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1. Bevezetés, célkitűzés 

Adatmátrixok sorai és oszlopai jellemzően véletlenszerű, abc vagy bármilyen más az adatok 

felvételével kapcsolatos sorrendet követnek. A sorok az objektumokat, míg az oszlopok szintén 

objektumokat, vagy a sorok tulajdonságait reprezentálják. Az objektumok közötti kapcsolatok 

felismerése vizuális módon is történhet. Azonban ehhez megfelelő elrendezésben kell lennie a 

soroknak és oszlopoknak, hasonlóaknak a hasonlóak közelében, hogy a kapcsolatok 

kirajzolódjanak. Ennek a problémának a megoldása a célja a szeriálási módszereknek.  

Tóth Gergely és Szepesváry Pál munkája
[1]

 erre egy példa, ami úgy rendezi át az adatmátrixot, 

hogy az adatelemeknek a diagonálishoz viszonyított pozíciójuk tükrözze, hogy milyen a lokális 

környezetük a mátrixban. Ennek alapján rendezi el a hasonló elemeket a diagonális mentén. 

A biopolimerek közül a fehérjék a 20 aminosavnak köszönhetően óriási számú variációban 

épülhetnek fel. Az aminosavaknak a láncban fennálló sorrendjét nevezzük elsődleges 

szerkezetnek. Ez felírható egy 20 különböző karaktert tartalmazható sorozatként, szekvenciaként. 

Az utóbbi évtizedekben az ismert szekvenciák száma exponenciálisan nőtt. Az egyik sokszor 

vizsgált problémája a bioinformatikának ezeknek a szekvenciáknak az összerendezése 

hasonlóságaik szerint. 

A fehérjeszekvenciák elhelyezhetők egy adatmátrixban. Így felmerül a kérdés, hogy 

alkalmazható-e a Tóth-Szepesváry módszer erre a problémára. Témám ennek a megvizsgálás a 

fehérjék szemszögéből. Habár a DNS és az RNS szekvenciáknak hasonló a problémája, azokat 

nem vizsgáltam munkám során. 
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2. Adatmátrixok átrendezése: a szeriálás 

2.1. Áttekintés[2] 

 A naiv megoldás a sorok és az oszlopok összes lehetséges permutációjának megvizsgálása, 

amivel N!∙M! elrendezés jöhet szóba, ha a sorok számát N, míg az oszlopokét M jelöli. (N=40 és 

M=20 esetén 40!∙20!≈10
67

) Ez néhány kisméretű esettől eltekintve nem alkalmas a 

számításigénye miatt. Emiatt ennek a problémának a megoldására jellemzően heurisztikus 

módszereket alkalmaznak. A módszerek összefoglaló neve szeriálás, amelynek a definíciója nem 

kristályosodott ki még tökéletesen, ezért kétféle változatot is leírok: 

Marquardt definíciója: a szeriálás olyan leíró elemző módszer, amely célja, hogy az 

összehasonlítható egységeket elrendezze egy dimenzió (egy vonal) mentén, úgy hogy minden 

egyes egység pozíciója tükrözze a többivel való hasonlóságát.
[3]

 

Innar Liiv definíciója: olyan adatelemző módszer, ami a lehető legjobban láthatóvá teszi a 

vizsgált adatsor szabályosságait és mintázatait az objektumok egy egydimenziós kontinuum 

mentén való elrendezésével.
[2]

 

Innar Liiv összefoglaló munkájában
[2]

 Tucker terminológiáját alkalmazta. Ebben az 

összehasonlítható egységeknek azokat tekinti, amelyek ugyan abban a „mode”-ból valók. Két 

típust szoktak jellemzően vizsgálni: a „two-way one mode”-ot és a „two-way two mode”-ot. Az 

előbbi egy NxN-es mátrix, amelyben a sor- és az oszlopindex is objektumokhoz csatolható dolgot 

jelöl, az utóbbi NxM-es mátrix, amelyben a sorindex objektumokhoz, az oszlopindex az 

objektumokhoz tartozó tulajdonságokhoz csatolható. 

 A szeriálás közeli rokonságban áll a klaszterezési (csoportosítási) módszerekkel, de nem alakult 

ki olyan elfogadott definíció, ami egyértelműen meghatározná a különbségüket. A klaszterezéssel 

szemben a szeriálás úgy rendez, hogy a csoportok közötti átmeneti elemek is láthatóvá válnak, 

habár nem adnak választ egyértelműen a klaszter (csoport) határokra, a mátrixok megfelelő 

ábrázolásával ez láthatóvá válik, vagy egy külön eljárást lefuttatva azok meghatározhatóak. 

Átmenetet képeznek a fuzzy klaszterező módszerek
[4]

. A fuzzy logika az elmosódott halmazok 

logikája, amiben halmazoknak nincsen éles határa. Egy elem bizonyos valószínűséggel több 

halmazhoz, ebben az esetben klaszterhez is tartozhat. Így már nem feltétlen különülnek el élesen 

az elemek a klaszterhez való tartozás alapján, ezért megjelenhetnek átmeneti elemek. Emiatt ez 
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közelebb áll a szeriáláshoz 

A szeriálási feladatoknak egy speciális fajtája, amelyben a mátrix elemei bináris értékek. Innar 

Liiv példáját
[2]

 mutatom be egy ilyen esetre: 

Vegyünk egy szállítmányozási feladatot leíró gráfot (2.1. ábra). A számokkal jelzett csúcsok 

cégeket míg a közöttük lévő irányított élek a forgalmat jelentik, amit egy szomszédsági 

mátrixszal is felírhatunk (2.2. ábra). Az 1-es azt jelenti, hogy az i csúcsból megy irányított él a j 

csúcsba. 

A jobb átláthatóság kedvéért érdemes valamilyen árnyalattal megjelölni a különböző értékeket, 

de a szokás szerint valamilyen színkódolást alkalmaznak és a számokat ki se írják. A 2.3. ábrán a 

kezdeti adatmátrix látható, míg a jobb oldalon egy manuálisan, pusztán emberi érzékekkel 

átrendezett változat. 

Látható, hogy a jobb oldali elrendezésben inkább fel lehet ismerni a hasonló kapcsolatú 

csúcsokat. A 2.4. ábrán két különböző szeriálási algoritmussal kapott permutációja látható a 

kezdeti adatmátrixnak. Az bal oldali a BEA (ld. később) a jobb pedig a „minus”
[1]

 módszerrel jött 

ki. 

Mindkét megoldás elfogadható látszatra, de melyik a jobb? Ez az egyik fő kérdése a szeriálási 

feladatoknak és különböző módszerek más-más választ adnak rá. Az általános céljuk, hogy egy 

 2.1. ábra A cégek kapcsolatát leíró irányított gráf 2.2. ábra Szomszédsági mátrixban 

felírva a gráfot 

2.3. ábra A bal oldali a rendezetlen, a  jobb 

oldali kézzel rendezett adatmátrix 

2.4. ábra A bal oldali a BEA módszer. A jobb 

oldali a minus módszer 
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az elemek hasonlóságán értelmezett célfüggvény szélsőértékét keresik. Egy ilyen célfüggvény 

sokféleképpen megkonstruálható és nem is beszélve a hasonlóság mértékének a definiálásáról.  

 

Szeriálási módszereket több tudományterületen is kidolgoztak egymástól függetlenül. A 

tudományterületek közötti információáramlás hiánya miatt, így ugyanazt a dolgot nevezték 

másképp. 

A legrégibb hagyományai a szeriálásnak az archeológiában és az antropológiában vannak. Petrie 

1899-es írását szokták tekinteni az első szeriálást alkalmazó munkának. Ebben egyiptomi sírok 

leleteit állította időrendi sorrendbe a talált agyagedények tulajdonságai alapján. Az ökológiában 

elsőként az életterek és az élőlények gyakoriságának a kapcsolatára vizsgálatára használta 

Czekanowski és Kulczynski. Bertin a térképészetben alkalmazott szeriálást, de ahogy az eddigiek 

pusztán manuálisan, a vizualitásra hagyatkozva.
[2]

 

Robinson
[5]

 javasolt egy matematikailag megfogalmazható célt a mátrix alakjára és ezzel elsőként 

egy olyan módszert ajánlott, ami nem az intuícióra hagyatkozik. A Robinson-tulajdonság azt 

mondja, hogy a legnagyobb értékeknek a diagonálisban kell elhelyezkedniük és az átlótól 

távolodva az értékeknek monoton csökkenniük kell. Az ilyen mátrixokat Robinson mátrixnak 

szokták hívni. A következő függvény például kifejezi a Robinson-tulajdonságra való törekvést
[6]

, 

amely voltaképpen az átlótól vett távolságokkal súlyoz: 
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     2.1.1. egyenlet  

McCormick
[7]

 1972-ben publikálta a már említett BEA módszert (Bond Energy Algorithm). A 

célfüggvény, amit itt maximalizálni kell, a „kötési energiák” összege, amit a következő képlettel 

definiálták: 
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j
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Bebizonyították, hogy ez felbontható két különböző problémára. Az egyik az oszlopok 

sorrendjének megkeresése a másik a soroké: 
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Egy érdekes megközelítést javasolt Innar Liiv
[8]

 a bináris mátrixok szeriálásának értékelésére. A 

Kolmogorov komplexitás egy objektum legrövidebb leírásának a hossza. Például 
[9]

: 

 

Az első sorozatot megfogalmazhatjuk magyarul így is: „ab 32-szer”, ami felírt 64 karakterrel 

szemben csak 9 karakter. A második sorozatot csak a 64 karakter leírásával tudjuk leírni. Vagyis, 

ahogy az látható is, a második sokkal bonyolultabb. 

A példához hasonlónak tekinti a szeriálás jóságának meghatározását. Azt mondja, hogy az 

optimális szeriálás a lehető legalacsonyabb Kolmogorov-komplexitással rendelkezik. 

A gyakorlati megvalósításban Kolmogorov-komplexitás egy speciális esetét használja, az 

adattömörítést. Példájában pedig a gzip nevű tömörítőprogramot használja, és a jóságát a 

szeriálásnak a tömörített adatmátrixot tartalmazó fájl mérete adja meg. 

2.2. A Tóth-Szepesváry féle módszer 

A munkám Tóth Gergely és Szepesváry Pál módszerén alapul
[1]

, ezért ezt külön és jóval 

részletesebben tárgyalom a többi módszerhez képest. A módszert az eredeti cikkben szereplő 

példákkal illusztrálom, amelyek „two way two mode” típusúak, de megjegyzendő, hogy ez a 

módszer nem tartalmaz megkötést ebből a szempontból. Két fogalmat vezetnek be: diagonális 

mérték, lokális távolságmátrix. 

A diagonális mérték egy mérőszám, amely a mátrix elemei abszolút értékének az eloszlását 

mutatja. Ez a mátrix elemei abszolút értékeinek összegzésével kapható meg, úgy, hogy a 

mátrixelemek a pozíciójuknak megfelelően vannak súlyozva. Az összegzés képlete a következő: 

N

i

M

j
ijij adD

,         2.2.1. egyenlet 

ahol dij az adott elem pozíciójának távolsága a diagonálistól. A következőképpen számítandó: 
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A mátrix egy téglalapnak van tekintve, amely a mátrix dimenzióinak megfelelően van felosztva 

(2.5. ábra). A diagonális kezdőpontja a (0,0) míg a végpontja az (N,M) koordináta. Az 1 

hozzáadása azért szükséges, hogy a pontosan a diagonálison elhelyezkedő elemeknek is legyen 

hozzájárulása a diagonális mértékhez, ne essenek ki az összegzésből. 

Felmerül a kérdés, hogy miért nem diagonális norma a neve ennek a fogalomnak, ha az elemek 

súlyozott abszolút értékeinek összege. Ezt azért nem tették, mert nem teljesülnek teljes 

mértékben a matematikai normára vonatkozó feltételek. Véletlenszerűen generált mátrixokat 

ellenőriztek és N≠M esetében a mátrixok 2%-a nem teljesítette ezeket. Emiatt nem diagonális 

norma, hanem diagonális mérték a neve. 

A diagonális mérték minimalizálásával a nagy abszolút értékű elemek az átlóba és annak 

környezetébe kerülnek, maximalizálásával a nagy abszolút értékek a bal alsó valamint a jobb 

felső sarokba kerülnek. Egy nagy értékű elem, ha a diagonálisban van, akkor kicsi a súlya, így 

minimalizáláskor ez a kedvező. Maximalizáláskor az növeli meg leginkább a diagonális mértéket, 

ha a nagy értékek minél messzebb vannak az átlótól, így nagy a súlyuk, nagyobb hozzájárulásuk 

a diagonális mértékhez, mint az átló kis súlyozású környékén. 

A második bevezetett fogalmuk a lokális távolságmátrix. Ennek a dimenziója megegyezik az 

eredeti mátrixéval és elemeit a következőképpen definiálták: 

I

aa

l

Ii

Iik

Jj

Jjl
klil

ij
2

)( 2

,        2.2.3. egyenlet 

ahol I, J konstansok. Az I=1, J=1 a 3x3-as eset, amit a legjobbnak találtak. Ekkor az i, (j–1)-edik 

elemtől az i, (j+1)-ig egy háromelemű sorvektornak van tekintve. A lokális távolságmátrix eleme 

pedig a fölette valamint az alatta lévő hasonlóan képzett vektoroktól vett távolság átlaga (2.6. 

ábra). 

A lokális távolságmátrix elemei annál kisebbek, minél inkább egymáshoz közeli elemek vannak 

az eredeti elem környezetében. A diagonális mérték maximalizálásával a kis értékek a 

diagonálisba kerülnek. Vagyis, ha egy A adatmátrixhoz tartozó L lokális távolságmátrixot D 

diagonális mértékét maximalizáljuk, akkor a hasonló elemek a diagonális mentén fognak 

elhelyezkedni. 
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A módszerükben a lokális távolságmátrixon számított diagonális mértéket maximalizálását 

súlyozott mintavételezésű Monte Carlo módszerrel végezték
[10]

. ami maximalizálás esetén a 

következő lépésekből áll: 

1) Lrégi kiszámítása Arégi-ból, majd az Lrégi-hez tartozó Drégi-nek a kiszámítása 

2) Két sor vagy oszlop cseréje Arégi-ban 

3) A kapott Aúj-hoz Lúj és utóbbihoz tartozó Dúj kiszámítása 

4) A változtatás elfogadása minden olyan esetben, amikor Dúj > Drégi a többi esetben az 

elfogadási valószínűség az exp(-(Dúj - Drégi)/FT)-gal arányos 

Az FT a hőmérsékleti faktor, ami nem állandó volt, hanem úgy változott, hogy az átlagos 

elfogadási arány 5% körül legyen. 

 

2.5. ábra A dij grafikus szemléltetése. 

Az ij-edik elem távolsága a 

mátrixszal arányos téglalapban és 

ehhez hozzáadódik a még 1 

2.6. ábra Egy mátrix elemének 

lokális környezete. A piros négyzet 

az aktuális elem. A lokális 

távolságmátrixbeli érték pedig az 

alsó és a felső zöld vektorok 

távolságának az átlaga a sárga 

vektortól 
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3. Szekvencia-összerendezés [11][12] 

A szekvencia-összerendezés (sequence alignment) célja, hogy megtalálják fehérjeszekvenciák 

aminosavsorrendjei közötti hasonlóságokat, amiből evolúciós, funkcionális vagy szerkezeti 

kapcsolatukra lehet következtetni. A szekvenciák számát tekintve két fajta összerendezést 

különböztetnek meg: páronkénti (pairwise) és többszörös (multiple). Az összerendezést egy 

táblázatban elhelyezve ábrázolják, amelyben soronként helyezkednek el a szekvenciák, az 

oszlopok a pozíciókat jelentik és az aminosavak egybetűs kódjukkal szerepelnek. Ahhoz, hogy 

minél több megegyező aminosav kerüljön egymás alá fölé, „gap”-eket szúrnak be a 

szekvenciákba. A „gap” hézagot, rést jelent magyarul, de én a gap kifejezést fogom használni, 

mert nincs igazán meghonosodott magyar szó rá. 

3.1. Páronkénti szekvencia-összerendezés 

Az összerendezési feladat lényegét rövid, kitalált szekvenciákon mutatnám be. Az összerendezés 

értékeléshez használjunk egy olyan pontozási rendszert, ami 1 pontot ad egyezés esetén, 

különben 0-t. Az összerendezés pontozásakor összegezzük az oszloponként szereplő 

aminosavpárokra kapott pontszámot.  A példa az ideális eset, amikor a két szekvencia azonos. Így 

ekkor az összerendezés értéke 20, mert mind a 20 oszlopban egyezés található. 

  

A második példában a két szekvencia már csak részben egyezik meg. Ha balra rendezve 

helyezkednek el a szekvenciák az összerendezés pontszáma 11. 

  

Az összerendezés javításáért szúrjunk be gapeket néhány helyen a második szekvenciába, ekkor 

16 lesz az összerendezés pontszáma. 

  

WDDCEGLHFTKTTCFTQHQC 

::::::::::    :::::: 

WDDCEGLHFT----FTQHQC 

 

WDDCEGLHFTKTTCFTQHQC 

:::::::::::::::: 

WDDCEGLHFTKTTCFT 

 

WDDCEGLHFTKTTCFTQHQC 

:::::::::::::::::::: 

WDDCEGLHFTKTTCFTQHQC 
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Azonban, ha gapek beszúrását 0-nak vesszük a pontozáskor, akkor akármennyi beszúrható 

belőlük anélkül, hogy romlana az összerendezés értéke. Ezzel az aminosavak párokba rendezését 

érnénk el, ahelyett hogy a szekvenciákat összerendeznénk. Ennek ellensúlyozására úgynevezett 

„gap penalty”-t, gap büntetést vezetnek be, ami egy negatív szám, és a gapek beszúrását hivatott 

szabályozni. 

A gapek tulajdonképpen a mutációkat modellezik. Mindkét szekvenciába beszúrhatóak, ami egy 

aminosav hiányát mutatja az adott szekvenciában, míg a másokból nézve egy beszúrást. A 

kétértelműség elkerüléséért a felső szemszögéből kiindulva hívják ezeket inzerciónak és 

deléciónak, összefoglalóan indelnek. Egyes aminosavak akár helyettesíthetik egymást, ezért a 

szubsztitúció is elképzelhető, aminek a pontozására kell bevezetni a szubsztitúciós mátrixokat. 

3.1.1. Globális versus lokális 

 

A globális összerendezés célja, hogy az mindkét szekvencia teljes hosszában illeszkedjen, minél 

több aminosavat felhasználva. A közel azonos hosszúságú szekvenciákra alkalmazzák. Globális 

összerendezést alkalmaznak fehérjék homológiájának a vizsgálatára. Két fehérje homológ, ha 

létezett egy közös ős, amelyből különböző mutáció sorozat révén alakultak ki a vizsgált 

szekvenciák. A közös ős ismeretének a hiánya miatt erre az összerendezés jóságából 

következtetnek. 

Sok olyan fehérje van, amelyek globálisan nem mutatnak hasonlóságot, de lokálisan kisebb 

régiókban nagyfokú hasonlóságot mutatnak. Az egyik oka ennek a fehérjék moduláris 

felépítése
[13]

. Ilyenkor lokális összerendezésre van szükség, ami a felfedi a szekvenciákban lévő 

közös szakaszokat. 

3.1.2. Szubsztitúciós mátrixok 

Az összerendezést értékelő pontozási rendszereket szubsztitúciós mátrixokkal szokták megadni. 

Egyes aminosavak nagyon hasonlítanak egymásra és az is elképzelhető, hogy cseréjükkel nem 

változik a biológiai funkció. Vannak olyanok is viszont, amelyek cseréje valószínűtlen. A 

mátrixos forma azért szükséges, hogy minden egyes aminosavpárnak meg lehessen adni egy 

egyedi pontszámot. A korábbi példák pontozási rendszere egy egységmátrixba írható fel, ennél 

jóval kifinomultabb változatokat készítettek. A mátrixot sokféleképpen lehet definiálni, mint 

---------TTGACACCCTCCCAATTGTA 

         :: :::: 

ACCCCAGGCTTTACACAT----------- 

 

TTGACACCCTCC-CAATTGTA 

    ::  ::   ::  : 

ACCCCAGGCTTTACACAT--- 
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például az aminosavak fizikai-kémiai tulajdonságuk alapján, vagy mutációs gyakoriságok 

alapján. Az utóbbin alapul a két leggyakoribb mátrix a PAM
[14]

 és a BLOSUM
[15]

. Ezek a 

mátrixok szimmetrikusak, vagyis nem tesznek különbséget A-ból B-be és B-ből A-ba alakulás 

között. 

PAM mátrix 

Az első széles körben elterjedt mátrix a PAM volt, amelyet Margaret Dayhoff és munkatársai 

dolgoztak ki
[14]

. A PAM az evolúciós távolság mértékegysége: 1 PAM távolság van egy 

szekvencia és őse között, ha 1%-a változott meg az aminosavaknak szubsztitúció révén. A PAM  

Point Accepted Mutations jelentéssel is bír, ami lényegében azt jelenti, hogy szelekció által 

fogadott mutáció. 

A mátrixot 71 egymáshoz közeli fehérjecsaládból származtatták, melyben 1572 megfigyelt 

mutáció volt. Minden egyes mutációt független események tekintettek, vagyis A-ból B-be 

alakulás nem tekintették a korábbi mutációk és a pozíció függvényének. Az ilyen memória 

nélküli modelleket Markov-láncnak szokták nevezni. A 100 PAM nem azt jelenti, hogy az egész 

szekvencia megváltozott, mert az események függetlensége miatt a már mutálódott pontokon 

újabb mutáció történhet. 

A szekvenciák legalább 85%-ban azonosak voltak és mivel egymással rokon fehérjék voltak, a 

különbségek nem jelentettek szignifikáns változásokat a fehérje funkciójában. Ezért hívják ezeket 

a szelekció által elfogadott mutációknak is (Point Accepted Mutations). 

A PAMk távolságú mátrix a következő képlet segítségével kapható meg: 

)()(

),()(
log

ji

k
i

k
afreqafreq

jiFafreq
PAM

,       3.1.1. egyenlet 

ahol a freq(a) az adott aminosav előfordulási arányát adja meg. Az F mátrix azt adja meg, hogy 

mekkora esélye van az ai aminosavnak aj-vé alakulni független az előfordulási értéküktől. 

A PAM250 (3.1. ábra) az egyik legelterjedtebb, amely körülbelül 20%-os 

szekvenciaazonosságnak felel meg. Problémája a koncepciónak, hogy elvileg előre ismerni kéne 

a szekvenciaazonosság mértékét, de azt csak az összerendezés után tudjuk meg. 
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BLOSUM 

A gyakorlatban elterjedtebbek a Henikoff és Henikoff által 1992-ben publikált BLOSUM 

mátrixok
[15]

. Kiszámításuk a BLOCKS nevű adatbázisból történik, aminek a felépítéséhez 500 

fehérjecsaládból származó fehérjét használtak. Az adatbázis blokkokat tartalmaz, amelyek az 

egyes családok fehérjéinek gap mentes, erősen konzerválódott régiói. Ezeket többszörös lokális 

összerendezéssel kapták meg. A mátrix kiszámításának a képlete: 

)()(

),(
log2),(

ji

ji

x
afreqafreq

aafreq
jiBLOSUM

     3.1.2. egyenlet 

A PAM-mel ellentétben ez nem egy evolúciós modell. Jelentős különbség még, hogy a különböző 

mátrixokat nem extrapolációval kapjuk meg. Egy adott mátrix kiszámításakor csak azokat veszik 

bele a számításba, amelyek bizonyos százalékban megegyeznek. Például a legelterjedtebb 

BLOSUM62 kiszámításához csak a 62%-nál nagyobb szekvenciaazonosságú fehérjéket vették 

számításba. Általánosságban biológiailag elfogadhatóbb eredményt ad, mint a PAM. 

3.1.3. Optimális összerendezés keresés 

A lehetséges összerendezések száma exponenciálisan nő a szekvenciák hosszával. Ezért drága 

lenne minden egyes lehetséges összerendezés végignézésével megkeresni az optimálist. Az egyik 

megoldás az úgynevezett dinamikus programozás. Ezek a módszerek a korábbi részeredmények 

felhasználásával jutnak el a végeredményhez. Ennek az alapja az, hogy ha ismerjük az egész 

probléma egy részének az optimális megoldását, akkor az része lesz az egész probléma optimális 

megoldásának. 

3.1. ábra 
[11]

 A PAM250-es mátrix. Az 

aminosavak egybetűs kódjukkal 

vannak jelölve és a jellegük szerint 

vannak csoportosítva különböző 

színekkel 
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A következő két dinamikus programozási módszer megtalálja az optimális összerendezéseket, de 

elképzelhető, hogy annak nincsen biológiai jelentése. A másik probléma, ami felmerülhet, hogy 

az optimálison kívül más összerendezések is fontosak lehetnek. 

Needleman-Wunsch algoritmus 

Nemcsak a szekvencia-összerendező algoritmusok, hanem a bioinformatika úttörőjének is 

szokták tekinteni Needleman és Wunsch 1970-ben megjelent cikkét
[16]

. Ez egy dinamikus 

programozási algoritmust tartalmaz globális szekvencia-összerendezésre. 

Első lépésben feltölt egy H mátrixot a két szekvencia közötti összes elképzelhető aminosavpár a  

szubsztitúciós mátrixnak megfelelő értékével. 

A második lépés, hogy jobbról balra és lentről felfelé haladva mátrixban alkalmazzuk a 

következő képletet (3.2 ábra): 

)(max);(max;max 1,111,111,1,, kkjikkjkikjijiji whwhhhh
,
  3.1.3. egyenlet

 

ahol a wk a k darab egymás utáni gap „gap penalty”-ja. 

Végül a bal felső sarokból a jobb alsóba tartva a maximális pontszámokat követve (3.3 ábra) 

megkapjuk az optimális összerendezést. 

 

  

 

ADLGAVFALCDRYFQ 

::::      ::::: 

ADLGRTQNC−DRYYQ 

3.2. ábra 
[12]

 Példa a H mátrix feltöltésére egy 

adott lépésnél. A megjelölt 1−eshez hozzá 

kell adni az almátrix maximumát (5), így a 

cellába 6−os kerül. 

3.3 ábra 
[12]

 Az optimális összerendezés a bal 

felső sarokból a jobb alsó felé haladva a 

maximális pontszámokat követve adódik 
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Smith-Waterman algoritmus 

Egy Needleman-Wunschhoz hasonló, de lokálisan összerendező algoritmust Smith és Waterman 

publikált 1981-ben 
[17]

. A H mátrixot a bal felső sarokból kiindulva tölti fel, ahol negatív értéket 

kap oda nullát ír. A legjobb lokális összerendezés úgy kapjuk meg, ha megkeressük a legnagyobb 

elemet és elindulunk belőle mindkét irányba a maximális pontszámok mentén, míg 0-hoz nem 

érünk. 

3.1.4. Keresés adatbázisokban 

Nagy adatbázisokon végzett kereséseknél hatékonyabb algoritmusokra van szükség. Erre 

heurisztikus módszereket alkalmaznak, amelyek nagyvonalúbban kezelik a hasonlóságok 

keresését. Ezzel időt spórolnak, de elképzelhető, hogy figyelmen kívül hagynak valamit. A „word 

method”-ok nem egy-egy aminosav alkotta párt vizsgálnak, hanem több aminosavból álló 

szavaknak nevezett szakaszokat hasonlítanak össze. Ezzel csökkentik az érzékenységet, de 

növelik a sebességet. 

FASTA 

Lipman és Pearson 1985-ben publikálta a FASTP nevű programot
[18]

, ami fehérjékre lett 

kifejlesztve. Később ezt kiterjesztették nukleinsavakra, ezért a proteint jelülő P-t lecserélték A-ra, 

ami All-t, összeset jelent. Ez utóbbi név az elterjedt, ezért hivatkozom rá FASTA-ként. 

Az adatbázist egy hash táblában tárolják egy hash függvény segítségével. Egy hash függvény egy 

egész számot rendel minden különböző szóhoz. A szekvenciákban megtalálható minden szóhoz 

egy egész számot rendelve az adatbázis kisebb helyen tárolható és könnyebben kereshetők benne 

szavak. A vizsgált szekvenciának is létrehozzák a hash tábláját és az alapján keresnek az 

adatbázisban. 

A fehérjéknél ez jellemzően egy-két egység hosszúságú szavakat használ és csak a teljesen 

megegyezőket tekinti találatnak. Ezután a 10 legjobban illeszkedő régiót a PAM250-nel pontozza 

és ezzel rangsorolja az adatbázis szekvenciáit. A legjobbakon Smith-Waterman algoritmust 

alkalmaz úgy, hogy a kiszámolandó mátrix diagonálisának csak egy keskeny környezetét 

számolja ki. 

A program által használt fájlformátum a szekvenciák tárolására a legelterjedtebb. Ezt FASTA 

formátumnak szokták nevezni. 
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BLAST 

A BLAST
[19]

 jóval elterjedtebb, mint FASTA. Ez a módszer fehérjéknél három karakteres 

szavakat használ. Először megkeresi az összes olyan szót a vizsgált szekvenciában, aminek az 

adott pontozó mátrix szerint legalább T érték lehet. Ezeket HSP-nek (High_Scoring Pairs), nagy 

pontszámú pároknak nevezik. Ezután az ilyen szavak teljes egyezését keresi az adatbázisban. A 

talált egyezéseket kiterjeszteni jobbra és balra is mindaddig, míg el nem ér egy S küszöbértéket. 

3.2. Többszörös szekvencia-összerendezés 

Egy fehérjecsaládon belüli összefüggések, a családra jellemző, konzerválódott, biológiailag 

jelentőséggel bíró mintázatok megtalálásához szükséges többszörös összerendezést végezni. A 

páronkénti összerendezéshez képest csak a szekvenciák számában van különbség. Azonban, ha 

kiterjesztjük a dinamikus programozási módszereket több szekvenciára, akkor a számítási igény 

exponenciálisan nő az összerendezendő szekvenciák számával. Ha két szekvencia helyett három 

szekvenciát rendezünk össze dinamikus programozással, akkor egy mátrix helyett egy kocka 

rácspontjait kell feltölteni. Ezt levetítve két szekvencia tengelyére a megfelelő párok 

összerendezését kapjuk meg. 

Ezért használnak inkább heurisztikus algoritmusokat, amik ugyan nem adnak optimális 

megoldást, mégis elfogadható időn belül adnak az optimálishoz közeli megoldásokat. 

Ha egy ismeretlen szekvenciát összerendezünk több ismert funkciójú, szerkezetű szekvenciával 

és hasonló domaineket vagy szegmenseket tartalmaznak, akkor érdemes az ismeretlenünket 

megvizsgálni, hogy tényleg hasonló-e a szerkezete vagy a funkciója.  

3.2.1. MSA 

A dinamikus programozás korábban leírt naiv megoldásának létezik egy módosítása
[20]

, ami 

jelentősen csökkenti a számítási igényeket. Ez a Sum of Pairs, SP, párok összege. Azzal csökkent 

a számítási igényen, hogy leszűkíti egy sávra a kiszámolandó elemeit a kockának vagy 

hiperkockának. Ezt a sávot pedig a minden egyes szekvencia pár összerendezése határozza meg. 

Ha több nagyon hasonló szekvencia mellett van pár kevésbé hasonló, akkor az utóbbiak kevés 

szerepet kapnak a többszörös összerendezésben. 

3.2.2. Progresszív módszer 

A progresszív módszereket szokták még hierarchikus vagy fa módszerként emlegetni. Ezek 
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heurisztikus módszerek. Először páronkénti összehasonlítások alapján felépítenek egy 

úgynevezett vezérfát. Ezután pedig a vezérfa alapján elkezdik összerendezni a szekvenciákat. 

Minden egyes lépésnél összerendezi a már meglévő összerendezett szekvenciákhoz az újat a 

korábbiak módosítása nélkül. 

Az egyik legelterjedtebb a CLUSTAL
[21]

, annak is a CLUSTALW
[22]

 nevű változata, amelyben a 

szekvenciák súlyozva vannak. Ez a súlyozás azt szolgálja, hogy ne nyomják el az egymáshoz 

közeli szekvenciák a távolikat. A súly a páronkénti összerendezés értékéből és a fa gyökerétől 

való távolságtól függ. 

Progresszív módszerek nem alkalmasak az optimum megtalálására, de a legnagyobb 

problémájuk, hogy a bármely lépésnél vétett hibák a végeredménybe is bekerülnek. Ennek a 

megoldására léteznek iteratív módszerek, amelyek a már meglévő rendezett szekvenciákat újra 

összerendezik. Ilyenek például a DIALIGN
[23]

 és a MUSCLE
[24]

. 

  

3.4. ábra 
[25]

 Példa egy CLUSTALW összerendezésre  
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3.2.3. Genetikus algoritmus 

A genetikus algoritmusok egy hipotetikus evolúciós folyamatot szimulálnak. A SAGA
[26]

 nevű 

technika ennek egy megvalósítása. Először generál egy kiindulási populációt, amely 

véletlenszerű összerendezésekből áll. A populáció létszáma állandó marad végig. Egy lépés abból 

áll, hogy egy újabb populációt hoz létre a korábbiakból, egy újabb generációt. Az 

összerendezéseket a SP módszerrel értékeli és a jobbik feléhez tartozókat tovább örökíti 

változtatás nélkül. A másik felét pedig az ezekben alkotott szülő párok véletlenszerű 

kombinálásával hozza létre. Majd ezt a folyamatot iterálja egy bizonyos lépésszámig. A legjobb 

összerendezés az utolsó populáció legjobbja. 

3.2.4. Statisztikus módszer 

Egy rejtett Markov-láncot alkalmazó statisztikai modellel építik fel az összerendezést, ami 

minden összerendezési lehetőséget számításba vesz. Valószínűségeket rendel minden eseményhez 

egy tanítóhalmaz alapján. Az összerendezést úgy építi fel, hogy az események valószínűségét 

veszi figyelembe. A folyamatot aciklikus irányított gráffal szokták ábrázolni (3.5. ábra). Az 

események lehetnek: illeszkedés (négyzet, piros), beszúrás (rombusz, zöld) és törlés (kör, lila). 

Egy csúcsból lehetséges átmenetek valószínűségének az összege egy kell, hogy legyen. 

 

3.5. ábra 
[11]

 A Markov-lánc gráfos ábrázolása egy 

többszörös  összerendezés példáján 
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4. Az elkészült program 

A feladatom az volt, hogy a Tóth-Szepesváry szeriálási módszert alkalmazzam 

fehérjeszekvenciákra. Azt az eredményt vártuk, hogy a fehérjék a konzerválódott régiók alapján 

fognak csoportosulni és az átlóban fognak elhelyezkedni a fehérjecsoportra jellemző 

szekvenciarészletek. Ehhez a problémához módosítani kellett az eredeti módszer permutáló 

műveletein. A sorcsere meghagyása mellett, az oszlopcsere helyett, olyan műveleteket vezettem 

be, amelyek hasonlítanak a szekvencia-összerendezési módszerek lépéseihez vagy ehhez a 

problémához szükségesnek véltem. A szekvenciába kerülhetnek gapek, de akár 

szekvenciarészletek is helyet cserélhetnek. Ez utóbbi segít abban, hogy diagonálishoz közel 

helyezkedjenek el azok a szakaszok, amelyek több fehérjében is megtalálhatók és felelősek egy 

csoport kialakulásáért. Az elkészült program folyamatábrája a 4.2. illetve a 4.3-as ábrán látható. 

4.1. A modell 

A szekvenciákat egy egész típusú mátrixba helyeztem el, ahol minden sorban egy szekvencia 

szerepel. A szekvencia elemeit a [0;20] intervallum egész számai reprezentálják. A 0 a gapet 1-

20-ig pedig az aminosavakat, a szubsztitúciós mátrixnak megfelelő sorszám szerint. Eltérő 

hosszúságú szekvenciák esetén a rövidebb szekvenciákat tartalmazó sorok fennmaradó részeit 

gapnek tekintettem. Két másik ugyanekkora méretű mátrixban a szekvenciák kiindulási 

sorrendjére vonatkozó információkat tároltam. A szomszédmátrixban az aminosavak kiindulási 

állapotban szereplő szomszédjuk oszlopszáma szerepel. A másik egy bináris mátrix, ami 

alapvetően nullával van feltöltve és ott vesz fel 1-es értéket, amelyik pozíció után egy 

szakaszhatár következik. Egy adott helyen szakaszhatár van, ha két aminosav eredetileg nem volt 

egymás szomszédja. Tehát egy szakasznak van tekintve minden olyan aminosav részsorozat, 

amelyek elemei eredetileg is egymás mellett voltak ugyanolyan sorrendben. Kezdetben az egész 

szekvencia egy szakasz. A gapeknek nincsen szomszédja így azok mellett mindig van 

szakaszhatár, így a kiegészítő gapek mindegyike szintén egy-egy szakasznak számít. A minimális 

szakaszhossz a nem gap szakaszok hosszának a minimális hossza, aminél rövidebb szakaszok 

nem keletkezhetnek. 

A sorcserén kívül két másik műveletet vezettem be: 

1) A soreltolás egy adott sort eltol egy egységgel véletlenszerűen balra vagy jobbra, 
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ugyanakkora valószínűséggel. 

2) A szakaszcsere felcserél két véletlenszerűen kiválasztott szakaszt. A kiválasztott szakaszt 

a minimális szakaszhossznak megfelelően el is vághatja a csere előtt és utána 

véletlenszerűen választ a keletkező két új szakaszból. A vágás valószínűségét egy külön 

vágásfaktor szabályozza. Két szakasz cseréjekor elképzelhető, hogy két korábban 

szétvágott aminosav egymás mellé kerül, ekkor a szakaszhatár megszűnik. A vágásfaktort 

úgy próbáltam beállítani, hogy a szakaszcserék során szakaszhatár megszűnések és  a 

vágások száma egyenlőre álljon be. 

A szekvenciák összerendezéséhez használt Tóth-Szepesváry féle szeriálási módszer több helyen 

módosítottam a feladatomnak megfelelően. 

Az MC lépésekben az aminosavak mátrixához tartozó lokális távolságmátrix diagonális mértékét 

számítottam ki. A használt távolságfüggvényt a szubsztitúciós mátrix adta. Ez tartalmaz negatív 

értékeket is ezért hozzáadtam minden eleméhez a legkisebb abszolút értékét. Az egyszerűség 

kedvéért normáltam is a legnagyobb elemmel. A legrosszabb szubsztitúció a gap és mivel az is 

része a szubsztitúciós mátrixnak, az veszi fel a 0 értéket. A szakaszcserék új szakaszhatárokat 

hozhatnak létre és ezek büntetve vannak a célfüggvényben. A 4.1. ábrán látható módon történik a 

szakaszhatárok számbavétele. Eszerint, ha egy elem két oldalról is szakaszhatárral van 

körbevéve, akkor minden esetben 0 értékű, vagyis a gapek emiatt is 0 értékűek. 

 

4.1. ábra A szakaszhatár 

büntetésének a szemléltetése. A 

középső mátrix az aminosavakat 

tartalmazó mátrix és a vastag vonal 

egy szakaszhatárt szimbolizál. A 

színes 3x3-as mátrixok az egyes 

pozíciók lokális környezetei, amik a 

középső mátrix megfelelő részletei. 

A nyilak a színes mátrixokból arra a 

pozícióra mutatnak, amely lokális 

távolságmátrixbeli értékének 

számítását ábrázolják. A fehér 

négyzet és a szomszédos négyzet 

részben fehér, akkor annak a párnak 

az értéke 0. 
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A szubsztitúciós mátrix egy hasonlósági mátrix, vagyis egy elemének az értéke annál nagyobb 

minél közelebb áll egymáshoz két aminosav, minél inkább valószínű a cseréjük. Tehát a lokális 

távolság mátrix elemei ott nagyok, ahol egymáshoz közel álló aminosavak szerepelnek. Mivel az 

a célom, hogy ezek kerüljenek a diagonálisba, a diagonális mértéket minimalizálnunk kell, hogy 

a nagy értékek kerüljenek a diagonálisba. 

Az eltolásnál elképzelhető, hogy az aktuális mátrixméret nem elegendő a művelet elvégzéséhez. 

Például, ha a szekvencia első eleme az 1-es oszlopban van és balra kellene eltolni. Ekkor, ha ezt 

engedjük, akkor a mátrixot újra lehet méretezni egy üres oszlop beszúrásával a megfelelő helyre. 

Különböző méretű mátrixok diagonális mértékének az összehasonlítására nem ismertem képletet. 

Ezért az összehasonlítást úgy végeztem, hogy az üres oszloppal együtt újraszámoltam a korábbi 

konfigurációt, majd ezzel hasonlítottam össze az újat. 

4.2. ábra A program folyamatábrája. A random 

művelet elvégzése a 4.3. ábrán van kifejtve 
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4.3. ábra A műveletek folyamatábrája. 
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4.2. A program megvalósítása 

A feladatot C nyelven programoztam be a Code::Blocks
[27]

 fejlesztőkörnyezetben. 

Egy összerendezés minden adata egy struktúrában van tárolva. Ez a struktúra három ugyanakkora 

kétdimenziós tömböt tartalmaz, hogy tárolja az aminosavak kódját, azok eredeti szomszédjainak 

a pozícióját és a szakaszhatárokat. Az első kettőből visszakaphatók az eredeti szekvenciák. A 

szakaszhatárokat tartalmazó tömb a vágási műveletek előtti ellenőrzéshez, valamint az 

összerendezés kiértékeléséhez kell. A struktúra ezen kívül tárolja az összerendezés 

adatmátrixának méretét, a rajta számított diagonális mértéket, a sorszámát a szimulációban, a 

diagonális mérték kiszámításához szükséges távolságmátrixot és a súlyozást. 

Minden műveletnek van egy sorszáma, amit véletlenszerűen választ ki a program minden 

lépésben. A művelet elvégzéséhez véletlen paramétereket generál és azokat egy a műveletet leíró 

struktúrába helyez el. Ez a struktúra tartalmaz mindent, ami leír egy megfelelő műveletet. A 

műveletet paraméterezés után mindig leellenőrzi a program, hogy nem sért-e valamilyen feltételt 

és újraparaméterezi addig, míg jó nem lesz. Eltolásnál a mátrixból való kitolás, szakaszcserénél 

olyan vágás, ami sérti a minimális szakaszhossz feltételét vagy felesleges műveletek: sorcsere 

önmagával, szakaszcsere önmagával, két gap cseréje. A sorcserénél nem történik meg sorok 

tényleges cseréje a memóriában, hanem egy sorindexelő tömbben történik meg csak a csere. 

A lokális távolságmátrix kiszámolásakor, ha minden egyes elemnél kiszámítjuk az alul és felül 

lévő vektorok hosszát, akkor minden vektort kétszer számolunk ki (kivéve az első és utolsó 

sorban). Ezért inkább egy mátrixban tároltam minden egyes lokális vektor hosszát. Egy adott 

sorban a lokális vektorok hosszát úgy számolja a program, hogy egy ciklus végigfut soron. A 

ciklus minden lépésben beolvassa az éppen következő elemet és ezt berakja egy három 

hosszúságú tömb adott indexű pozíciójára. Ez az index az adott oszlop sorszámának a hárommal 

való maradékos osztásának az eredménye. A vektor hosszának a kiszámítása nem függ a 

koordináták sorrendjétől, ezért lehet így számolni. Egy elem három lokális vektorban szerepel, de 

így csak egyszer kell beolvasni. A távolságmátrix egy művelet elvégzésekor csak a megváltozott 

sorok mentén van újraszámolva. A diagonális mérték változását pedig a korábbi és az új 

összerendezés megváltozott részein kiszámított diagonális mérték részösszegzésének a 

különbségéből számítottam ki. 

Minden elfogadott MC lépésben összehasonlítom a kapott új összerendezés diagonális mértékét 

az eddigi legjobbal, és tárolom az összerendezés struktúráját, ha jobb lett. 
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4.3. A program használata 

A programnak három bemeneti fájlra van szüksége. A szekvenciákat tartalmazó FASTA 

formátumú, a paramétereket tartalmazó konfigurációs és a szubsztitúciós mátrixot tartalmazó 

fájlokra. A paraméterek a következők: a műveletek valószínűsége, a célzott elfogadási arány, a 

Metropolis-algoritmus exponense kezdeti faktorának értéke, a külső és a belső ciklus lépésszáma, 

a minimális szakaszhossz, a sarokfaktor (ld. 5. Eredmények ). értéke. 

A program futtatásához írtam egy Linux shellscriptet, ami segít a futtatások kezelésében ezen 

kívül a végeredmény elemzéséhez szükséges gnuplot scripteket is előállítja. A gnuplot scriptekkel 

a végeredményt egy színkódos ábrázolásba konvertáltam, ami segített értelmezni a kapott 

eredményeket. A legjobb összerendezést kiírja FASTA formátumban.  
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5. Eredmények 

A program tesztelésére véletlenszerűen generált szekvenciákat használtam. Azért nem használtam 

valódi szekvenciákat, hogy az eredményeket könnyebb legyen értékelni. Ezekben minden 

aminosav előfordulási gyakorisága megegyezik, ami után hibásnak tűnhet a valódi 

szekvenciákból számolt szubsztitúciós mátrix használata. Azonban e hanyagság fölött 

eltekintettem, tehát feltételeztem, hogy a generált szekvenciák jól fogják modellezni valós 

szekvenciákat. Minden szekvenciában elhelyeztem egy titkos információnak nevezett szakaszt, 

ami a csoportjára jellemző. Azt vizsgáltam, hogy a program megtalálja-e ezeket. 

A program futásának az eredményeként kapott mátrixokat színkódos ábrázolással fogom 

bemutatni. A mátrix típusa felismerhető a színkódolásból. 

1) Az aminosavakat tartalmazó A mátrixban minden aminosavat egy adott, az ábrán 

feltüntetett szín reprezentál. A fehér szín a gapet jelöli. 

2) Az 1)-hez tartozó L lokális távolságmátrix, aminek a színskálázása változhat. 

3) A titkos információ helyét mutatja meg az adatmátrixban. Minden csoporthoz tartozik egy 

szín. A fehér részek azt jelentik, hogy azokon a helyeken nincsen titkos információ az 1)-

ben. 

Első lépésben adott számú olyan szekvenciát generáltam (5.1. ábra), amelyekben minden 

aminosav ugyanolyan valószínűséggel szerepelhet. Ezek után ehhez hasonlóan generáltam három 

szekvenciarészletet, amik a csoportok jellemző szakaszai lettek. Ezeknek a csoportspecifikus 

szakaszoknak a felhasználásával alakítottam ki a csoportokat úgy, hogy minden szekvenciában 

véletlenszerűen kiválasztottam egy szakaszt és azt felcseréltem a csoporthoz tartozó közös 

szekvenciaszakaszra. Vagyis minden szekvenciát besoroltam a három csoport valamelyikébe 

annak alapján, hogy milyen csoportspecifikus szakaszt tartalmaz. Ez mutatja a titkos információt. 

Ezzel tulajdonképpen konzervált régiókat modelleztem. 

A teszt-adatsoroknak elkészítettem az általam kézzel átrendezett közel optimálisnak vélt 

összerendezését is (5.2. ábra). A programmal kapott eredményeket úgy vizsgáltam, hogy 

összevetettem őket a feltételezett optimális összerendezéssel. Egyrészt, hogy szemmel mennyire 

vehetők ki az összerendezésből a titkos csoportok, másrészt a DL (az L mátrix diagonális 

mértéke) alapján. 
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A futtatások egy részében a mátrix mérete állandó volt és nem engedélyeztem annak a 

változtatását, de végeztem olyan számításokat is, ahol az átméretezés megengedett volt. A 

lépésszám 10 millió volt mindig, mivel ennél hosszabb futásokkal nem kaptam jobb eredményt. A 

műveleteket azonos valószínűséggel végeztem el minden lépésénél. A minimális szakaszhosszt – 

tovább nem vágható szakaszhosszt - pedig 10-re állítottam be. 

 

5.1.a) ábra Véletlenszerűen generált 

szekvenciák  titkos csoportokkal. 

5.1.b) ábra Az a)-ban a titkos információinak 

elhelyezkedése. 

5.1.c) ábra Az a)-hoz tartozó lokális 

távolságmátrix. 
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5.1. A célfüggvény módosítása 

Az első futtatások alkalmával minimalizáltam a DL-t. A szekvenciák 100 egység hosszúak és a 

csoportoknak 30 egység közös szakasza van. Az egyik esetben engedélyeztem a mátrix 

átméretezését (5.4. ábra) a másikban nem (5.3. ábra). Mindkettőben szétszórva helyezkedik el a 

titkos információ. Jól látható, hogy a szekvenciák úgy rendeződtek át, hogy a titkos csoportok 

jellemző szakaszai elkerüljék egymást. Ez markánsabban jelenik meg, amikor engedélyeztem a 

mátrix átméretezését, mert itt már a szekvenciák teljes hosszukban úgy helyezkednek el, hogy ne 

legyenek egy másik szekvenciával átfedéseik. Az alapfeltételezésem az volt, hogy a diagonális 

mérték minimalizálása a diagonálisba fogja terelni a nagy értékű aminosavpárokat, a hasonló 

szekvenciarészleteket és ezzel megtalálja a titkos információt. Az eredmény azt mutatja, hogy ezt 

5.2.a) ábra A feltételezett optimális 

összerendezés. 

5.2.c) ábra Az a)-hoz tartozó lokális 

távolságmátrix. 

5.2.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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így helytelenül feltételeztem, ugyanis a diagonális mérték minimalizálása a lokális távolságmátrix 

minimalizálását is jelentette. A lokális távolságmátrix nem negatív, így akkor a minimális, ha 

minden eleme nulla. Az erre való törekedés során, a szimuláció úgy csökkentette a diagonális 

mértéket, hogy az adatmátrix olyan átrendezéseit részesítette előnyben, amelyek a lokális 

távolságmátrixot csökkentették. Az állandó mátrixméret esetén olyan párok alakultak ki, amelyek 

a lehető legkisebb ponttal rendelkeznek a szubsztitúciós mátrixban. Míg az átméretezés 

engedélyezésekor az üres helyekkel párosította az aminosavakat, aminek nulla az értéke. 

Nekem viszont nem csak arra van szükségem, hogy a diagonális mérték minimális legyen, hanem 

arra is, hogy ezt a minimumot a távolságösszegek maximumánál vegye fel. Vagyis egyszerre 

minimalizálni és maximalizálni is kell. Megoldásnak azt választottam, hogy a diagonális mérték 

kiszámításánál használt súlyozásnak a reciprokát vettem. Ekkor a diagonális mértéket 

maximalizálni kell, hogy a hasonló elemek a diagonálisba kerüljenek. Mivel a diagonális mérték 

a lokális távolságmátrix elemeitől függ, így nem érdekelt a lokális távolságmátrix elemei 

összértékének a csökkentésében. 

Tehát a súlyozás a következőképpen módosul: 

1

22
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5.05.0

1
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N

i

M

j

dij         5.1.1. egyenlet 

és a célfüggvényünk pedig max(DL) lesz. 

5.3.a) ábra Háromtagú csoportok állandó 

mátrixméret mellett minimalizált DL-kel 

kapott eredménye. 

5.3.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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5.2. Azonos mértékben hasonló szekvenciacsoportok 

Csoprtonként három szekvenciát tartalmazó adatsor esetén a reciprok súlyozás és a DL 

maximalizálásával a csoportosítás sikeresnek mondható. Az 5.5.b) ábrán látható, hogy a zöld 

színnel jelölt csoport néhány elemét leszámítva a titkos csoportok közös szakaszai egymás alá, 

illetve fölé kerültek. Az 5.5.a) ábrán pedig jól kivehető a csíkozódás az azonos aminosavak 

tartalmazó oszlopok miatt. A kiindulási mátrix esetén DL =127,6 volt, amiből az program futása 

után DL =219,8 lett.  A feltételezett optimálisnál DL =220,4 volt, vagyis a program nagyon jól 

megközelítette az optimumot. 

Azonban, ha háromról tízre növeltem a csoportok elemszámát, akkor már nem sikerült ennyire jól 

az összerendezés (5.6. ábra). Ekkor a titkos csoportok szétszórtabban helyezkedtek el a 

diagonálisban. Ahelyett, hogy három csoport alakult volna ki, több részre osztva csoportosultak a 

közös szakaszok mentén. Az eredmény DL =386,6-jét összehasonlítva feltételezett optimális  

DL =422,0-jével látható, hogy itt nem sikerült elérni elég jó értéket. Annyit minden esetre elárul, 

hogy szemre is rosszabb elrendezés esetén a DL alacsonyabb és a DL alapján meg lehet 

különböztetni az összerendezések minőségét. 

Kérdés, hogy miképpen lehetne jobban megközelíteni az optimális elrendezést. Ennek a 

megoldására több próbálkozást is tettem, azonban csak részleges sikerrel jártam. Ezeket mutatom 

be a következő fejezetekben. 

5.4.a) ábra Háromtagú csoportok változtatható 

mátrixméret mellett minimalizált DL-kel kapott 

eredménye. 

5.4.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése 
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Diagonális eltolás 

Az egyik elgondolásom az volt, hogy egy olyan műveletet kellene bevezetni, amely egy átlós 

mozgatást végez. Ezt egy diagonális eltolásnak nevezett művelet használatával végeztem. 

Abból indultam ki, hogy azért nem olvad össze minden eleme a csoportoknak, mert túl kicsi az 

esély arra, hogy egy sorcsere és egy szakaszcserével a hasonló résszekvenciák egymás alá, illetve 

fölé kerüljenek. Ezért gondoltam arra, hogy egy külön műveletre van esetleg szükség, amely egy 

lépésben egymás alá fölé teszi a sorok diagonálishoz közeli elemeit és mivel a csoportspecifikus 

szekvenciarészeletek ott vannak, így a csoportok tagjai megtalálják egymást. 

Tehát a diagonális eltolás úgy cserél meg két sort, hogy azoknak a diagonálishoz közeli elemei a 

diagonális mentén maradjanak. Ez tulajdonképpen a sorcsere, a soreltolás és a szakaszcsere 

kombinációja. A megcserélendő két sor közötti távolságból kiszámolható, hogy mennyire kell 

5.6.a) ábra 10 tagú csoportok állandó 

mátrixméret mellett reciprok súlyozással 

maximalizált DL-kel kapott eredménye. 

5.6.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 

5.5.a) ábra Háromtagú csoportok állandó 

mátrixméret mellett reciprok súlyozással 

maximalizált DL-kel kapott eredménye. 

 

5.5.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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eltolni őket ahhoz, hogy ugyanazokat az elemeiket metsze a diagonális. A sorcsere és a megfelelő 

eltolás után levágja azokat a szakaszokat, amik kilógnának a mátrixból, és a szekvencia végére 

rakja őket. 

A várt eredményt azonban nem sikerült elérni, ehelyett még a korábbi módszernél is rosszabb 

elrendezést kaptam (5.7. ábra) és a legjobb eredménynél is csak DL=374,6 lett.  

 

Sarokfaktor 

A másik ötlet a DL kiszámolásához használt súlyozás átskálázása volt. Abból indultam ki, hogy 

azért nem állnak össze teljesen a csoportok, mert akkor a szélén lévők távolabb kerülnének a 

diagonálistól. Ezzel pedig a hasonló szekvenciarészletek kisebb súlyú pozíciókon illeszkednének, 

míg a szétszórtabb állapotban a diagonálishoz közelebb. Ezért a skálázással nagyobb súlyokat 

adtam, amivel értékesebbé tettem a diagonálishoz már nem annyira közel lévő pozíciókat. 

A skálázást a sarokfaktor értékével szabályoztam. A sarokfaktor azt adja meg, hogy a 

diagonálistól legtávolabbi elem, a jobb felső sarok (vagy a bal alsó) súlya hányad része egy 

diagonális elem súlyának. A 0,0 érték az eredeti súlyozást jelenti, míg az 1,0, azt a határesetet, 

amikor a súlyozás teljesen megszűnik. 

 

  

5.7.a) ábra 10 tagú csoportok állandó 

mátrixméret mellett reciprok súlyozással 

maximalizált DL-kel kapott eredménye a 

diagonális eltolás alkalmazásával. 

5.7.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 



32 

 

1

22

11

5.05.0

1

MN

N

i

M

j

cdij ,        5.2.1. egyenlet 

ahol 

M

S

d
f

c 11
1

         5.2.2. egyenlet 

A sarokfaktor hatásának vizsgálatára 10 futtatást végeztem 0,1-től 0,1-es lépésekkel 1,0-ig (5.8. 

ábra). Mindegyik esethez kiszámoltam az optimális elrendezés DL -jét és azt vetettem össze a 

rendezetlenből kapott eredményekkel. Az átlagosan kapott és az optimális DL aránya némi 

eltérést mutatott a sarokfaktor függvényében. Három különböző adatsoron végzett számításokból 

az jött ki, hogy átlagosan a 0,3 sarokfaktor mellett (5.10. ábra) sikerült a legjobban megközelíteni 

a feltételezett optimálist. A 0,3-as sarokfaktor jósága nem törvényszerű, később mutatok olyan 

példát, ahol nem így van. Ez valójában nem meglepő hiszen, diagonális mérték a szekvenciáktól, 

a szubsztitúciós mátrixtól és a súlyozástól is függ. Adott súlyozás más eredményt ad különböző 

szubsztitúciós mátrix mellett, hát még más szekvenciák mellett. 

 

Érdekes a sarokfaktor növelésekor tapasztalható változás a titkos csoportok elhelyezkedésében. 

Míg a 0,0 esetben a csoportok a diagonálist követték és jellemzően a sarkokig mentek el. A 0,9-es 

esetben pedig láthatóan már láthatólag nincsenek tekintettel a diagonálisra (5.11. ábra). Emiatt, 

ennél csak alacsonyabb értékű sarokfaktorok jöhetnének ténylegesen szóba. 

 

5.8. ábra A kék görbék különböző, de ugyan 

úgy generált adatsorok esetén kapott 

eredmény. A piros az átlaguk, hogy 

különböző sarokfaktornál százalékosan 

mennyire jó eredményt adtak. A 0,1-es 

lépésenként kapott pontokra egy spline 

függvénnyel illesztettem görbét . 
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5.3. Különböző mértékben hasonló szekvenciacsoportok 

A korábbi példa feltételezett optimálisának ábráján kivehető, hogy a diagonális majdnem 

egybeesik a titkos csoportok közös részleteiből álló téglalapok átlójával. Ez amiatt van, hogy a 

100 egység széles mátrixok közel egy harmadát teszik ki ezek és így méreteikben arányosak az 

egész mátrixszal. Az új példámban a csoportspecifikus szakaszok hosszát csoportonként eltérően 

állítottam be. Az egyiknek 30, a másiknak 40 és a harmadiknak 50 egység hosszú 

szekvenciarészlete egyezett meg. A 40-es és főleg az 50-es csoportok közös részeiből álló 

téglalapok a feltételezett optimális összerendezésben már jóval nagyobb a diagonálissal bezárt 

szög. A csoportok annál könnyebben azonosíthatóak, minél több részük kerül nagy súlyú 

5.10.a) ábra 10 tagú csoportok állandó 

mátrixméret mellett reciprok súlyozással  

maximalizált DL-kel kapott eredménye a 

sarokfaktor 0,3-re álításával. 

5.10.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 

5.11.a) ábra 10 tagú csoportok állandó 

mátrixméret mellett reciprok súlyozással  

maximalizált DL-kel kapott eredménye a 

sarokfaktor 0,9-re álításával. 

5.11.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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pozíciókba. Egy csoport hasonló szekvenciarészletei akkor járulnak hozzá legjobban a diagonális 

mértékhez, ha a csoportátlójuk a lehető legkisebb szöget zárja be a diagonálissal. Az 50-es 

csoport átlója akkor esne egybe a diagonálissal, ha egy 150 egység széles mátrixba tenném be. A 

csoportátló és a diagonális által bezárt szög nulla a 30-as csoportnak 90, a 40-esnek 120 egység 

széles mátrix esetén. Hogy mekkora a szélessége a legjobb mátrixnak, az az összes szekvencia 

összes elemétől függ, de a legnagyobb hatással a legszélesebb csoport van rá. 

Hangsúlyoznám, hogy ezek a példák nem tartalmaznak semmilyen biológiailag értelmes 

információt és egy valódi helyzetektől jelentősen eltérőek. A csoportokra jellemző 

szekvenciarészletek és a rajtuk kívül lévő zajnak tekintett szekvenciarészletek határozottan el 

vannak különítve. A valódi összerendezések esetén a zaj nem ilyen egyértelmű. 

Állandó  mátrixméret 

 A feltételezett optimálisban (5.12. ábra) a legnagyobb hasonlósági fokú csoportot középen 

helyeztem el, hogy minden sarka a lehető legközelebb legyen az átlóhoz.  

Az összekevertből futtatva a csoportok összeállnak (5.13. ábra), de elég sok oszlopon átfednek, 

ami nem feltétlen csak hasonlóságból fakadhat, hanem a súlyozás diktálja és a helyszűke miatt 

kerülnek egymás alá fölé. Háromelemű csoportok esetén a feltételezett optimálisra DL=230,1 jött 

ki és DL=222,9 értékű volt a futtatással kapott összerendezés. 

A 10 elemű csoportok esetén a legnagyobb csoportból szinte mindig leszakadt egy részlet és egy 

a diagonálistól távoli sarokba került (5.14. ábra). Erre megoldás lehet, ha egy nagyobb mátrixot 

veszünk fel, amiben jobban el tudnak helyezkedni a nagyobb csoportok. 

5.12.a) ábra Különböző méretű háromtagú 

csoportok feltételezett optimális elrendezése 

állandó mátrixméret mellett. 

5.12.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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A mátrixméret kis mértékű növelésének hatása 

A mátrix mérete akkor a legjobb, ha a lehető legtöbb hasonló szekvenciarészlet a lehető 

legmagasabb pozíciójú helyeket foglalják el. Közel jár ehhez az esethez, ha 150 széles a mátrix és 

a középen elhelyezkedő 50-es csoportot pontosan átlósan metszi és a többi csoport középre 

rendezve van (5.15. ábra). 

5.13.a) ábra Különböző méretű háromtagú 

csoportok állandó mátrixméret mellett 

reciprok súlyozással maximalizátlt DL-kel 

kapott eredménye. 

5.13.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 

5.14.a) ábra Különböző méretű 10 tagú 

csoportok állandó mátrixméret mellett reciprok 

súlyozással maximalizátlt DL-kel kapott 

eredménye. 

5.14.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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Ebben az esetben eltűnt a nem megnövelt mátrixban látott leszakadó szakasz, viszont ugyanaz az 

eset állt elő, mint a korábbi példákban, hogy a csoportok több részre szakadva állnak csak össze 

(5.17. ábra). A feltételezett optimálisra DL=531,1 jött ki és a program által összerendezett 

DL=514,4 lett. 

A korábbi példákban 0,3 értékű sarokfaktornál jobban sikerült megközelíteni a feltételezett 

optimális DL-jét (5.10. ábra). Azonban, amikor itt próbáltam felhasználni ezt az eredményt, akkor 

azt tapasztaltam, hogy itt nem jelentkezik ez a hatása a 0,3-as sarokfaktornak. 

5.15.a) ábra Különböző méretű 3 tagú 

csoportok feltételezett optimális elrendezése 

150-es szélesség esetén. 

5.15.b) Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 

 

5.16.a) ábra Különböző méretű 10 tagú 

csoportok mellett reciprok súlyozással 

maximalizátlt DL-kel kapott eredménye 150-es 

maximális szélesség esetén 

5.16.b) ábra Az a)-ban a titkos 

információinak elhelyezkedése 
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Változó mátrixméret 

A mátrix átméretezésének az engedélyezésével azt vártam, hogy a mátrix a korábban leírtaknak 

megfelelően fogja felvenni az legjobb mátrixméretet. A háromelemű csoportokat tartalmazó 

adatsorral végzett futtatás eredményeként azonban egy a vártnál sokkal jobban szétcsúszott 

mátrixot kaptam, de a titkos információ nem vesztek el, mert a csoport jellemző 

szekvenciarészletei együtt maradtak (5.18. ábra). 

 

5.18.a) ábra Különböző méretű háromtagú 

csoportok mellett reciprok súlyozással 

maximalizátlt DL-kel kapott eredménye 1000-es 

maximális szélesség esetén. 

5.18.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 

5.17.a) ábra Különböző méretű háromtagú 

csoportok mellett reciprok súlyozással 

maximalizátlt DL-kel kapott eredménye 150-es 

maximális szélesség esetén 

5.17.b) ábra Az a)-ban a titkos 

információinak elhelyezkedése 
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Áttérve a nagyobb méretű csoportokra a mátrix rendkívül megnyúlt, annyira, hogy a szekvenciák 

szinte teljesen eltolódtak egymás alól-fölül (5.19. ábra). Erre az lehet a magyarázat, hogy a 

mátrixméret növelésekor növekszik a diagonálishoz közeli pozíciók száma. Ez pedig azt hozza 

magával, hogy több értékes pozíció lesz, mivel a hosszabb diagonális mentén több elem fér el. 

Ezt viszont annak az árán is képes volt meg valósítani, hogy a szekvenciák szinte alig maradtak 

fedésben. 

Változó mátrixméret és sarokfaktor 

A sarokfaktor talán javíthat ezen a túlzott megnyúláson. A 0,1-es már jóval kisebb szétcsúszást 

engedett meg (5.20. ábra), míg a 0,8-as már szinte alig (5.21. ábra), de az ilyen magas faktorok 

már – ahogy korábban – elveszik a diagonális jellegét a rendezett mátrixnak. 

 

 

5.19.a) ábra Különböző méretű 10 tagú 

csoportok mellett reciprok súlyozással 

maximalizátlt DL-kel kapott eredménye 1000-

es maximális szélesség esetén. 

5.19.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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5.21.a) ábra Különböző méretű 10 tagú 

csoportok mellett reciprok súlyozással 

maximalizátlt DL-kel kapott eredménye 1000-

es maximális szélesség esetén. Sarokfaktor=0.8 

5.21.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 

5.20.a) ábra Különböző méretű 10 tagú 

csoportok mellett reciprok súlyozással 

maximalizátlt DL-kel kapott eredménye 1000-

es maximális szélesség esetén. Sarokfaktor=0.3 

5.20.b) ábra Az a)-ban a titkos információ 

elhelyezkedése. 
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6. Az eredmények áttekintése 

A programot véletlenszerűen generált szekvenciákkal teszteltem, amelyekről feltételeztem, hogy 

jól modellezik a valódi szekvenciákat. Ezek mindegyike besorolható volt egy csoportba annak 

alapján, hogy milyen a csoportban közös szekvenciarészletet tartalmazott. A programtól azt 

vártam, hogy úgy rendezze át a mátrixot, hogy a diagonálisban álljanak össze azok a kezdésnél 

véletlenszerűen elhelyezkedő szakaszok, amelyek a csoporttulajdonságokért felelősek. 

Először a Tóth-Szepesváry féle módszerben leírt célfüggvényt alkalmaztam, azonban ezzel az 

elrendezés látható módon rossz irányba mozdult el. Ennek oka az volt, hogy a módosított 

műveletek miatt a célfüggvényt meghatározó lokális távolságmátrixot minimalizáltuk. 

Ennek kiküszöbölésére úgy változtattuk a célfüggvényt, hogy a diagonális mérték és a lokális 

távolságmátrix ugyan ahhoz az extrémumhoz tartson, a maximumhoz. A célfüggvény 

módosításával a kisméretű adatsoron a program megtalálta a csoportokat, amik a csoportonként 

közös szakaszok véletlenszerűen való elhelyezése miatt tekintettem titkosnak. Az adatsor 

méretének növelésével a program azonban már nem teljesített úgy, ahogy a kisebb eseten. A 

csoportok tagjai csak részlegesen kerültek egymás mellé. A csoportok kisebb részei összekerültek 

a diagonálisban, de egyik csoportnál sem alakult ki az, hogy a csoport összes eleme egymás alatt, 

illetve fölött legyen úgy, hogy közben a közös szakaszaik a diagonális mentén helyezkednek el.  

A nagyobb adatsor problémájának megoldására tett egyik kísérlet egy újabb művelet bevezetése 

volt, a diagonális eltolásé. Ez a művelet úgy cserél meg két sort, hogy a diagonálishoz közeli 

részei a diagonálishoz közel maradjanak a sorcsere után is. Ettől azt vártam, hogy a már 

diagonálisban lévő csoportosulásokat egyesíteni fogja. A művelet bevezetése azonban nem 

javított az eredményen. 

A diagonálistól pár egységnyi távolságra már jelentősen esik a diagonális mértékben 

kiszámításánál alkalmazott súlyozás. Ezért ezek a pozícióknak jóval kisebb a hozzájárulásuk a 

diagonális mértékhez. Azt feltételeztem, hogy emiatt a kis hozzájárulás miatt nem tud a csoport 

összes eleme egy blokkot alkotni. A bevezetett sarokfaktor azt mondja meg, hogy a diagonálistól 

legtávolabbi pozíció (jobb felső vagy bal alsó sarokpozíció) súlya hányad része legyen egy 

pontosan a diagonálisban lévő pozíciónak. Mivel túl nagy sarokfaktor alkalmazása elveszi a 

diagonális jellegét a rendezett mátrixnak, csak kisebb értékek jöhetnek szóba. Az adott példákon 

azt tapasztaltam, hogy egy adott értékű sarokfaktornál jobban sikerült megközelíteni a 
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feltételezett optimálist. 

Különböző mértékben hasonló csoportok esetén jobbnak tűnik, ha a mátrix olyan méretű, amely 

diagonálisa a legjobb súlyozást nyújtja a közös szakaszokon. A kis mátrixméret esetén a nagyobb 

hasonlóságot mutató csoportok egyes részei leszakadtak és a diagonálistól távol kerültek. Míg a 

mátrixméret kisebb mértékű növelésének megengedésével ez a jelenség megszűnt. 

Elvileg a mátrixméret kezdeti rögzítése vagy alacsony értéken való maximalizálásánál jobb 

lenne, ha a program maga találná meg az optimális mátrixméretet. Sajnos ekkor a mátrix 

sokszorosára megnyúlt és a nagyobb adatsoron nemhogy a csoportok közös szakaszai, de 

szekvenciák is elcsúsztak egymástól. A sarokfaktor kisebb értékeken már látványosan kevésbé 

hagyta a mátrix szélesedését, míg nagyobb értékeken szinte már alig és megjelent a túl nagy 

sarokfaktor okozta jelenség, a diagonális jelleg elvesztése. 

Mivel kisméretű tesztek egy része sikeres volt, mostantól valódi szekvenciákat is vizsgálni 

fogunk, hogy megtudjuk milyen paraméterezést érdemes használni. A 6.1-es ábrán a részletek 

mellőzésével az egyik első valós szekvenciákon végzett számítás eredménye látható. 

 

6.1. ábra Valós szekvenciákon végzett számításokkal 

kapott mátrix 



42 

 

Összefoglaló 

Adatmátrixok sorainak és oszlopainak megfelelő permutációja segítheti a hozzájuk csatolt 

objektumok és változók közötti összefüggések felismerését. A szeriálási módszerek úgy rendezik 

át a mátrixot, hogy az elemeik közötti szabályszerűségek egy dimenzió mentén helyezkedjenek 

el. A szeriálási módszerek több tudományterületen is kialakultak, de sokáig külön fejlődtek. 

Tóth Gergely és Szepesváry Pál szeriálási módszere két fogalmat vezet be. A diagonális mérték 

egy mérőszám arra, hogy egy mátrix nagy abszolút értékei a diagonálishoz képest hogyan 

helyezkednek el. A lokális távolságmátrix egy mátrix elemeinek a szomszédos objektumoktól kis 

alterében vett távolságát jellemzi az alkalmazott távolság- vagy hasonlóságfüggvény szerint. 

Súlyozott mintavételezésű Monte Carlo algoritmust alkalmazva, a véletlen permutációkon 

lépegetve keresi a szélsőértékét az adatmátrix lokális távolságmátrixának diagonális mértékének 

és ezzel a hasonló elemeket rakja az adatmátrix diagonálisába. 

A bioinformatika egy sokat vizsgált problémája a fehérjeszekvenciák összerendezése, amelynek a 

célja a köztük lévő hasonlóságok felismerése. 

A célom annak a megválaszolása volt, hogy alkalmazható-e a Tóth-Szepesváry módszer 

fehérjeszekvenciák összerendezésére. Ehhez egy C nyelvű programot írtam, amiben a módszert a 

problémának megfelelő módosításokkal alkalmaztam: lehetséges volt a szekvenciák permutálása, 

a szekvencián belüli szakaszok cseréje és eltolása. A várható eredmény az volt, hogy az egy 

csoportba sorolható szekvenciák egymás alá, illetve fölé kerülnek és a jellemző szakaszaik a 

diagonális mentén helyezkednek el. 

A programot nem valódi, hanem véletlenszerűen generált szekvenciákon teszteltem. A 

szekvenciák több csoportba voltak osztva. A csoportokra jellemző szakaszokat megjelöltem és 

vizsgáltam, hogy a módszer megtalálja-e ezt a számára titkos információt. Első lépésként új 

rendezési célfüggvényt kellett kidolgoznom, így kevés szekvencia esetén a módszer már sikeres 

lett. A szekvenciák számának növelésével már csak részlegesen találta meg a csoportokat, ezért 

további módosításokkal próbálkoztam. Az ún. sarokfaktor bevezetése javított az eredményeken, 

de egy új művelet, a diagonális eltolás nem. Számolásokat végeztem az összerendezéshez 

optimális mátrixmérettel kapcsolatban is. A következő lépés valós szekvenciákon végzett 

számításokkal a módszer optimális paramétereinek meghatározása.  
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Summary 

Proper permutation of the rows and the columns of data matrices may help the recognition of the 

relationships among objects and variables. Seriation methods do such matrix reordering that 

reveals the regularity between the objects and variables along one dimension. Seriation methods 

have been worked out in many disciplines but they have evolved independently for a long time. 

Gergely Tóth and Pál Szepesváry have introduced two concepts in their seriation method. The 

diagonal measure shows the distribution of the elements of the matrix with large absolute value 

respect to the diagonal. The local distance matrix reflects the distances of neigbouring objects in 

a limited subspace depending on the applied distance or similarity function. They maximized the 

diagonal measure of the local distance matrix of the data matrix by using importance sampling 

Monte Carlo to evaluate the permutations of the rows and columns. 

One of the well-studied problem of bioinformatics is the sequence alignment that’s aim is to 

reveal the similarities among sequences. 

My objective have been to investigate the applicability of the Tóth-Szepesvary method for 

sequence alignment. I have written a program that uses this method with some special 

modification for its purpose. Additionally to the permutation of the rows I have introduced 

swapping of sections and shifting sequences. I have expected that the sequences from one group 

would get next to each other and the group specific sections are aligned along the diagonal. 

For the testing of the program I used randomly generated sequences instead of real sequences. 

The sequences belonged to several groups. I marked the groups’ specific sections to be able to 

check in the result whether the program find them as a hidden information. After introducing a 

new objective function the method successfully ordered the matrix in the case of few sequences. 

Using more sequences it found the groups just partly. The so called corner factor improved the 

result but a new operation called diagonal shift did not. I have carried out calculations to 

determine the optimal matrix size, as well. The investigation is in progress with calculations on 

real sequences to determine the optimal parameters. 
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