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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за публична защита на __.06.2014 г. на 
заседание на катедра "Информационни технологии" към Факултета по математика и 
информатика (ФМИ) на Софиийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски". 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на: 

 ________г. от ________часа на открито заседание.  

 

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ФМИ на СУ (София, 
бул. Джеймс Баучър №5). 

 

Пълният обем на дисертацията е 161 страници. Дисертацията се състои от 5 глави (сред 
които увод и заключение), 32 фигури, 21 таблици. Апендиксът се състои от: списък с 
използванта литература, списък на таблиците, списък на фигурите. Освен това преди 
увода са приложени списък на използваните съкращения и речник на използваната 
терминология. Приложени са списъци с авторските публикации и участия в различни 
научни форуми и проекти. Използваната литература включва 212 заглавия, почти 
всички на английски език.  
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Обща	  характеристика	  на	  дисертацията	  	  

Важност	  на	  проблема	  и	  мотивация	  	  
 
Изчислителната биология е мултидисциплинарна наука, чиято основна цел е да интерпретира и 
анализира биологични данни, като се използват изчислителни методи. Тя обединява знания, 
данни, средсва, методи и техники от биологията, компютърните науки, математиката и 
статистиката, за да бъдат анализирани различни секвенции от данни, като най-често това са 
генетични набори от данни или данни от протеомиката. Тези данни първо се подлагат на 
препроцесинг, с цел да се минимизират грешките от генерирането им, за да може последващата 
аналитична обработка да бъде максимално близка до истината, и да се дадат възможно по-
точни и коректни решения на конкретно поставените задачи. Интерпретацията и анализът на 
такъв тип данни са необходими, защото без тях няма как да бъдат открити нови биологични 
единици (гени, протеини, регулаторни елементи), неизвестни до сега биологични принципи, 
еволюционни тенденции и еволюционна история. 
 
Софт Компютинг е понятие за комплекс от методологии, които работят в повечето случаи 
съвместно, като по този начин се осигуряват гъвкави решения при обработката и анализа на 
подадената информация. Този комплекс от методологии е много подходящ при работа с 
амбициозни задачи, каквито поставят биологията, геномиката и протеомиката. Целта на Софт 
Компютинга е като използва доверителния интервал на несигурността и непълнотата на 
данните, да апроксимира обосновано данните, така че тази апроксимация да бъде приета за 
статистически достоверна. Този резултат трябва да бъде постигнат с минимална цена, както от 
времева гледна точка, така от към ресурси. Основните методи и алгоритми на Софт 
Конпютинга са: Размити множества (Fuzzy sets), невронни мрежи (ANN), еволюционни 
алгоритми (EAs) - които включват Генетичните алгоритми (GAs), гентично програмиране 
(Genetic Programming), графи, Support Vector Machines (SVM), wavelets, rough sets (RS), 
simulated annealing (SA), particle swarm optimization (PSO), memetic algorithms (MA), Ant Colony 
Optimization (ACO), Tabu Search (TS) and Chaos theory, Self-Organizing Maps (SOM). 
 
Софт компютингът е семейство от методи обработващи NP сложни задачи, начело с 
приблизителни разсъждения и функционални и оптимизационни методи за сближение, 
включително методи за търсене. 
 
Като задачи на изчислителната биология или  биоинформатиката, могат да се определят: 
сравняването на секвенции, определяне на структурата на ДНК фрагмент и/или протеин, 
идентифициране на нов ген (или на неговия промоутър), асемблиране на данни от паралелно 
секвениране, филогенетичен анализ, анализ на генна експресия, метаболитни процеси, 
откриване на нови лекарства и др. 
 
За разлика от първите аналитични инструменти в тази област, новите инструменти използват 
статистиката не като основно средство, а като спомагателно, като ролята й в повечето случаи се 
свежда до оценка на коректността на резултата - до колкото това може да бъде оценено. 
Въпреки това, елементът на оценка винаги присъства във всеки един метод и това е едно от 
съществените различия между различните методи. 
 
Методите на Софт Компютинга са подходящи за работа с биологични данни, защото 
предполагат обработката на непълни и неточни данни в големи обеми, а точно такива по 
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характер са биологичните данни. Биоинформатиката позволява анализът да бъде върху много 
обекти едновременно, точно какъвто биологичните данни изискват.  

Цели	  и	  задачи	  на	  дисертацията	  	  
 
Основната цел на настоящата работа е разработването на метод и тестване на варианти за 
алгоритмизации, решаващи подзадачите на метода за асемблиране на данни от паралелно 
секвениране, за които съществуват референтни секвенции.  
 
За постигането на така поставените цели се наложи да се решават следните по-специфични 
задачи: 
• Дефиниране на задачата за анализ, с ясно определяне на ограниченията които се налагат от 

характера на данните 
• Определяне на общата схема от проблеми, които следва да се предложат методи и 

алгоритми, заедно с връзките и преходите между тях. Всеки проблем съставлява отделна 
съвкупност от алгоритми, която може да се изпълни и самостоятелно върху подходящ тип 
данни: 
o Проблем 1: генериране на предварителни статистики за данните  
o Проблем 2: откриване и корекция на фоновия шум в NGS данните – целта е да се 

подобри качеството на използваните данни. Третира се като опция. В основата на 
метода стои невронна мрежа, която използва както генерирани данни от Проблем 1, 
така и данни от сравняване. 

o Проблем 3: генериране на т.нар. МИРПИ – Мрежа от изкуствени референтни прочити-
идентификатори. Тази мрежа се изгражда въз основа на референтния геном. 
Присъствието й се обосновава от замисъла за създаване на последователна мрежа от 
къси прочити, мястото между които следва да се запълни от асемблатора.  

o Проблем 4: да се разработи матрица, която да се използва при сравняването на 
секвенциите, и която да дава необходимите резултати при “препокриващи се 
секвенции” 

o Проблем 5: асемблиране на данните от паралелно секвениране, базиран на синергизма 
OLC - графи на Де Брюйн.  

o Проблем 6: предложение за статистическа валидация на получените резултати от 
асемблирането – тест за достоверност и сравнителен анализ с референтния геном и 
други платформи за асемблиране на данни от паралелно секвениране 

Обем	  и	  структура	  на	  дисертацията	  	  
Пълният обем на дисертацията е 161 страници, като тя се състои от 5 глави, 32 фигури, 21 
таблици. Апендиксът се състои от: списък с използванта литература, списък на таблиците, 
списък на фигурите. Освен това преди увода са приложени списък на използваните 
съкращения и речник на използваната терминология. Приложени са списъци с авторските 
публикации и участия в различни научни форуми и проекти. Използваната литература 
включва 212 заглавия, почти всички на английски език.  
 

Глава I въвежда накратко в проблематиката и задачите по асемблиране на данни от паралелно 
секвениране. В тази глава се изяснява важността на проблема. Определят се целите и задачите 
на дисертацията. 
 



 	  
6	  

	  
	   	  

Глава II представлява подробен обзор на проблемната област, характеризиране на обектите на 
изследването, на известните методи, подходи, алгоритми и софтуерни програми за решаване на 
задачи, подобни на задачата от нашата дисертация.  
 
Глава III представя различните видове формати на данни от гледна точка на информатиката, и 
някои стандартни софтуерни решения за конвертиране от един вид данни в друг. Представени 
са авторските разработки на различни методи и алгоритми, с помощта на които се решават 
както отделни задачи на изчислителната биология, така и разработения метод и алгоритмично 
представяне за проведеното асемблиране на данните, използвани в изследването. Показани 
части от авторските разработки, както общи и детайлни схеми на процеса на анализ и 
обработка на данните. 
 
Глава IV представя анализ на проведените експерименти и на получените резултати. 
 
Глава V представя виждането ни за приносите (научни и приложни) от нашата работа, както и 
идеите ни за бъдещите насоки за развитие и оптимизация на предложените методи за 
асемблиране на данни от паралелно секвениране. 
 
Дисертацията завършва със списък на цитираните литературни източници, списък на 
използваните съкращения, речник на използваната терминология, списък на таблиците, списък 
на фигурите, списък с авторски публикации. 

Кратко	  съдържание	  на	  дисертацията	  

Глава	  I.	  Увод	  	  
 

Асемблирането на данни от паралелно геномно секвениране е процес на йерархично 
структуриране на данните, при който те се подреждат, така че да се получи in silico 
реконструкция на изследвания геномен обект. Тази реконструкция е предполагаема, и поради 
тази причина се прилагат различни методи за оценка достоверността на реконструкцията. При 
асемблирането група от къси прочити формират т.нар. контиги (по-дълги секвенции, от 
няколко къси прочита), а контигите в т.нар. скафолдове (scaffolds), които представляват 
наредени контиги. Контигите предполагат провеждането на множествено сравняване на 
секвенции, което е съпроводено с изграждането на т.нар. консенсусни секвенции, които трябва 
да отразяват общия вид на препокриващите се райони от късите прочити.  
Резултатът от асембирането се оценява чрез големината и точността на контигите и супер 
контигите. Големината на асемблираните прочити обикновено се определя статистически, като 
се включват показателите: максимална дължима, средна дължина, комбинирана обща дължина, 
N50. Показателят N50 всъщност представлява дължината на най-малкия контиг сред най-
дългите контиги, чиято обща дължина образува минимум 50 % от всички асемблирани данни.  
 
Технологиите за ДНК секвениране споделят едно фундаментално ограничение: късите прочите 
са много по-малки по размер дори от най-малките геноми. Технологиите за паралелно 
секвениране преодоляват този недостатък чрез изпозлването на различни ИТ решения, главно 
основани на оптимизационни и скорингови алгоритми, съпроводени с изпозлването на методи 
на изкустевен интелект и статистичека валидация. Това дава възможност да се използва 
асемблиращ софтуер, който възстанови структурата на изследвания геном с по-голяма точност. 



 	  
7	  

	  
	   	  

Естествено, пред всеки един софтуер за асемблиране стоят редица предизвикателства, 
продиктувани от общите характеристики за всички геноми: наличието на хомополимерни 
участъци, наличието на повтарящи се секвенции, грешки на секвенатора, единични 
нуклеотидни полиморфизми, които допринасят за разнообразието на гените и тяхното 
проявление. Високата степен на покритие на генома способства по-лесното определяне и 
разделяне на повторите, но се влияе негативно от високите нива на грешка от самия процес на 
секвениране.  

Асемблирането на данни от пълното геномно секвениране е съпроводено от комплексността на 
изчислителния процес на големи обеми от данни.  

Обикновено алгоритмите за асемблиране на данни, а така също и техните имплементации се 
характеризират с висока степeн на комплексност и сложност. Една операция по асемблиране 
може да изисква високо производителни изчислителни платформи, особено за големите геноми. 
Успехът на един алгоритъм може да зависи от прагматичен инженеринг и евристики, получени 
емпирично по правилото на палеца. Евристичният подход може да помогне за преодоляване на 
сложно повтарящи се модели в реални геноми, случайни и систематични грешки в реални 
данни, както и при разрешаване на проблема с физическите ограничения на компютри от тип 
работна станция. 

Глава	  II.	  МЕТОДИ	  И	  АЛГОРИТМИ,	  ЛИТЕРАТУРЕН	  ПРЕГЛЕД	  
 

Вследствие на изложеното в Глава I, освен основните ИТ проблеми пред асемблирането като 
корпоративен процес, се поставят широк кръг от междинни проблеми и ограничения за 
ефективно решение.  
 
В настоящият реферат не е възможно изчерпателно да бъдат предствени горе упоменатите 
методи и алгоритни, затова ще представим някои от методите и алгоритмите, респ. 
софтуерните решения, свързани конкретно с асемблирането на данни от паралелно секвениране.  

1. Алгоритми за асемблиране, използващи графи 
 
Алгоритмите за асемблиране, използващи графи, биха могли да бъдат групирани в три 
категории. Групата от методи Overlap/Layout/Consensus (OLC) предполагат т.нар. препокриване 
на графи. Групата методи, базирани на de Bruijn Graph (DBG) използват някои форми на K-mer 
графи. Симбиозната група съчетава методи от предходните две категории. 

Графът представлява абстрактно представяне на връзките и процесите между различните 
обекти и е широко използван в компютърните науки. Върховете и дъгите се наричат още възли 
и рамена. Съвкупността от всички насочени дъги съставя пътя, по който се преминава от 
състояние в състояние. Съществува т.нар. “опростен път”, при който всеки връх участва в 
общия път само два пъти: един път като начално състояние и един път като крайно състояние, 
т.е. през него се минава само веднъж в процеса на обход на върховете. Характерно за този тип 
пътища е, че те не могат сами да пресичат себе си. На върхове и дъгите могат да бъдат 
присвояни различни атрибути и семантика.  

Препокриващите се графи представят секвенционните прочити и техните региони на 
препокриване. Препокритията трябва предварително да бъдат подложени на серия от 
предварителни изчислителни процеси и сравнявания по двойки. От концептуална гледна точка, 
върховете на графа са късите прочити, а дъгите - регионите на препокритие. В практиката, 
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графът може да има уникални елементи или атрибути, за да бъдат различими 5’ и 3' краищата 
на всеки къс прочит, права и обратна комплентарност на прочитите, дължина на прочитите, 
дължина на препокритията, тип на препокритието (suffix-to-prefix или containment). Пътищата 
на графа показват кои са потенциалните контиги, като всеки път може да бъде превърнат в 
конкретна последователност от късите прочити. Има два начина, по които могат да бъдат 
обработени семантиките на двойната спирала на ДНК. Ако графът има отделни върхове за 
краищата на късите прочити, тогава изходът на пътя в графа трябва да завърши в 
противоположния край на късия прочит, от който е тръгнал. Ако графът е построен, така че да 
има отделни рамена за определяне правата и обратна секвенция, тогава пътят за конкретния 
“стренд” трябва да приключи във връх със същия “стренд”, от който е тръгнато.   

Графът на Де Брюйн е разработван извън контекста на концепцията за ДНК, с цел да бъдат 
преставени стрингове от букви, принадлежащи на крайни азбуки. Върховете представят всички 
възможни стрингове с фиксирана дължина. Дъгите от своя страна са от типа “suffix- to-prefix” и 
представляват точни препокрития. 

Графът от тип  К-mer е частен случай на графа на Де Брюйн. Неговите върхове представляват 
всички подсеквенции с фиксирана дължина, извлечени от прочита. Неговите дъги, от своя 
страна са всички региони на препокритие с фиксирана дължина, между подсеквенциите, които 
са последователни в прочита. Според една формулировка, съществува едно рамо за к-мер-а, 
който излиза от всяка нуклеотидна база, като това не е валидно единствено за К-1 базите. 
Върховете в този тип графи представляват регионите на преокритие от К-1 нуклетидни бази. 
Алтернативно, се посочва, че е възможно да има един връх, който да е изражение на к-мер-а, 
който започва от всяка нуклеотидна база. Докато рамената представляват регионите на 
препокритие от К-1 нуклеотидни бази. По построение, графът трябва да съдържа пътя, 
съотвестващ на оригиналната секвенция. 

Пътят пресича сам себе си в елементите от графа представляващи К-мер-ите в секвенциите, с 
мултипликативен индекс по-голям от единица. 

Повтарящият се граф е приложение на К-мер-ния граф. Той предполага по-малка дължина на 
пътя, т.к. повторите сред прочитите се отразяват веднъж. Върховете и рамената се извличат от 
асемблираната референтна секвенция. От друга страна уникалните геномни прочити генерират 
само по един път в графа, докато повторите налагат както конвергенция , така и дивергенция на 
пътищата, което води до определена цикличност. Повтарящите сес графи могат да бъдат 
използвани за идентификация и каталогизиране на повторите. 

Графът от тип К-мер може да представя много секвенции вместо една единствена. При 
прилагането върху данни от WGS асемблиране, К-мер-ния граф е изграден от входни прочити. 
Всеки прочит генерира собствен път. Прочитите с идеални препокриващи се региони генерират 
един и ссъщ път. Ето защо, идеалните препокрития лесно се идентифицират без да се налага 
сравняването на секвенциите. В сравнение с препокриващите се графи, К-мер графите са по-
чувствителни спрямо повторите и грешките от секвенирането. Пътищата в препокриващи се 
графи конвергират в повторите ако последните са по-дълги от прочита, доакто при K-мер-ният 
граф конвергенцията се осъществява единствено в перфекти повтори с дължина К или по-
голяма, като К трябва да бъде по-малко от дължината на прочита. 

Всяка единична нуклетидна грешка в секвенцията води до повишаване на т.нар. “False” 
върхове в к-мер-ния граф. Всеки такъв връх има шанс да участва в изграждането на пътя и по 
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този начин да доведе до грешна конвергенция на пътищата. 

Истинските данни от WGS секвенирането са носители на проблеми при препокриващите се 
графи и к-мер графите. 

1. Spurs - това са кратки “глухи” отклонения от основния път. Резултат са от предимно на 
грешки от секвенирането в единия край на прочита. Могат да бъдат индуцирани също 
така и когато нивото на покритие падне до нула. 

2. Bubbles  - това са пътища, които първо се отклоняват, а след това присъединяват. Образуват 
се когато грешката от секвениране е в средата на прочита, а също така и при единичен 
полиморфизъм. Качествената детекция на такива пътища не е тривиална задача.  

3. Усукано въже - това са пътища, които първо са конвергирали, а след това са дивергирали, и 
образуват визуално усукване. Те са резултат от наличието на повтори в таргетния геном. 

4. Cycles  - това са пътища, които конвергират със самите себе си. Резултат са от наличието на 
прочити-потори. Например няколко повтора индуцират появата на малки цикли. 

Разклоняването и конвергенцията, разбира се водят до увеличаване комплексността на графа,  
при което могат да се получат трудни за решение проблеми. В по-голямата си част 
усложненията са предизвикани от наличието на прочити-повтори и наличието на грешки от 
секвенирането. 

В контекста на теорията за графите, асемблирането е проблем за намаляването на 
комплексността на даден граф. Най-оптималното редуциране на графа се отнася към клас от 
проблеми, наречен NP-сложност, за който все още не е открито унифицирано и ефикасно 
решение. Ето защо, асмеблаторите се обръщат към евристичните алгоритми и апроксимиращи 
решения, с цел да се избяга от повторяемостта, поправянето на грешки, намаляване на 
сложността, разширяване на опростените пътища, и в крайна сметка оптимизиране на графа. 

2. Greedy граф-базирани асемблатори 
Първата група пакети за асемблиране на данни от NGS технологии използват т.нар. “greedy” 
алгоритми. Те са описани в обзорите. 

Този вид алгоритми изпълняват по една основна операция: при даден прочит или контиг, 
добавят още един прочит или контиг. Тази операция се повтаря докато добавянето престане да 
бъде възможно. Всяка операция използва следващия елемент с най-висока степен на 
препокриване със входния. Оценяващата функция измерва например броя на съвпадащите 
нуклеотидни бази в региона на препокриване. Ето защо контигите нарастват чрез “greedy” 
разширяване, винаги вземайки прочита, който е намерен, следвайки постановката за най-висока 
оценка за препокрието. Този тип алгоритми могат да изпаднат в колапса на локалния . 

Това са имплицитни граф алгоритми. Те драстично опростяват самия граф чрез приемането за 
единствено вярно решение само рамената с най-висока оценка. Възможна е оптимизация, като 
се приеме, че може да съществува едно единствено препокриване за всеки от краищата на 
прочита, който обработват. Друг вариант е, вече използваните препокривания да бъдат 
изключвани от по-нататъшната обработка на данните, след приключване на работата по 
контига. 

Както всички асемблатори, тези алгоритми се нуждаят от механизми, чрез които да се избягва 
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включването на false-positive препокрития в контигите. Препокритията индуцирани от 
повтарящи се секвенции обикновено са с по-голяма оценка от колкото оригиналните. 
Асемблатор, който използва false-positive препокрития ще състави контиги, които ще включват 
несвързани секвенции, и ще произведе химера. 

3. Препокриващи/Подреждащи/Консенсусни асемблатори1 
 

Асемблаторите от този тип използват препокриващ се граф. Операциите се развиват на три 
етапа: 

1.Откриването на препокриващите се региони се извършва чрез множествено сравняване на 
секвенциите, а така също и сравняване по двойки. Използвани са евристики, за да се подобри 
ефективността на алгоритъма. Софтуерът преизчислява К-мер-ите за всички прочити, като се 
избират кандидат - прочити, които споделят едни и същи К-мер-и. Между К-мер-ите на 
кандидатите, отговарящи на поставените условия се правят секвенционни сравнявания. 
Процедурата по откриване на препокриващи се региони е чувствителна към настройките за 
дължина на К-мер-а, минималната дължина на препокриващия се регион и минималния 
процент на идентичност, изискван за дефиниране на покритие. Тези три параметъра засягат 
устойчивостта при грешки, в лицето на грешките в базите и ниското покритие при 
секвенирането. Процесът по откриване на препокриванията може да бъде паралелизиран чрез 
матрично разделяне.  

2.Конструирането и манипулацията на препокриващия се граф води до приблизителна 
подредба на прочитите. Препокриващите графи позволяват да не се включват  “sequence base 
calls“, което е предпоставка големите геномни графи да могат да бъдат подложени на 
компютърна обработка без да предизвикват недостиг на RAM памет. 

3.Множественото сравняване на секвенции (МСС) се характеризира с прецизност на 
подредбата на прочитите и съставянето на консенсусната верига. Основен недостатък на 
метода е, че липсва ефективен начин на изчисление на оптималния вариант. Ето защо, на 
фазата “съставяне на консенсусната секвенция” се използва прогресивно сравняване по двойки 
прочити, като основен критерий например може да бъде добрата приблизителна подредба на 
прочитите. Процесът може да бъде паралелизиран чрез разделяне на секвенциите по  контиги. 
Най-широко използваният софтуер в тази област е Newbler, дистрибутиран от 454 Life.  

4. Граф на Де Брюйн 
Третият подход за асемблиране е граф на Де Брюйн и е най-широко използван при къси 
прочити от платформите Solexa и SOLiD. В основата му лежат к-мерните графи, които със 
своите атрибути го правят атрактивен при големи количества къси прочити. Този тип графи не 
изискват предварително откриване на препокриващите се райони чрез изчисления от типа 
“всеки срещу всеки”, не се налага помненето на всеки прочит или неговите препокрития, и в 
същото време избягва секвенциите, не отговарящи на минималните критерии за качество. Дори 
напротив - к-мер графът съдържа истинските секвенции, а при големи геноми графът може да 
изчерпи наличната памет. Този подход често пъти предполага използването на дистрибутирана 
памет. 

Подходът често пъти се описва като граф на Де Брюйн или Ойлеров граф, който се основава на 

                                                             
1 Overlap/Layout/Consensus Assemblers (OLC) 
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идеалния сценарий. Ако разполагаме с  перфектни данни (чисти от грешки), к-мер-ният граф 
осигурява пълно покритие иобхожда всеки прочит. Когато всеки връх (прочит) на графа се 
обхожда само веднъж, тогава говорим за граф на Де Брюйн. Реалните данни създават редица 
казуси, които усложняват алгоритъма и използването на к-мери. 

Конструирането на графа става по-бързо когато се използват т.нар. хеш таблици, в които се 
прави претърсване за всеки к-мер. Въпреки че хеш таблиците изискват и консумират 
допълнително памет, к-мер графът съхранява само по веднъж всеки един от к-мер-ите, 
независимо колко пъти к-мерът се среща в прочитите. От гледна точка на използвата 
компютърна памет, графът заема по-малко ресурси отколкото прочитите, като едновременно с 
това биват прочетени и к-мерите. 

Съществуват четири основни фактора, които усложняват прилагането на к-мер графите за 
асемблиране на ДНК секвенции. 

1. ДНК има двойна верига. Права секвенция, от който и да е прочит може да се препокрие 
както от права, така и от обратна секвенция от другите прочите. К-мер графът съдържа 
върхове и рамена както от правата, така и обратната секвенция. Това предполага 
създаването на допълнителни механизми, които да предотвратят цялостно двойно 
асемблиране. Отделна имплементация съхранява правата и обратната секвенции, заедно 
като  подобни полу-върхове, като се налага ограничението, че пътищата трябва да влизат и 
излизат от един и същ полу-връх. Друго решение представя алтернативните вериги на ДНК 
секвенциите, като един връх с две страни, като тук пътят трябва задължително влезе от 
едната страна, а излезе от противоположната.  

2. Реалните геноми представляват сложни повторяеми структури, включващи тандеми от 
прочити, прочити - включени в други прочити. Повторите, които са по-дълги от размера на 
к-мера, водят до мрежа от к-мерни графи, което усложнява  задачата с асемблирането. За да 
бъде асемблирането то трябва да може да разделя конвергиралите пътища, които са 
представени от т.нар. « collapsed» повтор.  

3. Палиндромът е ДНК секвенция, която е сама на себе си обратно комплементарна. 
Палиндромите предизвикват създаването на циклични пътища, т.к. водят към тях самите. 
Съществува поне един асемблатор, който дава много елегантно решение на този проблем - 
Софтуерът Velvet  поставя изискване към К - дължината на к-мера, да бъде нечетно число.   

4. Реалните данни винаги съдържат грешка от секвенирането. Асемблаторите от класа на Де 
Брюйн графите използват няколко техники, за да намалят чувствителността към този тип 
грешки. Първо, прочитите биват подлагани на препроцесинг, с цел изчистване на грешките. 
Второ, върховете на графа биват претегляни чрез прочитите, които ги образуват, а след 
това «слабите» пътища биват разрушавани. Трето, те преобразуват пътищата в секвенции и 
използват алгоритми за сравняване на секвенциите, с цел обеденяване (съкращаване) на 
сходните пътища. Много от тези техники  идват от класа на ойлеровите асемблатори.  

Глава	  III.	  ДАННИ,	  АВТОРСКИ	  ТЕОРЕТИЧНИ	  РАЗРАБОТКИ,	  ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ	  
 

1. NGS Данни 
 

През годините са създадени различни технологии на секвениране, като за първото поколение е 
възприето да се казва, че това е традиционният начин, при който получаваме секвенци на 
отделни гени от съответния геном. Този тип секвениране се оказва, че е доказано най-точният и 
в същото време най-бавният и скъп процес в сравнение със последвалите поколения 
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секвенирния (2-ро, 3-то и 4-то), които за краткост ще наричаме “Следващо поколение 
секвениране”, въпреки че в литературата възприетият термин “Next Generation Sequencing” се 
отнася предимно за втората генерация машини, които предлагат паралелно секвениране. 
Характерното за всички “следващи”, е че произвеждат множество от секвенции с определена 
дължина, която е предмет на конкретната технология. 
 
От гледна точка на представянето на данните от секвениране, независимо от технологията, 
която е използвана за получаването им, това са файлове с буквени и/или цифрови 
последователности. Азбуката е 4-буквена като е възможно наличието на 5-та буквва, която 
отразява несигурността в конкретната база, т.е. не може да се каже със сигурност коя от 4-те 
нуклеотидни бази е прдставена.   
 
Съществува множество от файлови формати, разработени конкретно за данни от секвениране 
на ДНК/РНК. В настоящата работа са използвани следните файлови формати:  fasta, sff, sra, 
fastaq. 
 
Различни са мотивите, поради които в определени ситуации се предпочита един вид файлов 
формат пред друг. В следващата таблица са дадени описанията им, както и какви данни 
съдържат. Файловите формати са подрени според тяхната йерархия, в засимост от данните, 
които съдържат: 
 
FASTA - Секвенционни прочити и идентификатори към всеки секвенционнен прочит. Първият 
ред започва задължително със знака “>”. FASTA файловете, генерирани на базата 454 SRA 
файловете допускат 5 буквена азбука, където освен буквите A, C, T, G се появява и N-
символизираща несигурност в значението (т.е. може да бъде някоя от другите 4 букви), освен 
това всички букви са главни. Примерен изглед: 
 
>Ecolik12     4300K bp     
CCTTGTGCAGTAGCACTTAATCATCATGTTTTAGCATTTTGATCTTCTGCTCAATTTCTT     
AAGCTAGACGCTCAATCTTCTTATGATGAACGATTTCTTCTTCATGGTGTTTTTTCATAT 
...... 
Предпочитан е, когато са необходими единствено секвенциите. 
 
FASTAQ - Съдържа освен секвенциите и количествените характеристики за всяка една база. 
Първият ред за прочит задължително започва със знака “@”, следван от идентификатора на 
секвенцията. Вторият ред е самата секвенция, като за разлика от FASTA формата няма 
прекъсване на реда, т.е. една секвенция е представена на един ред, като не се допуска 
многоредово представяне. Третият ред за почва със знака “+” и може да е последван от 
идентификатор или друга допълнителна информация. Четвъртият ред съдържа количествените 
характериките, като за всяка база има точна една характеристика. Т.е. FASTQ форматът 
съдържа N на брой групи с информация, като N  приема стойности от 1 до броя на 
секвенираните къси прочити. Примерен изглед: 
 
@SEQ_ID Ecolik12     4300K bp       
CCTTGTGCAGTAGCACTTAATCATCATGTTTTAGCATTTTGATCTTCTGCTCAATTTCTT 
 + 
!''*((((***+))%%%++)(%%%%).1***-+*''))**55CCF>>>>>>CCCCCCC65  
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SFF - Този файлов формат е разработен от 454 и NCBI. Съдържа информация за т.нар. 
Flowgram, който представлява съвкупност от следните параметри: base call, phred quality score, 
flow value , като целта е да кодира поточните тегла на всяка нуклеотидна база, давайки мярка на 
вероятността базата да бъде именувана с конкретна от 4 буквената азбука {A,C,T,G}. Когато не 
е сигурна се приема за N. Държи се също така сметка хомополимерните участъци. Може да се 
използва като вход за създаване на SRA файлове. 
 
SRA - Формат за данни в бинарен вид. Предимствата му са: 

• Всички данни от едно секвениране се съдържат в един файл, като по този начин се 
елиминира нуждата от .tar създаване на архив. 

• Данните са индексирани и позволяват случайно търсене 
• Данните са в компресиран вид. 
• Възможен е стрийминг, т.е. могат да бъдат четени от една входна точка 

Данните са самоидентифициращи се, т.е. могат да бъдат асоциирани с името на самия файлов 
контейнер. Съдържат идентификатори за дата и час на секвенирането, параметри на 
конфигурацията и изпълнението, име на инструмента, версия и наименование на програмата, и 
т.н. 

 
Таблица 1: Основни характеристики на файловите формати 

Файлов 
формат 

Арх
ив 

Готов за 
стрийминг 
при 

зареждане 

Допълните
лни данни 

Мета 
данни 

Компре
сия 

Индексир
ане 

Парсване на 
имената на 
прочитите 

Индексиране 
на имената 
на прочитите 

SRA ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
SFF НЕ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
SRF НЕ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Нативни 
формати2 

НЕ НЕ ДА НЕ НЕ НЕ ДА ДА 

FASTQ НЕ ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ 
FASTA НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ДА НЕ 

 
  

В дисертацията са използвани данни от Sanger и 454 за моделното растение Arabidopsis 
Thaliana. Особеното при NGS данните е, че те са за модифициран организъм чрез Ti Plasmid с 
линията pBI121 (чийто геном е известен и също участва в процесите по обработка), а 
секвенирането е от тип EST, т.е. секвенираните данни отразяват само кодиращите участъци от 
ДНК-то на обекта и съдържат общо 79990 символни низа. 

5. Обща схема на алгоритъма за асемблиране 
 

Целият процес на асемблиране на прочитите от паралелно секвениране е представен в следната 
схема. Основните етапи от нея са разгледани подробно в следващите точки. 
 

                                                             
2  Нативните формати се разработват специално за конкретна технология и производител на 
секвенционни данни. Поради тази причина те са с различен формат. Представят освен 
геномни/протеомни последователности и допълнителни данни, характерни единствено за конкретната 
платформа. 
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6. Конструиране на матрица и алгоритъм при “препокриване на 
последователности от тип overlap-и ” 

Когато съставяме матрицата за overlap-ите, трябва да държим сметка дали този елемент е краен, 
т.е. дали има само леви или десни оверлапи за конкретен прочит. Тогава пътища имат вида: 
ИРПИ1- ИРПИ2 
ИРПИ3-Х1 
ИРПИ3-Х2 
ИРПИ3-Х6 
Y1- ИРПИ4 
Y20- ИРПИ4 
Y35- ИРПИ4 
ИРПИ(n-1) – ИРПИ(n) 
 
Т.е. един път винаги: 

1. започва с ИРПИ елемент 
2. завършва или с ИРПИ или с краен прочит 
3. не съдържа повече от 2 ИРПИ елемента 
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В тази ситуация предполагаме, че можем да направим консенсусна верига, на база 
препокриващи се overlap-и, т.е.получаваме пътя ИРПИ3 - ИРПИ4. Ето един пример: 
 
1) ИРПИ1 О1 О2 О5 О6 О8 О107 
2) ---------  ---  --- О4 О6 О8 О109 О200 О3 О4 О7 ИРПИ2  
============================================= 
3) ИРПИ1 О1 О2 О5 О6 О8 О109 О200 О3 О4 О7 ИРПИ2 
 
О1 - означава Overlap 1, т.е. сравняването е по id-тата на препокритията. Тази методология 
значително ускорява процеса, т.к. по този начин избягваме множественото сравняване на 
секвенции, като го заместваме със сравняване на идентификатори от числов тип за вече 
направени сравнения по двойки секвенции, като в консенсусната верига за пътя остават тези id-
та, които не са крайни, или които са с по-добра оценка. 
 
Матрицата за припокриване, която се използва има вида: 
 

 
Тя е приложима, както при определяне на препокриващите се райони в прочитите, така и за 
алгоритъма за препокриване на пътищата, съдържащи крайни елементи.  Тук особено важен е 
фактът, че при конструиране на overlap-ите се изплзват комбинации от 2-ри клас с n на брой 
елементи. Информацията, която се генерира въз основа на този процес се записва в таблица със 
следния формат: 
 
Таблица 2: Таблица на Късите прочите и ИРПИ елементите 

Име на параметъра Описание 
Id_file Името на файла, от който се извлича информацията 
Id_Sequence Идентификатор на секвенцията 
Sequence_name Име на секвенцията 
Id_Chromosome Номер на хромозата, към която принаделжи секвенцията. Прилага 

се когато Sequence_type=1. В останалите случаи е нула. 
Sequence_type [0;1] – т.е. може да бъде ИРПИ, когато е 1, и прочит – когато е 0 
Sequence Секвенцията, като стринг 
 
Тази таблица е базова, и се използва при генерирането на комбинациите за overlap-ите. 
 
Таблица 3: Информация, генерирана от overlap-ите 

Име на параметъра Описание 
Id_file Името на файла, от който се извлича информацията 
Id_overlap Идентификатор за overlap-а 
Id_pattern Идентификатор за pattern сравняваната секвенция (Id_Sequence) 
Id_subject Идентификатор за subject сравняваната секвенция (Id_Sequence) 
Pattern_name Име на pattern секвенцията 

 A C T G N      При това положение като резултат се връщат: 
• Начална позиция на overlap-а в секв.1 
• Начална по позиция на overlap-а в секв.2 
• Брой на припокритите бази 
• Припокритите секвенции 

A 1 -3 -3 -3 1 
C -3 1 -3 -3 -3 
T -3 -3 1 -3 1 
G -3 -3 -3 1 -3 
N 1 -3 1 -3 1 
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Subject_name Име на subject секвенцията 
Pettern_type Аналогично на Sequence type – за pattern секвенцията 
Subject_type Аналогично на Sequence type – за subject секвенцията 
Start_Pattern_Position Позиция, от която стартира препокриването в pattern секвенцията 
Start_Subject_Position Позиция, от която стартира препокриването в subject секвенцията 
Score Брой на нуклеотидните бази в препокриващия се район 
Relative_Mean_Score Средно %-тно изражение на покритието (т.к. прочитите са с 

приблизително еднаква дължинае коректно да се използва средна 
величина).    
RelativeScore = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑀𝑒𝑎𝑛(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛 ; 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)) ∗ 100 

p.value Тази статистика се измерва като се използва ttest за две вериги – по 
една за pattern и subject секвенциите, като всички бази, които са извън 
overlap-а се полагат за нули,  а всички бази принадлежащи на overlap-а 
се полагат за единици. Колкото е по-ниска е ст-та на p.value, толкова 
по-добър е overlap-a, т.е събитието не случайно. 

Pattern_Position [L;R;M;Eq;NA] – т.е. ляв, десен, междинен, еднаквост, липса на 
препокриване, по отношение на pattern секвенцията.  

Subject_Position Аналогично на Pattern_Position. Когато Pattern_Position е L или R, то 
Subject_position приема ст-сти R или L. Когато едната позиция е Eq или 
NA, то и другата е Eq или NA. 

Overlap_sequence Секвенцията на препокриване 
 
След генерирането на последната таблица се пристъпва към детекция на повторите в данните 
от паралелното секвениране. Повтор е наличен когато в таблицата Start_Pattern_Position= 
Start_Subject_Position. Премахват се всички overlap-и, които съдържат повтори. По този начин 
едновременно намалява пространството за последващи обработки, без да засягаме възможните 
пътища, и без да елиминираме възможността за поява на повтор в друг контиг. 
 
Следваща стъпка е клъстериране на таблицата според р-стойност и определянето на различните 
категории припокривания. На база получените резултати, определяме категориите, които ще 
участват в създаването на пътищата, т.е. това ще бъде един допълнителен филтър за качество 
на генерирания път. Презумцията е, че колкото е по-голяма степента на покритие, толкова е по-
голяма вероятността това препокриване  да образува действителна секвенция. 
 
Съществува вариант при, който няма препокритие. Тогава се преминава към прилагане на 
метода за запълване на интервалите в пътищата, който е развит върху концепцията «свързания 
краища». 

7. Mетод за запълване на интервалите в пътищата 
 
Използването на технологията «свързани краища» работи с приемането, че между всеки две 
секвенции, отстоящи на N на брой нуклеотидни бази една от друга, може да се намери такава 
последователност, която е локализирана в интервала по между им.  
 
Този принцип използваме при съставянето на двойките (X;Y), където X и Y са прочити между, 
които съществува интервал. Тези двойки: 

• «бластваме» срещу референтния геном, в резултат получаваме липсващата секвенция от 
референтния геном. 

• Спрямо получената секвенция се извършва картиране на неиползваните прочити, и се 
възприемат, тези, които най-добре пасват. 
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Тази процедура е възможно да се повтори няколко пъти за един и същ път, т.к. е вероятно 
ИРПИ1 – ИРПИ2 да бъде накъсан на повече от едно място. 
 
Т.к. разполагаме с референтен геном и МИРПИ – построена на база референтния геном, отпада 
за разглеждане различни варианти на подреждане на секвенциите от тип ИРПИ, но остават за 
изясняване двойките (X;Y). 
Целта е построяване на графа от ИРПИ1 до ИРПИ2 при следните условия: 
ИРПИ1-Х1 
ИРПИ1-Х2 
Y1- ИРПИ2 
Y2- ИРПИ2 
Двойките (X1;X2) и (Y1;Y2) не се изследват, т.к. това по дефиниция са алтернативни пътища, в 
които X1 и X2 са крайни прочити с единствен overlap от ляво, а Y1 и Y2 са крайни прочити с 
единствен overlap от дясно. Ако при съпоставянето на тези двойки срещу рефентния геном не 
се открият инсерции, това означава, че X1 и X2 принадлежат на различни хромозоми. 
Аналогичен е изводът za Y1 и Y2. В тази връзка и при съставянето на МИРПИ се взима под 
внимание и принадлежността към хромозомата. Тази комбинация на методи “свързани краища” 
и съпоставяне за принадлежност към хромозоми се приема за Greedy алгоритъм, в срванение с 
чистия метод на “свързани краища”, който се счита за Brute-force алгоритъм. 

8. Mетод за оценка на пътя в графа 
 

Определянето на пътя следва схемата: 
• Прави се категоризиране на overlap-ите според процента на покритие: I-ви най-добри, 

II-ри най-добри, III-ти най-добри препокрития и т.н. Категориите са l на брой и се 
определят динамично след клъстеризация на резултатите от покритието. 

• Избира се път с максимален коефициент на пътя. Когато са налични пътища с еднакви 
или оценки, се предпочита този с максимален брой I-ви най-добри препокрития. Това 
гарантира оптимизация на самия процес на асемблиране. 

Данните за всеки път, които са необходи, за да се направи избор са: 
• Общ брой на върховете в пътя (подграфа) 
• Идентификатор на пътя 
• Брой върхове от категория I 
• Брой върхове от категория II 
• Брой върхове от категория III 
• Брой върхове от категория ... 
• Брой върхове от категория l 
• Общ коефициент на пътя – колкото е по-нисък коефициента, толкова по-ниско 

качествен е пътя, защото препокриването на секвенциите е сравнително малко. 
o В идеалния случай: Kid_path=(n n! ∗ cat!) ∗ 100!

!!!  
o n – общ брой на върховете в пътя 
o i – номер на категория 
o ni – брой на върховете в категория i 
o m – общ брой категории, 𝑚 ∈ [1; 𝑙] 
o cati - брой точки, за категорията, 𝑐𝑎𝑡! = 𝑖 
o 𝐾 ∈ 0; 100 % 
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Върхове от кат.I в пътя [%] 
Max К, т.е. ако всички останали са от 

категория II 
100 100 
90 91 
80 83 
70 77 
60 71 
50 67 
40 63 
30 59 
20 56 
10 53 
5 51 
0 50 

 
Тази схема на оценяване на пътищата позволява провеждането на допълнително профилиране 
на изходните данни от паралелното секвениране под формата на статистики за средният 
коефиент на пътя, минимум, максимум, стандартно отклонение, тип на разпределнието на 
данните. Тези статистики са полезни за определяне на оптималния брой възли (върхове) в 
графа, като тук се прави корелация със същите статистики по отношение обаче на средната 
дължина на гените от референтния геном. 
 
Кога един път завършва? : 

• Когато стигне до следващото ИРПИ. Основен критерий за качеството на пътя е той да 
минава през поредни, т.е. последователни по номер ИРПИ, в противен случай 
конкретният път получава флаг “discarted”, т.е. отхвърлен. 

• Крайните елементи, т.е. елемент само с десен или ляв overlap, получават допълнителен 
флаг. Това на практика означава, ако липсва десен overlap, то след този прочит 
задължително се наблюдава прекъсване на пътя. Броят на тези елементи, които участват 
в генерирането на пътя, разделен на 2, показва броят на интервалите, т.е. на 
прекъсванията, които ще се наблюдават при цялостното асемблиране.  
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Както прави впечатление, алгоритъмът за асемблиране върви паралелно и насрещно, 
т.е. наблюдават се пътищата едновременно от посока Ляво-Дясно и Дясно – Ляво. 

9. Методи за генериране на консенсусни секвенции 
 

Съставянето на консенсусна секвенция е стъпка, която се провежда след откриването на 
препокриващите се райони. 
От гледна точка на еволюцията и мутациите съществуват следните стратегии: 

• Допускаме, че има силно мутагенни фактори, стимулиращи нетипични мутации от тип 
пурин/пирамидин. Това допускане следва да се прилага или при третирани обекти с 
мутагенни факторни среди или при различни подвидове/видове. 

• Допускаме, че пробите са взети от слабо мутирали източници – тогава подценяваме 
както мутации от типа пирамидин/пурин, така и инсерции/делеции 

Много е важно да се отбележи, че не прилагаме множествено сравняване на секвенциите, т.е. 
при нас няма N секвенции, които се препокриват, образувайки група, а винаги само двойка 
секвенции – лява и дясна, като те ще могат или да се покриват в даден участък, или да се 
окажат еднакви. От тази гледна точка, консенсусните бази ще бъдат в пъти по-малко на брой, и 
следователно е оправдано прилагането на подходяща система за кодиране с буквено-цифрова 
оценка, на принципа на матриците, използвани при методите за сравняване. Т.к. освен 4-те бази, 
имаме и варианта инсерция/делеция (инсерцията в едната сравнявана секвенция се явява 
делеция в другата, и обратното), то кодировката е 10 цифрена (от 0 до 9). Удачно е следното 
кодиране: 
 

• Съвпадащите бази не се кодират, остават в буквен вид (все пак се предполага, че 
рейоните на препокритие са с много по-малко нуклеотидни бази на брой, от колкото 
самите прочити). 

• Зоните преди и след района на препокриване (overlap-а) не се кодират 
• Консенсусната секвенция има вида: 

 
 
 
A G 0 Пурин/пурин 

≤1 

 

C T 1 Пирамидин/ Пирамидин 
A C 3 Смесен тип, характерни мутации/грешки 

в секвенирането: 
Пурин/пирамидин 
Пирамидин/пурин 

>1 
нечетни 

A T 5 
G C 7 
G T 9 
- A 2 

Инсерции/Делеции 
>1 
четни 

- C 4 
- T 6 
- G 8 

 
 
 
 
 

10. Статистическо профилиране на данните от паралелно секвениране 
 

Разнообразието сред видовете, е значително и е главно в резултат на база концентрация, 
участъци от бази, и участъци от думи с необичайни честоти. Структурата на ДНК е специфична 
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за всеки вид и се подлага само незначителни вариации по целия геном. Този геномен отпечатък 
може да се прилага върху данни от паралелно секвениране и разкрива тенденциите в него, т.е 
съставя неговия профил. 
Статистическото профилиране на NGS данните e осъществено в средата на R и последващ 
графичен анализ в MS Excel. За първата стъпка е схема на преходите за класовете данни от 
един вид библиотека към друг.  
 

 
 

Генерирани са следните профили на данните: 
• Профилиране по брой нуклеотидни бази за всеки прочит 
• Профилиране по относително съдържание нуклеотидните бази за всеки прочит 
• Динуклеотиден профил 
• Хомополимерен профил 

Стандартни функции от използваните библиотеки в R бяха оптимизирани за три от процеса, 
които значително бавеха обработката на данните. Резултатите показват около 21,69 пъти 
увеличаване на бързодействието, което означава, че ако 1000 къси прочита са се обработвали за 
около 17 минути, то след оптимизацията, общото време е около 3 минути. Този алгоритъм беше 
оптимизиран още веднъж, като се постигна време за обработка от около 6 минути за цялата 
съвкупност от 80000 символни низа. Това е важно, т.к. тези статистики се използват още в 
началото на алгоритъма за асемблиране, с цел почистване на входните данни от грешки. 
Всички изчисления са проведени на машина MacBook, CPU: Intel Core2Duo, 2.4 GHz, с 4 GB 
RAM. 
Основен извод анализа на профилирането, е че пиковете на неопределениете бази от тип N 
отговарят на падове за някоя от стандартните нуклеотидни бази, като не се наблюдават 
хомополимерни участъци на N. 
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Графика на стандартизираните 
величини за нуклеотидните 
бази в първите 1000 къси 
прочити. Приложен е филтър, 
който показва падовете на 
нуклеотидна база A. 

 

Графика по абсолютните 
стойности за броя на 
нуклеотидните бази в първите 
1000 къси прочита, без 
стандартизация и филтриране. 

 

 Този факт се използва за предварителна корекция на данните, след което се извършва 
повторно профилиране на корегираните данни. Новото профилиране се използва в невронната 
мрежа за отстраняване на “зашумяването” на входните данни, което е резултат както грешката 
при секвениране. 

11. Oткриване и филтриране на фоновия шум от NGS данни 
 

Качеството на секвенираните данни чрез следващо поколение технологии все още се 
поставя под въпрос, въпреки въведените подобрения в технологичния процес на секвениране. 
Съществуват различни типове грешки – грешки на секвенирането, грешки на PCR, единични 
нуклеотидни полиморфизми (ЕНП) – на практика те не се явяват грешки, а разновидност. 
Общото между всички тях е, че се касае за грешно определена база – с изключение на ЕНП. 

Има два основни подхода за определяне коректността на базата – множествено 
сравняване, придружено от тест за достоверност на сравняването, и процес, в който основните 
стъпки са клъстеризация на данните, сравняване и тест за достоверност. 

Позовавайки се на идеята, че е възможно да се предскаже дали дадена база е с голям 
достоверност или не, тук се предлага един по-различен подход, използващ комплекс от методи, 
включващи статистически анализ и  клъстериазация, приложени върху цялата съвкупност от 
данни,  и създаване на невронна мрежа върху част от данните. Целта на невронната мрежата е 
чрез трениране на представителна извадка от данните да бъдат тествани останалите извън 
тренинг съвкупността данни.  



 	  
22	  

	  
	   	  

Т.к. когато конкретната невронна мрежа съдържа данни от един и същ секвенатор, то тя е 
настроена по-скоро да открива коригира грешки, които са продукт на самия секвенатор, и в 
много по-малка степен би засегнала ЕНП проявленията. 

Архитектурата на невронната мрежа е с универсален характер, така че може да се 
използва с различни NGS платформи (Sanger, Illumina, 454 и.т.), както и да се посочва типа на 
секвенирането – WHS, WXS, EST… 

Както и в двата основни подхода за филтрация на фоновия шум, и тук се използва 
сравняване на секвенции, но само върху данните, участващи в мрежата за трениране. По този 
начин силно се съкращава изчислителното време (около – 7 пъти). Архитектурата на 
невронната мрежа поддържа две основни задачи: 

• Откриване на “сгрешените” бази 
• Предсказване на стойността на базите за откритите “сгрешени” бази 
В качеството на предиктори се използват 14 параметъра + динуклеотиден профил – някои 

от тях идентификатори (за тип на организма, номер на късия прочит, номер на позията на 
базата, идентификатор на платформата за секвениране, идентификатор на типа секвениране). 
Друга част от предикторите са базирани на статистики, предварително изведени за данните, 
характеризиращи късия прочит. Специална група от предиктори вклюва информация за 
стойността на базата; булев израз за нейната достоверност; типа на грешката, определен в 
зависимост от сравняването (инсерция/делеция, или конфликт между две различни стойностти 
за една и съща база). Последната група условно е наречена “специална”, т.к. тук са включени 
предикторите, които в последствие ще се използват за реализиране на двете задачи на 
архитектурата на невронната мрежа. 

Вид на трениращата таблица: 
Предиктор Пояснение 
SeqPlatform Име на платформата за секвениране 
SeqType Тип на секвенирането 
Org Име на организма 
SHR Номер на късия прочит 
Bn Абсолютна позия на базата в прочита 
Bv Стойност на базата 

DNProfile Динуклеотиден профил на изходната секвенция; Динуклеотидният профил 
представлява функция на разпределението на динуклеотидите; стойност 

Pr.1 MAX(LocalNoisei, radius= ±10) 

Pr.2 
LocalNoisei=abs[flow-round(flow)], където i е номера на поредната нуклеотидна 
база. Тук flow е коефициентът за базата от оригиналните данни. Локалният шум 
замерва вероятността за подценяване на оценки от типа 0,45 -> 0 

Pr.3 

(m1-m0)*(s0+s1), повишаването на Pr.3 е свързано с по-големия евентуален брой 
грешки, m и s са средното и стандартно отклонение, съответно за всички бази 
със стойност 0 или 1, т.е. този предиктор е обща характеристика на късия 
прочит. 

Pr.4 Булев предиктор, отчитащ дали конкретната база е част от хомополимер или не. 
Ако принадлежи = > вероятността за грешка малка. 

Pr.5 Булев предиктор за отчитане на асинхрон 
Pr.6 Позиция в прочита: abs(40-current base position) 

Correct 
Булев “предиктор”, отразяващ дали базята е вярна или не. В зависимост от 
задачата може да бъде или входен или изходен неврон. 

CrcType 
Тип на коректността на базата според матрицата за сравняване на зашумени с N 
секвенции – авторска разработка. В зависимост от задачата може да бъде или 
входен или изходен неврон. 
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Трениращата таблица предполага широки възможностти, т.к. допуска в тренирането да 
участват различни видове организми, секвенирани от различни машини с раразлични 
технологии. Колкото по-ограничено се използват нейните възможности, толкова по-спефично 
настроена е тя. И обратното – колкото повече от нейните възможности се използват , толкова 
по-универсален характер придобива. В нашия конкретен случай, данните предполагат 
използването на два генома от два различни организма, като единият е послужил за 
модификация на другия. 

Поставени са следните ограничения към невронната мрежа: данните от тренинг 
таблицата трябва да бъдат представителна извадка на цялата съвкупност, като максималният 
брой на включените къси прочите е 1000. Това представлява риблизително 1/80 – ма от цялото 
множество.  

Технология на определяне на представителната извадка: 
1. Извеждане на статистики за честота на срещане на базите A,C,T,G,N – където N се 
явява база с несигурна стойност, т.е. не е определена като никоя от 4-те. 

2. Стандартизиране на получените данни по т.1 
3. Роза на ветровете върху данните от т.2 
4. Изчистване на зашумяването на база съвпадение на пикове с падове между N и 
останалите бази – прилага се върху цялото множество от данни 

5. Извеждане на статиските за хомополимерите 
6. Корекция за хомополимерите на N според т.6 - прилага се върху цялото множество 
от данни 

7. Повтаряне на стъпки: 1,2,5 
8. Клъстеризация на данните от т.7 
9. В зависимост от броя и процентното съотношение между клъстерите се определят 
групите, участващи в представителната извадка, след което на произволен принцип 
се избира съответното количество къси прочити от всеки клъстер. 

Представителната извадка от данни преминава процедура на сравняване със софтуера 
RC454 към платформата 454. Резултите плюс определените предиктори служат за конструране 
на таблицата за трениране, която ще разполага с около 400 000 реда с информация, т.к. всеки 
ред се формира от една база, а не от един къс прочит. Използва се backpropagation механизъм 
на обучение. Останалия сет от данни се преформатира в необходимия вид за съставяне на 
редовете със заявки към невронната мрежа. 

Върху получени предсказани резултати се прави статистика за общия брой на откритите 
грешки, както и статистики за поправките и тяхната коректност. Коректността на поправките се 
определя чрез сравняване на поправените секвенции с референтните. 

Резултатите от детекцията и изчистването на зашумяването се сравняват с RC454 върху 
целия сет от данни. Валидирането на резултатите най-ясно проличава в последния етап – след 
асемблиране на късите прочите. 

Така построена методологията, позволява да се използва дори с de novo секвенционни 
данни, защото мрежата позволява съхраняване и трениране на данни от различни организми, но 
примерно от един и същ секвенатор. Това ще даде фина настройка на мрежата спямо грешките, 
които се дължат на самата машина.  

Възможно е определяне на стратегия от типа: секвениране на малък транскриптом/геном 
плюс секвениране на организъм, представляващ научен интерес. Тогава малкия 
геном/транскриптом ще служи за калибрация на мрежата спрямо вътрешно генерираната 
грешка на секвенатора. Предполага се, че един такъв подход е едновременно гъвкав, 
икономически изгоден (за рефентни данни ще се ползват малките геноми/транскриптоми, 
секвенирани чрез Sanger) и научно оправдан.  
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12. Изкуствени референтни “прочити-идентификатори” (ИРПИ) 
 

Геномът на който и да е организъм е изграден от кодиращи участъци (гени, екзони) и 
некодиращи участъци (интрони). Те винаги се следват: [Е]-И-Е-[И]. Базите с геномни данни 
поддържат информация за всеки секвениран организъм чрез технологията на Sanger, която 
отразява и тези последователности от екзони и интрони. Всъщност тази последователност може 
да се приеме и за своеобразен гръбнак на ДНК. Т.е. Ако разполагаме със секвенционни данни 
от различни технологии, но за един и същ организъм, бихме могли да се възползваме от 
предимството на този гръбнак, който да ни бъде опорна точка при асемблирането на данни от 
паралелно секвенирани данни. Въз основа на референтния геном и знанията, които сме 
извлекли чрез парсинг процедура за установяване на интрон-екзон границите, съставяме 
изкуствени реферетни прочити-идентификатори (ИРПИ) с дължина 400 бази, за всеки един от 
краищата на гените. Мрежата от ИРПИ, която създаваме ще бъде основният граф, по който 
асемблирането ще върви. По този начин значително се съкръщава процедурата за определяне 
на графа, като така акцентът пада върху подграфите, т.е. от ИПРИ до ИРПИ, т.е. с оглед на 
данните, които обработваме, асемблираните контиги по дефиниция отговарят на гени. В 
резултата от асемблирането няма да присъстват гените на линията pBI121, т.к. МИРПИ е 
изградена единствено въз основа на чистия референтен геном на Arabidopsis Thaliana. 

13. Методи за валидация  
 

Валидация на асемблирането може да се направи по няколко начина. Основният сред тях е 
сравняване с референтен геном (когато такъв е наличен, какъвто е и нашият случай). Други 
методи за валидация са определяне на грешките в GC контента, N50, сравняване с други 
асемблери, сравняване на дължините на гените от референтния геном с дължините на 
получените контиги от асемблирането.  Грешките в GC контента са показателни за общото 
ниво на грешка в генома, и сравняването по този показател на асемблирания геном с 
референтния ще ни даде приблизителен отговор на въпроса с какво ниво на грешка са 
произведени данните от паралелното секвениране. Характерно за GC контента, е че това са 
динуклеотиди, намиращи се в края на интрона, които динуклеотиди са силно консервативни. 
Ето защо и биха могли да служат за валидиране на резултата (т.е. да дадат приблизителен 
процент на грешка, инкорпориран в данните априори).  

Глава	  IV.	  РЕЗУЛТАТИ	  И	  ОБСЪЖДАНЕ	  
 

1. Статистическо профилиране на данните от паралелно секвениране 
 
Статистическото профилиране, както и останалите разработки претърпяха множество корекции, 
като в общия случай първият и последният вариант силно се отличават един от друг, както по 
време за изпълнение, така и понякога и по подхода за решаване. Наличието на буквата N в 
символния низ, отразява колебанието в силата на сигнала, което възпрепятства точното му 
дефиниране в границите на ДНК азбуката. От друга страна е известно, че разпределението на 
буквите от ДНК азбуката е един вид “пръстов отпечатък” за съответния геном. Следователно 
разглеждането на разпределенията в профилите на N трябва да съответства на грешката, която 
се генерира от машината за произвеждането на данните. Ето защо само променливите от тип: N, 
*N, N*, и хомополимери на N, са взети под внимание в статистическия анализ, въпреки 
първоначалната идея за пълно профилиране. Установи се също така че, основният пакет за 
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обработка на .SFF3 данни - R453Plus1Toolbox не разполага със функция, която да преброява 
хомополимерите на N. Генерално погледнато, всички тези преброявания биха могли да се 
извършват с една функция и подходящи параметри, но този подход се оказа по-времеемък, 
отколкото съставянето на три отделни функции. В крайна сметка, получаването на 
статистическите профили е постигнато както следва: 
 

Таблица 4: Време за изчисление на 3-те профила на данните по брой N, *N, N*, N^k 

 
Операция Време за изпълнение 
Elapsed.time  5.9 mins 
Reading.time  39 secs 
Working.time  5.15 mins 
BaseSta.time  1.45 mins 
DiNuOdR.time  1.3 mins 
HMPStat.time  2.4 mins 
Exports.time  6 secs 

 
За получените резултати бяха пресметнати статистическите параметри: сума, средно, 
стандартно отклонение, вариация, зашумяване (SNR- Signal to Noise Ratio). Последните два 
показатела са обратно пропорционални, като се пресмятат като отношения на средното и 
стандартното отклонение. Тези статистики също така бяха използвани за клъстериране. Това бе 
причината да се генерират графики, представящи различните връзки вътре и между 3-те 
профила. Те послужиха и за визуален ориентир при избора на векторите, с които се образуват 
точки за групиране. 
 
На базата на това графично представяне на взаимовръзките се вижда, че използването на общия 
брой на N може да се пренебрегне при клъстерирането. Разпределение на общия брой на N се 
отразява върху другите два профила, което е подтвърдено от практическите тестове за 
достоверност. Следователно е достатъчно да се избере вариант на статистики за динуклеотиния 
и хомополимерния профил, при който клъстерите ясно да си личат. Тестовете за избор на метод 
за клъстеризация са разработени с използването на варианта “средното за хомополирите срещу 
стандартното отклонение за динуклеотидите”. Тези тестовете могат да се продължат и върху 
целия ред с използване на стандартно отклонение на динуклеотидите срещу статистиките за 
хомополирите. 
При предварителните тестове за избор на тип клъстериране се установи, че най-добри 
(компактни) групи дава Quality Treshold метода. Бяха проведени изпитания с различен радиус и 
как това влияе върху разпределението на гъстотата на групите (Density Analysis). Най-удачно е 
използването на радиус 0.05. При тази имплементацията за пръв път в разработката възникна 
проблем с недостига на памет. Беше разгледан статистическия метод Bootstrap, при който 
данните се разделят на няколко групи, и за всяка група се пресмятат клъстерите. Особеното в 
този случай, е че Bootstrap се оказа приложим само за алгоритми, които използват йерархична 
клъстеризация, което съществуваше в разработката като възможен вариант. Във връзка с 
прилагането на идеята за Bootstrap направихме опити да се използва основната библиотека на R 
Revolution, която е предвидена за обработка на големи количества с данни, но и там се 
натъкнахме на липса на подходящ инструментариум. Въпреки това, идеята за разделяне на 

                                                             
3 т.е. освен символните низове, в него се поддържат и различна информация за силата и теглата 
на сигналите 
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основния пакет с данни на няколко слота се наложи, което в крайна сметка доведе до прогрес 
при получаването на резултати. При данни с общ обем около 80000 двумерни точки, функцията 
qtclust{flexclust} успява да обработи наведнъж 20000 за около 6.5 минути, което е лимитирано 
от наличната оперативна памет. По този начин функцията може да се пуснe 2 пъти 
последователно: 

1. За всеки от 4-те слота по 20000 точки. На този етап са важни точките са извън групите. 
Всички такива точки от 4-те слота формират една специална съвкупност, която се 
добавя към всеки слот. 

2. Това гарантира, че всяка точка ще попадне поне в една група при повторното 
стартиране на функцията с така модифицираните слотове. 

3. Т.к. радиусът е един същ, то се формират групи през равни интервали и е лесно 
резултатите да бъдат обединени. 

Този метод за клъстеризация е приложим и в други случаи при работа с големи обеми данни. 
Въз основа на клъстерирането става възможно определянето представителна извадка от 
данните, които да послужат като входни данни при реализацията на метода на изчистването на 
фоновия шум, произведен от самата технология за секвениране.  
 

2. Построяване на мрежа от изкуствени реферативни “прочити - 
идентификатори” (МИРПИ) 

 
Изграждането на МИРПИ е основен етап от дисертационния труд, имащ отношение към метода 
за асемблиране на късите прочити от паралелно секвенирани данни.Целта на изграждането на 
МИРПИ е генерирането на т.нар. “гръбнак” на граф, по който се извършват процедурите по 
съставяне на главния път и подпътищата от графа. 
 
Данните, които се използват се делят на три групи: 

• SRA файл à конвертиран до: .SFF и .FASTA, съдържащи секвенциите от NGS 
секвенирането. Т.е. съвкупността от символни низове, която подлежи на анализ и 
асемблиране. 

• Файлове с анотации по хромозоми за генома по примера на Arabidopsis Thaliana, взети 
от базата данни на NCBI 

• FASTA файлове от секвенирането по технологията Sanger, съдържащи гените по 
хромози, в текстов вид. 

Общ вид на алгоритъма: 
 

 
Вторият етап на този алгоритъм се реализира в средата на R Project и е даден под формата на 
функции по-долу в текста (виж т. 5.4 от Избрани реализации в дисертацията). 
 

1	  

• Парсване	  на	  анотациите	  и	  генериране	  на	  файлове,	  съдържащи	  старт	  и	  стоп	  позициите	  на	  
кодиращите	  участъци.	  Този	  парсър	  е	  реализиран	  в	  средата	  на	  VB	  

2	  

• Генериране	  на	  МИРПИ	  
• Обработка	  на	  FASTA	  файловете	  за	  Аrabidopsis	  Thaliana,	  секвенирани	  с	  технологията	  Sanger	  
• Обработка	  на	  FASTA	  файлa	  за	  Аrabidopsis	  Thaliana,	  секвениран	  с	  технологията	  454	  за	  NGS	  
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Прилагането на различни модификации на стандартни алгоритми, обработващи цялата 
съвкупност от данни, предизвикваха или претоварване на процесора или изчерпване на цялата 
памет. Резултатът и в двата случая водеше до принудителен рестарт на системата. При тест в 
GUI на R Revolution (специално разработена среда за големи обеми данни на базата на R), при 
стартиране на скрипта се предоставяше предварително информация за необходимата 
оперативна памет, последвано от прекъсване на изпълнение. Например за етапа “клъстериране 
на статическите профили” беше необходима оперативна памет от порядъка на 23-25 ГБ. Това 
доведе до допълнително изследване на капацитетите на различните типове променливи в R 
Project. Проблемът с клъстеризацията наложи разглеждането на технологии като паралелизация 
на процесите и bootstrapping. Стана ясно, че основните библиотеки, които се използват за 
обработка на геномни данни не поддържат паралелизация и поради тази причини опитите за 
паралелизация не дадоха резултат. От друга страна – идеята за Bootstrap във вида, в който се 
предлага за реализиране от библиотеката flexclust не спомогна дотолкова доколкото се 
приложи разделяне на данните на слотове, и прилагане на Quality Treshold с радиус 0.05 за 
всеки слот. Радиусът беше определен експериментално върху извадка от 1000 реда статистики 
за 1000 символини низа. Т.к. този подход осигурява създаването на клъстери през равни 
интервали, то и последващото им консолидиране не беше проблем. Същият подход за 
разделяне на набора от данни на слотове се приложи и на етапа за построяване на МИРПИ. 
Тестовете се провеждаха за асемблиране на първия ген. Това решение се взе с оглед на 
следните факти, като например: 

Ако имаме m гена и n символни низа за асемблиране, то за да разполагаме с 
пълната информация за припокриващите се райони трябва да извършим (4×𝑛 +
𝑚)! − 4×𝑛 +𝑚 = 4×𝑛 +𝑚 ×(4×𝑛 +𝑚 − 1). По този начин за 1 ген следва се 
извършат 4×𝑛× 4×𝑛 + 1 = 4×79990× 4×79990 + 1 = 319960×319961 =
102.374.721.560 сравнявания. Максималният размер на таблица от типа 𝑛×𝑛  в R 
Project е от порядъка на около n=30000, значително по-малко отколкото са 
данните, които за обработване. 

След анализ на кода на функцията за сравняване pairwiseAlignment{Biostrings} от средата на R 
Project се установи, че когато целим само получаване числовата стойност за оптимално 
сравняване на два символни низа, времето за обработка може да се съкрати поне наполовина. 
Така в алгоритъма се заложи филтрация на получените стойности, като се оставиха тези, при 
които стойността е едновременно по-голяма и по-слабо разпределена. Решението за стойността, 
под която да се филтрарат данните е на експериментална основа, но лесно може да 
автоматизира. След този процес, отново се прилага функцията pairwiseAlignment{Biostrings}, 
но вече не върху 79990 символни низа, а върху приблизително 100-200 символни низа. Тази 
оптимизация е възможна, когато искаме функцията да върне като резултат и местата в 
символните низове, при които се получава припопкриване, то тя всъчщност извършва процес, 
наречен traceback, т.е. обратно проследяване, който е много по-бавен в сравнение със самото 
изчисление на оптималното припокриване. При тези условия, данните за сравняване на един 
символен низ срещу всички останали се извършва средно за около 37 минути. С цел проверка 
на методологията, низовото пространство би могло да се ограничи до припокривания, които 
могат да бъдат разделени на два класа. След това разделение може да прекъсне работата с 
реални данни и продължаване на тестване на методологията по асемблирането с изкуствени 
модели на припокриване, които формират мрежа от пътища, с цел икономия на време и 
компютърни ресурси. 
 
Резултатът е Таблица 12 от Авторските разработки в дисертационния труд, която се използва 
на етапа по генериране на overlap-ите и конструиране на вариантите за обхождащия граф. 
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3. Методи за асемблиране на контигите 
 
Представени са резултатите от съставянето на поредици от припокрити символни низове, които 
могат да представляват или част от ген, или цял ген (в идеалния случай). Асемблирането се 
осъществява по хромозоми. 
 
Асемблирането се изразява в последователността от подпроцесите:  
 

1. съставяне на МИРПИ,  
2. генериране на консенсусни секвенции (вериги),  
3. генериране на пътищата от типа ИРПИ1-ИПРИ2, където последните са елементи със 

Sequence_type=1 (вж.Таблица 12 от дисертацията),  
4. оценка и избор на път от тип ИРПИ1-ИПРИ2,  
5. запълване на интервалите в генерираните пътища. 

 
Получените резултати подлежат на валидация, като най-достоверен критерий се явява 
сравняването с референтните секвенции. 
 
Генерирането на пътищата е свързано с обход на МИРПИ таблицата, съответно за Дясно-Ляво 
и Ляво-Дясно припокриване. Създава се структура от тип list, в която номерът на елемент от 
този списък е номерът на формирания път, а самият елемент представлява матрица с размер 
2×x, където x e броят на припокритията в МИРПИ, ред 1 е идентификаторът на припокритието, 
а ред 2 се изчислява в последствие след генерирането на пътищата, и представлява категорията 
на припоктиритието. Два основни подхода съществуват за реализацията - рекурсия и вложени 
цикли. Интересното е, че и тук задачата малко или много прилича на задачата за сравняване на 
символни низове, като тук символните низове са двойки числа, представляващи номерата на 
символните низове. В този случай обаче сравняването е в силно стеснено пространство и 
вместо припокритие по диагонал се получава припокритие в отделна точка. 
 
На практика, припокриването на пътищата е почти същата задача като изграждането на 
МИРПИ, но вместо символни низове от ДНК тип разполагаме с числови низове. Двете 
съществени промени, които се правят са: 

• Вместо използването на леви и десни краища и прилагането на локално сравняване 
(както е при МИРПИ), се използват целите низове и се прилага сравняване от тип 
“overlap”, т.е. избира се максималното припокритие измежду всички, в които поне 
единият край на който и да е от двата символни низа задължително участва в района на 
припокритие.  

• Промяна на кодиращата таблица за съответствия и несъответствия.Тук промяната е в 
броя на редовете и колоните и техните наименования. Таблицата е с размер общ брой на 
припокритията и наименования – идентификатори на припокритията. 

Припокриването на пътищата е съотносимо като консумация на време и памет спрямо 
алгоритъма за генериране на МИРПИ, и при равни други условия (размерност на таблицата 
с необходими пресмятания) ще доведе до сходни резултати, но приблизително 4 пъти по-
бързо, защото ще има 4 пъти по-малко информация за запис.  
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4. Валидация на общия модел 

Заложена	  валидация	  в	  основния	  алгоритъм	  

 
Целият алгоритъм предполага една добра основа за валидация поради следните причини: 

• МИРПИ гарантира началото и края на всеки контиг 
• Алгоритъмът е построен да работи паралелно и насрещно, т.е. върви се към 

асемблиране едновременно от ляво – на дясно, и от дясно - на ляво. 
• Има както възможност фоновият шум от грешки в NGS данните предварително да бъде 

изчистен и резултатът да се верифицира сравняване с рефенетния геном, така и да се 
приложи матрица за сравняване, при която N да се третира или като А или като Т (т.к. 
статистиките показват преобладаване на падове от тип А и Т при едновременно наличие 
на пикове на N). Всъщност точно такава матрица е и приложена, т.к. са много малко 
символните низове, които съдържат в първите и последните 50 позиции буквата N. 

• Съставен е коефициент за оценка на най-подходящият път, който е съобразен с 
особеностите на поставената задача. 

• В модела е заложено интервалите на прекъсвания се запълват на принципа paired-ends, 
като се следи дали не разполагаме с по-къса секвенция, която да препокрива в средата 
извлечената, допълваща такава от рефентния геном. 

Допълнителна	  валидация	  
Поради обективни причини, задача е трудно реализуема на не сървърна работна станция. 
Алгоритмите, които се прилагат или биха могли да бъдат приложени се категоризират по 
следния начин: 

Памет Бързи Бавни 

Много А Б 
Малко В Г 

 
Тип В са много трудно постижими, като преобладават тип А и Г, т.е. получава се едно 
противопоставяне межу бързодействие и изискуема оперативна памет. Идеалното решение 
може да се постигне при използване на машини от тип сървър, с няколко процесора, много 
памет, големи дискови пространства и бързи алгоритми. При създаването на тестови алгоритми 
са използвани такива, които биват класифицирани като тип А. 
 
Валидация на асемблирането може да се направи по няколко начина. Основният сред тях е 
сравняване с референтен геном (когато такъв е наличен, какъвто е и нашият случай). Други 
методи за валидация са определяне на грешките в GC контента, N50, сравняване с други 
асемблери, сравняване на дължините на гените от референтния геном с дължините на 
получените контиги от асемблирането. Грешките в GC контента са показателни за общото ниво 
на грешка в генома, и сравняването по този показател на асемблирания геном с референтния ни 
дава приблизителен отговор на въпроса с какво ниво на грешка са произведени данните от 
паралелното секвениране. Характерно за GC контента, е че това са динуклеотиди, намиращи се 
в края на интрона, които динуклеотиди са силно консервативни. Ето защо те биха могли да 
служат за валидиране на резултата (т.е. да дадат приблизителен процент на грешка, 
инкорпориран в данните априори).  
Поради ресурсната ограниченост разработените алгоритми са тествани главно в не сървърна 
среда. 
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Глава	  V.	  ПРИНОСИ,	  БЪДЕЩИ	  НАСОКИ,	  ЗАКЛЮЧЕНИЯ	  
 

1. Приноси 
• Теоретични: 

o МИРПИ – нов подход при асемблиране на NGS данни и наличие на референтен 
геном 

o Използване на статистическо профилиране на NGS данните при корекция на 
грешките от секвенатора 

o Нов подход при избора на предиктори за конструиране на обучаващата таблица 
за невронната мрежа за отстраняване на грешките от секвениране 

o Нов подход за конструиране и оценка на пътищата в графа за асемблиране, като 
движението е паралелно и двупосочно 

• Практически: 
o Оптимизация на съществуващи библиотеки в R Project, свързани със извеждане 

на статистики за данните, при първоначален тест статистики за 1000 символни 
низа с време за изпълнение около 3 минути, срещу постигнато време от 6.5 
минути за 79990 символни низа.  

o Постигната оптимизация при сравняването на символни низове по двойки и 
извличане на данни за сравняването с време за изпълнение за 79990 сравнявания 
≅ 37 минути, при първоначален тест за ≅ 150 минути. 

o Всички тествани алгоритмични реализации са разработени, така че да може да 
се изпълняват върху произволна извадка от данните, както и върху цялото 
множество. 

o За първи път е приложен статистически анализ с използване на радиална 
графика («роза на ветровете») върху NGS данни. 

2. Бъдещи насоки 

Оптимизация	  на	  модела	  

 
Възможни са няколко вида оптимизации на действащия модел: 

• Оптимизация на параметрите на асемблиращия алгоритъм, в частта за генериране на 
пътищата, като се използват синергизми от типа Невронни мрежи- Генетичен 
алгоритъм. 

• Оптимизация на алгоритмите по отношение на:  
o Използвани структури от данни 
o Съкръщаване на пространството  

§ чрез Bootstrap аналогия 
§ на база критерии спрямо изискванията на последващ етап (т.е. 

филтриране). 
o Въвеждане на динамични алгоритми и рекурсия, на всички нива където това е 

възможно. 
o Създаване на малки функции с конкретна изчислителна цел, засягаща 

стойността на табличен елемент. Целта е тази функция да може да се прилага 
чрез конструкциите apply, sapply, tapply, mapply  в техния паралелизиран вид. 

• Паралелизация на процесите на две нива: вътрешно (самите алгоритми), външно 
(според броя на ядрата на процесора, т.е. има се предвид споделена памет, а не 
разпределена).  
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Според закона на Amdahl: TimeTOTAL= TimeSEQUENTIAL+TimePARALLEL, където 
TimeSEQUENTIAL е времето, за което се изпъляват непаралелизираните задачи, а 
TimePARALLEL е времето за изчисление на паралелизираните задачи. Целта е всеки 
алгоритъм, за който има възможност, да бъде прехвърлен в паралелната част за 
изчисление. Подобряването на бързината се измерва като процент спрямо времето, 
което е необходимо при едно ядро на процесора. 

 

Потенциални	  възможности	  за	  използване	  на	  метода	  за	  асемблиране	  при	  данни	  от	  “de	  novo”	  
секвениране	  
 
Алгоритъмът е приложим за всеки индентифицируем фрагмент от ДНК, който може да служи 
за изграждане на основния граф, по който да се извършва асемблирането. Тогава задачата за 
асемблиране на “de novo” геном става решима чрез разразработения метод. Тази схема ще бъде 
валидна при пълно геномно секвениране. Понякога новите геноми се секвенират с различни 
технологии. Това дава възможност за комбинирането им, като се увеличава дълбочината на 
секвениране, т.е. точността на асемблирането. Основният проблем в областта е липсата на 
достъп до нови данни. Правило е, учените, които са поръчали секвенирането на дадден геном, 
да го публикуват едва след като са го изследвали, което означава едно забавяне от порядъка на 
3-4 години. Поради тази причина и повечето разработки се правят върху моделни организми. 

3. Изводи и препоръки 
 
Използването на МИПРИ дава голямо предимство в процеса на асемблиране, т.к. задава 
отправните точки, и създава т.нар “гръбнак”, по който в последствие се движи обхождането на 
графа. Тази техника съкръщава значително различните вероятности и силно намалява 
пространството на несигурност и ограничения, които се поставят от характера на данните, 
подлежащи на обработка.  
Методологията и алгоритъмът позволяват развитие в различни посоки – от една страна при 
адаптация на модела е възможно прилагането му върху данни, за които не съществуват 
референтни геноми, от друга позволява комбинирането на данни, генерирани от различни 
видове платформи за секвениране, като по този начин се имитира “референтен” геном. От 
друга страна, в зависимост от това дали използваме МИРПИ, се появяват възможности за 
адаптация спрямо по-голям процент несигурност, като например ако са известни регулаторните 
елементи, но не и тяхната локация.  
Положителна черта на предложената методология, е че позволява изпълняването на задачите 
поетапно – т.е. за един ген, за няколко гена, за всички гени, за една хромозома, за няколко 
хромозоми, за всички хромозоми. Такъв подход позволява прилагане на паралелизация на 
процесинга, и постигане на допълнителна оптимизация.  
Ограничените ресурси са сериозна пречка, както за проверка на крайния резултат, така и за 
анализ на резултатите при различни параметри на алгоритмизациите. 
Разработката на софтуер, който да представлява имплементация на предложения метод следва 
да се ръководи от: 

• Характерни за средата R Project особености: 
o Избор на структури от данни от тип списък и матрица, които постепенно да 

бъдат запълвани вместо да се използват конструкциите за слепване cbind() и 
rbind(), което забавят значително процеса. 
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o Задължителен предварителен преглед на програмния код на вграните функции. 
Прави се с цел оптимизация или корекция, в случай, че има възможност да се 
достъпи и друг резултат чрез промяната. 

o По възможност използване на компилирани версии на функциите, защото тогава 
бързодействието се увеличава. 

o Съставяне на списък от библиотеки(пакети) и функции, които позволяват 
паралелна обработка на данните. Установи се, че най-широко използваните 
пакети като Biostrings, R453Plus1Toolbox, ShortRead, seqinr не поддържат 
паралелно изпълнение на функциите си за многоядрен процесор. 

• Особености, свързани с прилаганите алгоритми 
o Съкръщаване на пространството  
o Въвеждане на динамични алгоритми и рекурсия, на всички нива където това е 

възможно. 
o Създаване на малки функции с конкретна изчислителна цел, засягаща 

стойността на табличен елемент. Целта е тази функция да може да се прилага 
чрез конструкциите apply, sapply, tapply, mapply  в техния паралелизиран вид. 

4. Обучения, Участия в международни научни форуми и проекти, Публикации  
 

В следващите няколко таблици се съдържа информация за проведените обучения, участията в 
международни научни форуми и проекти и публикациите в периода на докторантурата. 
 

Таблица 5: Обучения по време на докторантурата 

Година Държава 
Организация / 
Лектор Наименование на курса 

2009 България, 
САЩ 

лектор д-р Иван 
Иванов  - професор 
към Texas A & M 
University, USA 

Advanced computational biology 
and bioinformatics 

2009 САЩ, 
онлайн 

Bioinformatics.org 
Сертифициран уеб курс: R for 
Biologists - Level 1 and Level 2 –
сертификати за ниво 1** и 2** 

21-26 Юни 2010 
Триест , 
Италия 

ICGEB 
Bioinformatics: Computer 
Methods in Molecular Biology** 

13-17 Декември 2010 Атина, 
Гърция 

COST Action FA0604 Bioinformatics in Plant Sciences** 

03-07 Октомври 2011 Триест , 
Италия 

ICGEB 
Advanced Bioinformatics: 
Computational Systems Biology** 
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Таблица 6: Участия в научни форуми и проекти 

Година Форум* 

2012 
Участие в международна конференция BIOMATH 2012 - International 
Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and School for 
Young Scientists, Юни 2012, София, България 

2012 
Участие в международна конференция Information Systems & Grid 
Technologies 2012 - Sixth International Conference ISGT, Юни 2012, София, 
България 

2011 
Участие в международна конференция BIOMATH 2011 - International 
Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and School for 
Young Scientists, Юни 2011, София, България 

2011 

Участие в съвместен проект със ИФРГ и ИОХЦФ към БАН “Приложение на 
биотехнологични и биоинформатични методи за получаване in vitro на 
биомаса от застрашения вид Rhodiola rosea (златен корен) и за повишаване 
продукцията на биологично активни вещества”, спечелил финансиране по 
програма на Фонд “Научни изследвания” към МОНМ: НАЦИОНАЛЕН 
КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ – 2011 г.”.  

2011 The 2nd Regional Conference “Supercomputing Applications in Science and 
Industry”: 20-21 September 2011 – Synny Beach, Bulgaria 

2011 The 3th workshop of EU COST action TD0801 Statistical challenges on the 1000€ 
genome sequences in plants (StatSEQ), Toulouse France, April 14-15. 

2011 
MEETINGS OF EU COST ACTION BM 1006: SEQAHEAD, 07.-09. 
November.2011: MC Business Meeting and Scientific Meeting @ EU COST 
Office, Brussles, Belgium 

2010 In Proceedings of FP7 COST Action Statistical Sequencing of Plant Genome, 2nd 
workshop,University of Ghent, Belgium, 20-21 May 2010* 

2010 Участие в конференция Bioinformatics meeting - “Bioinformatics and miRNAs”, 
Юни 2010, Варна, България 

 
Таблица 7: Участия в семинари и учебен процес по време на докторантурата 

Година  
2009-2013 Регулярен семинар по биоинформатика към Агробио институт и Геномен 

център към СУ „Климент Охридски” 
2010-2012 Асистент по  дисциплината “Приложен Софтуер”, ФМИ, СУ „Климент 

Охридски” 
2011-2012 Практикум “Офис технологии” , ФМИ, СУ „Климент Охридски” 
2013 Практикум “Езици R и Bioconductor”, Биологически факултет към Пловдивски 

университет “Паисий Хилендарски”, магистърска програма “Биоинформатика” 
 
 
* Линкът води към интернет сайт на мероприятието 
** Линкът е към сертификата 
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Таблица 8: Научни публикации 

Година Публикация Файл Линк 

2013 
M.Krachunov, O.Kulev, V.Simeonova, M.Nisheva, D.Vassilev, 
2013, Fuzzy indication of reliability in metagenomic NGS data 
analysis,  IT Professional (Under review) 

П1 Он-лайн 

2013 

V.Simeonova, K.Tasheva, G.Kosturkova, D.Vasilev. A soft 
computing QSAR adapted model for improvement of Golden 
root in vitro culture growth, 2013 (BBE, IF: 0.760, DOI: 
10.5504/BBEQ.2013.0013 

П2 Он-лайн 

2012 

D.Vasilev, V.Simeonova, M.Krachunov, E.Todorovska, 
M.Nisheva, O.Kulev, Deyan Peychev, Peter Petrov, Dimitar 
Shiyachki, Irena Avdjieva. Data Analysis for Next Generation 
Sequencing – Parallel Computing Approaches in de Novo 
Assembly Algorithms, Information Systems & Grid 
Technologies, Sixth International Conference ISGT’2012, Sofia, 
Bulgaria, June 1–3., 2012. 

П3 Он-лайн 

2012 

V.Simeonova, A.Popov, 2012, Noise discovering and correction 
in NGS data using artificial neural networks, BIOMATH 2012 - 
International Conference on Mathematical Methods and Models 
in Biosciences and School for Young Scientists, Юни 2012, 
София, България 

П4 Он-лайн 

2012 

V.Simeonova, K.Tasheva, G.Kosturkova, 2012, Improvement of 
in vitro micropropagation effciency of Golden Root by QSAR , 
BIOMATH 2012 - International Conference on Mathematical 
Methods and Models in Biosciences and School for Young 
Scientists, Юни 2012, София, България 

П5.1 
П5.2 

Он-лайн 

2012 

V. Simeonova, I. Popov, D.Vassilev. 2012 Estimation of 
sequencing error rates present in genome databases, BBE, 
DOI: 10.5504/BBEQ.2012.0070, BIOMATH 2011 Conference, 
Special Issue 

П6 Он-лайн 

2011 

D.Vassilev, M.Krachunov, I.Popov, E. Todorovska, 
V.Simeonova, P.Szczesny, P.Siedlecki, U. Zelenkiewicz, 
P.Zelenkiewicz Algorithm for error detection in metagonomics 
NGS data. COST BM1006 "NGS data analysis network" 
(SEQAhead) meeting in Brussels - 07-09.11.2011 

П7.1 
П7.2 

Он-лайн 

2011 

M. Krachunov, I. Popov, V. Simeonova, I. Avdjieva,  P. 
Szczęsny, U. Zelenkiewicz, P. Zelenkiewicz, D. Vassilev. 2011, 
Detection and correction of errors in metagenomic 16S RNA 
parallel sequences, The third StatSeq workshop on "Statistical 
challenges on the 1000€ genome sequences in plants": 14-15 
April 2011 - Toulouse, France - oral presentation 

П8 Он-лайн 

2011 

M.Krachunov, I.Popov, P.Petrov, V.Simeonova, M.Nisheva, 
E.Todorovska, D.Vassilev, 2011, Data analysis of next 
generation sequencing metagenomics studies - parallel 
computing approaches in genome assembly algorithms, The 2nd 
Regional Conference “Supercomputing Applications in Science 
and Industry”: 20-21 September 2011 – Synny Beach, Bulgaria 

П9 Он-лайн 

2010 

V.Simeonova, I.Popov, D.Vasilev, 2010, Using intron-exon 
boundaries as a way to measure the sequencing errors in Orysa 
sativa genome – oral presentation, workshop Bioinformatics 
meeting - “Bioinformatics and miRNAs”, VARNA, JUNE 2010 

П10 Он-лайн 

2010 Т.Балабанов, И.Занкински, В.Симеонова, 2010, П11 Он-лайн 
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"Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни 
мрежи и диференциална еволюция в разпределена среда", 
Работни статии на ИИТ, IIT/WP-268B, Май 2010 

2010 

I.Popov, V.Simeonova, D.Vasilev “Estimation of sequencing 
error rates present in database sequences of the Oriza 
Sativa(Japonica Cultivar group) genome” - 2nd workshop of 
EU COST action TD0801 Statistical challenges on the 1000€ 
genome sequences in plants (StatSEQ), Het Pand, Univ. of 
Ghent, Ghent, Belgium, May 20-21, 2010., p.34. 

П12 Он-лайн 

2010 

T.Balabanov, I.Zankinski, V.Simeonova, 2010, "Forecasting 
time series with artificial neural networks and differential 
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