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АНОТАЦІЯ  

Загальний обсяг пояснювальної записки – 93 сторінок, кількість розділів

8, кількість рисунків 28, кількість таблиць 21, кількість додатків 2, кількість

використаних джерел 17.

У випускній роботі  бакалавра вирішено завдання створення програми

для побудови філогенетичного дерева. Впровадження цієї програми полегшить

навчання студентів завдяки на очному прикладу, зв’язку теорії з практикою.

У  роботі  розглянуто  загальні  теоретичні  відомості  по  основам

біоінформатики,  основні  принципи  та  поняття  філогенетичного  аналізу,  а

також досліджена побудова філогенетичних дерев методом приєднання сусідів.

Визначено  модель  життєвого  циклу  ПЗ,  вибрано  мову  програмування  та

створені діаграми з проектування. Створено програмний продукт для побудови

адитивних філогенетичних дерев.

Робота  виконана  на  замовлення  та  впроваджена  в  роботу  факультету

Біомедичної  інженерії,  для  навчальних  цілей,  у  дисципліну  «Аналіз

біологічних послідовностей».

Ключові слова: біоінформатика, філогенетичне дерево, адитивність, метод

приєднання сусідів. 



ANNOTATION

The total amount of explanatory notes - 93 pages, 28 number of figures, tables

number 21, number 2 applications, the number of sources used 17.

In the final work of bachelor solved the problem of creating an application for

the construction of phylogenetic trees. Implementation of this program will facilitate

student learning through an explicit example, communication theory and practice.

This  article  examines  the  general  theoretical  knowledge  on  the  basics  of

bioinformatics, basic principles and concepts of phylogenetic analysis and studied

the  construction  of  phylogenetic  trees  by  joining  neighbors.  Defined  life  cycle

model  of  software,  select  the programming language and created  a  chart  of  the

design. A software product for building phylogenetic trees additive.

This work was commissioned and implemented in the work of the Faculty of

Biomedical Engineering, for educational purposes, subject "analysis of biological

sequences."

Keywords:  bioinformatics,  phylogenetic  tree,  additive  method  of  joining

neighbors.
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ВСТУП

Біоінформатика в цей час грає велику роль у вивченні, аналізі та роботі

з біологічною інформацією. Це одна з провідних наук, яка зараз розвивається

у  всьому  світі.  Аналіз  генетичних  відмінностей  між  послідовностями  за

допомогою різних методів, реконструює їхню еволюційну історію та родині

стосунки між ними.

Актуальність  теми обгрунтовується відновленням еволюційної  історії

вивчаємих організмів шляхом побудови адитивних філогенетичних дерев.

Мета  роботи:  Створення  програмного  забезпечення  для  побудови

адитивних філогенетичних дерев з використанням метода приєднання сусідів.



Предметом  дослідження  є  дистантний  метод  побудови  філогенетичних

дерев методом приєднання сусідів.

Новизна полягає в можливості демонстрації поетапної побудови дерева.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

 Проаналізувати літературні джерела
 Дослідити метод приєднання сусідів
 Програмно реалізувати алгоритм приєднання сусідів.

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ БІОІНФОРМАТИКИ

Біоінформатика  –   це  наука про  зберігання,  отримання,  організацію,

аналіз, інтерпретацію та використану біологічну інформацію.

Сучасна  біоінформатика  виникла  наприкінці  сімдесятих  років  двадцятого

століття одночасно з появою ефективних методів розшифровкинуклеотидних

послідовностей ДНК .

Датою  виділення  біоінформатики  в  окрему  наукову  область  можна

вважати  1980  рік,  коли  почалося  видання  журналу  NucleicAcidsResearch,

цілком  присвяченого  комп'ютерним  методам  аналізу  послідовностей.

Очевидно не випадково 1980 вважається і  роком народження молекулярної

біотехнології  – 15 жовтня 1980 р. на Нью-Йоркській фондовій біржі вартість

однієї  акції  біотехнології  компанії  Genentech,  яка  першою  організувала

виробництво рекомбінантного інсуліну людини за допомогою Escherichiacoli,



піднялася  з  35  до  89  доларів   –  цю  подію  прийнято  вважати  початком

біотехнологічної  революції,  в  результаті  чого  біотехнологія  разом  з

інформаційними  технологіями  та  нанотехнологіями  склали  "технологічну

тріаду" цивілізаційного розвитку людства в XXI столітті.

Велику роль у становленні та розвитку біоінформатикивідіграє проект з

секвенуваннягенома  людини.  Саме  з  цього часу  біоінформатика  перестала

бути  тільки  допоміжним  інструментом.  Перехід  до  обробки,  аналізу  і

порівняння  повних  геномів  організмів  був  неможливий  без  використання

комп'ютерних методів  інформаційного аналізу, в  результаті  ці  дослідження

стали самостійним науковим напрямом. Геноми містять величезну кількість

генів,  багато  з  яких  до  теперішнього  часу  не  ідентифіковані

експериментально.

Оскільки технології зчитування генетичної інформації неможливі без

використання комп'ютерної техніки та обчислювальних методів, то

виникнення та інтенсивний розвиток біоінформатики відбувався синхронноз

виникненням  й  розповсюдженням  комп'ютерних  технологій.  Це  є  зайвим

підтвердженням  того  факту,  що  глибина  наукового  знання  надзвичайно

сильно залежить від технічних можливостей.

Також  велику  роль  у  розвитку  біоінформатики  відіграє  виникнення

всесвітньої мережі Інтернет і поширення інтернет-технологій. Сьогодні вже

немає  необхідності  розробляти  програмні  продукти  в  кожній  дослідній

лабораторії,  оскільки  велике  число  різноманітних  баз  даних  і  програмних

інструментів  сьогодні  доступні  через  Інтернет.  Біоінформатика,  мабуть,  є

однією з тих галузей науки , які в дуже великій мірі залежні від Інтернету та

успішно розвиваються завдяки Інтернету. Саме дуже важливе для біології та

медицини  політичне  рішення  про  розкриття  найскладнішого  біологічного

тексту  сучасності  –  генома  людини  –  зробило  цю  інформацію  по-

справжньому доступною для вчених усього світу лише завдяки Інтернету.



      Сьогодні  ми  знаходимося  на  початковому  етапі  використання

генетичної  інформації  про  живу  матерію,  однак  розвиток  все  більш

ефективних  методів  розшифровки  біологічних  текстів  і  розробка  методів

біоінформатики  дозволяє  сподіватися  на  серйозний  прогрес  у  розумінні

будови,  механізмів функціонування і  регуляції  живих систем.  У результаті

стає можливим вивчення і розуміння все більш складних біологічних систем,

з'являється  можливість  їх  системного  дослідження,  встановлення

еволюційних  зв'язків  в  живій  природі,  створення  нових  лікарських

препаратів, методів лікування і нових біотехнологій.

1.1   Предмет, цілі та задачі біоінформатики

У  біоінформатиці  використовуються  методи  прикладної  математики,

статистики  та  інформатики.  Дана  наука   використовується  в  біохімії,

біофізиці, екології та в інших областях.

Основний  принцип  біоінформатики  полягає  в  тому, що  біополімери,

наприклад, молекули нуклеїнових кислот і білків, можуть бути зображені у

вигляді послідовності цифрових символів. 

Крім  того,  дляпредставлення  мономерів  амінокислотних  і

нуклеотидних ланцюгів необхідно лише обмежене число алфавітних знаків.

Подібна  гнучкість  аналізу  біомолекул  за  допомогою  обмежених

алфавітів  призвела  до  успішного  становлення  біоінформатики.  Розвиток  і

функціональна  сила  біоінформатики  залежить  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 і керування ними;



б) розробка алгоритмів і методів статистичного аналізу для визначення

відносин між елементами баз даних;

в)  аналіз  та інтерпретація 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  науковці  мали  доступ  до

поточної інформації , що зберігається в базах даних , і могли вносити до неї

нові записи у міру 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 і інтерпретації отриманих

результатів таким чином, щоб вони мали біологічний сенс..

Задачібіоінформатики  складаються  в  аналізі  інформації,  закодованою

вбіологічних послідовностях, зокрема:

а) виявляти гени в послідовностях ДНК різних організмів;

б)  розвивати  методи  вивчення  структури  і  (або)  функції

новихрозшифрованих  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  впливуі

відшукання перспективних досвідчених з'єднань (так званих "лідів" (від англ.

leadcompound)).

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 фундаментальні та прикладні біологічні дослідження. Зв'язок

може включати в  себе електронну пошту, пересилку файлів,  дистанційний

вхід  в  систему,  телеконференції,  встановлення  мережевих  інформаційних

ресурсів;

в) організація наборів біологічної інформації, документів і літератури, а

також забезпечення доступу до них, їх пошуку і вибору;

г)аналіз  та  інтерпретація  біологічних  даних  із  застосуванням

обчислювальних методів,  а саме: візуалізація,  математичне моделювання, а

також побудова алгоритмів високо паралельної обробки складних біологічних

структур.

1.2  Перспективи застосування біоінформатики

Крім забезпечення науковців, які вивчають білки і ДНК, теоретичною

базою  і  обчислювально-аналітичним  апаратом,  біоінформатика  знайшла

застосування в багатьох областях.

У  розшифровці  смислового  змісту  біологічних  послідовностей

з’являються два різних аналітичних напрямки:

а)  відповідно  до  першого  підходу,  вчені  спираються  на  методи

розпізнавання  регулярних  комбінацій,  за  допомогою  яких  виявляють

подібність послідовностей і, отже, виявляють еволюційнопов'язані структури

і функції ;



б)  згідно  другому  підходу,  використовують  методи  передбачення

abinitio  (із  самого  початку,  з  перших  принципів)  –   для  прогнозування

теоретичних  структур  і  виведення  функції  безпосередньо  з  первинної

послідовності.  Пряме  передбачення  тривимірної  структури  білка  за  його

первинною послідовністю амінокислот – найважливіша мета біоінформатики.

1.3  Цілі, принципи і поняття молекулярної еволюції

1.3.1 Завдання молекулярної еволюції як науки

Молекулярна  еволюція  як  наука  включає  в  себе  два  направлення

досліджень. Її цілями є вивчення законів зміни спадкової інформації в живих

системах, включаючи до клітинні і клітинні форми життя, і вивчення історії

розвитку  життя  на  Землі,  встановлення  родинних  зв’язків  між  формами

життя, їх генетичним матеріалом - філогенії форм життя (phylogeny). Перший

напрямок включає в себе вивчення частоти та інших 

 характеристик еволюційних змін в макромолекулах - нуклеїнові кислоти і

білки, а також механізмів і причин, що визначають ці зміни. 

Друга  область  досліджень  молекулярної  еволюції,  спрямованих  на

реконструкцію  еволюційного  процесу  розвитку  форм  життя  на  Землі,

встановлення  родинних  зв’язків  між  формами  життя,  створення  їх

еволюційної  класифікації,  називається  молекулярною  філогенетики

(phylogenetics).  Традиційно  вивчення  пребіотичної  еволюції,  походження

життя,  також  розуміється  як  завдання  молекулярної  еволюції.  Однак

механізми  пребіотичної  еволюції  принципово  відрізняються  від  законів

еволюції  живих  систем,  вимагають  спеціального  розгляду  і,  як  правило,

описуються окремо.



1.4  Генетичний код

Інформація про порядок амінокислот в білкової ланцюжку міститься в

кодують ділянках ДНК / РНК. Кожна амінокислота кодована послідовністю з

трьох нуклеотидів -кодонів, або кодоном. Відповідність між нуклеотидними

триплетами та кодованими ними амінокислотами, а також сигналами початку

і  закінчення  синтезу  поліпептидного  ланцюжка,  трансляції,  називають

генетичним кодом. У переважній більшості випадків генетичний код в живих

системах  є  однаковим  і  називається  універсальним,  або  стандартним,

генетичним  кодом.  Однак  існують  і  відмінності  від  універсального

генетичного коду - як правило, невеликі, в значеннях кількох кодонів. Так,

генетичний  код  мітохондрій  має  відмінності  від  універсального коду. При

цьому  мітохондріальний  генетичний  код  однаковий  у  всіх  хребетних,  але

відрізняється  від  мітохондріальних  генетичних  кодів,  наприклад,  дріжджів

або дрозофіл.

Оскільки  кодон  являє  собою  послідовність  з  трьох  нуклеотидів  і

існують чотири різних нуклеотиду, то число можливих кодонів становить 

43 = 64. При цьому їм необхідно кодувати 20 різних амінокислот і  сигнал

закінчення трансляції, т. Е. 21 сигнал (нагадаємо, що окремого сигналу для

початку трансляції немає, стартовий кодон кодує амінокислоту).

 Відповідно  конкретні  амінокислоти  і  сигнал  закінчення  трансляції

можуть  кодуватися  більш  ніж  одним  кодоном.  Це  явище  називають

виродженим генетичного коду. З 64 кодонів в універсальному генетичному

коді  61  кодує  амінокислоти  (смислові  кодони),  а  три  -  сигнал  закінчення

трансляції (нонсенс, або стоп-кодони). Різні кодони, що кодують одну і ту ж

амінокислоту,  називають  синонімічні  кодонами.  Так,  ізолейцин  кодується



синонімічні  кодонами ATA,  ATT і  ATC.  У більшості  випадків,  синонімічні

кодони розрізняються між собою нуклеотидами в третій позиції.

Відзначимо,  що  дві  амінокислоти,  метіонін  і  триптофан,  кодуються

тільки  одним  кодоном,  а  три  амінокислоти  -  аргінін,  лейцин  і  серин  -

кодуються шістьма кодонами.

1.5 Молекульярна філогенетика

Молекулярна філогенетика - спосіб встановлення родинних зв'язків між

живими  організмами  на  підставі  вивчення  структури  полімерних

макромолекул  -  ДНК,  РНК  і  білків.  Результатом  молекулярно-

філогенетичного  аналізу  є  побудова  філогенетичного  дерева  живих

організмів.

Близьке  споріднення  між  живими  організмами  зазвичай

супроводжується  великим  ступенем  подібності  у  структурі  тих  чи  інших

макромолекул,  а  молекули  не  родинних  організмів  сильно  різняться  між

собою.  Молекулярна  філогенія  використовує  такі  дані  для  побудови

філогенетичного  дерева,  яке  відображає  гіпотетичний  хід  еволюції

досліджуваних організмів. Можливість аналізувати і детально вивчати ці 

    молекули з'явилася тільки в останні десятиліття XX століття.

Молекулярна  філогенетика  вплинула  на  наукову  класифікацію  живих

організмів.  Методи  роботи  з  макромолекулами  стали  доступні  біологам

найрізноманітніших  спеціальностей,  що  призвело  до  лавиноподібного

накопичення нової інформації про живих організмах. На підставі цих даних

старі  припущення  про  еволюцію  живих  організмів  переглядаються.

Описують  нові  групи,  у  тому  числі,  що  виділяються  тільки  на  основі

молекулярно- філогенетичних даних.



Молекулярна  філогенетика  намагається  визначити  швидкість  і

відмінності змін в ДНК і білках, щоб відновити еволюційну історію генів і

організмів. 

Щоб отримати цю інформацію, можуть використовуватися два загальних

підходи.  У  першому  підході,  вчені  використовують  ДНК,  щоб  вивчати

еволюцію організму.

У  другому  підході,  використовуються  різні  організми,  щоб  вивчати

еволюцію ДНК. У будь-якому підході спільна мета - зробити висновок щодо

процесу еволюції організму щодо змін ДНК і процесу молекулярної еволюції

по картині змін ДНК.

В якості самостійного розділу науки, зі  своїми власними завданнями і

методами  досліджень  молекулярна  філогенетика  є  ключовою  складовою

більш загального напрямку науки - біоінформатики, що включає в себе в тому

числі  і  порівняльну  геноміку,  науку  про  взаємини  між  структурами  і

функціями макромолекул.

1.6  Нуклеотидні послідовності

У всіх живих систем, включаючи до клітинні і клітинні форми життя,

спадкова,  чи  генетична,  інформація  міститься  в  геномі,  представленому

молекулами нуклеїнових кислот. У переважної більшості форм життя 

генетичної інформації передається від покоління до покоління у вигляді

молекул дезоксирибонуклеїнової  кислоти  (ДНК).  Ряд  вірусів  є  винятком з

цього правила і  передає  генетичну інформацію у  вигляді  рибонуклеїнових

кислот (РНК) - РНК-віруси.

Молекула  нуклеїнової  кислоти  являє  собою  лінійний  полімерний

ланцюжок,  що  складається  з  мономерів  -  нуклеотидів.  В  еволюційному



аналізі  відмінності  в  хімічному  будову  між  дезоксинуклеотидів  і

нуклеотидами  часто  для  простоти  опису  ігнорують,  говорять  про

нуклеотидах  взагалі.  Кожний  нуклеотид  складається  з  азотистої  основи,

цукру (дезок- сірібози - у ДНК, або - у РНК) і фосфатної групи. У молекули

ДНК присутні нуклеотиди з чотирма видами основ: аденін (позначається як

A), гуанін (G, Г), тимін (T) і цитозин (C, Ц).

 У  молекулі  РНК  замість  тиміну  присутній  урацил  (U,  У).  Але  є  й

винятки  з  цих  правил.  Зв'язки  між  нуклеотидами  в  молекулі  нуклеїнової

кислоти  утворюються  за  рахунок  (дезокси)  рибози  і  фосфатної  групи.

Такимчином, кожна молекула нуклеїнової кислоти являє собою послідовність

нуклеотидів,  що  розрізняються  між  собою  підставами.  Нуклеотидну

послідовність молекули РНК часто для простоти записують як відповідну їй

молекулу ДНК,  тобто містить  Т. Такий підхід використаний і  в  цій  книзі.

Відповідно  будь-яка  молекула  нуклеїнової  кислоти  записується  як

послідовність  нуклеотидів  з  різними  підставами,  наприклад  -

ATACGAGAAAACGCA.  Ця  послідовність  нуклеотидів  є  первинною

структурою молекули нуклеїнової кислоти. Нуклеотиди A і G є пуринами, а C

і T - піримідину. У подвійній ланцюжку ДНК (вторинна структура), пуринів A

одного  ланцюжка  утворюють  дві  водневі  зв'язку  з  піримідину  Т  другого

ланцюжка  (слабкий  зв'язок),  а  пурини  G  -  три  зв'язку  з  піримідину  С

(термодинамічно більш стабільна сильний зв'язок).

У  молекулі  нуклеїнової  кислоти  розрізняють  кодуючі  і  некодуючі

ділянки. Перші кодують білки, другі включають в себе, зокрема, регуляторні

елементи.

1.7 Амінокислотні послідовності

Основою  структури  білка  є  полімерна  ланцюжок,  що  складається  з



мономерів-амінокислот - поліпептид, амінокислотна послідовність. З хімічної

точки зору слід говорити: що складається з амінокислотних залишків, однак в

сучасній  міжнародній  літературі  з  молекулярної  еволюції  для  простоти

прийнято  використовувати  спрощену  термінологію.  Кожна  амінокислота

складається з R-групи (бічного ланцюга), до якої приєднані карбоксильная і

аминная  групи.  Зв'язок  між  амінокислотами  в  поліпептидного  ланцюжку

здійснюється при взаємодії аміногрупи однієї амінокислоти з карбоксильною

групою іншої амінокислоти (пептидний зв'язок).

 Існує 20 так званих стандартних амінокислот. Користуючись різними

критеріями, амінокислоти можна віднести до різних типів або класів. Так, в

залежності від хімічної будови їх бічних ланцюгів виділяють алифатические

(з подальшим поділом на моноаміномонокарбонові, оксимоноамінокарбонові

і  т.  д.),  Ароматичні  і  гетероциклічні  амінокислоти  і  імінокіслоти.  У

молекулярної  еволюції  найбільш  істотною  є  класифікація  амінокислот,

заснована  на  їх  фізико-хімічні  властивості:  полярні  або  неполярні,

нейтральні,  кислі  або  основні  амінокислоти  і  т.  д.  Для  позначення

амінокислот використовуються трибуквені або однобуквені скорочення. Будь-

яка  молекула  білка  може  бути  записана  як  послідовність  амінокислот,

наприклад - Val-Val-Ile-Arg- Ser-Glu-Asn-Phe-Thr-Asp, або VVIRSENFTD.

Висновки до розділу 1  

Розглянуті  основні  питання  галузі  біоінформатики   та  визначено

подальшу  мету  дослідження  та  цілі  роботи.  Актуальність  теми

обгрунтовується  відновленням  еволюційної  історії  вивчаємих  організмів  у

вигляді адитивних філогенетичних дерев.



РОЗДІЛ 2 ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

2.1 Вирівнювання генетичних послідовностей

2.1.1 Множинне вирівнювання послідовностей

В  еволюції  генетичних  послідовностей  відбуваються  як  заміни,  так  і

вставки і  делеції.  Першим етапом філогенетичного аналізу є ідентифікація

вставок і  делецій,  що мали місце в еволюційної історії  аналізованої групи

послідовностей. Цю процедуру називають вирівнюванням послідовностей.

Вирівнювання  послідовностей  спрямоване  на  виявлення  гомологічних

(мають  загальне  еволюційне  походження  )  позицій  аналізованих

послідовностей,  встановлення  найбільш  ймовірного,  т.  е.  вимагає

найменшого числа еволюційних подій, сценарію еволюції аналізованої групи.

Множинним ( Multiple sequence alignment (MSA)) називають вирівнювання

двох і більше послідовностей.

Мета  множинного  вирівнювання  послідовностей  полягає  в  отриманні

вичерпних даних про структуру послідовностей, на підставі яких можна буде

прийняти  рішення  про  приналежність  цих  послідовностей  до  відповідних

сімейств генів. У порівнянні з парним вирівнюванням, результат множинного

вирівнювання дає більше інформації про еволюційну консервативність. Для

того щоб множинне вирівнювання було максимально інформативним, воно

повинно  містити  рівномірну  вибірку  близько  та  віддалено  схожих

послідовностей.  Для  побудови  оптимального  множинного  вирівнювання

послідовностей у відповідні стовпці зводять якомога більше подібних знаків.

Множинне  вирівнювання  групи  послідовностей  може  забезпечити

інформацію про найбільш подібні ділянки, що властиві даній групі. У білках

такі  області  можуть  бути  представлені  консервативними  доменами  -

функціонально активними або структурними. 



Якщо відома структура одного або кількох членів вирівнювання, то іноді

можливо  передбачити,  які  амінокислоти  утворюють  подібні  просторові

структури в інших білках - членах вирівнювання або які гени займають ті ж

ділянки в послідовності інших нуклеїнових кислот - членів вирівнювання.

Кроки  при  множинному  вирівнюванні  послідовностей:  створення

попарної  матриці  відстаней,  заснованої  на  всіх  можливих  попарних

вирівнюваннях послідовностей;

використання статистичного підходу для побудови початкового дерева;

прогресивне  повторне  вирівнювання  послідовностей  в  порядку  їх

спорідненості згідно з початковим деревом;

побудова нового дерева на основі парних відстаней, отриманих з нового

множинного вирівнювання;
повторити процес до тих пір, поки нове дерево не співпаде з попереднім.

2.2 Аналіз гомологічних послідовностей

Пошук  подібності  між  різними  біомолекулами,  дозволяє  спростити

процес  анотування  біологічних  послідовностей.  Крім  систематичної

організації  даних,  ідентифікація  білкових  гомологів  має  пряме  практичне

застосування.  Теоретичні  моделі  білків  звичайно  засновані  на  структурах

близьких гомологів, визначених дослідним шляхом.

Кожний  раз,  коли  є  недолік  біохімічних  або  структурних  даних,

дослідження можуть бути виконані на нижчих еукаріотах, а результати можна

буде інтерполювати на гомологічні молекули вищих організмів, наприклад,

людини.

Такий підхід суттєво спрощує проблему розуміння складних геномів – за

рахунок  безпосереднього  аналізу  простих  організмів  і  подальшого

розповсюдження тих же самих принципів на більш складні організми.



Даним методом можливо здійснювати пошук потенційних мішеней для

медикаментозного  впливу  шляхом  проведення  випробувань  на  гомологах

основних мікробних білків.

2.3 Методи множинного вирівнювання

До  теперішнього  часу  були  розроблені  різноманітні  методи,  за

допомогою  яких  множинне  вирівнювання  послідовностей  відомих  білків

можна  застосовувати  для  ідентифікації  споріднених  послідовностей  при

пошуку в базах даних. Ці методи реалізовані у вигляді  програм, найбільш

важливими з яких є програми:
а) "Профілі" (СProfiles);

б) "ПСИ-БЛАСТ" (PSI-BLAST);

в)  "Приховані марківські моделі" (Hidden Markov Models, НММ).

Профілі 

Як  правило,  білки  з  подібною  функцією  мають  у  своїй  структурі

загальний  ідентичний  мотив.  Тому  пророкування  мотивів  набагато

корисніше,  ніж  пошук  глобальної  подібності  первинних  послідовностей

білків. Білки, що володіють подібними або порівнянними функціями, досить

імовірно,  є  похідними  формами  загального  білка-предка.  Дуже  часто  їх

послідовності  (особливо  мотиви)  показують  значну  подібність.  Множинне

вирівнювання  послідовностей  зазвичай  дозволяє  виявити  сімейства

споріднених  білків.  Такий  вид  множинного  вирівнювання  називають

профілем.

Профіль (або вагова матриця) – це позиційна таблиця рахунків, в яку

зведена  інформація  про  повне  вирівнювання  послідовностей.  Профілі

показують:

а) які залишки можуть перебувати в даних позиціях;

б) які позиції консервативні, а які виродилися;

в) які позиції, або області, допускають вставки. 



На доповнення до даних, отриманих з вирівнювання, система рахунків

може включати в себе еволюційні ваги і результати аналізу структур.

Профіль  виявляє  регулярні  комбінації,  присутні  у  множинному

вирівнюванні  гомологічних  послідовностей.  Ці  комбінації  мають  велике

значення:

а)  вони  дозволяють  більш  охайно  будувати  вирівнювання  віддалено

споріднених послідовностей;

б)  набори  залишків  високого  ступеня  консервативності  дозволяють

припустити їх приналежність до активного сайту і визначати функцію;

в)  консервативні  патерни  полегшують  ідентифікацію  інших  схожих

послідовностей;

г)  консервативні  патерни можуть використовуватися для класифікації

підродин в безлічі гомологів;

д)  набори  залишків,  в  яких  консервативність  проявлена  в  низькому

ступені  і  в  яких  зустрічаються  вставки  і  делеції,  з  високою  часткою

ймовірності  проявляються  в  петлях  на  поверхні  білків.  Ця  інформація

застосовувалася при розробці вакцин, оскільки зазначені області з високою

часткою  ймовірності  стимулюють  утворення  антитіл,  які  будуть  добре

взаємодіяти з нативними структурами;

е)  методи  передбачення  структури,  засновані  на  множинному

вирівнюванні послідовностей, є більш надійними, ніж методи, побудовані на

аналізі єдиної послідовності. 



2.4 Евристичні алгоритми CLUSTAL W, MUSCLE

Одна  з  найпопулярніших  програм  для  MSA -  ClustalW (та  її

модифікації).  Вирівнювання  послідовностей  за  допомогою  ClustalW

базується  на  так  званому  прогресивному  евристичному алгоритмі,  що має

свої особливості:

На самому початку програма будує парне вирівнювання аналізованих

послідовностей.

Формується філогенетичного дерево (guide tree )

Відповідно  до  guide  tree  програма  будує  множинне  вирівнювання  з

використанням  методу  динамічного  програмування  та  відповідного

алгоритму глобального вирівнювання.

Програма ClustalW також формує філограму (філогенетичне дерево) та

кладограму  (граф  сестринського  відповідності  між  відомими  групами  без

урахування фактора часу в еволюції).

Алгоритм MUSCLE розділений на декілька стадій.

На  першій  стадії  алгоритм  обчислює  ступінь  схожості  між  усіма

вирівнюючими послідовностями і поміщає їх в матрицю. Далі послідовності

кластеризуються по їх схожості і надалі будується бінарне кластерне дерево.

Для побудови дерева використовується алгоритм UPGMA.

Ступінь схожості між окремими послідовностями обчислюється таким

методом. Всі послідовності діляться на безліч фрагментів довжини к (к-мір).

Для  кожної  послідовності  підраховується  число  різних  к-мірів,  ЯКІ  її

складають. ступінь схожості визначається за кількістю співпадаючих к-мірів

в різних 
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послідовностях і визначається за такою формулою:

Тут  τm один  з  різних  k-мірів,  присутніх  в  послідовності;

frequency (Si , τm ) -число  раз,  яке  τm  зустрівся  в  послідовності  S i ;

М-загальне число різних k-мірів, присутніх в послідовності.

Після  обчислення  схожості  будуються  вирівнювання  пар  листків,

безпосередньо маючих спільного предка в дереві. 

Всі такі вирівнювання будуються методом динамічного програмування,

де в якості  оціночної  функції  використовується .  Далі для всіх внутрішніх

вершин  дерева,  від  листя  до  кореня,  будуються  проміжні  вирівнювання

(вирівнювання відповідних підмножин послідовностей).

 Вони будуються за аналогією з парним вирівнюванням, тобто як пара

послідовностей,  але  з  відмінною  оціночною  функцією.  Для  проміжних

вирівнювань,  приписаних  до  якоїсь  однієї  гілки  дерева,  забороняється

зрушувати  вхідні  в  нього  послідовності  один  щодо  одного.  Тобто  гепи

вставляються  відразу  в  одну  і  ту  ж  позицію  відразу  для  всіх  рядків,  що

входять  до  проміжного  вирівнювання.  Оціночна  функція  для  проміжних

вирівнювань Rх і Rу обрахована по наступній модифікації формули.

2.5 Генетичні дистанції між нуклеотидними послідовностями

2.5.1 Метод Джукса-Контора

Метод Джукса-Кантора являє собою найпростішу спробу виключити з

розгляду випадкові збіги нуклеотидів, ймовірність яких становить 25%. Це

однопараметричний метод, який у якості параметра використовує 



частку  незбіжних  нуклеотидів  (тобто  попарно  дистанцію  р).  Дистанція

розраховується за такою формулою

dJC=
−3
4

ln (1−
4 p
3

)

Метод передбачає, що всі чотири нуклеотиди (А, Ц, Т, Г) присутні в

ДНК в однакових пропорціях,  а  ймовірність  заміни одного нуклеотиду  на

інший однакова для будь-якої пари нуклеотидів.

Як видно з формули при р>0,75 вираз не має сенсу (негативний вираз

під  знаком  логарифма).  Це  є  недоліком  методу,  так  як  ситуації  з  р>0,75

(більше 75% нуклеотидів, що відрізняються) принципово не виключені.

Формула була запропонована в 1965 році, на зорі досліджень в галузі

молекулярної  біології  викладачем  хімічного  факультету  Каліфорнійського

університету  Томасом  Джуксом  і  студентом  того  ж  факультету  Чарльзом

Кантором. 

У середині 1960-х років біохімічні технології досягли того рівня, коли

стала можливою розшифровка окремих фрагментів  ДНК і  амінокислотних

послідовностей  білків.  Це  дозволило  шляхом  порівняння  нуклеотидних

послідовностей  простежити  еволюційну  близькість  різних  організмів  та

шляхи еволюції окремих видів. Джукс і Кантор входили в число піонерів у

справі  формалізації  цього методу, а  Кантор  став  автором однієї  з  перших

комп'ютерних програм для аналізу нуклеотидних послідовностей.



2.5.2  Метод Кімури

Мотоо Кімура запропонував метод обчислення дистанції, який отримав

назву «двохпараметрична дистанція Кімури». Модель Кімури припускає, що

різні  варіанти  заміни  нуклеотидів  нерівноймовірні  і   розглядає  два  типи

замін:

Транзиції - заміна нуклеотиду без зміни його типу, наприклад, заміна

пуринової         основи  на  пуринову  (А  ↔  Г)  або  піримідунової  на

піримідінову (Ц ↔  Т).

Трансверсії  -  зміна  типу  основи  з  пуринового  на  піримідинову  або

навпаки (А           або Г ↔  Ц або Т).

Дистанція в моделі Кімури визначається за формулою

dK 2P=
−1
2

ln (1−2 P−Q )−
1
4

ln (1−2Q)

де Р - частка транзицій, Q - частка трансверсії



2.5.3 Метод Таджими-Неї

Таджима  і  Неї  запропонували  модель  TN84,  що  враховує

неоднакову частоту зустрічальності кожного з чотирьох нуклеотидів при

розрахунку генетичних дистанцій між двома послідовностями [Tajima and

Nei, 1984]. Модель Таджими-Неї виходить з того, що заміни будь-якого

нуклеотиду на А відбуваються з частотою а, будь-якого нуклеотиду на Т -

з частотою  β , будь- якого нуклеотиду на С - з частотою  γ , а будь-

якого нуклеотиду на G - з частотою δ . У такому випадку формула для

розрахунку еволюційних дистанцій між нуклеотидними послідовностями,

відповідно до моделі Тфджими-Неї, може бути записана як      

DTN 84=−b ln(1−
p
b )  , де  

b=
1
2
(1−∑

i=1

4

g i
2
+

p2

∑
i=1

3

∑
j=i+1

4 x ij
2gig j

)

Тут  gi  і  gj  –  частоти  зустрічаємості  нуклеотидів  i  і  j  ( ij

 =A,T,C,G), а xij  -  відносна частота зустрічаємості i  і j .

2.6  Еволюційні дистанції між амінокислотними послідовностями

2.6.1 Р-дистанція.

Більш  точним  способом  визначення  відмінностей  порівнюваних

послідовностей є обчислення частки (пропорції) різних амінокислот між

двома послідовностями (р, Рб, р-бІ8їапсе, р-дистанція). За допомогою цієї

величини можна порівнювати відмінності послідовностей навіть якщо п

сильно варіює. Вона визначається за формулою:

p=
nd
n

 

Якщо заміни у всіх амінокислотних сайтах відбуваються з  рівною



ймовірністю,  то пб слідує біномінальному розподілу. Варіанса  р (У(р))

визначається за формулою:

V (p )=
p (1−p)
n

Слід зазначити,  що р-дистанція не передбачає корекції для

множинних замін в певному сайті і відмінностей сайтів по швидкості

еволюції.  Р -  дистанція не є строго пропорційною часу дивергенції

таксономічних груп організмів (ї) і тому використовується як приблизний

метод оцінки еволюційних відмінностей порівнюваних амінокислотних

послідовностей.

2.6.2 Пуассон-корегована дистанція.

Однією з причин нелінійної залежності р-дистанції від t є поступове

наростання невідповідності nd  і справжнього числа замін амінокислот

при множинних замінах в певних сайтах.  Для більш точного визначення

кількості  замін  слід  використовувати  корекцію  Пуассона.  Позначимо

швидкість  амінокислотних  замін  в  рік  в  певному  сайті  як  r  і  для

спрощення  припустимо,  що  r  у  всіх  сайтах  однакова.  Це  припущення

виконується не завжди, але як буде показано далі, викликана ним помилка

мала при малих значеннях р. Нехай rt - це середнє число амінокислотних

замін на сайт за період часу t, а ймовірність (Р) виникнення кількості к

амінокислотних замін в сайті (k = 0, 1, 2, 3, ...) слідує розподілу Пуассона.

Тоді

P (k ; t )=
e−rt(rt )k

k  (1)

Отже,  ймовірність  відсутності  амінокислотних  замін  в  сайті

визначається як

Р (0; t) = e−rt



а  очікувана  кількість  консервативних (незмінених)  амінокислотних

сайтів  одно  ne^-rt.  На  практиці  амінокислотна  предкова  послідовність

часто невідома, що робить непридатною формулу (1).

 Число  амінокислотних  замін  оцінюється  при  порівнянні  двох

гомологічних  послідовностей,  які  дивергували  t років  тому.  Так  як

ймовірність  відсутності  заміни  в  амінокислотному  сайті  послідовності

визначається як e^-rt, то ймовірність, що в жодному з гомологічних сайтів

двох послідовностей не відбудеться заміни (q) дорівнює:

 q =( e−rt¿ 2 = e -2rt

Величина q, розрахована за цією формулою є приблизною, оскільки

не  враховуються  зворотні  і  паралельні  мутації  (однакові  мутації,  що

відбуваються  в  гомологічних  амінокислотних  сайтах  в  двох  різних

еволюційних лініях).  Однак ефекти цих мутацій  надзвичайно малі  при

високих  значеннях  р  (р>0,3).  Загальне  число  амінокислотних  замін  на

сайт для двох послідовностей (d = 2rt) визначається як: 

d = - ln(1 - р) .

Величина  d,  визначена  за  формулою  d =  -ln(1  -  р),  називається

Пуассон- корегованою дистанцією . Її варіансу (V (d)) можна розрахувати

за формулою:

V(d)=р(1-р)/n.

Слід  зазначити,  що  обчислення  РС-дистанції  засноване  на

припущеннях  про  рівну  швидкість  замін  в  різних  сайтах  і  про  рівні

частоти амінокислот.

В молекулярній еволюції важливо знати швидкість амінокислотних

замін. Якщо з інших джерел відомо час дивергенції двох послідовностей

один від одного, то швидкість замін амінокислот визначається як: г=d/2t.

Слід сказати, що d переважно ділять на 2t, а не на t, пояснюючи це

тим, що  t - це число минулих років після еволюційної дивергенції двох

ланцюгів від загального для них предкового ланцюга, а множник 2 в 



знаменнику відповідає двом гілкам філогенетичного древа, що мається на

увазі. В якості одиниці швидкості еволюції білків М. 

Кімура  запропонував  використовувати  величину  10^-9  на

амінокислотний  сайт  в  рік,  назвавши  її  Полінгом  (По).  Варіанса  r

обчислюється за формулою:
V (r) = V (d)/(2t)2

Якщо значення г отримано в попередніх дослідженнях, то час 

дивергенції можна розрахувати як: t=d/2r а варіанса t(V(t)):
V(t) = V(d)/(2r)2

 2.6.3 Дистанція Кімури

Еволюційна Дистанція Камери (Каа, dk) являє собою ще один варіант

корекції  р-дистанції.  Її  обчислення  проводиться  за  емпіричною

формулою, отриманої шляхом

перетворення співвідношення d=-ln(1-р)

 d к  =  - ln( 1 - р - 1 /5р 2 )

М. Кімура встановив, що ця формула справедлива при значеннях Рd,

що не перевищують 0,7. Стандартна помилка  dk ( σ dk) розраховується

за формулою:

σd k=√ p
(1−p )∗n

2.7 Філогенетичні дерева

Еволюційне  дерево  -  це  двовимірний  граф,  що  відображає

еволюційні стосунки як самих організмів, так і їх генів. Окремі

 послідовності  розглядаються  як  таксони,  тобто  філогенетичні

відособлені одиниці - гілки дерева. Важливо усвідомити, що кожен вузол



дерева представляє розгалуження еволюційного шляху (гена) організму

на два різні види, які ізольовані один від одного в плані відтворення. При

побудові  дерева  еволюційних  стосунків  послідовності  зображують  у

вигляді зовнішніх гілок. 

Тоді розгалужені зв'язки в кроні дерева відбивають силу стосунків

між різними послідовностями.

Основні терміни:

Вузол (node) -  точка  поділу  предковой  послідовності  (виду,

популяції)  на  дві  незалежно  еволюціонуючі.  Відповідає  внутрішній

вершині графа, який зображує еволюцію.

Лист  (leaf,  OTU -  оперативна  таксономічна ОДИНИЦЯ)  -  реальний

(сучасний) об'єкт; зовнішня вершина графа.

Гілка (branch)  - зв'язок між вузлами або між вузлом і листом; ребро

графа.

Корінь (root) - гіпотетичний загальний предок.

Клада  (clade) -  група  двох або  більш таксонів  або  послідовностей

ДНК, яка включає як свого загального предка, так і всіх його нащадків.

 

Рисунок 2.1 -Філогенетичне дерево

Ідея «дерева» з'явилася  в  ранніх  поглядах на  життя,  як  на  процес



розвитку від простих форм до складних. У наш час філогенетичні дерева,

як правило, реконструюються по послідовностям білків або нуклеїнових

кислот (ДНК або РНК).
Важливо  запам'ятати,  що  філогенетичні  дерева  не  обов'язково  (і

ймовірно  ніколи)  не  дають  повного  і  абсолютно  правильного  опису

еволюційної історії. 

Дані,  на яких вони ґрунтуються,  містять шум і  використовувати їх

можна  лише  на  підтвердження  висновків  отриманих  за  іншими

методиками.

Види побудованих дерев:

Ультраметричні дерева- дерева на яких можна знайти таку точку,

що  відстань  від  неї  до  всіх  листків  однакова.  Ультраметричне  дерево

можно однозначно укоренити(в цю саму точку).

Адитивнi  дерева-дерево в якому для будь-яких вершин відстань-це

еволюційний путь від однієї вершини до іншої. При цьому відстань від

однієї  вршини  і  від  іншої  до  їх  найменьшого  спільного  предка  може

відрізнятись.

Рисунок 1.2.4-Кореневі і некореневі дерева

 Основна  відмінність  між  кореневими  і  некореневими  деревами  в

філогенетиці полягає в тому, що в кореневих деревах робиться припущення

про спільного предка, а в некореневих не робиться.

 У кореневих  деревах  якийсь  один  вузол  позначений  в  якості  загального

предка, і існує єдиний шлях по еволюційному часу від нього до будь-якого

іншого вузла.

 Некореневі дерева вказують тільки на відносини між вузлами і нічого не

говорять про напрям, в якому відбулася еволюція.

  Корені  можуть  бути  присвоєні  некореневим  деревам  за  допомогою

зовнішньої групи.
У  філогенетичних  деревах  довжини  ребер  графа  означають  або

якусь міру відмінності між двома видами, або довжину часу, що пройшов

з  їх  розділення.  Припущення  про  те,  що  відмінності  між  видами,  що



живуть, відбуваються під час їх дивергенції (розбіжності), вірно тільки у

тому випадку, якщо міри дивергенції однакові для усіх гілок дерева.

Існують два підходу до побудови філогенетичного дерева.

Перший  підхід,  фенетичний  (груповий  або  кластерний),  не  має

ніякого відношення  до  історичної  моделі  спорідненості  між видами.  В

цьому випадку розпочинають з виміру відстаней між видами і  будують

дерево за допомогою процедури ієрархічної кластеризації.

Кластеризацією називається зведення разом схожих предметів (чи

ознак), розрізняючи класів об'єктів, більше схожих з будь-якими іншими,

чим ті об'єкти; які не входять в ці класи.

Ієрархічна  кластеризація  -  це  багатоступінчасте  групування

кластерів з кластерів.

Другий  підхід  кладистичний  (тимчасовий),  полягає  в  розгляді

можливих шляхів еволюції, в припущенні про можливого предка кожної

вершини  і  у  виборі  оптимального  дерева  відповідно  до  моделі

еволюційних змін.

Фенетика  ґрунтована  на  фенотипічній  схожості;  а  кладистика

ґрунтована на генеалогії.

Ієрархічна кластеризація  підходить для побудови дерева навіть за

відсутності еволюційних зв'язків.

Для побудови філогенетичних дерев, абсолютно незалежно один від

одного  і  майже  одночасно,  були  застосовані  статистичні  методи:  при

аналізі  морфологічних  характеристик  в  таксономії  і  генних  частот  в

популяційній генетиці.



2.8  Типи філогенетичних дерев

2.8.1  Дерева генів і видів

Еволюційних біологів зазвичай цікавить філогенетичне дерево, що

ілюструє еволюційну історію групи видів або популяцій. 

Цей тип дерева називають дерево видів або популяційне дерево. Для

дерева  видів  час  розбіжності  між  двома  видами  відповідає  моменту

настання репродуктивної  ізоляції.  Але дерево,  побудоване для видів на

основі одного гена, не обов'язково відповідає дереву видів.

 Якщо  локус  несе  різні  алели,  час  розбіжності  таких  генів,

розглянутих для різних видів, імовірно буде більше, ніж час розбіжності

видів (рис. 1.2).

Топологія дерева генів також може відрізнятися від топології дерева

видів. На рис. 1.3 показані можливі стосунки між деревом видів і генів для

трьох видів. У випадках А і В топології дерев видів і генів співпадають, а

у випадку С – відрізняються.

По  теорії  генеалогії  гена  в  популяційній  генетиці  можна  знайти

ймовірність появи подій А, В, і С. Ймовірність появи випадку С висока

для  невеликого  тимчасового  інтервалу  між  першим  і  другим

розходженням  видів.  



Рисунок 2.2 - Діаграма, що показує, що розбіжність генів (gs)

зазвичай відбувається раніше, ніж розбіжність популяцій (ps), якщо ген

поліморфний.

[виміряного  в  термінах  числа  поколінь  (T)],  коли  ефективна

чисельність популяції (N) велика.

Рисунок 2.3 - Три можливі варіанти взаємовідносин між деревами

видів і генів для трьох видів за наявності поліморфізму. Часи створення

першого і другого - t0 і t1, відповідно. Для кожного дерева знизу вказана

ймовірність виникнення T= t1 - t0, N - це ефективна чисельність

популяції.



Також  слід  зазначити,  що  навіть  якщо  реальне  дерево  генів

співпадає  з  деревом  видів,  короткі  послідовності  можуть  привести  до

неправильної топології дерева генів. 

На  практиці  часто  важко  відрізнити  ортологи  від  паралогів,

особливо,  якщо  в  геномі  є  присутньою  безліч  копій  початкового  гена.

Тому, намагаючись екстраполювати дерево генів на дерево видів,  треба

дотримуватися обережності.

Звичайно, дерево генів не призначене просто для з'ясування дерева

видів. Наприклад, при вивченні еволюції мультигенних сімейств важливо

знати еволюційну історію генів - членів сімейства і  процес копіювання

гена. Усі ці події відбиваються на дереві генів.

2.9 Методи побудови дерев

2.9.1 Дистанційні  методіи

Першим  етапом  побудови  філогенетичного  дерева  за  допомогою

дистанційних методів є  встановлення попарних еволюційних дистанцій

між  аналізованими  послідовностями,  що  представляються  у  вигляді

матриці дистанцій. Таким чином, при побудові дерева за допомогою будь-

якого  дистанційного  методу  важливий  вибір  еволюційної  моделі,

оптимального  методу  розрахунку  еволюційних  дистанцій  між

послідовностями. Дистанційні методи дозволяють будувати філогенетичні

дерева на основі та інших, непрямих, даних про генетичні дистанції між

аналізованими  послідовностями  -  таких,  як  дані  ДНК-гібридизації,

рестрикційного  аналізу,  імунної  реактивності  і  т.  д.,  необхідно  лише

представити  ці  дані  у  вигляді  матриці  дистанцій.  Після цього матриця

дистанцій переводиться в графічний формат - власне 



     дерево - з використанням різних алгоритмів.

Для  цієї  операції  запропоновано  безліч  підходів.  Відзначимо,  що

конкретні  алгоритми  одного  і  того  ж  методу  побудови  дерев  (і

дистанційних методів, і методів аналізу дискретних ознак), використані в

різних  комп'ютерних  програмах,  можуть  дещо  відрізнятися  один  від

одного.

Алгоритми  філогенетичних  методів  в  принципі  однаковий  для

нуклеотидних і амінокислотних послідовностей.

Найпростішим  дистанційним  методом  побудови  філогенетичних

дерев  є  метод  невиваженого  попарного  групування  з  середнім

арифметичним  UPGMA.  Цей  метод  використовується  для  побудови

направленого дерева при множинному вирівнюванні. 

2.10  Очікуване дерево і його реалізація

У  теорії  побудови  філогенетичних  дерев  передбачається,  що

послідовність  досить  довга  (теоретично  нескінченна),  що вивчається,  і

велике число нуклеотидів або амінокислот є випадковою вибіркою з такої

послідовності.  Це  припущення  спрощує  статистичний  аналіз

послідовності, але досить часто потрібен аналіз коротких послідовностей.

Наприклад,  якщо хтось  зацікавиться еволюцією генів  гомеобокса,  йому

доведеться  мати  справу з  послідовністю всього в  60  кодонів,  оскільки

саме такий типовий розмір висококонсервативного домена гомеобоксан.

Розглядаючи  короткі  послідовності,  неминуче  відбуваються

стохастичні  помилками числа  нуклеотидних  або  амінокислотних  замін.

Тому,  навіть  якщо  очікуване  число  замін  зростає  з  часом  лінійно,

філогенетичне  дерево,  побудоване  з  використанням  реального  числа

замін,  може не  відповідати  інтуїтивним очікуванням.  В цьому  випадку

навіть топологія дерева може відрізнятися від топології дерева,



 побудованого  для  довшої  послідовності.  Дерево,  яке  може  бути

побудоване для нескінченно довгої послідовності або очікуваного числа

замін для кожної гілки, називається очікуваним, а дерево, побудоване на

основі  реального числа  замін,  -  його реалізацією.  Відмітимо,  що вони

обоє  можуть  відрізнятися  від  дерева,  побудованого  за  реальними

послідовностями (реконструйоване, або відновлене дерево).

На  рис.  1.4  наведений  приклад  відмінностей  між  очікуваним

деревом,  його  реалізацією  і  відновленим  за  реальними  даними  в

припущенні справедливості гіпотези молекулярного годинника. Дерево А

-  очікуване,  довжина  кожної  гілки  дорівнює  очікуваному  числу

нуклеотидних замін. В цьому випадку очікуване число замін від кореня до

кожного  листа  (таксона)  -  0.12  замін  на  сайт. Таким  чином,  очікуване

число замін для послідовності завдовжки 200 п.н. - 24. 

Дерево  В  -  реалізація  дерева  А,  отримана  за  допомогою

комп'ютерного  моделювання,  для  послідовності  в  200  п.н.  і  моделі

Джукса-Кантора  нуклеотидних  замін.  Для  кожної  гілки  дерева  В

приведено  число  спостережуваних  замін.  Ці  числа  відрізняються  від

очікуваних по дереву А із-за стохастичних помилок.

Більшість  методів  будують  реалізацію  дерева.  На  рис.  1.4  С

представлено дерево, відновлене методом об'єднання найближчих сусідів

(neighbor - joining). Топологія дерева відповідає очікуваною (модельною) і

реалізації. Але довжина гілок цього дерева відрізняється від очікуваної і

близька до довжини гілок реалізації.  Це явним чином вказує на те,  що

метод  об'єднання  найближчих  сусідів  швидше  відновлює  реалізацію

дерева, ніж очікувана модель. На рис. 1.4 D і 1.4 Е представлені дерева,

відновлені  методами  максимуму  парсимонії  і  максимальної

правдоподібності. Відновлені дерева ближче до реалізації дерева, чим до

моделі, тобто ці методи також призначені для побудови реалізації дерева.



Рисунок 2.4 - (А) Дерево моделі (очікуване), (В) його реалізація, і (C -

F) реконструйовані (відновлені) дерева. Для побудови дерев по моделі

Джукса-Кантора використовувалися методи найближчих сусідів (NJ,

neighbor - joining), максимальної правдоподібності (ML,

maximumlikelihood), і UPGMA. Довжини гілок дерева, побудованого

методом максимальної парсимонії (maximumparsimony) оцінювалися по

методу усередненого шляху.

Топологія (рис. 2.4 F), побудована методом попарного незваженого

середнього  (unweightedpair-group  method  with  arithmeticmean,  UPGMA),

відрізняється від топології і модельного дерева, і його реалізації.



 Із-за  неправильної  топології  не  цілком  правомірно  порівнювати

довжини гілок, отримані методом UPGMA, з довжинами гілок модельного

дерева  і  його  реалізації,  хоча  для  правильної  частини

топології(послідовності а, b, і с) вони все ж ближче модельним, чим до

реалізованих. В даному прикладі очікуване число замін  для кожної гілки

мале,  і  із-за  стохастичних помилок істинна топологія  не відновлюється

методом UPGMA. Якщо число замін було б в два рази більше, з великою

ймовірністю  відновлювалася  б  істинна  топологія,  і  в  цьому  випадку

довжини гілок були б ближчі до довжин гілок модельного дерева. Іншими

словами,  метод UPGMA відновлює модельне  дерево,  або  дерево видів,

але,  на  жаль,  топологія  цього  дерева  більшою  мірою  залежить  від

стохастичних помилок і інших чинників, чим в інших методах побудови

дерев.

Резонно  припустити,  що  нас  цікавить  очікуване  дерево,(іншими

словами, істинне дерево), а не його реалізація. Це безумовно справедливо

у  разі  побудови  філогенії  для  групи  видів.  Доступні  дані  описують

реалізоване, а не очікуване дерево, тому його тільки можна відновити на

підставі  реальних  даних.  Також  слід  зазначити,  що  якщо  із-за

стохастичних  помилок  не  виникло  мультифуркаційних  вузлів,  то

топологія  реалізованого  дерева  співпадає  з  топологією  фактичного.

Мультифуркаційні вузли виникають тоді, коли з випадкових причин для

однієї або декількох внутрішніх гілок реалізованого дерева були відсутні

заміни.  Зі  збільшенням  числа  розглянутих  нуклеотидів  (п)  реалізація

дерева поступово наближається до очікуваної.

При побудові  дерев видів  або популяцій очікувані  довжини гілок

мають бути пропорційні часу еволюції,  і  дві  еволюційні  лінії,  копії  від

внутрішнього  вузла,  повинні  мати  однакову  довжину  гілок.  Ця  умова

часто не виконується, оскільки еволюція генів схильна до впливу тиску

відбору і  стохастичних помилок,  тому  навіть  для  великого числа  генів

побудоване дерево може відрізнятися від істинного дерева видів.



 Але на цьому етапі добрим результатом вважається правильна або

майже  правильна  топологія,  навіть  якщо  при  цьому  довжина  гілок  не

пропорційна часу еволюції.

2.12 Метод приєднання сусідів

Метод  приєднання  сусідів −  Це  найпоширеніший  дистанційно-

матричний  метод  для  створення філогенетичних  дерев,

запропонований Наруя  Сайтоу і Масатоші  Ней в  1987  році. Алгоритм

звичайно  використовується  для  дерев,  заснованих

на ДНК або білкових послідовностях,  Він  відноситься  до  групи  методів

мінімуму еволюції, і виходить з базового принципу молекулярної еволюції

- того, що найбільш вірогідним сценарієм еволюції групи послідовностей є

той,  який  вимагає  мінімального  числа  еволюційних  подій  .  У  разі

філогенетичного дерева це означає, що сума довжин його гілок повинна

бути мінімальна.

Алгоритм

Метод приєднання  сусідів  на  вхід  приймає матрицю відстаней,  де

задаються відстані між кожною парою таксонів. Алгоритм починає роботу

з цілком невирішеного дерева с топологією «зірка», і виконує ітерації, що

складаються  з  описаних  далі  кроків,  до  моменту,  коли  дерево  цілком

вирішене і довжини усі гілок відомі:

1. По поточній матриці відстаней вираховується  Q-матриця 

2. Відшукується пара різних таксонів  і j (тобто i  ≠    ), для яких

значення Q( , ) −  найменше.  ЦІ  таксони  приєднуються  до  нового

вузла,  який,  в  свою чергу, з'єднується  з  центральним вузлом.  На

рисунку праворуч   і   приєднані до нового вузла  u

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE


3. Розраховується  відстань  від  кожного  з  приєднаних  таксонів  до

нового вузла

4. Розраховується  відстань  від  кожного  з  залишених  таксонів  до

нового вузла

5. Алгоритм запускаєтся знову, замінюючи пару приєднаних сусідів на

новий вузол і  використовуючи відстані,  обраховані на попередніх

кроках.

Q-матриця

Q   матриця  розраховується  за  матрицею  відстаней  між  n  

 таксонами наступним чином:

Q (i , j )=(n−2 )d (i , j )−∑
k=1

n

d (i , k )−∑
k=1

n

d ( j , k )

де d (i , j )  - відстань між таксонами i  і j

Відстань між парою приєднаних сусідів і новим вузлом

Для  кожного  з  приєднаних  таксонів  використовується  наступна

формула для обчислення відстаней до нового вузла:

δ ( f ,u )=
1
2
d (f , g )+

1
2(n−2) [∑k=1

n

d ( f ,k )−∑
k=1

n

d (g , k ) ]
i   

δ (g ,u )=d ( f , g )−δ ( f ,u )

Таксони f  і g  − пара приєднаних таксонів і  u  − новий вузол. 

Гілки і  і  їх  довжина δ ( f ,u )   і δ ( g ,u )  −  тепер  фіксована  частина

дерева;  вони не зміняться і  ні  на що не вплинуть на наступних кроках

алгоритму.



Відстань між залишеними таксонами і новим вузлом

Для  кожного  таксону,  що  не  брав  участі  у  попередньому  кроці,

розраховується відстань до нового вузла:

d (u , k )=
1
2

[d (f , k )+d (g , k )−d ( f , g ) ]

Де u  – новий вузол, k  – вузол, до якого ми хочемо обрахувати

відстань, f  і g  таксони тільки-но приєднаної пари.

Метод приєднання сусідів як мінімальна еволюція

Метод  приєднання  сусідів  можливо  розглядати  як жадний

алгоритм для  оптимізації  дерева  у  відповідності  з  критерієм

«збалансованої мінімальної еволюції» (БМЕ). Для кожної топології БМЕ

визначає довжину дерева (суму довжин гілок) як зважену суму відстаней

з  матриці  відстаней,  з  вагами,  що  залежать  від  топології  дерева.

Оптимальна топологія БМЕ — та, при якій довжина дерева мінімальна.

Метод приєднання сусідів на кожній ітерації з'єднує пару таксонів, які

дадуть найменший вклад у довжину побудованого дерева. Ця процедура

не  гарантує,  що  буде  знайдено  дерево  з  топологією,  оптимальною  за

критерієм  БМЕ,  тим не  менше,  вона  часто  знаходить  оптимальне  або

близьке до оптимального дерево.

Переваги та недоліки

Головна перевага методу в тому, що він швидкий — зокрема, через

те,  що  алгоритм  працює  за  поліноміальний  час.  Це  робить  його

прийнятним  для  аналізу  великих  обсягів  даних  (сотні  або  й  тисячі

таксонів)  і  для  бутстреппінгу,  для  яких  використання  інших  методів

аналізу  (напр., максимальна  економія,  метод  максимальної

правдоподібності)  може  бути  неможливим  з  точки  зору  кількості

обчислень.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_parsimony
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&action=edit&redlink=1


Метод  приєднання  сусідів  має  властивість  видавати  правильне

дерево на виході, якщо на вхід подається правильна матриця відстаней.

Більше  того,  правильну  топологію  дерева  гарантовано,  якщо  матриця

відстаней «приблизно адитивна», тобто, якщо кожне значення в матриці

відстаней відрізняється від справжньої відстані менше, ніж на половину

довжини найкоротшої гілки дерева. На практиці матриця відстаней рідко

задовольняє цій умові, но метод приєднання сусідів часто видає дерево з

правильною топологією у будь-якому випадку. Метод приєднання сусідів

коректно працює з приблизно адитивною матрицею відстаней тому, що

вона статистично спроможна для багатьох еволюційних моделей; маючи

вхідні дані  придатної  довжини,  метод з  високою імовірністю відновить

справжнє дерево. У порівнянні з UPGMA метод приєднання сусідів має

перевагу:  він  не  передбачає,  що   всі  покоління  еволюціонують  з

однаковою швидкістю (гіпотеза молекулярного годинника).

Тим не менш, замість методу приєднання сусідів часто застосовують

інші філогенетичні методи, які не покладаються на матрицю відстаней і

забезпечують більшу точність  у більшості  випадків.  Метод приєднання

сусідів має небажану рису — часто присвоює негативні значення деяким

гілкам дерева.

Висновок до розділу 2

Існують різні методи побудови адитивних філогенетичних дерев, та

метод приєднання сусідів найпоширеніший з них. Отже було вирішено

реалізувати алгоритм побудови філогенетичного дерева даним методом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/UPGMA


РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1Визначення вимог і завдань

Аналіз  функціональних  можливостей  представлених  рішень

дозволяє  сформувати  типовий  функціонал,  який  повинна  підтримувати

така програма:

1) Зчитування матриці дистанцій з текстового файлу;

2) Застосування алгоритму приєднання сусідів до завантаженої матриці;

3) Поетапна побудова структури адитивного філогенетичного дерева;

Цільова  аудиторія  -  студенти,  які  вивчають  розділ  «Біологічні

послідовності» в університеті; 

Вхідні та вихідні дані

Для  виконання  описаних  функціональних  вимог  програма  має

отримати матрицю дистанцій з файлу, підготовлену користувачем.

До вихідних даних відноситься:

 Ілюстрація адитивного філогенетичного дерева



3.2  Вибір технології проектування та засобів розробки

Python (найчастіше  вживане  прочитання  —  “Паайтон”) —

інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з

 динамічною  семантикою.  Структури  даних високого  рівня  разом  із

динамічною  семантикою  та  динамічним  зв'язуванням  роблять  її

привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднання

існуючих  компонентів.  Python  підтримує модулі та  пакети  модулів,  що

сприяє  модульності  та  повторному  використанню  коду.  Інтерпретатор

Python  та  стандартні  бібліотеки  доступні  як  у  скомпільованій  так  і  у

вихідній  формі  на  всіх  основних  платформах.  В  мові  програмування

Python  підтримується  декілька пар  адигм    програмування,

зокрема: об'єктно-орієнтована, процедурна,функціональна та аспектно-

орієнтована.   

Python має ефективні структури даних високого рівня та простий, але

ефективний підхід до об'єктно-орієнтованого програмування. Елегантний

синтаксис  Python,  динамічна  обробка  типів,  а  також  те,  що

це інтерпретована мова, роблять її  ідеальною для написання скриптів та

швидкої  розробки прикладних програм у багатьох галузях на більшості

платформ.

Інтерпретатор  мови  Python  і  багата стандартна  бібліотека  [en] (як

вихідні тексти, так і бінарні дистрибутиви для всіх основних операційних

систем) можуть бути отримані  з  сайту Python www.python.org,  і  можуть

вільно  розповсюджуватися.  Цей  самий  сайт  має  дистрибутиви  та

посилання  на  численні  модулі,  програми,  утиліти  та  додаткову

документацію.

 Інтерпретатор  мови Python  може бути  розширений функціями та

http://www.python.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_library
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


типами даних, розробленими на C чи C  ＋＋ (або на іншій мові, яку можна

викликати із C). 

Python також зручна як мова розширення для прикладних програм,

що потребують подальшого налагодження.

Також  однією  з  головних  причин  вибору  Python є  можливість

використати ETE Toolkit , це фреймворк для аналізу та візуалізації дерев

Для розробки був використаний PyCharm — інтегроване середовище

розробки для мови програмування Python. Надає засоби для аналізу коду,

графічний налагоджувач,  інструмент  для  запуску юніт-тестів і  підтримує

веб-розробку на Django.

Також для створення інтерфейсу програми було використано PyQt.

PyQt  -  набір  «прив'язок»  графічного  фреймворка  Qt  для  мови

програмування Python, виконаний у вигляді розширення Python.

3.3 Проектування

3.3.1 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

https://uk.wikipedia.org/wiki/Django
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D1%96%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Python
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Python
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)


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.

3.3.2 Контекстна діаграма IDEF0



Нотація  IDEF0  -  для  документування  процесів  виробництва  і

відображення інформації про використання ресурсів на кожному з етапів

проектування систем. Функціональне моделювання.
На  Рис.3.1  зображена  контекстна  діаграма  IDEF0,  що  відображає

використання  всіх  ресурсів  в  проекті.  Діяльністю  виступає  власне

створення програмного продукту (ПЗ). Управлінням виступають наступні

ГОСТи:

 ГОСТ  19.201-78.  Технічне  завдання.  Вимоги  до  змісту  та

оформлення

Рис.3.1. Контекстна діаграма IDEF0

3.3.3     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  забезпечення  на

наступні  складові:  аналіз,  проектування,  кодування,  тестування,

впровадження, що зображено на Рис.3.2

Рис.3.2 Діаграма декомпозиції IDEF0

На  рис.3.3  зображена  декомпозиція  пункту  Проектування,  що

дозволяє більш детально розглянути його структуру. 



Рис.3.3. Діаграма декомпозиції IDEF0 (проектування)

3.3.4    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. 



Рис.3.4. Діаграма IDEF3 (проектування інтерфейсу)

3.3.5  Методологія DFD

Найважливішим способом опису процесу є діаграми потоків даних

(інформації)  DFD  (Data  Flow  Diagram).  На  Рис.3.5.  зображено

декомпозицію пункту «кодування».  Зовнішнім посиланням тут  виступає

документація проекту, яка надає вимоги до проекту. 



Рис.3.5 Діаграма DFD (кодування)

3.3.6   Діаграма дерева вузлів

Діаграма дерева вузлів показує ієрархічну залежність робіт, але не

взаємозв'язки між роботами. 

Рис.3.6. Діаграма дерева вузлів

3.3.7   Діаграма варіантів



Діаграми  варіантів  використання  (usecase  diagrams)

використовуються  для  відображення  сценаріїв  використання  системи

(usecases) та користувачів системи (actors), які використовують її функції.
Актором виступає користувач. Сценарії наступні: запуск програми,

завантаження матриці, зчитування дуних, виконання алгоритму і  побудова

дерева.

Рис.3.7 Use-case діаграма

3.3.8     Діаграми взаємодії

3.3.8.1   Діаграмa послідовності

Головними  елементами  діаграм  послідовності  є  об’єкти,  які  є

логічними  сутностями,  що  представляють  окремі  елементи  системи  та

повідомлення,  якими  вони  обмінюються.  В  якості  об’єктів  можуть

виступати  також  актори.  Повідомлення  можуть  бути  не  тільки

абстрактними діями, що виконуються, але і методи класів, створених на

діаграмі  класів.  Повідомлення на діаграмі  послідовності  пронумеровані,

тобто мають чітку послідовність.
Головний  успішний  сценарій  даного  варіанта  використання:

Користувачу  виводиться  на  екран  вікно  з  кнопкою  для  завантаження



матриці,  та  кнопкою  стару  алгоритму.  Після  натиску  останньої

починається  побудова.  Виводиться  вікно  з  першим етапом побудови  та

відповідною матрицею, яке після огляду потрібно закрити, щоб вивелось

вікно з наступним етапом, і так далі до фінального варіанту дерева.

Рис.3.8. Діаграма послідовності ПП
На Рис.  3.8 наведено діаграму послідовності  виконання програми.

Користувач  запускає  програму(1),  в  вікні  програми  натискає  кнопку

завантаження  матриці(2),  далі  натискається  кнопка  старт  і  будується

перший  рівень  дерева(3),  після  закриття  вікна  з  першим  рівнем,

виводиться  вікно  з  другим  рівнем  і  т.д.(4),  коли  останній  рівень

побудовано(5), користувач закриє вікно та програма завершить роботу(6)

3.3.8.2 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. 

Рис. 3.9 Діаграма кооперацій ПП

3.3.9       Діаграма класів

Діаграми класів (Class diagrams) – головний тип діаграм UML, які

відображають логічну структуру програмної системи та суттєво впливають

на процес  генерації  програмного коду. Основними елементами діаграми

класів у Rational Rose є безпосередньо класи (classes) та відношення між

ними (relations).
На  діаграмі  показані  наступні  класи:  Програма,  Користувач,

Матриця, Алгоритм. Вихідна структура, філогенетичне дерево.  



Рис. 3.10 Діаграма класів

3.3.10 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.



Рис. 3.11  Діаграма станів ПЗ

3.3.11 Діаграми діяльності

Діаграми діяльності (activity diagrams) відображають послідовність

дій,  що виконується в процесі  реалізації  певного варіанта використання

або функціонування системи в цілому. 



Рис. 3.12 Діаграма діяльності ПП

Висновок до розділу 3

У розділі проектування було визначено модель життевого циклу ПЗ,

вибрано мову програмування та створені діаграми, що будуть корисні при

створенні програми

РОЗДІЛ 4. МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА АЛГОРИТМУ

ПРИЄДНАННЯ СУСІДІВ



4.1Алгоритм

Алгоритм  починає  роботу  з  цілком  невирішеного  дерева  с

топологією «зірка»,  і  виконує  ітерації,  що складаються  з  описаних далі

кроків,  до  моменту, коли  дерево  цілком  вирішене  і  довжини  усі  гілок

відомі:

1. По  поточній  матриці  відстаней  вираховується     Q-матриця

(визначена нижче)

2. Відшукується  пара  різних  таксонів  і j (тобто i  ≠    ),  для

яких значення Q( , ) −  найменше.  ЦІ таксони приєднуються до

нового вузла,  який,  в  свою чергу, з'єднується з  центральним

вузлом.  На  рисунку  праворуч   і   приєднані  до  нового вузла 

u

3. Розраховується відстань від кожного з приєднаних таксонів до

нового вузла

4. Розраховується відстань від кожного з залишених таксонів до

нового вузла

5. Алгоритм  запускаєтся  знову,  замінюючи  пару  приєднаних

сусідів на новий вузол і  використовуючи відстані,  обраховані

на попередніх кроках.

Q-матриця  розраховується  за  матрицею  відстаней  між   n

{\displaystyle n} таксонами наступним чином:

Q (i , j )=(n−2 )d (i , j )−∑
k=1

n

d (i , k )−∑
k=1

n

d ( j , k )

де d (i , j )  - відстань між таксонами i  і j

Відстань між парою приєднаних сусідів і новим вузлом

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96)&action=edit&redlink=1


Для  кожного  з  приєднаних  таксонів  використовується  наступна

формула для обчислення відстаней до нового вузла:

δ ( f ,u )=
1
2
d ( f , g )+

1
2(n−2) [∑k=1

n

d ( f ,k )−∑
k=1

n

d (g , k )]
i   

δ ( g , u )=d ( f , g )−δ ( f ,u )

Таксони f  і g  −  пара приєднаних таксонів і   u  −  новий вузол.

Гілки і  і  їх довжина δ ( f ,u )   і δ (g ,u )  − тепер фіксована частина дерева;

вони не зміняться і ні на що не вплинуть на наступних кроках алгоритму.

Відстань між залишеними таксонами і новим вузлом

Для  кожного  таксону,  що  не  брав  участі  у  попередньому  кроці,

розраховується відстань до нового вузла:

d (u , k )=
1
2

[d (f , k )+d (g , k )−d ( f , g ) ]

Де u  – новий вузол,  k  – вузол, до якого ми хочемо обрахувати

відстань, f  і g  таксони тільки-но приєднаної пари.

Висновок до розділу 4

В розділі  розглянуті  формули,  та  порядок  дій   на  яких  базується

алгоритм  методу  приєднання  сусідів.  Описаний  пріоритет  виконання

формул, та порядок побудови філогенетичного дерева.

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 ПЗ.

Розміри вікон та кнопок реалізовані в не великій та максимально зручній

формі.

Рисунок 5.1 - Інтерфейс користувача



Рисунок 5.2 – вікно з проміжним варіантом дерева

В ході розробки даного ПЗ використовувалося середовище розробки

Pycharm.  Для  створення  інтерфейсу  ПЗ  та  реалізації  його  функцій

використаний PyQt.

Висновки до розділу 5

В  ході  етапу  кодування  було  створено  ПЗ  згідно  усіх  діаграм

третього  розділу, та  математичної  складової  четвертого  розділу. Маючи

реалізований ПЗ, можна почати його тестування щодо пошуку помилок та

відлагодження.



РОЗДІЛ 6 ТЕСТУВАННЯ

6.1 Тестування програмного продукту

У  відкритому  вікні  натиснемо  кнопку  «Load matrix from file»  та

завантажимо матрицю з файлу.

Рисунок 6.1 – Початкове вікно програми

Вікно приймає наступний вигляд, Рис 6.1 з відображеною матрицею.

В цьому ж вікні натискаємо кнопку «Start» для початку роботи алгоритму.

Отримуємо наступне вікно, з прешим єтапом побудови дерева. 



Рис 6.2 – Вікно з відображеною матрицею

Після закриття останнього відкривається наступне вікно з наступним

етапом побудови дерева та перерахованою матрицею відстаней. Таким же

способом  підходимо  до  останнього  вікна  яке  зображено  на  Рис. 6.3  –

Фінальне дерево.



Рис 6.3 – фінальне дерево.

Після  виводу  останнього  дерева  ми  закриваємо  вікно,  і  програма

завершує   свою роботу самовільно, що є не дуже добре.

Висновки до розділу 6

Перевірка  показала  справність  та  працездатність  програми.  За

винятком самовільного завершення програми після закриття користувачем

вікна в якому відображається фінальний варіант дерева.  Такі результати є

помірно  хорошими. 



РОЗДІЛ 7 ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

7.1Інструкція по встановленню

Щоб встановити даний ПЗ, необхідно розмістити папку ProgNJ  у

будь-якому розділі жорсткого диску та запустити файл main.exe.

7.2Інструкція для користувача

При запуску ПП відкривається вікно з інтерфейсом, що зображено

на Рис.7.1 , в якому є дві кнопки «Load matrix from file» та «Start», поле для

відображення завантаженої матриці та короткий опис алгоритму.

Рис.7.1 – Початкове вікно програми



При  натисканні  кнопки  «Load matrix from file»  відбувається

завантаження матриці, яка відобразиться в полі для відображення матриці. 

Кнопка «Start» запускає алгоритм програми і  на екран виводиться

вікно з першим етапом побудови дерева яке зображено на  Рис.7.3. Якщо

натиснути  кнопку  «Start»  без  попереднього  завантаження  матриці  то

програма виведе попередження про те, що потрібно спочатку завантажити

матрицю. Демонстрація на Рис.7.2

Рис.7.2 – Попередження про потребність спочатку завантажити
матрицю

Рис.7.3 – Відображення першого етапу побудови дерева з виводом
відповідної матриці.



Далі  потрібно  закрити  це  вікно,  щоб,  програма  продовжила

виконувати ітерації алгоритму та вивела наступне вікно, яке зображено на

Рис.7.4.

Рис.7.4 – Відображення другого етапу побудови дерева з виводом

відповідної, перерахованої матриці.

Далі  повторюємо  попередню  дію  до  завершення  останньої

ітерації та виводу вікна з фінальним деревом, яке показано на Рис.7.5.



Рис.7.5 – Вивід вікна з фінальним деревом.

В цьому вікні показана фінальна структура дерева. Після закриття

цього вікна, програма завершує роботу.

Висновки до розділу 7

В розробленому керівництві користувача для даного ПЗ розглянуто

установку, порядок роботи до завершення та всі функції роботи. Приведені

показання спростять роботу користувача.



РОЗДІЛ 8 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ

В  ході  написання  дипломної  роботи  за  темою  «Навчальна

інформаційна система визначення вторинної структури РНК» розроблено

програмне  забезпечення  (ПЗ)  на  замовлення  кафедри  Біомедичної

Інженерії  (ФБМІ),  з  метою  його  впровадження  у  дисципліну  «Аналіз

біологічних  послідовностей».В  даному  розділі  дипломної  роботи

приводиться  аналіз  умов  праці  у  комп’ютерній  лабораторії,  де  буде

відбуватись взаємодія із ПЗ.

8.1Загальна характеристика приміщення 

Комп’ютерна  лабораторія  № 507  знаходиться  на  базі  студентської

поліклініки НТУУ «КПІ». Основні характеристики приміщення вказані в

табл. 8.1 та на рис. 8.1 відповідно. Характеристики обладнання наведені в

табл. 8.2

Таблиця 8.1– Характеристика приміщення

Параметри Кількісна і візуальна характеристика
Розміри приміщення 7 (м) × 6 (м) × 2,8 (м)
Кількість працюючих 13ч.: 1 викладач, група студентів до 12 ч.

Площа 36,95 (м
2
)

Об'єм приміщення 103,46 (м
3
)



Рисунок 8.1– План комп’ютерної аудиторії 5-07

8.2 Перепланування аудиторії

Характеристики  приміщення  не  відповідають  нормам,  в  зв’язку  з

цим  потрібне  перепланування  аудиторії   яке  показано  на  рисунку  8.2.

Зміна кількості обладнання наведена в таблиці 8.2. Нормативні та фактичні

значення  параметрів наведені в таблиці 8.3.

Таблиця 8.2   Заходи нормалізації стану комп’ютерної аудиторії
Вид заходу Засоби подолання небезпеки

Технічний Перепланування аудиторії 

Організаційний
Розбиття групи на підгрупи з метою зменшення 
кількості
працюючих у лабораторії
Перерви в 5-10хв для провітрювання приміщення



Рисунок 8.2– Новий план комп’ютерної аудиторії 5-07

Таблиця 8.3 Нормативні та фактичні значення параметрів
Параметр Н.З. Ф.З.

до
Ф.З. після

Відстань між робочими місцями  1.5 м ≤ 1.5 
м

 1.5 м

Відстань від монітору до стіни  1 м  0.2 
м

 1 м

Площа на одну людину  6 м2 ≤ 2 м2  6 м2
Об’єм на одну людину  20 м3  8 м3  20 м3



Таблиця 8.4 – Характеристики обладнання

№

Кількіст
ь до 
перепла
нування

Кількість 
після 
переплану
вання   Назва Характеристика

1 13 6 Персональний
 Процесор Intel Core 2 Duo T4400 
(2.2 ГГц)

комп’ютер 
ASUS  ОЗУ RAM 4 ГБ

 ПЗУ HDD 100 ГБ
 Графіка Intel HD Graphics
 Операційна система Windows XP

2 13 6 ЕПТ монітор  Діагональ: 17 (43.2 см)

Samsung
 Частота вертикальної розгортки: 50
- 160 Гц

SyncMaster
 Частота горизонтальної розгортки: 
30 - 96 кГц
 Максимальна роздільна 
здатність:1366 x 768 @ 60 Гц

3 2 2 Кондиціонер  Розміри: 0,8125 м × 0,2 м
DAEWOO 
DSB-  Тип фреону: R410A
F079LH  Охолодження: 2,2 кВт

 Теплопродуктивність: 2,78 кВт
 Рівень шуму: 34 дБ
 Режими роботи: автоматичний, вентилятор, 
осушення,
Охолодження

4 5 5
Освітлювальн
а

Світильник ЛПО 2х36 T8 G13 Тип ПРА Дві 
лампи ЛЛ

лампа 36Вт Philips

5 15 6 Стілець 0,5 м × 0,55 м × 0,45 м
6 2 2 Батарея Чавунний радіатор МС-140 (1 м),

Тепловий потік - 160 Вт

7 6 4 Стіл
1,
5 м × 0,8 м × 0,75 м

9 1 1 Стіл
1,
1 м × 1,1 м × 0,75 м

10 1 1 Дошка 4 м × 1,2 м × 0,02 м

11 1 1 Двері
2,
1 м × 0,75 м

12 2 2 Вікно
1,
5 м × 1,7 м



8.3 Ергономіка

Під  час  навчання,  студент  проводить  тривалий  час  перед

комп’ютером,   тому  важливо  дотримуватися  норм ергономіки  робочого

місця. Параметри ергономіки наведені у таблиці 6.3.
Таблиця 8.5 – Параметри ергономіки робочих місць за комп’ютером

Згідно  даним  таблиці  8.5,  параметри  ергономіки  робочих  місць  з

комп’ютером  у  кімнаті  тестування  відповідає  встановленним  нормам  і  є

оптимальними для роботи і проведення тестувань.

8.4 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Таблиця 8.6 – Небезпечні та шкідливі фактори
Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні

Мікроклімат  Пил  Відсутні Розумове
Освітлення перенапруження
Шум Монотонність

Характеристика Нормативне значення
Реальне
значення

Ширина стола 600 - 1400 мм 1500, 1100 мм
Висота стола 680 - 800 мм 750 мм
Глибина робочої поверхні 600 - 1000 мм 600 мм

Сидіння

Підйомно-
поворотний механізм,
регулювання висоти, 
підлокотники, м’яка, 
неслизька поверхня.

Підйомно-
поворотний 
механізм, висота
300-700 мм, 
підлокотники, 
матеріал 
шкірзам, площа 
сидіння 450 х 
450 мм

Відстань до екрану 
комп’ютера

600 - 700 мм 600 мм

Відстань до клавіатури від 
краю стола

100 – 300 мм 150 мм




Електробезпека праці
Пожежна безпека

8.4.1  Шум

Джерела шуму: ПК, люди.  Шум у кабінеті  є  постійним. Кількість

працюючих  не  повинна  перевищувати  5  чоловік.  Джерела  шуму  та

наслідки впливу наведені в таблиці 12.
Таблиця 8.7 – 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 13 та 14.
Таблиця 8.8 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнанн

я

Реальні

значення

Нормативні значення

Персональни

й компютер
50 дБА

60 дБА
Зовнішній 

шум
40 дБА

Рівень звуку у приміщенні може перевищувати встановлені норми за

ДСН 3.3.6.037-99. 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 8.9 – Заходи безпеки

Вид заходу Засоби подолання небезпеки
Тех
ніч
ні 
зах
оди

У техн. обл.
Встановити звукопоглинаючі фільтри на 
вентилятори   які знаходяться в компютерах.

У 
приміщенні

Встановити металопластикові вікна, 
шумопоглинаюче покриття на стінах, 
стелі(пінопласт:α=0,7; гіпсокартон:α=0,2)



Організаційні 
заходи

Зменшити кількість працюючих в приміщенні, 
проведення планово-попереджувальних оглядів та 
ремонтів

ЗІЗ Непередбачені

8.4.2  Психофізіологічні фактори

Таблиця 8.10 – Джерела небезпеки
Джерело 
небезпеки Наслідок

Розумове 
перенапруження Головний біль, порушення уваги.

Монотонність праці
Швидкий розвиток втоми в зв’язку з 
локалізацією
м’язових і нервових навантажень, гіподинамія.

Таблиця  8.11  –  Засоби  і  захисту  від  шкідливих  
психофізіологічних факторів

Вид заходу Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи
Столи і стільці мають комфортну висоту для 
середнього
зросту людини – 75 см та 45 см відповідно.
Ніжки клавіатури забезпечують зручний кут 
нахилу – 15 °.
Кут нахилу екрану по вертикалі становить 10 °.
Кут зору працюючих щодо екрану не перевищує 
40 °.

Організаційні заходи
Проведення  10  хвилинних  перерв  кожні  40  
хвилин
робочого часу, та 20 хвилинних перерв кожні 90 
хвилин
робочого 
часу.

Засоби    
індивідуального
захисту

Відсутні

 8.4.3  Фізичні фактори

8.4.3.1  Мікроклімат



Таблиця 8.12 – Категорія важкості праці

Характер Категорія Загальні енерговитрати Характеристика робіт
роботи роботи організму,

Вт (ккал/год)
Легкі

роботи І(а) 105-140 Роботи, що виконуються
(90-120) сидячи й не потребують

фізичного напруження

Таблиця 8.13 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
Джерело Наслідок

Комп’ютерна
техніка

Перегрів та вихід з ладу апаратних
складових комп’ютера

Висока температура
повітря

Зменшення працездатності
студента

Зовні(навулиц)
Низька температура

повітря
Некомфортні умови праці для

студента
зовні(навулиці)

Таблиця 8.14 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид заходу Засоби подолання небезпеки
Технічні
 заходи

У технічному обладнанні Застосування вентиляторів 
Noiseblocker Multiframe S-Series
M12-S3, Кондиціонеру 
DAEWOO DSB-F079LH

У 
приміщенні

У холодну
 пору року

Опалення (2 чавунних радіатори
МС-140)

У теплу 
пору року

Кондиціонер в 
охолоджувальному режимі, 
провітрювання

Організаційні заходи Щоденне вологе прибирання 
приміщення, зменшити 
кількість працюючих в 
приміщенні

8.4.3.2  Освітлення

Таблиця 8.15 – Джерела небезпеки та наслідки впливу



Джерело небезпеки Наслідок

Підвищена яскравість світла
Перенапруження    і    погіршення    
зорового

Недостатнє місцеве освітлення
сприйняття    працівника,    зниження    
рівня

Неправильне  налаштування  
яскравості працездатності
монітору

Таблиця 8.16  – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид заходу Засоби подолання небезпеки
У технологічному Використання матових моніторів для ПК

Техні
чні обладнанні
заход
и У приміщенні

Природне освітлення – бокове, 2 вікна на схід 
(1,5 (м) ×
1,7 (м)).
Штучне освітлення – комбіноване (5 
світильників по
дві лампи Т8, P = 36 (Вт), закріплені на висоті 
2,8 (м))

Організаційні заходи
Вологе прибирання, підтримання чистоти 
вікон

Засоби індивідуального 
захисту Непередбачені

8.4.3.3  Електробезпека

Таблиця 8.17 – Характеристика джерел небезпеки ураження струмом

Найменування 
електроприладу

Споживча 
потужність, Вт

Джерело 
небезпеки

Наслідок

Персональні 
комп’ютери 
ASUS

400 Деталі 
комп’ютерної 
техніки під 
напругою

Ураження 
працівника

Продовження Таблиці 8.17

Кондиціонер 
DAEWOO 
DSB-F079LH

700 Деталі 
кондиціонера під 
напругою

Струмом, 
опіки, 
механічні 



ушкодження

Джерела 
освітлення

36 Пошкоджені 
кабелі чи 
несправні вузли

Таблиця 8.18– Заходи і засоби захисту від ураження електричним
струмом

Вид 
заходу Засоби подолання небезпеки

Техніч
ні У техн.

Ввімкнення техніки в мережу через заземлені 
фільтри.

заходи облад.
У 
приміщені

Прихована   та   ізольована   проводка.   Електричні   
блоки
безпеки. Встановлено запобіжники типу «пробка-
автомат».

Організаційні 
заходи Інструктаж з техніки безпеки
ЗІЗ Непередбачені

8.4.3.4  Пожежна безпека

Таблиця 8.19 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі Характеристика

Клас пожежі
А – горіння твердих речовин, Е - горіння 
електроустановок,
під напругою до 1000 В

Підклас пожежі А1 горіння супроводжується тлінням
Вибухобезпечна зона Клас 2
Пожежонебезпечна

зона Клас - ІІ-ІІа

Горючі матеріали
Волокнисті (папір), тверді (столи, стільці, двері), 
пластикові
(вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер)

Таблиця 8.20 – Джерела небезпеки

Джерело небезпеки
Небезпечний 
фактор

Несправності електропроводки, 
розеток

Коротке замикання або пробій 
ізоляції

Матеріали і речовини, схильні до Займання матеріалів
займання(папір, дерево)



Недотримання заходів пожежної 
безпеки Займання матеріалів, устаткування

Таблиця 8.21 – Заходи та засоби з пожежної безпеки
Вид 
заходу Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи
Вогнегасник ОУ-3(знаходиться біля пожежного щита) 
вільний
доступ до мережних рубильників та    вимикачів, у 
коридорі –
пожежний кран та рукав.

Організаційні 
заходи

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

ЗІЗ Непередбачені

Висновки до розділу 8

Під час проведення роботи над розділом було розглянуто шкідливі та

небезпечні  фактори  ризику  роботи  в  комп’ютерній  лабораторії.

Приміщення  відповідає нормам з охорони праці за  винятком декількох

випадків,  а  саме,   недотримання  норм  експлуатації  приміщення  та

небезпечних  факторів,  відносно  яких  належить  внести  зміни  для

забезпечення нормальних умов праці.



ВИСНОВКИ

Відновлення еволюційної історії досліджуваних організмів у вигляді

філогенетичних  дерев  є  актуальним  і  корисним  для  подальшого

дослідження  та  визначення  еволюційних  відносин  між  різноманітними

видами. 

В результаті виконання дипломної роботи було створено програмний

модуль на основі алгоритму приєднання сусідів.

В процесі були виконані наступні задачі:

 Проаналізовані літературні джерела
 Досліджено метод приєднання сусідів
 Програмно реалізовано алгоритм приєднання сусідів.

Програма може бути вдосконалена та доповнена новими функціями,

а  також  її  можна  доповнити  реалізацією  інших  методів  для  побудови

філогенетичних дерев, як адитивних так і ультраметричних.

Дану  дипломну  роботу  виконано  згідно  з  «Положенням  про

державну атестацію студентів НТУУ «КПІ»».
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Додаток А

1.   Найменування ПП

Найменування ПЗ: «Програма для побудови філогенетичних дерев».

2.   Призначення і область застосування



ПЗ призначений для:
1. Зчитування матриці генетичних дистанцій з файлу;
2. Обробка даних з цілю побудови структури деревa методом приєднання сусідів;
3. Виведення на екран філогенетичного дерева

ПП має власний інтерфейс і може використовуватись в навчальних закладах для навчальних 

цілей.

3. Вимоги до програмного продукту

3.1  Вимоги до надійності

3.1.1   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;
- відсутністю  сторонніх  або  шкідливих  програм,  що  можуть  привести  до

непрацездатності даної програми.

3.1.2   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.

3.1.3   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.

4    Умови експлуатації



4.1   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.

4.2   Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

До  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;

4.3   Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

4.3.1   Вимоги до інформаційних структур і методів 

розв’язання

Додаткові вимоги не пред’являються.

    4.3.1   Вимоги до вихідних кодів та мов програмування

Додаткові вимоги не пред’являються.

4.3.2   Вимоги до програмних засобів, які використовують

ПП

Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути

представлені  ліцензійною  локалізованою  версією  операційної  системи

Windows ХР (або пізнішої версії).

4.3.3   Вимоги до захисту інформації та ПП

Вимоги до захисту інформації та ПП не пред’являються.

4.4    Спеціальні вимоги



ПП повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою

інтерфейсу.

5    Стадії та етапи розробки

5.1   Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в шість стадій:

1) системний аналіз та аналіз вимог;
2) проектування;
3) кодування;
4) тестування і налагодження роботи ПП;
5) розробка документації;
6) оформлення розрахункової роботи.

Додаток Б

Фрагменти коду алгоритму приєднання сусідів

#!/usr/bin/python
import numpy

dista = dict()
taxaList = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M']
mat = list()

def calcDist(distMat, i, j):
    '''
    Повертає відстань між двома таксонами.



     Прийом: матриця відстаней і двох таксонів.
     Повернення: Відстань між таксонами.
    '''
    if i < j:
        i, j = j, i
    return distMat[i][j]

def calcDistSum(distMat, i):
    '''
    Розраховує суму відстаней для таксонів.

     Прийом: матриця відстаней і таксонів.
     Повернення: сума відстаней.
    '''
    sum = 0
    for k in range(len(distMat)):
        sum += distMat[i][k]
    for k in range(len(distMat)):
        sum += distMat[k][i]

    return sum

def calcQ(distMat, i, j):
    '''
    Обчислює значення Q для двох таксонів.
     Прийом: матриця відстаней і двох таксонів.
     Повернення: значення Q між двома таксонами.
    '''
    return (len(distMat) - 2) * calcDist(distMat, i, j) - \
           calcDistSum(distMat, i) - \
           calcDistSum(distMat, j)

def calcQMat(distMat):
    '''
    Розраховує всю матрицю Q.

     Прийом: матриця відстаней.
     Повернення: Q матриця.
    '''
    q = numpy.zeros((len(distMat), len(distMat)), int)
    for i in range(1, len(distMat)):



        for j in range(i):
            q[i][j] = calcQ(distMat, i, j)

    return q

def calcDistOldNew(distMat, i, j):
    '''
    Розраховує відстань від кожного зі попередніх таксонів (і,j) до 
нової комбінованої гілки таксонів (і,j). Прийом: матриця відстаней і 
двох старих таксонів.
    '''
    dist = (.5) * (calcDist(distMat, i, j)) + ((1. / (2 * (len(distMat) - 2))) * \
                                               
    (calcDistSum(distMat, i) - calcDistSum(distMat, j)))
    dista.update({'{}'.format(taxaList[i]): dist})
    return dist

def calcDistNewOther(distMat, k, f, g):
    '''
    Розраховує відстань між новою комбінованою галгою таксонів 
(FG) і іншими таксонами (к).
     Прийом: матриця відстаней, попередні таксони (F, G) та інші 
таксони (k).
     Повернення: Відстань між (FG) і k.
    '''
    return (.5) * (calcDist(distMat, f, k) - calcDistOldNew(distMat, f, g)) + \
           (.5) * (calcDist(distMat, g, k) - calcDistOldNew(distMat, g, f))

def minQVal(q):
    '''
    Знаходить мінімальне значення Q, яке буде наступний 
комбінований таксонів.

     Прийом: Q матриця.
     Повернення: Мінімальне значення Q і кожного з таксонів.
    '''
    iMin = 0
    jMin = 0
    qMin = 0
    for i in range(len(q)):
        for j in range(len(q)):
            if min(qMin, q[i][j]) == q[i][j]:
                qMin = q[i][j]



                iMin = i
                jMin = j
    if i > j:
        i, j = j, i
    return qMin, iMin, jMin

def doNeigJoin(mat, taxaList):
    '''
    Рекурсивно виконує алгоритм приэднання найближчих сусыдів. 
Закінчує, коли розмір матриці відстаней складає 1.

     Прийом: матриця відстаней, а також список назв таксонів.
     Повернення: Якщо закінчено, завершено дерево. В іншому 
випадку, наступна матриця відстаней і список таксонів.

     Алгоритм (коли матриця більше, ніж розмір 1):
        1. Обчислюється Q матриця.
        2. Знаходиться найменше значення в матриці Q і об'єднуються  
відповідні таксони.
 3. Обчислюється нова матриця відстаней, яка на один розмір менше, 
ніж на попередньому кроці.
        4. Рекурсивний виклик функції до розміру 1.
    '''
    q = calcQMat(mat)
    minQ, taxaA, taxaB = minQVal(q)

    # initialize our new distance matrix
    newMat = numpy.zeros((len(mat) - 1, len(mat) - 1), float)

    # combine old taxa in taxa list to create new taxalist
    oldTaxaList = taxaList[:]
    oldTaxaList.remove(taxaList[taxaA])
    oldTaxaList.remove(taxaList[taxaB])
    newTaxaList = [[taxaList[taxaA], taxaList[taxaB]]] + oldTaxaList

    # calculate new distance matrix for new combined taxa values
    for i in range(1, len(newMat)):
        oldI = taxaList.index(newTaxaList[i])
        newMat[i][0] = calcDistNewOther(mat, oldI, taxaB, taxaA)

    # copy over everything else from old distance matrix
    for i in range(2, len(newMat)):
        for j in range(1, len(newMat) - 1):
            oldI = taxaList.index(newTaxaList[i])



            oldJ = taxaList.index(newTaxaList[j])
            newMat[i][j] = mat[oldI][oldJ]
    result = str(taxaList).replace(' ', '').replace('[', '(').replace(']', ')').replace('\'',
'')
    return newMat, newTaxaList, result

def getMaxInMatrix(mat):
    '''
    Знаходить максимальне значення в даній матриці. 
    Прийом: Матриця. 
    Повернення: Максимальне значення в матриці.
    '''
    maxVal = 0
    for i in range(len(mat)):
        for j in range(len(mat)):
            if max(maxVal, mat[i][j]) == mat[i][j]:
                maxVal = mat[i][j]

    return maxVal

def normalizeMatrix(mat):
    '''
    Приймає оцінки вирівнювання BLOSUM і нормалізує матрицю так, 
що самі подібні послідовності будуть
     мати найменшу відстань. Найбільш тісно пов'язані таксони матимуть
значення 0.

     Прийом: Матриця балів вирівнювання BLOSUM.
     Повернення: Відстань матриці.
    '''
    maxVal = getMaxInMatrix(mat)
    for i in range(1, len(mat)):
        for j in range(i):
            mat[i][j] = maxVal - mat[i][j]

    return mat

def createTree(mat, taxaList):
    '''



    Обчислює безкореневе дерево на основі матриці вирівнювання 
послідовностей BLOSUM.

     Прийом: Матриця балів BLOSUM і список таксонів.
     Повернення: Рядок, що представляє безкореневе дерево.
    '''
    mat = normalizeMatrix(mat)
    return doNeigJoin(mat, taxaList)

def initMatrFile():
    global mat

    FH = open('data/nj_data.txt')
    data = FH.read().strip()
    FH.close()
    data = data.split('\n')
    for line in data:
        mat.append([int(n) for n in line.split()])
    mat = numpy.array(mat)
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