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АНOТАЦIЯ
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Метою рoбoти була розробка навчальної інформаційної системи для
визначення вторинної структури РНК. Програмний продукт реалізовано у
середовищі розробки Visual Studio 2015 на мові програмування C#.
Результатом рoбoти є програмний продукт для визначення вторинної структури
РНК, що може використовуватись у навчальних цілях для демонстрації роботи
алгоритму.
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1. Тези доповіді «Система визначення оптимальної вторинної структури
РНК» на науково-практичну конференцію «Вітчизняні інженерні розробки для
охорони здоров’я» (сумісно з науковим керівником).
2. Тези доповіді «Визначення вторинної структури РНК з урахуванням
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конференцію

студентів,
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послідовностей», розділу «Методи структурної біоінформатики».
Ключові слова: ДНК, вторинна структура РНК, алгоритм Нуссинів,
обернений обхід.

ABSTRACT

The amount of explanatory note is 83 pages, contains 43 illustrations, 21 tables
and 2 applications. A total were processed 31 sources.
Aim was to develop educational information system to determine the
secondary RNA structure. The software is implemented in a development
environment Visual Studio 2015 programming language C #. As a result is a software
for determination the secondary RNA structure that can be used for educational
purposes for algorithm demonstration.
Following works were printed:
1. Abstracts "System of the optimal RNA secondary structure determination"
for the scientific conference "Domestic engineering development for health care"
(together with the supervisor).
2. Abstracts "Determination of RNA secondary structure including SECIS
regulatory elements" at the V National Scientific Conference of Students and Young
Scientists "Biotechnology: achievements and hope" (together with the supervisor).
This work was commissioned and implemented in the work of the Faculty of
Biomedical Engineering, for educational purposes, for subject "Analysis of biological
sequences" section "Methods of structural bioinformatics."
Keywords: DNA, RNA secondary structure, algorithm Nussinov, traceback.
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ВСТУП

Актуальність.
В даний час біоінформатика виконує велику роль у вивченні, аналізі та
роботі з біологічною інформацією. Це один з найбільш провідних напрямків,
який розвивається у всьому світі.
Важливим кроком в становленні і розвитку біоінформатики став
проект по секвенуванню геному людини. В інформаційному геномі кожного
організму міститься детальний план майбутнього розвитку і функціонування
цього індивідуума.
Новизна.
Реалізований програмний продукт дає можливість отримати не тільки
кінцевий результат, а й проконтролювати проміжні етапи побудови матриці
динамічного програмування, визначення альтернативних структур. Також є
можливість графічно побачити всі структури.
Перспективність або практична значимість
Після визначення вторинної структури РНК чи альтернативних структур
можна передбачити третинну структуру РНК, що визначає її функції.
Програмний продукт може використовуватись у навчальних та наукових
цілях.
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Мета роботи.
Розробити програмний продукт, що дозволяє визначити вторинну
структури РНК.
Об’єктом дослідження є біологічні послідовності.
Предметом дослідження є алгоритм Нуссинів для передбачення
вторинної структури РНК.
У відповідності до мети роботи були поставлені наступні задачі:
 дослідити існуючі програмні продукти для передбачення вторинної
структури РНК;
 розробити програмний продукт для передбачення вторинної структури
РНК по алгоритму Нуссинів, враховуючи недоліки вже існуючих
програмних продуктів;
 протестувати створений програмний продукт;
 впровадити програмний продукт в роботу.
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РОЗДІЛ 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
1.1 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 [1].
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 становлення 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;
в) аналізу та інтерпретації біологічних даних різного типу –
зокрема, послідовностей ДНК, РНК і білків, білкових структур,
профілів експресії генів і біохімічних шляхів.
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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)).
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,
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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 [2].
1.2 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;
д) мають бути розвинені потужніші методи ви структури білку за
первинною послідовністю амінокислотних залишків;
Але є і численні перспективи:
а) кваліфіковані фахівці в області біоінформатики потрібні в
багатьох науково-дослідних і фармацевтичних компаніях;
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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 [3].
1.3 Біоінформатика в медицині
Вивчення послідовності людського генома, так само як і геномів інших
організмів, може допомогти в поліпшенні здоров'я людства.
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;
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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 [2].

1.4 Біологічні послідовності

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.
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

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

14

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.
Важливе застосування дослідження ДНК – генетичне захворювання. У
особин, заражених одним генетичним захворюванням спостерігаються
однакові зміни в ДНК, що може бути використано в медицині як для
теоретичного дослідження захворювання, так і для лікування від нього.
РНК (рибонуклеїнова

кислота) —

клас нуклеїнових

кислот,

лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної
кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті
основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил ( на відміну від ДНК, що замість
урацила містить тимін).
В усіх класах присутні наступні види РНК:
а)

рибосомна (рРНК);

б)

транспортна (тРНК);

в)

інформаційна або матрична (мРНК).

Рибосомна РНК (рРНК) — вид РНК, що є центральним компонентом
рибосоми, комплексу, що збирає білки у клітині.
Транспортна РНК (тРНК) — маленький ланцюжок РНК ( 73-93
нуклеотидів ), що служить для постачання специфічних амінокислот,
необхідних для синтезу нового поліпептидного ланцюжка, до місця
трансляції.
Матрична

рибонуклеїнова

кислота

(

мРНК,

менше-вживаний

синонім — інформаційна РНК або іРНК ) — тип РНК, що відповідає за
перенесення інформації про первинну структуру білків від ДНК до місць
синтезу білків.

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

15

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. 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 [4].

1.5 Структури РНК

Структура РНК визначається послідовністю рибонуклеотидів. Ця
послідовність

рибонуклеотидів

в

ланцюзі

називається

первинною

структурою РНК. Первинна структура строго специфічна і унікальна для
кожного виду РНК. Первинна структура РНК є своєрідним записом
біологічної

інформації,

закодованим

в

РНК

певним

набором

рибонуклеотидів, і визначає вторинну структуру, яка виявляється в
закручуванні нитки РНК в спіраль. Третинна структура також визначається
первинною структурою і є просторовим розташуванням всієї молекули РНК.
Третинна

структура

включає

вторинну

структуру

і

ті

фрагменти

полінуклеотидного ланцюга, які сполучають одну ділянку вторинної
структури з іншими. Це взаєморозташування і зв'язок фрагментів РНК [5].
Вторинна і третинна структури РНК формуються переважно за
рахунок водневих зв'язків і гідрофобних взаємодій між азотистими
рибонуклеїновими основамии. Термін “гідрофобний” означає, що дана
речовина або група елементів в одній з ділянок молекули відштовхує воду.
Термін “гідрофільний” застосовують по відношенню до речовини або групи
елементів, що притягують воду.
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На Рис. 1.1 показано основні елементи вторинної структури РНК:

Рисунок 1.1 – Основні елементи вторинної структури РНК
Шпилька - в молекулярній біології елемент вторинної структури РНК,
а також одноланцюгової ДНК. Шпилька утворюється в тому випадку, коли
дві послідовності одного й того ж ланцюга комплементарні один одному і
з'єднуються один з одним, перехиляючись одна до іншої і утворюючи на
кінці неспарених ділянку - петлю.
Псевдовузол - елемент вторинної структури нуклеїнових кислот (в
основному РНК), що складається з двох шпильок, в яких половина стебла
однієї шпильки розташовується між двома половинами стебла іншої
шпильки. Псевдовузли мають просторову структуру вузла.
Передбачення вторинної структури РНК - метод визначення вторинної
структури нуклеїнової кислоти по послідовності її нуклеотидів . Вторинну
структуру можна передбачати для одиничної послідовності або аналізувати
множинне вирівнювання сімейства родинних РНК [6].
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Багато способів передбачення вторинної структури засновані на методі
динамічного програмування і не в змозі ефективно виявляти псевдовузли .

1.6 Конформація ДНК
 A-ДНК або A-форма ДНК — одна з багатьох можливих подвійних
спіральних конформацій ДНК.

Це

подвійна правостороння

спіральна

структура, досить подібна до більш поширеної і відомої B-форми ДНК, але з
коротшою компактнішою структурою. Вважається, що A-ДНК є однією з
трьох біологічно активних подвійно-спіральних структур разом з B- і ZДНК. В лабораторних умовах ця конформація виникає при 75%-ній
вологості і у присутності іонів калію, натрію або цезію, число пар основ на
виток — 11, відстань між парами основ — 2,56 Å, кут обертання між
сусідніми парами основ — 32,7º, діаметр спіралі — 23 Å, всі основи мають
антиконформацію. Зображено на Рис.1.2:

Рисунок 1.2 - А-ДНК
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B-ДНК або B-форма ДНК — найпоширеніша форма ДНК. Ця

структура обертається праворуч і має ширину від 22 до 24 Å або 2,2 — 2,4
нм та довжину кожного нуклеотида 3,3 Å (0,33 нм). Зображено на Рис.1.3:

Рисунок 1.3 - В-ДНК
 Z - форма ДНК - левоспіральна (на відміну від A - ДНК і B - ДНК)
конформація ДНК . У кожної з комплементарних ниток Z - ДНК
відбувається чергування син- і анти - конформацій нуклеотидних ланок , а в
кожній парі підстав одне завжди знаходиться в син- конформації відносно
гликозидного зв'язку , інше - в анти - конформації [7].Схематично це
зображено на Рис. 1.4:

Рисунок 1.4 - Чергування конформаційних ланок в Z – ДНК
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1.7 Білки

Білки грають цілий ряд ролей в процесах життєдіяльності:

є

структурні білки (наприклад, білки оболонок вірусів, білки ороговілого
зовнішнього шару шкіри людини і тварин, білки цитоскелету); білки, що
каталізують хімічні реакції (ферменти); транспортні та інформаційні білки
(гемоглобін); регуляторні білки, включаючи гормони та рецепторні білки;
білки, що контролюють генетичну транскрипцію; білки, що беруть участь в
пізнаванні, включаючи клітинну адгезію, антитіла та інші білки імунної
системи [8].
Білки - досить великі молекули. У більшості випадків лише мала
частина їх структури - функціональний центр – виконує певну функцію,
інша частина існує тільки для того, щоб створювати і фіксувати просторові
зв'язки між залишками активних центрів. Білки еволюціонують завдяки
змінам, викликаним мутаціями в амінокислотній послідовності. Перший
принцип еволюції полягає в тому, що зміни в ДНК породжують мінливість у
білковій структурі і функції, що позначається на репродуктивній здатності
індивідуума, що буде впливати при природному відборі.
На даний момент відомо близько 15 000 структур білків. Більшість
була отримана за допомогою методів рентгенівської кристалографії і
ядерного магнітного резонансу [9].
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1.8 Геноміка

Предметом геноміки є розвиток і застосування методів молекулярної
картографії і секвенування, а також методів опису, розшифровки і аналізу
цілих геномів організмів та повних наборів генних продуктів.
Під геномом організму розуміють сумарну ДНК гаплоїдного набору
хромосом та кожного з позахромосомних генетичних елементів, що
міститься в окремій клітині зародкової лінії багатоклітинного організму.
Аналіз повних геномів дає інформацію про глобальну організацію,
експресію, регулювання і еволюцію спадкових матеріалів [10].
Розділяють структурну, функціональну і порівняльну геноміку.
Структурна геноміка займається формуванням генетичних і фізичних
карт, а також розшифровкою повних геномів.
Генетичні карти служать початковим матеріалом для побудови
фізичних карт і карт послідовностей з більш високою роздільною здатністю
і, крім того, вказують молекулярні точки входу при клонуванні генів.
Фізичні карти дають уявлення про те, як саме клони з бібліотек
геномних клонів розподілені в цілому геномі. Вони забезпечують
інформацію для позиційного клонування. Послідовності ДНК генома
потрібні при описі функцій усіх генів, включаючи експресію і регуляцію
генів.
Функціональна геноміка займається загальним вивченням структури,
картин експресії, взаємодій і регуляції молекул РНК і білків, що кодуються
геномом.
Порівняльна геноміка розглядає методи порівняння повних геномів
різних біологічних видів з метою визначення функцій кожного гена, а також
про еволюційні зв'язки організмів-носіїв цих геномів.
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Розшифровка повної геномної послідовності ДНК якого-небудь
організму дає можливість розпізнати усі гени цього організму і таким чином
визначити його генотип. Для виконання обробки, аналізу і опису
величезного числа генів і великих кількостей ДНК були винайдені
спеціальні експериментальні методи.
Оскільки звичайні методи секвенування можуть бути застосовані
тільки до коротких відрізків ДНК (100-1000 пар основ), довгі послідовності
можна розділити на фрагменти, а потім зібрати, щоб отримати повний
сіквенс великого відрізку ДНК [11].
Аналіз геномних послідовностей показує, що кожен організм має в
певний набір генів, необхідних для протікання основних метаболічних
процесів (таких як розмноження, гліколіз, синтез АТФ, обслуговування
генетичних механізмів), і також набором генів, продукти яких визначають
специфічну функцію цього організму. Тому розшифровка повного генома
дає ті базові знання, на підставі яких можна аналізувати експресію генів і
синтез білків, але сама по собі така розшифровка недостатня для визначення
повного набору білків організму.
Розмір генома, тобто кількість генетичної інформації на клітину, і
послідовність нуклеотидів в ДНК

практично завжди постійні для усіх

особин одного виду, але сильно розрізняються у різних видів[12].На Рис.1.5
показана геномна послідовність на прикладі ДНК:

Рисунок 1.5 – Геномна послідовність ДНК
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Висновки до розділу 1

Розглянуті основні питання галузі біоінформатики та визначено мету,
цілі

роботи.

Актуальність

роботи

полягає

у

впровадженні

нових

можливостей для передбачення вторинної структури РНК, шляхом
відстеження всіх альтернативних структур. Ці структури гарантують більшу
імовірність правильного передбачення, що в свою чергу допоможе точніше
виявити третинну структуру, а отже і функції.
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РОЗДІЛ 2 НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 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 [13].

2.2 Методи нового покоління
Методи нового покоління (next-generation sequencing) - назва методів,
що з'явилися нещодавно, основані на отриманні коротких читань – ридів
(«reads» ) довжиною 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 асемблювання геному з набору
«reads» [14].
Існує декілька компаній, що випускають пристрої для отримання
коротких «reads» .Найпоширенішими на ринку цих пристроїв є продукти
компанії Illumina. Завдання компанії Illumina полягає в досягненні
лідируючих позицій при розробці комплексних рішень в області генетики і
охорони здоров'я. Сьогодні компанія Illumina пропонує:
а)

секвенування;

б)

генотипування;

в)

аналіз генної експресії;

г)

молекулярну діагностику [15].
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2.3 Метод Сенгера

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

(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 [16].

2.4

Одномолекулярне секвенування в реальному часі Pacific

Biosciences
Метод одномолекулярного секвенування в реальному часі заснований
на спостереженні за роботою одиничної молекули ДНК - полімерази .
Використання чотирьох флуоресцентно - мічених нуклеотидів дозволяє
визначити який нуклеотид приєднує ДНК - полімеразу в даний момент[17].

2.5 Illumina

Автори методу - британські хіміки Шанкар Баласубраманіан і Девід
Кленерман. Цей метод секвенування використовує прикріплені до мікросфер
поодинокі молекули ДНК. Зображений на Рис. 2.1. У 2006 році була
запущена Solexa Genome Analyzer 1G, перша платформа, яка генерує короткі
ділянки геному. Після її придбання компанією Illumina Genome Analyzer
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використовує оптично прозорі осередки з 8 індивідуальними поверхнями, де
зв'язуються олігонуклеотиди. На відміну від піросеквенування, подовження
послідовності відбувається поступово, що дозволяє за раз за допомогою
камери знімати великі ДНК-чіпи[18].

Рисунок 2.1 – Мостова ампліфікація. Метод Illumina
2.6 Нанопорове секвенування

Метод заснований на вимірюванні струму іонів через одиничну
нанопору в безпровідній мембрані (Рис. 2.2). При проходженні через цю
пору нуклеотидів струм падає. Час , на яке змінюється струм іонів, і
величина цього падіння залежать від того, який нуклеотид в даний момент
знаходиться всередині пори[19].

Рисунок 2.2 – Нанопорове секвенування
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2.7 Застосування секвенування нового покоління


Геномний аналіз

Стали доступними геноми різних за складністю живих систем від
мікроорганізмів до людини, включаючи геном цитогенетичних, що
знаходяться в нормі клітин мієлоїдної лейкемії . Збільшення довжини читань
прискорило складання цілих геномів.


Напрямлене

пересеквенування

геномів

Секвенування певних регіонів в геномах використовується для виявлення
поліморфізмів (зокрема однонуклеотідих поліморфізмів) і мутацій в генах ,
задіяних в розвитку пухлинних і інших захворювань . Прикладом однієї з
таких широкомасштабних робіт може служити проект «1000 геномів».


Метагеноміка

СНП широко використовується в дослідженнях різноманітності
мікроорганізмів в різних зразках (наприклад , мікробні популяції в океані і
грунті , ідентифікація нових вірусів в органах , які підлягають
трансплантації,

опис

характерної

для

шлунково-кишкового

тракту

мікрофлори)


Секвенування транскриптома (Транскриптом - сукупність

всіх транскриптов , синтезованих однією клітиною або групою клітин ,
включаючи мРНК і некодуючі РНК).
На основі СНП створений новий підхід РНК - секвенування ( RNA seq ) для картування та підрахунку транскриптів в біологічних зразках . У
цього методу є переваги над використовуваним раніше методом ДНК мікрочіпів . Наприклад , ДНК - чіпи залежать від перекриття геномних
послідовностей , в той час як RNA - seq дозволяє охарактеризувати
транскрипцію без попереднього знання місця початку транскрипції [20].
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2.8 Передбачення вторинної структури РНК

Передбачення вторинної структури РНК - метод визначення вторинної
структури нуклеїнової кислоти по послідовності її нуклеотидів. Вторинну
структуру можна передбачати для одиничної послідовності або аналізувати
множинне вирівнювання сімейства родинних РНК.
Вторинна структура невеликих молекул РНК в значній мірі
визначається сильними локальними взаємодіями, такими як водневі зв'язку і
стекінг-взаємодії пар основ. Сума вільних енергій таких взаємодій повинна
забезпечувати стабільність даної структури. Для передбачення вільної
енергії

укладання

вторинної

структури

використовується

модель

найближчого сусіда. Найпростіший спосіб знайти структуру з мінімальною
вільною енергією - це генерувати всі можливі структури і обчислити для них
вільну

енергію,

але

число

можливих

структур

послідовності

експоненціально зростає зі збільшенням довжини РНК.
Динамічне програмування дозволяє перевірити всі можливі варіанти
вторинних структур РНК без безпосереднього їх створення. Алгоритм
працює рекурсивно. Найкраща структура з мінімальною можливою енергією
розраховується спершу для маленьких підпослідовностей, а потім - для все
більших і більших підпослідовностей. Точна будова молекули РНК
визначається обчисленням мінімальної вільної енергії повної послідовності.
Метод, запропонований в 1981 році Майклом Цукером і Патріком
Стейглером, передбачає, що правильна структура в рівновазі має найменшу
вільну енергію. Важлива відмінність від більш простого алгоритму Нуссінов
полягає в тому, що при обчисленні енергії шпильок, енергія стекінг
відповідає взаємодії сусідніх пар основ, а не самим парам[21].
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2.9 Алгоритм Нуссинів

Одним з підходів до передбачення вторинної структури РНК є
алгоритм Нуссінова , заснований на динамічному програмуванні і полягає в
знаходженні структури з найбільшою кількістю пар основ.
Перший

етап

заповнення

матриці

динамічного

програмування

пов`язаний з ініціалізацією матриці. При цьому комірки F (i, i  1) для
i  2...L та F (i, i )

для i  1...L приймають нульові значення. Для заданої

послідовності нуклеотидів РНК довжиною L

рекурсивно заповнюється

матриця динамічного програмування. На кожному кроці отримання ваги
комірки F (i, j ) вибирають максимальне значення, що відповідає одному з
чотирьох варіантів оптимальних структур [22]. Алгоритм не враховує такі
елементи вторинної структури, як

псевдовузли. Процедуру зворотного

проходу необхідно виконувати від комірки в правому верхньому куті
матриці, що відповідає максимальній кількості стабілізуючих водневих
зв`язків вторинної структури[23].

2.10 BABA Runnable

BABA Runnable – єдиний реалізований до цього часу ПП, що
передбачає вторинну структуру РНК за алгоритмом Нуссинів. На Рис. 2.3
показаний інтерфейс цієї програми.
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Рисунок 2.3 - BABA Runnable
Дана програма часто неправильно працює, проходячи по одному і тому
ж шляху декілька разів. Інтерфейс являється не зрозумілим для користувача,
адже немає довідок чи інструкцій.

підсвічує не всі можливі варіанти, а

також розраховує результат тільки для однієї структури.
Тобто, дана програма виводить тільки одну вторинну структуру РНК,
не беручи до уваги альтернативні структури, урахування яких значно
підвищує імовірність правильного передбачення. Також, у BABA Runnable
немає функції графічного зображення виявленої структури[24].
Висновки до розділу 2
Існує багато методів секвенування. Вони дають можливість прочитати
біологічні структури. Розуміння структур РНК дає можливість правильно
віднайти функції, а отже і правильно дослідити послідовності. На даний
момент існує лише один програмний продукт для цього.
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1 Визначення вимог і завдань
Аналіз функціональних можливостей представлених рішень дозволяє
сформувати типовий функціонал, який повинна підтримувати така програма:
1)

Формування матриці відносно введеної послідовності;

2)

Заповнення матриці згідно використовуваних формул;

3)

Обернений обхід матриці, визначаючи альтернативні структури;

4)

Виведення у дужковій формі всіх альтернативних структур;

5)

Можливість виведення ілюстрацій всіх структур, що вибиратиме
користувач.

Цільова аудиторія – студенти, які вивчають розділ «Біологічні
послідовності»

в

університеті;

вчені,

які

займаються

питаннями

біоінформатики.
3.2 Вхідні та вихідні дані
Для виконання описаних функціональних вимог програма має
отримати послідовність, введену користувачем.
До вихідних даних відноситься:


Альтернативні вторинні структури РНК у дужковій формі



Ілюстрації альтернативних структур

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

31

3.3 Вибір технології проектування та засобів розробки
Серед варіантів систем розробки програмного забезпечення є наступні:
C++ (Сі-плюс-плюс) — мова
підтримкою

програмування високого рівня

декількох парадигм

з

програмування: об'єктно-

орієнтованої, узагальненої та процедурної. Базується на мові С.
C

(англ.

C)

—

універсальна, процедурна, імперативна мова

програмування загального призначення, розроблена у 1972 році з метою
написання нею операційної системи UNIX.
C # (англ. Сі-шарп) — об'єктно-орієнтована мова програмування з
безпечною системою типізації для платформи.NET. Розроблена Андерсом
Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під егідою Microsoft
Research (при фірмі Microsoft).
Синтаксис C# близький до С++ і Java. Мова має строгу статичну
типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники
на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, коментарі у
форматі XML.

Перейнявши

мов С++, Delphi, Smalltalk —

багато
С#,

що

від

спираючись

своїх
на

попередників —

практику

їхнього

використання, виключає деякі моделі, що зарекомендували себе як
проблематичні при розробці програмних систем, наприклад множинне
спадкування класів (на відміну від C++).
Ці варіанти являються найкращими. Було вибрано використання C#, з
погляду зручності, та надійності.
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3.4 Проектування
3.4.1 Модель життєвого циклу
Модель життєвого циклу - структура, що складається із процесів, робіт
та задач, які включають в себе розробку, експлуатацію і супровід
програмного продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до неї
до припинення її використання.
Каскадна (або послідовна) модель. Передбачає строго послідовне в
часі і однократне виконання всіх фаз проекту з детальним попереднім
плануванням і визначеними вимогами.
Основною особливістю цієї моделі є розбиття всієї розробки на етапи.
Перехід від одного етапу до іншого відбувається лише при умові повного
завершення робіт на попередньому етапі. Кожен етап завершується
випуском документації, достатньої для того, щоб обробка могла бути
продовжена іншою командою розробників.
Спіральна модель. На відміну від каскадної, передбачає ітераційний
процес розробки інформаційної системи. Кожна ітерація є завершеним
циклом розробки кінцевого продукту. На кожному витку (ітерації) спіралі
створюється фрагмент або версія програмного продукту, уточнюється
кінцева ціль і характеристики проекту, визначається його якість, плануються
роботи для наступного витка.
Поміж існуючих моделей ЖЦ (каскадна, гнучка, спіральна та
еволюційна) було обрано каскадну модель. Оскільки це поетапне виконання
визначених дій. Також в цій моделі значна увага приділяється інженерії
вимог та власне проектуванню, що застраховує від вагомих помилок.
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3.4.2 Побудова ієрархічної структури та діаграма сутність-зв’язок
Побудована діаграма для пояснення структури роботи ПП та його
функцій. Також

на діаграмі сутність – зв’язок видно взаємодії між

користувачем та системою (Рис. 3.1 - 3.2).

Рисунок 3.1 – Ієрархічна структура ПП

Рисунок 3.2 – Діаграма сутність – зв’язок
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3.4.3 Контекстна діаграма IDEF0
Нотація IDEF0 - для документування процесів виробництва і
відображення інформації про використання ресурсів на кожному з етапів
проектування систем. Функціональне моделювання.
Використані ГОСТи:
ГОСТ 19.201-78: Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення
На Рис.3.3 зображена контекстна діаграма IDEF0, що відображає
використання всіх ресурсів в проекті. Діяльністю виступає власне створення
програмного продукту (ПП). Функціональне моделювання.

Рисунок 3.3 – Контекстна діаграма IDEF0
На вхід подаються вимоги до ПП та його дизайн. Ресурсами
виступають сценарії, ресурси комп’ютера, замовник. Виходом є власне ПП.
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3.4.4 Діаграма декомпозиції IDEF0
Діаграма першого рівня декомпозиції A0, а також всі наступні
діаграми декомпозиції, надають інтерфейсі обмеження (контекст) для
дочірніх діаграм.
Було вирішено розбити створення програмного продукту на наступні
складові:

аналізування,

проектування,

реалізування

та

тестування

правильності роботи, що зображено на Рис.3.4

Рисунок 3.4 – Діаграма декомпозиції IDEF0
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На рис.3.5 зображена декомпозиція пункту «Аналізування», що
дозволяє більш детально розглянути його структуру. Цей пункт включає в
себе: Прийняття послідовності, Аналіз вимог, Обробка запиту.

Рисунок 3.5 – Діаграма декомпозиції IDEF0 (аналізування)

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

37

На рис.3.6 зображена декомпозиція пункту «Проектування», що також
дозволяє більш детально розглянути його структуру.

Рисунок 3.6 – Діаграма декомпозиції IDEF0 (проектування)

3.4.5 Методологія IDEF3
Для опису логіки взаємодії інформаційних потоків більше підходить
IDEF3, звана також workflow diagramming, - методологія моделювання, що
використовує графічний

опис інформаційних

потоків, взаємин

між

процесами обробки інформації та об'єктів, що є частиною цих процесів.
Доцільним

є

після

створення

технічного

завдання

одночасно

виконувати проектування інтерфейсу та архітектури ПП.
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На рис.3.7 зображена діаграма IDEF3 пункту «Проектування
інтерфейсу». Пунктирні стрілки означають що процеси виконуються
одночасно та на одному рівні.

Рисунок 3.7 Діаграма IDEF3 (проектування інтерфейсу)
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3.4.6 Методологія DFD
Найважливішим способом опису процесу є діаграми потоків даних
(інформації) DFD (Data Flow Diagram). На Рис.3.8 зображено декомпозицію
пункту «Аналіз вимог». Зовнішнім посиланням тут виступає замовник,
котрий надає свої потреби.

Рисунок 3.8 – Діаграма DFD (аналіз вимог)
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На

Рис.3.9

зображено

декомпозицію

пункту

«Прийняття

запиту(послідовності)».

Рисунок 3.9 – Діаграма DFD (прийняття запиту (послідовності))

3.4.7

Діаграма варіантів

Діаграми варіантів використання (usecase diagrams) використовуються
для відображення сценаріїв використання системи (usecases) та користувачів
системи (actors), які використовують її функції. . На Рис.3.10 зображено Usecase діаграму.
Актором

виступає

користувач.

Сценарії

наступні:

введення

послідовності, запуск програми, що включає в себе заповнення матриці і
обернений обхід матриці, що в свою чергу визначає альтернативні
структури, за використанням яких будуються графічні зображення.
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Рисунок 3.10 – Use-case діаграма

3.4.8 Діаграми взаємодії

Опис головного успішного сценарію даного варіанта використання у
короткій формі: Користувач має на екрані вікно введення послідовності,
після його дій будується і заповнюється матриця, розраховуються водневі
зв’язки,

виконується

traceback(обернений

обхід)

та

розраховуються

альтернативні структури із можливістю їх представлення у графічному
вигляді.
На Рис.3.11 наведено діаграму послідовності, створену в середовищі
Rational Rose для даного прикладу. У верхній частині діаграми наведено
перелік об’єктів (логічні сутності), які взаємодіють між собою у процесі
виконання сценарію. Часова шкала на даній діаграмі направлена згори
донизу, крім того повідомлення пронумеровані відповідно до черги їх

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

42

пересилання між об’єктами. Нижче наведено короткий опис подій, що
відбуваються при виконанні даного варіанта використання.
При запуску інтерфейсу (1) користувач (2) вводить послідовність (3),
інтерфейс передає в матрицю програми послідовність (4), алгоритм
заповнює матрицю (5) та виконує обернений обхід (6), інтерфейс відображає
заповнену матрицю (7), відображає альтернативні структури (8), показує
графічні зображення структур(9), та передає управління користувачеві (10).

Рисунок 3.11 – Діаграма послідовності ПП
На Рис.3.11 наведено діаграму послідовності «Виконання алгоритму»
Користувач вводить послідовність (1), після чого інтерфейс перевіряє
правильність вводу (2), далі користувач (3) посилає запит до програми (4,5),
а програма заповнює матрицю (6), передаючи через інтерфейс результат (7),
де виводиться матриця (8), а після цього іде запит на обернений обхід
матриці (9), програма здійснює його (10), і передає через інтерфейс
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інформацію (11), де виводяться альтернативні вторинні структури РНК (12),
і зразу ж після цього управління передається користувачеві (13) .

Рисунок 3.12 – Діаграма послідовності «Виконання алгоритму»

3.4.9 Діаграма кооперацій

Діаграма кооперації має те ж саме призначення, що і діаграма
послідовності, але відображає процес виконання варіанта використання в
іншій нотації. Її головними компонентами є об’єкти, назви повідомлень та їх
напрям. Зображена на Рис. 3.12.
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Рисунок 3.13 – Діаграма кооперацій
3.4.10 Діаграма класів
Діаграми класів (Class diagrams) – головний тип діаграм UML, які
відображають логічну структуру програмної системи та суттєво впливають
на процес генерації програмного коду.
Було виділено наступні класи: Програма, Алгоритм, Користувач,
Вхідна послідовність, Вихідні структури, Матриця. Їхні методи, атрибути та
відношення між ними наведені на Рис. 3.14.

Рисунок 3.14 – Діаграма класів
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3.4.11 Діаграми станів
Діаграми станів та переходів (statechart diagrams) разом із діаграмами
діяльності та взаємодії, відображають певний сценарій, що виконується у
процесі функціонування системи в цілому, або певної її частини. Діаграма
станів відображає скінчений автомат у вигляді графу, вершинами якого є
стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а переходами – події, які
переводять об’єкт, який розглядається, з одного стану в інший. На Рис. 3.15
зображена діаграма станів ПП.

Рисунок 3.15 – Діаграма станів ПП
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3.4.12 Діаграми діяльності
Діаграми діяльності (activity diagrams) відображають послідовність дій,
що виконується в процесі реалізації певного варіанта використання або
функціонування системи в цілому.

Рисунок 3.16 – Діаграма діяльності ПП
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3.4.13 Алгоритм роботи

Рисунок 3.17 – Блок-схема
Висновки до розділу 3
В ході проектування ПП була створена ієрархічна структура та були
показані діаграми, що будуть корисними при створенні програми. Створені
блок-схеми основного алгоритму ПП та які буде необхідно реалізувати на
етапі кодування.
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РОЗДІЛ 4 МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА АЛГОРИТМУ НИССУНІВ
4.1 Математична формула розрахунку
При заповненні матриці використовуються чотири формули, які
показані на Рис. 4.1:
S (i  1, j  1)  1[i, jbase  pair ]
S (i  1, j )

S (i, j )  max 
S (i, j  1)
max i  k  j S (i, k )  S (k  1, j )

Рисунок 4.1 – Формули для заповнення матриці
Тобто, для кожної комірки розглядаються чотири потенційні значення,
і потім вибирається найбільше. Це значення свідчить про найбільшу
кількість водневих зв’язків.
Варто зазначити, що у першій формулі додається «1» тільки у випадку,
коли розглядається комплементарна пара, а саме «A-U» чи « G-C»
На Рис.4.2 показано, як виглядають структури при кожному з чотирьох
варіантів.

Рисунок 4.2 – Графічне представлення формул на прикладі
Саме така послідовність формул розглядається пріоритетно.
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При першому варіанті виконується умова комплементарності, тобто
присутня пара «A-U» чи « G-C».
Другий за пріоритетом випадок, коли i є неспареною, тоді виконується
вертикальний перехід по матриці.
Третій випадок, коли j неспарена, тоді виконується горизонтальний
перехід по матриці.
При останньому четвертому випадку, вводиться коефіцієнт k і
розглядаються комірки матриці згідно із цим коефіцієнтом.

4.2 Traceback (обернений обхід)

Коли виконується обернений обхід матриці, визначаючи оптимальні
структури з найбільшою кількістю водневих зв’язків, то пріоритет
зберігається той же самий.
Псевдокод для traceback (оберненого обходу) матриці:
Input: Matrix γ and positions i, j.
Output: Secondary structure maximizing the number of base pairs.
Initial call: traceback(i = 1, j = L).
if i < j then
if γ(i, j) = γ(i + 1, j) then // case (1)
traceback(i + 1, j)
else if γ(i, j) = γ(i, j − 1) then // case (2)
traceback(i, j − 1)
else if γ(i, j) = γ(i + 1, j − 1) + δ(i, j) then // case (3)
print base pair (i, j)
traceback(i + 1, j − 1)
else for k = i + 1 to j − 1 do // case (4)
if γ(i, j) = γ(i, k) + γ(k + 1, j) then
traceback(i, k)
traceback(k + 1, j)
break
end
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Висновки до розділу 4
Розглянуті формули, на яких базується алгоритм, Нуссинів. Описаний
пріоритет виконання формул, та порядок заповнення чи аналізу комірок.
Також, поданий псевдокод для оберненого обходу матриці за алгоритмом
Нуссинів.
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РОЗДІЛ 5 ЕТАП КОНСТРУЮВАННЯ
5.1

Розробка інтерфейсу користувача

Інтерфейс має бути простим та зрозумілим для користувача. Вибір
кольорів був таким, щоб не втомлювати очі під час тривалої роботи з ПП.
Розміри вікон та кнопок реалізовані в зручній та максимально зручній формі.

Рисунок 4.1 – Інтерфейс користувача
В ході розробки даного ПП використовувалося середовище розробки
C# для створення інтерфейсу ПП та реалізації його функцій.

Висновки до розділу 5
В ході етапу кодування був створений ПП згідно усіх діаграм третього
розділу, та математичної складової четвертого розділу. Маючи реалізований
ПП, можна почати його тестування щодо пошуку помилок та відлагодження.
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РОЗДІЛ 6 ЕТАП ТЕСТУВАННЯ
6.1 Тестування програмного продукту
Введемо послідовність у вікно вводу, Рис.6.1, та натиснемо кнопку
ініціалізації матриці.

Рисунок 6.1 – Ініціалізація матриці динамічного програмування
Є можливість заповнення матриці по одній комірці, крок за кроком, як
показано на Рис. 6.2. Також кожна комірка підсвічує зліва формулу, що
використовує.
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Рисунок 6.2 – Заповнення матриці по крок за кроком
Далі, виконавши заповнення матриці, та обернений обхід (traceback),
ми отримали, як показано на Рис.6.3 усі альтернативні структури.

Рисунок 6.3 – Виведення результатів

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

54

Далі, натиснувши на будь-яку структуру в дужковій формі, ми
побачимо її графічне зображення, як на Рис. 6.4.

Рисунок 6.4 – Графічне зображення вибраної структури
Як бачимо, також, підсвічений обернений обхід саме цієї структури.
Якщо натиснути на будь-яку зелену комірку, то зліва буде виділено
жирним ту формули (формули), якими ця комірка заповнювалась.

Рисунок 6.5 – Формула для заповнення вказаної комірки
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Підсвічена синім комірка (G-C) заповнювалась четвертою формулою,
після якої подальший обхід ділиться на два шляхи. Як бачимо, вони присутні
(G-G та G-C).
Знайдені результати не повторюються .

Висновки до розділу 6

Експеримент показав, що для введеної послідовності можна виявити
всі альтернативні структури. Також, кожну структуру можна подивитись у
графічній формі та відстежити по матриці шлях, по якому ця структура була
знайдена. Кожна комірка підсвічує формулу, яку вона використовувала. Такі
результати є дуже хорошими. Жоден ПП, що був донині не виявляв зразу всі
альтернативні структури, та ще й з можливістю їх графічного представлення.
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РОЗДІЛ 7 ІНСТРУКЦІЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧА З
СИСТЕМОЮ
7.1
Інструкція по встановленню
Щоб встановити даний ПП, необхідно розмістити файл Nussinov.exe у
будь-якому розділі жорсткого диску.

7.2
Інструкція для користувача
При запуску ПП відкривається вікно з інтерфейсом, що зображено на
Рис.7.1.

Рисунок 7.1 – Інтерфейс користувача
Зверху знаходиться вікно, куди користувач вводить послідовність.
Після натиснення кнопки Initialize матриця ініціалізується під введену
послідовність. Головна діагональ та ряд під нею завжди заповнені нулями по
алгоритму, а усі комірки знизу не використовуються.
Використовуючи Zoom (+ чи -) є можливість змінювати масштаб
матриці під розмір заданої послідовності, як показано на Рис.7.2.
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Рисунок 7.2 – Зміна масштабу матриці
Якщо користувачеві треба заповнювати матрицю по одній комірці, то
використовується кнопка Fill By Step, як показано на Рис. 7.3.

Рисунок 7.3 – Fill By Step
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Зліва перераховані формули, що використовуються для заповнення
матриці. Натиснувши на будь-яку комірку, можна побачити формулу, що для
неї використовувалась. На Рис.7.4 виділена формула для вибраної комірки.

Рисунок 7.4 – Виділена комірка і формула для неї
Якщо користувачеві треба заповнити матрицю одразу повністю, то
використовується кнопка Fill Matrix, як показано на Рис.7.5.

Рисунок 7.5 – Fill Matrix
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Після того, як матриця повністю заповнена, з’являється кнопка
Traceback, що розпочинає обернений обхід. Вона виділена на Рис.7.5. При її
натисненні, знизу з’являється вікно, як на Рис.7.6, де показані всі
альтернативні структури та їх загальна кількість.

Рисунок 7.6 – Вікно результатів
Над вікном результатів написана послідовність, що розглядається, а
знизу всі альтернативні структури у дужковій формі, всі символи
знаходяться чітко одні під одними.
Натиснувши на будь-яку структуру із вікна результатів, як на Рис.7.7,
показується графічне зображення цієї структури, та шлях, по якому вона
була розрахована у матриці.
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Рисунок 7.7 – Підсвічена структура та її зображення
Наявність пари дужок «(» та «)» означає що в тому місті наявна пара
основ, яка при оберненому обході відповідає діагональному переході. На
графічному зображенні ці основи позначаються лініями. Крапка означає що
там відсутні пари основ. Детальніше показано на Рис.7.8:

Рисунок 7.8 – Пара основ на прикладі А-А
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При натисненні на будь-яку комірку матриці із здійсненим оберненим
обходом, можна побачити підсвічену формулу (формули), що для неї
використовувалися, як вже було показано на Рис.7.4.

Висновки до розділу 7
В розробленому керівництві користувача для даного ПП розглянуто всі
етапи та всі установки, порядок роботи до завершення та всі функції роботи.
Наведені правила користування ПП, які зменшать ймовірність виникнення
проблем під час роботи ПП.
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РОЗДІЛ 8 ОХОРОНА ПРАЦІ
8.1 Вступ
В

ході

написання

дипломної

роботи

за

темою

«Навчальна

інформаційна система визначення вторинної структури РНК» розроблено
програмний продукт (ПП) на замовлення кафедри Біомедичної Інженерії
(ФБМІ), з метою його впровадження у дисципліну «Аналіз біологічних
послідовностей» для розділу «Методи структурної біоінформатики». У
цьому розділі розглянуто експлуатацію ПП.

8.2

Загальна

характеристика

комп’ютерного

класу

при

експлуатації ПП
Схема комп’ютерного класу представлена на рисунку 8.1. Параметри
кабінету відображені в таблиці 8.2.1
Таблиця 8.2.1 - Параметри класу
Параметр

Значення

Розміри приміщення

5,9м×5,2м×2,8м

Кількість працюючих

22ч.: 1 викладач, група студентів до 21 ч.

Площа

5,9м ×5,2 м= 30,68 м2

Об'єм приміщення

30,68 м 2 × 2,8 м =85,904 м3
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Рисунок 8.1- Схема комп’ютерного класу (4-06)
За енергетичними затратами на завдання, робота відноситься до
категорії "легка – 1а". Порівняння реальних даних із нормативними вказано
в таблиці 8.2.2.
Таблиця 8.2.2 - Порівняння реальних даних з нормативними
Характеристика
Площа на одного працюючого, м2
Об’єм на одного працюючого, м3
Розміри дверей, м
Розміри вікна, м

Нормативне значення
не менше 6
20
1,7-2,5 х 0,8
1,5 х 1,5

Реальне значення
1,4
4
2,1 х 0,85
0,8 х 1,7

Реальні значення площі та об’єму на одне робоче місце не
відповідають нормі.
Заходи нормалізації

стану комп’ютерного класу шляхом

перепланування приведені на рисунку 8.2.
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Рисунок 8.2 - Перепланування комп’ютерного класу (4-06)
Порівняння реальних даних із нормативними вказано в таблиці 8.2.3.
Таблиця 8.2.3 - Порівняння реальних даних з нормативними
Характеристика
Площа на одного працюючого, м2
Об’єм на одного працюючого, м3

Нормативне значення
не менше 6
20

Реальне значення
6,1
19

Реальні значення площі та об’єму на одне робоче місце
відповідають нормі.
Основні компоненти комп’ютерного класу перераховані в таблиці
8.2.4.
Таблиця 8.2.4 – Основні компоненти комп’ютерного класу
Номер

Кількість

Кількість

на

до

після

малюнку

перепланув

перепланув

ання

ання

11

4

№

1

1

Назва елементу

Ноутбук студента

Характеристика

Lenovo B570,

378 мм

x

252 мм, Pentium B960 Sandy
Bridge,

2200 МГц,
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15.6 дюйм (1366x768)
2

2

1

1

Ноутбук викладача

ASUS

X54L,

378 мм

x

253 мм, Pentium B950 Sandy
Bridge, 2100 МГц, 2600 мАч,
15.6 дюйм (1366x768)
3

3

2

2

Стіл

1,3м x 0,6м

4

4

11

4

Парта

0,95м х 0,8м

5

5

22

4

Стілець

0.4м х 0.4м х 0.5 м

6

6

2

2

Вікно

0,8 м x 1,7м

7

7

1

1

Двері

2,1м x 0,85м

1

1

Дошка

1,6м x 1,2м x 0,03м

2

2

Батарея

Чавунний радіатор МС-140,

8
8
9

тепловий потік - 160 Вт

9

8.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 [25] за природою дії поділяються на 4 групи, що вказані в
таблиці 8.3.1.
Таблиця 8.3.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Мікроклімат, освітлення, шум, відсутні
електронебезпека,пожежонебезпека

Біологічні
відсутні

Психофізіологічні
Розумове перенапруження,
монотонність праці
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8.3.1 Мікроклімат
Рoбoта, що виконується в даному приміщенні, відноситься дo категoрії
легка Іа. В таблиці 8.3.2 наведені основні джерела порушення нормального
мікроклімату та їх наслідки.
Таблиця 8.3.2 – Джерела та наслідки
Джерела

Наслідки

Комп’ютер ASUS X54L

Джерело надлишкового тепла

Комп’ютер Lenovo B570

Джерело надлишкового тепла

Сoнячна радіація в світлий час дoби

Зoвнішнє джерелo надлишкoвoгo тепла

Зовнішня підвищена вологість

Підвищення вологості в приміщенні

Пряцівники

Джерело надлишкового тепла та вологості

Стан приміщення та заходи нормалізації вказані в таблицях 8.3.3 та
8.3.4 відповідно.
Таблиця 8.3.3 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату
Температура повітря,
0
С
Нoрм. зн.
Реал.зн.

Період
року
Холодний
період
року
Теплий
період
року

Відносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

Нoрм.зн.

Реал.зн.

Нoрм.зн.

Реал.зн.

22 - 24

22-25

60 - 40

55

0,1

0,1

23 - 25

22-25

60 - 40

45

0,1

0,1

Значення параметрів температури у рoбoчoму приміщенні не
перевищують нормативних значень, щo рoзглядаються згіднo ДСН 3.3.6.04299 [26]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі
норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату.
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Таблиця 8.3.4 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки
Застосовуються вентилятори (DFS531205HC0T,
AD07105HX09KB00 (DC05V 0,45A)) в ноутбуках
Опалення (1 чавунний радіатор МС-140).
Температура у класі має сягати приблизно 23
градусам.
Природна вентиляція
Організовувати щоденне вологе прибирання
приміщення, інструктаж з ТБ.
Не передбачені

У техн. обладнанні
Техн.зах
оди

У прим.

У холодний
період року
У теплий
період року

Організаційні заходи
ЗІЗ

8.3.2 Освітлення
В даному приміщені проводяться лабораторні дослідження. Основна
частина роботи відбувається із зображеннями на

екрані ноутбуку. Фон

програми світлий, точність зорової роботи середня. В таблиці 8.3.5 наведені
наслідки порушення освітлення.
Таблиця 8.3.5 – Джерела та наслідки
Джерела

Наслідки

Незадовільне освітлення
Підвищена яскравість місцевого

швидке стомлення, збільшення небезпеки

світла

помилкових дій, травмування, короткозорість,

Недостатня яскравість відбиваючих

головна біль, стомлювання очей.

поверхонь

Забезпечення штучного та природного освітлення описане в таблиці
8.3.6.
Таблиця 8.3.6 - Штучне освітлення
Тип освітлення
Штучне освітлення:
Кількість світильників
Висота від підлоги
Природнє освітлення:

Комбіноване
8 (люмінесцентний лінійний LF)
2,5 м
Бокове, 2 вікна (2м x 0,8м) в зовнішній стіні
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Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам
нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006[27] та ДСанПіН 3.3.2.00798[28]), проте для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені
в таблиці 8.3.7.
Таблиця 8.3.7 – Заходи нормалізації освітлення
Заходи
в обл.

Технічні

Реалізація
Екран з захисним плівками та автоналаштуванням
яскравості
Більш яскраві лампи
Лампи меншої потужності та яскравості
Перефарбування стін
Не передбачено

при нед. осв.
при зайв. осв.
Організаційні
ЗІЗ

в
приміщенні

8.3.3 Шум
Джерела шуму: ноутбук, люди. Шум у кабінеті є постійним. Кількість
працюючих не повинна перевищувати 5 чоловік. Джерела шуму та наслідки
впливу наведені в таблиці 8.3.8.
Таблиця 8.3.8 – Джерела та наслідки
Джерело

Наслідки

Система охолодження техніки

Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість
працівника, що може призвести до помилки в роботі

Люди

Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість
працівника, що може призвести до помилки в роботі,
головні болі

Інформація та заходи вказані в таблицях 8.3.9 та 8.3.10.
Таблиця 8.3.9 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання

Реальні значення

Ноутбук

Нормативні значення

40 дБА
60 дБА

Зовнішній шум

40 дБА
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Рівень звуку у приміщенні може перевищувати встановлені норми за
ДСН 3.3.6.037-99[29]. Розмова людей коливається в межах 45-60 дБА. Якщо
у класі надто багато людей, це обов’язково призведе до погіршення
самопочуття і значного зниження рівня роботи.
Таблиця 8.3.10 – Заходи безпеки
Вид заходу
У техн. обл.
Технічні
заходи

У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Вентилятори
(DFS531205HC0T,
AD07105HX09KB00
(DC05V 0,45A)) знаходяться в ноутбуках.
Встановити металопластикові вікна, шумопоглинаюче
покриття
на
стінах,
стелі(пінопласт:α=0,7;
гіпсокартон:α=0,2)
Зменшити кількість працюючих в приміщенні, проведення
планово-попереджувальних оглядів та ремонтів
Непередбачені

8.3.4 Випромінювання та статична електрика
У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та
наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 8.3.11).
Таблиця 8.3.11– Джерела випромінювань та статичної електрики
Джерело небезпеки
Наслідок
Електромагнітне випромінювання від Болі у голові, сповільнення пульсу
комп’ютера (екран та блок живлення)
Статична електрика внаслідок поляризації Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
металевих частин техніки
покрову, мимовільне скорочення м’язів

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 8.3.12.
Таблиця 8.3.12 – Заходи для уникнення небезпек
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи

Використання «сплячого режиму»

Організаційні заходи

Робити перерви в роботі

ЗІЗ

Непередбачені

ЛД21.2117.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на

Лист

70

8.3.5 Електронебезпека
Споживачами електроенергії є ноутбуки, джерела освітлення,
батарея. За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане
приміщення відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки.
В приміщенні все обладнання підключено до мережі змінного
струму напругою 220 Вт. До мережі кожного подовжувача увімкнено
не більше 2 комп’ютерів, що є безпечним.
Джерела небезпеки наведені в таблиці 8.3.13.
Таблиця 8.3.13 – Джерела небезпеки
Споживча
Найменування електроприладу

Робочі умови застосування

потужність,
Вт

Ноутбуки Lenovo та ASUS

Мережа змінного струму напруги

Джерела освітлення

220±20
граничне

В

частоти
відхилення

50

160

Гц,

частоти

150

живильної мережі ±0,5 Гц

Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. У
відповідності

до

категорії

приміщення

використовуються

міри

електробезпеки, що вказані в таблиці 8.3.14.
Таблиця 8.3.14 – Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи

Використовувати приховану та ізольовану проводку,
освітлювані лампи встановлені на висоті 3м

Організаційні заходи

Інструктаж з ТБ

ЗІЗ

Непередбачені
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8.3.6 Пожежна безпека
Джерело пожежної небезпеки: дерев’яний стіл, крісло, ноутбук,
джерела світла (таблиця 8.3.15). Причинами пожежонебезпеки може
бути коротке замикання мережі.
Таблиця 8.3.15 – Джерела та наслідки
Джерело небезпеки
Несправності
електропроводки, розеток
Щільність проводки
Загоряння будівлі
внаслідок зовнішніх
впливів
Недотримання заходів
пожежної безпеки
Матеріали і речовини,
схильні до займання

Небезпечний фактор
Коротке замикання або
пробій ізоляції
Oплавлення ізоляції
Виникнення пожежі чи
вибуху
Загоряння матеріалів,
устаткування

Наслідок
Виникнення пожежі, яка
спричинить травматизм
працівників; завдасть
негативного впливу ЦНС,
серцево-судинній, дихальній
системам, можливі летальні
випадки. Також знищення
цінного устаткування, матеріалів

Загоряння матеріалів

В таблиці 8.3.16 наведено характеристику пожежної небезпеки
приміщення.
Таблиця 8.3.16 – Характеристика пожежної небезпеки
Категорія пожежної небезпеки приміщення
Клас пожежонебезпечної зони

В (пожежонебезпечне)
Клас ІІ-ІІа

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85[29], шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в таблиці
8.3.17.
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Таблиця 8.3.17 - Заходи безпеки
Заходи

Реалізація

в обл.
Технічні

Обладнання найбільш стійке до пошкоджень.
Вогнегасник ОУ-3, вільний доступ до мережних рубильників та

в прим.

вимикачів, у коридорі – пожежний кран та рукав, датчик теплової
пожежної сигналізації КИ-1

Організаційні

Інструктаж з ТБ та періодичний контроль знань про правила
пожежної безпеки, план евакуації при пожежі

ЗІЗ

Не передбачені

Висновки до розділу 8
У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з
охорони праці й техніки безпеки у комп’ютерному класі з біоінформатики.
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 аудиторії, дозволить зберегти гарну працездатність
протягом усього навчального дня.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В результаті виконання дипломної роботи було створено програмний
модуль на основі алгоритму Нуссинів. Було проаналізовано та досліджено
вже існуючий програмний продукт. В результаті його аналізу було
сформовано на основі недоліків вимоги до готового продукту.
Відповідно до мети дипломної роботи у повному обсязі реалізовано
наступні задачі:
1) Досліджено існуючий програмний продукт передбачення вторинної
структури РНК та виявлено його недоліки.
2) Розроблено програмний модуль на основі алгоритму Нуссинів
згідно недоліків існуючого ПП.
3) Протестовано

розроблений

програмний

модуль

на

різних

послідовностях.
4) Реалізовано діаграми, що точно та зрозуміло описують роботу
програмного модулю.
5) Оформлені рекомендації щодо супроводу програмного продукту.
6) Впроваджено програмний продукт в роботу.
На

даному

етапі

програмний

продукт

повністю

готовий

до

використання. Програма може бути вдосконалена та доповнена новими
функціями.
Дану дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну
атестацію студентів НТУУ «КПІ»» [30].
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Додаток А
Технічне завдання програмного продукту
1 Призначення і область застосування
ПП призначений для:
1)

Формування матриці відносно введеної послідовності;

2)

Заповнення матриці згідно використовуваних формул;

3)

Оберненого

обходу

матриці,

визначаючи

альтернативні

структури;
4)

Виведення у дужковій формі всіх альтернативних структур;

5)

Можливості виведення ілюстрацій всіх структур, що вибиратиме
користувач.

ПП має власний інтерфейс і може використовуватись в навчальних
закладах та в лабораторіях серед біоінформатиків для:
1.1

навчальних цілей;

1.2

експериментальних досліджень щодо вторинної структури РНК.

2 Вимоги до ПП
2.1

Вимоги до надійності

2.1.1

Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП

Надійне (стійке) функціонування ПП має бути забезпечене виконанням
Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких
наведено нижче:
- організацією безперебійного живлення технічних засобів;
- використанням ліцензійного програмного забезпечення;
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- відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть привести до
непрацездатності даної програми.
2.1.2

Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за
умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно
перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.

2.1.3

Відмови через некоректні дії користувачів системи

Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПП
через інтерфейс неприпустимі. У ПП необхідна реалізація засобів захисту від
подання некоректного масиву даних.

3 Умови експлуатації
3.1

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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3.2
До

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
складу

технічних

засобів

повинен

входити

ЕВМ-сумісний

персональний комп'ютер (ЕОМ), шо включає в себе;
 процесор Intel ® Соrе ™ іЗ-3240T, не менше;
 оперативну пам'ять об’ємом, 2 Гігабайти, не менше;
 HDD, 40 Гігабайт, не менше;
 операційну систему Windows ХР або більш пізню версію;

3.3

Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП

Системні програмні засоби повинні бути представлені ліцензійною
локалізованою версією операційної системи Windows ХР (або пізнішої
версії).
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Додаток Б

Фрагменти програмного коду

1) Ініціалізація матриці під послідовність, введеної довжини
------------------------------------------------------------------------

for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= n; j++)
{
font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12);
dataGrid[j, i].Style.Font = font;
if (i == j || i == j + 1)
{
matrix[i, j] = 0;
dataGrid[j, i].Value = 0;
}
else matrix[i, j] = -1;
}

2) Приховані поля, вікна, та кнопки які з’являються поступово
label_f1.Text = "";
label_f2.Text = "";
label_f3.Text = "";
label_f4.Text = "";
label_bracket.Visible = false;
panel_results.Visible = false;
button_traceback.Visible = false;
results_array.Clear();

3) Заповнення матриці
--------------------------------------------------------------------

private void Calculate(int i, int j)
{
int f_1 = matrix[i + 1, j];
label_f1.Text = "F(i+1, j) = " + f_1;
matrix[i, j] = f_1;
int f_2 = matrix[i, j - 1];
label_f2.Text = "F(i, j-1) = " + f_2;
if (matrix[i, j] < f_2) matrix[i, j] = f_2;
int f_3 = matrix[i + 1, j - 1] + Delta(i, j);
label_f3.Text = "F(i+1, j-1)\n + δ(i, j) = " + f_3;
if (matrix[i, j] < f_3) matrix[i, j] = f_3;
int f_4 = 0;
int f4_current;
for (int k = i + 1; k < j; k++)
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{
f4_current = matrix[i, k] + matrix[k + 1, j];
if (f4_current > f_4) f_4 = f4_current;
}
label_f4.Text = "max[i<k<j] { F(i, k)\n

+ F(k+1, j) } = " +

f_4;
if (matrix[i, j] < f_4) matrix[i, j] = f_4;
label_f1.Font = new Font(label_f1.Font, ((matrix[i,
FontStyle.Bold : FontStyle.Regular));
label_f2.Font = new Font(label_f2.Font, ((matrix[i,
FontStyle.Bold : FontStyle.Regular));
label_f3.Font = new Font(label_f3.Font, ((matrix[i,
FontStyle.Bold : FontStyle.Regular));
label_f4.Font = new Font(label_f4.Font, ((matrix[i,
FontStyle.Bold : FontStyle.Regular));

j] == f_1) ?
j] == f_2) ?
j] == f_3) ?
j] == f_4) ?

dataGrid[j, i].Value = matrix[i, j];
step_i = i;
step_j = j;
}

4) Traceback (обернений обхід) матриці
private void button_traceback_Click(object sender, EventArgs e)
{
button_traceback.Visible = false;
label_nuc.Text = "\t" + each_symbol.Replace(nuc_sequence, "$1
");
listBox_results.Items.Clear();
List<WayPoint> start_way = new List<WayPoint>();
List<WayPoint> start_pairs = new List<WayPoint>();
string s = new string('.', n);
List<WayPoint> bifurcation_start = new List<WayPoint>();
Traceback(1, n, start_way, start_pairs, s, bifurcation_start);
groupBox_results.Text = "RESULTS (" + listBox_results.
Items.Count.ToString() + ")";
panel_results.Visible = true;
}
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