
Koherentne Modele i Wydajne Algorytmy

dla Duplikacji Genomowych

Streszczenie

Gªównym celem projektu jest opracowanie nowych biologicznie znacz¡cych modeli i efek-

tywnych algorytmów do rekonstrukcji duplikacji genomowych. W celu realizacji zada« tego

interdyscyplinarnego projektu powoªamy mi¦dzynarodowy zespóª ekspertów zªo»ony z biolo-

gów, matematyków i informatyków. Cele naukowe de�niujemy poni»ej:

1. Opracowanie biologicznie znacz¡cych modeli dla problemu duplikacji genomowych.

2. Wyspecy�kowanie praktycznych problemów bazuj¡cych na tych modelach.

3. Analiza zªo»ono±ci obliczeniowej tych problemów i zaprojektowanie efektywnych algoryt-

mów dla nich.

4. Wydajna implementacja opracowanych algorytmów z przyjaznym dla biologów interfej-

sem.

5. Ewaluacja stosowalno±ci i skalowalno±ci opracowanych narz¦dzi.

6. Zastosowanie tych nowych narz¦dzi do rekonstrukcji i badania zjawisk duplikacji geno-

mowych dla du»ych zbiorów z rzeczywistymi danymi.

Tematyka zaproponowana w tym projekcie jest w kr¦gu zainteresowa« nie tylko badaczy z

zakresu biologii obliczeniowej i bioinformatyki, ale tak»e dotyczy wa»nych biologicznych i prak-

tycznych zastosowa«. W szczególno±ci, duplikacje genomowe i caªo-genomowe wyst¦powaªy w

wielu gatunkach. Na przykªad, istotnie ksztaªtowaªy ewolucj¦ ro±lin zbo»owych, tak szczególnie

wa»nych dla rolnictwa i przemysªu.

B¦dziemy cz¦±ciowo korzysta¢ z naszych ostatnio opublikowanych wyników. Pierwszy to

najlepszy obecnie dost¦pny algorytm, który umo»liwia szybkie rozwi¡zywanie kilku warian-

tów problemu duplikacji genomowych. Ponadto, dzi¦ki niemu rozwi¡zali±my bardziej ogólny,

skomplikowany i jednocze±nie praktyczny problem dla nieukorzenionych drzew genów. Jed-

nak»e, te wyniki doprowadziªy tak»e do powstania nowych pyta« dotycz¡cych zastosowanych

modeli i jako±ci osi¡gni¦tych rekonstrukcji. Co wi¦cej, wci¡» jest wiele problemów otwartych

w tej dziedzinie. Zastosowujemy te dwa rozwi¡zania jako punkty startowe by opracowa¢ nowe

biologicznie znacz¡ce modele i wydajne algorytmy dla problemu duplikacji genomowych.

Metody, które b¦dziemy stosowa¢ to techniki teorii grafów, standardowe metody dowo-

dzenia, algorytmy reguªowe, optymalizacyjne typu �hill-climbing�, FPT, aproksymacyjne oraz

genetyczne.

Narz¦dzia b¦d¡ zaimplementowane w j¦zykach programowania C++ i Python. Przygoto-

wanie danych i walidacja wyników, b¦dzie wykonana przy u»yciu specjalnie zaprojektowanych

pipeline'ów. W takich jednorodnych ±rodowiskach przygotujemy zbiór empirycznych i sztucz-

nie wygenerowanych zestawów danych do testów. Walidacja b¦dzie przeprowadzona przy ±cisªej

wspóªpracy z ekspertami biologicznymi. Zakªadamy, »e walidacja dostarczy istotnych informa-

cji dla zada« zwi¡zanych z poszukiwaniem modeli i algorytmów.
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