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“
”

این داستان واقعی نیست!

تجربه زیستشناسانه یک ACMاي



تاریخچه تقابل ACMايها و زیستشناسان
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زیستشناسان و ACMايها چه میکردند؟
4

الگوریتم 
بررسی قابلیتهاي 

محاسباتی
شناخت طبیعت

آیا مسئلهاي هست که هیچ ماشین تورینگی 
نداشته باشد که زمان اجراي آن براي وروديهاي 
با اندازه حداگثر n از یک چندجملهاي بر حسب 

n بیشتر نباشد؟

P =? NP



چه فایده
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به چه درد میخورد؟

ما هم تولید میکنیم: 
ویروس براي درمان سرطان

الگوریتم تولید میکنیم

apply



پیشرفت علم زیستشناسی
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مولکول حیات

u ریزبینی

u حیات پیچیده است

u سلول اصل حیات

u حدس: مادههاي پیچیده

u کاندیداي مناسب: پروتئینها

uDNA :اصل حیات
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ساز و کار حیات
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شناخت موجود زنده = شناخت DNA موجود زنده

u انسان را بشناسیم

u انسان را بشناسیم DNA =

u همه مشکلات را حل میکنیم

u شناخت بیماريها

u تشخصی زودهنگام سرطان

uپیشگویی آینده فرد
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۲۳ جفت کروموزوم 
طول کد: ۳ میلیارد



پروژه ژنوم انسانی
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شروع: 1991 
تصویب کنگره

انگلیس، فرانسه، 
آلمان و ژاپن

پایان اولیه: 2001

1998: تاسیس 
شرکت سنگر

2001: پایان 
توالییابی

روشهاي الگوریتمی
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روش سنگر روش پروژه ژنوم انسانی



پس از توالییابی ژنوم

u حالا یعنی چی؟

uچرا؟: تقریبا همان میزان کد، رفتاري خیلی پیچیدهتر
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 پیچیدگی کد
 در مقابل

پیچیدگی خروجی

 کد الگوریتم
کوتاهترین مسیرها

for k from 1 to n 
   for i from 1 to n 
      for j from 1 to n 
         if dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j]  
            dist[i][j] ← dist[i][k] + dist[k][j]



شبکههاي پیچیده
مثال دوم
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چرخش چرخ سلول
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تحلیل شبکههاي 
پیچیده



تکامل
مثال سوم 

[یکی از] مهمترین نظریه[هاي] قرن گذشته
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سازوکار تکامل

u نظریه تکاملی حیات

u نظریه تکاملی علم

uنظریه تکاملی زبان
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تکثیر 
تغییر 
تکاملانتخاب



نظریه یادگیري و تکامل

u مشکل: زمان تکامل

u :نظریه یادگیري

u فهم با مشاهده نمونهها

u :کار علمی روي تکامل

uXOR مثال: تابع
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نظریه یادگیري



علوم کامپیوتر
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شبکههاي پیچیده حیات و سازوکار 
تکاملحیات



براي مطالعه

u روش برنامهنویسی ما و حیات

u بسیار موازي

u غیر حساس

u استفاده از اختلال

u نظریه اطلاعات: مشکل اختلال

uمقایسه حیات و نظریه تکامل
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با تشکر
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