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Bioinformatik: en delningskultur 

Margaret	Dayhoff,	1925-1983	
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Dagens	norm:	
•  Öppna	databaser	

•  Krav	på	datadeposiGon	
•  Öppen	källkod	
•  Öppna	GdskriKer	populära	

Life Science? 



Öppen publicering 

●  BioMedCentral 
●  Public Library of Science 
●  bioRxiv 

–  Anses komplettera arXiv. 
–  Drivs av Cold Spring Harbour Lab 

●  Drivande krafter: 
–  ”Idealister” 
–  Databrytning: text är data 
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Idag: formaliserad delningskultur 

●  Bermuda principles 
–  Skapat 1996 av aktörer i Human Genome Project 
–  Dela all DNA-data inom 24 h! 

●  Fort Lauderdale agreement 
–  Skapat 2003 av 40 nyckelfigurer 
–  “Free and unrestricted use of genome data” 

•  … inte bara DNA 
–  Forskare förväntas släppa sina data så snart de kan, 

långt innan de publicerar. 

●  Senast: The FAIR Guiding Principles 
–  I Scientific Data, 2016 
–  Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. 





Öppna databaser 

●  Utgivare: från enskild forskare till stor organisation 
●  Exempel: 

–  GenBank, ENA 
–  UniProt 
–  Pfam 
–  Ensembl 

●  Syften: 
–  Deponering/arkivering 
–  Tillgängliggörande 

•  av data 
•  av analys 

●  Begränsningar och problem: 
–  Innehåll styrt av utgivaren 
–  Ibland dåliga metadata 

•  Data	deponeras	redan	
•  Olyckligt	med	tvingande	redundant	

deponering/arkivering	
•  Metadata	vikGgt	och	svårt	



Öppna databaser: alltid hotade 

●  Största utmaning: finansiering 
–  Kuratering kräver personal 
–  The Arabidopsis Information Resource: avgiftsbelagd 
–  Amos Bairoch (SwissProt): ”finansiera databaser 

genom att beskatta forskningsanslag” 
●  EU:s lösning: ELIXIR 

–  Leds av Niklas Blomberg 
–  15 anställda administratörer 
–  Involverat i The FAIR Guiding Principles 
–  Finansierar databaser, webbtjänster, utbildning, mm 

___________ 



Trend: faktisk reproducerbarhet 

●  Idé: varje publikation ska kunna reproduceras — enkelt 
●  Svårt! Kräver: 

–  Långt gången automatisering 
–  God versionshantering 
–  Fullständig datadelning 

●  En lösning: virtuella datormiljöer 
–  innehåller data och kod 



Trend: open science 

●  Idé: en forskare ska arbeta öppet 
–  All kod och utveckling offentlig 
–  All data offentlig 
–  Endast publicera i öppna tidskrifter 
–  Manus tidigt till bioRxiv/arXiv 
–  Manusgranskning endast för öppna tidskrifter 
–  Signera & publicera dina manusgranskningar 
–  Publicera dina anslagsansökningar 
–  Gärna aktiv i sociala medier 
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Öppen källkod: ett löst problem 

●  Förut: lokal server viktig 
–  Viktigast: tillgänglighet 

●  Idag: kommersiella tjänster 
–  GitHub, BitBucket, mfl 
–  Grundtjänsten gratis 

●  Stödjer: 
–  Versionshantering (med DOI) 
–  Dokumentation 
–  Kommunikation (utvecklare ⬌ användare) 
–  Parallell utveckling (utvecklare ⬌ utvecklare) 

Kod	

Kod	
Kod	 Kod	 Kod	

Hur	byggs	samma	
tjänst	för	data?	



Öppen lagring 

●  figshare 
●  datadryad.org 
●  datahub.io 

●  data.mendeley.com 

Rådata	 Resultat	 Data	



Fallstudie: lagring av data 

●  Tanja Slotte, DEEP, i våras: 
–  ”SweStore är fullt, datorcentret tar inte 

emot mer, vad ska jag göra?” 
●  Behov: rå datalagring för arbetsmaterial 

–  Tanja: terabyte 
–  online-lösningar: gigabyte 

●  Lösningar 
–  SweStore (idag 9,4 PB) 

•  ansök om upp till 500 TB 
–  Datorcentrum 

•  SciLifeLab har samarbete med 
UppMax (UU) 

–  Egna hårddiskar 
•  Och institutionens IT 

SU	kan	erbjuda	bäVre	
lagringstjänst	än	lokal	hårddisk	

	



Karakteristik 

●  SweStore  
–  ”Short to medium term storage system” 
–  Data måste flyttas för beräkningar 

●  Datorcentrum 
–  Nära till beräkningen 
–  Projektknutet = tidsbegränsat 

●  Egna hårddiskar 
–  Bra för transport 
–  Långt till beräkningen 
–  Svårt hålla ordning 
–  Billigt 

OprakGskt!
	

OprakGskt!
	

Problem!	
!!!	



Arbeta på kommandoraden 



Fallstudie: granens arvsmassa 

●  Publikation: Nystedt et al, 2013 
●  Utvecklad kod: tillgängligt på GitHub 
●  DNA-läsningar: ca 3 TB deponerat i GenBank (NCBI/NIH) 

●  Modell av arvsmassan (> 10 GB): ej välkommen till NCBI! 
–  ”För dålig kvalitet” 
–  Hur dela ut? 
–  Lösning: egen webbserver (http://congenie.org) 



Lokal webbserver: Pcons.net 
av Arne Elofsson mfl 



Lokal webbserver: phobius.sbc.su.se 
av Lukas Käll, Erik Sonnhammer, mfl 



hVps://tanjasloVelab.se	 hVp://bioinfo.se	

hVp://www.jimdowling.info	hVp://kaell.org	

Kan	SU	stödja	forskares	
webbtjänster?	



“…	the	median	lifespan	of	these	
web	pages	was	9.3	years...”	



Sammanfattning 

●  Datadeposition görs redan 
–  Olyckligt om lokal lagring/arkivering blir en 

”administrativ ritual” 
–  Bra metadata är svårt och/eller dyrt 

●  Forskare har växande lagringsproblem 
–  Nationell lösning? 
–  SU kan erbjuda bättre lagringstjänst än lokal hårddisk 
–  Kommandoradsgränssnitt viktigt 

●  Egna webbsajter är vanligt 
–  Kan SU stödja lokala webbtjänster? 
–  (Polopoly räknas inte) 


