
يکي از اهداف اصلي علم نوظهور بيوانفورماتيک، درک فرايند تنظيم ژن در موجودات مختلف است که در چند سال اخير مساله 

مهندسي معکوس در مدلسازي و شناسايي شبکه هاي تنظيم کننده ژني با استفاده از داده هاي بيان ژن محور بسياري از پژوهشها 

فرآيند تنظيم ژنها در سطح سلولي يک روند ديناميک و پويا است، بر اين اساس شبکه هاي عصبي به قرار گرفته است. از آنصجا که 

دليل قابليت آموزش و تنظيم بر اساس داده هاي آموزشي و سيستمهاي فازي به دليل قابليت تفسيرپذيري، الگوريتمهاي مناسبي 

ي، روش هايي براي پيش بيني ارتباطات پيچيده ميان ژن ها انجام جهت اين نوع محاسبات شناخته شده اند. در پايان نامه پيش رو

فازي دارد. هم چنين روشي جهت استخراج روابط از روي داده هاي ريزآرايه پيشنهاد شده -شده است که مبناي شبکه هاي عصبي 

ر بر هم دارند را به عنوان ژن هاي که ساختاري نوين پويا و همراه با بهينه سازي دارد. روش پيشنهادي، ژن هايي که بيشترين تاثي

کنندگي و يا خنثي، مشخص مي کند و در نهايت شبکه تنظيم -تنظيم کننده مي يابد و نوع روابط آن ها شامل اثر سدکنندگي، فعال

سفاتاز ف ژني بر اساس نتايج به دست آمده ترسيم مي شود. اگرچه در ابتدا قصد بر آموزش شبکه با مجموعه داده هاي مربوط به اسيد

هاي يک گياه خاص بود، اما به دليل عدم دسترسي به مجموعه داده نام برده، به عنوان جايگزين، از مجموعه داده هاي استاندارد 

ژن شاخص موثر در مدت سيکل جوانه زدن نوعي مخمر استفاده شد. اين داده ها شامل نمونه هاي جمع آوري  21 ريزآرايه مربوط به

ني مختلف از سيکل سلولي است که جهت نمايش خروجي استخراج شده و در نتيجه تعيين بازدهي با مقايسه روابط شده در نقاط زما

نقطه  12 با cdc21 نقطه زماني و 21 با Alpha بين ژني به دست آمده تجربي، استفاده شده است. مجموعه داده ها به ترتيب شامل

مجموعه اي از ژن هاي مشخص، با نقش تنظيمي در طول چرخه سلول، حاصل شده است  زماني است. فعل و انفعاالتي که از ميان

ي روش دهنده آن است که با اجرا-با نتايج پژوهشي بيولوژيکي پيشين، تحت معتبرسازي قرار گرفته اند. نتايج شبيه سازي نشان

وجي کاسته شده و اين منجر به کاهش شديد خر -از تعداد قوانين استخراج شده جهت بخش بندي فضاي ورودي 21%پيشنهادي، 

محاسبات مي شود، در حالي که ميزان مجموع مربعات خطاي الگوريتم نيز در مقايسه با نزديکترين روش از لحاظ الگوريتم، کاهش 

 يافته است


