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موضوع :همردیفی

جلسِی پیص زرثبرُی رٍشّبیی ثزای وبّص پیچیسگی هىبًی الگَریتن  global alignmentثحث ضس (.)Hirshberg
ّوچٌیي زرثبرُی راُّبی سزػت ثرطیسى ثِ الگَریتن رٍضی گفتِ ضس (.)Four Russians
حبلت ذبصی اس هسبلِی  ،global alignmentهسبلِی  edit distanceاست ،وِ ثب زاضتي زٍ رضتِ ،هیذَاّین تؼساز
جبّبیی وِ ثبیس ٍیزایص ضَز تب رضتِی زٍم اس رٍی رضتِی اٍل ثسست آیس ،پیسا وٌین .هٌظَر اس ٍیزایص یىی اس ػولّبی
 ٍ delete ،insertیب تغییز است .زر ازاهِ یىی اس هسبئل  edit distanceثِ ًبم  k-difference global alignmentرا ثیبى
هیوٌین.

K-difference global alignment 1
تؼزیف هسبلِ :ثزای زٍ رضتِی

زازُ ضسُ ٍ همسار ثبثت  ،ثْتزیي ّنرزیفی را پیسا وٌیس وِ حساوثز زر هجوَع

ٍ

جبثجبیی ٍ  indelزاضتِ ثبضین .ثِ ػجبرت زیگز:
()1
ثِ زًجبل رٍضی ّستین وِ ثب فزض ٍجَز ضزط ثبال ،هسبلِ را سزیغتز حل وٌین.
(

)

ایي هسبلِ را هیتَاًین ثب  dynamic programmingحل وٌینٍ .لی ًىتِ ایي است وِ حزوتّبیی وِ ضزة زری اًجبم
هیضَز ،ثؼضی ٍلتّب اهتیبس  -1هیزّسٍ .لی حزوتّبیی وِ ستًَی یب سغزی ّستٌس ،هغوئٌب  -1هیزّس .ثٌبثزایي ٍلتی
ثرَاّین ضزط ( )1را ثزلزار وٌین ،زر ضىل سیز زر پز وززى جسٍلً ،جبیس اس لسوتی وِ ّبضَر ذَرزُ ثیزٍى ثشًین .سیزا زر غیز
ایي صَرت ضزط (ً )1مض هیضَز ٍ ًطبىزٌّسُی ایي است وِ
جَاة ًسارز ٍ ًیبسی ثِ ازاهِ زازى ًیست.

هسبلِ ثِ اسای ایي

سَال ایي است وِ حبضیِ را چغَر تؼییي وٌین .ثِ ػجبرت زیگز
چِ ثبضس وِ اگز ثیصتز اس ایي همسار اس ذظ

زر ضىل ( ،)1همسار

آثی زٍر ضَین ٍ سپس زٍثبرُ ثِ آى ثزگززین ،ثِ هؼٌی ًمض ضزط
( )1است (ثِ عَر هطبثِ ثزای ذظ سجش استسالل هیضَز) .ثب زلت
وززى ثِ ضىل ( )1هیتَاى همسار
زر ایي ضىل

ٍ

را اس راثغِی سیز ثسست آٍرز.

عَل زٍ رضتِ ّستٌس وِ فزض ضسُ

است .تَجِ ضَز وِ زر ّنرزیف ضسى زٍ رضتِ،
فبصلِی

ثیي آىّب حتوب ٍجَز زارز.
ضىل 1

)

حبل فزض وٌیس

(

را اس اثتسا ًسارین .فمظ گفتِ ضسُ  edit distanceثیي زٍ رضتِ

پیطٌْبز هی وٌیس؟ رٍش ثِ ایي صَرت است وِ اس

ٍ

را ثسست آٍریس .چِ راُ حلی

ضزٍع هیوٌین ٍ جسٍل را پز هی وٌین .اگز تَاًستین جسٍلی

ثسست آٍرین وِ هسبلِ حل است ،تَجِ ضَز وِ الگَریتن سهبًی  failهیوٌس وِ ّبضَر هجبس را رز وٌین .زر ایي صَرت زیگز
ازاهِ ًویزّین .یؼٌی هسیزّبی غیز هجبس را  killوززُاینّ .وچٌیي اگز فبصلِی ًْبیی وِ الگَریتن ثسست هی زّس ثشرگتز اس

ًگبرًسُ :فبعوِ فزحٌبن غبساًی
ایویلf.farahnak.g@gmail.com :

ثبضس ،هسبلِ ثِ جَاة ًزسیسُ ٍ  failضسُ است .زر هزحلِ ثؼس
هسبلِ حل ًطس

را افشایص هی زّس هثال

را هسبٍی  2لزار هی زّین .اگز

ٍ الی آذز .جَاثی وِ ثسست هی آیس ،جَاة ثْیٌِ ثزای  global alignmentاست.

 ،اگز ًطس

زر ایي حبلت هیشاى هحبسجبتی وِ اًجبم هی ضَز ،ثزاثز است ثب:
اگز

فبصلِی ٍالؼی ثبضس:
)

)

(

)

∑((

حبل هیذَاّین زٍ هسبلِ را هغزح وٌین وِ زیگز ّسف زر آىّب ،ثسست آٍرزى ً global alignmentیست .ایي حبلت را
ٍلتی استفبزُ هی وٌین وِ هثال ّ α-globinب را گزفتِ این ٍ .هغوئٌین وِ ٍالؼب َّهَلَيّ 1ستٌس ٍ فمظ هیذَاّین جبّبیی
را وِ ذزاة ضسُ اًس ،پیسا وٌینٍ .لی گبّی ًیبس زارین ول صًَم اًسبى ٍ هَش را ثزرسی وٌین ٍ لسوتّبی ضجیِ ثِ ّن آىّب
را تطریص زّین .ایي هسبلِ ً local alignmentبهیسُ هیضَز.
تؼزیف هسبلِ :زٍ رضتِ

ٍ

زازُ ضسُ است .هیذَاّین لسوتّبی ضجیِ ثِ ّن آىّب را پیسا وٌین .زر ٍالغ رٍش سبزُ ثِ

ایي صَرت است وِ ّوِی جفت سیز رضتِّب را اس زٍ رضتِ زر ًظز گزفتِ ٍ ثیٌطبى  global alignmentاًجبم هیزّین.
( ٍ)

تؼساز سیز رضتِّب زر ّز رضتِ ثزاثز )

( Oاست.

استّ ،شیٌِی هحبسجبتی ول ثزاثز )

ثِ زًجبل راُ حل ثْیٌِای ّستین .آیب رٍضی ثب )
الجتِ تَجِ ضَز وِ اگز رٍضی ثب )

وسام عَل

(

است .ثب تَجِ ثِ ایي وِ ثزای ّز جفت ّشیٌِی هحبسجبتی )

(

( لبثل ارائِ است؟

(ٍ Oجَز زاضتِ ثبضس ،ثبس ّن ثزای پیسا وززى َّهَلَي ّبی صًَم اًسبى ٍ هَش وِ ّز

زارًس لبثل ثسست آٍرزى ًیست.

ًىتِ ای وِ ثبیس زلت ضَز ایي است وِ زر اهتیبسزّی زٍ تب هبتزیس زاضتین:
 )1هبتزیسی وِ اهتیبس ّن رزیفی زٍ رضتِ را ًطبى هی زاز (ثب فزض ایي وِ زٍ رضتِ َّهَلَي ثبضٌس).
 )2هسل زیگز اس  hypothesis testingثسست هیآهس ٍ هی ذَاستین ثِ ایي سَال پبسد زّین وِ آیب زٍ رضتِ اس یه
جب آهسُ اًس یب ًِ؟ اهتیبسزّی ثبیس ثِ گًَِای هیثَز وِ زر اًتْب ثب همبیسِ وززى ثب یه همسار آستبًِ ثزای هثبل اگز
ثشرگتز اس صفز ثَز ،هی گفتین اس یه جب آهسًس ٍ ثزػىس.
حبل هیذَاّین همسارزّی ثِ گًَِ ای ثبضس وِ اگز اهتیبسضبى ووتز اس صفز ثَز ثگَیین اس یه جب ًیبهسُاًس .ثٌبثزایي ثِ زًجبل
آىّبیی ّستین وِ ا هتیبسضبى اٍال ثشرگتز اس صفز ثبضس ٍ ّوچٌیي ثیطتزیي اهتیبس را زاضتِ ثبضٌس .تحت ایي ضزایظ هسألِ را
حل هی وٌین.
اثتسا یه هسألِ تؼزیف هیوٌین:
فزض وٌیس زٍ رضتِ ی -

-ٍ ,

 ,را زر ًظز هی گیزین .هی ذَاّین ّ suffixبیی اس ّز وسام را پیسا وٌین وِ

 global alignmentضبى ثیطتزیي اهتیبس را زاضتِ ٍ ثشرگتز اس صفز ّن ثبضس (سیزا زر غیز ایي صَرت ثب ّن راثغِای ًسارًس).
ایي ثیطتزیي اهتیبس را )

( هی ًبهین.

رٍیىززهبى ثزای حل آى ثبسگطتی است .یؼٌی ثزای )

1

( زارین:

Homolog

2

)
)
)

)

(
(
(

(

)
)

(
(

)

(

{

ثب زاضتي هبتزیس هزثَط ثِ  ،هسألِی  local alignmentچگًَِ حل هیضَز ٍ ارتجبعطبى چیست؟
ثِ ایي صَرت ػول هیوٌین وِ زر هبتزیس  ،ثیطتزیي همسار آى را ثسست هیآٍرین سپس تب جبیی ثِ ػمت هیرٍین وِ ثِ
صفز ثزسین .یؼٌی زر ضىل سیز زارین:

ّنرزیفی ثبال ،ثْتزیي ّنرزیفی هحلی است ٍ اهتیبسش )

( است.

ضىل 2

آیب ّوِی ّنرزیفیّبیی وِ اهتیبسضبى ثشرگتز اس صفز است ،ثسست هیآٍرین؟
ذیز ،سیزا ثیي ّوِی اهتیبسّب هبوشیون هیگیزین ٍ فمظ ثْتزیيّب را ًگِ زاضتِ ٍ ثمیِ را اس زست هیزّین.
تَجِ ضَز وِ تطریص هىبىّبی َّهَلَي ثَزى زٍ صًَم اً1سبى ٍ هَش اس هزتجِی

ذَاّس ثَز وِ لبثل اػوبل ًیست.

سؤال :آیب هی تَاى سزػت را افشایص زاز؟
ذَزتبى فىز وٌیس!
هسألِی زیگز وِ هغزح است ،هسألِی  End space free global alignmentاست.

End space free global alignment 2
زر هسألِی  DNA sequencingوِ ثؼسا ثحث ذَاّین وزز ،هب اس یه  DNAزٍ تب  fragmentرا ذَاًسُاین ٍ ثزایوبى هْن
است وِ ثب ّن ّنپَضبًی زارًس یب ًِ .اگز ّنپَضبًی زاضتِ ثبضٌس ،ثِ ّن هیچسجبًین .یؼٌی هثال ضىلّبیی هثل سیز:

زر ایي حبلت ثزای ّ GAPبی اثتسایی ٍ اًتْبیی اهتیبس صفز زر ًظز گزفتِ ٍ هٌفی ًویگذارین .فمظ ثزایوبى هْن است وِ آیب
ایي زٍ رضتِ ثبّن راثغِ زارًس یب ًِ ٍ اگز زارًس اس وسام ًَع است.
ثزای هثبل ثزای زٍ ضىل سیز ،جسٍل هؼبزل ّز وسام ًطبى زازُ ضسُ است:
3

زر ضىل سیز ،ثزای پز وززى جسٍل زر اثتسا سغز ٍ ستَى اٍل را همسار صفز همسارزّی اٍلیِ هیوٌین .زر سغز ٍ ستَى آذز
ًیش ،هثال ثزای پز وززى ذبًِی

اس سِ عزیك ثبیس ػول ضَزٍ .لی ثزای حبلتی وِ اس ذبًِی ثبالییاش استفبزُ هیضَز،

اهتیبس ّنرزیف وززى را صفز زر ًظز هیگیزین (ثِ جبی هٌفی) .زر اًتْب زر
سغز آذز ٍ ستَى آذز ذبًِای را اًتربة هیوٌین وِ ثیطتزیي اهتیبس را زر ذَز
زارز ٍ سٍزتز پسیسار ضسُ ٍ اس آىجب ثِ ػمت ثز هیگززین.
)

(

)

(

(

)
(

)

ضىل 3

 3بحثهایی دربارهی GAP
زر ایي لسوت هیذَاّین ثحثی زرثبرُی  GAPزاضتِ ثبضین .تب ایيجب ٍلتی یه  GAPاتفبق هیافتبز هثل جبثجبیی ثب آى رفتبر
وززُ ٍ جزیوِی آى را لحبػ هیوززینٍ .لی ٍالؼیت ایي است وِ هثال سِ تب اس حزفّبی  ACGTثبّن  Dropهیضًَس ٍ
زرست ًیست  3تب جزیوِی هستمل اس ّن زر ًظز ثگیزین.
هوىي است یه جب  GAPثشري زاضتِ ثبضین وِ جزیوِی آى هتفبٍت هحبسجِ هیضَز .هثال یه اهتیبس  GAP openingزارین
یه اهتیبس  GAP extensionوِ ّنسهبى ثبیس زر ًظز گزفتِ ضَز.
اگز زاضتِ ثبضین:
)
)

(
( )

)
(

)

(
( )

(
)
) ( ) (

(

زر حبلتی وِ فزض  iidزر ًظز گزفتِ ضَز (ته ته ّ indelب هستمل اس ّن رخ زازُ اًس) ) w(lثِ صَرت ذغی استٍ .لی زر
ٍالؼیت هٌحٌی هطبثِ ضىل سیز زارین .یؼٌی ایٌىِ  22تب  GAPاتفبق ثیبفتس یب  32تب ذیلی ثب ّن فزق ًسارز.

4

یؼٌی ثزای جزیوِی ّ GAPب یه تبثؼی اس عَل  GAPرا زارین.

حبل فزض وٌیس زٍ رضتِی ٍ

زازُ ضسُ ٍ ّسف پیسا وززى ثْتزیي ّن رزیفی است.
(

)+

)

(

)

( *

)

(

وِ ّز وسام اس رٍاثظ سیز ثسست هیآیس:
)

)+

(

)

)+

(

)

ثزای هثبل زر هحبسجِ ی )

 0تب

)

(

(

)

( *

)

( *

)

(

(

(

( ثیي اهتیبس هزثَط ثِ ّنرزیف ضسى حزفّبی رضتِ اٍل ثب تؼساز ّ GAPبی هرتلف ثب عَل

ثب ثیطتزیي اهتیبس را ثسست هی آٍرز.

ثِ ًظز هی رسس ضىل وطیسُ ضسُ زر ثبال ثزای ) (

هفَْهب زرست ًیست سیزا ّ GAPبی هستمل( ) ،

ثیطتزی زارًس ٍ

زر ًْبیت عجك رٍاثظ ،هَرز ػاللِتز ّستٌس ،زر حبلتی وِ ّسفوبى ثزػىس ثَز.
(

ّشیٌِ ی هحبسجبی ایي الگَریتن ثزاثز ))

( است.

Affine GAP 2-4
یه تبثغ ) (

ثزای ً affine GAP ،GAPبم زارز وِ ثِ صَرت سیز است:
)(

جزیوِ ثزای ٍ GAP opening

وِ یه راثغِ ی ذغی ثب زارز ،وِ

حبلت هی تَاى ّشیٌِ ی هحبسجبت را ًسجت ثِ حبلت ولی تز وبّص زاز ٍ ثِ )

جزیوِ ثزای  GAP extentionاست .زر ایي
( رسبًس.

تَجِ ضَز وِ رٍاثظ هزثَط ثِ ) ( ٍ ) ( را هیتَاى ثِ صَرت سیز تغییز زاز:
)

)

( (

( )

5

)

(

)

( )

)

)

( (

(

ثزای زرن ثْتز رٍاثظ ،تؼبریف ّزیه را هجسزا ثیبى هیوٌین:
)

(  :ثْتزیي اهتیبس ثزای ٍلتی است وِ

)

(  :ثْتزیي اهتیبس ثزای ٍلتی است وِ سیز

)

(  :ثْتزیي اهتیبس ثزای ٍلتی است وِ ثبالی

سیز ّن لزار گزفتِ ثبضٌس.

ٍ

حتوب یه  GAPاست.
حتوب یه  GAPاست.

ثٌبثزایي زر حبلتی وِ  offline GAPفزض ضس ،ثزای هثبل زر راثغِی جسیس ثزای )

( اٍال ثبالی

وِ حتوب GAP

است .سپس ثیي زٍ حبلت سیز ثیطتزیي اهتیبس را ثسست هیآٍرین:
 )1ثبالی
)2

ًیش  GAPاست .وِ اهتیبس ثزاثز
)

)

(

هی ضَز.

( وِ ّن اهتیبس ّ ٍ GAP extentionن  GAP openingزر ًظز گزفتِ هیضَز.
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