
 

 
 
 

Εξόρυξη Γνώσης  
από  

Βιολογικά ∆εδομένα 
 
 
 
 

Καρυπίδης Γεώργιος   (Μ27/03) 

 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βλαχάβας 

 
 

Διπλωματική Εργασία 
 
 

Δ’ εξάμηνο - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.I.S.) 

 
 

 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
Φεβρουάριος 2005 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 

Η συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου να αποκωδικοποιήσει τα μυστήρια της ζωής 

οδηγεί στην έρευνα και ανακάλυψη της δομής και των λειτουργιών των μικρότερων 

μονάδων του κάθε ζωντανού οργανισμού. Όλες αυτές οι λειτουργίες κωδικοποιούνται 

στο εσωτερικό του κυττάρου με το DNA και το RNA και μεταφέρονται μέσω μιας 

διαδικασίας που περιγράφεται στο «Κεντρικό Δόγμα της Μοριακής Βιολογίας». Οι 

περιοχές του γενετικού κώδικα που κωδικοποιούν κάθε συγκεκριμένη λειτουργία κα-

λούνται γονίδια και ευθύνονται άμεσα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Για 

την κάθε λειτουργία συμμετέχουν συνήθως πολλά από τα γονίδια του κάθε οργανι-

σμού. Για να συσχετιστεί αυτή η συνδυασμένη έκφραση με κάποια λειτουργία 

συλλέγονται πολλά δεδομένα, η ανάλυση των οποίων είναι δυνατή μόνο με τη χρήση 

υπολογιστών. Αξιοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές από άλλες επιστήμες όπως της Στα-

τιστικής και της Μηχανικής Μάθησης και αναπτύχθηκαν νέες στα πλαίσια της 

Πληροφορικής διαμορφώνοντας τον κλάδο «Εξόρυξη Γνώσης». Ειδικότερα, η ανά-

λυση βιολογικών δεδομένων οδήγησε στην ανάπτυξη του διεπιστημονικού  κλάδου 

της Βιοπληροφορικής. Η εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων  και πιο συγκεκριμένα 

της κατηγοριοποίησης σε βιολογικά δεδομένα με σκοπό την πρόβλεψη αν κάποια 

βιολογική κατάσταση συνδέεται ή όχι με την έκφραση κάποιων γονιδίων είναι μια 

από τις εφαρμογές της συνδυασμένης έρευνας από τις επιστήμες της Βιολογίας και 

της Πληροφορικής για την ανακάλυψη γνώσης.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία πραγματεύεται την αναζήτηση γνώσης στον κόσμο της βιολογίας 

και ειδικότερα στο κομμάτι της γονιδιακής έκφρασης στη γενετική. Για την επίτευξη 

του στόχου είναι απαραίτητος ο συγκερασμός των γνώσεων από τις επιστήμες της 

Μοριακής Βιολογίας και της Πληροφορικής. Με βάση τη διεπιστημονικότητα του 

αντικειμένου η οργάνωση της μελέτης έγινε σε τρία βασικά κεφάλαια. 

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην οργάνωση της δομικής μονάδας 

του κόσμου της βιολογίας που είναι το κύτταρο και εμβάθυνση στην μοριακή του κα-

τασκευή και λειτουργικότητα. Αυτό περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούν 

τα μέσα για την κατασκευή και λειτουργία του κυττάρου και οι οποίες με τη σειρά 

τους, στηρίζονται στα αμινοξέα, τις μοριακές μονάδες σύνθεσής τους. Ακόμη περιέχει 

τα νουκλεϊκά οξέα - άλλες μοριακές μονάδες του κυττάρου για την κωδικοποίηση της 

πληροφορίας ώστε να γίνει η σύνθεση των πρωτεϊνών. Η συλλογή των νουκλεϊκών 

οξέων που περιέχει το γενετικό κώδικα του οργανισμού καλείται DNA ή RNA. Οι 

προηγούμενες διαδικασίες συνοψίζονται στη βασική βιολογική διεργασία: DNA  

RNA  πρωτεΐνη που καλείται «Κεντρικό Δόγμα της Μοριακής Βιολογίας». Ακο-

λουθεί περιγραφή της οργάνωσης του γενετικού υλικού σε χρωμοσώματα και γονίδια. 

Το σύνολο τους καλείται γονιδίωμα με βάση το οποίο γίνονται οι μελέτες πάνω σε 

διάφορους τομείς όπως τη δομική και λειτουργική γονιδιωματική. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσονται και οι έρευνες γύρω από τα γονίδια για την έκφραση, την μετάλλαξη και 

τις συνέπειες αυτών των διεργασιών. Το κεφάλαιο συμπληρώνεται με τεχνικές όπως 

τις μικροσυστοιχίες DNA, που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην έρευνα της 

λειτουργίας των γονιδίων. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα εργαλεία 

ανάλυσης του γονιδιώματος που αφορούν κυρίως υπολογιστικές μεθόδους και κλείνει 

με μια σύνοψη στο νέο διεπιστημονικό κλάδο που διαμορφώθηκε, την Βιοπληροφο-

ρική. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις μεθόδους και στους αλγόριθμους 

για την εξόρυξη σε δεδομένα. Η εξόρυξη σε δεδομένα αποτελεί έναν καινούριο σχετι-
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κά κλάδο της Πληροφορικής μια και αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’90 από την ανά-

γκη εκμετάλλευσης του τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγουν και αποθηκεύουν 

οι υπολογιστές. Γίνεται περιγραφή όλων των φάσεων, μεθόδων και αλγόριθμων για 

την ανακάλυψη γνώσης από την προεπεξεργασία δεδομένων μέχρι την παρουσίαση 

της γνώσης. Έμφαση δίνεται στις κυριότερες τεχνικές και περιγραφή κάποιων βασι-

κών αλγόριθμων για την εξόρυξη της γνώσης. Τέτοιες είναι η κατηγοριοποίηση, η 

εμπειρική συσχέτιση, οι κανόνες συσχέτισης και η ομαδοποίηση. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής κάποιων μεθόδων και 

αλγόριθμων κατηγοριοποίησης σε βιολογικά δεδομένα για την πρόβλεψη καρκινικών 

οργανισμών. Στο τέλος συγκρίνεται η επίδοση των αλγόριθμων με βάση κάποια κρι-

τήρια αξιολόγησης. 

Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της βιοπληροφορικής έδωσε το Πρόγραμμα  

του Ανθρώπινου Γονιδιώματος (Human Genome Project) ένα διεθνές ερευνητικό 

πρόγραμμα για την αποκωδικοποίηση όλου του ανθρώπινου γενετικού κώδικα τα α-

ποτελέσματα του οποίου είναι ελεύθερα προσβάσιμα και αποτελούν τη βάση για την 

αποκάλυψη όλων των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. 
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2. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 Η επιστήμη της βιολογίας είναι η αναζήτηση και μελέτη όλων των στοιχείων 

της ζωής με την τεράστια ποικιλία οργανισμών τόσο στο ζωικό όσο και στο φυτικό 

βασίλειο. Τα δύο αυτά βασίλεια ήταν ο πρώτος διαχωρισμός - και πιο προφανής - των 

οργανισμών σε κατηγορίες, με κριτήρια την κίνηση και την εύρεση τροφής / ενέρ-

γειας, έτσι αυτά που κινούνται και βρίσκουν τροφή τρώγοντας άλλους οργανισμούς 

ανήκουν στα ζώα και αυτά που δεν κινούνται και παράγουν την τροφή μόνα τους α-

νήκουν στα φυτά. Η βελτίωση των μικροσκοπίων και η εκτενέστερη έρευνα και 

μελέτη των οργανισμών οδήγησε στην ανακάλυψη μικρότερων οργανισμών που με τη 

λειτουργία και τα χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση 

την πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης. Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών είναι τα βα-

κτήρια που είναι οι μικρότεροι οργανισμοί με μήκος 200nm. Υπάρχουν βακτήρια τα 

οποία δεν κινούνται αλλά τρέφονται με άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, με τα μικρο-

σκόπια ανακαλύφθηκε το θεμελιώδες δομικό στοιχείο όλων των οργανισμών, ακόμη 

και των βακτηρίων, που είναι το κύτταρο (cell).  

2.1. Κύτταρο 
Οι οργανισμοί μπορούν να αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο, όπως τα βα-

κτήρια και ονομάζονται μονοκύτταροι ή από περισσότερα οπότε λέγονται 

πολυκύτταροι. Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη Θεωρία των Κυττάρων (Cell Theory) 

τα κύτταρα προέρχονται από προηγούμενα κύτταρα, θεωρία που συμβάδιζε περίπου 

τόσο στο χρόνο όσο και στο πνεύμα με τη Θεωρία της Εξέλιξης (Evolution Theory), 

εκφράζοντας ότι όλα τα είδη προέρχονται από άλλα είδη, έχουν κοινούς προγόνους 

και τροποποιήθηκαν στην περίοδο του χρόνου με τη μέθοδο της Φυσικής Επιλογής 

(Natural Selection). Οι δυο αυτές συμπληρωματικές θεωρίες επηρέασαν τον τρόπο 

θεώρησης του κόσμου της βιολογίας και σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογί-

ας των μικροσκοπίων οδήγησαν σε νέες ανακαλύψεις. Παρατηρήθηκε ότι όλοι οι 

οργανισμοί (φυτά, ζώα, μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι) εκτός από τα βακτήρια έχουν 
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πυρήνα (nucleus) στο κέντρο του κυττάρου διαχωρισμένο από το υπόλοιπο κύτταρο 

με μια κυτταρική μεμβράνη. Αυτός είναι ο πιο θεμελιώδης διαχωρισμός των κυττά-

ρων,  οπότε οι οργανισμοί χωρίζονται σε προκαρυωτικούς όταν έχουν προκαρυωτικά 

κύτταρα, δηλαδή κύτταρα χωρίς πυρήνα και σε ευκαρυωτικούς που έχουν ευκαρυωτι-

κά κύτταρα, τα οποία έχουν συγκροτημένο πυρήνα. Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι 

και προκαρυωτικοί οργανισμοί. Όλοι οι προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι μονοκύττα-

ροι αλλά όλοι οι μονοκύτταροι δεν είναι προκαρυωτικοί, υπάρχουν ευκαρυωτικοί 

οργανισμοί που είναι μονοκύτταροι. Ο άνθρωπος ως πολυκύτταρος οργανισμός είναι 

ευκαρυωτικός όπως και οι περισσότεροι γνωστοί οργανισμοί (φυτά, ζώα, μύκητες)1. 

Το σχήμα των κυττάρων ποικίλει όπως φαίνεται στην εικόνα 1 και το μέγεθος αλλάζει 

ανάλογα με τη λειτουργικότητα2. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1 - Διαφορές στο σχήμα των κυττάρων3 - πάνω αριστερά κύτταρο ερυθρού αιμοσφαιρίου και 
κάτω αριστερά νευρικό κύτταρο. Δεξιά συγκριτικός πίνακας των μεγεθών των στοιχείων του μικρόκοσμου. 

Όλοι οι τύποι των κυττάρων έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοι-

νά και είναι ανεξάρτητα από την οργάνωση του κυττάρου, αυτά είναι: πλασματική (ή 

κυτταρική) μεμβράνη, DNA, κυτταρόπλασμα και ριβοσώματα.  Η βασική οργάνωση 

του ευκαρυωτικού κυττάρου είναι η κυτταρική μεμβράνη που είναι ημιδιαπερατή 

μεμβράνη και περικλείει το κυτταρόπλασμα που είναι όλο το υλικό του κυττάρου με-

ταξύ μεμβράνης και πυρήνα και αποτελείται κυρίως από νερό και διάφορα χημικά 

στοιχεία μεταξύ των οποίων ριβοσώματα και μιτοχόνδρια και ο πυρήνας ο οποίος πε-
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ριέχει το DNA. Έτσι κατά την εξέταση δύο φαινομενικά πολύ διαφορετικών κυττά-

ρων, όπως τα φυτικά και τα ζωικά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Το φυτικό κύτταρο 

εκτός από μεμβράνη, κυτταρόπλασμα και πυρήνα έχει ένα ακόμη επίπεδο πριν την 

κυτταρική μεμβράνη, το κυτταρικό τοίχωμα το οποίο είναι μια εύκαμπτη δομή η ο-

ποία κάνει ευλύγιστα τα κύτταρα. Ακόμη τα φυτικά κύτταρα έχουν χλωροπλάστες σε 

αντίθεση με τα ζωικά που έχουν λυσοσώματα, αλλά και τα δύο είναι οργανίδια που 

βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας για τη 

λειτουργία του κυττάρου.  

 

 
Εικόνα 2.2 - Διάγραμμα φυτικού κυττάρου 4 

Η τελευταία διαφορά, με τους χλωροπλάστες να παράγουν μέσω της διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης την ενέργεια που χρειάζονται τα φυτά και τα λυσοσώματα να παρά-

γουν ενέργεια με την διάσπαση ξένων σωματιδίων για τα ζώα, αναδεικνύει τη 

διαφορετικότητα που αναφέρθηκε αρχικά ώστε να κατηγοριοποιηθεί ο τότε γνωστός 

κόσμος της βιολογίας.  

2.2. Αμινοξέα 
Η θεμελιώδης δομική και ενεργειακή μονάδα για το κύτταρο καθώς και τα 

συστατικά του είναι οι πρωτεΐνες. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, οι πρωτεΐνες είναι τα α-

ντισώματα που αναγνωρίζουν τα μόρια οργανισμών που εισβάλλουν στα κύτταρα και 

είναι τα ένζυμα που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις5. Ότι είναι για το χτίσιμο 

και τη λειτουργία του σπιτιού τα τούβλα, τα ξύλα το τσιμέντο καθώς και η παροχή 

ρεύματος και νερού, το ανάλογο είναι οι πρωτεΐνες για το κύτταρο6. Οι πρωτεΐνες α-
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ποτελούνται από υπομονάδες που λέγονται πολυπεπτιδικές αλυσίδες και αυτές με τη 

σειρά τους προέρχονται από τη σύνθεση αμινοξέων και συνδέονται μεταξύ τους σε 

διάφορους σχηματισμούς, τις πρωτεϊνικές αλυσίδες. Οι πρωτεΐνες σχηματίζονται σε  

μια από τέσσερις κατηγορίες δομών. Τη δομή, τη στα-

θερότητα αυτής της δομής και γενικά όλα τα 

χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης καθορίζονται από τη 

σειρά των αμινοξέων. Υπάρχουν 20 διαφορετικά είδη 

αμινοξέων από τα οποία ο άνθρωπος παράγει μόνο τα 

10 από αυτά, τα υπόλοιπα 10 τα παίρνει μέσω των 

τροφών. Τα 10 αμινοξέα που μπορεί να βιοσυνθέσει ο 

άνθρωπος είναι η αλανίνη, ασπαραγίνη, ασπαρτικό 

οξύ, κυστεΐνη, γλουταμινικό οξύ, γλουταμίνη, γλυκίνη, 

προλίνη, σερίνη και τυροσίνη. Η τυροσίνη παράγεται από τη φαινυλαλανίνη, οπότε αν 

η διατροφή είναι ελλιπής σε φαινυλαλανίνη, θα χρειαστεί και η τυροσίνη από εξωτε-

ρική πηγή. 7 Τα βασικά αμινοξέα λέγονται και α-αμινοξέα γιατί αποτελούνται από μια 

αζωτούχο βάση την αμινομάδα (-ΝΗ2), ένα οξύ (-COOH) και μια R-ομάδα. Η αμίνη 

και το οξύ είναι το κοινό στοιχείο σε όλα τα αμινοξέα ενώ η R-ομάδα (ή πλάγια αλυ-

σίδα του αμινοξέος) αποτελεί το λειτουργικό κομμάτι. Η προλίνη αποτελεί εξαίρεση 

γιατί έχει τη δευτερεύουσα αμινομάδα (-ΝΗ) αλλά για λόγους ομοιομορφίας την κα-

τατάσσουμε ως α-αμινοξύ8. 

 

Α ή Ala = αλανίνη (alanine)  
CH3CH(NH2)COOH  

R ή Arg =αργινίνη (arginine) 
H2N-C(=NH)NHCH2CH2CH2CH(NH2)COOH   

Ν ή Asn = ασπαραγίνη (asparagines)  
H2N-C(=O)CH2CH(NH2)COOH  

D ή Asp = ασπαρτικό οξύ (aspartic acid) 
HOOC-CH2CH(NH2)COOH  

C ή Cys = κυστεΐνη (cysteine) 
HS-CH2CH(NH2)COOH  

Q ή Gln = γλουταμίνη (glutamine) 
H2N-C(=O)CH2CH2CH(NH2)COOH  

Ε ή Glu = γλουταμινικό οξύ (glutamic acid) 
HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH   

G ή Gly = γλυκίνη (glycine) 
H2N-CH2COOH  

Η ή His = ιστιδίνη (histidine) * 

 

I ή Ile = ισολευκίνη (isoleucine) * 
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH  

L ή Leu = λευκίνη (leucine) * 
CH3CH(CH3)CH2CH(NH2)COOH  

K ή Lys = λυσίνη (lysine) * 
H2N-CH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH  

 

Εικόνα 2.3 - Τριτοδιάταξη ή 
διάταξη 3ου βαθμού πρωτεΐνης. 
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M ή Met = μεθειονίνη (methionine) * 
 
CH3-S-CH2CH2CH(NH2)COOH  

F ή Phe = φαινυλαλανίνη (phenylalanine) 
* 

 

P ή Pro = προλίνη (prοline) 

 

S ή Ser = σερίνη (serine) 
 
HOCH2CH(NH2)COOH  

T ή Thr = θρεονίνη (threonine) * 
 
CH3CH(OH)CH(NH2)COOH  

W ή Trp = τρυπτοφάνη (tryptophan) * 

 

Y ή Tyr = τυροσίνη (tyrosine) 

 

V ή Val = βαλίνη (valine) * 
 
CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH  

Πίνακας 2.1 - Πίνακας των 20 αμινοξέων. Με * σημειώνονται τα αναγκαία αμινοξέα9,10. 

Η παραγωγή των πρωτεϊνών στα κύτταρα γίνεται στα ριβοσώματα με πληρο-

φορία που βρίσκεται στoν πυρήνα του κυττάρου. Η παραγωγή μιας πρωτεΐνης 

συνήθως απαιτεί παραπάνω από μια χημικές αντιδράσεις - το σύνολο των χημικών 

αντιδράσεων καλείται μεταβολισμός - οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν χώρα με μια 

συγκεκριμένη σειρά. Στη σειρά αυτή παράγονται συγκεκριμένες ουσίες μόνο με την 

παρουσία συγκεκριμένων ενζύμων, αν κάποιο ένζυμο δεν υπάρχει τότε η διαδικασία 

του μεταβολισμού σταματάει. Το ένζυμο αυτό είναι κάποια πρωτεΐνη που παράγεται 

 
Εικόνα 2.4 - Οι δύο πεντόζες, με 1΄-5΄ αριθμούνται τα άτομα άνθρακα, ενώ με 1-5 αριθμούνται τα 

άτομα άνθρακα στις βάσεις. 
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μόνο αν μέσα στο κύτταρο υπάρχει η συγκεκριμένη πληροφορία που θα το οδηγήσει 

στην παραγωγή της. Το DNA είναι η πληροφορία αυτή.  

2.3. Νουκλεϊκά Οξέα 
Το DNA όπως και το RNA ανήκουν στα νουκλεϊκά οξέα. Τα νουκλεϊκά οξέα 

είναι πολυμερείς αλυσίδες ίδιων δομικών στοιχείων που λέγονται νουκλεοτίδια. Το 

κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από τρία τμήματα. Το ένα τμήμα είναι μία πεντόζη 

(σάκχαρο με 5 άτομα άνθρακα), στο DNA η πεντόζη είναι η δεοξυριβόζη (δεν έχει 

άτομο οξυγόνου(Ο) στο δεύτερο (2΄) άτομο άνθρακα), ενώ στο RNA η ριβόζη. Το 

δεύτερο τμήμα είναι μια φωσφορική ρίζα που μαζί με την πεντόζη αποτελούν τη 

«σπονδυλική στήλη» του DNA και του RNA και τρίτο τμήμα του νουκλεοτίδιου είναι 

μία αζωτούχος βάση. Υπάρχουν 5 βασικές αζωτούχες βάσεις, η αδενίνη, η γουανίνη, 

η κυτοσίνη η θυμίνη, και η ουρακίλη κατηγοριοποιημένες σε 2 ομάδες τις πουρίνες 

και τις πυρυμιδίνες, ανάλογα με τον αριθμό των δαχτυλιδιών (κυκλικές δομές) που 

σχηματίζονται στο μόριο τους3. Οι αζωτούχες βάσεις συνδέονται με την πεντόζη στο 

1΄ άτομο άνθρακα. Η φωσφορική ρίζα συνδέεται στο 5΄ άτομο άνθρακα του νουκλεο-

τίδιου καθώς και στο 3΄ άτομο άνθρακα του επόμενου νουκλεοτίδιου μέσω ενός 

φωσφοδιεστερικού δεσμού σε κάθε σύνδεση. Τα νουκλεοτίδια συνδέονται με αυτόν 

Εικόνα 2.5 - Οι χημικές δομές των αζωτούχων βάσεων στο 
DNA και RNA. Το κόκκινο σημείο ενώνεται με την πεντόζη. 

Εικόνα 2.6 - Σύνδεση των τριών τμημάτων που 
αποτελούν ένα νουκλεοτίδιο DNA (για κάθε 

αζωτούχο βάση) και των νουκλεοτιδίων μεταξύ 
τους.11 
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τον τρόπο σε πολλούς συνδυασμούς σχηματίζοντας μεγάλες αλυσίδες που είναι τα 

νουκλεϊκά οξέα. Το μεγάλο μήκος και ιδιαίτερα η δυνατότητα συνδυασμών καθι-

στούν τα νουκλεϊκά οξέα DNA και RNA ιδανικά για την κωδικοποίηση τεράστιας 

ποσότητας πληροφορίας. Τα νουκλεοτίδια έχουν συγκεκριμένη φορά σύνδεσης, η ο-

ποία δηλώνεται με 5΄ 3΄, καθώς το 5΄ άτομο άνθρακα της πεντόζης του πρώτου 

νουκλεοτίδιου και το 3΄ του τελευταίου στην αλυσίδα του νουκλεϊκού οξέος είναι ε-

λεύθερα.  

2.4. DNA & RNA 
 Η δομή του DNA είναι μια δίκλωνη έλικα 

όπου οι κλώνοι είναι παράλληλοι με αντίθετες φο-

ρές. Αυτή η αντιπαράλληλη δομή εξασφαλίζει 

σταθερότητα στο μόριο. Η σταθερότητα αυτή ενι-

σχύεται με τους δεσμούς των βάσεων (αζωτούχων) 

μεταξύ τους. Αυτοί οι δεσμοί είναι δεσμοί υδρογό-

νου και σχηματίζονται συστηματικά ενώνοντας 

πάντα την Αδενίνη (Α) με τη Θυμίνη (Τ), καθώς και 

την Γουανίνη (G) με την Κυτοσίνη (C). Τα ζευγάρια 

αυτά (A-T), (T-A), (C-G) και (G-C) λέγονται ζευ-

γάρια βάσεων (base pairs) και είναι η μονάδα 

μέτρησης μήκους του DNA η οποία συμβολίζεται 

με «bp». Έτσι το DNA έχει μια συμπληρωματική 

και αντιπαράλληλη δομή. Τα ζευγάρια συμπληρω-

ματικών βάσεων που θα σχηματίσει ένα μόριο RNA 

είναι τα ίδια με το DNA με εξαίρεση την εμφάνιση 

της Ουρακίλης(U) στη θέση της  Θυμίνης(T).  

Περιληπτικά το DNA είναι α) μόριο νουκλεοτίδιων κυρίως σε μορφή δίκλω-

νης έλικας, β) τα νουκλεοτίδια περιέχουν την πεντόζη δεοξυριβόζη και τις βάσεις A, 

T, G, C,  γ) οι κλώνοι συνθέτονται με την αλληλοσύνδεση της δεοξυριβόζης, δ) οι 

κλώνοι συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των αζωτούχων βάσε-

ων του νουκλεοτίδιου, ε) και βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου (στα 

ευκαρυωτικά) και μερικώς στα μιτοχόνδρια. Το RNA είναι α) κυρίως μονόκλωνο μό-

ριο, β) περιέχει την πεντόζη ριβόζη και τις βάσεις A, U, C, G, γ) οι κλώνοι 

συνθέτονται με την αλληλοσύνδεση της ριβόζης, δ) και έχει τρία είδη RNA – mRNA, 

Εικόνα 2.7 - Δομή μορίου DNA. 
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rRNA, tRNA, ε) βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα, αλλά συντίθεται στον πυρήνα (στα 

ευκαρυωτικά).12 

2.5. Σύνθεση Πρωτεΐνης 
Ο κύριος ρόλος του RNA είναι να συμμετέχει στην παραγωγή πρωτεΐνης με-

ταφέροντας την πληροφορία του  

 DNA στο ριβόσωμα του κυττάρου 

για να πραγματοποιηθεί η σύνθεση. 

Το κύτταρο αντιγράφει και στέλνει 

το γενετικό υλικό μέσα από μια 

διαδικασία που γίνεται στον πυρήνα 

και λέγεται «ημισυντηρητική ανα-

παραγωγή (αντιγραφή)» ή απλά 

αντιγραφή (replication) του DNA. 

Κατά την διαδικασία αυτή η δίκλω-

νη έλικα διασπάται και κάθε 

κλώνος αποτελεί τη μήτρα για την 

αντιγραφή. Μέσα στον πυρήνα αρχίζει η διαδικασία μεταγραφής (transcription) του 

γενετικού κώδικα για να δημιουργηθεί το αγγελιοφόρο RNA (mRNA) - . Η κωδικο-

ποίηση (A, T, G, C) του DNA μεταγράφεται στον κώδικα (A, U, G, C) του RNA. 

Μόλις φτιαχτεί το mRNA φεύγει από τον πυρήνα και πηγαίνει στα ριβοσώματα του 

κυτταροπλάσματος. Εκεί με τη βοήθεια κάποιων ενζύμων ξεκινάει η παραγωγή της 

πρωτεΐνης συνθέτοντας αμινοξέα. Η διαδικασία σύνθεσης των αμινοξέων από τον 

κώδικα του RNA λέγεται μετάφραση (translation), γιατί από ένα τύπο μορίου (νου-

κλεοτίδιο) δημιουργείται ένα  

εντελώς διαφορετικού τύπου μό-

ριο (αμινοξύ). Η μεταγραφή 

προαπαιτεί την ύπαρξη τεσσάρων 

συστατικών: του ενζύμου RNA 

πολυμεράση το οποίο καταλύει 

την προσθήκη ενός νουκλεοτιδί-

ου, ένα κάθε φορά για να 

δημιουργηθεί ο κλώνος του RNA. 

Μια περιοχή σηματοδοσίας που 

 
Εικόνα 2.8 - Η διαδικασία σύνθεσης πρωτεΐνης, από 
το DNA στο mRNA μέσω μεταγραφής (transcription) 
και από mRNA με  μετάφραση (translation) σε πρωτε-

ΐνη.  

 

Εικόνα 2.9 - Η διαδικασία μεταγραφής από το DNA στο 
mRNA. Με κόκκινο η περιοχή σηματοδοσίας. 
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θα σηματοδοτήσει την έναρξη της σύνθεσης του RNA, οι περιοχές αυτές είναι συνή-

θως πλούσιες σε βάσεις Α-Τ. Ειδικές πρωτεΐνες που θα βοηθήσουν την 

δραστηριότητα της πολυμεράσης και τα νουκλεοτίδια τα συμπληρωματικά στον κλώ-

νο του DNA. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.9, η RNA πολυμεράση θα καταλύσει το 

σχηματισμό ενός μονόκλωνου mRNA, που θα είναι συμπληρωματικός και αντιπα-

ράλληλος στον κλώνο οδηγό του DNA και θα έχει την ίδια ακολουθία νουκλεοτίδιων 

με τον κλώνο κωδικοποίησης του DNA, με τη διαφορά, στη θέση της θυμίνης (T) θα 

έχει ουρακίλη (U). Η φορά σχηματισμού του RNA είναι πάντα 5΄ προς 3΄. Η παρου-

σία mRNA στο κύτταρο δείχνει ότι ένα γονίδιο είναι ενεργό, γεγονός που αξιοποιείται 

από συγκεκριμένα φάρμακα για να διαπιστωθεί τί αντιδράσεις προκαλούν στο κύττα-

ρο. Μόλις γίνει το mRNA θα περάσει από μια διαδικασία τμηματοποίησης για να 

διαχωριστεί σε τμήματα ιντρόνιων (introns) και εξόνιων (exons). Τα ιντρόνια είναι 

ακολουθίες νουκλεοτίδιων που δεν έχουν πληροφορία για τη σύνθεση πρωτεΐνης και 

η χρησιμότητά τους είναι άγνωστη, μια υπόθεση είναι ότι μέσα από τη διαδικασία της 

εξέλιξης αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία. Τα εξόνια είναι τα λειτουργικά τμήματα τα 

οποία επανασυνδέονται για να γίνει  λειτουργικό το mRNA. Τότε το mRNA μεταφέ-

ρεται έξω από τον πυρήνα και μέσα στο κυτταρόπλασμα για να λάβει χώρα η φάση 

της μετάφρασης. Η μετάφραση γίνεται  

σε τρεις φάσεις, έναρξη (initiation),  

επιμήκυνση (elongation), τερματι-

σμός (termination) και χρειάζεται 

τρεις διαφορετικούς τύπους RNA, 

mRNA, rRNA (ριβοσωμικό / 

ribosomal RNA), tRNA (μεταφορι-

κό / transport RNA). Το mRNA 

χρησιμοποιείται σαν οδηγός για την 

σύνθεση πρωτεΐνης, το rRNA το ο-

ποίο μαζί με πρωτεΐνες αποτελούν 

το ριβόσωμα μέσα στο οποίο το 

tRNA θα αποκωδικοποιήσει το 

mRNA και θα μεταφέρει ένα-ένα τα 

αμινοξέα για την σύνθεση της πρωτεϊνικής αλυσίδας.12  

Εικόνα 2.10 - Σύνθεση Πρωτεΐνης 
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Όπως έχει αναφερθεί οι πρωτεΐνες συντίθενται από 20 διαφορετικά αμινοξέα. 

Η πληροφορία που θα οδηγήσει στην σύνθεση και σύνδεση αυτών των αμινοξέων εί-

ναι οι βάσεις του DNA. Επειδή είναι μόνο 4 οι διαφορετικές βάσεις, για να 

κωδικοποιηθούν τα αμινοξέα πρέπει 3 βάσεις να αντιστοιχούν σε ένα αμινοξύ. Αυτή η 

τριπλέτα βάσεων ονομάζεται κωδικόνιο (codon). Με 3 βάσεις για κάθε αμινοξύ έχου-

με 4x4x4=64 δυνατούς συνδυασμούς για την κωδικοποίηση 20 αμινοξέων, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει περίσσευμα κωδικών που σημαίνει ότι κάποια κωδικόνια εί-

ναι συνώνυμα και κωδικοποιούν το ίδιο αμινοξύ. Το σύνολο των κωδικόνιων 

ονομάζεται γενετικός κώδικας και από αυτά, τα τρία δεν κωδικοποιούν αμινοξέα αλλά 

σηματοδοτούν το τέλος της πρωτεϊνοσύνθεσης και ονομάζονται κωδικόνια λή-

ξης/τερματισμού (stop/termination codons). Επιπλέον ένα από αυτά που 

κωδικοποιούν αμινοξέα το AUG λέγεται κωδικόνιο έναρξης (start codon) και χρησι-

μοποιείται για να σηματοδοτήσει την έναρξη της σύνθεσης. Στην πρώτη φάση της 

έναρξης τα τρία RNA συναντιούνται στο κυτταρόπλασμα και το tRNA φέρνει το κω-

δικόνιο για να σηματοδοτήσει την έναρξη.  

Η τριπλέτα βάσεων που χρησιμοποιεί το 

tRNA για να συνδεθεί και να αποκωδικο-

ποιήσει το mRNA ονομάζεται 

αντικωδικόνιο (anticodon) και παίζει το 

ρόλο του συμπληρωματικού και αντιπα-

ράλληλου ζεύγους όπως στα ζευγάρια 

βάσης στο DNA. Το κωδικόνιο έναρξης  
Εικόνα 2.11 - tRNA 

 
Εικόνα 2.12 - Ο Γενετικός Κώδικας 1 
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στο mRNA είναι το 5΄-AUG-3΄ οπότε το σωστό tRNA θα έχει το αντικωδικόνιο 3΄-

UAC-5΄ και θα φέρει το αμινοξύ μεθειονίνη. Το ριβόσωμα αποτελείται από 2 τμήμα-

τα - ένα μεγάλο και ένα μικρό – και το μεγάλο τμήμα προσφέρει τους 2 χώρους 

σύνδεσης, τον P όπου θα ξεκινάει η πρωτεϊνική αλυσίδα (ή αλλιώς πολυπεπτιδική α-

λυσίδα) και τον Α χώρο. Στην πράξη το μικρό τμήμα του ριβοσώματος συνδέεται 

στην αρχή του mRNA από τη μεριά του 5΄. Προχωράει με κατεύθυνση 5΄->3΄ μέχρι 

να συναντήσει το κωδικόνιο έναρξης AUG. Εκεί συνδέεται με το μεγάλο κομμάτι του 

ριβοσώματος και το tRNA. Το tRNA συνδέεται στον P χώρο με το αμινοξύ μεθειονί-

νη. Έτσι τελειώνει η φάση της έναρξης. Επιμήκυνση είναι η επόμενη φάση όπου 

έρχεται το επόμενο tRNA και προσδένεται στο χώρο Α, εφόσον το αντικωδικόνιο του  

είναι συμπληρωματικό με το δεύτερο κωδικόνιο του mRNA. Τότε το ένζυμο πεπτιδά-

ση δημιουργεί έναν πεπτιδικό δεσμό μεταξύ των αμινοξέων που βρίσκονται στους 

χώρους P και A. Ακολούθως το πρώτο tRNA ελευθερώνεται και το ριβόσωμα μετακι-

 

Εικόνα 2.13 - Οι τρεις φάσεις της μετάφρασης
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νείται ένα κωδικόνιο πιο κάτω στο mRNA. Η δεύτερη φάση επαναλαμβάνεται μέχρι 

να φτάσουμε σε κωδικόνιο λήξης. Τότε αρχίζει η φάση τερματισμού της μετάφρασης 

και στο χώρο A έρχεται κάποιο από τα αντικωδικόνια λήξης. Η πολυπεπτιδική αλυσί-

δα ελευθερώνεται και το ριβόσωμα χωρίζεται στα αρχικά του τμήματα 13, 14, 10. Με το 

τέλος της μετάφρασης δεν έρχεται αυτόματα και το τέλος της πρωτεϊνικής σύνθεσης, 

ακολουθεί μια επεξεργασία και έπειτα η πρωτεΐνη προωθείται για ενδοκυτταρική ή 

εξωκυτταρική εργασία, έτσι και στην περίπτωση που δεν χρειάζεται η μεθειονίνη 

στην πρωτεΐνη αφαιρείται, αλλιώς όλες οι πρωτεΐνες θα ξεκινούσαν με μεθειονίνη. 

2.6. Κεντρικό Δόγμα  
Η διαδικασία μεταφοράς της πληροφορίας του DNA με το RNA και χρήση 

του RNA για την σύνθεση πρωτεϊνών περιγράφεται με το Κεντρικό Δόγμα της Μο-

ριακής Βιολογίας.  

DNA  RNA  Πρωτεΐνες 

Το σύνολο των νουκλεοτίδιων που χρειάζονται για την σύνθεση μιας πρωτεΐνης ονο-

μάζεται γονίδιο (gene) 10. Η φυσική οργάνωση όλης της πληροφορίας του DNA είναι 

τα χρωμοσώματα, ενώ η τεχνητή οργάνωση (με βάση τον προηγούμενο ορισμό) είναι 

τα γονίδια. 

2.7. Χρωμοσώματα 
Κάθε ανθρώπινο σωματικό κύτταρο έχει 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων. Ο κα-

 
Εικόνα 2.14 – Καρυότυπος του ανθρώπου 
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ρυότυπος είναι η ανάλυση της εικόνας του συνόλου των χρωμοσωμάτων που δη-

μιουργείται την ώρα που χωρίζονται τα κύτταρα (ή κατά την διαδικασία της μίτωσης). 

Τα κύτταρα που χρησιμοποιούνται για αυτή τη δουλειά είναι κυρίως τα κύτταρα των 

λευκών αιμοσφαιρίων. Κάθε χρωμόσωμα έχει ένα p βραχίονα και ένα q βραχίονα. Ο 

q είναι μεγαλύτερος από τον p και ενώνονται σε ένα σημείο που λέγεται κεντρομερές 

(centromere).15 Τα χρωμοσώματα είναι τα εμφανή χρωματιστά ινίδια στον πυρήνα 

του κυττάρου τα οποία μοιάζουν με το σχήμα «Χ», κατά τη διάρκεια της μετάφρασης 

στη διαδικασία της μίτωσης, οπότε τα χρωμοσώματα είναι διπλασιασμένα. Ένα απλό 

χρωμόσωμα είναι γνωστό σαν χρωματίδιο. Όταν το κύτταρο διαιρεθεί κατά τη διάρ-

κεια της μίτωσης, το μισό από το ένα ζευγάρι πάει στο ένα κύτταρο και το άλλο μισό 

στο άλλο κύτταρο. Με αυτόν τον τρόπο και τα 23 χρωμοσώματα πάνε στο νέο κύττα-

ρο. 

 Το DNA στη βασική του μορφή 

είναι δίκλωνη έλικα, αλλά στο χρωμόσω-

μα η έλικα τυλίγεται γύρω από κάποιες 

πρωτεΐνες, τις ιστόνες. Επιπλέον ομάδες  

τυλιγμένου DNA σε ιστόνες οργανώνεται 

σε νουκλεοσώματα. Τα νουκλεοσώματα 

μειώνουν το μήκος σχηματίζοντας ένα 

σωληνοειδές με μήκος 6 νουκλεοσώματα. 

Αυτά συμπυκνώνονται ακόμη  περισσό-

τερο τυλιγμένα στον άξονά τους. Όλοι 

αυτοί οι σχηματισμοί αποτελούν τη μορ-

φή του χρωμοσώματος. Με αυτήν την 

οργάνωση περιέχονται περίπου 2m DNA 

σε 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων μέσα στα 

2μm του πυρήνα πετυχαίνοντας συρρί-

κνωση κατά 50000 φορές το μήκος του 

DNA σε ευθεία γραμμή. Τα ανθρώπινα 

χρωμοσώματα, τα 22 ζευγάρια αυτόσω-

μων χρωμοσωμάτων και το 1 ζευγάρι φυλετικών χρωμοσωμάτων περιέχουν σχεδόν 6 

δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια ή 3 δισεκατομμύρια bp. Αυτά χωρίζονται σε 30000 – 

40000 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος 

Εικόνα 2.15 - Κλιμακωτή ανάλυση της οργάνωσης 
του DNA 



Εξόρυξη από γνώσης από βιολογικά δεδομένα  Μοριακή Βιολογία & Πληροφορική 
 

16 

απ’ ότι αρχικά είχε προβλεφθεί και μόλις διπλάσιος από αυτόν της μύγας ή του σκου-

ληκιού, οργανισμοί που είναι πολύ μικρότεροι από τον άνθρωπο. Στην 

πραγματικότητα τα νουκλεοτίδια για την σύνθεση πρωτεϊνών είναι λιγότερα από το 

5% του συνόλου των νουκλεοτιδίων. Η λειτουργικότητα του υπόλοιπου 95% του αν-

θρώπινου DNA δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη.12 Όλες αυτές οι μετρήσεις προκύπτουν 

από τη μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος. 

2.8. Γονιδίωμα  
Το σύνολο του νουκλεϊκού οξέος σε κάθε οργανισμό καλείται γονιδίωμα (ge-

nome). Οι βασικοί στόχοι μελέτης των διαφόρων γονιδιωμάτων είναι το μέγεθός τους, 

το πλήθος των γονιδίων που περιέχουν, πώς διαφοροποιούνται αυτά μεταξύ των ορ-

γανισμών και πώς 

οργανώνονται  

αυτά σε χρωμοσώ-

ματα. Το μέγεθος 

κυμαίνεται από 

πολλές χιλιάδες βά-

σεων νουκλεοτίδιων 

μέχρι δισεκατομμύ-

ρια. Γενικά ο 

αριθμός αυξάνεται 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα, αλλά όπως φαίνεται από τον πίνακα υπάρχει σημα-

ντική διαφορά σε κάποιες κατηγορίες οργανισμών. Ανάλογα με το μέγεθος του 

γονιδιώματος είναι και ο αριθμός των γονιδίων. Ο όγκος του ευκαρυωτικού γονιδιώ-

ματος βρίσκεται μέσα στα χρωμοσώματα του πυρήνα. Εκτός όμως από το DNA του 

πυρήνα, DNA περιέχεται και σε κάποια οργανίδια όπως τα μιτοχόνδρια και οι χλωρο-

πλάστες. Το DNA των οργανιδίων περιέχει γονίδια ειδικά για τη λειτουργία των 

οργανιδίων αυτών, ωστόσο, οι περισσότερες βιολογικές λειτουργίες καθορίζονται από 

τα γονίδια του πυρηνικού γονιδιώματος και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με τα γο-

νίδια του οργανιδιακού γονιδιώματος. Επιπλέον γονιδίωμα έχουν και οι ιοί που για 

την επιβίωσή τους παρασιτούν σε κύτταρα.  

Οι ιοί αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα και το γονιδίωμά τους. Το 

γονιδίωμα στους ιούς διαφέρει ως προς την σύνθεσή του και το σχηματισμό του. Με-

ρικοί έχουν δίκλωνο DNA και άλλοι έχουν μονόκλωνο DNA. Ακόμη υπάρχουν ιοί 

 
Εικόνα 2.16 - Μεγέθη γονιδιωμάτων διαφόρων οργανισμών 

 (σε χιλιάδες ζευγάρια βάσεων) 
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όπως οι ρετροϊοί (π.χ. ο HIV) που το γονιδίωμά τους αποτελείται από RNA, είτε μο-

νόκλωνο είτε δίκλωνο. Επίσης υπάρχει ποικιλία και στο σχηματισμό, σε κάποιους 

ιούς οι κλώνοι του DNA ή του RNA είναι γραμμικοί (linear) και σε άλλους κυκλικοί. 

Αυτή η ποικιλομορφία, αν και το γονιδίωμα είναι πολύ μικρότερο από άλλων οργανι-

σμών, οφείλεται εν μέρει στον τρόπο τοποθέτησης μέσα στον ιό και εν μέρει στην 

εξελικτική του πορεία. Σε όλα τα μικρά γονιδιώματα τα γονίδια βρίσκονται πολύ κο-

ντά μεταξύ τους, κάτι που συμβαίνει και με τα προκαρυωτικά γονιδιώματα, αντίθετα 

σε πολλά ζώα και φυτά μεταξύ των γονιδίων υπάρχουν μεγάλα κενά στο DNA. Τα 

γονιδιώματα των περισσότερων προκαρυωτικών οργανισμών περιέχονται μέσα σε ένα 

χρωμόσωμα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό είναι κλειστό, κυκλικό, δίκλω-

νο και ελικοειδές DNA. Ακόμη στα προκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν ένα ή 

περισσότερα αντίγραφα ενός κυκλικού γονιδιώματος. Σε μερικές περιοχές των προ-

καρυωτικών γονιδιωμάτων τα γονίδια που συσχετίζονται λειτουργικά βρίσκονται μαζί 

ομαδοποιημένα τα οποία φτιάχνουν ένα μόνο μόριο mRNA για όλα τα ομαδοποιημέ-

να γονίδια, το οποίο καλείται οπερόνιο (operon) και το οποίο συναντάται πολύ σπάνια 

στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.  

Οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί χωρίζονται σε απλοειδείς όταν έχουν ένα σύνολο 

χρωμοσωμάτων (δηλ. το γονιδίωμα υπάρχει μόνο μια φορά) στον πυρήνα και διπλο-

ειδείς όταν έχουν 2 σύνολα χρωμοσωμάτων στον πυρήνα. Μερικά φυτά είναι και 

πολυπλοειδείς οργανισμοί με περισσότερα από δύο σετ χρωμοσωμάτων στον πυρήνα. 

Απλοειδείς είναι οι περισσότερο απλοί οργανισμοί όπως οι μύκητες ενώ οι περισσό-

τεροι οργανισμοί όπως τα φυτά και τα ζώα είναι διπλοειδείς. Ωστόσο για την 

αναπαραγωγή, οι διπλοειδείς οργανισμοί παράγουν απλοειδή αναπαραγωγικά κύττα-

ρα, τα οποία θα παράγουν νέα διπλοειδή κύτταρα. Τα ζευγάρια χρωμοσωμάτων 

διπλοειδών κυττάρων λέγονται ομόλογα (homologous ή homologs) και είναι ίδια ό-

σον αφορά το γενετικό τύπο, αλλά μπορεί να διαφέρουν λίγο ως προς τον φαινότυπο. 

Διαφορετικά χρωμοσώματα σημαίνει και διαφορετικά γονίδια, γεγονός που βεβαιώ-

νεται με την εξέταση μη-κανονικών ατόμων που έχουν ένα χρωμόσωμα περισσότερο 

το οποίο τους προσδίδει ακανόνιστη εμφάνιση. Συμπερασματικά, τα ευκαρυωτικά 

κύτταρα έχουν ένα ή δύο συνήθως αντίγραφα γραμμικών χρωμοσωμάτων στον πυρή-

να και πολλαπλά αντίγραφα χρωμοσωμάτων άλλων οργανιδίων που βρίσκονται στο 

κυτταρόπλασμα.16 
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2.9. Γονιδιωματική  
Ο τομέας της γενετικής που ασχολείται με την μελέτη και χρήση του γενετι-

κού υλικού λέγεται γονιδιωματική ή γενωμική (genomics). Η κλωνοποίηση και ο 

χαρακτηρισμός των μορίων των γονιδιωμάτων είναι κάποια από τα αντικείμενα με τα 

οποία ασχολείται όχι μόνο ο κλάδος της γονιδιωματικής αλλά όλη η επιστήμη της γε-

νετικής. Ο χαρακτηρισμός όλου του γονιδιώματος είναι σημαντικός για την 

κατανόηση των αρχών κατασκευής των ζωντανών οργανισμών όπως και για την ανα-

κάλυψη νέων γονιδίων όπως αυτών που σχετίζονται με τις αρρώστιες.  

Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης του γονιδιώματος είναι η εύρεση της ακρι-

βής σειράς της ακολουθίας όλων των βάσεων του DNA. Στην περίπτωση του 

ανθρώπου η μελέτη αφορά περίπου 3 δισεκατομμύρια βάσεις σε 23 χρωμοσώματα και 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2003 στα πλαίσια του Προγράμματος για το Ανθρώ-

πινο Γονιδίωμα (HGP – Human Genome Project). Το έργο έγινε με διεθνή 

συνεργασία, με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση και κατανόηση όλων των γονιδίων 

του ανθρώπου. Στην Αμερική που έγινε και το περισσότερο έργο, η χρηματοδότηση 

έγινε από το Υπουργείο Ενέργειας (DOE – Department of Energy) και το Εθνικό Ιν-

στιτούτο Υγείας (NIH - National Institutes of Health). Συνεργάστηκαν πανεπιστήμια, 

εργαστήρια, δημόσια ή ιδιωτικά από τις Η.Π.Α. καθώς και από άλλες 18 χώρες.  

Το αποτέλεσμα είναι η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος με τρεις τρόπους: 

εύρεση της ακριβής ακολουθίας των βάσεων του ανθρώπινου DNA, χαρτογράφηση 

των γονιδίων στα κύρια τμήματα όλων των χρωμοσωμάτων και πίνακες συνδέσεων 

(linkage maps) με τους οποίους τα κληρονομούμενα χαρακτηριστικά (ιδιαίτερα για τις 

γενετικές ασθένειες) μπορούν να παρακολουθηθούν και σε προηγούμενες γενιές. Η 

πρώτη πρόχειρη έκδοση του 90% του ανθρώπινου γονιδιώματος δημοσιεύτηκε τον 

Φεβρουάριο του 2001 από όπου φάνηκε ότι τα γονίδια είναι 30000-40000 σε αντίθε-

ση με προηγούμενες εκτιμήσεις που ήταν από 50000 το λιγότερο και έφταναν μέχρι 

και τις 140000. Τον Οκτώβριο του 2004 η εκτίμηση του αριθμού των γονιδίων ανα-

προσαρμόστηκε στις 25000 περίπου. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν 

χρησιμοποιούνται και για τον προσδιορισμό γονιδιωμάτων άλλων οργανισμών ιδιαί-

τερα αυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική έρευνα του ανθρώπου. 

Η αναγνώριση της λειτουργίας ενός γονιδίου σε άλλο οργανισμό που μπορεί να μελε-

τηθεί ευκολότερα, διευκολύνει πολύ την εύρεση της λειτουργικότητας του 

αντίστοιχου γονιδίου στον άνθρωπο. Έχουν αναγνωριστεί και συνεχίζουν να αναγνω-
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ρίζονται και άλλα γονιδιώματα οι πληροφορίες για τα οποία βρίσκονται στον χώρο 

του Genomes Online Database (GOLD). Η διαδικασία αναγνώρισης της ακολουθίας 

χωρίζεται σε διάφορες φάσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται σε διαφορετικά εργαστή-

ρια. Πρώτα, τα χρωμοσώματα που έχουν μήκος από 50 μέχρι 260 εκατομμύρια βάσεις  

χωρίζονται σε πολύ μικρότερα τμήμα- 

τα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με 

το μήκος με μια διαδικασία που λέγεται 

ηλεκτροφόρηση (electrophoresis). Ανα-

γνωρίζεται η ακολουθία του τμήματος 

όπως φαίνεται σε τετράχρωμο χρωμα-

τόγραμμα. Όταν διαβαστεί η ακολουθία 

τα τμήματα ενώνονται με υπολογιστές 

και ελέγχονται για λάθη και άλλα χαρα-

κτηριστικά. Η τελειωμένη ακολουθία 

υποβάλλεται για καταχώρηση σε μεγάλες δημόσιες βάσεις δεδομένων ακολουθιών 

όπως η GenBank. Το πρώτο χρονικό όριο λήξης για την αναγνώριση του ανθρώπινου 

γονιδιώματος ήταν το 2006. Η βελτίωση της τεχνολογίας οδήγησε σε αύξηση της τα-

χύτητας αναγνώρισης της ακολουθίας, σε βελτίωση της αξιοπιστίας της και σε μείωση 

του κόστους. Μια από τις διαδικασίες για την αναγνώριση της ακολουθίας είναι η gel 

electrophoresis η οποία απαιτεί πολύ χειρωνακτική εργασία και μεγάλο κόστος, αντι-

καταστάθηκε από τους αυτόματους αναλυτές (Gel-based sequencers) μειώνοντας 

σημαντικά το χρόνο και το κόστος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως το 1998 είχαν ανα-

γνωριστεί 200 εκατομμύρια βάσεις, ενώ τον Ιανουάριο του 2003 το DOE(U.S. 

Department of Energy) Joint Genome Institute μόνο του είχε αναγνωρίσει 1.5 δισεκα-

τομμύριο βάσεις. Για την πρόχειρη έκδοση της ακολουθίας, η σειρά των βάσεων είχε 

προσδιοριστεί 4 με 5 φορές, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια και να μην υπάρχει πρό-

βλημα με την επανασύνδεση των τμημάτων. Τα τμήματα που συναρμολογούνται στην 

πρόχειρη έκδοση είναι μεγέθους 10000 bp περίπου. Στην τελευταία έκδοση της ακο-

λουθίας το βάθος κάλυψης, δηλαδή ο αριθμός προσδιορισμού της σειράς της 

ακολουθίας είναι 8 με 9 φορές ώστε τα πιθανά λάθη να μην υπερβαίνουν το τυπο-

ποιημένο όριο του 1 σε κάθε 10000 βάσεις. Επιπλέον κάποιες μικρές περιοχές DNA 

αλλάζουν ανάμεσα στα άτομα, αυτές οι περιοχές λέγονται πολυμορφικές και είναι κυ-

ρίως απλοί νουκλεοτιδιακοί πολυμορφισμοί (SNPs – single nucleotide 

Εικόνα 2.1717 - fluorescence-based sequence gel 
Κάθε στήλη είναι τμήμα ακολουθίας DNA 

μπλε = C, πράσινο = Α, κίτρινο = G, κόκκινο = T 
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polymorphisms). Η συνεχής συλλογή δεδομένων οδήγησε στην συγκέντρωση πολλών 

δεδομένων για τη γενετική πληροφορία του ανθρώπου η οποία είναι προσβάσιμη από 

όλους δωρεάν. Αυτό οδήγησε στην ανάλυση των ηθικών, νομικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων της καινούριας γνώσης και κατ’ επέκταση στην έναρξη ανάπτυξης πολι-

τικών για την αντιμετώπισή τους. Για την ίδια την έρευνα συγκεντρώθηκαν πολλά 

δείγματα και χρησιμοποιήθηκαν τυχαία λίγα από αυτά δίχως να γνωρίζει κανείς σε 

ποιον ανήκουν.18 

2.10. Δομική Γονιδιωματική  
Λόγω του όγκου δεδομένων της ακολουθίας του κάθε γονιδιώματος, ο χώρος 

μελέτης της γονιδιωματικής χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα: στη δομική γονιδιω-

ματική (structural genomics) που ασχολείται με τη φύση όλου του γονιδιώματος και 

στη λειτουργική γονιδιωματική (functional genomics) που ασχολείται με τη συσχέτι-

ση των γονιδίων με τις πρωτεΐνες και τη γονιδιακή έκφραση γενικότερα. Δομική 

γονιδιωματική είναι η αντιστοίχιση τρισδιάστατων δομών στο πρωτεΐνωμα και η έ-

ρευνα των βιολογικών τους διεργασιών. Η δομή των πρωτεϊνών είναι ενδεικτική για 

τη λειτουργία τους, ιδιαίτερα όταν η δομή μιας νέας πρωτεΐνης ταιριάζει – είναι ομό-

λογη (homologous) – σε μια ήδη γνωστή πρωτεΐνη. Δύο τρόποι αντιστοίχισης 

χρησιμοποιούνται: ο εμπειρικός μεγάλης κλίμακας ορισμός πρωτεϊνικών δομών χρη-

σιμοποιώντας NMR ή κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ (X-ray crystallography) και η 

υπολογιστική πρόβλεψη δομών με ανίχνευση ομολογιών με πρωτεΐνες γνωστής δο-

μής. Για μια νέα πρωτεΐνη, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ήδη η οικογένεια στην οποία 

ανήκει, γιατί η υπάρχουσα πληθώρα ακολουθιών γονιδιώματος που είναι καταγε-

γραμμένα στην πρωτεϊνική βάση δεδομένων είναι πολύ μεγάλη. Οι υπολογιστικές 

μέθοδοι συνδυάζουν σύγκριση ένα -προς- ένα ή σύγκριση πολλών ακολουθιών μαζί, 

αναγνώριση διπλώματος(fold), πρόβλεψη δευτερευόντων δομών βασιζόμενες σε στα-

τιστικούς κανόνες που έχουν προκύψει από άλλες δομές και μοντελοποίηση. Οι 

τεχνολογίες πρόβλεψης της δομής της πρωτεΐνης στηρίζονται στις βάσεις δεδομένων 

και σε προγράμματα αναζήτησης μέσα σε αυτές. Το γενικότερο πρόβλημα σε αυτές 

τις τεχνικές είναι το σήμα σε σχέση με το θόρυβο, όπου θόρυβος είναι τα άχρηστα 

δεδομένα - αποτελέσματα που παραπλανούν και δυσκολεύουν γενικότερα τη λήψη 

αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Κάποιες λύσεις που εφαρμόζονται είναι η αύξηση της 

ακρίβειας του αλγόριθμου αναζήτησης και η ενσωμάτωση μεθόδων προεπεξεργασίας 

των δεδομένων. Στην περίπτωση που δεν βρίσκεται αναγνωρίσιμη ομοιότητα στην 
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ακολουθία, γίνεται αναζήτηση αντιστοίχισης με γνωστές τρισδιάστατες δομές. Η μο-

ντελοποίηση μπορεί να γίνει όταν οι γονιδιακές ακολουθίες ταυτοποιούνται, 

τουλάχιστον σε ποσοστό της τάξης του 30%, με γνωστές ακολουθίες πρωτεϊνών από 

την Τράπεζα Δεδομένων Πρωτεϊνών (PDB: Protein Data Bank). Τελευταία αναπτύ-

χθηκαν και μέθοδοι για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών, όπως οι 

τρόποι πρόσδεσης και η δομή που μορφώνεται από αυτήν την αλληλεπίδραση.19  

2.11. Λειτουργική Γονιδιωματική 
Με τη δομική γονιδιωματική έχει ήδη μελετηθεί η τρισδιάστατη δομή μεγάλου 

αριθμού πρωτεϊνών η οποία προσφέρει ενδείξεις για τη λειτουργία αυτών των πρωτεϊ-

νών. Η λειτουργική γονιδιωματική με αυτά τα δεδομένα καθώς και με άλλες τεχνικές 

προσπαθεί να αναγνωρίσει ή να προβλέψει τη λειτουργία του κάθε γονιδίου και του 

γονιδιώματος συνολικά. Βασικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια παίζει η σύγκριση 

μεταξύ γονιδίων άλλων οργανισμών οι οποίοι μπορούν να μελετηθούν πιο εύκολα. Οι 

συγκρίσεις γίνονται ελέγχοντας την ομοιότητα στην ακολουθία, την περιοχή στην ο-

ποία βρίσκεται το γονίδιο, το μήκος και τον αριθμό των κωδικοποιούμενων περιοχών 

στα γονίδια και την ποσότητα των περιοχών που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Οι συ-

γκρίσεις γίνονται με τη βοήθεια υπολογιστών που μπορούν να συγκρίνουν αρκετά 

γονιδιώματα ταυτόχρονα. Από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία λογισμικού για αυτήν την 

έρευνα είναι το BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) από το NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) το οποίο εφαρμόζει κάποιους αλγόριθμους για 

να συγκρίνει τμήματα γονιδιώματος. Παράδειγμα τέτοιων συγκρίσεων για το ανθρώ-

πινο γονιδίωμα είναι το γονιδίωμα των ποντικιών τα οποία ανήκουν και αυτά στην 

κατηγορία των θηλαστικών και έχουν όπως όλα σε αυτήν την κατηγορία, περίπου 3 

δισεκατομμύρια βάσεις στο γονιδίωμά τους. Το μέγεθος του γονιδιώματος είναι εν-

δεικτικό για το πλήθος των γονιδίων και έχει βρεθεί ότι είναι μικρός ο αριθμός των 

ανθρώπινων γονιδίων που δεν υπάρχουν και στο ποντίκι. Τις περισσότερες φορές για 

τα 25000 περίπου γονίδια, υπάρχει ένα προς ένα αντιστοιχία, τα υπόλοιπα είναι κατ’ 

εκτίμηση περίπου στο 1% του συνόλου των γονιδίων.20 

2.12. Γονιδιακή έκφραση 
Όλες οι τεχνικές τόσο στην λειτουργική όσο και στην δομική γονιδιωματική  

έχουν ως απώτερο στόχο την ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης, δηλαδή την κατα-

νόηση του πότε, πού και πώς λειτουργεί ένα γονίδιο.21 Από τις δεκάδες χιλιάδες των 
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ανθρώπινων γονιδίων μόνο ένα μικρό τμήμα εκφράζεται σε κάποιο δεδομένο κύτταρο 

και σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες. Όλες σχεδόν οι 

τεχνικές για την ανίχνευση της γονιδιακής έκφρασης βασίζονται στον φθορισμό ή 

στην ραδιενέργεια και οι κυριότερες από αυτές είναι: σειριακή ανάλυση της γονιδια-

κής έκφρασης (SAGE – serial analysis of gene expression), συστοιχίες με λίγα 

νουκλεοτίδια σε κάθε στοιχείο του συνόλου (short oligonucleotide arrays) από την 

εταιρία Affymetrix, συστοιχίες με πολλά νουκλεοτίδια (long oligonucleotide arrays) 

από την εταιρία Agilent, Inkjet) και συστοιχίες με συμπληρωματικό DNA (cDNA - 

complimentary DNA) των Brown – Botstein.22 

2.13. Τεχνολογία DNA Μικροσυστοιχιών  
Η ανάπτυξη των μικροσυστοιχιών (microarrays), μία από τις πιο σημαντικές 

τεχνολογίες στη γενετική, έδωσε τεράστια ώθηση στην μελέτη της γονιδιακής έκφρα-

σης γιατί παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης της έκφρασης χιλιάδων γονιδίων 

ταυτόχρονα. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για αυτήν την τεχνολογία είναι bio-

chip, DNA chip, συστοιχία γονιδίων (gene array) καθώς και gene chip (παρόμοια με 

το GeneChip την τεχνολογία της Affymetrix). Η κύρια διαφορά παρά την γενική χρή-

ση των ονομάτων είναι ότι η μικροσυστοιχία DNA, που αναπτύχθηκε στο Stanford, 

σε κάθε δείγμα περιέχει 500-5000 βάσεις, ενώ η τεχνολογία DNA chip της Affy-

metrix 20-80. Όταν ένα γονίδιο ενεργοποιείται (εκφράζεται), ένας κυτταρικός 

μηχανισμός φτιάχνει αντίγραφα συγκεκριμένων τμημάτων αυτού του γονιδίου. Τo 

αποτέλεσμα είναι να φτιαχτεί mRNA, που αποτελεί τη μήτρα για τη σύνθεση της 

πρωτεΐνης. Το mRNA είναι συμπληρωματικό του DNA οπότε θα συνδεθεί στο DNA 

από το οποίο προήρθε. Για να αποφασιστεί ποια γονίδια είναι ενεργοποιημένα και 

ποια όχι σε ένα δεδομένο κύτταρο πρέπει πρώτα να συλλεχθεί το mRNA, να σημανθεί 

με κάποια φωσφορίζουσα χρωστική ουσία και να τοποθετηθεί στην πλάκα της μικρο-

συστοιχίας. Τότε το mRNA του κυττάρου θα υβριδοποιηθεί (hybridize) ή συνδεθεί με 

το συμπληρωματικό DNA (cDNA) αφήνοντας το φωσφορούχο σημάδι του. Αυτό α-

ποτελεί και τη βασική αρχή της τεχνολογίας, γιατί  το DNA που είναι ήδη πάνω στην 

πλάκα της μικροσυστοιχίας είναι γνωστό σε ποιο γονίδιο αντιστοιχεί, οπότε εφόσον 

υβριδοποιηθεί, στο ίδιο γονίδιο θα αντιστοιχεί και το υπό εξέταση γενετικό υλικό. 

Μετά ανιχνεύονται οι φωσφορίζουσες περιοχές με ένα ειδικό scanner  
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και ποσοτικοποιούνται. Αν κάποιο γονίδιο είναι πολύ ενεργό παράγει πολλά μόρια  

mRNA, τα οποία σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία υβριδοποιούνται με το  

DNA που βρίσκεται πάνω στη μικροσυστοιχία, οπότε το σημείο εκείνο φωσφορίζει 

πολύ εντονότερα. Αναλογικά τα γονίδια που έχουν μεσαίο επίπεδο έκφρασης παρά-

γουν λιγότερο mRNA και κατ’ επέκταση τα αντίστοιχα σημεία πάνω στη 

μικροσυστοιχία φωσφορίζουν λιγότερο. Τα σημεία που δεν φωσφορίζουν σημαίνει 

ότι τα γονίδια που ελέγχονται στα σημεία αυτά είναι ανενεργά δηλαδή τα γονίδια αυ-

τά δεν συμμετέχουν στη βιολογική δραστηριότητα του εξεταζόμενου κυττάρου.23 

Ανάλογα υπάρχουν και οι μεγαλοσυστοιχίες (macroarrays) με μόνη διαφορά το μέγε-

θος για τις θήκες των δειγμάτων πάνω στην πλάκα – γυάλινη ή πλαστική μεμβράνη – 

είναι τουλάχιστον 300μm στη διάμετρο, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση 

που είναι το πολύ 200μm. Για αυτό η διαχείριση του DNA στις μικροσυστοιχίες γίνε-

ται με την χρήση ρομπότ που αναλαμβάνουν την τακτοποίηση μικροσκοπικών 

ποσοτήτων εκατοντάδων ή χιλιάδων γονιδίων σε μια πλάκα μικροσκοπίου.24 Οι μι-

κροσυστοιχίες χρησιμοποιούνται για την ανακάλυψη της έκφρασης των γονιδίων 

κάτω από ορισμένες συνθήκες και στη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήμα-

τος, όπως στη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Οι φάσεις του κυτταρικού κύκλου 

ελέγχονται από πολλά γονίδια. Στην περίπτωση που ο κυτταρικός κύκλος δεν ολο-

 
Εικόνα 2.18 - Προετοιμασία και λειτουργία των μικροσυστοιχιών 
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κληρώνεται κανονικά – όπως στην περίπτωση των καρκινικών κυττάρων – κάποιο ή 

κάποια γονίδια δεν λειτουργούν σωστά. Με τις μικροσυστοιχίες παίρνουμε εικόνες 

της έκφρασης των γονιδίων στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου για να ε-

ντοπιστεί το σημείο στο οποίο αρχίζει το πρόβλημα. Κατά ανάλογο τρόπο γίνονται 

δοκιμές και με τα φάρμακα ώστε να εντοπιστεί πότε η χρήση τους βελτιώνει την εκ-

φραστικότητα των γονιδίων άρα και τη λειτουργικότητα των κυττάρων.25 

2.14. Μετάλλαξη   
Τα γονίδια που δεν λειτουργούν σωστά έχουν υποστεί αλλαγή από διάφορους 

παράγοντες που οφείλονται είτε στο εξωτερικό περιβάλλον όπως έκθεση σε ακτινο-

βολία ή στο εσωτερικό περιβάλλον όπως λάθος αντιγραφή του γενετικού κώδικα σε 

μια ή πολλές βάσεις. Οι αλλαγές αυτές χαρακτηρίζονται ως μεταλλάξεις (mutations) 

και καλούνται γονιδιακές μεταλλάξεις όταν συμβαίνουν στο γονίδιο και χρωμοσωμι-

κές μεταλλάξεις όταν οι αλλαγές γίνουν στη δομή του χρωμοσώματος ή στον αριθμό 

των αντιγράφων των χρωμοσωμάτων στο κύτταρο. Όπως φαίνεται από τον ορισμό 

τους οι χρωμοσωμικές μεταλλάξεις είναι ορατές σε μικροσκοπική παρατήρηση σε α-

ντίθεση με τις γονιδιακές μεταλλάξεις που κάτω από το μικροσκόπιο το γονίδιο 

φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Η γονιδιακή μετάλλαξη παρατηρείται, είτε από το 

αποτέλεσμα της λειτουργίας / συμπεριφοράς του γονιδίου, δηλαδή την γονιδιακή του 

έκφραση, είτε από τη σύγκριση με ένα κανονικό γονίδιο όπου θα φανεί ότι η ακολου-

θία των βάσεων είναι διαφορετική στο μεταλλαγμένο από ότι έπρεπε να ήταν. 

Ωστόσο και οι χρωμοσωμικές μεταλλάξεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον αποτελούν πη-

γή βοήθειας στην ανάλυση της λειτουργίας του γονιδίου, αποκαλύπτουν σημαντικά 

χαρακτηριστικά για τη χρωμοσωμική δομή και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για πει-

ραματική χρήση του γονιδιώματος.26  

Μεταλλάξεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και οι αλλαγές του DNA στις 

οποίες οφείλεται η διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων τόσο μορφολογικά όσο και 

από άποψη ασθενειών. Αυτές οι αλλαγές καλούνται απλοί πολυμορφισμοί νουκλεοτί-

διων (SNPs – single nucleotide polymorphism) και οφείλονται στη διαφοροποίηση 

μιας μόνο βάσης που συμβαίνει στο 1% του γονιδιώματος. Περισσότερα από ένα εκα-

τομμύριο SNPs έχουν αναγνωριστεί και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός 

χάρτη που θα βοηθήσει στην εύρεση των γονιδίων που προκαλούν ασθένειες. Ο χάρ-

της περιλαμβάνει χαρακτηρισμένα SNPs και μπορεί να συγκριθεί με τον αντίστοιχο 

χάρτη ενός ασθενή. Η διαφορά στη συχνότητα των SNP σε μια περιοχή του χάρτη 
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δείχνει πού βρίσκεται - εκεί ακριβώς ή εκεί κοντά, η μετάλλαξη που προκάλεσε την 

ασθένεια.27 

2.15. Εργαλεία Ανάλυσης Γονιδιώματος 
Από μία και μόνο μικροσυστοιχία η οποία περιέχει 30000 σημεία γονιδίων οι 

ερευνητές θέλουν να γνωρίζουν εκτός από την ταυτότητα του γονιδίου, τις βιολογικές 

ιδιότητες των γονιδίων στην μικροσυστοιχία και αυτές του ελεγχόμενου δείγματος, τις 

συνθήκες του πειράματος, τις διαδικασίες και φυσικά, τα αποτελέσματα. Για την επε-

ξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με τα διάφορα εργαλεία στα πλαίσια της 

βιοπληροφορικής έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα λογισμικού. Τα δεδομένα 

αυτά προέρχονται από τις διάφορες φάσεις της μελέτης τμημάτων του γονιδιώματος. 

Μια πλήρης σειρά των φάσεων θα ήταν:  

• ο προσδιορισμός της ακολουθίας του δείγματος του DNA,  

• η ανίχνευση γονιδίων και πρωτεϊνών,  

• η εύρεση των πρωτεϊνικών λειτουργιών και  

• των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γενετικών οντοτήτων. 

Για τον προσδιορισμό της ακολουθίας ενός 

γονιδιώματος, ολόκληρου ή ενός μεγάλου 

τμήματος, γίνεται πρώτα ο προσδιορισμός 

πολλών μικρών τμημάτων που παίρνονται 

δειγματοληπτικά και είναι πιο εύκολο να 

αναλυθούν. Τα τμήματα αυτά συναρμολο-

γούνται βρίσκοντας τα κοινά κομμάτια 

δηλαδή τα τμήματα όπου υπάρχει επικάλυ-

ψη και προσδιορίζεται έτσι η ζητούμενη 

ακολουθία. Σε πρώτο στάδιο συναρμολο-

γούνται - στοιχιζόμενα στα σημεία 

επικάλυψης με εργαλεία όπως το Phrap, 

TIGR Assembler ή το Amass - σε μεγαλύ-

τερα και εφαπτόμενα τμήματα. Ακολουθεί η 

επαλήθευση και διάταξη αυτών των τμημά-

των. Για να ολοκληρωθεί η ακολουθία 

συμπληρώνονται τα κενά που υπάρχουν, μια 

εργασία που τελειώνει χειρωνακτικά. Όταν ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός της ακο-

a) Ζητούμενη ακολουθία 

              A T G A T C G A C A G T A 

 

b) Σύνολο DNA τμημάτων, κομμένων από πολλά 

αντίγραφα της ζητούμενης ακολουθίας 

ATGA     ATG     ATGATC     TCGA     ATCG  

GACAGT     CAGTA    ACAGTA 

 

c) Ανάγνωση τυχαίων τμημάτων από το σύνολο 

i: ATGA            ii: TCGΑ           iii: ATCG       

iv: tCAGTA      v: ATGATC      vi: GACAGTA    

 

d) Ανακατασκευή της ζητούμενης ακολουθίας βρί-

σκοντας τις αλληλοεπικαλύψεις των τμημάτων 

i.   ATGA             

v.  ATGATC       

iii.         ATCG       

ii.             TCGA            

vi.                 GACAGTA    

iv.                      tCAGTA       

     ATGATCGACAGTA   τελική ακολουθία 

Διαδικασία προσδιορισμού ακολουθίας γονι-
διώματος 
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λουθίας γίνεται η ανίχνευση των γονιδίων δηλαδή η εύρεση της τοποθεσίας τους μέσα 

στην ακολουθία. Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις μεθόδους: με αναγνώριση (gene recog-

nition), συμπερασματικά (gene inference) και με πρόβλεψη (gene prediction). Η 

αναγνώριση γίνεται με αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων γνωστών γονιδίων χρησιμο-

ποιώντας τα προγράμματα όπως EbEST, EST Genome, Sim4 και mRNAvsGen. Ο 

δεύτερος τρόπος χρησιμοποιεί τη γνώση για το τι είναι γονίδιο ώστε να αποφασιστεί 

τι δεν είναι αξιοποιώντας εργαλεία όπως τα BLASTX, GeneID+ και GenomeScan. Η 

πρόβλεψη γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο τις ακολουθίες νουκλεοτιδίων χρησιμο-

ποιώντας λογισμικό όπως το GenScan, το Glimmer, το Grail, το Genie ή το FGENEH 

και αξιοποιώντας την τεχνική ORF – Open Reading Frames με τις τριπλέτες κωδικό-

νιων (codons) έναρξης και λήξης. Η τελική απόφαση παίρνεται από τον ειδικό στον 

τομέα εύρεσης γονιδίων μετά την επεξεργασία και τα αποτελέσματα από τους υπολο-

γιστές. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η ανίχνευση γονιδίων είναι πιο πολύπλοκη 

γιατί προϋποθέτει την αναγνώριση των ιντρόνιων, εξόνιων και των οριακών σημείων 

τομής των γονιδίων με την ακολουθία. Με την εύρεση των γονιδίων και αντίστοιχα 

των πρωτεϊνών μπορεί να γίνει υπολογιστικά και η εύρεση των πρωτεϊνικών λειτουρ-

γιών. Οι κατηγορίες των μεθόδων για αυτή τη διαδικασία είναι: η αναζήτηση 

ομοιότητας (similarity search) με εργαλεία όπως τα BLAST και FASTA, η αναζήτηση 

ομοιότητας με στοίχιση πολλαπλών ακολουθιών (multiple sequence alignment) και με 

εργαλεία όπως τα ClustalW, CINEMA, SEAVIEW, MPSA, Se-AI και DCSE, η ανα-

κάλυψη προτύπων (pattern discovery) με τα εργαλεία Emotif, MAST, Pratt, Teiresias 

και MEME και οι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης (classification) και ομαδοποίησης 

(clustering). Επιπλέον αξιοποιώντας την τεχνική των κρυφών μαρκοβιανών μοντέλων 

(profile Hidden Markov Model – HMM) όπως το HMMER βρίσκεται η οικογένεια 

πρωτεϊνών στην οποία μπορεί να ανήκει η ακολουθία.28 Τα εργαλεία που χρησιμο-

ποιούνται είναι πολλά και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τα πιο 

διαδεδομένα προγράμματα είναι το BLAST  για την αναζήτηση ακολουθιών, τα πα-

κέτα προγραμμάτων EMBOSS και Staden για την ανάλυση ακολουθιών, το 

THREADER και PHD για την πρόβλεψη της δομής ή το RasMol και WHATIF για 

την οπτική μοντελοποίηση των μοριακών δομών των πρωτεϊνών.29  

Όλα τα προγράμματα αναζήτησης χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων για να 

κάνουν συγκρίσεις. Αυτές οι βάσεις όπως και τα προγράμματα χωρίζονται σε κατηγο-

ρίες ανάλογα με τον σκοπό που επιτελούν.30 Οι πρωταρχικές βάσεις δεδομένων 
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αφορούν το χάρτη του γονιδιώματος (ακολουθίες νουκλεοτιδίων) και σήμερα τρεις 

είναι οι κυριότερες: η GenBank από το εθνικό κέντρο βιοτεχνολογίας των Η.Π.Α 

(NCBI), το ευρωπαϊκό εργαστήριο μοριακής βιολογίας (EMBL) και τη βάση δεδομέ-

νων του DNA της Ιαπωνίας (DDBJ). Αυτές οι βάσεις είναι ελεύθερα προσβάσιμες, 

συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν τις ίδιες ακολουθίες αλλά σε διαφορετική μορ-

φή.31  

2.16. Βιοπληροφορική 
Τα εργαλεία, οι μέθοδοι και οι αλγόριθμοι πληροφορικής που χρησιμοποιού-

νται για την διαχείριση και των βιολογικών δεδομένων αναπτύχθηκαν στα πλαίσια 

ενός νέου διεπιστημονικού κλάδου, της Βιοπληροφορικής. Ο απώτερος στόχος του 

κλάδου είναι να βοηθήσει με νέα στοιχεία τη βιολογική έρευνα και να δημιουργήσει 

μια συνολική εικόνα ώστε να ανακαλυφθούν και να αναπτυχθούν ενοποιημένες αρχές 

στη βιολογία. Ο αρχικός σκοπός της βιοπληροφορικής ήταν η δημιουργία βάσεων δε-

δομένων για την αποθήκευση δεδομένων των ακολουθιών των νουκλεοτιδίων και των 

αμινοξέων. Οι ανάγκες και η εξέλιξη οδήγησαν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας έτσι 

ώστε να δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης των λειτουργιών των κυττάρων και να 

μπορούν να παρακολουθούν και να βγάζουν συμπεράσματα για τη μη κανονική λει-

τουργία τους. Σε αυτό βοηθούν όλες οι υπολογιστικές τεχνικές για την επεξεργασία 

των βιολογικών δεδομένων που συνοψίζονται σαν υπολογιστική βιολογία.21 Με δε-

δομένο την σχεδόν πλήρη αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, το παρόν 

και το μέλλον της βιολογίας είναι η λειτουργική γονιδιωματική. Η γονιδιωματική και 

κυρίως η λειτουργική ανάλυση του γονιδιώματος θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη 

όλων των κυτταρικών μηχανισμών τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά καθώς και την 

κατανόηση αλληλεπίδρασης των διάφορων συστημάτων ενός βιολογικού οργανισμού 

από το μόριο ως το κύτταρο και ως τον οργανισμό συνολικά.32 
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3. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ  
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η εξέλιξη των υπολογιστών και η βελτίωση των τεχνικών και μεθόδων στη 

δημιουργία και συλλογή δεδομένων οδήγησαν στην συσσώρευση τεράστιου όγκου 

δεδομένων πρώτα στις εμπορικές συναλλαγές και έπειτα σε άλλους κλάδους όπως της 

βιολογίας. Η βασική ανάγκη σε κάθε περίπτωση είναι η αξιοποίηση αυτών των δεδο-

μένων αντλώντας πληροφορία η οποία συνήθως δεν είναι προφανής και συνοψίζεται 

στον όρο «ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδομένων» (KDD - Knowledge Discovery 

in Databases). Η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων για την ανακάλυψη της 

γνώσης λέγεται εξόρυξη σε δεδομένα (data mining). Η χρήση των όρων συχνά γίνε-

ται εναλλακτικά και ο όρος εξόρυξη σε δεδομένα χρησιμοποιείται συχνά για την 

ανακάλυψη γνώσης ή εξόρυξη γνώσης (knowledge mining).33  

Η εξόρυξη σε δεδομένα αποτελεί ένα βήμα από μια σειρά διαδικασιών για την 

ανακάλυψη γνώσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: την επιλογή-μείωση (selection-

reduction), τον καθαρισμό (cleaning), την ολοκλήρωση (integration) και την μετατρο-

πή (transformation) των δεδομένων καθώς και την εξόρυξη (mining), την αξιολόγηση 

(evaluation) και την αναπαράσταση γνώσης (knowledge presentation). Τα τέσσερα 

πρώτα βήματα αποτελούν τη φάση της προεπεξεργασίας δεδομένων (data pre-

processing). Η ακολουθία της εκτέλεσης είναι με επανάληψη και συνήθως με τη 

σειρά που αναφέρθηκε. Αυτό εξαρτάται από το είδος των δεδομένων και από την κα-

τάσταση στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα αυτά, έτσι ώστε αν υπάρχει μεγάλη 

ανάγκη για καθαρισμό που είναι από τις πιο απαιτητικές εργασίες, προηγείται το βήμα 

της μείωσης για να μειωθεί ο όγκος δουλειάς στα επόμενα βήματα. Αν ο στόχος είναι 

από την ίδια συλλογή δεδομένων να ξεκινήσουν περισσότερες αναζητήσεις δεδομέ-

νων τότε δημιουργείται μια αποθήκη δεδομένων (data warehouse) και γίνονται πρώτα 

τα βήματα της ολοκλήρωσης και του καθαρισμού.  
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3.1. Προεπεξεργασία Δεδομένων  
Η προεπεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη γιατί τα δεδομένα όπως βρί-

σκονται στη βάση δεδομένων είναι όπως αποθηκεύτηκαν γεγονός που συνεπάγεται 

ότι μπορεί να περιέχουν περιττά, ασυνεπή, λανθασμένα, ελλιπή δεδομένα ή δεδομένα 

με  «θόρυβο». Για να είναι τα δεδομένα βέλτιστα αξιοποιήσιμα εφαρμόζουμε τα τέσ-

σερα πρώτα βήματα της διαδικασίας για την ανακάλυψη γνώσης.  

3.2. Επιλογή  
Όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεν χρειάζονται για την ανακάλυ-

ψη γνώσης. Ειδικότερα, για την αναζήτηση κάποιας συγκεκριμένης πληροφορίας δεν 

χρειάζονται όλα τα χαρακτηριστικά – πεδία, οι δυνατοί συνδυασμοί συσχετίσεων με-

ταξύ τους είναι πάρα πολλοί για τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και σε 

συνδυασμό με τις χιλιάδες των εγγραφών ή και πεδίων καθιστούν τον χρόνο και το 

κόστος επεξεργασίας απαγορευτικό, αν όχι αδύνατο. Για παράδειγμα για την αναζή-

τηση συσχέτισης των SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) με κλινικά 

αποτελέσματα, δεν χρειάζεται η διεύθυνση του δωρητή των δειγμάτων ιστού ούτε ο 

χρόνος καταχώρισής τους, για αυτό πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ των χαρακτηρι-

στικών – πεδίων που θα χρησιμοποιηθούν.34 Για την αντιμετώπιση παρόμοιων 

προβλημάτων σε όλα ή σε κάποια είδη δεδομένων έχουν αναπτυχθεί τεχνικές όπως: 

συνάθροισης (aggregation), μείωσης διαστάσεων (dimensionality reduction), συμπίε-

σης (compression), μείωση πλήθους (numerosity reduction) και γενίκευσης 

(generalization).  

• Με την συνάθροιση ενσωματώνονται πράξεις συνάθροισης στην κατασκευή κύ-

βων δεδομένων (data cubes) μειώνοντας έτσι το μέγεθος της μετέπειτα 

επεξεργασίας.  

• Με τη μείωση των διαστάσεων καλύπτουμε το παράδειγμα που προαναφέρθηκε 

αφαιρώντας πεδία που είναι περιττά σε σχέση με τη ζητούμενη πληροφορία. Η 

διαδικασία χρησιμοποιεί μεθόδους ώστε το επιλεγμένο υποσύνολο των χαρακτη-

ριστικών (attribute subset selection) να περιέχει τον ελάχιστο αριθμό πεδίων για 

τα οποία η κατανομή πιθανοτήτων να είναι κατά το δυνατό παρόμοια με την κα-

τανομή πιθανοτήτων του συνόλου όλων των χαρακτηριστικών. Για την επιλογή 

των χαρακτηριστικών γίνεται στατιστικός έλεγχος σημαντικότητας διακρίνοντας 

το βαθμό ανεξαρτησίας μεταξύ τους, με τα χαρακτηριστικά που είναι εξαρτημένα 
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να αφαιρούνται, αφού δείχνει ότι το εξαρτημένο χαρακτηριστικό μπορεί να προ-

βλεφθεί οπότε η παρουσία του στα δεδομένα δεν είναι χρήσιμη. Η σημαντικότητα 

των χαρακτηριστικών υπολογίζεται και με άλλες μεθόδους όπως με το μέτρο κέρ-

δους πληροφορίας (information gain measure) ή με ευριστικές (heuristics) 

μεθόδους όπως ο αλγόριθμος απαλοιφής υποψηφίων (candidate elimination) ή με 

τον ID3 αλγόριθμο κατασκευής δένδρων απόφασης με επαγωγή (decision tree in-

duction).35  

• Η τεχνική της συμπίεσης χρησιμοποιεί αλγορίθμους είτε απωλεστικούς (lossy) 

είτε μη-απωλεστικούς (lossless) για να αναπαραστήσει τα ίδια δεδομένα - κυρίως 

τύπου κειμένου - σε λιγότερο όγκο. Οι μη-απωλεστικοί αλγόριθμοι διατηρούν την 

ακρίβεια των δεδομένων αλλά περιορίζουν τις δυνατότητες χειρισμού των δεδο-

μένων. Για αυτό στην ανακάλυψη γνώσης οι τεχνικές συμπίεσης δεδομένων με 

απωλεστικούς αλγόριθμους είναι πιο σημαντικές. Τέτοιοι αλγόριθμοι είναι ο με-

τασχηματισμός κυματομορφών (DWT - discrete wavelet transforms) που είναι 

τεχνική επεξεργασίας γραμμικού σήματος και ο PCA (Principal Component 

Analysis). Η χρήση τους εξαρτάται από τα δεδομένα, ο DWT ευνοούνται από δε-

δομένα με πολλά χαρακτηριστικά – διαστάσεις, ενώ ο PCA από αραιά δεδομένα.  

• Άλλη μέθοδος αναπαράστασης των δεδομένων με λιγότερα δεδομένα είναι η μεί-

ωση του πλήθους, με χρήση μικρότερων μορφών δεδομένων για την 

αναπαράσταση των δεδομένων. Αυτές οι μέθοδοι μείωσης - κυρίως του αριθμού 

εγγραφών - χωρίζονται σε παραμετρικές και μη παραμετρικές. Οι παραμετρικές 

είναι μοντέλα πρόβλεψης δεδομένων, όπως οι συναρτήσεις παλινδρόμησης (re-

gression) ή γραμμικά λογαριθμικά (log-linear) μοντέλα. Οι μη-παραμετρικές όπως 

ιστογράμματα (histograms), ομαδοποίηση (clustering) ή δειγματοληψία 

(sampling). Παρόμοιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται και για τη γενίκευση και ιεράρ-

χηση των δεδομένων. 

3.3. Καθαρισμός  
Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ελλιπών δεδομένων ή αυτών που έ-

χουν θόρυβο ή είναι ασυνεπή συνοψίζεται στον καθαρισμό δεδομένων. 

Ένα από τα πιο συχνά και πιο σημαντικά προβλήματα στις βάσεις δεδομένων είναι τα 

δεδομένα που λείπουν όπως στην περίπτωση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης όπου οι 

συλλογές των γονιδίων είναι πολύ μεγάλες με πολύ μικρή κλίμακα και είναι πιθανό 
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κάποια από τα δεδομένα να χαθούν ή να μη δημιουργηθούν. Έχουν αναπτυχθεί οι α-

κόλουθες μέθοδοι για την αντιμετώπιση των κενών τιμών (missing values): 

• Αγνόηση / Διαγραφή της εγγραφής – η εφαρμογή της εξαρτάται από το πόσα και 

πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα που λείπουν σε σχέση με αυτά που υπάρχουν. 

Αν αυτά που υπάρχουν είναι αρκετά τότε αν διαγραφεί αυτή η εγγραφή θα χαθεί 

επιπλέον πληροφορία. 

• Χειροκίνητη εισαγωγή τιμών – όταν το πλήθος των τιμών για εισαγωγή είναι αρ-

κετά μικρό. 

• Χρήση σταθερής τιμής – Εισαγωγή της ίδιας σταθερής τιμής σε όλα τα κενά δε-

δομένα. Μια τέτοια θα μπορούσε να είναι η τιμή «Άγνωστο» αλλά υπάρχει ο 

κίνδυνος κατά τις επόμενες επεξεργασίες και ανάλογα με το είδος των δεδομένων 

να εκληφθεί σαν υπολογίσιμη πληροφορία. 

• Χρήση στατιστικών μέσων τιμών – Η εισαγωγή της μέσης τιμής των υπόλοιπων 

εγγραφών ή η μέση τιμή των εγγραφών που ανήκουν σε ίδια κατηγορία και πάντα 

στο ίδιο χαρακτηριστικό.  

• Χρήση της πιθανότερης τιμής – Η τιμή που θα εισαχθεί αποφασίζεται με μοντέλο 

παλινδρόμησης, με δένδρο απόφασης ή κάποιο άλλο μοντέλο πρόβλεψης τιμής. 

Η τελευταία στρατηγική είναι και η πιο διαδεδομένη γιατί κατά τον υπολογισμό λαμ-

βάνει υπόψη και τις τιμές των άλλων χαρακτηριστικών, οπότε η τιμή που θα καλύψει 

το κενό είναι περισσότερο ανεξάρτητη.  

Τα δεδομένα με θόρυβο είναι δεδομένα τα οποία έχουν λάθος τιμή είτε γιατί δεν είναι 

ο σωστός τύπος δεδομένου, είτε γιατί είναι εκτός των οριακών τιμών. Οι τεχνικές που 

ακολουθούν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα:  

• Ομαλοποίηση με διαμοιρασμό (smoothing by binning) – Σε αυτήν την περίπτωση 

μοιράζονται τα ταξινομημένα δεδομένα σε τμήματα και αναπροσαρμόζονται οι 

τιμές με τη μέση τιμή ή την ενδιάμεση (median) ή με τις οριακές τιμές 

(boundaries) του τμήματος.  

• Ομαδοποίηση – ξεχωρίζει τις εκτός-ορίων τιμές (outliers), ως τις τιμές που βρί-

σκονται εκτός των ομάδων που σχηματίζει.  

• Συνδυασμένος έλεγχος από υπολογιστή και άνθρωπο – Η χειρωνακτική σάρωση 

όλης της βάσης για την ανίχνευση εκτός-ορίων τιμών είναι σχεδόν αδύνατη για 

μεγάλα σύνολα, για αυτό ο υπολογιστής φιλτράρει με κάποιο κριτήριο τις εκτός-
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ορίων τιμές και έπειτα ο άνθρωπος ελέγχει αυτήν την λίστα για να πάρει τις τελι-

κές αποφάσεις.  

• Εμπειρική σχέση μεταβλητών (regression)  – Προσαρμόζονται οι τιμές σε ένα μο-

ντέλο το οποίο κάνει πρόβλεψη τιμής με βάση κάποια άλλη. 

Η ανάλυση κατανομής και συχνοτήτων (frequency and distribution analysis) είναι μία 

μέθοδος εξομάλυνσης της σημαντικότητας των δεδομένων. Έτσι σε παράδειγμα βά-

σης δεδομένων με γενετικές ασθένειες όπου οι 300 εγγραφές αφορούν μια ασθένεια 

και 1 αφορά κάποια άλλη, αν αγνοηθεί η συχνότητα της κάθε ασθένειας η πιθανότητα 

εμφάνισης της κάθε ασθένειας είναι ίδια και ίση με 50%. 

Για τα ασυνεπή δεδομένα γίνεται έλεγχος των λειτουργικών περιορισμών των 

δεδομένων στην περίπτωση που κάποια τιμή πρέπει να ανήκει σε ένα σύνολο τιμών 

το οποίο έχει νόημα στο γνωστικό αντικείμενο. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να είναι χει-

ρωνακτικός ή με χρήση εργαλείων γνώσης. 

3.4. Ολοκλήρωση  
Η ολοκλήρωση είναι το αναγκαίο βήμα για την ενσωμάτωση δεδομένων από 

διαφορετικές πηγές - συνήθως διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Η εργασία γίνεται 

χειρωνακτικά γιατί το συνηθέστερο πρόβλημα είναι οι διαφορετικές ονομασίες των 

πεδίων π.χ. gene_ID σε μια βάση ενώ το ίδιο χαρακτηριστικό σε άλλη βάση ονομάζε-

ται gID και αποφασίζεται σε ποια πεδία-κλειδιά θα στηριχθεί η σύνδεση των 

δεδομένων ώστε να ενσωματωθούν στη βάση για την εξόρυξη.  

Ακόμη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι λίγα ή αραιά μπο-

ρούν να εμπλουτιστούν με επιπλέον δεδομένα από ανάλογη πηγή, όπως δύο 

διαφορετικές βάσεις για κληρονομικές ασθένειες που είναι πιθανό να έχουν λίγα δε-

δομένα πρωτεϊνών που συνδέονται με τέτοιες ασθένειες. Για να γίνει αποτελεσματικά 

αυτό πρέπει να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη δεδομένων και να καθαριστούν τα 

δεδομένα ώστε να μην χαθεί ή αλλοιωθεί πληροφορία. 

Ένα επιπλέον θέμα που αντιμετωπίζεται σε αυτό το βήμα είναι τα επιπλέον περιττά 

χαρακτηριστικά που μπορεί να αφαιρεθούν. Η διαδικασία αντιμετώπισης είναι ίδια με 

το βήμα μείωσης των διαστάσεων όπου ελέγχεται ο βαθμός συσχέτισής τους και οι 

διαστάσεις με μεγάλο βαθμό συσχέτισης αφαιρούνται.  
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3.5. Μετασχηματισμός  
Συνηθέστερος μετασχηματισμός είναι η κανονικοποίηση (normalization) δε-

δομένων δηλαδή η μεταφορά των δεδομένων σε μια νέα κλίμακα – συνήθως 

μικρότερη, όπως το διάστημα [0, 1] ή [1, 10] – με ανάλογη τροποποίηση των τιμών. 

Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για κανονικοποίηση είναι η min-max, z-

score και decimal scaling. Η min-max διατηρεί τις αναλογίες των πρωτότυπων δεδο-

μένων αλλά μελλοντικά δεδομένα που θα χρειαστεί να εισαχθούν θα πρέπει οι τιμές 

τους να είναι μέσα στην πρωτότυπη κλίμακα.  

Η z-score χρησιμοποιείται όταν τα όρια τιμών των χαρακτηριστικών δεν είναι 

γνωστά αξιοποιώντας τη μέση τιμή και την σταθερή απόκλιση των δεδομένων.  

Η μέθοδος decimal scaling υποδιαιρεί τις τιμές ανάλογα με τον αριθμό των 

σημαντικών ψηφίων του ακέραιου τμήματος της απόλυτης μέγιστης τιμής. Με αυτόν 

τον τρόπο όπως και με την προηγούμενη μέθοδο μπορεί να τροποποιηθούν αρκετά τα 

δεδομένα και οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις σε νέα δεδομένα πρέπει να 

γίνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ώστε να διατηρηθεί η πληροφορία. Ακολουθεί πί-

νακας με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κλίμακες: 

 

Κλίμακα (Scale) Αντικείμενο Μετα-
σχηματισμού 

Παράδειγμα τύ-
που Παράδειγμα 

Απόλυτη (Absolute) Ποσότητα Πλήθος  3 αμινοξέα 

Ονομαστική (Nominal) Περιγραφή Λίστα Ονομάτων 
Πρωτεϊνών  

Λυσίνη, Αργινίνη, Τυ-
ροσίνη 

Ταξινόμησης (Ordinal) Ταξινόμηση Φάση Διαδικασίας  Πρώτη, Δεύτερη 

Κατηγοριών (Categori-
cal) 

Κατηγορία αριθμητική 
ή κειμένου  Τύποι Αναγκαία, Μη-

Αναγκαία 

Βαθμών (Rank) 
Κατηγορία εμπλουτι-
σμένη με φυσική 
ταξινόμηση 

Σχηματισμός Πρωτε-
ΐνης Πρωτεύον, Δευτερεύον 

Διαστήματος (Interval) Φυσική σειρά Χρόνος Δευτερόλεπτα 

Αναλογίας (Ratio) Πολλαπλάσια ή Υπο-
διαιρέσεις μονάδων Βάρος μικρογραμμάρια 

 

Η δημιουργία χαρακτηριστικών (attribute construction) από άλλα χαρακτηριστικά εί-

ναι μια από τις μεθόδους μετασχηματισμού η οποία βοηθάει την ανακάλυψη γνώσης 
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βελτιώνοντας την ακρίβεια και μειώνοντας τον όγκο επεξεργασίας. Είναι αντίθετη με 

τη διαδικασία της μείωσης των διαστάσεων και αυτή η αντιφατικότητα των μεθόδων 

καταδεικνύει κατά ένα σημαντικό μέρος το πόσο προετοιμασμένα πρέπει να είναι τα 

δεδομένα. 33, 
66H

34    

3.6. Εξόρυξη σε δεδομένα 
Η κύρια διαδικασία στην ανακάλυψη γνώσης είναι η εφαρμογή μεθόδων για 

την εξόρυξή της. Η εξόρυξη σε δεδομένα είναι διεπιστημονικός κλάδος και χρησιμο-

ποιεί αλγορίθμους και τεχνικές κυρίως από τη στατιστική (statistics), τη μηχανική 

μάθηση (machine learning), τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και φυσικά τις 

βάσεις δεδομένων. Τέτοιες τεχνικές είναι οι κανόνες συσχέτισης (association rules), 

εμπειρική σχέση μεταβλητών (regression), κατηγοριοποίηση (classification) και η ο-

μαδοποίηση (clustering). Στα πλαίσια αυτών των τεχνικών έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 

αλγόριθμοι για να καλύψουν γενικές ή ειδικές ανάγκες ανάλογα με τα δεδομένα και 

τη ζητούμενη γνώση. Όλοι οι αλγόριθμοι προσπαθούν να μοντελοποιήσουν τα δεδο-

μένα. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: πρόβλεψης 

(predictive) και πληροφόρησης (descriptive). Τα μοντέλα πρόβλεψης κάνουν προβλέ-

ψεις σε σχέση με τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προηγούμενη γνώση, ενώ τα 

μοντέλα-πρότυπα πληροφόρησης αναγνωρίζουν πρότυπα ή σχέσεις μέσα στα δεδομέ-

να. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει σε τι κατηγορία μοντέλου ανήκουν οι προηγούμενες 

τεχνικές: 
35F

36 

Πρόβλεψης (Predictive) Πληροφόρησης (Descriptive) 

Κατηγοριοποίηση (Classification) 
Χωρίζει τα δεδομένα σε γνωστές κατηγορίες. 

Ανάλυση Συσχέτισης (Association Analysis) 
Παραγωγή κανόνων που περιγράφουν σχέσεις 
μεταξύ των δεδομένων.  
Στην Ανάλυση Ακολουθίας (Sequence Analysis) 
λαμβάνεται υπόψη και η σειρά των γεγονότων. 

Εμπειρική σχέση μεταβλητών (Regression) 
Αντιστοιχεί τα δεδομένα σε μια αριθμητική μετα-
βλητή πρόβλεψης. 

Ομαδοποίηση (Clustering) 
Δημιουργεί πρότυπα ομαδοποιώντας παρόμοια 
δεδομένα. 

 

Για την εξόρυξη σε δεδομένα έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία είτε γενικής χρή-

σης όπως τα Data Distilleries, DataMind, IBM Intelligent Miner, MatLab, NeoVista 

Solutions, Oracle Darwin, SAS, Spotfire, SPSS Clementine, Weka και πολλά άλλα 

είτε ειδικής χρήσης όπως για τη Βιοπληροφορική τα MEME, PIMA, Pratt, 

PrattWWW, SPEXS. 
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3.7. Κατηγοριοποίηση 
Κατηγοριοποίηση είναι η μέθοδος αναζήτησης μοντέλων πρόβλεψης ενός χα-

ρακτηριστικού η τιμή του οποίου είναι κατηγοριοποιημένη (nominal). Στην πράξη, σε 

ένα σύνολο δεδομένων τα μοντέλα κατηγοριοποίησης δίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

για την πρόβλεψη του χαρακτηριστικού Υ (δηλαδή της τιμής y στο πεδίο Υ) με βάση 

τις τιμές x1, x2, …, xn στα υπόλοιπα ή κάποια από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά Χ1, 

Χ2, ..., Χn παρά σε κάποια άλλη τιμή y` 

P(Y=y|X=x) > P(Y=y`|X=x), y≠y`. 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης είναι από το χώρο των πιστωτικών ιδρυμάτων ό-

που η απόφαση δανείου ή πίστωσης γενικότερα αποφασίζεται από την 

κατηγοριοποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών σε καλή, μέτρια ή κακή 

η οποία κρίνεται από άλλα γνωστά χαρακτηριστικά όπως το εισόδημα, το επάγγελμα, 

την ηλικία των πελατών. Για την εφαρμογή των αλγόριθμων κατηγοριοποίησης χρει-

άζεται πρώτα να εκπαιδευτούν με γνωστά δεδομένα δηλαδή δεδομένα όπου οι τιμές 

όλων των χαρακτηριστικών συμπεριλαμβανομένου του y είναι γνωστές. Με βάση την 

ιδιότητα ότι η κατηγοριοποιημένη τιμή του ζητούμενου χαρακτηριστικού είναι γνω-

στή, η εκπαίδευση ονομάζεται μάθηση με επίβλεψη (supervised learning). Το μοντέλο 

αναπαρίσταται με τη μορφή κανόνων κατηγοριοποίησης, δένδρων απόφασης ή μαθη-

ματικής συνάρτησης και χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση μελλοντικών 

δεδομένων. Μετά την κατασκευή ακολουθεί η αξιολόγηση του μοντέλου με ένα τυ-

χαίο δείγμα πάντα από το ίδιο αρχικό σύνολο δεδομένων. Για κάθε εγγραφή ελέγχεται 

αν η τιμή του δείγματος στο χαρακτηριστικό Υ είναι ίδια με την τιμή που προβλέπει 

το μοντέλο. Αν το ποσοστό επιτυχίας είναι πάνω από κάποιο όριο το μοντέλο χρησι-

μοποιείται ως έχει για τις μελλοντικές εγγραφές αλλιώς επανεκπαιδεύεται με 

διαφορετικό σύνολο δεδομένων ή απορρίπτεται. Οι πιο βασικές μέθοδοι κατηγοριο-

ποίησης είναι τα δένδρα κατηγοριοποίησης ή επαγωγή με δένδρα απόφασης (decision 

tree induction) και οι κατηγοριοποιητές Bayes (Bayesian classifiers).35 Άλλες μέθοδοι 

κατηγοριοποίησης γενικοί ή εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένο τύπο δεδομένων αποτε-

λούν ο K-nearest neighbor, Support Vector Machines, Voted Classification, Weighted 

gene voting.37  
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Κατηγοριοποίηση με Επαγωγική Μάθηση Δένδρων Απόφασης 
Το Δένδρο Απόφασης είναι μια οργάνωση διαγράμματος ροής σε σχήμα που 

μοιάζει με ανάποδο δένδρο. Κάθε εσωτερικός κόμβος αυτού του δένδρου είναι ένα 

χαρακτηριστικό στο οποίο γίνεται έλεγχος. Ο πρώτος κόμβος που ελέγχεται και από 

τον οποίο ξεκινάει το δένδρο καλείται ρίζα (root node). Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

σε κάθε κόμβο είναι ένας κλάδος (branch) ο οποίος καταλήγει σε άλλους εσωτερικούς 

κόμβους ή σε τερματικούς κόμβους (leaf nodes). Οι τερματικοί κόμβοι δηλώνουν την 

κατηγορία που ζητείται να προβλεφθεί.  

Θεωρητικά το δένδρο που κατασκευάζεται καλύπτει πλήρως τα δεδομένα εκ-

παίδευσης και καλείται αμιγές δένδρο (pure tree). Όμως, στην πραγματικότητα τέτοια 

δένδρα δεν είναι συνηθισμένα ούτε επιθυμητά γιατί υπερπροσαρμόζουν (over-fit) τα 

δεδομένα εκπαίδευσης και χάνουν τη γενικότητά τους, αφού είναι πολύ πιθανό να υ-

πάρχουν δεδομένα με θόρυβο ή εκτός ορίων (outliers) τα οποία θα παραπλανήσουν το 

μοντέλο στα μελλοντικά δεδομένα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάποια κλαδιά 

μπορεί να είναι περιττά. Το κλάδεμα του δένδρου (tree pruning) προσπαθεί να αντιμε-

τωπίσει αυτό το πρόβλημα, αναγνωρίζοντας και κόβοντας αυτά τα κλαδιά με στόχο 

την βελτίωση της ακρίβειας της κατηγοριοποίησης στα δεδομένα.  

Το δένδρο απόφασης εύκολα μετατρέπεται σε κανόνες κατηγοριοποίησης ό-

που ο κάθε κόμβος γίνεται κανόνας του τύπου αν-τότε (if-then). Δημιουργείται ένας 

κανόνας για κάθε μονοπάτι από τον αρχικό κόμβο ως τον τερματικό.  

Ο βασικότερος αλγόριθμος κατασκευής δένδρων απόφασης για επαγωγή είναι 

ο ID3 ο οποίος έχει δεχθεί διάφορες βελτιώσεις όπως είναι ο αλγόριθμος C4.5. Ο ID3 

είναι ένας απαιτητικός αλγόριθμος γιατί χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης 

από την αρχή. Ο βασικότερος σκοπός είναι η επιλογή του χαρακτηριστικού (κόμβου) 

που θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο διαχωρισμού των δεδομένων και ανάπτυξης του 

δένδρου. Η επιλογή γίνεται με έναν ευριστικό μηχανισμό ο οποίος θα οδηγήσει στην 

αναζήτηση του καλύτερου δένδρου από όλα τα δυνατά δένδρα. Ένας από τους πιο 

διαδεδομένους ευριστικούς μηχανισμούς είναι η εντροπία / κέρδος της πληροφορίας 

(information entropy / gain) ο οποίος επιλέγει το χαρακτηριστικό με το μεγαλύτερο 

κέρδος (ή τη μεγαλύτερη μείωση στην εντροπία) για να γίνει κόμβος του δένδρου. Το 

χαρακτηριστικό αυτό ελαχιστοποιεί την πληροφορία που χρειάζεται για να κατηγο-

ριοποιηθούν τα δεδομένα και οδηγεί σε πιο απλά (ή συμπαγή) δένδρα.  
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Η τιμή της εντροπίας δηλαδή της ποσότητας της πληροφορίας που χρειάζεται 

για κατηγοριοποίηση (εδώ για το χαρακτηριστικό στο οποίο θα γίνει η πρόβλεψη) δί-

νεται από τη σχέση  

I(si) = -Σ pi log2(pi),  i=1, …, m 

Όπου m το πλήθος των κατηγοριών στο χαρακτηριστικό, si οι εγγραφές του δείγματος 

δεδομένων εκπαίδευσης για την κατηγορία i και pi η πιθανότητα (si/s) της κατηγορίας 

i να ανήκει στο δείγμα. 

Για το χαρακτηριστικό Α που ελέγχεται ως υποψήφιος κόμβος, η εντροπία ή η 

αναμενόμενη πληροφορία βάση του διαχωρισμού από το Α, δίνεται από τη σχέση 
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Το κέρδος να επιλεγεί το Α είναι 

Gain(A) = I(si) – E(A), i=1, …, m. 
Ο αλγόριθμος υπολογίζει το κέρδος της πληροφορίας για κάθε διαθέσιμο χαρακτηρι-

στικό και επιλέγει αυτό με το υψηλότερο κέρδος. Έπειτα αναπτύσσει ένα κλαδί για 

κάθε κατηγορία τιμών και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μην είναι δυνατός 

περαιτέρω διαχωρισμός. Το κριτήριο της εντροπίας έχει την αδυναμία να τείνει στην 

επιλογή χαρακτηριστικών με πολλές τιμές. Εναλλακτικά του κριτηρίου της εντροπίας 

υπάρχουν μεταξύ άλλων ο δείκτης Gini και η δοκιμασία Χ2. 

Ένας άλλος αλγόριθμος που φτιάχνει δένδρα απόφασης είναι ο CART (Classi-

fication And Regression Trees) ο οποίος χρησιμοποιείται και στην εμπειρική σχέση 

μεταβλητών (regression). Ο CART φτιάχνει δυαδικά δένδρα απόφασης χωρίζοντας τα 

δεδομένα εκπαίδευσης σε δύο υποσύνολα κάθε φορά. Για τα δεδομένα εκπαίδευσης 

που είναι συνεχείς τιμές αναζητείται η καλύτερη τιμή διαχωρισμού με κριτήριο τη 

μείωση της εντροπίας. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην επιτυγχάνεται περαιτέ-

ρω διαχωρισμός.  

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν τυχαία δεδομένα γονιδιακής έκφρασης 

τεσσάρων γονιδίων και η σχέση τους με την ανάπτυξη καρκίνου. Το δένδρο κατηγο-

ριοποίησης που κατασκευάστηκε με τα δεδομένα αυτά έχει ως ρίζα το 

χαρακτηριστικό (γονίδιο) G1 στο οποίο γίνεται έλεγχος της έκφρασης του γονιδίου με 

το όριο 22. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο-ίσο του 22 ο κλάδος 

οδηγεί στον κόμβο G3 όπου ελέγχεται η έκφραση του γονιδίου G3. Στον κόμβο G3 
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υπάρχουν πάλι δύο κλάδοι οι οποίοι ορίζονται με βάση το όριο 12 της γονιδιακής έκ-

φρασης. Αν ο έλεγχος δείξει τιμή μικρότερη-ίση του 12 τότε ο  

οργανισμός από τον οποίο πάρθηκαν αυτά τα δεδομένα έχει κατά πάσα πιθανότητα 

καρκίνο, ενώ αν η τιμή είναι μεγαλύτερη του 12 τότε μάλλον δεν έχει καρκίνο. Ανά-

λογα παίρνονται οι αποφάσεις και για το υποδένδρο από τον κόμβο G4 και κάτω. 

Κατηγοριοποιητές Bayes 
Οι κατηγοριοποιητές Bayes (Bayesian classifiers) είναι στατιστικοί κατηγο-

ριοποιητές που προβλέπουν την πιθανότητα κάποια δεδομένα να ανήκουν σε κάποια 

κατηγορία. Η πιθανότητα αυτή μεταβάλλεται θετικά ή αρνητικά από κάθε εγγραφή 

που συμμετέχει στα δεδομένα. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στο θεώρημα Bayes και 

έχει βρεθεί ότι ακόμα και οι απλοί κατηγοριοποιητές Bayes (naive Bayesian classifi-

ers) έχουν εξίσου καλή απόδοση με τα δένδρα απόφασης και τα νευρωνικά δίκτυα. Οι 

απλοί κατηγοριοποιητές κατά Bayes κάνουν την παραδοχή ότι η τιμή ενός χαρακτη-

ριστικού είναι ανεξάρτητη από τις τιμές των άλλων χαρακτηριστικών, θεωρείται 

δηλαδή ότι τα χαρακτηριστικά είναι στοχαστικά ανεξάρτητα. Η παραδοχή της ανε-

ξαρτησίας έχει πολύ μεγάλο υπολογιστικό όφελος με ελάχιστη απώλεια ακρίβειας. 

Έτσι το θεώρημα του Bayes για την εύρεση της πιθανότητας P(H|X) να ισχύει η κα-

τηγορία (υπόθεση) Η (ότι τα δεδομένα ανήκουν σε κάποια κατηγορία Η) με δεδομένο 

το γεγονός Χ (ότι τα άλλα χαρακτηριστικά έχουν τιμή xi), όπου 

)(
)()|()|(

XP
HPHXPXHP =  

ανάγεται στην εύρεση της μέγιστης πιθανότητας της σχέσης 

P ( H | X )  =  P ( X | H ) P ( H ) ,  και ειδικότερα της σχέσης  )|()|(
1

HxPHXP
n

i
i∏

=

=  

ID G1 G2 G3 G4 CANCER Δένδρο 
1 11.12 1.34 1.97 11.00 ΟΧΙ 
2 12.34 2.01 1.22 11.00 ΟΧΙ 
3 13.11 1.34 1.34 2.00 ΝΑΙ 
4 13.34 11.11 1.38 2.23 ΝΑΙ 
5 14.11 13.10 1.06 2.44 ΝΑΙ 
6 11.34 14.21 1.07 1.23 ΟΧΙ 
7 21.01 12.32 1.97 1.34 ΝΑΙ 
8 66.11 33.30 1.97 1.34 ΝΑΙ 
9 33.11 44.10 1.96 11.23 ΝΑΙ 

10 11.54 11.10 1.97 10.01 ΝΑΙ 

 

…  

G1 

G3 G4 

NAI ΟΧΙ ΟΧΙ NAI

≤22 >22 

≤12 >12 ≤52 >52
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αφού P(X) σταθερό για όλα τα δεδομένα. Το P(H) και το P(Χ|Η) υπολογίζονται από 

τα δεδομένα εκπαίδευσης. Αν τα δεδομένα είναι κατηγοριοποιημένα τότε η πιθανότη-

τα υπολογίζεται από τη σχετική συχνότητα των εγγραφών si που έχουν την τιμή xi 

προς το σύνολο s των εγγραφών με την κατηγορία H 

s
s

HxP i
i =)|( .  

Αν τα δεδομένα είναι συνεχείς τιμές τότε γίνεται η παραδοχή ότι το χαρακτηριστικό 

ακολουθεί την κανονική κατανομή (Normal / Gaussian distribution) N(μ, σ2) και η 

πιθανότητα υπολογίζεται από την συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας g(x, μ, σ) του 

Gauss (Gaussian density function) 

2

2

2
)(

2
1),,()|( Η

−
−

Η

== σ
μ

σπ
σμ

Hix

HHii exgHxP  

όπου μ και σ η μέση τιμή και σταθερή απόκλιση αντίστοιχα.38 

Κ-πλησιέστεροι γείτονες (K-nearest neighbor) 
Η κατηγοριοποίηση με τη μέθοδο  k-πλησιέστεροι γείτονες διαφέρει από τις 

άλλες μεθόδους γιατί δεν κατασκευάζει κάποιο καινούριο μοντέλο από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης αλλά χρησιμοποιεί αυτούσια όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης. Για να κα-

τηγοριοποιήσουν κάποιο άγνωστο διάνυσμα δεδομένων γονιδιακής έκφρασης ο 

αλγόριθμος το αξιολογεί με βάσει τα υπάρχοντα παραδείγματα (instance based) δεδο-

μένων γονιδιακής έκφρασης. Το άγνωστο διάνυσμα κατηγοριοποιείται στην 

κατηγορία των k πιο όμοιων γειτόνων. Η ομοιότητα μετριέται συγκρίνοντας την από-

σταση του κάθε χαρακτηριστικού του διανύσματος από όλα τα διανύσματα. Μια από 

τις μεθόδους μέτρησης είναι η Ευκλείδεια απόσταση με τον τύπο  

∑
=

−=
n

i
ii yxYXd

1

2)(),( , όπου n το σύνολο των χαρακτηριστικών-διαστάσεων των 

διανυσμάτων γονιδιακής έκφρασης, xi και yi το άγνωστο και το γνωστό αντίστοιχα 

διάνυσμα γονιδιακής έκφρασης. 

Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines) 
Τα διανύσματα υποστήριξης ανήκουν στις μεθόδους πυρήνα (kernel methods). 

Η θεμελιώδης ιδέα αυτών των μεθόδων είναι η αντιστοίχιση των δεδομένων σε έναν 

διανυσματικό χώρο –συνήθως πολυδιάστατο, όπου μπορούν να εφαρμοστούν μέθοδοι 

από τη γραμμική άλγεβρα και τη γεωμετρία. Το μοντέλο συνάρτησης που κατασκευ-
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άζεται με τη μέθοδο διανυσμάτων υποστήριξης κάνει κατηγοριοποίηση σε δύο κατη-

γορίες επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους. Στην πράξη μετράει 

την απόσταση του πλησιέστερου σημείου (χαρακτηριστικό) που ανήκει στην κατηγο-

ρία από το υπερεπίπεδο (hyperplane) που χωρίζει τις κατηγορίες. Στη 

Βιοπληροφορική ο αλγόριθμος SVM αντιστοιχεί τα διανύσματα (εγγραφές)  γονιδια-

κής έκφρασης από το χώρο έκφρασης (expression space)  σε έναν πολυδιάστατο χώρο 

χαρακτηριστικών (feature space), όπου η κάθε απόσταση μετριέται με κάποια μαθη-

ματική συνάρτηση (συνάρτηση πυρήνα) για να χωριστούν σε δυο κατηγορίες. Ο 

αλγόριθμος εκπαιδεύεται να βρίσκει πρότυπα έκφρασης αναγνωρίζοντας τα θετικά 

σημεία (χαρακτηριστικά του διανύσματος) που ανήκουν στην κατηγορία του πρότυ-

που και στα αρνητικά σημεία που ανήκουν στην άλλη κατηγορία. Σημαντικό στην 

ακρίβεια του αλγόριθμου αλλά και γενικότερα της επιτυχίας του αλγορίθμου είναι η 

επιλογή της συνάρτησης πυρήνα, η οποία συνήθως συνδέεται με το είδος των δεδομέ-

νων.39  

Άλλες μέθοδοι κατηγοριοποίησης 
Μπορεί να γίνει συνδυασμός των αποτελεσμάτων πολλαπλών κατηγοριοποι-

τών σε ένα αποτέλεσμα. Η διαδικασία συνδυασμού καλείται κατηγοριοποίηση με 

ψηφοφορία (voted classification): κατά την οποία ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με διά-

φορες εκδόσεις των δεδομένων εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα συνδυάζονται και ο 

αλγόριθμος καταλήγει σε μία τελική κατηγοριοποίηση. Οι αλγόριθμοι χωρίζονται σε 

δύο  τύπους, τους bagging και boosting. Η βασική τους διαφορά έγκειται στον τρόπο 

με τον οποίο δημιουργούνται τα δεδομένα εκπαίδευσης. Στον bagging η επιλογή των 

δεδομένων είναι ισοπίθανη, ενώ στον boosting μειώνεται για όσα δεδομένα δεν κατη-

γοριοποιήθηκαν καλά στις προηγούμενες εκδόσεις.  

Ένας αλγόριθμος που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Βιοπληροφορικής είναι 

κατηγοριοποίηση γονιδίων με συντελεστές βαρύτητας (Weighted gene voting):, όπου 

οι συντελεστές βαρύτητας υπολογίζονται με βάση την μέση τιμή και σταθερή απόκλι-

ση της γονιδιακής έκφρασης.37 

3.8. Εμπειρική Σχέση Μεταβλητών 
Η εμπειρική σχέση μεταβλητών είναι μέθοδος αναζήτησης μοντέλων πρόβλε-

ψης παρόμοια με την κατηγοριοποίηση, με τη διαφορά ότι η τιμή του 

χαρακτηριστικού που πρέπει να προβλεφθεί είναι αριθμητική και όχι κατηγοριοποιη-
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μένη. Ακολουθούν οι δύο κυριότερες μέθοδοι: παρεμβολή (γραμμική, μη-γραμμική)-

(linear, non-linear regression) και νευρωνικά δίκτυα (neural networks).35   

Γραμμική και μη-Γραμμική παρεμβολή 
Πολλά προβλήματα μπορεί να λυθούν με γραμμική παρεμβολή και ακόμα πε-

ρισσότερα εφαρμόζοντας μετασχηματισμούς στις μεταβλητές ενός μη-γραμμικού 

προβλήματος μετατρέποντάς το σε γραμμικό. Με τη γραμμική παρεμβολή τα δεδομέ-

να μοντελοποιούνται με ευθεία γραμμή. Στην πιο απλή μορφή παρεμβολής η 

ζητούμενη μεταβλητή Υ προβλέπεται από την μεταβλητή Χ σύμφωνα με το μοντέλο 

σχέσης  

Υ = α + βΧ, 
όπου α, β οι συντελεστές παρεμβολής (regression coefficients) που εποπτικά ρυθμί-

ζουν την οριζόντια θέση και την κλίση της γραμμής. Το μοντέλο εκπαιδεύεται 

τροποποιώντας τις τιμές για τα α, β. Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιείται η μέ-

θοδος των ελαχίστων τετραγώνων (least squares method) που ελαχιστοποιεί το 

σφάλμα μεταξύ των δεδομένων εκπαίδευσης και της εκτίμησης. Έτσι αν υπάρχουν n 

εγγραφές δεδομένων εκπαίδευσης, μορφής σημείου (x1, y1), ..., (xn, yn) τότε οι συντε-

λεστές υπολογίζονται από τις σχέσεις 

∑
∑

=

=

−

−−
= n

i xi

n

i yixi

x

yx

1
2

1

)(

))((

μ

μμ
β ,       xya βμμ −=                                        

όπου μ οι μέσες τιμές. 

Για τα δεδομένα που δεν δείχνουν γραμμική εξάρτηση, η μοντελοποίηση γίνε-

ται με πολυωνυμική συνάρτηση 

Υ= α + β1Χ + β2Χ 2 + β3Χ 3 . 

Για την εκτίμηση των συντελεστών α, βi με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

εφαρμόζονται μετασχηματισμοί στους πολυωνυμικούς όρους ορίζοντας νέες μετα-

βλητές Χ1=Χ, Χ2=Χ2, Χ3=Χ3 μετασχηματίζοντας το μοντέλο σε γραμμικό 

Υ= α + β1Χ1+ β2Χ2 + β3Χ3
 .33  

Νευρωνικά Δίκτυα 
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι δίκτυα από τεχνητούς νευρώνες (artificial neurons) 

που προσομοιώνουν τη λειτουργία των βιολογικών νευρώνων τα οποία αποτελούν τις 

δομικές μονάδες του εγκεφάλου πάνω στις οποίες βασίζεται η ικανότητα της σκέψης 

και της μνήμης. Ο κάθε νευρώνας δέχεται κάποια σήματα εισόδου xi που είναι συνε-
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χείς μεταβλητές, τα οποία μεταβάλλονται από μία τιμή βάρους wi (weight) η οποία 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Το άθροισμα των μεταβαλλόμενων μεταβλητών 

S=Σwixi i=1, …, n, υπολογίζεται στον πυρήνα (σώμα) του νευρώνα και χρησιμοποιεί-

ται από τη συνάρτηση ενεργοποίησης ή κατωφλίου (activation / threshold function). 

Η συνάρτηση αυτή είναι ένα μη γραμμικό φίλτρο το οποίο διαμορφώνει το τελικό α-

ποτέλεσμα (σήμα εξόδου). Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι οργανωμένα σε 

στρώματα ή επίπεδα (layers) μέσα στα οποία οι νευρώνες είναι πλήρως ή μερικώς 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Το πρώτο είναι το επίπεδο εισόδου (input layer) για την 

εισαγωγή δεδομένων και τελευταίο το επίπεδο εξόδου (output layer) για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων. Ενδιάμεσα μπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα κρυφά επί-

πεδα (hidden layers).  

 
Εικόνα 3.1 - Πλήρως διασυνδεδεμένο νευρωνικό δίκτυο 

 

Κατά την εκπαίδευσή του, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αναπροσαρμόζει τις τιμές 

των βαρών wi. Για τη διαδικασία αυτή υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι όπως ο κανό-

νας Δέλτα (Delta rule learning) και ανάστροφης μετάδοσης λάθους (back 

propagation).35 Η λειτουργία των νευρωνικών δικτύων είναι ανεξάρτητη από το είδος 

των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, όμως όπως άλλα ασαφή συστήματα (fuzzy 

systems) η αποτελεσματικότητά τους είναι υψηλή όταν το πεδίο τιμών είναι περιορι-

σμένο και τα δεδομένα ακολουθούν την ίδια λογική.34  

3.9. Ομαδοποίηση  
Σε αντίθεση με τις τεχνικές της κατηγοριοποίησης που είναι μέθοδοι πρόβλε-

ψης συγκεκριμένων τιμών που χρησιμοποιούν προϋπάρχουσα γνώση για την 
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εκπαίδευση και ανάπτυξη των μοντέλων, η ομαδοποίηση προσπαθεί να αποκαλύψει 

πρότυπα στα δεδομένα χωρίς να χρησιμοποιεί παραδείγματα αλλά παρατήρηση.  

Οι μέθοδοι υλοποίησης χωρίζονται κυρίως στις μεθόδους διαχωρισμού (partitioning) 

και σε ιεραρχικές (hierarchical). Άλλες λιγότερο δημοφιλείς μέθοδοι βασίζονται σε  

μοντέλα πιθανοτήτων (model based), σε πλέγματα διαχωρισμού (grid based) και σε 

μεθόδους βασιζόμενες στην πυκνότητα (density).  

Μέθοδοι Διαχωρισμού 
Οι μέθοδοι διαχωρισμού χωρίζουν τον χώρο δεδομένων σε k ομάδες με σκοπό 

σε κάθε ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένα αντικείμενο αποκλειστικά. Δεδομένου 

του αριθμού k, ο κάθε αλγόριθμος κάνει έναν αρχικό διαχωρισμό σε k ομάδες και με-

τά προσπαθεί να βελτιώσει το διαχωρισμό μετακινώντας αντικείμενα μεταξύ των 

ομάδων με βασικό κριτήριο τα αντικείμενα της κάθε ομάδας να είναι όσο πιο κοντά 

μεταξύ τους και όσο πιο μακριά από τις άλλες ομάδες. Η απόσταση υπολογίζεται με 

το μέτρο της Ευκλείδειας απόστασης, της απόστασης Manhattan ή της απόστασης 

Minkowski που αποτελεί γενίκευση των δύο προηγούμενων. Από το κριτήριο της α-

πόστασης οι μέθοδοι λέγονται και μέθοδοι βασιζόμενοι στην απόσταση (distance 

based). Οι αλγόριθμοι που υλοποιούν αυτές 

τις μεθόδους διαφέρουν στον ευριστικό μη-

χανισμό που χρησιμοποιούν για την 

υπολογισμό των αποστάσεων. Οι πιο δημο-

φιλείς αλγόριθμοι αυτού του τύπου είναι ο 

k-means και ο k-medoids . 

Ο k-means ξεκινάει την ομαδοποίηση προε-

πιλέγοντας κάποια k αντικείμενα ως τα 

κέντρα είτε στην τύχη είτε με κάποια προη-

γούμενη γνώση. Υπολογίζει τις αποστάσεις 

όλων των σημείων από τα κέντρα και ομα-

δοποιεί τα σημεία με το κέντρο που 

βρίσκεται πλησιέστερα. Υπολογίζει τη μέση 

τιμή των αντικειμένων της κάθε ομάδας και την καθιστά το νέο κέντρο. Η διαδικασία 

συνεχίζεται μέχρι τα κέντρα να σταθεροποιηθούν ή μέχρι να φτάσει κάποιο όριο επα-

ναλήψεων. Ο k-medoids όταν υπολογίσει τη μέση τιμή κάνει κέντρο το αντικείμενο 

που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτήν και όχι την ίδια τη μέση τιμή. 

 
Εικόνα 3.2 - Τα τρία κέντρα ορίστηκαν τυ-
χαία στο κέντρο περίπου των δεδομένων και 
ύστερα σε κάθε βήμα μετακινήθηκαν στην 

τελική τους θέση. 
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Ιεραρχικές μέθοδοι 
 Οι ιεραρχικές μέθοδοι δημιουργούν μια ιεραρχική δομή ομάδων παρόμοια με 

ενός δένδρου, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκεται μια μόνο ομάδα με όλα τα δεδομέ-

να σαν αντικείμενά της και στο άλλο άκρο βρίσκονται τόσες ομάδες όσα είναι και τα 

δεδομένα. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται αυτές οι ομάδες κατηγοριοποιεί 

επιπλέον τις ιεραρχικές μεθόδους σε συγχωνευτικές (agglomerative) και σε διαιρετι-

κές (divisive). Οι συγχωνευτικές που καλούνται και από κάτω προς τα πάνω (bottom-

up) ξεκινούν από το άκρο όπου κάθε δεδομένο είναι μια ομάδα και προοδευτικά συγ-

χωνεύει τις ομάδες που βρίσκονται εγγύτερα μεταξύ τους μέχρι να συγχωνευτούν 

όλες ή να ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη τερματισμού. Τα κριτήρια επιλογής είναι της 

απλής σύνδεσης (single linkage) όπου μετριέται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 

ομάδων (δύο σημείων τους), της μέσης σύνδεσης (average linkage) όπου υπολογίζε-

ται η μέση τιμή όλων των αποστάσεων μεταξύ των σημείων των δύο ομάδων και ο 

υπολογισμός της μέγιστης απόστασης μεταξύ ενός σημείου στη μια ομάδα και ενός 

στην άλλη που αποτελεί το κριτήριο της πλήρους σύνδεσης (complete linkage). Η α-

πόσταση υπολογίζεται συνήθως με την Ευκλείδεια απόσταση, αλλά στη γονιδιακή 

έκφραση προτιμάται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Η συνθήκη τερματισμού 

μπορεί να είναι ο επιθυμητός αριθμός ομάδων ή το πόσο ευδιάκριτες είναι οι ομάδες. 

Οι διαιρετικές μέθοδοι ακολουθούν αντίστροφη διαδικασία από την συγχώνευση και 

κινούνται από πάνω προς τα κάτω (top-down), χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια.33, 

35, 37  Η μέθοδος αν και έχει το βασικό μειονέκτημα να μην μπορεί να αναιρέσει κά-

ποια λανθασμένη επιλογή σημείων σε οποιοδήποτε σημείο, αποτελεί από τις πιο 

συνηθισμένες επιλογές για ομαδοποίηση ιδιαίτερα στον τομέα της ανάλυσης των δε-

δομένων γονιδιακής έκφρασης.  

Εικόνα 3.3 - Στην αριστερή εικόνα απεικονίζονται κάποια δεδομένα και αριστερά η γραφική αναπα-
ράσταση της ιεραρχικής ομαδοποίησης με ένα δενδρόγραμμα (dendrogram). 
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Μέθοδοι μιας ή δύο κατευθύνσεων 
Στη Βιοπληροφορική υπάρχει μια άλλη κατηγοριοποίηση των μεθόδων ομα-

δοποίησης. Η ομαδοποίηση μιας κατεύθυνσης (one-way clustering) όπου γίνεται 

ομαδοποίηση είτε των γονιδίων είτε των δειγμάτων και η ομαδοποίηση δύο κατευ-

θύνσεων (two-way clustering) όπου γίνεται ομαδοποίηση ταυτόχρονα δεδομένων και 

γονιδίων. Οι αλγόριθμοι της ιεραρχικής ομαδοποίησης, του k-means, του self-

organizing map και του singular value decomposition ανήκουν στην πρώτη κατηγορί-

α, ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι αλγόριθμοι Gene Shaving, Block clustering, Plaid 

models.  

Ο self-organizing map (SOM) είναι τύπος νευρωνικού δικτύου με δύο επίπεδα 

και έχει χρησιμοποιηθεί σαν διαιρετικός αλγόριθμος. Εποπτικά φαίνεται να είναι η 

προβολή n-διάστατων δεδομένων σε ένα δισδιάστατο δίκτυο από κόμβους, παρόμοια 

με τα κέντρα του k-means σε δισδιάστατο επίπεδο. Το μειονέκτημά του όπως όλων 

των ιεραρχικών μεθόδων δεν ξέρει πότε να τερματίσει. 

Ο singular value decomposition (SVD) είναι γνωστός και σαν επέκταση των Kar-

hunen-Loeve στην αναγνώριση προτύπων αλλά και σαν principal component analysis 

(PCA) στη στατιστική. Είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός των δεδομένων έκ-

φρασης από το χώρο γονίδια × δείγματα στον μικρότερο χώρο των μέσων τιμών τους 

(genes × samples ⇒ eigengenes × eigensamples). Με το μετασχηματισμό αυτό ο νέος 

και μικρότερος χώρος περιλαμβάνει τις κυριότερες συσχετίσεις καθαρίζοντας το θό-

ρυβο. Η ταξινόμηση του χώρου δίνει μια συνολική εικόνα της δυναμικής της 

γονιδιακής έκφρασης.  

Για την ομαδοποίηση δύο κατευθύνσεων o Block clustering αναταξινομεί τις 

γραμμές και τις στήλες του πίνακα δεδομένων ώστε να δημιουργηθούν μπλοκ ομοιο-

γενών περιοχών γονιδιακής έκφρασης. Ο Gene Shaving χρησιμοποιώντας την βασική 

συνιστώσα (principal component) της κάθε γραμμής έχει σαν στόχο να βρεθούν ομά-

δες γονιδίων που δείχνουν ταυτόχρονα μεγάλη διαφοροποίηση στο εύρος των 

δειγμάτων και συσχέτιση στα γονίδια. Βασικός σκοπός και για τον Plaid models είναι 

η αναζήτηση προτύπων μέσα από δεδομένα με πολύ θόρυβο. Για να το πετύχει προ-

σπαθεί να αναγνωρίσει υποσύνολα γονιδίων και δειγμάτων, ώστε όταν κάποιο από 

αυτά χρησιμοποιηθεί να εμφανιστούν σημαντικά πρότυπα. 
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Παρατέθηκαν οι κυριότερες μέθοδοι που κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις 

και υπάρχουν αρκετές ακόμη. Το ποια είναι η κατάλληλη εξαρτάται από το στόχο και 

το είδος των δεδομένων και από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Η ομαδοποίηση χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη προτύπων από πολύ πα-

λιά τόσο στον επιχειρηματικό τομέα όσο και στην βιοπληροφορική, ωστόσο έχει τα 

μειονεκτήματα ότι δεν αποκαλύπτει πως συσχετίζονται τα δεδομένα και ότι οι ομάδες 

αποτελούν γενικεύσεις συσχετίσεων χάνοντας τις όποιες συσχετίσεις εντός της ομά-

δας. Αυτήν την αδυναμία προσπαθούν να καλύψουν οι κανόνες συσχέτισης.40 

3.10. Κανόνες Συσχέτισης  
Η αναζήτηση συσχετίσεων σε ένα σύνολο δεδομένων που παρουσιάζουν κά-

ποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το αντικείμενο της εξόρυξης κανόνων συσχέτισης 

(association rule mining), τομέας σχετικά νέος αφού ξεκίνησε το 1993. Τυπικό παρά-

δειγμα και το πρωταρχικό κίνητρο για την αναζήτηση σχέσεων συσχέτισης 

(association relationships) είναι η ανάλυση του καλαθιού αγοράς (market basket 

analysis). Τα σούπερ-μάρκετ, ιδιαίτερα τα μεγάλα, αλλά και άλλες μεγάλες εμπορικές 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης με χιλιάδες πελάτες, συσσωρεύουν τεράστιες ποσότη-

τες δεδομένων από την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Η πληροφορία 

των συνδυασμών προϊόντων (πρότυπα αγοράς) που συνήθως αγοράζουν οι κατανα-

λωτές, οδηγεί τη διοίκηση των επιχειρήσεων να αναπροσαρμόσει την χωροθέτηση 

των προϊόντων ή τη διαφήμισή τους ώστε να προωθήσει - για παράδειγμα - μια πολι-

τική ελάχιστης κατανάλωσης ή την αύξηση της κατανάλωσης ομάδας αγαθών ή 

κάποιων μεμονωμένα. Το σύνολο των ειδών που έχει προμηθευτεί ο πελάτης κατά 

την επίσκεψη στο κατάστημα αποτελεί ένα ή και περισσότερα πρότυπα τα οποία ανα-

παριστώνται ως σύνολο αντικειμένων (itemset). Τέτοιο παράδειγμα είναι το σύνολο 

αντικειμένων {γάλα, ψωμί}, το οποίο σαν κανόνας μπορεί να εκφραστεί ως εξής: «ε-

φόσον έχει αγοράσει γάλα, τότε είναι πιθανό να αγοράσει και ψωμί». Βασικός στόχος 

για την εξόρυξη κανόνων είναι η ανακάλυψη συνόλων αντικειμένων που εμφανίζο-

νται συχνά (frequent itemsets) από τα οποία θα προκύψουν οι κανόνες συσχέτισης. Το 

κριτήριο για να χαρακτηριστούν οι συσχετίσεις, όπως του προηγούμενου παραδείγμα-

τος, ως κανόνες, είναι η ικανοποίηση του μέτρου της υποστήριξης (support) και της 

εμπιστοσύνης (confidence). Στην πράξη αυτό σημαίνει την υπέρβαση ενός ελάχιστου 

ορίου (minimum threshold) για το κάθε μέτρο. Το μέτρο της υποστήριξης εκφράζει τη 

χρησιμότητα και υπολογίζεται από τη σχετική συχνότητα του συνόλου αντικειμένων 
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(αριθμός εμφάνισης του συνόλου αντικειμένων ως προς όλα τα σύνολα αντικειμέ-

νων), ενώ το μέτρο της εμπιστοσύνης εκφράζει τη βεβαιότητα των ανακαλυφθέντων 

κανόνων. Ωστόσο το μέτρο εμπιστοσύνης δεν αποτελεί απόλυτη απόδειξη ότι κάθε 

κανόνας που το ικανοποιεί είναι σημαντικός. Για να βελτιωθεί η βεβαιότητα αυτού 

του μέτρου μπαίνουν πολύ υψηλά όρια εμπιστοσύνης (>90%). Μία μέθοδος, είτε για 

να βρούμε κανόνες (όταν είναι στατιστικά συσχετισμένοι) είτε για να διασταυρώσου-

με αποτελέσματα, είναι η ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis). Το μέτρο που 

συνδέει την ανεξαρτησία δύο συνόλων αντικειμένων Α, Β δίνεται από την ακόλουθη 

σχέση 

)()(
)(

, BPAP
BAPcorr BA

∪
= . 

Αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο του 1 τότε τα Α, Β είναι αρνητικά συσχετισμένα 

δηλαδή το Α μειώνει την πιθανότητα να ισχύει το Β, ενώ για μεγαλύτερο του 1 το Α 

και το Β είναι εξαρτημένα. Ο βαθμός ανεξαρτησίας είναι ανάλογος της απόστασης 

από το 1 που αποτελεί την τιμή για να είναι ανεξάρτητα. 

Για τους αλγόριθμους εξόρυξης κανόνων συσχετίσεων όπου οι κανόνες αφο-

ρούν απλά την ύπαρξη ή όχι των αντικειμένων, η αναπαράσταση γίνεται με τα 

δυαδικά ψηφία, 1 ή 0 και χαρακτηρίζονται σαν Boolean κανόνες. Αυτό προκαλείται 

και από το γεγονός ότι τα πιθανά διαθέσιμα είδη μπορεί να είναι ως και δεκάδες χι-

λιάδες, η επεξεργασία των οποίων διευκολύνεται όταν αντιμετωπίζονται σαν δυαδικά 

στοιχεία. Άλλα είδη κανόνων είναι οι ποσοτικοί (quantitative) που αφορούν ποσότη-

τες, ενώ αν συσχετίζει από ένα μόνο χαρακτηριστικό όπως στο παράδειγμα τότε είναι 

απλής διάστασης (simple dimensional).  

Ο πιο βασικός αλγόριθμος εξόρυξης κανόνων συσχέτισης είναι ο Apriori. 

Apriori 
Η λειτουργία του Apriori περιλαμβάνει δύο φάσεις: την δημιουργία υποψή-

φιων συνόλων αντικειμένων (candidate itemsets) και την εξαγωγή κανόνων από τα 

υποψήφια σύνολα. Αναλυτικότερα, ο αλγόριθμος αρχίζει με την αναζήτηση μονοδιά-

στατων συνόλων αντικειμένων (1-αντικείμενο στο σύνολο / 1-itemset) που η σχετική 

τους συχνότητα ικανοποιεί το ελάχιστο όριο υποστήριξης. Συνεχίζει με τα σύνολα 

αντικειμένων μεγέθους 2 (2-itemset) και βρίσκει τα συχνά σύνολα που η συχνότητά 

τους υπερβαίνει το όριο υποστήριξης. Σε αυτό το επίπεδο και σε κάθε επόμενο ο αλ-

γόριθμος δημιουργεί (με βάση αυτά που έχουν δημιουργηθεί στο κάθε προηγούμενο 
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επίπεδο) τα σύνολα που έχουν όλα τους τα υποσύνολα συχνά, γιατί μόνο αυτά μπο-

ρούν να είναι συχνά. Αυτή η προηγούμενη (prior) γνώση των υποσυνόλων που πρέπει 

να είναι συχνά, είναι η ιδιότητα της αντι-μονοτονίας (anti-monotone) των συχνών συ-

νόλων αντικειμένων και αποτελεί τη βάση για το όνομα του Apriori. Το βασικό 

πλεονέκτημα αυτής της ιδιότητας είναι ότι μειώνει πολύ το χώρο αναζήτησης συνό-

λων δεδομένου ότι σε πραγματικά δεδομένα τα χαρακτηριστικά /αντικείμενα είναι 

πάρα πολλά και οι δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ τους δημιουργούν τεράστιο πλήθος 

δυνατών συνόλων αντικειμένων. Η αναζήτηση σταματάει όταν τα σύνολα που ερευ-

νώνται φθάσουν το μέγιστο μέγεθος ή όταν δεν μπορούν να δημιουργηθούν σύνολα 

μεγαλύτερου μεγέθους λόγω της ιδιότητας.  

Στη δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν οι κανόνες συσχέτισης από τα υποψήφια 

σύνολα που ικανοποιούν το όριο εμπιστοσύνης. Οι σχέσεις που εκφράζουν την υπο-

στήριξη και την εμπιστοσύνη για έναν κανόνα της μορφής  

Χ⇒Υ, με Χ={Χ1, …, Xn} και  Y={Y1, …, Yk}, X∩Y=Ø 
δηλαδή εφόσον υπάρχουν τα αντικείμενα Xi τότε με κάποια πιθανότητα θα υπάρχουν 

και τα Yj τότε 

• το υποψήφιο σύνολο αντικειμένων είναι το  X∪  Y,  

• το μέτρο της υποστήριξης είναι το πλήθος(X∪Y)  στο σύνολο των δεδομένων, 

• το μέτρο της εμπιστοσύνης είναι 
)(

)()(
Xή

YXήXYP
θοςπλ

θοςπλ ∪
= .41 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής του Apriori, με το σύνολο δεδομένων να απο-

τελείται από τις ακόλουθες τρεις εγγραφές:  

{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 4, 5}, {1, 2, 5} 

• ο κανόνας {1}⇒{2} έχει 100% υποστήριξη αφού το {1, 2} εμφανίζεται και στις 

τρεις εγγραφές και 100% εμπιστοσύνη γιατί το {2} εμφανίζεται και στα 3 σύνολα 

που περιέχουν το {1}, 

• στον κανόνα {1, 2}⇒{4} το {1, 2, 4} εμφανίζεται στα 2 από τα 3 σύνολα άρα η 

υποστήριξή του είναι 2/3=66%, ενώ το {4} εμφανίζεται στις 2 από τις 3 εγγραφές 

που εμφανίζεται το {1, 2} άρα η εμπιστοσύνη είναι 2/3=66%.   

Ανάλογα υπολογίζονται τα μέτρα για τους υπόλοιπους κανόνες. Από τους δύο κανό-

νες συνάγεται ότι τα όρια υποστήριξης και εμπιστοσύνης είναι μικρότερα του 66%, 

αλλιώς η δεύτερη πρόταση δεν θα γινόταν κανόνας. 
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Περιπτώσεις στους Αλγόριθμους Κανόνων Συσχέτισης 
Έχουν προταθεί διάφορες βελτιώσεις τόσο για την ταχύτητα, με τεχνικές ό-

πως, hashing (αλγόριθμος DHP) στην οργάνωση των συνόλων για επεξεργασία, 

μείωσης εγγραφών στα επόμενα βήματα επεξεργασίας (δειγματοληπτικά) ή διαμοιρα-

σμό των δεδομένων (αλγόριθμος 2-pass) και σύνθεση των αποτελεσμάτων. Ακόμη 

έχουν προταθεί αλγόριθμοι όπως ο FUP42, o Borders43, ή DLG44 για την ταχεία ενη-

μέρωση των κανόνων στην περίπτωση μεταβολών στην βάση δεδομένων με 

προσθήκες ή διαγραφές εγγραφών.  

Η αναζήτηση των υποψηφίων συνόλων γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική σε περι-

πτώσεις μεγάλων βάσεων δεδομένων επειδή σαρώνεται όλη η βάση σε κάθε βήμα. 

Για να βελτιωθεί η αναζήτηση έχουν προταθεί εναλλακτικά αλγόριθμοι, όπως ο FP-

growth (frequent pattern growth) που δεν χρησιμοποιούν υποψήφια σύνολα. Αυτός ο 

αλγόριθμος κατασκευάζει πολύ συμπαγή δομή δεδομένων δημιουργώντας ένα FP-tree 

(frequent pattern tree) συμπιέζοντας έτσι τα αρχικά δεδομένα και εστιάζοντας στην 

ανάπτυξη των προτύπων (pattern growth) αντί να δημιουργεί υποψήφια σύνολα σα-

ρώνοντας όλη τη βάση σε κάθε πέρασμα.  

Τόσο ο FP-growth όσο και ο Apriori μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανακάλυψη σειριακών προτύπων (serial patterns). Στα σειριακά πρότυπα έχει σημα-

σία η σειρά των αντικειμένων – όπως η χρονική διάσταση των αντικειμένων – και για 

αυτό έχουν αναπτυχθεί παραλλαγές των προηγούμενων αλγόριθμων που αξιοποιούν 

αυτό το γεγονός.  

Οι ίδιοι αλγόριθμοι (Apriori, FP-growth) αποτελούν την βάση των μεθόδων 

στη βιοπληροφορική για την ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης κυρίως με δεδομένα 

Δείγμα microarray Κανόνας Εμπιστοσύνη Υποστήριξη X2 
ESR1- ⇒ TFF1- 100% 41% 4% 

MYB- ⇒ TFF1- 100% 38% 6% 

KRT18- ⇒ ESR1- 100% 21% 1% 

ERBB4- TFF1- ⇒ ESR1- 100% 21% 1% 

ERBB4- MYB- ⇒ ESR1- 100% 21% 1% 

ERBB4- TFF1- ⇒ MYB- 100% 21% 0% 

ERBB4- ESR1- ⇒ MYB- 100% 21% 0% 

BCL2- MYB- ⇒ ESR1- 100% 18% 2%  
BCL2- ESR1- ⇒ MYB- 100% 18% 1% 

Εικόνα 3.4 - Σε όλες τις περιπτώσεις (100%) όπου το γονίδιο ESR1 είναι υποεκφρασμένο (-), το ίδιο 
συμβαίνει και με το TFF1. Τα ESR1 και TFF1 είναι υποεκφρασμένα (down-regulated) στο 41%  των 

πειραμάτων. Η συσχέτιση μεταξύ των γονιδίων είναι στατιστικά σημαντική (4%).45 
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από microarray – όπως το παράδειγμα ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης από microar-

ray στην εικόνας 3.4 - και λιγότερο από δεδομένα της τεχνικής της σειριακής 

ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης (SAGE – serial analysis of gene expression). Το 

βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στον τομέα αυτό είναι οι πολλές διαστάσεις 

των δεδομένων (data dimensionality), με δεδομένο ότι σε κάθε πλάκα microarray εκ-

φράζονται χιλιάδες γονίδια. Τα αποτελέσματα μιας πλάκας στη βάση δεδομένων είναι 

μια εγγραφή με χιλιάδες πεδία. Όταν ο αλγόριθμος κάνει την αναζήτηση ψάχνοντας 

για συχνά σύνολα μπορεί να φθάσει στο σημείο να κάνει μετρήσεις για 2χιλιάδες σύνο-

λα που πρέπει να κρατάει στη μνήμη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, για την απάντηση 

ερωτημάτων αλληλεπίδρασης συγκεκριμένου γονιδίου με άλλα γονίδια ή ασθένειες, 

έχει προταθεί η ενσωμάτωση επιπλέον κριτηρίων. Όπως στην αναζήτηση συχνών συ-

νόλων αντικειμένων σε κάθε βήμα αναζήτησης του Apriori, το μέγεθος του συνόλου 

αντικειμένων (γονιδίων) να είναι συγκεκριμένο, μειώνοντας έτσι το χώρο αναζήτη-

σης. Αυτό έχει εφαρμογή στην ανάλυση της έκφρασης ενός γονιδίου που προκαλεί 

την έκφραση άλλων γονιδίων (ή και το αντίστροφο) η οποία καλείται ρύθμιση της 

γονιδιακής έκφρασης (regulation of gene expression).46 

Ανάλογα με τις ανάγκες δημιουργούνται παραλλαγές, όπως στην περίπτωση 

περιοχών στο DNA – μοτίβα (motifs), όπου η σειρά και οι αποστάσεις μεταξύ τους 

αποτελούν μέρος των παραμέτρων της διαδικασίας της μεταγραφής του γενετικού 

κώδικα και κατ’ επέκταση της γονιδιακής έκφρασης. Για αυτές τις περιπτώσεις φτιά-

χνονται αλγόριθμοι όπως η παραλλαγή του Apriori που χρησιμοποιεί σαν πρόσθετο 

κριτήριο πέρα της υποστήριξης και της εμπιστοσύνης, το μέτρο του συντελεστή με-

ταβλητότητας της απόστασης (cvd – coefficient of variation of distances) που είναι ο 

λόγος της σταθερής απόκλισης των αποστάσεων προς την μέση τιμή των αποστάσεων 

των αντικειμένων του συνόλου.47 Ανάλογες παραλλαγές ή προσαρμογές αλγόριθμων 

υπάρχουν πολλές κατευθυνόμενες από την ανάγκη απάντησης ερωτημάτων σε συγκε-

κριμένους τομείς της έρευνας. 

3.11. Οπτικοποίηση (Visualization) 
 Όλες οι προηγούμενες τεχνικές παράγουν πληροφορία η αξία της οποίας αυ-

ξάνεται  όταν αναπαρασταθεί οπτικά στον ενδιαφερόμενο με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και σε μερικές περιπτώσεις είναι ο μόνος τρόπος εξαγωγής συμπερασμάτων. Η 

οπτικοποίηση της πληροφορίας (Information Visualization) περιέχει τεχνικές οι οποί-

ες ασχολούνται με δεδομένα για τα οποία δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο απεικόνισης 
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και καλύπτουν διάφορους τύπους δεδομένων και αναγκών. Οι τεχνικές χωρίζονται 

συνήθως σε αυτές που απλά αναπαριστούν τα δεδομένα, που απεικονίζουν τις δια-

στάσεις τους ή σε τεχνικές αλληλεπίδρασης με τη μορφή των δεδομένων. Τα πιο  

γνωστά παραδείγματα προέρχονται από το χώρο της στατιστικής και είναι τα ιστο-

γράμματα και τα scatter plots. Σε αυτά έχουν προστεθεί 3-διάστατες απεικονίσεις, 

δένδρα, χάρτες δεδομένων ή ακόμη τεχνικές παράλληλων συντεταγμένων. Οι απεικο-

νίσεις 2Δ ή 3Δ είναι αρκετά συνηθισμένες και είναι εύκολα κατανοητές από τους 

ανθρώπους των οποίων ο κόσμος είναι χωρικά τρισδιάστατος, ωστόσο πολλές φορές 

τα δεδομένα έχουν πολλές διαστάσεις όπως φάνηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις. Ο 

καλύτερος τρόπος ανάλυσης και αναγνώρισης διασυνδέσεων πολυδιάστατων δεδομέ-

νων οπτικά, είναι η παροχή δυνατότητας αλληλεπίδρασης ώστε να μπορούν να 

φανούν οι διάφορες διαστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διαφορετικές όψεις 

των δεδομένων οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και παρέχεται η δυνατότητα 

εστίασης και μεγέθυνσης ή άλλων δυνατοτήτων πάνω στην εικόνα εξειδικευμένων για 

κάποια είδη δεδομένων.48 

 

3.12. Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά η ουσία της ανακάλυψης γνώσης είναι η ανακάλυψη δομών 

στα δεδομένα είτε με τα μοντέλα πρόβλεψης, είτε με τα πρότυπα πληροφόρησης. Τα 

μοντέλα πρόβλεψης είναι επαγωγικά στη φύση τους αφού προβλέπουν νέες τιμές με 

 
Εικόνα 3.5 - Δείγμα οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδομένων προσομοίωσης πίεσης και ταχύτητας 
με τρεις διαφορετικούς τρόπους, α) σε ένα scatter-plot με brushing (αριστερά), β)συνδεδεμένη 3Δ όψη 
με τα brushed δεδομένα μαρκαρισμένα (πάνω), γ) Όψη παράλληλων συντεταγμένων με μαρκαρισμένα 

τα ίδια δεδομένα (κάτω). 
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βάση παλιές στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί. Η υλοποίηση αυτών των τεχνικών περι-

λαμβάνει αλγόριθμους κατηγοριοποίησης όπως δένδρα απόφασης, κατηγοριοποιητές 

Bayes, πλησιέστεροι γείτονες, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και αλγόριθμους 

εμπειρικής σχέσης μεταβλητών όπως παρεμβολή και νευρωνικά δίκτυα. Τα μοντέλα 

προτύπων ψάχνουν τα σημαντικά πρότυπα στα δεδομένα, χωρίς καθοδήγηση από 

προηγούμενη εμπειρία, ομαδοποιώντας ή συσχετίζοντας δεδομένα. Τέτοια παραδείγ-

ματα είναι οι μέθοδοι διαχωρισμού, οι ιεραρχικές και ο Apriori για την ανακάλυψη 

κανόνων συσχέτισης. Στα πλαίσια του τομέα της εξόρυξης δεδομένων έχουν αναπτυ-

χθεί κάποιοι από τους αλγόριθμους αλλά οι περισσότεροι προέρχονται από άλλες 

επιστήμες όπως της στατιστικής ή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από τους καίριους 

τομείς για το παρόν και το μέλλον είναι η ανακάλυψη γνώσης σε πραγματικό χρόνο 

για την παρακολούθηση των συναλλαγών. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές και μεθοδολο-

γίες αρκετά ικανοποιητικές στον τομέα πρόληψης της απάτης με πιστωτικές κάρτες, 

αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι σε άλλο τομέα όπως της βιοπλη-

ροφορικής. Η εξέλιξη την αλγόριθμων είναι συνεχής και ευνοείται από την εξέλιξη 

της τεχνολογίας που επιτρέπει τη χρήση ιδιαίτερα απαιτητικών αλγόριθμων όλο και 

περισσότερο. Επιπλέον γίνεται έρευνα και ανάπτυξη αλγόριθμων αποκλειστικά για 

την εξόρυξη γνώσης στη βιολογία αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικότερων εν-

νοιών όπως της κατηγοριοποίησης ή της ομαδοποίησης.  
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Από τα κυριότερα θέματα εξόρυξης γνώσης στη μοριακή βιολογία είναι η α-

νάλυση της γονιδιακής έκφρασης η οποία γίνεται χρησιμοποιώντας 

ποσοτικοποιημένες μετρήσεις m-RNA ή cDNA. Η ανάλυση συσχετίζει την ποσοτικο-

ποιημένη έκφραση του δείγματος με την επίδραση ενός φαρμάκου ή μιας ασθένειας. 

Για την ανάλυση μεγάλης κλίμακας γονιδιακής έκφρασης χρησιμοποιούνται πέντε 

τεχνολογίες:49  

• ετικέτες εκφρασμένης ακολουθίας (ESTs – expressed sequence tags), 

• κλωνοποίηση (subtractive cloning), 

• απεικόνιση διαφοροποίησης (differential display), 

• μικροσυστοιχίες DNA (DNA microarrays), 

• σειριακή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης (SAGE – serial analysis of gene ex-

pression). 

Τα δεδομένα φυλάσσονται σε βάσεις δεδομένων γονιδιακής έκφρασης παρέχοντας 

ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για τη διαχείρισή τους. Η μορφοποίηση (format) των 

δεδομένων γονιδιακής έκφρασης θα πρέπει να περιλαμβάνει δεκατέσσερα πεδία50 που 

περιγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά τόσο για το γονίδιο όσο και για τις συνθήκες 

του πειράματος, αλλά δεν υπάρχει τυποποίηση κοινή για αυτές τις βάσεις. Ωστόσο, οι 

περιγραφές των δεδομένων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι διαθέσιμα για επε-

ξεργασία από όλους, καθιστούν αυτές τις βάσεις ένα πολύτιμο εργαλείο και σημείο 

αναφοράς για τους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Βασικός στόχος της επεξεργασίας 

των δεδομένων αυτών είναι η ανακάλυψη προτύπων και συσχετίσεων μεταξύ των γο-

νιδίων και μεταξύ γονιδίων, ασθενειών και φαρμάκων. Η προσπάθεια δυσχεραίνεται 

από το μεγάλο κόστος που έχει η συλλογή εργαστηριακών δεδομένων όπως στη σει-

ριακή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης (SAGE) και από το μεγάλο πλήθος γονιδίων με 

αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμα πολλά χαρακτηριστικά (πεδία) και λίγα πειράματα 
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(εγγραφές). Για αυτό είναι πολύ σημαντικό η συλλογή να είναι κοινά προσβάσιμη,  

ώστε η συλλογή των δεδομένων της κάθε βάσης να αυξάνεται σταδιακά από τα διά-

φορα εργαστήρια και τα οποία να έχουν πλήρως περιγραφεί. Έτσι, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άμεσα ή με κάποια μικρή προεπεξεργασία ολοκλήρωσης στην περί-

πτωση που τα δεδομένα συγκεντρώνονται από διαφορετικές βάσεις. Παρακάτω 

υλοποιείται ένα παράδειγμα ανάλυσης δεδομένων από βάση δεδομένων SAGE.  

4.1. Δεδομένα 
Τα δεδομένα προετοιμάστηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού Discovery Chal-

lenge51 τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν σε ένα “workshop” του 

συνεδρίου ECML/PKDD 2004. Η διοργάνωση του Discovery Challenge δεν έχει α-

νταγωνιστικό χαρακτήρα όπως το KDD Cup52, αλλά σκοπό την προώθηση της 

συνεργασίας στην ερευνητική προσπάθεια και την ενιαία θεώρηση των μεθόδων και 

γνώσης στην ανακάλυψη, δίνοντας έμφαση στην λύση προβλημάτων.  

Η μέθοδος SAGE έχει το πλεονέκτημα τα δεδομένα της να είναι άμεσα συ-

γκρίσιμα με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα SAGE από άλλες βάσεις. Έτσι μια 

βιβλιοθήκη με δεδομένα SAGE που κατασκευάστηκε από κύτταρα του ανθρώπινου 

εγκεφάλου μπορεί να ελέγξει τη γονιδιακή τους έκφραση σε σχέση με την έκφραση 

των γονιδίων από κύτταρα του στομάχου μιας άλλης βιβλιοθήκης που κατασκευά-

στηκε κάπου αλλού στον κόσμο. Τα δεδομένα του παραδείγματος συλλέχθηκαν από 

τον ιστοχώρο για εργαστηριακές αναλύσεις SAGE που βρίσκεται στο NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/SAGE/). Υπάρχουν διαθέσιμα δύο σύνολα δεδομένων, ένα 

πλήρες 27679 γονίδια και ένα υποσύνολο αυτού τόσο στα γονίδια όσο και στις βιολο-

γικές καταστάσεις. Θα επεξεργαστούμε το μικρότερο σύνολο δεδομένων αφού ο 

σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή των τεχνικών και όχι τόσο τα αποτελέσματα. 

Επιπλέον για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε όλες τις φάσεις εξόρυξης 

δεδομένων είναι απαραίτητη η συνδρομή κάποιου ειδικού στο αντικείμενο, βιολόγου 

ή μοριακού βιολόγου. 

Το σύνολο δεδομένων είναι αρχεία κειμένου που αφορούν την έκφραση 822 

γονιδίων σε 74 βιολογικές καταστάσεις (~πειράματα). Η περιγραφή των δεδομένων 

γίνεται σε τρία αρχεία. Ένα είναι το «74x822.txt» που περιέχει τον πίνακα δεδομένων 

της έκφρασης των 822 γονιδίων στις 74 καταστάσεις. Οι γραμμές του πίνακα δεί-

χνουν τα γονίδια και οι στήλες τις καταστάσεις. Η τομή της i γραμμής και της j 

στήλης δίνει την έκφραση του i γονιδίου στην j βιολογική κατάσταση. Τα άλλα δύο 
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περιγράφουν τα γονίδια και τις καταστάσεις. Το «InfoLib74.txt» περιέχει πληροφορί-

ες για τις βιολογικές καταστάσεις, όπως τύπο κυττάρου (cell type), τύπο καρκίνου 

(cancer type), το εργαστήριο (lab) που έγιναν τα πειράματα, το πλήθος των ετικετών, 

κ.α. Το «Identitag822.txt» περιέχει την ετικέτα ταυτότητα (tag identity) που είναι μια 

ακολουθία βάσεων. 
 

6 10 0 4 1 7 7 2 22 39 11 13 8 13 0 11 1 1 1 69 0 91 2 8 3 4 2 4 4 4 

23 13 1 0 6 2 4 0 3 45 3 47 42 11 0 6 4 0 1 73 2 151 1 11 8 3 0 11 8 3 

37 2 0 1 1 0 1 1 3 30 0 28 33 9 0 2 6 3 0 12 1 31 1 0 3 7 3 0 0 0  

19 7 0 0 0 0 1 0 3 15 0 47 57 10 0 1 1 3 0 23 0 23 0 1 4 3 1 0 1 0  

48 4 0 0 1 0 1 1 2 29 0 22 24 14 0 1 3 4 1 25 0 21 0 0 3 10 2 1 3 0 

145 10 2 0 0 0 2 1 1 32 0 21 24 10 0 3 0 7 0 3 2 15 0 1 1 7 5 0 2 4 

28 31 0 5 4 0 2 1 28 76 16 11 2 1 0 8 2 0 0 6 2 115 6 0 0 17 18 13 7 2 

2 5 1 4 1 16 4 5 36 36 4 14 21 4 0 2 2 2 0 31 0 136 0 0 1 0 1 5 5 1 

264 2 1 1 3 1 1 7 10 21 0 11 10 2 1 1 0 0 14 7 2 48 0 1 1 6 2 3 6 3 

123 19 0 0 0 3 1 3 2 30 0 42 41 7 0 5 2 0 0 11 0 42 0 0 0 6 13 2 0 0 

Πίνακας 4.1 - Δείγμα 10 βιολογικών καταστάσεων για 30 γονίδια από το αρχείο δεδομένων 
«74x822.txt». 

Τα νούμερα στον προηγούμενο πίνακα δείχνουν την ποσοτικοποιημένη έκφραση του 

κάθε γονιδίου. Για μια δεδομένη έκφραση η ποσοτικοποίηση μπορεί να διαφέρει από 

γονίδιο σε γονίδιο.  

 
 
Num
Lin … Organ Tissue_type … 

1 … kidney  Uninduced 293 cells … 
2 … kidney  … 
3 … breast    TUMOR   … 
4 … lymph node  metastasis from breast  TUMOR  … 
5 … breast   TUMOR  … 
6 … lymph node  metastasis from breast  TUMOR  … 
7 … prostate  Cell line induced with synthetic androgen (R1881) … 
8 … ovary  Ovary … 
9 … brain  Brain, normal, greater than 95% white matter. … 

10 … breast 
 Breast, normal luminar mammary epithelium, BerEp4 purified 
cells … 

 

Πίνακας 4.2 - Η περιγραφή των 10 βιολογικών καταστάσεων. Δείγμα από το αρχείο «InfoLib74.txt». 

Ανάλογα με το σκοπό της κάθε αναζήτησης οι προηγούμενοι πίνακες μπορεί να εν-

σωματωθούν στα πρώτα δεδομένα για την εξόρυξη γνώσης. Η εξόρυξη θα υλοποιηθεί 

με τη χρήση του εργαλείου-λογισμικού WEKA (www.cs.waikato.ac.nz/ ml/weka), 
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NumTag Tag_Sequence Description 
1 AAAACATTCT Tag matches mitochondrial sequence 
2 AAAAGAAACT POLYADENYLATE-BINDING PROTEIN 
3 AAACCAGGGC ESTs 
4 AAACTCTGTG Homo sapiens p120 catenin isoform 1A (CTNND1) ... 
5 AAAGCCAAGA Electron-transfer-flavoprotein, beta polypeptide 
6 AAAGGGGGCA H.sapiens mRNA for activin beta-C chain 
7 AAAGTCAGAA Ubiquinol-cytochrome c reductase core protein II 
8 AAATGCCACA ESTs, Weakly similar to neuroendocrine-specific ... 
9 AACGACCTCG Homo sapiens clone 24703 beta-tubulin mRNA, ... 
10 AACGCGGCCA Macrophage migration inhibitory factor 
11 AACGCTGCCT Human APRT gene for adenine ... 
12 AACTAAAAAA Ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion ... 
13 AACTAACAAA Ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion ... 
14 AACTAATACT ESTs, Weakly similar to !!!! ALU SUBFAMILY J ... 
15 AACTACATAG ESTs 
16 AACTCTTGAA Human translation initiation factor eIF3 p40 ... 
17 AACTGCGGCA ESTs 
18 AACTGCTTCA Homo sapiens Arp2/3 protein complex subunit  ... 
19 AACTGTCCTT H.sapiens mRNA for major astrocytic... 
20 AAGAAGATAG 60S RIBOSOMAL PROTEIN L23A 
21 AAGAAGCAGG Homo sapiens unknown mRNA, complete cds 
22 AAGACAGTGG Ribosomal protein L37a 
23 AAGACTGGCT ESTs, Highly similar to Surf-4 protein [M.musculus] 
24 AAGAGTTACG ESTs, Highly  similar to 50S RIBOSOMAL PROTEIN  ... 
25 AAGATAATGC ESTs, Weakly similar to Yel007c-ap [S.cerevisiae] 
26 AAGATCCCCG Homo sapiens DNA sequence from cosmid ICK0721Q ... 
27 AAGATTGGTG CD9 antigen 
28 AAGCCAGCCC Protein kinase C substrate 80K-H 
29 AAGCCAGGAC Homo sapiens chromosome 19, cosmid R32469 
30 AAGCCTTGCT ESTs 

Πίνακας 4.3 - Η περιγραφή της ταυτότητας των 30 γονιδίων. Δείγμα από το αρχείο «Identitag822.txt». 

που είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα (open source) και αναπτύσσεται στο πανεπι-

στήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία. 

4.2. Προεπεξεργασία Δεδομένων 
Είναι γνωστό - όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο - ότι στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων τα δεδομένα χρειάζονται επεξεργασία για να μπορέσει 

να αντληθεί ακριβής και χρήσιμη γνώση. Στην παρούσα περίπτωση, τα δεδομένα έ-

χουν ήδη υποστεί κάποια προεπεξεργασία στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη 

διοργάνωση, χωρίς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και παρατηρούμε ότι στον 

πρώτο πίνακα δεν υπάρχουν κενές τιμές.  

Από το αρχείο περιγραφής των βιολογικών καταστάσεων θα επιλέξουμε χα-

ρακτηριστικά (attribute subset selection) για να τα συσχετίσουμε με τα δεδομένα. Ο 

τύπος ιστού (tissue type) και το όργανο είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν κάποιο 

νόημα για εμάς, τα υπόλοιπα φύλο, ηλικία, τύπος κυττάρου έχουν πολλά κενά για να 
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μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Προσθήκη στηλών / χαρακτηριστικών από άλλες εξωτε-

ρικές πηγές δεδομένων, όπως για τις λειτουργίες των γονιδίων από τη βιβλιοθήκη 

Gene Ontology, μπορεί να γίνει στη φάση αυτή ή αργότερα ώστε να συσχετιστεί η 

λειτουργία των γονιδίων με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Παρατηρούμε ότι και οι 

δύο στήλες έχουν κενές τιμές όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.3. Ο καθαρισμός και 

μετασχηματισμός των δεδομένων θα γίνει ανάλογα με τις πληροφορίες που αναζητά-

με. Η συνηθέστερη πληροφορία που ψάχνουμε αφορά σε ποια γονίδια οφείλεται ο 

καρκίνος. Αυτό στη βιολογία ερμηνεύεται ως, ποια γονίδια εκφράζονται σε καταστά-

σεις που εμφανίζεται κακοήθης όγκος. Με βάση αυτό, τελικά θα χρησιμοποιήσουμε 

μόνο το χαρακτηριστικό «τύπος ιστού» το οποίο θα προσθέσουμε ως ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό στα πρώτα δεδομένα.  

Η συμπλήρωση των κενών τιμών μπορεί να γίνει είτε με το χέρι είτε με υπο-

λογιστικές μεθόδους, ορισμένες από τις οποίες μας παρέχονται από το WEKA. Το 

εύρος τιμών ορίζεται από το γεγονός ότι θέλουμε η στήλη να δείχνει αν υπάρχει καρ-

κίνος ή όχι. Έτσι το πεδίο τιμών είναι κατηγορίες 2 ονομαστικών τιμών {ναι, όχι} 

({yes, no}) και μετονομάζουμε το χαρακτηριστικό σε “cancer”. Με δεδομένο ότι 

πρόκειται για ονομαστικές τιμές και ότι οι κενές τιμές είναι πέντε, η συμπλήρωση των 

κενών θα γίνει με το χέρι και σε συνδυασμό με πληροφορία από το χαρακτηριστικό 

“keyword”. 

Οι υπόλοιπες καταστάσεις σε αυτό το πεδίο χρειάζονται καθαρισμό και μετα-

σχηματισμό γιατί εκφράζουν τον όγκο ή την κανονική κατάσταση με διάφορες 

ονομασίες. Κάνοντας την παραδοχή ότι όγκος σημαίνει καρκίνος και ότι η 

“neoplasia” είναι φυσιολογική κατάσταση, αντικαθιστούμε τις τιμές με “yes” ή “no” 

για τους καρκινικούς ή φυσιολογικούς ιστούς αντίστοιχα. Και αυτή η διαδικασία θα 

γίνει με το χέρι γιατί τα δεδομένα περιλαμβάνουν ποικιλία τιμών και πολλά περιττά 

δεδομένα.  

Για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από το κάθε εργαλείο πρέπει να είναι σε 

συγκεκριμένη μορφή (format). Η μορφοποίηση για το WEKA γίνεται σε ένα αρχείο 

τύπου ARFF (Attribute-Relation File Format) και αποτελείται από τρεις δηλώσεις. Το 

όνομα του πίνακα – σε αυτήν την περίπτωση είναι “small-gene-data” - και δηλώνεται 

με τη λέξη-κλειδί “@relation”, τα ονόματα και το πεδίο τιμών των χαρακτηριστικών – 

εδώ είναι G1, G2, …, G822 numeric, Cancer {yes no} – που δηλώνονται με τη λέξη-

κλειδί “@attribute” και με τα δεδομένα που δηλώνονται με τη λέξη-κλειδί “@data”. 
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Μετά την μορφοποίηση φτιάχνεται το αρχείο “small-gene-data.arff”. 

@relation small-gene-data 
 
@attribute G1 numeric 
@attribute G2 numeric 
@attribute G3 numeric 
@attribute G4 numeric 
@attribute G5 numeric 
@attribute G6 numeric 
@attribute G7 numeric 
@attribute G8 numeric 
@attribute G9 numeric 
@attribute G10 numeric 
. 
. 
. 
@attribute G822 numeric 
@attribute Cancer {yes no} 
 
@data 
6,10,0,4,1,7,7,2,22,39,11, ..., 8,no 
23,13,1,0,6,2,4,0,3,45,..., 15,no 
37,2,0,1,1,0,1,1,3,30,..., 4,yes 
19,7,0,0,0,0,1,0,3,15,..., 0,yes 
48,4,0,0,1,0,1,1,2,29,..., 6,yes 
145,10,2,0,0,0,2,1,1,32,..., 3,yes 
28,31,0,5,4,0,2,1,28,76,..., 0,yes 
2,5,1,4,1,16,4,5,36,36,..., 4,yes 
264,2,1,1,3,1,1,7,10,21,..., 0,no 
123,19,0,0,0,3,1,3,2,30,..., 0,no 
. 
. 
. 
43,4,0,3,1,6,3,1,4,23, ..., 4,yes 

Πίνακας 4.4 – Μορφή του αρχείου “small-gene-data.arff” συντμημένου, απεικονίζοντας τη δήλωση 
του ονόματος του πίνακα των δεδομένων, των ονομάτων των γονιδίων και το είδος των δεδομένων 

(φαίνονται οι πρώτες 10 και οι 2 τελευταίες από τις 823 εγγραφές) και των δεδομένων (φαίνονται οι 10 
πρώτες και η τελευταία από τις 74 βιολογικές καταστάσεις (γραμμές) και για τα 10 + 2 τελευταία από 

τα 823 χαρακτηριστικά). 

 

Η φάση της προεπεξεργασίας ολοκληρώνεται όταν τα δεδομένα είναι έτοιμα για να 

εφαρμοστούν σε αυτά οι τεχνικές και οι αλγόριθμοι για την εξόρυξη σε δεδομένα. Η 

μορφή των δεδομένων μπορεί να αλλάξει και μελλοντικά κάνοντας κύκλο επαναλή-

ψεων με τις φάσεις της προεπεξεργασίας και της εξόρυξης, ανάλογα με τα 

αποτελέσματα.  

Για την εφαρμογή μας χρειάζεται να ξέρουμε ποια γονίδια εκφράζονται (over-

expressed) και ποια δεν εκφράζονται (under-expressed). Για αυτό πρέπει να μετατρα-

πεί το συνεχές φάσμα τιμών σε διακριτό (discrete) δύο κατηγοριών (classes). Αυτό 

επιβάλλεται και στην περίπτωση που θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους 
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που επεξεργάζονται μόνο κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 

γνώση  για το όριο έκφρασης στο κάθε γονίδιο, η διακριτοποίηση (discretization / 

binning) θα γίνει υπολογιστικά με το Weka. Η συνάρτηση 

“weka.filters.unsupervised.attribute.Discretize” του Weka χρησιμοποιείται για την 

ομαδοποίηση δεδομένων. Επειδή θέλουμε δύο ομάδες ορίζουμε τον αριθμό των κα-

λαθιών (bins) σε 2 και την παράμετρο “make binary” σε true. 

 
Εικόνα 4.1 - Η εφαρμογή με την προεπιλεγμένη συνάρτηση διακριτοποίησης και την παράμετρο bi-

nary. Φαίνονται και άλλα στοιχεία, αριστερά για το σύνολο των δεδομένων και δεξιά στατιστικά για το 
κάθε χαρακτηριστικό που είναι επιλεγμένο (εδώ για το G1 και γραφική απεικόνιση της κατανομής των 
τιμών σε σχέση και με την προβλεπόμενη κατηγορία (εδώ είναι η “cancer” με δύο τιμές στο πεδίο τι-

μών, άρα δίχρωμη η απεικόνιση) 

Τα αποτελέσματα είναι διακριτά της μορφής {(-inf, x), (x, inf)} (inf – infinity (άπει-

ρο) και x η τιμή διαχωρισμού του χαρακτηριστικού στις κατηγορίες). Τα δεδομένα 

της μορφής (-inf, x) υποδηλώνουν την μη-έκφραση του γονιδίου ενώ η μορφή (x, inf) 

δείχνει ότι το συγκεκριμένο γονίδιο εκφράζεται.  

Τελευταίο βήμα πριν θεωρήσουμε τα δεδομένα έτοιμα για την επόμενη φάση 

της εξόρυξης γνώσης είναι η επιλογή πεδίων (attribute selection). Αλλά από την 
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προηγούμενη επεξεργασία φάνηκε ότι μετά την εφαρμογή αλγόριθμων μετασχηματι-

σμού υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστούν τα δεδομένα. Για αυτό η επιλογή των 

χαρακτηριστικών θα γίνει χωρίς άλλη επεξεργασία. Από το βήμα αυτό τα χαρακτηρι-

στικά που θα συμμετέχουν στο μοντέλο δεν θα είναι και τα 822. Το ζητούμενο είναι 

να συμμετέχουν όσο το δυνατό λιγότερα χαρακτηριστικά που θα μειώνουν την από-

δοση του μοντέλου στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Εφαρμόζουμε τη συνάρτηση 

“Ranker” του Weka με εκτιμητή των χαρακτηριστικών το μέτρο κέρδους πληροφορί-

ας (Information Gain measure). Σε μια παράμετρο δηλώνουμε ότι θέλουμε τα 100 

πρώτα που είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σε σχέση με τα περίπου 30 που δίνει ο 

“BestFirst” μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα να χάσουμε κάποιο σημαντικό χα-

ρακτηριστικό στην περαιτέρω επεξεργασία. Τα τελευταία δεδομένα τα κρατάμε σε 

ένα άλλο αρχείο με όνομα “100.arff” ώστε αν χρειαστεί να μην επαναλάβουμε φάση 

της προεπεξεργασίας από την αρχή. 

4.3. Εξόρυξη Γνώσης 
Για την εξόρυξη γνώσης θα εφαρμόσουμε μεθόδους κατηγοριοποίησης (clas-

sification) και πιο συγκεκριμένα τους αλγόριθμους ID3, C4.5, Ripper, k-Nearest 

Neighbor και Naive Bayes. Θα μελετηθούν τα αποτελέσματα από το εργαλείο και με 

βάση αυτά θα γίνει σύγκριση μεταξύ τους. 

ID3 
Τα δένδρα απόφασης αναπαριστούν κανόνες στη μορφή δένδρου με κάθε 

κόμβο να είναι σημείο ελέγχου για κάθε χαρακτηριστικό. Ο ID3 κατασκευάζει τέτοια 

δένδρα και με το συγκεκριμένο εργαλείο μόνο για κατηγοριοποιημένες τιμές χωρίς να 

επιτρέπει κενές τιμές στα δεδομένα.  

 
 
... 
 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.Id3  
Relation:     small-gene-data-weka.filters.unsuper... 
Instances:    74 
Attributes:   101 
              [list of attributes omitted] 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Id3 
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G113 = 0 
|  G692 = 0 
|  |  G270 = 0 
|  |  |  G92 = 0 
|  |  |  |  G454 = 0 
|  |  |  |  |  G557 = 0 
|  |  |  |  |  |  G629 = 0 
|  |  |  |  |  |  |  G560 = 0 
|  |  |  |  |  |  |  |  G178 = 0: no 
|  |  |  |  |  |  |  |  G178 = 1 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  G266 = 0 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  G655 = 0 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  G648 = 0: yes 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  G648 = 1: no 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  G655 = 1: no 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  G266 = 1: no 
|  |  |  |  |  |  |  G560 = 1: yes 
|  |  |  |  |  |  G629 = 1 
|  |  |  |  |  |  |  G575 = 0: yes 
|  |  |  |  |  |  |  G575 = 1: no 
|  |  |  |  |  G557 = 1 
|  |  |  |  |  |  G291 = 0: yes 
|  |  |  |  |  |  G291 = 1: no 
|  |  |  |  G454 = 1 
|  |  |  |  |  G253 = 0: yes 
|  |  |  |  |  G253 = 1: no 
|  |  |  G92 = 1: yes 
|  |  G270 = 1 
|  |  |  G409 = 0 
|  |  |  |  G256 = 0: yes 
|  |  |  |  G256 = 1: no 
|  |  |  G409 = 1: yes 
|  G692 = 1: yes 
G113 = 1: yes 
 
Time taken to build model: 0.07 seconds 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          53               71.6216 % 
Incorrectly Classified Instances        21               28.3784 % 
Kappa statistic                          0.4064 
Mean absolute error                      0.2838 
Root mean squared error                  0.5327 
Relative absolute error                 63.1453 % 
Root relative squared error            112.4786 % 
Total Number of Instances               74      
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.714     0.28       0.833     0.714     0.769    yes 
  0.72      0.286      0.563     0.72      0.632    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 35 14 |  a = yes 
  7 18 |  b = no 

Πίνακας 4.5 - Αποτελέσματα (μοντέλο, σφάλματα, ακρίβεια, ...) εφαρμογής του ID3. 
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Ο αλγόριθμος δεν έχει παραμέτρους και θα γίνει o έλεγχος διασταύρωσης 10 επανα-

λήψεων (10-fold cross validation). Αυτό σημαίνει ότι για τον έλεγχο της απόδοσης 

του ID3 το σύνολο των δεδομένων θα χωριστεί σε 10 ίσου μεγέθους τμήματα. Το κά-

θε τμήμα θα χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ενώ τα υπόλοιπα για εκπαίδευση. Η 

διαδικασία θα γίνει 10 φορές, μία για κάθε τμήμα. Αν ο έλεγχος είναι και “stratified” 

τότε τα δείγματα ελέγχου δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το κάθε δείγμα να 

διατηρεί τις ίδιες αναλογίες με το σύνολο των δεδομένων. Για παράδειγμα αν στο σύ-

νολο των δεδομένων το 40% των εγγραφών ανήκει στη μία κλάση, τότε σε κάθε 

υποσύνολο από τα 10 πρέπει να περιλαμβάνονται εγγραφές της κλάσης αυτής σε πο-

σοστό περίπου 40%. Η εκτίμηση του σφάλματος προκύπτει από τον μέσο όρο των 

επιμέρους εκτιμήσεων σφάλματος. Η διαδικασία ελέγχου “stratified 10-fold cross 

validation” είναι η καλύτερη επιλογή για την ακριβή εκτίμηση του σφάλματος όπως 

έχει επαληθευτεί σε πολλά πειράματα. 

Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 4.5, παρατηρούμε πρώτα το μοντέλο που 

κατασκευάστηκε, στο οποίο συμμετέχουν 17 γονίδια με ρίζα του δένδρου το γονίδιο 

G113. Σε περίπτωση νέων δεδομένων μη κατηγοριοποιημένων από το μοντέλο συ-

μπεραίνουμε ότι για τον κόμβο-γονίδιο G113 αν εκφράζεται (δηλαδή αν έχει την τιμή 

1) τότε η βιολογική του κατάσταση κατηγοριοποιείται με την τιμή “yes” του καρκίνου 

διαφορετικά εξαρτάται από την έκφραση του G692. Οπότε, αν το G692 εκφράζεται 

τότε κατηγοριοποιείται στο “yes”, αλλιώς σύμφωνα με το δένδρο χρειάζεται και άλ-

λος έλεγχος. Έτσι από τα 2 πρώτα επίπεδα του κόμβου συμπεραίνουμε ότι η 

βιολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται με καρκίνο αν εκφράζεται είτε το G113 είτε το 

G692. 

Από τον έλεγχο διασταύρωσης των αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι ο ID3 κατη-

γοριοποίησε σωστά (Correctly Classified Instances) τις 53 από τις 74 καταστάσεις 

δηλαδή με ακρίβεια 71.6% περίπου και αστόχησε στις υπόλοιπες 21 δηλαδή σε ποσο-

στό περίπου 28%. 

Ακολουθούν διάφορα στατιστικά από τα οποία το ποιο σημαντικό είναι το 

“Kappa statistic” που είναι το ανάλογο του συντελεστή συσχέτισης (correlation coef-

ficient) για ονομαστικές / κατηγοριοποιημένες τιμές. Το Κ μετράει την αξιοπιστία 

(reliability) της κατηγοριοποίησης δηλαδή τη συνέπεια κατηγοριοποίησης ενός αντι-

κειμένου σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ο συντελεστής Κ έχει πεδίο τιμών [0, 1] με 1 

την απόλυτη συνέπεια και 0 ότι κάθε τιμή του μοντέλου είναι διαφορετική από την 
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πραγματική και μοιάζει περισσότερο με τυχαία τιμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι 0.4064 μάλλον μέτριο ποσοστό με δεδομένο ένα όριο αποδοχής μεγαλύτερο του 

0.7.  

Τα υπόλοιπα στατιστικά όπως μέση απόλυτη απόκλιση /σφάλμα (Mean abso-

lute error), μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Root mean squared error), σχετικό σφάλμα 

(Relative absolute error) και σχετικό τετραγωνικό σφάλμα (Root relative squared er-

ror) έχουν σημασία μόνο για αριθμητικά δεδομένα.  

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου για τις προβλεπόμενες κατηγορίες 

{yes, no}. Το τμήμα με τα διάφορα στατιστικά μέτρα συσχετίζεται άμεσα με τον τε-

τραγωνικό πίνακα “Confusion Matrix” (ή πιο συνηθισμένα “contingency table”). Ο 

πίνακας είναι 2x2 αφού έχουμε μόνο δύο κλάσεις και η διαγώνιος του πίνακα περιέχει 

τις σωστά κατηγοριοποιημένες κλάσεις. Από τον πίνακα που έφτιαξε ο έλεγχος δια-

σταύρωσης για το μοντέλο του ID3 βλέπουμε ότι από τις 49 κατηγοριοποιήσεις στην 

κατηγορία “yes”, καλώς έγιναν οι 35 ενώ οι 14 έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν στην 

“no”. Ανάλογα, από τις 25 για το “no” σωστά έγιναν οι 18 και οι 7 δεν έπρεπε να γί-

νουν. Το πώς εκφράζονται αυτά σε ποσοστά μας το δίνουν τα στατιστικά μέτρα “TP 

Rate”, “FP Rate”, “Precision”, “Recall”, “F-measure”. 

Το ποσοστό των πραγματικά θετικών (TP Rate – True Positive Rate) κατηγο-

ριοποιήσεων είναι 0.714 και δίνεται από τη σχέση των πραγματικά θετικών προς το 

σύνολο των κατηγοριοποιήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή 35/(35+14). 

Ανάλογα για την κατηγορία “no” το “TP Rate” είναι 18/25=0.72 όπως φαίνεται και 

στον πίνακα. Το “TP Rate” καλείται και “Hit Rate” και είναι ισοδύναμο του “Recall”. 

To ποσοστό των κακών κατηγοριοποιήσεων – αυτά που έπρεπε να κατηγοριοποιη-

θούν στην μια κατηγορία αλλά δεν κατηγοριοποιήθηκαν - απεικονίζεται από το “FP – 

(False Positive) Rate” το οποίο δίνεται από την ίδια ακριβώς σχέση και δίνει 28% α-

ποτυχία σε κατηγοριοποιήσεις για το “yes” και το ίδιο περίπου για το “no”. 

Ένα άλλο στατιστικό μέτρο είναι η ακρίβεια “Precision” που δείχνει την ανα-

λογία των δεδομένων που σωστά κατηγοριοποιήθηκαν σε μια κατηγορία προς το 

σύνολο των δεδομένων που έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν σε αυτήν την κατηγορία. 

Με βάση τον ορισμό η ακρίβεια του ID3 είναι 35/(35+7)=0.833 στην κατηγοριοποίη-

ση των καταστάσεων στην κατηγορία “yes” και 18/(18+14)=0.563 στην κατηγορία 

“no”.  
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Το τελευταίο στατιστικό μέτρο είναι το F-μέτρο που αποτελεί συνδυασμό των 

“Precision” και “Recall”, τα οποία το παραμετροποιούν με την ακόλουθη σχέση 

F = 2*Precision*Recall/(Precision+Recall). 

Τα μεγέθη όσο μεγαλύτερα τόσο το καλύτερο. Για την κατηγορία “yes” το F-μέτρο 

είναι 0.769 και 0.632 για το “no”. Εμπειρικά ένα όριο ικανοποίησης είναι τουλάχι-

στον 0.7, χωρίς να είναι δεσμευτικό με δεδομένο ότι όλα τα μέτρα εκτίμησης 

εξαρτώνται και από το είδος των δεδομένων. 

Συμπερασματικά για την εκτίμηση των αλγόριθμων με σκοπό την ανακάλυψη 

χρήσιμης γνώσης θα εστιάσουμε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τη σωστή 

ή λανθασμένη κατηγοριοποίηση και των δεικτών που ενημερώνονται από αυτά. 

C4.5 (J48) 
Ένας άλλος αλγόριθμος κατασκευής δένδρων απόφασης είναι ο C4.5, ο οποίος 

έχει και αυτός αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το Weka υλοποιεί σε Java μια 

βελτιωμένη έκδοσή του που είναι και η τελευταία ελεύθερα διαθέσιμη πριν τον C5.0 

που διατίθεται εμπορικά.  

Για τα δεδομένα όπως είναι στο “100.arff” πλέον, εφαρμόζουμε τον J48 με τις 

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η επιλογή για κλάδεμα 

του δένδρου ώστε να καταλήξουμε σε ένα απλούστερο δένδρο και να αποφευχθεί το 

πρόβλημα της υπερ-προσαρμογής (over-fitting) του μοντέλου στα δεδομένα. Το κλά-

δεμα βοηθάει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις δεδομένων με θόρυβο κόβοντας τα κλαδιά 

που δεν εξυπηρετούν την γενικότητα του μοντέλου.  

Από τα αποτελέσματα παίρνουμε ότι το μοντέλο που έφτιαξε ο J48 είναι σα-

φώς πιο απλό με λιγότερα χαρακτηριστικά (5) αλλά έχει και ελαφρώς καλύτερη 

απόδοση. Πιο συγκεκριμένα οι σωστά κατηγοριοποιημένες καταστάσεις είναι 58 ένα-

ντι 53 του ID3 και καλύπτουν το 78% περίπου των καταστάσεων. Αντίστοιχα έχουν 

μειωθεί κατά 5 οι λανθασμένες κατηγοριοποιήσεις. 

Στον πίνακα “Confusion Matrix” παρατηρούμε ότι όλη η βελτίωση αφορά τις 

κατηγοριοποιήσεις των καταστάσεων σε “yes” (cancer) και από 35 έγιναν 40 οι σω-

στές, με αντίστοιχη μείωση των κατηγοριοποιήσεων για το “yes” που θα έπρεπε να 

είναι “no” (normal). Στις κατηγοριοποιήσεις “no” το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το 

ίδιο με του ID3 και φυσικά αντίστοιχα είναι και τα στατιστικά. Στη μείωση των λαν-

θασμένων κατηγοριοποιήσεων στην κλάση “yes” οφείλεται η μείωση του “FP Rate” 

στην κατηγορία “no” που δίνεται από τη σχέση 9/(40+9)=0.184 .  
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Τελικό συμπέρασμα βελτίωση του αριθμού των σωστών κατηγοριοποιήσεων 

με βελτίωση των “true positives” για το “yes” σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% και 

διατήρησή του για το “no” στο 72%. Όλα αυτά με ένα μικρότερο και απλούστερο μο-

ντέλο όπως φαίνεται και στη γραφική απεικόνιση. 

 

Εικόνα 4.2 - Η φόρμα επιλογής του J48 στο Weka και τα αποτελέσματα εκτέλεσης και αξιολόγησης. 
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Εικόνα 4.3 – Γραφική απεικόνιση του κλαδεμένου δένδρου (pruned tree) με τον J48. 

 

Αν επιλέξουμε ο J48 να φτιάξει το δένδρο χωρίς κλάδεμα τότε ο J48 θα προσθέσει 2 

χαρακτηριστικά-κόμβους στο μοντέλο και ειδικότερα στη ρίζα του δένδρου. Η από-

δοσή του βελτιώνεται κατά ένα αφού τώρα κατηγοριοποιεί σωστά 59 από τις 74 

καταστάσεις και εξετάζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων η μία επιπλέον κατά-

σταση κατηγοριοποιείται στην κλάση “no”. Το όφελος σε σχέση με το κλαδεμένο 

δένδρο είναι μικρό αλλά και η επιβάρυνση του μοντέλου με δύο επιπλέον κόμβους 

δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η αξιολόγηση του μοντέλου θα πρέπει να εξεταστεί σε 

μεγαλύτερο πλήθος καταστάσεων διαφορετικά η επιλογή θα είναι διαισθητική. 

Naive Bayes 
Ο αλγόριθμος Bayes όπως έχει αναφερθεί βασίζεται στην θεωρία πιθανοτήτων 

με σκοπό να εκτιμήσει την πιθανότητα κατηγοριοποίησης σε μια κλάση με βάση τις 

προηγούμενες πιθανότητες (prior probability). Από την εκτέλεση του αλγόριθμου με 

τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παίρνουμε τα αποτελέσματα όπως φαίνονται στον πίνα-

κα 4.6. Από τα δεδομένα μας η εκτίμηση της προηγούμενης πιθανότητας για την 
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κλάση “yes” είναι 49/74=0.66 και 25/74=0.34 για την κλάση “no”. Ακολούθως υπο-

λογίζεται η πιθανοφάνεια για κάθε κατάσταση και για κάθε κλάση. Από τις οποίες θα  

υπολογιστεί η μεταγενέστερη πιθανότητα για κατηγοριοποίηση σε μια κλάση. Έτσι 

για την εκτίμηση του G113 στην κλάση “yes”, το πλήθος για την τιμή που δείχνει ότι 

το γονίδιο εκφράζεται, είναι το πλήθος των {“yes” & (x, inf)} προσαυξημένο κατά 1 

(σταθερά ομαλοποίησης) δηλαδή 37+1=38. Αντίστοιχα για το {“yes” & (-inf, x)} του 

G113 η εκτίμηση είναι 12+1=13. Σύνολο 51 προσαυξημένο κατά 2 από τις 49 κατη-

γοριοποιήσεις του “yes”. 

… 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Naive Bayes Classifier 
 
Class yes: Prior probability = 0.66 
G113:  Discrete Estimator. Counts =  38 13  (Total = 51) 
G692:  Discrete Estimator. Counts =  39 12  (Total = 51) 
G92:  Discrete Estimator. Counts =  39 12  (Total = 51) 
… 
Class no: Prior probability = 0.34 

G113:  Discrete Estimator. Counts =  26 1  (Total = 27) 
G692:  Discrete Estimator. Counts =  26 1  (Total = 27) 
G92:  Discrete Estimator. Counts =  26 1  (Total = 27) 
… 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          64               86.4865 % 
Incorrectly Classified Instances        10               13.5135 % 
Kappa statistic                          0.7093 
Mean absolute error                      0.1353 
Root mean squared error                  0.3346 
Relative absolute error                 30.0982 % 
Root relative squared error             70.6526 % 
Total Number of Instances               74      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.857     0.12       0.933     0.857     0.894    yes 
  0.88      0.143      0.759     0.88      0.815    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 42  7 |  a = yes 
  3 22 |  b = no 
 

Πίνακας 4.6 - Αποτελέσματα και αξιολόγηση του Naive Bayes. 
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Η αξιολόγηση δείχνει ότι το μοντέλο από τον αλγόριθμο Naive Bayes αποδίδει 

καλύτερα μέχρι στιγμής αφού κατηγοριοποιεί σωστά τις 64 (86%) καταστάσεις και 

αποτυγχάνει μόνο σε 10. Ακόμη το στατιστικό μέτρο συντελεστής Κ είναι με διαφορά 

το καλύτερο και είναι το μόνο μεγαλύτερο από το όριο ικανοποίησης του 0.7 . Ανά-

λογα είναι και τα αναλυτικά αποτελέσματα για τις κλάσεις όπου η μεγαλύτερη 

βελτίωση εμφανίζεται στην κατηγοριοποίηση της “no” με μόνο 3 από τις 25 κατα-

στάσεις να μην έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν σε αυτήν την κλάση αλλά στη “yes”. 

Ripper 
Ο Ripper53 (Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction) αλγό-

ριθμος έχει σαν στόχο την εκμάθηση κανόνων (rule learning) που είναι πιο 

κατανοητοί στον άνθρωπο και βελτιώνουν την απόδοση σε κάποια είδη δεδομένων σε 

σχέση με τα δένδρα απόφασης. Μια αδυναμία των αλγόριθμων εκμάθησης κανόνων 

είναι ότι δεν έχουν την ίδια αξιοπιστία σε σύνολα πολλών δεδομένων και ιδιαίτερα σε 

αυτά με θόρυβο. Η κατασκευή τους είναι συνήθως μετατροπή από αλγόριθμους δέν-

δρων απόφασης με σκοπό το αποδοτικό κλάδεμα των δένδρων και κατ’ επέκταση των 

κανόνων. 

Ο Ripper αποτελεί μια βελτίωση του IREP (Incremental Reduced Error Prun-

ing) χρησιμοποιώντας νέα κριτήρια για το κλάδεμα, τον τερματισμό του αλγόριθμου 

και μια τεχνική βελτιστοποίησης των κανόνων. Η μέθοδος ξεκινάει προσθέτοντας κα-

νόνες φτιάχνοντας ένα σύνολο κανόνων (rule set) το οποίο μεγιστοποιείται όταν η 

ακρίβεια του κανόνα είναι μικρότερη από 50%. Όταν το σύνολο αυτό μεγιστοποιηθεί 

ξεκινάει η διαδικασία του κλαδέματος με κάποιο κριτήριο.  

Στο Weka  ο αλγόριθμος υλοποιείται από τον “JRip” και τον εφαρμόζουμε 

χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Με τα δεδομένα που είναι ονομαστι-

κά ο αλγόριθμος  φτιάχνει 5 κανόνες και πετυχαίνει 51 σωστές κατηγοριοποιήσεις, με 

75,5% σωστών κατηγοριοποιήσεων στο “yes” και μόλις 56% στο “no”. 

… 
=== Classifier model (full training set) === 
 
JRIP rules: 
=========== 
 
(G55 = '(-inf-11.5]') and (G655 = '(9-inf)') => Cancer=no (5.0/0.0) 
(G648 = '(6.5-inf)') => Cancer=no (7.0/1.0) 
(G632 = '(121-inf)') and (G692 = '(-inf-5]') => Cancer=no (5.0/0.0) 
(G509 = '(5-inf)') and (G454 = '(-inf-22.5]') => Cancer=no (6.0/1.0) 
 => Cancer=yes (51.0/4.0) 
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Number of Rules : 5 
 
 
Time taken to build model: 0.1 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          51               68.9189 % 
Incorrectly Classified Instances        23               31.0811 % 
Kappa statistic                          0.312  
Mean absolute error                      0.3509 
Root mean squared error                  0.4805 
Relative absolute error                 78.0851 % 
Root relative squared error            101.4565 % 
Total Number of Instances               74      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.755     0.44       0.771     0.755     0.763    yes 
  0.56      0.245      0.538     0.56      0.549    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 37 12 |  a = yes 
 11 14 |  b = no  

Πίνακας 4.7 - Αποτελέσματα και αξιολόγηση του Ripper. 

 

Οι 4 κανόνες κατηγοριοποιούν σε “no” ενώ ο γενικός σε “yes”. Από τον πρώτο παίρ-

νουμε ότι όταν δεν εκφράζεται το G55 και εκφράζεται το G655 η κατάσταση 

κατηγοριοποιείται σαν φυσιολογική. Τα κριτήρια επιλογής των κανόνων εκτιμούν τις 

συνθήκες των κανόνων και όχι τους ίδιους τους κανόνες με αποτέλεσμα τέτοιοι κανό-

νες να είναι πιθανοί.  

K-Nearest Neighbors 
 Στο Weka ο k-Nearest Neighbor υλοποιείται με τον “IBk”. Η προεπιλεγμένη 

ρύθμιση είναι για την αναζήτηση και σύγκριση με τον 1-πλησιέστερο γείτονα. (k=1-

nearest neighbor). Θα κάνουμε διάφορες δοκιμές για να προσδιορίσουμε το πλήθος k 

των πλησιέστερων καταστάσεων για το οποίο βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματα  

αξιολόγησης του αλγόριθμου. Ο k-NN, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφά-

λαιο και φαίνεται στον πίνακα 4.8, δεν φτιάχνει μοντέλο αλλά κάνει την 

κατηγοριοποίηση κατ’ ευθείαν από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Από τα πειράματα 

προκύπτει ότι η απόδοση του αλγόριθμου μεγιστοποιείται στις 59 σωστές κατηγοριο-
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ποιήσεις για διάφορες διαδοχικές τιμές του k γύρω από το 20. Για τις υπόλοιπες τιμές 

η αξιολόγηση χειροτερεύει αναλογικά, έτσι η αξιολόγηση για k=10 και για k=30 είναι  
... 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
IB1 instance-based classifier 
using 10 nearest neighbour(s) for classification 
 
 
Time taken to build model: 0 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          57               77.027  % 
Incorrectly Classified Instances        17               22.973  % 
Kappa statistic                          0.5012 
Mean absolute error                      0.4136 
Root mean squared error                  0.4328 
Relative absolute error                 92.0316 % 
Root relative squared error             91.3908 % 
Total Number of Instances               74      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.796     0.28       0.848     0.796     0.821    yes 
  0.72      0.204      0.643     0.72      0.679    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 39 10 |  a = yes 
  7 18 |  b = no 
 

Πίνακας 4.8 - Αποτελέσματα και αξιολόγηση του 10-Nearest Neighbors. 

ίδια. To ενδιαφέρον είναι ότι από τη μεταβολή του 10 στο 20 η βελτίωση γίνεται μο-

νοδιάστατα στην κλάση “no” σε ποσοστό μέχρι 92%, ενώ αντίθετα για το “yes” 

χειροτερεύει ελαφρώς στο 73%. Για αυτόν τον λόγο προτιμούμε τον αλγόριθμο για 

k=10 (πίνακας 4.8) που δίνει πιο ομοιογενή αποτελέσματα αν και κατηγοριοποιεί σω-

στά 2 καταστάσεις λιγότερες. 

4.4. Σύγκριση 
Από την αξιολόγηση των αλγόριθμων προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι 

ο Naive Bayes αλγόριθμος κατηγοριοποιεί σε πολύ καλό βαθμό (>85%) τις καταστά-

σεις και στις δύο κλάσεις “yes” και “no”. Αρκετά καλή κατηγοριοποίηση πετυχαίνει 

και ο αλγόριθμος κατασκευής δένδρων απόφασης C4.5, με 58 σωστές κατηγοριο-

ποιήσεις έναντι 53 του προγενέστερού του ID3. Από τους υπόλοιπους αλγόριθμους, ο 
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k-Nearest Neighbors για k=10 πετυχαίνει εξίσου καλά αποτελέσματα με τον C4.5 ενώ 

ο Ripper υπό τις συνθήκες του πειράματος κρίνεται ανεπαρκής.  

 

Η σύγκριση των αλγόριθμων είναι πιο αποδοτική αν υπάρχει και ειδική γνώση 

του αντικειμένου για την ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η ειδική γνώση 

είναι απαραίτητη και σε όλες τις φάσεις της εξόρυξης γνώσης ώστε η προεπεξεργασία 

των δεδομένων, η επιλογή της μεθόδου εξόρυξης γνώσης, του αλγόριθμου και των 

παραμέτρων του να είναι η κατάλληλη για να καταλήξει η διαδικασία στο βέλτιστο 

αποτέλεσμα. Η ανάγκη αυτή είναι πιο έκδηλη στην περίπτωση της βιοπληροφορικής 

που είναι νέα επιστήμη, περιέχει πολύ πολύπλοκη γνώση και τα δεδομένα είναι πολ-

λά. Ιδιαίτερα στον τομέα της γονιδιακής έκφρασης που τα δεδομένα είναι πολλά στη 

διάσταση των γονιδίων και ταυτόχρονα είναι πολύ λίγες οι βιολογικές καταστάσεις 

(πειράματα) με αυτά τα γονίδια. Τέτοιο παράδειγμα στην περίπτωσή μας είναι το με-

γάλο σύνολο δεδομένων που αφορά 27 χιλιάδες γονίδια σε 90 καταστάσεις. Η εξέλιξη 

των αλγόριθμων και τεχνικών θα βοηθήσει την αντιμετώπιση αυτών και άλλων προ-

βλημάτων και θα βελτιώσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.  

 

 ID3 C4.5 Naive 
Bayes Ripper 10-NN 

Σύνολο 74 74 74 74 74 

Σωστές κατηγο-
ριοποιήσεις 53 58 64 51 57 

Λανθασμένες κατη-
γοριοποιήσεις 21 16 10 23 17 

% (σωστές κατη-
γοριοποιήσεις) 72% 78% 86% 69% 77% 

“yes” (TP) 35 40 42 37 39 

% 71% 82% 86% 76% 80% 

“no” (TP) 18 18 22 14 18 

% 72% 72% 88% 56% 72% 

Πίνακας 4.9 - Συγκριτικός πίνακας απόδοσης αλγόριθμων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στο τελευταίο μέρος έγινε εφαρμογή μεθόδων για την πρόβλεψη / γνώση της 

βιολογικής κατάστασης ενός οργανισμού {έχει καρκίνο ή είναι φυσιολογικός} με βά-

ση τη συμπεριφορά των γονιδίων του. Για την πρόβλεψη της κατάστασης 

εφαρμόστηκαν πέντε αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, τα αποτελέσματα των οποίων 

αξιολογήθηκαν στη συνέχεια. Η εφαρμογή έγινε σε δεδομένα SAGE στα πλαίσια ενός 

διαγωνισμού οπότε είχαν υποστεί κάποια πρώτη επεξεργασία.  

Για αυτό στο πρώτο στάδιο για την ανακάλυψη της γνώσης έγινε μόνο μια μι-

κρή προεπεξεργασία η οποία περιελάμβανε τη διακριτοποίηση της ποσοτικής 

έκφρασης, τη συμπλήρωση κάποιων κενών ή και αμφίβολων τιμών από ένα συμπλη-

ρωματικό πίνακα και τέλος επιλογή των γονιδίων που φαίνεται να επηρεάζουν πιο 

σημαντικά τα αποτελέσματα. Αυτά είναι και τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 

παρουσιάζουν τα δεδομένα που συλλέγονται από τα βιολογικά πειράματα και πρόκει-

ται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία για την άντληση χρήσιμης γνώσης.  

Στην επόμενη φάση εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι κατασκευής δένδρων απόφα-

σης, πιθανοτήτων, εκμάθησης κανόνων και ο k-πλησιέστεροι γείτονες ο οποίος δεν 

εκπαιδεύεται από τα δεδομένα για να φτιάξει το μοντέλο πρόβλεψης όπως κάνουν οι 

άλλοι. Στη φάση εκπαίδευσης των μοντέλων οι αλγόριθμοι έχουν τη μεγαλύτερη δυ-

σκολία γιατί τα δεδομένα σε αριθμό πειραμάτων είναι πολύ λίγα (τα βιολογικά 

πειράματα είναι δύσκολο να καλύψουν το πλήθος των υπό εξέταση περιπτώσεων και 

σε ικανοποιητικό αριθμό), τη στιγμή που τα γονίδια είναι χιλιάδες. Οι αλγόριθμοι αυ-

τοί είναι ένα μικρό μέρος των αλγόριθμων κατηγοριοποίησης που είναι διαθέσιμοι και 

σε συνδυασμό με το πλήθος παραμέτρων που υπάρχει για κάθε έναν από αυτούς είναι 

προφανές ότι για την καλύτερη επιλογή αλγόριθμου χρειάζεται μια πολύ καλή μέθο-

δος αξιολόγησης. Η αξιολόγηση που εφαρμόσαμε είναι o έλεγχος διασταύρωσης 10 

επαναλήψεων (10-fold cross validation) η οποία χαρακτηρίζεται από τις πλέον αξιό-
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πιστες. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση καταλήξαμε στον αλγόριθμο Naive Bayes για 

τον προσδιορισμό της βιολογικής κατάστασης νέων πειραμάτων.  

Σε μελλοντικό στάδιο αυτής της εργασίας, η εξόρυξη γνώσης πρέπει να γίνει 

με τη συνδρομή μοριακού βιολόγου ώστε να γίνεται αξιόπιστα η οποιαδήποτε επεξερ-

γασία και αξιολόγηση των τόσο πολύπλοκων δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο η 

εργασία παρουσιάστηκε σε τρία μέρη που καταδεικνύει την ανάγκη για τη βιολογική 

γνώση, τις υπολογιστικές μεθόδους και το συνδυασμό τους. 

Με την ωρίμανση της τεχνολογίας αλλά και των επιστημών της Βιολογίας και 

της Πληροφορικής καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να απαντήσουν οι επιστήμονες σε 

καίρια ερωτήματα όπως γιατί ανακύπτουν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου και 

που οφείλονται. Για την αναζήτηση του πολυδιάστατου αυτού θέματος ξεκίνησε ένα 

ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό να θέσει τις βάσεις για την απάντηση τέτοιων ερω-

τημάτων στο βαθύτερο δυνατό επίπεδο. Το Έργο του Ανθρώπινου Γονιδιώματος 

(Human Genome Project) είναι ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα για τη λεπτομερή 

γονιδιακή και φυσική χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η έρευνα αυτή 

παράγει άμεση και έμμεση γνώση. Η άμεση γνώση έχει να κάνει με την πληροφορία 

που είναι άμεσα διαθέσιμη χωρίς περισσότερη επεξεργασία όπως η ακολουθία των 

βάσεων του γενετικού κώδικα, ενώ η έμμεση γνώση προσπαθεί να συσχετίσει τα στα-

τικά γενετικά δεδομένα με τη λειτουργία τους ή τη συμπεριφορά τους σε διάφορες 

συνθήκες.  

Η διαχείριση των γενετικών δεδομένων κατηγοριοποιείται σε τρία διαδοχικά 

στάδια:54 τη Γονιδιωματική (Genomics), τη Γονιδιακή Έκφραση (Gene Expression) 

και την Πρωτεϊνωμική (Proteomics). Στη γονιδιωματική η εξόρυξη πληροφοριών από 

το γονιδίωμα είναι η αναγνώριση των περιοχών του που κωδικοποιούνται σε πρωτεΐ-

νες και η ανάθεση λειτουργιών σε αυτά τα γονίδια με βάση την ομοιότητα των 

ακολουθιών με άλλα γονίδια για τα οποία είναι γνωστή η λειτουργία τους. Η εξόρυξη 

γνώσης από τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης είναι η ανακάλυψη προτύπων και συ-

σχετίσεων της έκφρασης των γονιδίων κατά τη φάση της αντιγραφής (transcription). 

Η ανακάλυψη προτύπων και συσχετίσεων στη φάση της μετάφρασης (translation) εί-

ναι ο σκοπός της εξόρυξης πληροφορίας στο πρωτεΐνωμα. 

Όπως έχει αναφερθεί ο γενετικός κώδικας του ανθρώπου έχει τρία δισεκατομ-

μύρια βάσεις και περίπου 25000 γονίδια, επιπλέον, στο ίδιο πρόγραμμα γίνεται 

παράλληλα η έρευνα για τα γονιδιώματα άλλων οργανισμών παρεμφερή με του αν-
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θρώπου όπως του ποντικιού, στα οποία μπορούν να γίνουν πειράματα in vivo. O συν-

δυασμός των δεδομένων από τα γονιδιώματα με τη μελέτη συγκεκριμένων 

πληθυσμιακών ομάδων παράγει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων που απαιτεί 

ιδιαίτερες υπολογιστικές μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυσή τους. Οι μέθοδοι 

χωρίζονται κυρίως σε μεθόδους κατηγοριοποίησης, ομαδοποίησης και κανόνων συ-

σχέτισης και οι αλγόριθμοι που τις υλοποιούν προέρχονται κυρίως από άλλες 

επιστήμες όπως της στατιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά υπάρχουν αλγό-

ριθμοι που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη βιοπληροφορική. 

Οι βελτιώσεις στους αλγόριθμους ανακάλυψης γνώσης από το γονιδίωμα και 

το πρωτεΐνωμα θα βελτιώσουν την ακρίβεια και την ταχύτητα πρόβλεψης των λει-

τουργιών των γονιδίων και θα καταστήσουν εφικτή την πρόβλεψη πρωτεϊνικών 

λειτουργιών στα πλαίσια μιας βαθύτερης βιολογικής διαδικασίας μεταξύ των οποίων 

είναι η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης (regulation of gene expression). Το αποτέ-

λεσμα της λειτουργικής ανάλυσης σε βαθύτερο επίπεδο θα είναι η κατασκευή  χαρτών 

μεγαλύτερης ανάλυσης και ακρίβειας των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστι-

κών στο ανθρώπινο γονιδίωμα. 
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