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Tematy na dziś

● O sieciach w bioinformatyce
● Cytoscape – trochę historii (Trey Ideker)
● Pomysł na Cytoscape
● Plugin'y w wersji 2.0 
● Appstore w wersji 3.0
● Cytoscape.js (dawniej cytoscape-web)
● Circos – zupełnie inny sposób działania
● Circos online – przeglądarki są coraz bardziej 

popularne...



  

Sieci w bioinformatyce

● Sieci interakcji genów
● Sieci interakcji białek
● Sieci regulacji genów
● Szlaki metaboliczne
● Sieci interakcji chromosomowych
● Acykliczne grafy skierowane (DAG) ontologii
● Sieci cytowań artykułów
● Sieci interakcji asocjacyjnych (z GWAS)
● Sieci targetów farmakologicznych
● Sieci ko-ekspresji, ko-regulacji, ko-ewolucji...



  



  



  

Dlaczego warto badać sieci?

● Ogromna ilość informacji o interakcjach (O(n2))
● Trudna do objęcia inaczej niż w komputerze
● Pewne własności pojawiają się w wielu różnych 

rodzajach sieci
● Np. częste występowanie wierzchołków o 

niespodziewanie wysokim stopniu (tzw. Hub'y)
● Bez zaawansowanych narzędzi do wizualizacji 

nie jest łatwe analizowanie dużych sieci



  



  



  



  



  



  

Sieci małego świata



  

Cytoscape

● Projekt rozpoczęty przez Trey'a Ideker'a w 
Institute for Systems Biology w 2002 r

● Wersja 1.0 w 2003
● Interfejs użytkownika w Javie
● Używanie bibliotek OpenSource do wizualizacji 

grafów
● Podstawowe operacje na grafach
● Wsparcie dla formatów danych używanych w 

biologii



  



  

Wersja 2.0

● Wydana już w roku 2004
● Rozwijana przez grupę Trey'a Idekera (UCSD) 

ze wsparciem innych ośrodków badawczych 
(San Francisco, Toronto, etc.)

● Wsparcie dla “wtyczek” (plug-ins)
● Ogromny sukces (tysiące cytowań, dziesiątki 

wtyczek)
● Problemy z kompatybilnością (wersje javy, 

wersje cytoscape, częste odwołania do 
zewnętrznych narzędzi)



  

Cytoscape-web 
● Potrzebne wersje cytoscape dostępne online
● Dla osób, które nie chcą instalować cytoscape I 

dla badaczy, którzy chcieliby udostępniać swoje 
wyniki “publiczności” na stronie www

● Cytoscape-web 2007-2013



  

Cytoscape.js 

● w pełni HTML5, od 2011
● Pozwala na “wbudowywanie” sieci do aplikacji 

Java sctiptowych



  

Cytoscape 3.0

● Aktualna wersja Cytoscape
● W pełni modularna budowa, lepiej dopracowane API
● Odejście od numerów wersji (problem z kom-

patybilnością np. 2.7 vs. 2.8 w Cytoscape 2)
● App-store zamiast wtyczek
● Cytoscape consortium zyskało status własnej 

organizacji not-for-profit
● Interfejs użytkownika właściwie bez zmian



  



  

Przykłady użycia

● Nexo – 
automatycznie 
budowane 
ontologie

● J. Dutkowski, 2012
● Technologia 

dostępna na 
licencji BSD, 
komercjalizowana 
w firmie data4life 



  

NDEx – Network data exchange



  

Circos



  

Zupełnie inny pomysł - Circos

● Martin Krzywinski – od 2004 roku
● Jeden developer 
● Zestaw skryptów zamiast GUI
● Pliki konfiguracyjne 
● Inkrementalny postęp, próby zachowania 

zgodności wstecz
● Duże wysiłki w promocję tego pomysłu
● Zastosowania także do innych typów danych



  

Circos online



  

Biblioteki do analiz sieci

● Graphviz – stara uniksowa biblioteka 
(wizualizacje podobne do cytoscape, 
interfejs bardzo podobny do Circos)

● Networkx – biblioteka do 
“przetwarzania” sieci, wyjście 
najczęściej do innych formatów 
(graphviz, cytoscape)



  

Interactive tree of life



  

Biobyte – firma stojąca za iTOL



  

Motywy w sieciach



  

Pajek – narzędzie dla windows 
(free for noncommercial use)
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