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1 Introdução

Muitos algoritmos relacionados a tecnologia da informação ainda não possuem

soluções viáveis ao que concerne ao seu tempo de execução. Neles, o tempo de processamento

cresce exponencialmente em relação à entrada de dados, sendo muito lentos ou simplesmente

inaceitáveis em alguns casos.

Porém, ocasionalmente, a sáıda de um algoritmo não precisa necessariamente dar

uma solução exata para um problema. Uma solução que resulte em um valor aproximado,

gerado em um tempo significante menor que o exato, pode ser considerada viável(FREIRE;

LIMA; ROJAS, 2018).

A utilização de técnicas de otimização combinatória é uma alternativa a ser utilizada

no contexto acima. Por estar inserida, tanto na área matemática, quanto na da ciência da

computação, pôde evoluir com o grande desenvolvimento tecnológico dos últimos anos e

vem despertando interesse de diversos pesquisadores.

Muitas áreas e setores atuais podem e tiram proveito de sistemas que utilizam

algoritmos baseados em otimização combinatória. Definir rotas de frotas de distribuidoras,

descobrir relações de parentesco entre comunidades, aproveitar o máximo do espaço de

containers são alguns de muitos exemplos que se beneficiam desses.

Motifs são padrões de sequência utilizados em diversos contextos. No que se refere à

biologia, podem representar determinadas interações biológicas, tais como redes metabólicas,

reguladoras ou de interação entre protéınas; e aspectos importantes de sequências de DNA

e RNA. Podem contribuir para diagnosticar doenças, traçar padrões evolucionários, entre

outras contribuições(MALIK; SHARMA, 2014).

A identificação automática de motifs dentro de um conjunto de seqüências biológicas

é muito importante e é uma área de pesquisa ativa de bioinformática. Devido ao grande

número de variações que podem apresentar, é um problema muito desafiador e muitas

vezes as soluções para seu reconhecimento acabam sendo inviáveis devido ao elevado tempo

de execução dos algoritmos(TOMPA et al., 2005)

Desenvolver novos algoritmos que utilizam técnicas de otimização combinatória

para a busca de motifs em tempo aceitável pode ser uma alternativa atraente em muitos

casos onde o resultado não precisa ser totalmente exato.
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A literatura referente a busca de motifs em redes biológicas é vasta, há diversas

abordagens e algoritmos diferentes adotados, encontrados principalmente em Makolo

(2016), com muitos resultados positivos. No entanto, a complexidade e variedade de como

os motifs podem ser utilizados ainda é no geral um problema np-dif́ıcil(TOMPA et al.,

2005).

Muitos pesquisadores acabam tendo que criar restrições para a execução de seus

testes, como por exemplo: ”em instâncias de motifs de tamanho fixos”ou ”em motifs com

tamanho máximo s”. A utilização de técnicas de otimização combinatória pode auxiliar

para que esse número de restrições seja diminúıdo.

As revisões sistemáticas encontradas até o momento abordam os algoritmos de

busca de motifs em redes biológicas de forma geral. Esse trabalho, apesar de também

abordar diversos algoritmos e modelos para futuras comparações, irá focar um modelos

que utilizam técnicas de otimização combinatória.
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2 Métodos

Os métodos a serem descritos neste caṕıtulo têm como objetivos principais a

identificação e análise das técnicas de modelos e algoritmos de busca de motifs; e do uso

de programação linear inteira em áreas relacionadas a bioinformática. Serão registrados

os resultados dos testes apresentados, como tempo de execução por exemplo, para futura

comparação com os experimentos que serão propostos.

Para tanto, as seguintes questões serão abordadas: Quais técnicas de modelos e

algoritmos têm sido utilizadas para busca de motifs? E como a programação linear inteira

tem sido aplicada em sistemas de busca de motifs em redes biológicas?

Foram encontrados dois artigos que abordam uma quantidade considerável de

modelos de detecção de motifs.

O artigo de Hashim, Mabrouk e Al-Atabany (2019) é uma revisão sistemática

que lista 119 diferentes algoritmos utilizados na literatura e os divide em quatro tipos:

de enumeração, probabiĺısticos, combinatórios e baseados na natureza. Como é posśıvel

visualizar na figura 1, cada um desses tipos ainda é subdividido em diversas categorias.

Figura 1 – Tipos e subtipos de algoritmos de detecção de motifs

(HASHIM; MABROUK; AL-ATABANY, 2019)
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Já o artigo de Makolo (2016) não é puramente uma revisão, apesar de também

abordar uma considerável de algoritmos, essa quantidade é bem menor que o trabalho

citado acima. Todavia, nele é feita uma comparação de desempenho, tempo de execução,

entre os modelos, sendo posśıvel portanto, obter informações adicionais ao artigo de revisão.

A seleção de fontes é composta por bases de dados eletrônicas indexadas, busca em

máquinas de busca eletrônica, anais de eventos relacionados e consultas a especialistas.

Estão sendo considerados os estudos de caso conduzidos por profissionais e estudantes da

área de tecnologia da informação e bioinformática, nos idiomas inglês e português.

O conjunto de palavras-chaves utilizado nas buscas foi:

(Motif AND Integer Linear Programming NOT *Unix ) OR (Integer Linear Pro-

gramming Model AND Bioinformatics ) OR (Motif AND Search AND Algorithms OR

Models) NOT Unix ) OR (Motif AND Optimization AND Algorithms OR Models) NOT

Unix

2.1 Critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos:

Inclusão:

1. Serão inclúıdos trabalhos dispońıveis integralmente em bases de dados cient́ıficas ou

em versões impressas.

2. Serão inclúıdos trabalhos que já possu am aprovação pela comunidade cient́ıfica.

3. Serão inclúıdos trabalhos que abordam algoritmos e modelos para busca de Motifs.

4. Serão inclúıdos trabalhos que abordam técnicas e modelos de programação inteira

em bioinformática.

Exclusão:

1. Serão exclúıdos os trabalhos em que a detecção de motifs não é o tema central

2. Serão exclúıdos os trabalhos onde as técnicas ou sistemas utilizados estejam domina-

dos por algoritmos semelhantes em outros trabalhos.

3. Serão exclúıdos trabalhos que não estejam dispońıveis integralmente em bases de

dados cient́ıficas ou em versões impressas.

4. Serão exclúıdos trabalhos publicados há mais de 15 anos.
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Abaixo estão representatados na imagem os passos tomados durante o processo de

aceitação dos artigos selecionados.

Figura 2 – passos da revisão sistemática

Como é posśıvel notar, ainda há poucos trabalhos aceitos, devido que o grau de

complexidade de estudar os diversos algoritmos e métodos de cada um deles.

A maior parte dos trabalhos não aceitos foi removida pelo critério de o foco do

artigo não ser a detecção de motifs, como é posśıvel verificar na imagem abaixo. Nesses

trabalhos foi mais fácil identificar o não enquadramento ao critério, pois no resumo isto

fica expĺıcito. Já os outros demandam bastante tempo para análise.
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Figura 3 – razões pelas quais os artigos foram exclúıdos
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3 Resultados

Apesar dos poucos trabalhos aceitos, é posśıvel notar, pela tabela abaixo, que a

maior parte dos artigos que detecção de motifs utiliza técnicas de baseadas em grafos.

Apenas um dos artigos aceitos utiliza modelos de programação inteira, comprovando por

hora a hipótese inicial de que ainda há poucas pesquisas que abordam esse tipo de técnica.

Figura 4 – técnicas empregadas nos artigos

Abaixo é posśıvel notar como a quantidade de artigos relacionados a detecção de

motifs vem crescendo, principalmente nos últimos cinco anos.

Figura 5 – quantidade de artigos por ano de publicação

Ainda está por definir quais outros resultados são importantes para essa revisão,

porém com o número limitado de trabalhos analisados até o momento, não foi posśıvel a

elaboração dos mesmos.
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4 Discussão

Há uma crescente produção de artigos relacionados a detecção de motifs, porém os

métodos ainda são em geral np-dif́ıceis. Muitos pesquisadores estão modelando os problemas

para que casos espećıficos funcionem em tempo satisfatório e isso vem mostrando resultados

promissores.

Existem poucos trabalhos que utilizam técnicas de oitmização combinatória em

seus algoritmos, tornando interessante a construção de novos modelos que abordam esse

conceito. Dentre os desafios está a criação de um sistema que funcione para diferentes

problemas e instâncias de sequencialmente de protéınas. Outro desafio é criar métodos de

planos de corte e geração de coluna que sejam de fato um diferencial nos problemas de

programação inteira.

Essa revisão limita-se a busca de motifs em redes biológicas.
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5 Conclusão

Através desta revisão sistemática foi posśıvel notar que a detecção de motifs em

redes biológicas é assunto que vem ganhando grande interesse na literatura. Apesar de

muito progresso e métodos com bons resultados, os sistemas apresentados ainda possuem

limitações devido à natureza np-dif́ıcil do problema.

Foi posśıvel perceber também que a utilização de técnicas de otimização combinatória

ainda é pouca abordada nesse contexto, sendo, portanto, interessante um aprofundamento

no assunto.
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