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ВСТУП

Актуальність
Біоінформатика - це наука, що використовує методи прикладної
математики, передусім статистики і інформатики для вирішення проблем
молекулярної біології, що виникають, зокрема при моделюванні процесів
еволюції і оптимізації селекційного процесу.
Важливою віхою в становленні і розвитку біоінформатики став проект
по секвенуванню геному людини. В геномі кожного організму міститься
детальний план майбутнього розвитку і функціонування цього індивідуума.
Вирівнювання

послідовностей

-

це

основний

інструмент

біоінформатики, який проводять з метою встановлення структурних,
функціональних і еволюційних стосунків між послідовностями.
Новизна
Новизна роботи полягає у тому, що реалізований програмний продукт
дає можливість отримати не тільки глобальне вирівнювання, а й знайти
оптимальне вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей
та порівняти результати вирівнювань, що було неможливим у створених
раніше програмах.
Перспективність
Удосконалення

вже

існуючих

та

розробка

біоінформатики дозволить частково вирішити головну

нових

методів

проблему даного

напрямку, що пов`язана з постійним збільшенням кількості в банках даних
не описаних біологічних послідовностей.
Мета роботи
Створення системи пошуку оптимального глобального вирівнювання у
випадку перекриття біологічних послідовностей.
Об'єктом дослідження є біологічні послідовності.

БС41с.4110.1300.3166.ПЗ
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Предметом дослідження є алгоритм глобального вирівнювання у
випадку перекриття біологічних послідовностей.
У відповідності до мети роботи були поставлені наступні задачі:
1.

Проаналізувати варіанти розробки програмного продукту.

2.

Розглянути глобальне вирівнювання методом Нідлмана-Вунша.

3.

Розглянути та проаналізувати глобальне вирівнювання у випадку

перекриття біологічних послідовностей.
4.

Реалізувати

систему

пошуку

оптимального

глобального

вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей згідно
вимог Замовника – ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних
інформаційних технологій».
5.

Розглянути основні положення з охорони праці: провести аналіз

небезпек при роботі з програмним продуктом, прийняти заходи щодо
зменшення негативних факторів.
6.

Розглянути

основні

положення

з

економіки,

а

саме

функціонально – вартісний аналіз для програмного продукту.
7.

Оформити рекомендації щодо супроводу програмного продукту.
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РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ
Молекулярна біологія в даний час є наукою, що інтенсивно
розвивається [1]. Це наука про механізми зберігання, відтворення, передачі і
реалізації генетичної інформації, про міжмолекулярні взаємодії, які лежать в
основі біологічних процесів, про структуру і функції нерегулярних
біополімерів - нуклеїнових кислот і білків [2]. Історія її розвитку отримала
початок з моменту відкриття Д.Ватсоном та Ф.Кріком подвійної спіралі
ДНК. З тих пір в області цієї науки зроблено безліч відкриттів, що
дозволяють в даний час оперувати генетичним матеріалом [1].
Предметом молекулярної біології є всі молекули живих систем.
Завдання молекулярної біології:
а) вивчення молекулярних структур живих систем;
б) вивчення взаємодій між молекулярними структурами живих
організмів;
в) вивчення співвідношень між генами і функціями, які вони
виконують;
г) застосування одержаних знань для молекулярних біотехнологій
[2].
1.1 Білки
Білки є біополімерами (поліпептиди), складеними з амінокислот
залишків, сполучених пептидними зв'язками.
Білки - найпоширеніший в живій природі клас біополімерів, що
становить велику частину сухої речовини тварин (50-80%) і, що саме
головне, володіє найбільшою в порівнянні зі всіма іншими речовинами
органічної природи різноманітністю структури і функцій.
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Саме білки визначають фенотип будь-якого організму, формують
вигляд усіх живих систем. І хоча їх будова запрограмована нуклеотидною
послідовністю відповідних генів у структурному і функціональному
відношенні

білки

незрівнянно

більш

варіабельні,

ніж

кодуючи

їх

полінуклеотиди (ДНК і РНК). Ця особливість білків виникає з внутрішнього
розмаїття мономерних ланок – амінокислот. Число амінокислот, що постійно
зустрічаються в живих організмах (20 так званих канонічних, або білкових,
амінокислот) в чотири рази більше, ніж число канонічних нуклеотидів (A, G,
T, C, U), що утворюють молекули нуклеїнових кислот, і тому «мова» білків
виявляється багатше «мови» нуклеїнових кислот.
Білки беруть участь у всіх без винятку молекулярно-біологічних
процесах.

Володіючи

насамперед

яскраво

вираженою

каталітичною

здатністю, вони в якості ферментів детермінують інтенсивність всіх
метаболічних процесів в клітині і організмі в цілому [3].
Амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків, мають загальну
формулу:
H2N-CH-COOH,
R
де R - боковий ланцюг.
За вдалим визначенням А.В. Фінкельштейна, усі різноманітні операції,
які

виконують

білки,

можна

описати

трьома

словами:

зв'язати,

трансформувати, відпустити. Звичайно, не обов’язково кожний білок
здійснює всі три операції. Може виконуватися лише одна з них - зв’язування.
Так працюють імуноглобуліни: з надзвичайно високою селективністю
зв’язують антиген (точніше, антигенний детермінант, невеличку ділянку на
поверхні чужорідної для організму молекули). Константа зв’язування є
настільки високою, що практично взаємодія є не рівноважною (неможлива
дисоціація комплексу).
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Далі цей комплекс просто руйнується певними клітинами імунної
системи. Операцію зв’язування з іншими білками й молекулами не білкової
природи виконують білки, що залучені до утворення різноманітних
клітинних структур. У цьому випадку зв’язування може змінюватись
дисоціацією, що часто супроводжується структурними змінами в молекулі
білка [4].
1.2 Нуклеїнові кислоти

Існує два види нуклеїнових кислот - дезоксирибонуклеїнова (ДНК) і
рибонуклеїнова

(РНК)

кислоти.

Нуклеїнові

кислоти

бувають

одноланцюговими і дволанцюговими, лінійними і кільцевими (рисунок 1.1).
Нуклеїнові кислоти
ДНК
Одноланцюгова

РНК
Дволанцюгова

Одноланцюгова

Лінійні Кільцеві Лінійні Кільцеві Лінійні Кільцеві

Дволанцюгова
Лінійні

Рисунок 1.1 – Структурна схема нуклеїнових кислот
Нуклеїнові кислоти за своєю природою є полімерами, що мають
велику молекулярну масу. Наприклад, молекула ДНК E.coli має відносну
масу 3*109 Да і довжину - 1,5 мм. Довжина ДНК еукаріот може складати
декілька см, а відносна маса – 1010 - 1011.
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Нуклеїнові кислоти є обов'язковими компонентами всіх живих істот.
Вони завжди присутні в клітинах еукаріот і прокаріот, входять також до
складу вірусів. ДНК в клітинах еукаріот зосереджена головним чином в ядрі
клітини, крім того, в менших кількостях ця нуклеїнова кислота міститься в
мітохондріях і хлоропластах. У клітинах прокаріот поряд з основною
хромосомною ДНК існують дрібніші молекули ДНК - плазміди. Багато
вірусів в якості генетичної нуклеїнової кислоти містять в своєму складі
одноланцюгова (кільцева або лінійна) або дволанцюгова (кільцева або
лінійна) ДНК. До складу інших вірусів в якості генетичної нуклеїнової
кислоти входить одноланцюгова (кільцева або лінійна) або дволанцюгова
лінійна РНК.
РНК в клітинах еукаріот і прокаріот грає найважливішу роль в синтезі
білка. У зв'язку з цим розрізняють інформаційні, або матричні, РНК (іРНК
або мРНК) - в них записана інформація про первинну структуру білка;
рибосомні РНК (рРНК) - входять до складу рибосом; транспортні РНК
(тРНК) - забезпечують розшифровку генетичної інформації та доставку
амінокислот до місця синтезу білка.
Серед функцій виконуваних нуклеїновими кислотами виділяють три
головні:
а) зберігання генетичної інформації;
б) передача генетичної інформації;
в) реалізація генетичної інформації.
Нуклеїнові кислоти також виконують і інші функції: каталізують деякі
хімічні реакції, здійснюють структурні, регуляторні та інші функції.
Генетична інформація передається від батьків до нащадків, від
материнської клітини дочірнім. Дочірні клітини отримують генетичну
інформацію ідентичну материнській.
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Це відбувається внаслідок того, що перед діленням клітини
здійснюється реплікація ДНК, в результаті цього утворюються дві ідентичні
молекули ДНК, які і передаються дочірнім клітинам. Закодована в ДНК
генетична інформація в процесі її реалізації переписується на іРНК. Цей
процес називається транскрипція. іРНК використовується як матриця для
синтезу закодованого в ній білка. Існує потік інформації і в напрямі від РНК
до ДНК, цей процес називається зворотна транскрипція.
Описані інформаційні взаємини отримали назву основна догма
молекулярної біології і можуть бути представлені у вигляді схеми, показаної
на рисунку 1.2 [1].
Реплікація
ДНК

Транскрипція
ДНК

Трансляція
РНК

Білок

Зворотна
транскрипція

Рисунок 1.2 – Основна догма молекулярної біології
1.3 ДНК
ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) - хімічна речовина, біологічний
полімер, що забезпечує зберігання і передачу з покоління в покоління
генетичної інформації. У клітинах еукаріотів (наприклад тварин і рослин)
ДНК знаходиться в ядрі кожної клітини організму.
З хімічної точки зору ДНК складається з двох послідовностей
нуклеотидів (кожен нуклеотид представлений азотистою основою, цукром і
фосфатною групою). Нуклеотиди - це мономери, що формують ДНК.
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У ДНК зустрічається чотири типи азотистих основ – аденін, цитозин,
гуанін і тимін, які позначаються відповідно до A, C, G і T. Причому азотисті
основи одного ланцюжка ДНК сполучені з азотистими основами другого
водневими зв'язками відповідно до з принципу комплементарності - аденін
з'єднується тільки з тиміном, а гуанін – з цитозином. Таким чином, один з
двох ланцюжків ДНК однозначно виходить з іншого шляхом розгортання і
заміни кожного нуклеотиду на відповідний йому комплементарний.
Інформація, що зберігається в ДНК організмів, дуже важлива для їх
дослідження, оскільки відображає важливі властивості живих організмів спадковість і мінливість [5].
1.4 РНК
Зміст РНК у будь-яких клітинах в 5-10 разів перевищує зміст ДНК.
Головна роль РНК полягає в трансляції генетичної інформації з утворенням
білків, а також в здійсненні деяких спеціалізованих ендонуклеазних функцій,
що можливо регулюють різні етапи експресії генів. Геноми деяких вірусів
(ретровірусів і безлічі вірусів тварин, рослин і комах) представлені одно- і
дволанцюговою молекулою РНК.
В усіх класах присутні наступні види РНК:
а)

рибосомна (рРНК);

б)

транспортна (тРНК);

в)

інформаційна або матрична (мРНК).

Більшість клітин містять багато малих цитоплазматичних РНК
(мцРНК), а в клітинах еукаріотів присутні малі ядерні РНК (мяРНК).
Близько 80-85% маси клітинних РНК складають три (прокаріоти) або
чотири (еукаріоти) види рРНК, близько 10% - майже 100 видів тРНК.
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На долю декількох тисяч різних матричних РНК припадає менше 5%
клітинної РНК, а на долю малих ядерної та цитоплазматичної РНК, число
видів яких доки невідоме, - менше 2% від загальної кількості РНК [3].
1.5 Молекулярна організація геномів еукаріот
Головна кількісна особливість генетичного матеріалу еукаріот –
наявність надлишкової ДНК. Цей факт легко виявляється при аналізі
відношення числа генів до кількості ДНК в геномі бактерій і ссавців. Якщо
середній розмір гена бактерій 1500 пар нуклеотидів (п.н.), а довжина
кільцевої молекули ДНК хромосоми Е. coli та Bacillus subtilis складає понад
1 мм, то в такій хромосомі можуть розміститися близько 3 тисяч генів.
Приблизно таке число генів було експериментально визначене у бактерій по
числу типів іРНК. Якщо це число помножити на середній розмір гена, то
вийде, що близько 95% генома бактерій складається з кодуючих (генних)
послідовностей. Останні 5%, мабуть, зайняті регуляторними елементами.
Інша картина спостерігається в еукаріотичних організмах. Наприклад, у
людини налічують приблизно 50 тисяч генів (мається на увазі лише сумарна
довжина кодуючих ділянок ДНК – екзонів) [6].
В той же час розмір генома людини три мільярди п.н. Це означає, що
кодуюча частина його генома складає всього 5% від загальної ДНК. Існує
велика кількість видів, геном яких в десятки разів більше генома людини,
наприклад деякі риби, хвостаті амфібії, лілейні. Надлишкова ДНК
характерна для всіх еукаріот.
В зв'язку з цим необхідно підкреслити неоднозначність термінів
генотип і геном. Під генотипом слід розуміти сукупність генів, що мають
фенотипічний прояв, тоді як поняття генома позначає кількість ДНК, що
знаходиться в гаплоїдному наборі хромосом даного виду.
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В кінці 60-х років роботами американських учених Р. Бритену, Е.
Девідсона і інших була відкрита фундаментальна особливість молекулярної
структури генома еукаріот – нуклеотидні послідовності різної міри
повторюваності. Це відкриття було зроблене за допомогою молекулярнобіологічного методу вивчення кінетики ренатурації денатурованої ДНК.
Розрізняють наступні фракції в геномі еукаріот:
а) унікальні,

тобто

послідовності,

представлені

в

одному

екземплярі або небагатьма копіями. Як правило, це цистрони –
структурні гени, що кодують білки;
б) низькочастотні повтори – послідовності, десятки разів, що
повторюються;
в) проміжні, або середньочастотні, повтори – послідовності, сотні,
що повторюються, і тисячі разів. До них відносяться гени рРНК
(у людини 200 на гаплоїдний набір, у миші – 100, у кішки – 1000,
у риб і квіткових рослин – тисячі), тРНК, гени рибосомних білків
і білків-гістонів;
г) високочастотні повтори, число яких досягає 10 мільйонів (на
геном). Це короткі (~ 10 пн) некодуючі послідовності, які
входять до складу прицентромерного гетерохроматина.
ДНК мишей на 70% складається з унікальних послідовностей, на 20%
– з низькочастотних і середньочастотних повторів, на 10%

– з

високочастотних. Повтори утворюють так звані сімейства, під якими
розуміють сукупність послідовностей, повністю або здебільше гомологічних
один одному [7].
Із-за істотних відмінностей в нуклеотидному складі високочастотних
повторів і основної ДНК, перші утворюють при центрифугуванні в градієнті
щільності хлористого цезію так звані піки сателітів, які мають велику або
меншу плавучу щільність, ніж ДНК, що не містить повторів.
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Ця фракція генома представлена невеликим (10-15) числом сімейств
коротких (5-12 п.н.) повторів, що створюють протяжні блоки. Усередині
блоків групи повторів окремих сімейств можуть чергуватися один з одним,
так що ДНК сателіта має як би клаптеву структуру. Гібридизація фракцій
високочастотних послідовностей з ДНК безпосередньо на препаратах
хромосом дозволила встановити, що ця фракція генома локалізована в
районах

конститутивного

гетерохроматина,

частіше

всього

прицентромірного або тіломірного. Ще в 30-х роках було показано, що в
генетичному відношенні ці райони інертні, тобто не містять генів. Насправді
настільки малі послідовності, складові ДНК сателіта, не можуть кодувати
нічого, окрім олігопептидів. Більш того, гетерохроматичні райони не
транскрибуються. Таким чином, в разі високочастотних послідовностей ДНК
виявляється тотожність молекулярної організації і генетичних властивостей
хромосомної ДНК еукаріот. Слід зазначити, що ця фракція у величезної
більшості видів займає не більше 10% генома. Близькі види, наприклад миша
і щур, мають абсолютно різні високочастотні послідовності, у щура їх
нуклеотидний склад не відрізняється від основної ДНК, тоді як геном миші
містить АТ-багатий сателіт. Це означає, що високочастотна ДНК здібна до
швидких змін в ході видоутворення [8].
Останні 90 % генома еукаріот, його еухроматична частина, побудовані
за принципом чергування (інтерсперсії) унікальних послідовностей, що
повторюються.
Умовно виділяють два основні типи інтерсперсії, що отримали назви
по тих видах, в яких вони вперше були описані: інтерсперсія типа
«ксенопус» (виявлена у шпорцевой жаби Xenopus laevis) і типа «дрозофіла»
(вперше описана у плодової мушки D. melanogaster). Приблизно у 50 %
генома Xenopus laevis унікальні послідовності з 800-1200 п.н. чергуються з
тими, що повторюються, середній розмір яких 300 п.н.
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У останній частині геномів типа «ксенопус» відстані між сусідніми
повторами значно перевищують 1-2 п.н. Структура генома типа «ксенопус»
широко поширена, особливо серед тварин. Ссавці і людина також
відносяться до цього типа організації генома. Особливість генома людини і
інших приматів складають інтерсперсні високочастотні повтори завдовжки
близько 300 п.н. У людини ці повтори містять сайт, що розрізає ферментом
рестрикції Alu I. Число Alu-подібних повторів в геномі людини досягає 5105, а за деякими даними, навіть 106.
Alu-подібні

послідовності

приматів

є

частковими

дуплікації

(подвоєння) послідовностями В1 в геномі гризунів, вперше описаною Г. П.
Георгієвим і його співробітниками.
В D. melanogaster параметри інтерсперсії різко відрізняються від видів
з типом генома «ксенопус»: послідовності, що повторюються, завдовжки
5600 п.н. чергуються з унікальними, довжина яких не менше 13000 п.н.
Цікаво відзначити, що у домашньої мухи геном влаштований за типом
«ксенопус». Цей факт прямо вказує на те, що в ході еволюції можливі дуже
швидкі

перетворення

характеру

чергування

послідовностей

і

в

еухроматичній частині генома. Птиці по параметрах інтерсперсії займають
проміжне положення між типом «ксенопус» і типом «дрозофіла». Як
показують результати досліджень останніх років, багато видів тварин і
рослин по організації генома не можуть бути строго віднесені ні до того, ні
до іншого типа.
Так, в геномах ссавців зустрічаються довгі повтори – в декілька тисяч
пар нуклеотидів, в геномах лілейних до 90% ДНК може бути представлена
послідовностями, що повторюються. Наприклад, геном гороху не містить
унікальних послідовностей, що перевищують по довжині 300 п.н.
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Інша особливість послідовностей, що повторюються, в геномах
еукаріот – інвертовані повтори, або паліндроми. В умовах ренатурації вони
практично миттєво формують дуплексні структури. По суті, паліндроми є
частиною проміжних повторів. Проте деякі високочастотні повтори в
еухроматичній частині генома, наприклад члени Alu-сімей, можуть
зустрічатися як в прямому, так і в інвертованому положенні. Інколи між
інвертованими повторами уклинюються інші послідовності [9].
Висновки до розділу 1
В даному розділі розглянуто основи молекулярної біології, а саме
структуру білків, види та функції нуклеїнових кислот, склад ДНК та види
РНК, а також описано молекулярну організацію геномів еукаріот.
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РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ БІОІНФОРМАТИКИ

2.1 Предмет, цілі та задачі біоінформатики

Біоінформатика - це наука, що використовує методи прикладної
математики, передусім статистики і інформатики для вирішення проблем
молекулярної біології, що виникають, зокрема при моделюванні процесів
еволюції і оптимізації селекційного процесу. Біоінформатику часто
називають обчислювальною молекулярною біологією. Вона займається
системним аналізом нуклеотидних послідовностей ДНК і РНК, а також
амінокислотних послідовностей і структурою самих білків [10].
Основний принцип біоінформатики полягає в тому, що біополімери,
наприклад, молекули нуклеїнових кислот і білків, можуть бути зображені у
вигляді послідовності з 4 (ДНК, РНК) або 20 (білки) цифрових символів.
Аналіз біомолекул за допомогою обмежених алфавітів призвів до
успішного становленню біоінформатики. Розвиток і функціональна міць
біоінформатики багато в чому залежать від прогресу в області розробки
комп’ютерних апаратних засобів і програмного забезпечення. Найпростіші
завдання, що стоять перед біоінформатикою, стосуються створення і ведення
баз даних біологічної інформації.
Предмет біоінформатики включає в себе три компоненти:
а) створення баз даних, що дозволяють здійснювати зберігання
великих наборів біологічних даних та організацію доступного та
швидкого доступу до них;
б) розробка алгоритмів і методів статистичного аналізу для
визначення відносин між елементами баз даних;
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в) використання

цих

коштів

для

аналізу

та

інтерпретації

біологічних даних різного типу – зокрема, послідовностей ДНК,
РНК і білків, білкових структур, профілів експресії генів і
біохімічних шляхів.
Цілі біоінформатики наступні:
а) організовувати дані таким чином, щоб дослідники мали доступ
до поточної інформації, що зберігається в базах даних, і могли
вносити до неї нові записи по мірі отримання нових відомостей;
б) розвивати програмні засоби та інформаційні ресурси, які
допомагають в управлінні даними, і в їх аналізі;
в) застосовувати ці засоби для аналізу даних та інтерпретації
отриманих результатів таким чином, щоб вони мали біологічний
сенс.
Задачі біоінформатики пов`язані з аналізом інформації, що закодована
в біологічних послідовностях, зокрема:
а) виявляти гени в послідовностях ДНК різних організмів;
б) розвивати методи вивчення структури і (або) функції нових
розшифрованих послідовностей і відповідних структурних
областей РНК;
в) визначати сімейства споріднених послідовностей і будувати
моделі;
г) вирівнювати подібні послідовності і відновлювати філогенетичні
дерева з метою виявлення еволюційних зв’язків.
Крім перерахованих вище задач, слід згадати ще одне найважливіше
питання біоінформатики, яке безпосередньо пов’язане з фармацевтичною
біотехнологією, - виявлення мішеней для медикаментозного впливу і
відшукання перспективних досвідчених сполук (так званих «лідів» (від англ.
Lead compound)).

БС41с.4110.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист

23

Предмет біоінформатики реалізується в наступних видах діяльності:
а) управління біологічними даними та їх обробка; сюди входить їх
організація, відстеження, захист, аналіз і т. д.;
б) організація зв’язку між вченими, проектами та установами,
залученими в фундаментальних і прикладних біологічних
дослідженнях. Зв’язок може включати в себе електронну пошту;
в) пересилання

файлів,

дистанційний

вхід

в

систему,

телеконференції, установи мережевих інформаційних ресурсів;
г) організація

наборів

біологічної

інформації,

документів

і

літератури, а також забезпечення доступу до них, їх пошуку і
вибірки;
д) аналіз та інтерпретація біологічних даних із застосуванням
обчислювальних методів, а саме: візуалізація, математичне
моделювання, а також побудова алгоритмів високо паралельної
обробки складних біологічних структур [11].

2.2 Проблеми та перспективи біоінформатики

На шляху розвитку біоінформатики стоїть безліч проблем:
а) вченим доводиться оперувати з все більш і більш складними
даними і об'єднувати джерела інформації в єдину систему;
б) щоб

забезпечити

краще

розуміння

функції

генів,

дані

різноманітних типів даних повинні оброблятися одночасно;
в) необхідно удосконалювати прийоми анотування, фільтрації та
відображення даних;
г) дані про склад генома і експресії генів мають бути інтегровані
ефективніше;
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д) мають бути розвинені потужніші методи пророцтва структури
білку за первинною послідовністю амінокислотних залишків;
е) необхідно розвивати методи відбору досвідчених препаратів для
завершальних випробувань.
Але є і численні перспективи:
а) кваліфіковані фахівці в області біоінформатики потрібні в
багатьох науково-дослідних і фармацевтичних компаніях;
б) наукових і учбових установах завжди відкриті вакансії для
кваліфікованого персоналу;
в) підготовлені

фахівці

будуть

затребувані

організаціями,

зайнятими виявленням корисних генів і в перспективі, виробництвом продуктів зі зміненим геномом;
г) кваліфіковані дослідники в області біоінформатики внесуть
неоцінимий внесок у розвиток геноміки і протеоміки;
д) вчені-біоінформатики підтримають наукову революцію в області
розробки лікарських препаратів і гемотерапії;
е) фахівці в області біоінформатики будуть здатні аналізувати
картини експресії генів за допомогою комп'ютерних алгоритмів;
ж) кваліфіковані працівники в області біоінформатики внесуть
вклад у вивчення реакцій організму на токсичність медикаменту і
в розвиток методів прогнозування токсичності лікарських
препаратів, що розробляються [12].
2.3 Біоінформатика в медицині

Вивчення послідовності людського генома, так само як і геномів інших
організмів, може допомогти в поліпшенні здоров'я людства.
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Діагностика хвороби і ризику захворювання. Отримання і вивчення
послідовності ДНК може виявити відсутність конкретного гена або мутацію.
Ідентифікація

специфічних

послідовностей

гена,

пов'язаного

з

хворобами, дозволить здійснити швидку і надійну діагностику в наступних
випадках:
а) коли пацієнт відчуває симптоми;
б) для внутрішньоутробної діагностики потенційних аномалій
таких, як, наприклад, кістозний фіброз;
в) для генетичної консультації подружніх пар, що збираються
завести дітей;
г) заздалегідь попередити появи симптомів, як в тестах на
успадковані пізно-придбані захворювання.
Генетика реакції на терапію - індивідуально-специфічне лікування.
Оскільки різні люди відрізняються за особливостями метаболізму одного і
того ж лікарського препарату, тобто різним пацієнтам в однакових умовах
можуть знадобитися різні дозування. Аналіз послідовності генома цього
пацієнта дозволяє індивідуально вибирати ліки і дозування, оптимальні для
нього [11].
2.4 Секвенування
Секвенування ДНК - визначення нуклеотидної послідовності ДНК. В
результаті цього процесу виходить лінійний ланцюжок, що показує
послідовність нуклеотидів в ДНК. Існує декілька методів секвенування, що
розрізняються за ефективністю та вартістю.
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2.4.1 Метод Сенгера

Метод Сенгера (метод обриву ланцюгів) [5] оснований на приєднанні
до секвенованої молекули ДНК прямого або зворотного секвенованого
праймера та синтезу de novo молекули нуклеїнової кислоти із застосуванням,
дидезоксінуклеозидтрифосфатів

(ddNTP).

При

цьому

синтезуються

молекули різної довжини з певним дидезоксінуклеотидом на кінці. Після
розділення

синтезованих

молекул

ДНК

електрофорезом

визначають

первинну послідовність ДНК.
Цей метод дозволяє за один етап «прочитати» послідовність ДНК
завдовжки до 800-1000 нуклеотидів.
2.4.2 Методи нового покоління

Методи нового покоління (next-generation sequencing) [13] - назва
методів, що з'явилися нещодавно, основані на отриманні коротших читань –
ридів («reads» ) завдовжки до 500 нуклеотидів, частіше до 100 нуклеотидів ,
завдяки чому вони дозволяють отримувати сотні мільйонів «reads» дешево і
досить швидко.
Це робить можливим отримання більшого покриття генома, ніж при
отриманні довгих «reads», проте призводить до значного збільшення
обчислювальної трудомісткості завдання сасемблювання геному з набору
«reads» [14].
Існує декілька компаній, що випускають пристрої для отримання
коротких «reads» .Найпоширенішими на ринку цих пристроїв є продукти
компанії Illumina [15]. Завдання компанії Illumina полягає в досягненні
лідируючих позицій при розробці комплексних рішень в області генетики і
охорони здоров'я.
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Сьогодні компанія Illumina пропонує:
а) секвенування;
б) генотипування;
в) аналіз генної експресії;
г) молекулярну діагностику [16].
2.4.3 Вихідні дані секвенатора
Дані, одержувані секвенатором, складаються не тільки з прочитаних
фрагментів нуклеотидної послідовності (або з пар фрагментів у разі парних
читань). Крім цього, вони містять інформацію про якість прочитання
кожного з ланцюжка нуклеотидів, представленого у вигляді послідовності
ймовірностей помилкового прочитання нуклеотиду для кожної з позицій
прочитаного фрагмента.
У цілому імовірність помилок зазвичай невелика (близько 0.001), але
вірна також тенденція сильного погіршення якості нуклеотидів у міру
наближення до кінця читання (для секвенаторов Illumina).
Існує декілька форматів для вихідних даних секвенатора, створених
для зручності обробки отриманих даних.
2.4.4 Формат FASTA
Файл у форматі FASTA є простим текстовим файлом. Перший рядок
файлу повинен починатися з «;» або «>» — в цьому рядку зазвичай міститься
ідентифікаційний номер бібліотеки читань і самого читання. Подальші
рядки, що починаються з «;» або «>», сприймаються як коментарі. Остання
частина файлу — послідовність латинських букв, що позначають нуклеотиди
(зазвичай A, C, G або T).
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2.4.5 Формат MultiFASTA
Форматом MultiFASTA є модифікованим форматом FASTA, що
допускає зберігання декількох послідовностей в одному файлі. Рядки, що
починаються з «>», в цьому форматі використовуються для позначення
початку нової послідовності.
2.4.6 Формат FASTQ
Формати

FASTA і

MultiFASTA

не

передбачають

можливості

зберігання величин якостей для нуклеотидів. Формат FASTQ створений для
вирішення цієї проблеми. Зберігання кожної послідовності в FASTQ-файлі
займає 4 рядки. Перший рядок починається з «@» і, як і у форматі FASTA,
служить для ідентифікації бібліотеки читань і самого читання. Другий рядок
містить нуклеотидну послідовність в тому ж форматі, що і в FASTA. Третій
рядок містить «+» і відокремлює рядок з послідовністю від наступним за
нею рядком з якістю.
Для запису величини якості використовується наступний алгоритм:
a) хай вірогідність того, що нуклеотид на деякій позиції прочитаний
невірно, рівний р;
б) розрахуємо величину якості Phred (Phred quality score) [17] за
формулою: Q = -10 log10p;
в) округлимо це число до найближчого цілого і запишемо як результат
ASCII-символ, відповідний отриманому числу, збільшеному на 33.
Третій крок трохи розрізняється для різних секвенаторів, але загальний
сенс залишається таким.
Зберігання декількох послідовностей в одному файлі у форматі FASTQ
здійснюється так само, як у форматі MultiFASTA.
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Висновки до розділу 2
В даному розділі розглянуто основи біоінформатики, а саме основний
принцип, цілі та задачі, проблеми та перспективи. Описано процес
секвенування ДНК методом Сенгера та показані основні формати для
вихідних даних секвенатора, такі як FASTA, MultiFASTA та FASTQ.
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ БІОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
3.1 Вирівнювання біологічних послідовностей

Вирівнюванням

(alignment)

послідовностей

азотистих

основ

в

нуклеїнових кислотах або амінокислот в поліпептидних ланцюгах білків
називають визначення взаємної відповідності залишків(нуклеїнових основ
або амінокислотних залишків, відповідно) в цих двох або декількох
послідовностях, при якому зберігається початковий порядок залишків в
послідовностях.
Вирівнювання

послідовностей

-

це

основний

інструмент

біоінформатики, його проводять з метою встановлення структурних,
функціональних і еволюційних зв`язків між послідовностями.
Біологічні макромолекули є результатом молекулярної еволюції. Тому,
якщо дві такі біомакромолекули мають певного загального предка, а значить
і послідовності мономерів в таких макромолекулах загальну предкову
послідовність, то вони, як правило, виявляють подібність в поєднаннях
мономерів, в структурах та біологічних функціях.
Наприклад, якщо відкрита нова послідовність з невідомою функцією,
але при цьому у базах даних можуть бути знайдені подібні до неї
послідовності з раніше встановленими структурами і функціями, то
результати вирівнювання (порівняння) цієї нової послідовності із вже
дослідженими послідовностями можуть стати основою для визначення
функції або структури цієї нової послідовності, що надзвичайно спрощує
складний процес анотування біологічних послідовностей.
Одна з цілей вирівнювання послідовностей полягає в тому, щоб
визначити міру подібності двох послідовностей і, якщо вона досить висока,
зробити правдоподібний висновок про їх гомологічність.
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При передачі генетичної інформації від попереднього покоління
наступному вона дещо змінюється під час процесу копіювання. Зміни, які
відбуваються в процесі розбіжності від загального предка, можуть бути
трьох типів:
а) заміни;
б) вставки;
в) видалення (делеції).
Ці зміни можуть накопичуватися від покоління до покоління. Через
декілька тисяч поколінь в послідовностях може спостерігатися значне число
неспівпадінь. Порівняння двох імовірно гомологічних послідовностей
показує міру їх розбіжності, тобто силу еволюційних змін.
Вирівнювання послідовностей - це процедура порівняння двох
(попарне

вирівнювання)

або

декількох(множинне

вирівнювання)

послідовностей шляхом пошуку рядів окремих елементів або характерних
комбінацій елементів послідовностей, які розташовані в послідовностяхв
однаковому порядку.
При вирівнюванні двох послідовностей їх записують в два рядки один
над одним, записуючи їх за допомогою букв визначеного алфавіту.
Ідентичні або подібні "букви" (елементи) цих рядків (послідовностей)
зсувають в межах рядка (не міняючи початкового порядку запису "знаків")
так, щоб вони були записані один під одним у відповідних стовпцях.
Неідентичні, або різні знаки або поміщають в одні і ті ж стовпці як
неспівпадання, або вставляють навпроти них в другій послідовності
пропуски.
Розглянемо для прикладу два рядки:
а) abcde;
б) acdef.
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Вірне вирівнювання виглядає так:
abcdea-cdef
Для того, щоб знайти оптимальне (чи найкраще) вирівнювання
необхідно визначити критерій якості вирівнювання. Так, для послідовностей
нуклеотидів gctgaacg і ctataatc можливі наступні вирівнювання:
а) неінформативне вирівнювання

‐‐‐‐‐‐‐‐gctgaacg
ctataatc‐‐‐‐‐‐‐‐
б) вирівнювання без пропусків
gctgaacg
ctataatc
в) вирівнювання з пропусками
gctga‐a‐‐cg
‐‐ct‐ataatc
г) ще одне вирівнювання
gctg‐aa‐cg
‐ctataatc‐
Інтуїтивно здається, що останнє вирівнювання є кращим, оскільки в
ньому отримано максимальне число співпадінь для нуклеотидів в двох
послідовностях і використано мінімальне число вставок.
Щоб вирішити, чи є воно кращим з усіх можливих, необхідно мати
спосіб систематичної перевірки усіх можливих вирівнювань, мати кількісний
критерій ("вага"("weight") або рахунок ("score")), за яким можливо
порівнювати якість різних вирівнювань і визначити вирівнювання з
оптимальною вагою (рахунком).
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При цьому від того, яка саме система оцінки вибрана для такого
порівняння, може залежати результат вирівнювання, і навіть незначні зміни
в схемі оцінки можуть змінити якість вирівнювань, через що кращим стане
інше вирівнювання[18].
3.1.1 Точкові матриці
Точкова матриця (dot plot) - це просте зображення, яке дає уявлення
про схожість між двома послідовностями.
Точкова матриця схожості (чи збігів) є таблицею або матрицею, в якій
рядки відповідають елементам однієї послідовності, а колонки - елементам
іншої послідовності. У простому варіанті комірки точкової матриці
залишають порожніми, якщо порівнювані елементи різні, і заповнюються,
якщо

вони

співпадають.

Співпадаючі

фрагменти

послідовностей

відображаються у вигляді діагоналей, що йдуть з верхнього лівого кута в
нижній правий [11].
Точкова матриця не просто візуалізує схожість двох послідовностей,
вона взагалі демонструє усі можливі вирівнювання і відображає їх відносну
якість.
Вирівнювання не повинне змінювати "сенс" послідовностей, тому при
вирівнюванні повинна зберігатися послідовність символів в рядку і не
повинно бути перестановок символів.
Тому при побудові вирівнювання, починаючи з верхнього лівого кута
точкової матриці, дозволені тільки три типи кроків:
а) строго направо (→);
б) строго вниз (↓);
в) по діагоналі зліва направо і зверху вниз (

).
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Будь-який шлях по точковій матриці від лівого верхнього кута до
правого нижнього кута, побудований за допомогою цих кроків, відповідає
одному з можливих вирівнювань.
Наприклад, на рисунку 3.1 приведені три варіанти вирівнювання
рядків АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ та АЛЕКСАНДРОГУРЦОВ:

а)

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ
А

б)

‐‐‐‐А‐‐‐‐‐‐‐Л‐Е‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ
АЛЕКСАНДР

в)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ОГУРЦОВ

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ
АЛЕКСАНДР

‐‐‐О‐‐‐‐‐‐‐ГУРЦОВ

БС41с.4110.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист

35

Рисунок 3.1 – Можливі варіанти вирівнювання
Будь-який шлях по точковій матриці від верхнього лівого кута до
нижнього правого проходить послідовність комірок, кожна з яких
передбачає кілька позицій: одну з ряду і одну із стовпця, які співпадають з
вирівнюванням; або означають пропуск в одній з послідовностей.
Шлях не обов'язково повинен проходити лише заповнені позиції.
Проте, чим більше заповнених позицій на діагональному відрізку шляху, тим
більше співпадаючих залишків у вирівнюванні.
Якщо напрям руху між подальшими комірками діагональний, то дві
пари наступних один за одним порівнюваних залишків опиняються у
вирівнюванні без вставки між ними (зіставляються).
Якщо напрям руху горизонтальний, то в послідовність, що служить
покажчиком рядів, вставляється пропуск.
Якщо ж напрям руху вертикальний (вниз), то пропуск вставляється в
послідовність що індексує стовпці.
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Слід звернути увагу на те, що жоден рух не може здійснювати вгору
або вліво, оскільки це відповідало б порівнянню декількох залишків однієї
послідовності зі всього лише одним залишком іншої.
Математична інтерпретація викладеного вище способу вибору шляху
по точковій матриці ґрунтується на представленні шляху вирівнювання у
вигляді графа.
Граф визначається як сукупність вершин (чи вузлів) і зв'язків між
вузлами, які називаються ребра (чи дуги).
Орієнтований граф (орграф) – це граф, ребрами якого присвоєно
напрям.
Маршрутом в орграфі називають чергуючу послідовність вершин і
дуг(вершини можуть повторюватися). Довжина маршруту - це кількість дуг
в ньому.
Шлях - це маршрут в орграфі без дуг, що повторюються; простий шлях
- без вершин, що повторюються. Якщо існує шлях з однієї вершини в іншу,
то друга вершина досяжна з першої.
Розглянемо дві послідовності довжиною m та n. Вирівнюванням цих
послідовностей буде орієнтований граф G з вузлами (i,j) (0≤i≤m,
0≤j≤n)решітки розміром (m+1)×(n+1). Ребро графа від вузла (i,j) до
вузла(i',j')можливо тільки якщо0≤ i'-i≤1 и 0≤ j'-j≤1.
На рисунку3.2представлений граф вирівнювання для послідовностей
X=GTCCGTG та Y=ATACTGG.
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Рисунок 3.2 – Граф вирівнювання послідовностей GTCCGTG та ATACTGG
Як показано на рисунку 3.2 існують вертикальні, горизонтальні та
діагональні ребра.
В орієнтованому графові кінцем графа є вузол, до якого спрямовані усі
прилеглі ребра, а початком графа є вузол, від якого спрямовані усі прилеглі
ребра.У графі глобального вирівнювання єдиним початком є вузол (0,0), а
єдиним кінцем графа вирівнювання є вузол (m, n).
Виділений жирними стрілками шлях на графі вирівнювання (рис.3.2)
можна представити у виді:
s→(0,1)→(1,1) →(2,2) →(3,3) →(4,4) →(5,4) →(6,5) →(6,6) →(7,7),
де s-початок (0,0).
Відповідне вирівнювання матиме вигляд:
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Інший спосіб інтерпретації шляху по точковій матриці - це порядок
редагування. Він визначає серію операцій, які трансформують послідовність,
що індексує стовпці, - горизонтально розташовану послідовність (над
таблицею) - в послідовність, яка індексує ряди, - вертикально розташовану
послідовність (зліва від таблиці).
Кожен рух говорить нам про проведення однієї з операцій - заміни,
вставки або делеції. Після досягнення кінця шляху вийде перетворення
однієї послідовності в іншу.
Декілька

різних

послідовностей

редакційних

операцій

можуть

перетворити одну послідовність на іншу за одну і ту ж кількість кроків, при
цьому вони можуть відповідати різним вирівнюванням.
Для того, щоб кількісно порівнювати результати різних варіантів
вирівнювання, операціям редагування зіставляється певна схема оцінок. Ці
схеми можуть бути дуже простими, як, наприклад, (+1 бал) за кожну пару
співпадаючих знаків (заміна) і штраф (-1 бал) за неспівпадання. Штрафи
можуть бути фіксованими, пропорційними і лінійними, такими, що
складаються з штрафу за введення пропуску і додатково штрафу за
продовження пропуску.
Схеми оцінок бувають різними, але у будь-якому разі, кожному
вирівнюванню може бути зіставлена деяка сумарна оцінка(вага, рахунок), що
дозволяє кількісно оцінювати подібність послідовностей, що вирівнюються.
Висока бальна оцінка вирівнюванню повинна враховувати той факт,
що біологічна молекула має еволюційну історію, просторову структуру,
біологічну функцію.
Тому окрім алгоритмів вирівнювання мають бути ретельно продумані
методи побудови системи оцінок, які, в результаті, можуть бути дуже
складними і багатофакторними.
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Оптимальним називають вирівнювання з максимальним рахунком,
найбільшим числом співпадінь і найменшою кількістю відмінностей.
Субоптимальне вирівнювання - це умовно оптимальне вирівнювання,
де найвищий рахунок знаходиться нижче оптимального рівня.
При оптимальному вирівнюванні неідентичні знаки і пропуски
розміщують так, щоб в стовпцях вирівнювання було якомога більше
ідентичних, або подібних знаків.
Слід підкреслити що, незважаючи на те, що послідовність редакційних
операцій отримують з оптимального вирівнювання, і вона, можливо,
відповідає реальному еволюційному шляху, але неможливо довести, що це
дійсно так. Чим більше редакційна відстань, тим більше еволюційних шляхів
між двома послідовностями [18].
3.2 Матриці замін
3.2.1 Матриці замін PAM

Щоб вичислити вагу (score) всього вирівнювання необхідно визначити
окрему вагу кожної пари замін при вирівнюванні послідовностей.
Амінокислоти з близькими біохімічними властивостями, такими як
заряд, полярність, маса

і т.д., характеризуються більшою вірогідністю

парних замін. Деякі амінокислоти, наприклад цистеїн, гліцин, триптофан
дуже рідко замінюються в процесі еволюції. Для того, щоб врахувати
нерівну вірогідність замін були розроблені спеціальні матриці, які дістали
назву матриці замін.
Ці матриці містять оцінки окремої ваги для будь-якої пари заміни
амінокислоти(чи нуклеотиду) i на амінокислоту(чи нуклеотид) j. Першими
матрицями були матриці амінокислотних замін РАМ(Percent accepted, 1978
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році).Для їх створення були використані еволюційно близькі послідовності
різних білків, таких як гемоглобін, цитохром с, фібриноген і т. д..
Були пораховані відносні частоти замін між різними амінокислотами і
побудовані філогенетичні дерева. Для оцінки ваги використовувалися
середні значення частот, вичислені на великому наборі даних.
З одного боку такий підхід не дозволяє врахувати індивідуальні
особливості кожного білку, але з іншого боку, він дозволяє застосувати
метод ваги до різних білків.
За цими даними була побудована емпірична матриця нормованої ваги
амінокислотних замін. Найширше використовувана матриця - це РАМ250
(таблиця 3.1)
Таблиця 3.1 - Матриця амінокислотних замін РАМ250
A

R

N

D

C

Q

E

G

H

I

L

K

M

F

P

S

T

W

Y

A

2

R

-2

6

N

0

0

2

D

0

-1

2

4

C

-2

-4

-4

-5

4

Q

0

1

1

2

-5

4

E

0

-1

1

3

-5

2

4

G

1

-3

0

1

-3

-1

0

5

H

-1

2

2

1

-3

3

1

-2

6

I

-1

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-3

-2

5

L

-2

-3

-3

-4

-6

-2

-3

-4

-2

2

6

K

-1

3

1

0

-5

1

0

-2

0

-2

-3

-5

M

-1

0

-2

-3

-5

-1

-2

-3

-2

2

4

0

6

F

-4

-4

-4

-6

-4

-5

-5

-5

-2

1

2

-5

0

9

P

1

0

-1

-1

-3

0

-1

-1

0

-2

-3

-1

-2

-5

6

S

1

0

1

0

0

-1

0

1

-1

-1

-3

0

-2

-3

1

3

T

1

-1

0

0

-2

-1

0

0

-1

0

-2

0

-1

-2

0

1

3

W

-6

2

-4

-7

-8

-5

-7

-7

-3

-5

-2

-3

-4

0

-6

-2

-5

17

Y

-3

-4

-2

-4

0

-4

-4

-5

0

-1

-1

-4

-2

7

-5

-3

-3

0

10

V

0

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-1

-2

4

2

-2

2

-1

-1

-1

0

-6

-2
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Вага S (i, j) в комірці i, j таблиці 3.1 більше нуля означає, що
амінокислота i замінюється на j частіше, ніж в середньому по усіх замінах.
Тобто ці амінокислоти порівняно легко замінюють один одного, оскільки
вони функціонально еквівалентні або з інших причин. Вага менше нуля
вказує на пари амінокислот, які порівняно рідко замінюють один одного.
Недоліком матриць РАМ є те, що вони не дуже надійно працюють на
великих еволюційних відстанях.
3.2.2 Матриці замін BLOSUM
Сімейством матриць ваги, що

широко використовуються при

вирівнюванні білкових послідовностей є матриці BLOSUM, запропоновані в
1992 році. Вони побудовані на основі вирівнювань послідовностей з певною
мірою схожості.
У матрицях BLOSUM значення ваги S (i, j) для кожної комірки i, j
отримане із спостережень частот замін в часткових вирівнюваннях близьких
білків.

Кожна

Наприклад,

при

матриця

відповідає

побудові

матриці

специфічному
BLOSUM62

порогу
були

схожості.

використані

послідовності, що мають більш ніж 62% подібності.
У таблиці 3.2 показана матриця замін на пороговому рівні 50%
подібності BLOSUM50.
Матриці, побудовані при порогових значеннях 62 і 50%, широко
використовуються для парного вирівнювання і пошуку послідовностей гомологів у базах даних.
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Таблиця 3.2 - Матриця замін BLOSUM50
A

R

N

D

C

Q

E

G

H

I

L

K

M

F

P

S

T

W

Y

A

5

R

-2

7

N

-1

-1

7

D

-2

-2

2

8

C

-1

-4

-2

-4

13

Q

-1

1

0

0

-3

7

E

-1

0

0

2

-3

2

6

G

0

-3

0

-1

-3

-2

-3

8

H

-2

0

1

-1

-3

1

0

-2

10

I

-1

-4

-3

-4

-2

-3

-4

-4

-4

5

L

-2

-3

-4

-4

-2

-2

-3

-4

-3

2

5

K

-1

3

0

-1

-3

2

1

-2

0

-3

-3

6

M

-1

-2

-2

-4

-2

0

-2

-3

-1

2

3

-2

7

F

-3

-3

-4

-5

-2

-4

-3

-4

-1

0

1

-4

0

8

P

-1

-3

-2

-1

-4

-1

-1

-2

-2

-3

-4

-1

-3

-4

10

S

1

-1

1

0

-1

0

-1

0

-1

-3

-3

0

-2

-3

-1

5

T

0

-1

0

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-1

2

5

W

-3

-3

-4

-5

-5

-1

-3

-3

-3

-3

-2

-3

-1

1

-4

-4

-3

15

Y

-2

-1

-2

-3

-3

-1

-2

-3

2

-1

-1

-2

0

4

-3

-2

-2

2

8

V

0

-3

-3

-4

-1

-3

-3

-4

-4

4

1

-3

-1

1

-3

-2

0

-3

1

V

5

Матриці з меншими пороговими значеннями відповідають великим
часам еволюції. Тому їх використовують для вирівнювання послідовностей,
що є більш віддаленими одна від одної.
Основними відмінностями матриць РАМ і Blosum є:
а) використання матрицями РАМ простої еволюційної моделі
(підрахунок замін на основі побудованих філогенетичних дерев);
б) матриці РАМ враховують мутації за принципом глобального
вирівнювання, а матриці Blosum – локального.
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При

середній

використовуються

мірі

матриці

схожості
Blosum62

послідовностей
і

PAM160. При

найчастіше
вирівнюванні

близькоспоріднених послідовностей слід використовувати матриці Blosum з
великим порядковим номером і матриці PAM з меншим номером [10].
3.3 Метод динамічного програмування
Динамічне програмування — це обчислювальний метод, який
застосовують для вирівнювання двох послідовностей білків або нуклеїнових
кислот. Даний метод дуже важливий для аналізу послідовностей, тому що
він забезпечує можливо краще, або оптимальне вирівнювання між
послідовностями.
Заснований на цьому методі алгоритм порівнює кожну пару знаків в
парі послідовностей і будує вирівнювання. Таке вирівнювання міститиме
співпадаючі і неспівпадаючі знаки, а також пропуски в обох послідовностях,
які розміщені так, щоб число збігів між ідентичними, або зв'язаними знаками
було можливо максимальним. Алгоритм динамічного програмування
забезпечує надійну обчислювальну базу для вирівнювання послідовностей
білків і ДНК. Шляхом нескладної видозміни основного алгоритму методу
динамічного програмування можна отримати його варіанти для глобального
і локального видів вирівнювання.
Програма

глобального

вирівнювання

побудована

на

алгоритмі

Нідлмена-Вунша, а програма локального вирівнювання — на алгоритмі
Сміта -Уотермена. Інша особливість алгоритму динамічного програмування
полягає в тому, що отримані вирівнювання залежать від вибраної системи
порівняння пар знаків і призначення штрафів за пропуски.
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Наприклад, найпростіша система порівняння послідовностей білка
заснована на ідентичності знаків. Збіг у вирівнюванні нагороджується лише
тоді, коли дві вирівняні амінокислоти ідентичні.
Метод

динамічного

програмування,

що

застосовувався

для

глобального вирівнювання послідовностей Нідлменом і Вуншем і для
локального вирівнювання Смітом і Уотерменом, дає одне або декілька
вирівнювань послідовностей. Алгоритм починає будувати

вирівнювання з

лівих кінців цих двох послідовностей і, згідно із заданою системою балів за
збіги, неспівпадіння і пропуски, намагається привести у відповідність всі
можливі пари знаків з послідовностей, що вирівнюються.
Ця процедура створює матрицю чисел, яка представляє всі можливі
вирівнювання між послідовностями. Набір з максимальною сумою рахунків
послідовних елементів матриці визначає оптимальне вирівнювання. Метод
динамічного програмування
оптимального
змінних,

гарантує (у математичному сенсі) побудову

вирівнювання для даного набору визначених користувачем

окрім іншого задаючи тип матриці рахунків і параметри системи

штрафів за пропуски.
При
програми

глобальному

вирівнюванні

Нідлмена-Вунша,

послідовностей

заснованої

на

за

методі

допомогою
динамічного

програмування, оптимальний рахунок в кожному елементі матриці
розраховується

шляхом збільшення рахунку поточного збігу до суми

рахунків раніше обчислених елементів і віднімання штрафів за пропуски.
Кожен елемент матриці може мати позитивний, негативний або нульовий
рахунок. Алгоритм Нідлмена-Вунша максимізувало число збігів знаків по
всій довжині послідовностей. У тому випадку, коли є
послідовність, відкладена до після вирівнювання,

додаткова

допускається введення

пропусків також на кінцях послідовностей.
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Ці крайні пропуски вводяться досить часто, але не завжди, — залежно
від вибраної системи штрафів за пропуски.
Локальне вирівнювання послідовностей (побудоване

програмою

Сміта-Уотермена, заснованою на методі динамічного програмування)
показує локальні збіги з найвищим рахунком між двома послідовностями і
дає значиміші збіги, ніж в глобальному вирівнюванні. При цьому
виділяються регулярні комбінації
послідовностей. Локальне

мономерів — консервативні області

вирівнювання прагне бути коротше і може не

включати багато пропусків.
Якщо вибрати систему балів відповідно мірі відстані, то
динамічного
вирівнювання,

програмування
що

відображає

можна

застосовувати

еволюційні

зміни.

для
У

метод
побудови

такому

разі

вирівнювання оцінюватимуться на основі відмінностей між самими
послідовностями і між знаками цих послідовностей, тобто кількості змін,
необхідних для перетворення однієї

послідовності в іншу.Чим більше

відстань між послідовностями, тим більше часу (в ході еволюції) пройшло з
моменту розбіжності цих послідовностей від загального пращура [19].

Висновки до розділу 3
В даному розділі розглянуто вирівнювання послідовностей, оскільки
це є основним інструментом біоінформатики. Показано точкові матриці, що
є простим зображенням, яке дає уявлення про схожість між двома
послідовностями. Описано матриці замін, а саме PAM та BLOSUM. А також
розглянуто дуже важливий метод для аналізу послідовностей, що забезпечує
оптимальне вирівнювання між послідовностями – метод динамічного
програмування.
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РОЗДІЛ 4 АЛГОРИТМИ ПАРНОГО ВИРІВНЮВАННЯ

4.1 Глобальне вирівнювання
Алгоритм глобального вирівнювання двох біологічних послідовностей
методом динамічного програмування був вперше запропонований Солом
Нідлманом та Крістіаном Вуншем (Saul B. Needleman і Christian D.Wunsch).
Алгоритм
динамічного

глобального

програмування

вирівнювання
полягає

в

Нідлмана-Вунша

побудові

на

методом

даному

етапі

оптимального вирівнювання, при цьому використовуються отримані на
попередніх

етапах

оптимальні

вирівнювання

початкових

фрагментів

вихідних послідовностей. Для двох послідовностей x та y з елементами
(0in) та (0jm) ми будуємо матрицю F.
Елемент F (i, j ) цієї матриці містить вагу (рахунок, score) найкращого
вирівнювання елементів x1…i та y1…j послідовностей x та y, відповідно.
Матрицю F ми будуємо рекурсивно. Присвоїмо початковій точці нульову
вагу F (0, 0)  0 .
Далі ми заповнюємо матрицю в порядку зростання обох індексів, тобто
з верхнього лівого кута до нижнього правого. Якщо вже визначені
F (i  1, j  1) , F (i  1, j ) , F (i, j  1) , то можна визначити F (i, j ) .

Можливі три варіанти отримання ваги F (i, j ) відповідно до трьох
можливих варіантів вирівнювання (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 – Три варіанта отримання ваги F (i, j )

Якщо елемент yi однієї послідовності вирівняний з елементом xi другої
послідовності, тоді до значення ваги

F (i  1, j  1) додаємо

бали за

вирівнювання S ( xi , y j ) , що можуть бути отримані з матриць PAM або
BLOSUM.

F (i, j )  F (i  1, j  1)  S ( xi , y j )
Якщо

елементу yi однієї

послідовності

(відповідає

стовпчикам

матриці) зіставлений пропуск (gap) "-" у другій послідовності x (формує
рядки матриці), то за це "нараховується" штраф d.

F (i, j )  F (i, j  1)  d
У

випадку,

коли

елементу xi зіставлений

пропуск

в

послідовності y також"нараховується" штраф.

F (i, j )  F (i  1, j )  d

Найбільшу вагу вирівнювання двох фрагментів послідовностей
x1...i (довжиною ) та y (довжиною ) визначається як максимум трьох
j
i
1... j

варіантів.
 F (i  1, j  1)  S ( yi , xi ) 


F (i, j )  max  F (i  1, j )  d

 F (i, j  1)  d
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Таку рекурсивну процедуру повторюємо, послідовно збільшуючи
номер рядка (а всередині рядка – послідовно збільшуючи номер стовпчика),
до тих пір, поки не буде заповнена вся матриця F (i, j )
Оскільки вздовж верхнього рядка, де i  0 отримання значень
F (i, j )  0 при зміщенні зліва направо (горизонтальна стрілка на рисунку 4.1)

відповідає вставкам пропусків у послідовність x , встановлюємо F (0, j )   jd

Рисунок 4.2 – Заповнення матриці динамічного програмування
Аналогічно вздовж лівого стовпчика де j  0 отримання значень
F (i, o) при зміщенні зверху вниз (вертикальний перехід на рисунку 4.1)

відповідає вставкам пропусків у послідовність y.
F (i, o)  id
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Розглянемо

послідовність

заповнення

матриці

динамічного

програмування на прикладі глобального вирівнювання двох послідовностей
з використанням матриці замін BLOSUM 50 та значення величини штрафу
d  8 (рисунок 4.2).

y  HEAGAWGHEE
x  PAWHEAE
Значення правої нижньої комірки матриці F (n, m) за визначенням
містить найкращу вагу вирівнювання двох послідовностей x1...i та y1... j . Для
побудови самого вирівнювання необхідно відновити послідовність виборів,
яка привела від початкової точки F (0, 0)  0 до фінішної точки F (n, m) .
Процедура відновлення виборів вирівнювання називається процедурою
зворотного проходу (traceback procedure), при цьому ми будуємо граф
зворотного проходу та, одночасно, записуємо вирівняні рядки, додаючи
ліворуч до поточного вирівнювання пару символів (рисунок 4.3):
yj

якщо вага була отримана з комірки F (i  1, j  1)

xi
yj


xi

якщо вага була отримана з комірки F (i, j  1)
якщо вага була отримана з комірки F (i  1, j )
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Для

нашого

прикладу

виявляються

можливими

три

варіанта

вирівнювання з максимальною вагою 1:
y

H

E

A

G

A

W

G

H

E

-

E

x

-

-

P

-

A

W

-

H

E

A

E

y

H

E

A

G

A

W

G

H

E

-

E

x

-

P

-

-

A

W

-

H

E

A

E

y

H

E

A

G

A

W

G

H

E

-

E

x

-

P

A

-

-

W

-

H

E

A

E

Рисунок 4.3 – Схема зворотного проходу
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4.1.1 Штрафи за розриви

Розрив (gap) – пропуск (–), який вводять у вирівнювання для
компенсації вставки (випадіння) нуклеотидів або амінокислот в одній
послідовності відносно іншої. Для запобігання накопичення занадто
великого числа розривів у вирівнюванні при введенні чергового розриву із
загальної ваги вирівнювання віднімається встановлений штраф. Додатковий
штраф може застосовуватися для контролю довжини розриву, тобто числа
пропусків, що йдуть підряд.
Найпростіший вид штрафу - так званий лінійний штраф, пропорційний
довжині розриву визначається з співвідношення:
R(g)= – gd
де g – довжина розриву; d – штраф за поодинокий розрив.
Інший вид, так званий афінний штраф за розрив визначають по
формулі
R(g)= – d – (g – 1)e,
де g – довжина розриву; d – штраф за відкриття розриву; е – штраф за
його продовження.
Зазвичай штраф за продовження розриву е менше штрафу за відкриття
d; тоді довгі вставки і делеції афінної функції штрафу караються менше, ніж
лінійною. Типові значення штрафів за розриви, що використовуються на
практиці, рівні d = 8 для лінійного штрафу, або d = 12, e = 2 для афінного
штрафу [10].
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4.2 Локальне вирівнювання
Алгоритм Сміта – Уотермана використовують, коли необхідно знайти
оптимальне

вирівнювання

послідовностей x та

y,

підпослідовностей

(subsequences)

вихідних

наприклад коли існує необхідність знайти загальні

домени гомологічних білків. Локальне вирівнювання також є ефективним
способом виявлення подібності при порівнянні послідовностей, що зазнали
суттєвих змін (дивергенція ознак) під дією рушійних сил еволюції.
Найкращим

локальним

підпослідовностей x та

вирівнюванням
y,

що має

називається

вирівнювання

найбільшу вагу. У цілому алгоритм

локального вирівнювання подібний алгоритму глобального вирівнювання,
але в ньому існують відмінності.
Для отримання значення ваги для кожного елемента матриці
динамічного програмування добавлена можливість присвоєння нульової
ваги F (i, j )  0 у разі, якщо всі інші варіанти вибору дають негативні значення.
Якщо найкраще вирівнювання на даному етапі має негативну вагу, то
починають нове вирівнювання. Всякий раз, коли найбільша вага комірки
матриці виявляється негативною, в комірку записується значення 0 та
починається нове вирівнювання. Внаслідок додавання нового «нульового»
вибору, елементи верхнього рядку та лівого стовпця в даному алгоритмі
також

прирівнюються

нулю,

а

не id та  jd ,

як

при

глобальному

вирівнюванні. В результаті будь-яка підпослідовність може "ковзати"вздовж
іншої перед початком вирівнювання без додавання штрафів за вставки
пропуски (делеції).
Локальне вирівнювання може закінчиться вбудь-якому місці матриці, а
не тільки в правому нижньому кутку, як у випадку глобального
вирівнювання.
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Таким чином, замість F (n, m) найкращою вагою при локальному
вирівнюванні може бути найбільше значення F (i, j ) матриці та процедуру
зворотного проходу потрібно починати саме з цього місця. Процедуру
зворотного проходу закінчуємо, як тільки зустрічається нульовий елемент
матриці, що відповідає початку вирівнювання (рисунок 4.4) [20].

Рисунок 4.4 – Локальне вирівнювання методом Сміта – Уотермана. Схема
зворотного проходу
Результатом локального вирівнювання двох послідовностей
підмножина

глобального

вирівнювання

двох

y

та x є

послідовностей

y  HEAGAWGHEE та x  PAWHEAE
y  AWGHE

x  AW  HE
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4.3 Глобальне вирівнювання у випадку перекриття біологічних
послідовностей
Ще один тип пошуку призначений для ситуацій, коли одна
послідовність містить іншу, або вони перекриваються. Таке часто
зустрічається при порівнянні один з одним фрагментів геномної ДНК, або
при порівнянні фрагмента з послідовністю ДНК хромосоми. При цьому
можуть зустрітися кілька варіантів, як показано на рисунку 4.5.
x

x

y

y

x

x
y

y

Рисунок 4.5 – Варіанти перекриття послідовностей
Насправді, ми хочемо отримати різновид глобального вирівнювання,
але в якому немає штрафу за «звисаючі» кінці, що дає підказку, якого виду
алгоритм використовувати: ми хочемо, аби вирівнювання починалося на
верхній або на лівій границі матриці, а закінчувалося на правій або на
нижній межі. Отже, ініціалізація матриці буде наступною: 𝐹(𝑖, 0) = 0 для𝑖 =
1, … , 𝑛 та 𝐹(0, 𝑗) = 0 для j= 1, … , 𝑚, а рекурсивні співвідношення для
заповнення решти матриці просто будуть такими ж, як і для глобального
вирівнювання.
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𝐹(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ),
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑,
𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐹(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑.
𝐹𝑚𝑎𝑥 знайдеться як максимальне значення елементів матриці на правій

(i,m),𝑖 = 1, … , 𝑛 та

нижній(n,j),𝑗 = 1, … , 𝑚границях

матриці.

Процедура

зворотного проходу починається з точки максимуму і триває, поки не буде
досягнутий край матриці.
Існує версія даного алгоритму з повторами, в якій рівняння
записуються у вигляді:
𝐹(𝑖 − 1,0),
𝐹(𝑖, 0) = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐹(𝑖 − 1, 𝑚) − 𝑇;
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑,
𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐹(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑.

Рисунок 4.6 – Вгорі матриця динамічного програмування для двох тестових
послідовностей для пошуку перекриваючого вирівнювання. Знизу
оптимальне вирівнювання у випадку перекриття послідовностей з вагою 25
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Зауважимо, що з рекурсивного співвідношення для 𝐹(𝑖, 0)слідує, що в
даній версії алгоритму в кожному повторі вирівнюється вся послідовність y,
а не будь-яка з її підпослідовностей, як в алгоритмі парного збігу. Однак всетаки використовується у своїй первісній формі для отримання значень𝐹(𝑛 +
1, 0), так що даний алгоритм допускає вирівнювання початку послідовності

y з кінцем x [21].
Висновки до розділу 4
В даному розділі описано основні алгоритми парного вирівнювання, а
саме алгоритм глобального вирівнювання двох біологічних послідовностей,
алгоритм локального вирівнювання та алгоритм, призначений для ситуацій,
коли одна послідовність містить іншу, або вони перекриваються.
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РОЗДІЛ 5 ТЕХІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічне завдання - це документ, який регламентує всі вимоги до
програмного продукту або програмно - апаратного комплексу, регламентує
терміни релізів, календарний план (діаграма Ганта), вимоги до апаратних
засобів, на яких працюватиме апаратний софт [22].

5.1 Найменування програми
Найменування програми: "Система пошуку оптимального глобального
вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей".

5.2 Призначення і область застосування
Програмний продукт призначений для глобального та оптимального
вирівнювань біологічних послідовностей та порівняння результатів цих
вирівнювань. Даний продукт може бути використаний в ПрАТ «Науководослідний інститут прикладних інформаційних технологій».
5.3 Вимоги до програми

5.3.1 Вимоги до функціональних характеристик
Програмний продукт повинен виконувати та забезпечувати можливість
виконання таких функцій для двох видів вирівнювань:
а)

формування матриці замін;

б)

формування таблиці ваги;

в)

побудова схеми зворотного проходу по матриці.
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5.4 Вимоги до надійності

5.4.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми
Надійне (стійке) функціонування програми має бути забезпечене
виконанням

замовником

використання

ліцензійного

програмного

забезпечення.

5.4.2 Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), що не є фатальним
збоєм (не крах) операційної системи, не повинно перевищувати 30-ти хвилин
за умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаної несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно
перевищувати часу, необхідного на усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.

5.4.3 Відмови через некоректні дії користувачів системи
Відмови програми внаслідок некоректних дій користувача при
взаємодії з програмою недопустимі.

5.5 Умови експлуатації

5.5.1 Кліматичні умови експлуатації
Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися
задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред'являються
до технічних засобів в частині умов їх експлуатації.
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5.5.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мінімальна кількість персоналу, що вимагається для роботи програми,
має складати не менше 2 штатних одиниць — викладач та студент. Викладач
повинен мати вищу профільну освіту.
5.5.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
Реалізація проводиться в середовищіVisual Studio.
Система встановлюється на комп'ютері з системою Windows Vista,
Windows 7, Windows XP.
Під час виконання поставленого завдання використовуються Microsoft
Word, Microsoft Visio, Microsoft Project,ERWin та IBM RationalRose а так
само інтернет для пошуку матриць, які будуть використовуватись в процесі
роботи.
5.5.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності
5.5.5 Вимоги до інформаційних структур і методів розв'язання
Прилад працює під управлінням Microsoft Visual Studio.
5.5.6 Вимоги до запитів користувачів приладу
Користувачі та розробники працюють з приладом через Visual Studio.
Розробники повинні мати можливість редагувати початкову матрицю.
Користувачі повинні мати можливість вибрати матрицю, ввести (або
загрузити з файлу)дві біологічні послідовності, фіксований штраф для
глобального вирівнювання та коефіцієнт чутливості для оптимального
вирівнювання і побачити побудовану матрицю динамічного програмування,
схему зворотного проходу для двох вирівнювань, вагу та вирівняні
послідовності.
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5.5.7 Вимоги до вихідних кодів та мов програмування
Додаткові вимоги не пред'являються.
5.5.8 Вимоги до програмних засобів, які використовуються програмою
Системні програмні засоби, що використовуються програмою, повинні
бути представлені ліцензійної локалізованої версією операційної системи
Windows 7 Максимальна і Microsoft Visual Studio.
5.5.9 Вимоги до захисту інформації та програм
Вимоги до захисту інформації та програм не пред'являються.
5.6 Вимоги до програмної документації
5.6.1 Попередній склад програмної документації
Склад програмної документації повинен включати в себе:
5.6.1.1 Життєвий цикл розробки
5.6.1.2 Технічне завдання
5.6.1.3 Діаграми стандарту IDEF0
5.6.1.4 Діаграма стандарту IDEF03
5.6.1.5 Діаграма UseCase та діаграма станів
5.6.1.6 Діаграма класів аналізу
5.6.1.7 Діаграма кооперації
5.6.1.8 Діаграма послідовності
5.6.1.9 Етап проектування
5.6.1.10 Реалізація програмного продукту
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5.7 Техніко-економічні показники
5.7.1 Економічні переваги розробки
З метою оцінки вартості для створеного програмного продукту
проведено функціонально - вартісний аналіз, тому що розробляється
програмний продукт, що не має аналогів. Собівартість даного програмного
продукту складає 140 320,7 грн.
5.8 Стадії та етапи розробки
5.8.1 Модель життєвого циклу
Існує декілька моделей життєвого циклу: каскадна, ітераційна,
спіральна, V-подібна і модель гнучкої розробки Agile, як вдосконалена
форма ітераційної моделі [22]. Для даного програмного продукту було
вибрано життєвий цикл Agile (Scrum), оскільки він дозволяє контролювати
процес розробки програмного продукту крок за кроком.
5.8.2 Стадії розробки
Розробка має бути проведена за дев'ять стадій:
а) формування ідеї дипломної роботи;
б) аналіз існуючих систем;
в) вибір життєвого циклу, середовища та мови програмування;
г) формування технічного завдання;
д) проектування;
е) реалізація програмного продукту;
ж) тестування програмного продукту;
з) визначення норм і заходів з охорони праці;
и) оформлення пояснювальної записки.
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5.8.3 Етапи розробки
На стадії формування ідеї дипломної роботи та аналізу існуючих
систем відбувається огляд літератури та визначення методів для розв'язання
поставленої задачі.
На стадії технічного завдання регламентуються всі вимоги до
програмного продукту.
На стадії проектування виконується розробка інтерфейсу програми,
модулів програми та об'єднання модулів в одну програму. Виконується
побудова діаграм з використанням методології IDEF [23] та моделей UML
[24].
На стадії тестування програмний продукт випробовується на наявність
помилок.
На стадії оформлення пояснювальної записки виконується підбиття
підсумків та опис результатів виконаної роботи.
5.9 Порядок контролю і приймання
Згідно з вимогами дипломна робота містить всі пункти завдання.
Висновки до розділу 5
В даному розділі детально описані всі вимоги до програми, а саме
вимоги до функціональних характеристик, до надійності, до складу і
параметрів технічних засобів, до програмної документації. Описано стадії та
етапи розробки програмного продукту.
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РОЗДІЛ 6 ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ

6.1 Розробка функціональної моделі (методологія IDEF0)

IDEF0 - методологія функціонального моделювання і графічного
описання процесів, призначена для формалізації і опису бізнес-процесів.
Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне представлення об'єктів, що
значно полегшує розуміння предметної області [25].
6.1.1 Контекстна діаграма

Контекстна діаграма (рис. 6.1) відображає процес, в центральному
блоці з вхідними даними, умовами та механізмами (ресурсами) виконання та
вихідними даними [26]. Зліва зображуються входи, справа – виходи. Зверху
методи виконання, знизу умови.
Побудову діаграм програмного продукту виконано за допомогою
AllFusion ERWin Data Modeler [27].
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Рисунок 6.1 – Контекстна діаграма
Дана діаграма відображає основний процес – систему пошуку
оптимального глобального вирівнювання у випадку перекриття біологічних
послідовностей. На вхід даного процесу поступає файл з матрицею замін
(BLOSUM або PAM на вибір користувача), записуємо значення штрафу та
коефіцієнт чутливості (для оптимального глобального вирівнювання) та дві
біологічні послідовності. Для отримання результату використовується
алгоритм

глобального

глобального

вирівнювання

вирівнювання

у

Нідлмана-Вунша

випадку

перекриття

та

алгоритм
біологічних

послідовностей. Процес виконується за умови наявності персонального
комп'ютера з програмою та користувача. На виході маємо дві вирівняні
послідовності,

вагу

вирівнювання,

заповнену

матрицю

динамічного

програмування та шлях зворотного проходу по матриці.

БС41с.4110.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист

65

6.1.2 Діаграма декомпозиції першого рівня

Діаграма декомпозиції 1-го рівня (рис. 6.2) призначена для деталізації
функцій при розбитті контекстної діаграми на підсистеми та описує кожну
підсистему, їх взаємодію [28].

Рисунок 6.2 – Діаграма декомпозиції першого рівня
З діаграми декомпозиції видно, що розробка даного програмного
продукту включає наступні підрозділи:
а) побудова матриці замін;
б) формування таблиці ваги;
в) побудова шляху зворотного проходу по матриці.
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6.1.3 Діаграма декомпозиції другого рівня

Діаграма декомпозиції другого рівня розбиває один з процесів і
відображає деталізацію, підпроцеси. На рисунку 6.3 зображено діаграму
третього блоку діаграми декомпозиції першого рівня [26].

Рисунок 6.3 – Діаграма декомпозиції 2-го рівня блоку «Побудова
шляху зворотного проходу по матриці»
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Діаграма декомпозиції другого рівня ще більше деталізує підпроцеси,
що відображені на діаграмі декомпозиції першого рівня.
Блок «Побудова шляху зворотного проходу по матриці» включає
наступні процеси:
а) створення матриці результатів;
б) заповнення матриці результатів та побудова шляху зворотного
проходу;
в) побудова стрілок та виділення кольором шляху зворотного
проходу по матриці.
6.1.4 Діаграма дерева вузлів

Діаграма дерева вузлів (рис. 6.4) дає можливість відобразити
відношення між батьківськими та дочірніми вузлами моделі IDEF0 у формі
деревовидного графу, в даному випадку дає можливість визначити
ієрархічну залежність функцій, використовуючи традиційне дерево ієрархій,
в якому верхній вузол (блок) відповідає контекстній діаграмі, а нижній
рівень – декомпозицію нащадків [29].
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Рисунок 6.4 – Діаграма дерева вузлів
Діаграма відображає ієрархію процесів, що відображені на діаграмах
декомпозиції усіх рівнів.
6.2 Розробка взаємодії інформаційних потоків (методологія IDEF3)

Діаграма декомпозиції (рис. 6.5) відображає процеси, що відбуваються
під час виконання проекту і, за допомогою вузлів, визначає їх відношення в
часі [26].
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Рисунок 6.5 – Діаграма декомпозиції
Програма має деякі розгалуження під час виконання, а саме логічні
елементи J1, J2 та J3, що показують:
а) всі попередні процеси повинні бути завершені;
б) всі наступні процеси повинні бути запущені.
З діаграми видно, що робота починається з запуску програми, далі
завантажується матриця замін (BLOSUM або PAM на вибір користувача),
вибір користувачем алгоритму вирівнювання та запис або завантаження з
файлу двох біологічних послідовностей з вказанням штрафу та коефіцієнту
чутливості (для оптимального глобального вирівнювання). Наступною дією
є запуск вирівнювання, після чого відбувається формування таблиці ваги і в
результаті маємо вирівняні послідовності, вагу, заповнену матрицю
динамічного програмування та виділений шлях зворотнього проходу по
матриці.
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6.3 Модель варіантів використання

6.3.1 Діаграма Use Case

Діаграма

Use

Case

(рис.

6.6)

відображає

графічне

представленнявзаємодії користувача комп'ютерної системи [30].

Рисунок 6.6 – Діаграма Use Case
Діаграма відображає процеси з точки зору користувача. Користувач
запускає програму, завантажує файл матриці замін, вводить або завантажує
дві біологічні послідовності, вказує штраф та коефіцієнт чутливості (для
оптимального глобального вирівнювання) і запускає вирівнювання.
6.4 Модель аналізу
6.4.1 Діаграма класів аналізу
Діаграма класів (рис. 6.7) показує класи і їх стосунки, тим самим
представляючи логічний аспект проекту [26].
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Рисунок 6.7 – Діаграма класів аналізу
Діаграма встановлює залежність між граничними, керуючими класами
та сутностями і зв'язками. З діаграми можна побачити, що діалогове вікно
складається з вікна вибору та завантаження файлу матриці замін, вікна, куди
записується або завантажується дві біологічні послідовності, вікна, де
вказується штраф, вікна, де вказується коефіцієнт чутливості, вікна в якому
будується

матриця

динамічного

програмування

та

вікна

в

якому

зображується результат вирівнювання. А також вкладки з вікном в якому
показано шлях зворотного проходу по матриці.
Висновки до розділу 6
В даному розділі описано етап проектування програмного продукту.
Розроблено функціональну модель, методологією IDEF0. Побудовано
контекстну діаграму, діаграму декомпозиції першого та другого рівня,
діаграму дерева вузлів , діаграму Use Case та діаграму класів аналізу.
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РОЗДІЛ 7 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

7.1 Загальний опис програмного продукту

Програма була створена в середовищі Visual Studio 2013 на мові
програмування С++.
Програма отримує введені послідовності, записаний штраф, вибрану
матрицю замін та, найголовніше, вибраний алгоритм вирівнювання і
перевіряє дані на правильність. Якщо ж всі дані введені коректно, то
створюється масив для збереження таблиці ваги.
Далі будується матриця динамічного програмування, заповнюються
рядки та стовпці матриці, обчислюється значення ваги для обраних символів.
Наступною дією програми є пошук оптимального шляху зворотного
проходу по матриці та виділення його зеленим кольором. В результаті
програма видає дві вирівняні послідовності та максимальну вагу.
7.2 Інтерфейс програмного продукту та інструкція користувача
Інтерфейс програми (рисунок 7.1) містить п′ять вікон. Перше вікно
потрібне для запису штрафу (gap opening penalty), друге вікно дає
можливість вибрати матрицю замін (рисунок 7.2 та 7.3) BLOSUM (45, 50, 62,
80, 90) або PAM (20, 100, 160, 250), третє – для вибору алгоритму
вирівнювання (alignment type: global or overlap), четверте та п′яте – для
запису двох біологічних послідовностей (sequence1 and sequence2) або
завантаження їх з файлу.
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Рисунок 7.1 – Інтерфейс програми

Рисунок 7.2 – Вибір матриці замін BLOSUM
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Рисунок 7.3 – Вибір матриці замін PAM
Праворуч розташовані дві кнопки: «Load» та знизу кнопка «Align».
Клавіша «Load» означає завантаження біологічної послідовності з файлу
(рис. 7.4), а клавіша «Align» - запуск вирівнювання (рис. 7.6).

Рисунок 7.4 – Завантаження біологічних послідовностей з файлу
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Матриця замін амінокислот BLOSUM62 показана на рисунку 7.5 [2].

Рисунок 7.5 – Матриця замін BLOSUM62
Після запуску вирівнювання бачимо зліва у вікні «Tab 1» побудовану
матрицю динамічного програмування та внизу у вікні результату маємо
максимальну вагу вирівнювання (Score) та дві вирівняні послідовності (рис
7.6 та 7.7) та на вкладці «Tab 2» бачимо найкращий шлях зворотного
проходу по матриці (рис. 7.8 та 7.9). Результат вирівнювання двох
біологічних послідовностей записується у файл result.txt (рис. 7.10 та 7.11).
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Рисунок 7.6 – Запуск та результат глобального вирівнювання

Рисунок 7.7 – Запуск та результат вирівнювання у випадку перекриття
біологічних послідовностей
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Рисунок 7.8 – Шлях зворотного проходу по матриці та результат
глобального вирівнювання

Рисунок 7.9 – Шлях зворотного проходу по матриці та результат
вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей
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Рисунок 7.10 – Результат глобального вирівнювання записано у файл

Рисунок 7.11 – Результат вирівнювання у випадку перекриття біологічних
послідовностей записано у файл
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Після вирівнювання бачимо зліва знизу дві кнопки на сайти Prosite та
Blast за допомогою яких можна дізнатися до якого сімейства відноситься
даний білок, який ми знайшли та організм до якого відноситься дана
послідовність (рис. 7.12).

Рисунок 7.12 – Сайти Prosite та Blast
7.3 Рекомендації щодо супроводу програмного продукту
Після вводу в експлуатацію програмного продукту можуть бути
виявлені дефекти, тому для відновлення дієздатності, адаптації програмного
продукту до нового середовища функціонування, а також покращення
характеристик програмного продукту необхідно відразу звернутись до
розробника.
Висновки до розділу 7
В даному розділі описано розроблений програмний продукт, а саме
інтерфейс, інструкцію користувача та рекомендації щодо супроводу даного
програмного продукту.
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РОЗДІЛ 8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
Вступ
Дана дипломна робота була виконана на базі ПрАТ «НДІ ПІТ». Метою
роботи є програмна реалізація системи пошуку оптимального глобального
вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей з її
використанням

в

ПрАТ

«Науково-дослідний

інститут

прикладних

інформаційних технологій».
В цьому розділі розглядаються норми та заходи з охорони праці й
техніки безпеки для комп’ютерної лабораторії, які будуть скеровані на
усунення потенційно шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що при
певних умовах можуть негативно вплинути

на організм працівників

лабораторії в процесі використання результатів даної дипломної роботи [31].

8.1

Загальна

характеристика

комп'ютерної

лабораторії

при

написанні програмного продукту
Розглянемо комп’ютерну лабораторію, призначену для обробки даних
на комп’ютері після процесу секвенування.
На рисунку 8.1 зображено план приміщення.
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Рисунок 8.1 − План лабораторії
Параметри

та

основні

елементи

комп’ютерної

лабораторії

відображенні в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1 – Параметри та основні елементи лабораторії
Параметр

Значення

Розміри

6 × 3,35 × 3 м

Кількість працюючих

3

Підлога

Лінолеум

Стіни

Нетоксична фарба світлого кольору

Стеля

Водоемульсійна фарба

Перелік предметів у приміщенні зазначено в таблиці 8.2.
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Таблиця 8.2 - Перелік найменувань на плані аудиторії
Номер Кількість
1

1

Назва елементу
Секвенатор MiSeq

Характеристика
Intel Core i3-330m 2,13 GHz CPU;
оперативна пам’ять 8Gb RAM; OC
Windows

7

Embedded

Standart;

розміри(мм): 686 × 565 × 523
2

1

Персональний комп'ютер

Монітор

ЖК

166V3LSB/62

Philips
15,6′′

V-line

1366x768,

системний блок (тип ЦП: AMD FX6300)
3

2

Ноутбук HP EliteBook 1040 Екран 14" (1920x1080) Full HD,
матовий; Intel Core i7-5600U (2.6
ГГц); RAM 8 ГБ; SSD 512 ГБ; Intel
HD Graphics 5500; Windows 7
Professional 64bit

4

1

HP OfficeJet Pro X576dw

517 x 399 x 517

5

1

Стіл

1970 x 770 x 830

6

3

Робочий стіл

720 x 580 x 790

7

1

Книжкова полиця

970 x 300 x 1800

8

1

Шафа для документів

700 x 400 x 1985

9

1

Умивальник

800 x 600

10

1

Відро для сміття

372 x 315 x 360

11

4

Стілець

530 x 570 x 850

12

2

Світильник

1275 x 127 x 675

13

2

Пожежний датчик КИ-

Тип КИ-1

1
14

1

Батарея М-140

840 x 140 x 582, 6 секцій

15

1

Вішалка

600 x 120 x 100

16

1

Кондиціонер

Тип:

SAMSUNG AQ09UGF

габарити: 470 х 660 х 240 мм

спліт-система;
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8.1.1 Робочі операції
Виконання лабораторної роботи полягає в пошуку оптимального
модифікованого

глобального

вирівнювання

двох

послідовностей

та

порівнянням результатів з глобальним вирівнюванням. За енергетичними
затратами на завдання, робота відноситься до категорії

"легка – 1а".

Порівняння реальних даних з нормативними вказано в таблиці 8.3.
Таблиця 8.3 − Порівняння реальних даних з нормативними
Параметр

Значення

Нормативні значення

Площа

7,03 м2

Не менше 6 м2

Об'єм

27,8 м3

Не менше 20 м3

Прохід

1,02 м

Не менше 1 м

Двері

1 × 2,1 м

1×2м

Площа та об'єм на одного працівника відповідають встановленим
нормам. Простору достатньо для того, щоб працівники відчували себе
комфортно на робочому місці.
8.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 [32] за природою дії поділяються на 4 групи (таблиця 8.4).
Таблиця 8.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Мікроклімат, освітлення, Токсичні

Біологічні

Психофізіологічні

Відсутні

Розумове

шум,

перенапруження,

електронебезпека,

монотонність праці

пожежонебезпека
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8.2.1 Хімічна безпека
Нормування шкідливих речовин проводять по гранично допустимих
концентраціях (ГДК, мг/м3) у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88, СН 245-71
«Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки». Хімічні
речовини присутні в приміщенні та засоби для захисту описані в таблицях
8.5 і 8.6 відповідно.
Таблиця 8.5 – Хімічні небезпечні фактори
Назва речовини
Формамід

Значення ГДК, мг/м3
3

Клас небезпеки

Небезпека для людини
Вплив

III

на

репродуктивну

систему при вдиханні, прийомі
всередину, попаданні на шкіру
або в очі
Трілон Б

2

Подразнення

III

шкірних

покривів, слизових оболонок
очей та дихальних шляхів,
симптоми бронхіту

Таблиця 8.6 – Засоби і заходи для захисту
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

У технологічному
обладнанні

Технічні
заходи

У приміщенні
Організаційні заходи

Хімічно стійкі корпуси та покриття;
контроль об′єму промивної рідини в
бутлі для збору відходів
Постійна

вентиляція

приміщення

кондиціонером типу «спліт»
Проведення

інструктажу

з

техніки

безпеки
Захисні

окуляри,

захисний

кислотностійкий фартух, маски медичні
ЗІЗ

тришарові з нетканого матеріалу Нікатор,
латексні рукавички Ambulance PF та
протипиловий респіратор
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Вміст шкідливих речовин в лабораторії не перевищує норми (значення
ГДК для речовини формамід не більше 3 мг/м3) і є допустимим для безпечної
роботи персоналу.
8.2.2 Електробезпека
Споживачі електроенергії в приміщенні вказані в таблицях 8.7 та 8.8. В
приміщенні все обладнання підключено до мережі змінного струму
напругою 220 Вт.
Таблиця 8.7 – Параметри секвенатора MiSeq
Напруга

Потужність (max)

Сила струму

100-240V, 50x60Hz

400W

10A

Таблиця 8.8 – Параметри споживачів напруги
Найменування

Робочі умови застосування

електроприладу

Споживча потужність,
Вт

Ноутбук

160

ПК

250

Принтер
250
Мережа змінного струму напруги
Кондиціонер

220±20 В частоти 50 Гц,
граничне відхилення частоти
живильної мережі ±0,5 Гц

220

Штучне освітлення
60
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У відповідності до категорії приміщення використовуються міри
електробезпеки, що вказані в таблиці 8.9.
Таблиця 8.9 – Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки
У

технологічному
обладнанні

Технічні
заходи

Встановлення
(проточна

фіксаторів

кювета,

відсік

в

секвенаторі

з

реактивами),

мережевий шнур секвенатора має гумову
ізоляцію
Прилади вмикаються в розетку через спеціальні

У приміщенні

розетки з заземленням, прихована та ізольована
проводка

(електропроводка

проведена

за

плінтусами)
Інструктаж з електробезпеки, проведення
Організаційні заходи

регулярної діагностики приладів на предмет
ушкоджень, попереджувальні написи у місцях
підвищеної небезпеки (220В)

ЗІЗ

Гумове взуття та рукавички

Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. За
ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане приміщення
відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки.
8.2.3 Шум та вібрація
Шум у кабінеті є постійним. Інформація та джерела шуму вказані в
таблицях 8.10 та 8.11. Рівень звуку протягом робочого дня змінюється не
більше, ніж на 5 дБА.
Секвенатор MiSeq чутливий до вібрації. Дотики до приладу після
початку циклу може негативно позначитися на результатах секвенування.
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Не відкривати відсік проточної кювети або дверцят відсіку реактивів, а
також не торкатися монітора приладу.
Таблиця 8.10 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання

Реальні

Нормативні значення

значення

Секвенатор

30 дБА

Принтер

40 дБА

Кондиціонер

26 дБА

ПК (системний блок)

8 дБА

50 дБА

Таблиця 8.11 – Джерела виникнення шуму і наслідки
Джерело шуму

Наслідки

Секвенатор
Принтер
Кондиціонер

Головні болі, мігрені, зниження уваги

ПК (системний блок)

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними
значеннями за ДСН 3.3.6.037-99 [33] можемо скласти список заходів з
охорони праці (таблиця 8.12).
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Таблиця 8.12 – Заходи безпеки
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки
У

Шумопоглинаючі корпуси, відсутні зазори

технологічному

Технічні

у з’єднаннях

обладнанні

заходи

Металопластикові

У приміщенні

вікна,

двокамерний

склопакет
Раціональне розташування робочих місць,
постійний

Організаційні заходи

контроль

відпочинку,

режиму праці

проведення

та

планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів
ЗІЗ

Непередбачені

8.2.4 Мікроклімат
Основними параметрами мікрокліматичних умов є температура
повітря в приміщенні, відносна вологість, швидкість вітру. Стан приміщення
та джерела впливу вказані в таблицях 8.13 та 8.14 відповідно.
Процедура

запуску

секвенатора

та

подальша

обробка

даних

виконуються стоячи, сидячи та пов′язана з ходінням і не потребує великого
фізичного навантаження, саме тому ці роботи відносяться до категорії легка
Iб.
Таблиця 8.13 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату
Температура повітря,
Період року
Холодний

період

року
Теплий період року

0

С

Відносна вологість, %

Швидкість повітря, м/с

Нoрм. зн.

Реал.зн.

Нoрм.зн.

Реал.зн.

Нoрм.зн.

Реал.зн.

22 - 24

21-23

60 - 40

55

0,1

0,1

23 - 25

22-24

60 - 40

45

0,1

0,1
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Температурні вимоги для правильної роботи секвенатора MiSeq: 15300С (±20С) повністю виконані в даній лабораторії.
Значення параметрів температури у рoбoчoму приміщенні не
перевищують нормативних значень, щo рoзглядається згіднo ДСН 3.3.6.04299 [34].
Таблиця 8.14 – Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови
Параметри мікроклімату

Наслідки

Система штучного

Переохолодження,

опалення,

застуда,

період

секвенатор,

продуктивності

року

працівники

праці,

Холодний

Температура

Джерела

зниження
ослаблення

організму

повітря
Теплий
період
року

Сонячна

радіація,

секвенатор,

продуктивності

працівники,

праці,

кондиціонер

організму

Атмосферне

Проблеми

повітря,
Відносна вологість

Зниження

повітря

ослаблення
з

диханням,

видихуване

пересихання шкіри та

працівниками,

губ, алергія, втома

кондиціонер
Кондиціонер,
Швидкість повітря

Протяги

вентиляція,
відкриті вікна та
двері

Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія робіт
дотримуються в повній мірі завдяки системам нормалізації мікроклімату, що
вказані в таблиці 8.15.
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Таблиця 8.15 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

У технологічному
обладнанні
Технічні
заходи

Електронний

захист

(секвенатор),

кулери

від
та

перегріву
радіатори

повітряного охолодження в блоках живлення

У холодну

Опалення (одна батарея М-140 6 секцій),

пору року

кондиціонер

У приміщенні

Природна вентиляція, кондиціонер, жалюзі на

У теплу

вікнах

пору року

Організовувати щоденне вологе прибирання
приміщення,

Організаційні заходи

розміщення

елементів

обладнання ефективно для вентиляції
ЗІЗ

Непередбачені

8.2.5 Освітлення
В даному приміщені проводиться виконання лабораторної роботи з
використанням секвенатора MiSeq. Секвенатор забезпечений сенсорною
панеллю із зрозумілим інтерфейсом. Фон програми світлий, точність зорової
роботи висока. Характеристика зорової роботи представлена в таблиці 8.16.
Таблиця 8.16 - Характеристика зорової роботи
Характе-

Найменший

ристика розмір об’єкту
зорової

розрізнення,м

роботи

м

Високої

Від 0,3 до 0,5

точності

включно

Розряд

Підрозряд

зорової

зорової

роботи

роботи

III

в

Контраст
об’єкта
розрізнення з
фоном
Середній

Характеристика

..

№ докум. Підпис Дата

освітлення

фону

бокове

Середній

1,2
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Таблиця 8.17 – Параметри освітлення
Параметр

Значення

Тип освітлення

Суміщене

Природне освітлення

Вікно

виходить

на

схід,

двокамерний

склопакет
Штучне освітлення

Л201 2шт. ЛТБ-40 4шт. 40Вт

Висота від підлоги

2,8 м

Параметри освітлення (таблиця 8.17) в лабораторії відповідають
вимогам нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [35] та ДСанПіН
3.3.2.007-98 [36]).
8.2.6 Пожежна безпека
У лабораторії джерелами займання можуть бути: волокнисті (папір),
тверді (столи, стільці, шафи та інше), пластикові (корпуса принтера,
монітору, клавіатури, секвенатора) матеріали (таблиця 8.18). Причинами
пожежонебезпеки може бути коротке замикання мережі.
Таблиця 8.18 – Характеристика пожежної небезпеки
Категорія

В (тверді горючі речовини, які здатні горіти)

Клас

Клас ІІ-ІІа

(простір у приміщенні, в якому

знаходяться тверді горючі речовини)

Щоб

запобігти

пожежі

в

лабораторії

прийнято

такі

міри

протипожежної безпеки (таблиця 8.18).
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Таблиця 8.19 - Заходи безпеки
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки
У

Корпуса обладнання виготовлені з негорючих

технологічному

матеріалів

обладнанні
Датчик теплової пожежної сигналізації КИ-1, у

Технічні

загальному коридорі, поруч з лабораторією,

заходи
У приміщенні

знаходиться 2 вогнегасники (маса заряду 4 кг,
пожежогасна речовина – порошок, довжина
струменю 3,5 м, маса 25 кг), передбачено вільний
доступ до мережних рубильників та вимикачів
Інструктаж з техніки безпеки та періодичний

Організаційні заходи

контроль

знань

про

правила

пожежної

безпеки, план евакуації при пожежі
ЗІЗ

Непередбачені

План евакуації при ймовірному виникненні пожежі представлений на
рисунку 8.2

Рисунок 8.2 − План евакуації
Час необхідний для евакуації вказано в таблиці 8.20.
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Таблиця 8.20 – Дані по евакуації
Найменування параметрів

Значення

Гранична відстань від лабораторії до сходів по основному шляху 7 м
евакуації
Гранична відстань від лабораторії до сходів по основному шляху 25 м
евакуації
Розрахунковий час евакуації по основному шляху

0,25 хв

Розрахунковий час евакуації по запасному шляху

0,8 хв

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [37],
шляхи евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Висновки до розділу 8
У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з
охорони праці й техніки безпеки в комп'ютерній лабораторії. Створені умови
забезпечують комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної
проблеми, були зазначені оптимальні умови мікроклімату, оптимального
освітлення, рівня шуму. Дотримання умов, що визначають оптимальну
організацію лабораторії, дозволить зберегти гарну працездатність протягом
всього учбового дня, підвищить, як у кількісному, так і в якісному
відносинах продуктивність праці студента.
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РОЗДІЛ 9 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
Вступ
Темою
глобального

дипломної

роботи

вирівнювання

у

є

«Система
випадку

пошуку

перекриття

оптимального
біологічних

послідовностей».
Програма дає можливість отримати не тільки остаточний результат
глобального та оптимального вирівнювань біологічних послідовностей, але
й дозволяє порівняти та проаналізувати результати вирівнювання. Також
заповнює матрицю динамічного програмування та показує зворотній прохід
по матриці для обох вирівнювань. Інтерфейс користувача був розроблений за
допомогою мови програмування С++ у середовищі розробки Microsoft Visual
Studio. Для економічного аналізу обрана система в цілому. Метою
дослідження є вибір кращого варіанту реалізації системи пошуку.
Оскільки результатом дипломної роботи є програмний продукт, що не
має аналогів, для аналізу можливих варіантів створення програмного
продукту було обрано один з найбільш ефективних методів, що
використовуються для вибору кращих варіантів рішення – функціональновартісного аналізу (ФВА).
Функціонально – вартісний аналіз – евристичний метод виявлення
можливостей зниження вартості та поліпшення якості об'єкта, що
аналізується як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його
життєвого циклу. Функціонально-вартісний аналіз можна розглядати як
підсистему комплексного економічного аналізу господарської діяльності
підприємства. Метою ФВА є вироблення оптимального варіанта, що
забезпечує повноцінне виконання досліджуваним об'єктом своїх основних
функцій при мінімальних затратах [38].
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9.1 Обґрунтування функцій програмного продукту
Виходячи з поставленої мети, можна визначити наступні функції
програмного продукту:
F1 – Вибір матриці замін
F2 – Вибір алгоритму вирівнювання
F3 – Завантаження двох біологічних послідовностей
F4 – Відображення результатів
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів розв’язання.
Для F1:
а) матриця замін BLOSUM;
б) матриця замін PAM;
Для F2:
а) алгоритм глобального вирівнювання;
б)алгоритм

глобального

вирівнювання

у

випадку

перекриття

біологічних послідовностей;
Для F3:
а) завантаження біологічних послідовностей з файлу формату .txt;
б) запис біологічних послідовностей власноруч.
Для F4:
а) збереження результатів вирівнювання у файлі формату .txt;
б) виведення результатів у вікні програми;
По розглянутим варіантам будуємо морфологічну карту (рисунок 9.1).
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F1

Матриця замін BLOSUM

F2

Алгоритм глобального
вирівнювання

Завантаження біологічних
F3 послідовностей з файлу формату
.txt

F4

Збереження результатів
вирівнювання у файлі формату
.txt

Матриця замін PAM

Алгоритм глобального вирівнювання
у випадку перекриття біологічних
послідовностей

Запис біологічних
послідовностей власноруч

Виведення результатів у вікні
програми

Рисунок 9.1 – Морфологічна карта
На основі цієї карти побудована позитивно-негативна матриця (таблиця
9.1).
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Таблиця 9.1 – Позитивно-негативна матриця функцій
Основна

Варіант

функція

реалізації
а)

Переваги

Недоліки

Можливість вибору матриці

Додаткова пам'ять

замін BLOSUM

F1

б)

Можливість вибору матриці

Додаткова пам'ять

замін PAM
F2

а)

Простота реалізації

Не висока точність

б)

Модифікований

Складність реалізації

а)
F3
б)

Швидкість завантаження
Не потрібен попередній ввід
даних

а)

Зручніше подальше

Можливе не розпізнавання
даних
Висока ймовірність помилки
Не наочне подання результатів

використання результатів

F4

б)

Більша наочність результатів

Ускладнене подальше
використання результатів

9.2 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
Для

характеристики

реалізованого

програмного

продукту

використаються параметри, найменування яких представлені в таблиці 9.2.
За даними технічної літератури й досвіду переддипломних робіт з
експлуатації програмного продукту визначаємо шкалу значення параметрів,
по яких будуємо характеристики.
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Таблиця 9.2 – Параметри програмного продукту
Найменування

Позначення

Гранично

Значення параметра

параметра

параметра

припустиме

Середнє

Досягає

значення

отримане

значення

значення
Час обробки даних

Х1

1000

500

200

Х2

130

250

300

Х3

1

0,5

0,3

Х4

32

10

7

алгоритмом, мс
Швидкість

виводу

інформації, Кб/с
Обсяг пам'яті, який
займає програма на
жорсткому диску, Мб
Обсяг

оперативної

пам'яті,

який

необхідний

для

роботи програми, Мб

12
10
8
1000
6

500
200

4
2
0
0

200

400

600

800

1000

1200

Рисунок 9.2 - Час обробки даних алгоритмом, мс
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12
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0
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200

300

400

Рисунок 9.3 - Швидкість виводу інформації, Кб/с
12
10
8

1

6

0.5

4

0.3

2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Рисунок 9.4 - Обсяг пам'яті, який займає програма на жорсткому диску, Мб
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Рисунок 9.5 - Обсяг оперативної пам'яті, який необхідний для роботи
програми, Мб
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Визначимо вагомість параметрів методом попарного порівняння й
занесемо в таблицю 9.3 залучаємо 7 експертів.
Таблиця 9.3 – Визначення вагомості параметрів
Параметри

Експерти

Підсумкове

Числове значення

значення
1

2

3

4

5

6

7

X1

Х2

>

>

<

<

<

>

>

>

1.5

X1

ХЗ

<

<

>

<

<

>

>

>

1.5

X1

X4

<

>

<

<

<

<

>

<

0.5

Х2

ХЗ

>

>

>

>

<

>

<

>

1.5

Х2

Х4

>

<

<

<

<

>

>

<

0.5

ХЗ

Х4

<

<

<

<

>

<

>

<

0.5

Для оцінки об'єктивності експертних оцінок розрахуємо коефіцієнт
конкордації експертних оцінок. Результат ранжирування параметрів і
розрахунку коефіцієнтів конкардації представимо в таблиці 9.4
Відхилення розраховується:
Δi = Ri – T,
де Ri – сума рангів параметра,
1

70

𝑛

4

𝑇 = ∗ 𝑅𝑖𝑗 =

= 17,5

Загальна сума рангів:
𝑅𝑖𝑗 =

𝑁∗𝑛(𝑛+1)
2

= 70,

де N - число експертів,n - кількість оцінюваних параметрів.
Квадратичне відхилення:
𝑆 = ∑𝑛𝑖=1 ∆2𝑖
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Таблиця 9.4 – Розрахунку коефіцієнтів конкордації
Параметри

Ранжирування

пар-рів

по Сума

оцінках експертів

Відхилення

Рангів

Квадратичне
відхилення

X1

1
3

2
1

3
2

4
1

5
1

6
1

7
1

10

-7,5

56,25

Х2

1

3

3

3

3

3

4

20

2,5

6,25

Х3

4

4

4

4

4

4

3

27

9,5

90,25

Х4

2

2

1

2

2

2

2

13

-4,5

Разом:

70

20,25
173

Коефіцієнт узгодження (конкардації) розраховуємо по формулі:
𝑊 = 12 ∗ 𝑆/𝑁 2∗ (𝑛3 − n),
де S = 173 - сумарне квадратичне відхилення,
n =4 - кількість параметрів,
N =7 - сумарна кількість експертів.
1

𝑇 = ∗ 𝑅𝑦 ,
𝑛

де Ry= 70 - сума рангів.
𝑊=

12∗41
7∗7(64−4)

= 0,706122449 > 0.67.

Для ПЕОМ коефіцієнт узгодження повинен бути не менше 0.67. Тому
що розрахункове значення коефіцієнта узгодження більше нормативного, тo
дані

експертних

оцінок

можуть

бути

використані

для

подальших

розрахунків. На підставі даних таблиці визначимо коефіцієнт важливості
кожного з параметрів. Результати розрахунку зводимо в таблицю 9.5.
Коефіцієнти важливості визначаються по співвідношенню:
1,5, 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗
𝑎𝑖𝑗 = [ 1, 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 ]
0,5, 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗
Важливість визначається по формулі:
𝜑𝑖 = 𝑏𝑖 / ∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖 ,
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де bi – вагомість i-го параметра:
𝑏𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 ,
aij – коефіцієнт важливості.
Таблиця 9.5 – Визначення коефіцієнта важливості кожного параметра
Параметр Xi

Параметри Xj

Перший крок

Другий крок

X1

X2

X3

X4

bi

Ki

b'i

K'i

X1

1

1,5

1,5

0,5

4,5

0,28125

20,25

0,293478

X2

0,5

1

1,5

0,5

3,5

0,21875

12,25

0,177536

X3

0,5

0,5

1

0,5

2,5

0,15625

6,25

0,09058

X4

1,5

1,5

1,5

1

5,5

0,34375

30,25

0,438406

16

1

69

1

9.3 Дослідження варіантів виконання основних функцій
Для якісної оцінки варіантів технологічних рішень будуємо позитивнонегативну матрицю (див табл. 1), в якій відображаються їх переваги та
недоліки, а також розраховуємо коефіцієнт якості по формулі :
𝐾𝑖𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝜑𝑗 ∗ 𝐵𝑖𝑗 ,
де φі — коефіцієнт вагомості і-го параметра якості в сукупності
прийнятих для розгляду параметрів якості; Вiј - оцінка і-го параметра якості
j-го варіанта виробу в балах; п - кількість параметрів виробу, які прийняті
для оцінки.Результати розрахунку узагальненого показника рівня якості
варіантів реалізації основних функцій виробу зводяться в таблицю 9.6.
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X1

1000

4,5

0,28125

Х4

32

5,5

0,34375

Х1

1000

4,5

0,28125

А

F1

А

Х2

130

3,5

0,21875

Х2

130

3,5

0,21875

X3

1

2,5

0,15625

Х4

32

5,5

0,34375

X2

130

3,5

0,21875

1,16

А
F4
Б

рівня, Кя

2,03

Б

F3

технічного

3,16

А

F2

Показник

вагомості, Фі

Коефіцієнт

балах, Ві

параметра в

Оцінка

параметра

значення

Абсолютне

функції

Параметри, які у

функції

реалізації

Варіант

функція

Основна

Таблиця 9.6 – Розрахунок коефіцієнта якості

1,89
2,66

Х4

32

5,5

0,34375

X2

130

3,5

0,21875

Х4

32

5,5

0,34375

Складанням абсолютних значень коефіцієнтів рівня

2,66

якості по

варіантах реалізації основних функцій знайдемо рівень якості варіантів
технологічного виконання. Результати у таблиці 9.7.
Таблиця 9.7 – Реалізації варіантів ПП
№ вар

F1

F2

F3

F4

Коеф. якості
варіанта

1

А

А

А

А

9,74

2

А

Б

A

А

8,87

3

А

А

А

Б

9,74

4

А

Б

А

Б

9,74

БС41с.4110.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист

104

9.4 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
Чотири варіанти включають в себе по 4 завдання. При чому, для
кожного варіанта 2 завдання будуть спільними :
1.

Програмування ПП.

3.

Перевірка вхідних даних.

Для 1 та 3

завдання, виходячи із норм часу для завдань

розрахункового характеру ступеня новизни Б та групи складності алгоритму
1, трудомісткість Тр= 43 людино-днів. Поправковий коефіцієнт, який
враховує вид використаної інформації для першого завдання (нормативнодовідкова інформація): Кпк = 0,68. Поправковий коефіцієнт, який враховує
складність контролю вхідної та вихідної інформації для завдань, К ск = 1.
Оскільки під час розробки цих завдань використовуються стандартні модулі,
врахуємо це за допомогою коефіцієнта Кст = 0,7.
Коефіцієнти Км і Кст.п, які враховують відповідно програмування на
мові високого рівня та розробку стандартного програмного забезпечення,
для всіх завдань становлять 1: Км = Кст.п= 1.
Отже, загальна

трудомісткість програмування першого та другого

завдання варіанту дорівнює:
То = Тр · Кп · Кск · Кст = 64 ∗ 0,68 ∗ 1 ∗ 0,7 =
30,46 людино − днів.
Проведемо аналогічні розрахунки для інших завдань.
Для 2 завдання варіант A (використовується алгоритм другої групи
складності, ступінь новизни В):
Тр = 19 людино-днів; Кп= 0,72; Кст= 0,8;
То = 19 ∗ 0,72 ∗ 0,8 = 10,94.
Для 2 завдання варіант В (використовується алгоритм першої групи
складності, ступінь новизни В):
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Тр = 43 людино-днів; Кп= 0,81; Кст= 0,8;
То = 43 ∗ 0,81 ∗ 0,8 = 27,86.
Для 3 завдання варіант A (використовується алгоритм другої групи
складності, ступінь новизни В):
Тр = 19 людино-днів; Кп= 0,72; Кст= 0,8;
То = 19 ∗ 0,72 ∗ 0,8 = 10,94.
Для 4 завдання варіант А (використовується алгоритм першої групи
складності, ступінь новизни В):
Тр= 43 людино-днів; Кп = 0,81; Кст = 0,8;
То = 43 ∗ 0,81 ∗ 0,8 = 27,86.
Для 4 завдання варіант Б (використовується алгоритм першої групи
складності, ступінь новизни Б):
Тр= 64 людино-днів; Кп = 1,21; Кст = 0,8;
То = 64 ∗ 1,21 ∗ 0,8 = 61,95.
Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати їх
трудомісткість:
ТI = (30,46 +10,94+55,29+10,94+27,86) • 8 = 1083,92 людино-годин
ТII= (30,46 +20,46+55,29+10,94+27,86) • 8 =1160,08 людино-годин
ТIIІ= (30,46 +10,94+55,29+10,94+61,95) • 8 =1356,64 людино-годин
ТIV= (30,46 +20,46+55,29+10,94+61,95) • 8 =1432,80 людино-годин
Очевидно, що вищу трудомісткість мають варіанти ІІІ та IV.
9.4.1 Розрахунок витрат на розробку програного продукту
Для обслуговування ПК залучений програміст із ЗП 6565 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,45.
Вартість одного комп′ютера – 10 000 грн.
Для однієї машини отримаємо собівартість:
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Сг = 12 × 6565 × 0,45 = 35 451 грн.
З урахуванням додаткової заробітної платі собівартість буде:
Соб = 35 451× (1 + 0.2) = 42 541 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Свід = 𝐶зп × 0,3677 = 42 541 × 0,3677 = 15642 грн.
Обчислимо амортизаційні відрахування (за амортизації 25% та
вартості ЕОМ 10 000грн):
Са = 1,15 × 0,25 × 10 000 = 2875 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :
Срем = 1,15 × 10 000 × 0,05 = 575 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Теф = (365 − 10 − 52 × 2) × 8 × 0,8 × 0,6 = 963,8 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :
Сел = 0,6 × 0,5 × 963,8 = 289,1 грн.
Накладні витрати:
Снакл = 35 451 × 0,67 = 23 752 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати розрахуємо за формулою:
Секс = 6565 ÷ 21 ÷ 8 × 0,45 × 963,8 × (1 + 0,368 + 0,67) + 2875 +
289,1 = 37 705 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ-Г = Секс / Теф=37 705/963,8= 39,1 грн/год.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
в залежно від обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
См.ч = 775 • 39,1 = 30 302,5 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = 55 354 • 0,67 =37 087,2 грн.
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Визначимо вартість розробки програмного продукту за варіантами:
СПП= 140 320,7 грн.

9.4.2

Вибір

кращого

варіанта

програмного

продукту

техніко-

економічного рівня
Коефіцієнт техніко-економічного рівня розраховують за формулою:
КТЕР1 = 9,74/ 140 320,7 = 6,94 • 10-4;
КТЕР2 = 8,87/ 140 320,7 = 6,32 • 10-4;

.

У результаті розрахунку критерію ефективності найбільш ефективним
є 2 варіант реалізації програми з коефіцієнтом техніко-економічного рівня
КТЕР3= 6,94 • 10-4.
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Висновки до розділу 9
З метою оцінки вартості для створеного програмного продукту
проведено функціонально - вартісний аналіз, який є невід’ємною складовою
розвитку різноманітних сфер, де використовуються комп’ютерні технології.
Здійснено оцінку основних характеристик програмного продукту, що
реалізує систему пошуку оптимального глобального вирівнювання у випадку
перекриття біологічних послідовностей.
На основі функцій програмного продукту виділено його основні
параметри, побудовано графіки залежності бальної оцінки параметра від
його основного значення та визначено коефіцієнти вагомості параметрів.
На основі даних про зміст основних функцій, порівняльного аналізу
варіантів реалізації функцій за її перевагами і недоліками та коефіцієнтами
вагомості параметрів ПП визначено чотири найбільш перспективні варіанти
реалізації продукту.
За результатами проведення функціонально-вартісного аналізу ми
можемо стверджувати, що найкращим з точки зору показників економічної
ефективності є другий варіант. Він передбачає: вибір матриці замін
BLOSUM, використання алгоритму глобального вирівнювання у випадку
перекриття

біологічних

послідовностей

з

файлу

послідовностей;
формату

.txt

завантаження
та

збереження

біологічних
результатів

вирівнювання у файлі формату .txt.
Тобто, при оцінці важливих параметрів майбутньої програми
найбільшу значимість мала корисність інформації та структурованість і
логічність.
Собівартість даного програмного продукту складає 140 320,7 грн.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В результаті роботи було створено систему пошуку оптимального
глобального

вирівнювання

у

випадку

перекриття

біологічних

послідовностей. Було виявлено актуальні задачі в цій сфері та їх реалізовано.
У відповідності до мети роботи реалізовано у повному обсязі наступні
задачі:
1.

Проаналізовано варіанти розробки програмного продукту.

2.

Розглянуто глобальне вирівнювання методом Нідлмана-Вунша.

3.

Розглянуто та проаналізовано глобальне вирівнювання у випадку

перекриття біологічних послідовностей.
Реалізовано

4.

систему

пошуку

оптимального

глобального

вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей згідно
вимог Замовника – ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних
інформаційних технологій».
5.

Оформлені рекомендації щодо супроводу програмного продукту.

6.

Розглянуті основні положення з охорони праці: проведено аналіз

небезпек при роботі з програмним продуктом та прийняті заходи щодо
зменшення негативних факторів.
Розглянуті основні положення з економіки: функціонально –

7.

вартісний аналіз для розробленого програмного продукту.
На

даному

етапі

програмний

продукт

повністю

готовий

до

використання. Програма може бути вдосконалена та доповнена новими
функціями необхідними для учбового процесу.
Дану дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну
атестацію студентів НТУУ «КПІ»» [39].
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Додаток А

Лістинг програмного продукту
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QFileDialog>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
{
ui->setupUi(this);
ui->lineEdit->setMinimum(1);
ui->lineEdit->setMaximum(999);
ui->lineEdit->setValue(8);
ui->threshold->setMinimum(-999);
ui->threshold->setMaximum(999);
ui->threshold->setDisabled(true);
ui->PamBox->setDisabled(true);
ui->res->setReadOnly(true);
ui->global->setChecked(true);
ui->BlosumButton->setChecked(true);
ui->label_5->setText("<a
href=\"http://prosite.expasy.org/\"><img

border=\"0\"

alt=\"Prosite\" src=\":/img/prosite.png\" height=\"46\"></a>");
ui->label_5->setTextFormat(Qt::RichText);
ui->label_5>setTextInteractionFlags(Qt::TextBrowserInteraction);
ui->label_5->setOpenExternalLinks(true);
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ui->label_6->setText("<a
href=\"http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi\"><img
border=\"0\"

alt=\"Blast\"

src=\":/img/blast.png\"

height=\"46\"></a>");
ui->label_6->setTextFormat(Qt::RichText);
ui->label_6>setTextInteractionFlags(Qt::TextBrowserInteraction);
ui->label_6->setOpenExternalLinks(true);
QFile styleF;
styleF.setFileName(":/style/style.css");
styleF.open(QFile::ReadOnly);
QString qssStr = styleF.readAll();
qApp->setStyleSheet(qssStr);
setWindowTitle("SequenceAlignment");
}
MainWindow::~MainWindow()
{
delete matrix;
delete ui;
}
void MainWindow::on_align_clicked()
{
QString filename;
if(ui->BlosumButton->isChecked())
filename="BLOSUM"+ui->BlosumBox->currentText();
else
filename="PAM"+ui->PamBox->currentText();
QFile *file = new QFile(":/txt/"+filename+".txt");
matrseq = "ARNDCQEGHILKMFPSTWYVBZX";
matrix = new int*[matrseq.length()+1];
for(int i = 0; i < matrseq.length()+1; ++i)
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matrix[i] = new int[matrseq.length()+1];
if

(!file->open(QIODevice::Text

|

QIODevice::ReadOnly))

return;
QByteArray ba;
ba = file->readLine();
file->close();
QList<QByteArray> baList = ba.split(' ');
QList<int> intList;
for (int i=0;i<baList.size();i++)
{
intList.append(baList[i].toInt());
}
int k = 0;
for(int i=0;i<matrseq.length()+1;i++)
for(int j=0;j<matrseq.length()+1;j++)
{
matrix[i][j] = intList.at(k);
k++;
}
result = "";
QRegExp check("[ARNDCQEGHILKMFPSTWYVBZX]+");
s1 = ui->seq1->toPlainText().toUpper();
s2 = ui->seq2->toPlainText().toUpper();
s1 = s1.simplified();
s1.replace( " ", "" );
s2 = s2.simplified();
s2.replace( " ", "" );
if(s1.length()==0||s2.length()==0

||

!check.exactMatch(s1)

|| !check.exactMatch(s2))
ui->res->setText("Error");
else
{
QString out = seqAlignment(s1,s2);
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ui->res->setText(out);
QString filename = "result.txt";
QFile file(filename);
if (file.open(QIODevice::WriteOnly|QFile::Truncate))
{
QTextStream stream(&file);
stream << out;
}
}
}
QString MainWindow::seqAlignment(QString seq1, QString seq2)
{
int penalty = -1*ui->lineEdit->value();
int T = ui->threshold->value();
//------------------------if(seq1.size()<seq2.size())
{
QString temp = seq1;
seq1=seq2;
seq2=temp;
}
int* seq1num = new int[seq1.length()];
int* seq2num = new int[seq2.length()];
try
{
bool flag = true;
for(int i=0; i<seq1.length(); i++)
{
for(int j=0; j<matrseq.length();j++)
{
if(seq1[i] == matrseq[j])
{
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seq1num[i]=j;
flag = true;
break;
}
else
flag = false;
}
if(!flag)
throw 1;
}
for(int i=0; i<seq2.length(); i++)
{
for(int j=0; j<matrseq.length();j++)
{
if(seq2[i]==matrseq[j])
{
seq2num[i]=j;
flag = true;
break;
}
else
flag = false;
}
if(!flag)
throw 2;
}
}
catch(int e)
{
delete[] seq1num;
delete[] seq2num;
if(e==1)
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return "Error in first sequence";
else
return "Error in second sequence";
}
int** val = new int*[seq2.length()+1];
for(int i = 0; i < seq2.length()+1; ++i)
val[i] = new int[seq1.length()+1];
int** idir = new int*[seq2.length()+1];
for(int i = 0; i < seq2.length()+1; ++i)
idir[i] = new int[seq1.length()+1];
for(int i = 0; i < seq1.length()+1; ++i)
for(int j = 0; j < seq2.length()+1; ++j)
idir[j][i]=0;
int diag, hor, ver;
val[0][0] = 0;
if(ui->global->isChecked())
{
for(int i = 1; i < seq2.length()+1; i++)
{
val[i][0] = val[i-1][0] + penalty;
idir[i][0] = 3;
}
for(int i = 1; i < seq1.length()+1; i++)
{
val[0][i] = val[0][i-1] + penalty;
idir[0][i] = 2;
}
for(int j = 1; j < seq1.length()+1; j++)
{
for(int i = 1; i < seq2.length()+1; i++)
{
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diag

=

val[i-1][j-1]

+

matrix[seq1num[j-

1]][seq2num[i-1]];
hor = val[i][j-1] + penalty;
ver = val[i-1][j] + penalty;
if((hor>diag)&&(hor>ver))
{
idir[i][j]=2;
val[i][j]=hor;
}
else if((ver > diag))
{
idir[i][j] = 3;
val[i][j] = ver;
}
else
{
idir[i][j] = 1;
val[i][j] = diag;
}
}
}
}
else
{
for(int i = 1; i < seq2.length()+1; i++)
{
val[i][0] = 0;
}
for(int i = 1; i < seq1.length()+1; i++)
{
val[0][i] = 0;
}
int fill = 0;
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for(int j = 1; j < seq1.length()+1; j++)
{
for(int i = 0; i < seq2.length()+1; i++)
{
if(i<1) val[i][j] = fill;
else
{
diag

=

val[i-1][j-1]

+

matrix[seq1num[j-

1]][seq2num[i-1]];
hor = val[i][j-1] + penalty;
ver = val[i-1][j] + penalty;
if((hor>diag)&&(hor>ver))
{
idir[i][j]=2;
val[i][j]=hor;
}
else if((ver > diag))
{
idir[i][j] = 3;
val[i][j] = ver;
}
else
{
idir[i][j] = 1;
val[i][j] = diag;
}
}
}
if(fill< (val[seq2.length()][j]-T))
fill = val[seq2.length()][j]-T;
}
}
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QStandardItemModel*

model

=

new

QStandardItemModel(seq2.length()+1, seq1.length()+1, this);
ui->tableView->setModel(model);
for(int i = 0; i < seq2.length()+1; i++)
{
for(int j = 0; j < seq1.length()+1; j++)
{
QModelIndex index = model->index(i, j);
model->setData(index, val[i][j]);
}
}
model>setHorizontalHeaderLabels(QStringList(seq1.split("")));
model->setVerticalHeaderLabels(QStringList(seq2.split("")));
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
QStandardItemModel*

model2

=

new

QStandardItemModel(seq2.length()+1, seq1.length()+1, this);
ui->tableView_2->setModel(model2);
model2>setHorizontalHeaderLabels(QStringList(seq1.split("")));
model2>setVerticalHeaderLabels(QStringList(seq2.split("")));
ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
QVector<QChar> seqA;
QVector<QChar> seqB;
if(ui->global->isChecked())
backway(seq1.length()+1, seq2.length()+1, &seqA, &seqB,
val, idir, seq1, seq2, model, model2);
else
overlapbackway(seq1.length()+1,

seq2.length()+1,

&seqA,

&seqB, val, idir, seq1, seq2, model, model2);
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result += seqA[0];
for(int i=1;i<seqA.size();i++)
{
result+=seqA[i];
}
result+="\r\n";
for(int i=0;i<seqA.size();i++)
{
if(seqA[i]==seqB[i])
result+="|";
else
result+=" ";
}
result+="\r\n";
for(int i=0;i<seqB.size();i++)
{
result+=seqB[i];
}
for(int i = 0; i < seq2.length()+1; ++i)
delete idir[i];
delete[] idir;
for(int i = 0; i < seq2.length()+1; ++i)
delete val[i];
delete[] val;
delete[] seq1num;
delete[] seq2num;
return result;
}
void

MainWindow::backway(int

j,

int

i,

QVector<QChar>*

seqA,

QVector<QChar>* seqB, int ** val, int ** idir, QString seq1,
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QString

seq2,

QStandardItemModel*

model,

QStandardItemModel*

model2)
{
i-=1; j-=1;
result

=

"Score:

"

+

QString::number(val[i][j])

+

"\r\n\r\n";
while(j!=0 || i!=0)
{
if(idir[i][j]==1)
{
seqA->push_front(seq1[j-1]);
seqB->push_front(seq2[i-1]);
model2->setData(model2>index(i,j),QIcon(":/img/diag.png"), Qt::DecorationRole);
model->setData(model->index(i,j),QBrush(QColor(24,
255, 210)), Qt::BackgroundRole);
i-=1;
j-=1;
}
if(idir[i][j]==3)
{
seqA->push_front('-');
seqB->push_front(seq2[i-1]);
model2->setData(model2>index(i,j),QIcon(":/img/up.png"), Qt::DecorationRole);
model->setData(model->index(i,j),QBrush(QColor(24,
255, 210)), Qt::BackgroundRole);
i-=1;
}
if(idir[i][j]==2)
{
seqA->push_front(seq1[j-1]);
seqB->push_front('-');
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model2->setData(model2>index(i,j),QIcon(":/img/left.png"), Qt::DecorationRole);
model->setData(model->index(i,j),QBrush(QColor(24,
255, 210)), Qt::BackgroundRole);
j-=1;
}
}
}
void MainWindow::overlapbackway(int c, int r,

QVector<QChar>*

seqA, QVector<QChar>* seqB, int ** val, int ** idir, QString
seq1,

QString

seq2,

QStandardItemModel*

model,

QStandardItemModel* model2)
{
int maxi=0, maxj=0, max = val[1][c-1];
for(int i = 1; i < r; i++){
if(val[i][c-1]>=max)
{
max = val[i][c-1];
maxi = i;
maxj = c-1;
}
}
for(int j = 1; j < c; j++)
{
if(val[r-1][j]>=max)
{
max = val[r-1][j];
maxi = r-1;
maxj = j;
}
}
int k = c-1;
int l = r-1;
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while(k>maxj)
{
seqA->push_front(seq1[k-1]);
seqB->push_front('-');
k--;
}
while(l>maxi)
{
seqB->push_front(seq2[l-1]);
seqA->push_front('-');
l--;
}
int i=maxi;
int j=maxj;
result

=

"Score:

"

+

QString::number(val[i][j])

+

"\r\n\r\n";
while(j>0)
{
if(idir[i][j]==1)
{
seqA->push_front(seq1[j-1]);
seqB->push_front(seq2[i-1]);
model2->setData(model2>index(i,j),QIcon(":/img/diag.png"), Qt::DecorationRole);
model->setData(model->index(i,j),QBrush(QColor(24,
255, 210)), Qt::BackgroundRole);
i-=1;
j-=1;
}
if(idir[i][j]==3)
{
seqA->push_front('-');
seqB->push_front(seq2[i-1]);
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model2->setData(model2>index(i,j),QIcon(":/img/up.png"), Qt::DecorationRole);
model->setData(model->index(i,j),QBrush(QColor(24,
255, 210)), Qt::BackgroundRole);
i-=1;
}
if(idir[i][j]==2)
{
seqA->push_front(seq1[j-1]);
seqB->push_front('-');
model2->setData(model2>index(i,j),QIcon(":/img/left.png"), Qt::DecorationRole);
model->setData(model->index(i,j),QBrush(QColor(24,
255, 210)), Qt::BackgroundRole);
j-=1;
}
if(idir[i][j]==0)
{
if(max==0)
{
seqA->push_front(seq1[j-1]);
seqB->push_front('-');
j-=1;
}
break;
}
}
while(j>=1)
{
seqA->push_front(seq1[j-1]);
seqB->push_front('-');
j--;
}
while(i>=1)
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{
seqB->push_front(seq2[i-1]);
seqA->push_front('-');
i--;
}
}
void MainWindow::on_overlap_clicked()
{
ui->threshold->setEnabled(true);
}
void MainWindow::on_global_clicked()
{
ui->threshold->setEnabled(false);
}
void MainWindow::on_load_clicked()
{
QString dir = QDir::currentPath() ;
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
"Open File",
dir,
"txt

files

(*.txt)"
);
QFile inputFile(fileName);
QString line;
if (inputFile.open(QIODevice::ReadOnly))
{
QTextStream in(&inputFile);
while (!in.atEnd())
{
line = in.readLine();
}
inputFile.close();
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}
ui->seq1->setPlainText(line);
}
void MainWindow::on_load_2_clicked()
{
QString dir = QDir::currentPath();
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
"Open File",
dir,
"txt

files

(*.txt)"
);
QFile inputFile(fileName);
QString line;
if (inputFile.open(QIODevice::ReadOnly))
{
QTextStream in(&inputFile);
while (!in.atEnd())
{
line = in.readLine();
}
inputFile.close();
}
ui->seq2->setPlainText(line);
}
void MainWindow::on_BlosumButton_clicked()
{
ui->BlosumBox->setEnabled(true);
ui->PamBox->setEnabled(false);
}
void MainWindow::on_PamButton_clicked()
{
ui->BlosumBox->setEnabled(false);
ui->PamBox->setEnabled(true);}
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