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Előszó
Ez a tankönyv a Debreceni Egyetemen mester szakos kurzusként oktatott DNS számítások tárgy oktatásának és
elsajátításának megkönnyítésére íródott. A könyv megírása évek óta érlelődött, mivel magyar nyelven nem áll
rendelkezésre tankönyv ezen a nagyon dinamikusan fejlődő, interdiszciplináris tudományterületen.
A könyv segítségével ezt az űrt töltjük ki.
A DNS a címszereplő, így a könyv biokémiai bevezetővel kezdődik, ami a DNS felépítésének ismertetésével
végződik. A könyvben megnézzük, hogyan foghatóak számításokra azok a molekulák, amikkel a természet
évmillió évek óta „számítja ki az élőlényeket". A molekuláris genetika és ennek köszönhetően a DNS
számítások is forradalmi és viszonylag új területei a tudománynak, melyek napjainkban is folyamatos és jelentős
fejlődésen mennek keresztül.
A könyv következő fejezeteiben az első kísérletileg is megvalósult számításokat, majd az ezek általános leírását
megadó modelleket ismertetjük. A modellek egy része, ahogy látni fogjuk a gyakorlatban is működő számítási
paradigmákat takar, egy részük pedig olyan elméleti, formális modellt melyhez a DNS molekula (vagy annak
egyes tulajdonságai, vagy a velük végezhető műveletek) adták a fő motivációt.
DNS számítások helye a tudományban legközelebb a számítástudományhoz áll, hiszen a célunk az, hogy
számoljunk, (matematikai, számítási) feladatot oldjunk meg, az eszközöket tekintve viszont közel áll a biológia,
illetve a (bio)kémia tudományához is. A számítástudományt tekintve leginkább a nemhagyományos számítási
paradigmák közt, azon belül is a természet-motiválta számítások közt, a biológián alapuló paradigmák közt
helyezkednek el az ide tartozó számítási modellek. Van, ahol csak a motivációt jelentik a DNS molekulák, van
ahol laborban végrehajtható számításokról van szó, akár kémcsőben (lombikban, in vitro), vagy akár az élő
sejtben (in vivo), lásd 1. ábra, ahol zöld szín jelzi az ebben a könyvben tárgyalt paradigmákat. Ahogy látni
fogjuk, az elméleti modellek az elméleti számítástudomány szempontjából legalább annyira fontosak, mint
amennyire a kísérleti eredmények fontosak lehetnek az informatika más területein is: a DNS molekulák
alkalmas felhasználásával az informatika sok területe „újragondolhatóvá" válik.

1. ábra - A DNS számítások helye a számítástudományban (informatikában).
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Előszó

Azt gondoljuk, hogy nemcsak az elméleti számítástudomány iránt érdeklődő, de a gyakorlati szakemberek
számára is inspiráló lehet és így új, hatékonyabb problémamegoldást tehet lehetővé, ha tudnak másféle
paradigmák szerint is gondolkodni, problémát megközelíteni. Ugyancsak érdekes lehet a biológiát, a DNS
molekulát illetve annak kémiai és biológiai reakcióit jobban ismerő, pl. molekuláris biológusok számára, ha
láthatják, hogy megfigyeléseik, kísérleti tapasztalataik egy tőlük távolinak tűnő tudományterületen is jó
táptalajra találnak. Mindezek alapján ajánljuk ezt a könyvet a DNS, a számítások, illetve számítási paradigmák
iránt érdeklődő mester-, illetve PhD hallgatóknak, illetve szakembereknek.
A szerző köszöni a TÁMOP, és a korábbi OTKA és Öveges pályázati támogatásokat, amik lehetővé tették e
tankönyv elkészítését. Köszönet illeti Bojda Beátát, és Iván Szabolcs lektort, akik segítséget nyújtottak a könyv
végleges formájának kialakításában.
Debrecen, 2013. december.
Nagy Benedek
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A könyv használata
A könyv anyagát egyetemeken (pl. MSc kurzusként) heti 2 óra előadással, vagy heti 2 óra előadás +2 óra
tantermi gyakorlatként ajánljuk oktatni. A félév kezdetén, a hallgatóság tudományos hátterétől függően, a
bevezetés, vagy pl. biológus, biokémikus hallgatók esetén, akik megfelelő biokémiai tudással rendelkeznek a
kurzust megelőzően, a függelékben található számítástudományi alapok átnézését ajánljuk.
Ezután a DNS-eken értelmezett műveletek, valamint ezek felhasználása Adleman és Lipton úttörő kísérleteiben
következik. Az e kísérletek által inspriált számítási modellek (pl. szűrő modellek) ismertetése után a WatsonCrick doménen dolgozó automatákat tekintjük, amelyekkel a hagyományos szavak helyett DNS molekulákat,
molkelanyelveket fogadhatunk el. A szétvágó-összeillesztő, illetve a beszúró-törlő rendszerek után röviden a
konstruktív modelleket tekintjük át. Ezután az élő sejtekre térünk át, egysejtűekben vizsgáljuk és modellezzük a
génképzési folyamatot. Röviden megnézzük mi is a bioinformatika és hogyan viszonyul a DNS
számítógépekhez. Az összefoglalásban a párhuzamosság szerepét nézzük meg, illetve egyéb, itt pl. helyhiány
miatt nem tárgyalt modelleket említünk meg.
A könyvben található példák és feladatok adhatják az alapot a gyakorlati órákhoz (vagy otthoni gyakorláshoz, a
tananyagban való elmélyüléshez). Ehhez a könyvben, a bemutatott példákon túl, a több megoldandó feladatot is
adunk, általában a fejezetek/alfejezetek végén.
A DNS számítási modellekhez nagyon hasonló a Gheorghe Păun által bevezetett membránszámítási modell,
amiben a különböző modellek alapját az élő sejtben végbemenő reakciók, illetve molekulamozgások adják.
Ezeket a modelleket itt, ebben a könyvben, nem érintjük, róluk a Nagy Benedek: Új számítási
paradigmák, Typotex, 2013. könyvben számolunk be kicsit részletesebben.
Amennyiben megoldható, ajánljuk, hogy a félév során egy alkalommal a hallgatóság egy biológiai laborban
(nedves labor, wet lab) is megtekinthesse, hogy napjainkban milyen eszközök állnak rendelkezésre, és hogyan
lehetne pl. Adleman kísérletét elvégezni.
Ugyancsak ajánlott, hogy a hallgatók a félév során egyszer valamilyen friss eredmények alapján (pl. DNS
konferencia anyagai, vagy frissen megjelent folyóiratcikkek) önállóan, egyénileg felkészülve tartsanak
kiselőadást, amiben a többiek számára is érthetően összefoglalják az adott cikk legfontosabb eredményeit.
A könyv használatához sok sikert kívánunk, mind az ezt választó kollégáknak, mind a diákoknak. Remélem
sikerül érdekes kihívásokat találni e tudományterületen.
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1. fejezet - Kémiai és biológiai
bevezetés
A DNS a természetben megtalálható kémiai anyag, mely nagy szerepet játszik az élőlények felépítésében, annak
kódolásában, átörökítésében stb. Ebben a részben, rövid kémiai áttekintés után, magával a DNS molekulával,
annak kémiai felépítésével, szerkezetével fogunk megismerkedni.

1. 1.1. Kémiai bevezetés
Már az ókori görögök is úgy gondolták, hogy minden anyag atomokból épül fel (igaz nem pont oly módon
gondoltak az atomokra, mint amit mi tudunk az atomokról a XX. és XXI. században).

1.1. 1.1.1. Az atomok periódusos rendszere és elektronszerkezete
Világunkban minden anyag atomokból áll, sőt minden abból a kb. 100 féle atomból, amit a Mengyelejev-féle
periódusos rendszer is tartalmaz. Ezen atomok aránya nem egyenletes, sokkal több található a környezetünkben
a viszonylag könnyű atomokból, amelyek a periódusos rendszer elején, annak első 2-3 sorában helyezkednek el.
A periódusos rendszer elejét, főként a számunkra érdekes részt mutatja az 1.1. ábra. Az ábrán az elemek
rendszámát, nevét és vegyjelét tüntettük fel.

1.1. ábra - A (kémiai) elemek periódusos rendszere (az első 20 elemmel és
besorolásukkal).
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Habár a fejezet címe (biológiai és) kémiai bevezetést sugall, a világ (felépítésének) leírása a fizika feladata (is).
A környezetünkben minden anyag, ennek megfelelően minden elem ugyanazokból az elemi építőkövekből,
elemi részecskékből élül fel. A teljesség igénye nélkül, inkább csak a korábbi tanulmányokat átismételve, most
röviden áttekintjük ezeket (illetve ezekből azokat, amelyek számunkra lényegesek). Az atomok atommagból és
az e körül levő elektronfelhőből állnak. Az atommag pozitív töltésű protonokból (p+) és semleges töltésű
neutronokból (n0) áll, a legegyszerűbb atom, a
hidrogén kivételével, melynek magja csak egy protonból áll.
A rendszám mellett az atom másik fontos jellemzője a tömegszám (lásd, pl. 1.2. ábra), amely megadja az
atommagban található protonok és neutronok számának összegét. Az atomok semlegesek, ami azt jelenti, hogy
annyi elektron (e-) „kering” a mag körül (alkot elektronfelhőt), mint ahány proton van a magban. Az atomok
viselkedését különböző (kémiai) reakciókban az elektronszerkezetük szabja meg.
Az elektronpályák több azonosítóval (kvantumszámmal) rendelkeznek. Az első érték az elektronpálya száma (ez
a főkvantumszám, ami egész, a legkisebb érték az egy, ez a kvantumszám jelképezi a pálya méretét). Ezt követi
a második kvantumszám, (a mellékkvantumszám, ez is egész, legalább 0, és kisebb, mint a főkvantumszám)
amit az s, p, d, f betűkkel szimbolizálhatunk (a pálya alakját jelképezi). A harmadik érték, a mágneses
kvantumszám az s pálya esetén 0-s, p pályánál -1, 0, +1 lehet, d pályánál -2, -1,0,+1,+2, stb. (ez is egész érték,
az abszolútértéke nem lehet nagyobb, mint a mellékkvantumszám értéke). Egy fő-, mellék-, és mágneses
kvantumszám által reprezentált elektronpályán egy elektronpár fér el. Az egy pályán levő elektronpár elektronjai
a negyedik kvantumszámban, a spinben különböznek (ez kétféle értéket vehet fel: fel és le, szokás
és a
számérték használata is). Az elem atomjának főkvantumszáma éppen azt adja meg, hogy az elem a periódusos
rendszer melyik sorában található. Az elektronpályák betöltése energiaszintjeiknek megfelelő sorrendben
9
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történik, ami általában: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s... Például a nátrium
elektronkonfigurációja részletesen felírva 1s:2 2s:2 2p:6 3s:1, röviden pedig: [Ne] 3s: 1, jelezve, hogy a neon
atomnak megfelelően az 1 és 2 főkvantumszámú pályák tele vannak, és ezen felül egy 3s pályán levő elektront
tartalmaz a nátriumatom. Ábránkon az 1s 2s 2p 3s 3p 4s betöltési szinteknek megfelelő elemeket tüntettük fel.
A fentiek alapján kiszámolható, hogy az n. pályán összesen 2n2 elektron fér el, vagyis az első pályán 2, a
másodikon 8 (ezért tartalmaz két, illetve 8 elemet a periódusos rendszer első két sora), a harmadikon pedig 18.
Itt viszont már a különböző elektronpályák energiaszintje is szerepet játszik, és mivel a 4s pálya energiaszintje
kicsit kisebb, mint a 3d pályáé, az energiaminimum elve alapján először a 4s pálya töltődik fel két elektronnal,
csak ezután a 3d pálya 10 elektronja (a periódusos rendszerben ezek az elemek az átmeneti fémek közé
tartoznak, pl. a 21-es rendszámtól a 30-as cink, Zn rendszámáig, köztük pl. a vas, Fe 26-os rendszámmal, és a
réz, Cu 29-es rendszámmal)...
Az atomok általában nem atomokként léteznek körülöttünk, hanem kémiai kötések segítségével különböző
formában találhatók meg. Ez alól csak a nemesgázok a kivételek, amik a periódusos rendszer utolsó oszlopában
találhatók (zöldes háttér). Ezen atomok legkülső elektronhéja is zárt, pont annyi elektront tartalmaz, amennyi
hely van rajta. Ezek az atomok így atomi állapotban nagyon stabilak, nem könnyű őket kémiai reakcióra bírni. A
többi atom viszont valamilyen kémiai reakció révén, valamilyen kémiai kötéssel tudja csak elérni, hogy az
elektronszerkezete stabil legyen.
Az első oszlopokban a fémek találhatók (a második sortól kezdve, ábránkon barna, szürke és lila háttér), ezek az
anyagok leginkább szilárd halmazállapotban találhatóak meg. A fémekre jellemző, hogy úgy jutnak telített-héj
állapotba (vagyis, hogy elektronszerkezetük a megelőző sorban levő nemesgázéhoz legyen hasonló), hogy a
külső héjon levő elektronokat könnyen leadják, ez a tiszta fémek esetén a fémes kötésben nyilvánul meg, ahol is
a + töltésű atomtörzsek (vagyis az atommagok és a belső héjakat telítő elektronok) között szabadon áramló
elektronok vannak, ezeknek a szabad elektronoknak köszönhető a fémek jó vezetőképessége.
A rendszer másik oldalán, azon nem fémes elemek, amelyekben viszonylag kevés elektron hiányzik a legkülső
elektronpályájukról, mint pl. a hidrogén, a nitrogén, az oxigén, a fluor, általában kétatomos molekula
formájában gázhalmazállapotban fordul elő vegytisztán (elemként, kék hátterűek a képünkön); ezek közül pl. a
N2, elég stabilnak mondható, nem könnyen lép reakcióba más anyagokkal, viszont pl. az O2 vagy az F2 erős
oxidáló szerek. Ezen elemek atomjai elektronok felvételével tudják legkönnyebben azt elérni, hogy külső
elektronpályájuk telített (nemesgáz szerkezetű) legyen. Azt, hogy hány elektront tud befogadni (pontosabban,
hogy hány kovalens kötésre képes) egy ilyen atom szokás az elem vegyértékének is hívni, pl. a hidrogén, a klór
és a fluor így tekintve egy vegyértékű, a nitrogén vegyértéke viszont három.
A nemfémes elemek közt vannak további elemek, amelyek többvegyértékűek vagy már nagyobb méretűek, ezek
általában szilárd halmazállapotban találhatóak meg, a 1.1. ábrán a szén, a foszfor és a kén (piros háttér).
A fémek és nemfémek közt van néhány elem, ábránkon a bór és a szilícium (sárga háttér) amelyek tulajdonságai
ötvözik a fémek és nemfémek tulajdonságait, melynek következtében rengeteg alkalmazási területük van,
gondoljunk elsősorban a szilíciumra, mint félvezetőre, amire épült az egész elektronikus, digitális világ,
beleértve a számítógépeinket.
A proton és a neutron tömege szinte teljesen egyforma, míg az elektroné ennek kb. 1840-ed része, ennek
megfelelően az atomok tömege a magjukban összpontosul, az elektronok tömege minden atomban (és ionban)
elhanyagolható a mag tömegéhez képest. Még érdekesebb, hogy az elektromos töltés is mindig csak az elemi
töltés (vagyis egy proton, vagy elektron töltésének megfelelő érték) többszöröse lehet (magfizikával és
kvarkokkal itt nem foglalkozunk). Az atomok nagyon kicsik, egy atom mérete kb. 10 -10 méter nagyságrendbe
esik, következésképpen egy atom tömege is nagyon kicsi. Az atomi méretek, a mikrovilág és az emberi léptékű
makrovilág között teremt kapcsolatot pl. az Avogadro szám, ami megadja, hogy egy mólnyi mennyiségben
6,023 · 1023 darab atom/molekula/ion van. Ennek segítségével a tömegszám (ami eddig az egy atomban levő
protonok és neutronok számának az összegét jelentette) egy másik jelentést is kap: az adott elem atomjainak egy
mólnyi mennyisége pont ekkora tömegű grammban kifejezve.
A továbbiakban számunkra csak pár atom fog lényeges szerepet játszani, most röviden lássuk ezeket. A már
említett rendszám (protonok száma az adott atomban) és vegyjel mellett megmutatjuk a tömegszámukat (amiből
a magban levő neutronok száma egyszerűen kiszámolható a rendszám kivonásával), az elektronszerkezetüket
(az elektronok eloszlását a különböző energiaszintű pályákon), illetve az elektronegativitásukat. Ez utóbbi azt
mutatja meg, hogy kémiai kötés képződésekor az adott atom mennyire képes a kötőelektronpárt magához vonni.
A legnagyobb elektronegativitású atom a fluor, 4-es értékkel, míg a másik referencia atom a lítium 1-es értékkel.
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Az elektronegativitás, amit Pauling (aki 1954-ben kapott Nobel díjat a kémiai kötések vizsgálatában elért
eredményekért) határozott meg, értéke a 1.1. ábrán látható táblázatban fentről lefelé csökken, illetve balról
jobbra nő (és a nemesgázoknál nem értelmezzük).

1.2. 1.1.2. A hidrogén
A legegyszerűbb elem a hidrogén (néhány adat róla a 1.2. ábrán látható), az univerzumban található elemek
közül a legelterjedtebb (bár mennyisége a csillagokban végbemenő magfúziónak köszönhetően folyamatosan
fogy: a csillagokban végbemenő fúzióban hidrogén atommagokból jönnek létre a nehezebb atomok magjai,
főként héliumé, amíg a hidrogén el nem fogy az adott csillagban, ez általában néhány milliárd év). A Földön is
nagyon gyakori a hidrogén előfordulása.

1.2. ábra - A hidrogén, a periódusos rendszer első eleme, és néhány jellemzője.

Színtelen, szagtalan, a legkisebb sűrűségű gáz, forráspontja -253℃; H2 molekulákból áll. Oxigénnel (így akár
levegővel is) keveredve robbanó elegyet, ún. durranógázt alkot. Oxidja (vagyis oxigénnel való reakciójának,
vagyis égésének eredménye) a víz (H2O), és a hidrogén-peroxid (H2O2, ami erős oxidálószer: a molekulából az
egyik oxigén könnyen kilép, hogy más reakcióban vegyen részt). A hidrogén neve: vízképző, is arra utal, hogy a
Földön leginkább a vízben, vagyis víz, mint vegyület formájában találkozhatunk vele, a víz tehát H2O képletű
molekulákból áll (lásd 1.3. ábra). Ezen molekulák dipólusos molekulák, az oxigén (lásd 1.8. ábra)
elektronegativitása 3,5, míg a hidrogéné csak 2,1, ami azt jelenti, hogy az oxigén és hidrogén közt levő
kötőelektronpár inkább az oxigén atomhoz közelebbi térrészben található meg.

1.3. ábra - A vízmolekula szerkezeti képlete, az oxigénatom külső héjon található
nemkötő elektronpárjaival.

A vízmolekulák súlya relatíve kicsi, 18 súlyegység (a vízgőz könnyebb, mint a levegő, ami átlagosan 29
súlyegység, a fő összetevők a N2 28, és az oxigén O2 32), hogy mégis folyadék halmazállapotban találkozunk
leginkább a vízzel, abban lényeges szerepet játszik a hidrogénkötés. Ahogy írtuk, a vízmolekulák dipólusosak, a
kötőelektronpárokat az oxigén jobban vonzza, minek következtében a molekula oxigén felőli oldala részlegesen
negatív, míg a hidrogének felőli oldala részlegesen pozitív töltésű. Ennek viszont az is a következménye, hogy
több vízmolekula egymáshoz tud kötődni a következőképpen: az egyik molekula (részlegesen) negatív töltésű
oxigénjének nemkötő elektronpárjai másik molekula (részleges pozitív töltésű) hidrogén részével lép
kapcsolatba, és így jön létre a molekulák közt hidrogénkötés, (más néven hidrogénhíd). Egy vízmolekula tehát
két hidrogént tartalmaz, amelyeken keresztül két másik vízmolekulához tud hidrogénhíddal kapcsolódni,
valamint az oxigénje két nemkötő elektronpárt tartalmaz, amihez másik két vízmolekula tud ugyancsak
hidrogénkötés segítségével kapcsolódni. Ennek megfelelően a jégnek a gyémántrácshoz hasonló kristályrácsa
van (lásd 1.5. ábra). A hidrogénkötés nem olyan erős, mint a kovalens kötés, ami egy molekulán belül van, kb.
10-szer gyengébb, de ez a másodrendű kémiai kötések közül a legerősebb. Ez a másodrendű kötés sok biológiai
szempontból fontos molekula, pl. a DNS esetén is meghatározó lesz, fontos szerepet játszik a molekula
stabilitásában.

1.3. 1.1.3. A szén
Ahogy az 1.4. ábrán is látszik, a szénatomban az elektronok eloszlása a különböző energiaszinteken a
következő: 1s: 2, 2s: 2, 2p: 2 vagy 1s: 2, 2s: 1, 2p: 3, ez utóbbi azt jelenti, hogy a szén négy vegyértékűként
négy kovalens kötés kialakítására képes. Ennek segítségével nagyon változatos molekulák felépítésében vesz
részt, a Földön létező élet szénalapú, hiszen az elő sejtek felépítésében számos szénalapú (sok szenet tartalmazó)
molekula vesz részt (szemben pl. a mesterséges, szilícium alapú technológiával).
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1.4. ábra - A szén néhány jellemzője.

A szénnek, mint elemnek két a természetben is, viszonylag gyakran megtalálható változata van, mindkettő
szilárd halmazállapotú, ezek a grafit és a gyémánt. A gyémánt, ahogy az 1.5. ábra is mutatja, atomrácsot alkot.
Átlátszó és nem vezető.

1.5. ábra - A gyémántrács felépítése: minden atom a térben négy másik atommal
kapcsolódik (a bal felső sarokban a rács egységkockáját is feltüntettük).

A grafitban a szénatomok egy hatszögrács csomópontjait foglalják el, és ilyen síkok rétegződnek egymásra (lásd
1.6. ábra).

1.6. ábra - A grafitrács felépítése: a szénatomok hatszögrácsos síkokat alkotnak.
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Érdekes módon, amíg a gyémánt az ismert legkeményebb anyag, a grafit az egyik legpuhább anyag. Mindkettő
széles alkalmazási területekkel bír éppen az említett tulajdonságaik miatt. A gyémántot az ipari alkalmazások
mellett az ékszeripar is használja, míg a grafit amellett, hogy jó vezető, mivel nyomot hagy a papíron,
ceruzákban írásra használjuk. A múlt évezred végén a futball-labda molekula (fullerén, C60 molekula)
felfedezése okán volt a szén a tudományos (vegyész és ipari) érdeklődés középpontjában (szén nanocsövek),
addig napjainkban a grafén (felfedezésért André Geim és Konsztantyin Szergejevics Novoszjolov kapott Nobel
díjat 2010-ben) jelenti a tudományos újdonságot. A grafén, ami pl. a grafitból úgy jön létre, hogy addig
vékonyítjuk a szénréteget, amíg az csak egy hatszögrétegnyi szénatomból áll, teljesen más tulajdonságokkal (is)
rendelkezik, mint a grafit: nagyon erős, jó vezető, ultravékony és hajlékony. Rengeteg elektron tárolására
alkalmas és gyorsan tölthető, ami alapján a jövő akkumulátora lehet.
A szenet energiatermelésre évszázadok (főként az ipari forradalom) óta használjuk. Több millió különböző
vegyülete ismert. A szén a szerves molekulák alapja, tetszőlegesen hosszú láncot alkothat, elágazó, vagy gyűrűs
molekula jöhet létre a segítségével. Ezek közül néhány jellegzetes molekulára nemsokára visszatérünk.
Itt jegyezzük meg, hogy a szénnek (ahogy az elemek többségének) az ábrán mutatott mellett van egy olyan
izotópja (vagyis azonos rendszámú, de különböző tömegszámú atom változata), a 14C aminek atommagjában a 6
proton mellett 8 neutron található, ez az izotóp rádióaktív, magától bomlik. Mivel a szén minden szerves
vegyületben (így minden élő anyagban is) megtalálható, e szénizotóp alapján működik az ún. rádiókarbonos
kormeghatározás, vagyis ősi élőlények korának a kiszámítása a talált maradványaik alapján.

1.4. 1.1.4. A nitrogén
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A levegő fő összetevője, színtelen, szagtalan kétatomos gázként található nagy mennyiségben a Földön. Ahogy
a 1.7. ábra is mutatja, a külső elektronhéján öt elektron található, ennek megfelelően három vegyértékű.

1.7. ábra - A nitrogén néhány jellemzője.

A N2 molekulában a két nitrogénatom hármas kovalens kötéssel kapcsolódik össze, ennek megfelelően a kötés
erős, a molekula meglehetősen stabil, nem könnyen vesz részt reakciókban. Forráspontja -196 ℃, jól szállítható
cseppfolyós állapotban, így hűtőközegként használják. A nitrogén ugyancsak jelen van minden élő szervezetben.
A nitrogéntartalmú vegyületeket pedig az iparban is sokrétűen használják fel.

1.5. 1.1.5. Az oxigén
A Föld leggyakoribb eleme: mind elemi állapotban, szabad formában, mind vegyületekben, kötött állapotban
előfordul. Elemi állapotban színtelen, szagtalan gázként fordul elő. (A 1.8. ábra alapján két vegyértékű, ennek
megfelelően az O2 molekulában kétszeres kovalens kötéssel kapcsolódik össze a két oxigénatom). Az élet
számára nélkülözhetetlen. A levegőnek az ember számára a legfontosabb összetevője, hiszen a légzéskor a
levegő oxigénjét használjuk: a levegőnek (amit be is lélegzünk) 21%-a, míg a tüdőből kilélegzett levegőnek
átlagosan csak 16%-a oxigén, viszont kb. 4%-a széndioxid (CO2), illetve vízgőz (pára) is több található benne,
mint a belélegzett levegőben.

1.8. ábra - Az oxigén néhány jellemzője.
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Elsősorban a sztratoszférában ózon O3 formában is előfordul, ottani jelentős szerepe, a káros ultraibolya sugarak
elnyelése, a köztudatba elsősorban az ózonlyukkal kapcsolatosan került az utóbbi 10-15 évben. Az ózont, bár
mérgező, erős fertőtlenítő hatása miatt használjuk a gyógyászatban is.
Az oxigén erős oxidáns, az oxidációs folyamat egyik lehetséges formája az égés, mely általában jelentős energia
felszabadulással jár. Ugyancsak oxidációs folyamat játszódik le az elő szervezetekben, a tápanyag
„elégetésével", ez a biológiai oxidáció, ami viszont egy reakciósorozatot jelent a hagyományos égéssel szemben.
Vízben rosszul oldódik, de mégis jelentős szereppel bír az oldódása, hiszen a vízi élet szempontjából
nélkülözhetetlen.

1.6. 1.1.6. A foszfor
Az előzőeknél jóval nehezebb (de még mindig a viszonylag könnyű elemek közül való) elem, amely szilárd
halmazállapotban fordul elő, néhány adatát mutatja az 1.9. ábra. A XVII. században H. Brand vizeletből állította
elő, csodálatos világítóképessége, melyet foszforeszkál szavunk is őriz, népszerű anyaggá tette. Bár természetes
körülmények közt csak vegyületeiben található, három különböző elemi formája is ismert.

1.9. ábra - A foszfor néhány jellemzője.
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A sárgafoszfor P4 molekulái tetraéder alakúak (a négy foszforatom a tetraéder csúcsaiban helyezkedik el). Ez az
allotróp (megjelenési forma) nagyon reagens, rendkívül mérgező. Nemcsak gyomorba kerülve, de bőrre kerülve
is felszívódik, veszélyes égési sérüléseket okozhat. Levegőn nem áll el, oxidálódik. Mind olvadáspontja (44 ℃),
mind gyulladási hőmérséklete alacsony (kb. 60 ℃). Sötétben (vízgőz jelenlétében) villog, foszforeszkál
miközben lassan oxidálódik. Erős fénnyel ég, elegendő oxigén jelenlétében foszfor-pentoxid (P2O5) jön létre.
Mivel könnyen gyullad és vízben nem oldódik, víz alatt, fénytől elzárva tárolható. Zsírokban, olajokban jól
oldódik. Az előbbi tulajdonságai alapján leginkább (foszforos) gyufákban, illetve kártékony állatok mérgezésére
használták/ják.
A vörösfoszfor viszont a szén atomrácsához hasonló struktúrájú, a sárgafoszfor pl. közvetlen napfény hatására
vörösfoszforrá alakul. Mivel ez nem oldódik zsírokban és olajokban sem, nem veszélyes (ha nem tartalmaz
sárgafoszfort). A feketefoszfor viszont fémes tulajdonságú.
A foszforatomok elektronszerkezete olyan (1.9. ábra), hogy öt vegyértékelektronja van, ennek megfelelően öt
kovalens kötést is tud létesíteni egy ilyen atom.

1.7. 1.1.7. Kémiai kötések
Ahogy már említettük, a nemesgázokat kivéve, a legritkább esetben találunk csak atomos állapotban elemeket
normál (földi) körülmények között. Az atomok (vagyis azok külső elektronjai és az atomtörzsük) tehát
különböző kémiai kötésekben vesznek részt. Kémiai kötés (azonos vagy különböző) elemek atomjai között
lehetséges, ezáltal az atomok összekapcsolódnak, molekulát, atomcsoportot, összetett iont, kristályt alkotnak. A
kémiai kötésekben az atomok vegyértékhéján levő elektronok vesznek részt, emiatt az atomok
elektronszerkezete elsőrendű fontosságú az adott elemek lehetséges kémiai kötéseinek megértéséhez.
A fémek fémes kötésben vesznek részt, a fémes kötés elsőrendű kémiai kötés. Ez a fajta kötés alakul ki kis
elektronegativitású (és kis elektronegativitás különbségű) atomok között. Ekkor sok azonos vagy hasonló atom
egyszerre kapcsolódik közös elektronfelhő kialakításával. Ahogy korábban már említettük, ezek a közös,
könnyen mozgó elektronok adják a fémek jó vezetőképességét.
Egy nagy és kis elektronegativitású elem között ionos kötés jön létre, amiben a kis elektronegativitású elem (pl.
fém) teljesen átadja az elektronját (a külső héjon levő elektronjait) a nagy elektronegativitású elemnek. A
létrejövő ionkristályban a pozitív töltésű (vagyis pl. a fématomtörzsek, kationok) és a negatív töltésű ionok
(anionok) szabályosan felváltva, valamilyen rácsnak megfelelően helyezkednek el. Az ionok töltése megegyezik
az adott atom által leadott, illetve felvett elektronok számával.
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Korábban is láttuk, hogy a (közepes vagy) nagy elektronegativitású atomok (vagyis nemfémes elemek atomjai)
egymással kovalens kötéssel tudnak összekapcsolódni. A fémes és az ionos kötés mellett a kovalens kötés
ugyancsak elsőrendű kémiai kötés. A kovalens kötésekkel (pl. a gyémánt atomrácsa kivételével) általában
molekulák jönnek létre. Attól függően, hogy milyen (elektronegativitású) atomok vesznek részt a kovalens
kötésben a kötés lehet apoláris (kiegyensúlyozott, pl. azonos típusú atomok közti kötés) vagy poláris (eltolt, ahol
az egyik atom jobban magához vonja a kötőelektronpárt). A molekulákra, illetve a bennük szereplő kovalens
kötésekre a következő alfejezeteben visszatérünk.
Itt jegyezzük meg, hogy a grafitban ötvöződik a kovalens és a fémes kötés, mivel a rétegekben a szénatomok
három-három kovalens kötéssel egy hatszögrács csúcspontjaiban helyezkednek el, viszont a negyedik
elektronjuk közösbe van adva, mint ahogy a fémek is közösbe adják a vegyérték elektronjaikat.
A hidrogénhíd ugyancsak kémiai kötés, amely viszont molekulák között jön létre, előfeltétele, hogy legyen egy
szabad elektronpár és egy elektronszegény (részlegesen pozitív töltésű) hidrogénatom. Leginkább olyan
molekulák közt jöhet létre, amiben a hidrogén nagyobb elektronegativitású atommal létesít kovalens kötést,
illetve van nemkötő elektronpár is, tipikusan ilyenek a fluor, az oxigén és a nitrogén. Itt jegyezzük meg, hogy
hidrogénkötés egy molekula különböző részei közt is létrejöhet, pl. a cukrokban. A hidrogénkötés energiája kb.
tizede az elsőrendű kötések energiájának. A másodrendű kötések közül ez a legerősebb, a többivel itt nem is
foglalkozunk.

1.8. 1.1.8. Molekulák
A molekulákat tehát azonos vagy különböző atomok közti kovalens kötések tartják össze. A fémes és az ionos
kötéstől eltérően a kovalens kötések irányítottak, ennek megfelelően a molekulák a rájuk jellemző alakot veszik
fel.
A kovalens kötés lehet tehát apoláris vagy poláris. Ennek megfelelően a teljes molekula is többféle típusú lehet.
Attól, hogy milyen (elektronegativitású) atomok alkotják a molekulát, illetve a molekula alakjától függően a
molekula maga is lehet apoláris (vagy a kötés maga is apoláris, vagy a molekula szimmetrikus) vagy poláris
(nem szimmetrikus, dipólusos molekula). A molekulák térbeli, három dimenziós alakja is összefügg a
polaritással. A víz V-alakú poláris molekula (amiben 104°-os szöget zár be a két kötés, a molekula az oxigén
nemkötő elektronpárjai miatt nem lineáris), míg a következő három vegyület szimmetrikus(abb), így apoláris: a
széndioxid (CO2) lineáris molekula, középen a szénatommal, a metán (CH4) tetraéder alakú (közepén a
szénatommal, csúcsaiban a hidrogénatomokkal), a kötések szöge itt 109,5°, a PCl5 alakja pedig trigonálisbipiramis (két tetraéder összeragasztva egy közös lappal). Az ammónia (NH3) viszont (trigonális) piramis alakú
(nem síkháromszög a nitrogén egyetlen nemkötő elektronpárja miatt), amiben a kötések szöge 107°.
A kovalens kötés lehet egyszeres, vagy többszörös, például az etilénben (C2H4, más néven etén) kétszeres, míg
az acetilénben (C2H2, más néven etin) háromszoros kovalens kötés van a szénatomok közt (lásd 1.10. ábrát is).

1.10. ábra - Az etilén (balra) és az acetilén (jobbra) szerkezeti képlete.
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Ahogy a korábbiakban is láttuk, az oxigénmolekulában kétszeres, a nitrogénmolekulában pedig háromszoros
kovalens kötéssel kapcsolódnak az atomok egymáshoz. A széndioxidban (CO2) pedig mindkét oxigén kettős
kovalens kötéssel kapcsolódik a szénatomhoz. A foszforsavban (H3PO4) a központi foszfor atomhoz három
oxigén kötődik egyszeres kovalens kötéssel azokhoz pedig egy-egy hidrogénatom, illetve egy oxigén kettős
kötéssel kötődik a foszforatomhoz.
Már eddig is volt szó szénvegyületekről, most egy kicsit részletesebben tekintjük a szerves vegyületeket.
Bizonyos értelemben a legegyszerűbb szénvegyületeknek tekinthetjük a szénhidrogéneket. A bennük található
szénatomok száma alapvetően jellemzi a szénhidrogént: metán (a földgáz fő összetevője, CH4), etán (CH3CH3),
propán (C3H8), bután (C4H10, utóbbi kettőt palackokban nagy nyomáson árulják, fűtőanyagként), a hosszabb
láncok pedig pl. a kőolaj fő összetevői. A kőolajat nemcsak energiatermelésre használjuk (pl. belőle készül a
gázolaj és a benzin), hanem a műanyagipar (egyik legfontosabb) alapanyaga. Pl. a polietilén nagyon hosszú
szénláncú szénhidrogén.
Ahogy korábban említettük, a szénatomok közt többszörös kötések is lehetnek a szénhidrogénekben, illetve
nemcsak láncok, de elágazó (fa struktúrájú), valamint gyűrűs (zárt láncú) és vegyes (pl. gyűrűt és elágazásokat
is tartalmazó, ezeket a vegyeseket is a gyűrűsek közé szokás sorolni) molekulák is vannak köztük. A
ciklohexánban pl. a szénatomok egy hatszöget alkotnak, és mindegyikhez még két hidrogénatom kapcsolódik,
az összegképlete így C6H12. A benzol (C6H6) olyan gyűrűs szénhidrogén, amiben minden szénatom három
kovalens kötésben vesz részt a szomszédos két szénatommal, a szerkezeti képletét az 1.11. ábra mutatja. A
baloldali és a középső ábrán látható molekulák közt valójában nincs különbség, valójában minden szénatom
egy-egy elektronnal beszáll a gyűrű közös kötésébe is: ezek az elektronok nemcsak két, hanem több atomhoz is
tartozhatnak, ezt nevezzük delokalizált kötésnek, amit akár külön is jelölhetünk, ahogy a jobb oldali ábrán
tettük. A benzol a legegyszerűbb aromás szénhidrogén. (A továbbiakban maradunk az egyszerűbb, jelölés
mellett, ahogy az ábra bal oldalán és közepén is látható.)

1.11. ábra - A benzol szerkezeti képlete, valójában minden atom bead egy elektront a
közös kötésbe.

A szénhidrogének után, most tekintsünk más szerves vegyületeket (először az oxigén bevonásával):
• A ketonok olyan vegyületek, amikben van olyan szénatom, amihez egy oxigénatom kapcsolódik kettős
kovalens kötéssel (oxocsoport). Ehhez a szénatomhoz általában mindkét oldalon egy-egy szénlánc csatlakozik
(amikre a hiányzó vegyértékeken hidrogénatomok kapcsolódnak). Ha egy a két rész egyforma, akkor
egyszerű ketonról van szó (pl. dimetil keton, vagy aceton: CH3COCH3), ha különbözőek, akkor vegyes
ketonról beszélünk (pl. metil-etil-keton: CH3COCH2CH3).
• Az aldehidekben az oxigénatom kettős kötéssel kapcsolódik a láncvégi szénatomhoz, ami így egyrészt a
szénlánchoz kötődik, másrészt még egy hidrogén is kapcsolódik hozzá. Ezt a láncvégi részt hívjuk
aldehidcsoportnak, például ilyen az egyszénatomos metanal (vagy formaldehid H2CO), vagy a kétszénatomos
etanal (vagy acetaldehid, CH3CHO).
• Az éterekben az oxigénatom két szénatomot (így akár két szénláncot) kapcsol össze. Jellemző példa a dietiléter, amit a köznyelv csak egyszerűen éternek hív: CH3CH2OCH2CH3.
• Az alkoholokban egy szén és egy hidrogénatom közt fordul elő az oxigén, vagyis egy OH csoport
kapcsolódik a szénlánc végén levő szénatomhoz. A legegyszerűbb alkohol a metanol (CH3OH), mérgező. Az
etanol (borszesz, spiritusz, alkohol, CH3CH2OH) kiváló oldószer, a szeszes italokban ez a fajta alkohol van.
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Az alkohol hidrogénkötés létrehozására képes, vízzel jól elegyedik. Vannak többértékű alkoholok is, erre
mintapélda a sokoldalú felhasználással rendelkező glicerin, amelynek mindhárom szénatomjához kapcsolódik
egy-egy OH csoport, így a következőképpen írható fel: HOCH2CH(OH)CH2OH.
• A karbonsavakban a láncvégi szénatomhoz egy OH kapcsolódik, valamint egy O kettős kötéssel. Ezt a
csoportot karboxilcsoportnak hívjuk és COOH-val jelöljük. Ennek megfelelően a hangyasav HCOOH a
legegyszerűbb, és pl. az ecetsav képlete CH3COOH, amíg a butánsav (vajsav) képlete CH3CH2CH2COOH.
Általában gyenge savak. A karbonsavak közé tartoznak a telített és telítetlen zsírsavak.
• A szénhidrátok közé tartozó cukrok általában édeskés ízűek, különböző növények segítségével (cukornád,
cukorrépa) állítjuk elő őket nagy mennyiségben. Ugyancsak találhatóak cukrok pl. gyümölcsökben (fruktóz,
szőlőcukor). Az egyszerű szénhidrátok közül a pentózokban öt, a hexózokban hat szénatom van. A
szőlőcukor (glükóz, aldohexóz, a legelterjedtebb szerves molekula a Földön) egyik végén egy aldehid csoport
található, a többi öt szénatomhoz pedig egy-egy OH csoport kapcsolódik, valamint a maradék vegyértékekhez
egy-egy hidrogénatom kapcsolódik. Másik formája, amikor öt szénatom és egy oxigénatom hatszöget
(gyűrűt) alkot, a gyűrűben minden szénatomhoz kapcsolódik egy hidrogénatom, és az oxigén melletti egyik
szénatom kivételével egy OH csoport is, míg az oxigénatom mellett levő szénatom fennmaradó
vegyértékéhez a hatodik szénatom kapcsolódik, amihez egy OH csoport és két hidrogénatom kapcsolódik.
Lásd az 1.12. ábrát is. Energiatároló, növényekben fotoszintézis során keletkezik, de. pl. az emberi vérben
található vércukor is glükóz. A gyümölcscukor (fruktóz, ketohexóz) a legédesebb cukor, benne a második
szénatomhoz kapcsolódik egy kettőskötésű oxigénatom (oxocsoport), minden más szénatomhoz pedig egy
OH csoport és megfelelő számú (egy vagy két) hidrogénatom kapcsolódik. Mind a glükóz, mind a fruktóz
összegképlete C6H12O6. A répacukor (ami a közönséges boltban kapható cukor) két egyszerű szénhidrátból
jön létre vízkilépéssel.

1.12. ábra - A glükóz nyílt és zárt formájú szerkezeti képlete.

• Az észterek az alkoholok és savak egyensúlyi reakciójában jönnek létre víz kilépésével, kondenzációval.
Vannak karbonsavészterek, a természetben pl. különböző gyümölcsök illatát és zamatát ilyen észterek adják.
A növényi és állati olajok és zsírok a glicerin különböző karbonsavakkal alkotott észterei. A (méh)viasz is
karbonsavészter. A karbonsavészterekben egy a karbonsav utolsó szénatomján a kettőskötésű oxigénatom
mellett megmarad az egyszereskötésű oxigénatom is, de annak másik vegyértéke nem egy hidrogénatomhoz
kötődik (ahogy a karbonsavban), hanem az alkohol szénláncához, az eredetileg ott levő OH csoport helyett.
Így a savból egy hidrogénatom, míg az alkoholból az OH csoport feleslegessé válik, ezek egy vízmolekulát
hoznak létre. Fontosak azok az észterek is, amiket a karbonsav helyett más sav segítségével állíthatunk elő.
Példaként nézzük a foszforsav esetét: ekkor a foszforsavban az egyik OH csoportból a hidrogénatom kilép (és
az alkohol OH csoportjával vízmolekulát képez), az oxigén pedig a szabad vegyértékével a (volt) alkohol
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szénláncának utolsó szénatomján létrejövő szabad vegyértékhez kapcsolódik. Amint látni fogjuk a foszforsav
észterei biokémiai szempontból is nagyon fontosak.
Nézzük most a nitrogéntartalmú szerves anyagokat.
Az aminokban egy nitrogénatomhoz csatlakozhat egy, kettő, vagy akár három szénlánc (hasonlóan ahhoz, ahogy
az ammóniában a három hidrogén, csak itt a hidrogének (egy része) helyett szénatom, illetve szénláncok
vannak). A legegyszerűbb aminokban a szénlánc végén egy NH2 csoport helyezkedik el.
Az aminosavak (amino-karbonsavak) olyan szerves vegyületek, amelyekben aminocsoport (NH2) és
karboxilcsoport (COOH) is előfordul. Az élővilágban a fehérjék és a peptidek aminosavakból épülnek fel. Az
aminosavakra a bioinformatikával kapcsolatosan később még visszatérünk a könyvben (11. fejezet). A
nukleinsavak felépítését pedig hamarosan bemutatjuk (1.2. fejezet), hiszen a könyvünk fő témája a DNS is
idetartozik.
A szerves vegyületeket sokféleképpen csoportosíthatjuk, vannak nyílt láncúak és gyűrűsek. Másik csoportosítási
mód lehet a szénatomok közti kötések alapján: azt mondjuk, hogy telített a molekula, ha mindenhol egyszeres
kötés van a szénatomok közt. Ellenkező esetben telítetlen. Például vannak telített és telítetlen, aromás és vegyes
aldehidek is.
1. Feladat. A szerves molekulák említett tulajdonságai alapján: gyűrűs, telített stb. csoportosítsa az említett
szerves molekulákat.
2. Feladat. Írja fel a szerkezeti képletét a következő molekuláknak (vagyis a bennük levő kovalens kötéseket)!
• Bután,
• szénsav ( H 2 CO 3 ),
• aceton,
• acetaldehid,
• etanol,
• ecetsav,
• szőlőcukor, stb.

1.9. 1.1.9. Kémiai reakciók
A kémiai reakciók során az anyagok megváltoznak, újak jönnek létre a kémiai kötések megváltozásával (az
létrejövő anyagok ugyanazokból az elemekből épülnek fel, mint a reakcióban részt vevő anyagok). Ebben a
részben néhány kémiai reakcióegyenlet mutatunk be. Az első a víz keletkezése (hidrogén égése, durranó gáz
robbanása):
2H2 + O2→2H2O.
Energetikailag a víz sokkal stabilabb mint a hidrogén- és az oxigénmolekulák, vagyis a reakció
energiatermeléssel jár, a fordítottja is igaz, a víz bontásához ugyanekkora energia befektetése szükséges.
A foszfor égése:
P 4 + 5O2→2P2O5,
ennek vízzel történő reakciója pedig:
P 2 O 5 + 3H2O→2H3PO4
a foszforsav készítésének lehetséges módja. Ez savanyú, nem mérgező anyag, amit ízesítésre/savanyításra
használ az élelmiszeripar (megfelelően felhígítva). Sói a foszfátok. Ahogy írtuk, a foszfor elemi állapotban nem
fordul elő a természetben, leginkább kalcium-foszfátból (Ca3(PO4)2) állítják elő kvarchomokot (SiO2) és szenet
felhasználva (megfelelő energia befektetésével, hevítéssel).
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A metán égésének folyamatát a következő reakcióegyenlet írja le:
CH 4 + 3O2→CO2 + 2H2O.
Az etanol égésének egyenlete pedig:
CH 3 CH 2 OH + 3O2→2CO2+ 3H2O.
A következő egyenlet az éter létrehozását mutatja be etanolból vízkilépéssel (pl. tömény kénsav hatására):
2CH3CH2OH→CH3CH2OCH2CH3 + H2O.
Fotoszintézis (a fordított irány a glükóz cukor égése):
6CO2 + 6H2O→C6H12O6 + 6O2.
A konyhasó, mint ionrácsos vegyület oldódása vízben:
NaCl→Na+ + Cl-,
vagyis a só kockarácsából, amiben a nátrium és klór atomokból létrejött ionok felváltva helyezkednek el, a
dipólusos vízmolekulák hatására feloldódik a vízben, ahol az ionokat hidrátburok (vízmolekulák) veszik körül,
ezzel megakadályozva az újra kristályosodást. Az ionos kötésű anyagok nagy része só, ezek többnyire vízben jól
oldódnak (ionjaikra esnek szét), mivel a víz poláris oldószer.
A következő egyenletben a széndioxid vízben való oldódásának egyensúlyi reakcióját adjuk meg:
CO 2 + H2O⇌H2CO3.
Ez egy egyensúlyi folyamat, a szénsav keletkezik, illetve elbomlik (a reakció irányától függően). A szénsavat
italok készítéséhez használja az élelmiszeripar. A szénsav gyenge sav, a vízben további reakcióban tud részt
venni egy pozitív töltésű hidrogénion (valójában egy proton, vagyis egy hidrogén atommag) átadásával (itt
valójában hidrogénion átadásról van szó, magreakció nem történik, a proton nem egy atommagba fog
bekerülni):

illetve

Ezek a sav-bázis reakciók (amikben savnak hívjuk a hidrogén kation leadására képes molekulát, és bázisnak a
befogadására képeset) ugyancsak egyensúlyi folyamatok. A savas kémhatásért az oxóniumionok (H3O+)
(túlsúlya) a felelős. A vízben (ugyan igen kis mértékben), de végbemegy a
2H2O⇌H3O+ + OHreakció, ebben oxónium- és hidroxidionok keletkeznek a vízmolekulákból, illetve azokból vízmolekulák (a
reakció irányától függően). A vízionszorzat szobahőmérsékleten 10-14, ami azt jelenti, hogy az oxónium- és
hidroxidionok koncentrációjának (
mértékben vett) szorzata ennyi. Ez a vízben, illetve minden (híg) vizes
oldatban fennáll, így az egyik érték ismerete elegendő mindkettő érték meghatározásához. Ha az oxóniumionból
van több, akkor savas, ha a hidroxidionból van több az oldatban akkor lúgos kémhatású az oldat. Egy oldat
savasságának, vagy lúgosságának mértékét, vagyis kémhatását a pH érték adja meg: A pH érték az oxóniumion
koncentrációjának reciprokából vett 10-es alapú logaritmus. A tiszta vízben ugyanannyi az oxónium és
hidroxidionok száma, vagyis mindkét érték
ennek megfelelően, a tiszta víz pH értéke: 7. Ez a
semleges érték. Minél savasabb az oldat annál kisebb a pH értéke, és minél lúgosabb annál nagyobb. Például az
ammónia vizes oldata lúgos kémhatású lesz, mivel az oldatban a

21
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kémiai és biológiai bevezetés

reakció játszódik le, vagyis az ammóniában levő nitrogén nemkötő elektronpárjához hidrogénionok tudnak
kötődni. A NaOH, marónátron erős lúg, vizes oldatában a nátrium kationok mellett hidroxidionok vannak jelen.
A sósav HCl viszont erős sav, hiszen az oldatban a kloridionok mellett a hidrogénionok (ezek önmagukban
nem, hanem vízzel reagálva, vagyis oxóniumionok formájában) vannak jelen. A sósav és a marónátron
oldatainak reakciójából keletkezik a konyhasó (NaCl) vizes oldata. Általában ezekben a sav-bázis reakciókban
résztvevő anyagokat az kémiai egyensúly eltolódásától függően tartjuk erős vagy gyenge savaknak és lúgoknak.
3. Feladat. Írja fel az etán, a propán, illetve a bután égésének reakcióegyenletét!
4. Feladat. Írja fel a salétromsav HNO 3 vízben való oldódásának sav-bázis egyenletét!
5. Feladat. Egészítse ki az alábbi egyenleteket! (Miből mennyi vesz részt, és mennyi keletkezik?)

2. 1.2. Biológiai alapok
Ebben a részben a kémiai bevezetést biokémiai irányban folytatva, a nukleinsavakat mutatjuk be. Ezek az élet
építőköveinek tekinthető molekulák. A ribonukleinsavak és a dezoxiribonukleinsavak, röviden az RNS és DNS
molekulák az élő szervezetekben, sejtekben és vírusokban is megtalálhatóak.
Valójában a DNS molekulák a természetben adottak, és komoly tudományos munkára volt szükség, ahhoz, hogy
szerkezetüket felépítésüket megfejtsük. Ezzel ellentétes irányban haladva, azt mutatjuk meg, hogyan építhetőek
fel ezek a molekulák atomjaikból. A fejezet további részében tehát az RNS és a DNS szerkezetét, kémiai
felépítését fogjuk leírni. A nukleinsavak nukleotid egységekből álló polimerek, vagyis a nukleotidokból épülnek
fel. A következő alfejezetben ezeket vesszük sorra.

2.1. 1.2.1. A nukleotidok felépítése
A nukleotidok olyan szerves molekulák, amelyek bázisa szén- és nitrogénatomok alkotta gyűrűket tartalmaz. A
nukleotidok felépítésében ötféle atom vesz részt: ezek a hidrogén, amely egy vegyértékű; az oxigén, amely két
vegyértékű; a nitrogén, amely három vegyértékű; a szén, amely négy vegyértékű; és a foszfor, amely öt
vegyértékű. Ez azt jelenti, hogy mindegyik építőelem más-más számú kovalens kötés létesítésére képes.
Mindegyik nukleotidban foszfátcsoport, cukor és egy purin vagy pirimidin bázis (lapos, gyűrű alakú, szént és
nitrogént tartalmazó molekula) van. A nukleinsavaknak, a bennük szereplő cukor alapján, két fajtáját
különböztetjük meg, a ribonukleinsavakat és a dezoxiribonukleinsavakat. Mindkét cukor ötszénatomos (pentóz),
és ahogy a neveik közti különbség is jelzi, a dezoxiribózban a ribóz második szénatomján levő OH csoportja
helyett egy H kötődik (lásd pl. az 1.14. és az 1.17. ábrákat, az előbbiben dezoxiribóz, az utóbbiban ribóz
szerepel). A ribonukleinsav rövidítése az RNS, ebben, ahogy a neve is mutatja, ribóz a cukor. Ezzel szemben a
DNS a dezoxiribonukleinsav rövidítése, és ennek megfelelően dezoxiribóz a cukor része az őt felépítő
nukleotidoknak. A DNS-ben a nukleotidok csak a bázisaikban különböznek egymástól. Hasonlóan, az RNS-ben
is csak a bázisuk különbözik a nukleotidoknak. Amikor sok nukleotid összekapcsolódik, polinukleotid
keletkezik.
A DNS-ek felépítésében négy nukleotid vesz részt: ezek
• az adenin, aminek bázisát az 1.13. ábra mutatja,
• a citozin, aminek szerkezeti képlete az 1.14. ábrán látható,
• a guanin, amit az 1.15. ábra mutat, illetve
• a timin, mely az 1.16. ábrán látható.

1.13. ábra - Az adenin bázisának szerkezeti felépítése.
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1.14. ábra - A citozin szerkezeti képlete: bázisa, a cukor (dezoxiribóz, pentóz) és a
foszfátcsoport.
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1.15. ábra - A guanin molekula szerkezete.
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1.16. ábra - A timin molekula felépítése, a cukor szénatomjainak megjelölésével.
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A négyféle nukleotid csak a bázisukban különbözik egymástól, ezen bázisok gyűrűit szén- és nitrogénatomok
alkotják (heterociklusos bázisok, vagyis a gyűrűkben szén- és nitrogénatomok is szerepelnek). Láthatjuk, hogy
az adenin és a guanin purin (a hatszög és ötszög alapú váz egy közös éllel) alapúak, míg a citozin és a timin
pirimidin vázas (hatszög alapú). Ahogy az egyes ábrákon is megfigyelhetjük, minden bázishoz ugyanúgy
kapcsolódik a cukormolekula (pentóz) és rajta keresztül a foszfát-csoport. Szokás a cukor szénatomjait a
bázistól kezdődően számozni, ahogy az 1.16. ábrán is tettük. Általában a pentóz szénatomjaira 1', 2' stb. alakban
hivatkozunk (a vessző nélküli számozást a bázis atomjaira szokás fenntartani), így az oxigén az 1' és 4'
szénatomot kapcsolja össze, a foszfát-csoport pedig az 5' szénatomhoz kapcsolódik.
Az RNS-ek felépítésében is négy nukleotid vesz részt, ezek pedig a bázisaik alapján,
• az adenin,
• a citozin,
• a guanin és
• az uracil (1.17. ábra).
Láthatjuk, hogy három nukleotid bázisa közös, míg az RNS felépítésében a timin helyett az uracil vesz részt
(összevetve a DNS felépítésével). A nukleotidokra a kezdőbetűjükkel fogunk (röviden) hivatkozni: így pl. A
jelöli az adenint, G a guanint, U az uracilt (és mivel többnyire inkább csak a DNS-sel fogunk foglalkozni, maga
a cukor típusa a molekulában nem fog minket érdekelni, egyébként ahogy pl. az 1.17. ábrán megfigyelhető, a 2'
szénatomnál van csak különbség a kétféle cukor közt).
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1.17. ábra - Az uracil molekula.

Tehát mind az RNS és a DNS molekula minden nukleotidja egy bázisból, egy pentóz cukor (ribóz vagy
dezoxiribóz) molekulából és egy foszfát-csoportból áll. Az 1.18. ábrán azt mutatjuk be, hogy a nukleotidok
vizes közegben savként viselkednek, vagyis ahogy az RNS és a DNS nevében is szerepel, savas kémhatású lesz
az oldatuk: általában a két jelölt oxigénatom egyike, vagy mindegyike negatív töltésű lesz a foszfát-csoportban,
ahogy a molekula H+ iont ad át a víznek (a vízben így a savas kémhatásért felelős H3O+ oxóniumionok
keletkeznek). Az ábrán a bázis rész nincs külön részletezve, a bázis rész helyén a korábbi nukleotid ábrák (1.13.,
1.14., 1.15., 1.16. vagy akár a 1.17. ábra) bármelyikén bemutatott molekula (bázisa) lehet, illetve a cukor rész is
annak megfelelően változhat, ha RNS molekuláról van szó.

1.18. ábra - Egy nukleotid ionos formában: a cukor és a foszfát csoport szerkezete,
kapcsolódása vizes oldatban.
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A továbbiakban inkább a DNS molekulára koncentrálunk. Az RNS és DNS közt a különbség az, hogy a timin
bázis helyett uracil bázis szerepel az RNS-ben, illetve a dezoxiribóz helyett ribóz a cukor, egyébként analóg a z
RNS leírása a DNS leírásával.

2.2. 1.2.2. Az egyszálú DNS
Az 1940-es évek végén már valószínűsíthető volt, hogy a DNS olyan rendszeresen ismétlődő szerkezeti
egységekből áll, amelyekben a bázisok ismétlődnek egy lánc mentén. Az is ismert volt, hogy rengetegféle DNS
molekula létezhet. Ma már tudjuk, hogy mindegyik DNS sajátos bázissorrenddel jellemezhető. A DNS a
változatos bázissorrendjében hordozza azt a hatalmas (genetikai) információmennyiséget, ami az élővilágban
található fehérjék igen sok lehetséges aminosavsorrendjének tárolásához szükséges. Az 1950-es évek elején a
Cambridge-i Egyetem Kémiai Laboratóriumában dolgozó kutatócsoport meghatározta a nukleotidokat
összekapcsoló pontos foszfodiészter-kötéseket. Az eredmény meglepően egyszerű volt. Ezek a kötések mindig
ugyanolyanok voltak: a foszfátcsoport a dezoxiribóz, a cukor, 5' szénatomját köti a következő nukleotid
cukrának 3' szénatomjához (kovalens kötéssel) (1. animáció). Látható, hogy a kötés létrejöttekor a nukleotidok
kapcsolódó részén egy vízmolekula is keletkezik.
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1. animáció - Három nukleotid egyesül egy molekulává foszfodiészter-kötésekkel (vízkilépéssel)
A cukor és a foszfátcsoportok közötti foszfodiészter-kötések képezik a DNS gerincét.
Az egyszálú DNS-ben tehát a nukleotidok összekapcsolódnak egymással, mégpedig az animáción látható
módon: egy molekula cukrának 5' szénatomja kovalens kötéssel kapcsolódik a foszfátcsoporton keresztül az
előző molekula cukrának 3' szénatomjához, amíg annak 5' szénatomja szintén kovalens kötéssel, ugyanígy a
következő molekulához és így tovább. Amikor a nukleotidok összekapcsolódnak ily módon minden egyes 3'
szénatomnál egy-egy vízmolekula (H2O) keletkezik. A DNS molekulák tehát szigorúan lineáris polinukleotid
láncok (a fehérjék ehhez hasonlóan polipeptidláncok). Az egyszálú DNS molekula egyik végén a cukor 3', a
másik végén az 5' szénatomon levő foszfátcsoport képes további kapcsolat kialakítására, ezért a DNS molekulák
irányítottak, mindig fontos, hogy melyik a lánc 3', illetve melyik a lánc 5' (szabad) vége. Egy egyszálú DNS lánc
tehát, mivel szerkezete lineáris láncnak tekinthető, a bázisok egyszerű felsorolásával írható fel. Viszont egy
láncnak két vége van, és ennek megfelelően kétféleképpen is felírhatjuk, olvashatjuk ezeket a molekulákat: az 5'
iránytól a 3' irányban, vagy fordítva. Ezért, az egyértelmű leíráshoz, mindig meg kell adni az olvasási irányt. Ha
az 5' véget kijelöljük a lánc elejének (és tarjuk magunkat ehhez a konvencióhoz), akkor egy DNS lánc nem más
mint egy sztring a nukleotidok négyelemű ábécéje felett, ehhez hasonlóan az RNS is sztringnek tekinthető, csak
másik négy elemű ábécé betűiből. Ha nem adunk meg mást akkor az 5'-től 3' végig irány lesz az alapértelmezés
e könyvben.
Egy vonatkozásban a DNS és az RNS nagyon szabályos: ismétlődő cukor-(dezoxiribóz-)foszfát csoportokat
tartalmaz, amelyek mindig pontosan ugyanazzal a kémiai kötéssel kapcsolódnak. Ezek az azonos, ismétlődő
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csoportok alkotják a molekula gerincét. Másrészt az RNS/DNS négy különböző bázisa változatos sorrendben
kapcsolódhat ehhez a gerinc mentén, és ez a variabilitás adja a molekulák nagyfokú egyediségét.
Szokás ezeket a láncokat egyszerűbb sematikus formában is ábrázolni, ahogy az 1.19. és 1.20. ábrák is mutatják.
A cukor szénatomjait számozásuk szerint jelöljük, a foszfátcsoportot a foszfor vegyjelével rövidítjük, a bázisnak
pedig csak a kezdőbetűjét adjuk meg. Az 1.19. ábrának az 5' ACGTAACG 3' (vagy a konvenciót tartva
egyszerűen ACGTAACG) sztring, amíg az 1.20. ábrának az ACUUGAU sztring felel meg.

1.19. ábra - Egy DNS lánc sematikus rajza.

1.20. ábra - Egy RNS lánc sematikus rajza (a cukrok 2' szénatomján jelölt OH is jelzi,
hogy RNS-ről van szó).

A természetben viszont a DNS általában nem egyszálú molekula alakjában található meg.

2.3. 1.2.3. A kétszálú DNS: Watson-Crick komplementaritás és
kettős spirál
1951-re már nemcsak az volt ismeretes, hogy a négy bázis nem egyenlő mennyiségben van jelen, hanem
nyilvánvaló volt az is, hogy mennyiségük különböző DNS molekulákban igen változó. Azt is észrevették, hogy
a négy bázis mennyisége nem egymástól függetlenül változik. Kromatográfiás elválasztási módszereket
alkalmazva vizsgálták a purin és pirimidin bázisainak mennyiségét, és azt tapasztalták, hogy minden egyes DNS
molekulában ugyanannyi purin és ugyanannyi pirimidin vázú bázisú nukleotid van. E. Chargaff vizsgálatai
szerint minden egyes vizsgált fajban az adenin (ez purin vázas) mennyisége megegyezik a timin (ez pirimidin
vázas). Hasonlóképpen, a másik purin vázú nukleotid, a guanin mennyisége mindig azonos volt a másik
pirimidin vázú nukleotid, a citozin mennyiségével. Központi kérdés volt a molekula 3 dimenziós szerkezete is,
melyet röntgen-diffrakciós eljárással próbáltak meghatározni először 1938-ban. A vizsgálatok megmutatták,
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hogy a DNS cukor-foszfát gerince spirális konfigurációt mutat, illetve a spirál átmérőjének a méréséből kiderült,
hogy az túl nagy volt egy olyan molekulához, amely csak egy láncból áll. James D. Watson és Francis H. C.
Crick 1953-ban egyoldalas Nature cikkükben bizonyították a DNS kettős spirál felépítését, és ezért a
felfedezésükért 1962-ben Nobel-díjban részesültek. A DNS tehát két, összetekeredett láncból áll (1.21. ábra)
ellenkező irányú szállefutással.

1.21. ábra - A DNS molekula kettős spirál alakú, a két szálat a bázisok közti
hidrogénkötések tartják össze.
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A kétszálú DNS-láncok felépítésében alapvető szerepet játszik a Watson-Crick komplementaritás. Watson és
Crick ismerték a nukleotidok számának egyezéséről szóló eredményeket, de sokáig nem vették figyelembe őket,
nem gondolták, a DNS szerkezetének szempontjából fontosak. A bázismodelleket kartonból kivágva Watson
elkezdte tologatni őket. Ekkor hirtelen rádöbbent, hogy az adenin-timin pár, amelyet két hidrogénkötés tart
össze, azonos formájú a legalább két hidrogénkötéssel összetartott guanin-citozin párral. Ekkor jutottak eszébe a
mérési eredmények; és így már adta magát a DNS molekuláris szerkezete: a cukor-foszfát-gerinc a molekula
külső részén van, a purin és a pirimidin bázisok pedig belül; olyan módon, hogy az ellenkező oldalon lévő
bázissal hidrogénhidat alakíthassanak ki. Ugyanolyan fontos az is, hogy az adenin és a guanin purinok nem
válogatás nélkül kapcsolódhatnak a két pirimidinhez, a timinhez és a citozinhoz. Az adenin csak a timinhez, a
guanin viszont csak a citozinhoz tud kötődni. Ezen hidrogénkötéseket mutatjuk be az 1.22. ábrán, a citozin és a
guanin közt; míg az 1.23. ábrán az adenin és a timin között.

1.22. ábra - A citozin és a guanin bázisai közt háromszoros hidrogénkötés alakulhat ki.
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1.23. ábra - Az adenin és a timin molekulákat kétszeres hidrogénkötés tarja össze.
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Ahogyan az 1.23. ábra mutatja, az adenin és a timin bázisa két hidrogénhíddal tud összekapcsolódni (látható,
hogy ugyan három hidrogénatom is van köztük, de az egyik szénatomhoz kötődik, aminek következtében nem
alakul ki ennél a hidrogénatomnál az az elektronszegénység, ami ahhoz elegendő lenne, hogy a másik oldali
oxigénatom nemkötő elektronpárjához kötődjön egy újabb, harmadik hidrogénhíd megvalósításával. A
nukleotidmolekulák tehát a (bázisaik segítségével) (komplementer-) párokat alkotnak, az adenin a timinnel, míg
a guanin a citozinnel. Ezeket a párokat nevezzük Watson-Crick pároknak a felfedezőik után.
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Hasonlóan az RNS-ben az adenin és az uracil közt ugyancsak kettős hidrogénkötés tud kialakulni (1.24. ábra).

1.24. ábra - Az RNS-ben az adenin és az uracil molekulákat kétszeres hidrogénkötés
tarja össze.
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A kettős spirál (double helix) szerkezetet láthatjuk az 1.21. ábrán, ahol a méreteket is feltüntettük. Ahogy
látható, a spirál átmérője 20 Å , vagyis 2 nm = 2 · 10-9 méter. A szomszédos bázispárok 3,4 Å távolságra vannak
egymástól. Tíz bázispár alatt a molekula egy teljes csavart alkot, emiatt a térbeli szerkezet miatt a DNS lánc,
csak ellenkező irányítású másik lánccal tud összekapcsolódni. Az 1.21. ábrán láthatjuk a kettős spirál
szerkezetet megfelelő (komplementer) bázispárokból felépítve. Sematikusan, két-dimenzióban ezt a 1.25. ábrán
látható módon ábrázolhatjuk, ahol a szereplő bázisokra a Watson-Crick komplementaritásnak kell teljesülnie.
Hasonlóan reprezentálhatjuk azt az RNS-t is, amiben két szál hidrogénkötéssel összetapad (1.26. ábra), vagy a
vegyes szálat, aminek egyik szála DNS, a másik pedig RNS-ből áll.

1.25. ábra - A két szálú DNS sematikusan.

1.26. ábra - Két RNS szál összekapcsódása sematikusan.
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Tehát a kétszálú DNS két darab egyszálú DNS-ből áll, amik a bázisokból alkotott Watson-Crick párokon
keresztül kapcsolódtak össze hidrogénkötéssel.
Mindegyik bázispárnak a szimmetriája lehetővé teszi, hogy a kettős spirálba kétféle módon illeszkedjék be (A =
T; T = A; G ≡ C; C ≡ G); így bármely adott DNS-lánc mentén mind a négy bázis minden lehetséges sorrendű
permutációban létezhet. Emiatt a specifikus bázispárképzés miatt, ha ismerjük az egyik szál szekvenciáját (pl.
TCGCATT), akkor a másik szálét is tudjuk (AGCGTAA). A szemben lévő sorrendet komplementernek
nevezzük és a megfelelő polinukleotidpartnert pedig komplementer szálnak.
A két szál közti kötés annál erősebb minél több C G pár fordul elő benne, mivel ezek közt háromszoros
hidrogénkötés van, szemben a másik lehetséges pár kétszeres kötésével.
A kétszálú DNS-t (vagy RNS-t) duplasztringént tudjuk leírni, pl.:
5'
3'
ATCGCAT
TAGCGTA
3'
5'
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A Watson-Crick komplementaritás miatt elegendő az egyik szál megadása (tudva, hogy DNS-ről vagy RNS-ről
van-e szó), ilyenkor sokszor elég az egyik szál megadása (mondjuk az 5' → 3' irányúé).
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2. fejezet - Műveletek a DNS
molekulákkal - a DNS számítógépek
„utasításai"
Most hogy már ismerjük a DNS molekulákat, megnézzük, hogyan tudjuk őket felhasználni, milyen műveletek
segítségével tudunk velük számítást végezni: ebben a fejezetben áttekintjük milyen műveleteket végezhetünk a
DNS láncokkal, milyen utasításokból kell a DNS gép programját felépíteni.
Ezek során az úgynevezett vizes kísérletek (wet lab, acqueous computing) során a molekuláris levessel
(molecular soup) dolgoznak a kutatók, ami általában olyan vizes oldat, ami a DNS molekulákon kívül
tartalmazhat különböző enzimeket, katalizátorokat. Formális szempontból az ilyen molekuláris levest egyszálú
és kétszálú DNS molekulák halmazának tekintjük, feltételezve, hogy mindenféle molekulából (ami szerepel a
halmazban) elegendően sok áll rendelkezésre. Ez a gyakorlatban elterjedt eljárások során valójában nem jelent
megszorítást, ahogy látni fogjuk. (Általában tekinthetnénk valódi multihalmaznak is, ha fontos lenne, hogy mely
molekulából mennyi van, de itt akkora számokról van szó általában, hogy ez rendkívül megbonyolítaná az
elméleti modellt, a gyakorlatban pedig kivitelezhetetlenné tenné a számításokat, hiszen nincs olyan eszköz,
amivel pl. pontosan 12 328 429 adenin molekulát tudnánk a levesbe tenni. Ezért, ha a könyvben a multihalmaz
elnevezést használjuk, azzal csak utalnunk arra, hogy természetesen a molekulákból az adott oldatban nem egy,
hanem nagyon sok van; viszont értelmileg, mint halmazt használjuk a fogalmat.) A könyvben használni fogjuk a
lombik elnevezést is ezekre a halmazokra vonatkozóan.

1. 2.1. Denaturálás - a kétszálú DNS szálainak
szétválasztása
A DNS molekula komplementer párjai közötti hidrogénkötés másodrendű kötés, jóval gyengébb, mint az
egyszeres láncokon belüli foszfodiészter-kötés (elsőrendű kovalens kötés). Az egyes bázispárokat könnyebben
el lehet választani egymástól. Erre az egyik megoldás a molekula melegítése - denaturáció -, amelynek hatására
a molekula két összekapcsolódott lánca különválik egyszeres DNS láncokat eredményezve. Általában a
laborban forráspont-közeli (pl. 85 és 95 ℃ közti) hőmérsékletet használnak szétválasztásra, ezen a
hőmérsékleten ez viszonylag gyorsan lezajlik, a hidrogénkötések ereje már kevés a hőmozgásból adódóan
fellépő erők ellen. Valójában az A-T és C-G párok számától (arányától) függően már 65-75 ℃ hőmérsékleten
bomlanak a kétszálú DNS-ek egyszálú molekulákra.

2. 2.2. Renaturálás vagy hibridizáció - kétszálú DNS
lánc létrehozása
Az előző művelet fordítottja: az egyszeres láncok a hűtés (vagy egyszerűen a visszahűlés) hatására újra
összekapcsolód(hat)nak (rekombinálódnak), vagy más egyszálú DNS-el új kétszálú (vagy részben kétszálú)
DNS láncot hozhatnak létre természetesen a Watson-Crick komplementaritás figyelembevételével.
Hasonlóképpen hozhatunk létre olyan molekulát is aminek egyik szála DNS, a másik pedig RNS. Eredetileg a
renaturálás a szétvált láncok újbóli összetapadását, a hibridizáció pedig a különböző eredetű láncokból létrejött
új molekula létrejöttének folyamata, viszont napjainkban inkább összemosódva találkozhatunk velük, leginkább
szinonimaként. Az angol nyelvű szakirodalomban az annealing és a reannealing kifejezéseket is rokon
értelemeben használják arra, amikor komplementer láncok összetapadnak hidrogénkötéssel.
Tehát az egyszeres láncok duplaszálú DNS-sé állhatnak össze ha a leves hőmérséklete nem túl magas. Mint
később látni fogjuk ebben a hibridizáció során fontos szerepet játszhat a ligáz enzim (lásd az 2.9.2. alfejezetet
is).
Az előző két művelet implicit részművelet, valójában összetettebb műveletekben fogjuk őket általában
használni.
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3. 2.3. Szintetizálás - egyszálú DNS lánc mesterséges
előállítása
Ha még nincs DNS láncunk, akkor a gyakorlatban több módszer közül is választhatunk, hogy előállítsunk
tetszőleges bázissorrendű egyszálú DNS molekulát. Ebben a kémiai folyamatban a nukleotidokat egyesével
fűzzük a már meglevő lánchoz, általában 3'-től 5' irányba haladva. Ehhez az első nukleotid 3' végét rögzítjük.
Ezután pedig a már meglevő lánc szabad 5' végének, illetve az egyéb (kapcsolni kívánt vagy éppen nem kívánt)
nukleotidok megfelelő időbeli blokkolásával és blokkolásának feloldásával elérhetjük, hogy csak a megfelelő
nukleotid tud az adott lépésben a lánchoz tapadni azt kiegészítve. Ez a folyamat automatikusan, szintetizáló
robotok segítségével is könnyen megvalósítható. Egyszálú DNS láncot tehát szintetizálhatunk vagyis,
mesterségesen előállíthatunk (felépíthetünk), bármilyen bázissorrendben néhány 100 nukleotidot tartalmazó
méretig.
Ennek segítségével könnyedén tudunk információt kódolni a DNS molekulákba, ahogy a következő példában
megmutatjuk.
1. Példa. Feleljen meg a 0-nak a A, az 1-nek a C, és használjunk elválasztó karaktereknek T nukleotidokat.
Minden karakternek feleljen meg a Tx1x2x3x4x5x6x7T kód, ahol x1...x7 ∈ {A,C}7 az adott karakter ASCII kódja
bináris alakban.
Mivel a kód így elég speciális (pl. a G nem fordul elő ezen a szálon, a T helye pedig teljesen periodikusan fix)
könnyű kitalálni, hogy a kettős láncú DNS melyik szála tartalmazza a kódot (és melyik ennek komplementere).
Könnyen elkerülhető az, hogy a komplementerláncot tekintsük kódnak és a kódot a komplementerláncnak.
Példaként a kis „a" betűnek megfelelő DNS molekulát mutatjuk:

5'

3'
TCCAAAACT
AGGTTTTGA
3'
5'

6. Feladat. Adjuk meg a két szóközt, a „baba", illetve a „DNS" szót kódoló DNS láncot a fent ismertetett
kódolási módszernek megfelelően.

4. 2.4. Kétszálúvá kiegészítés - a polimeráz enzim
Ha adott egy olyan DNS láncunk, aminek az egyik vége kétszálú, egy adott ponttól kezdve viszont csak a 3' - 5'
irányú szál van meg, akkor feltéve, hogy az oldat tartalmaz megfelelő nukleotidokat a polimeráz enzim a
Watson-Crick komplementaritásnak megfelelően beilleszti a kellő nukleotidot a másik lánc következő helyére.
Így az oldatban levő nukleotidokból a nem teljes kétszeres láncok lépésenként teljes kétszálúvá egészítődnek ki.
Az enzim működésének lépéseit mutatja a 2.1. ábra.

2.1. ábra - A polimeráz enzim kiegészíti a DNS láncot teljes duplalánccá.
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Az enzim csak 3' szénatomhoz kapcsolódó új nukleotidot (azt annak az 5' szénatomjával kapcsolva) képes a
kiegészítést véghez vinni.

5. 2.5. Sokszorosítás
Adott levesben rengetegféle molekula előfordulhat, sokszor egyesek fontosak számunkra, mások viszont nem
annyira, vagy egyáltalán nem. Az, hogy a számunkra fontos molekulákat és az ő reakcióikat (jobban) követni
tudjuk és ezáltal a kísérletünk biztos(abb) legyen elengedhetetlen. Fontos feladat tehát, hogy felerősítsük a
számunkra fontos, de viszonylag kis mennyiségű DNS molekula jelenlétét a hatalmas mennyiségű számunkra
nem fontos darab között. Az erre szolgáló technika a polimeráz láncreakción alapul. Segítségével milliószámra
lehet előállítani a kívánatos molekulákat akár egyetlen kiindulási molekulából. A molekulák gyors
másolhatósága, a nagy számuk (könnyen elérhető akár 10 10 nagyságrend is) nagyon jó alapot jelenthet a
számítási feladatok masszív párhuzamosságon alapuló hatékony megoldásának. A DNS molekulák másolása a
természet által adott, hiszen pl. a sejtosztódás során rengeteg ilyen és hasonló folyamat megy végbe az élő
sejtekben. Ehhez hasonló folyamatokat/reakciókat a laborban is egyszerűen megvalósíthatunk.
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A sokszorosítás, technikailag egy összetett művelet, ami arra szolgál, hogy a kívánt kétszálú DNS-láncokból
elég sok legyen jelen a levesben.
Ennek egyik lépése a denaturálás ami során megfelelő egyszálú DNS láncaink jönnek létre.
A sokszorosítás műveletében a polimeráz enzim kulcsfontosságú szerepet játszik, ezt a következő módszerrel
tudjuk kihasználni. Tegyük fel, hogy olyan kétszálú DNS láncaink vannak, ami végeinek ismert a
bázissorrendje. Legyenek az oldatban az adott láncon kívül az ismert végek komplementer láncai (primerek,
ahogy a 2.2. ábra is mutatja). Ekkor melegítéssel elérhetjük, hogy a láncok egyszálú DNS-ekké esnek szét.
Kicsit hűtve a levest a komplementerpárok az egyszálú láncok végéhez tapadhatnak (és mivel általában jóval
rövidebbek mint maga a sokszorosításra szánt lánc és több is van belőlük a levesben, jó eséllyel inkább ezek
tapadnak a sokszorosítandó egyszeres láncokhoz, mint azok találnak újra egymásra).

2.2. ábra - Ismert végű kétszálú DNS-lánc előkészítése a polimeráz enzim számára a
primerek segítségével.

Így tehát van egy egyszálú DNS láncunk, aminek az elején (az 5' végén) néhány nukleotid már kétszálúra van
kiegészítve; továbbá a levesben megtalálható mind a négyféle nukleotid kellően nagy számban. Ezután a
polimeráz enzim az oldatban található nukleotidokból kétszálúvá egészíti a molekulát.
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A sokszorosítást iterálva végezzük, a most kapott molekulákat denaturáljuk, és az oldatban található további
primerek és nukleotidok segítségével újabb kétszálú példányaikat építjük fel az enzim segítségével, azokat újra
denaturáljuk, és így tovább.
Az eljárás során rövid idő alatt exponenciális gyorsasággal emelhető meg adott molekulák száma a levesben,
akár milliószorosára is emelhető egyes láncok száma.
DNS molekulák kiválasztására kétféle módszert szoktak használni, az első adott minta alapján választja ki a
megfelelő molekulákat, a második pedig hossz alapján.

6. 2.6. Pecázás és szűrés - kiválasztás
mintaillesztéssel
A pecázás (fishing) művelet neve nem véletlen, hiszen a hagyományos pecázással analóg műveletről van szó,
csak most nem halat akarunk kifogni a tóból, hanem DNS molekulákat a levesből.
Legyenek egyszálú DNS láncaink a molekuláris levesben. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy vannak-e benne
adott célmolekulák. Ekkor elkészítjük a csali (probe) molekulát, a célmolekula komplementerláncát, és ezt
„lógatjuk" a levesbe: ehhez az egyszálú csalihoz a levesből a célmolekulák tudnak hozzátapadni
(hidrogénkötéssel, itt az angol annealingről van szó). Így kipecázhatjuk a megfelelő molekulákat. Gyakran nem
a teljes molekulát, hanem csak annak egy részét használjuk célként, ennek megfelelően olyan molekulákat
foghatunk ki, amelyek részszóként tartalmazzák az adott csali komplementerét, hiszen az adott célmolekulák a
megfelelő részükkel hozzá tudnak tapadni a csalihoz. Mindemellett az is igaz, hogy hidrogénkötéssel pontosan
azok a molekulák tudnak így a csalihoz tapadni, amelyek tartalmazzák a belógatott lánc komplementer
sorozatát, vagyis tartalmazzák a kívánt bázissorrendű (cél) részt.
Általában nem pecabotot használunk ehhez a pecázáshoz, hanem pl. szűrőpapírt, ennek megfelelően szűrésnek
nevezzük azt a műveletet, amelyben a célunk az oldatot két részre osztani oly módon, hogy az egyikbe olyan
molekulák kerüljenek, melyek az adott rövid bázissorozatot tartalmazzák (mint részszót), a másikba pedig azok
a molekulák amelyek nem tartalmazzák az adott célrészt.
Bár a művelet neve ez, manapság már fejlettebb módszerek vannak a leves ilyen típusú szétválasztásához, pl.
mágnesesen aktivált csalival: Apró mágneses molekulákhoz (golyókhoz) kötjük a csalit, és így dobjuk a
célmolekulákat is tartalmazó oldatba. Miután jól összeráztuk az oldatot, a célmolekulák a csalihoz ragadtak. Egy
mágnest helyezve az oldatot tartalmazó lombik oldalához könnyen kiemelhetőek a kívánt molekulák. Egy másik
módszerrel üvegcsőben sűrűn pakolt üveggolyókra teszik a csalikat. Amikor az oldatot átszűrik ezen az
üvegcsövön, akkor a célmolekulák a csalihoz ragadhatnak.
Lássuk a következő példát.
2. Példa. Legyenek a levesben a következő egyszálú DNS molekulák (3'-től 5' irányban felírva):
{TTGCCTGGTT, AACCCTGTAT, TAGCCTGGAT, CCGCCTGGGG, TATAGACTATGG,
TAGTAGCCTGAGAT}
Ekkor lássuk, hogy a (5'-től 3' irányban felírt)
CTAT
csalival mely molekulák szűrhetők ki a levesből.
Először is írjuk át a csalit 3'-től 5' irányba: TATC. Ezután vegyük minden egyes nukleinsav komplenterét:
ATAG. Az eredeti 5'-től 3' irányultságú molekuláink közül azok tudnak e csalival összetapadni, amelyek
részszóként tartalmazzák az ATAG láncot.
Egyetlen ilyen lánc van a levesben: az TATAGACTATGG molekulákat tudjuk kipecázni a levesből.
7. Feladat. Legyen adott az oldatunk, amiben a következő molekulák fordulnak elő:
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{TATAGACTATCC,
TATAGATATCC,
TTAGACCGG,
TATAGACCGGTAT,
TCGGTAGATGGA, ATCCGGAGATATGG, TTTTCCAGACTTGG, ATGATCCGGAGA,
GATATGCGTCCGGTAGG}
Adja meg azokat a molekulákat, amiket
• TCTA ,
• TATCT ,
• CCGGA
csalival „ki lehet fogni". (A feladatban leírt minden lánc 5'-től 3' irányba értendő.)
Amint látni fogjuk pl. a 4. fejezetben a szűrés műveleten alapul többféle elterjedt DNS segítségével történő
feladatmegoldás, DNS algoritmus is.

7. 2.7. Hosszmérés - a gélelektroforézis
A levesben található molekulák szétválogatásának másik szokásos módja a láncaik hossza szerint történő
kiválasztás, amit ebben az alfejezetben mutatunk be.
Amint már korábban említettük egy DNS hosszát a benne található bázisok (egyszálú DNS esetén), illetve a
bázispárok (kétszálú DNS esetén) darabszáma adja. Most a célunk az, hogy az oldatból kiválasszuk az adott
hosszúságú DNS láncokat.
A mérés alapját a gélelektroforézis nevű eljárás képezi. Töltéssel rendelkező részecskék elektromos térben
töltésükkel ellentétes irányban gyorsulnak. A DNS molekulák vizes oldatban negatív töltésűek, a pozitív töltésű
anód felé mozognak gyorsulva az elektromos térben. A molekula töltése és így a rá ható gyorsító erő arányos a
hosszával, csakúgy, mint a tömege. Viszont így, a hossztól függetlenül, minden DNS molekula ugyanúgy
mozogna az elektromos térben. Ezen pedig a következő ötlet alapján tudunk segíteni: olyan speciális anyagba,
gélbe tesszük a molekulákat, amiben való mozgás a hosszabb molekuláknak komolyabb ellenállást jelent. Így
különböző méretű molekulák különböző sebességre állnak be, így adott távolság megtételéhez szükséges időből
ki lehet számítani a molekula méretét.
Az eljárás tehát a következő:
A molekuláris levest (főként a benne szereplő DNS molekulákat) egy speciális zselés anyagot, gélt tartalmazó
kádba rakják, pontosabban a kád egyik oldalába. Ezután elektromos feszültséget kapcsolnak a kádra, oly módon,
hogy a gélnek a DNS molekulákat tartalmazó végére a negatív pólust kötik (ez az anód), míg a kád ellentétes
végére a pozitív pólust (katód) kötik. Ennek a feszültségkülönbségnek a hatására áram kezd folyni az oldatban,
aminek töltéshordozói az oldatban levő ionok, vagyis töltéssel rendelkező molekulák, jelen esetben a DNS
láncok. Tehát az oldatba tett DNS molekulák elindulnak a pozitív pólus, a katód irányába. Tehát, amikor az
oldatra egyenfeszültséget kapcsolnak, ekkor a töltéssel rendelkező DNS molekulák az elektromos áramot
vezetve mozgásnak indulnak. Minél hosszabb egy molekula annál nagyobb ellenállást kell leküzdenie a gélben
való haladáshoz, így a molekulák a hosszuk alapján fognak elrendeződni egy adott pillanatban. Tudjuk azt, hogy
adott hosszúságú molekula egységnyi idő alatt mekkora távolságot tesz meg a katód felé. Így nagyon pontosan
(egy hossz különbségű DNS szálakat is megkülönböztetve egymástól) meg lehet mondani, hogy a gél melyik
részében lesz a kívánt hosszúságú molekula az adott időpillanatban. Ebből a részből elkülöníthetjük az összes
adott hosszúságú molekulát. A 2.3. ábra mutatja sematikusan a mérést.

2.3. ábra - DNS láncok szétválasztása hossz alapján gélelektroforézissel.
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8. 2.8. Szekvenálás - a bázissorrend meghatározása
Az előzőekben ismertetett gélelektroforézishez hasonló módszerrel megy egy DNS lánc bázissorrendjének
meghatározása is. Nézzük tehát, hogyan olvashatunk el egy DNS láncot.
Az eredeti Sanger által bevezetett módszert mutatjuk be, amiért Sanger 1980-ban második Nobel-díját kapta.
(Egyébként e kétszeres Nobel díjas angol biokémikus éppen a könyv megírása idején, 2013. őszén hunyt el
Cambridge-ben 95 éves korában.)
Az eljárás során analóg nukleotidokat gyártunk le oly módon, hogy bennük a cukorrész 3' szénatom OH
csoportját H-re cseréljük. Az így létrehozott didezoxi-adenin (ddA), didezoxi-citozin (ddC), didezoxi-guanin
(ddG) és didezoxi-timin (ddT) molekulák szerkezete olyan, hogy bennük a 3' szénatomhoz nem tud másik
molekula foszfodiészter-kötéssel kapcsolódni.
Ezek alapján módosítjuk a 2.5. alfejezetben leírt sokszorosító algoritmust. Négy lombikban fogjuk a
sokszorosítást végezni, ezek mindegyikébe valamelyik didezoxi (analóg) molekulából is teszünk. Ez alapján
fogjuk megkülönböztetni a lombikokat. Egy lombikban keletkezhet teljes duplaszálú DNS, de olyan is amit a
polimeráz enzim nem tud folytatni, mert az eredeti nukleotid helyett annak analóg párját, didezoxi-nukleotidot
tartalmaz. Ekkor a sokszorosítás után, ha újra denaturáljuk a molekulákat lesznek olyan egyláncú DNS-ek amik
nem a teljes hosszúságúak, hanem valahol didezoxi-nukleotiddal fejeződnek be. Ezután a molekulák hosszának
mérésével megállapítható, hogy az egyes lombikokban milyen hosszúságban játszódhatott le a kiterjesztés
folyamata. Világos, hogy ezek a hosszak pontosan a lehetséges didezoxi-molekulák helyeit jelentik az adott
lombikból. Viszont a didezoxi-molekula csak az ő analóg párjának megfelelő helyen lehet a molekulában, tehát
az eredeti molekulában ezen a helyen az a nukleotid szerepelt, aminek analógját az adott lombik tartalmazza.
Így a négy analóg nukleotidokat (is) tartalmazó lombikra elvégezve a gélelektroforézist kapjuk meg az eredeti
molekula nukleotidsorrendjét.
3. Példa. Tekintsük a AACGCTAATCGGCAGTGGGG láncot (5'-től 3' irány). Legyen adva a CCC primer
molekula az eredeti lánc ismert 3' végéhez. Illetve ismert az is, hogy a molekula 5' vége A-val kezdődik.
Jelölje UA, UC, UG és UT rendre azokat a lombikokat, amelybe az eredeti molekulán, a négy (eredeti)
nukleinsavon, és a polimeráz enzimen kívül tettünk didezoxi-adenin, didezoxi-citozin, didezoxi-guanin, illetve
didezoxi-timin molekulákat.
Az eredeti AACGCTAATCGGCAGTGGGG lánchoz kötődő primerrel a következő molekulát kapjuk:

5'

3'

47
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Műveletek a DNS molekulákkal - a
DNS számítógépek „utasításai"
AACGCTAATCGGCAGTGGGG
CCC
3'
5'

Minden lombikban ilyen molekulákon indul a polimeráz enzim működése.
Vegyük az UA halmazt. Ebben az alsó szálon (3'-től 5' irányban) a következő láncok jönnek létre:

ddACCCC
ddAGCCGTCACCCC
ddATTAGCCGTCACCCC
TTGCGATTAGCCGTCACCCC

Erre a lombikra elvégezve a gélelektroforézist azt kapjuk, hogy benne a nem teljes hosszúságú láncok hossza: 5,
12 és 15.
Ennek megfelelően az eredeti molekula 3' vége felől az 5., 12. és 15. helyen az A komplentere, vagyis a T áll.
A molekula bázissorrendje ennyi adatból a következő:

5'

3'
A....T..T......T.GGG

Folytassa a feladatot, írja fel az UC , UG és UT lombikokban létrehozott nem teljes hosszúságú molekulákat, és
fejtse meg az eredeti molekula bázissorrendjét. Töltse ki a hiányzó betűket a fenti sorban.
Van olyan szekvenálási módszer is ami olyan specifikus vágóenzimeken alapul, amelyek csak adott
nukleotidnál vágnak. Ezt a kémiai szekvenálási módszert W. Gilbert és A. Maxam fejlesztették ki. Az ezekkel
szétvágott (és a molekula speciálisan megjelölt elejét is tartalmazó) láncok hosszának mérésével hasonlóan
meghatározható a bázissorrend, mint az általunk bemutatott módszerrel.
Ma már automata szekvenáló berendezések állnak rendelkezésre, amik emberi beavatkozás nélkül végzik a
szekvenálást.

9. 2.9. Enzimek
Az enzimek olyan fehérjék amik katalizálják, elősegítik az egyes kémiai reakciók lejátszódását az élő sejtekben
(és a molekuláris levesben is). Ezek általában nagyon specifikusak, és csak egy meghatározott reakcióhoz
nyújtanak segítséget. Rengeteg olyan reakció van, ami spontán, megfelelő enzim jelenléte nélkül csak nagyon
lassan játszódik/na le, sőt le sem játszódik, az enzimek hatására a megfelelő kémiai reakciók 10 6-1012-szer
gyorsabban játszódnak le, ezért az enzimek döntő jelentőségű szerepet játszanak a természetben és a DNS
számítógépekben (a DNS-sel történő számításokban) is.
A DNS molekulákkal végezhető egyes alapműveletek végrehajtásában a természet által adott enzimeket
használjuk, hasonlóan ahhoz, ahogy a polimeráz enzimet, amit már említettük.
Vannak olyan enzimek, amik segítségével építhetjük a DNS molekulákat, vannak amik bontják őket (egyszerre
mindkét szálról, vagy pl. csak a 3' szálvégekről távolítanak el nukleotidokat ezzel megbontva a molekula
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kétláncú teljességét is). Vannak viszont olyan enzimek is, amik szétvágják a molekulákat kisebb molekulákra,
számítási szempontból ezek lesznek érdekesek számunkra, lássuk őket:

9.1. 2.9.1. A DNS szétvágása
Amint látni fogjuk, egyes számításokban (pl. 7. fejezet) fontos szerepet játszanak az ún. vágóenzimek
(restrikciós endonukleázok).
Ezekből nagyon sokféle ismert. Ma már katalógusokból lehet őket rendelni. Dupla DNS láncot vágnak ketté,
magukat a nukleotidokat nem roncsolva, csak a köztük levő kötéseket (pl. a foszfodiészter-kötéseket) felbontva.
Az enzimek legtöbbje nagyon specifikus, hogy pontosan mit, hol és hogyan vág (ez adja az ilyen enzimek
sokféleségét is).
Általános működési elvük a következő:
Az enzim hozzákötődik a molekulához egy specifikus felismerő helyen (adott mintához tud kötődni), és ezen
belül adott módon vagy kívül (meghatározott távolságra) kettéhasítja azt. Ha egy DNS molekula több ilyen
felismerő helyet tartalmaz, az enzim bármelyik ilyen helyen elvágja azt (sőt általában elegendő ilyen enzim van
az oldatban ahhoz, hogy egyszerre akár több helyen is történjen vágás). Ez a vágás lehet lépcsőzetes, két ún.
ragadós véget (sticky end) hozva létre. Enzimtől függően lehet mindkét ilyen ragadós vég 5' vég vagy mindkét
ragadós vég 3' vég (pl. 2.4. ábra és 2. animáció). Bizonyos restrikciós enzimek nem hoznak létre ragadós
végeket, hanem tompán (blunt end) vágják ketté a dupla láncot: mindkét láncot ugyanazon a helyen.

2.4. ábra - Egy lehetséges vágás „ragadós végek" létrehozásával.

49
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Műveletek a DNS molekulákkal - a
DNS számítógépek „utasításai"

50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Műveletek a DNS molekulákkal - a
DNS számítógépek „utasításai"

2. animáció - Vágás 3' ragadós végek létrehozásával.
Lássunk néhány konkrét példát.
4. Példa. Az EcoRI nevű enzim, amit egy baktériumfajból sikerült izolálni felismerési mintája az 5' irányból
nézve GAATTC. Figyeljük meg, hogy a minta palindromikus, vagyis a komplementer szálon az 5' irányból
ugyanez a minta olvasható. Az enzim mindkét szálon a mintán belül a G és A között vág, az így létrejött két
molekula mindegyikének ragadó 5' vége lesz, méghozzá a végükről olvasva őket, éppen AATT. Az enzim
sematikus működését a 2.5. ábra mutatja.

2.5. ábra - Az EcoRI vágóenzim működése.

A vágóenzimek estén nagyon gyakori, hogy a felismerési mintájuk palindromikus az imént leírt értelemben.
5. Példa Az XmaI nevű enzim felismerési mintája az 5' irányból nézve CCCGGG. Ez is palindromikus minta. Az
enzim mindkét szálon a mintán belül az első és a második C között vág, ahogy a 2.6. ábra mutatja.

2.6. ábra - Az XmaI vágóenzim felismerési mintája és általa létrehozott ragadós végek.
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Láthatjuk, hogy a második példánk enzime is 5' ragadós végeket hoz létre.
6. Példa. A SmaI nevű enzim felismerési mintája ugyanaz, mint a 5. [51] Példában bemutatott XmaI enzimé: az
5' irányból nézve CCCGGG. Ez az enzim viszont mindkét szálon a mintán belül, annak közepén vág. Ennek
megfelelően tompa végű (vagyis a jelzett végüknél teljes kettősszálú) molekulák jönnek létre, ahogy a 2.7. ábra
mutatja.

2.7. ábra - Az SmaI vágóenzim működése.
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Ismertek további olyan enzimek is, amik az előző példa felismerési mintáját, de máshol vágják el.
7. Példa. A PstI enzim 3' ragadós végeket hoz létre, ahogy a 2.8. ábra mutatja.

2.8. ábra - A PstI vágóenzim működése.
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Vannak olyan enzimek is amik nem a mintán belül vágnak:
8. Példa. A HgaI enzim felismerési mintája az 5' irányból nézve GACGC. Ez nem palindromikus minta, az enzim
nem is dolgozik szimmetrikusan: a felső szálon (ezen a szálon 3' irányban) a minta utáni ötödik nukleotid után,
míg az alsó szálon a minta utáni 10. nukleotid után vág (ezen szálon ez az 5' vég irányában van a mintától), így
két 5' ragadós véget létrehozva.
Figyeljük meg, hogy ha ragadós vég keletkezik a vágás után, akkor mindkét létrejövő molekulának ugyanaz a
szála lesz hosszabb (biokémiai irányt tekintve).
Láthatjuk tehát, hogy fontos a felismerési minta, a vágás típusa pedig alapvetően háromféle lehet:
• 5' ragadós végeket létrehozva (az írásmódunkban balról jobbra haladva ez lefelé haladó lépcsőnek felel meg);
• 3' ragadós végeket létrehozva (ez felfelé haladó lépcsőnek felel meg); és végül
• tompa végeket létrehozva (a két láncot ugyanott, ez függőleges, nem lépcsőzetes vágás).
A 7. fejezetben térünk vissza az ezekkel az enzimekkel végezhető műveletekre, illetve az ezt felhasználó
formális modellre.
A következő enzim a szétvágás ellenkezőjét, az összeragasztást segíti.

9.2. 2.9.2. A DNS összelinkelése, összeforrasztása - a ligáz enzim
A már többször említett polimeráz enzim mellett a ligáz enzim is természetbeli, és ugyancsak alapvető szerepet
játszik az élő sejtekben is. Ezek az enzimek a kettős DNS-láncok cukor-foszfát gerincein végighaladva
ellenőrzik a foszfodiészter-kötéseket. Ahol ez a kötés hiányzik, ott megtört gerincről beszélünk. Ha az enzim
ilyen megtört gerincet talál, vagyis hiányzik a szomszéd nukleotidokat összekötő kovalens kötés akkor
helyreállítja azt. (Lásd 2.9. ábra.) Fontos megjegyeznünk, hogy a megtört gerinc nem jelenti a molekula
szétesését, azt egyben tartják a két láncot összetartó hidrogénkötések, illetve a másik láncon meglevő
foszfodiészter-kötés. Viszont akkor stabil igazán egy DNS molekula, ha mindkét lánc végig egy-egy egyszeres
lánc, és nem tartalmaz megtört gerincet egyik láncán sem.

2.9. ábra - A ligáz enzim működése.
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Képzeljünk el restrikciós enzimmel elvágott ragadós végű molekulákat, amik ragadós végei egymás
komplementerpárjai. Ezek egymáshoz tapadhatnak hidrogénkötésekkel, viszont ahhoz, hogy teljesen komplett
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kétszálú molekulát kapjunk, szükség van a ligáz segítségére. A láncok gerincét alkotó foszfodiészter-kötések
ugyanis hiányoznának a két eredeti molekula közül. A 3. animáción látható, ahogy a ragadós végek
összeragadása után a ligáz segítségével kapunk teljes (értékű) kétszálú láncokat.

3. animáció - A ligáz „molekulaforrasztó" szerepe.
Így a számítások során is fontos szerepet játszik ez az enzim, amikor rövidebb láncokból építünk fel
hosszabbakat. A rövid láncok ligáz segítségével történő összekötése már a következő alfejezetben is fel lesz
használva.
Most, hogy átnéztük a DNS molekulákkal végezhető műveleteket, készen állunk arra, hogy az első nagyhatású
kísérletek eredményeit, (egy új számítási paradigma születését) megnézzük.
Tehát következzen annak leírása, hogy az első kísérletekben mely számítási problémákat oldották meg a DNS
molekulákkal és hogyan. Ezek a kísérletek jelentették a kezdeti lépéseket az in vitro DNS számítógépek, vagyis
a kémcsőben/lombikban (élő sejten kívüli) DNS felhasználására matematikai, számítási problémák
megoldására.
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3. fejezet - Az első nagyhatású
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Most hogy már ismerjük a DNS molekulákat, és a velük végezhető alapvető műveleteket megnézzük, hogyan
tudjuk őket felhasználni számítási feladatokhoz. Ebben a fejezetben bemutatjuk Adleman és Lipton nagyhatású
kísérleti eredményeit, melyek a tudóstársadalom és a közvélemény számára is egyértelművé tették, hogy a DNS
molekulák segítségével számítási (matematikai) problémákat is meg tudunk oldani. Nemcsak a természet,
hanem mi magunk is kódolhatunk adatokat a DNS molekulákba, és számolhatunk velük...

1. 3.1. Adleman kísérlete
1994-ben L. Adleman kísérlete jelentett áttörést. Végre a gyakorlatban is sikerült „számításra fogni" a DNS
molekulákat: Adleman a Hamilton-út problémát egy konkrét hét csúcsú gráfra oldotta meg egy egy hetes
kísérlet során.

1.1. 3.1.1. Hamilton-út probléma
A Hamilton-út probléma a gráfelmélet egyik legismertebb NP-teljes (lásd pl. Függelék) problémája. Adott egy n
csúcsú (irányított) gráf. A feladat, hogy megadjunk egy olyan élsorozatot, utat (vagy azt, hogy van-e ilyen a
gráfban), amely a gráf minden csúcsát pontosan egyszer tartalmazza és benne (az első kivételével) minden él
onnan indul, ahova az előző él érkezett. Az ilyen típusú utat hívjuk Hamilton-útnak. Semmilyen egyszerű
feltétel nem ismert ilyen út létezésének eldöntésére (szemben pl. az Euler-út problémájával, ahol a gráf minden
élének pontosan egyszer kell az útban szerepelnie, és ha a gráf összefüggő és legfeljebb két páratlan fokszámú
csúcsa van, pontosan akkor van Euler-útja, vagy Euler-köre).
Ez esetben a polinomiálisan ellenőrizhető bizonyíték magának egy Hamilton-útnak a megadása.
Adleman a Hamilton-út problémát oldotta meg a 3.1. ábrán látható hét csúcsú gráfra.

3.1. ábra - Az Adleman által vizsgált gráf.
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Tehát erről a gráfról szeretnénk megtudni, hogy van-e benne olyan út, amely minden csúcsát pontosan egyszer
érinti. Lássuk először, hogyan kódolhatjuk a gráfot DNS molekulák segítségével.

1.2. 3.1.2. A gráf kódolása DNS molekulákkal
A gráf minden csúcsához hozzárendelünk egy-egy húsz nukleotid hosszúságú egyszeres DNS láncot.
Például a kísérletben a 2.-4. csúcsnak a következő láncok feleltek meg (5'-től 3' irányban):
2. csúcs: TATCGGATCG GTATATCCGA
3. csúcs: GCTATTCGAG CTTAAAGCTA
4. csúcs: GGCTAGGTAC CAGCATGCTT
Ezek a 20 hosszú láncok (angolul erre használhatjuk a 20-mer kifejezést) olyan 10 hosszúságú láncokból
épülnek fel, amelyek egyediek, és komplementer láncaik is különböznek mindegyiktől.
Hasonlóan, a gráf éleihez is 20 hosszú egyszeres láncokat rendelünk, ezeket az előzőekben már meghatározott
csúcsok láncainak segítségével definiáljuk. Ha egy x csúcsból vezet él az y csúcsba, akkor az y csúcs első tíz
nukleotidjának komplementer láncához kapcsoljuk az x csúcs második tíz nukleotidjának megfelelő
komplementerláncot.
Az Adleman példájánál maradva (5' → 3' irányban megadva):
a 2. csúcsból a 3.-ba mutató él: CATATAGGCT CGATAAGCTC
a 3. csúcsból a 2.-ba mutató él: GAATTTCGAT ATAGCCTAGC
a 3. csúcsból a 4.-be mutató él: GAATTTCGAT CCGATCCATG
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Ennek a molekula tervezésnek köszönhetően, ha két csúcsot él köt össze, akkor a molekuláik a
hidrogénkötésekkel össze tudnak kapcsolódni olyan kétszálú molekulákká, amikben az egyik szálon a csúcsok
kódjai, míg a másik láncon a megfelelő élek kódjai találhatóak.
Sétának (walk) nevezünk a gráfban egy olyan csúccsal kezdődő és csúccsal végződő sorozatot, melyben csúcsok
és élek felváltva következnek, és minden él éppen a között a két csúcs között szerepel a sorozatban, amelyeket
összeköt. A kísérletben létrejött kétszálú DNS láncok így sétáknak felelhetnek meg, ha minkét végükön csúcsot
kódoló szakasz van, míg az élek kódjaiból létrejött szál a sétának megfelelő utat kódolja. A másik lánc pedig
ugyanehhez az úthoz tartozó csúcssorozatot. A továbbiakban az út fogalmat ilyen általánosabb értelemben
használjuk, megengedve, hogy séta, vagy csúcssorozat reprezentálja azt.
8. Feladat. Írjon fel azoknak a molekuláknak a bázissorrendjét, amelyek
• a 2.-tól a 3. csúcsba tartó egy élt tartalmazó utat,
• a 2. csúcsból a 4. csúcsba vezető és közben a 3. csúcsot egyszer érintő utat,
• a 3. csúcsból a 2. csúcsba, majd vissza és megint át a 2. csúcsba menő utat
kódolják.
A gráfot tekintve, például létrejöhet a 3.2. ábrán látható utat megtestesítő kétszálú DNS lánc.

3.2. ábra - A csúcsoknak és az éleknek megfelelő láncok kétszálú, utakat reprezentáló
láncokká ragadhatnak össze.

9. Feladat. Adjon meg különböző hosszúságú utakat (2-9 csúcsot tartalmazókat) az adott gráfban, szemléltesse
őket DNS molekulákkal, ahogy a 3.2. ábrán is tettük.
Valóban a molekulákkal ez is acélunk, hogy megfelelően összeragadhassanak... Lássuk hogyan érte ezt el
Adleman a kísérletében.

1.3. 3.1.3. A probléma megoldása
Az összes csúcsnak és élnek megfelelő láncot berakjuk a levesbe. Adleman olyan oldattal dolgozott, amiben 50
pmol töménységben volt jelen minden egyes csúcsnak és élnek megfelelő kódlánc. Ennek megfelelően,
nagyságrendileg kb. 3 · 1013 darab volt mindegyikből az oldatban. Ezután hagyjuk, hogy a megfelelő DNS
láncok „egymásra találjanak". A folyamat során elméletileg előállhat az összes lehetséges út, gyakorlatilag ez
elég nagy méretig így is van köszönhetően az elképzelhetetlenül sok molekulának, ami jelen van a levesben:
minden viszonylag(?) rövid út meglesz az oldatban, és mind elég nagy számban.
Az oldathoz adott ligáz enzim biztosítja, hogy az egymás mellé kerülő csúcsokat reprezentáló láncdarabok
kovalens kötéssel (foszfodiészter-kötés) is összekapcsolódjanak (illetve hasonlóan az éleket jelképező szálon is).
Denaturálással a létrejött utak szálait szétválasztjuk. Ezután végzünk egy hosszvizsgálatot és az összes
megfelelő hosszúságú molekulát kivesszük: azokat amelyek hossza megegyezhet a Hamilton-út hosszával (jelen
esetben ez a 7 csúcsszor 20 bázispár, vagyis 140 nukleotid).
Az így nyert csak a megfelelő hosszúságú mintákat tartalmazó oldatot sokszorosítás művelettel dúsítjuk. Ezután
pecázás következik, először az első csúcsnak megfelelő komplementer szállal, az így nyert levesben biztos,
hogy minden molekula tartalmazza az első csúcsot. Ennek megfelelően ebben a lépésben esnek ki azok a szálak
is a vizsgálatból, amelyek 7 egymást követő él kódját tartalmazzák, vagyis a hosszuk megfelelő, de nem a
csúcsokat reprezentálják, hanem a másik szál voltak eredetileg. Csak olyan szálak maradnak, amelyek 7
csúccsal reprezentálható utakat kódolnak és tartalmazzák az első csúcsot. A maradék oldatot megint
sokszorosítással dúsítjuk, aztán pedig tovább pecázzuk a következő csúcsra, ezzel már csak olyan megfelelő
hosszú molekulákat megtartva, amelyek az első mellett a második csúcsot is tartalmazzák. A folyamatot
megismételve a maradék csúcsokra, végül ami marad az oldatban molekula, a probléma megoldását jelenti,
mivel a keresett hosszúságú, és tartalmaz minden csúcsot.
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Tehát végül azt kell eldöntetnünk, hogy maradt-e olyan DNS szálunk ami eleget tesz az összes előző mérésnek,
kiválasztásnak.
10. Feladat. Oldja meg a feladatot Adleman gráfjára:
1. írja fel az összes a 0. csúcsból induló 7 csúcsot tartalmazó utat, alkossák ezek az U 0 halmazt. Tegyük fel,
hogy itt tartunk a kísérlet során, vagyis megvannak azok a 7 csúcsból álló utakat reprezentáló molekuláink,
amelyek tartalmazzák a 0. csúcsot. Pl. 0341213 ∈ U0.
2. hajtsa végre a egymás után a többi csúcsokra egymás után a pecázási lépéseket (szűréseket), mikor mi
szűrődik ki, és mi marad meg? Készítse el az U 01, U012, U0123, ... U0123456halmazokat.
3. Adja meg a választ a problémára: van-e Hamilton-út a vizsgált gráfban?
Egyébként a példában a csúcsokat növekvő sorrendben végigjárva éppen egy Hamilton-utat kapunk, viszont a 2
→ 3 él eltávolításával egy olyan gráfot kapunk, ami már nem tartalmaz Hamilton-utat.
Adleman a kísérletben olyan gráfból indult ki, aminek 0. csúcsából csak induló, utolsó (6.) csúcsában csak
érkező élek vannak, ennek megfelelően csak olyan Hamilton-út létezhet, ami a 0. csúccsal kezdődik és a 6.
csúccsal végződik. Ezt ki is használta a megoldás során: a megoldás akkor is ugyanez lesz, ha csak ilyen ismert
végű utakat keresünk a kísérlet során. Ez a tény jól kihasználható a sokszorosítási fázisokban, ahol primereket
kell az oldathoz adnunk.
11. Feladat. Szimulálja az algoritmus működését ennek megfelelően: legyen a kiindulási halmaz U 06, amire
folytatni kell a munkát olyan, hogy csak azok a 7 csúcsú utak vannak benne, amelyek 2 végpontja a 0., illetve a
6. csúcs.
Készítse el az U 016, U0126, ..., U0123456halmazokat.

2. 3.2. Lipton kísérlete
Adleman kísérlete után Lipton 1995-ben publikálta a SAT megoldására szolgáló kísérletét. A SAT probléma is
NP-teljes, sőt a leggyakrabban vizsgált, a legnépszerűbb NP-teljes probléma.

2.1. 3.2.1. A SAT probléma
A SAT probléma alapvető szerepet játszik a bonyolultságelméletben, ugyanis ez az egyik legismertebb NPteljes probléma.
A feladat maga röviden a következő: adott egy propozicionális (vagy más néven ítélet-, vagy Boole-) logikai
formula, döntsük el, hogy kielégíthető-e, vagyis lehet-e a propozicionális változóknak (ítéletváltozók, Booleváltozók) értéket adni úgy, hogy a formula igaz legyen.
A feladatnak többféle speciális megfogalmazása is létezik, és használt mind az elméletben, mind a gyakorlatban.
Az első speciális alak, amikor a formula konjunktív normál formában adott. Az ítéletváltozókat, illetve
negáltjaikat (pozitív, illetve negatív) literáloknak hívjuk. Literálok diszjunkcióját elemi diszjunkciónak (vagy
klóznak) nevezzük. Elemi diszjunkciók konjunkciója adja a konjunktív normálformájú formulát. Közismert
tény, hogy minden propozicionális logikai formulához van vele ekvivalens konjunktív normálformájú formula.
A feladat maga így is NP-teljes. A következő, még speciálisabb alak, amikor a konjunktív normál forma mellett
az is adott, hogy az egyes elemi diszjunkciók hány literált tartalmaz(hat)nak. A feladat ilyen megszorítással
történő megfogalmazását nevezik n-SAT problémának. Az n-SAT n ≥ 3 esetén NP-teljes, míg a 2-SAT
probléma P-beli.
A tömör bizonyíték ez esetben egy kielégítő kiértékelés, amely megadja mely Boole-változó értéke legyen igaz
és melyek legyenek hamisak.
Itt említjük meg, hogy diszjunktív normál formájú formulák esetén a SAT probléma megoldása triviális.
Literálok konjunkcióját elemi konjunkciónak hívjuk. Elemi konjunkciók diszjunkciója adja a diszjunktív normál
formát. Minden ítéletlogikai formulával van ekvivalens diszjunktív normálformájú formula is. A kiértékelő
algoritmus egyszerű: tekintsük az első elemi konjunkciót: legyenek a benne szereplő pozitív literálok igazak, a
negatív literálok változói pedig hamisak. Mivel a formula többi része diszjunkcióval kapcsolódik, nem érdekes
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az igazságértéke, a diszjunkció egyik tagjának igazsága az egész formulát igazzá teszi. Egyetlen egy esetben
nem sikeres az értékadás: ha az elemi konjunkcióban van olyan ítéletváltozó, ami pozitív és negatív literálként is
szerepel. Ekkor az adott elemi konjunkció nem kielégíthető, az algoritmusnak a következőt is ellenőriznie kell.
Ha találunk kielégíthető elemi konjunkciót (az előbbi módon igazságértékeket rendelhetünk a Boole
változókhoz), a formula kielégíthető. Ha egyik elemi konjunkció sem kielégíthető, akkor a formula sem. Ez
tehát egy lineáris (sőt valós-idejű, real-time, ami ráadásul sokszor már az input véges előtt megadja a pozitív
választ) algoritmus, vagyis a leghatékonyabb algoritmusok egyike. Hol van akkor a bökkenő, hogy lehet mégis
nehéz a SAT? Hiszen köztudottan konjunktív normálformájú formulát egyszerűen átkonvertálhatunk diszjunktív
normálformájúvá a disztributív azonosságok segítségével. Gondoljunk csak bele, hogyan változik a formula
hossza ezzel a transzformációval... A diszjunktív normálformájú formulákra annak eldöntése nehéz, hogy a
formula logikai törvény-e (vagyis, hogy minden lehetséges kiértékelés esetén igaz lesz-e). Ez a kérdés a
konjunktív normálformájú formulák esetén oldható meg egyszerűen.

2.2. 3.2.2. A SAT megoldása DNS molekulákkal
Most nézzük a SAT megoldását DNS-ek segítségével.
Legyen adott az alábbi formula (konjunktív normál formában):

A megoldás során először tekintsük a 3.3. ábrán látható gráfot. Minden ebben a gráfban levő maximális
hosszúságú út (ezek az s kezdőponttól a t végpontig vezetnek) minden egyes változóra pontosan vagy a változót,
vagy a negáltját tartalmazza.

3.3. ábra - A három változóval rendelkező formulákhoz használható kiindulási gráf
SAT problémához.

Nézzük, hogyan használhatjuk a DNS molekulákat: A változóknak és a negáltjaiknak (mint a gráf csúcsainak)
egyszálú DNS láncokat feleltetünk meg, hasonlóan ahhoz, mint ahogy a Hamilton-út problémánál tettük az
előző alfejezetben. Ebből, ahogy Adleman kísérletében is láttuk, létrehozhatunk egy olyan oldatot, amiben a
gráfban található utak vannak kódolva.
A 3.3. ábrán látható gráfban az összes maximális hosszúságú út (a gráf speciális szerkezet miatt azt is
mondhatjuk, hogy az összes s-ből induló és t-be vezető út) egy-egy kiértékelésnek felel meg. Ha egy változónak
a pozitív literáljának megfelelő csúcsot tartalmazza, akkor az adott változó értékét igaznak (1) tekintjük ebben a
kiértékelésben, ellenkező esetben padig, ha a negatív literálnak megfelelő csúcs szerepel, akkor az adott változót
hamisnak (0) tekintjük e kiértékelésben.
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9. Példa. Például egy ilyen maximális út

ami az a igaz, a b és c változók hamis értékét kódolja.

Mivel az s és a t minden úton szereplenek, valójában őket nem tekintjük a kód részének (a 3.3. ábrán kékkel
jelzett csúcsok és élek, csak technikai jellegű szerepet játszanak, ők adják pl. az ismert láncvégeket, ami pl.
sokszorosítás esetén kell. Ennek megfelelően elméleti modellekben nem is mindig tekintjük őket a kód
részének. Tehát a 9. példá [62]ban megadott utat írhatjuk az
reprezentált kiértékelést az abc változósorrendet rögzítve 100 alakba.

rövidebb formába, illetve az általa

Az eredeti, tetszőleges utakat tartalmazó oldatból pl. hosszmérés alapján kiválaszthatjuk a maximális hosszúakat
(n változós formulához készített gráf esetén n+2 csúcs hosszúak, a +2 a gráf két végpontja, s és t kódja miatt).
Alternatívaként a két végpontot jelentő csúcsra s-re, majd t-re pecázva is megkaphatjuk az összes olyan utat
tartalmazó oldatot, amik a lehetséges kiértékeléseket kódolják. A lehetséges kiértékelések száma 2 n, esetünkben
8.
Ez a leves lesz a kiindulási halmazunk.
12. Feladat. Sorolja fel a kiindulási halmazban szereplő utakat, és adja meg az általuk reprezentált
kiértékeléseket.
Vegyük észre, hogy szemben Adleman kísérletével, ahol az input gráf kódja volt a levesben, itt az input
formulát még nem használtuk fel. Ennek megfelelően a kiindulási halmaz másolata (megfelelő sokszorosító
műveleteket elvégezve, és szétöntve az oldatot) eltehető más ugyanennyi változós formula vizsgálatához.
Folytassuk, most Lipton kísérletének bemutatását, az input formulának megfelelő műveletek végrehajtásával.
Tekintsük tehát sorban a formula klózjait, és keressük azokat az értékeléseket, amelyekre minden klózban van
igaz literál. Ezt a DNS-ekkel a következőképpen tehetjük meg.
Eredetileg tehát mindenféle értékelésünk ott van a levesben. Ezután sorra vesszük a klózokat, és minden egyes
klózra a következő lépéseket végezzük el. Először is annyi másolatot készítünk a lombikból (a benne levő DNS
szálakról) amennyi literál alkotja az adott klózt. Vagyis a sokszorosítás műveletét is felhasználva szétosztjuk a
lombik tartalmát ennyi részre. Minden ilyen lombikhoz hozzárendeljük az adott klóz egy literálját. Ezután,
mindegyik lombikban a hozzárendelt literáloknak megfelelő komplementerek molekulákkal pecázunk,
mindegyik levesből kiválasztjuk azokat a láncokat amikben az adott literál igaz (vagyis a kód tartalmazza
részszóként az adott literál kódját). Ezután összeöntve a lombikok tartalmát pontosan azok a molekulák lesznek
ebben, amelyekben az adott klóz igaz. Tekintsük az így létrejött levest a további vizsgálat alapjául.
Az eljárást megismételve a több klózra is, mindig kiesnek azok a molekulák, így azok a kiértékelések, amik az
adott klózt nem elégítik ki. Végül, az utolsó klózra is elvégezve a lépéseket, csak azok a láncok maradnak az
oldatban, amelyek kielégítik az egész formulát. Már csak azt kell ellenőriznünk, hogy maradt-e DNS láncunk az
oldatban.
A megadott példa esetén az algoritmust a 3.4. ábra mutatja.

3.4. ábra - A példában megadott klózok literáljai szerint szűrünk.
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10. Példa. A
következőképpen megy végbe:

formula esetén az első klóznál történő szűrés a

Először mindhárom lombikban megtalálható, mind a 8 lehetséges kiértékelés:
Lombik 'a'

Lombik

Lombik

000

000

000

001

001

001

010

010

010

011

011

011

100

100

100

101

101

101

110

110

110

111

111

111

Lombik 'a'

Lombik

Lombik

100

000

000

101

001

010

A szűrés műveletének elvégzése után:
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110

100

100

111

101

110

Az összeöntött lombik tartalma:
000, 001, 010, 100, 101, 110, 111.
(Láthatjuk, hogy a 011 az egyetlen kiértékelés, ami eltávolításra került.)
Folytassuk az algoritmus végrehajtását, kielégítő-e a B formula?
13. Feladat. Szimulálja a Lipton-féle algoritmust az
•
•

•
formulákon. (Használja a leírásban a reprezentált bitsztringeket.)
Melyik formula esetén milyen lépésekből áll az algoritmus?
Melyik lépésben mely molekulák szűrődnek ki, és melyek maradnak benn a rendszerben?
Melyik formula kielégíthető és melyik nem?

3. 3.3. Megjegyzések az in vitro DNS számításokhoz
Eredeti kísérletükben Adleman és Lipton is nagyon kis méretű problémákkal dolgozott, amiket akár papíron
ceruzával/tollal is rövid idő alatt megoldhat bárki. A nagy áttörés a probléma megoldási módszerükben az, hogy
a DNS molekulákkal laboratóriumi körülmények közt, az élő testen kívül (in vitro) lehet dolgozni és elméleti
(matematikai, számításelméleti) problémákat megoldani.
E könyv megírásakor a legnagyobb méretű SAT probléma, amit DNS számítással oldottak meg 20 változós, 24
klózt tartalmazó 3SAT formula volt. 2002-ben ez a kísérlet jelentette annak a mérföldkőnek az elérését, hogy a
DNS segítségével olyat számoljunk ki, amire egy ember nem képes számítógépes (jelenesetben DNS
számítógépes) segítség nélkül. A 20 változós probléma már több, mint egymillió kiértékelést jelent, ami
reménytelennek tűnik segédeszközök nélkül...
A következő lépcsőfok a 2008-ban publikált teljesen automata DNS 3-SAT megoldógép. Itt ugyan csak egy 10
változós 3-SAT problémát oldottak meg kísérletileg, de a kísérlet az előző 20 változós kb. két heti emberi
munkával elvégezhető (vagyis végig emberi kézzel irányított és felügyelt) mérés helyett csak 28 óráig tartott.
A fizikai méreteket tekintve a DNS-sel történő összes lehetőség ellenőrzésén alapuló (nyers erő, vagy „bruteforce") megoldási módszer elvi korlátja valahol 60-70 változónál lehet. Okosabb algoritmussal, pl. egy
szélességi keresővel a keresési tér kb. 120 változós formulák esetén éri el az elvi határérértéket. Egy ilyen
irányú, a lehetséges molekulák számát jelentősen lecsökkentő módszer a ligáz-láncreakció segítségével
működik: itt a molekulákat a számítás közben építik fel a ligáz segítségével, az ígéretes molekulák
sokszorosítása mellett viszont, a rossz (biztos, hogy nem kielégítő kiértékelést adó) molekulákat a már a
számítás során feldarabolják.
Egyébként érdemes belegondolni abba, hogy a bemutatott kísérletek idején (kb. 20 éve) egy tipikus számítógép
másodpercenként egymillió műveletet volt képes végrehajtani (néhány Mhz órajel). A leggyorsabb
szuperszámítógép kb. milliószor volt ennél gyorsabb, az kb. 10 12 művelet/másodperc sebességgel rendelkezett.
Egy az Adlemanéhez hasonló elrendezésű kísérlet egy lépésében kb. 10 14 művelet hajtódik végre párhuzamosan,
de elvileg ez akár 1020 méretre is növelhető nagyobb koncentrációjú (nem piko- hanem mikromolos) oldatokat
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felhasználva, amivel egy lépésben annyi művelet lenne végrehajtható, mint amire az akkori leggyorsabb
szuperszámítógépnek is évezredekre lenne szüksége.
De legalább ilyen fontos érv szólt a DNS-ek használata mellett energetikai oldalról is. Tudva, hogy a
hagyományos számítógépek irreverzibilis számítása (elvileg is) hőt termel, és nem is keveset. Elvi, fizikai
határértékként 1 Joule energiával 34 · 1019 irreverzibilis művelet hajtható végre. Az akkori számítógépek kb. 10 9
műveletet tudtak egy 1 Joule energiával elvégezni, és bár azóta nagy fejlődésen mentek keresztül, még mindig
nagyon le vannak maradva a molekuláris számítások energiahatékonyságától: a DNS-ek segítségével kb. 2 · 1019
műveletre lehet elég 1 Joule energia (itt pl. ligázos oldatban való kétszálú molekulás műveletekről van szó).
Hasonlóan az információ tárolásában a DNS képes 1 bitnyi információt kb. 1 köbnanométer helyen tárolni, míg
az elektromágneses számítógépeken (szalagok, és CD lemezek stb.) abban az időben 1 bit tárolásához
nagyságrendileg 1012 köbnanométerre volt szükség. Azóta itt is nagy fejlődésen ment keresztül az elektronikai
ipar, de a DNS adatsűrűsége még mindig messze áll az elérhető technológiák adatsűrűségétől.
Persze senki nem gondolta, hogy a hagyományosan számológépként (nagy számok összeadása, szorzása), vagy
szövegszerkesztőként, email és egyéb kommunikációra nagyon is alkalmas és jól bevált számítógépeket le
fogjuk cserélni DNS számítógépekre, de felmerült az ötlet, hogy bizonyos részfeladatokat, vagy speciális (pl.
biológiai) célfeladatokat esetleg a DNS segítségével hatékonyabban, pontosabban, egyszerűbben oldhatunk
meg...
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4. fejezet - Szűrő modell
A Lipton-féle SAT probléma megoldási módszer alapján kifejlesztett általános módszert szűrő modellnek
nevezzük. Számos NP-teljes probléma megoldható e módszer segítségével (természetesen gyakorlatban csak
egy adott méretig). Ebben a fejezetben néhány ilyen problémának a DNS-ekkel való megoldását mutatjuk be,
illetve kitekintünk a modell különböző variációira is.
A szűrő jellegű DNS számításokban a sztringek, mint DNS molekulák véges multihalmazain hajtjuk végre
műveletek (operátorok) sorozatát. A multihalmaz jelen esetben azt jelenti, hogy egyes sztringekből általában
egynél több példány is jelen van. Általában a számítás egy kiindulási halmazból indul és végül egy megoldás
halmazt állít elő. Mielőtt rátérünk a különböző műveletek ismertetésére, nézzük milyen jellegű kiindulási
halmazokat használhatunk.
A kiindulási halmaz általában n-nel arányos hosszú sztringeket tartalmaz, ahol n a megoldandó input probléma
mérete. A halmaznak a megoldandó probléma minden lehetséges megoldását tartalmaznia kell (sztring formába
kódoltan). Másrészt olyan halmaz lehet kiindulási halmaz, ami könnyen előállítható.
Ilyen kiindulási halmaz lehet pl. körmentes irányított gráfban levő összes utat tartalmazó multihalmaz. Például a
Lipton-féle problémamegoldáshoz is használt gráf egy általánosabb formája:
•

ahol

összesen nk + 2 csúcsot tartalmaz, míg

•

aminek elemszáma pedig 2n +
(k-1) n2.

Egy ilyen gráfban levő maximális hosszúságú utak (k+2 csúcsot tartalmazó utak) a végükön levő fix csúcsokkal.
Ha feltételezzük, hogy egy adott problémában k változó szerepel, és mindegyik éppen n különböző értéket vehet
fel, akkor ezek az utak éppen az összes lehetséges „értékelést" jelentik. A SAT probléma megoldásához a éppen
a

gráfot használtuk Lipton algoritmusához.

14. Feladat. Rajzoljuk fel a

gráfot, és adjuk meg a maximális utakat benne.

Szokás a gráf olyan verziójának a használata is, amelyben minden
csúcshalmaz után egy pi pozíciót jelző
csúcs van beszúrva, és az s = p0, valamint a t = pk+1. Ennek megfelelően a maximális utak a
alakúak, megfelelő j1,...,jk értékek mellett. Így ugyan több csúcsból áll a gráf (nk + k +
1), viszont az élek száma 2kn-re módosul. A pozíciójelek pedig egyes algoritmusok esetén további jelentőséggel
bírnak. Ezeket a fix, minden maximális úton előforduló pozíciócsúcsokat is tartalmazó gráfokat
15. Feladat. Rajzoljuk fel a

-val jelöljük.

gráfot, és adjuk meg a maximális utakat benne.

Maga a számítás a kiindulási halmaz el(ő)készítése után abból áll, hogy kiszűrjük azokat a sztringeket, amelyek
nem lehetnek megoldások (biztosan nem azt reprezentálnak). Általában a modell számítási ereje abban rejlik,
hogy a (multi)halmaz elemeinek száma exponenciális a probléma méretét jelző n-hez képest. Ebben a részben
ilyen számításokra mutatunk példákat.
Az alapmodelleben a következő három műveletet fogjuk használni a multihalmazokra:
• szétválaszt(T, T+, T-, x): a T multihalmaz kettéválasztása a T+ és a T- multihalmazokba, az alapján, hogy az x
sztringet részsztringként tartalmazza-e az adott T-beli sztring: a T+-ba kerülnek a T-nek azok az elemei,
melyek részsztringként tartalmazzák x-et, a többi T-beli elem pedig T--ba, a művelet mellékhatásaként a T
üressé válik;
• egyesít(T1,...,Tn): két vagy több multihalmaz uniója, az eredmény a Tn-ben keletkezik, mely eredetileg üres is
lehetett (n ∈ ℕ);
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• detektál(T): a T multihalmaz vizsgálata, hogy van-e benne sztring: a válasz 'IGEN', ha T nem üres, 'HAMIS',
(vagy 'NEM') ha a T üres.
Ezt a szűrő modellt egyébként szokás memóriátlannak is nevezni, mivel a sztringek maguk nem változnak meg
a számítás során.
Vizsgáljuk meg most a gráfelméleti 3-színezés problémát, amin Adleman 1996-ban ezt a módszert szemléltette.
11. Példa. Adott egy G = (V,E) gráf, ahol V = {a1,..., am}. A kérdés, hogy kiszínezhetőek a csúcsai három színnel
(legyenek ezek a piros, kék és a zöld), oly módon, hogy minden csúcshoz pontosan egy színt rendelünk, és nincs
olyan éle a gráfnak, amely azonos színű csúcsokat köt össze. Annak meghatározása, hogy egy input gráf a fenti
módon 3-színezhető-e, NP-teljes probléma.
A feladat megoldását részletesen ismertetjük: Vegyük alaphalmaznak a
utakat tartalmazó multihalmazt. Ezen utakon a

gráf alapján készült maximális

csúcs jelentse azt, hogy a G input gráf ai csúcsának színe

piros (ha
szerepel), kék (ha
szerepel), illetve zöld (ha
szerepel) az adott sztring által
reprezentált színezés mellett (a továbbiakban a példában a színek angol kezdőbetűit tartalmazó imént bevezetett
csúcsneveket/betűket használjuk). Tehát minden sztring egy-egy lehetséges gráf(csúcs)színezést kódol, pl. a
sr1r2...rmt azt, amiben minden csúcs pirosra van színezve. Tehát a kiindulási halmaz megvan, az algoritmus
lépései a következők:

SZŰRŐ MODELL ALGORITMUSA gráf 3-színezéshez
Input:
gráf maximális útjai, mint T multihalmaz, illetve a G=(V,E) input gráf
1: for each (ai,aj) ∈ E do
2:
szétválaszt(T,Tr,Tbg,ri)
3:
szétválaszt(Tbg,Tb,Tg,bi)
4:

szétválaszt

5:

szétválaszt

6:

szétválaszt

7:
egyesít
8: end for
9: detektál(T)

Az algoritmus működési elve a következő: A lényegi rész egy for ciklusból áll, amely az input gráf minden
egyes élére lefut. A ciklus magjában először (2-3 lépés) megvizsgáljuk az él első csúcsának színét, ez alapján az
adott színezést reprezentáló sztring a Tr, Tb, illetve Tg (multi)halmazba kerül. Ezután az adott él második
csúcsának megvizsgálásával (4-6 lépések) kiszűrjük azokat a színezéseket, amelyekben az adott él mindkét
végpontja azonos színnel van színezve (pl.
halmazba kerül a sztring, ha mindkét csúcs piros az adott
színezés szerint). A 7. lépésben a T halmazba egyesítjük azokat a sztringeket, amelyek olyan színezést
tartalmaznak, amiben a jelenleg vizsgált él csúcspontjai is különböző színűek (azon színezések, amikben már
egy korábban vizsgált élre azonos volt a végpontok színe, már korábban ki lettek szűrve). Végül, miután az
ellenőrzés minden élre megtörtént, nem marad más, mint megnézni, hogy maradt-e olyan színezés, amit nem
szűrtünk ki, vagyis minden élére teljesül G-nek, hogy az adott színezés mellett az él végei különböző színűek.
16. Feladat. Futtassuk le/szimuláljuk az algoritmust a G = ({a1, a2, a3, a4, a5}, {(a1, a2), (a1, a3), (a1, a4), (a2, a4),
(a3, a4), (a3, a5), (a4, a5)}) gráfra. Adjuk meg egy helyes 3-színezését a gráfnak.
17. Feladat. Adjunk meg olyan 5 csúcsú gráfot, amely nem színezhető 3 színnel a feladatnak megfelelően (nem
3-színezhető), szimuláljuk az algoritmust erre a gráfra is.
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Amint láthatjuk az algoritmus a gráf éleinek számával arányos műveletet igényel (köszönhetően a masszív
párhuzamosságnak), amivel szemben hagyományos számítógépen csak a gráf méretével exponenciális időben
tudjuk megoldani.
A következő alfejezetekben a szűrő modell további változataiból mutatunk be néhány jelentősebbet.

1. 4.1. Szűrés Blokkolással
Az ilyen típusú algoritmusok ugyancsak egy olyan kiindulási (multi)halmazból indulnak ki, amely a lehetséges
megoldások egyszálú DNS kódjait tartalmazza. A megoldás előállításához ezesetben blokkoló láncokat
használunk, ezek olyan komplementer DNS láncok, amik azokkal a megoldásjelölt láncokkal amelyek nem
bizonyulnak megoldásnak teljes kétszálú molekulát hoznak létre, míg a megoldásokat reprezentáló láncok vagy
teljesen egyszálúak maradnak, vagy csak részben lesznek kétszálúak, a megvalósított kísérlettől függően.
A kiindulási halmaz el(ő)készítése után itt is különböző műveleteket használhatunk. A blokkoló halmazokat is
hasonlóan kell el(ő)készíteni, tehát ezekre is feltétel, hogy egyszerűen elkészíthetőek legyenek.
A modell főbb műveletei, amikből az algoritmusok felépülnek, a következők:
• sokszorosít(T): a T multihalmaz azon szavainak „erősítése", vagyis számuk sokszorosára emelése, amelyek
nem blokkoltak;
• az egyesítés és a
• detektálás művelete az előző modellel azonos módon működik;
• szekvenál(T): ez a művelet a T multihalmaz (lombik) egy nem blokkolt sztringjét adja (szükség lehet rá, ha
nem csak egy igen-nem kérdésre keressük a választ).
A sokszorosítás művelete szorul egy kis magyarázatra, hiszen elsőre nem tűnik világosnak, hogy hogyan lehet a
gyakorlatban a nem blokkolt elemek számát megsokszorozni anélkül, hogy a blokkolt láncokkal történne
valami. Erre kínálhat megoldást a következő javaslat: a blokkoló molekulák nem DNS molekulák lesznek,
hanem peptid nukleinsavak (PNS), ami kémiailag nagyon hasonlít a DNS-re és az RNS-re, de a természetben
nem fordul elő egyetlen élőlényben sem. A PNS gerincét N-(2-aminóetil)-glicin egységek építik fel, amik
egymáshoz peptidkötéssel kapcsolódnak. A szokásos purin és pirimidin bázisok pedig metilén-karbonil kötéssel
kapcsolódnak a gerinchez. A PNS/DNS komplexek magasabb hőmérsékleten esnek szét, mint a DNS/DNS
kettős spirál, ami lehetőséget ad arra, hogy ezen komplexek megbontása nélkül lehessen elvégezni a DNS
láncok polimeráz láncreakcióját.
Tehát a szűrés nem a nem kívánt láncok eltávolításával történik, hanem éppen a rajtuk alkalmazott művelettel, a
blokkolással. Ez a blokkolás végleges, vagyis az egyszer blokkolt szálak már nem befolyásolják a további
számítást, így elvileg akár eltávolítottnak is tekinthetjük őket.
Ezeket alkalmazhatjuk pl. a SAT probléma megoldására a következő módon:
1. Legyen adott egy konjunktív normálformájú propozícionális logikai formula n változóval ({x1, ..., xn}).
2. Az összes lehetséges értékelést tekinthetjük n hosszúságú a {0,1} ábécé feletti sztringnek: z = a1 ... an, ahol a1,
..., an ∈ {0,1}, ai éppen az xi változó értéke a z által reprezentált kiértékelésben.
Egy konjunktív normál formájú formulát egy értékelés akkor nem elégít ki, ha van olyan klóz (elemi
diszjunkció) a formulában, ami az adott értékelés esetén hamis.
3. Ennek megfelelően készítsük el a blokkoló(multi)halmazokat, minden klózhoz egyet: pl. az
elemi diszjunkciónak megfelelő blokkolóhalmaz tartalmazza az összes olyan z = a1a2a3a4 ... an lánc
komplementerét, amelyben az a1 = 0, az a3 = 1, és az a4 = 0; vagyis a blokkolóhalmaz az összes olyan
megoldásjelölt lánc blokkolására képes, amelyben ez a klóz nincs kielégítve.
4. A formula összes elemi diszjunkciójára ismételjük meg az eljárást (a maradékot mindig sokszorosítva).
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5. Ezután már csak annak detektálása van hátra, hogy maradt-e megoldásként kiértékelés, ha magát a kielégítő
kiértékelést is szeretnénk tudni, a szekvenálás műveletével tehetjük meg.
18.

Feladat.

Alkalmazza

az

előzőekben

leírt

blokkolással

történő

szűrő

módszert

formulára.

a

Melyik

lépésben megy kiértékelések lesznek blokkolva? Kielégíthető-e a megadott formula?

2. 4.2. Szűrés Felületen
A szűrő modellek egy lehetséges változata a felületi kémián alapul. Az egyszálú DNS láncok itt nem az
oldatban (lombikban) úszkálnak, hanem egy (üveg, arany vagy szilícium) felülethez vannak odaragasztva. A
láncok bináris sztringeket kódolnak, amikkel logikai feltételeknek megfelelően dolgozunk. A kiindulási halmaz
azonos hosszúságú bináris szavak kódjait tartalmazza. A következő alapműveleteket végezhetjük a halmazzal:
• megjelöl(B): ahol B pedig egy logikai formula: megjelöljük az összes láncot, ami a B formulát kielégítő láncot
kódol (a B formulának nem feltétlenül kell az összes változót tartalmaznia);
• visszavon: az összes megjelölt elemről a megjelölés eltávolítása, vagyis a megjelölés „visszavonása";
• kidob(C): a C értéke lehet 'megjelölt', illetve 'jelöletlen', az összes C értékű elem törlése, kidobása a
halmazból;
• detektál: megnézzük maradt-e még elem a halmazban, ha maradt, akkor 'IGEN' a válasz, egyébként 'NEM' (ez
a számítás utolsó lépése).
Láthatjuk, hogy ebben a modellben nincs összeöntés, (multi)halmazokat nem egyesíthetünk. Viszont logikai
számításokra, pl. kielégíthetőség vizsgáltra a modell nagyon kézenfekvő.
A számítás menete általában tehát: bizonyos elemeket megjelölünk, a megjelölteket, vagy a jelöletleneket
töröljük, majd a jelölést visszavonjuk, más feltétel szerint újra megjelölünk egyes elemeket, stb.
A megjelölés technikailag pl. olyan láncok hozzáadásával történik, amelyek kétszálúvá egészítik ki a megjelölt
láncokat, és ezzel meg tudják óvni őket a törlés műveletétől.
Az ismertetett modellel rokon az ún. univerzális DNS chip, amit itt nem ismertetünk részletesebben.

3. 4.3. Párhuzamos Szűrés
A párhuzamos szűrés olyan változata az előző példában is látott számítási modellnek, amely segítségével
minden NP-beli probléma megoldására könnyen adhatunk hatékony és elegáns algoritmust. A fő különbség az
eredeti és a párhuzamos szűrés között, hogy ebben a modellben egyszerre egymással párhuzamosan több
lombikkal is végezhetünk műveleteket (ha elég nagy labor és elég laboráns áll rendelkezésre, akkor ez így is
van).
Ez a szűrési modell is a „megjelöl és rombol" elven alapul, vagyis egy adott (multi)halmaz, lombik tartalmát,
nem két részre bontjuk, amik felhasználhatóak lesznek a továbbiakban, hanem egyszerűen eltávolítjuk azokat az
elemeket, amik nem kellenek a további számítás során.
A kiindulási halmaz el(ő)készítése után, a következő alapműveleteket végezhetjük:
• kidob(T,S): ahol S = {w1, ..., wn} szavak véges halmaza (n ∈ ℕ), ez a művelet eltávolítja a T halmazból az
összes olyan szót, párhuzamosan, amely tartalmazza legalább az egyik wi∈ S szót részszóként;
• egyesít({T1, ..., Tn}, T): a Ti halmazok uniójaként, párhuzamosan hozza létre a T halmazt (n ∈ ℕ);
• másol(T, {T1, ..., Tn}): a T halmazt lemásolja n példányban, párhuzamosan hozva létre a T1, ..., Tn halmazokat
(n ∈ ℕ);
• szekvenál(T): ez a művelet a T halmaz egy véletlen sztringjét adja, ha a T nem üres, ha pedig a T üres, akkor
ez a tény az eredmény (ez a művelet a számítás utolsó lépése).
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A modell hatékonyságának, alkalmazhatóságának lényegét a következő példán mutatjuk be.
12. Példa. Adott az első n pozitív szám {1,2,...,n} halmaza. Állítsuk elő ezen számok összes permutációját.
A példa nehézsége a halmaz számosságában rejlik, ugyanis az n elemnek n! permutációja van, ami gyorsabban
nő az n értékével, mint az n exponenciális függvénye. Tehát pusztán a megoldáshalmaz leírásához is rengeteg
idő kell hagyományos eszközökkel.
A kiindulási halmaz jelen esetben a pozíciójeleket is tartalmazó
gráf maximális útjainak kódját tartalmazza.
Egy ilyen kódot a p0i1p1i2 ... pn-1in pn alakba írhatunk, ahol a pj elemek fixek, az ij-k pedig az {1,2,...,n} halmaz
elemei (valójában a gráf megfelelő
csúcsainak alsó indexei). Ennek megfelelően minden ilyen sztring, a
pozíciójeleken kívül n számot tartalmaz, de lehetséges, hogy egyet többször is...
A feladat megoldása a következő algoritmussal történik:

PÁRHUZAMOS SZŰRŐ MODELL ALGORITMUSA permutációk elkészítéséhez
Input:
gráf maximális útjai, mint T multihalmaz
1: for j = 1 to n -1 do
2:
másol(T,{T1,T2,...,Tn})
3:
for each i∈{1,2,...n és k∈{j+1,...,n} in parallel do
4:
kidob(Ti,{i'pj ∣ 1≤ i'≤ n, i≠i'} ∪ {ipk})
5:
end for
6:
egyesít({T1,T2,...,Tn},T)
7: end for
8: az output halmaz T

Az algoritmus lényege a belső for ciklus, aminek törzsét párhuzamosan hajthatjuk végre. A ciklust az i ∈ ℕ
minden 1 ≤ i ≤ n értékére és a k ∈ ℕ minden j < k ≤ n értékére, vagyis olyan (i,k) párokra hajtjuk végre, amelyek
esetén mindkét feltétel fennáll. A lényeg a 4. sorban zajlik: itt kidobjuk azokat az elemeket, amikben nem az i
érték áll a pj előtt, vagyis a j-edik helyen, illetve kidobjuk azokat az elemeket, amikben az i valamely a j utáni
pozícióban (is) megtalálható. Tehát a Ti-ben pontosan azok a sztringek maradnak meg, amikben a j. helyen az i
szerepel, és sehol később. Mivel a külső ciklus az első pozíciótól indul (j=1), először azokat a sztrinegeket
dobjuk ki, amikben az első helyen szereplő érték szerepel máshol is (a T1-ben pl. ha nem az 1 érték szerepel a jedik, vagyis első helyen, illetve ha ez az érték szerepel máshol, a Ti-ben pedig ugyanezt a szűrést végezzük az i
értékkel: kidobunk minden sztringet, amiben az j-edik, vagyis most az első helyen nem az i érték áll, illetve
amiben az i érték valahol máshol előfordul). A 6. sorban egyesítjük a lombikok tartalmát, így a T-ben minden
egyes {1,...,n}-beli értékre megvannak azok a sztringek, amik első pozíciójában az adott érték szerepel, és az
sehol máshol nem szerepel a sztringben. A ciklus j-edik iterációja után az első előforduló j érték a megmaradt
sztringekben bizonyosan nem fordul elő kétszer. A számítás végére ekkor pontosan azok a sztringek maradnak
csak meg, amikben minden egyes érték pontosan egyszer szerepel, tehát egy permutációja az {1,2,...,n}
halmaznak.
Az algoritmus 4. pontját, a következő alakokba is írhatjuk:

4
4

kidob(Ti,{1pj,...,(i-1)pj,(i+1)pj,...,npj,ipk})
kidob(Ti,{i≠pj,ipk})

Az eredeti alaknál a most leírt első alak kifejezőbbnek tűnhet, mivel a kiszűrendő részsztringek így felsorolva
talán könnyebben olvashatók. A legutolsóként felírt alak a legtömörebb (a párhuzamos modell egyik bevezetője
M. Amos használja így), de a fentiek értelmében így már érhető is: Azokat a sztringeket kell kiszűrnünk, ahol
nem az i áll a pj helyjelölő előtt, illetve azokat amikben az i-t a pk jelölő követi.
Az ilyen modellben megoldott feladatokban általában ez az a művelet, ami lényegi részét jelenti a
párhuzamosan is megvalósítható algoritmusnak.
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(A minden út elején ott levő p0 valójában nem vesz részt a kódolásban, hiszen az n pozíciót a p1, ..., pn kódok
jelzik. Ennek megfelelően igazából nincs is rá szükség. Akár a
gráf kis módosításával fizikailag is
megszabadulhatunk tőle. A továbbiakban az eredményt e nélkül a kódrész nélkül tekintjük.) Az előállított
halmaz tehát
a (módosított)
gráf
maximális útjai közül pont azok kódját tartalmazza, amelyekben nincs két különböző pozíció, j és j' (1 ≤ j, j' ≤
n), hogy az ottani értékek megegyeznek (ij = ij'). Ennek megfelelően ha csak a
kódrészek értékeit tekintjük,
akkor az előállított sztringek éppen az {1,2...,n} halmaz összes lehetséges permutációit kódolják.
Látható, hogy a párhuzamosítható rész az input méretével lineáris számú műveletet enged meg egyidejűleg
elvégezni (vagyis ennyi az egyszerre párhuzamosan végzett műveletek száma).
A bemutatott példánkban létrehozott permutációkat kódoló sztringeket tartalmazó multihalmazt a
-t kódoló
kiindulási multihalmazból n-nel lineáris számú párhuzamos lépésben. (Attól függően hogy az algoritmus
párhuzamosan végrehajtható utasításait konstans idővel, vagy a paramétereiknek megfelelő időben
végrehajthatónak tekintjük szokás a gyenge és az erős modell megkülönböztetése. Az erős modellben a
permutációk a n négyzetével arányos időben állíthatóak elő, ami jobban tükrözi a valóságot.) Ennek
megfelelően, az így létrejött halmaz is könnyen előállítható és használható más feladatok megoldásához
kiindulási multihalmazként.
19. Feladat. Futtassuk/szimuláljuk a permutációk előállítására szolgáló algoritmust n=3 esetén.
A párhuzamos szűrés algoritmusával sok NP-teljes probléma, többek közt, a részgráf-izomorfia, illetve a
maximális klikk megtalálása is hatékonyan elvégezhető.

4. 4.4. Szűrés Memóriával
A szűrő modellnek, több más formája mellett, Adleman bevezette a memóriával rendelkező változatát is, ebben
a V = {b1, ..., bn} ∪ {c1, ..., cn} ábécé feletti sztringeket használhatunk (a
gráf alapján) amiben az ún. átvált
művelettel egy adott sztring megadott, i-edik betűjét, bi-ről ci-re cseréljük, illetve egy másik hasonló művelettel
pont fordítva, a ci-t cserélhetjük bi-re (bármely megadott 1 ≤ i ≤ n esetére). Ezen műveletek segítségével n bites
regiszterek könnyen szimulálhatók. E könyvben e modell részletes taglalása helyett egy hasonló jellegű és
felhasználhatóságú modellt mutatunk be a következő fejezetben.
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5. fejezet - DNS-dominók
Az Adleman-féle problémamegoldás ötletét felhasználó, továbbfejlesztő számítási modellt, amit angolul sticker
systems néven szoktak emlegetni ismertetjük ezekben a fejezetekben.
Ezekben a rendszerekben viszonylag kisméretű DNS-dominókból jönnek létre nagy(obb) méretű dupla DNS
láncok. A DNS-dominók egyik vagy mindkét végükön ragadós véggel rendelkező kétszálú DNS láncok, illetve
egyszálú DNS láncok. A felhasznált műveletek leginkább a ragadós végekkel történő összeragasztás (sticking),
illetve a ligáz enzim segítségével történő „összehegesztés" (ligation). Ezeknek a rendszereknek az alapja a
Watson-Crick komplementaritás.
Először viszont a hagyományos számítógépek algoritmusaihoz egy nagyon hasonlóan használható modellt
mutatunk be, amivel a párhuzamosságot is felhasználva oldhatunk meg különböző problémákat.

1. 5.1. A ragasztó számítási modell (sticker-based
computation)
Ebben a fejezetben a DNS-dominókat egy fix méretű memóriában adattárolásra, mint memóriaegységeket
használjuk, hasonlóan a hagyományos számítógépeink RAM-jához. Először is nézzük tehát, hogy hogyan
tárolhatjuk az információt ilyen DNS dominókkal.
Legyen adott egy egyszálú hosszú DNS lánc, ez lesz a memória-lánc (memory strand). Legyen ez oly módon
felépítve, hogy n darab nem átfedő m hosszúságú láncból álljon, oly módon, hogy ezen láncok mindegyike csak
pontosan egyszer forduljon elő részláncként a memória-láncban. Ekkor
Egy kis példát mutat a 5.1. ábra,
ahol n = 5 és m = 6.

5.1. ábra - Memória DNS-dominókkal.

A rendszer az adott memórialáncot rengeteg példányban tartalmazhatja. Minden egyes ilyen memória-lánc m
hosszúságú egységekre osztható, és minden ilyen egység esetén vagy oda van tapadva az adott rész
komplementer dominója, vagy nem. Ez pont annak felel meg, hogy az adott n-hosszú bitlánc aktuális bitje IGEN
vagy NEM, az adott memóriaegység 'be'- vagy 'ki' van kapcsolva. Ennek megfelelően a rendszert tekinthetjük
úgy, mint adott hosszúságú {0,1}*-beli szavak multihalmaza, vagy bináris kódban tekintett egészek
multihalmaza. Tehát a memóriaegységeink általában tartalmaznak egyszeres és kétszeres láncrészeket. Az
információ sűrűsége tehát egy ilyen rendszerben vehető m bázis/1 bit értéknek. (Ez ugyan messze áll az elméleti
határértéktől, mely szerint akár 2 bitnyi információt is tárolhatunk egyetlen bázis/bázispár DNS molekulában,
viszont kísérleti megvalósítás szintén sokkal megbízhatóbb.)
A memória megfelelő láncszakaszai tehát logikai ítéletváltozók lehetséges értékeit, vagy biteket kódolnak. Ily
módon a DNS számítógéppel a digitális eszközökben megszokott kódolással tárolhatunk információt. Nézzük,

74
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

DNS-dominók

most, hogy hogyan férhetünk hozzá, illetve módosíthatjuk; hogyan használhatjuk fel a memóriában tárolt
információt.
A DNS memória multihalmazokkal a következő műveleteket végezhetjük:
• egyesít(T1, ..., Tn): két vagy több multihalmaz uniója, vagyis a lombikok Tn-be való összeöntésével létrejövő
elegy (eredetileg a Tn üres is lehetett) (n ∈ ℕ).
• szétválaszt(T,T1,T0,i): a T lombik tartalmának kettéválasztása a T1 és a T0 lombikokba, az alapján, hogy az i. bit
bekapcsolt (1), vagy kikapcsolt (0) állapotban van. (Mintegy mellékhatásként, ilyenkor az eredeti T lombik
tartalma kiürül.)
• bekapcsol(T,i): a T lombik minden memóriaegységében az i. bit bekapcsolása (1-re állítása).
• kikapcsol(T,i): a T lombik minden memóriaegységében az i. bit kikapcsolása (0-ra állítása).
• kiönt(T): a T lombik felszabadítása: tartalmának kiöntése.
Az egyesítést egyszerű összeöntéssel végezhetjük le. A szétválasztáshoz, a pecázás művelethez hasonlóan,
próbát használhatunk az adott részlánc komplementerével, amit a lombik falára ragaszthatunk. Ezekhez
hozzátapadva maradnak azok a láncok, ahol a megfelelő láncrész még szabadon volt (0 bit érték, vagyis NEM).
Így szétválasztható fizikailag is a tartalom. Másrészt viszont a próbához használt molekuláknak olyanoknak kell
lenniük, amik könnyen leválaszthatók a memória láncról, könnyebben mint a dominók, hogy a memória
tartalma ne változzon a művelet során. Erre egy egyszerű lehetőség, ha a próbához a dominóknál rövidebb
láncot használunk (ami így könnyebben leszakítható), de más lehetséges módszerekkel is megoldható, melyeket
itt nem részletezünk (lásd pl. [Roweis et al.] cikkben). A bekapcsolás művelete a lombikba tett megfelelő
mennyiségű dominóval történik, amik beillenek a memória lánc megfelelő helyére. Technikailag megoldható a
felesleges dominók eltüntetése (a memória láncok végeihez illesztett olyan véggel, amit nem használunk
memóriaként tárolásra, és egyik dominó sem tud ehhez tapadni, kipecázhatóak a levesből a memórialáncok). A
kikapcsolás technikailag a legnehezebben megvalósítható (részletekért a [Roweis et al.] cikket ajánljuk), de
sokszor megkerülhető e művelet, nélküle is megoldható az adott feladat.
Egy számítás a DNS-dominókkal az előzőekben leírt utasítások egy véges sorozata egy kezdeti input(ot
tartalmazó) lombikkal. Az outputot pedig egy lombiksorozattal definiáljuk, ezeket a lombikokat végső
lombikoknak is hívjuk. Az output elolvasása, értelmezése történhet a végső lombikok tartalmának
megnézésével: azok minden egyes memória egységét megvizsgálva (a rajta levő dominók leválasztásával, és
azok azonosításával), vagy annak megállapításával, hogy az adott végső lombik nem tartalmaz
memóriaegységet. Általában egy számítás során több lombikot is használunk, ezek eredetileg, a már említett
input lombik kivételével, üresek.
Egy DNS-dominó gépet úgy képzelhetünk el, mint egy számítógépekkel irányított automata laboratóriumot,
amely a megfelelő lombikokkal a megfelelő műveleteket végzi egymás után a számításnak (programnak)
megfelelően.
Az input lombik legtöbbször egy előre elkészített memória könyvtár. Ezek az előre elkészített könyvtárak
tartalmazhatják pl. n elem minden lehetséges k-kombinációját (ahol pont k bit van bekapcsolva az n bitből, ezek

száma
), vagy minden lehetséges kombinációját (ebből 2n van). (Leginkább ahhoz hasonlóan, mint ahogy a
Lipton-féle SAT probléma megoldáshoz előállított molekulahalmaz felhasználható más ugyanilyen
változószámú formulák kielégíthetőségének kiszámításához...) Rendszerint a számításokhoz használt
könyvtárak az első k bit összes lehetséges kombinációja mellett a maradék bitek 0 értékeit tartalmazó molekulák
multihalmazát tartalmazzák, ezt (n,k) könyvtárnak hívjuk, és 2k-féle különböző memóriaegységet tartalmaz. Egy
teljes (7,3)-könyvtár (sematikusan):
{0000000, 0010000, 0100000, 0110000, 1000000, 1010000, 1100000, 1110000}.
Egy ilyen (n,k) könyvtár memóriaegységeiben az első k elem tetszőleges k bites bináris számot jelenthet, ezek
jelenthetik az aktuális inputot, míg a maradék n-k biten a részszámításokat, illetve az outputot tudjuk 'létrehozni'.
Ennek megfelelően a dominó modell nehéz (pl. NP-teljes) problémák megoldására ajánl hatékony megoldást: az
75
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

DNS-dominók

összes lehetséges 2k inputon egyszerre számolhatunk párhuzamosan, az összes lehetséges megoldásjelöltet
egyszerre próbáljuk ki. (Hasonlóan ahhoz, mintha a nemdeterminisztikus algoritmusnál kitalálnánk a jó
megoldást, amit NP-be eső probléma esetén polinomiális időben ellenőrizhetünk, csak itt nem kell találgatni
sem, párhuzamosan minden jelöltet egyszerre ellenőrizhetünk.)
A rendszerrel változatos kombinatorikai és gráfelméleti feladatok oldhatóak meg hatékonyan. Az eredeti modell
bemutatása a minimális halmaz lefedés problémájának megoldásával történt, amit a legtöbb ebben a témakörben
íródott könyv, és így mi is átvettünk. A probléma a következőképpen írható le: Feltesszük, hogy van q zsák,
mindben van néhány dolog. A dolgok p különböző félék lehetnek. A feladat, hogy találjuk meg a legkevesebb
számú zsákot úgy, hogy tartalmukban legyen mindenféle dologból legalább egy. Már annak az igen/nem
kérdésnek a megválaszolása is NP-teljes probléma, hogy van-e bármilyen n adott számra olyan n darab zsák,
amivel 'lefedhetjük' a dolgainkat, vagyis mindenféle megtalálható belőlük a kiválasztott n zsákban. A
következőkben formálisan adjuk meg a problémát és ismertetjük megoldását DNS-dominókkal.
13. Példa. Legyen p, q ∈ ℕ, S = {1, ..., p}, Ci ⊆ S (minden 1 ≤ i ≤ q esetén) továbbá legyen C = {C1, ..., Cq} ezen
halmazok összessége. A feladat megadni egy/a minimális elemszámú I indexhalmazt (I ⊆ {1, ..., q}, hogy
Lásd pl. 5.2. ábra.
A megoldás a DNS dominókkal a következőképpen megy:
Elkészítjük az összes lehetséges 2q részhalmaznak megfelelő tartalmat reprezentáló memóriaegységet. A
használt memóriaegységek q + p bitnyi hosszúságúak, az utolsó p bit eredetileg minden memóriaegységen ki
van kapcsolva. Az első q bit tehát, mint input azt jelenti, hogy mely zsákokkal próbáljuk lefedni a dolgok
halmazát, a maradék p bit a különböző dolgok jelenlétét fogja jelenteni. Az első fázisban ennek megfelelően
kapcsoljuk be az összes q + j bitet amire j ∈ Ci (ezek az i. zsák tartalmának felelnek meg), azokban a
memóriaegységekben, amikben az i.bit be van kapcsolva (vagyis ez a zsák is kiválasztott). Ezután, a második
fázisban, ki kell választanunk azokat a memóriaegységeket, amikben az összes dologbit (q + 1, ..., q + p)
bekapcsolt állapotban van (ezek a memóriaegységek reprezentálják azokat a zsákhalmazokat, amelyek lefedik a
dolog halmazt). Ezek közül a minimális(ak) kiválasztásával, a harmadik fázisban, adhatjuk meg a megoldást.
Formálisan az algoritmus a következőképpen néz ki:

DNS-DOMINÓ ALGORITMUS minimális halmaz lefedéshez
Input: (q + p, q) könyvtár a T lombikban
**** első fázis: zsáktartalmak beállítása ****
1: for i = 1 to q do
2:
szétválaszt(T,T1,T0,i)
3:
for each j ∈ Ci do
4:
bekapcsol(T1,q+j)
5:
end for
6:
egyesít(T1,T0,T)
7: end for
**** második fázis: lefedések kiválasztása ****
8: for i=q+1 to q+p do
9.
szétválaszt(T,T1,T0,i)
10.
egyesít(T1,T)
** valójában csak átöntés **
11.
kiönt(T0)
12. end for
**** harmadik fázis: zsákok számának megállapítása ****
13. egyesít(T,T0)
** átöntés: átnevezés **
14. for i=0 to q-1 do
15.
for j=i down to 0 do
16.
szétválaszt(Tj,T1,T0,i+1)
17.
egyesít(T1,Tj+1)
18.
egyesít(T0,Tj)
19.
end for
20. end for
**** eredmény megadása ****
21. a T1 megnézése: ha nem üres, akkor van 1 zsákkal lefedés, KÉSZ.
22. ha T1 üres, akkor T2 megnézése: ha nem üres, akkor van 2 zsákkal lefedés, KÉSZ.
23. ha T2 üres, akkor T3 megnézése: ha nem üres, akkor van 3 zsákkal lefedés, KÉSZ.
⋮
2q. ha Tq-1 üres, akkor Tq megnézése: ha nem üres, akkor az összes zsák lefedés, KÉSZ.
ha Tq is üres, akkor nincs lefedés, van olyan dolog, ami egyik zsákban sincs.
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Az algoritmus első része a q-val lineárisan arányos lépésszámmal, a második része pedig a p-vel lineárisan
arányos lépésszámmal hajtható végre. A harmadik rész a legbonyolultabb algoritmuselméleti szempontból, ez a
q-val négyzetesen arányos lépésszámmal oldható meg, az eredmény megadása, pedig megint maximum
lineárisan arányos a q-val. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a feladat megoldásának ideje a
paraméterektől négyzetesen függ. Ez kis fokszámú polinóm, tehát az algoritmus hatékony. Hogy hogyan lehet
ez, ha NP-teljes problémáról van szó? A megoldás során erősen (masszívan) párhuzamos rendszert használtunk,
amiben az algoritmus némelyik lépése a paraméterek függvényében exponenciális számú változást
eredményezett. Tehát hagyományos számítási eszközzel, pl. Turing-géppel csak exponenciálisan sok lépésben
szimulálható az algoritmus egy-egy lépése. A rendszer számítási ereje, gyorsasága tehát a masszív
párhuzamosságban rejlik.
Lássuk hogyan működik az algoritmus egy konkrét példán:
14. Példa. Legyen 6 féle dolog és ezekből 4 zsák, ahogyan a 5.2. ábra is mutatja:
C 1 = {1,3,4}, C2 = {5,6}, C3 = {2,3,6}, C4 = {1,2,4,5}.

5.2. ábra - A dolgok és zsákok (p=6 és q=4 ebben a konkrét példában).

Ekkor kiindulásként (10,4) könyvtárat használjuk, vagyis olyan 10 bitnyi hosszúságú memóriacellákat, amiken
az első 4 bitnek mind a 24 = 16-féle kombinációja megtalálható, míg az utolsó 6 bit mindegyiknél üres (0 értékű).
Az első fázis után az első 4 biten kódolt zsákszámok alapján beállítjuk a további 6 bit értékét is a tartalmazott
dolgoknak megfelelően. Az eredményt a 5.1. táblázat mutatja.

5.1. táblázat - A T lombikban levő memóriaegységek az algoritmus első fázisa után:
sorszá
m

C1

C2

C3

C4

1

2

3

4

5

6

lefedett
részhal
maz

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

{}

2

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

{1,2,4,5
}

3

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

{2,3,6}

4

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}
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sorszá
m

C1

C2

C3

C4

1

2

3

4

5

6

lefedett
részhal
maz

5

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

{5,6}

6

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

{1,2,4,5,
6}

7

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

{2,3,5,6
}

8

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

9

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

{1,3,4}

10

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

{1,2,3,4,
5}

11

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

{1,2,3,4,
6}

12

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

13

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

{1,3,4,5,
6}

14

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

15

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

Az algoritmus második fázisában ezekből kiválasztjuk azokat, amelyek a teljes halmazt lefedik, vagyis minden
dolgot tartalmaznak, ezeket mutatja a 5.2. táblázat.

5.2. táblázat - A T lombikban az algoritmus második fázisa után maradó
memóriaegységek:
sorszá
m

C1

C2

C3

C4

1

2

3

4

5

6

lefedett
részhal
maz

4

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

8

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

12

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

14

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

15

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

{1,2,3,4,
5,6}

Ezután az algoritmus harmadik fázisában azt nézzük meg, hogy melyik memóriaegység hány zsák tartalmának
megfelelően adja a lefedést. A 4. animáció mutatja az egymásba ágyazott for ciklusok működését, amíg az 5.3.
ábrán azt mutatjuk be, hogy a külső for ciklus egy-egy lefutása után hogyan módosult a különböző indexű T
lombikok tartalma. Az alsó index azt jelenti, hogy a már ellenőrzött zsákok közül mennyit használ fel az adott
lefedés. A legalsó sor mutatja a végső elrendezést, itt már minden lefedés a helyére került, vagyis pontosan abba
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a Ti-be melyre teljesül, hogy az adott lefedésben pontosan i zsákot használtunk fel. Az animációban és az ábrán
a memóriaegységek bitsorozata helyett azt mutatjuk, hogy melyiken mely zsákok bitjei vannak bekapcsolva,
vagyis mely zsákok adják az adott lefedést (a zsákokra a tömörség kedvéért az indexeikkel hivatkozunk az
animációban és az ábrán). Az animációban jól megfigyelhető, hogy a Tj lombikból az i+1-t, vagyis a Ci+1 zsákot
tartalmazó lefedéseket mozgatjuk át a Tj+1 lombikba.

4. animáció - Az algoritmus harmadik fázisában a lefedések elhelyezése a megfelelő T i lombikba a két
egymásba ágyazott for ciklus segítségével.

5.3. ábra - A Ti lombikok tartalmának változása az algoritmus harmadik fázisában.
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Ez alapján a végeredmény megadása a következő: a példában nincs 1 zsákkal elérhető lefedés, de van 2 zsákkal
elérhető lefedés: ilyen az ábrán a (3,4), vagyis a C3 ∪ C4két zsák tartalma kiadja a feladatban szereplő dolgok
teljes {1,2,3,4,5,6} halmazát.
20. Feladat. Oldja meg a minimális lefedési problémát a {1,2,3,4,5,6,7} halmazra a C1={1,2,3,5}, C2={1,3,4},
C3={3,5,7}, C4={2,4,6,7}, C5={1,5,7} zsákokkal.
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Elvileg a DNS-dominó rendszerekkel (megengedve a memória minden határon való túlnövését) Turing-gépek is
szimulálhatóak, így számítási szempontból univerzálisnak tekinthető a modell. Sőt a már említett kikapcsolás
művelet nélkül is univerzális a modell; e tulajdonságuknak megfelelően az ilyen modelleket 'egyszer írható'
bitekkel rendelkező DNS-memória egységeknek nevezzük.
Kísérletileg a modell használatának, több más tényező mellett, határt szab az, hogy a 15 ezer bázispárnál
hosszabb mesterséges DNS láncok már könnyen töredeznek, ennek megfelelően az alkalmazhatóság határa, ami
még működik: kb. 12 ezer bázis hosszú memória lánc, 20 bázis hosszú dominókkal, ez 600 bitnyi tárhely...
Habár ez a méret elég nagy, van egy sokkal erősebb fizikai korlátunk: egy lombikban levő molekulák száma
nagyságrendileg nem lehet több (nincs több hely) a ~10 24 nagyságrendnél, sőt a molekulák nagy része általában
víz molekula szokott lenni, a számunkra értékes molekulák száma nagyságrendekkel ez alatt van. Ez azt mutatja
hogy nem életszerű azt feltételeznünk, hogy a valódi életben is előforduló méretű minden nehéz problémát meg
tudunk oldani DNS számításokkal...
A fejezet zárásaként, itt jegyezzük meg, hogy a [Ignatova et al.] könyvben számos gráfelméleti és más NP-teljes
problémára is található hatékony algoritmus DNS-dominókkal.
21. Feladat. Adjon algoritmust DNS-dominókkal a Hamilton út problémára.
22. Feladat. Adjon algoritmust DNS-dominókkal a minimális csúcshalmaz lefedés problémára, amely a
következő: adott gráf csúcspontjai közül adjunk meg egy minimális elemszámú részhalmazt úgy, hogy a gráf
minden egyes csúcsa, vagy a kiválasztott részhalmazba essen, vagy legyen olyan csúcs a kiválasztott csúcsok
részhalmazában, amellyel az adott csúcs össze van kötve egy éllel.

2. 5.2. Nyelvek generálása
Most tekintsük a DNS-dominókkal történő molekulahalmazok (nyelvek) generálását. Az előző fejezetben a
felhasznált egyszálú DNS-dominóknak egyedi helyük volt, ahova beilleszthetőek voltak a
memóriaegységekben. Ezzel szemben ebben a fejezetben a dominók alakja összetettebb ennél.
A formális leíráshoz általánosan tekintsünk egy V ábécét, és egy azon értelmezett ρ ⊆ V × V szimmetrikus
relációt, amit komplementaritási relációnak fogunk hívni. Bár a reláció szimmetrikusságát nem fogjuk
kihasználni, de mivel az eredeti modellben a V = {A,C,G,T} ábécé a nukleotidokat tartalmazza, és a rajtuk
értelmezett Watson-Crick reláció szimmetrikus, ezért mi is csak szimmetrikus relációkat tekintünk. (Sőt, mivel a
Watson-Crick reláció egy a V halmaz önmagával vett bijekciója, van amikor csak olyan relációt tekintünk, ami
nemcsak szimmetrikus, de egyben bijekció is: vagyis minden elemnek egyértelműen definiált komplementere
van.) A V* feletti sztringek helyett, most V* × V* feletti sztringpárokkal fogunk dolgozni. Ez kb. annak felel
meg, hogy egy adott DNS molekula felső, illetve alsó láncát mi(lyen sztring) alkotja. A DNS molekulák

elrendezése miatt a sztringpárokat a

konkatenációját:

alakba fogjuk írni, ahol u, v ∈ V*. Ennek megfelelően két pár

alakba írjuk, és a V* × V* helyett is a

jelölést fogjuk használni. A

duplasztringek esetén a konkatenáció egységeleme a
amit, ha nem megtévesztő, egyszerűen λ-ként írunk.
Azokat a sztringpárokat, almelyekben a két sztringet olyan betűk alkotják, amelyek megfelelő sorrendben éppen
egymás komplementerei, formálisan
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teljes duplaszálaknak (vagy röviden csak duplaszálaknak, esetleg molekuláknak) hívjuk. A Watson-Crick

domént pedig

jelöljük, ami az adott V ábécével és a rajta értelmezett ρ komplementaritással

definiált. A Watson-Crick domén duplasztringjeit:
formában is írhatjuk, ahol
u=a1a2...an és v=b1b2...bn. Azt a tulajdonságot, hogy a 2 sztring pontosan egymás komplementere a speciális
zárójellel mutatjuk az általános, bármilyen sztringpárt megengedő esethez képest. A sztringpárok és a
duplaszálak esetén is használjuk a felső- és alsósztring kifejezést a felső (leírásunkban eddig pl. az u) és az alsó
szálon található sztringekre (eddig pl. v).

A Watson-Crick domén definíciója szerint a
is megengedett molekula, bár sokszor, mivel biokémiailag
nem reprezentál semmit, nem szoktuk annak tekinteni. Ezen üres molekula elkerülésére vezessük be a

jelölést. Matematikailag a Watson-Crick domén monoid (egységelemes szabad

félcsoport), vagyis bármely két molekula konkatenációja is molekula:

A molekulákkal

szemben általában az
-vel jelölt sztringpároknál semmilyen összefüggést nem feltételezünk a felső- és az
alsósztring között. Ezzel szemben tehát, még egyszer kiemelve, a molekulák olyan speciális sztringpárok,
amelyek:
• sztringjei egyenlő hosszúságúak, és
• az egymás alatt levő betűik a ρ komplementaritási relációban állnak egymással.
Ahogy az Adleman kísérletében is láttuk, sokszor nem csak teljes duplasztringekkel reprezentált molekuláink
vannak, azok egyik, vagy mindkét végén az egyik szál túlnyúlhat a másik szálon, ezzel ún. ragadós véget
alkotva, amihez a komplementaritásnak megfelelően egyszálú, vagy más az eredetihez hasonlóan ragadós
véggel rendelkező molekulák tapadhatnak hozzá. Emiatt a modellben a dominók olyan kettős sztringek,
amelyek nem teljes molekulákat jelenítenek meg, ennek megfelelően nem mindkét szálon van meg végig a
molekula. Ezek alapján a 5.4. ábrán bemutatott alakú dominókat engedjük meg (néha a polyominó elnevezés
lenne helytállóbb szigorú értelemben).

5.4. ábra - A DNS-dominók lehetséges alakja nyelvgeneráláshoz.
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A ragadós végek jelölésére bevezetjük az

jelölést. Ekkor

L(V) = S(V) WKρ(V)
R(V) = WKρ(V) S(V),
valamint

Továbbá bevezetjük a Wρ(V) = L(V) ∪ R(V) ∪ LR(V) jelölést mint a nem teljes molekulák halmazát (vagyis
ezek a ragadós végű molekulák, amelyeket e modellben használni fogunk a számítás során). Ahogy látható, az
L(V) elemeiben a baloldalon van (lehet) egyszálú ún. ragadós vég, amíg az R(V) elemeiben a jobboldalon.
Ezekben a dominókban a kétszálú rész (x) hossza akár 0 is lehet (az ilyen molekulák, mind az L(V), mind az
R(V) csoportba beletartoznak, ahogy ez az ábránkon is látszik). Ezzel szemben az LR(V) elemeiben mindkét
oldalon van (lehet) ragadós vég, és ennek megfelelően középen nem 0 hosszúságú duplaszál található. A teljes

molekula felépítéséhez olyan „molekulából" kell kiindulnunk, melyben legalább egy helyen
bázispár
található, a Wρ(V) ilyen molekuláit kezdőmolekulának hívjuk, utalva arra, hogy belőlük kezdődhet/folytatódhat
a számítás, a molekula felépítése. Mivel az LR(V)-beli molekulákban biztosan van egy bázispár, ezeket tekintjük
kezdőmolekuláknak a rendszerben. Ha már van ilyen kezdőmolekulánk, akkor a folyamat úgy mehet, hogy más
dominók ehhez ragadhatnak jobb, illetve bal oldalon, a ragadós végnek megfelelően (a gyakorlatban a
folyamatban a ligáz enzim is szerepet játszik a molekula gerincének összeragasztásában, vagyis a
foszfodiészter-kötés létrehozásában).
Ez alapján a dominók lehetséges összeragasztása (a „sticking" művelet) a 5.5. ábrán látható módon megy
ezekben a rendszerekben. Ennek megfelelően balról jobbra épülhetnek fel a teljes molekulák a dominókból,
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ahogy az y-nal jelzett dominó rész hozzátapad a már meglevő x-ekkel jelölt (részben sárga színnel jelzett)
ragadós végű molekulához.

5.5. ábra - A DNS-dominók lehetséges összeragasztása molekula képzéshez:
molekulaépítés jobb oldali irányban.

Ezen műveleteket a következőképpen írhatjuk le formálisan: Legyen x,y ∈ Wρ(V), ahol x = x1x2x3
kezdőmolekula amiben x2 rész teljes duplasztring, x3 ∈ S(V) pedig ragadós vég. Ekkor az x-hez jobbról az y
dominó hozzáragasztása, jelekkel: μ→(x,y), a következőképpen definiált:
• (A) eset, ha az y egyszálú, vagyis y ∈ S(V), akkor a következő esetek lehetségesek:

1. ha
esetén.

akkor legyen

megfelelő r,p ≥ 0

2. ha
esetén.

akkor legyen

megfelelő r,p ≥ 0

3. ha

ahol (ai, bi) ∈ ρ minden 1 ≤ i ≤ r esetén, akkor legyen

megfelelő r,p ≥ 0 esetén.
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ahol (ai, bi) ∈ ρ minden 1 ≤ i ≤ r esetén, akkor legyen

4. ha

megfelelő r,p ≥ 0 esetén.

ahol (ai, bi) ∈ ρ minden 1 ≤ i ≤ r esetén, akkor legyen

5. ha

megfelelő r,p ≥ 0 esetén.

ahol (ai, bi) ∈ ρ minden 1 ≤ i ≤ r esetén, akkor legyen

6. ha

megfelelő r,p ≥ 0 esetén.
• (B)

eset,

ha

az

y

is

kezdőmolekula,

vagyis

van

kétszálú

része;

ekkor

legyen

ekkor:

1. ha

ahol (ai, bi) ∈ ρ minden 1 ≤ i ≤ r esetén, akkor legyen

megfelelő r ≤ 0 esetén.

2. ha

ahol (ai, bi) ∈ ρ minden 1 ≤ i ≤ r esetén, akkor legyen

megfelelő r ≥ 0 esetén.
Ugyanígy írható le a μ←(y,x) művelet is, amiben az y dominót pont a másik irányból ragasztjuk az x
kezdőmolekulához. (Ne tévesszen meg senkit, a kezdőmolekula elnevezést nemcsak azokra a molekulákra
használjuk, amik a folyamat legelső lépéséhez szükségesek, hanem minden létrejött molekulára is, hiszen
azokban is van kétszálú rész, és kezdőmolekulák lehetnek a folyamat további lépéseiben.)
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Itt jegyezzük meg, hogy nem feltétlenül szükséges a két irányú ragasztó operátort mindkettőt definiálni, hiszen
minden ragasztásnál az egyik molekula bal, a másik a jobboldalon van (a modellünkben), arra viszont
mindenképpen figyelni kell, hogy csak olyan dominókat ragaszthatunk össze, amik közül legalább az egyik
kezdőmolekula. Ugyancsak megjegyezzük, hogy a fenti ragasztó operátorok elvileg definiálva vannak p = 0
esetre is, amikor a valódi ragadós vég hiányzik, vagyis „tompavéghez" is engedélyezett a ragasztás.
A ragasztó műveletek olyanok, hogy megtartják a kezdőmolekulákat kezdőmolekulának, vagyis továbbra is van
a molekulában (nem feltétlenül hosszabb részen ugyan, de van) kétszálú rész. Továbbra a létrejött új molekula
ugyancsak eleme az LR(V) halmaznak. A cél az, hogy végül teljes kétszálú molekula jöjjön létre.
Figyeljük meg, hogy az első két ragasztó műveletben valójában nem használjuk a ρ relációt, nincs igazából
ragasztás a komplementaritás által, csak a ligáz kapcsolja össze az új molekulát. A korlátozott ragasztó
rendszerekben ezek a műveletek nem megengedettek.
Formálisan a következőképpen definiálhatjuk ezeket a nyelvgeneráló rendszereket:
1. Definíció. Egy kétirányú ragasztórendszer (bidirectional sticker system) formálisan egy rendezett négyes (V,
ρ, P, A), ahol
• V véges ábécé (eredetileg a nukleotidok ábécéje),
• ρ egy a V × V-n értelmezett szimmetrikus reláció (eredetileg a Watson-Crick komplementaritás),
• P ⊂ Wρ(V) × Wρ(V) a felhasználható dominópárok véges halmaza, végül
• A ⊂ LR(V) kétszálú részt tartalmazó kezdőmolekulák véges halmaza, amit axiómahalmaznak hívunk.
A rendszerben a közvetlen, vagy egy lépésben való felépítés (a számítás egy lépése) a következő reláció:
x ⇒ w pontosan akkor, ha van olyan (y,z) ∈ P, hogy w = μ→(μ←(y,x), z).
A ⇒ reflexív és tranzitív lezártja a ⇒*, amit felépítésnek (vagy számításnak) hívunk. Egy számítás befejezett, ha
a végén előállt v molekula teljes (
molekula)nyelv:

). Ez alapján, a rendszer által generált (molekulahalmaz, vagy

Szokás csak a felsőszálon előállított sztringnyelvet tekinteni a számítás eredményének, így a generált
(sztring)nyelv:

Egy L nyelvről akkor mondjuk, hogy ragasztónyelv, ha van olyan ragasztórendszer, ami L-et generálja.
Egy kétirányú ragasztórendszerben a levezetés (molekulaépítés) az A halmaz egy tetszőleges axiómájából
kiindulva a P elempárjával lépésenként történik, egy lépésben az (y,z) ∈ P pár tagjait ragasztjuk az aktuális
kezdőmolekulához, az y-t balról, a z-t pedig jobbról. Ezekből a lépésekből álló számítás eredménye egy teljes
kétszálú molekula lehet, amely eleme az előállított (molekula)nyelvnek.
Nagyon érdekes a következő normálforma jellegű eredmény.
1. Lemma. Minden egyes R = (V, ρ, P, A) kétirányú ragasztórendszerhez van olyan R' = (V, id, P', A') kétirányú
ragasztórendszer, hogy az általuk generált sztringnyelvek megegyeznek: L(R) = L(R') és id az identitási reláció,
vagyis id = {(a,a)∣ a ∈ V}.
Bizonyítás: Csak a bizonyítás ötletét mutatjuk be.
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Tegyük fel, hogy x ∈ L(R). Ekkor van olyan y szó, hogy

Mivel a ρ reláció szimmetrikus, minden axiómában és dominópárban kicserélhetjük az ott előforduló alsó
sztringet, z-t az ott levő eredeti sztring komplementer sztringjére (v-re, ha

az eredeti ρ reláció szerint). Ezáltal a felső sztringen generált nyelv nem változik meg, ha az új rendszerben az id
relációt használjuk.
QED.
Az előző tétel a felső szálon definiált nyelvről szólt, a rendszer által definiált molekulanyelv viszont szinte
biztosan meg fog változni, ha megváltozik a használt „komplementaritási" reláció (az identitási relációra).
A számítást primitívnek nevezzük, ha nem folytatódhat teljes kétszálú láncból, mint kezdőmolekulából, vagyis
ha egy ilyet előállítottunk, akkor az adott számítás véget ér.
2. Definíció Egy (V, ρ, P, A) (kétirányú) ragasztórendszer
• egyoldalú, ha minden egyes (y,z) ∈ P párra teljesül, hogy y = λ, vagy z = λ;
• reguláris, ha minden egyes (y,z) ∈ P párra teljesül, hogy y = λ;
• egyszerű, ha minden egyes (y,z) ∈ P párra teljesül, hogy y,z ∈ S(V).
Ha minden lépésben csak az egyik oldalon bővítjük (építjük) a molekulát, akkor tehát egyoldalú a rendszer, ha
mindig csak jobbra bővítünk, ami az előbbinél is jóval speciálisabb eset, akkor reguláris ragasztórendszerről
beszélünk.
Amennyiben csak olyan dominókat használhatunk a molekula felépítéséhez (hozzáragasztásához), amelyek
alsó-, vagy felsőszála a λ, vagyis csak egyszálú (ún. egyszerű) dominóink vannak, akkor a ragasztó műveletek
közül az utolsó kettő nem fordulhat elő, lásd 5.5. ábrán is, (B-1) és (B-2) esetek.
A reguláris egyszerű rendszerek esetén így a definíciót is átírhatjuk a következő, egyszerűbb alakba:
3.Definíció Egy egyszerű reguláris ragasztórendszer (simple regular sticker system) formálisan (V, ρ, Du, Dl, A),
ahol
• V véges ábécé (eredetileg a nukleotidok ábécéje),
• ρ egy a V × V-n értelmezett szimmetrikus reláció (eredetileg a Watson-Crick komplementaritás),
• Du és Dl a felsőszálon, illetve az alsószálon használható dominók véges halmazai, végül
• A ⊂ LR(V) véges axiómahalmaz.
Az egyszerű reguláris ragasztórendszerek által generált nyelvek családját SRSL-el jelöljük.
Lássunk egy példát egy ilyen rendszerre:
15. példa. Legyen R =({a,b}, id, Du, Dl, A), ahol
Du = {a, bb}, Dl = {aa, b}, és
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Könnyen bizonyítható, hogy L = (aa + bb)+.
Az eddigi definíciókban, ragaszkodva az eredeti DNS molekulákkal való megvalósíthatóságra, mindig csak
olyan axiómából indulhattunk ki, amely tartalmaz kettős láncrészt.
Formálisan azonban megengedhetjük olyan rendszerek felírását is amelyekben eltekintünk ettől a feltételtől, és
bármilyen, akár egyszálú sztring, vagy az üres sztring is lehet axióma.
Azokat a speciális eseteket, amikor egyetlen axióma van csak és az éppen az üressztring, vagyis

egyszerűen axiómanélküli ragasztórendszereknek fogjuk hívni, ezzel is utalva arra, hogy a molekulák
felépítésében csak a dominók vesznek részt.
23. Feladat. Adjunk meg olyan axiómanélküli egyszerű reguláris ragasztórendszert, ami az előző példában
megadott nyelvet generálja (ha eltekintünk az üres molekulától).
A speciális ragasztórendszerek által generált nyelvosztályok egymáshoz való viszonyáról a következőt
mondhatjuk:
1. Tétel. A ragasztórendszerekkel definiált nyelvcsaládok és a Chomsky hierachia nyelvcsaládjai között
fennállnak a következő relációk.
• Minden kétirányú ragasztórendszerrel generált nyelv környezetfüggő.
• Minden lineáris nyelv generálható kétirányú ragasztórendszerrel.
• Minden lineáris nyelv generálható kétirányú ragasztórendszerrel primitív számításokkal.
• Az egyoldalú ragasztórendszerekkel éppen a reguláris nyelvek generálhatóak.
• Az egyoldalú ragasztórendszerekkel éppen a reguláris nyelvek generálhatóak.
• Az egyoldalú ragasztórendszerekkel primitív számításokkal éppen a reguláris nyelvek generálhatóak.
• A reguláris ragasztórendszerekkel éppen a reguláris nyelvek generálhatóak.
• A reguláris ragasztórendszerekkel primitív módon éppen a reguláris nyelvek generálhatóak.
• Az egyszerű ragasztórendszerek által generált nyelvek családja tartalmaz nem környezetfüggetlen nyelvet.
• Az egyszerű egyoldalú ragasztórendszerek által generált nyelvek családja valódi részhalmaza a reguláris
nyelvek családjának és az egyszerű ragasztórendszerek által generált nyelvek családjának.
Ezen eredmények bizonyítását itt nem mutatjuk be, megtalálhatóak pl. a [Păun et al.] könyvben.
Ahhoz, hogy a generált nyelvcsaládokat a hagyományos, Chomsky-féle nyelvcsaládokkal jobban
összeköthessük szükség van néhány széles körben ismert elméleti fogalomra, melyek segítségével pl. különböző
ábécéken definiált nyelvek között teremthetünk kapcsolatot.
4. Definíció. Tekintsük a következő fogalmakat:
• Az m : V*→V* leképezést (homo)morfizmusnak nevezzük, ha m(uv) = m(u)m(v) minden u,v ∈ V* esetén.
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• Ha m egy morfizmus, és m(u) ≠ λ egyetlen u ≠ λ szóra sem, akkor m egy nemtörlő morfizmus.
• Egy h : V → V' morfizmust kódolásnak hívjuk, ha minden egyes a ∈ V esetén h(a) ∈ V'.
• Egy h : V → V' morfizmust gyenge kódnak hívunk, ha minden egyes a ∈ V esetén h(a) ∈ V' ∪ {λ}.
Vegyük észre, hogy egy morfizmus teljesen definiált, ha az ábécé betűin megadjuk. A kódolás nemtörlő, és
betűhöz betűt rendel, míg a gyenge kód esetén előfordulhat, hogy néhány betű törlésre kerül...
Bizonyítás nélkül közöljük a következő tételt, amely a reguláris nyelvek ragasztórendszerek általi jellemzéséről
szól.
2. Tétel Minden SRSL nyelv reguláris (Chomsky 3. típusú). Minden egyes reguláris nyelv felírható valamely
SRSL nyelv gyenge kódjaként.
5. Definíció. Legyen (V, ρ, Du, Dl, A) egy egyszerű reguláris ragasztórendszer. Legyen T egy véges ábécé, és
legyen u : Du → T, valamint ℓ : Dl → T két leképezés a T-re. Tekintsünk egy befejezett számítást. Ekkor a
felsőszálon a számítás során felhasznált dominók sorozatához az u segítségével rendeljük a wu ∈ T* sztringet.
Hasonlóan, az alsószálon a számítás során felhasznált dominók sorozatához az ℓ segítségével rendeljük a w l ∈
T* sztringet. Egy számítást
• fair módon elvégzettnek nevezünk, ha ∣ wu∣ = ∣ wl∣
• koherens módon elvégzettnek nevezünk, ha wu = wl.
Ennek megfelelően az R egyszerű reguláris ragasztórendszer által

• fair módon generált nyelv: {w∣

generálható fair módon R-ben};

• koherens módon generált nyelv: {w∣

generálható koherens módon R-ben}.

Jelölje SRSL(f), illetve SRSL(k) az egyszerű reguláris ragasztórendszerek által fair, illetve koherens módon
generált nyelvek halmazát.
Fair tehát egy számítás, ha ugyanannyi dominót használunk a felső szálon, mint az alsón. A koherens módnál
ennél erősebb feltételnek is teljesülnie kell: a dominók sorrendje a megadott címkék szerint meg kell hogy
egyezzen a két szálon. Így a definíció alapján látható, hogy ha egy egyszerű reguláris ragasztórendszer
számítása koherens, akkor egyben fair is.
24. Feladat. Legyen R = ({a,b}, id, Du, Dl, A), ahol
Du = {a, bb}, Dl = {aa, b}, és

Mutassuk meg, hogy a rendszer által fair módon generált nyelv nem reguláris.
Az SRSL(f) nyelvek az ún. vak egyszámláló automatákkal jellemezhetőek [Hoogeboom, Vugt], melyek olyan
véges automaták, amik egy számlálóval vannak kiegészítve. Ennek a számlálónak az értéke kezdetben 0, és az
input feldolgozása során minden lépésben eggyel nőhet az értéke, maradhat változatlanul, vagy eggyel
csökkenhet. Az automata vak, vagyis az átmenetfüggvénye nem függ a számláló állásától. Viszont elfogadni
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csak akkor fogad el egy inputot, ha az input végére érve, nemcsak végállapotba kerül az automata, de a számláló
értéke is éppen 0.
A fejezetet a következő, az RE osztályt jellemző tételekkel zárjuk, melyeket bizonyítás nélkül közlünk.
3. Tétel. Minden egyes rekurzívan felsorolható nyelv megadható egy SRSL(k) nyelv kódjaként.
4. Tétel. Minden egyes rekurzívan felsorolható nyelv megadható egy olyan L' nyelv gyenge kódjaként, amely
egyszerű ragasztórendszerrel generálható és egyszerű ragasztórendszerrel primitív számításokkal is
generálható.
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6. fejezet - Watson-Crick automaták
Ebben a fejezetben a hagyományos véges automaták olyan „kiterjesztéseit" fogjuk részletesen tárgyalni, amik a
hagyományos inputszalag helyett DNS molekulákat olvasnak (dolgoznak fel) és fogadnak el. A Watson-Crick
automatákat a DNS két felfedezőjének a tiszteletére nevezték el, és a nevük első, illetve utolsó betűje alapján
alapján (Watson-CricK) röviden WK-automatáknak nevezik.
A véges elfogadó automaták és a reguláris nyelvek leírása megtalálható a Függelékben.
A Watson-Crick automaták a teljes kétszálú DNS láncokon, mint Watson-Crick szalagon dolgozó automaták,
azt is mondhatjuk, hogy a Watson-Crick doménen, vagyis
-beli molekulákon dolgoznak. Mivel a DNS
molekulák duplaláncot alkotnak, ennek megfelelően a fő különbség a hagyományos véges automata és a WKautomata közt, hogy ennek az utóbbinak két olvasófeje van, mindkét lánchoz egy-egy. Ily módon a WKautomaták a többfejű automaták közé sorolhatók (ezekkel kapcsolatban ajánljuk pl. a magyarul is elérhető
[Herendi, Nagy] könyvet).
Az első fej a felső, míg a második fej az alsó láncot olvassa a feldolgozás során. Formálisan a következőképpen
definiáljuk őket:
6. Definíció Az M = (V, ρ, Q, q0, F, δ) rendezett hatost WK-(véges) automatának nevezzük, ahol
• V az abécé (eredetileg V = {A,C,G,T} az nukleinsavak ábécéje),
• ρ a V ábécén értelmezett Watson-Crick reláció (mindig egy szimmetrikus reláció),
• Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
• q 0 ∈ Q a kezdőállapot,
• F ⊂ Q a végállapotok vagy elfogadóállapotok halmaza,

• δ pedig az állapotátmenet-függvény, alakja: δ : Q ×
hármas estén nem az üres halmaz).

→ 2Q(és δ (q,

Egy Watson-Crick automata vázlatát mutatja a 6.1. ábra.

6.1. ábra - Egy Watson-Crick automata.
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) csak véges sok q ∈ Q, u, v ∈ V*

Watson-Crick automaták

Szokás a WK-automatáknak speciális alosztályait tekinteni a következő lehetséges megszorítások alapján.

• egyszerű (SWK), ha minden δ(q,

• 1-korlátos (1WK), ha minden δ(q,

) ≠ ∅ esetben u = λ vagy v = λ fennáll;

) ≠ ∅ esetben ∣ uv∣ = 1;

• minden állapot elfogadó (FWK), ha Q = F.
• egyállapotú (NWK), ha Q = {q0}, ekkor F = {q0} szintén teljesül.
A megszorítások tehát egyrészt az egy átmenetben mozgó fejek számára, illetve az olvasott sztringek hosszára
vonatkozhatnak, másrészt viszont az állapothalmazra: vannak-e nem végállapotok a rendszerben, illetve van-e
egyáltalán a kezdőállapoton kívül másik állapot. Itt jegyezzük meg, hogy sokszor az egyállapotú automatákat
szokás állapotnélkülinek tekinteni, ugyanis ezek az állapotukkal nem tudnak információt tárolni, az állapotuk
nem változhat meg, ezért akár az le is spórolható a leírásukból. Az adott típusok rövidítése az angol nevek
alapján (S: Simple, 1: 1-limited, F: all-Final, N: stateless - No state) érthető. Láthatjuk, hogy egyszerű automata
esetén, minden lépésben maximum az egyik fej lép, míg 1-korlátos automata esetén ez a fej pontosan egy betűt
olvas az adott átmenetben. Így világos, hogy az 1-korlátos WK-automaták az egyszerű WK-automaták speciális
esetei, ahogy az egyállapotú automaták a minden állapot elfogadó típusba is tartoznak. Ezzel szemben az első
két megszorítás (ami az átmenetfüggvényre vonatkozik) független a második kettőtől (ami az állapothalmazra
vonatkozik), aminek megfelelően ezek különböző kombinációi is érdekes alosztályokat definiálnak, tehát az SF,
SN, az 1F és az 1N is mind szokásos speciális WK-automata osztályok.
A definícióban szándékosan nem interpretáltuk a δ átmeneti függvényt, illetve nem definiáltuk az automata
kiinduló konfigurációját, nem írtuk le a működését. Ezt többféleképpen is megtehetjük, ez alapján
különböztethetjük meg pl. a hagyományos és az 5'→3' WK-automatákat. A következőkben előbb a
hagyományos modellt ismertetjük.

1. 6.1. Hagyományos WK-automaták
A hagyományos WK-automatákban a két fej a feldogozandó DNS molekulának ugyanarról a végéről indul.

7. Definíció A hagyományos WK-automata egy konfigurációján egy (
,q) rendezett hármast értünk, ahol u, v
∈ V* az inputnak az első (felső szál), illetve a második fej (alsó szál) által még nem olvasott része, q ∈ Q pedig

az aktuális állapot. A kezdőkonfiguráció (

komplementere, tehát kezdetben még a teljes

,q0), ahol w az input szó (

pedig a Watson-Crick

molekula feldolgozandó). Akkor mondjuk, hogy egy (

,q)

konfigurációból közvetlenül elérhető egy (
,p) konfiguráció (jelekkel: (
),q)⊢(
,p), ha p ∈ δ(q,
).
A közvetlen elérhetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk az elérhetőség (jelekkel: ⊢ *) fogalmát. Az
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automata elfogad egy
molekulát, vagyis egy w szót, ha (
,q0) ⊢ * (
,p) valamely p ∈ F állapotra. Az
elfogadott szavak halmaza adja az automata által elfogadott (vagy felismert) molekulahalmazt (nyelvet).
Általában az elfogadott nyelvet vagy a molekulahalmazon, vagy azokból a felső szál által definiált szavak
halmazán értjük.

Itt jegyezzük meg, hogy az üres-molekulát
általában nem tarjuk molekulának, így nem foglalkozunk vele,
az nem lehet eleme WK-automatával elfogadott nyelvnek. Emiatt a WK-automaták vizsgálatakor üresszómentes
nyelvekre szorítkozunk: ha az eredeti L nyelv tartalmazta az üresszót (vagyis λ ∈ L), akkor annak az üresszó
nélküli: L \ {λ} részére).
Ha egy DNS-dominó rendszert úgy tekintünk, mint amivel előállíthatjuk a DNS molekulák egy halmazát
(vagyis generálhatjuk az adott DNS-nyelvet), akkor ezen rendszerek elfogadópárjainak is tekinthetőek a
hagyományos WK-automaták a következő eredmény szerint.
5. Tétel. Ha egy L DNS nyelv generálható egyszerű reguláris ragasztórendszerrel (DNS-dominókkal) koherens
módon (vagyis L egy SRSL(k) nyelv), akkor van olyan WK-automata, ami elfogadja.
Ráadásul, ha L generálható axiómanélküli ragasztórendszerrel koherens módon, akkor L-et állapotnélküli WKautomata is elfogadja.
Bizonyítás: A bizonyítás konstruktív. Legyen adott a (V, ρ, Du, Dl, A) egyszerű reguláris ragasztórendszer, ami
L-et generálja koherens módon az u : Du → T és ℓ : Dl → T leképezések segítségével valamilyen T ábécé
felhasználásával.
Ekkor legyen M = (V, ρ, Q, q0, F, δ), ahol Q = F = {q0, q}; a δ átmenetfüggvény pedig a következőképpen
definiált:

axiómára (x' = λ vagy y' = λ minden elemre); és

párra, ha u(x) = ℓ(y).
Láthatjuk, hogy a megkonstruált automata csak végállapotokkal rendelkezik, a kezdőállapotra csak valamely
axiómából való kiinduláshoz van szükség. Emiatt, ha a megadott ragasztórendszer axiómanélküli, akkor a q0
állapot és a hozzá tartozó átmenet törlésével egy állapotnélküli automatát kapunk (ennek megfelelően q1 lesz
ennek a kezdőállapota is).
Mivel a konstrukciónak köszönhetően, a dominókkal történő koherens módon történő generálás lépéseinek
éppen megfelelnek az elfogadó WK-automata lépései, könnyen belátható, hogy pontosan azokat a DNSmolekulákat/szavakat, és ez alapján éppen azt a (felsőszálon olvasott) nyelvet fogadja el az automata, amit a
DNS-dominókkal generálhatunk az adott ragasztórendszerrel.
QED.
Itt merülhet fel a kérdés, hogy, ha a DNS molekuláknak nem egy elejük van, vagyis bármelyik száluk tekinthető
felsőszálnak, akkor az elfogadott molekulák alapján, a másik szálon 5'→3' irányban olvasott szót is fel kellene
vennünk az elfogadott nyelvbe. Viszont ezt könnyen elvethetjük, és tarthatjuk magunkat az eredeti definícióhoz
a következőképpen: használjunk különböző betűket az alsó és a felső szálon, pl., az eredeti nukleinsavaknál
maradva, a felső szálon csak A és C, míg az alsó szálon, ennek megfelelően csak T és G használatával így
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könnyen megkülönböztethető lesz az a nyelv amivel foglalkozni akarunk, itt pl. csak a {A,C}+-beli egyszeres
láncok, amiket az elfogadott molekulákból denaturálással kaphatunk.
Két WK-automatát (ahogy általában is szoktuk automaták esetén) ekvivalensnek tekintünk, ha ugyanazt a
nyelvet fogadják el. Igazából meg lehet különböztetni molekulanyelvi ekvivalenciát és felső szálon értelmezett
nyelv alapján történő ekvivalenciát. Amennyiben ugyanazt a ρ relációt használja mindkét automata, ekkor, mind
a molekulanyelv, mint a felsőszálon értelmezett sztringnyelv egybeesik ekvivalens automaták esetén. A
következőkben, ha az ekvivalencia szót használjuk WK-automaták között feltételezzük, hogy ugyanazt a ρ
relációt használja mindkét automata.
A WK-automaták valódi kiterjesztései a hagyományos véges automatáknak: minden reguláris nyelv elfogadható
velük. Ha mindkét fej mindig egyszerre lép (ugyanazt a betűt, illetve annak a komplementerét olvasva), akkor
pontosan a hagyományos véges automata működését szimulálhatjuk. Igaz viszont, hogy ha a feldolgozás során
bármely inputra, a 2 fej távolsága csak egy adott korláton belül marad, akkor az elfogadott nyelv reguláris (a
véges sok lehetőséget, ami a két fej közötti szakaszon lehetséges, véges sok állapottal szimulálni tudjuk)...
Ahogy a hagyományos automatákat megadhatjuk gráfjuk segítségével, úgy a WK-automatákat is, azzal a

különbséggel, hogy a gráf éleire, rendezett

párként mindkét fej által olvasott szót (u és v) odaírjuk.

A következő példákkal megmutatjuk, hogy ezek az automaták jóval nagyobb elfogadó erővel bírnak, mint a
hagyományos véges automaták: a következő példákon nem reguláris, sőt nem környezetfüggetlen nyelveket
fogunk hagyományos WK-automatákkal elfogadni.
16. Példa (a másolat nyelv). Legyen
, ahol δ a következőképpen definiált:

és nincs egyéb definiált átmenet (vagyis pl.
stb.). Ekkor az automata működése: az első fej
elmegy amíg egy c-t nem talál, az automata eddig végig a kezdőállapotban maradt, ekkor megy át p állapotba.
Ebben az állapotban a két fej egyszerre ugyanazt a betűt, illetve komplementerét olvashatja, így folytatva az
input feldolgozását, végül az első fej helyben maradása mellett a második fej egy -t olvashat, ezzel az
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automata q állapotba kerül. Ebben az állapotban, a végállapotban az első fej már nem olvashat, a második fej
viszont -kat és -ket is olvasva befejezheti az input szó feldolgozását. Tehát az elfogadott nyelv a nem
környezetfüggetlen L(M) = {wcw∣ w ∈ {a,b}*} nyelv a felső szálat tekintve. A 6.2. ábra grafikusan is mutatja az
automatát.

6.2. ábra - A {wcw ∣ w∈ {a,b}*} nyelvet elfogadó WK-automata.

17. Példa (a többszörös megfelelés nyelve) Legyen
ahol δ a következőképpen definiált:

és nincs definiált átmenet egyéb esetre. Ekkor az automata működése: az első fej addig olvas a-kat amíg egy bhez nem ér, az automata eddig végig a kezdőállapotban maradt, ekkor megy át p állapotba, úgy, hogy miközben
az első fej b-t olvas addig a második fej egy -t. Ebben az állapotban a két fej egyszerre olvashatja a b-ket,
illetve az -kat, így folytatva az input feldolgozását. Ezután, amikor az első fej egy c-t olvas, miközben a
második fej egy -t, az automata r állapotba megy át. Ebben az állapotban a két fej egyszerre olvashatja a cket, illetve a -ket. Végül az első fej helyben maradása mellett a második fej egy -t olvashat, így az automata
q végállapotba kerül. Ekkor az első fej már nem olvashat, a második fej viszont -ket olvasva befejezheti az
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input szó feldolgozását. Így az elfogadott nyelv a nem környezetfüggetlen L(M) = {anbncn∣ n > 0} nyelv a felső
szálat tekintve. A 6.3. ábra grafikusan is mutatja az automatát.

6.3. ábra - Az {anbncn∣ n > 0} nyelvet elfogadó WK-automata.

18. Példa (a keresztfüggőségek nyelve). Legyen
ahol δ a következőképpen definiált:
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és nincs definiált átmenet egyéb esetre. Ekkor az automata működése: az első fej elolvas a-kat és b-ket amíg egy
c-hez nem ér, az automata eddig végig a kezdőállapotban maradt, ekkor megy át p állapotba, úgy, hogy
miközben az első fej c-t olvas addig a második fej egy -t. Ebben az állapotban a két fej egyszerre olvashatja a
c-ket, illetve az -kat, így folytatva az input feldolgozását. Ezután, amikor az első fej egy d-t olvas, miközben a
második fej egy -t, az automata r állapotba megy át. Ebben az állapotban a két fej egyszerre olvashatja a dket, illetve a -ket. Végül az első fej helyben maradása mellett a második fej egy -t olvashat, így az automata
q végállapotba kerül. Ekkor az első fej már nem olvashat, a második fej viszont -ket és -ket is olvasva
befejezheti az input szó feldolgozását. Így az elfogadott nyelv a nem környezetfüggetlen L(M) = {anbmcndm∣ n,m >
0} nyelv a felső szálon. A 6.4. ábra grafikusan is mutatja az automatát.

6.4. ábra - Az {anbmcndm∣ n,m > 0} nyelvet elfogadó WK-automata.

Amint láthattuk a WK-automatákkal nem környezetfüggetlen nyelveket is el tudunk fogadni. Figyeljük meg,
hogy ezekben a példákban a két fej távolságára nem tudunk az input szótól független korlátot megadni. Eddigi
példáink szemilineárisak voltak, de van nem szemilineáris nyelv is amelyet WK-automaták el tudnak fogadni.
19. Példa. A 6.5. ábrán mutatott WK-automata által elfogadott szavak hosszai éppen a négyzetszámok, vagyis a
megadott automata egy nem szemilineáris nyelvet fogad el.

6.5. ábra - Egy nem szemilineáris nyelvet elfogadó WK-automata.
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Az automata működése a következő:
Az felső fej elolvas egy c-t, amivel az automata q állapotba kerül. A q állapotban három dolog történhet:
• vagy csak az alsó fej olvas egy c-t amivel az automata a qf végállapotba kerül, amiben az alsó fej páros számú
betűt olvashat ezzel „utolérve" a másik fejet elfogadó futás esetén. Végállapotban a felső fej már nem
olvashat, annak már előtte el kellett érnie a molekula végét.
• ha még nem érte el a felső fej az input molekula végét, és mindkét fejnek c (vagyis az alsó fejnek, az ennek
megfelelő ) következik, akkor ezt elolvasva az automata az r állapotba kerül. Innen az első fejjel aa
elolvasásával kerülünk vissza a q állapotba.
• ha mindkét fejnek aa (illetve alul
amíg ez folyamatosan fennáll.

) következik, akkor azt elolvassák, és marad az automata q állapotban,

A működés megértéséhez nézzük meg az első néhány molekulát, amit az automata elfogad (a felső szálon
található sztringek szerepelnek a listán, ellenőrizzük őket(!)):
c, ccaa, ccaacaaaa, ccaacaaaacaaaaaa, ...
Ellenőrizhető, hogy minden további elfogadott szó egy c(aa)* résszel bővül, amiben az a-k száma, mindig
kettővel több, mint az előző ugyanilyen alakú blokkban. Ezek alapján pedig az automata által elfogadott szavak
hossza éppen a négyzetszámokat adja, és ennek megfelelően a nyelv nem szemilineáris (és így természetesen
nem környezetfüggetlen).
25. Feladat. Készítse el azt a hagyományos WK-automatát, amely a {anbncnanbn∣ n > 1} nyelvet fogadja el (a
felsőszálon).

26. Feladat. Készítse el azt a hagyományos WK-automatát, amely a
(molekulákat) fogadja el.

nyelvet

A példáink többségében minden lépésben maximum egy betűt olvasott mindkét fej. Mivel azonban voltak olyan
átmeneteink, amikben mindkét fej olvasott és lépett, ezek az automaták nincsenek egyik általunk definiált
speciális osztályban sem. Most nézzük mire képesek a speciális megszorításokkal rendelkező változatok.
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1.1. 6.1.1. Speciális változatok - hierarchia eredmények
Biológiai megfontolások alapján motivált a minden állapot végállapot változat, ekkor, ha a fejek fel tudják
dolgozni az inputot, megtörténik az elfogadás. Ugyancsak biológiailag motivált az egy állapottal rendelkező
modell, hiszen a legegyszerűbb enzimeket könnyebben tudjuk úgy elképzelni, hogy nincs „állapotuk".
Amennyiben nem egy, hanem két különböző enzimként képzeljük a molekula két szálát olvasó fejeket,
egyértelmű, hogy értelmet nyer az egyszerre csak egy fej mozgását megengedő modell is. Végül, mivel az
enzimek lokálisan dolgoznak, nem életszerű, hogy bármilyen hosszú (pl. több százezer betűnyi) lánc olvasása
egy lépésben megtörténjen, az ennek egy betűre való korlátozásával egy ilyesmi megszorítást próbálhatunk a
modellnek adni.
Jelölje N1WK, NSWK, F1WK, FSWK, NWK, FWK, 1WK, SWK és WK az N1WK, NSWK, F1WK, FSWK,
NWK, FWK, 1WK, SWK, illetve a(z általános) WK-automaták által felismert nyelvek osztályát.
Kezdjük a legerősebb megszorítással rendelkező N1WK-automatákkal. Ezek egyetlen állapottal rendelkeznek
(jelölje ezt q), egyszerre csak az egyik fej léphet és az is csak egy betűt olvashat egy lépésben. Ennek

megfelelően az a T* nyelv fogadható, amelyre értelmezve van a

átmenet minden a ∈ T-re, és a

átmenet minden -ra, ahol ez egy a ∈ T komplementere. Láthatjuk, hogy ezek a nyelvek
nagyon speciális reguláris nyelvek.
Tekintsük most az NSWK-automatákat. Ezekben ugyancsak függetlenül mozoghat a két fej, ennek megfelelően
olyan nyelvek fogadhatóak el, amelyek molekuláit, mindkét fej végig tudja olvasni, vagyis (u1, ..., un)* ⋂ (v1, ...,

vm)*, ahol u1, ... un pontosan azok a V*-beli szavak, amelyekre
ha n átmenet van az
első (felső) fejre értelmezve); v1, ..., vm pedig pontosan azok a szavak, amik komplementerét a második (alsó) fej

tudja egy-egy lépésben olvasni, vagyis
ha m átmenet van az alsó fejre értelmezve).
Ezek ugyancsak eléggé speciális reguláris nyelvek (két speciális alakú reguláris kifejezés által leírt nyelv
metszeteként állnak elő). Ilyen nyelvre példa a (aa)* nyelv. Viszont ez a nyelv nem N1WK nyelv, vagyis
N1WK-automata nem tudja elfogadni.
Ezek alapján tehát:
1. Következmény.
N1WK ⊊ NSWK ⊊ REG
Tekintsük most az NWK-automatákat. Kezdjük egy példával:
20.Példa. Legyen

ahol δ a következőképpen definiált:
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Ekkor tekintsük csak az M által elfogadott
alakú molekulákat. Világos, hogy ezek feldolgozása csak az
első átmenettel kezdődhet. Az első átmenet n-szeri (n ∈ ℕ ) alkalmazásával eljutunk oda, hogy a felsőszálon már
b következik. Ekkor a harmadik átmenet n-szeri alkalmazásának kell következnie, hogy az alsó szálon is
eljussunk az első -ig. Ezek után a negyedik átmenet alkalmazásával fejezhető be ezen speciális alakú
molekulák feldolgozása. Így viszont a negyedik átmenetet is n-szer kellett alkalmazni, hogy a két fej azonos

pozícióba kerüljön, tehát az ilyen alakú elfogadott molekulák az
nyelvet alkotják. Viszont
így L(M) ⋂ {a*b*} = L', ami nem reguláris. Mivel a reguláris nyelvek zártak a metszetképzésre (és {a*b*}
reguláris), ez csak úgy lehetséges, ha L(M) nem reguláris.
Másrészt viszont a reguláris ab* nyelv nem NWK nyelv. Ez könnyen belátható, ha figyelembe vesszük, hogy
minden NWK nyelv zárt a Kleene plusz műveletre, hiszen az automatának nincs memóriája, hogy észrevegye
már befejezte-e a feldogozást, vagy még el sem kezdte.
Nézzük most az F1WK-automatákat.
6. Tétel. Minden reguláris nyelv F1WK nyelv, van nem reguláris F1WK nyelv is.
Bizonyítás: Először is bizonyítsuk be, hogy mindegyik reguláris nyelv elfogadtatható F1WK-automatával.
Legyen adott egy reguláris nyelv az azt elfogadó véges automatával: (Q, T, q0, δ, F). Ekkor definiáljuk a
ahol qf ∉ Q új állapot és δ' a

következő F1WK-automatát:
következőképpen definiált:

• legyen

minden q ∈ Q \ F, a ∈ T párra.

minden q ∈ F és a ∈ T esetén, továbbá

• legyen

• legyen

minden a ∈ T esetén;

• nincs más átmenet értelmezve.
Ekkor az első és második típusú átmenetekkel, nem használva a qf állapotot, éppen az eredeti véges automatát
szimulálhatjuk a felső szálon tekintett inputon, amennyiben a szó végén elfogadó állapotba kerülhetett az eredeti
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automata, és csak ekkor kerülhet a megadott WK-automata qf állapotba a felső szál végén. Ekkor viszont az alsó
szál is elolvasható, de a felső szál olvasásával már nincs értelmezett átmenet. Mindkét szál csak akkor olvasható
el, ha éppen a felső szál utolsó betűjének olvasásakor kerülünk qf állapotba.
Ezek alapján világos, hogy az elfogadott nyelv éppen az eredeti reguláris nyelv (az esetleges üres szó
kivételével, amit, ahogy előre rögzítettük nem tartunk molekulának). A megadott automata pedig a
tulajdonságait tekintve F1WK-automata. Ahhoz, hogy belássuk, hogy a REG ⊊ F1WK tartalmazási reláció
valódi, szükség van egy olyan példanyelvre, ami F1WK-automatával elfogadtatható, de nem reguláris.

6.6. ábra - A jelölt másolat nyelvet elfogadó F1WK-automata.

A 6.6. ábrán mutatott F1WK-automata a {wcw∣ w∈ {a,b}*} nyelvet fogadja el, ami nem reguláris, (sőt nem is
környezetfüggetlen). Az automata működése pedig a 16. Példán bemutatott automatáéhoz nagyon hasonló.
QED.
Vannak olyan „megszorítások" is, amik az elfogadott nyelveket tekintve nem jelentenek megszorítást:
7. Tétel. A következő nyelvcsaládok egybeesnek: 1WK = SWK = WK.
Bizonyítás: Az alapötlet az, hogy az eredeti WK-automata lépéseit szétbonthatjuk új állapotok bevezetése
közben olyan lépésekre, amikre már ezek a megszorítások is teljesülnek. A teljesen formális bizonyítás helyett,
annak főbb lépésit írjuk csak le. Legyen M az eredeti WK-automata, ekkor megmutatjuk, hogyan lehet egy vele
ekvivalens M' SWK, illetve egy ezekkel ekvivalens M" 1WK-automatát előállítani. Ehhez először az eredeti
WK-automata lépéseit szétbontjuk olyan lépésekre, amikben csak az egyik fej lép:
Minden olyan lépést, amiben mindkét fej lép egy új állapot segítségével két lépésre bonthatunk, amelyek
egyikében az első, a másikban pedig a második fej lép. Formálisan:
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Az M minden
átmenete helyett, ahol u ≠ λ, v ≠ λ, legyen
az M'
átmenete, ahol p' egy újonnan bevezetett állapot, amely pontosan ebben a két állapotátmenetben szerepel az M'
automatában.
Továbbá, minden olyan lépést, amikor egy fej egy betűnél hosszabb sztringet olvas egy lépésben, új állapotok
bevonásával szétbonthatunk olyan lépések sorozatára, amelyekben pontosan egy betűt olvas az adott fej.
Formálisan, pl. a felsőszál esetén ez a következőképpen néz ki:

Ha az M' automatában

valamely u = a1 ... an (n > 1) szóra, akkor az M" automatában legyenek

definiálva a
alkalmasan választott p1, ..., pn-1 új
állapotokra, amelyek mindegyike az M"-ben pontosan abban a két átmenetben szerepel, amit itt megadtunk (az
egyikben az ∈ jel előtt, a másikban a δ" átmenetfüggvény első paramétereként).
Az ilyen lépések segítségével mindig elérhetjük, hogy minden átmenetben max. egy betűt olvasson az automata
miközben az elfogadott nyelv megegyezik az eredetivel. Kimaradt még az az eset, ha volt olyan átmenet
definiálva, amiben nem történt olvasás egyik szálon sem. Az ilyen esetekben (hasonlóan ahhoz, ahogy az
üresszavas lépéseket a hagyományos véges automatáknál távolítjuk el) az adott átmenetet együtt kell kezelni a
következő olyan átmenettel, amiben már történik betűolvasás (akár több egymást követő üresszót olvasó
átmenet után), és egyből abba az állapotba kell történnie az átmenetnek, amibe a betű elolvasása után jutna.
QED.
Továbbá az FSWK-automaták is el tudják fogadni az összes WK nyelvet:
8. Tétel. A következő nyelvcsaládok egybeesnek: FSWK = FWK = WK .
Bizonyítás: A teljes formális bizonyítás (megtalálható pl. [Kuske, Weigel], ahol eredetileg megjelent) helyett,
annak ötletét mutatjuk be. Induljunk ki egy tetszőleges WK-automatából, és megmutatjuk, hogy van vele
ekvivalens FSWK-automata. Mivel minden állapot végállapot, azokat a molekulákat, miknek mindkét szálát
végig tudjuk olvasni, elfogadja az automata. Készítsük el azokat az átmeneteket, amikkel az eredeti automata
elfogadja az egy, illetve két bázispárból álló molekulákat. Azokra az állapotokra, amelyekkel így történik
elfogadás nincs értelmezett átmenet. Tehát ezeknek a rövid molekuláknak az elolvasása két lépésben történik, és
amennyiben az input hosszabb (csak így kezdődött), a feldolgozás akkor sem folytatható ebben az irányban
(másik nemdeterminisztikus futást kell használni az esetleges elfogadásra). Ezután csak az ezeknél hosszabb
molekulákra koncentrálunk. Láthattuk, hogy az eredetivel ekvivalens (ugyanazt a nyelvet elfogadó) SWKautomatát egyszerűen készíthetünk, sőt 1WK-automatát is. Az alapötlet itt is hasonló: az, hogy a molekula
olvasása során először a felső fejjel egyet lépünk. Ezután viszont a feldolgozás során csak olyan átmeneteink
lesznek, amik egy adott fejet két betű olvasásával mozgatnak előre. (Ez megoldható új állapotok felvételével
úgy, hogy az összes kétbetűs szóra megnézzük, hogy az eredetivel ekvivalens 1WK automatának milyen
lehetőségei lennének arra, hogy egymás után az adott betűket olvassa az adott szálon. Például egy q-a állapot
jelentheti azt, hogy az előző 1WK-automata egy q állapotához képest a felső szálon már egy a-val többet
olvastunk, mint az eredeti automatában, hiszen pl. az eredeti b helyett, amivel ott a q állapotba kerültünk, itt egy
ba-t olvastunk el... Ez azt jelenti, hogy az ilyen állapotban a felső szálon csak a betű olvasható, a felső fejjel
csak ilyen átmenet lehetséges. A konstrukció elég technikai, de az ötlet elegáns és megoldható.)
Következésképpen véletlenül sem alakulhat úgy, hogy a két fej ugyanarra a pozícióra kerül, ami az input végén
lesz érdekes. Tehát kell még olyan átmenet ami megengedi, hogy az egyik fej csak egyet lépjen, és esetlegesen
ezzel fejezze be az automata az input feldolgozását, azokból az állapotokból, tehát amikbe így juthat el az
automata nincs értelmezett átmenet. Ezek alapján viszont csak azok és pontosan azok a molekulák lesznek
elfogadva, amiknél megengedjük, hogy a két fej ugyanabba a pozícióba kerülhessen, ezt pedig csak akkor
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engedjük, amikor az eredeti WK-automata (vagy az azzal ekvivalens 1WK) végállapotba kerülne ugyanebben a
pozícióban. Az új automatában tehát minden állapot végállapot, az elfogadásról ott döntünk, hogy megengedjük
mindkét fejnek hogy a szó végére érjen egyszerre, és minden lépésben csak egy fej lép. Tehát bármelyik WK
nyelvhez tudunk készíteni FSWK-automatát.
Mivel minden WK nyelvről beláttuk, hogy egyben FSWK nyelv is, az FWK nyelvosztálynak is meg kell
egyeznie ezekkel.
QED.
Mivel egy WK-automata esetén az adott input szó elfogadásához nem használunk fel az adott szónál nagyobb
tárterületet (vagyis lineárisan korlátozott Turing-géppel megvalósítható az elfogadás), minden WK nyelv
környezetfüggő. Emellett az is igaz, hogy ha a V ábécé egyelemű) és ekkor természetesen az egyetlen betű saját
maga komplementere, akkor csak reguláris nyelvek elfogadására képesek a WK-automaták. Eszerint viszont
nem minden környezetfüggő nyelv WK nyelv.
A WK-automaták által elfogadott nyelvek hierarchiáját a 6.7. ábrán látható Hasse-diagram mutatja be. Minden
WK-automatával elfogadtatható nyelv környezetfüggő (lineáris tárhelyen megoldható a feladat).

6.7. ábra - Watson-Crick véges automata nyelvosztályok hierarchiája (a nyíl a
tartalmazó osztály felé mutat).
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A hierarchiában egyetlen eddig nem megoldott fontos kérdés van, vajon az F1WK nyelvek családja valódi
részhalmaza-e az FSWK = WK családnak. Az F1WK-automaták esetén nem működik az a páros-páratlan
pozícionálós trükk, amit az FSWK-automatáknál használtunk, viszont olyan WK nyelvről sincs (egyelőre)
tudomásunk, amely bizonyosan nem fogadható el F1WK-automatával. Az ábrán a kék nyíl jelzi ezt a
tartalmazási relációt, amiről nem tudjuk tehát, hogy valódi tartalmazást jelent-e. Másrészt, tudjuk, hogy a REG
és az NWK nyelvcsaládok halmazelméleti tartalmazást tekintve nem összemérhetőek, így van olyan F1WK
nyelv is, ami nem NWK nyelv. Viszont, hogy van-e olyan NWK nyelv, ami nem F1WK nyelv, ez ugyancsak egy
nyitott kérdés. (Tehát lehet, hogy az NWK-tól az F1WK-ba vezet nyíl, és nem a WK-val jelzett osztályba.)
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Persze, ha az első problémával kapcsolatosan valaki bizonyítaná, hogy F1WK = WK, akkor azzal automatikusan
a második kérdés is megválaszolódna.
8. Definíció Determinisztikusnak nevezünk egy WK-automatát, ha minden (elvileg) lehetséges konfigurációban
maximum egy átmenet van engedélyezve.
Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a 16-18. Példák mindegyikében determinisztikus WK-automatával fogadtuk
el az adott nem környezetfüggetlen nyelvet. Az eredeti nemdeterminisztikus változat tehát a determinisztikus
változatnál általánosabb fogalom, minden determinisztikus WK-automata egyben (nemdeterminisztikus) WKautomata is. Ezzel ellentétben igaz a következő:
9. Tétel. A determinisztikus WK-automaták által elfogadott nyelvek osztálya kisebb, mint a nemdeterminisztikus
társaikkal elfogadott nyelvek osztálya.
Bizonyítás: Elég egy példát adnunk olyan nyelvre, amelyet nemdeterminisztikus WK-automata elfogad, de
nincs olyan determinisztikus WK-automata, ami elfogadná. Vegyük, pl. két már vizsgát nyelv unióját: legyen

. Ekkor, belátható, hogy az első tagba eső szavak esetén egy

determinisztikus automatának úgy kell működnie, hogy miközben az egyik fej a középső (

-ból álló) részt

olvassa, a másik fejnek olvasnia kell az első (
-ból álló) részt (egy adott véges automata nem tud bármilyen
nagy számot eltárolni az állapotaival); viszont a második tagba eső molekulák esetén egy determinisztikus

automatával az egyik fejjel csak akkor szabad az első részt (az

-ból álló blokkot) elolvasni, amikor a másik

fejjel már a harmadik (
-ből álló) blokkot olvassa. Emiatt a megadott L nyelv, bár nemdeterminisztikusan
nem túl bonyolultan elfogadtatható WK-automatával, nincs olyan determinisztikus WK-automata, ami
elfogadná.
QED.
27. Feladat. Adjuk meg a bizonyításban használt L nyelvet elfogadó nemdeterminisztikus WK-automatát.
Adjunk meg FSWK-automatát, ami ugyanezt a nyelvet fogadja el.
Például az N1WK, vagy az NSWK-automaták esetén nincs is értelme determinisztikus változatról beszélni,
ugyanis a kezdő- és egyetlen állapotban determinisztikus esetben csak az egyik fej tud olvasni, a másik, mivel
több állapot nincs, nem mozdulhat el, ennek megfelelően nincs olyan molekula, amit mindkét fej végig tudna
olvasni egy determinisztikus NSWK-automata esetén, tehát csak az üres nyelv lehet az elfogadott...
A fejezet zárásaként egy az RE nyelvosztály WK-automatákkal való jellemzését mutatjuk meg:
10. Tétel. Minden egyes rekurzívan felsorolható nyelv megadható egy FSWK/FWK/SWK/1WK/WK nyelv
kódjaként.
Bizonyítás: Az 5. Tételből tudjuk, hogy minden egyes L SRSL(k) nyelvhez van olyan FWK-automata, amely
ugyanazt a nyelvet fogadja el. Mivel az FWK osztály ekvivalens az FSWK, az SWK, az 1WK és a WK105
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Watson-Crick automaták

automaták osztályával, ezen típusok mindegyikére is teljesül az előbbi állítás. A 3. Tétel értelmében viszont
ezek a nyelvek alkalmasak az RE nyelvosztály reprezentálására a jelen tétel állításában szereplő módon.
QED.
A következő fejezetben a WK-automatáknak egy másik típusát tárgyaljuk, ahol az átmenetfüggvényt, illetve
ennek következtében a szavak elfogadását is máshogy interpretáljuk.

2. 6.2. 5'→3' WK-automaták
Ebben a szakaszban olyan speciális Watson-Crick automatákat vizsgálunk, amelyeknél a két olvasó fej
egymással szemben halad az input két végéről indulva. Ez a rész teljes egészében a szerző a témával kapcsolatos
munkáin alapul.

2.1. 6.2.1. Biológiai motiváció
A DNS felépítése olyan, hogy a két szál biokémiailag egymással szemben áll. Az egyik szál 5' végéhez a másik
szál 3' vége tapad és fordítva. Ennek megfelelően, ha úgy képzeljük el, hogy a két szálon egy-egy enzim csúszik
végig a DNS szekvenciasorrendjét olvasva, akkor azok a korábban ismertetett verzióval ellentétben
biokémiailag azonos irányban mozognak, ami fizikai, matematikai vagy számítási szempontból éppen ellenkező
irányt jelent. Tehát az 5'→3' WK-automatákban az olvasófejek a molekula két végéről, az adott fej által olvasott
szál 5' végéről indulnak, és egymással szemben haladnak. Ez viszont arra is lehetőséget ad, hogy a futás véget
érjen a két fej találkozásakor, hiszen ekkorra a teljes input feldolgozása megtörtént, az inputmolekula minden
egyes bázispárjának egyik tagját elolvasta az automata. Vizsgáljuk meg tehát ezt a modellt.

2.2. 6.2.2. Formális leírás
A definíció az előző fejezetben tárgyalt hagyományos WK-automatákétól az állapotátmenet-függvény
értelmezésében, illetve a konfigurációkban tér el. Ahhoz viszont, hogy a két fej által olvasható sztringek ne
'fedhessenek át', vagyis a két fej mindig csak olyan betűket olvasson, aminek a másik szálon levő párja még
ebben a lépésben sem kerül olvasásra a másik fej által, bevezetésre kerül egy technikai paraméter, ami a
feldolgozás során a két fej távolságát jelzi.
9. Definíció. Egy M = (V, ρ, Q, q0, F, δ) rendezett hatost (érzékeny) 5'→3' WK-automatának nevezzük, aminek V,

ρ, Q, q0és F elemei ugyanazok, mint a hagyományos WK-automatának. A δ alakja pedig:
, és
értéke csak véges sok esetben különbözik az üres halmaztól. Az összes értelmezett átmenetre vegyük az
∣ u∣ +∣ v∣ értéket, ahol a felső fej az u, az alsó fej a v-t olvassa az átmenet során. Ezen ∣ u∣ +∣ v∣ értékek
maximumát jelöljük r-rel és az automata sugarának hívjuk, ez a maximális érték, amivel az automata fejei
közeledhetnek egymáshoz egy átmenet során. Legyen R = {0,1, ..., r, + ∞} az érzékenységi paraméterek

lehetséges halmaza, és ez legyen úgy beállítva minden

konfigurációk rendezett

átmenetre, hogy ∣ u∣ +∣ v∣ ≤ r'. A

párok, ahol u, v ∈ V* és v az u komplementere,

a még feldolgozandó

input és a q ∈ Q az aktuális állapot. A kezdeti konfiguráció:
ahol w az inputszó, a feldolgozandó
input molekulának a felső szálon megjelenő része. A konfigurációk az állapotátmenet-függvénynek megfelelően
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változhatnak az automata számítási lépései alapján:
⊢
ahol ub, u,
uj ∈ V*, vb, v, vj ∈ V* pedig ezek komplementerei, r' ∈ R pedig az érzékenységi paraméter, továbbá, ha ∣ ub u
uj∣ > r, akkor r' = ∞, egyébként pedig r' = ∣ ubuuj ∣ . A szokásos módon akkor mondjuk, hogy M elfogad egy w

input szót, ha
⊢
valamely p ∈ F állapotra. Az automata által elfogadott szavak halmaza
jelenti az automata által elfogadott L(M) nyelvet.
Azt mondjuk, hogy az M WK-automata determinisztikus, ha minden lehetséges konfigurációja esetén legfeljebb
egy közvetlenül elérhető konfiguráció létezik.
Ezekben az automatákban csak olyan átmeneteket engedünk meg, amikben a fejek nem mehetnek túl egymáson,
ezt hivatott az érzékenységi érték szabályozni: ha a fejek közel vannak egymáshoz (már látják egymást, hiszen
akár egy lépésben képesek lennének befejezni a számítást), akkor, csak akkor engedélyezett egy átmenet, ha a
távolságuk éppen megfelelő ehhez. Ennek megfelelően, a konfigurációkban csak a „még hátra levő, még
feldolgozandó inputot" kell tárolnunk, aminek hossza, ha nem haladja meg az r-et, korlátozza, megszabja a
lehetséges átmeneteket.
Mint láthatjuk az 5'→3' WK-automata egy futása során az inputmolekula egy betűpárját legfeljebb egy fej
olvassa (a pár másik tagját, komplementerét pedig ekkor a másik fej már nem fogja olvasni), így az input

feldolgozása tekinthető párhuzamosnak. Mivel ezek az automaták az input molekula minden egyes
betűjére
annak (maximum) csak a, vagy részét olvassák, ebben az alfejezeteben csak olyan ρ relációkat tekintünk,
amely egy-egyértékű (bijekció).
A következő példa az 5'→3' WK-automata egy tipikus működését írja le.
21. Példa (tükörszavak nyelve). Legyen

, ahol

A fel nem sorolt esetekben nincs definiált átmenet (üres halmaz a lehetséges állapotok halmaza). Látható, hogy
az érzékenységi paraméter értéke az automata esetén az R = {0,1,2,+∞ } halmazba eshet. Ekkor M az input
feldolgozásakor, egyszerre olvashatja az input egy betűjét az első fejjel, amíg ennek a komplenterét a második
fejjel, miközben marad a q állapotában (ha a fejek távolsága nem volt kisebb, mint 2). Ily módon minden páros
hosszúságú olyan szót el tud fogadni, aminek a második fele megegyezik az első felének visszafele fordítottjával.
Amennyiben az input páratlan hosszúságú, az utolsó (középső) betű olvasásával az automata p állapotba mehet
át, de ez az átmenet csak az érzékenységi paraméter 1 értéke esetén, használható, vagyis, amikor a fejek
távolsága pontosan 1.
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A 22. példában bemutatott automata determinisztikusan fogadja el a tükörszavak nyelvét.
Itt jegyezzük meg, hogy a Watson-Crick komplementaritás miatt a DNS molekulák között a palindrom
tulajdonságot sokszor úgy szokás értelmezni, hogy az 5'→3' irányban olvasva mindkét láncon ugyanaz van
(palindrom-molekula). Könnyen belátható, hogy ebben az esetben, ha nincs olyan betű, ami saját magával (is)
komplementer relációban áll, akkor csak páros hosszúságú palindromok létezhetnek. Ezek a molekulák az előző
példabeli automata kis módosítással kapott változatával fogadtathatók el.
28. Feladat. Adjon meg olyan állapotnélküli automatát, amely a palindrom-molekulákat fogadja el.
A következő példa mutatja, hogy a nemdeterminisztikus futások hogyan használhatók ki, egyben megmutatva,
hogy a nemdeterminisztikus változat elfogadóereje nagyobb, mint a determinisztikus változaté.
22. Példa (a jelölt másolat nyelv komplementere). A célunk olyan automata készítése, amely a {wcw∣ w ∈
{a,b}*} nyelv komplementerét fogadja el (az
ábécé felett) a felső szálon. Készítsük el azt a
nemdeterminisztikus 5'→3' WK-automatát, melynek működése a következő nemdeterminisztikus futásokat engedi
meg. Legyen az automatának olyan futása, hogy fogadjon el minden olyan molekulát, amelyben a felső szálon
van {a,b,c}-beli és
-beli betű is. Továbbá, legyen az automatának olyan futása, amivel elfogad minden
olyan inputot, amiben a c-k száma nem 1 a felső szálon. (Ehhez elég végigolvasni az inputot a felső szálon, és
állapotot váltani, ha egy c-t olvastunk, majd megint ha újabbat. Ilyen futással elfogadtatható minden olyan szó,

amiben nincs c, vagy egynél több van.) Legyen olyan futás, ami elfogadja az összes olyan
alakú
molekulát, amelyre, az u és a v hossza különböző. (Ez megtehető úgy, hogy a két fej egyszerre olvas egy-egy

betűt, így közeledve egymás felé, ha nem egyszerre érnek a
betűkhöz, akkor el kell elfogadni az inputot.)
Ekkor már csak az olyan alakú, de nem megfelelő szavakat kell elfogadni, amik a felső szálon ugyan ucv (u,v ∈
{a,b}*) alakúak és az u és a v hossza megegyezik. Az ilyen szavak közül csak az eleme a nyelvünknek, amiben
van olyan betű amiben az u és a v eltér, vagyis a felső szálon a szó xeycx'e'y' alakba írható, ahol az x és az x'
hossza egyenlő, valamint az y és az y' hossza megegyezik, továbbá e ≠ e', e, e' ∈ {a,b}. Ekkor legyen az
automata elfogadó futása a következő: Az első fej olvassa el az x szórészt, majd az automata az állapotával
jegyezze meg az itt olvasott e ∈ {a,b} betűt. Ezután a két fej egyszerre betűnként lépve olvassa el az y-t, illetve
az y' szórész komplementerét (ezek hossza megegyezik, tehát egyszerre fogja a két fej ezeknek az olvasását
befejezni). Ekkor az első fej a c betűt fogja olvasni, a második fej pedig az e' komplementerét. Ennek
megfelelően az automata ellenőrizni tudja, hogy a megjegyzett e és a most olvasottnak megfelelő e' érték
különbözik-e. Ha különböznek, akkor a második fej elolvassa az x' rész komplementerét is, a fejek találkoznak és
az automata végállapotba kerül, elfogad. Ellenkező esetben ez egy nem elfogadó futás.

2.3. 6.2.3. 5'→3' WK-automata nyelvosztályok
Ahhoz, hogy további eredményeket mutassunk be az 5'→3' WK-automatákkal kapcsolatban néhány a formális
nyelvekben ismert fogalmat ismétlünk át röviden (részletesebb leírásért ajánljuk pl. a [Dömösi et al.]
tankönyvet).
Legyen G = (N, T, S, H) egy generatív nyelvtan (23. Definíció). Emlékeztetőül: A G nyelvtan lineáris, ha
minden levezetési (helyettesítési) szabálya olyan, hogy a baloldalon pontosan egy nemterminális szimbólum áll,
és semmi más, a jobboldalon pedig maximum egy nemterminális és akárhány terminális (bármilyen
sorrendben): A → u vagy A → uBv; ahol A,B ∈ N és u,v ∈ T*.
Lássuk, akkor most az általános, korlátozás nélküli 5'→3' WK-automata számítási erejét [Nagy 2008] alapján.
11.Tétel. Az érzékeny 5'→3' WK-automaták által elfogadott nyelvek 5'-3'WK halmaza megegyezik a Chomskyféle lineáris nyelvek LIN halmazával.
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Bizonyítás: Az egyszerűség kedvéért a bizonyításban a Watson-Crick komplementaritási relációként az
identikus relációt tekintjük (más egy-egyértékű relációk esetén is hasonlóképpen megy a bizonyítás menete).
A tétel bizonyítása konstruktív, először az első irányt tekintjük: legyen adva egy G = (N, T, S, H) lineáris
nyelvtan, az egyszerűség kedvéért normálformában. Ekkor megkonstruáljuk azt az M 5'→3' WK-automatát,
amely a G által generált nyelvet fogadja el. Mivel G normálformájú, minden levezetési szabálya maximum egy
terminálist tartalmaz, ennek megfelelően olyan érzékeny 5'→3' WK-automatát adunk meg, amelyre R =
{0,1,+∞}.
Legyen M = (T, id, N ∪ {qf}, S, {qf}, δ) ahol qf ∉ N, δ pedig a következőképpen van definiálva a H
szabályhalmaz alapján:

•

ha B → aAb ∈ H, ahol A,B ∈ N, a, b ∈ T ∪ {λ} (és a normálforma feltétel miatt ekkor
minden ilyen szabályra ∣ ab∣ ≤ 1),

•

ha B → aAb ∈ H, ahol A,B ∈ N, a, b ∈ T ∪ {λ},

•

ha B → A ∈ H, ahol A,B ∈ N és a=b=λ,

•

ha A → a ∈ H, ahol A ∈ N, a ∈ T,

•

ha A → λ ∈ H, ahol A ∈ N.

Könnyen belátható lépésenkénti indukcióval, hogy a nyelvtan minden egyes termináló levezetésének pontosan
egy elfogadó út fog megfelelni az automatában, és más elfogadó út nem lesz.
A másik irány bizonyításához legyen M = (T, id, Q, q0, F, δ) adott valamilyen R = {0, ..., r, +∞} érzékenységi
paraméterekkel, amihez megkonstruáljuk azt a G nyelvtant, ami az automata által elfogadott nyelvet fogja
generálni. Az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy Q × R és T halmazok diszjunktak (ha ez nem
teljesül, a Q halmaz elemeinek átnevezésével ez elérhető). Ekkor legyen G = (Q × R ∪ {S}, T, S, H), ahol S ∉
(Q × R) ∪ T, és a nyelvtan szabályait a következőképpen definiáljuk:
• S → (q0, r') minden r' ∈ R esetén,
• legyen (q, +∞) → u (q',r') v ∈ H minden {r' ∣ r' ∈ ℕ, r' > r - ∣ u∣ -∣ v∣ } ∪ {+∞} értékre, ha

, (q, q' ∈ Q, u, v ∈ T*),
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• legyen (q, r") → u (q', r') v ∈ H, ahol r" < +∞ és r' = r" - ∣ u∣ - ∣ v∣ , ha
∈ T*), továbbá r" ≥ ∣ u∣ + ∣ v ∣ ,

, (q, q' ∈ Q, u, v

• legyen (q, ∣ u∣ +∣ v∣ ) → uv ∈ H, ha
Könnyen ellenőrizhető, hogy pontosan az elfogadó futásokhoz lehet termináló levezetéseket találni a
megkonstruált nyelvtanban, így a tételt mindkét irányban bebizonyítottuk.
QED.
29.Feladat. Adjon meg ekvivalens 5'→3' WK-automatát a G = ({S, A, B, C}, {a,b}, S, H) nyelvtanhoz, ahol H =
{S → aA, S → Bb, A → aA, A → Ca, B → Bb, B → λ, C → bA, C → aB}.
30. Feladat. Adjon meg ekvivalens lineáris nyelvtant az M = ({a, b, c}, id, {q0, q1, q2, q3, q4}, q0, {q3, q4}, δ) 5' →
3' WK-automatához, ahol az átmenetfüggvény a következőképpen definiált:

Ezeknek a kétfejű automatáknak nemcsak az a jelentősége, hogy az inputot akár kétszer gyorsabban dolgozza
fel (a két fej miatt), mint a hagyományos véges automata, de egy bővebb nyelvosztály elfogadására képesek,
hiszen nemcsak a reguláris, hanem a lineáris nyelvek elfogadására képesek, amiben megtalálható pl. a
palindrómák nyelve.
A következő eredmény arról szól, hogy az 5'→3' WK-automaták determinisztikus változata nem olyan
kifejezőerejű, mint a nemdeterminisztikus változat.
12. Tétel. A determinisztikus 5'→3' WK-automatákkal elfogadott nyelvek det5'-3'WK osztálya valódi része a
lineáris nyelvek LIN osztályának.
Bizonyítás: A tartalmazás nyilvánvaló, így csak a valódiságát kell bizonyítani. A bizonyítás, aminek
alapgondolatát közöljük, egy példa segítségével megy: tekintsük az
L = {anban ∣ n ∈ ℕ} ∪ {anca2n ∣ n ∈ ℕ}
lineáris nyelvet a felső szálon. Egy input esetén amelyre n kellően nagy, kezdetben nincs esély annak
eldöntésére, hogy az adott inputmolekula vajon az első vagy a második a nyelvet definiáló molekulahalmazba
esik. Márpedig e nélkül determinisztikus 5'→3' WK-automatával nincs esély annak elfogadására, hiszen az
állapotok által csak véges méretű memóriája van az automatának... Így belátható, hogy L nem det5'-3'WK nyelv.
QED.
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A det5'-3'WK nyelvosztályt 2detLIN osztályként fogjuk hivatkozni, utalva arra, hogy ez az eredeti automaták
által elfogadott LIN nyelvosztálynak az a része, amit ezen két olvasó fejjel rendelkező automaták
determinisztikus változatai fogadnak el.
Ahogy a hagyományos, úgy az 5'→3' Watson-Crick-automatáknál is szokás a különböző korlátozásokkal
rendelkező változatokat is vizsgálni. Most ezt fogjuk tenni mi is.
Ennek megfelelően jelöljük az (érzékeny) 5 → 3' WK, SWK, 1WK, FWK, NWK, FSWK, F1WK, NSWK és
N1WK automaták által elfogadott nyelvosztályokat, rendre 5'-3'WK, 5'-3'SWK, 5'-3'1WK, 5'-3'FWK, 5'-3'NWK,
5'-3'FSWK, 5'-3'F1WK, 5'-3'NSWK és 5'-3'N1WK jelekkel. Ha determinisztikus automatákat tekintünk, akkor a
det előszót tesszük az adott nyelvosztály neve elé, jelölésben, pl. det5'-3'F1WK.
Először lássuk, mely megszorítások az automatára magára nem jelentenek megszorítást az elfogadott
nyelvosztályra.
Az 5' → 3' WK-automatákkal elfogadott nyelvek osztályai közül az alábbiak egybeesnek:
5'-3'WK = 5'-3'SWK = 5'-3'1WK = 5'-3'FWK = 5'-3' FSWK = 5'-3' F1WK,
és így megegyeznek a Chomsky-féle LIN nyelvosztállyal.
Bizonyítás: Haladjunk sorban:
Kiindulva egy tetszőleges 5'→3' WK-automatából, új állapototok bevezetésével elérhetjük, hogy minden
lépésben csak az egyik fej léphessen (hasonlóan a hagyományos WK-automatáknál mutatott módon), így egy az
eredetivel ekvivalens 5'→3' SWK-automata állítható elő.
Továbbá, egy 5'→3' SWK-automatából kiindulva annak átmenetei helyett olyan átmenetek láncait vezethetjük
be, megfelelő új állapotok bevonásával, amelyekben minden fej minden lépésben maximum egy betűt olvashat.
Azok az átmenetek pedig, amikben nem történik olvasás a szokásos módon (ahogy pl. a véges automatáknál)
kiküszöbölhetőek. Ez alapján (a hagyományos WK-automatáknál is mutatott módon) elérhető, egy az eredetivel
ekvivalens 5'→3' 1WK-automata.
Tekintsünk most egy 5'→3' 1WK-automatát. Figyeljük meg, hogy bármely molekula elfogadásakor az utolsó
átmenetben a fejek közelségét már érzi az automata, az érzékenységi paraméter értéke nem +∞. Tekintsük
azokat az átmeneteket, amikkel befejeződhet az input feldolgozása, vagyis ezesetben valamelyik fej elolvassa az
utolsó betűt. Minden ilyenben 1 az érzékenységi paraméter értéke 5'→3' 1WK-automaták esetén. Ekkor
megtehetjük, hogy töröljük (nem engedjük meg) azokat az átmeneteket, amelyek 1 érzékenységi paraméter
mellett nem elfogadó állapotba vezetnek. Ennek köszönhetően az így módosított automatákkal csak akkor lehet
egy molekulát végig olvasni, ha azt el kell fogadnia az automatának. Így, ha ezekben minden állapotot
végállapotnak tekintünk, akkor sem változik meg az elfogadott nyelv. Tehát az első három ekvivalenciát
beláttuk (a fordított irány minden esetben triviális).
Ráadásul az utóbb megkonstruált automata, ami az előző konstrukciókon végig haladva bármely (rögzített) WKautomatával ekvivalensen megkonstruálható, nem csak FWK, de 1WK is, tehát F1WK és emiatt FSWK is
egyben.
Ezzel a bizonyítást befejeztük.
QED.
Tehát az automaták előbb említett bizonyos csoportjai képesek a teljes LIN osztály elfogadására.
Lássuk a többi 5'→3' WK nyelvcsaládra vonatkozó hierarchia eredményeket. Tekintsünk most olyan
automatákat, amik elfogadó ereje is korlátozott.
Az NSWK és N1WK közti különbség, hogy, míg az előző több betűs sztringek olvasására is képes egy-egy
átmenet során, a második csak betűk olvasására képes.
Belátható, hogy egy NSWK-automata által elfogadott sztring nyelv az
(u1 + u2 + ... + un)*(w1 + ... + wk)(v1 + ... + vm)*
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alakba írható, ahol u1, ..., un az első fej által egy átmenetben olvasható sztringek (+∞ érzékenységi paraméter
mellett), v1, ..., vm pedig az alsó szálon (+∞ paraméter mellett) olvasható sztringek komplenterei, valamint w1, ...,
wk az érzékenységi paraméter nem +∞ értékei esetén, a fejek (közeli) találkozásakor általuk olvasható véges sok
lehetőség alapján adható meg.
2. Következmény. Az 5'→3' NSWK által elfogadott nyelvek speciális reguláris nyelvek, vagyis 5'-3' NSWK ⊊
REG .
2. Lemma. Az 5'→3' N1WK-automatákkal elfogadott nyelvek osztálya valódi része az 5'→3' NSWKautomatákkal elfogadott nyelvek osztályának:
5'-3' N1WK ⊊ 5'-3' NSWK.
Bizonyítás: A tartalmazás a két osztály definíciójából következik. A valódi tartalmazás belátásához pedig
tekintsük az

nyelvet. Mivel egy N1WK-automata csak betűnként tud olvasni, könnyen belátható, hogy nem lehet képes L
elfogadására.
QED.
3. Lemma. Az 5'→3' NSWK-automatákkal elfogadott nyelvek osztálya valódi része a az 5'→3' NWKautomatákkal elfogadott nyelvek osztályának:
5'-3' NSWK ⊊ 5'-3' NWK.
Bizonyítás: A tartalmazás a definíció alapján triviális.
A valódi tartalmazáshoz: pl. a palindrom-molekulák nyelve, amely 28. feladatban szerepelt 5'-3' NWK nyelv.
Viszont, mivel ez nem reguláris nyelv, nem lehet 5'-3' NSWK nyelv.
QED.
4. Lemma. Az 5'→3' NWK-automatákkal elfogadott nyelvek osztálya valódi része a LIN nyelvosztálynak:
5'-3' NWK ⊊ LIN.
Bizonyítás: Mivel a tartalmazás az előző eredmények és a definíciók alapján nyilvánvaló, elegendő egy olyan
lineáris nyelvet megadnunk, amely nem 5'-3' NWK nyelv. Ehhez tekintsük az

reguláris nyelvet. Belátható, hogy ez a nyelv nem fogadtatható el 5'→3' NWK-automatával.
QED.
Az előbbi bizonyítások azt is mutatják, hogy 5'-3' NWK ⊄ REG és REG ⊄ 5'-3' NWK, tehát e két osztály a
halmazelméleti tartalmazási relációt tekintve nem összemérhető.
Az 5'→3' WK-automatákkal elfogadott nyelvek hierarchiája megtekinthető a 6.8. ábrán Hasse-diagram
formájában.
A továbbiakban tekintsük a determinisztikus (érzékeny) 5'→3' WK-automatákat.
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2.4. 6.2.4. 2detLIN nyelvek
Az alfejezetet néhány további formális definícióval kezdjük.
10. Definíció. Egy G = (N, T, S, H) lineáris nyelvtant k-arányú lineáris nyelvtannak hívunk (ahol k ∈ ℚ, k ≥ 0),
ha minden egyes A → uBv alakú (A, B ∈ N, u, v ∈ T*) szabályára teljesül, hogy
A k-arányú lineáris nyelvek osztályába, amit k-LIN jelöl, pontosan azon L nyelvek tartoznak, amelyekhez van
olyan k-arányú lineáris nyelvtan, ami L-t generálja (valamely k értékre).
Akkor mondjuk, hogy egy nyelvtan fix-arányú lineáris, ha k-arányú lineáris valamely k ∈ ℚ értékre. A fixarányú lineáris nyelvek a fix-arányú lineáris nyelvtanokkal generálhatóak, ezt a nyelvosztályt fixLIN jelöli.
Speciálisan a k = 1 esetben a páros lineáris elnevezés is használt, mind a nyelvtanra, mind a generált nyelvekre.
A fix-arányú lineáris nyelvek halmaza tehát tartalmazza a k-arányú nyelveket minden nemnegatív k racionális
számra.
Figyeljük meg, hogy, speciálisan, a k = 0 esetben a definíció éppen a reguláris nyelvtanokat, illetve ennek
megfelelően a reguláris nyelveket adja vissza.
Köztudott, hogy a palindrómák (tükörszavak) nyelve páros lineáris.
Emlékeztetőül, az alfejezet címében is szereplő osztály, 2detLIN = det5'-3'WK a determinisztikus (érzékeny)
5'→3' WK-automaták által elfogadott nyelvek osztálya. Most lássuk e nyelvosztály viszonyát az imént definiált
speciális lineáris nyelvekhez viszonyítva.
14. Tétel. Minden fix-arányú lineáris L nyelvhez van olyan determinisztikus 5'→3' WK-automata, ami elfogadja
L-et, vagyis
fixLIN ⊆ 2detLIN.
Bizonyítás: A bizonyítás konstruktív. Legyen adott egy G = (N, T, S, H) k-arányú lineáris nyelvtan, valamilyen
adott

értékre. Ekkor az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy G-ben:

• minden A → u ∈ H szabályra, ahol u ∈ T*, teljesül, hogy ∣ u∣ ≤ n + m;
• minden A → uBv ∈ H szabályra, ahol A, B ∈ N, u, v ∈ T*, teljesül, hogy ∣ u∣ = m, ∣ v∣ = n.
(Ha nem így lenne, akkor új nemterminálisok bevezetésével a nyelvtan az eredetivel ekvivalens ilyen alakúra
hozható).
Legyen
(úgy, hogy
teljesüljön, minden a ∈ T-re), és legyen
Legyen qf
∉ N. Ekkor definiáljuk az M = (V, ρ, N ∪ {qf}, S, {qf}, δ) automatát az R = {0,1..., m + n,+ ∞} érzékenységi
paraméterekkel a következő átmenetfüggvénnyel:

• minden A → u ∈ H szabályra, legyen
• minden A → uBv ∈ H szabályra, legyen
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•

ahol v' a v komplementer sztringje; és

• legyen
Ekkor könnyen belátható, hogy M éppen a G által generált nyelvet fogadja el a felsőszálon.
Most megmutatjuk, hogy van olyan M' automata, ami ekvivalens M-mel és determinisztikus. Az M'
automatában a megtett lépések száma egyértelműen meghatározza a fejek helyét, amíg azok távolsága le nem
csökken az érzékenységi távolságra. Eközben a folyamat közben minden lépés után a lehetséges állapotok egy
részhalmaza lehet az, amiben az automata megtalálható lehet. Mivel az állapothalmaz véges, a lehetséges
részhalmazok száma is véges. A folyamat ugyanúgy szimulálható véges 5'→3' WK-automatával, mint ahogy a
hagyományos nemdeterminisztikus véges automaták is szimulálhatóak determinisztikus véges automatákkal.
Amikor a távolság a fejek közt az érzékenységi távolság alá csökken (vagyis ≤ m + n) már csak véges sok
lehetőség van, amit ugyancsak képes egy determinisztikus automata ellenőrizni.
Ezek alapján készíthető minden fixLIN nyelvhez azt elfogadó determinisztikus 5'→3' WK-automata.
QED.
Tekintsük most a következő feladatokat.

31. Feladat. Tekintsük a G = ({S, A, B}, {a,b}, S, H)
→ bbAaaa, A → aaaa, A → bbBbbb, B → bab}.

-arányú lineáris nyelvtant, amiben H = {S → aaSaaa, S

Készítse el azt a determinisztikus 5'→3' WK-automatát, amely a G által generált nyelvet fogadja el.
32. Feladat. Tekintsük a G = ({S, A, B}, {a,b,c}, S, H) nyelvtant, ahol H = {S → aaAb, A → aaAb, A → λ, S →
bBaaa, B → bBaaa, B → b, B → bb}.
Konstruálja meg azt a determinisztikus 5'→3' WK-automatát, amely a G által generált nyelvet fogadja el.
Figyeljük meg, hogy az utóbbi feladatban szereplő nyelv nem fixLIN nyelv, nincs olyan k, amire generálható
lenne k-arányú lineáris nyelvtannal. Az előző tételben szereplő tartalmazás valódi:
3. Követelmény. Van olyan 2detLIN nyelv, amely nem fixLIN nyelv, tehát
fixLIN ⊊ 2detLIN.
A 2detLIN nyelvosztály néhány érdekes tulajdonságával folytatjuk:
15. Tétel. A halmazelméleti tartalmazási relációt tekintve a 2detLIN nyelvosztály nem összemérhető a
determinisztikus egyfordulós veremautomaták által elfogadott detLIN nyelvosztállyal.
Bizonyítás: A tétel bizonyítása két példával történik. A 2detLIN osztályba tartozó tükörszavak nyelve
köztudottan nem detLIN nyelv, a veremautomata csak nemdeterminisztikusan tudja megtalálni a szó közepét,
ahol „fordulnia" kell. Ezzel szemben a {anban} ∪ {anca2n} nyelvnél a veremautomata tudja mikor kell fordulnia,
sőt azt is, hogy a két halmaz közül melyikben való ellenőrzést kell folytatnia, ezzel szemben 5'→3' WKautomatával determinisztikusan nem lehet ezt a nyelvet elfogadni.
QED.
Szemben a k-arányú lineáris nyelvek halmazaival, a 2detLIN osztály nem zárt az unió műveletre (elég az előző
bizonyításban használt {anban} ∪ {anca2n} nyelvre gondolni, melynek mindkét tagja külön-külön 2detLIN nyelv.
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A lineáris nyelvek halmaza, a fixLIN és a 2detLIN nyelvekkel egyetemben, nem zárt a konkatenáció és a Kleeneiteráció műveletekre sem.
33. Feladat. Adjon meg olyan L 2detLIN nyelvet, amelyre sem L2, sem L* nem lineáris.
Most tekintsük a determinisztikus 5'→3' WK-automaták speciális változatait. Itt is vannak olyan megszorítások,
amelyek az elfogadott nyelveket tekintve nem jelentenek változást az eredeti 2detLIN osztályhoz képest.
16. Tétel. A determinisztikus 5'→3' FWK, SWK, 1WK, FSWK és F1WK-automatákkal elfogadott nyelvek
osztálya megegyezik a 2detLIN osztállyal:
det5'-3'FWK = det5'-3'SWK = det5'-3'1WK = det5'-3'FSWK = det5'-3'F1WK = 2detLIN.
Bizonyítás: A bizonyítás pontosan ugyanúgy megy, mint a 13. tétel bizonyításában, figyelembe véve, hogy ha
az eredeti automata determinisztikus, akkor a megkonstruált automata is lehet determinisztikus.
QED.
Nézzük a hierarchia alján álló nyelvosztályokat.
17. Tétel. A determinisztikus 5'→3' NSWK (illetve N1WK) automaták által elfogadott nyelvosztályok valódi
részhalmazai a (nemdeterminisztikus) 5'→3' NSWK (illetve N1WK) automaták által elfogadott nyelvek
osztályainak:
det5'-3'NSWK
3'NSWK

⊊

5'-

det5'-3'N1WK
3'N1WK.

⊊

5'-

Továbbá, a determinisztikus 5'→3' N1WK automaták által elfogadott nyelvosztály valódi részhalmaza a
determinisztikus 5'→3' NSWK automaták által elfogadott nyelvosztálynak:
det5'-3'N1WK ⊊ det5'-3'NSWK.
Bizonyítás: Vegyük észre, hogy a determinisztikus 5'→3' NSWK (és így az N1WK) automatákban, azokban az
átmenetekben, amikben a fejek távol vannak egymástól (+∞ paraméterrel), mindig csak az egyik fej léphet, a
másik nem mozdulhat, amíg elég közel nem ér a két fej egymáshoz, ennek megfelelően az elfogadott nyelvek
osztálya még speciálisabb reguláris nyelveket tartalmaz, mint a nemdeterminisztikus esetben. Ezekkel a
determinisztikus automatákkal éppen az (x1 + x2 + ... + xi)*(z1 + ... + zj), illetve az (z1 + ... + zj)(x1 + x2 + ... + xi)*
alakú reguláris nyelvek fogadtathatók el, ahol x1, x2, ..., xi, z1, ..., zj ∈ V+ az NSWK esetben és x1, x2, ..., xi, z1, ..., zj
∈ V az N1WK esetben.
Ezzel a tétel mindhárom állítását beláttuk.
QED.
18. Tétel. A determinisztikus 5'→3' WK-automatákkal elfogadott nyelvosztályok között fennállnak a következő
relációk:
1.
det5'-3'NWK ⊊ 2detLIN
2.
det5'-3'NSWK ⊊ det5'-3'NWK
Bizonyítás: A tartalmazás a definíciók alapján nyilvánvaló. A tartalmazási relációk valódiságának belátásához
példát adunk olyan nyelvekre, amelyek az egyik, a jobboldali osztályba beletartoznak, de a másikba, a baloldali
osztályba nem.
Az első állításhoz használjuk a G = ({S, A, B}, {a,b,c}, S, H) nyelvtan által generált nyelvet, ahol
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H = {S → aAa, S → bBb, A → cBc, A → aSb, A → bSa, B → λ}. Ez nyilvánvalóan egy páros lineáris nyelv,
tehát 2detLIN nyelv, viszont megmutatható, hogy állapotnélküli determinisztikus 5'→3' WK-automatával nem
lehet elfogadtatni.
A második állítás belátásához: a tükörszavak nyelve, ahogy már volt róla szó, benne van det5'-3'NWK-ben,
viszont nincs benne 5'-3'NSWK-ben.
QED.
5. Lemma. A determinisztikus 5'→3' NWK automaták által elfogadott nyelvek osztálya valódi részhalmazai a
(nemdeterminisztikus) 5'→3' NWK automaták által elfogadott nyelvek osztályainak:
det5'-3'NWK ⊊ 5'-3'NWK.
Bizonyítás: Tekintsük az L = {anbm ∣ 0 ≤ n, 2n ≤ m ≤ 3n}, amit a G = ({S}, {a,b}, S, H) nyelvtannal
generálhatunk, ahol
H = {S → aSbb, S → aSbbb, S →λ}.
A G alapján könnyen megkonstruálható az a nemdeterminisztikus állapotnélküli automata, ami L-et elfogadja.
Viszont belátható, hogy nincs olyan determinisztikus állapotnélküli automata amely L-et el tudná fogadni.
QED.

6.8. ábra - Érzékeny 5'→3' Watson-Crick véges automata nyelvosztályok hierarchiája
és viszonyuk a Chomsky-féle nyelvosztályokhoz.

A 6.8. ábrán szereplő Hasse-diagram tartalmazza mind a nemdeterminisztikus, mind a determinisztikus
(érzékeny) 5'→3' WK-automaták által elfogadott nyelvosztályokat. Az ábrán kék színnel jelöltük a Chomsky
hierarchia osztályait, pirossal a determinisztikus automatákkal elfogadtatható osztályokat (ideértve pl. a detCF, a
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determinisztikus végállapottal elfogadó veremautomaták által elfogadott nyelvosztályt is), zöld szín pedig jelzi a
különböző 5'→3' WK-automaták által elfogadott nyelvosztályokat. Ha két halmaz között nem vezet irányított út,
akkor azok halmazelméleti tartalmazási szempontból nem összemérhetőek, vagyis mindkettő tartalmaz a
másikban nem szereplő nyelvet.
Látható, hogy a szerző által definiált 2detLIN nyelvosztály szépen illeszkedik a klasszikus Chomsky-féle
nyelvosztályok hierarchiájába.
Az eddig ebben a fejezetben vizsgált automaták befejezik az inputmolekula feldolgozását, amikor a két
olvasófej találkozik. Ezzel az „érzékeny" modellel ellentétben most azt a modellt tekintjük vizsgálatunk
tárgyának, amely nem érzékeny, a fejek találkozását nem érzi, tehát mindkét fejnek végig kell olvasnia az input
molekula megfelelő láncát az 5' végétől a 3' végéig.

2.5. 6.2.5. Végigolvasó és többször végigolvasó (nem érzékeny)
5'→3' WK-automaták
Ebben az alfejezetben olyan 5'→3' WK-automatákat nézünk meg röviden, amelyek nem érzik ha a fejek
találkoznak, vagy áthaladnak egymás felett. Ennek megfelelően csak akkor tudnak dönteni egy input
elfogadásáról, ha mindkét fejjel végigolvasták azt.

2.5.1. Végigolvasó 5'→3' WK-automaták
Nézzük tehát azt a modellt, amely szerint mindkét fejnek végig kell olvasnia az input molekula megfelelő láncát
az 5' végétől a 3' végéig. Nézzük először is az állapotátmenet-függvény interpretációját és az elfogadott nyelv
definícióját erre az esetre:

11. Definíció. A (nem érzékeny) végigolvasó 5'→3' WK-automata egy konfigurációján egy
rendezett
hármast értünk, ahol u, v ∈ V* az inputnak az első (felső szál), illetve a második fej (alsó szál) által még nem

olvasott része, q ∈ Q pedig az aktuális állapot. A kezdőkonfiguráció

ahol w az input szó a felső

szálon (kezdetben még a teljes molekula feldolgozandó). Akkor mondjuk, hogy egy

közvetlenül elérhető egy

konfiguráció (jelekkel:

⊢

ha

konfigurációból

Az automata

elfogad egy
molekulát, vagyis egy w szót, ha
⊢
valamely p ∈ F állapotra. Az
elfogadott szavak halmaza adja az automata által elfogadott (vagy felismert) molekulahalmazt (nyelvet).
Az ilyen nem érzékeny 5'→3' WK-automatákat szokás fordított (reverse) WK-automatáknak (RWK-automata)
is hívni. Ennek megfelelően az általuk elfogadott nyelvosztályok nevében a WK tag helyett RWK-t írunk (az 5'3' előtagot pedig elhagyjuk), így is megkülönböztetve őket a korábbi automata változatok által definiált
nyelvcsaládoktól.
Ugyancsak szokás a determinisztikus változatot, a korábbiakhoz hasonló értelemben definiálni.
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A végigolvasó 5'→3' WK-automatákkal olyan nyelveket is el tudunk fogadni, amelyeket az érzékeny, és a fejek
találkozásánál a feldolgozást abbahagyó változatokkal nem. Tekintsünk néhány érdekes példát.
23. Példa (a többszörös megfelelés nyelve). A 6.9. ábrán látható determinisztikus RWK-automata az {anbncn ∣
n > 0} nyelvet fogadja el. Az automata működése nagyon hasonlít a 17. Példában [95] mutatott hagyományos
WK-automata működéséhez, az ellenőrzés itt is blokkok hosszának összehasonlításával (egyszerre olvasásával)
megy, és egy blokkot kétszer is olvas az automata.

6.9. ábra - Végigolvasó 5'→3' Watson-Crick véges automata amely a többszörös
megfelelés nyelvét fogadja el.

Nagyon hasonló módon működik a következő példa is.
24. példa. A 6.10. ábrán látható determinisztikus RWK-automata az {anbmcndm ∣ n, m > 0} nyelvet fogadja el. Az
ellenőrzés itt is blokkok hosszának összehasonlításával (egyszerre olvasásával) megy.

6.10. ábra - Végigolvasó 5'→3'
keresztfüggőségek nyelvét fogadja el.

Watson-Crick

véges
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25. Példa. Legyen M = ({a,b,c}, id, {q}, q, {q}, δ) egy állapotnélküli RWK-automata, ahol

(Nincs más definiált átmenet.)
Ha csak azok az elfogadott szavak érdekelnek minket, amik a felső láncon a +b+c+ alakúak, akkor minden ilyen

elfogadott molekula

⊢*

⊢*

alakú. Ekkor a molekula feldolgozása a következőképpen megy:

ha k ≥ n; vagy

ha n ≥ k.

Ha k ≠ n, akkor marad a a felsőszálon, vagy c az alsószálon, amit az M nem tud feldolgozni. Tehát a molekula
feldolgozása csak akkor folytatható, ha n=k. Ekkor viszont:
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⊢*

⊢*

⊢*

Ekkor,

ha k ≥ m; vagy

⊢*

ha m ≥ k.

A számítás csak akkor folytatható, ha k = m, vagyis

⊢*

⊢*

Ez viszont azt jelenti, hogy az ilyen inputot pontosan akkor fogadja el az M automata, ha n = m = k, vagyis
anbncn alakú, valamely n ≤ 1 értékre.
Ez a nyelv viszont egy nem környezetfüggetlen nyelv. Ezt úgy kaptuk, hogy az M automata által elfogadott L
nyelvnek vettük a metszetét a reguláris a + b + c + nyelvvel. Mivel a környezetfüggetlen nyelvek zártak a reguláris
nyelvekkel való metszetképzésre, az eredeti L nyelv sem lehet környezetfüggetlen.
A következő példa elve is hasonló.
26. Példa. Legyen M = ({a,b,c}, id, {q0,p,r,q}, q0, {q0,p,r,q}, δ) egy F1RWK-automata, ahol
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Tekintsük azokat az elfogadott szavakat, amik a felső láncon a+b+c+ alakúak, akkor minden ilyen elfogadott

molekula

alakú.

Az előző feladatban mutatott érveléshez hasonló módon itt is belátható, hogy csak a nbncn alakú ilyen szavakat
fogad el M, aminek következtében ez az automata is egy nem környezetfüggetlen nyelvet fogad el.
Amint láthatjuk a végigolvasás segítségével nem lineáris, sőt nem környezetfüggetlen nyelveket is viszonylag
könnyen fogadhatunk el ezekkel a véges automatákkal. Az elfogadási erejük kulcsa abban rejlik, a
hagyományos WK-automatákhoz hasonlóan, hogy a két fej összehangoltan mozoghat, és az input egyes részeit
mindkét fej olvassa, ezzel lehetővé téve/megkönnyítve/meggyorsítva az input egyes részeinek összehasonlítását.
34. Feladat. Adjon meg olyan RWK-automatát, amely az {anbmcnbman ∣ n, m > 0} nyelvet fogadja el.
Tekintsük a különböző korlátozásokkal rendelkező RWK-automaták által elfogadott nyelvosztályokat.
Egyrészt a legegyszerűbb típusoknál mindegy milyen irányban haladnak a fejek, ha nem hangolhatjuk össze a
mozgásukat sem állapotok, sem egyszerre lépés segítségével.
6. Lemma. A legegyszerűbb végigolvasó automaták csak speciális reguláris nyelvek elfogadására képesek:
N1WK = N1RWK ⊊ NSWK =NSRWK ⊊ REG.
Bizonyítás: Az N1RWK-automatákban, ugyanúgy, mint az N1WK-automatákban, egyszerre csak az egyik fej
léphet és az is csak egy betűt olvashat egy lépésben, így az a T* nyelv fogadható el, amelynek minden betűjére
értelmezve van átmenet a felső, és annak komplementerére az alsó fej által.
Tekintsük most az NSRWK-automatákat. Ezekben ugyancsak függetlenül mozoghat a két fej, ennek
megfelelően pont azok a nyelvek fogadhatóak el, amelyek molekuláit, mindkét fej végig tudja olvasni: ezek
pedig (u1, ..., un)* ⋂ (v1, ..., vm)* alakba írhatóak valamely {u1, ... un, v1, ... vn} véges szóhalmazzal, ugyanúgy,
mint az NSWK-automaták esetén.
QED.
7. Lemma. Az állapotnélküli RWK-automaták nagyobb osztály elfogadására képesek, mint az állapotnélküli
egyszerű RWK-automaták, vagyis az
NSRWK ⊊ NRWK tartalmazás valódi.
Bizonyítás: A tartalmazás a definíció miatt nyilvánvaló. Azt kell csak megmutatnunk, hogy bővebb a második
osztály. Láttuk a 6. Lemmában, hogy NSRWK ⊂ REG, viszont a 25. Példában [119] mutattunk olyan NRWKautomatát, amely nem reguláris nyelvet fogad el.
QED.
8. Lemma. Az RWK-automaták az NRWK nyelvek osztályánál nagyobb osztály elfogadására képesek:
NRWK ⊊ RWK.
Bizonyítás: A tartalmazás nyilvánvaló. Mivel az állapotnélküli automaták nem tudják megkülönböztetni a
kezdőállapotukat a végállapotuktól, minden elfogadott w szóra w+ is elfogadásra kerül. Az egy szóból álló
reguláris nyelv {aaab} nem bír ezzel a tulajdonsággal, így nem tudja állapotnélküli NRWK-automata elfogadni.
QED.
Egyrészt a 25. Példában [119] megmutattuk, hogy az NRWK-automaták képesek nagyon összetett nyelvek
elfogadására, másrészt az előző bizonyításból kiderült, hogy nagyon egyszerű nyelveket viszont nem tudnak
elfogadni. Ennek oka, hogy a két fej összehangolt mozgásával egyrészt bonyolult dolgok ellenőrzésére is
képesek, viszont állapotok nélkül, nem tudnak emlékezni még egyszerű dolgokra sem (pl. hogy már elkezdték a
munkát)...
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9. Lemma. Az F1RWK-automaták a reguláris nyelvek osztályánál nagyobb osztály elfogadására képesek:
REG ⊊ F1RWK.
Bizonyítás: Először lássuk be, hogy F1RWK-automatákkal minden reguláris nyelv elfogadtatható: használjuk
ehhez a felső fejet, mint az eredeti reguláris nyelvet elfogadó hagyományos automata olvasófejének
szimulációját. Ha az eredeti automata végállapotban van, akkor megengedjük, hogy a szimuláló F1RWKautomata átmenjen egy olyan állapotba, amiben a felső fej már nem olvashat, az alsó fej viszont egyszerűen
végig lépkedhet az alsó láncon (természetesen 5'→3' irányban). Ennek megfelelően pontosan azok a szavak
lesznek elfogadva, amiket az eredeti véges automata is elfogad.
A 26. Példában [120] láttuk, hogy F1RWK-automatával nem reguláris nyelv is elfogadható, így ez a tartalmazás
valódi.
QED.
A hierarchia másik végén olyan RWK-automaták vannak, melyeknél a korlátozás nem jár az elfogadott
nyelvosztály szűkülésével az RWK osztályhoz képest.
10. Lemma. A végigolvasó 5'→3' WK-automatákkal elfogadott nyelvek osztálya megegyezik a végigolvasó
5'→3' 1WK-automatákkal elfogadott nyelvek osztályával, illetve a végigolvasó 5'→3' FSWK-automatákkal
elfogadott nyelvek osztályával (illetve a köztük levő nyelvosztályokkal), vagyis
RWK = SRWK = 1RWK = FRWK = FSRWK.
Bizonyítás: Ezen típusú WK-automaták esetén a megfelelő állítások bizonyítása analóg módon megy a
hagyományos automatákra tett ugyanilyen jellegű állítások bizonyításával, amiket korábban bemutattunk.
QED.
Az 6.11. ábra mutatja az RWK nyelvosztályok hierarchiáját, láthatjuk, hogy az egymáshoz képesti viszonyuk
megegyezik a hagyományos WK-automaták nyelvosztályainak hierarchiájával.

6.11. ábra - Végigolvasó 5'→3' Watson-Crick véges automata nyelvosztályok
hierarchiája és viszonyuk a Chomsky-féle nyelvosztályokhoz.
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19. Tétel. Minden RE nyelv felírható egy RWK nyelv homomorf képeként.
Bizonyítás: A bizonyításnak csak a vázát írjuk le. Legyen adott az L rekurzívan felsorolható nyelv, ekkor van
olyan determinisztikus TM Turing-gép, amely L-et fogadja el. Ekkor minden w ∈ L szóra a TM elfogadja w-t, a
számítás véges sok lépésben véget ér. A számítás minden lépése után a TM konfigurációja, vagyis a
szalagtartalom, TM állapota, illetve a fej helye könnyen leírható véges szavakkal (pl. beszúrva a TM állapotát
jelző szimbólumot az aktuális szalagpozíció elé). Tudjuk, hogy TM két egymást követő konfigurációja csak
minimális eltérést mutathat egymástól, amit a véges RWK-automatánk is ellenőrizni tud. Legyen ♯ speciális
szimbólum, amit elválasztásra használunk. Minden w ∈ L szóra gyártsunk le azt a molekulát, amelynek felső
szálán a TM egymás utáni konfigurációi vannak kódolva, egymástól ♯ jelekkel elválasztva, majd az elfogadó
konfigurációt követően két ♯ jel után a szalag eddigi tartalmának fordítottja jön (visszafele írva a kód, és az
eredeti jelek helyett azok komplementer jeleit használva). Az így készített molekula palindrom-molekula.
Vegyük a következő elven működő RWK-automatát. Először a második fej előremegy az első ♯ jelhez. Ezután a
két fej együttesen olvassa a molekula megfelelő részén levő kódokat. Az automata ellenőrzi, hogy a második fej
által olvasott konfiguráció valóban az első fej által olvasott konfiguráció rákövetkezője-e. Ha ez így van, akkor
mindkét fej a ♯ jel elolvasása után, átlép a molekulában tárolt következő konfigurációkra, és azokra végzi az
ellenőrzést.
Amikor az alsó fej, a kettős ♯ jelhez ér, ott megvárja a másik fejet. Eközben a felső fej az utolsó molekulában
tárolt konfigurációt olvassa, és ellenőrzi, hogy valóban elfogadó konfiguráció-e.
Amennyiben az eddigi ellenőrzés sikeres volt (és csak akkor) folytatódik a munka, a két fej egyszerre indul
középről, és ellenőrzik, hogy a molekula valóban palindrom-e, vagyis tényleg ugyanazok a konfigurációk
vannak mindkét oldalon a megfelelő sorrendben tárolva a molekulában. Ha ez is egyezik, és csak ekkor az
RWK-automata elfogadja az input molekulát, illetve annak felső szálán levő kódot.
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Ha a felső szálon a kiinduló konfigurációban szereplő w input szót speciális megjelölt ábécével írjuk (persze ezt
az ellenőrzéskor is figyelembe véve), akkor egy olyan homomorfizmussal, ami a jelöletlen betűkhöz a λ
üresszót, a jelölt betűkhöz pedig ezek jelöletlen megfelelőit rendeli, éppen a w szót kapjuk. Ennek megfelelően
éppen az L rekurzívan felsorolható nyelv áll elő az RWK-automatánk által elfogadott nyelvre a megadott
morfizmust alkalmazva.
QED.
Az előző tétel következménye, hogy nagyon komplex nyelvek elfogadására képesek a végigolvasó 5'→3' WKautomaták, ennek megfelelően pl. annak eldöntése, hogy egy ilyen automata által elfogadott nyelv üres-e vagy
véges-e, algoritmikusan nem eldönthető probléma.
Az alfejezet zárásaként, mielőtt további végigolvasó 5'→3' WK-automata modelleket tekintenénk, egy érdekes,
a könyv írásakor (még) NYITOTT KÉRDÉSRE hívjuk fel a figyelmet.
Megoldandó (Kutatási) Probléma: Láthattuk, hogy vannak olyan RWK nyelvek, amelyek nem lineárisak.
Mégsem ismert a LIN és RWK nyelvosztály kapcsolata. Bizonyítandó, vagy cáfolandó, hogy LIN ⊂ RWK.

2.5.2. Érzékeny végigolvasó automaták
Mielőtt továbblépünk a következő alfejezetre, itt jegyezzük meg, hogy az érzékenység és a végig olvasás
kombinálható, ilyenkor az érzékenységi paraméter értéke a R = {-∞,0,1,...,r,+∞} halmazból való. Ekkor -∞
értékkel jelezhetjük, hogy az adott átmenet akkor van engedélyezve, ha a fejek már túljutottak egymáson.
Ezek az érzékeny és mégis végigolvasó automaták minden lineáris, illetve 2detLIN nyelvet el tudnak fogadni
(attól függően, hogy a nemdeterminisztikus vagy a determinisztikus modellt tekintjük). Illetve képesek az 23
[118]-26. Példákban [120] leírt nem környezetfüggetlen nyelvek elfogadására is.

2.5.3. m-szer végigolvasó 5'→3' WK-automaták
Most röviden nézzük a modell egy lehetséges további kiterjesztését, amiben a fejek m-szer (m ≥ 1)
összehangoltan mennek végig a molekulán, mielőtt az automata az elfogadásról döntene [Leupold, Nagy].
A determinisztikus/nemdeterminisztikus SWK és 1WK-automaták ezesetben is ugyanazt a nyelvosztályt tudják
elfogadni, mint az általános determinisztikus/nemdeterminisztikus WK társaik, ha ugyanannyi futást engedünk
meg.
Megmutatható, hogy pl. állapotnélküli esetben az újabb olvasások semmi pluszt nem jelentenek, az automata
nem tud emlékezni korábbi futások által már ellenőrzött tulajdonságokra.
Ezzel szemben mind a nemdeterminisztikus, mind a determinisztikus 5'→3' F1WK, FSWK, FWK és WKautomatákra teljesül az, hogy az általuk elfogadott nyelvosztályok végtelen valódi hierarchiát alkotnak a
környezetfüggő CS nyelvosztályon belül a megengedett futások száma alapján.
Ha m + 1 futást engedünk meg, akkor nemdeterminisztikus/determinisztikus 5'→3' F1WK-automatával
szimulálható az m futást megengedő nemdeterminisztikus/determinisztikus 5'→3' WK-automata.
Az is igaz, hogy bármely n > m > 0 esetén a determinisztikus n futást megengedő 5'→3' WK-automaták által
elfogadott nyelvek osztálya és a nemdeterminisztikus m futást megengedő 5'→3' WK-automaták által elfogadott
nyelvek osztályai halmazelméleti szempontból nem összemérhetőek a tartalmazási relációt tekintve.
Vagyis már a csak egy futást megengedő (vagyis az előzetesen tárgyalt „végigolvasó") nemdeterminisztikus
5'→3' WK-automaták is el tudnak fogadni olyan nyelvet minden m ∈ ℕ értékre, amire determinisztikusan az m
futás sem elegendő.
Másrészt viszont van olyan nyelv bármely m ∈ ℕ-re, amire determinisztikusan elég az m futás, de
nemdeterminisztikusan sem lehet kevesebbel megoldani.
Csak röviden jegyezzük meg, hogy van a WK-automatáknak nem véges verziója is, ahol veremmel, vagy
számlálókkal kiegészítve működik az automata az input DNS molekulák feldolgozásán.
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7. fejezet - Szétvágó-összeillesztő
rendszerek
Ebben a fejezetben egy további formális modellcsaládot mutatunk be, ami a Watson-Crick komplementaritás
kihasználására épül. A szétvágó-összeillesztő rendszereket (angolul splicing systems) Tom Head vezette be
1987-ben, pár évvel Adleman kísérlete előtt. Ezeket a rendszereket a kitalálójuk neve alapján, H-rendszereknek
is hívják. T. Head az ún. vizes számítások (aqueous computing) atyja. A vizes számítás arra utal, hogy a
hagyományos számítógépekkel (amelyeknek a víz halálos ellenségük) ellentétben a DNS számítások vizes
közegben mennek végbe. Ezekben a modellekben a ragadós végek, a ragadós végű molekulákat előállító
vágóenzimek és a ligáz játszák a fő szerepet.

1. 7.1. DNS-ek vágása és összeillesztése
1.1. 7.1.1. DNS-ek vágása -- vágóenzimek újra
A vágóenzimekről már ejtettünk szót a 2.9.1. alfejezetben. Ezen rendszerek számításai a vágóenzimek által
hagyott ragadós végű molekulákon alapul. A ragadós végek kapcsolódási lehetőséget teremtenek más megfelelő
ragadós véggel rendelkező molekulákkal.
A 7.1. táblázatban néhány korábban ismertetett és néhány újabb vágó enzim felismerési mintáját és vágását
mutatjuk be, valamint bevezetünk egy olyan jelölést, amivel maga a minta és a létrejött ragadós végek is
könnyen leírhatóak. Láthatjuk, hogy a két ragadós vég valójában azonos típusú minden esetben (vagyis akár az
5', akár a 3' szálon keletkezik, mindkét a vágás során létrejött molekulán ugyanazon a szálon).
A táblázatban a létrejövő ragadós vég szabad végét jelöltük meg, a fajtájának megfelelően (5' vagy 3' jellel).
Mindig a felső szálon létrejött ragadós véget írtuk előre. Egy vágást egy rendezett hármassal írhatunk le
(táblázat utolsó oszlopa), ami a felső szálat tekintve, a felismerési minta elejéből, a szétvágott részből (lépcső),
és a minta utolsó részéből áll. Ahhoz, hogy egyértelműen le tudjuk írni, mit is jelent a vágás, fontos tudni, hogy
melyik létrejött molekulának melyik szála hosszabb, melyiken van a ragadós vég. Ez alapján két típusról
beszélhetünk: a vágás lépcsője lehet:
• L: lefele lépcső, ami egyébként hasonlít az L betű alakjára is (ez az eset jelenti az 5'-s ragadós végeket), vagy
• F: felfele lépcső, ami pedig az F alakjára hasonlít (3'-s ragadós végek).
A vágás lépcsőjét ismerve, elegendő a felismerési minta felső szálának bázissorrendjét megadni és azon belül a
két szál vágási pontjait bejelölni, így pl. a (G,AATT,C) jelentése, hogy a felismerési minta az 5' irányból
olvasott láncon GAATTC, míg a vágási pontos az egyik láncon a G és A között, a másik láncon pedig a T és C
közötti helyen történik. Ismerve a típust, jelen esetben ez , azaz Lefele lépcső, egyértelmű, hogy az első vágási
pont, a G és A közötti van a megadott felső láncon, míg a másik vágási pont ott van ahol a felső láncbeli T és C
komplenterei vannak.

7.1. táblázat - Vágóenzimek, és működésük, valamint tömör leírásuk
Enzim neve
EcoRI

Felismerési minta

Ragadós végek

GAATTC

5' AATT, TTAA 5'

Vágás típusa

CCCGGG

(G,AATT,C)L
L:

CTTAAG

XmaI

Tömör leírás

(G,GGCC,C)L

5' CCGG, GGCC 5'

L:

GGGCCC
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Enzim neve
PstI

Felismerési minta

Ragadós végek

CTGCAC

TGCA 3', 3' ACGT

Vágás típusa

GGATCC

AGATCT

L:

TCGA

L:

GCGC

L:

GCGC

(G,CG,C)L

5' CG, GC 5'

L:

CGCG

HhaI

(T,CG,A)L

5' CG, GC 5'

AGCT

SciNI

(A,GATC,C)L

5' GATC, CTGA 5'

TCTAGA

TaqI

(G,GATC,C)L

5' GATC, CTAG 5'

CCTAGG

BglII

(C,TGCA,G)F
F:

GACGTC

BamHI

Tömör leírás

(G,CG,C)F

CG 3', 3' GC

F:

CGCG

Láthatjuk, hogy vannak enzimek azonos felismerési mintával rendelkeznek, sőt a vágási pontok is ugyanott
vannak, de nem ugyanazon a láncon, így nem egyforma típusúak, pl. SciNI és HhaI. Vannak olyan enzimek is,
és ezek lesznek számunkra e modell szempontjából a fontosak, amik ugyanolyan típusúak és ugyanolyan
ragadós végeket hoznak létre, pl. az EcoRI és a BglII; vagy a TaqI és a SciNI. (Csak zárójelben jegyezzük meg,
hogy a DNS molekulák a térben bárhogyan elhelyezkedhetnek, ami miatt a ragadós végeket, mint sztringeket
akár a fordított sorrendjükben is felírhatjuk, pl. TTAA 5' helyett írhatunk 5' AATT-t is, vagy TGCA 3' helyett 3'
ACGT-t is. A táblázatban inkább arra törekedtünk, hogy a jobb követhetőség kedvéért, a megfelelő ragadós véget
úgy tüntessük fel, ahogy az felismerési mintában előfordult az adott szálat tekintve.)
Itt jegyezzük meg azt is, hogy a DNS molekulákkal történő kísérletek jó terepet adtak olyan laborok üzleteinek,
amelyek katalógusaiból rendelhetőek a különböző (vágó)enzimek. Ezek segítségével könnyen tervezhetőek az
ilyen jellegű kísérletek, a katalógusból összeválogathatóak a megfelelő enzimek, amik segítségével a tervnek
megfelelő molekulákat a megfelelő helyen és módon lehet elvágni...

1.2. 7.1.1 Ragadós végű DNS molekulák összeragadása
Ha két molekula ragdós végei azonos típusúak, és azok egymás komplementer láncai (ilyen eset pl., ha
ugyanazzal az enzimmel lettek elvágva, vagy amint említettük különböző enzimmel, amik ugyanolyan ragadós
végeket hoznak létre), akkor ezek a végek összeragadhatnak összekapcsolva a két molekulát, ezzel új molekulát
hozva létre. Ez az újonnan létrejött molekula nem feltétlenül egyezik meg egy korábban már az oldatban (a
rendszerben) levő molekulával.
27. Példa Tekintsük a
5' CCCCCGGATCCC 3'
3' GGGGGCCTAGGG 5'

molekulát. Tegyük fel, hogy a molekuláris levesben ilyen molekulák vannak, illetve a BamHI vágóenzim. Ekkor
az enzim vágásával létrejöhetnek a
5' CCCCCG 3'
5' GATCCC 3'
3' GGGGGCCTAG 5'
3' GG 5'

molekulák.
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Az előbbi (térbeli forgatással, vagyis éppen a másik végéről tekintve) a következő alakban is felírható:
5' GATCCGGGGG 3'
3' GCCCCC 5'

Hasonlóan másik a molekula pedig
5' GG 3'
3' CCCTAG 5'

alakban is írható. Ekkor, ha a vágással létrejövő két különböző molekula ragadós végei tapadnak össze, és van
ligáz az oldatban, visszakaphatjuk az eredeti
5' CCCCCGGATCCC 3'
3' GGGGGCCTAGGG 5'

molekulát. Viszont az is előfordulhat, hogy nem két különböző, hanem két ugyanolyan molekula tapad össze, így
a ligáz segítségével a
5' CCCCCGGATCCGGGGG 3'
3' GGGGGCCTAGGCCCCC 5'

és a
5' GGGATCCC 3'
3' CCCTAGGG 5'

molekulák jönnek létre.
Mind a háromféle molekula, ami létrejöhet ily módon ugyancsak vágható a BamHI enzimmel. Ugyanaz a kétféle
ragadós végű molekula jöhet létre, ami az eredeti molekula szétvágásakor.
35. Feladat. Írjon fel olyan molekulákat amelyek a
5' GGGGGGATCCCGGATCCGGGGGGGGGG 3'
3' CCCCCCTAGGGCCTAGGCCCCCCCCCC 5'

molekulából a BamHI vágóenzim és a ligáz segítségével előállítható.
Tehát a ragadós végű molekulák összekapcsolódhatnak ily módon újabb DNS molekulákat hozva létre. Ezeket a
molekulákat először a ragadós végek közti hidrogénkötések tartják össze. A molekula (gerincének)
stabilizálására a ligáz enzim szolgálhat, amely a két szálon a kovalens kötéseket képes létrehozni, ezzel teljessé
téve a molekulát.
A szétvágó-összeillesztő rendszerekben, ahogy a nevük is mondja, alapvetően a következő két fő művelet
alkalmazható:
• szétvágás adott (felismerési) minta alapján, (pl. a 7.1. táblázatban jelölt módokon),
• összeillesztés: rekombináció a ragadósvégek és a ligáz segítségével.
A rekombinációhoz tehát fontos, hogy melyik molekulának melyik szála hosszabb: csak az azonos típusú
molekulák tudnak összekapcsolódni. Emiatt általában egyszerre csak olyan vágóenzimeket szoktunk használni,
amelyek mind azonos típusúak (vagyis mind azonos típusú ragadós véget hoz létre). Ennek megfelelően a
formális modell leírásakor általában az indexbe írt lépcsőalaktól el szokás tekinteni.

2. 7.2. Elméleti leírás
A szétvágás és összeillesztés műveletét egy közös matematikai művelettel írhatjuk le:
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Legyenek adottak a
1. w1 = w'1u1xu3w1"
2. w2 = w'2u2xu4w2"
DNS molekulák (amiket, ebben a modellben a továbbiakban sztringekkel reprezentálunk).
Tekinthetjük úgy, hogy az első molekula esetén egy u1xv1 felismerési mintával rendelkező (u1,x,v1)i enzimmel
vágunk, ahol i ∈ {L,F}. A második molekula esetén pedig az (u2,x,v2)i enzim képes a vágást végrehajtani. Ennek
megfelelően a vágás során ugyanolyan típusú x-szel jelölt ragadós végek jönnek létre, amelyek segítségével a
két eredeti molekulából két másik molekula keletkezhet.
A szétvágó-összeillesztő műveletet végrehajtva a következő molekulák jöhetnek létre:
1. z1 = w'1u1xu4w2"
2. z2 = w'2u2xu3w1"
Mivel az x minden sztringben előfordul elméleti szempontból beolvaszthatjuk pl. az u1 és u2 sztringekbe: u'1 =
u1x és u'2 = u2x jelöléssel, az u1x helyett mindenhol u'1, az u2x helyett pedig mindenhol u'2 írható.
Tehát legyen adott egy V ábécé, ekkor az előző okfejtésnek megfelelően, általában a tömörebb írásmóddal élve,
egy lépést a következő szabállyal írhatunk le:
r = u1 ♯ u2 $ u3 ♯ u4,
ahol u1, u2, u3, u4 ∈ V*. Egy ilyen r szabály (erős) alkalmazása a (x,y) párra adja a (z,w) párt:
(x,y) ⊨ r (z,w),
ahol
x = x1u1u2x2,
y = y1u3u4y2,
z = x1u1u4y2,
w = x1u3u2x2,
ahol x, y, z, w ∈ V*.
Az r : u1 ♯ u2 $ u3 ♯ u4 szabály alkalmazása az (x,y) párra annak felel meg, hogy ha x és y molekulák (sztringek)
már előálltak az oldatban, és ezek felírhatóak x = x1u1u2x2 és y = y1u3u4y2 alakban, akkor a z = x1u1u4y2 és w =
x1u3u2x2 szavak is elemei lesznek az oldatnak, ők is létrehozhatóak a rendszerben.
Megjegyezzük, egyes modellekben a két létrehozható sztring közül csak az egyiket, a z-t tekintik a szabály
(gyenge) alkalmazását követően eredménynek, ezt a (x,y) ⊢ rz alakban szokás írni, így is megkülönböztetve az
eredeti esettől, amiben a w = x1u3u2x2 sztringet is képeztük a szabály alkalmazásakor. Habár az elméleti
modellekben nem feltétlenül szokták tekinteni a w sztringet, viszont valódi DNS molekulákkal dolgozó
rendszerekben általában ezek a molekulák is létrejöhetnek/jönnek.

2.1. 7.2.1. Szétvágó-összeillesztő művelet nyelvekre
A szétvágó-összeillesztő műveletet szokás kiterjeszteni formális nyelvekre. Egy rendszer megadásához szükség
van egy kezdeti kiindulásnyelvre, axiómahalmazra (vagy a DNS-ek ábécéjével a nukleotidokkal, vagy általában
bármilyen ábécé felett). Ez a kiindulási nyelv megfelel annak, hogy milyen DNS molekuláink vannak eredetileg
az oldatban, a kísérlet kezdetekor. Ezen kívül meg kell adnunk a számítási lépések műveleteit, a használható
operátorokat.
Formális modellként a következőképpen definiálhatjuk ezeket a rendszereket:
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12. Definíció. Egy S = (V,R,A) rendezett hármas egy szétvágó-összeillesztő rendszer, ahol
• V egy véges, nemüres ábécé,
• R ⊂ V* ♯ V* $ V* ♯ V* alakú szabályok halmaza (♯, $ ∉ V speciális szimbólumok),
• A ⊂ V* pedig egy kiindulási nyelv, az axiómák (nem feltétlenül véges) halmaza.
Figyeljük meg, hogy a szabályhalmazt ugyancsak nyelvként definiáltuk, ami olyan szavakat tartalmaz, amikben
vannak speciális szimbólumok (adott számban és adott sorrendben).
28. Példa. Legyen S = ({a,b,c},{rb = b ♯ λ $ b ♯ λ, rc = c ♯ λ $ c ♯ λ}, {abaca, acaba}). Ekkor a következőképpen
alkalmazhatjuk a szabályokat (a függőleges vonalak jelzik a vágási helyeket):
(ab∣ aca,acab∣ a) ⊨ r (aba,acabaca),
b

hiszen az rb szabály bármely b előfordulás után vágja szét mindkét argumentumot. Hasonlóan
(abac∣ a,ac∣ aba) ⊨ r (abacaba,aca).
c

36. Feladat. Legyen S = ({a,c,g,t}, {r = g ♯ gatcc & a ♯ gatct}, {aaaggatccgg, ttagatctccc}).
Írja fel az (aaaggatccgg, ttagatctccc) ⊨ r eredményét.
Lehet-e alkalmazni az r operátort a (ttagatctccc,aaaggatccgg) sorrendű párra?
13. Definíció. Jelölje R(L) azt a V feletti nyelvet, ami az L nyelvből a lehetséges szabályok egyszeri
alkalmazásával létrejön, vagyis
R(L) = {w ∈ V* ∣ van olyan u,v ∈ L, és r ∈ R, hogy (u,v) ⊢ r w}.
Jelölje
(ahol J, K ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS, RE}) azon nyelvek családját, amik
előállíthatóak a J nyelvcsaládba eső L kiindulási nyelvből a K nyelvcsaládba eső R szabályhalmaz segítségével,
a szabályok egyszeri alkalmazásával.
Legyen R 0 (L) = L, továbbá minden i ∈ ℕ, i > 0 esetén legyen Ri (L) = Ri-1 (L) ∪ R (Ri-1 (L)).
Így R 1 (L) = L ∪ R (L).
Jelölje

az R szabályhalmazzal az L nyelvből iterálva előállítható nyelvet.

Egy S = (V, R, A) rendszer által generált nyelv L (S) = R* (A).
A szétvágó-összeillesztő szabályokat a nyelvekre alkalmazva, mint nyelvművelet segítségével a kiindulási
nyelvből egy új nyelvet kaphatunk (a szabályok nyelvétől függően). Az így létrehozható nyelvosztályokra
teljesül a következő tétel, ami számos eredményt foglal össze.
20. Tétel. A szétvágó-összeillesztő szabályok egyszeri, nem iterált alkalmazásával előállítható nyelvek családjai
és a Chomsky hierarchia viszonya:
minden X ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS, RE} esetén.

REG ⊊

⊊ LIN.

REG ⊊

⊊ CF.

REG ⊊

⊊ RE.
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REG ⊊

⊊ RE.

LIN ⊊

⊊ CF.

LIN ⊊

⊊ CF.

Minden egyéb, a tételben eddig fel nem sorolt esetre
Világos, hogy véges nyelvekből csak véges nyelv kapható. Érdekesebb eredmény, hogy a reguláris nyelvekből
reguláris szabályokkal csak reguláris nyelvek állnak elő. A környezetfüggetlen nyelvek is zártak még a reguláris
nyelvekkel leírható szabályhalmazokkal elvégezhető műveletre is. Viszont minden RE-beli nyelv előállítható pl.
lineáris nyelvből lineáris nyelvvel leírható szabályokkal.
Az, hogy pl. a CS nyelvcsaládból véges szabályhalmazzal már minden RE-beli nyelv létrehozható azzal
bizonyítható, minden V ábécé feletti L RE-beli nyelvhez van olyan V ∪ {@} feletti (ahol @ ∉ V) L'
környezetfüggő nyelv, ami abban különbözik az eredeti nyelvtől, hogy annak minden szava elé valahány @ betű
van beszúrva (éppen annyi, hogy már legyen elég tárhelye a lineárisan korlátozott Turing-gépnek kiszámolnia az
adott szót).

2.2. 7.2.2. Iterált H-rendszerek
29. Példa. Tekintsük a 28. példát, és határozzuk meg a generált nyelvet.
R = {rb = b ♯ λ $ b ♯ λ, rc = c ♯ λ $ c ♯ λ} és A = {abaca,acaba}).
(ab∣ aca,acab∣ a) ⊢ r aba

(acab∣ a,ab∣ aca) ⊢ r acabaca,

b

b

(abac∣ a,ac∣ aba) ⊢ r abacaba,

(ac∣ aba,abac∣ a) ⊢ r aca,

c

c

és az így létrejött hosszabb molekulákból:
(abacab∣ a,ab∣ aca) ⊢ r abacabaca,
b

(acabac∣ a,ac∣ aba) ⊢ r acabacaba,
c

az ugyanezekkel a molekulákkal fordított sorrendben történő szabályalkalmazásokkal az aba és aca állítható
elő. Általánosan, minden n ≥ 1-re
((abac)n ab∣ a,ab∣ aca) ⊢ r (abac)nabaca,
b

((acab)n ac∣ a,ac∣ aba) ⊢ r (acab)nacaba,
c

a művelet végrehajtásával a szavak egy ac, illetve egy ab taggal bővültek, így már n + 1-szer tartalmazzák az
abac, illetve az acab részszót egymás után. Továbbá, az ilyen típusú szavak felhasználásával:
((abac)n∣ a,ac∣ aba) ⊢ r (abac)naba,
c

((acab)n∣ a,ab∣ aca) ⊢ r (acab)naca.
b

(A fordított sorrendben vett szavakra ugyancsak az aba és aca áll elő.)
A fentiek alapján, a rendszer által generált nyelv:
(abac)* abaca + (acab)* aca + (abac)* aba + (acab)* acaba.
Figyeljük meg, hogy az előző példában mindkét szabály „szimmetrikus", vagyis mindkét molekulát ugyanott, és
ugyanúgy képesek elvágni. Emiatt ebben az esetben, ha csak a gyenge szabályalkalmazást használjuk, akkor is
ugyanazt a nyelvet tudjuk előállítani, mintha az erős szabályalkalmazással definiálnánk a nyelvet. A gyenge
130
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szétvágó-összeillesztő rendszerek

szabályalkalmazásban a két argumentumként levő molekula szerepét felcserélve éppen az erős
szabályalkalmazással létrehozott másik molekulát állíthatjuk elő.
30. Példa. Legyen R = {a ♯ c $ λ♯ ac, ca ♯ λ $ c ♯ a}.
Ekkor L = {c,ac,ca} esetén R (L) felírható az a*c + ca* reguláris kifejezéssel. A vágási helyek miatt a
különböző szabályok csak a különböző alakú szavakra használhatóak (az egyikkel az aa*c alakúakat lehet
hosszabbítani a-kal a c előtt, míg a másik szabállyal a caa* alakú szavak hosszabbíthatóak megfelelően).
Ha L = {c,ac,ca, aca}, akkor R (L) az a*ca* reguláris nyelvvel egyezik meg. Az aca szó hozzáadása a nyelvhez
lehetővé teszi, hogy ezt a szót mindkét irányban továbbépíthetjük a-kkal a két szabályunk alkalmazásával.
Figyeljük meg, hogy olyan szó így sem jöhet létre, amiben a c-k száma eltérne az egytől.
37. Feladat. Legyen V = {a,c,g,t}, A ={aa, aacgcgaacgcgaa}, R = {r = cg ♯ cg $ cg ♯ cg} és S = (V, R, A).
Ekkor mutassa meg, hogy az R*(A), vagyis az L (S) nyelv a következő: (aacgcg)*aa.
38. Feladat. Adjon meg olyan S = ({a}, R, {a}) szétvágó-összeillesztő rendszert, amely az a* nyelvet generálja.
(Az ábécé és az axiómahalmaz adottak, csak az operátorokat kell megadnia.)
14. Definíció. Egy S = (V, R, A) rendszerről akkor mondjuk, hogy véges, ha mind R, mind A végesek.
Általában pedig,
jelölje azon nyelvek családját, amik előállíthatóak olyan szétvágó-összeillesztő
rendszerekkel, amelyekben az A kiindulási nyelv a J nyelvcsaládba esik, az R szabályhalmaz (mint nyelv) pedig
a K nyelvcsaládba esik, ahol
J, K ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS, RE}.
Véges szétvágó-összeillesztő rendszerekkel csak reguláris nyelvek generálhatóak, de nem minden reguláris
nyelv generálható ily módon (pl. az a*ca*ca* nyelv nem). Vagyis
FIN ⊊

⊊ REG.

Ezen rendszerekkel kapcsolatban bizonyítás nélkül közöljük a következő alapvető fontosságú tételt, ami a
Regularitás Megőrzésének Lemmájaként ismert:
21. Tétel. Véges szabályhalmazzal reguláris nyelvből kiindulva csak reguláris nyelvek generálhatóak szétvágóösszeillesztő rendszerekkel:

További fontos eredmények a szétvágó-összeillesztő rendszerekkel iteratívan generált nyelvek osztályaival
kapcsolatban: A Chomsky-féle nyelvosztályokkal összevetve a H-rendszerekkel generálható nyelvek osztályait,
azokat a következőképpen helyezhetjük be a hierarchiába:
LIN ⊊

CS ⊊

⊊ CF,

⊊ RE.

Továbbá,

minden K ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS, RE} esetben, hiszen formális rendszerrel RE-n kívüli nyelvet nem tudunk
előállítani, és már a kiindulási halmaz lehet tetszőleges RE-beli nyelv.
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A lineáris és a környezetfüggő nyelvosztályok tehát nem zártak, míg a reguláris, környezetfüggetlen és
rekurzívan felsorolható nyelvek osztályai zártak az iterált szétvágó-összeillesztő műveletekre (ha azokból csak
véges sok van).
Érdekesebb a helyzet, ha végetlen sok szabállyal dolgozunk:
X⊊

⊊ RE,

ahol X ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS}, és K ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS, RE}.
Ez azt jelenti, hogy bármilyen bonyolult (de kiszámítható, vagyis RE-beli) szabályrendszert megengedve sem
tudunk minden RE nyelvet generálni, sőt pl. véges kiindulási nyelvből kiindulva még minden reguláris nyelvet
sem.

2.3. 7.2.3. Kiterjesztett H-rendszerek
Láthatjuk tehát, hogy a H-rendszerek, bár nagyon érdekes modelljei a számításoknak, csak nagyon korlátozottan
használhatóak ebben a formában. Az egyik szokásos módszer ezen akadály leküzdésére, az ábécé bővítése:
15. Definíció. Egy S = (V, T, R, A) rendezett négyes egy kiterjesztett szétvágó-összeillesztő rendszer, ahol
• V egy véges nemüres ábécé (teljes ábécé),
• T ⊂ V terminális ábécé,
• R ⊂ V* ♯ V* $ V* ♯ V* alakú szabályok halmaza (♯, $ ∉ V speciális szimbólumok),
• A ⊂ V* pedig a kiindulási nyelv, az axiómák halmaza.
Tekintsük az S' = (V, R, A) szétvágó-összeillesztő rendszert, ekkor az S által generált nyelv csak azokat az S'-ben
létrehozott szavakat tartalmazza, amik csak terminálisokat tartalmazhatnak, vagyis L(S) = L(S') ⋂ T*.
Az S rendszer akkor véges, ha a belőle származtatott S' véges.
Azért hívjuk kiterjesztettnek az így definiált rendszert, mert megengedi nemterminális V ∖ T-beli szimbólumok
használatát is azokkal a rendszerekkel szemben, amiket eddig vizsgáltunk, (az eddigiek ennek speciális esetei V
= T választással).
16. Definíció. Jelölje
azon nyelvek családját, amik előállíthatóak olyan kiterjesztett szétvágó-összeillesztő
rendszerekkel, amelyekben az A kiindulási nyelv a J nyelvcsaládba esik, az R szabályhalmaz (mint nyelv) pedig
a K nyelvcsaládba esik, ahol J, K ∈ {FIN, REG, LIN, CF, CS, RE}.
22. Tétel. A kiterjesztett szétvágó-összeillesztő rendszerekkel generálható nyelvcsaládok és a Chomsky
hierarchia viszonya:

LIN ⊊

⊊ CF,

Minden egyéb esetre
vagyis már a véges nyelvekből reguláris szabályrendszerrel minden rekurzívan
felsorolható nyelv előállítható.
Bizonyítás: A tétel első állításának egyik részéhez, a

mutatunk egy konstrukciót.

Legyen adott egy reguláris nyelv L, és legyen hozzá adott a G = (N, T, S, H) reguláris nyelvtan, ami L-et
generálja. Ekkor legyen
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S = (N ∪ T ∪ {Z}, T, R1 ∪ R2, A1 ∪ A2 ∪ A3),
ahol Z ∉ N ∪ T, és
A 1 = {S},
A 2 = {ZaY ∣ X → aY ∈ H, X, Y ∈ N, a ∈ T},
A 3 = {ZZa ∣ X → a ∈ H, X ∈ N, a ∈ T},
R 1 = {λ ♯ X $ Z ♯ aY ∣ X → aY ∈ H, X, Y ∈ N, a ∈ T},
R 2 = {λ ♯ X $ Z Z ♯ a ∣ X → a ∈ H, X, ∈ N, a ∈ T}.
Ha egy ZxX sztringet (pl. az A2 halmaz egy elemét) használunk fel egy R1-beli szabállyal, akkor ZxaY alakú
sztring jön létre. A Z nemterminális nem küszöbölhető ki, így nem folytatható a levezetés sikeresen. Másrészt
egy ZxX alakú szó ∣ x∣ ≥ 2 esetben nem használható fel. Az egyetlen lehetőség, hogy terminális szót állítsunk
elő, ha az S axiómából indulunk ki. Ekkor R1-beli szabályokat alkalmazhatunk akárhányszor egymás után, végül
pedig egy R2-beli szabályt. Minden szabálynál az első argumentum az előző lépésben létrejött sztring, a második
pedig az A2 egy eleme, ha R1-beli szabályt alkalmazunk, és A3-beli az utolsó lépésben, amikor R2-beli szabályt
alkalmazunk. Ennek megfelelően az alkalmazott szabályok éppen a G reguláris nyelvtan egymást követő
levezetési szabályait szimulálják, vagyis L(S) = L(G).
A tétel többi részének bizonyítását mellőzzük.
QED.
39. Feladat. Legyen G = ({S, A, B}, {a,b,c}, S {S → aS, S → aA, A → b, A → bA, A → aB, A → cS, B → a})
reguláris nyelvtan, készítse el az ezzel ekvivalens kiterjesztett szétvágó-összeillesztő rendszert.
Érdekes, hogy a REG nyelvekből véges szabályhalmazokkal nem lehet kitörni még kiterjesztett rendszer esetén
sem, vagyis, hogy a reguláris nyelvek halmaza zárt a véges szabályhalmazzal történő iterált szétvágóösszeillesztő szabályalkalmazásokra ez esetben is.
A kutatókat nagyon foglalkoztatta, hogy hogyan lehetne véges H-rendszerekkel több nyelvet, akár minden REbeli nyelvet előállítani. A következő alfejezetben ilyen rendszercsaládra mutatunk példát.

2.4. 7.2.4. Multiplicitásos H-rendszerek
Tekintsük most véges kiterjesztett rendszerek (vagyis, ahol mind az axiómahalmaz, mind a szabályhalmaz
végesek) egy speciális változatát, ahol tulajdonképpen molekulák multihalmazaival dolgozunk.
17. Definíció. Legyen S = (V, T, R, A) egy véges kiterjesztett szétvágó-összeillesztő rendszer. Legyen m : V* →
ℕ ∪ {∞} multiplicitásfüggvény, ami a V* minden eleméhez megadja kb. hogy az adott szót az S rendszerben
(még) hányszor használhatjuk fel. Kezdetben minden u axiómához adott egy m (u) > 0 érték, minden más szóhoz
rendelt érték 0. Ekkor S-t multiplicitásos kiterjesztett H-rendszernek nevezzük.
Jelölje M 0 = m ezt a kezdeti multiplicitás értéket minden V*-beli szóra.
Minden egyes (x,y) ⊨ r (z,w) szabályalkalmazásnál mind az x, mind az y multiplicitása eggyel csökken, a z és w
sztringeké pedig eggyel nő (∞ ± 1 = ∞ konvencióval). Minden lépésben csak olyan sztringekkel végezhető el
valamely r ∈ R-rel leírt művelet, aminek a multiplicitása nem 0.
Egy adott Mi-vel leírható állapotban az (x,y) ⊨ r (z,w) pontosan akkor alkalmazható, ha (az eredeti multiplicitás
nélküli kiterjesztett) S-ben alkalmazható az r szabály ily módon, és Mi(x) > 0, valamint Mi(y) > 0 fennállnak.
Abban az esetben, ha x = y a feltétel Mi(x) ≥ 2.
Ekkor a művelet végrehajtásakor az Mi +1 -gyel leírható állapot áll elő, amiben
• Mi +1 (x) = Mi (x)-1 és Mi+1 (y) = Mi (y)-1, ha x ≠ y;
illetve Mi +1 (x) = Mi (x)-2, ha x = y;
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• Mi +1 (z) = Mi (z)+1 és Mi+1 (w) = Mi (w)+1, ha w ≠ z;
illetve Mi +1 (z) = Mi (z)+2, ha z = w;
• Mi +1 (v) = Mi (v) minden egyéb v ∈ V* szóra, vagyis v ∉ {x,y,z,w} esetén.
Ekkor azt mondjuk, hogy az S multiplicitásos kiterjesztetett H-rendszerben Mi-ből Mi +1 közvetlenül elérhető (az r
szabály alkalmazásával). Jelekben: Mi ⇒ Mi+1. A ⇒ reláció reflexív és tranzitív lezártját ⇒* jelöli.
Ekkor az S-t multiplicitásos kiterjesztett H-rendszer által generált nyelv tartalmazza az összes olyan T*-beli
szót, amely az axiómákból levezethető a fenti megszorítás alkalmazásával. Formálisan:
L(S) = {w ∈ T* ∣ van olyan M, hogy M0 ⇒* M és M(w) > 0 }.
Könnyen belátható, hogy a multiplicitásos H-rendszerek a korábban bemutatott kiterjesztett rendszerek
általánosításaként foghatóak fel: ha eredetileg minden axiómához a ∞ értéket rendeljük az M0-ban, akkor
minden, egyébként a rendszerben előállítható sztringet akárhány példányban le tudunk gyártani, és így pontosan
azokat a levezetéseket tudjuk előállítani, mint az eredeti kiterjesztett rendszerrel.
23. Tétel. A multiplicitásos kiterjesztett H-rendszerek generálóereje megegyezik a rekurzívan felsorolható
nyelvek RE osztályával.
A tétel bizonyítása konstruktív és a rekurzívan felsorolható nyelvek Kuroda normálformáján alapul. Egy
speciális axiómából (a startaxiómából) egyetlen egyet, a többiből pedig ∞ sokat engedünk meg a rendszer
kiindulási állapotában, így éppen az eredeti nyelvtan lehetséges levezetései lesznek szimulálhatóak. A formális
bizonyítást mellőzzük.

2.5. 7.2.5. További H-rendszer modellek
Szokás a rendszerekben a szabályok sugarát definiálni:
Egy r szabály sugara alatt a szabályt alkotó sztringek hosszának maximumát tekintjük:
∣ r∣ =def max(∣ u1∣ , ∣ u2∣ , ∣ u3∣ ∣ u4∣ ).
Érdekes probléma az olyan rendszerek vizsgálata, amikben a szabályok mérete korlátozott.

2.5.1. Felnőtt nyelvek
A DNS rendszerekben mindig előfordulhat, hogy a rekombináció során az eredeti molekula jön létre, vagyis
olyan molekulák kapcsolódnak össze, amilyeneket szétvágtunk. Viszont előfordulhat, hogy más létrejövő
molekulákra a felismerési minta már nem egyezik egyik az oldatban levő vágóenzimre sem, míg azok a
molekulák amik újra létrejöttek megint szétvághatóak ugyanazzal az enzimmel. Egy idő után így nagy
valószínűséggel már csak olyan (új) molekulák lesznek az oldatban, amiket nem vágnak a felhasznált enzimek.
Az így létrejövő molekulákkal definiálható nyelvet, ami az eredeti szétvágható láncokat már nem tartalmazza
felnőtt nyelvnek nevezzük.
31. Példa. Tekintsük a következő kísérletet. Egy oldatban egy 500 nukleotidból álló molekula található
(természetesen hatalmas példányszámban). A kísérletben egyféle vágóenzimet használunk. A molekula olyan,
hogy az adott enzim egyetlen helyen tudja elvágni: egy 400 és egy 100 nukleotidpár hosszúságú darabra. Mind
a 400, mind a 100 hosszúságú molekula egyforma ragadós véggel rendelkezik, ennek köszönhetően bármelyik
képes bármelyikkel összekapcsolódni. Legyen az eredeti molekula és a felhasznált vágóenzim olyan, hogy az
azonos molekulákból létrejött molekulát ne tudja szétvágni. (Ez tipikusan akkor fordul elő, ha maga a
felismerési minta nem palindrom, de a szétvágott rész palindrom, pl. ilyen az (A,AATT,C) kóddal leírható
vágóenzim.)
Vizsgáljuk, hogy bizonyos idő elteltével milyen hosszúságú láncok vannak az oldatban.
A kiinduláskor tehát csak 500 hosszúságú molekulák voltak jelen. A folyamat megkezdésekor a vágóenzim
működésének köszönhetően 100 és 400 hosszúságúak is megjelennek. Egy ideig a kiindulási nyelvet követően, az
ún. aktív nyelvben 100 és 400 hosszúságú, valamint az 500-on kívül a 200 és 800 hosszúságú molekulák is
megjelennek. Mivel viszont az oldatban levő enzim a 200 és 800 hosszúságú molekulákat nem tudja szétvágni,
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egy bizonyos idő eltelte után ezek lesznek abszolút többségben, majd később már csak a 800 és a 200
hosszúságú molekulákból lesz az oldatban.

2.5.2. DNS gyűrűk
Tekinthetünk olyan kétszálú DNS láncokat, amelyek egyik vége a másikkal kapcsolódott össze. Az ilyen
körkörös molekulák könnyen létrejöhetnek szétvágás-összeillesztés művelet során: a molekulalánc két ragadós
vége egymáshoz ragadhat, így saját magával gyűrűvé kapcsolódik össze a molekula. Az ilyen gyűrűs
molekulákkal, amiket körszavakkal lehet leginkább leírni, foglalkoznak a körkörös H-rendszerek. Gyakorlatban
az ilyen molekulák információ tárolására is alkalmasak lehetnek, pl. oly módon, hogy egy enzimmel szétvágjuk,
kiegészítjük egy rövid DNS résszel (a tárolni kívánt információval), majd újra zárjuk; ezt hívják CEL (cut extend - lock) technológiának. Ezekben a rendszerekben olyan rövid a gyűrű, hogy a saját végét hamar
megtalálja, és könnyen gyűrűvé formálódik újra a toldás után.

2.5.3. Univerzális H-rendszerek
Vannak olyan szétvágó-összeillesztő rendszerek, amelyek más ilyen rendszerek szimulálására képesek, így akár
univerzálisak is lehetnek (hasonlóan az univerzális Turing-géphez). Az ilyen H-rendszerek „programozhatóak",
a programjuk, vagyis a szimulálandó S H-rendszer az univerzális rendszer axiómáiba van bekódolva.
Itt jegyezzük meg, hogy az itt közölt modelleken kívül rengeteg egyéb változata van a H-rendszereknek, pl. a
[Păun et al.] könyvnek majdnem a fele csak ilyen rendszerekkel foglalkozik közel 200 oldalon keresztül.
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8. fejezet - Beszúró-törlő rendszerek
Ebben a fejezetben egy újabb számítási modellt mutatunk be: a modell neve önmagáért beszél, az
alapműveleteink a DNS-láncokba való beszúrás és a belőlük való törlés.
Formálisan tekintve a beszúrás művelete megjelenik pl. a S. Marcus által bevezetett kontextuális nyelvtanok
esetén, amikben a természetes nyelvben előforduló nem környezetfüggetlen mintázatokat viszonylag egyszerűen
lehet létrehozni. Ezekben a nyelvtanokban a szavakat úgy bővíthetjük (változtathatjuk meg egy lépésben), hogy
egyszerre két helyen szúrjuk be egy szópár egy-egy tagját, feltéve, hogy a két beszúrási hely közti (illetve az
előttük és utánuk levő) szórészre valamilyen feltétel fennáll. A DNS molekulák esetén lokális mintázattól
tehetjük függővé a törlés, illetve beszúrás műveletét:

1. 8.1. Beszúrás és törlés a DNS molekulákba
A DNS molekulákon sokféle műveletet értelmeztünk már, de eddig még nem volt szó a törlés (deletion) és a
beszúrás (insertion) műveletekről, így előbb ezeket írjuk le, majd a következő alfejezetben magukat a beszúrótörlő rendszereket is definiáljuk formálisan.
Tegyük fel, hogy a lombikban egyszálú DNS láncok vannak, amelyeket az 5’ végtől a 3’ vég felé a
következőképpen írhatunk le: x1uvx2, ahol x1, x2, u, v ∈ V+, vagyis nemüres sztringek. Tegyünk a lombikba 3’ →
5’ irányú
molekulákat, ahol és az u és v sztringek Watson-Crick komplementer megfelelői,
pedig
egy adott y sztring komplementere. Ekkor, a molekuláris levesben az eredeti molekulák u és a v részsztringje
hidrogénkötéssel összekapcsolódhat a később betett molekulákban levő komplementer részsztringjeikkel,
miközben a szabadon maradt
rész hurok alakban meghajlik (lásd 8.1. ábra). Ha az így létrejött (részben)
kettős láncot a felső szálon az u és v között restrikciós enzimmel elvágjuk, az eddig hurkot alkotó
szakasz
kiegyenesedhet. Ha a levesben van polimeráz enzim, és megfelelő számú nukleotid, akkor a felső szál
kiegészítődik, ennek megfelelően az y részszó megjelenik ezen a láncon. A láncok denaturálásra szétválnak, a
felső szálon végrehajtottuk a beszúrás műveletet.

8.1. ábra - A beszúrás művelete sematikusan: adott környezetek közé adott szakasz
beszúrása.
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Így az eredeti egyszálú molekula u és v részláncai közé egy y lánc lett beszúrva, a műveletben az u és v játsszák
a baloldali, illetve jobboldali környezetet, ők jelentik a feltételt az y beszúrásához. A művelet csak olyan
molekulákra működik, amelyek tartalmazzák eredetileg az uv részszót.
A fenti módszer fordított alkalmazásával egy uyv lánchoz az u és v komplementeréből álló lánc segítségével el
lehet távolítani a meghajlott y részszót (8.2. ábra).
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8.2. ábra - A törlés művelete sematikusan: adott környezet esetén a szál közbeeső része
törlődik.
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Technikailag könnyebben elgondolható a folyamat ha ismert a műveletben résztvevő molekulák vége (vagyis az
x2 3' felőli végének egy része, legyen ez mondjuk z). Ilyenkor ugyanis a megfelelő primert ( molekulákat
ezesetben) az oldathoz adva, a polimeráz enzim segítségével teljes kettős láncot építhetünk fel az oldatban a
létrejött új, beszúrással meghosszabbított, vagy törléssel megrövidített molekulákból; és megfelelő
sokszorosítással emelhetjük is a megfelelő célmolekulák oldalban levő jelenlétét.

2. 8.2. Beszúró-törlő rendszerek formális leírása
Az előző alfejezetben megismert műveletek, a beszúrás és törlés segítségével, azokat formálisan megadva, most
a DNS számítások egy újabb modelljét írjuk le.
18. Definíció. Egy beszúró-törlő rendszer egy B = (V, T, A, I, D) rendezett ötös, ahol
• V véges ábécé,
• T ⊆ V a terminális szimbólumok halmaza;
• A az axiómák véges halmaza, vagyis egy V ábécé feletti véges nyelv, mely elemeit axiómáknak nevezzük;
• I a beszúró szabályok véges halmaza: (u, y, v) rendezett hármasokból áll, ahol u,v, y ∈ V*, és végül
• D a törlő szabályok véges halmaza, amiben minden törlő szabály (u, y, v) alakú rendezett hármas u,v, y ∈ V*.
Az beszúró és törlő szabályokat a következőképpen alkalmazhatjuk:
Legyen x, w ∈ V*. Azt mondjuk, hogy x ⇒ w, ha w beszúró vagy törlő szabály használatával megkapható x-ből.
Formálisan:
1. x = x1uvx2, w = x1uyvx2, ahol (u,y,v) ∈ I és x1, x2 ∈ V*, illetve
2. x = x1uyvx2, w = x1uvx2, ahol (u,y,v) ∈ D és x1, x2 ∈ V*.
Tehát az (u,y,v) ∈ I beszúró szabály jelentése a következő: az y sztring beszúrható u és v közé (ha azok
közvetlenül egymás után következnek ilyen sorrendben). Hasonlóan az (u, y, v) ∈ D törlő szabály jelentése: az y
részszó törölhető az (u, v) (sztring)környezetből, vagyis ha pontosan u részszó előzi meg és v részszó követi.
Figyeljük meg, hogy egy (u,y,v) beszúró szabály megfelel a uv → uyv átírási (helyettesítési) szabálynak, míg
egy (u,y,v) törlő szabály a uyv → uv szabálynak felel meg.
A szokásos módon a ⇒ reláció tranzitív és reflexív lezártját ⇒* jelöli.
19. Definíció. A B beszúró-törlő rendszer az
L(B) = {w ∈ T* ∣ x ⇒* w, valamely x ∈ A-ra}
nyelvet definiálja.
Tehát kiindulva valamelyik axiómából véges sok beszúró és törlő művelet után azokat a sztringeket tekintjük,
amelyek csak terminális szimbólumokat tartalmaznak (hasonlóan a generatív nyelvtanokhoz).
A beszúró-törlő rendszerek bonyolultságát a szabályaik bonyolultsága (a bennük szereplő szavak hossza) szabja
meg.
20. Definíció. Azt mondjuk, hogy a B = (V, T, A, I, D) beszúró-törlő rendszer (n,m;p,q) súlyú, ha
• n = max{∣ y∣ ∣ (u, y, v) ∈ I},
• m = max{∣ u∣ ∣ (u, y, v) ∈ I vagy (v, y, u) ∈ I},
• p = max{∣ y∣ ∣ (u, y, v) ∈ D},
• q = max{∣ u∣ ∣ (u, y, v) ∈ D vagy (v, y, u) ∈ D}.
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A beszúró-törlő rendszereket az angol terminológiának megfelelően INSDEL-nek hívjuk. Az előző jelölésnek
megfelelően a következőképpen definiáljuk az előállított nyelvcsaládokat:
Az n, m, p, q ≥ 0 esetén jelölje

azon nyelvek családját, amelyek definiálhatóak maximum (n,m;p,q)

súlyú beszúró-törlő rendszerrel, vagyis pontosabban
ha van olyan (n’,m’;p’,q’) súlyú B
beszúró-törlő rendszer, hogy L = L(B) valamely n’ ≤ n, m’ ≤ m, p’ ≤ p, és q’ ≤ q értékekre. Ha az n, m, p, q
paraméterek valamelyikére nincs korlátozás (vagyis az bármilyen nagy pozitív egészet felvehet), azt * jellel
jelöljük.

jelöli tehát az összes beszúró-törlő rendszer által definiált nyelvcsaládot.

32. Példa. Az
jelenti azt a nyelvcsaládot, amibe beletartozik minden olyan nyelv, amelyet a következő
alakú beszúró-törlő rendszerekkel hozhatunk létre:
• bármilyen hosszú sztring beszúrható,
• de a beszúrási szabályokban mind az u és a v, amik közé beszúrunk maximálisan ötbetűs lehet, továbbá
• maximum kétbetűs részsztringet törölhetünk egy lépésben,
• de bármilyen hosszú lehet az u és a v, amik közül törlünk, a rendszer törlő szabályaiban.
Természetesen, minden egyes L nyelvhez, ha
akkor van olyan B beszúró-törlő rendszer, amelyre
L(B) = L, és a B rendszer véges sok szabálya alapján megadhatunk olyan konkrét n, m, p, q ∈ ℕ értékeket,
is teljesül.

amikre

Mivel az üresszó beszúrása, illetve törlése igazából nem változtat az adott szón, feltesszük, hogy n = 0 esetén m
= 0 is fennáll, és hasonlóan p = 0 esetén q = 0 is teljesül. Ha n = 0, akkor csak max. 0 hosszúságú szót
szúrhatunk be, vagyis effektíve nincs beszúró műveletünk, tehát ha a nyelvcsaládot definiáló INSDEL első
részének indexei 0-k:

akkor azzal azt jelezzük, hogy a tekintett rendszerekben nem használunk beszúrást

(I = ∅ ). Hasonlóan az elnevezésben a

rész, a törlő szabályok hiányára utal.

Abban az esetben, ha m = 0 és q = 0, vagyis környezet ellenőrzése nélküliek a beszúró, illetve a törlő
szabályaink, környezetfüggetlen beszúró-törlő rendszerről beszélünk. (Megjegyezzük, hogy matematikai
értelemben ezek nagyon érdekes rendszerek, de biológiai szempontból inkább tűnik hihetőbbnek a beszúrási és
törlési művelet végrehajthatósága, ha megfelelően hosszú u és v környezet-szakaszok tudnak részt venni az
összetapadásban....)
Ezt fejezetet néhány példával és feladattal zárjuk.
33. Példa. Legyen B = ({a,b}, {a,b}, {ab}, {(a,ab,b)}, ∅ ). Ekkor kiindulva az egyetlen axiómából a következő
szósorozat állítható elő:
a b ⇒ a a b b ⇒ aa a b bb ⇒ aaa a b bbb ⇒ aaa a ab b bbb ...
Minden egyes lépésben az a-k és a b-k közé történhet csak a beszúrás. Ennek megfelelően ezzel a rendszerrel
definiált nyelv: L(B) = {anbn ∣ n ≥ 1}. Ez egy lineáris, de nem reguláris nyelv. Ezek alapján azt mondhatjuk,
hogy
Ha nem használunk környezetet a beszúráshoz, akkor egy másik fontos nyelvet állíthatunk elő, az előző módhoz
hasonlóan:
40. Feladat. Mutassuk meg, hogy a B = ({a,b}, {a,b}, {λ}, {(λ, ab, λ)}, ∅ ) rendszer a helyes zárójelpárok
nyelvét generálja (,a' felel meg a nyitó, ,b' a záró jelnek). Ez a nem lineáris, de környezetfüggetlen nyelv a
következőképpen jellemezhető:
• a nyelv minden w szavára igaz, hogy benne az a-k és a b-k száma megegyezik, továbbá
• a w szó minden kezdőszeletére teljesül, hogy benne az a-k száma nem kevesebb, mint a b-k száma;
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• és minden a fenti tulajdonságokkal bíró {a,b}*-beli szó eleme a nyelvnek.
Ezzel szemben a 33. példa [140] nyelvét is lehet definiálni környezetfüggetlen beszúró-törlő rendszerrel, bár így
bővebb munkaábécére, és ennek megfelelően törlő szabályra is szükség van:
34. Példa. Legyen B = ({S, B}, {a,b}, {S}, {(λ, BaSb, λ), (λ, Bab, λ)}, {λ, SB, λ}). Mivel a definiált nyelvbe csak
azok a szavak számítanak, amik csak terminális betűket (itt a és b) tartalmaznak, az egyéb szimbólumokat az
egyetlen törlő szabállyal kell kitörölni. Ez azt jelenti, hogy a B-t mindig közvetlenül egy S után kell beszúrni a
beszúró szabály alkalmazásakor, terminális szó előállítása csak így lehetséges. Eredetileg S-ből indulunk ki.
Tegyük fel, hogy aktuálisan w1Sw2-nél tartunk (kezdetben tehát w1 = λ és w2 = λ). Ekkor a (λ, BaSb, λ) beszúró
szabállyal, hogy a B megfelelő helyre kerüljön:
w 1 S w 2 ⇒ w1S BaSb w2.
Ebből a törlő szabály alkalmazásával w 1 aSbw 2 áll elő, és a folyamat megismételhető... Egy terminális szó
előállításához a w 1 Sw 2 alakú aktuális szóra a (λ, Bab, λ) beszúró szabályt alkalmazva, hogy a B megfelelően
pont az S után kerüljön: w1SBabw2áll elő, amire a törlő szabály alkalmazható, és w1abw2szót állít elő. Ez, ha
már az első lépésben a (λ, Bab, λ) beszúró szabályt alkalmazzuk, éppen az ab szó lesz, egyébként pedig egy
hosszabb, de anbn alakú szó. Tehát L(B) = {anbn ∣ n ≥ 1}.
41. Feladat. Adjon meg egy környezetfüggetlen beszúró-törlő rendszert, ami előző példához hasonló módszerrel
a palindromák nyelvét definiálja.

3. 8.3. INSDEL nyelvosztályok
Ebben az alfejezetben a beszúró-törlő rendszerekkel definiálható nyelvosztályok és a hagyományos (Chomskyféle) nyelvosztályok közti relációkat fogunk megvizsgálni.
A különböző beszúró-törlő rendszerekkel definiálható nyelvekkel kapcsolatosan először három alapvető tényt
közlünk.
A különböző súlyokkal definiált nyelvosztályokra a definíció alapján teljesül a következő:
11. Lemma.

minden 0 ≤ n ≤ n', 0 ≤ m ≤ m', 0 ≤ p ≤ p' és 0 ≤ q ≤ q' esetén. Ebben a jelölésrendszerben n, m, p, q ∈ ℕ ∪ {*},
és minden n ∈ ℕ esetén n ≤ *.
Amiatt, hogy formálisan definiált rendszerekről van szó, teljesül a következő
12. Lemma.

Vagyis, a beszúró-törő rendszerek számításait, generatív nyelvtanok, vagy Turing-gépek segítségével is
szimulálhatjuk.
Továbbá,
13. Lemma.

Vagyis a törlőszabályok használata nélkül, monoton (vagy környezetfüggő) nyelvtannal, illetve lineárisan
korlátozott automatával is szimulálható a beszúró(-törlő) rendszer számítása.
Ennél sokkal érdekesebb, hogy minden reguláris nyelv előállítható ily módon:
24. Tétel.
141
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Beszúró-törlő rendszerek

REG ⊊
Bizonyítás: Legyen L egy reguláris nyelv, amit M = (Q, T, q0, δ, F) minimális determinisztikus véges automata
fogad el. Definiáljuk a τw : Q → Q leképezést minden w ∈ T* szóra:
τw (q) = q', pontosan akkor, ha (q,w) ⊢ * (q', λ), q, q' ∈ Q.
Nyilvánvaló, hogy ha x1, x2 ∈ T* olyan, hogy τx = τx , akkor minden u, v ∈ T* párra ux1v pontosan akkor L-beli,
ha ux2v is az.
1

2

A τ leképezés véges sok féle lehet, hiszen Q véges, legyen a számuk n0.
Legyen a B = (T, T, A, I, ∅ ) beszúró-törlő rendszer a következőképpen definiálva:
A = {w ∈ L ∣ ∣ w∣ ≤ n0 - 1}
és
I = {(w, v, λ) ∣ ∣ w∣ ≤ n0 - 1, 1 ≤∣ v∣ ≤ n0, ∣ wv∣ ≤ n0, és τw = τwv}.
A τw, valamint az A és I definícióiból következik, hogy L(B) ⊆ L fennáll.
Az L ⊆ L(B) részt indirekten bizonyítjuk. Tegyük fel tehát, hogy ez nem teljesül, tehát van olyan x szó, amelyre
x ∈ L és x ∉ L(B). Jelölje a továbbiakban x a legrövidebb ilyen tulajdonságú szót. Nyilvánvaló, hogy x ∉ A, és
így ∣ x∣ ≥ n0. Legyen x = zz' úgy, hogy z az xn0 hosszúságú prefixe, vagyis ∣ z∣ = n0, ekkor z' ∈ T*. Ekkor z =
a1a2 ... an (a1, a2, ..., an ∈ T), így z-nek n0 + 1 különböző prefixe van: λ, a1, a1a2, ..., a1a2 ... an . Mivel csak n0
különböző τw leképezés van, van a z-nek két olyan különböző prefixe, u1 és u2, hogy τu = τu . Az általánosság
csorbítása nélkül feltehetjük, hogy ∣ u1 ∣ < ∣ u2∣ . Ekkor, ha u2 helyére u1-et helyettesítjük az x szó elején,
megkapunk egy x' szót, ami ugyancsak L nyelvbeli. Mivel viszont ∣ x'∣ < ∣ x∣ , és feltevésünk szerint x a
legrövidebb olyan szó, amely L-beli, de nem szerepel L(B)-ben, az x' ∈ L(B) fennáll. Viszont ∣ u2∣ - ∣ u1∣ <
∣ u2∣ ≤ n0, így ha u2 = u1u3, akkor (u1, u3, λ) ∈ I beszúrási szabály szerepel a B rendszerben. Emiatt B-ben x' ⇒ x
fennáll, vagyis x ∈ L(B). Ezt az ellentmondást csak az indirekt feltevésünk okozhatta, tehát az nem igaz, vagyis
L ⊆ L(B).
0

0

0

1

Ezzel a tételnek a REG ⊆

2

részét bizonyítottuk.

A tartalmazás valódiságának belátásához, vegyük a 33. példát [140]. Ez alapján a nem reguláris

QED.
Ezzel szemben van olyan lineáris nyelv amely nincs az

osztályban:

14. Lemma. Az L = {anban ∣ n ≥ 1} lineáris nyelvre,
Bizonyítás: Ha egy L' végtelen nyelv benne van az
családban, akkor végtelen sok w ∈ L' szó van,
hogy w = uxv, ahol x ≠ λ és uv ∈ L'. Mivel a tételben szereplő L nyelv végtelen, de nem rendelkezik ezzel a
tulajdonsággal, nem lehet az

nyelvcsaládban.

QED.
Viszont már
is tartalmaz nem szemilineáris, tehát nem környezetfüggetlen nyelvet (a konstrukció
elég hosszú, így ezen állítás bizonyítását itt mellőzzük).
Viszont,
25. Tétel.
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Bizonyítás: A bizonyítás konstruktív, bármely a feltételnek eleget tevő beszúró-törlő rendszerhez definiálunk
egy olyan környezetfüggetlen nyelvtant, ami ugyanazt a nyelvet generálja.
Vegyünk egy B = (V, T, A, I, ∅ ) beszúró-törlő rendszert (n, 1; 0, 0) súlyokkal valamilyen n ≥ 1 értékre. Mivel
törlésre nincs lehetőség, az A axiómahalmazból eltávolítható minden nem T*-beli axióma (nem állítható elő
belőlük egyetlen terminális szó sem), illetve I-ből minden olyan szabályt is eltávolíthatunk, ami tartalmaz nem
T-beli szimbólumokat. Így, a továbbiakban feltesszük, hogy V = T.
Konstruáljunk egy G = (N, T, S, H) környezetfüggetlen nyelvtant, ahol
N = {S} ∪ {(λ, a), (a,b), (a, λ) ∣ a, b ∈ T},
H = {S → (λ, a1)(a1,a2)(a2,a3)...(ak-1,ak)(ak, λ) ∣ a1a2... ak ∈ A, k ≥ 1, ai ∈ T, 1 ≤ i ≤ k}
∪ {(a,b) → (a, a1)(a1,a2) ... (ak,b) ∣ (a, a1a2 ... ak,b) ∈ I,
vagy (a, a1a2 ... ak, λ) ∈ I, vagy (λ, a1a2... ak,b) ∈ I,
vagy (λ, a1a2 ... ak, λ) ∈ I, k ≥ 1, ai ∈ T, 1 ≤ i ≤ k, a,b ∈ T}
∪ {(λ,a) → (λ,a1)(a1,a2) ... (ak,a) ∣ (λ, a1a2 ... ak,a) ∈ I,
vagy (λ, a1a2 ... ak, λ) ∈ I, k ≥ 1, ai ∈ T, 1 ≤ i ≤ k, a ∈ T}
∪ {(a,λ) → (a,a1)(a1,a2) ... (ak,λ) ∣ (a, a1a2 ... ak,λ) ∈ I,
vagy (λ, a1a2 ... ak,λ) ∈ I, k ≥ 1, ai ∈ T, 1 ≤ i ≤ k, a ∈ T}
∪ {(λ,a) → a, (a,λ) → λ ∣ a ∈ T}
∪ {(a,b) → b ∣ a,b ∈ T}.
Az S → x alakú szabályok és a H terminálisokat bevezető szabályai segítségével levezethetjük az axiómahalmaz
szavait. A H megfelelő szabályai éppen az I szabályait szimulálják. Az (a,b) nemterminális szimbólumok, az
aktuális mondatformában az eredeti beszúró-törlő rendszer eredeti levezetésében szereplő szó egymás melletti
betűpárjait jelzik, míg a (λ,a), és (a,λ) nemterminálisok lehetővé teszik az (u, x, v) beszúrószabály
alkalmazásának szimulálását azokban az esetekben, ahol u = λ, vagy v = λ, illetve az aktuális mondatforma
végén. Ezek alapján belátható, hogy L(B) = L(G), és ennek megfelelően L(B) ∈ CF.
QED.
35. Példa. Tekintsük a 33. példában [140] használt B = ({a,b},{a,b},{ab}, {(a,ab,b)}, ∅ ) rendszert. Ekkor
legyen G = (N, T, S, H), ahol:
N = {S, (λ,a), (λ,b), (a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (a,λ), (b,λ)},
T = {a,b},
H = {S → (λ,a)(a,b)(b,λ), (a,b) → (a,a)(a,b)(b,b), (λ,a) → a, (λ,b) → b,
(a,λ) → λ, (b,λ) → λ, (a,a) → a, (a,b) → b, (b,a) → a, (b,b) → b}.
42. Feladat. Tekintsük a 40. feladatban [140] szereplő B beszúró-törlő rendszert. Készítsük el a tételben
megadott konstrukciónak megfelelően azt a környezetfüggetlen nyelvtant, amely ekvivalens B-vel.
A csak beszúrást használó rendszerek leíróereje tehát bár sok rendkívül összetett, nem környezetfüggetlen nyelv
definiálására is elég, nem elegendő néhány viszonylag egyszerű lineáris nyelv definiálására.
Itt a környezet hossza alapján a definiálható nyelvosztályokra egy végtelen hierarchiát is felírhatunk:
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FIN ⊊

⊊

⊊ ... ⊊

⊊ CS.

További érdekes eredmények, melyeket bizonyítás nélkül mutatunk be a REG és CF nyelvosztályok és a
beszúró-törlő rendszerek kapcsán [Verlan]:
26. Tétel. Fennállnak a következő relációk:
1.

⊊ REG.

2.

⊊ CF.

3.

⊊ CF.

Korlátlan súlyú beszúró-törlő rendszereket használva könnyen jellemezhetjük a rekurzívan felsorolható
nyelveket, sőt az egész RE nyelvosztályt definiálhatjuk már relatíve kis súlyokkal is. A következőkben néhány
ilyen eredményt mutatunk be, az első esetben a bizonyítást is mutatjuk.
27. Tétel.

Bizonyítás: Legyen L ⊆ T* az a nyelv, amit a Kuroda normálformájú 0. típusú G = (N, T, S, H) nyelvtan
generál. Ekkor konstruáljuk a B beszúró-törlő rendszert a következőképpen:
B = (N ∪ T ∪ {E, K1, K2}, T, {SEE}, I, D),
I = {(X, K1x, α1α2) ∣ X → x ∈ H, x ∈ (N ∪ T)*, α1, α2 ∈ N ∪ T ∪ {E}}
∪ {(XY, K2UZ, α1α2) ∣ XY → UZ ∈ H, α1, α2 ∈ N ∪ T ∪ {E}}
D = {(λ, XK1, λ) ∣ X ∈ N} ∪ {(λ, XYK2, λ) ∣ X,Y ∈ N} ∪ {(λ, EE, λ)}.
A beszúró szabályoknál mindig beszúrunk egy K1, vagy egy K2 szimbólumot, attól függően, hogy
környezetfüggetlen, vagy nem környezetfüggetlen szabályt szimulálunk: egy vagy két nemterminálist írnánk át a
levezetésben. Továbbá mindig ellenőrizzük, hogy a beszúrt szimbólumok után két olyan jel következik, ami
nem K1 és/vagy K2. Azért, hogy ez kezdetben is fennálljon az axiómában a mondatszimbólumot két E követi.
Ezek az utolsó törlő szabály alkalmazásával bármikor törölhetőek. A K1 és a K2 olyan szimbólumok a már átírt
nemterminálisok jelölésére szolgálnak, amik a törlésekkor játszanak fontos szerepet: a K1 az előtte levő
nemterminális szimbólumot, míg a K2 az előtte levő két nemterminális szimbólumot tudja magával együtt
kitörölni. Azért, hogy nehogy egy már ilyen a generálásban felhasznált nemterminálist újra felhasználhassunk,
vagyis környezetként újra figyelembe vehessünk, írjuk utánuk a megfelelő K szimbólumot. A beszúró szabályok
csak ott használhatóak, ahol még nincs ilyen jel a kiválasztott nemterminális(ok) után.
Így a beszúró szabályok éppen a H szimulálására képesek. A törlő szabályokkal pedig eltávolíthatjuk a
feleslegessé vált nemterminálisokat. Ezek alapján L(G) = L(B). Mivel tetszőleges RE-beli nyelv generálható
megadott alakú nyelvtannal, az

rendszerekkel is minden rekurzívan felsorolható nyelv generálható.

QED.
Elméleti szempontból fontos, hogy milyen minimális súlyok elegendőek arra, hogy az adott korlátokat teljesítő
rendszerek már a teljes RE leírására képesek legyenek. A már tudottan RE nyelvcsalád definiálására képes
beszúró-törlő rendszereket a következő tételben mutatjuk be.
28. Tétel. A következő beszúró-törlő nyelvcsaládok megegyeznek a rekurzívan felsorolható nyelvek RE
családjával:
•
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•
•
•
Világos, hogy a 11. Lemma [141] miatt minden olyan rendszer, ahol valamely egy vagy több paraméter értéke
nagyobb az előző listában ismertetettnél, ugyancsak az RE leírására képes.
Ezen eredmények bizonyítása általában a rekurzívan felsorolható nyelvosztályhoz, a mondatszerkezetű
nyelvtanokra vonatkozó Kuroda, Penttonen, vagy Geffert normálalak szimulálásával történik.
Látható, hogy már viszonylag kis súlyokkal is előállítható, minden RE-beli nyelv. Érdekesek a
környezetfüggetlen rendszerekre vonatkozó eredmények, illetve az (1,1;1,1) súlyrendszer használata is.
A beszúró-törlő rendszerek egy olyan formális számítási modell családot alkotnak, amelynek kísérleti
megvalósításáról nem tudunk. Ezért inkább elméleti jelentőségűnek tarjuk ezeket az eredményeket, hiszen a
formális (esetleg természetes) nyelvek (egy részének) ilyen módszerekkel, azaz a beszúrás és a törlés
alapműveletekkel történő előállítása, ugyancsak jó alternatívát jelenthet a generatív módszerek (pl. generatív
nyelvtanok, ahol átíró, helyettesítő szabályok alkalmazásával generálhatjuk a nyelv szavait) mellett, hasonlóan
pl. a 5.2. alfejezetben bemutatott ragasztórendszerekhez is (ahol a ragasztás volt a szóképzés alapművelete) és a
H-rendszerekhez (7. fejezet), ahol a szétvágás és összeillesztés műveletekkel folyik a nyelv előállítása.
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9. fejezet - Konstruktív modellek
A DNS számítások újabb generációja molekuláris méretű, autonóm, parciálisan programozható modelleket
takar. A számítási folyamat a DNS molekulák önépítésével (self-assembly) zajlik, amit különböző enzimek
segítségével irányíthatunk.

1. 9.1. DNS kirakók és nanotechnológia
Az első önépítő DNS számítási modell E. Winfree nevéhez kötődik. Három alapvető műveletet használ: a DNS
molekulák hidrogénkötéssel való összeragadása, a ligázzal való összekapcsolás (a foszfodiészter-kötés
létrehozása adott láncon) és a denaturáció. Fizikai megvalósítás szintjén a következő műveletek használatosak:
• különböző DNS molekulák szintetizálása,
• DNS molekulák összekeverése az oldatban,
• az oldat felmelegítése és lassú hűtése (ezáltal megfelelően összeragadt DNS molekulák előállítása),
• ligáz enzim használata,
• denaturálás megint,
• a létrejött egyszálú DNS molekulák megvizsgálása, meghatározása.
A DNS csempéket használhatjuk pl. reguláris nyelvtanok kódolására.
36. Példa. Legyen G = ({S, A}, {a,b}, S, {S → λ, S → a, S → aS, S → bA, A → aA, A → bS}) reguláris
nyelvtan. Használjuk azAGT-t az a kódjára, és azACA-t a b kódolására (az 5'-től kezdődő felső láncon). Ekkor a
9.1. ábrán látható molekulákkal reprezentálható a nyelvtan (az S-nek megfelelő részt pirossal, az A-nak
megfelelő részt kékkel, míg az a terminálisnak megfelelő részt zölddel, a b-nek megfelelő részt pedig
narancssárgával jelöltük). A 9.2. ábra pedig az aa és a bb szavak levezetésének felel meg (az ábrán a
terminálisoknak megfelelő színes DNS lánc részeket összeolva kapjuk a levezetett szót). A befejezett levezetést az
jelzi, hogy teljes kétszálú molekula jött létre. Minden levezetést jelentő DNS molekula az S jelnek megfelelő
(fekete színű) három bázispárral kezdődik.

9.1. ábra - Reguláris nyelvtan reprezentációja DNS molekulákkal.
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9.2. ábra - Példa levezetések a reguláris nyelvtanban DNS molekulák önépítésével (a
levezetett szót a zöld, illetve narancssárgával jelölt DNS kódrészek adják).
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43. Feladat. Adjunk meg DNS molekulákat a G = ({S, A, B}, {a,b}, S, {S → a, S → aS, S → bA, A → bA, A →
bB, B →λ, B → aS}) nyelvtanhoz, és adjunk meg legalább három termináló levezetéshez tartozó felépített DNS
molekulát.
A szokásos kétdimenziós puzzle-okhoz hasonlóan DNS molekulák segítségével is lehet kirakósat játszani
(vagyis maguktól kirakódnak a lehetséges alakzatok). Speciális dupla-kereszt molekulákat hozhatunk létre (lásd
9.3. ábra). A csempéhez a következő öt 5'-tól 3' irányban felírt egyszálú molekulára van szükség:
• xyz,
•
•
•
• uvw.

9.3. ábra - DNS csempék létrehozása 5 megfelelően összekapcsolt láncból.

A kész csempét pedig tekinthetjük egy olyan négyzetnek, aminek oldalai a c, d,
(sematikusan ezt mutatja a 9.4. ábra), ezzel tud a csempe más csempékhez kapcsolódni.

9.4. ábra - DNS csempe sematikus rajza.
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Ilyen csempék segítségével pl. kétdimenziós fraktálokat is készíthetünk.
Sierpinski háromszög létrehozásához 7 különböző csempére van szükség. Ezeket mutatja sematikusan a 9.5.
ábra. Itt nem jelöltük külön a komplementereket, a 9.4. ábrának megfelelően a felső oldalakat tekintjük normál
oldalaknak, az alsó oldalait pedig a négyzeteknek a megadott kóddal jelölt oldal komplementerének. A megadott
oldal nevek azt is jelzik, hogy milyen erősen tud összetapadni az adott oldal (a komplenterével): a k-vel jelölt
oldalak tapadási ereje 2 (kettő), míg a másik két típusú oldalak (e0 és e1) esetén a tapadási erősség 1 (egy). Azt
pl. a gyakorlatban a hőmérséklettel lehet szabályozni, hogy csak akkor maradjon ott egy csempe, ha legalább
kettő összerősségű tapadása van.

9.5. ábra - DNS csempék a Sierpinski háromszög felépítéséhez.

Ilyen csempékből felépíthető a háromszögalak két oldala, mindenhol a 2-erősségű tapadást kihasználva az adott
oldalon. Ezután a belső csempék két-két egy-egy tapadási erejű oldallal illeszthetőek be felépítve a háromszöget
(lásd 9.6. ábra).

9.6. ábra - A Sierpinski háromszög felépítése a csempékkel.
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Valójában úgy lesz ebből a Sierpinski háromszögként ismert fraktál, vagyis annak egy véges része, ha az első és
negyedik csempék – amelyek e0 felső oldalakkal rendelkeznek – megfelelnek egy adott színnek, a második és
harmadik csempék – amelyek e1 felső oldalakkal rendelkeznek – pedig megfelelnek egy másik színnek.
Folytassuk a csempézést, és fedezzük fel a Sierpinski háromszög szabályosságát!
Csemperendszerekkel készíthetünk bináris számlálókat: ekkor pl. alul és jobboldalon felépítünk egy keretet
(ahogy az előbb is tettük, ott a derékszögű háromszög két befogójának megfelelő oldallal). A keretbe pedig
olyan téglákat építünk, amik éppen az egész számok bináris kódjait jelentik (segítségül, lásd a 9.7. ábrát). A
feladatnak az a lényege, hogy csak olyan alakzat épülhessen meg, ahol tényleg az egymást követő számok
következnek.

9.7. ábra - Számláló vázlata csempékkel.
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Általánosabban is számlálónak nevezünk egy csemperendszert, ha téglalap alakban azzal, hogy eggyel növeljük
a téglalap egyik oldalának (aljának) hosszát, pontosan megduplázzuk a ráépíthető téglalap másik oldalát
(magasságát), ahogy a bináris kódolást használva, eggyel több számjegyet felhasználva kétszer annyiig tudunk
elszámolni. Ezzel kapcsolatban érdekes kutatások folynak, hogy hogyan lehet minimális számú különféle
csempe használatával ilyen számlálókat létrehozni.
Elméleti szempontból a csempemodell univerzális, vagyis képes pl. a Turing-gép szimulálására.

2. 9.2. Logikai áramkörök szimulációja
Az előzőekben leírt csempézéssel hasonló módon akár áramköröket is felépíthetünk, szimulálhatunk, ehhez
speciális csempékre van szükségünk, amik megfelelnek a logikai kapuknak, illetve eltolásokat hajtanak végre.
Most egy hasonló rendszert mutatunk be, ami logikai kiértékeléseket tud elvégezni DNS csempékkel. Tekintsük
a NAND műveletet, mert azzal minden más Boole logikai operátor kifejezhető (9.8. ábra). Alul vannak a kapu
bemenetei, felül pedig a kimenet (mindkét sarokban).

9.8. ábra - NAND kapuk csempékkel.

Ha megfigyeljük a 9.5. ábra felső sorában levő csempéket, azokat is tekinthetjük hasonló logikai rendszer
csempéinek: éppen a XOR művelet kiszámolására képesek, ahol a piros e0 a hamis, a lila e1 pedig az igaz
szerepében van.
A rendszerhez hozzávéve üres, töltelék, csak kitöltést végző csempéket (ezeket felirat nélkül, a fenti sarkokban
x-szel jelöltük a 9.9. ábrán, az alsó sarkoknál bármilyen érték lehet rajtuk) illetve olyan eltoló csempéket, amik
jobbra, vagy balra továbbítják a meglevő bitértéket (ezeket nyíllal jelöltük), kapjuk meg azt a csemperendszert
ami kiértékeléseket tud végezni. Szükség van még olyan csempékre, amik az input változók értékeit jelentik
(ezek vannak az ábrán a legalsó sorokban). A 9.9. ábra az
(x1NAND x2) NAND ((x3NAND x4) NAND x5)
formula egy kiértékelését mutatja az x2 és x4 igaz és az x1, x3 és x5 változók hamis értéke mellett. A kiértékelés
alulról fölfele halad, a legfelső csempe szabad sarkai adják a kiértékelés eredményét, esetünkben a formula
hamis a változók adott értéke esetén.

9.9. ábra - Számítás (kiértékelés) NAND csempékkel.
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44. Feladat. Készítsük el ugyanezekből a csempékből ugyanennek az (x1NAND x2) NAND ((x3NAND x4) NAND
x5) formulának más kiértékeléseit.
Hasonló módon lehet pl. levezetési és egyéb fákat is létrehozni megfelelő csempék segítségével.

3. 9.3. DNS origami a gyakorlatban
Ebben a fejezetben laboratóriumi gyakorlati példákkal illusztráljuk milyen „objektumokat" tudunk
„kiszámítani" a DNS molekulák segítségével. A fejezetben bemutatott képek Paul Rothemundtól származnak,
akinek ezúton is megköszönjük, hogy a szerző rendelkezésére bocsátotta őket e könyvhöz.
A DNS origami során egy hosszú egyszálú DNS láncból indulunk ki (ez a kísérletben kb. 7250 bázis
hosszúságú). Ehhez több (kb. 250 féle) rövid komplementer láncrészt terveznek, olyan módon, hogy ezek a
rövid láncok az eredeti lánc két távolabbi részét tudják összekötni. Ennek segítségével az eredeti lánc úgy hajlik,
olyan alakot vesz fel, amiben ezek a láncrészek egymás közelébe kerülnek. Így lehet pl. a 9.10. ábrán látható
mosolygó arcot (smiley) mintázó molekulát létrehozni.

9.10. ábra - A smiley :) molekula „tervrajza".
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A molekula mérete (a kör átmérője kb. 100 nm). A 9.11. ábra a kísérleti megvalósításról készült, és bizonyítja,
hogy az eredeti hosszú DNS molekula tényleg összehajtogatható így. (Minden hajtásnál rövid molekulák
vannak, amik a hidrogénkötések segítségével irányítják az eredeti láncot.)

9.11. ábra - A smiley molekulák létrejöttek.

Hasonló módon, ha az eredeti, hosszú molekulát máshogy hajtogatjuk össze (más rövid „hajtogató-molekulákat"
használunk), kaphatunk háromszögeket (lásd 9.12. ábra). Az összefűző rövid DNS láncok némelyike dudort
tartalmaz, ez adja a mintát ami a háromszögeken látható.
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Ezek a háromszögek ráadásul úgy voltak tervezve, hogy a megfelelő külső oldalaikon ragadós részek vannak,
amik segítségével összeállhatnak hatszögekké (9.13. ábra).

9.12. ábra - Két DNS háromszög.

9.13. ábra - DNS hatszög a háromszögekből.

Hasonló módon lehet DNS szőnyeget is készíteni, ahol egy nagy téglalap alakú molekula jön létre a
hajtogatással, amin a mintát ugyancsak az összefűző láncok dudorjaival tudjuk létrehozni (lásd 9.14. és 9.15.
ábrák).

9.14. ábra - DNS szőnyeg hópihe mintákkal.
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9.15. ábra - DNS szőnyeg térképpel (az Amerikát formázó minta háromszor fordul elő a
szőnyegen).

Ugyancsak érdekes kísérletek, amikor fluoreszcens festékkel megjelölt DNS molekulák felhasználásával
digitális számláló kijelzőt készítettek kutatók, vagy amikor a háromszor hármas táblán amőba játékot, tic-tactoe-t játszottak a DNS számítógéppel.
Az általunk is említetthez hasonló módszerekkel három dimenziós DNS alakzatok is létrehozhatóak. Ez a
munka, a DNS tervezése és ezáltal különböző alakú molekulák létrehozása a DNS nanotechnológia, amely
sokféle alkalmazással kecsegtet.
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10. fejezet - Számítási folyamatok az
élő sejtben
Eddigi számításaink során mesterséges környezetben használtuk fel a DNS molekulákat. Ebben a fejezetben a
DNS számításoknak egy olyan ágával ismerkedünk meg, ami az élő sejten belül történik (angolul ezeket a
folyamatokat is a ,self-assembly'-nek nevezik). Azt fogjuk megvizsgálni, hogy formálisan, matematikailag
hogyan írhatóak le azok a folyamatok, amik bizonyos egysejtűek DNS-én végbemennek.
Nézzük tehát először, milyen élőlényekről van szó, amelyekben természetes környezetükben, vagyis az élő
sejtben figyelhetőek meg az itt tárgyalt DNS számítások.

1. 10.1. A csillós egysejtűek
A DNS számításokat a csillós egysejtűekben (angolul: ciliates, ciliated protozoans) vizsgáljuk, amik az
egysejtűek egy nagyon ősi csoportját alkotják, kb. 2 milliárd éve létező egysejtű élőlények. Az eukariótáknak ez
az ősi csoportja kb. 8000 különböző fajt takar, pl. a papucsállatka tartozik ide. Genetikai anyagukat tekintve is
hatalmas különbség van az egyes fajok közt, több, mint a gyümölcslégy és az ember közt (a genetikai anyagukat
tekintve). Ezekben az egysejtűekben az örökítőanyag kétféle forma egyikében található meg. Mikronukleusz
formában van jelen a genetikai információ a szaporodás nyugalmi fázisaiban. A mikronukleusz egy nagy
hosszúságú kétszálú DNS-lánc, aminek csak kb. 5 százaléka rejt genetikai információt. Ezzel szemben a
szaporodási fázisban a genetikai információ sokkal tömörebb formában, csak magukat a géneket tartalmazva
van jelen. Ezek a tömör, csak a genetikai információt hordozó DNS láncok a természetben előforduló
legrövidebb láncok, a makronukleuszok. Jelen fejezetben azt fogjuk áttekinteni, hogy a genetikai információt a
sejt hogyan rakja össze. A mikronukleuszban jelenlevő olyan részek, amelyek nem géneket kódolnak, első
látásra feleslegesnek tűnnek. Napjainkban köszönhetően a nagyfokú érdeklődésnek, egyre több hasznos
funkciójukra derítenek fényt kutatók.
Tehát a genetikai kód a szaporodási fázis kezdetén mikronukleusz formából makronukleusz formába alakul át.
Ez a folyamat számítási nézőpontból is érdekes, a DNS számításokkal foglalkozó közösség egyik fontos
vizsgálati tárgya e folyamat megfigyelése és formális modellezése. A következő részben ilyen modelleket
nézünk meg. Lássuk a génképzési feladat megfogalmazását először.

2. 10.2. A génképzési feladat
A szokásos jelölést használva az egyszálú DNS-t az {A, C, G, T} ábécé feletti sztringek, a kétszálú DNS
láncokat pedig dupla szavak fogják jelölni. A teljes dupla láncokban a felső és az alsó sztringhossz ugyanannyi,
és minden egyes betű az egyik sztringből a komplementere a másik sztring megfelelő betűjének. Egy ilyen
láncot pl. a
jelöl, ahol a
egyszálú DNS láncot a pi inverzének nevezzük. Hasonlóan a kétszálú DNSláncokra is értelmezhetjük az inverz elnevezést, amikor ugyanazt a molekulát, de a másik végéről tekintjük.
Ezenkívül ragadós végű molekulákat is fogunk használni a folyamat során.
A mikronukleuszban a genetikailag fontos részeket (MDS: Macronuclear Destined Sequence) egymástól
genetikai információt nem hordozó (IES: Internally Eliminated Sequence) részek választják el.
Az MDS-ek {M1, ..., Mk} halmazának (k > 1) minden eleme pontosan egyszer fordul elő a mikronukleuszban.
Ezeknek az Mi értékeknek a felépítése a következő:

ahol 2 ≤ i ≤ k - 1 az első és az utolsó MDS pedig:
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A μi részek az Mi gén „testének'' tekinthetőek, ezek teljes dupla szálrészek. Ezzel szemben a pi egyszeres szál
Watson-Crick komplementere a
a kettő együtt pedig mutatóként funkcionál. A
DNS láncrészt az Mi
MDS bemeneti, és az Mi-1 MDS kimeneti mutatójának nevezzük (mindkét MDS-ben előfordul). A
mikronukleuszban minden mutató kétszer fordul elő, egyszer bemeneti-, egyszer pedig kimeneti mutatóként. A
b és e kétszálú láncok pedig a kezdő- és a végjelzők, ezek olyan láncszakaszok, amik pontosan egyszer
fordulnak elő a mikronukleuszban. Fontos, hogy ezek a jelzők és mutatók mindig az MDS és az IES határán
helyezkednek el, azokat elválasztva egymástól.
Az Mi részek inverzei a következőképpen írhatóak fel:

az első és az utolsó MDS esetén pedig:

Ezek ugyanazt a dupla láncszakaszt jelentik fordított irányban elhelyezkedve (pl. a mikronukleuszban). Pl. a
mikronukleusz lehet
ahol
az M5 inverze, az I0, I1, I2, I3, I4, I5 és I6
láncszakaszok pedig az IES-ek, beleértve a mikronukleusz elején és végén levő nem genetikai kódot tároló
szakaszokat is (lásd 10.1. ábra).

10.1. ábra - Az MDS-ek egy lehetséges elhelyezkedése a mikronukleuszban.

A mikronukleusz és a makronukleusz közti kapcsolat az, hogy a makronukleuszt megkaphatjuk a
mikronukleuszból "átfedő ragasztásokkal'', úgy, hogy az eredetileg nem sorrendben levő MDS-ek a helyes
sorrendben és az IES-ek nélkül alkotják a makronukleuszt (10.2. ábra).

10.2. ábra - A makronukleusz felépítése, az összerakott génsorozat.

A génképzés (angolul: gene assembly) művelete alatt, a mikronukleuszt transzformáljuk makronukleusz
formába, az IES-ek a sorozatban fokozatosan kivágódnak, és az MDS-ek összeillesztődnek a szükséges
sorrendben.
Ahogy látni fogjuk, a természet évmilliók óta használja a láncolt-lista adatszerkezetet. A mikronukleuszban a
mutatók jelzik az MDS-ek sorrendjét, méghozzá oly módon, hogy a makronukleuszban maguk a mutatók is a
gének részei és genetikai információt hordoznak.
Ha a mutató kétszer ugyanabban a formában fordul elő, akkor direkt ismétlésnek, ha az egyik előfordulás a
másik inverze, akkor inverz ismétlésnek hívjuk.
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2.1. 10.2.1. A mutatók szerepe a modellben
A génképzés tehát az a folyamat, amiben a mikronukleuszból a makronukleusz elkészül.
Az IES-ek a fokozatosan kivágódnak a láncból miközben az MDS-ek a megfelelő sorrendben egymás mellé
kerülnek. Ebben a feladatban a mutatók játsszák a döntő szerepet. A jelölés egyszerűsítéseként a mutatókra
pozitív számokkal fogunk hivatkozni 2,3,...k, a mutatók inverzeit pedig a
megtartjuk a b, e (mint első és k + 1. mutató helyetti szakaszokat) és

fogják jelölni. Ezen kívül

jelölést ezek inverzére.

A génképzési folyamat modellezésében tehát a fő ötlet az, hogy csak a mutatókat és a (vég)jelzőket tartjuk meg.
A mutatók megfelelő sorrendbe transzformálása a cél... A génképzés akkor ér véget, ha az MDS-ek egy
folytonos szakaszt alkotnak, amit a b és e jelzők határolnak. Ha ily módon létrejött a makronukleusz, akkor azt
mondjuk a génképzés stratégiája sikeres volt.
Számítási szempontból tehát maguk az MDS-es és IES-ek nem érdekelnek minket, a műveletek a mutatók
helyétől és egymáshoz viszonyított elhelyezkedésétől függnek, és azokon dolgoznak. Használjuk tehát az (i, i +
1) jelölést az i. MDS-re. Így az inverze:
jelöli.)

(Ahol i = 1 a b, i = k + 1 pedig az e; a többi i érték a pi mutatót

3. 10.3. Génképzési modell több molekulával
A génképzés első modellje (angolul: intermolecular model for gene assembly) megfordítható műveletekkel
dolgozik [Kari, Landweber]. Feltesszük, hogy, ha a mikronukleusz több DNS láncra, gyűrűre esik szét a
folyamat során, akkor azok a részek rendelkezésre állnak a sejten belül abban, hogy hasonló műveletek
segítségével újra egyesüljenek.
E modellben sztringekkel írjuk le DNS láncokat.
Legyen uxvuw egy sztring, ahol u,x,v,w nemüres sztringek. Ekkor definiáljuk a következő molekulák közti
megfordítható műveletet:
{uxvxw} ⇌ {uxw, vx∘ },
ahol ∘ jelzi, hogy vx esetén köralakú molekuláról van szó. A DNS láncokkal ezt a műveletet a 10.3. ábrán látható
formában képzelhetjük el: a DNS lánc egy hurkot alkot, ahol az x-szel jelölt azonos részek olyan pozícióba
kerülnek, hogy megfelelő enzimek segítségével megtörténik a szétvágás és összeillesztés. Ennek megfelelően az
eredeti sztringből két molekula: egy egyenes és egy kör alakú keletkezik. A művelet visszafelé is működhet: ha
a létrejött két molekula azonos x részsztringje egymáshoz közel kerül, akkor a két molekula megfelelő
egyesülésével létrejöhet az eredeti molekula. (Az x sztring felső szálának x1 felel meg az ábrán.)

10.3. ábra - A génképzés művelete DNS láncokkal.
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A modellben a mutatók játsszák a főszerepet, ennek megfelelően a sztringben az x szerepében a mutatók fognak
megjelenni a génképzés során. Mivel a műveletben ez az x részsztring játssza a főszerepet, ezt a nyílhoz írjuk,
ezzel is jelezve, hogy éppen melyik elvégezhető műveletet végezzük el (ha több is van).
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Ha egy MDS rész már készen van, vagyis egymás mellett megfelelő MDS-ek vannak, akkor ezt úgy jelezzük e
modellben, hogy egy zárójelben vannak az ennek megfelelő egymást követő mutatók. Kezdetben mindegyik
MDS külön szerepel a mikronukleuszban, így minden MDS-nek megfelelő mutatópár külön zárójelben áll.
Érdekes megfigyelni, hogy, ha egy mutatóra elvégezzük a műveletet, akkor az eredeti két előfordulásában
mellette szereplő két MDS pontosan egymás mellé kerül, és a mutató egyik előfordulása kapcsolja össze őket
(mint átfedő ragasztás), ilyenkor a másik előfordulás lehet másik molekulában is, de semmiképpen nincs
mellette MDS, így zárójelen kívülre kerül. Ennek megfelelően, ha sikerül a (b, 1, ..., k, e) kódot (ahol k a
legnagyobb előforduló mutató értéke) akár csak részszóként is előállítani, akkor a makronukleusz előállt. A
génképzés sikeresen véget ért.
Tekintsük a következő egyszerű (fiktív mikronukleuszú) példát.
37. Példa. Legyen a molekulában az MDS-ek sorrendje M 1 M 2 M 4 M 3. Ekkor a molekulát a
(b,2),(2,3),(4,e)(3,4)
alakba írhatjuk a modellünkben.
Egy lehetséges génképzési stratégia:
(b,2),(2,3),(4,e),(3,4) ⇌3 (b,2),(2,3,4) + (4,e),3∘
(b,2),(2,3,4) + (4,e)3∘ ⇌4 (b,2),(2,3,4,e) ,3,4
(b,2),(2,3,4,e),3,4 ⇌2 (b,2,3,4,e),3,4 + 2∘
Láthatjuk, hogy a makronukleusznak megfelelő (b,2,3,4,e) részsztring előállt, így a génképzés sikeres volt az
alkalmazott stratégiával.
Általában ebben a modellben feltesszük, hogy az éppen a számítás során jelenlevő molekulákon kívül jelen
vannak a számítás más fázisának molekulái is. A mikronukleusz több példányban is jelen lehet a sejtben, és
ennek megfelelően e modell szerint létrejövő molekulák együttesen is jelen lehetnek. Hasonló okból
feltételezhetjük, hogy az adott molekulák inverzei is jelen vannak, vagyis azok amikben éppen a másik végük
felől olvassuk ezeket a teljes kettős szálakat (a DNS molekulák olyanok, hogy bármelyik végükről kezdhetjük
őket).
45. Feladat. Legyen adott a M 1 M 3 M 2 sorrend a mikronukleuszban. Modellezze ezt a molekulát és rajta a
génképzési folyamatot.
Számítási szempontból, tehát különösen érdekes a génképzés folyamata a mikronukleuszból a makronukleusz
alakig. Ennek egy másik modelljét mutatjuk most be (amiről szól és ennek megfelelően nagyon részletesen leír a
[Ehrenfeucht et al.] könyv is).

4. 10.4. Génképzés egy molekulán belül
Ebben a modellben (angolul: intramolecular model for gene assembly) a génképzési folyamatnak egy olyan
formális leírását fogjuk megadni, ami három irreverzibilis molekuláris műveletet tartalmaz (és egyes kutatók
szerint jól fedi a valóságot). Ez a három művelet univerzális abban az értelemben, hogy ezekkel össze tudjuk
állítani bármilyen génállomány makronukleuszát a mikronukleusz alakból.

4.1. 10.4.1. A génképzés műveletei
Nézzük most mi az a három művelet, aminek segítségével a mikronukleuszból a makronukleusz kialakul.

4.1.1. Az ld művelet
Az első ilyen művelet az ld, aminek neve a loop, direct-repeat szavak rövidítése.
Ez a művelet olyan mutatópárnál mehet végbe, amikor egy mutató kétszer jön egymás után, és mindkétszer
ugyanolyan formában (vagy mindkettőben invertálva, vagy egyikben sem invertálva), vagyis direkt ismétléssel.
Ekkor előfordulhat, hogy a lánc egy kör alakú hurkot ír le, ahol egymás mellé kerül a mutató két előfordulása.
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Ekkor azokat ragadós véggel elvágva, és újra egyesítve a lánc két részre esik szét: egy körre és egy láncra (10.4.
ábra).

10.4. ábra - Az ld operátor: IES rész eltávolítása.
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Figyeljük meg, hogy attól függően, hogy a mutatók invertálva, vagy nem invertálva fordulnak elő, az
összeillesztés után vagy az egyenes láncon, vagy a gyűrűben kerül egymás mellé az a két MDS rész, amelynek
az adott mutató a kimeneti, illetve a bemeneti mutatója.
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Az operátor alkalmazásánál ebben a modellben azért fontos, hogy a mutatók előfordulása egymás melletti
legyen, mert a genetikai információnak együtt kell maradnia. Ha a mutató két előfordulása közt más mutató, így
más MDS is lenne, akkor a genetikai információ szétszakadna. Márpedig olyan műveletünk ebben a modellben,
amely két DNS molekulát kapcsol össze, nincs, ezért általában feltételezzük, hogy az ld művelete(ke)t a
génképzés utolsó szakaszában hajtjuk végre. Valójában ezzel a művelettel az egymáshoz képest helyes
sorrendben levő MDS szakaszokat tudjuk fizikailag is egymás mellé tenni kivágva a köztük levő IES részt a
láncból.
Ez a művelet nagyon hasonlít az előző modell egyetlen műveletéhez (tulajdonképpen csak a végeredményében
tér el, ugyanis ebben a modellben csak az egyik molekulát tartjuk meg.) A következő két művelet a lánc hosszát
nem változtatja meg, de a benne levő MDS-eket átrendezi.

4.1.2. A hi művelet
A (hi) művelet a hairpin és az inverted-repeat szavak rövidítéséből kapta nevét. Ez a művelet akkor hajtható
végre, ha egy mutató egyik előfordulása invertált, vagyis inverzen ismétlődik. Ekkor a láncot hajtűalakba hajtva,
és a mutatónál elvágva az összeillesztés úgy is létrejöhet, hogy a lánc középső szakasza megfordul (invertálva
kerül vissza a láncba, lásd a 10.5. ábrán).

10.5. ábra - A hi operátor: egy rész invertálása.
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Ezzel a művelettel szintén fizikailag egymás mellé kerül az adott mutató által összekötött két MDS rész. Itt is
érdemes végiggondolni, hogy a megfelelő MDS-ek hol is helyezkedtek el a mutatók mellett, és hol is lesznek a
művelet végrehajtása után. Fontos „mellékhatása'' a műveletnek, hogy a mutató két előfordulása között levő
láncszakasz invertálódik, vagyis fordított sorrendű, és elemenként invertált lesz. (Az elemenkénti invertálás egy
p mutatót -re alakít, illetve egy mutatót q-ra.)

4.1.3. A dlad művelet
A dlad művelet a double loop és alternating direct-repeat szavakból kapta nevét. Ennek megfelelően a művelet
akkor hajtható végre, ha két mutató felváltott sorrendben fordul elő, és az azonos mutatók azonos formában
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(direkt ismétlődéssel). Ekkor a dupla hurok alakban (lásd 10.6. ábra) az operátor hatására a lánc két része
felcserélődik.

10.6. ábra - A dlad operátor: két rész felcserélése.
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Az operátor hatására mindkét mutató által indukált összeköttetés létrejön az MDS részeket tekintve. Itt több
lehetőség is van arra, hogy az eredeti mutatópárok hogyan is fordulnak elő, és ettől függően hogyan és hova
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Számítási folyamatok az élő sejtben

kerülnek azok az MDS-ek amiket ők határoltak. Fontos mellékhatás, hogy felcserélődik a műveletben szereplő
négy mutató előfordulását tekintve, az első két és az utolsó két mutató előfordulás közti szakasz.
Számunkra fontos eredmény, hogy ebben a modellben az előbbi három művelet univerzális abban az
értelemben, hogy bármilyen mikronukleuszból előállítható vele a helyes MDS sorrendű makronukleusz.

4.2. 10.4.2. A génképzés modellezése irreverzibilis műveletekkel
A génképzés művelete a mikronukleuszból, ebben a modellben, a fenti három művelet segítségével
makronukleuszt készít, az IES-ek a fokozatosan kivágódnak a sorozatból az ld művelettel, az MDS-ek pedig
összeillesztődnek a kívánt sorrendben (ehhez a többi művelet is segítséget nyújt).
A génképzési folyamat modellezésében most a mutatók megfelelő sorrendbe transzformálása, illetve az azonos
mutatók egymás melletti direkt ismétlésbe kerülése a cél. Az ld pedig ekkor a mutató két előfordulása közti
(IES) szakaszt kivágva a két egymás mellé illő MDS-t összeilleszti. Ekkor a felhasznált mutató megszűnik
mutatónak lenni (a génképzésben további szerepe nincs, és végül már nem is fordul elő kétszer a láncban), a
létrejött MDS szakaszt másik két mutató (vagy jelző) határolja. A génképzés akkor ér véget, ha az MDS-ek egy
folytonos szakaszt alkotnak, a b és e jelzők határolják, vagyis létrejött a makronukleusz. Ha a műveletek
eredményeként a makronukleusz létrejött (a génképzés stratégiája sikeres volt).
Számítási szempontból most is csak a mutatók érdekesek, így az i. MDS-t most is a (i, i + 1) pár jelöli.
Nézzünk egy egyszerű példát:
38. Példa. Ekkor tekintsük a
MDS sorozatot leíró sorozat.

kóddal leírt mikronukleuszt, ez tehát egy lehetséges

Három művelet is használható erre a sorozatra: ld a
mutatópárra.

mutatóra, a hi a 4-re, míg a dlad az

Az ld -t végrehajtva:
-t kapunk. Itt a
egymás mellé került, nincs köztük IES szakasz a láncban.

azt rövidíti, hogy a 3. és a 2. MDS már

Az eredeti sorozatra a hi végrehajtásával a 4-es mutatóra, az
Az eredeti sorozatra az alkalmazható dlad művelettel a

sorozatot kapjuk.
lesz az eredmény.

Ha a dlad , hi, ldsorrendben alkalmazzuk a műveleteket, akkor: adladután folytatva ahi-vel a 4-es mutatóra:
végül azlda 3-asra:
Ez azt jelenti, hogy minden MDS a helyére került a b és e közt
helyezkednek el a helyes sorrendben a közbülső IES-ek nélkül (a jelen esetben a kettős láncot a végéről
olvasva). Tehát a génképzési stratégia sikeres volt.
46. Feladat. Legyen egy mikronukleusz adott, ahogy 10.7. ábrán.

10.7. ábra - Az MDS-ek elhelyezkedése a 46. feladatban [170].

Írja fel a mikronukleusz kódját (mutatópárokkal)!
Hajtsa végre ezen a mikronukleuszon
• az ld műveletet az 5-ös mutatóra, illetve
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• a hi műveletet a 6-os mutatóra.
Melyik esetben folytatható a génképzés?
Adjon meg egy sikeres génképzési stratégiát!
47. Feladat. A Sterkiella nova 9 MDS-ének sorrendje a mikronukleuszban:

megfelelő elválasztó IES szakaszokkal. Adjon meg egy sikeres stratégiát a makronukleusz elkészítéséhez!

4.3. 10.4.3. A génképzés sztring modellje
Az előző részben mutatópárok sorozatával írtuk le a mikronukleuszokban levő MDS-ek sorrendjét, most egy
absztrakciót végrehajtva, sztringekkel fogjuk ezt megtenni. Egyszerűsítjük tehát a jelölést, mégpedig elhagyjuk
a zárójeleket, a b és az e szimbólumokat.
A sztringben egy mutató (betű) előfordulása pozitív, ha nem felülhúzott jellel fordul elő; ellenkező esetben a
betű negatív előfordulásáról beszélünk.
39. Példa. Az 38. példában [170] használt mikronukleusznak megfelelő sztring:
Nézzük most, hogy a DNS-szálakat sztringként kezelve, a művelteket hogyan írhatjuk le formálisan.
Az ld művelet azt jelenti, hogy ha egy mutató kétszer közvetlenül egymás után fordul elő direkt ismétlődéssel,
akkor elhagyhatjuk mindkettőt a sztringből. (Sikeres génképzéshez nem szabad ezt a műveletet másként
alkalmazni.) Ugyancsak az ld műveletet fogja jelenteni az, amikor egy mutatópár direkt ismétlődése úgy fordul
elő, hogy a sztring első, illetve utolsó betűje az adott mutató. Ekkor a mutatópár törlése annak felel meg, hogy
az összes MDS-t tartalmazó DNS részlet a művelet során a gyűrű alakú részbe kerül (és a láncrész az, ami csak
IES részeket tartalmaz). Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a természetben van példa arra, hogy a
makronukleusz egy kör alakú lánc.
A hi műveletnek megfelelő sztringművelet akkor alkalmazható, ha valamely p mutatóra igaz, hogy mind a p,
mind a formában megtalálható a sztringben. Hatására az
sztringből az
sztringet kapjuk, ahol
nem más, mint az y visszafelé olvasva és betűnként invertálva (vagyis amelyik betűje ennek a részsztringnek
nem volt felül húzva, az felül lesz húzva; ami pedig úgy volt, az nem lesz felülhúzva az invertálás után).
Átfedőnek hívunk két pár mutatót, ha az egyik pár között a másik párnak pont egy tagja szerepel. Nyilvánvalóan
ekkor a másik pár tagjai közt is éppen az első pár egyik tagja fog szerepelni.
A dlad operátor sztringekkel elvégezhető megfelelője akkor használható, ha két direkt ismétléses mutatópár
átfed, vagyis a szó x p y q z p v q w alakba írható (a p-k és/vagy a q-k lehetnek páronként felülhúzottak is).
Ekkor az operátor hatására az x v z y w sztring keletkezik.
Világos, hogy ebben a modellben egy stratégia akkor sikeres, ha a λ üresszót sikerül előállítani a kiinduló
sztringből.
40. Példa. Tekintsük a
Alkalmazzuk a hi -t a 2-re, így a

sztringet.
sztringet kapjuk.

Erre a sztringre a dlad -ot 3-ra és 4-re alkalmazva

-t kapjuk.

Ebből a hi művelet 5-re való alkalmazásával pedig előáll a λ üresszó.
Tehát ez a génképzési stratégia a sztring modellben sikeres.
48.Feladat. Adjunk meg sikeres génképzési stratégiát a sztring modellben a 46. [170] és 47. példák [171]
mikronukleuszaihoz! Ehhez először írjuk fel a sztring modellbeli reprezentációjukat!
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Fontos elméleti tény, hogy az absztrakciót megtehetjük, vagyis az eredeti sikeres stratégiák és a sztring modell
sikeres stratégiái megfelelnek egymásnak: Ez azt jelenti, hogy minden az eredeti mutatópárokkal dolgozó
modellben levő sikeres stratégia sikeres stratégia a sztring modellben is; illetve a sztring modell minden sikeres
génképzési stratégiájához meg lehet adni egy sikeres stratégiát a mutatópárokkal dolgozó modellben.
Továbbá a használt három művelet univerzális a sztring modellben is, abban az értelemben, hogy segítségükkel
minden lehetséges (összekevert) mikronukleusz sztring reprezentációjából előállítható a makronukleusznak
megfelelő üresszó.
Mint a dlad operátor sztring változatánál láttuk, a mutatók átfedései fontos szerephez jutnak. Ez alapján
definiálhatjuk a mutatópároknak megfelelő intervallumokat, mint az őket tartalmazó legrövidebb részszavakat.
Például a
sztring 3-intervalluma a
4-intervalluma a
átfedőek. (Mindkettő intervallumában pontosan egyszer fordul elő a másik.)

sztring. Láthatjuk, hogy a 3 és a 4

A következő alfejezetben, ezeket az átfedéseket kihasználva, egy még magasabb absztrakciós szintre visszük a
génképzés modelljét.

4.4. 10.4.4. Átfedési gráf modell
Most még absztraktabb szinten mutatjuk be a génképzésnek ezt a három műveletes változatát, a mutatók
sorrendjéből csak az átfedési relációt megtartva.
Tekintsük a mutatók egy sztringjét (pl. a mikronukleusz sztring modellbeli reprezentációját). Ekkor ha
összekötjük minden mutató két előfordulását, pontosan azok az összekötő vonalak metszik egymást, amelyre a
megfelelő mutatók átfedésben vannak egymással.
41. Példa. Tekintsük a
kapjuk.

mutatósztringet. Ekkor a párokat összekötve a 10.8. ábrán látható képet

10.8. ábra - A mutatópárok elhelyezkedése a 41. példában [172].

Az átfedési gráfot a következőképpen definiálhatjuk: Legyenek a csúcsok (V halmaz) a mutatók. Minden
csúcsot egy előjellel is ellátunk, attól függően, hogy a mutató két előfordulása ugyanolyan (paritású)-e (-,
negatív csúcs), vagy egyszer pozitív és egyszer negatív az előfordulás (+, pozitív csúcs). Tehát, formálisan van
egy j : V → {+,-} előjel függvény a gráf csúcsain értelmezve. Két csúcs között pontosan akkor vezet él, ha a két
csúcsnak megfelelő mutatópárok a sztringben átfedési relációban vannak (intervallumaik a másik mutató
pontosan egy előfordulását tartalmazzák). Jelölje E a gráf éleinek halmazát. Itt jegyezzük meg, hogy többszörös
éleket, illetve hurok élt (aminek végpontjai megegyeznek) nem engedünk meg a gráfban.
Ez alapján bármilyen mikronukleusz sztring alakját felírhatjuk gráf alakban is.
42. Példa. A

sztringnek megfelelő gráfot a 10.9. ábrán mutatjuk be.

10.9. ábra - Példa átfedési gráfra előjeles csúcsokkal.
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Lássuk a műveleteknek milyen megfelelőik lesznek ezen az absztrakciós szinten.
Az ld műveletnek az fog megfelelni, hogy a - jelű csúcsokat, amik nincsenek összekötve egyetlen csúccsal sem
(izoláltak) törölhetjük a gráfból.
Definiáljuk most a lokális komplementerképzést a gráf csomópontjainak tetszőleges S halmazán. Ha G = (V, E,
j) és S ⊆ V, akkor e művelet eredménye egy G' = (V, E', j') gráf amiben:
• minden x, y ∈ V párra, ahol x ≠ y, {x,y} ∈ E' pontosan akkor, ha
• {x, y} ∈ E és x ∉ S vagy y ∉ S, vagy
• {x, y} ∉ E és x, y ∈ S;

•
A hi művelet átfedési gráf szintű megfelelője: az adott + jelű csúcs törölhető a gráfból, legyen ekkor S azon
csúcsok halmaza, ami a törlendő csúccsal össze van kötve. Ekkor a művelet eredményeként a gráfon végezzük
el lokális komplementerképzést az S csúcshalmazzal, és aztán töröljük a kiszemelt csúcsot.
Végül a dlad a gráfban a következőnek felel meg: a művelet két összekötött negatív jelű csúcsra (legyenek ezek
p és q) alkalmazható. Hatása: legyen Sp, Sq és Spq rendre azon csúcsok halmaza a gráfban amelyek:
• Sp: össze vannak kötve p-vel, de q-vel nem;
• Sq: össze vannak kötve q-vel, de p-vel nem;
• Spq: össze vannak kötve p-vel és q-vel is.
Ekkor a művelet hatására az adott két csúcs (p és q) eltűnik (azokkal az élekkel együtt amelyeknek legalább az
egyik végpontja e két csúcs közül való). Továbbá, pont azon x, y ∈ V ∖ {p, q} (x ≠ y) csúcspárok között
változik meg az összekötési viszony (vagyis, ha volt köztük él, akkor törlendő; ha pedig nem volt, akkor a
művelet eredményeképpen lesz), melyekre fennáll, hogy
• x ∈ Sp és y ∈ Sq ∪ Spq, vagy
• x ∈ Spq és y ∈ Sq ∪ Sp, vagy
• x ∈ Sq és y ∈ Sp ∪ Spq.
A gráfokra vonatkozó transzformációs szabályok tehát:
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• ,,negatívcsúcs-szabály'' alkalmazva egy p izolált csúcsra, j(p) = - esetben:
(V, E, j) →p (V ∖ {p}, E, j),
• ,,pozitívcsúcs-szabály'' alkalmazva egy p csúcsra (j(p) = +):
(V, E, j) →p (V ∖ {p}), E', j'),
ahol E' és j' a gráf S-sel vett lokális komplementere
(S = {x ∈ V ∣ {x, p} ∈ E}),
• ,,duplacsúcs-szabály'' alkalmazva a p és q csúcsokra (j(p) = j(q) = -):
(V, E, j) →p,q (V ∖ {p, q}, E', j),
ahol E' = E ⊕ ((Sp ∪ Sq ∖ {p, q})) × Spq (ahol ⊕ két halmaz szimmetrikus differenciája).
Az elnevezésük a bennük szereplő és éppen eltávolítandó csúcsoknak megfelelően használatos. Az eredmény
jelfüggvénye természetesen minden esetben csak a megmaradt csúcshalmazra értelmezett.
Lássuk, hogyan alkalmazhatjuk a szabályokat a 42. példán [172] bemutatott gráfra.
43. Példa. Az ezt követő két ábrán példát mutatunk szabályok alkalmazására a 10.9. ábrán látható gráfra.

10.10. ábra - Pozitívcsúcs szabály alkalmazása a 2-es csúcsra (a 10.9. ábra gráfjára).

10.11. ábra - Duplacsúcs szabály alkalmazása a 4-es 5-ös csúcspárra (a 10.9. ábra
gráfjára).
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A génképzés gráf modelljében akkor mondjuk, hogy a gráf-stratégia sikeres, ha az üres (csúcsnélküli) gráfot
sikerült elérni.
Láthatjuk, hogy egy átfedési gráf nem egyértelműen adja meg azt, hogy mely sztringből képeztük. (A lehetséges
sztringekből a gráfokra történő leképezés több az egyhez típusú.) Fontos azonban, hogy mégis ekvivalensek a
modellek, vagyis pontosan akkor van sikeres stratégia a gráf modellben, ha a sztring modellben is van. Az, hogy
minden sikeres sztring modellbeli stratégiának megfelel egy sikeres gráf-stratégia triviális, a lépések
ugyanabban a sorrendben megadnak egy sikeres gráf modellbeli stratégiát. Ezzel ellentétben a sikeres gráfstratégiák nem egy-az-egyben fordíthatók sikeres sztring-stratégiává, néha a lépések sorrendjét át kell rendezni.
49. Feladat. Ábrázolja a gráf modellben a

mutatósztringet!

Adjon meg egy stratégiát a sikeres génképzéshez a gráf műveletek segítségével!
50. Példa. Legyen

sztringreprezentáció adott.

Készítse el a gráfreprezentációt!
Alkalmazza a duplacsúcs szabályt a 2 és 3 csúcsokra!
Ezután alkalmazza a létrejött gráfra a pozitívcsúcs szabályt a 4-es csúcsra!
Folytassa a stratégiát, amíg az üres gráf elő nem állt!
Megjegyezzük, hogy a génképzésnek további absztrakt modelljei vannak, pl. redukciós gráfokkal, amit itt a
helyhiány miatt nem mutatunk be.

4.5. 10.4.5. Alkalmazási ötlet - elméletben
Annak ellenére, hogy egysejtűekben vizsgáltuk a DNS molekulák változását, láthattuk, hogy ezek az élőlények
bonyolult DNS műveletekre képesek. Az eddig itt ismertetett több molekulát használó, illetve az egy molekulán
beüli modellt tekintve, azt mondhatjuk, hogy a láncolt-lista adatszerkezetet használják. Ez a modell, maga a
génképzési stratégia, illetve a felhasznált műveletek megihlették az elméleti tudósokat is [Alhazov et al.]. Ebben
a részben röviden egy olyan elméleti alkalmazást mutatunk be, amely ugyanezeket a műveleteket végzi DNS
láncokon.
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Tegyük fel, hogy az adott csillós egysejtű mikronukleuszát kicseréljük egy olyan DNS láncra, amibe egy gráfot
kódolunk bele. Legyen adott egy gráf, és annak két különböző csúcsa, p és q. Ebben a gráfban szeretnénk a
Hamilton út problémára megoldást találni: van-e olyan körmentes út (ismétlődés nélküli csúcssorozattal leírva) a
gráfban a p-ből indulva és a q-ba érkezve, amely minden csúcsot érint (tartalmaz).
Tehát vegyünk egy G = (V, E) gráfot, ahol V = {p1, ..., pn}. Technikai okok miatt, két új csúcsot is adunk a
gráfhoz b, e ∉ V-vel jelölt csúcsokat, illetve a (b, p1) és (pn, e) éleket. Ennek megfelelően él nem vezet be b-be
és csak egy él vezet ki belőle, míg az e-be csak egy él vezet, és belőle nem vezet ki él. Világos, hogy ha az
eredeti gráfban van egy p1-ből pn-be vezető Hamilton út, amit az u csúcssorozat ír le, akkor bue ebben a
kiegészített új gráfban fog egy Hamilton utat megadni.
44. Példa. Legyen G = ({1,2,3}, {(2,1),(3,1),(3,2)}). Legyen a feladat a Hamilton út probléma megoldása a 3 és
1 csúcsok közt. Ekkor a b és e csúcsokat hozzáadva a gráfhoz, könnyen látható, hogy a b321e csúcssorozat
éppen egy Hamilton utat reprezentál.
Nézzük, hogyan kódolhatjuk a gráfot egy DNS láncba (egy mikronukleusz szerű láncba). Legyen tehát G = (V,
E) egy irányított gráf. A gráf minden egyes f = (p', q') ∈ E élére, legyen Mf = (p', λ, q') az élnek megfelelő MDS
kódja. Egy (összerakott) MDS-t így egy útnak fogunk megfeleltetni:

felel meg a gráfban az u = q1q2 ... qk útnak. Azt mondjuk, hogy az r ∈ V csúcs szerepel a (p,u,q) MDS részben,
ha r előfordul a puq sztringben.
Belátható, hogy ha egy DNS molekulának minden MDS része megfelel a gráf egy útjának, akkor a hi, az ld és
dlad műveletekkel megkapott molekulára is teljesül ez.
Legyen tehát a feladat, a Hamilton út probléma egy G = (V, E) gráfban, ahol V = {p1, ..., pn} (n > 1), a p1
csúcsból a pn csúcsba a b és e csúcsokkal kiegészítve a gráfot. Ennek megfelelően akkor mondjuk, hogy egy
DNS lánc megfelel a G gráfban a p1,pn csúcsokkal megadott Hamilton út feladat reprezentációjának, ha a (b, λ,
p1) MDS szakasszal kezdődik, szerepel benne a (pn, λ, e) MDS (vagy az inverze:
és minden benne
előforduló egyéb MDS szakasz és a gráf élei közt bijektív megfeleltetés van, amiben (p,q) ∈ E élnek megfelel
az Mpq MDS (ami inverzként

alakban is előfordulhat).

Tehát legyen egy DNS láncunk, ami a kezdő (b, λ, p1) MDS szakasszal kezdődik tetszőleges sorrendben
tartalmazza, az összes többi él kódját valamilyen formában. Ekkor a 3 művelet segítségével előállítható olyan
MDS szakaszokat keressük, amik b résszel kezdődnek és e-vel fejeződnek be. Ha ezt a DNS láncot
mikronukleusznak tekinthetjük, és benne a csúcsok kódjait a mutatóknak, akkor a génképzés feladatának
elvégzésével olyan, a makronukleusznak megfelelő DNS lánc jöhet létre, amely a b és e markerekkel határolt és
csak MDS részeket tartalmaz. Mivel a génképzési feladatot az adott egysejtű automatikusan megoldja,
feltételezhetjük, hogy az ily módon a mikronukleuszba kódolt gráfból is automatikusan előállnak ezek a
„makronukleuszok''.
45. Példa. A 44. példában [176] bemutatott gráf esetén legyen a gráf a következő formában kódolva:

Ekkor a három művelet segítségével a következő „makronukleszok'' állhatnak elő:
(b, 321, e), (b, 31, e).
51. Feladat. Végezzük el a

sorozattal jelölt mikronukleuszra a megfelelő műveleteket, és állítsuk elő segítségükkel a (b, 321, e), (b, 31, e)
utakat a DNS láncban.
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A létrejövő makronukleuszok között kell megnézni, hogy található-e olyan, amely Hamilton utat kódol, vagyis a
hossza éppen a mutatók és a markerek összhossza, valamint minden mutatót (csúcsot) pontosan egyszer
tartalmaz.
Másik megoldás lehet, ha a rendszer „automatikusan'' csak bizonyos tulajdonságokkal rendelkező
makronukleuszokat állít elő, mint ahogy az élő sejtekben is csak az a makronukleusz tekinthető célnak, ami
minden MDS szakaszt tartalmaz, amit úgy is kifejezhetünk, hogy minden mutató részt pontosan egyszer
tartalmaz.
Ha ezt a DNS láncot mikronukleusznak tekinthetjük, és benne a csúcsokat mutatóknak, és a génképzés feladatát
(kicsit átfogalmazva, általánosítva olyan DNS láncokra is, amelyek egyes mutatókat többször is
tartalmazhatnak,) úgy tekintjük, hogy olyan DNS láncot hozzon létre, amelyben minden mutatónak megfelelő
DNS kód pontosan egyszer szerepel, akkor a génképzés műveleteivel éppen egy Hamilton út előállítása a feladat
(egymást követő élek összerendezése a DNS kódban).
Mivel a génképzési feladatot az adott egysejtű automatikusan megoldja, feltételezhetjük, hogy az ily módon a
mikronukleuszba kódolt Hamilton út problémát is automatikusan képes lehet megoldani az ennek megfelelő
rendszer.
Ebben az elvi modellben a gráf kódolásakor megengedtük, hogy egy mutató (egy csúcs) többször is előforduljon
a DNS kódban, ennek megfelelően magát a génképzési feladatot is átfogalmaztuk, hogy ilyen kódok esetén mit
jelentsen...
Gyakorlatban (sajnos) nem működik a dolog, pedig elvben nagyon szép formális paradigmát lehet rá építeni.
Ezek az egysejtűek, mint ahogy más élőlények is nagyon érzékenyek a genetikai kódjuk tetszőleges átírására.
Tehát, ha a genetikai kódjuk helyett egy gráfot kódolunk a bennük található mikronukleusz DNS-be, akkor
nemhogy nem számítja ki a Hamilton utat nekünk, de nagy valószínűséggel túl sem éli az adott egysejtű az ilyen
mértékű beavatkozást.

5. 10.5. Sablonnal irányított rekombináció
Végezetül ebben a fejezetben egy újabb modellt említünk meg, amely ugyancsak a génképzési folyamat
formális leírására szolgál, és sablonok segítségével írja le a folyamatot (angolul: template-guided
recombination).
Az előző, mutatókat felhasználó, modellek a láncolt listának megfelelő adatszerkezetnek tekintették a
mikronukleuszt, amiben (mint teljes memóriában) az adatok szétszórtan helyezkedtek el. Azért azt fontos
megjegyezni, hogy minden egyes mutató, amely két előfordulása egy MDS szakasz végén, és a következő elején
volt maga is részét képezte a makronukleuszban tömören megjelenő adatrésznek. A valódi molekulákat
megfigyelve több olyan eset is előfordul, amikor viszont ezek a mutatók nem elegendőek önmagukban a
folyamat teljes szabályozásához. Néhány mutató lehet túl rövid ahhoz, hogy egyértelműen azonosítható legyen
vele a következő MDS szakasz.
A sablonnal irányított modell szerint ezekben az egysejtűekben megtalálhatóak olyan sablon molekulák,
amelyek segítenek az MDS és IES részek határait megtalálni.
Tegyük fel, hogy két DNS lánc(szakasz) x és y készül egymással kölcsönhatásba lépni, ahol x = x1uzwx2 és y =
y1tzvy2, és z = z1z2. Ahhoz, hogy a megfelelő rekombinációs lépés megtörténjen, tételezzük fel az s = s1uzvs2 DNS
sablon létezését, ami a két molekula közt helyezkedik el.
Ekkor a 3 molekula együtt olyan komplexet alkothat, amiben az x és az su része szétnyílik (a hidrogénkötéseik
felszakadnak) és az xu részének szálai hidrogénkötéssel az s sablon u részének megfelelő szálaihoz tapadnak.
Hasonlóan az y és a sablon v részei és szétnyílnak, és szálaik egymással hoznak létre hidrogénkötéseket.
Ennek eredményeként, pl. az 5' irányból kezdve olvasni az x molekulát: ezen a szálon az x1, majd az u található,
de az u-hoz a 3' szálon a sablonon levő u (komplementer része) van hidrogénkötéssel hozzátapadva, hasonlóan a
z1 rész. A z2 és v részek ezen a 3'-től olvasott szálon ugyancsak a sablonból vannak. Viszont ezekhez az 5' szálon
már az y molekula megfelelő részei tapadnak, és végül az y2 résszel ér véget ez a szál (a 3' végén).
Tehát a láncok rekombinálódnak a
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uzw + uzv + tzv ⇒ uzv + uzv + tz1 + z2w
szabállyal leírható módon. Ez a folyamat is irreverzibilis.
A részletek szép ábrákkal a [Prescott et al.] cikkben olvashatók.
Ez a részterülete a DNS számításoknak hozzátartozik tehát a bioinformatikához is, mert hozzájárul, hogy
megértsük az összetett biológiai rendszerekben végbemenő „számítási folyamatok'' természetét. Másrészt jó
alapot adhat arra, hogy ismerve a természetben végbemenő „számítási lépéseket'' azokat saját számítási
céljainknak megfelelően alkalmazzuk új formális és gyakorlatban is működő számítási modellekben.
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11. fejezet - Bioinformatika - a DNS
számítások „komplementere"
A könyvünk elején ismertettük a DNS felépítését. A könyv különböző fejezeteiben azt vizsgáltuk, hogyan lehet
számításokban felhasználni ezen molekulákat (elvben és/vagy gyakorlatban). A természetben a DNS-ben az
adott fajra, és azon belül az adott egyedre egyedileg jellemző genetikai információ/kód tárolódik.
Az előző fejezetben már az élő sejtben levő „számítási folyamatokat'' vettük szemügyre. Ez a témakör a DNS
számítások és a bioinformatika határterületén található. Ebben a fejezetben röviden áttekintjük mi is a
bioinformatika, illetve hogyan kapcsolódik a DNS számításokhoz.

1. 11.1. A bioinformatika alapjai
A bioinformatika olyan interdiszciplináris tudomány, amiben biológiai problémák megoldását keressük erőteljes
számítógépes, informatikai segítséggel. A cél, a feladat tehát pl. biológiai folyamatok megértése, leírása,
modellezése, vagy akár befolyásolása is lehet; az eszköz pedig az informatika, ennek eszközeit és módszereit
alkalmazzuk. Hasonlóan a DNS számításokhoz a bioinformatika is a biológia és az informatika határterületén
fekszik. A bioinformatika a molekuláris biológiához és a biotechnológiához is szorosan kapcsolódik.
Tehát éppen fordított a cél-eszköz viszony, mint a DNS számítások esetén. Bár a biológiai adatok kinyeréséhez
ugyanazokat a műveleteket végezzük a DNS molekulákkal, mint a DNS számítások estén, az egyik fontos
különbség, hogy itt nem magunk által adott kísérlethez megtervezett és legyártott DNS molekulákkal
dolgozunk, hanem a természetben találhatóakkal. Azokat szekvenáljuk, térképezzük fel... A szekvenálás, vagyis
a DNS molekula bázissorrendjének meghatározása az első lépés, és már itt szüksége van a biológusoknak az
informatikusok és számítástudósok segítségére. A természet nemcsak a DNS molekulák (illetve a sejtek és
élőlények) nagy számával „dolgozik", de a természetben található DNS-ek hossza is meghatározó jelentőséggel
bír, és általában nagyságrendekkel nagyobb, mint amikkel a DNS számítások során a laborban találkozhatunk.
Ennek megfelelően, sokszor nem(csak) a vizsgált molekulák száma, hanem azok mérete okozhat gondot a
biológusoknak. Ma már automata szekvenáló berendezések állnak rendelkezésre, viszont csak az élő sejtekben
előforduló DNS szálak töredékének megfelelő hosszú molekulákra működnek. A rövid molekulák nagyon
gyorsan, pontosan és nagyon olcsón szekvenálhatók ezekkel a gépekkel. Tehát ha gyorsan akarunk eredményt
elérni, akkor a hosszú (akár 1010 nagyságrend körüli) DNS láncot felvágjuk rövid (értsd pár száz nukleotidpár
hosszúságú) részekre. Sokszor nem egy, hanem több molekulát, és nem ugyanott elvágva. Ezek az átfedő részek
segítenek a megfejtett darabok sorrendjének megállapításában. Itt persze egy algoritmuselméleti probléma is
fellép: hogyan lehet ezt gyorsan, hatékonyan megoldani (illetve milyen feltételek kellenek a szétvágásnál, hogy
aztán minél gyorsabban és minél biztosabban kaphassuk meg a végeredményt).
A természetben előforduló DNS láncok megfejtése tehát elsődleges fontosságú a (molekuláris) biológia
számára. 2000-ben sikerült az ember genetikai kódját „megfejteni", vagyis szekvenálni először egy emberi
DNS-t a Human Genom Programjának részeként. Az emberi DNS kb. 3 milliárd bázispárból áll (3 ⋅ 109). Egy
ilyen hosszú láncban, egy molekulában, elvben kb. 5.6 Gigabájtnyi adat fér el. A DNS molekulák a
természetben előforduló leghosszabb molekulák közé tartoznak. Az emberi DNS lánc megfejtése volt az első
mérföldkő, az első nagy horderejű lépés, egy hosszúnak tűnő úton az ember vizsgálatával kapcsolatban. Ez
olyan, mintha egy programnyelv szintaktikáját ismernénk, láthatjuk, milyen kódot „írt" a természet. Viszont a
szemantika, hogy hol, mi, mit jelent, sokkal nehezebbnek tűnő feladat, amit nem biztos, hogy olyan gépies
eszközökkel sikerül megfejteni, mint a szintaktikát... A DNS lánc megértése tehát a nagy kihívás, amiben
vannak biztató kisebb, illetve nagyobb részeredmények.
A természetben előforduló DNS molekulák vizsgálata viszont a DNS számítások szempontjából is fontos. A
DNS számítások során előállítható mesterséges DNS láncok általában csak pár ezer bázis(pár) hosszig
használhatóak. A természetben viszont több nagyságrenddel hosszabb DNS szálak is előfordulnak, sőt túlnyomó
többségben ilyenek fordulnak elő. A természet titka a DNS molekulák térbeli struktúrájában van. Egy
nagyságrendileg 109-1010 bázispárt tartalmazó molekulát nem egy hosszú spirálrugóként kell elképzelnünk,
hiszen a hossza már méter nagyságrendű. Az élő sejtben, aminek mérete azért elég tág határok közt mozog, de
legtöbb esetben 1-2 nagyságrenddel a milliméter mérete alatt van, el sem férne egy ilyen hosszú molekula, ha
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nem lenne megfelelően összehajtva. Ez az összehajtogatás, vagy csomagolás általában több lépcsőben
hierarchikusan zajlik. A DNS molekula három dimenziós alakja pedig nagyon fontos az élő sejt szempontjából.
Van tehát egy DNS molekulánk az élő sejtből. Az első kérdés, hogy hogyan működik és hogyan tárolja az
élethez nélkülözhetetlen információt?
A molekuláris biológia alaptétele szerint a DNS-ben tárolt információ, a bázissorrend valójában fehérjék
aminosavsorrendjét határozza meg. A genetikai információ tehát először RNS-be íródik át, az RNS pedig
hírvivőként érvényesül a DNS és a riboszómának nevezett fehérjeszintézis komplexek között.
Nukleotidhármasok képesek mind a 20 aminosav kódját meghatározni. Eszerint a 20 aminosavat 64 lehetséges
kombináció kódolja, vagyis van amit több kód is leír. A DNS-ben szereplő gének (speciális részszavak) tehát
polipeptidek, fehérjék szintézisét irányítják RNS molekulák közreműködésével. A DNS-ben három egymást
követő nukleotid együtt kódol egy aminosavat, ezeket a hárombetűs kódokat kodonoknak nevezzük. Ahogy a
hagyományos számítógépek a 2-es számrendszer alapján binárisan működnek, ugyanúgy a DNS a négybetűs
ábécét használja. Ahogy viszont az ember is általában olyan ábécével dolgozik, amely már elég nagy méretű
ahhoz, hogy ne legyenek túl hosszúak a vele leírható kódok, viszont általában nem túl nagy méretű, mert azt
meg megjegyezni nem egyszerű, gondoljunk itt a régi kínai írásra, amit sok-sok éven keresztül tanultak még
felnőtten is azok, akik megfelelő szintű írástudással akartak rendelkezni. A legtöbb ábécé 25 és 50 közti betűvel
dolgozik, (ahogy pl. az angol, a görög, az orosz, a magyar, stb.,) az ember számára ez a méret tűnik
legmegfelelőbbnek. A számítógépek esetén is általában hexadecimális (esetleg decimális) alakban is szokás az
értékeket írni. Ehhez hasonlóan a DNS-ben, a génekben levő információt is átkódolhatjuk egy „másik
számrendszerre": a 4 nukleotidból 64-féle három nukleotidból álló kód, vagyis kodon képezhető. Ezekből a
hármasokból 61 darab különböző aminosavakat kódol (nem mind különbözőt, ahogy látni lehet a 11.1.
táblázatban), 3 pedig, úgynevezett „stopjel", ami azt jelzi, hogy vége az átkódolandó résznek. Felmerült, hogy
lennie kell „startjelnek" is, és valóban kiderült, hogy minden fehérje metioninnal kezdődik, aminek viszont csak
egyetlen kodon felel meg. Ez a kodon tehát egyben a startjel is. Mivel az átírásban RNS molekulák vesznek
részt (hírvivő RNS), a kodonokat általában ennek megfelelően RNS szakasz hármasokkal szokás megadni. Az
aminosav-kódokat, a kodonokat, és jelentésüket a 11.1. táblázat mutatja.

11.1. táblázat - A három betűs genetikai kódok, a kodonok 5'-től 3' irányban olvasva, és
jelentésük: a megfelelő aminosavak és szokásos 3 betűs rövidítésük.
kodon

röv.

aminosav

kodon

röv.

aminosav

UUU

Phe

Fenil-alanin

AUU

Ile

Izoleucin

UUC

Phe

Fenil-alanin

AUC

Ile

Izoleucin

UUA

Leu

Leucin

AUA

Ile

Izoleucin

UUG

Leu

Leucin

AUG

Met

Metionin,
START

UCU

Ser

Szerin

ACU

Thr

Treonin

UCC

Ser

Szerin

ACC

Thr

Treonin

UCA

Ser

Szerin

ACA

Thr

Treonin

UCG

Ser

Szerin

ACG

Thr

Treonin

UAU

Tyr

Tirozin

AAU

Asn

Aszparagin

UAC

Tyr

Tirozin

AAC

Asn

Aszparagin

UAA

-

STOP

AAA

Lys

Lizin

UAG

-

STOP

AAG

Lys

Lizin

UGU

Cys

Cisztein

AGU

Ser

Szerin

UGC

Cys

Cisztein

AGC

Ser

Szerin

UGA

-

STOP

AGA

Arg

Arginin

UGG

Trp

Triptofán

AGG

Arg

Arginin

CUU

Leu

Leucin

GUU

Val

Valin
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kodon

röv.

aminosav

kodon

röv.

aminosav

CUC

Leu

Leucin

GUC

Val

Valin

CUA

Leu

Leucin

GUA

Val

Valin

CUG

Leu

Leucin

GUG

Val

Valin

CCU

Pro

Prolin

GCU

Ala

Alanin

CCC

Pro

Prolin

GCC

Ala

Alanin

CCA

Pro

Prolin

GCA

Ala

Alanin

CCG

Pro

Prolin

GCG

Ala

Alanin

CAU

His

Hisztidin

GAU

Asp

Aszparaginsav

CAC

His

Hisztidin

GAC

Asp

Aszparaginsav

CAA

Gln

Glutamin

GAA

Glu

Glutaminsav

CAG

Gln

Glutamin

GAG

Glu

Glutaminsav

CGU

Arg

Arginin

GGU

Gly

Glicin

CGC

Arg

Arginin

GGC

Gly

Glicin

CGA

Arg

Arginin

GGA

Gly

Glicin

CGG

Arg

Arginin

GGG

Gly

Glicin

Ez a kód általában univerzálisnak nevezhető (bár vannak apró eltérések egyes esetekben, pl. az emlősök
mitokondriumaiban az AGA és AGG is stopjelek, pedig egyébként ezek arginint kódolnak). Egy átlagos méretű
gén hossza 1200 bázispár.
A DNS tehát tartalmazza az élő organizmus fejlődésért és működésért felelős genetikai utasításokat, leginkább
úgy, mint egy tervrajz. A DNS stabil és hosszú távon tárolja az információt. Képes másolni önagát: információ
változtatás nélkül másolódik, hiszen osztódáskor a genetikai információ nem változik. Ezt a genetikai
információt hordozó részeket nevezzük géneknek. Léteznek egyéb DNS szakaszok, amelyek strukturális célokat
szolgálnak, a háromdimenziós alak létrehozásában van jelentős szerepük, illetve a gének használatba vételét
szabályozzák.
Az, hogy mindezek pontosan hogyan zajlanak nem könnyen megfejthető, hiszen egy élő organizmus nagyon
összetett és egyszerre nagyon sokféle folyamat játszódik le benne. Egyelőre még nagyon távolinak tűnik, hogy
megfejtsük az „élet nagy titkát".

2. 11.2. Biológiai rendszerek modellezése
2.1. 11.2.1. Tiltó-kötelező rendszerek
A tiltó-kötelező rendszerek (forbidding-enforcing systems), olyan formális rendszerek, amelyekben adott
molekulák együttese pl. olyan reakciót engedne meg, ami elpusztítaná az adott élőlényt. Ennek megfelelően a
molekuláknak ez az együttese tiltott, nem fordulhat elő a rendszer egyetlen időpillanatában sem. A kötelező
feltétel pedig azt jelenti, hogy ha adott molekulacsoport jelen van, akkor kötelezően jelen kell lennie más
molekulának is, azt modellezve, hogy a csoport molekulái reakcióba léphetnek egymással, és létrehozzák ezeket
az adott másik molekulákat is. A rendszer fejlődése tehát a kötelező feltétel szerint halad, de a tiltó feltétel
betartásával.
Az ilyen rendszerek a könyvben bemutatott több más rendszerhez hasonlóan, a biológiától elvonatkoztatva is
használhatóak elméleti számítási modellként is.

2.2. 11.2.2. Reakciós rendszerek
Egy nagyon hasonló modellje a biológiai, biokémiai rendszereknek a reakciós rendszerek (reaction systems)
összefoglaló néven ismert. Ezek a formális modellek az élő sejt biokémiai reakcióinak a leírására jöttek létre. A
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két alapvető fogalom a megengedés (vagy elősegítés, facilitation) és a gátlás (inhibition). Reagens, gátló és
eredmény halmazokkal írható le egy reakció: ha minden reagens jelen van a rendszerben és egyetlen gátló elem
sincs jelen, akkor az összes reakció ami végbemehet a rendszerben egyszerre megy végbe, és a rendszer
következő állapotában azok az elemek lesznek jelen, amelyek valamelyik (lehet több is) lejátszódó reakció
eredmény halmazában vannak. Ennek az alaprendszernek számos változata ismert.

2.3. 11.2.3. Membrán rendszerek
Nagyon hasonló számítási modellcsaládot alkotnak a membránrendszerek is. Eredetileg számítási
paradigmaként jelent meg az élő sejt működésének alapelvei alapján. Ez a paradigma rokon a multihalmaz
számításokkal, és alapvetően párhuzamos. Részletes bevezetés található róla a Nagy Benedek: Új számítási
paradigmák, Typotex, 2013. könyvben. Ennek a paradigmának is vannak olyan kutatási irányai, amelyek a
biológiai rendszerek modellezését is elősegítik.

3. 11.3. A DNS számítások biológiai alkalmazásai
A DNS számítások és a bioinformatika kapcsolatában is fontos szerepet játszanak azok a gyakorlati irányban
történő alkalmazásai a DNS számításoknak, amik nem matematikai problémák megoldására használnák a DNS
számítógépet, hanem speciális gépként, ami pl. a nano mérete miatt olyan helyeken is tud működni, ahol más
nem, pl. élő szervezetben.
Ebben az irányban történő fejlesztések a nanotechnológia (amit a 9. fejezetben mutattunk be) biológiai
alkalmazásai: nemcsak kétdimenziós, de háromdimenziós alakzat is létrehozható, sőt olyan is ami lukas belül,
vagyis olyan háromdimenziós alakzat, ami kétdimenziós lapokkal rendelkezik. Orvosi alkalmazások lehetnek
azok az „okos gyógyszerek'', amikben valamilyen raktározott (bezárt) gyógyító molekulát szállítanak az ilyen
speciális molekulák, majd adott helyen (mintát felismerve) kinyílnak és kiengedik az odaküldött molekulát,
hogy az ott helyben fejtse ki hatását. Hasonló jellegű utazó molekulákkal tesztelni is lehet adott DNS mintákat,
ami pl. orvosi munkában, különböző betegségek diganosztizálásban nyújhat segítséget.
Hasonlóképpen molekula szállítására használhatók olyan lépegető robotok, amelyek speciálisan kialakított rövid
elágazásokkal rendelkező DNS molekula egyik szálán tudnak lépkedni, minden lépésben a következő elágazásra
átlépve.
A nanotechnológiának ugyancsak vannak strukturális biológiai és biofizikai alkalmazásai.
Hasonlóan biológiai alkalmazási szempontból érdekes az intelligens vírustervezés. A vírusok a genetikus
információjukat DNS-ben, vagy RNS-ben tárolják, ami mindkét esetben lehet egyszálú, vagy kétszálú. Ez a
genetikai információ egy fehérje héjba van beágyazva, és az adott fehérje kódja ebben a genetikai
információban. A vírusok alakja szabályos, és jellemző az adott vírusra. A vírustervezés során általában olyan
rövid (akár alig 100 bázis) méretű RNS molekulák előállítását tűzik ki célul, melyek adott struktúrával
rendelkeznek és így csak speciális sejteket (pl. ráksejteket) támadnak meg, vagy amelyek pl. védőoltásként
szolgálhatnak valamely hasonló szerkezetű vírusok ellen.
Bár nagyon érdekesek ezen irányok, itt ezeket a kutatásokat nem ismertetjük részletesebben.

182
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. rész - ZÁRÁSKÉNT: AMIRŐL SZÓ
VOLT ÉS AMIRŐL NEM

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
12. Egyéb kutatási irányok .............................................................................................................
1. 12.1. Számítás hajtű alakú DNS molekulákkal .................................................................
2. 12.2. DNS tervezés ............................................................................................................
3. 12.3. Parciális szavak ........................................................................................................
4. 12.4. DNS adatbázisok ......................................................................................................
5. 12.5. DNS-Prolog ..............................................................................................................
6. 12.6. Számítások megfigyeléssel ......................................................................................
13. Összefoglalás - a párhuzamosság és a Watson-Crick komplementaritás szerepe .....................
1. 13.1. A párhuzamosság formái ..........................................................................................
14. Ajánlott irodalom (tematikusan) ...............................................................................................

184
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

185
185
185
186
186
186
186
188
188
189

12. fejezet - Egyéb kutatási irányok
A könyvben, elsősorban a helyhiány miatt, nem érinthettünk több olyan kapcsolódó kutatási területet, amelyek a
szakirodalomban megjelentek az utóbbi években. (Ha minden a DNS számításokkal kapcsolatos érdekes és
fontos eredményt részletsebben át tekintettünk volna, akkor kétszer ekkora könyvben sem fért volna el az anyag,
lásd pl. [Rozenberg et al.] idevonatkozó fejezetei.)

1. 12.1. Számítás hajtű alakú DNS molekulákkal
Az egyszálú DNS ha pl. a két vége pont egymás komplentere, könnyen hajtű alakot formázhat (12.1. ábra).

12.1. ábra - Hajtű alakot formázó DNS lánc.

Hasonló formák játszottak szerepet a beszúró-törlő rendszereknél is. Amennyiben a DNS lánc egyik szála
hosszabb, mint a másik, a hajtű alak egyik szára, mintegy ragadós végként, túlnyúlik a másikon. Megfelelő
enzim segítségével, ha a lombikban vannak nukleotidok, a másik lánc kiegészítődhet a hosszabb láncnak
megfelelően, hogy egy teljes hajtű molekula jöjjön létre, mint amilyet az ábra is mutat. Ezután az oldatot
melegítve a molekula két vége „elengedi egymást", ily módon kiterjesztett egyláncú molekulát kapunk. Ez a
művelet a hajtű-kiterjesztés. Ha az oldat megint lehűl lehetőség van arra, hogy a molekula egyik vége megint
hozzátapadjon valahol a lánchoz, ahol megfelelő hosszúságú komplementer rész található a láncban. a
kiterjesztés többszöri alkalmazása az iterált hajtű-kiterjesztés.
Ezeket a műveleteket lehet adott molekulákra, de akár adott (formális) nyelvekre is vizsgálni.
Egy lehetőség ennek a gondoltnak a tovább fejlesztésére a hajtű-hosszítás művelet, amikor nem követeljük meg
a rendszertől, hogy teljesen felépítse, kiegészítse a hajtű másik szálát, hanem (pl. a rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt) megelégszünk azzal, hogy pár nukleotiddal hosszabb lesz az eredetileg rövidebb láncrész...

2. 12.2. DNS tervezés
Itt nem az élőanyag DNS-ének megváltoztatására, vagy élőlény tervezésre gondolunk, amivel a biológiában a
géntechnológia és génmanipuláció foglalkozik, hanem pl. az in vitro kísérletekhez előállítandó molekulák
megtervezésére.
Ahogy már az Adleman kísérletében is láttuk, nagyon fontos része a mesterséges DNS molekulákkal történő
számításoknak, az adott molekulák megtervezése a céloknak megfelelően. Ma már több jó minőségű program is
a kutatók rendelkezésére áll ehhez.
Akkor mondjuk, pl. egy w egyszálú DNS lánc k-hajtű mentes, ha annak minden
lehetséges
felbontása esetén ∣ v∣ < k. Ez alapján például ellenőrizhetjük, hogy adott molekula mennyire hajlamos arra,
hogy hajtű formációt képezzen magával.
Legyen V ábécé, és rajta a komplementaritási reláció rögzített. Egy L (egyszálú DNS) molekulahalmazra,
nyelvre értelmezhetjük a következő fogalmakat:
• L nem átfedő, ha nincs olyan w ∈ L, hogy
• L balról megfelelő, ha minden w ∈ L, y ∈ V* esetén, ha
• L jobbról megfelelő, ha minden w ∈ L, y ∈ V* esetén, ha

akkor y = λ.
akkor y = λ.

• L (mindkét irányból) megfelelő, ha minden w ∈ L, x,y ∈ V* esetén, ha
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• L erősen megfelelő, ha nem átfedő és megfelelő is.
• L szabad, ha
• L ragadósvég mentes, ha minden w ∈ V+, x,y ∈ V* esetén, ha

akkor xy = λ.

• L 3' nyúlványmentes, ha minden w ∈ V+, x,y ∈ V* esetén, ha

akkor xy = λ.

• L 5' nyúlványmentes, ha minden w ∈ V+, x,y ∈ V* esetén, ha

akkor xy = λ.

• L nyúlványmentes, ha 3' és 5' nyúlványmentes is.
Ilyen tulajdonságok ellenőrzése segít a megfelelő molekulahalmazok megtervezéséhez. A nanotechnológia ilyen
eszközöket is felhasználva dolgozik.

3. 12.3. Parciális szavak
Az eddigiekben feltettük, hogy a DNS nagyon pontosan csak a bázispároknak megfelelően kapcsolódik. A
természetben éppen ez jelenti a DNS molekula megbízhatóságát, elég stabil, és képes arra, hogy hibátlanul
másolódjon (pl. osztódáskor). A DNS a gyakorlatban általában megfelelő bázissorrend esetén kapcsolódik
össze. Viszont már a törlő-beszúró rendszereknél láttuk, hogy két egyszálú molekula akkor is összekapcsolódhat
ha csak részben egymás komplementerei, és ezt ki is használtuk abban a modellben.
Ha elképzelünk pl. két 1000 hosszúságú molekulát amikben közepén csak egy bázis nem stimmel, akkor
érezzük, hogy ez nem biztos, hogy megakadályozza a két molekula összetapadását... A gyakorlatban két DNS
lánc összetapadhat akkor is, ha benne néhány (nagyon kevés) nukleotid nem bázispárt alkot, a többi nukleotid
hidrogénkötése összetarthatja a molekulát. Ezen molekulák ihlették a parciális szavak elméletét. Az előforduló
DNS hibákkal rendelkező molekulákat modellezhetjük így. Ahol nem bázispár van, oda egy luk kerül jelezve,
hogy nem ismert az adott betű teljes biztonsággal, a luk mintegy dzsóker karakter szerepel. Kombinatorikai
szempontból sok érdekes eredmény van ezekre a „lukas szavakra".

4. 12.4. DNS adatbázisok
Itt nem a bioinformatikával kapcsolatos, élő sejtek DNS-einek térképeire, azok adatbázisára gondolunk első
sorban, hanem arra az adatbázis kezelési feladatra, ami az informatika egyik legnagyobb alkalmazási területe. A
DNS nagyon kis mérete lehetővé teszi, hogy adatainkat nagyon kis térbeli helyen tároljuk. Több olyan kutatás is
van, amely a lombikban levő molekulákkal, mint adatbázisban levő adatokkal dolgozik. Persze a probléma
nagyon összetett, gondoljunk itt arra, hogy egy valódi adatbázis esetén kinek mihez van joga (lekérdezés,
változtatás, mások jogainak megváltoztatása, stb.). A legvalószínűbb az, hogy ezen a területen a DNS molekulák
valamilyen hibrid rendszer részeként lesznek felhasználhatóak. (Gondolhatunk itt akár arra is, hogy a DNS, mint
biológiai azonosító segítségével történhet a felhasználó azonosítása).

5. 12.5. DNS-Prolog
A deklaratív programozás és a DNS számítások kapcsolata filozófiai szempontból is érdekes. A deklaratív
programozás lényege, hogy a programozó (hívjuk inkább felhasználónak ezesetben) létrehoz egy adatbázist,
tényekből, és a feltett, ehhez kapcsolódó kérdésekre a számítógép (mesterséges intelligencia algoritmusok
alapján) „automatikusan" keres választ. Magát a keresési algoritmust a felhasználónak nem feltétlenül kell
ismernie.
Nagyon hasonló módon működnek egyes DNS számítások ehhez: A felhasználó (vagy programozó) legyártja a
tényeknek megfelelő DNS molekulákat, azokat beteszi a levesbe, és várja, hogy az eredmény „kifőjön"
(létrejöjjön).
Ez a nagyon érdekes párhuzam jó lehetőséget kínál arra, hogy a DNS molekulák segítségével a Prologhoz
hasonló módszerekkel oldjunk meg problémákat ([Uejima et al.], [Nagy, Battyányi]).

6. 12.6. Számítások megfigyeléssel
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Egy érdekes ága a különböző DNS számításoknak, amikor a számítás megfigyeléssel történik (computing by
observing). Ekkor a megfigyelő a rendszer minden lehetséges konfigurációjához hozzárendel egy szimbólumot.
A rendszer számítása során létrejövő konfigurációknak megfelelő szimbólumok sorozatával, mint szavakkal
értelmezzük a számítást „megfigyeléssel". Ennek megfelelően könnyen lehet elfogadó rendszereket definiálni:
pl. ha adott inputon megfigyelt számítás bizonyos mintának eleget tesz (a megfigyelt szó eleme egy adott
nyelvnek), akkor elfogadjuk az input molekulát.
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13. fejezet - Összefoglalás - a
párhuzamosság és a Watson-Crick
komplementaritás szerepe
A DNS számítógépek és számítási modelleket már a bevezetőben elhelyeztük a számítástudományban.
Általában a DNS számítások, és modelljeik, két fő jellemzője a következő: az egyik a Watson-Crick
komplementaritás, a másik a masszív párhuzamosság. A Watson-Crick komplementaritás kihasználása szinte
mindegyik modellben megtörtént. Ez az alapja a dominók, a ragadós végek lehetséges összeragasztásának.
Ugyancsak ez adja az alapot a különféle H-rendszerek, a beszúró-törlő rendszerek formális műveleteihez. A
WK-automaták esetén is ez az egyik fő különbség a hagyományos automatákhoz képest. A DNS origamiban és
az élő sejtek számítási folyamatiban is elsőrangú fontosságú. A komplementaritás azt is megengedi, hogy (amint
a természetben is történik), másolhassuk a DNS molekulákat. A DNS molekulák nano mérete, és így az oldatban
levő hatalmas számuk adja a lehetőséget a masszív párhuzamosság kihasználására.
Az első kíséreltek is ezt a két alapvető tulajdonságot használták ki. A kísérleti módszerek gyakorlati
alkalmazhatóságának határt szab, hogy ugyan a molekulák nagyon kicsik, így az elméleti modellek egy
bizonyos méretig nagyon szépen fedik a gyakorlatot, azért egy adott határ felett a nehéz feladatoknál a
kombinatorikai robbanás eléri ezeket az óriási számokat is. Pl. egy 100 változós SAT formulánál, már így sem
kivitelezhető az összes lehetséges kiértékelés együttes kezelése (számoljuk ki hányféle molekulát is jelentene ez,
és ha mindből csak egyet vennénk, - ami egyébként egyáltalán nem garantálná, hogy megtaláljuk azt az adott
molekulát, vagy pont vele is elvégeznénk az adott műveletet ennyi molekula közt, - és minden bit értéket 1
nukleotid hosszan tárolnánk, mennyi is lenne csak a molekulák összsúlya, vajon mekkora oldatmennyiségben
lehetne ezeket tárolni...).
A másik, a szerző szerint magasabb szintű, intelligensebb megközelítés a konstruktív modellek használata.
Ilyenek pl. a DNS-ek önépítő modelljei. Itt az információ nem az egész levesben együtt van tárolva, hanem egy
komplex molekulában (ami sokszor itt már nem az eredeti kétláncú molekulát takarja, hanem sok rövidebb
egyláncú molekulából felépített pl. kétdimenziós alakzatot). A számításokkal kapcsolatos kutatások hangsúlya is
ez irányba tolódott az utóbbi években. Illetve nagyon erősek, dinamikusak a biológiai, orvosi alkalmazások
irányába történő fejlesztések.

1. 13.1. A párhuzamosság formái
Bár általában a legtöbb esetben a párhuzamos számítások során a „vagy-párhuzamosság" és az „éspárhuzamosság" nem teljesen tiszta formában jelennek meg, mint szélső pólusokat ismertetjük.
A vagy-párhuzamosság, a nyers erő (brute-force), a „kínai hadsereg" útkereső algoritmusa, a „sok lúd disznót
győz" modelljének felel meg. Az egyes DNS számítási modellek (elméletileg) elképesztő hatékonysága ezen a
vagy-párhuzamosságon alapul, amikor a nagyon nagy számú megoldásjelöltet egyszerre teszteljük. Tipikusan
ilyenek a szűrő és a dominó modellek. Ezen tekintetben ez a fajta párhuzamosság közel áll a
nemdeterminisztikus próbálgatási módszerhez, amikor a vagy-szálak egyikét elég lenne számolni, a többire nem
lesz szükség, de ha előre nem tudjuk, melyik szál lesz a jó, akkor mindet egyszerre próbálhatjuk, ha
rendelkezünk megfelelő párhuzamos erőforrással (és erre nagyon alkalmasak a DNS molekulák, kicsik és sokan
elférnek kis helyen). Ugyanez a párhuzamosság jellemzi az adatpárhuzamos számításokat is.
A vagy-párhuzamossággal szemben az és-párhuzamosság az „oszd meg és uralkodj” elv alapján
részproblémákra bontja a problémát, és a részeket oldja meg párhuzamosan, így a részeredmények együttesen
jelentik majd a probléma megoldását. Úgy kell ezt elképzelnünk, mint pl. a mesterséges intelligenciában
használatos problémaredukciós problémamegoldási elvet, azzal a feltétellel, hogy a részproblémák egymástól
függetlenül, párhuzamosan is megoldhatóak. Ez a fajta párhuzamosság jellemzi az ún. „high-performance
computing”-ot is. A konstruktív modellekben inkább ez a párhuzamosság jellemzőbb, szemben a korábbi
modellekkel, ahol a vagy-párhuzamosság szerepe a döntő.
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14. fejezet - Ajánlott irodalom
(tematikusan)
Átfogó jellegű, a DNS számítógépeket, illetve modelljeiket részletesen áttekintő könyvek:
[Amos] M. Amos: Theoretical and experimental DNA computation, Springer, 2005.
[Ignatova et al.] Ignatova, I. Martínez-Pérez, K.-H. Zimmermann: DNA computing models, Springer, New
York, 2008.
[Păun et al.] Gh. Păun, G. Rozenberg, A. Salomaa: DNA Computing: New computing paradigms, SpringerVerlag, Berlin, 1998.
[Rozenberg et al.] G. Rozenberg, T. Bäck, J.N. Kok (Eds.): Handbook of Natural Computing, Springer, 2012.
És ezen belül a IV. rész (Molecular Computation), amely a következő fejezetekből áll:
[33.] L. Kari, S. Seki, P. Sosík: DNA Computing - Foundations and Implications, 1073-1127.
[34.] M. Hagiya, S. Kobayashi, K.Komiya, F. Tanaka, T. Yokomori: Molecular Computing
Machineries - Computing Models and Wet Implementations, 1129-1184.
[35.] Gh. Păun: DNA Computing by Splicing and by Insertion-Deletion, 1185-1202.
[36.] Y. Sakakibara, S. Hiyama: Bacterial Computing and Molecular Communication, 1203-1232.
[37.] R. Brijder, M. Daley, T. Harju, N. Jonoska, I. Petre, G. Rozenberg: Computational Nature of
Gene Assembly in Ciliates, 1233-1280.
[38.] M. Arita, M. Hagiya, M. Takinoue, F. Tanaka: DNA Memory, 1281-1318.
[39.] J.H. Reif, T.H. LaBean: Engineering Natural Computation by Autonomous DNA-Based
Biomolecular Devices, 1319-1353.
[40.] Gh. Păun: Membrane Computing, 1355-1377.
A DNS szerkezetével, és a molekuláris biológiával kapcsolatban ajánljuk:
[Watson et al.] J.D. Watson, J. Tooze, D.T. Kurtz: A rekombináns DNS, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988.
A legelső kísérleti DNS számítások a következő publikációkban kerültek közlésre:
[Adleman] L.H. Adleman: Molecular computation of solutions to combinatorial problems, Science 266 (1994),
1021-1024.
[Lipton] R.J. Lipton: DNA solution of hard computational problems, Science 268 (1995), 542-545.
További cikkek a szűrő és dominó rendszerekkel kapcsolatban:
[Halász et al.] V. Halász, L. Hegedüs, I. Hornyák, B. Nagy: Solving application oriented graph theoretical
problems with DNA computing, Seventh International Conference on Bio-Inspired Computing:
Theories and Applications (BIC-TA 2012), Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC,
Springer) 201 (2012), 75-85.
[Hoogeboom, Vugt] H. Hoogeboom, N. van Vugt: Fair sticker languages, Acta Informatica 37 (2000), 213-225.
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[Roweis et al.] S. Roweis, E. Winfree, R. Burgoyne, N.V. Chelyapov, M.F. Goodman, P.W. K. Rothemund,
L.M. Adleman: Sticker-based model for DNA computation, Journal of Computational Biology 5
(1998), 615-629.
A WK-automatákkal kapcsolatos eredmények részletei megtalálhatóak a következő művekben:
[Czeizler, Czeizler] E. Czeizler, E. Czeizler: A short survey on Watson-Crick automata, Bulletin of the EATCS
89 (2006), 104-119.
[Hegedüs et al.] L. Hegedüs, B. Nagy, Ö. Egecioglu: Stateless multicounter 5' → 3' Watson-Crick automata:
The deterministic case, Natural Computing 11 (2012), 361-368.
[Herendi, Nagy] Herendi T., Nagy B.: Párhuzamos algoritmusmodellek, Typotex, Budapest, 2014.
[Kuske, Weigel] D. Kuske, P. Weigel: The role of the complementarity relation in Watson-Crick automata and
sticker systems. 8th International Conference on Developments in Language Theory (DLT 2004),
Lecture Notes in Computer Science (LNCS, Springer) 3340 (2004), 272-283.
[Leupold, Nagy] P. Leupold, B. Nagy: 5' → 3' Watson-Crick automata with several runs, Fundamenta
Informaticae 104 (2010) 71-91.
[Nagy 2008] B. Nagy: On 5' → 3' sensing Watson-Crick finite automata, The 13th International Meeting on
DNA Computing (DNA 13), Lecture Notes in Computer Science (LNCS, Springer) 4848 (2008), 256262.
[Nagy 2013] B. Nagy: On a hierarchy of 5' → 3' sensing Watson-Crick finite automata languages, Journal of
Logic and Computation (Oxford University Press) - JLC 23 (2013), 855-872.
[Onodera, Yokomori] K. Onodera, T. Yokomori: Doubler and linearizer: an approach toward a unified theory
for molecular computing based on DNA complementarity, Natural Computing 7 (2008), 125-143.
[Sempere] J.M. Sempere: Exploring regular reversibility in Watson-Crick finite automata, The Thirteenth
International Symposium on Artificial Life and Robotics 2008 (AROB ’08), 505-509.
A szétvágó-összeillesztő, vagyis a H-rendszerekkel kapcsolatos eredmények:
[Csuhaj-Varjú et al.] E. Csuhaj-Varjú, R. Freund, L. Kari, Gh. Păun: DNA computing based on splicing:
universality results, First Annual Pacific Symposium on Biocomputing 1996, 179-190.
[Head] T. Head: Formal language theory and DNA: an analysis of the generative capacity of specific
recombinant behaviours, Bulletin of Mathematical Biology 49 (1987), 737-759.T.
[Head, Pixton] T. Head, D. Pixton: Splicing and Regularity, Recent Advances in Formal Languages and
Applications, Springer, (2006), 119-147.
A beszúró-törlő rendszerekkel kapcsolatos eredmények:
[Kari] L. Kari: Insertion and deletion of words: determinism and reversibility, Mathematical Foundations of
Computer Science (MFCS 1992), Lecture Notes in Computer Science (LNCS, Springer) 629 (1992),
315-326.
[Margenstern et al.] M. Margenstern, Gh. Păun, Y. Rogozhin, S. Verlan: Context-free insertion-deletion
systems, Theoretical Computer Science 320 (2005), 339-348.
[Verlan] S. Verlan: On minimal context-free insertion-deletion systems. Journal of Automata, Languages and
Combinatorics (JALC) 12 (2007), 317-328.
A konstruktív modellekkel kapcsolatban ajánljuk:
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[Dediu, Nagy] A.H. Dediu, B. Nagy: Self-assembling tilings of Boolean tree-like circuits modelled by
contextual hypergraph grammars, International Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing
(NSIP2007), 150-153.
[Ogihara, Ray] M. Ogihara, A. Ray: Simulating Boolean circuits on a DNA computer, Algorithmica 25 (1999),
239-250.
[Rothemund] P.W.K. Rothemund: Folding DNA to create nanoscale shapes and patterns, Nature 440/7082
(2006), 297-302.
[Winfree et al.] E. Winfree, X. Yang, N.C. Seeman: Universal computation via self-assembly of DNA: some
theory and experiments, DNA based computers II. DIMACS series in discrete mathematics and
theoretical computer science 44 AMS (1996), 191-213.
Az élő sejtben végbemenő számítási folyamatokhoz ajánlott irodalom:
[Alhazov et al.] A. Alhazov, I. Petre, V. Rogojin: Solutions to computational problems through gene assembly,
Natural Computing 7 (2008), 385-401.
[Ehrenfeucht et al.] A. Ehrenfeucht, T. Harju, I. Petre, D.M. Prescott, G. Rozenberg: Computation in living
cells: gene assembly in ciliates, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2004.
[Kari, Landweber] L. Kari, L.F. Landweber: Computational power of gene rearrangement. DNA based
computers, V. MIT, AMS (1999), 207-216.
[Prescott et al.] D.M. Prescott, A. Ehrenfeucht, G. Rozenberg: Template-guided recombination for IES
elimination and unscrambling of genes in stichotrichous ciliates, Journal of Theoretical Biology 222
(2001), 323-330.
Egyéb DNS számításokkal kapcsolatos irodalom:
[Blanchet-Sadri] F. Blanchet-Sadri, Algorithmic combinatorics on partial words, Chapman & Hall/CRC Press,
Boca Raton, FL, 2008.
[Cavaliere, Leupold] M. Cavaliere, P. Leupold: Computing by observing: Simple systems and simple observers,
Theoretical Computer Science 412 (2011), 113-123.
[Loos, Nagy] R. Loos, B. Nagy: On the concepts of parallelism in biomolecular computing, Triangle: Language,
Literature, Computation 6 (2011), 109-118.
[Nagy, Battyányi] B. Nagy, P. Battyányi: DNA-Prolog, Programs, proofs, processes: 6th Conference on
Computability in Europe (CIE 2010), Booklet, 281-290.
[Uejima et al.] H. Uejima, M. Hagiya, S. Kobayashi: Horn clause computation by self-assembly of DNA
molecules, DNA Computing 2001, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, Springer) 2340 (2002),
308-320.
Az (elméleti) számítástudományhoz ajánlott irodalom:
[Dömösi et al.] Dömösi P., Falucskai J., Horváth G., Mecsei Z., Nagy, B.: Formális Nyelvek és Automaták,
egyetemi jegyzet (Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház), Debrecen, 2011.
[Hopcroft, Ullman] J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation,
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, Menlo Park, California, London, Amsterdam, Don Mills,
Ontario, Sidney, 1979.
[Papadimitriou] C.H. Papadimitriou: Számítási bonyolultság, Addison-Wesley, 1995., magyar fordítás: Novadat
Bt. 1999.
[Demetrovics et al.] Demetrovics J., J. Denev, R. Pavlov: A számítástudomány matematikai alapjai,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
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15. fejezet - Számítástudományi
alapok
Ennek a résznek a célja az, hogy röviden összefoglaljuk, áttekintsük az alapvető számítástudományi fogalmakat,
amelyek egy része a könyv különböző fejezeteiben központi szerepet játszik. (Ez természetesen nem, vagy csak
részben helyettesíti az erre a témára koncentráló alapozó könyv(ek) olvasását, ajánljuk pl. a Dömösi Pál,
Falucskai János, Horváth Géza, Mecsei Zoltán, Nagy Benedek: Formális Nyelvek és Automaták, KeletMagyarországi Informatika Tananyag Tárház, 2011. tankönyvet...)
Először egy jelölési kérdést tisztázunk: A könyvben ℕ jelöli a természetes számok halmazát: beleértve a 0-t és a
pozitív egészeket, ℤ jelöli az egészek számok halmazát, ℚ a racionális és ℝ a valós számok halmazát.

1. 15.1. Formális nyelvek és generatív nyelvtanok
1.1. 15.1.1. Ábécé, szavak és nyelv
Minden formális leírás azzal kezdődik, hogy tisztázzuk, milyen szimbólumokat használhatunk a leírás során.
21. Definíció. Szimbólumok tetszőleges, nem üres, véges halmazát ábécének nevezzük, és V-vel jelöljük, a V
elemeit az ábécé betűinek mondjuk. A V ábécé betűiből kirakott (véges) szavak halmazát, a λ üresszót is
beleértve, V*-gal jelöljük. Az L-et V ábécé feletti formális nyelvnek nevezzük, ha L ⊆ V*. Egy w = a 1...an szó
(a1,...,an ∈ V) hosszán a benne szereplő betűk számát értjük (multiplicitással), jelekkel: ∣ w∣ = n. Az üresszó
bármely V ábécé esetén eleme a V*-nak, ∣ λ∣ = 0.
A szavakat szokás sztringeknek is hívni. Két szó akkor egyenlő, ha hosszuk megegyezik és megfelelő helyen
álló betűik is megegyeznek: u = v, ha ∣ u∣ = ∣ v∣ jelöljük ezt a hosszt n-nel, továbbá, ha n > 0 akkor u = a1...an,
v = b1...bn (valamely ai,bi∈ V betűkre, 1 ≤ i ≤ n) és ai = bi minden 1 ≤ i ≤ n értékre. Röviden azt is mondhatjuk,
hogy a képük, vagyis írásuk egyenlő.
A betűk és szavak közt értelmezett az összefűzésük, vagyis az egymásután írásuk, ennek a műveletnek a neve a
konkatenáció (vagy szavak szorzása), jele a ⋅ . Mivel a művelet eredménye éppen az a szó, amit a műveleti jel
leírása nélkül kapunk, azt általában (ha nem kifejezetten kiemelni akarjuk) elhagyjuk. Az üresszó mindkétoldali
egységeleme a műveletnek, vagyis bármely w ∈ V* esetén λ ⋅ w = w ⋅ λ = w. (Így λ ⋅ λ = λ.) A konkatenáció
művelet asszociatív (vagyis u(vw) = (uv)w = uvw), de nem kommutatív (vagyis általában az uv és vu szavak nem
feltétlenül egyenlőek).
Azt mondjuk, hogy a v ∈ V* a w ∈ V* szó kezdőszelete (prefixe), ha van olyan u ∈ V* szó, hogy w = v u. A v
valódi kezdőszelete a w-nek, ha kezdőszelete és v ≠ λ, v ≠ w teljesül. Analóg módon értelmezzük a zárószelet
fogalmát: Azt mondjuk, hogy a v ∈ V* a w ∈ V* szó zárószelete (végződése, suffixe), ha van olyan u ∈ V* szó,
hogy w = uv. A u valódi suffixe a w-nek, ha zárószelete és v ≠ λ, v ≠ w teljesül. Végül, a v ∈ V* szó a w ∈ V*
szó részszava (faktora), ha vannak olyan u1, u2 ∈ V* szavak, hogy w = u1vu2. A v valódi részszava a w-nek, ha
részszava és v ≠ λ, v ≠ w teljesül. Ahogy látjuk, a prefixek és suffixek a részszavak speciális esetei. Figyeljük
meg, hogy λ részszava, prefixe és suffixe bármely ábécé feletti bármely szónak, de nem valódi
prefixe/suffixe/részszava. Tehát a λ ott van minden szóban, az elején, a végén és bármelyik két betű közt,
akárhányszor; viszont leírni csak akkor szoktuk, ha önmagában áll, vagy ki akarjuk emelni a szerepét.

1.2. 15.1.2. Nyelvműveletek
A formális nyelvek tehát szavak halmazai, ennek megfelelően értelmezettek rajtuk a (kétargumentumú)
halmazelméleti műveletek: unió, metszet, különbség, amelyeket rendre a ∪ , ∩, és ∖ jelekkel jelölünk. Az unió
és a metszet művelet is asszociatív és kommutatív. Adott V ábécé felett a V* tekinthető az univerzumnak, ennek
megfelelően a(z egyargumentumú) komplementer művelet
is értelmezett. (Figyeljük meg, hogy e
művelet eredménye függ attól, milyen ábécé felett értelmeztük az adott nyelvet.) A nyelvekre is teljesülnek a De
Morgan azonosságok:
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és

illetve a disztributív azonosságok:
L 1 ∩ (L2 ∪ L3) = (L1 ∩ L2) ∪ (L1 ∩ L3),
valamint
L 1 ∪ (L2 ∩ L3) = (L1 ∪ L2) ∩ (L1 ∪ L3).
Az unió művelet egységeleme a {} üresnyelv, mely nem tartalmaz egyetlen szót sem. A metszet művelet
egységeleme a V* nyelv, az univerzum.
A szavakon értelmezett konkatenációt kiterjeszthetjük a nyelvekre is. Legyen L1, L2 ⊆ V*, ekkor
L 1 ⋅ L2 = {uv ∣ u ∈ L1, v ∈ L2}.
A nyelvek konkatenációja asszociatív, de nem kommutatív; mindkétoldali egységeleme a {λ} egységnyelv,
amely egyetlen szót, az üresszót tartalmazza. Ezzel szemben
L ⋅ {} = {} ⋅ L = {}.
A nyelvek közti konkatenáció jelet sem írjuk ki mindig. A konkatenáció és az unió műveletekre teljesülnek a
következő disztributív azonosságok:
L 1 (L2 ∪ L3) = (L1L2) ∪ (L1L3),
valamint
(L1 ∪ L2) L3 = (L1L3) ∪ (L2L3).
Egy nyelv hatványait értelmezzük azzal, hogy saját magával konkatenáljuk:
• L 0 = {λ} (az egységnyelv)
• ha i > 0, akkor Li = L ⋅ Li-1.
Ennek megfelelően L1 = L és L2 = L ⋅ L...
Szokás a Kleene-féle iteráció műveleteket definiálni a nyelvekre:

és

A Kleene-csillag és a Kleene-plusz műveletek eredménye pontosan akkor egyezik meg, ha L tartalmazza az
üresszót. Ha λ ∉ L, akkor L* ∖ L+ = {λ} a két nyelv különbsége. Figyeljük meg, hogy L+ = L* ⋅ L = L ⋅ L*.
Szokás az unió, a konkatenáció és a Kleene-csillag műveleteket együttesen reguláris műveleteknek hívni, ezekre
később még visszatérünk.
Most néhány további, a formális nyelvek elméletében szereplő alapdefiníciót, illetve jelölést mutatunk be.

1.3. 15.1.3. Átíró és generatív rendszerek
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22. Definíció. Formális rendszernek (vagy átíró-, esetleg átírási rendszernek) nevezünk minden olyan W = (V,H)
párt, amelyben V egy ábécé, H pedig a V* × V* direkt szorzat egy véges részhalmaza. A H elemeit helyettesítési
vagy átíró szabályoknak hívjuk, és ha (p,q) ∈ H, akkor általában a p → q jelölést használjuk.
Legyen r,s ∈ V*, akkor mondjuk, hogy r-ből az s közvetlenül, vagy egy lépésben levezethető (jelekkel: r ⇒ s), ha
léteznek olyan p,p',p'',q ∈ V* szavak, hogy r = p'pp'', s = p'qp'' és p → q ∈ H. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy
az s szó megkapható az r szóból úgy, hogy s-ben valamely H-beli szabály bal oldalán álló p részszó helyébe az e
szabály jobb oldalán álló q szót írjuk.
Azt mondjuk, hogy az r-ből az s levezethető (jelekkel: r ⇒* s), ha léteznek olyan r 0,r1,...,rk ∈ V* szavak (k ≥ 1),
hogy r0 = r és rk = s, valamint ri ⇒ ri+1minden 0 ≤ i < k esetén. Emellett (a k = 0 esetnek megfelelően) r ⇒* r
minden r szóra fennáll. (Tehát a ⇒* reláció a ⇒ reláció reflexív és tranzitív lezártja.)
A generatív rendszerekben egy adott – általában véges – axiómahalmazból levezethető szavak halmazát, a
generált nyelvet vizsgáljuk. A klasszikus formális nyelvek elméletében a Chomsky által definiált generatív
nyelvtanok és az általuk definiált nyelvosztályok alapvető szerepet játszanak. A generatív nyelvtanokban,
szemben a korábbi egyszerű átírórendszerekkel, az ábécé elemeiből két diszjunkt csoportot, a terminálisok (kb.
végleges betűk) és a nemterminálisok (kb. változók) halmazát képezzük. A fontosabb fogalmak a következők.
23. Definíció A G = (N, T, S, H) rendezett négyest generatív nyelvtannak (vagy generatív grammatikának)
nevezzük, ha N és T diszjunkt véges ábécék, S ∈ N és H ⊂ (N ∪ T)*N(N ∪ T)* × (N ∪ T)*. Az N elemeit
nemterminális jeleknek (változóknak) nevezzük, és általában nagybetűkkel jelöljük. A T elemeit terminális
jeleknek (konstansoknak) nevezzük, és általában kisbetűkkel jelöljük. A H elemeit képező (p,q) rendezett párokat
helyettesítési, vagy levezetési szabályoknak nevezzük, és általában itt is p → q alakban írjuk őket. Az S egy
kitüntetett nemterminális jel, amely a nyelvtanban a generálás kiinduló vagy kezdő eleme, más néven
mondatszimbóluma (startszava vagy axiómája).
Egy generatív nyelvtanban az r ∈ (N ∪ T)* szóból egy lépésben, vagy közvetlenül levezethető a t ∈ (N ∪ T)*
szó (jelekkel: r ⇒ t), ha van olyan p → q helyettesítési szabály a H-ban és p',p'' ∈ (N ∪ T)* úgy, hogy r = p'pp''
és t = p'qp''. A levezethetőség definícióját ugyanúgy kapjuk a közvetlen levezethetőségből, mint az átíró
rendszerek esetén, vagyis a közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezártjaként értelmezzük, jelekkel: ⇒*.
Az S mondatszimbólumból levezethető (N ∪ T)*-beli szavakat mondatformának hívjuk. A G generatív nyelvtan
által generált nyelven a T*-beli S-ből levezethető szavak halmazát értjük:
L(G) = {w ∣ S ⇒* w} ∩ T*.
A nyelvtan és az általa generált nyelv definíciója szerint minden nyelvtanhoz egy egyértelműen meghatározott
nyelv tartozik, de megfordítva, egy nyelvet nem csak egy nyelvtannal generálhatunk. Két nyelvtant
ekvivalensnek nevezünk, ha ugyanazt a nyelvet generálják, vagy az általuk generált nyelv legfeljebb a λ
üresszóban tér el.
A definícióból láthatjuk, hogy a központi szerepet játszó levezetés alapvetően szekvenciálisan,
nemdeterminisztikusan működik, egy adott időpillanatban egy szabályt alkalmazunk az aktuális mondatforma
egy adott helyén (ahol a szabály alkalmazható, azon helyek közül is csak egyetlen helyen).

1.4. 15.1.4. A Chomsky hierarchia
A generatív nyelvtanokban a szabályok alakjának különböző megszorításával különböző típusú nyelvtanokat és
azok által különböző típusú nyelvosztályokba tartozó nyelveket generálhatunk.
24. Definíció A G = (N, T, S, H)-t a következő kategóriákba soroljuk a benne szereplő levezetési szabályok
alapján:
• (0) Mondatszerkezetű nyelvtan: A generatív nyelvtan általános definíciója tejesül, ezen kívül nincs külön
feltétel.
(1') Monoton (szóhossznemcsökkentő) nyelvtan: Minden p → q ∈ H szabály esetén ∣ p∣ ≤ ∣ q∣ , ami alól
egyetlen kivétel lehet: az S → λ alakú szabály, de ez esetben, vagyis S → λ ∈ H esetén S nem lép fel egyetlen
szabály jobb oldalán sem.
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• (1) Környezetfüggő nyelvtan: Minden H-beli szabály alakja qAr → qpr, ahol A ∈ N, p ∈ (N ∪ T)* ∖ {λ}, q,r
∈ (N ∪ T)*; ez alól egyetlen kivétel lehet: az S → λ alakú szabály, de ez esetben, vagyis S → λ ∈ H esetén S
nem lép fel egyetlen szabály jobb oldalán sem.
• (2) Környezetfüggetlen nyelvtan: Minden szabály A → p alakú, ahol A ∈ N, p ∈ (N ∪ T)*.
• (2.5) Lineáris nyelvtan: Minden egyes szabály A → uBv vagy A → u alakú, ahol A,B ∈ N, u,v ∈ T*.
• (3) Reguláris nyelvtan: Minden egyes szabály vagy A → uB vagy A → u alakú, ahol A,B ∈ N, u ∈ T*.
Az i = 0,1,2,3 esetekben szokás a nyelvtant i-típusú nyelvtannak nevezni. Továbbá, egy nyelvről azt mondjuk,
hogy rekurzívan felsorolható (RE, 0-típusú) / környezetfüggő (CS, 1-típusú) / környezetfüggetlen (CF, 2-típusú) /
lineáris (LIN) / reguláris (REG, 3-típusú), ha mondatszerkezetű / környezetfüggő / környezetfüggetlen / lineáris /
reguláris nyelvtannal generálható. Továbbá az i = 0,1,2,3 értékek esetén azt mondjuk, hogy egy L nyelv i-típusú,
ha van olyan i-típusú nyelvtan, amely azt generálja. A monoton nyelvtanok által generált nyelvosztályt pedig
jelölje, MON.
29. Tétel (Chomsky-féle hierarchia). A Chomsky féle nyelvosztályok az alábbi valódi hierarchiát alkotják
adott legalább kétbetűs T ábécé felett:
FIN ⊊ REG ⊊ LIN ⊊ CF ⊊ CS = MON ⊊ RE ⊊ ALL,
ahol FIN jelzi a véges nyelvek halmazát és ALL jelzi az összes lehetséges nyelv halmazát.
Egybetűs T ábécé esetén
FIN ⊊ REG = LIN = CF ⊊ CS = MON ⊊ RE ⊊ ALL.
Itt jegyezzük meg, hogy minden generatív nyelvtannal van olyan ekvivalens, amelyben a mondatszimbólum
nem fordul elő egyik szabály jobb oldalán sem. Továbbá, az adott nyelvosztályok nyelvtanaiban szereplő
szabályokra erősebb megszorításokat is tehetünk, úgy, hogy azért minden, a nyelvtanosztályba tartozó
nyelvtannal van ekvivalens nyelvtan, melynek szabályaira ez az erősebb megszorítás is teljesül. Most néhány
példát adunk erre.

1.5. 15.1.5. Nyelvtanok normálformái
Ahogy korábban is említettük már, ekvivalensnek tartunk két nyelvtant, ha az általuk generált nyelvek
legfeljebb a λ-ban különböznek; vagyis nem tartjuk lényegesnek e különbséget a két nyelv között. Ha csak a
generált nyelv λ-mentes részére (L ∖ {λ}) korlátozzuk vizsgálatainkat, erős megszorításokat tehetünk a
felhasználandó levezetési szabályokra. A megszorítások egy része a szabályok hosszának korlátozása, míg
másik része pl. terminális bevezetésének szükségessége lehet, amint az alábbi esetekben látható.
• Minden reguláris nyelv generálható olyan G = (N, T, S, H) nyelvtannal, amelynek szabályai csak
A → aB, A → B, A → a, A → λ
alakúak (A, B ∈ N, a ∈ T) lehetnek.
• Továbbá minden egyes G = (N, T, S, H) reguláris nyelvtannal van olyan ekvivalens nyelvtan G' = (N', T, S,H')
amelynek szabályai csak
A → aB, A → a
alakúak, ahol A, B ∈ N', a ∈ T.
• Minden lineáris nyelv generálható olyan G = (N, T, S, H) nyelvtannal, amelynek szabályai csak
A → aB, A → Ba, A → B, A → a, A → λ
alakúak (A, B ∈ N, a ∈ T) lehetnek.
• Továbbá minden egyes G = (N, T, S, H) lineáris nyelvtannal van olyan ekvivalens nyelvtan G' = (N', T, S, H')
amelynek szabályai csak
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A → aB, A → Ba, A → a
alakúak, ahol A, B ∈ N', a ∈ T.
• Minden egyes G = (N, T, S, H) környezetfüggetlen nyelvtanhoz van vele ekvivalens G' = (N', T, S, H')
nyelvtan, amelynek szabályai csak
A → BC, A → a
alakúak (A, B, C ∈ N', a ∈ T) lehetnek. Az ilyen megszorításokat teljesítő (környezetfüggetlen) nyelvtanokat
Chomsky-féle normálformájúnak nevezzük.
• Minden λ-mentes környezetfüggetlen nyelv generálható olyan G = (N, T, S, H) nyelvtannal, melynek minden
egyes szabálya
A → au
alakú, ahol A ∈ N, a ∈ T, u ∈ N*. Az ilyen megszorításokat teljesítő (környezetfüggetlen) nyelvtanokat
Greibach-normálformájúnak nevezzük.
• Minden egyes monoton (és minden egyes környezetfüggő) G = (N, T, S, H) nyelvtanhoz van vele ekvivalens
G' = (N', T, S', H') monoton nyelvtan, aminek szabályai csak
AB → CD, A → BC, A → B, A → a
alakúak (A, B, C, D ∈ N', a ∈ T) lehetnek. Az ilyen megszorításokat teljesítő nyelvtanokat Kurodanormálformájúnak nevezzük.
• Minden egyes környezetfüggő (és minden egyes monoton) G = (N, T, S, H) nyelvtanhoz van vele ekvivalens
G' = (N', T, S', H') (monoton és egyben) környezetfüggő nyelvtan, aminek szabályai csak
AB → AC, AB → CB, A → BC, A → B, A → a
alakúak (A, B, C ∈ N', a ∈ T) lehetnek. Az ilyen megszorításokat teljesítő nyelvtanokat Révész-féle
normálformájúnak nevezzük.
• Minden egyes környezetfüggő (és minden egyes monoton) G = (N, T, S, H) nyelvtanhoz van vele ekvivalens
G' = (N', T, S', H') környezetfüggő nyelvtan, aminek szabályai csak
AB → AC, A → BC, A → a
alakúak (A, B, C ∈ N', a ∈ T) lehetnek. Az ilyen megszorításokat teljesítő nyelvtanokat Penttonen-féle
(egyoldali) normálformájúnak nevezzük.
• Minden rekurzívan felsorolható nyelv előállítható monoton és A → λ alakú törlő szabályok segítségével, így a
törlő szabályokkal kiegészítve a monoton, illetve környezetfüggő nyelvekre definiált normálformákat kapjuk
a rekurzívan felsorolható nyelvekre vonatkozó megfelelő (pl. Kuroda, Penttonen) normálformát.
• Minden rekurzívan felsorolható nyelv előállítható olyan nyelvtannal, amiben {S, A, B, C, D} öt nemterminális
szerepel és aminek minden egyes szabálya
S → uSv, S → u, AB → λ, CD → λ
alakúak (ahol u, v ∈ (T ∪ {A, B, C, D})*). A csak ilyen alakú szabályokat tartalmazó nyelvtant Geffert-féle
normálformának nevezzük.

1.6. 15.1.6. Nyelvosztályok tulajdonságai
A reguláris nyelvek egy alternatív definíciója a reguláris kifejezésekkel történik.
25. Definíció. Legyen T = {a1,...,an} ábécé. Ha kibővítjük a benne nem szereplő ∅ , λ, +, ⋅ , *, ( és ) jelekkel, V =
T ∪ {∅ , λ, +, ⋅ , *, (,)}, akkor V felett a következő iteratív módon definiáljuk a reguláris kifejezéseket:
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• Elemi kifejezések
• ∅ egy reguláris kifejezés, ami az {} üres nyelvet írja le;
• λ egy reguláris kifejezés, ami az {λ} egységnyelvet írja le;
• a egy reguláris kifejezés, minden a ∈ T-re, és az {a} nyelvet írja le (amiben egy szó van, és az is egybetűs).
• Indukciós lépések:
• ha p,r reguláris kifejezések, amik az Lp és Lr nyelveket írják le, akkor (p+r) is reguláris kifejezés, és az Lp ∪
Lr nyelvet írja le;
• ha p,r reguláris kifejezések, amik az Lp és Lr nyelveket írják le, akkor (p ⋅ r) is reguláris kifejezés, és az Lp
⋅ Lr nyelvet írja le;
• ha r reguláris kifejezés, ami az Lr nyelveket írja le, akkor r* is reguláris kifejezés, és az

nyelvet írja le.

A zárójelek egy részét el szokás hagyni, köszönhetően pl. az unió és a konkatenáció asszociativitásának, illetve
a szokásos precedenciának: a * (egyargumentumú művelet) a legerősebb, aztán a konkatenáció (szorzás), és az
unió (összeadás) a leggyengébb.
Köztudott, hogy éppen a Chomsky-féle 3-típusú nyelvek (vagyis REG) írhatóak le reguláris kifejezésekkel. Az
unió, a konkatenáció és az iteráció műveleteket reguláris műveleteknek hívjuk.
Azt mondjuk, hogy egy nyelvosztály zárt egy adott műveletre nézve, ha a nyelvosztály bármely nyelveiből a
művelet eredményeként olyan nyelvet kapunk, amely ugyancsak a nyelvosztály eleme. Az alapvető
nyelvosztályok fontos műveletekre vett zártsági tulajdonságait a 15.1. táblázat tartalmazza (+ jelenti a zárt és - a
nem zárt tulajdonságot az adott műveletre nézve).

15.1. táblázat - A Chomsky-féle nyelvosztályok zártsági tulajdonságai.
nyelvosztály

művelet
unió

konkatenáció

Kleene-iteráció

metszet

komplementer

reguláris

+

+

+

+

+

lineáris

+

-

-

-

-

környezetfüggetl
en

+

+

+

-

-

környezetfüggő

+

+

+

+

+

rekurzívan
felsorolható

+

+

+

+

-

A Chomsky-féle 0., 1., 2. és 3. nyelvosztály is zárt az unió, a nyelvek összefűzése (konkatenáció), illetve az
iteráció műveletére is. A lineáris nyelvek osztálya zárt az unió, de nem zárt a konkatenáció és az iteráció
műveletekre. A reguláris és a környezetfüggő nyelvek zártak a metszet és a komplementerképzés műveletekre, a
lineáris és a környezetfüggetlen nyelvek osztálya pedig nem zárt ezekre a műveletekre. Amennyiben viszont az
egyik nyelv környezetfüggetlen, a másik reguláris, a metszetük is környezetfüggetlen lesz, vagyis a
környezetfüggetlen nyelvek zártak a reguláris nyelvekkel vett metszetképzésre. A rekurzívan felsorolható
nyelvek osztálya zárt a metszet, de nem zárt a komplementerképzés műveletére.
A következő nyelvek híres nem környezetfüggetlen, környezetfüggő nyelvek:
• {w w ∣ w ∈ {a,b}*} a másolat nyelv, illetve a {wcw ∣ w ∈ {a,b}*} a jelölt másolat nyelv;
• {anbncn ∣ n ∈ ℕ} a többszörös megfelelés nyelve;
• {anbmcndm ∣ n, m ∈ ℕ} a keresztfüggőségek nyelve.
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Egy V = {a1, ..., an} rendezett ábécé felett adott w szó Parikh vektorát definiáljuk a következőképpen: Φ(w) =
(∣ w∣ a ) egy n-dimenziós vektor, ahol ai ∈ V és w az ábécé i. betűjét pontosan ∣ w∣ a -szer tartalmazza. Egymás
kommutatív képeinek, vagy betűekvivalensnek nevezünk két szót, ha a betűik sorrendjének átrendezésével az
egyikből a másikat előállíthatjuk. A betűekvivalens szavak Parikh vektora megegyezik. A w szó kommutatív
képeinek halmaza jellemezhető a Parikh vektorral, mintha a sztringekben a betűk sorrendje nem számítana: így
multihalmaz adatszerkezettel írhatjuk le őket: ezt jelentik a Parikh vektorok. Adott L nyelv, az L nyelv Parikh
halmazát a következőképpen definiáljuk: Φ(L) = {Φ(w) ∣ w ∈ L}. Egy nyelv Parikh halmaza tehát a nyelv
szavainak Parikh vektorait tartalmazó halmaz.
i

i

Két ugyanazon rendezett ábécé felett értelmezett nyelvet betűekvivalensnek nevezünk, ha Parikh halmazaik
megegyeznek. Ekkor a két nyelv bármelyikében találunk a másik minden egyes w szavához olyan w' szót, hogy
w és w' legfeljebb a betűk sorrendjében tér el.
Legyen az ábécénk számossága n. Egy nyelvet (Parikh értelemben) lineárisnak nevezünk, ha Parikh halmaza
lineáris, vagyis teljesül rá a következő feltétel: van k + 1 darab olyan n-dimenziós vektor (v0, ..., vk), hogy

Egy L nyelv szemilineáris, ha Parikh halmaza lineáris halmazok véges uniója.
Minden környezetfüggetlen (vagyis CF) nyelv szemilineáris (Parikh-tétele). Továbbá ismert, hogy minden
szemilineáris nyelvhez van vele betűekvivalens reguláris nyelv. Ráadásul, az egybetűs ábécé felett a
szemilineáris nyelvek éppen megegyeznek a reguláris, a lineáris, illetve a környezetfüggetlen nyelvek
osztályával.
Vannak olyan környezetfüggő nyelvek, amik nem szemilineárisak, pl. a
• {an ∣ n ∈ ℕ}, a négyzethosszú szavak nyelve;
2

• {a2 ∣ n ∈ ℕ} a kettő-hatvány hosszú szavak nyelve; vagy
n

• {ap ∣ p prímszám} a prímszámok (prímszámhosszú szavak) nyelve.

2. 15.2. Automaták
Az előbbiekben megmutattuk, hogyan tudunk (formális) nyelveket létrehozni, generálni. A másik fő
megközelítése a nyelvek leírásának azok automatákkal történő elfogadása. Ebben a részben az alapvető
automatatípusokat mutatjuk be röviden. A hagyományos automataelméletben egy automata rendelkezik egy
(input) szalaggal, amin egy olvasó (Turing-gép esetén egy író-olvasó) feje van, aminek segítségével
feldolgozhatja a szalagon levő szót.

2.1. 15.2.1. A véges automaták
Először az automaták legegyszerűbb csoportját a véges (elfogadó) automatákat tekintjük. A véges automata áll
egy véges (állapotú) vezérlőből, egy input szalagból, mely pozíciókra van osztva, s minden egyes pozíció egyegy betű tárolására képes, valamint egy olvasófejből, amellyel az input elejéről indulva olvassa azt betűnként.
Formálisan a következőképpen definiáljuk.
26. Definíció. Egy A = (Q, T, q0, δ, F) rendezett ötöst véges automatának nevezzük, ahol
• Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
• T a bemenő- (vagy szalag-) ábécé,
• q 0 ∈ Q a kezdőállapot,
• δ az állapotátmenet-függvény,
• F ⊆ Q pedig a végállapotok vagy elfogadó állapotok halmaza.
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A δ leképezés alakja alapján beszélhetünk
• nemdeterminisztikus üresszó átmenetet is megengedő automatáról: δ : Q × (T ∪ {λ}) → 2Q(vagyis a Q
halmaz lehetséges részhalmazaiba képez),
• nemdeterminisztikus üresszó átmenet nélküli automatáról: δ : Q × T → 2Q,
• (parciális) determinisztikus automatáról: δ : Q × T → Q (parciális függvény),
• teljesen definiált determinisztikus automatáról: δ : Q × T → Q (teljesen definiált függvény).
A véges automata konfigurációja (u,q) rendezett pár, ahol u ∈ T* az inputszó még feldolgozandó része, q ∈ Q
pedig az automata aktuális állapota. A kezdő konfiguráció (w,q0), ahol w az inputszó. Akkor mondjuk, hogy egy
(bu,q) konfigurációból közvetlenül elérhető egy (u,p) konfiguráció (jelekkel: (bu,q) ⊢ (u,p)), ha p ∈ δ(q,b)
(illetve, determinisztikus esetben p = δ(q,b)). A közvetlen elérhetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk az
elérhetőség (jelekkel: ⊢ *) fogalmát. Az A automata (egy futással) elfogad egy w szót, ha (w,q0) ⊢ * (λ,p)
valamely p ∈ F állapotra. Az elfogadott szavak halmaza adja az automata által elfogadott (vagy felismert)
nyelvet.
Véges automatákat legegyszerűbben grafikusan, a gráfjukkal adhatunk meg. Az állapotoknak a gráf csúcsai
felelnek meg (bijektív módon): minden egyes csúcs (körökkel jelöljük az ábrákon) meg van címkézve egy
állapottal (az állapot nevét beírhatjuk a körbe). Az átmeneteket a gráf (irányított) élei jelentik: a csúcsokból
kivezető minden irányított él (mely hurokél is lehet) pedig meg van címkézve egy bemenő ábécébeli jellel. Az
élek, valamint azok címkéi adják meg, hogy egy adott állapotból egy adott bemenő jel hatására az automata
melyik állapotba megy át: a bemenőjeleket az élek címkéi, az állapot átmeneteket pedig az élek kezdő- és
végcsúcsainak címkéi adják meg. A kezdőállapotot külön megjelöljük egy bemenő nyíllal (ami nem másik
állapotból mutat ide). Az elfogadóállapotokat pedig dupla körvonallal szokás jelölni.
A következő eredmény Kleene nevéhez kötődik.
30. Tétel. A véges automaták osztálya (bármelyik az ismertetett négy változat közül) éppen a reguláris nyelvek
(REG) osztályát fogadja el.

2.2. 15.2.2. A veremautomaták
A véges automatát kiegészítve egy külső verem memóriával kapjuk a veremautomata fogalmát, formálisan a
következőképpen definiálhatjuk.
27. Definíció. Egy veremautomata egy rendezett hetes: A = (Q, T, Z, q0, Z0, δ, F), ahol
• Q a belső állapotok nem üres és véges halmaza;
• T az inputábécé, vagy szalagábécé;
• Z a veremábécé;
• q 0 ∈ Q a veremautomata kezdőállapota;
• Z 0 ∈ Z a kezdő veremszimbólum (más terminológiával a verem alja);
• δ a (nemdeterminisztikus) átmenetfüggvény: leképezés a Q × (T ∪ {λ}) × Z-ből a Q × Z* véges
részhalmazaiba;
• F ⊆ Q a veremautomata végállapotainak halmaza.
Egy veremautomata pillanatnyi konfigurációján értjük azt az (u, q, z) hármast, ahol u ∈ T* az input még fel nem
dolgozott része, z ∈ Z* a veremmemória pillanatnyi tartalma (z első betűje a verem tetején, utolsó betűje pedig
a verem alján lévő betű), q ∈ Q pedig a veremautomata pillanatnyi belső állapota. Egy veremautomata minden
lépésben a pillanatnyi konfigurációból a δ átmenetfüggvény definíciója értelmében egy vagy több pillanatnyi
konfigurációba mehet át (vagy épp nem mehet át egybe sem). Az átmenet történhet oly módon, hogy közben a
veremautomata nem kéri a bemenő jelsorozat következő jelét (λ-lépés). Az A veremautomata egy (au, q, Xz) ∈
(T* × Q × Z+) konfigurációt egy lépésben átalakít az (u, p, tz) ∈ (T* × Q × Z*) konfigurációba, ahol a ∈ (T ∪
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{λ}), X ∈ Z pedig a verem tetején levő szimbólum, (jelekben: (au, q, Xz) ⊢ (u, p, tz), ha van olyan a ∈ T ∪ {λ},
p, q ∈ Q, valamint t ∈ Z*, hogy a következő összefüggés fennáll: (p, t) ∈ δ (q, a, X). Az (u, q, z) ⊢ * (v, p, t)
relációt (A véges sok lépésben átalakít) a ⊢ reláció reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk. A veremautomata
által (végállapottal) elfogadott nyelv:
L(A)f = {w ∈ T* ∣ (w, q0, Z0) ⊢ * (λ, p, z) valamely z ∈ Z*, p ∈ F esetén}.
Üres veremmel elfogadott nyelv:
L(A)v = {w ∈ T* ∣ (w, q0, Z0) ⊢ * (λ, p, λ) valamely p ∈ Q esetén}
(Itt jegyezzük meg, hogy az üres veremmel történő elfogadáshoz nincs szükség végállapotra.)
Habár a kétféle elfogadási mód teljesen más működést feltételez, az elfogadható nyelvek szempontjából
ekvivalens működési modellekről van szó.
31. Tétel. A nemdeterminisztikus veremautomaták éppen a a környezetfüggetlen nyelvek (CF) osztályát fogadják
el végállapottal. A nemdeterminisztikus veremautomaták éppen a a környezetfüggetlen nyelvek (CF) osztályát
fogadják el üres veremmel.
Sőt, minden környezetfüggetlen nyelv elfogadható olyan veremautomatával, amely üres veremmel és
végállapottal is az adott nyelvet fogadja el.
Ezen kívül megmutatható, hogy a veremautomatákban az állapotok sokkal kisebb jelentőséggel bírnak, mint a
verem: Minden környezetfüggetlen nyelvhez van olyan egy állapottal rendelkező veremautomata, ami az adott
nyelvet fogadja el (természetesen, így üres veremmel).
Megemlítjük még, hogy a determinisztikus veremautomaták kisebb nyelvosztályt tudnak elfogadni, a
végállapottal elfogadó determinisztikus veremautomaták által elfogadott nyelvosztályt szokás determinisztikus
környezetfüggetlen osztálynak nevezni.
Az egyfordulós veremautomaták speciális működésű veremautomaták, amelyekben a verem tartalma egy ideig
nő, aztán pedig csak csökkenhet. Vagyis a számítás első részében mindig legalább egy veremszimbólum kerül a
verembe (a kivett helyett, ennek megfelelően nem csökkenhet a verem tartalmának mérete), aztán viszont a
számítás második részében már csak csökkenhet a veremtartalom. Tehát nem fordulhat elő (semmilyen inputon
dolgozva), hogy ha már egyszer egy átmenet olyan volt, hogy a veremből kivett szimbólum helyett nem került
be semmi (vagyis a verem tartalma csökkent ebben a lépésben), akkor megint egynél több szimbólum kerüljön
be a verembe egy lépésben. (Csak a kivett szimbólum helyére kerülhet valami, vagy csak törlünk a veremből.)
A nemdeterminisztikus egyfordulós veremautomaták éppen a lineáris nyelveket (LIN) fogadják el a Chomskyhierarchiában. A determinisztikus egyfordulós veremautomaták egy kisebb nyelvosztályt tudnak elfogadni,
ezeket a nyelveket szokás determinisztikus lineáris nyelveknek hívni.
Most egy általános célú automatát, a Turing-gépet mutatjuk be, illetve a kiszámíthatóság fogalmának átnézése
következik. A Turing-gépet Alan Turing 1936-ban vezette be automatikusan végrehajtható számítási eljárások
tanulmányozására, annak a mintájára, ahogy egy hivatalnok dolgozik. Egyszerűsége ellenére a modell jól
használható a hagyományos elektronikus számítógépek számítási kapacitásának elvi korlátainak kutatásában.

2.3. 15.2.3. A Turing-gép
A Turing-gép egy absztrakt „szekvenciális hozzáférésű'' számítási modell, amit a számítástudomány ma is
használ, ez a számítások tulajdonságainak feltárásához leggyakrabban használt elméleti modell.
A Turing-gép egy potenciálisan végtelen szalagmemóriával és egy író-olvasó fejjel ellátott véges
állapothalmazzal rendelkező automata. A szalagmemória pozíciókra van osztva, s minden egyes pozíció mint
memóriaegység a szalagábécé pontosan egy betűjének tárolására képes. Kezdetben a Turing-gép egy előre
specifikált kezdőállapotában van, s a szalagon egy véges hosszúságú input szó helyezkedik el. A Turing-gép
szekvenciális működésű: működésének kezdetekor a Turing-gép író-olvasó feje az input szó első betűjén áll. Az
input szó előtti és utáni (végtelen sok) szalagpozíció egy speciális betűvel, a szóközzel (üres betűvel), ami nem
egyezik meg az üresszóval(!), van feltöltve. Hogy az input szó elkülöníthető lehessen a szalag többi részén tárolt
mindkét irányban végtelen számú szóköztől, feltételezzük, hogy az input szó nem tartalmaz szóközt. Az input
szó tehát az író-olvasó fej alatti betűtől (jobbra haladva) a szalag utolsó nem üres betűjéig tart. Speciálisan, üres
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input szó is elképzelhető. Ez esetben a szalag minden egyes pozíciója szóközzel van feltöltve, és az író-olvasó
fej ezek egyikére mutat. (Utolsó szóköztől különböző betű pedig ekkor értelemszerűen nincs.) A Turing-gép
diszkrét időskála mentén, elkülönített időpillanatokban hajt végre egy-egy elemi műveletet, mely az író-olvasó
fej alatti betű olvasásából, ezen betű felülírásából, a belső állapot változtatásából, s az író-olvasó fej egy
pozícióval való balra avagy jobbra mozgatásából, vagy éppen a fej helybenhagyásából áll. Amennyiben a
Turing-gép eljut egy végállapotba, megáll.
A gép a szalagról olvashat, és arra írhat is. A Turing-gép szalagja végtelen, s mivel ezen bármilyen irányban
tudja a fejet mozgatni, a gép (külső-, vagyis szalag-)memóriája elvileg végtelennek tekinthető.
Formálisan a következőképpen definiálhatjuk a Turing-gépet.
28. Definíció. Az M = (Q, T, V , q0, #, δ, F) rendezett hetest Turing-gépnek nevezzük, ahol
• Q = {q0, q1, ..., qn} a belső állapotok véges halmaza;
• T = {a1, a1, ..., am} az input ábécé, az input pedig valamely w ∈ T* szó;
• V a szalagjelek véges halmaza, V ⊋ T, ezek mind az input, mind az output, illetve a részeredmények
megadására szolgáló jelek beleértve a # ∈ V szóköz betűt is, viszont # ∉ T;
• q 0 ∈ Q kezdőállapot;
• F ⊂ Q a végállapotok halmaza;
• míg a δ a gép átmenet-, vagy mozgásfüggvénye, ami az aktuális állapot és az aktuális szalagpozíción levő jel
alapján megmondja, hogy a gép mire írja át (vagy éppen ne írja át) az aktuális szalagpozíciót, mi legyen az
(új) állapota, illetve a fej merre lépjen (jobbra, vagy balra), vagy helyben maradjon-e a szalagon.
Ha
δ : Q × V → Q × V × {Bal, Jobb, Helyben},
akkor kapjuk a determinisztikus Turing-gép fogalmát; ha viszont
δ : Q × V → 2Q×V× {Bal, Jobb, Helyben},
vagyis a δ a Q × V halmazból a Q × V × {Bal, Jobb, Helyben} halmaz lehetséges részhalmazaiba képez, akkor
pedig nemdeterminisztikus Turing-gépről beszélünk. A definícióból kitűnik, hogy a determinisztikus Turing-gép
a nemdeterminisztikusnak speciális esete (ahol a képhalmaz maximum egyelemű halmazokból áll).
Eredetileg a Turing-gép a q0 állapotban van, és az író-olvasó feje a bemeneti szó első betűjére mutat (vagyis a
szalag legbaloldalibb nem # elemére), ezt hívjuk az inputhoz tartozó kiindulási konfigurációnak. A Turing-gép
működése a következő:
Ha tehát az M Turing-gép egy q ∈ Q állapotban van és az író-olvasó fej alatt valamely a ∈ V jel áll, akkor a
(q',b,L) ∈ δ (q,a) hármas szolgáltatja a gépnek a műveleti lépés végrehajtása utáni új q' állapotát, az a
szalagjelet felülíró b szimbólumot (mely nem feltétlen különböző a felülírt szimbólumtól), illetve az elmozdulás
L ∈ Bal, Jobb, Helyben irányát. Az L a következőt jelenti: Bal esetén a Turing-gép író-olvasó feje egyet balra
lép; Jobb esetén a gép feje egyet jobbra lép; Helyben esetén pedig nem mozdítja az olvasó-író fejet a gép.
A nemdeterminisztikus esetben a δ(q,a)-beli rendezett hármasok egyike szolgáltatja (bármelyike szolgáltathatja)
az új állapotot, az új szalagjelet, illetve a mozgás irányát.
Abban az esetben, ha δ(q,a) = ∅ , azt úgy interpretáljuk, hogy ha a gép a q állapotban az író-olvasó fej alatt az a
betűt találja, további működését felfüggeszti (megáll). Eredményt viszont csak akkor szolgáltat, ha
végállapotban áll meg a gép (ezt hívjuk végkonfigurációnak).
Megjegyezzük, hogy bár a gép szalagját mindkét irányban végtelennek tekintjük, minden időpillanatban csak
véges sok #-tól különböző jel lehet rajta.
A Turing-gépeknek számos változata ismert.
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Megadhatunk olyan Turing-gép változatot, ahol a fej csak a Bal és Jobb irányokba léphet, és nem maradhat
Helyben. Belátható, hogy egy ilyen Turing-gép szimulálni tudja az eddigiekben ismertetett változatnak a fejet
helyben hagyó lépéseit is: pl. egyet balra lép a fej, és egy olyan állapotba kerül az automata, amiben bármit is
olvas a szalagon, azt nem változtatja meg, viszont jobbra visszalép és az eredeti automata állapotának megfelelő
állapotba kerül.
Ugyancsak szokásos a csak egyirányban végtelen szalagú Turing-gép használata, amelyik szintén képes az
általános változat szimulációjára. Ekkor a szalag első karaktere egy speciális jel, amiből a gép rájön, hogy erre
nem mehet tovább a fej. Ekkor egy olyan speciális állapotba kerül, aminek hatására jobbra lép, először leírja azt
a jelet, ami eredetileg a speciális szimbólum helyére írt volna (ha a szalag mindkét irányban végtelen lenne),
majd az itt olvasott karaktert eggyel jobbra, és így tovább, vagyis a szalag teljes (értelmes) tartalmát eggyel
jobbra másolja, ezután (észlelve a felhasznált tárterület jobb szélét), a fej vissza mozog a baloldalra, ahol a gép
folytatja az eredetileg tervezett számítását.
Megkülönböztethetünk kiszámító és eldöntő Turing-gépeket a következő definíció alapján.
Amennyiben a Turing-gép célja adott függvény kiszámítása a megadott bemenő értékekkel, akkor a gép a
megállásakor az (output)szalagon a megfelelő eredményt hagyja. Ezzel szemben vannak olyan számítások,
amikor a választ egy igen-nem kérdésre keressük, ezesetben eldöntő vagy elfogadó Turing-gépről beszélünk.
Ilyen Turing-gépekkel lehet pl. egy L nyelvet elfogadtatni a következőképpen: bemenet egy w ∈ T* szó, a
Turing-gép számításának eredménye pontosan akkor „igen'' ha w ∈ L teljesül. (Hasonló módon szokás azokat az
input szavakat elfogadni, amelyekre a számításokat az elfogadó állapotban fejezi be a gép.)
A nemdeterminisztikus Turing-gépek esetén az elfogadást úgy definiáljuk, hogy van olyan számítási sorozat az
adott inputra, amely az elfogadó eredményt szolgáltatja. Érdekes módon a determinisztikus Turing-gépekkel
pontosan azok az eldöntési feladatok oldhatóak meg, amelyek a nemdeterminisztikus Turing-gépekkel.
A Church-Turing tézis értelmében egy igen/nem problémaosztályt megoldhatónak hívunk, ha létezik olyan
rögzített algoritmus (Turing-gép), mely az osztály tetszőleges problémája, mint bemenő adat esetén,
eredményként megadja a helyes „igen'' vagy „nem'' választ. 1936-ban Turing azt az akkor meglepő eredményt
bizonyította, hogy létezik ebben az értelemben megoldhatatlan feladatosztály.
A kiszámíthatóság fogalma a számítástudományban másként is megjelenik: a Turing-gépekkel elfogadott
nyelvek osztálya éppen a rekurzívan felsorolható nyelvek (RE) osztályával egyezik meg (akár a
determinisztikus, akár a nemdeterminisztikus Turing-gépeket tekintjük). Ugyanezt a nyelvosztályt lehet
generálni a Chomsky-féle generatív nyelvtanokkal (0-típusú nyelvtanok). A Turing-gép fogalma tehát szorosan
összekapcsolódik a „kiszámíthatóság'' fogalmával. Turing-géppel mindent (és pont azokat a feladatokat) ki lehet
számolni, amit algoritmikusan meg lehet oldani. Ezek szerint a Turing-gép a lehető legáltalánosabb számítási
eszköz, azaz minden, ami effektíve kiszámítható, kiszámítható Turing-géppel is.
Akkor mondjuk, hogy egy Turing-gép valamely input szó hatására megáll (és eredményt szolgáltat), ha az input
szó eleme a tekintett Turing-gép által felismert nyelvnek (elfogadó Turing-gép esetén), vagy általában, ha az
input szóhoz tartozó kezdő konfigurációból kiindulva a gép eljut egy végkonfigurációba.
A Turing-gépek megállási problémája a következő: van-e algoritmus arra, hogy eldöntsük, hogy egy
tetszőlegesen adott Turing-gép egy tetszőlegesen adott input szóra megáll-e. Turing tétele értelmében ez a
probléma megoldhatatlan. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan jól megfogalmazható problémák, amiknek elvileg
sincs (algoritmikus) megoldása.
Szerencsére azonban rengeteg olyan probléma ismert, ami megoldható. Ezekkel kapcsolatban a következő
fontos kérdés, hogy milyen hatékonyan oldhatóak meg. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a bonyolultságelmélet,
amit a következő alfejezetben tekintünk át röviden.
Előbb viszont néhány speciális típusú Turing-gépről ejtünk szót.
Először egy korlátozott modellt tekintünk, amely csak az inputhossznak megfelelő szalagméretet használhat fel
a számítás során. Legyen a Turing-gép olyan, hogy a δ mozgásfüggvénye eleget tesz a
Q × (V ∖ {#}) → 2Q×V× {Bal, Jobb, Helyben}
és
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Q × {#} → 2Q× {#} × {Bal, Jobb, Helyben}
feltételnek is. Láthatjuk, hogy ugyan a modell nemdeterminisztikus, nem írhatja felül a szalag üres betűit. Ez a
lineárisan korlátozott automata néven ismert nemdeterminisztikus változat éppen a környezetfüggő nyelvek
(CS) elfogadására képes.
Egy Turing-gép δ függvénye, és így maga a Turing-gép is végesen leírható. Egy ilyen leírást az adott Turinggép programjának (kódjának) nevezünk. Az univerzális Turing-gép egy olyan Turing-gép, ami el tudja olvasni
és végre tudja hajtani az így leírt programot: inputként megkapva a programot és az inputot amin azt végre kell
hajtani, képes szimulálni az eredeti (kódolt) Turing-gép működését, és így ugyanazt az outputot szolgáltatni,
amit az eredeti gép adna az adott input esetén. Az univerzális Turing-gép egy általános, elvont számítógép, ami
minden Turing-gépet képes szimulálni, vagyis elvileg a programjának megfelelően képes feldolgozni az input
szót. Ez azt jelenti, hogy van olyan gép, ami minden kiszámítható függvényt ki tud számolni. Az ilyen
univerzális gépek létezésének bizonyítása, illetve megkonstruálásuk nagyban hozzájárult az általános célú
számítógépek megjelenéséhez.

3. 15.3. Bonyolultságelméleti alapfogalmak
Amikor egy probléma algoritmikus jellegű megoldását keressük, általában nem egy teljesen meghatározott
feladatról van szó, hanem az tartalmaz valamilyen paramétert, ami által a probléma általában nem egy konkrét
feladat, hanem egy egész feladatosztály.
Az algoritmus fogalmát a következőképpen adhatjuk meg:
• Az algoritmusnak jól meghatározott feladatot, illetve feladattípust kell megoldania.
• Az algoritmus elkülöníthető lépésekből áll, ezen lépések száma (típusa) véges.
• Elvárt, hogy a feladatra adott megoldást véges időben kapjuk meg.
• Az algoritmus minden egyes lépésének pontosan definiáltnak kell lennie.
• Az algoritmus számára szükség lehet bizonyos bemenő adatokra (input), amivel a megoldandó feladatosztály
egy konkrét feladatát, példányát jelöljük ki. Az inputadatok mennyisége csak véges lehet.
• Az algoritmus válaszoljon a bemenetre. A válasznak megfelelően értelmezhetőnek és természetesen végesnek
kell lennie.
Az egyik legelterjedtebben használt algoritmusmodell a Turing-gép. Itt a lépések a Turing-gép
átmenetfüggvénye alapján értendőek. Érdekes módon ugyanazok a problémák oldhatóak meg más algoritmus
leírásra használt módszerekkel (lambda-kalkulus, parciálisan rekurzív függvények, Markov normál algoritmusa,
RAM-gép, Post kanonikus rendszere stb.).
Ebben a fejezetben néhány fontos bonyolultsági osztályt említünk meg, amiket a Turing-géppel történő
algoritmus megadás és végrehajtás alapján szokás definiálni. Egy számítás idő- és tárigényét az input szó
hosszának függvényében szokás megadni. A bonyolultsági osztályok meghatározásához szükségünk lesz a
számítási módra, amely lehet determinisztikus vagy nemdeterminisztikus. Ezenkívül arra, hogy mely erőforrást
(idő: lépésszám, tár: szalag) vizsgáljuk.
Legyen M egy determinisztikus Turing-gép, a w ∈ Tn (vagyis w ∈ T* és hossza n) input szón a számítás
időigényének a tM(w) függvényt nevezzük, mely a következő alakú:
tM(w) = max{n, k}, ha M a w inputon k lépés után megáll, egyébként pedig ∞.
Egy konkrét számítási folyamat időigényének meghatározása után olyan időigény-fogalmat vezetünk be, amely
egy egész problémára, és nem csak annak egyes példányaira vonatkozik.
Azt mondjuk, hogy egy determinisztikus M Turing-gép időigénye (legfeljebb) f(n), ha M futási ideje egyetlen
legfeljebb n hosszú bemenetre sem több f(n)-nél. Ha egy f(n) időigényű Turing-gép elfogad egy L nyelvet, akkor
azt mondjuk, hogy L ∈ TIME(f(n)). TIME(f(n)) egy bonyolultsági osztály, ami tartalmazza azokat a nyelveket,
amelyek f(n) időben eldönthetőek.
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Formálisan tehát az M Turing-gép időbonyolultsága (maximális időbonyolultsága): tM(n) = max{tM(w), ahol
∣ w∣ ≤ n}. Az időbonyolultság fogalma jól rokonítható a számítógépeinken futó algoritmusaink futási idejével.
Azon nyelvek (problémák) halmazát, amelyekhez van olyan determinisztikus Turing-gép, ami ezek szavait
valamilyen polinomfüggvénnyel megadható időben eldönti (kiszámítja), P bonyolultsági osztálynak nevezzük.
A P osztály problémáiról úgy gondoljuk, hogy őket hatékonyan meg tudjuk oldani hagyományos
számítógépeken.
A tárbonyolultság a számítások közben a szalagokon előforduló leghosszabb sztring hossza (vagyis a nem
szóköz jelek száma).
Nézzük most a nemdeterminisztikus Turing-gépeket. Számítási erejét tekintve a nemdeterminisztikus verzió
sem tud többet a determinisztikus változatoknál, vagyis minden ami nemdeterminisztikusan kiszámítható,
kiszámítható determinisztikusan is. (A másik irány triviális.) A nemdeterminisztikus változat számítási
sebessége, hatékonysága viszont lehet jobb a determinisztikusénál. Ez azt jelenti, hogy pl. „találgatással''
(,,megérzéssel'') hamarabb találhatunk megoldást, mint szisztematikusan keresve. Lássuk, hogy milyen
problémák milyen költséggel oldhatók meg determinisztikus illetve nemdeterminisztikus Turing-gép
segítségével.
Legyen tehát most M egy nemdeterminisztikus Turing-gép. Azt mondjuk, hogy Mf(n) időben eldönti/felismeri
az L nyelvet, ha bármely w ∈ L szóra, a megfelelő kezdőkonfigurációból indulva, van olyan számítás, amely
elfogadja w-t legfeljebb f(n) lépés után, ahol n a w hossza. Azon nyelvek halmazát, amelyekhez van olyan
nemdeterminisztikus Turing-gép, ami ezek szavait valamilyen polinomfüggvénnyel megadható időben eldönti
(kiszámítja), NP bonyolultsági osztálynak nevezzük (N a nemdeterminisztikus, P pedig a polinomiális
szavakból).
A számítástudomány egyik legfontosabb eddig sem nem bizonyított, sem nem cáfolt problémája a P és NP
bonyolultsági osztályok viszonyának eldöntése, vagyis mivel P ⊆ NP, ezért a kérdés P ≡? NP alakba írható.
Általában elfogadott az a feltételezés, hogy a két osztály nem egyezik meg, egyelőre azonban nem ismert olyan
feladat (nyelv), ami NP-ben van és bizonyítottan nincs P-ben.
Minden NP-beli L nyelvre (problémára) igaz, hogy van hozzá egy „tanúnyelv'', amiben az L nyelv minden w
szavára létezik egy tömör (polinomiális időben ellenőrizhető) bizonyíték arra, hogy w benne van az L nyelvben.
Azokra a szavakra, amelyek nem elemei az L nyelvnek nincs ilyen bizonyíték.
A P ≡? NP probléma kb. úgy is felfogható, mint annak a kérdése, hogy vannak-e olyan problémák, amelyek
esetén a megoldás ellenőrzése (sokkal) egyszerűbb, mint a megoldás megtalálása (determinisztikus módon).
Az NP osztály rengeteg természetes és a gyakorlatban is fontos számítási problémát tartalmaz. Például sok
tervezési probléma (utak, kiértékelések, egyenletek megoldásai, VLSI tervrajzok) ilyen. Amikor optimális (egy
adott feltételt kielégítő) megoldást keresünk, akkor a keresett objektum maga lesz a bizonyíték. Ezek a
bizonyítékok gyakran fizikai objektumok vagy azok matematikai absztrakciói, amelyek nem túl nagyok a
probléma méretéhez képest és a feltételek is gyakran polinomiális időben ellenőrizhetőek. Azokat a problémákat
nevezzük NP-teljesnek, amelyek legkevésbé feltételezhetőek, hogy egyben P-beliek is. Egy L problémát NPteljesnek nevezünk, ha abból, hogy L ∈ P, az következik, hogy P = NP. Ez az jelenti, hogy ha valaki
determinisztikusan polinomiális időben tud megoldani egy NP-teljes problémát, akkor minden NP-beli
problémát meg lehet oldani polinomiális időben determinisztikusan is. A legismertebb NP-teljes problémák a
SAT (Boole logikai formulák kielégíthetőségének eldöntése) és a Hamilton-út probléma, vagyis hogy adott
gráfban van-e olyan út (séta)/kör, amely minden csúcspontot érint pontosan egyszer (kör esetén az első és utolsó
csúcs kivételével, amik megegyeznek, így pontosan kétszer kell hogy szerepeljenek), amik a 3.2.1. és 3.1.1.
alfejezetekben találhatóak meg részletesebben leírva.
További fontos bonyolultsági osztályok a LINSPACE és a PSPACE, vagyis a determinisztikus Turing-géppel
lineáris, illetve polinomiális szalagigénnyel kiszámolható problémák osztálya. Érdekes módon a PSPACE
problémaosztály megegyezik a nemdeterminisztikus Turing-géppel polinomiális szalagigénnyel kiszámolható
problémák osztályával, vagyis azt mondhatjuk, hogy PSPACE = NPSPACE. Nagyon érdekes, hogy a korábban
ismertetett nemdeterminisztikus lineárisan korlátozott automata, ami az NLINSPACE feladatosztály
feladatainak megoldására képes, már tartalmaz PSPACE-teljes feladatot. Ennek ellenére a hierarchia nem omlik
össze, minden k kitevőre van olyan probléma/nyelv, amely k-adfokú polinommal adott tárhelyen nem
megoldható, de egy (k + 1)-fokú polinommal adott tárhelyen már megoldható (és mindez a determinisztikus és a

206
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Számítástudományi alapok

nemdeterminisztikus esetre is érvényes külön-külön). Savitch tétele értelmében az NLINSPACE feladatosztály
determinisztikusan négyzetes szalagigényű Turing-géppel (vagyis olyan determinisztikus Turing-géppel, ami az
input hosszának négyzetes függvényével korlátozott szalagterületen dolgozhat) jellemezhető. Az, hogy vajon
lineáris szalagméret elegendő-e minden NLINSPACE-beli probléma determinisztikus Turing-géppel való
megoldásához, a bonyolultságelmélet egy fontos és nehéznek tűnő máig megoldatlan problémája: LINSPACE
≡? NLINSPACE.
Az EXP problémaosztály pedig a determinisztikus Turing-gépekkel exponenciális időben kiszámolható
problémák osztálya.

15.1. ábra - A fontosabb bonyolultsági osztályok hierarchiája (nem tudjuk, hogy mely
tartalmazások valódiak).

Az 15.1. ábrán a fent említett bonyolultsági osztályok egymáshoz képesti viszonya látható. Azt tudjuk, hogy az
EXP-nek valódi része a P (vagyis P ⊊ EXP), de hogy a P és NP, az NP és a PSPACE, vagy a PSPACE és EXP
viszonyok közül melyik tartalmazás a valódi, és hol van esetleg egyenlőség, az nem ismert. Az ezzel foglalkozó
tudósok nagy része úgy gondolja, hogy ezek a bonyolultsági osztályok valódi hierarchiát alkotnak, vagyis nincs
köztük megegyező. Érdekes, hogy a LINSPACE és az NP viszonya sem ismert...
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