
Razvoj spletne aplikacije 
GoMapMan

Živa Ramšak
Ljubljana, 10. december 2015

GoMapMan: integration, consolidation and visualization of plant gene 
annotations within the MapMan ontology

Ramšak Ž., Baebler Š., Rotter A., Korbar M., Mozetič I., Usadel B., Gruden K.
Nucleic Acids Research, 2014, doi:10.1093/nar/gkt1056



Zajem podatkov velikega obsega

‒ tehnologije ‘omik’:
o transkriptomika
o proteomika
o metabolomika
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Analiza podatkov in interpretacija
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i) razumevanje 
razpršenega znanja

ii) prevod znanja iz 
modelnih organizmov 
na poljščine
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Prevod iz modelnega organizma na poljščine

‒ Ali obstaja gen eds1 v 
krompirju?

‒ Ali je bil diferencialno 
izražen v naših 
poskusih?



Prevod iz modelnega organizma na poljščine

Ortologni proteini:
‒ Proteini v različnih rastlinskih vrstah, ki so se razvili iz istega prednika 

(ob razvoju nove vrste).
‒ Omogočajo prenos znanja med modelnimi rastlinami in pomembnimi 

poljščinami.

PGSC, Nature 2011



Razumevanje razpršenega znanja

Ontologija 
MapMan:

‒ ontologija razvita 
za rastline

‒ velik obseg 
ročnih anotacij

‒ intuitiven prikaz 
po procesih nad 
vsemi nivoji 
podatkov

Thimm in sod., 2004



Podatkovna baza GoMapMan (www.gomapman.org)



Prikaz v ontologiji: povezovanje preko ortologov
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Prikaz podatkov o posameznem genu

rastlinska vrsta, opis, 
kratko ime, sinonimi 

imen ipd.

opisi funkcij, ki jih 
gen opravlja

(ontologija MapMan)

sorodni geni 
(ortologne skupine)

oznake visoko 
zmogljivih tehnologij



Prikaz informacij o ortologni skupini
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Avtomatsko popravljanje opisov genskih funkcij
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Ročno popravljanje genskih funkcionalnih opisov

‒ Uporabniški vmesnik za
natančnejše ročne popravke.
o izbor večih genov hkrati
o vnos novega znanja (novi 

opisi), popravki



Ročno popravljanje genskih funkcionalnih opisov

‒ Uporabniški vmesnik za 
natančnejše ročne popravke.
o izbor večih genov hkrati
o vnos novega znanja (novi 

opisi), popravki

‒ Sledljivost :
o vsak gen ima svojo zgodovino



Izboljšana interpretacija rezultatov

Pred popravki Po popravkih

Resistant cv. Rywal, 

Baebler et.al., J. Exp. Botany, 2014; doi:10.1093/jxb/ert447

‒ Isti podatki prikazani pred/po popravkih – več genov v genskem opisu, 
kar omogoči bolj relevantno interpretacijo podatkov.



Povezovanje z zunanjimi aplikacijami

‒ Rezultati ročnih popravkov in avtomatske konsolidacije vodijo do 
izboljšav genskih funkcionalnih opisov.

‒ Informacijo vsebovano v aplikaciji pretvorimo v različne izvozne
datoteke za ostala orodja analize podatkov.
o vsakič ko se doda novo rastlinsko vrsto ali ortologni tip
o ter v odvisnosti od količine ročnih popravkov



Zaključki

Ramšak et.al.: Nucleic Acid Research Database issue, 2014

GoMapMan predstavlja uporabno orodje 
za znanstvenike rastlinskega področja, 
saj omogoča:

‒ preproste ročne popravke
‒ olajšan prenos znanja med rastlinskimi

vrstami
‒ uporabo raznolikih orodij, ki pri

interpretaciji podatkov in tvorbi novih
hipotez uporabljajo informacije
ontologij

www.gomapman.org

http://www.gomapman.org/


Zahvale

‒ NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

‒ Inštitut Jožef Stefan

‒ Björn Usadel

‒ Javna agencija za raziskovalno dejavnost
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