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است براي نده بنيان حيات در موجودات ز  كه  DNA لئونارد آدلمن روشي را معرفي كرد كه در آن از مولكول هاي 1994 در سال – خالصه
 را كه هنوز حل مناسبي با پيچيدگي زماني خطي براي آن كشف  NPوي براي اولين بار يكي از مسائل دسته . انجام محاسبات استفاده شد

 در اين مقاله بر آنيم تا با. پس از آن ايده ساخت كامپيوتر هاي مولكولي مورد توجه بسياري از دانشمندان قرار گرفت. نشده را حل كرد
 NP از رده مسائل  هر دو كه ليپتون- آدلمن مدل مولكولي استفاده از با و مساله گراف هميلتونحل مجموعه هاي احاطه گر تركيب

اين روش پيچيدگي زماني اين مسائل را كه .  مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري دست يابيم به يك روش ابتكاري جهت مسائلندسته
   .حل آنها با كامپيوتر هاي پيشرفته امروزي ممكن است سالها طول بكشد را به ميزان بسيار قابل توجهي پائين مي آورد

  . Routing DNA Computing ,  Adleman- Lipton  ,  Dominating Sets) , (  مسيريابي-كلما ت كليدي
  

 

 مقدمه -1

محاسبات مولكولي، محاسبات از طريق انجام واكـنش هـاي          
در ايــن  .[2] ميباشــدDNAشــيميايي بــر روي رشــته هــاي 

 كـد مـي شـود،       DNAمحاسبات ابتدا مساله با رشـته هـاي         
انجام . سپس الگوريتمي براي پيدا كردن جواب ارائه مي شود  

پـردازش مـوازي آن بـا        بـه خـاطر قابليـت        DNAمحاسبات  
 بـراي   DNAبا قرار دادن تعداد كافي رشته       . [4]اهميت است 

بعلت انجام همزمان عمليات روي تمام رشـته هـا   مساله  حل  
امـر باعـث    ايـن   . ميتوان در يك زمان كم مساله را حل كـرد         

چيدگي زماني الگوريتم هاي مولكـولي نـسبت        كمتر شدن پي  
ي هـاي شـيميايي     بررسـ . به الگوريتم هاي معمـولي ميـشود      

هـر  .  تـوالي از نوكلئوتيـد هاسـت       DNAمشخص ميكند كه    
يك قنـد ، يـك گـروه        : نوكلئوتيد از سه قسمت اصلي شامل     

فسفات معدني و يكي از چهار باز آلـي نيتـروژن دار حلقـوي         
 ســــيتوزين  ،Guanine)( گــــوانين ،) Adenine(آدنــــين 

(Cytosine)    و تيمين )(Thymine    ايـن  . تشكيل شـده اسـت 
 نمـايش  T وA،G، C ار باز آلـي بـه اختـصار بـا حـروف      چه

 دو نوكلئوتيد از طريق يك پيوند فسفودي استر بـه           .ميدهند
هم متصل مي شوند به اين صورت كـه گـروه هيدروكـسيل             

قنـد يـك نوكلئوتيـد بـا گـروه فـسفات             -3'متصل به كربن    
 قند نوكلئوتيد ديگر واكنش داده و پيوند        -5'متصل به كربن  

قند موجود در نوكلئوتيـد،     . تر را بوجود مي آورد    فسفودي اس 
يك قنـد كربنـي اسـت، كـربن هـاي موجـود در قنـد يـك                  

 ،2'، 1'نوكلئوتيد را شماره گذاري مي كنند و آنها را با اعداد 
 نوكلئوتيد ها بدين صـورت بـه        . نمايش مي دهند   5' و 4'،  3'

هم متصل مي شـوند و زنجيـره پلـي نوكلئوتيـد كـه همـان               
DNA    تمامي نوكلئوتيد ها در ايـن      .را بوجود مي آورند    است

  جهت مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتريDNA Computing حل  راه
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پس  بيست سال    "تقريبا. زنجيره داراي جهت يكسان هستند    
ــشمند DNAز كــشف ماهيــت شــيميايي  ا ــاي  دو دان بنامه

 DNAواتسون و كريك يك مـدل سـه بعـدي از سـاختمان              
 يك مارپيچ   DNA: [3]ارائه كردند كه شرح آن اينگونه است        

هاي آن بدور يـك محـور مركـزي         دو رشته ايست كه رشته      
طبق مدل واتـسون كريـك      . پيچ ميخورند ) معموال راستگرد (

 در مقابــل هــم قــرار دارنــد و پيونــد هــاي DNAدو رشــته 
از رشته ديگـر    هيدروژني باز آدنين از يك رشته با باز تيمين          

و باز گوانين رشته با باز سيتوزين رشته مقابل باعـث اتـصال             
ميـشود و تـشكيل مـارپيچ را         بـه هـم      DNAاين دو رشـته     

 از داليل اصلي استفاده از زيـست شناسـي مولكـولي         .ميدهد
براي جواب دادن به مسائل محاسـباتي ميتـوان بـه چگـالي             

يك بيت در يك نانومتر مربـع و         (DNAباالي ذخيره سازي    
نانو متر مربـع     TAPE   ، 1210 مانند   در رسانه ذخيره سازي   

. و پردازش در سطح موازي اشاره كرد      . ) [11] ذخيره ميشود 
مثال بـراي    (TSPله  أ مقايسه را با يك مثال ناچيز از مس        حال
 ابتـدا   Neumannبا معمـاري     : [11]ارائه ميكنيم   )  شهر   20

بايد درخت جستجو ايجاد شود و سپس همه راه هاي ممكن           
  18. (! نياز اسـت Million GBytes 45توليد شود كه معادل 

 100كه با كامپيوتري بـا سـرعت   )  بايتي 7 با كلمات مسير

MIPS             دو سال زمان براي توليد همه راه هاي ممكـن نيـاز ، 
 DNA   ، 1510اين در حالي است كه با يك كـامپيوتر          . است
 يك نانو مول است و همچنين هـيچ جـستجويي بـراي             فقط

  .پيدا كردن كوتاه ترين مسير نياز نيست

  محاسباتي مولكوليمدل  - 2
مفهوم مدل و محاسبات مولكولي بـه معنـاي نحـوه نمـايش             
مساله و تعيين عمليات مولكولي است كه در يـك چـارچوب          
خاص در حـل مـسائل و نوشـتن الگـوريتم آنهـا بكـار بـرده                 

بنابراين اولين قدم در نوشتن هر الگوريتم مولكـولي         . ميشود
يتم در آن   تعيين مدل محاسباتي مولكـولي اسـت كـه الگـور          

  .مدل نوشته ميشود

   ليپتون-مدل آدلمن  -1- 2
اين مدل توسط آدلمن و ليپتون ارائه شده اسـت و از جملـه              

كه بـسياري از الگـوريتم هـا در آن نوشـته            مدل هايي است    
  . [1,5,6,7,12]شده است 

  ليپتون-عمليات مدل آدلمن  -2- 2

 ليپتون كه در    -حال به شرح تعدادي از عمليات مدل آدلمن       
  : له بكار برده ايم مي پردازيماين مقا

 DNA اين عمل عبارتست از سـاختن يـك           :ساخت) الف
تك رشته اي با طول مطلوب كـه حـاوي نوكلئوتيـد هـا بـا                

 DNAاين عمل توسـط ماشـين سـازنده    . ترتيب خاص باشد  
 مــورد نظــر DNAدر ايــن ماشــين مولكــول . انجــام ميــشود

و سـاخته مـي     نوكلئوتيد به نوكلئوتيد بدون اسـتفاده از الگـ        
 .شود

 DNA   ، S و تـك رشـته       Tلولـه آزمـايش     : استخراج  ) ب
ايـن عمـل دو لولـه آزمـايش          . مفروض است 

1
T   2 وT   را از 

 توليد ميكند بطوري كه     Tروي لوله آزمايش    
1

T شامل تمام 
وان زير رشـته در آنهـا        بعن S است كه رشته     Tرشته هايي از    
ميباشد  را دارا    T اي از    DNA مولكول هاي    2Tوجود دارد و    

 Extractاين عمل بـا تـابع       .  نباشند Sكه شامل زير رشته     
),,,(          .    نمايش داده مي شود 21 STTTExtract 

ـ                :    صورت  شكل گسترش يافتـه ايـن عمـل نيـز مـي توانـد ب
),,,,( 21 SiTTTExtract    تعريف شود كـه در آن رشـته

 وجـود دارد در     S ام آنها زيـر رشـته        Iهايي كه در موقعييت     
1

T جدا مي شوند.  

 L و عدد مثبت     T اين عمل لوله آزمايش      :جدا سازي   ) ج
 مي گيرد و آزمايش     DNAرا بعنوان طول يك رشته دوتايي       

جديد  
1

T       را توليد مي كند كه 
1

T       شامل همه رشته هـاي 
DNA   از T  طول آنها برابر      است كهL ايـن عمـل بـا      .  . باشد
),,(. نمايش داده مي شود Separateتابع 1 lTTSeparate 

شــــكل ديگــــري از ايــــن عمــــل ميتوانــــد بــــصورت  
),( 1TTnSeparateMi  كوتاه ترين رشـته موجـود       باشد كه 

 را درون    Tدر  
1

T  از نظر عملـي ايـن عمـل امكـان           . قرار ميدهد 
 هـايي بـا     DNA با طول خـاص را از ميـان           DNAانتخاب يك   

طول بر حسب تعداد نوكلئوتيـد      . طول هاي مختلف به ما مي دهد      
رز محاسبه مي شود، براي اين كار از روشـي بـه نـام ژل الكتروفـو               

(Gel Electrophores) در ايـن روش از  .  استفاده مي شود
صفحه اي كه بر روي آن يك ؤل مانند پلي اكريالميـد قـرار              
  دارد و داراي چاهك بطور عمودي است، اسـتفاده مـي شـود          

 بطور جداگانه وارد چاهك هاي ژل مي شـوند          DNAنمونه هاي   
 هـاي   مولكـول . سپس يك ميدان الكتريكي به ژل اعمال مي شود        
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DNA              كوچكتر بـا سـرعت بيـشتر و مولكـول هـاي DNA 
 بزرگتر با سرعت كمتر از درون چاهك ها شروع بـه حركـت             

 بعد از مـدت زمـاني مولكـول هـاي           .داخل ژل مي نمايند   به  
DNA              بر اساس اندازه در مكان هـاي متفـاوت در طـول ژل 

قرار مي گيرند و بصورت نوار هايي با باند مجزا تقـسيم مـي              
  .شوند

 اين عمل دو لوله آزمايش     :مخلوط كردن   ) د
1

T   2 وT  را 
 را كه شامل رشته     Tبعنوان ورودي مي گيرد و لوله آزمايش        

هاي
1

T   2 وT    ايـن عمـل بـا تـابع         .  است مي سـازدMerge 
),,(                          .انجام مي شود 21 TTTMerge 

 اين عمل باعث مي شود تك رشـته         :بريداسيون  هي) ن 
 قرار  T با رشته مكملشان كه در       Tاي هاي يك لوله آزمايش      

اين عمـل  . دارند هيبريد شود و به دو رشته اي تبديل گردند     
  . نشان داده مي شودHybrid(T)با تابع 

اين عمـل بـا     . ض است  مفرو T لوله آزمايش    :تشخيص  ) و
 DNAبررسي لوله آزمايش در صورتي كه حداقل يك رشـته           

در آن وجود داشته باشد جواب مثبـت و در غيـر اينـصورت              
 نشان  Detect(T) اين عمل با تابع      .جواب منفي برمي گرداند   

  .داده مي شود

 انجـام   PCR اين عمل در واقع بـا روش         :ازدياد رشته   ) ه
 را بــراي DNA-Polymeraseمــي شــود آنگونــه كــه آنــزيم 

 . بكار مي بـرد    DNAساختن نسخه هاي زيادي از يك رشته        
 DNAبدين ترتيب كه اگر در يـك لولـه آزمـايش تعـدادي              

داشته باشيم و روي يك يا چند تا از آنها عمل ازدياد انجـام              
گيرد، تعداد توالي هاي ازدياد شده به قـدري مـي شـود كـه         

اين عمل انجام نشده است،     عمال رشته هايي را كه براي آنها        
 نـشان  PCR(T,x,y)اين عمل با تـابع   .مي توان ناديده گرفت   

 آغازگرهــاي مــورد اســتفاده x,yداده مــي شــود كــه در آن 
  .هستند

 مجموعه احاطه گر -3

 را در نظـر     G از مجموعه رئوس گـراف       Uزير مجموعه   
،  گـوييم    G را مجموعـه احاطـه گـر گـراف           U. بگيريد

 بـا يكـي از اعـضاي ايـن مجموعـه            Gهرگاه هر راس گـراف      
 در شـكل    Gبراي مثال در گراف داده شده       . [13]مجاور باشد 

431{ مجموعه رئوس    1 ,, vvvU={     يك مجموعه احاطه گر 
 را  G از رنوس گـراف      U زير مجموعه    . مي باشد  Gگراف  

 داراي  U هرگـاه    ،كوچكترين مجموعه احاطه گر گوييم    
 Gبين مجموعه هاي احاطه گر كمترين تعداد اعضاء در 

42{براي مثـال مجموعـه      . باشد ,vvU={   كـوچكترين 
 نشان داده شـده در شـكل        Gمجموعه احاطه گر گراف     

  .  است3-1

    

  . G گراف : 1شكل 

 NP مجموعه احاطه گر در يك گراف از جمله مسائل           مساله
 –در مـدل مولكـولي آدلمـن         .[12,13] سخت مي باشـد    –

 براي ايـن مـساله      [8]ليپتون الگوريتمي توسط شانگ و ژئو       
ئه شده است كه در اينجـا پـس از شـرح مـساله بـه بيـان           ارا

  .كاربردي آن در مسائل مسيريابي در شبكه مي پردازيم

 مفــروض E|=m| و  V|=n| كــه در آن G=(V,E)گــراف 
براي نمايش مجموعه هاي احاطه گر در اين گراف مي           .است

 بيتي استفاده نمود و هـر يـك از   nعدد دودويي توان از يك  
 بـه عنـوان     1V. مجموعه هاي احاطه گر گراف را كـد كـرد         

هر يـك از بيـت       . مفروض است  Gمجموعه احاطه گر گراف     
 متناظر بـا يكـي از رئـوس        1Vهاي عدد متناظر با مجموعه      

 رأس  نمايــانگر حــضور باشــد1اگــر بيتــي .  اســتGگــراف 
 است و صفر بودن بيت نمايانگر عدم حـضور          1Vمتناظر در   

براي مثـال عـدد دودويـي     .  خواهد بود  1V / Vآن رأس در    
42{ مجموعه احاطه گر مينيمم      01010 ,vv {    را در گـراف

  . كد مي كند1شكل 

ش مجموعه احاطه گر كافيست با رشته هـاي         حال براي نماي  
DNA   اعداد n    بـراي توليـد عـدد       .  بيتي را كدگذاري نمودn 
11 بصورت،   Xبيتي   ,...,, xxx nn  دو رشـته   i براي هر بيت −

0
ix   1 و

ix       0 در نظر گرفته ميشود كه
ix  صـفر   نشانگر مقـدار 
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1 ام و    iدر بيت   
ix       بـراي  .نشانگر مقدار يك در اين بيت است

 بيت مي توان توليد كرد      n عدد باينري كه با      n2توليد تمام   
به اين صورت كه به هـر       . از روش ليپتون استفاده شده است     

0
ix     تايي   20 يك رشته تصادفي DNA    0 به نام

iO     و به هـر
1
ix  1 نوكلئوتيدي 30يك رشته تصادفي

iO  نسبت داده مي
0نيمه پايين . شود

iO 1 يا
iO با ic      و نيمه بـااليي آنهـا بـا

id   0در واقع   .  مشخص مي شود
iO   1 يا

iO       برابـر اسـت بـا 
=+1 و   ixبين دو بيـت مجـاور       . idicرشته   ij xx   يـك

  به بيـت     iر يال از بيت     يال در نظر گرفته مي شود و براي ه        
j   رشته icid↓   روش نمـايش    با توجه بـه      . توليد مي شود

باال براي توليد تمام مجموعه هاي احاطه گر رشته هاي زيـر            
ايش              توسط عمل سـاخت    ه آزم د و داخل لول  بوجود می آي

0T  ريخته ميشود:  

  .idic كپي هاي زيادي از رشته iبه ازاي هر بيت  )1

  كپي هاي زيـادي از رشـته         j به   iبه ازاي هر يال از بيت        )2
icid↓. 

ه مكمل نيمه اول رشـته مربـوط   كپي هاي زيادي از رشت  )3
، و همچنين كپي هـاي زيـادي از نيمـه         nxبه بيت آغازي ،     

  .1xدوم بيت پاياني ، 

اين رشته ها با استفاده از عمل اتصال بـا هـم مخلـوط مـي                
الـت  ح n2، كـه تمـام      بيتـي    nشوند و رشته هاي دوتـايي       

  .ممكن توليد مي شود

1.  ),,( 0 mnTutionRoutingSol                                        
2.  begin                                                                                      
3.      for i=1 to n do begin                                                       
4.            ),,,( 1

100 ixTTTExtract                                     

5.             for each  jv  adjacent  iv  do begin                  

6.                    ),,,( 1
121 jxTTTExtract                    

7.                     ),,( 020 TTTMerge                           
8.             end for                                                       
9.       end for                                                             
10.     ),( 21 TTnSeparateMi                                 

11.      if ( )( 2TDetect  = = 'yes' ) then                 
12.           begin                                                        
13.                ),( 1

2 sxTMerge                                   

الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري:2-شكل الف  

14.               ),( 1
2 ExTMerge        

15.                for i=1 to n do begin                           
16.                      ),,( 123 +↓ iicdTTinit                   
17.                end for                                                
18.              )( 3THybrid                                         

19.             ),,( 11
4 ES xxTPCR    

20.             ),( 54 TTnSeparateMi                               

21.              if ( )( 5TDetect  = = 'yes' ) then         

22.                  )( 5Treturn                                      
23.             end if                                                       
24.      end if                                                              
25.      else  report  'no dominating set'                   
26.  end RoutingSolution.     

  الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري:2-شكل ب

 ابتــدا از بــين 2حــال الگــوريتم نــشان داده شــده در شــكل 
موعـه احاطـه گـر      مجموعه رشته هاي توليـد شـده بـاال مج         

كه عبارتست از مجموعه كمتـرين تعـداد رئوسـي          مينيمم را   
با .  همسايه باشد را توليد مي كند      Gكه با تمام رئوس گراف      

اجراي حلقه اول الگوريتم به ازاي هـر يـك از رئـوس گـراف               
 ام لوله آزمـايش  iابتدا بر اساس حضور رشته متناظر با رأس        

0T   0وله   به دو لT   و 
1

T  0.  تقسيم ميشودT     شـامل رشـته 
1هايي است كه در آنها      

ix   و 
1

T       0رشته هايي كه در آنها
ix 

بـه ازاي هـر     سپس در مرحله بعد در يك حلقه         .وجود دارند 
 : يك بار عمليات زير اجرا مي شـود          iv يك از رئوس مجاور   

1 در ابتدا رشته هايي كه در آنها      
ix   1و

jx     2 وجود دارد درT 
0قرار داده ميشود و رشته هايي كه در آنهـا           

ix  0و
jx   وجـود 

داشته باشد در    
1

T             ريختـه مـي شـود و بعبـارت ديگـر دور 
رشته هايي كه نمي تواننـد      به اين معنا كه     . ريخته مي شوند  

كد شده يك مجموعه احاطه گر باشند مرحله بـه مرحلـه از             
هايي كـه  لوله آزمايش اوليه بيرون كشيده مي شوند و رشته          

 قرار مي گيرند آنهايي هـستند كـه يـك احاطـه گـر               2Tدر  
 رشته اي كه    10 در نهايت در خط      .معتبر را نشان مي دهند    

كمترين طول را دارد با استفاده از عمل جداسازي بر حـسب            
طول انتخاب مي شود كه اين رشته همان مجموعـه احاطـه            

مجموعه احاطه گر مينـيمم      در صورتي كه     .گر مينيمم است  
) 11خـط  ( باشد، الگوريتم از ايـن پـس       2Tدر لوله آزمايش    

اقدام به ساخت همه راه هـاي ممكـن از رئـوس جـاري مـي          
 را no dominating setپــردازد و در غيــر اينــصورت پيغــام 
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حال به  . مبني بر عدم وجود مجموعه احاطه گر برمي گرداند        
گي ايجاد مسيرهاي ممكن جهت مسيريابي مي       بررسي چگون 

براي اين كار از آنجا كه مـي دانـيم مطمئنـا همـه               : پردازيم
رئوس گراف مفروض با مجموعه احاطه گر بدسـت آمـده تـا             

1 (اين مرحله در همسايگي قرار دارند ابتدا رأس مبـدأ         
Sx(  و 

1 (مقصد
Ex(     مجموعه اضافه مي كنـيم       را به اين)    هـر چنـد

و سـپس در يـك       . )ممكن است از قبل وجود داشته باشـند       
 ام رشـته    i+1 ام و    i يال بـين رئـوس       حلقه در صورت وجود   

↓+1(هـــــــــاي معـــــــــادل آن  iicd ( در تـــــــــابع
),,( 123 +↓ iicdTTinitپــس از آن تــابع . توليــد ميــشود 

 را هيبريـد مـي كنـد تـا تـابع            3Tهيبريد رشته هاي داخل     
PCR     تابع تنها رشته هايي را كه بـا        .  بتواند آنها را تكثير كند

1
Sx     1آغاز و به

Ex              خـتم ميـشوند را تكثيـر مـي كنـد زيـرا
1آغازگر هاي مورد استفاده 

Sx 1 و
Exهستند . 

),(در نهايت تابع     54 TTnSeparateMi    كوتاه ترين رشته 
 قرار ميدهد كـه در      5T را درون لوله آزمايش      4Tموجود در   

در صـورتي كـه     . حقيقت همان پاسخ مورد نظر ما مي باشـد        
اي يافته باشد آنرا توسط تـابع        رشته   5Tدرون لوله آزمايش    

)( 5TDetectتشخيص ميدهد .  

 3حال بعنوان مثال اجراي اين الگوريتم بر روي گراف شكل           
 و  000 رشته هاي    8با   0Tابتدا لوله آزمايش    . بيان مي شود  

ــر مـــي 111و 110 و 101 و 100 و 011 و 010 و 001  پـ
 3وريتم به ازاي هر يك از رئـوس گـراف،           حلقه اول الگ  . شود

با اجراي مرحله اول حلقه دو لوله آزمايش        . بار اجرا مي شود   
0T   و 

1
T   0لوله  .  توليد مي شودT   1  شامل رشته هاي **  

و لولـه     .) باشد 1 يا   0مي تواند   ( * 
1

T      شـامل رشـته هـاي    
 دو تاسـت    1vاز آنجا ئيكه تعداد رئوس مجاور       . است*  * 0

و 2vيك بار بـه ازاي رأس      . حلقه دوم دو بار اجرا خواهد شد      
در اولين اجراي حلقـه داخلـي دو        . 3vيك بار به ازاي رأس      

 كه شامل رشـته هـاي   2T بدست مي آيد، لوله لوله آزمايش 
است و لوله    * 10

1
T       بـا  . اسـت * 00 كه شامل رشته هـاي

 مي تواند حاوي    2Tتوجه به تعريف مجموعه احاطه گر لوله        
رشته هاي معرف مجموعه احاطه گر باشد در نتيجه در لوله           

0T   در اجراي دوم حلقه داخلي بـاز هـم دو          .  ريخته مي شود
 كه تنها شـامل رشـته       2Tلوله آزمايش توليد مي شود، لوله       

 است و لوله     100
1

T       بـا   . مـي باشـد    000  كه حاوي رشـته 

 حــاوي رشــته 2Tتعريــف مجموعــه احاطــه گــر توجــه بــه 
 ريختـه   0Tمجموعه احاطه گر است، در نتيجه داخـل لولـه           

 در نهايت   . دور ريخته مي شود    2Tمي شود و محتويات لوله      
كوتاه ترين رشته تشخيص داده مي شـود و ايـن رشـته كـه               

يمم  است و نشان دهنده مجموعه احاطه گـر مينـ          001برابر  
   .است به مرحله بعد يعني مسير يابي تحويل داده مي شود

 
   .براي مجموعه احاطه گر گراف نمونه: 3شكل 

 گيري نتيجه -4

همان طور كه مشاهده شد در اين مفاله ايـن ايـده ابتكـاري              
ارائه شد كه ابتدا از يك گراف، مجموعه احاطـه گـر آن كـه               

 رئـوس   عبارت بود از حد اقل مجموعه رئوسـي كـه بـا همـه             
شـود و سـپس راس مبـدأ و         گراف همسايه باشند، استخراج     

مقصد كه مورد نظر ما در مسير يابي است را به اين مجموعه      
اضافه كرديم و در نهايت  مـسيرهاي بهينـه اي كـه در ايـن                

با توجه به دو حلقه      . مجموعه رئوس بود را استخراج نموديم     
 كه هر يك    تودرتو در بخش مجموعه احاطه گر اين الگوريتم       

 است پيچيدگي زماني الگوريتم تا اين بخش براي         nاز درجه   
)( رأس   nهر گـراف بـا       2nO  پـس از آن در بخـش        ، اسـت

 اســت كــه nبعــدي الگــوريتم شــامل يــك حلقــه بــا تكــرار 
در نتيجه پيچيـدگي    .  مي باشد  nO)(پيچيدگي زماني آن    

ــوريت  ــايي الگ ــاني نه ــن دو اســت   زم ــوع اي ــا مجم ــر ب م براب
))(nO+)( 2nO. (        كه مي توان آنرا بـصورت )( 2nO  در

 بـراي حـل    DNA رشـته    n2 و با توجه به اينكه       .نظر گرفت 
مسأله نياز است كه ضريبي از مسير هـا در گـراف نيـز مـي                

)2( يچيدگي حافظه آن باشد، پ nOهمان طـور كـه   . است 
مي دانيد براي مسأله مجموعه احاطه گر كه يكـي از كـاربرد     

 مـورد بحـث قـرار        در ايـن مقالـه       هاي آن بصورت تركيبـي    
،  بحال حل مناسبي در رتبه زماني چنـد جملـه اي           گرفت، تا 
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 كنوني در   ارائه نشده و حتي با كامپيوتر هاي بسيار پيشرفته        
مقادير ورودي باال ، براي الگوريتم بـسيار زمـان بـر اسـت و               

 آن نيـز اثبـات      حتي غير ممكن بودن ارائه حل مناسب براي       
نشده است كه اين موضوع اهميت پرداختن به الگوريتم هاي     

  .محاسبات مولكولي را باال مي برد

 جمع بندي  -5

وب در اين مقاله حل يكي از مـسائل تركيبـاتي در چهـار چـ         
مـسائل  مسائل گراف و تركيب آن با يكي از پر كاربرد تـرين             

روز دنياي كامپيوتر يعني مسير يابي در شـبكه هـا در مـدل     
مدل محاسباتي بررسي شده    . محاسباتي مولكولي ارائه گشت   

همـان  . [1,5,6,7,12] ليپتون بود   –در اين مقاله مدل ادلمن      
در ايـن   طور كه مشاهده شد بـسياري از مـسائل تركيبـاتي            

مدل بصورت كارا مي توانـد انجـام پـذيرد و بـراي حـل هـر                 
براي كد گذاري مصاديق مسĤله بـا رشـته         مسأله ابتدا روشي    

 ارائه شده و سپس با توجه به عمليـات مجـاز در             DNAهاي  
آن مدل الگوريتمي براي توليد جواب هاي ممكن ارائـه و در            
نهايت روشي براي مشخص كردن جواب اصـلي تعيـين مـي            

بسياري از الگوريتم ها بصورت عملي در آزمايشگاه نيز         . شود
پياده سازي و انجام شده اند و نتـايج حاصـل قابـل قبـول و                

  .اميد وار كننده بوده است
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