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چگونه پروتئين ها ، اطالعات را پردازش    چگونه پروتئين ها ، اطالعات را پردازش    
مي كنند ؟مي كنند ؟

مطالعات پيرامون بيهوشي ، فرض     مطالعات پيرامون بيهوشي ، فرض     
مي كند كه ، بسته آب گريز ،      مي كند كه ، بسته آب گريز ،      

. . مغز پروتئين است مغز پروتئين است 



 پروتئين ها ، يك رشته از اسيد آمينه هايي                     پروتئين ها ، يك رشته از اسيد آمينه هايي                    
خود  خود  )   )   باال، باالي خط        باال، باالي خط        (   (   هستند كه اجزاي آب گريز             هستند كه اجزاي آب گريز             

اتصال ، به درون تا مي خورند تا يك بسته آب گريز                      اتصال ، به درون تا مي خورند تا يك بسته آب گريز                      
. . شكل بدهند  شكل بدهند  









اليه دبي حول مايكروتيوبيول اليه دبي حول مايكروتيوبيول 



انتقال فاز محلول به ژل   انتقال فاز محلول به ژل   



Different theories aboutDifferent theories about
CANCERCANCER

11-- AneuploidyAneuploidy
22-- Genomic instabilityGenomic instability
33-- Genetic mutationGenetic mutation
44-- SupressorSupressor gene and gene and OncogeneOncogene



A new theory of the origin of A new theory of the origin of 
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تبديل موجكي و تبديل فوريه تبديل موجكي و تبديل فوريه 
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وجود نوفه و مشكل آناليز سيگنال      وجود نوفه و مشكل آناليز سيگنال      
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ForWaRDForWaRDروش روش 

Fourier Wavelet Regularized Fourier Wavelet Regularized DeconvolutionDeconvolution

هاي فوريه و موجك به منظور كاهش نوفه به روش                    هاي فوريه و موجك به منظور كاهش نوفه به روش                      استفاده از پايه        استفاده از پايه        
ForWaRDForWaRD   بعبارت ديگر روش        بعبارت ديگر روش        .   .    معروف است    معروف استForWaRDForWaRD    

با قرار     با قرار         يك الگوريتم تركيبي است به منظور تخمين سيگنال                          يك الگوريتم تركيبي است به منظور تخمين سيگنال                          
دادن دو حد آستانه، يكي در فضاي فوريه كه فضايي مناسب                        دادن دو حد آستانه، يكي در فضاي فوريه كه فضايي مناسب                        

ها و ديگري در فضاي موجك كه فضايي               ها و ديگري در فضاي موجك كه فضايي                 براي نمايش نوفه      براي نمايش نوفه      
    مناسب براي نمايش سيگنال است               مناسب براي نمايش سيگنال است               



مرحله اولمرحله اول
                                          با محاسبه تبديالت فوريه گسسته             با محاسبه تبديالت فوريه گسسته                                         و   و                                  بدست آوردن    بدست آوردن   

در اين      در اين      كانولوشن    كانولوشن      در طي فرايند دي       در طي فرايند دي                     .                 .   و محاسبه      و محاسبه                    و و 
هاي نوفه به      هاي نوفه به         تعدادي از مولفه         تعدادي از مولفه        ForWaRDForWaRD از الگوريتم            از الگوريتم           مرحله  مرحله  

    شوندشوند  شدت تقويت مي      شدت تقويت مي      
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مرحله دوممرحله دوم
                    و محاسبه      و محاسبه                        براي بدست آوردن        براي بدست آوردن                بر   بر                    اعمال حد آستانه فوريه           اعمال حد آستانه فوريه          

..از طريق اعمال عملگر عكس تبديل فوريه گسسته                  از طريق اعمال عملگر عكس تبديل فوريه گسسته                  
 از  الگوريتم با قرار دادن يك حد آستانه فوريه                            از  الگوريتم با قرار دادن يك حد آستانه فوريه                           ر اين مرحله       ر اين مرحله       دد

شوند، در حاليكه         شوند، در حاليكه           ها حذف مي    ها حذف مي      كوچك مقدار بسيار زيادي از نوفه                   كوچك مقدار بسيار زيادي از نوفه                   
    مقدار اختالل سيگنال بسيار ناچيز است                    مقدار اختالل سيگنال بسيار ناچيز است                    
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مرحله سوم مرحله سوم 
        و اعمال حد آستانه موجك             و اعمال حد آستانه موجك                               محاسبه تبديل موجك گسسته              محاسبه تبديل موجك گسسته              

و بدست آوردن عكس تبديل موجك سيگنال اخير به منظور                   و بدست آوردن عكس تبديل موجك سيگنال اخير به منظور                   
). ). پاسخ ضربه   پاسخ ضربه   ( ( بدست آوردن تخميني مناسب از سيگنال                 بدست آوردن تخميني مناسب از سيگنال                 

مرحله نيز با قرار دادن يك حد آستانه مناسب موجك                         مرحله نيز با قرار دادن يك حد آستانه مناسب موجك                         اين    اين    در   در   
 كه از روي آن           كه از روي آن          توان يك پاسخ ضربه مناسب را انتظار داشت                       توان يك پاسخ ضربه مناسب را انتظار داشت                         مي مي 

    . . مي توان سلول سرطاني را تشخيص داد                 مي توان سلول سرطاني را تشخيص داد                 
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با تشكر از توجه شما با تشكر از توجه شما 
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