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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci uživatelského rozhraní jako 

webové aplikace ve frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA. Lokální 

struktura se dá popsat jako alternativní struktura DNA, která vzniká ve specifické 

sekvenci DNA, která se vyskytuje v důležitých oblastech genomu. První část práce se 

skládá z teoretické části, která prozkoumává oblast výzkumu DNA a popisuje zvolené 

technologie. Druhá část práce se zabývá realizací a testováním uživatelského rozhraní 

na konkrétních sekvencích DNA. 

ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on the description and implementation of the user 

interface for the analysis of local DNA structures as a web application in the Vue.js 

framework. The local structure can be described as an alternative DNA structure which 

arises in a specific DNA sequence that occurs in important regions of the genome. The 

first part of the thesis is theoretical and examines the field of DNA research and a 

description of selected technologies. The second part deals with the implementation and 

testing of the user interface on specific DNA sequences. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci uživatelského rozhraní jako 

webové aplikace ve frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur kyseliny 

deoxyribonukleové (DNA). První část práce prozkoumává oblast výzkumu DNA a 

popisuje zvolené technologie. Druhá část se zabývá realizací a testováním uživatelského 

rozhraní na konkrétních sekvencích DNA. 

DNA je molekula složená ze dvou polynukleotidových řetězců, které se stáčí kolem 

sebe. Nejvýznamnější geometrické uspořádání těchto řetězců je pravotočivá 

dvoušroubovice (B-DNA). Další významnou strukturou je levotočivá dvoušroubovice 

(Z-DNA). DNA v sobě nese genetické pokyny pro vývoj, fungování, růst a reprodukci 

všech známých organismů a mnoha virů. Patří mezi nukleové kyseliny, které jsou 

kromě proteinů, lipidů a komplexních uhlohydrátů nezbytné pro všechny známé formy 

života. 

DNA může ale také vytvářet další struktury, které se liší od její základní. Nazývají 

se lokální struktury a vznikají za určitých podmínek například vlivem prostředí či 

interakcí s jinými makromolekulami. Mezi tyto struktury patří guaninový kvadruplex, 

invertované repetice, nebo palindromy. Mohou mít pozitivní i negativní vlivy na 

vlastnosti DNA a přispívají k nestabilitě genomu. 

Sekvence, které vytváří lokální struktury, tvoří většinou malou část celkového 

genomu (méně než 1 %). K jejich detekci se proto aplikují speciální metody, které 

hodnotí strukturu poměrně krátkých úseků DNA.  

Cílem této práce je tvorba uživatelského rozhraní, které umožní provádění analýz na 

detekci palindromů v sekvencích DNA. Podmínkou je možnost online přístupu 

k tomuto nástroji. Musí být uživatelsky přívětivý i pro skupinu lidí, kteří nejsou 

vzdělaní v oblasti informačních technologií. Součástí práce je návrh, realizace, 

publikace a provedení několika testů nad danými sekvenci genomů, které ověřují 

funkčnost řešení.  
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2 DNA 

Tato kapitola popisuje základní poznatky o deoxyribonukleové kyselině, jejích 

strukturách a sekvencích, na kterých práce dále staví. Jedná se o základní přehled 

obecných znalostí, který nejde příliš do hloubky z důvodu technického charakteru této 

práce. Kapitola je rozdělena do několika podkapitol, první se zabývá přímo DNA, druhá 

popisuje její primární, sekundární a terciární struktury a poslední popisuje konkrétní 

lokální struktury. 

2.1 Základní popis DNA 

DNA patří mezi nukleové kyseliny, což jsou polynukleotidy (polymery mononukleotidů 

s fosfodiesterovými vazbami). K nukleovým kyselinám se řadí kromě DNA i kyselina 

ribonukleová (RNA), která se však liší druhem polynukleotidového řetězce. RNA tvoří 

převážně jeden polyribonukleotidový řetězec a obsahuje ribonukleotidy jako monomery 

(stavební prvek makromolekul). DNA tvoří jeden nebo dva polydeoxyribonukleotidové 

řetězce a obsahuje deoxyribonukleotidy jako monomery. Pořadí nukleotidů v DNA se 

označuje jako DNA sekvence. [1] 

Hlavní funkcí DNA je být nositelem genetické informace organismů, nicméně u 

nebuněčných organizmů (virů) se nevyskytuje, tam tento účel vykonává RNA. [1] 

2.2 Primární struktura 

Primární struktura DNA je definována jako sled nukleotidů uvnitř molekuly DNA. 

Nukleotidy obsahují 2deóxy-D-ribózu, kyselinu trihydrogenfosforečnou a purinové 

(například adenin a guanin) a pyrimidinové báze (například cytosin a tymin). [1] 
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Obr. 1: Složky nukleotidů [1] 

Báze jsou vždy propojeny vodíkovými vazbami a podporují stabilitu mezi 

řetězci DNA. Watson-Crickovo pravidlo o párovaní bází říká, že se vodíkovými 

vazbami vážou buď adenin v aminoformě s tyminem v ketoformě (AT pár) anebo 

guanin v ketoformě s cytozinem v aminoformě (GC pár). Tím pádem se váže vždy 

purinová s pyrimidinovou bází. [1] 

 
Obr. 2: AT a GC pár bází [1] 
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2.3 Sekundární struktura 

Sekundární struktura je určena geometrickým uspořádáním polynukleotidových řetězců 

v prostoru. DNA je převážně ve formě pravotočivé dvoušroubovice. Polynukleotidové 

řetězce se zde otáčí kolem jedné osy se stejným úhlem stoupání. Stabilitu podporuje 

párování bází mezi DNA řetězci. Na jeden závit dvoušroubovice (3,4 nm) připadá 10,5 

párů bází. Páry bází se vytváří uvnitř dvoušroubovice. Báze jsou tedy orientovány 

směrem dovnitř na rozdíl od páteře DNA, která je vnější částí dvoušroubovice a tvoří 

opornou strukturu. Platí zde Chargaffovo pravidlo, které říká, že poměr purinových a 

pyrimidinových bází je roven jedné. Vzhled dvoušroubovice není hladký, ale obsahuje 

dva typy žlábků různé šíře a hloubky. Jedná se o menší žlábek (ten obsahuje OC2 

pyrimidinovou a N9 purinovou stranu páru bází) a větší žlábek (ten se tvoří na opačné 

straně a obsahuje OC4 pyrimidinovou a OC6 purinovou stranu páru bází). [1] 

 
Obr. 3: Schéma dvoušroubovicové DNA [1] 

Přestože forma dvoušroubovice je nejběžnější, není jediná, kterou DNA může 

nabývat. Do kompletního výpisu forem DNA patří: 

 lineární jednořetězcové molekuly DNA (skládají se z jednoho 

polynukleotidového řetězce s volnými konci), 

 lineární dvouřetězcové molekuly DNA (skládají se ze dvou polynukleotidových 

řetězců s volnými konci), 
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 jednořetězcové kružnicové DNA (skládají se každá z jednoho uzavřeného 

polynukleotidového řetězce bez volných konců),  

 dvouřetězcové kružnicové DNA (skládají se ze dvou uzavřených 

polynukleotidových řetězců bez volných konců), 

 tří až čtyřřetězcové (triplex až kvadruplex) molekuly DNA. [1] 

2.4 Terciární struktura 

Pokud dvoušroubovice obsahuje další vinutí, jedná se o terciární strukturu, která se 

označuje jako nadšroubovice neboli superhelix. Takovéto vinutí se označuje jako 

nadšroubovicové vinutí. U pravotočivé dvoušroubovice se může vytvořit záporným 

nadšroubovicovým vinutím, kde se odvíjí řetězce spojené vodíkovými vazbami, což 

vyvolává ve dvoušroubovici pnutí, které se uvolní právě vznikem pravotočivé 

nadšroubovice. Dalším způsobem vytvoření nadšroubovice je kladné nadšroubovicové 

vinutí, kde se řetězce překrucují, což vyvolá pnutí, které se uvolní vznikem levotočivé 

nadšroubovice. [1] 

 
Obr. 4: Přechod kružnicové DNA do nadšroubovice [1] 

2.5 Organizace sekvencí 

Nukleonové sekvence DNA mohou být jedinečné, nebo repetitivní. Jedinečná sekvence 

je taková, která se v genomu organizmu vyskytuje pouze jednou. Repetitivní sekvence 
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(repetice) se v genomu opakuje. Opakovaná sekvence se nazývá jednotka repetice její a 

délku vyjadřujeme počtem nukleotidů, které obsahuje. Počet jednotek repetice se 

nazývá četnost repetice. [1] 

2.5.1 Tandemové repetice 

V takovéto repetici se jednotka opakuje přímo za sebou. Délka bývá u obratlovců 5 až 

10, u rostlin 20 až 200 párových bází (bp). Říká se jim také vysoce se opakující 

sekvence a tvoří průměrně 5 až 15% DNA. [1] 

2.5.2 Obrácené repetice 

Tyto repetice se vyznačují sekvencemi opakujícími se v protisměru (ATGC….GCAT), 

pokud spolu obrácené repetice sousedí, považují se za palindrom (ATGC|GCAT). 

Výskytem obracených repeticí vznikají vlásenky a křížové struktury. Vlásenka je 

dvoušroubovicová struktura na DNA, která vzniká párováním sekvencí. Křížová 

struktura vzniká párováním obrácených repeticí. [1] 

2.5.3 Přímá repetice 

Sekvence opakovaná v témže směru (ATGC….ATGC). [1] 

2.5.4 Dlouhá koncová repetice 

Obrácená repetice, jejíž jednotky jsou na obou koncích DNA řetězce. [1] 

2.6  Lokální struktury 

Lokální struktury jsou charakteristické tím, že minimálně částečně nabývají 

jednořetězcové formy a díky nim jsou možné různé interakce, ke kterým by jinak 

docházet nemohlo. Nicméně také způsobují nestabilitu v genomu (predispozice k 

různým onemocněním). Dále jsou součástí různých biologických procesů (replikace, 

transkripce) v důležitých částech genomu. Vznik může být ovlivněn změnou teploty, 

iontového prostředí, hydratace a superhelicity. Mezi tyto struktury patří Z-DNA, 

křížová struktura, vlásenková struktura, triplex či kvadruplex. [2] 

2.6.1 Z-DNA 

Jedná se o levotočivou podlouhlou dvoušroubovici, která vzniká v sekvencích, kde se 

střídají purinové a pyrimidinové báze. K přechodu z B-DNA na Z-DNA může docházet 

vlivem velké koncentrace solí. Stabilizuje se pomocí negativního nadšroubovicového 

vinutí. [2] 



 

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020

 

20 

 

Na rozdíl od pravotočivé dvoušroubovice ve formaci B je spíše podlouhlá a 

tenká, velký žlábek je zploštělý na povrchu, menší je úzký a hluboký a osa 

dvoušroubovice prochází menším žlábkem místo párů bází. [1] 

 
Obr. 5: Porovnání B-DNA (nahoře) a Z-DNA (dole) [1] 

2.6.2 Křížová struktura 

Křížová struktura vzniká párováním obrácených repeticí, které spolu přímo sousedí 

(palindromy) a kde je velký stupeň obrácené symetrie. Vytváří výrazné změny struktury 

DNA nejen kvůli jejímu ohybu při vzniku této struktury. Může dojít i ke zlomu v DNA.  

Jedná se o strukturu, která je termodynamicky nestabilní. [2] 

Jedná se o významnou strukturu, vytvářející vazby s proteiny, které opravují 

dvouřetězcové zlomy v DNA. Tím pádem pomáhá při regeneraci DNA. [3] Její vznik 

tím pádem může zlomy vytvářet, ale její přítomnost pomáhá při jejich opravě.  
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Obr. 6: Křížová struktura [1] 

2.6.3 Vlásenková struktura 

Vlásenková struktura vzniká během vytlačování palindromu, nebo při poškození DNA 

dvouřetězcovými zlomy. Vlásenky jsou často na konci DNA, kde mají ochranou funkci 

a přispívají ke stabilitě genomu. Pokud se vytvoří dvě vlásenky naproti sobě, hovoří se 

o křížové soustavě. [4] 

 
Obr. 7: Vlásenka [1] 

2.6.4 Triplex 

Triplex obsahuje tři polynukleotidové řetězce, například intramolekulární triplex 

obsahuje pravotočivou dvoušroubovici a třetí řetězec navazující na její velký žlábek. 

Párování bází pravotočivé šroubovice se řídí Watson-Crickovými pravidly. Párování 

bází třetího řetězce a dvoušroubovice probíhá Hoogsteenovým párováním za vzniku 

triád, které mohou nabývat hodnot TA*T, CG*C. [2] 

Triplex může nabývat i jiných forem. Jednou z nich jsou například 

intermolekulární triplexy.  Jejich rozdíl oproti intramolekulárním je v původu třetího 
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vlákna. Intramolekulární triplexy vznikají na rozdíl od intermolekulárních přímo 

z dvoušroubovice. [3] 

 
Obr. 8: Triplex [1] 

2.6.5 Kvadruplex 

Jedná se o čtyřřetězcovou DNA, jejíž všechny řetězce mají vysoký obsah guaninu, proto 

se často označují guaninový kvadruplex. Řetězce mohou být orientovány paralelně, 

nebo antiparalelně. Paralelní řetězce jsou spojeny tetrádami mezi zbytky guanozinu 

v jednotlivých vláknech. Vznikají spojením dvou vlásenkových struktur za pomocí 

intermolekulární interakce. Intramolekulární interakce oproti tomu vytváří vlásenky 

párováním mezi guaniny. [1] 

 
Obr. 9: Kvadruplex s paralelními (vpravo) a antiparalelními řetězci (vlevo) [1] 
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3 EXISTUJÍCÍ NÁSTROJE

Tato kapitola se zabývá různými nástroji, které se používají pro zpracování sekvencí 

DNA pro hledání palindromů. Ob

bioinformacics.ibp, která je v

v rámci ní i použitý popis algoritmu pro hledání palindromů.

3.1 EMBOSS explorer

Webová aplikace EMBOS

Suita) se zabývá hledáním palindromů v

jednoduše zadat. Design této aplikace je velice jednoduchý, uživatel si může zvolit 

sekvenci z databáze, ze souboru nebo ji může zadat přímo na stránce. Dále je zde 

možnost nastavení hledání (minimální a maximální délka palindromu, tolerance chyby, 

maximální délka mezery 

emailovou adresu. Na stránce lze nalézt i manuál, který

různých příkazů, reference i

Obr. 10: Ukázka webové aplikace EMBOSS explorer a j
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EXISTUJÍCÍ NÁSTROJE 

bývá různými nástroji, které se používají pro zpracování sekvencí 

DNA pro hledání palindromů. Obsahuje přehled těchto nástrojů, popis aplikace 

která je v praktické části této práce rozšířena o nové funkciona

popis algoritmu pro hledání palindromů. 

EMBOSS explorer 

Webová aplikace EMBOSS explorer (The European Molecular Biology Open Software 

se zabývá hledáním palindromů v sekvencích, které do ní uživatel může 

Design této aplikace je velice jednoduchý, uživatel si může zvolit 

databáze, ze souboru nebo ji může zadat přímo na stránce. Dále je zde 

možnost nastavení hledání (minimální a maximální délka palindromu, tolerance chyby, 

maximální délka mezery mezi sekvencemi repetice) a možnost odeslání výsledku na 

Na stránce lze nalézt i manuál, který například 

reference i popis formátu vstupních dat s příklady. [5]

Ukázka webové aplikace EMBOSS explorer a jeho nástroje palindrome [5]
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bývá různými nástroji, které se používají pro zpracování sekvencí 

sahuje přehled těchto nástrojů, popis aplikace 

nové funkcionality a 

ar Biology Open Software 

sekvencích, které do ní uživatel může 

Design této aplikace je velice jednoduchý, uživatel si může zvolit 

databáze, ze souboru nebo ji může zadat přímo na stránce. Dále je zde 

možnost nastavení hledání (minimální a maximální délka palindromu, tolerance chyby, 

mezi sekvencemi repetice) a možnost odeslání výsledku na 

například obsahuje seznam 

[5] 

 
eho nástroje palindrome [5] 
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3.2 BioPHP 

BioPHP je webová aplikace, která byla 

prosinci roku 2005 Dr. Joseba Bikandi, přednášející z oblasti imunologie, mikrobiologie 

a parazitologie na Lékařské fakultě na Univerzitě 

source, používá php skripty a obsahuje spoustu

analýzy. Mimo jiné obsahuje 

velice jednoduchý nástroj, který umožňuje uživateli zada

maximální a minimální délku palindromu.

Obr. 11: Ukázka webové aplikace BioPHP a jeho nástroje pro hledání palindromů [6]
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BioPHP je webová aplikace, která byla vytvořena v rámci projektu, který založil v 

2005 Dr. Joseba Bikandi, přednášející z oblasti imunologie, mikrobiologie 

a parazitologie na Lékařské fakultě na Univerzitě Basque Country. Aplikace je open

á php skripty a obsahuje spoustu nástrojů, které provádí jednoduché 

 i nástroj pro hledání palindromů v sekvencích. Jedná se o 

velice jednoduchý nástroj, který umožňuje uživateli zadat sekvenci DNA a vybrat si 

maximální a minimální délku palindromu. [6] 

Ukázka webové aplikace BioPHP a jeho nástroje pro hledání palindromů [6]
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3.3 RepeatMasker 

RepeatMasker má desktopovou verzi pro UNIX systémy, ale také formát webové 

aplikace. RepeatMasker byl napsán a je podporován dvojící Arianem Smitem a 

Robertem Hubleyem za podpory Seattle Institutu pro systémovou biologii. Obsahuje 

jednoduchý webový formulář, kde může uživatel vložit soubor, nebo zadat sekvenci. 

Dále má možnost nastavit různé parametry vyhledávání jako například zdroj DNA, 

rychlost, výstupní formát a další. [7] 

 
Obr. 12: Ukázka webové aplikace RepeatMasker a jeho nástroje pro hledání repetic [7] 
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3.4 Technion – Engel Freund Palindrome 

Jedná se o webovou aplikaci, 

Nástroj byl vytvořen dvojicí Engel a Freund v

institutu Technion. Umožňuje výběr délky palindromu, maximální délku mezery mezi 

repeticemi a maximální chybovost.

Obr. 13: Ukázka webové aplikace 

3.5 IBP Bioinformatics 

IBP Bioinformatics je webová aplikace, kterou vyvíjí a podporuje Ústav informatiky 

Mendelovy univerzity spolu s Biofyzikálním ústave

Právě tuto webovou aplikaci 

s PostgreSQL jako databází a uživatelské rozhraní

dvě samostatné aplikace se dvěma kódovými základnami. Starší uživatelské rozhraní je 

napsáno ve frameworku AngularJS, který je již v

používá framework Vue.js, který je nadále aktivně vyvíjen a vychází na něj 

aktualizace. Starší rozhraní obsahuje nástroj Palindrome analyser pro hledání 

palindromů, zatímco novější má v

p53, nástroj G4Killer pro snížení hodnoty Gscore a nástroj G4Hunter pro vyhledávání 

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

Engel Freund Palindrome search 

Jedná se o webovou aplikaci, jejímž účelem je hledání palindromů v zadané sekvenci

Nástroj byl vytvořen dvojicí Engel a Freund v rámci izraelského technologického 

Umožňuje výběr délky palindromu, maximální délku mezery mezi 

repeticemi a maximální chybovost. [8] 

Ukázka webové aplikace Engel Freund Palindrome search [8]

IBP Bioinformatics je webová aplikace, kterou vyvíjí a podporuje Ústav informatiky 

Mendelovy univerzity spolu s Biofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

vou aplikaci tato práce rozšiřuje. Obsahuje backend v

jako databází a uživatelské rozhraní v JavaScriptu, které je rozděleno na 

dvě samostatné aplikace se dvěma kódovými základnami. Starší uživatelské rozhraní je 

AngularJS, který je již v udržovacím módu. Novější rozhraní 

používá framework Vue.js, který je nadále aktivně vyvíjen a vychází na něj 

aktualizace. Starší rozhraní obsahuje nástroj Palindrome analyser pro hledání 

novější má v sobě funkce pro výpočet afinity vazeb k proteinu 

snížení hodnoty Gscore a nástroj G4Hunter pro vyhledávání 
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Umožňuje výběr délky palindromu, maximální délku mezery mezi 
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dvě samostatné aplikace se dvěma kódovými základnami. Starší uživatelské rozhraní je 

ovější rozhraní 

používá framework Vue.js, který je nadále aktivně vyvíjen a vychází na něj nové 

aktualizace. Starší rozhraní obsahuje nástroj Palindrome analyser pro hledání 

bě funkce pro výpočet afinity vazeb k proteinu 

snížení hodnoty Gscore a nástroj G4Hunter pro vyhledávání 



 

2020 

 

 

guaninových kvadruplexů. Komunikace s

rozhraní a fungují jako single page application (SPA)

uživatelskému zážitku. [9, 10, 11] 

Obr. 14: Ukázka webové aplikace IBP Bioinformatics v

Obr. 15: Ukázka webové aplikace IBP Bioinformatics ve

Z ukázek webové aplikace 

uživatelských rozhraní se příliš neliší. Je to z toho

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky

guaninových kvadruplexů. Komunikace s backendem probíhá pomocí REST API 

rozhraní a fungují jako single page application (SPA), což přispívá k

. [9, 10, 11]  

Ukázka webové aplikace IBP Bioinformatics v AngularJS [11]

Ukázka webové aplikace IBP Bioinformatics ve Vue.js [11]

ukázek webové aplikace IBP Bioinformatics je vidět, že design obou 

uživatelských rozhraní se příliš neliší. Je to z toho důvodu, že obě používají stejnou 
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backendem probíhá pomocí REST API 

, což přispívá k lepšímu 

 
AngularJS [11] 

 
Vue.js [11] 

Bioinformatics je vidět, že design obou 

důvodu, že obě používají stejnou 
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knihovnu obsahující CSS a HTML šablony pro tvorbu webu a webových aplikací. 

Rozdíl je v použitých barevných paletách. 

3.5.1 Algoritmus pro hledání palindromů 

Algoritmus pro hledání palindromů provádí výběr ze zadané sekvence. Pro tento výběr 

se hledá obrácená repetice nejdříve u sousedních částí, kde se hlavně srovnávají 

obrácené komplementární báze. Takto se postupně prochází celá zadaná sekvence. 

Pokud se palindrom nenajde, zvětší se mezera mezi vybranou a obrácenou sekvencí. 

Maximální mezera mezi sekvencemi se dá aplikaci nastavit společně s délkou testované 

sekvence a chybovostí. [10, 11]  

 
Obr. 16: Výsledek algoritmu pro hledání palindromů v AngularJS [11] 

3.6 Porovnání nástrojů 

Nástroj IBP Bioinformatics obsahuje funkcí nejvíce, což je jeho přidaná hodnota oproti 

ostatním. Všechny zmíněné nástroje obsahují možnost vložení sekvence, ale vložení ze 

souboru již nepodporuje BioPHP a Palindrome search. Možnost přihlášení, uložení 

sekvence a následné provedení analýzy umožňuje pouze IBP Bioinformatics. Navíc 

neobsahuje jen analýzu pro hledání palindromu, ale i další analýzy například pro 

hledání guaninových kvadruplexů. IBP Bioinformatics se bude dále rozvíjet hlavně 

z důvodu vytvoření jednoho víceúčelového nástroje. 
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4 POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Technologie v IBP Bioinformatics byly již 

kapitole uvedeny již zv

použít pro něj jiné knihovny, 

proces sestavení aplikace

4.1 Java 

Java patří mezi nejrozšířenější

orientovanou vývojovou platformu, která poskytuje 

kontrolu včetně kontroly kompilace.

Microsystems v roce 1995.

Obr. 17: Tok dat ze zdrojového kódu jazyka Java přes kompilátor Java do zavaděče třídy a do 

V aplikaci IBP Bioinformatics

Spring. Ten je připojen k databázi

komunikuje s uživatelským rozhraním. 
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POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

Bioinformatics byly již vybrány a aplikovány

volené technologie. Nicméně byla zde možnost řešení vylepšit, 

jiné knihovny, nastavit pravidla pro psaní kódu, nebo nap

aplikace.  

nejrozšířenější programovací jazyky na světě. Jedná se o

orientovanou vývojovou platformu, která poskytuje garbage collector

kontrolu včetně kontroly kompilace. Tento jazyk byl vytvořen

Microsystems v roce 1995. [12] 

Tok dat ze zdrojového kódu jazyka Java přes kompilátor Java do zavaděče třídy a do 

virtuálního stroje Java [12] 

IBP Bioinformatics se Java používá v kombinaci s

připojen k databázi PostgreSQL a poskytuje REST API, pomocí kterého 

uživatelským rozhraním.  

v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky
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y, proto jsou v této 

možnost řešení vylepšit, 

nebo například upravit 

Jedná se o objektově 

garbage collector a typovou 

n společností Sun 

 
Tok dat ze zdrojového kódu jazyka Java přes kompilátor Java do zavaděče třídy a do 

kombinaci s frameworkem 

PostgreSQL a poskytuje REST API, pomocí kterého 
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Obr. 18: Schéma architektury aplikace IBP Bioinformatics

4.2 PostgreSQL 

PostgreSQL je výkonný open

rozšiřuje jazyk SQL v kombinaci s mnoha funkcemi, které bezpečně ukládají a škálují 

datové zatížení. Byl vytvořen v roce 1986 jako součást projektu POSTGRES na 

Kalifornské univerzitě v Berkeley a má za sebou více než 30 let aktivního vývoje.

Obr. 19: Vývojový 
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Schéma architektury aplikace IBP Bioinformatics 

PostgreSQL je výkonný open-source relační databázový systém, který používá a 

zšiřuje jazyk SQL v kombinaci s mnoha funkcemi, které bezpečně ukládají a škálují 

datové zatížení. Byl vytvořen v roce 1986 jako součást projektu POSTGRES na 

Kalifornské univerzitě v Berkeley a má za sebou více než 30 let aktivního vývoje.

 
Vývojový diagram pro backend spojený s PostgreSQL [13

2020

 

source relační databázový systém, který používá a 

zšiřuje jazyk SQL v kombinaci s mnoha funkcemi, které bezpečně ukládají a škálují 

datové zatížení. Byl vytvořen v roce 1986 jako součást projektu POSTGRES na 

Kalifornské univerzitě v Berkeley a má za sebou více než 30 let aktivního vývoje. [13] 
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Získal si silnou reputaci díky své osvědčené architektuře, spolehlivosti, integritě 

dat, robustní sadě funkcí, rozšiřitelnosti a komunitě. Běží navíc na všech hlavních 

operačních systémech. Přichází s mnoha funkcemi, jejichž cílem je pomoci vývojářům 

vytvářet aplikace, chránit integritu dat a vytvářet prostředí odolná vůči chybám. 

Umožňuje definovat své vlastní datové typy, vytvářet vlastní funkce a psát kód v 

různých programovacích jazycích. [13] 

PostgreSQL se snaží vyhovět standardu SQL, pokud taková shoda nevede ke 

špatným architektonickým rozhodnutím. Mnoho funkcí požadovaných standardem SQL 

je podporováno, i když někdy s mírně odlišnou syntaxí nebo funkcí. Postupem času lze 

očekávat další posuny k souladu. [13] 

4.3 REST API 

REST je zkratka pro Representational State Transfer. Je to architektonický styl pro 

distribuované hypermediální systémy, který byl poprvé představen Royem Fieldingem v 

roce 2000 v jeho disertační práci. Má 6 definovaných omezení, která musí být splněna, 

pokud je třeba rozhraní označit jako RESTful. Jedná se o: 

 Klient – server - oddělením problémů s uživatelským rozhraním od problémů s 

ukládáním dat se zlepšuje přenositelnost uživatelského rozhraní na více 

platforem a zlepšuje se škálovatelnost serveru zjednodušením jeho komponent. 

 Bezstavovost – každá žádost od klienta k serveru musí obsahovat všechny 

informace nezbytné k porozumění žádosti a nemůže využívat výhod jakéhokoli 

uloženého kontextu na serveru. Stav relace je proto ponechán zcela na klientovi. 

 Cachovatelnost – omezení mezipaměti vyžadují, aby data v odpovědi na žádost 

byla implicitně nebo explicitně označena jako cacheable nebo non-cacheable. Je-

li odpověď uložitelná v mezipaměti, klientská mezipaměť má právo znovu 

použít tato data odpovědí pro pozdější ekvivalentní požadavky. 

 Jednotné rozhraní - použitím principu obecného softwarového inženýrství na 

rozhraní komponent se celková architektura systému zjednoduší a zlepší se 

viditelnost interakcí. Aby bylo možné získat jednotné rozhraní, je zapotřebí více 

architektonických omezení, která by řídila chování komponent. REST je 

definován čtyřmi omezeními rozhraní: identifikace zdrojů, manipulace se zdroji 

prostřednictvím reprezentací, sebepopisné zprávy a hypermedia jako motor 

stavu aplikace. 

 Vrstvený systém - vrstvený systémový styl umožňuje, aby se architektura 

skládala z hierarchických vrstev, a to tím, že omezí chování komponent tak, aby 



 

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020

 

32 

 

žádná komponenta nemohla „vidět“ za bezprostřední vrstvu, se kterou 

interaguje. 

 Code on demand (volitelné) - REST umožňuje rozšířit funkčnost klienta 

stažením a spuštěním kódu ve formě appletů nebo skriptů. To zjednodušuje 

klienty snížením počtu funkcí, které je třeba předem implementovat. [14] 

Klíčovou abstraktní informací v RESTu je zdroj. Jakákoli informace, kterou lze 

pojmenovat, může být zdrojem: dokument nebo obrázek, časová služba, kolekce dalších 

zdrojů, ne-virtuální objekt. REST používá identifikátor zdroje k identifikaci konkrétního 

zdroje zapojeného do interakce mezi komponenty. [14] 

Dalšími důležitými prvky REST API jsou metody zdrojů, které mají být použity 

k provedení požadovaného přechodu. Metody zdrojů bývají nesprávně zaměňovány s 

HTTP metodami (GET / PUT / POST / DELETE). Roy Fielding nikdy neuvedl žádné 

doporučení ohledně toho, která metoda má být použita v jakém stavu. [14] 

 
Obr. 20: Richardson Maturity Model - model rozdělení REST služeb podle jejich úrovně 

zralosti [14] 

4.4 Swagger 

Swagger je open-source nástroj pro automatizovaný návrh, tvorbu, dokumentaci a 

konzumaci REST API. Uživatelské rozhraní Swagger umožňuje vývojovým týmům 

nebo konečným zákazníkům API vizualizovat a interagovat s jejími zdroji, aniž by byla 

zavedena jakákoli implementační logika. Je automaticky generován z vaší OpenAPI 

specifikace spolu s vizuální dokumentací, která usnadňuje implementaci na backendu i 

v uživatelském rozhraní aplikace. Swagger sponzoruje společnost SmartBear Software, 

která je i zodpovědná za jeho rozšíření mezi klienty. [15] 
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Uživatelské rozhraní funguje v jakémkoli vývojovém prostředí, ať už lokálně 

nebo na webu, kde funguje

source, uživatelé mají přístup ke zdrojovým kódům s

využití přímo míru. [15]

Obr. 21: Ukázka vygenerovan
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Uživatelské rozhraní funguje v jakémkoli vývojovém prostředí, ať už lokálně 

, kde funguje ve všech moderních prohlížečích. Jelikož je nástroj open

source, uživatelé mají přístup ke zdrojovým kódům s možností je upravit, což umožňuje 

] 

Ukázka vygenerovaného uživatelského rozhraní Swagger

Obr. 22: Ukázka Swagger Editoru [15] 
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Uživatelské rozhraní funguje v jakémkoli vývojovém prostředí, ať už lokálně 

Jelikož je nástroj open-

možností je upravit, což umožňuje 

 
ho uživatelského rozhraní Swagger [15] 
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4.5 Javascript 

JavaScript je programovací jazyk webu. Drtivá většina moderních webových stránek a 

aplikací používá JavaScript a všechny moderní webové prohlížeče (na počítačích, 

v herních konzolích, tabletech, chytrých zařízeních) obsahují interprety JavaScriptu. 

JavaScript lze použít i na serveru pomocí systémového nástroje Node.js. Pomocí 

různých balících knihoven lze v JavaScriptu napsat i desktopové a mobilní aplikace. 

Díky tomu je JavaScript jeden z nejrozšířenějších programovacích jazyků. JavaScript je 

součástí trojice technologií, které se musí všichni vývojáři webového uživatelského 

rozhraní naučit. Dále do této trojice patří HTML pro specifikaci obsahu a CSS pro 

specifikaci designu. JavaScript se zde používá pro specifikaci chování. [16] 

JavaScript je vysoce dynamický, netypizovaný interpretovaný programovací 

jazyk. Umožňuje objektově orientované i funkční styly programování. JavaScript 

odvozuje svou syntaxi z Javy, nicméně název JavaScript je ve skutečnosti poněkud 

zavádějící. Kromě povrchní syntaktické podobnosti je JavaScript zcela odlišný od 

programovacího jazyka Java a není již jen skriptovacím jazykem, ale stal se z něj 

robustní a efektivní univerzální nástroj. [16] 

Tab. 1:  Příklad JavaScriptových logických operátorů [16] 

Operátor Operace 

== rovnost (dvě rovnítka) 

=== rovnost (tři rovnítka – srovnání i typů) 

!=  nerovnost 

<,<=,>=,>  aritmetické srovnání 

&& logické AND (a zároveň) 

|| logické OR (nebo) 

! logické NOT (negace) 

? : podmínkový výběr (ternární operátor) 

, logické spojení (zápis parametrů) 

 

Většina společností pro vývoj webových aplikací však nepoužívá čistý 

JavaScript, ale z důvodu škálovatelnosti, udržitelnosti, jednoduchosti a například i 
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rychlosti vývoje se raději rozhodnou pro použití některého z JavaScriptových 

frameworků.  

4.5.1 AngularJS 

AngularJS je framework pro tvorbu single-page aplikací. V HTML kódu se zde 

přidávají speciální formátovací znaky, které určují operace, nebo reprezentují data. 

Tento styl zápisu se jmenuje data-binding. Umožňuje oddělení view vrsty od aplikační 

logiky pomocí MVC (model-view-controller) návrhového vzoru. Model či controllery 

se vkládají do $scope view vrstvy ($scope je objekt obsahující data a metody), která 

s nimi může dále pracovat. [18] 

AngularJS taktéž hlídá změny na $scope a pokud změna proběhne, provede se 

přerenderování dané části view vrstvy. Dále obsahuje techniku dependency injection, 

která jednoduše umožňuje využívat závislosti podle toho, co daná část kódu potřebuje. 

[18] 

 
Obr. 23: Ukázka AngularJS kódu v šabloně a controlleru [18] 

AngularJS je nyní v udržovacím módu a jeho podpora se brzy ukončí. Proto není 

příliš smysluplné kód v tomto frameworku dále udržovat. 

4.5.2 Vue.js 

Zpočátku byly JavaScriptové frameworky spíše velké, monolitické, s vyhrazenými 

názory a těžko modifikovatelné. Nicméně čím dál více se používají menší knihovny 

s méně funkcionalitami. Ty lze snadno zakomponovat do jakéhokoliv projektu, a Vue.js 

mezi ně patří. Vue.js je knihovna, která umožňuje přidat interaktivní chování a funkce 
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kamkoliv, kde lze spustit JavaScript. Může být použita pro jednoduché webové stránky, 

ale není problém ji použít i jako základ větší korporátní aplikace. [17] 

Vue.js bývá označován jako progresivní framework, což znamená, že může být 

začleněn do existující webové stránky pro jednoduché úkoly nebo že může být použit 

zcela jako základ pro velkou webovou aplikaci. Každá aplikace, co používá Vue.js má 

alespoň jednu Vue instanci. Nejjednodušší aplikace bude mít jednu instanci, která 

poskytuje vazby mezi HTML a daty uloženými v globálním úložišti aplikace. [17] 

 
Obr. 24: Schéma integrace Vue.js [17] 

Vue.js využívá reaktivního programování. To se ve webových aplikacích začalo 

využívat později, i když je tento princip známý delší dobu. Za rozšíření reaktivního 

programování v JavaScriptovém světě stojí knihovny Vue.js, React.js a Angular. Aby 

byla webová aplikace považována za reaktivní, měla by splňovat: 

 sledování změn stavu aplikace, 

 rozšíření informace o změně v rámci celé aplikace,  

 přerenderování komponent automaticky jako reakce na změny stavu. [17] 

Reaktivní webové aplikace těchto cílů dosahují pomocí asynchronních technik či 

funkcionálních idiomů programování, aby se zabránilo blokování pokračujících 

interakcí. [17]  
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5 REALIZACE PROJEKTU

Cílem této diplomové práce je

frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA.

nástroje Palindrome analyser

této práce byly navrženy nové REST endpointy pro reprezentaci dat a doplnění 

chybějících údajů. 

Během realizace primárního cíle byly nalezeny nedostatky v

projektu, do kterého byl Palindrome 

v průběhu realizace staly sekundárními cíl

nástroj GitLab, který se mimo jiné 

jsou v práci rozebrány jako první, jelikož se některé jejich části dále používají v

primárního cíle.  

5.1 Sekundární cíle

5.1.1 Špatný výpočet a zobrazení 

Tento problém se skládal ze dvou celků

výpočet pro CG obsah

Uživatelské rozhraní v důsledku toho 

Obr. 25:
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REALIZACE PROJEKTU 

práce je realizace uživatelského rozhraní jako w

rameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA. Konkrétně se jedn

analyser z frameworku AngularJS do frameworku Vue.js. V

této práce byly navrženy nové REST endpointy pro reprezentaci dat a doplnění 

Během realizace primárního cíle byly nalezeny nedostatky v

do kterého byl Palindrome analyser implementován. T

průběhu realizace staly sekundárními cíli. Na správu těchto nedostatků byl používán 

nástroj GitLab, který se mimo jiné stará i o verzování celého projektu. 

jako první, jelikož se některé jejich části dále používají v

Sekundární cíle 

Špatný výpočet a zobrazení CG obsahu sekvencí 

roblém se skládal ze dvou celků. Backend v různých případech neprováděl 

obsah a neposílal na uživatelské rozhraní potřebné informace

důsledku toho zobrazovalo nulové hodnoty.  

Obr. 25: Ukázka špatného zobrazení CG obsahu 
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webové aplikace ve 

Konkrétně se jedná o přepis 

frameworku AngularJS do frameworku Vue.js. V rámci 

této práce byly navrženy nové REST endpointy pro reprezentaci dat a doplnění 

Během realizace primárního cíle byly nalezeny nedostatky v součastném Vue.js 

Tyto nedostatky se 

těchto nedostatků byl používán 

o verzování celého projektu. Sekundární cíle 

jako první, jelikož se některé jejich části dále používají v rámci 

různých případech neprováděl 

neposílal na uživatelské rozhraní potřebné informace. 
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Celá záležitost se nakonec vyřešila pouze úpravou uživatelského rozhraní. 

Backend posílá odpověď na dotaz ve tvaru:  

{ 

 "payload":{ 

      "id":"fb65c7eb-c03d-4fad-9086-5878809935d6", 

      "name":"Test sequence 5 NC_012920.1 Homo sapiens mitochondrion", 

      "created":"2019-11-18T18:50:42.290+0000", 

      "type":"DNA", 

      "circular":true, 

      "length":16569, 

      "ncbi":"NC_001357.1", 

      "tags":[], 

      "fastaComment":null, 

      "nucleicCounts":{ 

    "C":25, 

    "G":32, 

    "T":14, 

    "A":10 

      } 

   } 

} 

 

Pokud nucleicCounts objekt v odpovědi přijde nulový a uživatelské rozhraní 

pozná, že nedošlo k výpočtu CG obsahu, pošle se na endpoint sequence/:id/nucleic-

counts PATCH dotaz, který vrací už vyplněný nucleicCounts objekt a z těchto 

informací vypočítá CG obsah, který se poté zobrazí. Než se PATCH dotaz provede, 

zobrazuje se místo této informace točící se kolečko, aby uživatel věděl, že se výpočet 

ještě neprovedl.  
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Obr. 26:

V rámci úpravy byla

sestaení celého projektu, jelikož její starší 

módu zobrazovala vývojářům varování na bezpečností riziko. Po aktualizaci byl ale 

nalezen další problém s 

a testují. V rámci těchto Pipelines se pro

k instalaci návazných knihoven, nicméně k

tudíž nezbývalo nic jiného než investigace cachování GitLab Pipel

do mezipaměti pro budoucí použití všechny knih

problém. Toto nastavení bylo upraveno tak, aby cachování probíhalo jen u těch 

commitů, které mají stejné jméno. 
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Obr. 26: Ukázka úpravy logiky před výpočtem CG obsahu

rámci úpravy byla také aktualizovaná knihovna vue-loader

celého projektu, jelikož její starší verze při spuštění projektu v

módu zobrazovala vývojářům varování na bezpečností riziko. Po aktualizaci byl ale 

 GitLab Pipelines, které projekt po odeslání na GitLab 

rámci těchto Pipelines se projekt nebyl schopen ani 

instalaci návazných knihoven, nicméně k sestavení nedošlo. Lokálně problém nebyl, 

tudíž nezbývalo nic jiného než investigace cachování GitLab Pipelines, kde se ukládaly

pro budoucí použití všechny knihovny v rámci stejné reference na daný 

problém. Toto nastavení bylo upraveno tak, aby cachování probíhalo jen u těch 

commitů, které mají stejné jméno.  
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loader, která se stará o 

verze při spuštění projektu ve vývojovém 

módu zobrazovala vývojářům varování na bezpečností riziko. Po aktualizaci byl ale 

na GitLab sestavují 

jekt nebyl schopen ani sestavit. Došlo 

nedošlo. Lokálně problém nebyl, 

ines, kde se ukládaly 

rámci stejné reference na daný 

problém. Toto nastavení bylo upraveno tak, aby cachování probíhalo jen u těch 
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Obr. 27: Ukázka úpravy cachování pro GitLab Pipelines

5.1.2 Přechod na Vue CLI 

Projekt obsahoval vlastní skripty pro 

vývoj, testovací i produkční prostředí. Byly složitě konfigurovatelné, neumožňovaly 

požadovanou flexibilitu a využívaly spoustu balíčků, které bylo třeba aktualizovat. 

Z tohoto důvodu byl projekt napojen n

nástrojovou základnou pro 

sestavení hladce spolupracovat

muselo složitě konfigurovat. 

aktualizace, v rámci kterých jsou aktualizovány všechny 

aktualizovat jednu závislost po druhé

Pro formátování a kontrolu kódu zde byly požity nástroj

provádí automatické skenování souborů a upozorňuje na synt

chyby. Prettier formátuje kód za účelem sjednocení stylu psaní v

Výhodou těchto nástrojů je, že ulehčují práci, zlepšují čitelnost kódu a pomáhají nalézt 

některé chyby ještě před testováním.

S těmito skripty byl spojen

nicméně pro testy je tento nástroj pomalejší než J

realizace výše uvedeného cíle nahrazena a to především kvůli efektivitě

pouze JavaScriptovou logiku a n

umožňuje jejich transformaci. [19

Cypress, který umožňuje i vizuální testování. Takovéto testování probíhá tak, že se celá 

aplikace spustí (backend i uživatelské rozhraní) a Cypress 

aplikaci stejně, jako kdyby jí procházel uživatel. Běh
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skripty pro sestavení, které bylo potřeba udržovat

vývoj, testovací i produkční prostředí. Byly složitě konfigurovatelné, neumožňovaly 

požadovanou flexibilitu a využívaly spoustu balíčků, které bylo třeba aktualizovat. 

tohoto důvodu byl projekt napojen na Vue CLI, jehož cílem je být standardn

pro framework Vue.js. Umožňuje různým nástroj

ovat s rozumnými výchozími hodnotami, aniž by se Vue CLI 

 Současně nabízí i vysokou flexibilitu. [22] 

rámci kterých jsou aktualizovány všechny závislosti, takže není potřeba 

po druhé z důvodu nekompatibility verzí.  

Pro formátování a kontrolu kódu zde byly požity nástroje Prettier a Es

provádí automatické skenování souborů a upozorňuje na syntaktické a JavaScriptové 

Prettier formátuje kód za účelem sjednocení stylu psaní v rámci projektu. 

těchto nástrojů je, že ulehčují práci, zlepšují čitelnost kódu a pomáhají nalézt 

některé chyby ještě před testováním. [23] 

těmito skripty byl spojen testovací nástroj Karma, kde testy běží v

testy je tento nástroj pomalejší než Jest, kterým byla Karma 

realizace výše uvedeného cíle nahrazena a to především kvůli efektivitě

iku a nebere v potaz statické soubory nebo CSS

umožňuje jejich transformaci. [19] Pro end-to-end testování zde byl nastaven nástroj 

Cypress, který umožňuje i vizuální testování. Takovéto testování probíhá tak, že se celá 

aplikace spustí (backend i uživatelské rozhraní) a Cypress následně v prohlížeči testuje 

aplikaci stejně, jako kdyby jí procházel uživatel. Během průchodu lze dělat snímky 
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vývoj, testovací i produkční prostředí. Byly složitě konfigurovatelné, neumožňovaly 

požadovanou flexibilitu a využívaly spoustu balíčků, které bylo třeba aktualizovat.  

je být standardní 

nástrojům pro 

aniž by se Vue CLI 

 Vydává nové 

, takže není potřeba 

Prettier a Eslint. Eslint 

aktické a JavaScriptové 

rámci projektu. 

těchto nástrojů je, že ulehčují práci, zlepšují čitelnost kódu a pomáhají nalézt 

ástroj Karma, kde testy běží v prohlížeči, 

byla Karma během 

realizace výše uvedeného cíle nahrazena a to především kvůli efektivitě. Jest testuje 

CSS, nicméně 

nastaven nástroj 

Cypress, který umožňuje i vizuální testování. Takovéto testování probíhá tak, že se celá 

prohlížeči testuje 

em průchodu lze dělat snímky 
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obrazovky, které se ukládají na GitLab

vygenerované s původními a v

způsobem, že vygenerují snímek, kde rozdíly 

Obr. 28: Ukázka zobrazení rozdílu mezi snímky u Cypress vizuálního testování

Tento cíl byl čistě technický, ale přesto rozsáhlý. Řešení tohoto cíle znamenalo 

smazání 7480 a přidání 6730 řádků kódu. Většina změn 

které se provádělo automaticky. 

Eslint, Jest, a Cypress bylo ušetřeno 740 řádků kódu

kódu a také byla umožněna snadnější aktualizace 

5.1.3 Problémy s NPM

NPM (Node Package Manager)

Jedná se o výchozí správce 

projektu. Skládá se z klienta

databáze veřejných a placených soukromých 

Registr je přístupný prostřednictvím klienta a dostupné 

prohledávat prostřednictvím webových stránek npm. 

Problémem byla nekonzistence verzí 

prostředích. Tento problém se p
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obrazovky, které se ukládají na GitLab, a při dalším průchodu se porovnávají nově 

původními a v případě rozdílu informují vývojáře

vygenerují snímek, kde rozdíly názorně zobrazí. [20] 

Ukázka zobrazení rozdílu mezi snímky u Cypress vizuálního testování

Tento cíl byl čistě technický, ale přesto rozsáhlý. Řešení tohoto cíle znamenalo 

smazání 7480 a přidání 6730 řádků kódu. Většina změn se týkala jen formátování kódu

automaticky. Avšak i přes konfiguraci nových nástrojů jako Prettier, 

Eslint, Jest, a Cypress bylo ušetřeno 740 řádků kódu, přidala se kontrola a formátování 

byla umožněna snadnější aktualizace závislostí s větší flexibilitou.

NPM 

Node Package Manager) je správce závislostí pro programovací jazyk JavaScript. 

o výchozí správce závislostí pro Node.js, který se používá pro spouštění 

klienta v příkazovém řádku, také nazývaného npm, a online 

databáze veřejných a placených soukromých závislostí, která se nazývá npm registr. 

Registr je přístupný prostřednictvím klienta a dostupné závislos

prohledávat prostřednictvím webových stránek npm. [24] 

Problémem byla nekonzistence verzí závislostí na různých vývojových 

nto problém se projevoval tak, že se instalovaly špatné
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a při dalším průchodu se porovnávají nově 

padě rozdílu informují vývojáře nebo testera 

 
Ukázka zobrazení rozdílu mezi snímky u Cypress vizuálního testování [21] 

Tento cíl byl čistě technický, ale přesto rozsáhlý. Řešení tohoto cíle znamenalo 

jen formátování kódu, 

i přes konfiguraci nových nástrojů jako Prettier, 

kontrola a formátování 

větší flexibilitou. 

pro programovací jazyk JavaScript. 

, který se používá pro spouštění 

řádku, také nazývaného npm, a online 

, která se nazývá npm registr. 

sti lze procházet a 

na různých vývojových 

špatné verze závislostí, 
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které obsahovaly jiné API a tím pádem nebylo možné provést 

Řešením bylo vytvoření .npmrc souboru, kde bylo nastaveno, aby se 

instalovaly jen na specifikovanou verzi

neinstaluje verze, která má pouze

package-lock.json, který npm generuje při instalaci 

závislostí, a pokud by na jiném uživatelském prostředí byl tento soubor starý,

instalovaly by se závislosti definované v něm

Obr. 29: Ukázka změny zápisu 

5.1.4 P53 predictor 

V rámci tohoto cíle bylo úkolem

v případě nevalidních dat (jiné než 0

výsledků je výpočet nepřesný. 
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jiné API a tím pádem nebylo možné provést sestavení

.npmrc souboru, kde bylo nastaveno, aby se 

jen na specifikovanou verzi. To se od výchozího nastavení liší tím, že se 

pouze drobné změny. Dále byl odeslán na GitLab

lock.json, který npm generuje při instalaci závislostí. Ten zamyká verze 

by na jiném uživatelském prostředí byl tento soubor starý,

definované v něm.  

y zápisu závislostí v package.json pro ukládání přesných verzí

le bylo úkolem upravit zaokrouhlování výsledků relativní afinity a 

případě nevalidních dat (jiné než 0-2) zobrazit varování o tom, že v případě jiných 

výpočet nepřesný.  

2020

sestavení aplikace. 

.npmrc souboru, kde bylo nastaveno, aby se závislosti 

. To se od výchozího nastavení liší tím, že se 

odeslán na GitLab i soubor 

. Ten zamyká verze 

by na jiném uživatelském prostředí byl tento soubor starý, 

 
package.json pro ukládání přesných verzí 

upravit zaokrouhlování výsledků relativní afinity a 

případě jiných 



 

2020 

 

 

Obr. 30: Výsledek P53 prediktor analýzy s

Tato úprava byla provedena pro všechny možnosti vkládání sekvencí v

aplikace - Single, Multiple

o délce 20. V možnosti 

na nový řádek). Varian

horní hranice délky není stanovena a metoda najde sekvenci, která má nejlepší 

výsledky. 

Obr. 31: Ukázka změny formuláře v

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky

Výsledek P53 prediktor analýzy s varováním o nepřesnosti 

Tato úprava byla provedena pro všechny možnosti vkládání sekvencí v

Single, Multiple a Find Best. Varianta Single umožňuje vložit jednu sekvenci

 Multiple lze vložit několik takovýchto sekvencí (

nta Find Best umožňuje vložit sekvenci o minimální délce 20, 

hranice délky není stanovena a metoda najde sekvenci, která má nejlepší 

Ukázka změny formuláře v rámci zadávání sekvenci typ

v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky

43 

 
varováním o nepřesnosti  

Tato úprava byla provedena pro všechny možnosti vkládání sekvencí v rámci 

umožňuje vložit jednu sekvenci 

ze vložit několik takovýchto sekvencí (každou zvlášť 

Find Best umožňuje vložit sekvenci o minimální délce 20, 

hranice délky není stanovena a metoda najde sekvenci, která má nejlepší 

 
sekvenci typu Single 
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5.1.5 Umožnění G4Hunter provádět analýzu pouze nad jednou sekvencí 

Tento cíl měl za úkol umožnit uživateli provést analýzu G4Hunter pouze nad jednou 

sekvencí. Důvodem této úpravy byla skutečnost, že při analýze více sekvencí součastně 

nebylo možné nastavit parametry analýzy pro každou sekvenci zvlášť, ale nastavení 

bylo globální pro celou sadu vybraných sekvencí. Z tohoto důvodu nebylo možné 

jednoduchým způsobem nastavení validovat.  

Analýza G4Hunter původně probíhala tak, že uživatel nejdříve musel kliknout 

na tlačítko „Select sequences“. Po této akci se otevřelo vyskakovací okno, kde bylo 

možné vybrat sekvence, které se mají analyzovat. Dále uživatel mohl upravit nastavení 

analýzy a poté musel kliknout na tlačítko „Analyze“, které provedlo analýzu všech 

vybraných sekvencí pomocí POST dotazu na endpoint analyse/g4hunter s tělem ve 

tvaru: 

{ 

    windowSize: 25, 

    threshold: 1.2,  

    sequences: ["c6ea5fe3-7f5c-427c-b82a-8e7e5b7a2f17"], 

    tags: [] 

} 
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Obr. 32: Původní průchod výběrem sekvencí a analýzou G4Hunter 
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Mezi nutné validace patří kontrola nastavení velikosti okna. 

možné provádět analýzu s nastavením velikosti okna pro heatmapu větší, než je velikost 

sekvence. Heatmapa zobrazuje frekvenci guaninových kvadruplexů v

sekvence. Příkladem může být například sekvence o velikosti 1000. Pro zadanou 

velikost okna 25 se sekvence rozdělí na 25 sekcí o velikosti 40. Heatmapa potom 

ukazuje množství guaninových kvadruplexů v

Obr. 33: Ukázka heatmapy pro testovací s

Úprava umožňuje uživateli analyzovat jednu sekvenci po druhé s

nastavením (tabulka s výpisem sekvencí obsahuje stránkování v

množství sekvencí). Stačí jednoduše změnit parametry analýzy a

„Analyze“ u vybrané sekvence. Provede se analýza pomocí POST dotazu na endpoint 

analyse/g4hunter. Po kliku se tlačítko dostane do stavu „disabled“ a není možno na něj 

znovu kliknout do doby, než se dokončí analýza na serveru. Během té

změní ikona tlačítka na točící se kolečko. POST d

{ 

    windowSize: 25, 

    threshold: 1.2,  

    sequence: "c6ea5fe3-7f5c

    tags: [] 

} 
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Mezi nutné validace patří kontrola nastavení velikosti okna. Nemělo by být 

nastavením velikosti okna pro heatmapu větší, než je velikost 

Heatmapa zobrazuje frekvenci guaninových kvadruplexů v

sekvence. Příkladem může být například sekvence o velikosti 1000. Pro zadanou 

velikost okna 25 se sekvence rozdělí na 25 sekcí o velikosti 40. Heatmapa potom 

ukazuje množství guaninových kvadruplexů v jednotlivých sekcích. 

Ukázka heatmapy pro testovací sekvenci o velikosti 16569 a velikosti okna 25

uživateli analyzovat jednu sekvenci po druhé s

výpisem sekvencí obsahuje stránkování v případě většího 

. Stačí jednoduše změnit parametry analýzy a kliknout na tlačítko 

u vybrané sekvence. Provede se analýza pomocí POST dotazu na endpoint 

Po kliku se tlačítko dostane do stavu „disabled“ a není možno na něj 

znovu kliknout do doby, než se dokončí analýza na serveru. Během této doby se také 

na točící se kolečko. POST dotaz má tělo ve tvaru: 

7f5c-427c-b82a-8e7e5b7a2f17", 

2020

Nemělo by být 

nastavením velikosti okna pro heatmapu větší, než je velikost 

Heatmapa zobrazuje frekvenci guaninových kvadruplexů v dané sekci 

sekvence. Příkladem může být například sekvence o velikosti 1000. Pro zadanou 

velikost okna 25 se sekvence rozdělí na 25 sekcí o velikosti 40. Heatmapa potom 

 
a velikosti okna 25 

uživateli analyzovat jednu sekvenci po druhé s různým 

případě většího 

kliknout na tlačítko 

u vybrané sekvence. Provede se analýza pomocí POST dotazu na endpoint 

Po kliku se tlačítko dostane do stavu „disabled“ a není možno na něj 

to doby se také 



 

2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky

 

47 

 

 
Obr. 34: Nový průchod výběrem sekvencí a analýzou G4Hunter 

5.1.6 Nový graf pro G4Hunter 

V rámci tohoto cíle bylo úkolem vytvořit nový graf označovaný heatchart, který by do 

budoucna mohl nahradit heatpmapu. Heatchart zobrazuje stejná data jako heatmapa, ale 

jeho výhodou je přidání dalšího rozměru, který zvyšuje přehlednost a ulehčuje uživateli 

orientaci v datech. Data jsou poskytováa stejně jako pro heatmapu pomocí GET dotazu 

na endpoint analyse/g4hunter/:id/heatmap, který vrací pole všech sekcí sekvence i 

s výsledky.  
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Obr. 35: Ukázka části úpravy zobrazení 

Výhodou heatchartu není jen další přidaný rozměr a tím zvýšená přehlednost. 

Umožňuje také provádět přib

přehledu výskytu guaninových kvadruplexů. 

GET dotaz na endpoint analyse/g4hunter

a „from“, kterými se definuje nově požadovaný rozsah.

už přiblížený graf.  

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

Ukázka části úpravy zobrazení G4Hunter výsledků 

odou heatchartu není jen další přidaný rozměr a tím zvýšená přehlednost. 

blíženíí nad vybranou částí pro zobrazení detailnějšího 

přehledu výskytu guaninových kvadruplexů. K získání potřebných dat se používá stejný 

analyse/g4hunter/:id/heatmap, ten ale obsahuje i parametry „to“ 

a „from“, kterými se definuje nově požadovaný rozsah. Přiblížení se může 

2020

 

odou heatchartu není jen další přidaný rozměr a tím zvýšená přehlednost. 

nad vybranou částí pro zobrazení detailnějšího 

získání potřebných dat se používá stejný 

, ten ale obsahuje i parametry „to“ 

 provádět i na 
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Obr. 36: Ukázka přiblížení nového grafu pro G4Hunter 
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5.2 Primární cíl 

Primárním cílem práce byl přepis Palindrome analyseru z AngularJS do Vue.js 

z důvodu již zmíněné končící podpory AngularJS. Navíc podpora více frameworků 

v rámci jednoho uživatelského rozhraní je časově náročná a neefektivní.   

Během přepisu se design analýzy změnil tak, aby více korespondoval se 

zbytkem Vue.js části uživatelského rozhraní. Byla odebrána možnost vložit sekvenci 

přímo na stránce analýzy, je potřeba sekvenci nejdříve uložit a až poté je možné provést 

analýzu z výběru stejným způsobem jako je tomu u G4Hunteru.  

 
Obr. 37: Ukázka rozdílů mezi původním a novým zadáním sekvence 

Zobrazení výsledků taktéž prošlo revizí. Tabulka palindromů nyní zobrazuje 

jednotlivé sloupce zvlášť a obsahuje stránkování pro vyšší počet palindromů. Řazení 

podle délky, mezery, počtu chyb a pozice zůstalo nezměněné. Místo detailu palindromu 

se dané informace zobrazují přímo v tabulce a filtrování pomocí kliku na heatmapu bylo 

zachováno. Přehled výsledků analýzy byl zobrazen pod tabulkou se seznamem 

palindromů, nově se zobrazí ve vyskakovacím okně po kliknutí na ikonu se symbolem 

„i“ u heatmapy. Porovnání původního a nového řešení je zobrazeno v kapitole 6, kde 

jsou zobrazeny výsledky původního a nového uživatelského rozhraní  
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6 TESTOVÁNÍ 

Tato kapitola ověřuje, že se výsledky analýzy palidromu na novém uživatelském 

rozhraní neliší od původních. Výsledky mohou být zobrazovány jiným způsobem, ale 

data by měla zůstat zachována. Testování bylo provedeno na dvou testovacích 

sekvencích. 

6.1 Testovací sekvence 1 

Testovací sekvence 1 měla délku 56. Pomocí Palindrome analyseru bylo nalezeno 11 

palidromů pro nastavení velikosti 6-30 bp, mezer 0-10 a chyby 0-1. Všechny výsledky 

nového uživatelského rozhraní korespondovaly s výsledky na původním rozhraní.  

 

 
Obr. 38: Zobrazení původního a nového seznamu palindromů v testovací sekvenci 1 
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Obr. 39: Původní a nový přehledu detailních informací analýzy testovací sekvence 1 

 
Obr. 40: Původní a nové zobrazení přehledu výsledků analýzy testovací sekvence 1 

 
Obr. 41: Původní a nové filtrování pomocí heatmapy u analýzy testovací sekvence 1
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6.2 Testovací sekvence 2 

Testovací sekvence 2 měla délku 1040. Pomocí Palindrome analyseru bylo nalezeno 60 

palidromů pro nastavení velikosti 6-30 bp, mezer 0-10 a chyby 0-1. Všechny výsledky 

nového uživatelského rozhraní korespondovaly s výsledky na původním rozhraní.  

 

 
Obr. 42: Zobrazení původního a nového seznamu palindromů v testovací sekvenci 2 

 



 

Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020

 

54 

 

 
Obr. 43: Původní a nový přehledu detailních informací analýzy testovací sekvence 2 

 
Obr. 44: Původní a nové zobrazení přehledu výsledků analýzy testovací sekvence 2 

 
Obr. 45: Původní a nové filtrování pomocí heatmapy u analýzy testovací sekvence 2
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7 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo rozšířit webovou aplikaci IBP Bioinformatics o 

analýzu pro hledání lokálních struktur DNA, konkrétně palindromů.  

První část práce se zabývá teoretickým základem z oblasti molekulární 

biochemie, jehož součástí byl základní popis DNA, jejích sekvencí, struktur od 

primárních, přes sekundární a terciární až k lokálním. Právě lokálními strukturami se 

práce dále více zabývá.  

Po první části práce následuje kapitola 3, kde je proveden rozbor nástrojů, 

především webových aplikací, které se využívají pro hledání palindromů v rámci 

zadaných sekvencí. Aplikace IBP Bioinformatics již takovou analýzu obsahuje, 

nicméně je obsažena v části uživatelského rozhraní napsané ve frameworku AngularJS, 

kterému brzy skončí podpora. Nově vyvýjená část aplikace je napsána ve frameworku 

Vue.js, kam byl také nový nástroj implementován. Na konci této kapitoly bylo 

provedeno porovnání rozebraných nástrojů. 

Kapitola 4 se zabývá průzkumem použitých technologií, jehož součástí je popis 

Javy, PostgreSQL, REST API, Swagger a Javascript s frameworky AngularJS a Vue.js. 

Další kapitola se věnuje realizaci projektu. Během realizace vznikly mimo 

primární cíl i sekundární cíle, které se zabývaly jak technickými úkoly, tak přidáváním 

nebo úpravou různých funkcionalit. Mezi sekundární cíle patřil například přechod na 

Vue CLI, vyřešení problému s NPM, možnost provedení analýzy G4Hunter jen pro 

jednu sekvenci s jedním nastavením či nový graf pro G4 hunter. Dále se kapitola 

zabývala primárním cílem, byla popsána realizace Palindrome analyseru ve Vue.js, 

která byla následně srovnána s původní implementací v AngularJS.  

Poslední kapitola se věnuje testování nového uživatelského rozhraní. Zde je 

ověřeno, že výsledky na původním a novém uživatelském rozhraní pro Palindrome 

analyser jsou stejné, jen například jinak zobrazené. Tím je ověřena funkčnost řešení.  

Zadané cíle práce byly bez výjimek splněny a nástroj je plně provozuschopný. 

Zlepšení je možné provést implementací nového grafu, který se používá u analýzy 

G4Hunter (heatchart), či implementaceí dalších analýz do IBP Bioinformatics. Dalším 

vylepšením by mohlo být pokrytí aplikace více testovacími (například s pomocí unit 

nebo end-to-end testů). 
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