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ABSTRACT

This paper contains a general introduction to Bioinformatics, theirs goals,
objectives and their applied fields. Is then shed light on the real views of DNA of
humans, some processors use mathematical and statistical analysis of the traditional
purpose of these observations and to identify some features and characteristics.
Graphical analysis of DNA is carried out in two and three dimensions. The interconnectedness among the sites of DNA is also analyzed as well as a spectral analysis.
The attempt is also made to identify the order of such observations. Through this
analytical study it is shown that DNA has a complex structure with interdependent with
each other for long-term.
Keywords: Bioinformatics , spectral analysis , DNA
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تتضم مممه ام ممة الوثيم ممة البحميم ممة معلمم ممة عامم ممة عم ممه المعلوماتيم ممة الحاويم ممة وام مملا ا ومضم مماما ا وم ا ت م مما

التطبيقية .كةلك يتم تسملي اضضمواع علم مشماالات ققيقيمة للحمام
لإلنسمما

وتسممتبلم عم

ال مووا الرايبمن م عموو اضوكسم اه DNA

المعال ممات الرياضممية وائقةممارية للممره تحلاممل اممة المشمماالات والتعممر عل م

عم

ال ووا ببعليه وثالثة عاد .كمما

سمات ا وخةارة ا .إذ يتم إجراع تحلال بيانن وتُرسم العواعل ال اتروجا ية للحام
ُيلثس الت ار اللاخلن باه موايم الحمام ال مووا وي مر تحلماال فيايما لمشماالات الحمام

ال مووا .وتُ مر ضضما
محاولة للتعر عل َمرتبة اة المشاالات .ومه خالل اة اللثاسة التحلالية يتباه ما مشماالات الحمام ال مووا
الرايبن م عوو اضوكس اه  DNAلإلنسا مععلة الب ية التركابية ومت ار طة م عض ا البع وعل ترات فويلة
اضمل.
الكلمات المفتاحية :المعلوماتيه الحاويه  ,الحام

ال ووا الرايبن م عوو اضوكس اه , DNA,التحلال الطيفن
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.1المعلوماتية الحيوية : Bioinformatics
ن مما اسممتبلام الحاسمموم لمعال ممة المعلومممات الحاويممة .واممو علممم ثكا تممه

تُعممر المعلوماتيممة الحاويممة عل م
اضساسية يواعل بيانات المعلومات الحاوية مكونات ا الرريسية ال ا ات والبروتا ات وي م علدا ممه العلموم اضخمر
ب ممل

ا س ممتفادة م ممه ا ممة المعلوم ممات كعل مموم الرياض مميات والحاسم وم وائقة مماع والط ممك وال.يمي مماع .ويمك ممه

نلبممت تعريممم المعلوماتيممة الحاويممة عل م

ن مما تطبا م التعانممة الحاسمموةية والمعلوماتيممة ممن إداثة المعلومممات الحاويممة.

ومم ممال ذل ممك تحلا ممل المعلوم ممات الحاوي ممة تال ا ممات والبروتا مماتل اس ممتبلام الحاس مموم والتع ي ممات الحاس مموةية الحليم ممة

]) .[Shoemaker and Lin ,( 2005لعممل اُسمتبلم

المعلوماتيممة الحاويمة علم نطماف واسم

تبمت مشمروا ال ا موم البشمرا والمةا قملد السلسملة ال ا يمة ال.املمة لإلنسما

و امو المموثة ال ليملة التمن تعمل تلااممر

وجممه الطممك الممةا نعر ممه الامموم وعممالل م مراه لممم ضكممه ل مما عممالل مممه يبممل .كممما
و مماعال ممن اكتشمما

ععممايار جليمملة و عالممة قاممس سمماام

من اض حمما

للمعلوماتيممة الحاويممة دو اث كبام ار

شممكل كباممر ممن إض مماد قلممول لتحلاممل ال تممار المبتبريممة

المععملة وكممةلك اسمتبلام الحاسمموم لحفمو المعلومممات واسمترجاع ا .كممما

البحمس ممن الممادة الوثاثيممة لل.ار مات الحيممة

يلخل ضمه نطاف المعلوماتية الحاوية ويبلم اةا الفرا مه العلم جمي العاملاه ن م ال اض حا
والوثاثية عل قل سواع .كما ضستبلم ن عمليات تب يه البيانات وتحلال سالسل الحام
خالل المعلوماتية الحاوية ضمكه

التممن

العلمية الطبيمة

ال مووا تDNAل .وممه

نف م شكل ضل ال.ياية التن ت متمم ا ما ال ا مات من سلسملة الحمام

ال مووا

تDNAل .ويتوي العلماع المستعبل العريك سيش ل تلا ار ن الطريعة التن ضعمال ب ما اضفبماع مرضماام بمل ا ممه
إعطمماع الممري م موعممة مممه اضدويممة مممه خممالل الفحممت السمريرا ضمكممه للطباممك معر ممة المملواع اض ضممل للممري
وتحليل قلة ا ست ا ة لللواع مه خالل حت المادة الوثاثية للشبت ومعاثنت ا الموجود ن يواعل البيانات ال ا ية
لألم مراه ومممه ثممم التىكممل إل م
المري

ا ذممة ي تمممن اممةا الم مري

 .و ممن قالممة البطممر ضمكممه تلااممر ال رعممة بليممة و توجيممه

ستبلام دواع آخر وتلاار خطة العالل ىكمل ا مما ض ك المري

ت2009لل .

تل

المعلوماتية الحاوية إل

ثالثة الا

مبافر اضدوية يبل استبلام ا تياسمم

ثريسية وان ت ):)Shoemaker and Lin( 2005

-1تطوير تع يات وة اع خواثزميات تساعل ن تحةال المعلومات مه م موعة ضبمة مه البيانات.

-2تحلال وتفسار اضنماط المبتلفة مه البيانات التن تتضمه سالسمل اضقمماه اضما يمة والعطم والب م البروتا يمة
.

-3تطوير وت فاة دوات تساعل عل إداثة عالة لألنماط المبتلفة مه المعلومات.
تتض مممه المعلوماتي ممة الحاوي ممة المعال ممة الباثع ممة والتعة ممن والت عا ممك ع ممه بيان ممات Data Mining
لمتتا ع ممات  .DNAإ تط مموير التع ي ممات ال َبم م و والتعة ممن ع ممه متتا ع ممات  DNAد إلم م التع مملم ال.با ممر ج مملا ممن
String
ال ان ممك التطبيع ممنا ممن عل مموم الحاس مموم خةوصم ما ممن م مما ت خواثزمي ممات تعة ممن سلس مملة ق ممرو

 Searching Algorithmsوتَ َعلم الماك ة  Machine Learningونمريم ة ياعملة البيانمات .Database Theory
إ التعةمن عم ه متتا عممات  DNAي ممتم بل اثسمة قمملو َ سلسمملة قممرو داخممل سلسملة كبممر مم وه الحممرو للتعةممن
ع ممه متتا ع ممات معا م م ة مم مه ال .لاوتا مملات  .Nucleotidesوتس ممتعمل سالس ممل م مماثكو لتش ممبيت اض ممياع الش مماذة
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 Anomaliesوتةملي البيانمات  Repair Dataوتعاميم سمالم َة البيانمات ) Assess Data Integrityالبيماط
ت2010لل.
مه الم ا ت التطبيقية للمعلوماتية الحاوية ما ضىتن )):(Shoemaker and Lin ( 2005
الطممك الشبة ممن الع ممالل ال ا ممن الطممك ال يذ ممن الط ممك الوي ممارن العممالل اس ممتبلام الموثث ممات تط مموير اضدوي ممة

تطبيعممات ال ا مموم الماضكرويممة د اثسممات تلاممر الم مما

مةممادث الطايممة البليلممة التعانممة الحاويممة

الحاوية تحساه المحاصال تحساه ال ودة اللةارية الطك البيطرا.

الممانعممة المضممادة

 .2الحامض النووي الرايبي منقوص األوكسجين:
 DNAاممو مبتةممر .Deoxyribonucleic Acidيتممىلج جم اع الم م  DNAمممه مريطاه يلتفمما قممول
عض م ما ات مما ععمماثم السمماعة قممول محمموث واقممل قمملاما يت ممه إل م

عل م واىخممر إل م

سممفل عل م ااذممة سمملم

قل ونن م دول كل ري عباثة عه خي مه وقلات كيماوية تسم ال اوكلتالات .وال اوكلتالات تت.مو
صا

تبتلج إ

اضدنماه Adenin

ممه ثةعمة

ن نوا العاعلة ال اتروجا ية واة العواعل ال اتروجا ية ان:
وال.مواناه Guanin

وتش ممكل ا ممة العواع ممل زواج مما

والساتوسماه

والمماضماه Thymine

. Cytocine

عاع مملة داضدن مماهد تم مرتب دارم مما بم م دالم مماضماهد با م مما تممرتب دال.م مواناهد بم مم دالساتوس مماهد.

وتتوزا العواعل الترتاك علم اللولمك المم دول وتشمكل العواعمل كلممات وجممال وثاثيمة تحفمو المعلوممات الوثاثيمة لل.ماره

الحن ممه بلاضمة الحيماة إلم المممات علم ااذمة جا مات وتتطماب كمل م موعمة مثلفمة ممه ثالثمة قمر مم قمام
ما ن واقل انمر الشكل ت1ل .

الشكل( : )1شريط . DNA
لع ممل كش ممف
خةممارت مةالممة

الل اثس ممات الحليم ممة

للول ممك م مري

 DNAالمم م دول وال ممةا ضطلم م علي ممة ضض مما جليل ممة ل ممه

سمميما ممن العاليممة بمماه التركاممك والو يفممة التممن تثكممل

التةممميم الممليا ل ممةا اللولممك الم م دول

الممامر ضشمار عموة إلم يملثة إبملاا البمال العمميم جمل جاللمه .ىنمه إذا تمم تمليمل جليلمة ل  DNAالموجمودة من ا

خلية مه خالضا ائنسا

سابلغ فول ا متريه .وإذا وضع

ن اضمات ف ار ما هن ما يمل تةمل إلم الشمم

جمي ج يذات الحام

ال ووا لل سم البشمرا سموية ممه

وترتمل كممر ممه  600ممرة)(Lindblad-Toh K, et al. (2005

انمر الشكلت. )2
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الشكلت2ل  :تمليل جليلة . DNA
ال ممووا الرايب ممن م ع مموو ضوكس م اه ضمم ممل الم ممادة الوثاثي ممة ممن ن مواة البلي ممة

إ الح ممام

المعلومم م م ممات الوثاثي م م م ممة وي م م م ممل ثبت م م م م
 - 1إ كمية اةا الحام
 - 2إ ل مةا الحممام

الل اثسم م م ممات تما م م م م ا م م م ممةا الحم م م م ام

ثابتة ن جمي خالضا اض راد م ما كان

بم م م ممبع

الحاوي ممة ل .ممل

البة م م م ممارت م ا م م م م مما يل م م م ممن:

نوعية ال سي الةا يت.و م ه العضو·

يملثة علم ت.ممويه صموثة فبم اضصمل ل فسممه من ث مماع ا نعسمام خمالل المرقلممة البا يمة مممه

خالل تف.ك لولبه الشريطاه المكوناه له عمل انفةمام المروا

ال الثوجا يمة التمن تمرة با مما قامس ضعموم كمل مري

عممل ذلممك بت.ممويه مري معابممل فبع م ا للت مماذم ال مموعن للعواعممل ال اتروجا يممة وي ممت مممه اممةا الت.مماثر الممةاتن ج يذمما

متماثال مه اةا الحام
 - 3إ اةا الحام
عل م

مطا عا لل اع اضصلن مه قاس المكونات اضساسية.

ضحتوا عل جميم المعلوممات الوثاثيمة توجمل من ترتابمات وتعايمك ونوعيمة العواعمل ال اتروجا يمة

فممول سلسمملة الحممام

مع م

نممه ضمكممه اعتبمماث اممة العواعممل مما ممة للممة مكونممة مممه ثةعممة قممر

اس ممتعمال ا لت.م ممويه كلم ممات مبتلفم ممة قسم ممك ترتا ممك العواعم ممل اضثةع ممة .إ ام ممة العواعم ممل اضثةع ممة تَُرمم م

ضمكممه

مماضقر

} {A,G,C,Tويمكممه ت.ممويه جمممل ل مما مع م مممه اممة ال.لمممات ومممه م موعممة اممة ال مممل تت.ممو ثسممالة محمملدة
تت 2009ل  Meyerل.
 .3المتتابعة الزمانية للحامض النووي :DNA
إ

ل  DNAاو مادة وثاثية موجودة ن سارر ال.ار ات الحية وتحمل الةفات الموثثة توات ار جاال عل

جال واو اقمل البةمارت الحاويمة الم ممة لل.ار مات الحيمة والتمن تمام
ال ووا  DNAيت.و مه ريطاه ملتفماه علم

عضم ا عمه المبع

اىخمر .إ الحمام

عضم ما حامس ضشمب ا السملم الملتموا و نمه يت.مو ممه ثةعمة نمواا

م ممه العواع ممل ال اتروجا ي ممة ا ممن اضدن مماه تAل والم مماضماه تTل والس ممايتوزيه تCل وال .مواناه تGل وتت .ممرث ا ممة العواع ممل
مالي مماه و ملي مماثات المممرات ممن جمي م ج م اع الح ممام

ال ممووا  (Calvino, et al.( 2007)) DNAانم ممر

الشكلت3ل.
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الشكل( :)3تركيب الحامض النووي (.)DNA
كممل ثممال

يواعممل ناتروجا يممة تعطممن قامضم ا ما يم ا واقمملا كممما

عمملد معمماه مممه اضقممماه ا ما يممة

يثدا إل ت.ويه جاه معاه واةا ال اه ضكو مسذو عه ت.ويه بروتاه .واةا البروتاه بلوث له و يفمة محملدة من
معانن الحياة .يوجل ل  DNAمن نمواة البليمة الحيمة كمما يوجمل عملد يلامل م مه من المايتوكونملثيا تباموت الطايمةل
تياثا و جبر ت2010لل انمر الشكلت4ل .

الشكل ( :)4يمثل مقطع للمادة الوراثية  DNAوالتي تتضمنها األحماض االمينية.
 .4تحليل مشاهدات الحامض النووي:
إ المشاالات التن تم استبلام ا ن اةا البحس ان عباثة عه سلسملة ممه العواعمل ال اتروجا يمة للحمام

ال ووا  DNAوالموجودة ن المايتوك لثيا لإلنسا الطبيعن  .يبلغ ق م اة المشماالات  16571ياعملة ناتروجا يمة
ش ممكل متتا ع ممة م ممه الح ممرو

اضثةع ممة والت ممن ا ممن  Gو CوTو  Aوا ممة المعلوم ممات مت ممو رة ض مممه ياع مملة بيان ممات

تData Baseل ن مراك عالمية مبتةمة من ال لسمة الوثاثيمة ود اثسمة عممل ال ا مات والتمن و مرت للبماقماه عملدا

مه البيانات المتاقة ضجمل اض حما

والتطموير العلممن مممل ] Gen Bankو [NCBIالشمكل ت5ل يوضم

البيانن لمراقل عملية تحويل المشاالات الحاوية ضستبلام ا ن التطبيعات الحاسوةية.
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الشكل ( :) 5المخطط البياني لمراحل عملية تحويل المشاهدات الحيوية ألستخدامها في التطبيقات الحاسوبية.

مالحظــة  :وةممال مر ال م ا المعال ممة التبةةممية تحتممال ال م تفاصممال كما مرة لممةا مما اممةة الوثيممة البحميممة سممو
تبةت ع عل المعال ة العبلية .
 4.1التحليل البياني :
ضمكه ا ستعانة الرسوم البيانية كىدوات مفالة ضخة .رة ولية عه العاليات الموجودة بماه ع اصمر سلسملة

العواعل ال اتروجا ية للحام

ول خطوة نحتال إلا ا ان تحويل الرموز الحرفية اضثةعة إلم

ال ووا.

ثيمام  .ويمل

تم إجراع اةا التحويل عل ال حو اضتن  A  1 :و  T  2و  C  3و . G  4
ضخ ممة  .ممر ولي ممة ع ممه الرس ممم ال م ممن ل ممة المش مماالات ممى الش ممكل ت6ل يوض م
المتتا عة فول كل م ا  . 200وكما او واض

ثةع ممة ُمتحعع ممات مش مماالة م ممه ا ممة

ى نم انتشاث ال عاط ن كمل ممه امة المتتا عمات اضثةعمة ضبتلمج

عه اضخر مما ضشار إل علم وجود سلوك قتمن محلد نتشاث ال عماط وا امة المشماالات رامر ُمراوقمة Non-

 Stationaryمع م
ال اتروجا ية للحام

خةممارت العواعممل ال اتروجا يممة للحممام

ال ووا.

ولممو رض م ا اى إ المتلاممر العش موارن ) X (n

ال اتروجا يممة للحممام

ال ممووا وةفممره

ال اتروجا ية التن تسبع ا م  kمه المواي
)…(1

والشممكل ت6aل يوض م

ال ممووا تعتمممل عل م موايع مما ممن سلسمملة العواعممل

ضممممل العاعمملة ال اتروجا يممة ممن الموي م

 nمممه سلسمملة العواعممل

العاعمملة ال اتروجا يممة ممن الموي م  X (n ) nاممن دالممة بل لممة العاعمملة

)  X ( n − kفيمك ا نفتره ال موذل الرياضن اىتن با ما:
X (n) = g[ X (n − k )]; k = 1,2,3,...

ممكل ا نتشمماث بمماه )  X (nو )  X (n − kللقمميم  k=1,2,3,4لمشمماالات المتحععممة ياممل

الل اثسممة .ممما الشممكل ت6bل اوض م

ممكل ا نتشمماث بمماه )  X (nو )  X ( n − kللقمميم k=250,500,750,1000
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للمشاالات نفس ا .وكما او واض مه اض مكال
خر مه الواض

ماك انتعم ا ت بماه جميم العواعمل ال اتروجا يمة اضثةعمة .ممه ناقيمة

العالية باه اة العواعل تبلو ذات تركاك ذو فبيعة مععلة ضبتلج اختال

قيمة .k

الشكل ( :)6أربعة متحققات مشاهدة من هذه المتتابعة طول كل منها . 200

الشكل ( :)6aشكل االنتشار بين )  X (nو )  X ( n − kللقيم  k=1,2,3,4لمشاهدات سلسلة القواعد
النيتروجينية للحامض النووي.
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الشكل ( :)6bشكل االنتشار بين )  X (nو )  X ( n − kللقيم  k=250,500,750,1000لمشاهدات سلسلة
القواعد النيتروجينية للحامض النووي.

ويمك ممه تط مموير الف .مرة الس مما عة لمحاول ممة د اثس ممة العالي ممة ب مماه العاع مملة ال اتروجا ي ممة ممن الموي م  nوياع مملتاه

ناتروجا اتاه ن مويعاه آخريه وذلك فره اة العالية عل ال حو اىتن:
X (n) = G[ X (n − kx), X (n − ky)]; kx, ky = 1,2,3,...
)…(2

 MATLABضعم مموم بتحويم ممل المشم مماالات توام ممن ذات ُعم ممل واقم ممل
لعم ممل تم ممم إعم مملاد برنم ممام خم مماو م ممن
Dimensionalل إل م موممة ثالثيمة المك ُُعمل  . Three Dimensional Arrayوالشمكل ت7ل يبماه ال تمار التمن
One

قةممل ا علا مما لقمميم مبتمماثة مممه

و

 Surfaceالبماو والمعابمل للقميم المبتماثة ممه

واممة ال تممار تتضمممه ثسممم الشممبكة
و

واضحة مه خالل اة ائ كال .
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 .إ العاليمة المععملة بماه موايم العواعمل ال اتروجا يمة
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الشكل ( :)7الشبكة والسطح الخاص والمقابل للقيم المختارة من

.

و

 4.2االرتباط الذاتي (: Autocorrelation Function (ACF
تستبلم داله ا ثتباط الةاتن ن تحلال مشاالات المتسلسالت ال م ية .إذا كان

} {x1 , x 2 ,...., xT

مشاالات مه متسلسلة زم ية معا ة ى داله ا ثتباط الةاتن ضمكه تعليراا عل ال حو اضتن تالبياط ت2010لل:
−

−

); k = 1,2,3,..., (T − 1

)…(3

) ( xt − x)( x t −k − x
t =1

2

إذ إ

T

T −k

−

)− x

T

t

 (x



= )  (k

t =1

−

 x =  xt / Tمعلل المشاالات.
t =1

إ دالممه ا ثتبمماط الممةاتن اممن مقيمماس م ممرد مممه الوقمملات وتتمراوم قيمممه بمماه   1ممهذا ايترةم

ذلك يلل عل

ا اك ت ار طا فردضا يويا باه ) x(nو )  x ( n  kوإذا ايترة

ا اك ت ار طا عكسيا يويما بماه ) x(nو )  . x ( n  kمما إذا كانم

قيمتممه مممه  +1ممى

قيمته مه  -1ى ذلك يلل عل

قيممة دالمه ا ثتبماط المةاتن يريبمة ممه الةمفر

ما امةا دلامل علم عشموارية المتسلسملة .إ قملا المعمة  Confidence Limitsللالمة ا ثتبماط المةاتن ع مل مسمتو
2
.
المع وية  %5وتح ره عشوارية المتسلسلة ال م ية ان
T
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دثاسة ا ثتباط  Correlationضعل اقل ال وانك الم مة للثاسة العالية باه ع اصر ا متتا عة ويمكه ان از
ذلك مه خالل ما ضطل عليه عادة اختبماث العشموارية  .Test of Randomnessإ اختبماث العشموارية ضمكمه ان ماز
بوسافة دالة ا ثتباط الةاتن المعلثة .وت لث ائ اثة إل
لفت مرات ائ طمماع اضول م

الع اصر اضكممر اميمة ممه دالمة ا ثتبماط المةاتن ت.مو

خاصممة ول 20قيمممة .إ اميممة دالممة ا ثتبمماط الممةاتن  ̂ kمممه قاممس الل لممة عل م الت م ار

اللاخلن لقيم المشاالات تت اسك م ايترام قيمة  kمه نعطة اضصل . .k=0لمما ايترةم

قيممة  kممه الةمفر كلمما

ازدادت اميمة  . ̂ kلمةا ما كمممر قميم  ̂ kاميمة امن  ̂1تلا مما ممه قامس اضاميممة  ̂ 2ثمم  ̂3علم التموالن.
2
 ل .ممن
وع ممل إج مراع اختب مماث للعش موارية في ممك ت .ممو قمميم  ̂1و  ̂ 2و  ̂3تع م جميع مما داخممل الفت مرة
T
من اضيمل ا ممه  ̂1و  ̂ 2و

ت.و رضات ا لعشوارية المشاالات معبولمة مسمتو مع ويمة  .%5مما إذا ويعم
2
قت م وا كان م
 مما رضممية عش موارية المشمماالات تُ مر
 ̂3خمماثل الفت مرة
T
داخل ترة المعة.

لعل تم تعلير و ثسم دالة ا ثتباط الةاتن لمشاالات العواعمل ال اتروجا يمة للحمام

جمي م

مماين قمميم  ̂ kتع م

ال مووا وذلمك ا سمتعانة

م  .MATLABوالشممكل ت8ل يوض م ثسممم ول  20و ول  100و ول  5000قيمممة مممه اممة اللالممة . .ممما اممو
واض
لي

ى الت ار

اللاخلن موجود ن تمرات ائ طماع العريبمة والمتوسمطة والبعاملة .ممه ناقيمة خمر مى امةا التم ار

المع وية ال.بارة و ن الوي

نفسه لي

علم المع وية بل او

بة ما ضكو بت ار

يثكل العالية ذات البةوصية الباصة باه مواي العواعل ال اتروجا ية ن ري الحام

عل قا مات المع ويمة ممما
ال ووا يال الل اثسمة .إ

البطااه المتوازياه الةيه ت تشر قول ما قيم دالة ا ثتباط الةاتن ضممال قلا المعة مستو مع وية . %5ما امو
واضم

ممى

عضمما مممه ال عمماط تعم داخممل قمملا المعممة والممبع

اضخممر ضكممو خاثج مما وةممالعرم مممه قا ات مما كممةلك

توجل قيم للالة ا ثتباط الةاتن ت يل عه  .  0.1كل اةا ضشار إلم
وراممر مت ار طممة مم

عضم ا الممبع

مممه ناقيممة خممر ممال يوجممل تم ار

امة المشماالات

ضمكمه اعتباثاما عشموارية

يمموا ضمكممه ا سممت اد عليممة لل اثسممة العاليممة بمماه

مواي اة المشاالات واةا يثكل مه جليل تععال الب ية التركابية ل ة المشاالات.

الشكل ( :)8aدالة االرتباط الذاتي لمشاهدات القواعد النيتروجينية للحامض النووي ألول  20قيمة.
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الشكل ( :)8bدالة االرتباط الذاتي لمشاهدات القواعد النيتروجينية للحامض النووي ألول  100قيمة.

الشكل ( :)8cدالة االرتباط الذاتي لمشاهدات القواعد النيتروجينية للحامض النووي ألول  5000قيمة.
 4.3التحليل الطيفي :Spectral Analysis
الشمكل ت10ل يوضم معملث للالمة كما مة الطيمم المةياثيمة Normalized Power Spectral Density
 Functionلمتتا عمة الحمام

ال مووا الرايبمن م عمموو اضوكسم اه .ويمل تمم اسمتبلام المعملث اىتمن ل مةا اللممره ]

ت:(Chatfield [1980


) 1 + 2  k cos(kwp

2 p
T
)…(4
; p = 1,2,..., .
2
T
2
وان  Mاممن نعطممة العطم  Truncation Pointويممل اختاممرت ل.ممن ت.ممو ] M = [2 T
= ; − 2  w  2 , w p

ضع يا إ يثخة ال ع الةحي مه المعلاث المحةوث با ما.
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الشكل ( : )9مقدر دالة كثافة الطيف المعيارية لمتتابعة الحامض النووي الرايبي منقوص األوكسجين.
نالقممو مممه الرسممم ممى الطايممة الموجممودة ممن اممة المتتا عممة تتمموزا عل م مممل يةممار يت مراوم بمماه 0.152
و 0.166دوثة ل.ل ثانية تارت ل.

علم وجود يمة وقالة م فردة ن اة اللالمة الطيايمة ضشمار إلم عملم دوثيمة امة

المتتا عة ا ن ا متتا عة رار دوثيمة )Non Periodicل .كمما

عملم ثبمات مسمتو الطايمة ع مل قيممة معا مة يثكمل

علم عشوارية اة المتتا عة .إ الشكل الةا قةل ا علية لللالة الطياية لمتتا عمة  DNAضعمل خاصمة ب مة المتتا عمة
ويشار إل

اة المتتا عة تتمت بب ية تركابة اللة التععال خاصة ب ا.

المرتبة :Estimation of Order
 4.4تقدير َ
مممه المسممارل اللممة اضاميممة ممن التطبيعممات الوايةيممة لممما ل مما مممه عاليممة

ضعممل تعمملير َمرتبممة سلسمملة ممماثكو
بةاكرة السلسلة التن تتحكم ببعل ال موذل .ضعال للعملية التةمادفية }… {Xt; t=0,1,2,ىن ما سلسملة ماثكوفيمة ذات
 mع مملد ص ممحي موج ممك اكب ممر م ممه الة ممفر إذا تحععم م

َمرتب ممة مح مملودة  mو ذات ذاكم مرة ق م مما  mقا ممس
العالية ا قتمالية اىتية )):(Finesso (1991
) P = (X t +1 = j | X t = i o , X t −1 = i 1 ,...................................
,
)…(5
) = P (X t +1 = j | X t = i o , X t −1 = i 1 ,..., X t − m = i m
قاس

 iS m>0وا } S={0,1,2,…,Nضممل ضاع الحالة لملسلسلة }. {Xt

المرتبممة ىن مما ايممل عمملد صممحي موجممك ممكممه لعمملد الحمما ت السمما عة المبا مرة التممن تعتمممل
ويمكممه تعريممم َ
علا ا الحالة الالقعة .هذا ما اعتمل اقتمال الحالة العادمة علم  mممه الحما ت السما عة مبا مراة وكانم  mاصملر
وةحاممس تحع م العاليممة ت5ل .ويممل ت.ممو

عممل صممحي موجممك ممكممه ع لرممة مما  mسممتممل َمرتبممة سلسمملة ممماثكو
سلس مملة م مماثكو ذات َمرتب ممة ص ممفرية ت تمتل ممك ذاكم مرةل ا ن مما عب مماثة ع ممه سلس مملة م ممه المتلام مرات العشم موارية ت و
الحا تل المستعلة عه عض ا البع

.

لع ممل ممرت ممن واخ ممر س ممتا يات وس ممبعا يات الع ممر العشممريه مع ممايار للمعلوم ممات تع ممال مس ممالة تع مملير َمرتب ممة سلس مملة
ماثكو  .ومه امة المعمايار المسمتبلمة مةيماث مانو للمعلوممات Shannon Information Criterionومةيماث
خطمى الت بمث ال مارن  Final Prediction Errorويرمم لمه اختةما اث  FPEومةيماث معلوممات اكماكن Akaike's

 Information Criterionويرم م ل ممه اختة مما اث  AICومةي مماث معلوم ممات بب م

 Criterionويرمم لممه اختةمما اث  .BICوسممو

Bayesian Information

ُضعتمممل ممن اممةا البحممس مةيمماث  AICلتعمملير َمرتبممة متتا عممة لحممام
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ال ممووا م عمموو اضوكس م اه  .DNAإ اممةا المةيمماث اممو مقيمماس نح ار ممات ال ممموذل عممه ال ممموذل الحقيعممن .وا
معمملث دن م  Minimum AIC Estimator AICوالممةا يرم م لممه اختةمما اث

المرتبممة التم ن تعلممل  AICتسممم
َ
 .MAICEلو كا  MSEضممل معلل م موا مرةعمات البمواين وكما  Tضمممل ق مم العا مة المسمتبلمة و pضمممل
علد معلمات ال موذل ى قيمة  AICالعلدضة ضمكه قساب ا مه المعادلة اىتية ت ):( Priestley(1981
AIC(p)=Tln(MSE)+2p
)…(6
إ الةيلة المكا ذة لمةياث  AICن م ال تعلير مراتك سالسل ماثكو ت.و عل ال حو اضتن
ت ال.سو )2005لل:

)R (k ) = k L -2(degrees of freedom

)…(7
إذ إ :

L = k k +1 + ... + L −1L



=  k k + 2 + ... +  m L +1


= k L +1 + ... + k k +1
)(-1  k  L

= -2log k, k +1 − 2 log k +1, k + 2 − 2... − 2 log L −1, L 
2

2

)…(8

k

و  تممممل عامممل الفممرف  .Difference Operatorممما عمملد دثجممات الحريممة

Degrees of Freedom

فيمكه قساب ا مه الةيلة اىتية تTong ,1975ل:

k +1

Degrees of freedom = N − N
 N L +1 − N L − N k +1 + N k

)…(9
قاس

L +1

 Nتممل علد الحا ت الممك ة للسلسلة ن ضاع العا ة .

للمرتبممة الحقيقيممة
مممه المعممرو جامملا مةيمماث  AICض م معمملث راممر متس م َ Not Consistent Estimate
لل مموذل خاصمة ع ملما ضكمو ق مم المشماالات كبامر .ويمل ايتمرم الباقمما )Brockwell and Davis (1993

تةحيحا لمةياث  AICو وصيا استبلامه ع لما ضكو ق م المشاالات كبار  .إ مةياث  AICالمةح يرم لمه
ويحسك مه العالية اىتية تت: ( Brockwell and Davis (1991
)…(10
لعممل تممم تطبا م مةيمماثا  AICو

المعللممة عل م مشمماالات الحممام

وللرتك  k=0,1,2وال تار مبا ة ن ال ملول اضتمن .ونشمار إلم
ت .ممويه مة ممفو ات كبام مرة ج مملا .م مممال ع مملما ت .ممو
 . 256*256ما ع لما ت.و

 k=4ىنة سو

 k=3هن مما س ممو

ال ممووا الرايبممن م عمموو اضوكس م اه

تطبام امة الطريعمة علم ثتمك علم يتطلمك
نحت ممال إلم م ت .ممويه مة ممفو ة ذات َمرتب ممة

يتطلك ت.ويه مةفو ة ذات َمرتبة .1024 *1024

الجدول( :)1تقدير َمرتبة متتابعة ألحامض النووي منقوص األوكسجين .
)k Degrees of R(k
freedom
351.2362

351.2360

45

0

147.1149
53.2699

147.1142
53.2684

180

1
2
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لحام

ممما يثكمل ا عتمادضمة بماه موايم َمرتبمة متتا عمة
نالقمو ا ماك ابموط يموا من قميم  AICو
ال ووا م عوو اضوكس اه ل  . DNAم ذلك القو ا اة القميم مسمتمرة مال بوط ممما ضشمار إلم

الةعوةات ن ت.مويه المةمفو ات لمم تمك ما ممه الوصمول

المرتبة الحقيقية ل ة المتتا عة ان كمر مه 2إ
َ
المرتبمة الحقيقيمة ول.مه
المرتبة الحقيقية .ولعل استبلام التع يات الةكاريمة ضكمو اقمل الوسمارل التمن توصمل إلم َ
إل َ
اةا خاثل م ال حم ا.
 .5االستنتاجات والتوصيات:
تضم ممم

ام ممة الوثيم ممة البحميم ممة معلمم ممة عامم ممة عم ممه المعلوماتيم ممة الحاويم ممة وام مملا ا ومضم مماما ا وم ا ت م مما

التطبيقيممة .ث ممم ت ممم تس مملي اضض مواع عل م مشمماالات ققيقي ممة للح ممام
لإلنسا

واُستبلم

ع

المعال مات الرياضمية وائقةمارية للمره تحلامل امة المشماالات والتعمر علم

سمات ا وخةارة ا .وا ست تال الواض

تتمت

ال ممووا الرايب ممن م ع مموو اضوكس م اه DNA

عل كل التحلاالت التن جري

ن اة الوثية البحمية او

بةارت خاصة يل نماراا :ن متتا عمة مععملة الب يمة التركابيمة ومت ار طمة مم

الفترات البعالة المل  .إ اضامية ال.بارة للمتتا عات ال مانيمة لسالسمل الحمام

عم

اة المتتا عة

عضم ا المبع

وقتم علم

ال مووا الرايبمن م عموو اضوكسم اه

ن عالم ا المعاصر ممه ج مة وامةا التركامك الب اموا المععمل ل مة المتتا عمات ممه ج مة خمر

يملعو إلم التوصمية

بتوجمه حمممن اكبممر وةالتعمماو مم التبةةممات ذوات العاليممة ات مما لمتتا عممات ال مانيممة لسالسممل الحممام

ال ممووا

الرايب ممن م ع مموو اضوكسم م اه واس ممتبلاما التع ي ممات واضدوات العلمي ممة الحليم ممة م مما ممن ذل ممك التع ي ممات الةكاري ممة و
التع يم ممات الحاسم مموةية اضخم ممر

لل اثسم ممة ام ممة المتتا عم ممة موضم مموعية اكبم ممر وعم م م

للمعلوماتية الحاوية وكما سلط ا الضوع عل

ع

كمم ممر .كمم مما

اضاميم ممة الباللم ممة

جوانب ما من امة الوثيمة البحميمة تملعونا للتوصمية هنشماع مركم

تبةةممن ممن جامعممة الموصممل للمعلوماتيممة الحاويممة يتضمممه متبةةمماه بتبةةممات علمموم الحيمماة والطممك وفممك

اضس ا والطك البيطرا وال ثاعة إضا ة إل تبةةات الحاسوم والرياضيات وائقةاع.
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