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Bevezetés

Napjaink egyik legjobban fejlődő tudományága a molekuláris biológia. A
terület elsősorban az orvostudományban, illetve a gyógyszerkutatásban való
kiváló hasznosíthatósága miatt virágzik, de a fejlődés más tudományterüle-
teket, illetve iparágakat is magával húz. A molekuláris biológiai ismeretek
nagymértékű bővülése tette lehetővé a molekuláris számítások tudományág
megszületését is, mely önmaga is hatással van több tudományterületre.

A matematikus Leonard Adleman 1994-ben megjelent cikke sokkolta a
tudományos közvéleményt. Tanulmányában a szerző leírja azt az elvégzett
kísérletét, mely bizonyítja, hogy a molekuláris biológia legújabb eszközeit fel-
használva DNS molekulák segítségével számítási feladatokat oldhatunk meg.
A konkrét példa a klasszikus NP-teljes probléma, a Hamilton-út keresésé-
nek feladata volt, melyet — eléggé meglepően — nagyszámú DNS molekula
felhasználásával a feladat méretének egy polinom függvénye által korláto-
zott idő alatt sikerült megoldani. Az egyes molekulákra mint önálló, erősen
korlátozott képességű processzorokra tekinthetünk. A molekulák kis mérete
sok processzor használatát engedi meg, ami nagyfokú párhuzamos működést
tesz lehetővé. Az egy kémcsőben egy másodperc alatt végrehajtott műveletek
száma sok nagyságrenddel meghaladhatja a leggyorsabb szuperszámítógépek
teljesítményét. Az adattárolási képesség szintén hajmeresztő: 1 liter vízben
oldott DNS molekulák százmillió terabájt információt képesek tárolni. A tá-
rolt adatok tartalmára vonatkozó keresések is rendkívül hatékonyak.

Molekuláris számításokkal foglalkozni több szempont miatt is fontos. A
hagyományos számítógépeken csak elfogadhatatlanul lassú megoldó algorit-
mussal rendelkező problémákra is hatékony megoldásokat adhatunk. Fontos a
DNS molekulák tulajdonságaira épülő elméleti modelleket a számításelmélet
eszközeivel vizsgálni: a modellek kifejező képességének, hatóerejének vizsgála-
tával új ismereteket szerezhetünk a formális nyelvek és a bonyolultságelmélet
régóta kutatott témaköreiben is. Mivel a DNS molekulák információ tárolási
képessége óriási, érdemes foglalkozni a kémcsövekben levő, természetesen lé-
tező, vagy mesterségesen előállított adatbázisok kezelésének lehetőségével.
Sokat profitálhat a témakör fejlődéséből a biológia tudománya is. Hasonlóan
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ahhoz, ahogy a neurális hálózatok matematikai tanulmányozása pozitívan
hatott az agykutatásra, az új megközelítési módok itt is hozzásegíthetik a
kutatókat a természet molekuláris szinten való működésének megértéséhez.
Végül a molekulák kölcsönhatásainak informatikai szemmel való vizsgálata
hozzájárulhat a nanotechnológia fejlődéséhez is. Értekezésemben a fentiek
közül az első három szemponttal foglalkozom részletesen.

Napjainkban egyre fokozódik az igény a mind nagyobb teljesítményű szá-
mítógépekre. A szoftverek egyre összetettebbekké válnak, az elvárásaink pe-
dig növekednek. Jelenleg a számítógépek sebessége másfél–két évenként meg-
duplázódik, de mindenképp eljön majd az az idő, amikor a jelenlegi felépítésű
elektronikus számítógépek teljesítménye már nem növelhető gazdaságosan.
Emiatt fontos feladat olyan „számítógépek” után kutatni, melyek gyökeresen
új működési elven alapulnak. Sok tudományterület köszönheti megújulását
annak, hogy a természetből merített ötleteket. A számítástudomány terüle-
tén sincs ez másképp: régóta ismert és sikerrel használt programfejlesztési
technikák a neurális hálózatok és a genetikus algoritmusok. Az előbbiben az
élő idegrendszer adja az alapötletet, míg az utóbbiban a természetes kiválasz-
tódás és a genetika. Ezek a rendszerek a természet jelenségeit elektronikus
számítógépeken modellezik, így öröklik azok korlátait is. Léteznek azonban
olyan rendszerek, amikor a természet biztosítja a „hardware”-t is: a kvantum-
számítógépek, a membrán-rendszerek és a molekuláris számítógépek.

Az értekezésben megmutatjuk, hogy a molekuláris számítások egyes mo-
delljeiben valóban nagyon hatékonyan megoldhatóak nehéz számítási prob-
lémák. A vizsgált feladatok a következőek: Hamilton-kör, leghosszabb út,
leghosszabb kör, út tiltott párokkal, egyszínű háromszög, felosztás három-
szögekre, felosztás kettő hosszúságú utakra, hálózat kielégíthetőség. Ezen
problémákat megoldó molekuláris algoritmusokat — a hálózat kielégíthetőség
kivételével — korábban nem publikálták semmilyen modellben.

A DNS molekulák tulajdonságaiból merítve formális nyelvi nyelvdefiní-
ciós modellek sokaságát definiálták. A beszúró-törlő rendszereket a formális
nyelvek kutatásának hőskorában is tanulmányozták már természetes nyelvek
leírására, de új aktualitást nyertek azzal, hogy műveletei megvalósíthatóak
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DNS molekulákkal is. Az értekezés egyik célja a beszúró-törlő rendszerek
továbbfejlesztése, egy olyan modell definiálásával, mely az ismert modellek
egy olyan megszorítása, mely laboratóriumokban az általános rendszereknél
könnyebben megvalósítható, ugyanakkor a rendszer hatóerejében továbbra
is univerzális.

Az igényelt számítási teljesítmény mellett világméretben a tárolt informá-
ció mérete is exponenciálisan növekszik. Az elmúlt években elterjedt adatáru-
ház megoldások a korábbinál lényegesen több adat megőrzését teszik szüksé-
gessé. Az egyre kifinomultabb módszerek használatával egyre több informá-
cióhoz jutunk, amit valamilyen módon tárolnunk kell. Különösen így van ez
az egyre gyorsabban fejlődő élettudományok területén is, például az emberi
genom feltérképezésének feladatát megoldó Celera Genomics számítógépein
már 2002-ben is 110 terabájt adatot tároltak. Ezért is kiemelkedően fon-
tos a DNS molekulák rendkívüli információ tárolási képességének kiaknázási
lehetőségeit kutatni. A dolgozat a téma elméleti kérdéseivel foglalkozik.
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Eredmények

Polinomiális idejű algoritmusokat adtunk a Hamilton-kör, leghosszabb út,
leghosszabb kör, út tiltott párokkal, egyszínű háromszög, felosztás háromszö-
gekre, felosztás kettő hosszúságú utakra, hálózat kielégíthetőség problémákra
a párhuzamosan szűrő modellben. A hálózat kielégíthetőség probléma kivéte-
lével ezekre a feladatokra korábban nem közöltek megoldást egyetlen moleku-
láris számítási modellben sem. Az értekezésben azt is megmutatjuk, hogy az
algoritmusok könnyen átvihetőek más modellekbe is: a párhuzamosan szűrő
modell minden algoritmusa hatékonyan szimulálható a korlátozás nélküli, fe-
lületre rögzített, blokkoló modellekben. Az első fő eredmény tehát a alábbi
tétel [2, 3]:

1. Tétel. A következő problémák mindegyike hatékonyan megoldható a kor-
látozás nélküli, a felületre rögzített, a blokkoló és a párhuzamosan szűrő mo-
dellek bármelyikében: Hamilton-kör, leghosszabb út, leghosszabb kör, út tiltott
párokkal, egyszínű háromszög, felosztás háromszögekre, felosztás kettő hosszú-
ságú utakra, hálózat kielégíthetőség.

A beszúró-törlő rendszereket sokan kutatják intenzíven. A kutatás egyik
célja olyan beszúró-törlő rendszerek konstrukciója, melyek képesek tetszőle-
ges rekurzívan felsorolható nyelv definiálására, ugyanakkor elég egyszerűek
ahhoz, hogy DNS molekulákkal is megvalósíthatóak legyenek. Az „egysze-
rűség” egyik fokmérője a beszúrt, vagy törölt szavak, illetve az ellenőrzött
környezetek hossza. Az értekezésben egy más kritérium szerint érjük el az
optimális eredményt: a rendszer abc-jét korlátozzuk. Megmutatjuk, hogy két-
betűs abc már elegendő az univerzális hatóerőhöz. Ezzel javítunk egy korábbi
eredményt, mely azt mondta ki, hogy kétbetűs abc használata esetén tetszőle-
ges rekurzívan felsorolható nyelv megkapható, ha a rendszer számára további
munkaterületet biztosítunk. A definiált rendszer és a hatóerejéről szóló tétel
a következő [4, 5]:

Korlátozott beszúró-törlő rendszernek nevezzük a következő konstrukciót:

γ = (V, T, h,A, I,D),
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ahol V egy kétbetűs abc, T a (véges) terminális abc, h : T ∗ → V ∗ egy ε-
mentes morfizmus, A ⊆ V ∗ az axiómák véges halmaza, és végül I,D ⊆ V ∗×
V ∗×V ∗ a beszúró és törlő szabályok véges halmazai. (u, z, v) ∈ I azt jelenti,
hogy ha egy szóban előfordul az uv részszó, akkor u és v közé beszúrhatjuk
a z szót. (u, z, v) ∈ D jelentése: egy szóban előforduló uzv részszó esetén az
u és v szavak közül kitörölhetjük a z szót. A h leképezés segítségével tudunk
tetszőleges abc feletti nyelvet generálni. A definiált nyelv:

L(γ) = h−1({w ∈ V ∗ | z =⇒∗
γ w, ahol z ∈ A}).

2. Tétel. A korlátozott beszúró-törlő rendszerek által generált nyelvek osztá-
lya megegyezik a rekurzívan felsorolható nyelvek osztályával.

Az értekezés harmadik fő eredménye egy olyan konstrukció, melynek hasz-
nálatával relációs adatbázisok képezhetőek le egy molekuláris számítási mo-
dellre [1]. Megadjuk a relációk reprezentációját, illetve a műveletek moleku-
láris programját. Az eredmény szerint nagyméretű DNS adatbázisokban való
lekérdezésekre alkalmazhatjuk a jól ismert relációs algebrai műveleteket.

Összegzés

Az értekezés az első magyar nyelvű doktori dolgozat, mely a molekulá-
ris számítások témakörével foglalkozik. A tudományterület mintegy 10 éves
múltra tekinthet vissza. Az eltelt évtized eredményeit jelen értekezés három
területen egészíti ki: polinomidejű algoritmusokat ad korábban e területen
még nem vizsgált NP-teljes problémákra, bevezet egy formális nyelvdefiní-
ciós modellt, melyről belátja, hogy univerzális, illetve eljárást definiál relációs
adatbázisoknak egy molekuláris számítási modellben való szimulálására.
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