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. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

35
36
39
39
40
43
45
46
47
48
49
49
50

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

51
51
52
53
53
54
58

Capı́tol 1
Introducció
1.1

Objectius i definició del projecte

Una de les tecnologies més importants en els experiments de biologia molecular és la tecnologia de microarray. El xip de DNA ( DNA microarray )
permet als investigadors monitoritzar l’expressió dels gens a escala genòmica. Un dels problemes que presenten aquests tipus d’experiments és el gran
nombre de gens inclosos en les dades originals, molts dels quals poden ser
irrellevants. Seleccionar els gens discriminants és una tasca determinant per
a millorar la velocitat i la precisió dels models de predicció.
Un experiment sobre aquest tipus de dades pot englobar des de tasques
de filtratge i visualització fins a la creació de models de predicció capaços
de predir el resultat d’un experiment donat un nou conjunt de valors per
a les variables d’entrada. L’objectiu del projecte és crear una eina capaç
d’embolcallar el conjunt d’aquestes tasques sota una interfı́cie comuna per
tal de facilitar la creació i avaluació d’experiments sobre dades de microarray. L’eina es desenvoluparà en el llenguatge estadı́stic R [16], permetent i
aprofitant-se de la incorporació de les tècniques que ja hi ha desenvolupades.
L’organització de la resta del capı́tol pretén fer una petita introducció de
les tasques esmentades en el paràgraf anterior i que es tenen en compte a
pipeFS: el perquè les tècniques de selecció de caracterı́stiques resulten útils
en el filtratge de variables i la seva classificació en funció del tipus de dades
de la resposta. Es fa referència a la visualització de conjunts de variables extensos, la inferència en models de regressió i una breu introducció a l’obtenció
d’informació de les variables en el cas que aquestes es puguin identificar com
a gens. És pretén, més que ser exhaustiu, situar al lector en el context en
què es desenvolupa el projecte.
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1.2

Les dades d’alta dimensionalitat i la selecció de caracterı́stiques

Les dades de microarray, suposen un gran repte per les tècniques computacionals actuals degut a la seva gran dimensionalitat (superior a desenes
de milers de variables) en contraposició al petit nombre de mostres o casos
(unes poques desenes). Tindrem aixı́ que el disseny d’experiments es basarà
en grans fitxers de text pla o de fitxers “csv” amb un gran nombre de columnes i poques files que anomenarem dataset. Cada columna representa una
variable explicativa i cada fila un cas o mostra. Tindrem també una variable
de resposta, que reflexarà la classe o valor dependent de la fila.
Direm aleshores que els problemes sobre aquestes dades es poden identificar com:
• problemes de classificació, si la variable de resposta és categòrica
• problemes de regressió, si la variable de resposta és contı́nua
Els algoritmes de classificació s’empren tant per a descobrir noves categories d’un dataset (classificació no supervisada) com per a assignar casos
a categories conegudes (classificació supervisada). La majoria de dades que
tractarem seran per a la classificació supervisada de variables de resposta
binàries.

1.2.1

Filtratge. La selecció de caracterı́stiques

De manera inherent a la natura de les dades de microarray neix la necessitat
de discriminar aquelles variables del conjunt que no són significants, és a dir,
que o bé són no rellevants o bé són redundants pel que fa la influència sobre
la variable resposta.
Els algoritmes de classificació poden tenir costos computacionalment alts,
i reduir la dimensió del dataset d’entrada permetrà millorar-ne l’eficiència i
el cost computacional.
Anomenarem selecció de caracterı́stiques al conjunt de tècniques que permeten descartar les variables sense influència en la resposta i, en alguns casos,
prioritzar-les en funció del seu poder predictiu sobre aquesta, de manera que,
si es desitja, es pugui fer una ranking de la llista resultant i descartar-ne sota
un llindar. Els objectius de la selecció de caracterı́stiques es podrien resumir
en:
• Intentar minimitzar l’overfitting, o excés de complexitat dels models
6

• Maximitzar el rendiment dels models de classificació
• Trobar models més ràpids i eficients
És per aquest motiu que la selecció de caracterı́stiques es centrarà en
trobar el subconjunt òptim de caracterı́stiques rellevants.

1.2.2

Els algoritmes de filtratge

El ventall de tècniques de selecció de caracterı́stiques és molt ampli, però podem englobar aquestes tècniques en tres grans grups, depenent de com combinen la cerca de caracterı́stiques amb la construcció del model: filtres,tècniques
de wrapper i tècniques d’ embedding.
Les tècniques de wrapper combinen la selecció de caracterı́stiques amb
un inductor, que n’extreu el model. Els possibles subconjunts són avaluats
en funció de l’ajust del model que se n’extreu i, per tant, tenen un cost
computacional alt ja que el model s’avalua per a cadascun dels possibles
subconjunts de variables.
Les tècniques d’embedding, en canvi, empren estructures com els arbres
de decisió per extreure el conjunt de variables que formen part del model. La
decisió de quines variables es discriminen es fa simultàniament a la creació
del propi model.
Per a la nostra eina ens centrarem en els filtres, computacionalment menys
costosos perquè només determinen les caracterı́stiques rellevants en funció
de les pròpies caracterı́stiques de les dades, sense tenir en compte models
resultants posteriors.
Els filtres ens ajudaran a reduir la dimensió dels nostres datasets. Donat
que el seu cost computacional és baix, té sentit que l’usuari tingui l’opció
d’encadenar-los per tal de reduir paulatinament el grau de magnitud de les
dades d’entrada: d’uns conjunts de desenes de milers a unes quantes desenes
de variables per a aplicar després tècniques de modelatge o visualització.
Un cop es poden encadenar filtres, comparar quines combinacions d’aquests
dóna millors resultats cobra també sentit. Aixı́ l’usuari pot valorar quina és
la combinació que li proporciona un subconjunt de variables òptim.
Comparar i agrupar “cadenes” de filtratge formarà aleshores part dels
objectius inicials. A la figura 1.1 es representa una conceptualització del
procés de filtratge de pipeFS. Cadascun dels objectes identificats com a ’A’,
’B’,’C’, ’D’ o ’E’ representa un possible filtre disponible per l’usuari a aplicar.
Les columnes dibuixades agrupen un conjunt de dades juntament amb els
filtres que es volen executar en forma de llista. L’execució de cadascuna
d’aquestes agrupacions resultarà en un conjunt de variables representat en
7

forma de fórmula ( resposta ∼ var1 + var2 + ... + varn ). Anomenem pipeFS
a cadascuna de les columnes. Cada pipeFS és independent i pot estar en un
estat d’execució propi. De la mateixa manera, les pipes poden ser agrupades
i aixı́ centralitzar les execucions i comparar-ne els resultats.

Figura 1.1: Idea conceptual del filtratge en pipeFS
La majoria d’aquestes tècniques de filtratge es trobaran a diferents paquets d’R i, com hem comentat a l’inici d’aquesta memòria, pipeFs en donarà
una capa d’abstracció comuna per a poder-les emprar de manera conjunta.

1.2.3

Els filtres univariats i multivariats

Podem també fer una classificació interna dintre dels filtres: univariats i
multivariats. Els filtres univariats i multivariats s’anomenen aixı́ segons l’estratègia que utilitza el filtre per tal d’esbrinar la importància predictiva de la
variable que s’està explorant en cada moment. Els filtres de tipus univariats
només tenen en compte cadascuna de les variables per separat sense avaluar
les possibles interaccions que poden existir entre elles, mentre que els multivariats tenen en compte les interaccions del conjunt de variables entre si per
a crear el subconjunt resultant. Els filtres univariats, per tant, són el conjunt
de tècniques de filtratge més senzill i ràpid, en contraposició als multivariats,
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que sense arribar a comparar-se amb les tècniques wrapper o embedded, són
computacionalment més costosos.
Tot i que a l’apartat de requisits funcionals se’n fa una breu descripció,
l’objectiu d’aquesta memòria no és explicar la base teòrica de les tècniques
que s’han decidit incorporar al software sinó servir de guia i d’explicació de
les decisions preses a l’hora de desenvolupar un programari. Es pot consultar
la referència general: Guyon & Elissee (2003) [3] si es vol profunditzar més.
Els filtres univariats per a dades discretes són:
El test de xi2 , information gain, gain ratio i symmetrical uncertainty. Per
a dades contı́nues emprarem el oneway test, test de Wilcoxon, el test de T
de Student, test de Welchs i el test de Levene. Se’n pot obtenir més detalls
a Kanji,G. K. (1993) [6].
D’altra banda, pel que fa als multivariats per a dades discretes : el
MRMR, CFS i Relief, i per a dades contı́nues i discretes: CFS i Relief.
Es pot consultar també la referència Liu and Motoda (1998) [10] per una
descripció mes exhaustiva.

1.3

Les tècniques de modelatge i predicció

Un cop realitzades les tasques de filtratge, l’usuari pot voler obtenir un model
de predicció a partir del conjunt de dades que ha obtingut com a resultat. La
predicció consisteix a determinar a partir del model estimat el valor que pren
la variable resposta per a un valor o valors determinats de les variables independents. La fiabilitat d’aquesta predicció serà tant més gran, en principi,
com millor sigui l’ajust del model.
Un model lineal de regressió intenta modelar la relació entre dues (o més)
variables mitjançant l’ajust d’una equació lineal a les dades observades. Per
al cas uni-dimensional (una variable explicativa), si observem la representació
de les dades en un gràfic, trobar la recta de regressió seria trobar la recta
que millor s’ajusti al núvol de punts. Per a cadascuna de les possibles rectes
hi ha una col.lecció diferent de residus o errors. Trobar els coeficients que
minimitzin aquests errors serà la tasca més important del modelatge. Els
coeficients, en general, no es coneixen i cal determinar-los a partir de les dades
d’una mostra. A la gràfica de la figura 1.2 es pot veure la recta ajustada d’una
regressió lineal simple per a un conjunt de dos variables on la variable lstat
és la variable explicativa i la variable med la resposta. Dades obtingudes del
dataset Boston Housing [15]
Un model de regressió lineal serà d’utilitat per als casos de variables de
resposta contı́nua, però no ens respondrà als problemes on el tipus de resposta es suposa s’engloba dintre d’un conjunt finit de valors: malalt / sa,
9

Figura 1.2: Regressió lineal simple. Font: DM Linear models, T. Aluja
malaltia1 , malaltia2 , etc. La regressió logı́stica, en canvi, ens servirà per a
predir el resultats d’una variable categòrica binària en funció de les variables independents. Ens mostrarà la probabilitat d’un event en funció d’altres
factors. La regressió logı́stica s’inclou dintre del que s’anomena Models Lineals Generalitzats (GLM), que empra com a funció d’enllaç la funció logit.
Les probabilitats que descriuen un únic cas es modelen com una funció de
les variables independents emprant una funció logı́stica. A la figura 1.3 es
pot veure com la funció de regressió es pot interpretar com la probabilitat
d’escollir la zona positiva (+) en l’interval [0,1].
L’ús principal de pipeFS serà tractar problemes de classificació i, per tant,
s’ emprarà majoritàriament la regressió logı́stica. Tot i aixı́ es proporcionaran
eines per a models de regressió múltiple.

1.3.1

Tècniques de Resampling

Per a que les estimacions dels coeficients siguin fiables s’han de realitzar sobre
mostres independents de les que s’han emprat per a construir el model. És
per aquest motiu que parlarem de mostres d’entrenament i mostres de test.
El problema general de les dades d’experiments de microarray és, però, que el
disposar de dades de test per a entrenar els models resulta complicat, ja que
per la seva natura es disposa de molt poques files d’informació. Les tècniques
10

Figura 1.3: Interpretació de la funció logı́stica. Font: DM Linear models, T.
Aluja.
de resampling o re-mostreig, intenten reciclar mostres per a l’entrenament
basant-se en el conjunt inicial de dades.
Existeixen diversos tipus de tècniques per resampling que depenen de la
manera en que es generen o escullen les mostres que parteixen de la mostra
inicial. Les tècniques de K-Cross-validation divideixen les dades en k subconjunts d’aproximadament la mateixa mida. Les dades s’iteren k vegades
per a l’entrenament, deixant un dels subconjunts al procés de test i la resta
per a l’entrenament. El Bootstrapping en canvi, genera mostres de test de
manera aleatòria conservant la mida de les dades inicials.

1.3.2

El Bootstrapping

El Boostrapping sobre una mostra de mida N és una tècnica de re-mostreig
que obté els coeficients del nou model a base de crear N noves mostres aleatòries de les dades originals traient els valors amb reemplaçament. Es pot
emprar per a selecció de models tot i que el seu ús més extés és la inferència
de models.
L’algoritme, un cop obtingudes les noves mostres, en calcula l’estadı́stic
a avaluar per a cadascuna d’elles. De la col.lecció resultant, el conjunt de
coeficients i errors de cadascuna de les mostres, el mètode de bootstrap utilitza
l’analogia “La població és a la mostra com la mostra és a les mostres de
boostrap ” per a obtenir els valors dels coeficients del nou model. Es pot
observar el concepte a la figura 1.4 on es veu cadascuna de les mostres de
bootstrap que es generen a partir del dataset original per a ser emprades en
11

Figura 1.4: Bootstrapping
la inferència de la distribució real de la població.
Tot i que no hi aprofundirem, existeixen diverses tècniques de bootstrapping: es pot fer bootstrap, per exemple, dels residus de la regressió o dels
casos (files de dades).
A pipeFS es dóna una implementació de bootstrapping de residus per a
regressió logı́stica i de residus i files per a regressions lineals. Mètodes extrets
de les referències d’ R News [27] i de la pàgina del Dr. Mai Zhou [24]. Si
l’usuari necessita una implementació més adequada sempre la pot incorporar
tal i com s’explica a l’apartat 4.7 del capı́tol d’implementació.

1.3.3

Selecció del model

Un cop es disposa d’una col.lecció de possibles models es pot voler avaluar la
seva qualitat per tal d’ escollir-ne el més adequat que minimitzi l’error mitjà
de les prediccions o error de generalització. És el que s’anomena selecció del
model. El subconjunt de dades de mostra ens servirà per estimar aquest error
i veure quin dels models proposats s’ajusta millor al resultat esperat. Tot i
aixı́, el model més acurat pot no ser únic i podem trobar diversos models que
s’ajustin de manera similar a les dades a predir.
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1.4

Visualització. Algoritmes d’extracció de
variables

Un cop obtingudes les dades resultants de qualsevol dels processos anteriors
(filtratge, modelatge) és desitjable que l’usuari pugui tenir una representació
en un gràfic de dispersió dels resultats obtinguts. D’aquesta manera, podrem
veure de quina manera s’agrupen cadascuna de les mostres d’entrada i se’n
poden veure les classes resultants.
És en aquest punt on apareixen les tècniques de reducció de dimensionalitat, per tal de representar en espais bi- ó tri-dimensionals datasets descrits
per més de dues ó tres variables. Existeix un gran nombre de tècniques per a
aquesta tasca. A pipeFS se’n donen dues, associades a la funció de plot dels
objectes de l’aplicació: PCA i t-SNE.

1.4.1

t-SNE y PCA

L’anàlisi de components principals (PCA) és una tècnica estadı́stica per a la
reducció de la dimensió que es basa en intentar mantenir la màxima variància possible. Utilitza transformacions ortogonals per a convertir un conjunt
de variables correlacionades entre si en un conjunt de valors de variables
no correlacionades i combinació lineal de les d’inici anomenat components
principals.
La tècnica va ser inventada al 1901 per Karl Pearson [1] i construeix cadascuna de les components de manera gradual. És a dir, la primera component
s’alinea amb el sentit en que les dades presenten més variància, la segona en
el segon sentit on les dades tenen més variabilitat, etc., i ortogonals amb la
primera
L’algoritme t-SNE o T-distributed Stochastic Neighbor Embedding és un
algoritme més modern, no lineal, especialment pensat per al tractament de
datasets amb un gran nombre de dimensions. La tècnica és una variació
de l’ Stocastic Neighbor Embedding (Hinton and Roweis, 2002) [5] però que
produeix millors resultats reduint la tendència d’ajuntar els punts propers al
centre. És especialment apropiada per dades de tipus imatge, ja que a l’hora
de fer la visualització és capaç de permetre que l’estructura implı́cita de les
dades influeixi en la manera en què aquestes finalment es visualitzen.
Per veure’n un exemple de representació, en les figures 1.5 i 1.4.1 es mostra
com s’apliquen els dos algoritmes al dataset clàssic iris (Fisher’s or Anderson’s) qué dóna les mesures d’amplada i llargada per al pètal i sèpal de les
espècies de plantes iris: setosa, versicolor i virginica.
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Figura 1.5: Visualització mitjançat PCA (esquerra) i t-SNE (dreta) del dataset Iris.En aquest cas PCA dóna una millor representació de les 3 classes,
més separades.

1.5

Les bases de dades gèniques i les dades
de microarray

Els xips de microarray o xips de DNA són una de les tecnologies més importants dintre de la biologia molecular experimental. Permeten als investigadors monitoritzar els nivells d’expressió dels gens a escala genòmica, augmentant la possibilitat de la diagnosi i classificació de malalties a nivell genòmic.
Els xips contenen diferents fragments d’ADN o sondes (probes) sobre una
superfı́cie sòlida feta de diversos materials (plàstic, vidre, silici ) que es fan
servir per a mesurar el nivell d’hibridació sobre una molècula de DNA o
RNA target. El nivell d’hibridació s’analitza mitjançant tècniques d’anàlisi
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d’imatge obtenint-ne el nivell d’expressió de cada gen.

Figura 1.6: Xip de DNA d’Affimetrix
El fabricant més important de xips de DNA és la companyia Affimetrix.
Els experiments que es realitzin amb xips Affimetrix identificaran cada gen
mitjançant el seu probe id o sonda a la qual es realitza la hibridació. Cada
gen també té un identificador (ENSEMBL ID) dintre del projecte ENSEMBL
[18], que funciona com a base de dades gènica dels organismes eucariotes i
un sı́mbol, que l’identifica de manera més planera (a banda de molta més
informació). Veiem doncs, que la forma d’identificació de cada variable dintre
d’un experiment de microarray pot no ser única.
El nombre de bases de dades amb informació de gens i amb el seu propi
identificador pot ser extens. Això representa un problema per a informar a
l’usuari sobre el contingut de les seves variables. El llenguatge de programació
R disposa d’un paquet anomenat Bioconductor [19] que a part de ser una de
les eines fonamentals per a la recerca en bioinformàtica proporciona accés a
bona part d’aquestes bases dades en la forma <clau, valor>, on clau pot ser
probe id, symbol o qualsevol altre identificador de la base que correspongui.

1.5.1

The Gene Ontology Project

És també interessant poder agrupar els gens per la seva similitud funcional.
Obtenir informació de symbols i noms d’un conjunt resultant d’un experiment
de desenes de gens pot ser útil segons la necessitat posterior de l’investigador
però poc humanreadable.
Un dels projectes més interessants és el GO, [23] que agrupa els gens
dintre de tres ontologies segons el tipus de produccions que s’esdevenen de
cadascun: component cel.lular, procés biològic o funció molecular. Les tres
ontologies es relacionen entre si i es poden consultar des de Bioconductor,
també en la forma <GO ID, valor> però especificant el grau de granularitat
dintre de la ontologia consultada.
A pipeFS implementarem un mètode que ens permeti obtenir la informació de probe id, ENSEMBL ID i sı́mbol del conjunt de variables resultant i
fer-ne un perfil segons la resposta en Gene Ontology.
15

Capı́tol 2
Conceptualització de l’eina
Com hem esmentat en els objectius de la introducció, pipeFS ha de ser una
eina capaç de tractar amb dades d’alta dimensionalitat i executar-ne les tasques més comuns que hi hagin disponibles a R, com els mètodes de filtratge
de selecció de variables o la creació de models de predicció. Donat que una
part dels mètodes que proporcionarem es basaran en l’execució seqüencial o
paral.lela de filtres de selecció, hem decidit anomenar-la pipeFs.
De manera més concreta, les tasques que volem que el nostre software
sigui capaç d’executar són les següents:
• Filtratge: Reduir la dimensió de les variables dependents d’un conjunt
de dades d’entrada per saber quines són significatives respecte a la
variable de resposta.
• Modelització: Ser capaç de crear un model de predicció a partir d’un
conjunt de variables i dades d’entrada.
• Resampling: Aplicar tècniques de re-mostreig a un conjunt de dades
que permetin afinar els coeficients d’un model donat.
• Visualització: Fer gràfiques i resums de les dades i resultats obtinguts,
aplicant tècniques de reducció de dimensionalitat per a la visualització
si s’escau.
Diferents filtres, eines de resampling, modelització i visualització han de
poder ser incorporats des de R però també en proporcionarem per defecte.
Donarem per a cadascuna de les tasques esmentades un conjunt d’eines que
compleixin amb el format comú definit i que, per tant, serveixin d’exemple
i proporcionin al paquet una bona usabilitat inicial. També s’implementarà
un format senzill per exportar o publicar els resultats en html o pdf.
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2.1

Requisits funcionals i no funcionals del
sistema

Entenem per requisits funcionals als punts que defineixen totes les entrades
i sortides, de dades i procés que ha de complir el sistema. Entenem per
requisits no funcionals al conjunt de qualitats que ha de tenir el sistema per
realitzar la seva funció.

2.1.1

Requisits funcionals

Segons els objectius de la introducció i la conceptualització de l’apartat anterior, definim el llistat de requisits funcionals.
• Crear una estructura que representi una unitat de treball i que permeti
afegir / executar diferents eines de filtratge i executar-les de maneres
diferents per tal de ser comparades.
• Especificar un format per a afegir mètodes al modelatge, resampling i
visualització dels nostres experiments.
• Proporcionar almenys un mètode de modelatge, resampling o visualització per defecte.
• Especificar un format per a afegir filtres als experiments.
• Proporcionar diversos filtres per al filtratge de dades de microarray,
contı́nues o categòriques.
• Donar un informe bàsic publicable dels resultats, en làtex, pdf o html
amb la informació disponible de les variables si se’n disposa.
• Crear un paquet R, amb la possibilitat de ser alliberat al repositori
CRAN, amb fitxers de help i documentació.

2.1.2

Implementacions donades per defecte a l’eina

Si concretem una mica, llistem cadascun dels mètodes que s’hauran d’implementar per defecte. Pel que fa al filtratge, explicat breument, s’implementarà
la següent llista de filtres:
• Test de xi2 . Troba els pesos de les variables explicatives basant-se en
el test de xi2 . El resultat és igual al coeficient de Cramer V entre la
variable i la variable resposta.
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• Information.gain, gain.ratio i symmetrical uncertainty. Filtres
basats en entropia. Segons la pròpia documentació del paquet FSelector que s’emprarà, segueixen les següents fòrmules, éssent H(X) la
representació de l’entropia:
– information.gain:
IG = H(Class) + H(Attribute) − H(Class, Attribute)
– gain.ratio
GR =

(H(Class)+H(Attribute)−H(Class,Attribute))
H(Attribute)

– symmetrical.uncertainty2
SU =

H(Class)+H(Attribute)−H(Class,Attribute)
(H(Attribute)+H(Class))

• Test for Equal Means in a One-Way Layout. Testeja si dos o
més mostres amb distribució normal tenen la mateixa mitjana. Les
variances poden no assumir-se com a iguals.
• Wilcoxon Rank Sum and Signed Rank Tests. Realitza el test de
Wilcoxon per comparar la mitjana de dues mostres relacionades. És
una alternativa al test de T-Student per al cas que no es pugui assumir
la normalitat de les mostres.
• Tests de T-Student i Welchs (t-test, welchs-test). El test de Welchs
està especialment dissenyat per als casos en que les variances de les
variables puguin no ser iguals.
• Test de Levene. Test de Levene (Levene, 1960) [9] per a la igualtat
de variances en k grups. Es basa en aplicar ANOVA a la desviació
absoluta dels valors de la mostra respecte la seva mitjana.
• Maximum Relevance Minimum Redudancy (MRMR). Aplica
l’algoritme MRMR [11] per a cadascuna de les variables del dataset.
L’objectiu és aconseguir el subconjunt que millor s’ajusti a una propietat de la variable resposta, intentant maximitzar les diferències mútues
i la similaritat cap a aquesta en la mesura del possible. L’algoritme
pot utilitzar diferents formes de mRMR, on la rellevància i la redundància es defineixen mitjançant la informació mútua (MI), correlació,
t − test/F − test, etc. Es pot consultar un interessant FAQ a la pàgina
dels autors [25]
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La implementació aplica discretització de variables contı́nues amb l’algoritme
CAIM [7].
Correlation-based feature selection (CFS ). (Hall, 1999) [4]. Troba
les variables rellevants mitjançant l’anàlisi de la correlació i entropia per a
dades contı́nues i discretes. Un bon conjunt de variables resultant serà el que
contingui variables altament correlacionades amb la variable resposta però
poc correlacionades entre si.
Test de Relief . (Kononenko, 1994)[8]. Troba els pesos de variables discretes o contı́nues basant-se en la distància entre les instàncies: Selecciona
una instància a l’atzar, i busca les instàncies més properes de la mateixa i
de diferent classe, respectivament. Modifica el pes de cada variable en funció
de la distància a aquestes instàncies respecte de cada variable. Instàncies
properes de diferent classe provoquen una disminució del pes, i instàncies
properes de la mateixa classe provoquen un augment.
Pel que fa a resampling, només donarem tècniques de bootstrapping:
• Bootstrapping per a la regressió lineal de residus i coeficients
• Bootstrapping per a regressió logı́stica de residus.
I els dos mètodes de visualització comentats a l’apartat 1.4.1 de la introducció: PCA i t-SNE.

2.1.3

Requisits no funcionals

Els requisits no funcionals es deriven bàsicament de la genericitat de l’eina i
de la facilitat d’ús esmentada en la conceptualització de l’apartat 2.
• Genericitat S’ha de poder implementar i afegir qualsevol rutina o
codi ja existent a R ( en la mesura del possible ). Restringirem aquest
requisit a aquelles funcionalitats que s’adaptin al model formulae.
• Codi lliure. L’eina s’ha d’ajustar al format de distribució d’R: el
package. Es crearà un package compatible amb les normatives de
CRAN per a poder ser distribuı̈t si s’escau. S’adjuntaran els fitxers
font i les llicències necessàries per a que es creı̈ com a codi lliure.
• Facilitat d’ús. El conjunt d’instruccions proporcionades ha de ser
senzill i intuı̈tiu per a que l’eina sigui fàcil i agradable d’emprar.
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R, CRAN i llicència GPL
La Llicència Pública General de GNU o GNU General Public License
[22] és la llicència més utilitzada al món del software lliure i garantitza als
usuaris finals la llibertat d’emprar, estudiar, compartir (copiar) i modificar
els binaris, sempre que aquests es distribueixin amb una còpia llegible del codi
font i amb un accès a la llicència. És una llicència amb un comportament
“vı́ric”, que implica que binaris que incloguin a d’altres sota llicència GPL no
puguin ser distribuits amb una llicència més restrictiva que la pròpia GPL.
Concretament, un distribuidor “no pot imposar restriccions sobre els drets
atorgats per la GPL” i, per tant, qualsevol que distribueixi software que
utilitzi, modifiqui o copiı̈ binaris licenciats amb la GPL ha de complir almenys
la pròpia GPL.
El llenguatge R
Segons la seva pròpia documentació, R és un llenguatge i entorn de programació orientat a la computació gràfica i estadı́stica. És un GNU project que
proporciona un gran varietat d’eines estadı́stiques (modelatge lineal i no lineal, tests clàssics, anàlisi de sèries temporals, classificació, clustering, ..) i
gràfiques, i que és altament extensible. R es publica com a Software Lliure
i sota els termes de la llicència Free Software Foundation’s GNU General
Public License, concretament la GPL-2. [28]
EL repositori CRAN
CRAN o el Comprehensive R Archive Network és el repositori públic de
paquets R de referència. El CRAN es manté gràcies als recursos de la R
Foundation i els esforços del “CRAN team”, un grup de desenvolupadors i
ajudants voluntaris que en tenen cura. Per poder pujar un paquet al CRAN
i, per tant, distribuir-lo a la comunitat, s’han de complir un sèrie de requisits
que es poden trobar a http://cran.r-project.org/, el llistat és extens però es
pot resumir en:
• Complir la polı́tica legal de llicències i responsabilitats
• Ajustar-se a les restriccions de codi, errors i warnings
• Encapsular i documentar el paquet en el format especificat
Per a nosaltres serà requeriment no funcional crear un paquet compatible
amb el format de CRAN que ens permeti distribuir-lo i, per tant, ens haurem
d’assegurar de complir els punts anteriors en la mesura que sigui possible.
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Complir la polı́tica legal de llicències i responsabilitats.
Estudi de llicències i requeriments legals. Implica que hem de complir la
llicència de cadascun dels paquets inclosos en el nostre software juntament
amb les ”policies”de distribució del CRAN. Veure a què obliga cadascuna
d’elles i esbrinar sota quina llicència es podria fer la distribució i quines
implicacions tindria (adjuntar el codi font, demanar autorització als autors,
citar-los, etc.)
Dintre de pipeFS disposem de les següents llicències GPL, GPL-2 i GPL3. En concret, crearem un paquet amb la llicència GPL-3, que és la darrera
versió d’aquesta i que garantitza una compatibilitat cap a les llicències anteriors. Aquesta llicència implicarà adjuntar els arxius font del package a la
distribució juntament amb una còpia de la llicència que ha d’estar referenciada dintre de cada arxiu font.
Ajustar-se a les restriccions de codi, errors y warnings.
Segons les ”policies”, un nou paquet, per exemple, no es pot distribuir si no
passa amb èxit els tests de la comanda R CMD check sense errors ni warnings
o warnings que no puguin ser raonablement explicats. Emprarem les eines
que proporciona R (R build, R check ) i que es troben incloses al paquet
devtools per a comprovar el format de manera més senzilla. Devtools disposa
de totes les comades necessàries per a testejar formats, construir i instal.lar
un paquet.
Nota: En el nostre cas, el desenvolupament de pipeFS implica la inclusió
de diferents paquests de tercers, que poden suposar algun tipus de problema
si no es demana explı́citament el permı́s d’inclusió dels autors a l’hora de
pujar-lo al CRAN. La inclusió d’aquest nombre de paquets també genera
warnings a l’hora de fer la instal.lació, degut a que sobreescriuen noms ja
presents en l’espai de treball. Aquestes puntualitats mereixen un estudi més
acurat que es deixaria per a una fase posterior en cas de voler pujar l’eina a la
comunitat. La resta d’implicacions de llicències i formats s’intenten acomplir.
Encapsular i documentar el paquet en el format especificat.
Les especificacions del paquet es troben perfectament puntualitzades al document Writing R Extensions, sent un document de lectura obligada si es
vol desenvolupar qualsevol tipus de contribució a la comunitat.
En concret ens obligarà a:
• Crear l’estructura de paquet, DESCRIPTION file, Namespace i directoris necessaris. Separar els fitxers de codi segons cada classe S4.
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• Proporcionar tot un esquelet de fitxers d’ajuda o help files. Hem decidit
crear-ne un per a cada tasca que es pugui fer amb l’aplicació.
• Crar una vignette explicativa, que és opcional però que pensem que
aporta molt com a exemple d’ús del paquet.

2.2

Descomposició en tasques i planificació

El procés de desenvolupament del projecte s’ha ajustat al cicle de vida clàssic
del desenvolupament del software, format per les etapes de presa de requisits,
especificació, disseny, codificació, prova i manteniment. Però afegint, és clar,
una fase per a la documentació de la memòria i un cert prototipatge en les
fases inicials. El prototipatge ha estat necessari per a la presa de contacte
amb el llenguatge i l’especificació en usabilitat de l’eina. El sistema no es
composava de complexes arquitectures internes però si era important arribar
a un compromı́s en el format de les instruccions i el disseny dels experiments
que fessin l’eina entenedora i agradable per a un usuari d’R. Es van fer
alguns prototipus inicials que es van descartar per conjunt d’instruccions
poc adequades o conceptualització poc acurada. El procés ha derivat en el
conjunt d’instruccions actual i pipes que permeten l’addició / eliminació de
filtres en qualsevol punt del procés.
Seguint els punts descrits en els requisits del projecte, el conjunt de tasques que es va definir a l’informe previ del projecte és el següent, incloent-hi
el tant per cent de realització que s’havia assolit al febrer. Intentant que sigui
prou autoexplicatiu:
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Figura 2.1: Planificació assolida en l’entrega de l’informe
Com es veu a la figura 2.1, la presa de requisits inclou tasques relacionades
amb modelatge i resampling. En aquest cas, la presa de requisits s’ha emprat
per a la conceptualització de l’aplicació, i per a la presa de contacte per part
meva de tot el context teòric relacionat amb els conceptes estadı́stics i de
mineria de dades que s’inclouen en l’aplicació. També es pot veure una tasca
anomenada modelatge amb pesos. Aquesta es va pensar per a ser inclosa en
una planificació inicial però que no s’ha arribat a incloure en el projecte.
El desenvolupament inclou el prototipatge en primeres implementacions, que ocupa 28 dies. Són aproximacions que van derivar en la utilització
del sistema S4.
El testing inclou dos tipus de test. El test de programari, que és el que
es realitza durant el desenvolupament i el test d’usuari, que correspon al que
realitza l’usuari final de cara a veure’n la correctesa conceptual dels resultats.
L’ adequació és el procés de reajustar l’aplicació als comentaris rebuts del
test d’usuari.
Podem fer ara un càlcul inicial del que costaria aquesta planificació. En
un projecte no associat a una tasca universitària no es faria una memòria
explicativa, aixı́ que només tindrem en compte les hores en documentació en
sentit estricte, en aquest cas les hores dedicades a escriure els fitxers de help
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i la vignette.
La dedicació del projecte no ha estat exclusiva, aixı́ que cada dia de
la planificació el comptarem com a 3 hores de desenvolupament de mitja.
Establirem un cost de 20 e(desenvolupador júnior en R ) per cada hora computada.
Dies Hores Cost(e)
Presa de requisits
Desenvolupament
Testing
Documentació

31d
89d
27d
11d

93h
267h
81h
33h

Total

1860e
5340e
1620e
660e
9480e

També afegim el cost d’hores de consulta. Es poden considerar les hores
de consulta amb el director com a hores de reunió amb el client, però en
alguns casos el seu contingut s’acostava més a la contractació d’un consultor
per a l’explicació del contingut. El projecte es planifica amb una durada de
13 mesos, amb una mitja aproximada de 2,5 consultes cada mes, 3,5 hores
en mitja. N’assumirem el 15% com a hores de consultor sènior. Establim un
preu de 75e per hora de consulta.
Hores Cost(e) Total
Hores de consulta sènior

4,88h

75e

365,63e

L’eina es desenvolupa sota software gratuı̈t i, per tant, no hi ha cost en
llicències. Només es podria tenir en compte el cost del sistema operatiu que
s’empra, però ho imputarem al cost de la compra de l’ordinador. L’equip
utilitzat tenia un cost inicial de 999e. N’imputarem només l’amortització
de l’últim any d’amortització (d’un total de 5 anys): 847e(preu sense IVA)
x 0.20 = 169,4 e. La taula general de costos de la planificació inicial seria
doncs:
Total
Desenvolupament júnior
Hores de consulta sènior
Màquina(hardware)
Llicències
Total

9480e
365,63e
169,4 e
0e
10 015,03 e

Resultant un pressupost inicial de 10.015 e, 12.118,15 eamb impostos.
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Capı́tol 3
Especificació i Disseny del
sistema
3.1

Descripció conceptual de pipeFS i taskFS

La idea inicial és que les estructures definides a pipeFS siguin capaces d’encapsular les dades i resultats d’un experiment de dades de microarray. És
per això que seguirem l’estructura definida a l’apartat 2.2.1 i a la figura 4,
on es veu l’aplicació seqüencial dels algoritmes de filtratge sobre unes dades
de microarray.
Una pipe, o objecte pipeFS s’encarregarà d’encapsular:
• Les dades d’un experiment
• Una seqüència de filtres a aplicar
• Els resultats dels filtres a aplicar
• El resultat final (o últim resultat)
• Els temps d’execució de cadascun dels passos
Aquest objecte ha de permetre l’execució dels filtres de manera seqüencial
(el resultat d’un filtre és l’entrada del següent) , o paralůlel.la (tots els filtres
s’executen partint d’una fórmula inicial). D’altra banda, un objecte pipeFS
permetrà afegir, esborrar i executar filtres durant tota la vida de l’objecte.
Un objecte taskFs és una agrupació d’objectes pipeFS. Permet les mateixes operacions que les Pipe però està pensat per llançar execucions de
manera massiva i després poder comparar-ne els resultats. Com els costos
computacionals dels filtres acostuma a ser alt, un cop definit la seqüència
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d’operacions que volem validar és interessant que es pugui definir i executar d’un sol cop, sense estar-ne pendent, per a deixar-ho en background i
obtenir-ne els resultats al finalitzar.
La resta d’operacions, visualització i filtratge no formaran del flux d’execució dels objectes. No estàn pensades per a ser encadenades i facilitar la
seva inclusió en fitxers exportables de tipus swave. D’altra banda, es defineixen mètodes especı́fics per a tractar els resultats de pipeFS i taskFS i poder
visualitzar-los, fer resampling o veure’n la informació de les variables.

3.1.1

Disseny de classes del sistema

La complexitat de la nostra eina rau més en la conceptualització del sistema
i en la implementació que en arquitectures complexes. Tindrem aixı́ que les
classes del sistema (model conceptual) serán les següents:
Filtre Univariat: Representa un filtre de tipus univariat aplicable a un
flux d’execució, a un objecte pipeFS o TaskFS. Permet la definició d’un filtre
que passa a l’entorn de treball i, per tant, està disponible per a ser afegit en
temps d’execució. La seva funció, juntament amb la del filtre multivariat,
és servir d’embolcall per als filtres propis que vulgui afegir l’usuari si es
proporcionen per defecte o no s’adeqüen a les seves necessitats.
Filtre Multivariat: Representa un filtre multivariat, de la mateixa manera que l’univariat pot ser afegit al Namespace de treball i afegit en temps
d’execució. De cara a la implementació, ens interessa poder distingir els dos
tipus de filtres per a poder computar l’estadı́stic de cada variable per separat,
en el cas dels filtres univariats.
pipeFS: Representa un flux d’execucó de filtratge. Es crea amb les dades
sobre les quals aplicar els filtres, la fórmula inicial a aplicar i si es vol que
les execucions siguin concurrents o en sèrie. Permet afegir i aturar filtres en
qualsevol moment i demanar l’execució d’aquests guardant-ne els resultats
parcials.
taskFS: Conjunt de pipes. Cada pipe és independent entre si, però demana l’execució d’una task i propagarà l’execució de totes les pipes que contingui
aquet objecte.

3.1.2

Especificació dels casos d’ús i actors del sistema

Actors
L’usuari del sistema es únic, l’usuari final encarregat de crear i desenvolupar
els experiments sobre R. És important remarcar que en la conceptuaització
del projecte es va decidir que aquest fos enfocat a usuaris generals d’R i
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que, per tant, puguin desenvolupar-se amb una certa facilitat codificant nous
filtres o mètodes per al paquet.
Especificació dels casos d’ús del sistema
D’acord als requeriments funcionals definits anteriorment, n’hem extret els
següents casos d’ús o funcionalitats proporcionades.

Figura 3.1: Diagrama de casos d’ús del sistema
En farem una breu descripció per tal de no allargar en excésel contingut
d’aquesta memòria.
Cas d’Ús: Crear una pipeFS
Propòsit: Crear un objecte pipeFS, amb la col.lecció de filtres que es desitgi.
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari disposa d’unes dades i d’una col.lecció de filtres i opcionalment
paràmetres addicionals.
• L’usuari crida al constructor amb les dades, fórmula inicial, i la col.lecció
de filtres i paramètres (opcional)
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• Es crea un objecte pipeFs amb els Fluxs d’execució definits en l’ordre
establert en la llista de filtres d’entrada.
Flux alternatiu: Si la llista de filtres no s’ajusta al format especificat,
els paràmetres no es corresponen amb la llista introduı̈da o les dades no són
un dataframe, es retorna un error de l’aplicació.
Cas d’ús: Definir filtre univariat o multivariat
Propòsit: Definit un filtre univariat o multivariat per a ser inclòs dintre de
l’entorn de treball Actors: L’usuari general del sistema Resum:
• L’usuari té un codi R en el format fórmula, dades que permeten aplicar
un algoritme de filtratge de filtre univariat sobre un dataframe.
• L’usuari especifica el seu codi i el nom de referència del filtre com a
entrada de la funció que el crearà en el sistema
• El filtre s’afegeix a l’entorn de treball
Flux alternatiu: Si R no és capaç de crear la classe univariateFilter o
multivariateFilter es llença un error del llenguatge.
Cas d’Ús: Crear una taskFS
Crear un objecte taskFS buit.
Cas d’ Ús: Afegir un filtre a la cua d’execució d’una pipeFS
Propòsit: Afegir un filtre dintre de la llista d’execució d’un objecte pipeFS
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari disposa d’un objecte pipeFS o taskFS, executat o no, i desitja
afegir un nou filtre que s’encuarà per a ser executat.
• El nom del filtre no existeix i per tant es pot afegir a la cua.
• L’objecte pipeFS afegirà el nou filtre i els seus paràmetres a la cua
d’execució
Flux alternatiu: Si el nom del filtre ja existeix a la llista de la pipeFS, el
nom de la pipeFS no existeix en la taskFs o el format d’entrada dels filtres
i/o paràmetres no es correcte es llença un error d’aplicació.
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Cas d’ Ús: Afegir una pipeFS a una taskFS.
L’usuari disposa d’un objecte taskFS, buit o no i demana afegir un nou
objecte pipeFS. Si el nom de la pipe no coincideix amb cap de les contingudes
a l’objecte taskFS, la pipe s’afegeix a la taska.
Cas d’Ús : Executar una pipeFS.
Propòsit: Executar la col.lecció de filtres actual sobre les dades d’una pipe
i el resultat de l’última execució.
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari vol fer efectiu el filtratge de la cua d’execució d’una pipe
• Es demana a l’objecte pipe que n’executi els filtres
• Si la fórmula inicial no és buida o existeix un resultat anterior s’executen
els filtres en l’ordre de la cua d’execució i de manera concurrent o en
sèrie (opció per defecte)
• Els resultats es guarden en la llista de resultats de l’objecte pipe indexats per el nom del filtre juntament amb els temps d’execució.
• S’actualitza el valor d’últim resultat de l’objecte pipe.
Flux alternatiu: Si R no és capaç d’executar els filtres, es llença un
error del llenguatge. Si la fórmula és buida, les dades no són un data.frame
o s’intenta aplicar un filtre sobre dades que no li corresponen, es llença un
error d’aplicació.
Cas d’ Ús: Executar una taskFS.
Ànaleg al cas d’ús anterior. L’ordre d’executar una taska farà executar-se
totes les pipes que contingui.
Cas d’Ús: Summary d’un objecte pipeFS o taskFS
Propòsit: Veure un resum del contingut dels slots d’una pipe o taska
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari disposa d’una pipe o una taska, executades o no.
• Crida a mètode summary sobre l’objecte pipeFS o taskFS
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• El sistema fa un Resum de l’objecte i crida al mètode print per a
mostrar-lo
Flux alternatiu: Cas d’ Ús: Visualització d’un objecte pipeFS o taskFS
Propòsit: L’usuari vol veure la informació associada d’un objecte pipeFS o
taskFS
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari té un objecte pipeFS o taskFS, amb resultats o no, i vol veure’n
el seu contingut
• L’usuari tecleja el nom de l’objecte per consola
• El sistema crida al mètode show de la classe pipeFS i escriu per consola
un recorregut per els slots de l’objecte adaptat per a ser visualitzat.
Flux alternatiu: Cas d’Ús: Plot de resultats.
Propòsit: Obtenir un gràfic informatiu dels resultats obtinguts
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari disposa d’un objecte pipeFS o taskFS executats
• L’usuari aplica la funció plot de l’aplicació a l’objecte pipe o task, indicant el mètode de visualització desitjat i el resultat (parcial o final)
de l’objecte que es desitja visualitzar, juntament amb els paràmetres si
s’escau.
• L’usuari obtè la gràfica desitjada.
Flux alternatiu: Si el mètode de visualització no existeix, el resultat indicat
no es troba o no hi ha una pipe amb el nom especificat dintre d’una taska, es
llença un error de l’aplicació. Si els mètodes d’execució produeixen un error,
es llença l’error resultant.
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Cas d’Ús: Modelatge de resultats.
Propòsit: Emprar qualsevol dels mètodes de resampling disponilbles per a
generar un model sobre algun dels resultats d’una pipe o taska.
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari disposa d’un objecte pipeFS o taskFS executats
• L’usuari aplica la funció de resampling de l’aplicació a l’objecte pipe o
task, indicant el mètode de resampling desitjat i el resultat (parcial o
final) de l’objecte pipe o taska.
• L’usuari obté el valor dels coeficients demanat
Flux alternatiu: Si el mètode de resampling no existeix, el resultat és
nul, o es demana un mètode no adequat per al tipus de dades de la pipe, es
retorna un error d’aplicació.
Cas d’Ús: Obtenir informació de les variables d’un resultat
Propòsit: L’usuari vol obtenir la informació disponible de les variables obtingudes d’un procés de filtratge.
Actors: L’usuari general del sistema
Resum:
• L’usuari disposa d’un objecte pipeFS o taskFS executats
• L’usuari aplica la funció geneInfo de l’aplicació a l’objecte pipe o task,
indicant el mètode d’obtenció de variables desitjat i el resultat ( parcial
o final ) de l’objecte pipe o task.
• L’usuari obtè els valors que retorni el mètode geneInfo demanat.
Flux alternatiu: Si el mètode geneInfo demanat no existeix o la fórmula
que conté la col.lecció de variables es nul.la es retorna un error d’aplicació.
Cas dt’Ús: Obtenir un informe publicable d’una taskFS o pipeFS.
Propòsit: L’usuari vol obtenir un petit informe publicable dels seus resultats.
Actors: L’usuari general del sistema Resum:
• L’usuari disposa d’un objecte pipeFS
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• L’usuari aplica la funció d’exportació a un objecte pipe o task indicant
quina plantilla de les disponibles desitja.
• L’usuari obté un format publicable dels seus resultats
Flux alternatiu: Si la plantilla no existeix o els resultats no es troben dintre
de la pipe, es llença un error d’aplicació.

3.2

Model conceptual de classes del sistema

Segons el punt 3.1.2 el model conceptual de classes del sistema és el següent.

Figura 3.2: pipeFS i taskFS
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Figura 3.3: Classes de filtre univariat i multivariat
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Capı́tol 4
Implementació
4.1

Les classes S4 i S3 a R

Un cop s’ha definit el model conceptual del projecte, encara que senzill, s’ha
d’ implementar dintre del llenguatge R. R no disposava d’una orientació real a
objectes fins a la versió 1.7.0 en la que va aparèixer el que s’anomena sistema
de classes de tipus S4.
Fins aleshores, R implementava el sistema de classes S3, que no és més
que un sistema de selecció de mètodes en forma d’assignació d’atributs representant la classe a objectes. No es fa cap tipus de comprovació ni es permet
fer la selecció de mètode en funció de més d’un paràmetre. Segons sigui la
classe de l’objecte, s’escollirà quin mètode és l’adequat per a executar-se.
Haurem d’implementar algunes funcions sobre S3. Volem aprofitar la
funcionalitat coneguda de plot i summary, funcions molt familiars per als
usuaris d’R, per a que siguin emprables amb objectes de tipus pipeFS o
taskFS. Les definirem, per tant, emprant la metodologia S3, indicant amb
un punt el nom de la classe a la qual aplica el mètode definit:
plot.taskfs <- function(taskfs, method="tsne", select, pipefsName)
...
summary.pipefs <- function( pipeFS, .....
Si el dispatcher d’R no troba un mètode plot.nomClasse aleshores interpreta que ha d’executar el mètode definit com a plot.default().
Es poden consultar totes les classes que apliquen a un mètode amb la
funció methods(nomMetode) d’R.
La resta de mètodes els implementem sota l’estructura de classes S4. S4
permet dotar a R d’orientació a objectes, però també afegeix un nivell superior de complexitat a l’hora de programar, comparat sobretot amb S3. Volı́em,
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però, poder disposar d’una certa genericitat a l’hora de la interpretació de les
instruccions, ja que per exemple S3 no permetia la sobrecàrrega de mètodes.
Per exemple, el mètode queue, necessari per a afegir filtres a la cua d’execució, pot ser cridat amb o sense paràmetres, especificant el nom o no. A
S3 potser ho haurı́em solucionat amb l’argument ( ... ) o donant valors per
defecte als paràmetres o al nom, però ens hagués limitat a l’hora de donar
flexibilitat en les crides. Hem preferit emprar S4, potser degut al nostre bagatge amb d’altres llenguatges com Java, però ara podem especificar mètodes
diferents per a cada signatura.
myPipe <- queue (myPipe, list( one = oneway_test))
myPipe <- queue (myPipe, list( one = oneway_test),
list(one = list(formula = data)))

4.2

Estructuració d’un paquet R

Un paquet d’R es simplement un directori al disc dur. El directori s’ha
d’anomenar de la mateixa manera que el nom del paquet i ha de tenir una
estructura concreta de fitxers i subdirectoris. La funció package.skeleton()
d’R ens crearà una estructura buida d’aquest si ho desitgem.
L’Estrucutura de pipeFS serà la segı̈ent,
• Un fitxer anomenat DESCRIPTION amb les descripció del paquet,
autor, llicència i requeriments
• Un fitxer anomenat NAMESPACE, on especificar els imports necessaris
del paquet i els exports que volem fer de la nostra aplicació.
• Un directori man/ on inclourem els fitxers que es faran servir al help’
del paquet.
• Un directori R/ que conté els fitxers font
• Un directori inst/ on emplaçarem la vignette.

4.3

Estructuració en fitxers de la sol.lució

Com es comenta en l’apartat L.Les classes S4 i S3 a R”, es decideix utilitzar
l’estructura de classes S4 per a implementar el model i en conseqüència, estructurarem els fitxers conceptualment en classes, de manera que els mètodes
que concerneixen a una mateixa classe estiguin junts. pipefs.R, per exemple,
encapsula tots els mètodes ( constructors, queue, unqueue, etc... ).
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Els mètodes auxiliars, necessaris per a ser cridats des de les classes, s’agrupen en fitxers anomenats amb la funcionalitat que implementen. Per
exemple, el fitxer plot.R contindrà els mètodes plot.tsne i plot.pca necessaris
per a ser cridats des de les classes pipeFS o taskFs.
La definició dels mètodes, explicat a l’apartat de genericitat de les classes,
es troba al fitxer AllGenerics.R, mentre que la definició de les classes del
sistema s’inclou al fitxer AllClasses.R. Veiem una captura de l’estructura,

Figura 4.1: Estructura de fitxers del paquet
El fitxer helper.R inclou les funcions necessàries (adaptadors) per adaptar
els filtres provinents de diferents paquets. GeneInfo.R conté els mètodes
predefinits per a obtenir informació de les variables de les fórmules. El fitxer
filters implementa per a pipeFS la col.lecció de filtres disponibles i check.R
i error.R s’empren per a funcions generals comunes de validació i mostratge
de missatges d’error.

4.3.1

Estructuració dels fitxers d’ajuda

De la mateixa manera que els fitxers font, els fitxers d’ajuda en format .Rd
(”R documentation”s’han d’estructurar, al disc i també s’ha d’escollir una
lògica per a que l’ajuda d’R tingui un cert sentit i no es documentin totes les
funcions separades. Ens hem d’assegurar, això si, que cada funcionalitat de
pipeFS estigui disponible mitjançant ?nomComanda o help( nomComanda ).
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Per exemple, ?queue ha de mostrar la informació de les funcions d’encuament
de pipeFS i taskFS.
Agruparem la documentació segons funcionalitat i classe. Cada classe
del sistema disposarà d’una documentació diferenciada i cadascuna de les
funcionalitats que s’ofereix s’agruparà sota un mateix fitxer de help. Ens assegurament que totes les combinacions possibles que pugui demanar l’usuari
estiguin referenciades. Això s’aconsegueix marcant, en les primeres lı́nies de
cada fitxer de documentació, a quines comandes dóna suport:
\name{queue}
\alias{queue}
\alias{queue,taskFs,list,character-method}
\alias{unqueue,taskFs,character,character-method}
\alias{queue,pipeFs,list,missing-method}
\alias{unqueue,pipeFs,character,missing-method}
D’aquesta manera, l’usuari disposarà d’informació detallada, amb no gaires fitxers de documentació. La estructura d’ajuda de la figura:

Figura 4.2: Estructura de fitxers del paquet
Es tradueı̈x només en els següents fitxers:
També afegirem un fitxer d’ ı́ndex a la documentació del paquet. El format .Rd es un format de markup o marcatge, molt similar a làtex, que es
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Figura 4.3: Índex de l’ajuda del paquet

Figura 4.4: Estrucutura de fitxers dels fitxers d’ajuda
compila automàticament al construir o çheckejar”el paquet i que pot generar
fitxers html, làtex o pdf. Sense entrar en detalls, es pot crear la documentació
de qualsevol funció emprant les plantilles d’altres paquets o simplement se38

guint l’exemple que hi ha a Writing R extensions, on s’explica detalladament
quin format ha de tenir el fitxer per a que es pugui relacionar amb la resta de
funcions o documentació del paquet. Un cop creada la documentació un IDE
com l’RStudio la pot emprar per a mostrar-la en l’ajuda d’autocompletar.

Figura 4.5: Captura de l’eina d’autocompletatge de l’IDE

4.4

Creació i instal.lació del paquet

La creació de paquets a R es realitza normalment amb les comandes Run R
CMD check i Run R CMD build. Una màquina Linux hauria de tenir totes les
eines necessàries per a poder crear paquets però sota Windows necessitarem
instal.lar les RTools [21] . Un cop instal.lades, es poden cridar les ordres
de check, install i build des de consola però nosaltres hem preferit utilitzar
el paquet devtools [17] que proporciona eines per a facilitar les tasques de
build, check i install des de el nostre IDE.
Build s’encarrega de paquetitzar el nostre software. Realitza una sèrie
de comprovacions bàsiques, compila els fitxers .Rd d’ajuda, la vignette (
si existeix ) i genera un arxiu comprimit al directori de desenvolupament.
Check realitzarà una bateria de tests sobre el nostre paquet més complexa i
executarà els fitxers de test si n’hi ha.
Install, instal.larà l’arxiu com a package disponible per l’usuari. Si
desitgem que la distribució pugui ser vàlida tant per a màquines de 64 bits
com de 32 bits necessitarem tenir les dues versions d’R, 32 i 64 bits instal.lades al nostre ordinador. La comanda install intentarà localitzar les
dues màquines virtuals i compilar el paquet per les dues arquitectures.

4.4.1

Entorn de desenvolupament

Com es menciona a l’ apartat anterior, s’ha emprat una màquina de 64 bits
amb SO Windows. Versió d’R 2.1.5, per a 32 i 64 bits. Rtools i el paquet devtools per a les tasques de paquetització i RStudio ( http://www.rstudio.com/)
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com a entorn de desenvolupament. S’empra Knitt ( explicat més endavant
en aquesta memòria ) per a la generació d’informes publicables.

4.4.2

Requeriments del sistema

Els requeriments per a poder emprar el software són senzills. Qualsevol
màquina amb una versió d’R superior o igual a la 2.15.0. Es recomana l’ús
d’algun IDE que soporti R si es volen fer tasques de programació sobre pipeFs.
Dependències de pipeFS
PipeFS és un software conceptualitzat com a capa comuna per a l’ús d’altres
eines disponibles per a la creació d’experiments sobre dades de microarray.
El nivell de dependències d’altres paquets ja existents a R és elevat, doncs
es donen implementacions per defecte per a cadascuna de les tasques disponibles.
Necessitarem tenir els següents paquets instal.lats a la nostra màquina:
• R (>= 2.5.0),
• utils (>= 2.5.0)
• methods(>=2.5.0)
• FSelector, filtres univariats i multivariats VGAM
• lawstat, per al test de Levene
• minet, per a l’algoritme MRMR
• discretization, per a la discretizació amb CAIM
• tsne, visualització t-SNE
• boot, funció de resampling
• hgu95av2.db, base de dades hgu95av2 del paquet Bioconductor
• GO.db, base de dades de Gene Ontology de Bioconductor
• goProfiles, permet fer un perfil de GO d’una llista de variables
• org.Hs.eg.db, base de dades d’ENSEMBL de Bioconductor
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Fitxers DESCRIPTION I NAMESPACE
El fitxer de DESCRIPTION és obligatori i representa l’especificació del paquet. En ell s’han d’incloure: el nom, tı́tol, autor, llicència, versió, data,
dependències, entre d’altres. Ha de seguir el format especificat a Writing R
extensions perquè és necessari que sigui interpretable pel compilador.
El fitxer de NAMESPACE ens serveix per especificar la llista de mètodes
i classes que necessitarà el nostre paquet o que exportarà. La funció import(paquet, mètode) indica l’import que es necessita per a afegir-lo al seu
espai de noms. Les funcions exportPattern, exportMethods i exportClasses,
fan públiques les funcions, mètodes i classes del paquet que s’especifiquin,
mentre que S3method indica quins dels mètodes ja existents es sobrecarreguen. Si no s’especifica què es vol exportar, tots els mètodes del paquet serien
emprables per l’usuari i no podrı́em tenir funcions privades. Ens interessa
que les funcions d’implementació que criden cadascuna de les tasques ( plot
crida a la implementació plot.tsne ) siguin privades per a evitar confusions a
l’usuari de quina crida utilitzar.
El nostre fitxer de NAMESPACE tindrà la següent especificació:
// imports daltres paquets
// sespecifica quina funció es fa servir i aixı́ evitar errors
// de sobreescriptura de lespai de noms
import(FSelector)
importFrom("VGAM", is.empty.list)
importFrom("lawstat", levene.test)
importFrom("minet", build.mim)
importFrom("discretization", disc.Topdown)
import(tsne)
importFrom("boot", boot)
import(hgu95av2.db)
import(GO.db)
import(goProfiles)
import(org.Hs.eg.db)
// funcions que volem que estiguin disponibles del nostre paquet
exportPattern(
"oneway_test",
"wilcox_test",
"t_test",
"welchs_test",
"levenes_test",
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"xi_2",
"info_gain",
"gain_ratio",
"sy_uncertainty",
"cfs_test",
"relief_test",
"mrmr_test",
"taskfs",
"univariateFilter",
"multivariateFilter",
"pipefs",
"getInfo"
)
// mètodes a exportar de les classes
exportMethods(
"add",
"delete",
"initialize",
"queue",
"unqueue",
"execute",
"resampling",
"geneInfo"
)
// classes a exportar
exportClasses(
"taskfs",
"pipefs",
"multivariateFilter",
"univariateFilter"
)
// mètodes S3 que es sobrecarreguen al paquet
S3method(plot, taskfs)
S3method(plot, pipefs)
S3method(summary, taskfs)
S3method(summary, pipefs)
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4.5

Genericitat de les classes

Com es comenta a l’apartat anterior, el model de classes s’implementa amb el
format S4. Ens permetrà emprar el polimorfisme de la orientació a objectes.
Els mètodes que implementen les classes es troben dintre del fitxer AllGenerics.R. Hem d’assegurar-nos que cada mètode incorpora prous paràmetres
en la seva signatura per a ser implementat en les diverses classes. Veiem-ne
una porció:
setGeneric ("add",
def=function(object, pipefs){
standardGeneric("add")})
setGeneric ("delete",
def=function(object,name){
standardGeneric("delete")})
setGeneric ("queue",
def=function(object, filters, pipefsName, parameters ){
standardGeneric("queue")})
En aquesta porció, la comanda setGeneric defineix 3 nous mètodes que
es poden implementar. En les classes que correspongui s’implementarà quelcom semblant a:
setMethod("queue",

signature= c(object = "pipefs",
filters = "list",
pipefsName = "missing",
parameters = "list"),
function(object, filters, pipefsName, parameters){
//....
}
)
per a les definicions desitjades. En aquest cas la comanda setMethod assigna
una funció al mètode queue, on el nom de la pipe no apareix però els paràmetres i la llista de filtres són obligatoris. Tindrem tantes crides a setMethod
com signatures desitgem d’un matèix mètode definit amb setGeneric.
La llista de mètodes que definim i que, per tant, conformen el nostre
conjunt de comandes de l’aplicació, és la següent:
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setGeneric
setGeneric
setGeneric
setGeneric
setGeneric
setGeneric

("add", .. // Afegir pipes a una tasca
("delete", .. // Esborrar pipes duna tasca
("queue", .. // Encuar filtres a una pipe o tasca
("unqueue", .. // Desencuar filtres duna pipe o tasca
("execute", ... // Executar una pipe
("resampling", ... // Cridar un mètode de resampling
sobre un resultat
setGeneric ("geneInfo", ... // Obtenir la informació de les
variables disponibles
setGeneric ("report", ... // Aplicar una plantilla de report
Totes les classes del model tenen també un inicialitzador. L’inicialitzador
és un mètode d’R que construeix l’objecte i seteja tots els seus slots al valor
que se li especifica. Es crida, per tant, quan es construeix l’objecte. Ens permetrà donar valors i fer validacions als nostres objectes en temps de creació.
Aquest és l’inicialitzador d’una pipeFS,
setMethod ("initialize","pipefs",
function(.Object, formula, data, filters, name,
parameters = list()){
formula <- checkFormula(formula)
filters <- checkFilters(filters)
if(!is.empty.list(parameters))
parameters <- checkFilterParameters(parameters, filters)
.Object@name <- name
.Object@data <- checkData(data)
.Object@initialFormula <- formula
.Object@filtersToApply <- filters
.Object@parameters <- parameters
.Object@results <- list()
.Object@concurrent <- FALSE
return(.Object)
}
)
Només pot haver-hi un inicialitzador per classe. Cada inicialitzador es crida mitjançant la funció new: new("pipefs", formula, data, filters,
name, parameters ). Però es pot donar un constructor que embolcalli l’inicialitzador i sigui més amigable per a l’usuari.
pipefs <- function (formula, data, filters, name,
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parameters = list()){
checkIsFilterList(filters)
if(is.null(names(filters)))
filters <- getNamedFilterList(substitute(filters),
parent.frame())
new("pipefs", formula, data, filters, name, parameters)
}
Donarem, doncs, un constructor per a cadascuna de les classes existents,
permetent-nos fer crides de l’estil:
pipeFs <- pipefs(formula, data, list(oneway_test), name= "mypipeFS")
Qué son més user-friendly per a complir amb els requisits no funcionals
especificats en la concepció de l’aplicació.

4.6

Addició de nous filtres a la solució

Com s’ha anat veient a llarg d’aquesta memòria, per a cadascuna de les
tasques disponibles a pipeFS es dóna una implementació per defecte però
també es permet a l’usuari afegir les seves pròpies implementacions. El cas
més interactiu és el dels filtres, les funcions:
multivariateFilter <- function (fun, name){.. }
univariateFilter <- function (fun, name){..}
Permeten afegir filtres en temps d’execució, on fun és una funció que compleix la signatura: function (formula, data, ...) i name és el nom identificatiu del filtre. En l’execució, la fórmula es rebrà en el format resposta
variables, on la resposta es troba a l’esquerra del sı́mbol . Les dades han
de ser un dataframe vàlid. El resultat de l’execució d’un filtre ha de ser un
objecte formula.
L’opció d’afegir mètodes en temps d’execució només es permet per al cas
dels filtres. Aquests formen part de l’objecte pipeFS i es va pensar que el fet
d’afegir-los en runtime donava flexibilitat i rapidesa per fer proves a l’usuari.
També es va valorar que la majoria d’implementacions disponibles provinents
d’altres paquets i fàcils d’incorporar serien els filtres. Afegir nous mètodes
de resampling o visualització requereix algunes transformacions per part de
l’usuari per adaptar-se a la sortida de les dades de pipeFS.
Afegir un nou filtre multivariat seria tan senzill com:
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cfsTest <- multivariateFilter( function (formula, data, ...) {
subset <- cfs(formula, data)
as.simple.formula(subset, as.character(formula[[2]]))
}, name ="CFS")
I després encuar-ho a una pipe,
myPipe<- queue(myPipe, list(cfs = cfsTest)) ó
myPipe<- queue(myPipe, list(cfsTest))
Qualsevol de les dues sintaxis anteriors seria vàlida. La primera afegiria
cfsTest a myPipe sota el nom “cfs”. La segona afegiria cfsTest sota el nom
“cfsTest”

4.6.1

Colecció de filtres disponibles

Es poden afegir nous filtres de manera permanent per a que pipeFS en diposi
en cada execució. Per a fer-ho, s’ha de modificar el codi font del paquet i
afegir el filtre o filtres que volguem afegir al fitxer filters.R.
Al fitxer filters.R es troba la definició dels filtres especificats en la introducció. Aquests s’afegeixen de la mateixa manera que s’explica en l’apartat
anterior per a fer-ho en temps d’execució, però ara formaran part de l’espai
de noms quan es faci el library del paquet.
Ús d’adaptadors
Ara bé, la manera d’interpretar la fórmula en els diferents paquets difereix,
aixı́ com el tipus de resposta que obtenim de cadascun del filtres. Alguns
retornen directament una fórmula i d’altres una llista amb pesos de la qual ens
voldrem quedar les variables que compleixin cert llindar de solució. Trobarem
també, per tant, adaptadors per als package, que transformaran el format
d’entrada i helpers que cridaran a aquests adaptadors.
El helperUnivariateFilter cridarà als adaptadors dels paquets FSelector, lawstat i stats. Aquests adaptadors es van pensar per a descompondre
l’entrada en fórmules independents d’una sola variable contra la mateixa resposta i aixı́ executar el filtre demanat N vegades, una per a cadascuna de
les variables. Es va veure que el rendiment d’aquesta manera era superior a
executar el filtre amb la fórmula complerta, aixı́ que es va decidir fer-ho per
a tots els package proporcionats. Diferenciar entre filtres univariats i multivariats per tant, implica que els primers, si criden els adaptadors, s’executin
de manera diferent.
L’usuari pot incloure qualsevol de les implementacions existents en les
seves. Un cop creat el seu propi filtre, s’ha de tornar a construir i instal.lar el
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paquet. Si vol afegir el seu nou filtre a la documentació, haurà de modificar
el fitxer availableFilters.Rd seguint l’estructura dels altres ja presents si
ho desitja.
Afegir paràmetres als filtres
Es poden afegir paràmetres especı́fics per a cadascun dels filtres que s’encuen
a un objecte. El format de l’entrada dels paràmetres ha de ser el mateix que
el dels filtres. Si la llista de filtres que s’especificava dintre del paràmetre
filters es definia com:
list(filtre) o list(nomFiltre = filtre,..)
per a afegir paràmetres emprarem:
list(nomFiltre= list(param1 = , param2= ,.. )
On el nomFiltre ha de coincidir amb el que s’està definint. El paràmetre
s’afegirà a l’execució quan es cridi al mètode execute.
Categorització de dades contı́nues
Tal i com s’ha definit als requeriments funcionals, l’algoritme MRMR empra discretització del conjunt de les dades contı́nues mitjançant l’algoritme CAIM. Malhauradament, no s’ha implementat un mètode que permeti
la discretització des de fora d’aquest filtre. Pensem que seria interessant
incorporar-ho com a funcionalitat en una següent revisió o release.

4.7

Incorporació de nous mètodes de resampling o visualització

Si analitzem la sintaxi de les comandes de plotting o resampling
plot(task, method="pca.plot",
select="tStudend_test", pipefsName="fmd")
resampling(task, method="boot.glm.residuals",
select="tStudend_test",pipefsName = "fmd")

Veiem que el paràmetre method especifica quin és el mètode que ha d’emprar la funció per fer la visualització o modelatge. Aquests mètodes es defineixen dintre dels fitxers plot.R i resampling.R. Si es desitja afegir noves
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implementacions, s’han de modificar els fitxers i recompilar el paquet. Les
noves implementacions estaran disponibles cercant-les pel nom de la variable
que s’ha utilitzat al fitxer per definir la nova implementació.
Per exemple, si mirem la definició de la regressió logı́stica,
boot.glm.residuals <- function(formula, data, ...)
Es crida amb method = "boot.glm.residuals". Els requeriments per a
cadascuna d’aquestes implementacions és que suportin la signatura formula,
dades on la fórmula ha de ser un objecte model.formule vàlid i les dades
un data.frame.

4.8

pipeFS i taskFS

Aquesta secció mostra com accedir i manegar-se amb els objectes pipeFS
i taskFS. Tot i que en l’annex vignette es pot veure un exemple executat,
aprofitarem per comentar les decisions preses en la seva implementació.
Com hem esmentat a l’apartat 4.1, els objectes pipeFS i taskFS son de tipus S4 i per tant responen a l’arquitectura d’OO clàssica. Els slots o atributs
que els caracteritzen son els següents. Per a un objecte pipeFS,
• initialFormula, formula inicial d’execució de la pipe
• filters, llista de filtres de la pipe
• parameters, paràmetres per a cada filtre de la llista si n’hi ha
• name, nom de la pipe
• data dades sobre les quals fer les execucions
• filtersToApply llista de filtres pendents d’aplicar
• results resultats executats
• concurrent si les execucions s’han de fer de manera concurrent o no
Per a un objecte taskFS només tindrem la col.lecció de pipes: pipes
Cadascun d’aquests slots es pot consultar amb l’operador @ aplicat a
l’objecte que es vol consultar.
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4.8.1

Obtenció de resultats parcials

Els resultats parcials de les execucions es guarden a l’slot results. Es tracta
d’una llista indexada pel nom del filtre que s’ha aplicat i on, per a cadascuna
de les execucions, guarda la informació de les variables resultants en forma de
model.formulae, la funció de filtre emprada, i els temps d’execució. Veı̈emho,
> names(myPipe@results$oneway_test)
[1] "appliedFilter"
"formula"
[3] "elapsedTime.user.self" "elapsedTime.sys.self"
[5] "elapsedTime.elapsed"
"elapsedTime.user.child"
[7] "elapsedTime.sys.child"

4.9

Informació de print, show i summary

També com es comentava a l’apartat 4.5, donem dues versions de consulta
per als objectes pipeFS i taskFS. Show mostrarà una conceptualització de tots
els slots de l’objecte i emprarà print per a treure-ho per consola. Summary,
en canvi, farà un resum de l’objecte.
Si mirem el contingut d’una pipe, només escrivint el nom de l’objecte per
consola es crida per defecte a show()
>pData
Pipefs "fmd":
----------32 obs. of 4 variables
Initial formula: CLASS ~ .
Results:
Vars Elapsed
oneway_test
3
0.02
tStudend_test
3
0.01
Last result:
CLASS ~ DPF3 + KPNA2 + LAMP1
Concurrent: FALSE
Veiem un llistat, més o menys formatejat, dels slots de l’objecte. L’últim
resultat es reformateja si el nombre de variables > 20. En canvi, si demanem
el summary,
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> summary(pData)
32 obs. of 4 variables
Vars Elapsed
oneway_test
3
0.02
tStudend_test
3
0.01
Només veiem el nombre de variables inicials de les dades, els filtres executats, el nombre de variables dependents que ha seleccionat el filtre i el temps
d’execució de cada filtre. Tenir en compte els temps d’execució cobra importància per a exemples reals, on el nombre de variables implica processaments
d’hores.

4.10

knitr i Sweave

Els paquets Knitr i Sweave són motors per a la generació de reports dinàmica.
Permeten executar codi R dintre d’un document de marcatge i generar un
report en el format de la seva sortida . Els dos proporcionen utilitats similars.
A pipeFS s’empra sweave per a la generació de la vignette. La vignette
és un document PDF que es compila amb R CMD build en la construcció
del paquet i que s’inclou dintre del directori /doc com a complement de la
documentació. Altres formats son permesos en les últimes versions d’R però
el PDF és el més utilitzat. Generar la vignette amb Sweave ens permet
mostrar la funcionalitat del paquet incloent les crides i sortides de l’execució
del codi dintre del document.
Sweave i Knitr s’integren fàcilment dintre d’R Studio. La vignette generada es pot consultar a l’annex d’aquesta memòria.
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Capı́tol 5
Planificació i conclusions
5.1

Diagrama de Gantt i desviaments respecte a la planificació

Com es comenta a l’apartat 2.2, bona part de la implementació ja es trobava
realitzada a l’entrega de l’informe, faltaven però, alguns punts que es van
mencionar a la planificació.
• Release del codi
• Modelatge amb pesos
• Implementació dels mètodes de resampling
• Informe publicable
• Testing d’usuari i adequació
• Escriptura de la memòria i documentació del paquet
La idea inicial era entregar (i per tant finalitzar) el dia 8 d’abril. Podem
veure el Gantt original a la figura 5.1. La realització del projecte doncs, s’ha
desviat 2 mesos de la planificació original.
El motiu no és únic, és clar, sempre hi juga la disponibiltat personal de
temps, que en la part final és menor, doncs es compagina amb la jornada
laboral. Sı́ que és cert que els punts relacionats amb el resampling i modelatge s’han extès molt més del que es va planificar, no tant per la dificultat
del desenvolupament com per la comprensió dels mètodes que al final s’implementen. També el procés de documentació ha suposat una desviació de
l’esperat. El resultat final és que hi ha hagut tasques que no s’han desenvolupat en part o en la seva totalitat:
51

Figura 5.1: Diagrama de gantt de la planificació inicial
• Relase del codi. S’ajusta el paquet al format del CRAN, però no s’ha
fet una release ( Només és requeriment funcional ajustar-se al format
de paquet)
• Modelatge amb pesos: Es decideix no incloure-la en el desenvolupament
després de valorar la seva implementació.
• Informe publicable: No hi ha hagut temps de desenvolupar la funció
corresponent dintre del paquet, tot i haver-nos documentat al respecte.
Pensem que s’hauria d’incloure en un futur desenvolupament
• La manca de temps limita el testing al testeig de programari
• Escriptura i documentació del paquet: realitzat.

5.1.1

Cost econòmic del projecte

Calcular el cost final del projecte és complicat, haurı́em d’afegir els dos mesos
de desviament, però sense incloure la tasca d’escriptura de la memòria.
Seria interessant saber quin seria el cost del projecte si incloguéssim l’adequació, la generació d’informes publicables i la tasca que es comenta a
l’apartat çategorització de dades contı́nues”de la secció 4.6.1: permetre la
discretització de dades contı́nues com a mètode separat del filtre MRMR.
Estimarem que el cost d’aquests desenvolupaments seria de 15 dies per al
testing d’usuari i adequació (com ja s’havia fet en la planificació original), 3
per a l’informe publicable i 2 per a la incorporació de la discretització. Afegirem doncs, 20 dies al mes ( part de la desviació planificada que no inclou la
escriptura de la memòria) i estimarem un desviament de la planificació d’1
mes i 20 dies.
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Al cost total de l’apartat 2.2 afegirem,
h
50dies ∗ 3 dia
= 150 hores
20
Cost desviació → 150hores ∗ hora
= 3000
I per tant establirem un cost aproximat del desenvolupament del projecte:

Cost planificat 10.015
Cost desviació 3.000
Cost total
13.015
Total, 15.748 amb impostos.

5.1.2

Implantació real de l’eina

Com es comenta a l’inici d’aquest capı́tol, no s’ha pogut realitzar la fase d’adequació d’usuari, necessària per a poder implantar l’eina i que tingui èxit
essent emprada o continuada per qui la pugui trobar d’utilitat. És un requeriment a l’hora de crear un paquet d’R especificar qui en serà el mantenidor
d’aquest, especificant una adreça de correu electrònic (que pot ser de l’autor
o no) que se’n faci càrrec. Queda donada doncs, la meva adreça per a futurs
desenvolupaments: sergio.hernandez@est.fib.upc.edu

5.1.3

Possibles ampliacions del software

Dintre de tot procés de desenvolupament, sorgeixen idees que no s’especifiquen en un inici i que poden ser d’interès i punts que en queden fora per a
complir les dates d’entrega. Entenem que el llistat de l’apartat 5.1 hauria
de formar part d’aquests últims i de la primera ”release”o finalització del paquet, per a aleshores entrar en el cicle de vida del manteniment del software,
publicant noves ”releases”a mesura que s’hi anessin afegint millores.
Una altra aproximació, però, és aquella que utilitzaria el paquet com a
api d’un backend d’una aplicació web o d’escriptori. PipeFs va ser pensat
per a usuaris d’R però el fet de proporcionar-li un entorn gràfic per a usuaris
no familiaritzats amb R seria una idea a valorar. El resultat, però, seria un
producte diferent i el seu manteniment estaria deslligat del de pipeFS, havent
de gestionar les compatibilitats de versions entre si.
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5.2

Conclusions

Després de desenvolupar un projecte com aquest, un sempre pot llistar els
punts més rellevants del procés i avaluar-ne quin ha estat l’impacte personal
d’aquests.
En un inici, hi va haver la possibilitat de desenvolupar una interfı́cie en
J2EE en comptes de l’eina actual. El meu ( petit ) bagatge professional ja
comptava amb coneixements de programació en aquest llenguatge, aixı́ que
ens vam decantar per realitzar quelcom que suposés un procés d’aprenentage
nou, potser l’últim de la carrera, però que respongués al que crec que ha de
ser el contingut d’un procés acadèmic: acostar-se a conceptes diferents.
He de dir que aprendre R no ha estat fàcil. Més que apendre podrı́em
dir defensar-se en alguns aspectes del llenguatge. Tampoc ho ha estat, i en
Lluı́s en pot donar testimoni, intentar entendre el bagatge estadı́stic i teòric
que hi ha darrera de les tècniques de modelatge, filtratge i visualització.
Els coneixements d’enginyeria del software m’han influenciat per programar en R sota un determinat prisma ( l’orientació a objectes). La base teòrica
en estadı́stica i matemàtiques apresa en els primers cursos de la carrera m’ha
permès també atrevir-me amb un projecte lligat a un àmbit en el que volia
profunditzar, la bioinformàtica. I assignatures de l’àmbit de l’empresa (VPE)
han servit per el càlcul de costos i planificacions en general. Dir també que
s’ha intentat, en la mesura del possible, ”fer les coses bé”, que no s’ensenya
en cap assignatura concreta però que és inherent a aquesta Facultat.
Com a conclusió final, afegir que estic agraı̈t per poder haver après R, una
mica d’estadı́stica i Mineria de Dades, i incorporar Làtex als meus documents.
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Annex. Exemple de cas d’ús
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Introduction

Modern microarray filter techniques allow scientist to monitor the expression
of genes on a genomic scale. However, the huge number of genes included
in the data may affect the results of the analysis. Selecting discriminatory
genes is critical to improving the accuracy of it. Feature selection techniques
can perform this task in a reasonable amount of time. pipeFS is a tool to
apply collections of feature selection techniques to micrroarray data. Here
we use it along a guided example to discover its basic usage.
We are going to use FMD dataset for our examples. A collection of
14 FSHD 1 samples and 18 healthy samples described by 22,283 genes or
1

The Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD) is an autosomal dominant neuromuscular disorder whose incidence is estimated in about one in 400,000 to one in 20,000
for which no effective therapeutic strategies are known to halt progression or reverse muscle

1

feature. The used database was obtained from the EMBL-EBI repository of
the European Bioinformatics Institute.

2

The pipeFS package

2.1

Defining filters and groups

Pipefs package defines an object called pipeFS that essentially represents the
concept of a pipeline of filters. For that purpose it contains a dynamic named
list of filters to apply over a data.frame, the data.frame itself, the initial
formula to start the execution, and the execution results if the pipeline has
been executed.
>
>
>

library(pipefs)
formula <- as.formula(" Class ~ .")
data <- read.csv("fmd.csv", header= FALSE)
We are going to subset the original data to easily reproduce the examples,

>
>
>
>
>
>

cols <- sample(1:ncol(data)-1, 99, replace= FALSE)
clasCol <- as.factor(data[[V22284]])
data<- data[,cols]
data <- cbind(data, clasCol)
names(data)[100] <- "Class"
pData <- pipefs(formula, data, list(oneway_test) , name= "fmd")

The filter’s name is unique in each pipe, we can queue / unqueue the
filters in a pipe using the variable’s name or specifying the name that you
want to use to refer to the filter:
>

pData<- queue(pData, list(tStudend_test = t_test))

2.1.1

Defining our own filters

Alternatively we can define our own filters to be used within pipefs. The
functions univariateFilter and multivariateFilter allow to build a new
filter using a predefined function that enables and returns formulas in the
form y ∼ a + b. The predefined function must have the following signature:
function(formula, data, reduction)
weakness and atrophy. The complete mechanisms responsible for the molecular pathogenesis and progressive muscle weakness still remain unknown
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Where formula is a model.formula, data a valid data.frame and reduction a numeric value between 0 and 1 that should indicate the desired best
k * 100% of the resulting attributes.
As an example, we want to use the random forest algorithm in our executions. We can define a multivariateFilter using FSelector’s implementation.
The definition of the desired filter should be similar to this:
> library(FSelector)
> random_forest <- multivariateFilter(
+
function (formula, data) {
+
weights <- random.forest.importance(formula,data)
+
subset <- cutoff.k.percent(weights, 0.9)
+
return(as.simple.formula(subset, as.character(formula[[2]])))
+ }, name ="Random Forest")
And queue it as another available filter,
> pData<- queue(pData, list(random_forest))
The Show method will print a detailed representation of the pipe:
> pData
Pipefs "fmd":
----------32 obs. of 100 variables
Initial formula: Class ~ .
Filters to apply: oneway_test, tStudend_test, random_forest
Concurrent: FALSE

2.2

Execute multiple pipes in a taskFS object

Now we can create different pipeFS objects containing the same data and
formula but a different list of executable filters in each one of them,
>
>

pUnivar <- pipefs(formula, data, list(xi_2) , name= "pUnivar")
pMultivar <- pipefs(formula, data, list(cfs_test) , name= "pMultivar")
And group and execute them in a taskFS
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>
>
>
>
>

task
task
task
task
task

<<<<-

taskfs()
add(task, pUnivar)
add(task, pMultivar)
execute(task)

pipefs "pUnivar"
--------------32 obs. of 100 variables.
executed: xi_2
concurrent: FALSE
Class ~ V65 + V9669 ..., 89 vars in total.
pipefs "pMultivar"
----------------32 obs. of 100 variables.
executed: cfs_test
concurrent: FALSE
Class ~ V18152 + V6445 + V20686 + V14879 + V14024 + V9669 + V14990 +
V18780 + V65 + V17233
cfs [3] obtains better results but with a bigger time consumption time.
Summary will print the execution results for a task,
> summary(task)
Obs. Formula nLastVars Executed Pending Elapsed
pUnivar
32
100
90
1
0
2.23
pMultivar
32
100
11
1
0
3.65
The column NLastVars indicates the number of remaining variables of
the filtering process. They are stored in @lastResult slot of each pipe in the
task. Object slots can be accessed with the operator @.
> task@pipes[["pMultivar"]]@lastResult
Class ~ V18152 + V6445 + V20686 + V14879 + V14024 + V9669 + V14990 +
V18780 + V65 + V17233
<environment: 0x000000003c47d0c0>
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2.2.1

Adding new filters to the execution

Addition of new filters is allowed also between executions. We will add
cfs test to pUnivar pipe:
> task <- queue(task, list(cfs = cfs_test), "pUnivar")
> task <- execute(task)
Only pUnivar is executed, and the same results are obtained:
> summary(task)
Obs. Formula nLastVars Executed Pending Elapsed
pUnivar
32
100
11
2
0
6.13
pMultivar
32
100
11
1
0
3.65

2.3

Bootstrapping

Modeling is also included. Logistic and linear regression are implemented
using the boot package. The method parameter indicates which kind of
regression we want to apply to an specific result. The select parameter is
used for results selection.
> resampling(task, method="boot.glm.residuals",
+
select ="cfs", pipefsName = "pUnivar")
GLM Bootstraping residuals ..
ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP

Call:
boot(data = data, statistic = case.fun, R = args$R)

Bootstrap Statistics :
original bias
t1* -1.082139e+02
t2*
2.240081e-02
t3*
7.833566e-01
t4* -8.440056e-02
t5* -2.113763e-01
t6*
2.148540e-01

0
0
0
0
0
0

std. error
NA
NA
NA
NA
NA
NA
5

t7*
3.384058e-02
t8*
1.225870e-03
t9*
1.434365e-03
t10* -2.032820e-02
t11* 8.411149e-01

2.4

0
0
0
0
0

NA
NA
NA
NA
NA

Plotting and results view

The same idea is applied to the plotting methods. Here, we use PCA classic
method to represent the CFS results:
> plot(task, method="pca.plot",
+
select="cfs_test", pipefsName="pMultivar")
Appliying PCA plotting ..
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Figure 1: PCA plotting for a pipe reduced with CFS algorithm
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2.5

Getting information of the variables

The function geneInfo gets the basic information ( probe id, symbol, .. ) as
well as the goProfile [2] package from the resulting variables. Unfortunately,
the probe id format names from FMD data is not syntactically a valid variable name and R routines will cause an error if we use the headers during the
previous steps. We would substitute the original probe id for its equivalent
SYMBOL notation and then get the rest of the available data::
> profileCC <- geneInfo(pMultivar, method ="hgu95av2.info",
select="cfs_test")$profile$CC
Then, we can plot it calling the appropriate function:
> library(goProfiles)
> plotProfiles(profileCC)

Figure 2: GO Cell cyle funcional profile for hgu133a2 chip probe ids
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