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Sammanfattning 
 
De senaste åren har molekylärbiologisk data växt explosionsartat. Ny teknik gör att 
information kan härledas ur data snabbare och mer än tidigare. Faktum är att det 
tillkommer så mycket ny data att de nya resultaten inte längre kan publiceras i artiklar. 
Dessa sekvenser av data finns istället bara åtkomliga i speciella databaser. Dessa 
databaser är tillgängliga för allmänheten dels genom att ladda ned dem eller att använda 
en Internet browser. 
 
Det har, för ett par år sedan, kommit en ny standard för att strukturera upp och lagra data 
på. Detta nya sätt är XML. Det har föreslagits att XML skall ersätta eller ta över delar av 
de databaser som finns då XML skall vara ett bättre sätt att strukturera upp och lagra 
molekylärbiologisk data. 
 
Det finns däremot inga forskningar som direkt har undersökt hur bra XML är jämte andra 
databaser när det gäller Molekylärbiologisk data.  
 
Detta arbete skall ge en närmare inblick i hur bra databaser och XML kan hantera 
representation och lagring av sekvensdata som DNA och proteiner, då data av den sorten 
innehåller väldigt mycket information och är svår att representera. 
 
Resultaten kommer att visa att XML inte är riktigt tillräckligt bra för att ersätta de äldre 
databaserna. Resultaten kommer dessutom också att visa att de äldre databaserna, även 
om de är de bästa för tillfället, inte är perfekta för ändamålet att lagra sekvensdata. 
 
Nyckelord: XML, databaser, molekylärbiologi, datalagring, datarepresentation 
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1 Introduktion 
 
Moderna metoder (ex DNA analys med datorer) inom molekylärbiologi producerar 
enorma mängder data. Denna data måste lagras på ett effektivt sätt för att underlätta både 
sökning och analys av datan. Den biologiska forskarvärlden är en utspridd värld, där de 
flesta forskarteam genererar sin egen data och ofta bygger upp egna elektroniska resurser. 
Inom de senaste åren har antalet biologiska databaser som går att ansluta till på Internet 
ökat stadigt och de har blivit allt mer viktiga. Nyproducerad data publiceras inte så ofta 
nuförtiden utan är bara åtkomlig via dessa Internet databaser. Den nya floden med data 
kan inte längre hanteras korrekt utav mänskliga experter, utan kräver datasupport. 
 
För datavetare är det generellt svårt att få en överblick över dessa biologiska databaser, 
med sina speciella behov och då utvecklingen av dem går snabbt. Detta är en nackdel då 
molekylärbiologiska databaser är väldigt intressanta inte bara för biologer utan även för 
datavetare, då de har utmanande lagrings- och presentationsproblem. De datavetare som 
försöker förstå sig på denna domän inom molekylärbiologi eller försöker hålla reda på 
alla databaser får det ofta svårt. Huvudanledningen till detta är att det inte finns någon 
utvecklad standard för molekylärbiologiska databaser och deras speciella egenskaper, en 
standard som dessutom visar en översikt med litteraturreferenser och länkar till dessa 
databaser.  
 
Annan intressant fakta om molekylärbiologisk data är annotation, som är så kallad 
bredvidläsningsdata. Annotationen är data som beskriver vad huvuddatan gör, när den gör 
det och hur den gör det, samt annan information som kan vara nyttig. Bristfällig lagring 
av annotation kan leda till felaktiga slutsatser om själva huvuddatan som är lagrad. 
Exempel på molekylärbiologisk data är DNA, vilka är sekvenser som kan var flera tusen 
tecken långa. Är då annotationen bristfällig blir det svårt att tolka dessa sekvenser. 
Molekylärbiologisk data lagras förutom i databaser också som vanliga textfiler, men även 
andra sätt finns att lagra datan. 
 
Det har nu kommit ett nytt sätt att strukturera upp och lagra information på och detta är 
XML. XML har förekommit i samband med molekylärbiologisk data på senare tid då det 
gäller uppstrukturering och lagring av den. Det har nämnts att XML förmodligen kommer 
att användas som modell för att strukturera och modellera biologisk data, men speciellt 
molekylärbiologisk data (Kröger, 2001). Detta beror på att molekylärbiologisk data 
räknas till en typ av data som kallas semistrukturerad data, dvs. data som ändrar struktur 
ofta. XML har nämnts som ett bra medel för att strukturera upp sådan data. 
 
I bakgrunden (kapitel 2) kommer läsaren att introduceras till databaser och olika 
databassystem, specifikt kommer relationsdatabaser och objektorienterade databaser att 
beskrivas. Vidare kommer en djupare beskrivning utav molekylärbiologi samt dess 
databaser att tas upp och diskuteras. I kapitlet kommer också en förklaring om XML och 
vad det huvudsakligen används till. 
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I relaterade arbeten (kapitel 3) diskuteras olika arbeten som på något vis är knutna till 
molekylärbiologi och databaser, speciellt sådana arbeten som är förknippade med detta 
arbete.  
 
Sedan i problembeskrivningen (kapitel 4) diskuteras vad det finns för problem och vilka 
hypoteser som dragits om detta problem. Återigen kommer där en kort sammanfattning 
av de ämnen som tagits upp i inledningen och bakgrunden. 
 
I metoderna (kapitel 5) kommer arbetet att diskutera vilka metoder som kan komma att 
användas för detta arbete. Deras för- och nackdelar kommer att diskuteras och målen som 
diskuteras i problembeskrivningen kommer att granskas med avseende på metoderna som 
skall användas. 
 
Efter metoderna kommer genomförandet (kapitel 6). I genomförandet sker arbetet som 
problemet lett fram till. Där kommer arbetet också visa huruvida hypotesen är sann eller 
falsk. 
 
I analysen (kapitel 7) kommer en förklarande text om varför resultaten blev som de blev. 
Även en kort diskussion kommer att föras om vad som gjorts. 
 
Sedan i den sista delen (kapitel 8) kommer slutsatserna att tas upp. Dessa är då en 
sammanfattning på resultaten och de slutsatser som kan dras av dem. Det kommer också 
att föras en diskussion om resultaten och sist i kapitlet kommer framtida arbeten att 
diskuteras. 
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2 Bakgrund 
 
Molekylärbiologin har en ganska omfattande utbredning och berör allt från DNA strängar 
till kemiska överföringar mellan celler. Databaser i sin tur är ett känt begrepp som ofta 
förekommer när data av alla de slag skall lagras på ett specifikt ställe eller lagras 
överhuvudtaget. Molekylärbiologin idag genererar mycket data, till exempel kan en DNA 
eller proteinsekvens ligga på flera tusen tecken. En organism kan innehålla allt från några 
tusen upp till tiotals tusen gener och proteiner. Sedan tillkommer informationen 
runtomkring sekvenserna, så kallad annotation, som till exempel genens funktion och 
vilka andra gener den påverkar. Denna rika mängd av data kräver en effektiv, 
strukturerad och enkel hantering. Utifrån detta kommer det sig att datan som genereras 
sparas undan i olika databaser, då dessa är speciellt utvecklade för detta ändamål.  
 

2.1 Databaser 
 
Databaser i sig är inte specifikt anpassade för speciell data som kan komma att lagras 
utan består av grundläggande datatyper som char, int etc. (dvs. tecken och heltalstyper). 
Det finns många olika sorters databaser, men den traditionella databastypen är 
Relationsdatabaser (RDBMS se kapitel 2.1.1). Även objektorienterade databaser 
(OODBMS se kapitel 2.1.2) och objektorienterade relationsdatabaser (OORDBMS) är 
databastyper som uppkom tidigt, men de räknas inte vanligtvis som traditionella 
databastyper. Ett nyare mera flytande lagringssätt har utvecklats på senare tid: the 
eXtensible Markup Language (XML se kapitel 2.1.3).  
 
Alla dessa lagringsmedium har olika inriktningar och specialiteter, där även databaser av 
samma typ kan skilja sig med avseende på olika funktionalitet och specificerade krav.  
 
RDBMS bygger på att man definierar egna tabeller, medan man med OODBMS skapar 
objekt som kanske bättre representerar hur datan skall lagras genom att skapa egna, 
skräddarsydda datatyper. XML definierar hur datan skall representeras, men den går även 
att använda som databas (Deutsch et al., 1998).  
 
För exempel på RDBMS, OODBMS och XML se respektive del 2.1.1 s.4; 2.1.2 s.5; 2.1.3 
s.6. För grundläggande fakta om databaser se Appendix A. 
 

2.1.1 RDBMS 
 
Relationsdatabasmodellen har i de flesta fall utvecklats genom olika affärsverksamheters 
behov (Zdonik and Maier 1990). Med detta menas att databaserna tagits fram från en 
efterfrågan att lagra data från affärsverksamheter, där de haft ett behov av någon slags 
standardiserad lagringsenhet för data som uppfyller vissa krav. Exempel på krav som 
databaser uppfyller är att de minskar redundans och inkonsistens, har parallell åtkomst 
och transaktionshantering, mm (Elmasri och Navathe, 2000).  
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En "Relation DataBase Manage System" (RDBMS) bygger på att data lagras i tabeller 
och sedan hur dessa tabeller relaterar till varandra. Oftast när data lagras i en databas har 
det först gjorts upp en eller flera konceptuella modell/modeller om hur datan skall lagras 
och representeras i databasen. Exempel på sådana modeller är Entity-Relationship-
modeller (ER-modellen) eller International-Engineering-modellen (IE-modellen) 
(Elmasri och Navathe, 2000), vilka konceptuellt beskriver hur tabellerna skall relateras 
till varandra.  
 
ER-modellen är ett sätt att modellera verkligheten och i sin modellering av verkligheten 
ger den ett strukturerat sätt att överföra modellen till en databas via en 
relationsdatamodell. En ER-modell speglar verkligheten genom att ha "entiteter", där en 
"entitet" är ett motsvarande objekt i verkligheten, ett exempel på entitet är "träd"(se figur 
1). Till detta kommer också relationer som visar hur två entiteter förhåller sig till 
varandra men där även en entitet kan ha en relation till sig själv. Exempel på relationer är 
mellan ett träd och dess löv, "ett träd kan ha många löv men ett löv kan bara tillhöra ett 
träd", vilket ger en "ett till många" relation. 
 

 
Figur 1. Ett litet ER-Schema över träd och löv. Där fyrkanterna är entiteter och   
cirklarna är entiteternas attribut. 

 
Ett exempel på hur en tabell i en RDBMS skulle kunna se ut är:  

Create table Träd ( Tnr integer NOT NULL,  
Trädsort varchar (30),   
PRIMARY KEY (Tnr));  

 
Create table Löv ( Lnr integer NOT NULL, 
Tnr integer NOT NULL, 
FOREIGN KEY (Tnr) from table Träd, 
PRIMARY KEY (Lnr)); 

 
Tabellerna upprätthålls av s.k. primärnycklar (Primary key) som måste vara unika för 
varje tabell. I exemplet ovan består primärnyckeln av ett träds nummer (Tnr) för träden 
och för löven deras eget nummer (Lnr). Löven har också en referensnyckel till trädet, en 

Löv Träd 1 
N 

Tnr Lnr 

Trädsort 
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så kallad främmande nyckel (Foreign key). Relationerna mellan tabellerna skapas och 
upprätthålls med hjälp av främmande nycklar. 
 

2.1.2 OODBMS 
 
Object Oriented DataBase Manage System (OODBMS) är en annan variant av 
databassystem. Den uppkom då det var ett behov att kunna spara ned data som var mera 
applikationsinriktat än vad tidigare databaser kunde klara av (Zdonik och Maier 1990). 
Tillgången till effektiva arbetsstationer har lett till breddning och komplexitetsökning i 
dataintensiva applikationsprogram. Exempel på detta är computer-aided design (CAD) 
program och computer-aided software rendering (CASE) program. Ett typiskt CAD 
program innehåller verktyg som editorer, kontroller för designregler och layout-program. 
Alla dessa underprogram kräver en massiv mängd med data hela tiden, men 
komplexiteten och mängden data som skall vara tillgänglig är för mycket mot vad en 
traditionell databas klarar av att hantera på ett bra sätt (Zdonik och Maier 1990).  
 
I en OODBMS kan man alltså utöka de vanliga datatyperna med egendefinierade 
datayper. Ett exempel vore en boll som har massa egenskaper. Detta kan göras som en 
egen datatyp som kan kallas "boll" och som då innehåller alla de attribut som är viktiga 
för en boll (rund, ej skev, mm) och som kan lagras antingen som strängvärden eller 
räknevärden. 
 
Fördelen med att använda en OODBMS databas är att de är väldigt deskriptiva (Zdonik 
och Maier 1990). För att ett lagringsmedium skall räknas som en OODBMS krävs att de 
uppfyller vissa krav som minimum: Den måste ha databasfunktionalitet, den måste ha 
stöd för objektidentitet, den måste tillhandahålla inkapsling av objekt och till sist måste 
den ha stöd för objekt med komplexa tillstånd (Zdonik och Maier 1990). Men de är också 
svårare att implementera och bygga upp samt underhålla då det krävs att en användare 
har kunskap inom objektorienterad programmering samt att de helt enkelt är mer 
komplexa än en traditionell databas.  
 
Exempel på två objekt i en OODBMS 

Boll 
  Namn: STRING 
  Färg: STRING 
  Bolltyp: STRING 
  Skev: Obj_skev 
 

Obj_skev 
  I_Boll: Boll  

Attribut: {Mycket_skev, Ganska_skev, Normal, 
Inget_skev} 
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2.1.3 XML 
 
The eXtensible Markup Language är ett derivat av Standard Generalized Markup 
Language (SGML) (North och Hermans 1999). Det används som ett sätt att beskriva data 
i dokument på, men är också ett sätt att strukturera upp data. Det går även att använda 
XML som en egen databas (Deutsch et al., 1998).  
 
XML är ganska likt HTML och detta beror på att bägge är derivat av samma 
föregångsspråk SGML. Men originalidén med XML är att den skall överbrygga 
gränserna i HTML. Till XML finns en typ-definitions-fil som förklarar innehållet i XML 
dokumentet. Denna typ-definition kallas Document Type Definition (DTD) eller 
dokuments-typ-deklaration på svenska. XML kan också användas utan en DTD men då 
ställs krav på att dokumentet är väl utformat. Med detta menas att: alla attributens värde i 
ett XML-dokument måste vara specificerade, de får inte ha förutbestämda värden. Det får 
inte finnas några referenser till enheter i XML-dokumentet (förutom de som är inbyggt 
typade). Inga attribut får ha värden som kan tänkas normaliseras (dvs. att sluttaggar måste 
läggas rätt <Typex="ref"/> jämfört med <Typex="ref"></Typex> detta är ett 
normaliserat attribut). I element som bara har andra element som innehåll får det inte 
förekomma något tomrum (mellanslag, tabbar eller andra tomma tecken). För att 
associera en DTD med ett XML-dokument gör man dokumenttypsdeklarationen inuti 
XML-dokumentet.  
 
I XML finns också en speciell länkhanterare som gör det möjligt att länka till material 
utan att länken behöver vara fysiskt kopplad till objektet. Detta innebär att ett XML 
dokument kan länka till material som den inte har skrivrättigheter till, exempelvis en CD-
ROM eller resultatet av en databassökning (North och Hermans, 1999). Därför kan XML 
användas för att länka ihop olika databaser.  
 
Ur databassynpunkt ses ett ”XML-dokument” i sig som en databas med information i, 
sedan tillkommer ett frågespråk som kan ställa frågor och få fram svar ur dokumentet. 
Själva frågespråket har en liknande struktur som SQL eller OQL, själv kallas det XML-
QL. 
 
Ett exempel på HTML vs XML:  

"<H3>Namn:</H3>Anders"  
Detta är en typisk HTML deklaration och kommer se ut som följande:  
NAMN:Anders  

 
Ett XML dokument skulle kunna se ut så här:  

" <Min.Egen.Definierade.rubrik NAME=Anders>< 
/Min.Egen.Definierade.rubrik NAME > "  
Anders 
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XML kan alltså användas mer deskriptivt, som också skulle kunna tolkas olika beroende 
på vilken DTD som används (North och Hermans, 1999).  
 
Conolly och Begg (2002) anser att XML har följande fördelar: 
 

1)  Det är en enkel standard (mindre än 50 sidors specifikation) 
2)  Det är en öppen standard och plattforms-/tillverkaroberoende, inkluderar unicode 

för all världens språk 
3)  Utbyggnadsvänlig, tillåter användarna att göra egna tags (till skillnad mot HTML) 

se exempel ovan. 
4)  Separerar innehåll och representering 
5)  Stöder integration av data från flera källor 
6)  Bra förmåga att beskriva data 
7)  Avancerade sökverktyg 
8)  Nya tillfällen (Det är en relativt ny standard) 

  
Detta är bara några av fördelarna som Connolly och Begg (2002) räknar upp. 
 

2.2 Molekylärbiologisk data 
 
Molekylärbiologisk data är data som behandlar de biologiska aspekterna som finns i 
våran värld. Datan kan till exempel röra sig om cellers uppbyggnad och dess 
beståndsdelar. De senaste årtionden har fokus varit på beståndsdelarna DNA (se figur 2 
nedan), RNA och proteiner, då dessa är centrala enheter i kontrollen av organismens 
beteende, egenskaper, utveckling och reproduktion.  
 
DNA och RNA består av baspar som kallas nukleotider. I DNA är nukleotiderna fyra 
stycken, Adenin (A), Cytosin (C), Tymin (T) och Guanin (G), i RNA är Tymin utbytt mot 
Uracil (U) (Lindberg m.fl., 1993). Namnen på nukleotiderna A, C, T, G kommer ifrån de 
olika sockerarterna som binder ihop strängarna (Lindberg m.fl., 1993). Själva DNA 
strängen bildar en dubbelhelix med basparen som hopbindare (se figur 2). De baspar som 
bildas är A-T och G-C eller i omvänd ordning T-A och C-G. Proteiner däremot bildas 
utav aminosyror. Antalet aminosyror som ett protein kan byggas upp av är ca 20 st.  
 
De som har molekylärbiologi som huvudsysselsättning arbetar oftast inom olika grenar 
inom detta område, "The biology community is a distributed one" (Baker, 1998) och med 
detta menas att det finns många olika områden inom molekylärbiologisk data.  
 
DNA, RNA och proteiner är sammanlänkande i olika processer som sker i cellen och är 
kopplat med begreppet genetisk information. Den genetiska informationen beskriver hur 
en organism fungerar och byggs upp. I alla kända organismer är genetisk information 
lagrad i form av DNA. Det är vid avläsning och utnyttjande av denna information som 
proteiner och RNA används. I DNA måste det finnas information lagrad om varje cells 
proteinuppsättning. Informationen som finns i DNA:et måste kunna utnyttjas för att 
cellen skall kunna tillverka nya proteiner.  
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När DNA skall replikera sig själv, använder den sig av olika proteiner för att göra detta 
på ett korrekt sätt. Beskrivet i grova drag delar en DNA sträng på sig och detta öppnar för 
åtkomst av basparen. Detta görs med olika sorters proteiner som har förmågan att 
"öppna" DNA strukturen. I en komplicerad process adderas sedan nya nukleotider till de 
två "gamla" DNA kedjorna. Detta bildar sedan två nya komplementära kedjor. I och med 
att A bara binder T osv. kommer de nya kedjorna att vara varandras spegelbilder. Allt 
eftersom den gamla DNA kedjan öppnar upp sig kommer nya nukleotider att adderas 
(Lindberg m.fl., 1993). 
 
Det finns tre olika sorters RNA, vilka är tRNA, mRNA och rRNA. I en cell används 
tRNA till att transportera och binda aminosyror med vid proteinsyntes (tillverkningen av 
nya proteiner). Då det är olika sekvenser av aminosyror som tillsammans skall bilda en 
polypeptidkedja (protein), används mRNA för att hålla ordning på aminosyresekvensen 
för just den polypeptidkedja som skall tillverkas. Detta innebär att antalet mRNA och 
deras längd kan variera från olika celler. Ribosom-RNA eller rRNA bygger tillsammans 
med andra proteiner upp en slags proteinmaskin (ribosomer). Det är dessa som sedan 
bildar de nya proteinerna med hjälp av tRNA och mRNA. I en bakteriecell finns det 
minst 15000 olika proteinmaskiner (ribosomer) (Linberg et al., 1993). 
 
Det finns något inom molekylärbiologin som kallas sekvensdata. Sekvensdata är data 
som uppkommer i långa sekvenser, t.ex. DNA eller protein. Denna data upptar ofta 
mycket plats, ibland kan de vara flera tusen tecken långa (Lindberg m.fl., 1993). Det som 
är intressant med denna datan är att den uppgår till flera tusen tecken och att det är en stor 
mängd sekvenser (Kröger 2001). När sådan här data skall lagras ned på en dator är det 
viktigt att, dels hela sekvensen blir rätt (fel kan leda till misstolkning) och dessutom skall 
representationen av datan vara lätt att visa samt också denna vara korrekt (en felaktig 
representation kan leda till misstolkningar). DNA består ju som bekant (se ovan) bara av 
fyra olika tecken och om vi har en sekvens på flera tusen tecken kan det vara svårt att 
upptäcka om det smugit sig in en annan bokstav än just de fyra tecknen. Detta kan leda 
till olika utmaningar och problem när det skall väljas lagringsmedium. Det finns heller 
ingen standard för hur sådan data skall lagras, utan det är upp till databasutvecklaren att 
bestämma.  
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          Figur 2. Till vänster visas hur en DNA kedja hålls samman i baspar. 
          Till höger visas hur en DNA sträng ser ut. 

             (Bild hämtad från Laros, 1997) 
 

2.3 Molekylärbiologiska databaser 
 
De databaser som finns åtkomliga från WWW (Internet) har växt explosionsartat de 
senaste åren. Även informationen i de befintliga databaserna har växt väldigt mycket (se 
figur 3). Exempel på den mångfald av olika databaser som finns tillgängliga är SWISS-
PROT, GDB och GenBank.  
 
SWISS-PROT är en databas som består av ett samarbete mellan the European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL), the European Bioinformatics Institute (EBI) och the Swiss 
Institute of Bioinformatics (SIB). SWISS-PROT är en proteindatabas men inriktar sig för 
övrigt också på annotation runtomkring proteinerna. SWISS-PROT är en så kallad "flat-
file-repository" eller fil-lagringsenhet. Informationen lagras alltså i olika filer som man 
sedan kan söka på (Kröger, 2001). 
 
GDB eller the Human Genome Database är USA:s officiella databas för mappning av 
mänskligt DNA (Kröger, 2001). Databasen upprätthålls vid John Hopkins University och 
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är en OODBMS databas med ett CORBA gränssnitt. Den stödjer genlagring genom en 
mängd olika klasser som finns uppbyggda (GDB information A, 2002).  
 
GenBank upprätthålls av the National Center for Biotechnology Information (NCBI) i 
Bethesda, USA. GenBank är implementerad med en RDBMS och när information skall 
extraheras från den görs datan om till olika flatfile format (Kröger, 2001). 
 
Från dessa databaser kan också information laddas hem och bearbetas om det skulle 
behövas.  
 

Figur 3. Exempel på hur sekvensdata växt exponentiellt i molekylärbiologiska 
databaser. 
Bild hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/genbankstats.html 
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3 Relaterat Arbete 
 
I detta kapitel kommer mest molekylärbiologisk data att diskuteras, men även databasers 
inverkan på biodata samt XML som nyare teknologi inom hantering av data.  
 

3.1 Molekylärbiologi och databaser 
 
Kröger (2001), tar upp ämnen som XML, molekylärbiologiskdata och databashantering i 
samband med molekylärbiologisk data. Arbetet introducerar bioinformatik samt delar av 
de problem som uppstår när mycket och heterogen information skall lagras i olika 
databaser och hur datan lätt skall kunna överföras till andra ställen.  
 
Kröger tar upp att datan växer exponentiellt i den molekylärbiologiska världen. Vidare 
säger Kröger att eftersom mängden data växer fort har den speciellt behov av 
nyutvecklade applikationsprogram och system för att både lagra och representera datan 
på ett korrekt sätt. Arbetet klassificerar också olika molekylärbiologiska databaser.  
 
När arbetet bedömer databaser görs det grovt efter tre olika klasser. Klassificering genom 
innehåll, klassificering genom implementation och sist representation. Det är andra och 
tredje klassen som har betydelse för detta examensarbete. En annan viktig sak som nämns 
är att varje molekylärbiologisk databas som finns klassificerad genom sitt innehåll kan 
ifrågasättas. Detta därför att varje biologisk expert har vanligtvis sin egen 
klassificeringsprincip beroende på sitt eget intresse, det vill säga att de inte bedömer 
objektivt. 
 

3.2 XML, bioinformatik och dataintegration 
 
Achard et al. (2001) analyserar för- och nackdelar med XML samt varför just XML bör 
användas som en hopknytare till alla olika databaser som finns inom området 
molekylärbiologisk data (se också 2.1.3). XML är en ny standard för att strukturera upp 
dokument på Internet. Häri jämförs XML med andra lagrings- och överföringsstandarder 
som CORBA, OODBMS samt dess potentiella användningsområde för applikationer till 
bioinformatik.  
 
Detta har sammankoppling med detta examensarbete då detta arbete i viss mån kommer 
att undersöka XML och hur det kan understödja molekylärbiologi. Samt OODBMS 
kommer att granskas och jämföras med XML vilket även görs i detta arbetet. 
 
Det finns vissa luckor i Achard och hans arbetsgrupps resonemang, exempelvis jämför de 
CORBA med XML och vanliga databaser. CORBA har med överföring av data att göra 
och databaser med lagring av data och därmed kan de egentligen inte jämföras på ett bra 
sätt.
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4 Problembeskrivning 
 
Många projekt (Kröger, 2001; Paton and Goble, 2001; Edatorial, 1999) har angett XML 
och semistrukurerade databaser som förslag till lagringsmedium för användning till 
molekylärbiologisk datarepresentation, men undersökningarna är otillräckliga för hur de 
äldre RDBMS, OODBMS och ”Flat-File” databaserna kan stödja representationen. 
Arbetet går ut på att identifiera eventuella begränsningar i datarepresentationen för olika 
databaser med avseende på molekylärbiologisk data. Arbetet kommer att närmare 
undersöka hur molekylärbiologisk data med annotation lagras och representeras i 
databaser och försöka identifiera användningsområden som en typ av databaserna inte 
klarar av lika bra som en annan typ av databas. Även jämförelse mellan XML och de 
andra lagringstyperna kommer att ske. 
 

4.1 Problemprecisering 
 
Det finns många aspekter av molekylärbiologisk data. Särskilt intressant är det att 
undersöka hur sekvenser och annotation av information kan lagras och representeras på 
ett bra sätt i en databas. Därför att denna typ av data medför stora utmaningar för hur 
lagring och representering sker på ett bra sätt. Exempel på sekvenser och mycket 
information är hur DNA eller proteinsträngar lagras. Båda dessa kan komma i sekvenser 
av flera tusen tecken i följd och informationen om dem är omfattande. Vidare så är inte 
allt innehåll i en gen nödvändigt, det vill säga en DNA-sekvens innehåller också en 
mängd med icke-kodande regioner (Lindberg m.fl., 1993). Det gäller att kunna skilja på 
vad som är icke-kodande regioner och vad som är riktig information. Vidare består DNA, 
RNA och proteiner av speciella tecken (se kapitel 2.2) och när dessa sekvenser lagras är 
det lätt att de kan bli fel. När information skall härledas ur sekvenserna och frågor skall 
ställas i en sekvensdatabas, krävs det en hel del kunskap om det som söks för att till 
exempel undvika just att härleda fel information.  
 
Dessa aspekter borde kunna lösas på ett bra sätt utav databasen vare sig det är en 
RDBMS, OODBMS eller en "flat-file" databas. För om lagringsmediet inte löser detta 
bra kan det medföra brister som leder till fel när data skall härledas. 
 
XML har nämnts på senare tid i flera rapporter och artiklar att det förmodligen skall vara 
ett bättre sätt att strukturera upp och binda ihop molekylärbiologi än de gamla systemen 
(Kröger, 2001; Achard et al., 2001; Paton and Goble, 2001). Därför att 
molekylärbiologisk data räknas till semi-strukturerad-data (Kröger 2001) och XML har 
nämnts att det är bra på att modellera och strukturera semi-strukturerad-data (Deutsch et 
al., 1998) och ergo molekylärbiologisk data. The World Wide Web Consortium (W3C) 
ger en definition av semi-strukturerad-data som data med en: Irreguljär och snabbt 
förändrande struktur (Deutsch et al., 1998). 
 
Arbetet skall specifikt inrikta sig på undersökning av XML, OODBMS, RDBMS och 
”Flat-File” databasers gränser för hur de kan representera data.  
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När det gäller identifiering av databaser är det viktigt att få fram en mångfald, med en 
tanke på att det skall vara OODBMS, RDBMS och "flat-file" databaser. Men arbetet är 
begränsat till ett fåtal databaser med hänsyn till tiden det kommer att ta att granska 
databaserna. 
 

4.2 Hypotes 
 
Hypotesen är att:  

• De äldre beprövade databaserna lämpar sig minst lika bra när det gäller både 
representering och lagring av sekvensdata. Men anledningen av att XML angetts 
som flaggskepp för att strukturera upp och beskriva molekylärbiologisk data är för 
att det mestadels är nytt och att inga av de traditionella forskarna implementerat 
den i sina system än. Vilket ger en bra grund för att kunna skapa en standard 
innan den implementeras.  

• Det finns begränsningar i databaser för lagring och representering av 
molekylärbiologisk data. 

 
Hypotesen är sann om det inte är så att XML är bättre än de äldre databaserna och om det 
finns begränsningar i databaser för molekylärbiologi. 
 
Hypotesen är falsk om XML är väldigt mycket bättre än databaser vid representation och 
lagring av molekylärbiologisk data. Samt att databaser inte har några begränsningar alls 
för lagring och representation av molekylärbiologisk data. 
 

4.3 Mål och delmål 
 
Målet är att undersöka hur de äldre databaserna kan representera och lagra 
molekylärbiologisk data med annotation jämte XML, samt vilka begränsningar olika 
system har specifikt mot molekylärbiologi. 
 
Delmål: 

• Studera lämpliga befintliga databaser som lagrar sekvensdata 
• Granska förutsättningar för OODBMS, RDBMS och "flat-file" databaser 
• Granska förutsättningar för XML 
• Identifiera typfall/scenarios och granska förutsättningarna för dessa 
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5 Metoder och metodval 
 
Det finns flera olika sätt att välja metoder, beroende på om det är en undersökning eller 
om det är ett experiment som skall utföras. Inriktning kan då ske på olika områden inom 
arbetet. Exempelvis är det kanske inte lämpligt med en implementering av XML (då den 
är ganska ny) men eventuellt kan en implementering ske av databaser (då kunskaperna 
om dessa är mer kända).  
 
Kapitel 5.1 kommer att beskriva de olika identifierade alternativa metoderna som finns, 
på ett ingående sätt. Därefter kommer alla delmål att diskuteras med hänseende till de 
olika alternativa metoderna från kapitel 5.1.  
 
Kapitel 5.2 diskuterar metoderna som är valda för delmål ett (databaser som lagrar 
sekvenser). Kapitel 5.3 kommer att diskutera metoderna som är valda för delmål två 
(förutsättningar för OODBMS, RDBMS och ”Flat-File”). Kapitel 5.4 kommer att 
diskutera metoderna som är valda för delmål tre (förutsättningar för XML). Kapitel 5.5 
kommer att diskutera metoderna för delmål fyra (olika scenarier). Sist kommer kapitel 
5.6 sammanfattningen. 

5.1 Alternativa metoder 
 
I varje fall av granskning av metoder måste det ske en jämförelse med vad som är 
relevant och viktigt. Detta kan ge en stor influens av val av metod eller metoder. Om 
någon exempelvis har gjort ett lyckat experiment är det lättare och tar mindre tid att 
studera resultat från experimentet än att göra om experimentet själv och att försöka dra 
egna slutsatser. 
 
De olika identifierade metoderna som kommer att beskrivas är:  

• Litteraturstudier 
• Experiment och testning  

 
Litteraturstudier inkluderar artiklar, rapporter och böcker mm som kan ge information om 
det sökta området, eller det kan vara experiment som någon har genomfört. 
 
Experiment och testning används om något skall påvisas eller för att få fram ett resultat 
om en metod eller lösning. 
 

5.1.1 Litteraturstudier 
   
Med litteraturstudier menas studier av böcker, artiklar, vetenskapliga och tekniska 
rapporter som blivit publicerade (Patel och Davidsson, 1994). Studier av detta slag kan 
användas i arbetet dels för undersökningar om databaser och dels för undersökningar om 
XML. 
 



 

15 

Fördelarna med detta är att någon annan redan gjort ett arbete som tar mycket tid och 
resurser samt dragit slutsatser om arbetet. Detta sparar tid och ger kunskap till dem som 
sedan läser rapporten och kan ge upphov till intressanta vidareforskningar. 
 
Nackdelarna med detta är att det finns mycket information att läsa in sig på och all denna 
information är inte relevant för arbetet. Det är inte säkert att den informationen som finns 
i en artikel går att få tag på inom en rimlig tid (om det är begränsat med tid). Samt att det 
kan bli tidskrävande om mycket information finns att läsa in sig på, inom det specifika 
området. 
 

5.1.2 Experiment och testning 
  
Patel och Davidsson (1994) anser att experiment är en alternativ metod om en 
undersökning skall genomföras. Experiment kan användas i arbetet som ett försök att 
överbrygga problem som upptäcks. Specifikt då identifierade problem som hittas i 
databaser. 
 
Ett kraftfullt hjälpmedel vid experiment och testning är implementation. Implementation 
kan ha olika betydelser. Det kan betyda att ett nytt system skall införas, eller att en 
funktion skall läggas till i en databas. Oftast när det gäller implementering inom 
forskningen används det för att antingen bevisa en tes eller göra en undersökning som 
underlättar forskningen och tesen. 
 
I detta arbete skulle en eventuell implementation användas för att undersöka ett scenario. 
Eller för att bevisa att ett problem som ett scenario ger upphov till går att överbrygga. När 
olika scenarios har identifierats, vore det lämpligt att försöka hitta rapporter eller stöd för 
att de problem, som scenarierna ger upphov till, går att överbrygga på något sätt.  
 
Fördelar med en implementation är att exempelvis om det finns ett problem som 
identifieras i en databas som kan påvisa en brist, men detta problem går att lösa med en 
annorlunda egen implementation. Då är det egentligen ingen brist som hittats då 
problemet kunde lösas med den egna implementationen. Det vill säga databasen har ett 
problem, men det problemet kan lösas och alltså var det ingen brist för den typen av 
databas då det finns en lösning för problemet som påvisar bristen. Genom att jobba med 
en implementation fås insikter som annars kanske aldrig hade kommit fram genom att 
enbart läsa en rapport. 
 
Nackdelar med detta är att det kan ta för mycket tid och resurser om en implementation 
skulle prövas. Om det sedan finns rapporter som säger att ett eventuellt problem är 
omöjligt kan det vara slöseri med tid att ens försöka att göra en implementation. Är 
dessutom den som implementerar inte tillräckligt insatt i ämnet kan det leda till fel i 
implementationen.  
 



 

16 

5.2 Delmål ett - befintliga databaser 
 
Det arbetet som kommer att bedrivas kommer delvis att ske på redan befintliga databaser. 
Arbetet kommer sedan att gå ut på att granska dessa databaser kritiskt enligt vissa 
kriterier. Dessa kriterier är uppbyggda av olika scenarios som kommer att identifieras 
senare i rapporten (kap 5.5). Detta kapitel beskriver för- och nackdelar med att granska 
redan befintliga databaser. 
 
Det finns väldigt många molekylärbiologiska databaser utspridda och åtkomliga via nätet 
idag. Många av dem är sekvensdatabaser (Kröger, 2001). Valet av undersökning beror på 
vad arbetet vill åstadkomma. Problemet i sig är begränsat genom att arbetet är inriktat på 
sekvensdatabaser. Men det kan också vara intressant att titta på databaser som inte bara 
lagrar sekvensdata. Då dessa andra databaser kan ha mer optimala lösningar som kan 
överföras till sekvensdatabaser.  
 
Fördelar med detta är att det går att kontakta och fråga de som implementerat om hur de 
tänkt att deras arbete skall fungera. Det går att undersöka hur de löst olika problem som 
uppkommit genom att granska implementationen på databasen.  
 
Nackdelar med detta är att det är mycket så kallade "trade secret", det vill säga att alla 
implementörer kanske inte är beredda att ge information om hur deras databas är 
uppbyggd. Det kan bli tidskrävande att granska en implementation samt att det inte 
behöver ge något resultat. Det är svårt att få insikt i den underliggande datastrukturen om 
implementatören är ovillig att delge sitt arbete. 
 
De databaser som valts ut är SWISS-PROT för att det är en välanvänd ”Flat-File” 
databas. GenBank för det är en välanvänd RDBMS och GDB för det är en OODBMS. 
Ytterligare granskning kommer att ske på Paton et al. (2000), då deras arbete ger en 
objektorienterad konceptmodell av en OODBMS. Den sista databasen (konceptmodellen) 
kan anses vara något av en litteraturstudie över en databas. 
 

5.3 Delmål två - granskning av RDBMS, OODBMS och "Flat-File" 
 
Det finns flera sätt att granska förutsättningarna för databaser. Ett vore att implementera 
och testa, ett annat vore att göra litteraturstudier. Ett sista alternativ och det som verkar 
mest fördelaktigt, är att titta på befintliga implementerade databaser som finns 
tillgängliga på nätet (se kapitel 5.2).  
 
Av alla de databaser som lagrar sekvensdata måste några väljas ut som skall få 
representera helheten. För att minska risken till felaktigheter bör det vara några databaser 
av varje sort som undersöks. De olika typerna som detta arbetet inriktar sig på är 
OODBMS, RDBMS och så kallade "FlatFiles" databaser (databaser som lagrar all 
information som textfiler men indexerar dem).  
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Fördelen med detta är att det är ett begränsat område, i och med att det rör sig om ett 
begränsat antal databaser. Men arbetet är ändå breddat då det tar upp de flesta 
databastyperna. 
 
Nackdelen med detta är att begränsningen kanske är för liten för arbetet och detta skulle i 
såna fall innebära att arbetet som genomförs blir alltför stort för att hinnas med.  
 

5.4 Delmål tre - granskning av XML 
 
Tidigare har det nämnts att XML är en relativt ny standard som kommit på förslag på 
senare tid. Det finns många som påbörjat arbeten med XML för att bygga upp olika 
standarder och för att vara pionjärer inom ett nytt område. När det gäller XML är det så 
pass nytt att det blir svårt att hitta en rättvis implementation av den som är åtkomlig för 
användare. Arbetet kommer att lägga tyngdpunkt på litteraturstudier av olika slag, där 
för- och nackdelar med XML belyses. 
 

5.5 Delmål fyra - identifiering av scenarios  
 
Identifieringen av de olika scenarierna som används vid undersökningen av databaserna 
kan ses som en pilotstudie. Patel och Davidsson (1994) anser att en pilotstudie använder 
vi i de fall där vi behöver pröva en teknik för att samla information eller pröva en viss 
uppläggning.  
 
Identifieringen av olika scenarios är viktigt för att få fram en standardmetod att granska 
de olika databaserna. Utan en fast standard kan annars arbetet riskera att bedöma de olika 
databaserna på ett sådant sätt att det blir en dålig bedömning. 
 
När det gäller att identifiera olika scenarios så måste det som är viktigt beaktas. För att ta 
reda på detta måste det finnas en vetskap om vad som är viktigt, till exempel vad vill en 
klient ta reda på när denne kopplar upp sig mot en databas? Det finns många aspekter på 
vad som är viktigt (exempelvis nödvändig information, korrekta bedömningar av DNA, 
mm). Detta arbete kommer att granska och belysa några stycken av dem.  
 
Fördelen med identifierade scenarios är att det sparar tid, då det bara inriktar sig på ett 
bestämt antal scenarios. Det skapar dessutom en standard som arbetet sedan kan följa så 
att allt bedöms rättvist mot de olika scenarierna. Scenarierna i sig kan ta upp många olika 
moment vilket gör att de blir omfattande. 
 
Nackdelen med att identifiera olika scenarios över databaser är att det alltid går 
identifiera något problem med en implementerad databas. Detta för att  databasen är då 
mestadels subjektivt implementerad (Kröger 2001). 
 
Alla scenarier kommer att påvisa om antingen lagringen eller representeringen av 
informationen i en databas är godtycklig, eller om det finns brister i databasen. 
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5.5.1 Sökning på kod-sekvenser, DNA anpassat 
 
Tidigare nämndes det att vissa sekvenser i en gen innehåller icke-kodande regioner (se 
kap 4.1). För att undvika dessa icke-kodande regionerna har det upptäckts att det finns 
vissa start-kodoner i DNA:t. Dessa start-kodoner har oftast följande sekvens A-T-G. Det 
betyder ungefär att "nu börjar ett kodavsnitt som gör något". Om vi har en gensekvens på 
tusen tecken med bara A, T, G, C kan det vara svårt att upptäcka startkodonet (A-T-G 
sekvensen).   
 
Efter att startsekvensen hittats kommer den viktiga kodande sekvensen. Det är oftast den 
som en klient tycker är den relevanta informationen. Även om det finns sätt att söka efter 
startsekvensen behöver det inte betyda att det räcker med det. För även om A-T-G anger 
en "start" så kan A-T-G sekvensen även uppkomma inuti den kodande regionen och då 
inte ange en start. Oftast vill en klient ha fram vart en kodande sekvens börjar och vart 
den slutar helst angiven med index eller så att klienten själv kan söka och få fram på 
vilken plats detta ligger. Exempelvis så kan den sekvensen en klient söker ligga mellan 
plats 268-283 i ett DNA. Sedan kan det finnas tio stycken andra olika sekvenser som 
ligger i genen. Varje startsekvens har en slutsekvens och de ser ut som följande för DNA: 
T-A-A (eller U-A-A i RNA), även T-A-G och T-G-A används (Paton et al., 2000). 
Därför vet man vart en sekvens börjar och slutar. 
 
Detta scenario skulle påvisa en brist i databasen. Att databasen inte klarar av att söka i 
delsekvenser av data som den lagrat, är en brist i själva databasens representering av data. 
Finns det inte heller annotation i databasen om kodsekvenserna som är intressanta, 
betyder det att annotationen som är lagrad är dålig. Det vill säga indirekt påvisar detta en 
dålig representering av data i olika grad. 
 
Allt detta beroende på hur väl databasen klarar av att uppfylla scenariot. Detta scenario är 
dock genetiskt anpassat. 
 

5.5.2 Sökning på kod-sekvenser, protein anpassat (Active Site) 
 
En gens produkt är ett protein, det vill säga genen kodar för ett protein. Det som 
bestämmer vad för protein som bildas är de kodsekvenser som avkodas ur en gen. Ett 
protein har oftast ett ställe på sig som binder ett ämne. Det vill säga en kemisk bindning 
som gör att proteinet knyts ihop med det nya ämnet. Detta leder till att ett annorlunda 
ämne bildas och det får en annorlunda funktion. Information om detta ställe är då viktigt 
att veta. På engelska kallas detta ställe för "active site".  
 
Ett tänkvärt scenario är då information om ett proteins "active site". Detta är ett viktigt 
område inom till exempel biomedicin där det finns mediciner som enbart fungerar genom 
att blockera olika proteiners "active site". Den bindande regionen har mestadels med 
annotation att göra. Då den bindande regionen nämns som bredvidinformation. Detta är 
motsvarigheten till de kodanden regioner som finns för gener i scenario ett. 
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Detta scenario skulle påvisa en brist i databasen. Bristen är att om det inte specifikt går att 
söka på sekvenserna i databasen är det en brist i själva databasens sätt att representera 
data på och om det inte finns annotation om detta i databasen är det en brist i 
annotationen. Det vill säga detta påvisar indirekt en dålig representering av data.  
 
Allt detta beroende på hur väl databasen klarar av att uppfylla scenariot. Detta scenario är 
dock anpassat till proteiner. 
 

5.5.3 Sekvensering  
 
När en forskare undersöker gener eller proteiner görs en så kallad sekvensering. Detta 
innebär att information om hur ett protein eller ett DNA ser ut lagras undan. Det är då de 
olika tecknen som lagras (A, C, T och G för DNA etc.). Dessa sekvenseringar är inte 
alltid pålitliga. Faktum är att oftast finns flera forskare som gjort sekvenseringar på 
samma gen eller protein och kommit fram till olika resultat. 
 
Ett andra scenario vore då sekvensering, då det kan finnas en senare forskning som pekar 
på att sekvensen av en gen eller ett protein inte alls ser ut som det första resultatet. Det 
vill säga att det uppstår tvetydigheter. Den informationen om olika tvetydigheter brukar 
lagras som annotation om proteinet eller genen. Scenariot går alltså ut på att se om 
databaserna lagrar information om sekvensering för protein och DNA och hur denna 
information kan härledas ur databasen. 
 
Detta scenario handlar bara om hur databaserna representerar datan som de lagrar. Det 
vill säga uppfylls inte detta scenario är representeringen dålig i databasen som undersöks. 
 

5.5.4 Tillåtna tecken 
 
När en sekvens av ett protein eller ett DNA skall lagras i en databas eller i någon fil är det 
viktigt att denna sekvens blir rätt. Med rätt menas att bara de tecken som skall 
förekomma i sekvensen verkligen förekommer. I en gen så finns det bara A, T, G och C 
men i ett protein finns det flera andra olika tecken. Om en sådan sekvens skulle lagras fel 
skulle det kunna innebära att hela analysen av sekvensen skulle behövas göras om. Därför 
är det viktigt att detta går rätt till.  
 
Exempelvis kan en egenhändigt gjord datatyp som heter ”Gen” eller ”DNA” bildas, då 
skulle det vara lämpligt med att bara kunna lagra de tecken som gener och DNA 
innehåller. 
 
Ett fjärde scenario vore då att undersöka om det finns en kontroll av dessa tillåtna tecken 
i en sekvens. Har databaserna eller lagringsmediumen en sådan felkontroll vore det bra.  
 
Har de däremot inte en sådan felkontroll antyder detta på en brist i databasen. Bristen är 
att den inte kan ha full felkontroll. 
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5.6 Sammanfattning av granskningen 
 
Granskning kommer att ske på hur de befintliga databaserna lagrar annotation och 
sekvenser. När det gäller granskning av förutsättningar för XML kommer detta mest att 
ske via litterära studier och sedan befintliga experiment om dessa finnes. En begränsning 
till ett fåtal databaser som anses vara lämpliga för att representera den stora mängden 
databaser har valts ut. Dessa är SWISS-PROT som ”flat-file” databas, GenBank som 
RDBMS databas. Till sist som OODBMS kommer GDB och en konceptuel datamodell 
att användas. 
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6 Genomförande och utvärdering 
 
Olika scenarios är identifierade (5.5.1-5.5.4) och det är via dessa arbetet kommer att 
undersöka de befintliga databaserna. Databaserna som kommer att granskas är SWISS-
PROT, GDB och GenBank. Även Paton et al. (2000) en konceptuell OODBMS Modell 
kommer att granskas. Vidare kommer Kröger (2001) att användas vid granskningen då 
detta arbete kort beskriver de olika databaserna. När det gäller XML kommer den att 
granskas med hjälp av litteratur, främst då via W3C:s sidor och deras tekniska rapporter 
men även av Achard et al. (2001). Dessa metoder är valda för att lösa problemen därför 
att de ger de mesta möjliga fördelarna när det gäller granskning utav arbetet. Exempelvis 
är det bättre att granska en befintlig databas än att bygga en egen ifrån början. Då detta 
skulle bli svårt för en person som kanske inte är riktigt insatt i hur sådana databaser skall 
implementeras på ett bra sätt. 
 
I kapitel 6.1 kommer de olika databaserna att granskas. Sedan i kapitel 6.2 kommer den 
konceptuella databasen att granskas. Slutligen kommer XML att granskas i kapitel 6.3. 
 

6.1 Databaserna 
 
Enligt Hunt et al. (2001) finns det ingen databasteknologi som direkt kan stödja 
indexerade sökningar över stora DNA-sekvenser i själva databasen. Detta betyder att 
scenario ett kommer att vara omöjlig att uppfylla på databasnivå. Då återstår att se om det 
går att göra på högre nivåer eller om de löser detta på något annat sätt. Det vill säga med 
diverse andra program eller applikationer.  
 

6.1.1 SWISS-PROT (Flat-File) 
 
SWISS-PROT är en så kallad proteindatabas och innehåller bara olika sekvenser på 
proteiner (se figur 4). Den lagrar dessutom sin data i det så kallade "Flat Files" formatet. 
 

• med hänseende till sökning på kodsekvenser 
 

Ett protein i sig innehåller inte några kodande sekvenser utan det är proteinet som 
"gör" något. Men ett stort protein (polypeptid) kan ha olika sekvenser med olika 
delfunktioner. 

 
Då SWISS-PROT är en så kallad "flat-file" databas som är åtkomlig via WWW finns 
det möjlighet att se resultatet i browsern. Browsern i sin tur har en funktion som heter 
"find" (netscape) eller "search" (explorer). Fördelen med denna funktion är att den 
kan söka inuti text som finns i ett HTML-dokument efter det sökta ordet (inskrivet i 
find eller search). Det vill säga denna funktion är tillräcklig för att leta efter de tecken 
som en klient undersöker. Men det är inte tillräckligt för att få fram information om 
vart en sekvens kan tänkas ligga i proteinet såvida inte en manuell sökning fortsätter.  
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Figur 4. En typisk sökning från SWISS-PROT. 
 

Det är alltså applikationen som sköter själva sökandet. Om en klient vill ha reda på de 
olika sekvenserna måste han själv ladda ned databasen eller informationen från den 
för att sedan göra en egen sökning på den. 

 
SWISS-PROT har också på sidan för proteinet något som kallas för "features". I 
denna tabell står sedan olika beteckningar med en kodsekvens ur proteinet som följer. 
Dessa beteckningar med kodsekvenser står för vad vissa bitar i proteinet har 
identifierats att det gör.  
 
Detta sammanslaget ger att scenario ett är bara delvis uppfyllt. Då det enda som kan 
användas att söka är "find" eller "search".  Så den underliggande databasen sköter inte 
sådan här hantering utan det får en klient göra själv vilket är en begränsning. Däremot 
bistår databasen med information om det som är upptäckt om olika proteinsekvenser 
som SWISS-PROT skriver ut i tabellen "features". (EIB och SIB, 2002). 

 
• med hänseende till Active Site 

 
Många proteiner, men inte alla, har en så kallad "active site" punkt. Om ett protein 
hittats i SWISS-PROT och den har en "active site" finns det ett namn som heter 
ACT_SITE i tabellen "features" (se med hänseende till kodsekvenser). Bredvid denna 
står siffror som visar vart i kodsekvensen som den aktiva bindningen ligger, siffrorna 
är också en länk. Klickar man på denna länk leder den till en textmassa som visar 
vilken del i proteinet som är dess bindningspunkt samt visar hela kodsekvensen (den 
bindande delen är röd resten svart). Det vill säga det står alltså vilka/vilket tecken i 
sekvensen som är den aktiva bindande delen.  
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På grund av detta kan vi säga att databasen har de kvaliteter som räcker för att 
uppfylla detta scenario. Det vill säga en god representation utav datan som dessutom 
är lättillgänglig, (EIB och SIB, 2002). 

 
• med hänseende till Sekvensering 

 
SWISS-PROT har en annotationstabell "features" i informationen som kommer upp 
när en klient har sökt på ett aktuellt värde. I denna tabell dyker olika intressanta fakta 
om ett protein upp. Dessa fakta vidarebefordrar information bland annat 
sekvensering. I SWISS-PROT finns det fyra olika fall av sekvenseringsinformation. 
Dessa är CONFLICT (olika källor anger olika sekvenser), VARIANT 
(upphovsmakare rapporterar att olika varianter av en sekvens finns), VARSPLIC 
(beskrivning av sekvensvarianter med hänsyn till olika sammanslagningar) och 
MUTAGEN (en experimentaktig ändring av en del). Det är CONFLICT som är 
intressant för detta arbete för denna rad beskriver var någonstans det är en konflikt i 
sekvenseringen. Denna rad ger även referenser till de olika källorna den hämtat 
information ifrån.  

 
Detta ger att databasen har en god annotation, som ger den information som detta 
scenario behöver för att uppfyllas. Den ger förutom detta även annan information om 
datan som kan vara nödvändig och som faller inom en liknande kategori, (EIB och 
SIB, 2002). 

 
• med hänseende till Tillåtna tecken 

 
När en ny sekvens skall lagras undan i databasen har det först skett olika kontroller 
för att undersöka om sekvensen verkligen är riktig. Dessa kontroller är mestadels 
datorunderstödda och kontrollerar att sekvensen verkligen inte innehåller några 
förbjudna tecken. Detta görs automatiskt av ett program som kallas "TrEMBL" som 
lagrar ned sekvensen som är skickad. Endast i vissa fall när de fått en sekvens skriver 
de ned den manuellt i databasen. Alla fel och variationer som kan uppkomma, händer 
när sekvensen analyseras av de forskarna som forskar fram och bestämmer 
sekvensen. Det vill säga att informationen som lagras i SWISS-PROT är oftast exakt 
så som de fick den när den inlämnades till dem. Alla fel som upptäcks går att 
korrigera genom att skicka ett korrigeringsformulär. Detta betyder att om en 
omsekvensering görs kan detta inlämnas och korrigera det första resultatet, (EIB och 
SIB, 2002). 
 
Alltså är detta scenariot endast delvis uppfyllt. De har kontroller för att sekvenserna 
skall vara rätta, men dessa kontroller sker av annan programvara och sköts alltså inte 
av databasen. Därför är detta scenariot bara delvis uppfyllt. 
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6.1.2 GenBank (RDBMS) 
 
GenBank är en RDBMS databas som lagrar information om gener (se figur 5). Datan 
Extraheras ur databasen och presenteras som HTML-sidor eller kan extraheras till diverse 
"flat-file" format. 
 

• med hänseende till sökning på kodsekvenser 
 
Även om GenBank är en RDBMS så extraheras svaren ut och görs om så att de kan 
synas som HTML-sidor. Detta leder till att browsern återigen kan användas för att 
söka igenom en sekvens, för de tecken som anses vara viktiga. Men även här är detta 
inte tillräckligt för att hitta sekvenserna om det inte görs en manuell sökning. När 
informationen har extraherats finns däremot en länk som de döpt till CDS. Denna 
länk visar den underliggande sekvensen som kodar för de olika proteinerna.  

 
GenBanks lagringsstruktur tillåter alltså inte att en klient själv kan söka reda på 
sekvenserna utan att de måste ta fram dessa manuellt. Däremot förser databasen 
användarna med ett enkelt sätt att ta reda på detta genom länken CDS. Förutsatt att 
den ger rätt information då. 

 

Figur 5. Typisk sökning på GenBank. 
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• med hänseende till Active Site 
 

Som genetisk sekvensdatabas behöver egentligen denna databas inte ha någon 
information om aktiva regioner då dessa bara gäller för olika proteiner. Utan detta 
motsvaras av scenario ett, som upptar att den har kodande regioner för DNA. Detta 
scenariet är alltså egentligen inte tillämpningsbart på denna databas. 
 
GenBank har också länkar till andra databaser den samarbetar med och är bland annat 
sammanlänkad med SWISS-PROT. Detta betyder att proteiner finns att få tag på eller 
att söka efter. Den aktiva regionen i GenBank, om det finns någon, heter då 
"Activation peptide" som en del av ett proteins "feature" det vill säga "egenskaper". 
Information om ett proteins sekvens finns också att läsa som annotation från en gens 
olika kodregioner (CDS). 

 
Information om "active site" i en gensekvensdatabas är onödigt då det inte finns 
någon aktiv region att söka efter på gener. Däremot finns det kopplingar till proteiner 
och där står det nämnt. Därför klarar GenBank av kriterierna för scenariot även om 
den inte behöver det och detta betyder att den underliggande RDBMS:en har en bra 
kapacitet för representation, (NCBI, 2002). 

 
• med hänseende till Sekvensering 

 
Sekvenseringsprocessen för ett DNA är väldigt svår och omständlig. Sekvenserna 
härleds ur något som kallas för "contig". Detta är överlappande kloner och sekvenser 
vilket en riktig sekvens kan bli härledd ur. För att minimera fel i sekvenseringen och 
härledningen filtreras DNA-sekvenserna efter olika principer. GenBank filtrerar först 
en sekvens genom en databas över kända "skräp" (contaminated) sekvenser, för att 
filtrera bort onödiga tecken. Sedan söks strängen igenom för att hitta repetitiva 
sekvenser som då skall maskeras, men inte tas bort. Slutligen jämförs sekvensen mot 
redan kartlagda DNA-sekvenser för att få bort "kloner" i DNA:et. Slutresultatet är en 
lång sekvens med en förhoppningsvis "ren" DNA-sekvens utan "skräp".  

 
I DNA kan det uppkomma olika mutationer.  Olika individer har oftast små skillnader 
i sitt DNA (används bl.a. vid brottsbekämpning). Därför när en DNA-kedja sätts ihop 
görs det parallellt över flera olika DNA-sekvenser som extraherats från olika 
individer. Detta leder till att många olika sekvenser kan uppkomma. De olika 
sekvenserna markeras sedan i GenBank som "Variations" där GenBank anger de 
konfliktskapande tecknen samt vilken plats i sekvensen de uppkommer. 
Konfliktstecken kan vara många i ett DNA. All information som visas som HTML 
kod på skärmen hämtas från den underliggande relationsdatabasen. 

 
Genom att variationer av sekvensen anges som ”variations” kan det anses att 
GenBank (som RDBMS) har stöd för lagring och representaton av sekvensering, 
(NCBI, 2002). 
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• med hänseende till Tillåtna tecken 
 
All lagring av sekvenser i GenBank beror på diverse faktorer. NCBI säger att: "We do 
not enter sequence data manually. Whatever data we receive from the submitter is 
checked for biological significance and relationship to other sequences in our 
database (in other words, we do some ‘quality control’ checks on the submitted 
sequences) but all the data is entered automatically in our databases. If errors are 
present, we cannot change the data without prior consent from the submitter. NCBI 
has a variety of automated programs that are run against the submitted sequence to 
validate its biological content" (Dombrowski, 2002). Detta betyder att alla sekvenser 
de får inskickade kontrolleras mot databasen efter biologisk signifikans och för 
relationer till andra sekvenser i databasen. De kallar detta för kvalitetskontroll av de 
inskickade sekvenserna. All data som godkännes är automatiskt (maskinärt) införda i 
databasen. Om det finns några konstigheter med sekvensen måste en förfrågan ske till 
insändaren/insändarna om detta skall ändras, annars lagras sekvensen som den är.  
 
De har alltså en kontroll utav sekvenserna de får in. Men även denna ligger utanför 
databasen. Vilket ger att det bara blir ett delvis uppfyllt scenario. De har kontroller 
med dessa ligger inte i databasen, vilket kan anses vara en begränsning, (NCBI, 
2002). 

 

6.1.3 GDB (OODBMS) 
 
GDB är en Objekt-Orienterad databas som av Kröger (2001) anses vara den i USA 
centrala lagringsplatsen för genetisk data som fås av ”the Human Genome Initiative”. 
Vidare säger Kröger (2001) att ”the Human Genome Initiative” är en världsomspännande 
forskning för att analysera och kartlägga sekvenser för mänsklighetens gener som är runt 
100,000 stycken. För att stödja detta projekt säger Kröger (2001) att GDB lagrar och 
hanterar den data som uppstår av denna forskning.  
 
Även en granskning på GDB:s objekt-schema (GDB information, 2002) antyds att den 
lagrar genetiska datasekvenser, då under namnet ”Genomic Segment”. I ”Genomic 
Segment” lagras information som ”Gene” (Gen), ”Gene element” (delar av en gen) och 
”Sequence region” (sekvensregion). Detta skulle kunna vara olika DNA-sekvenseringar 
(GDB information B, 2002).  
 
En artikel skriven av Letovsky et al. (1998) säger att GDB är en publik databas som 
lagrar data om mänskliga gener, kloner, polymorfismer mm. Artikeln nämner också att 
GDB har många länkar till andra databaser.  
 
Tyvärr verkar det som GDB, förutom namn på gener, mestadels bara innehåller länkar (se 
figur 6). Vilket gör det mycket svårt att bedöma denna typ av databas utifrån scenarierna. 

 
Klienten kan få leta runt lite innan informationen denne vill åt kan komma att hittas. Men 
GDB lagrar inga egna sekvenser av kod utan hänvisar till flera andra olika databaser om 
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en klient skulle vilja ha denna sekvens. Detta betyder att information bara lagras som 
gäller vad det är för en gen eller sekvens. Den mesta andra informationen om själva 
sekvensen ligger i andra databaser som GDB länkar till. Viss annotation som kan 
förekomma är upp till dem som anmält sekvensen att skriva in själva, annars görs inte 
detta. 

 
Den information som lagras undan i GDB är inte sekvenser eller någon data om de olika 
variationerna som kan skilja dem åt. Detta gör att de inte behöver bekymra sig om 
felaktiga tecken eller sekvenser som skulle kunna lagras. Däremot finns det utrymme för 
att lagra annotation om olika sekvenser som de hänvisar till. 
 
Då denna databas inte lagrar några sekvenser som detta arbete lyckats att spåra, betyder 
det att det inte går att bedöma denna OODBMS databasen när det gäller de olika 
scenarierna. Det vill säga eventuella brister eller fördelar är svårare att bestämma. 
Däremot finns det plats för annotation i GDB databasen. Detta skulle innebära att 
representationen skulle kunna anses som god för OODBMS.  
 

Figur 6. Typisk sökning från databasen GDB. 
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6.2 Den konceptuella modellen (OODBMS) 
 
Paton et al. (2000) beskriver i sitt arbete en objektorienterad datamodell och hur denna 
skulle kunna implementeras. Arbetet diskuterar mestadels genetisk information, men 
även proteininformation nämns. Proteiner är däremot inte den främsta nyckeln i deras 
arbete, utan gener och hur de kan lagras på ett bra sätt. Nedan (figur 7) visas en 
övergripande bild över deras databas och efter det (figur 8) visas deras övergripande 
arkitektur för datamodellen.  
 
Den konceptuella modellen används i detta arbete för att komplettera GDB databasen. Då 
GDB databasen inte innehöll den information som krävdes, behövdes det kompletteras 
material angående OODBMS. 
 

 
Figur 7. Baserad på UML notation (Booch et al., 1999) avritad från dokumentet (Paton et 
al., 2000). Bilden beskriver deras upplägg för hur en gen skall delas upp i olika klasser 
och hur klassernas inbördes relationer är.  

 
 
 
 

0..1 

0..1 

Next/
Prior 
 

Genome 

Chromosome 

Gene 

Non-Transcribed Region Transcribed 
Region 

Regulatory 
Sequence 

Chromosomal 
Element 

Terminator Promoter Centromere Telomere ORI 

1 

Chromosome 
Fragment 
 

Next/
Prior 
 

0..1 

0..1 

Primary 
Transcript 

0..1 

Contains 

1 

* 

* 

* 

1 



 

29 

• med hänseende till sökning på kodsekvenser och med hänseende till Active Site 
 

Här kan bara spekulationer göras. Men med stöd av Hunt et al. (2001) (det finns 
ingen databasteknologi som direkt kan stödja indexerade sökningar över stora DNA-
sekvenser i själva databasen) och med stöd av de andra utvärderingarna (SWISS-
PROT kapitel 6.1.1 och GenBank kapitel 6.1.2), kan det antas att även denna databas 
kommer att sakna denna förmåga att maskinellt kunna leta efter sekvenser med 
indexering.  
 
• med hänseende till Sekvensering 

 
Arbetet tar upp att annotationslagring kommer att förekomma. Främst då genom att 
olika forskningsgrupper eller forskare själva kommer att förse databasen med sådan 
annotation. Att de själva mestadels inte kommer att göra detta beror främst på att de 
kommer att se sin databas som ett "data warehouse" det vill säga ett lagringshotell för 
information. De anger att detta tillvägagångssätt är lämpligt för applikationer där det 
finns vissa krav (se nedan).  
 
Exempel på krav är :  

1)  Klienter kräver specifika, förutbestämda delar av den tillgängliga 
informationen 

2)  Klienter kräver hög effektivitet 
3)  Klienter vill ha tillgång till privata kopior av informationsdata så att data kan 

ändras, annoteras och utvärderas 
 

Denna modell har alla förutsättningar för att ha en bra representering utav datan de 
kommer att lagra. Vilket ger att OODBMS systemet ger en bra representationsgrund. 
 

För information om hur de tänker sig sitt lagringshotell se nedan (figur 8). 
 

• med hänseende till Tillåtna tecken 
 

De har i sitt arbete inte nämnt någon speciell metod för att garantera att sekvenserna 
blir undanlagrade på ett satisfierande sätt. Men vanligtvis är det inte de som står för 
databasen som är de som forskar fram de nya sekvenserna, utan nya sekvenser tas 
fram och skickas in av andra forskargrupper. Även om själva databasen inte 
garanterar att informationen är rätt när den lagras finns det ändå metoder för att göra 
detta. Det vill säga applikationer som används till databasen som kan garantera detta. 
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Figur 8. Arkitekturen för datamodellen. Avritad från dokumentet (Paton et al., 2000). 
Bilden beskriver alltså hur databasen skall kopplas mot användare och vilka steg 
informationen går igenom när den hämtas. 
 

6.3 Utvärdering av XML 
 
Utvärderingen har med hjälp av litteraturstudier granskat XML för att se om den är mer 
lämplig än äldre databaser för att modellera och beskriva molekylärbiologisk data. 
Alternativt om det är menat att XML skall användas till något annat till exempel att 
koppla ihop molekylärbiologiska databaser.  
 
Achard et al. (2001) har granskat XML och jämfört det med några andra 
överföringsmetoder samt lagringssätt som är tillgängliga just nu. De ger också sina 
synpunkter på vad som är bra och vad som är dåligt. 
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Achard et al. (2001) anser att XML är bra för bioinformatik för att det är väldigt flexibelt, 
enkelt, Internet-orienterat, XML kan användas för att koppla samman olika slags 
databaser. Sist för att XML förser användaren med ett öppet ramverk för att definiera en 
standardspecifikation, för detta saknar dagens bioinformatik. De har också angett några 
nackdelar med XML. Det kommer krävas mycket extra arbete ("overhead") för att gå 
igenom all data när den är lagrad i XML. Det är inte klart om XML handskas med teknisk 
utökningskapacitet ("scalability") detta för att XML i sig inte indexerar data. De nämner 
också att språket förmodligen inte kommer att räcka till för att beskriva biologisk data. 
Språket tar inte upp arv överhuvudtaget och inga metoder för objekt. Det finns inga 
"triggers" såsom i DBMS. XML stöder inte numeriska värden, tabeller eller matriser. 
 
Jämfört med andra lösningar skriver Achard et al. (2001) att XML är sämre än till 
exempel en OODBMS när det gäller lagring och beskrivning av biologisk data, men vore 
utmärkt att använda för "flat-files" format. Men XML är däremot väldigt mycket enklare 
än OODBMS och CORBA.  
 
Achard et al. (2001) föreslår att XML skall ta över för "flat-files" och ersätta CORBA när 
det gäller överföringsmetoder. Vidare föreslår de att det bör skapas en standard DTD för 
utav de som gjort databaserna för att få en unifierad samlad beskrivning utav datan. 
 
XML med hänseende till scenarierna är en annan synvinkel på hur XML står sig i 
förhållande till lagring och representering. Källorna till scenario-undersökningen baseras 
mest på de litteraturstudier som bedrivits. 
 

• Med hänseende till Sökning på kodsekvenser (DNA eller Protein) 
 
XML kommer inte att kunna söka på den datan som finns lagrad, såvida den inte 
finns lagrad i rubrikform, då XML som motor fungerar som en HTML motor. Det vill 
säga bara lista upp informationen på skärmen beroende på rubrik och DTD. 
 
Detta betyder att XML inte kommer att klara detta scenario, däremot är det möjligt att 
den förser användaren med annotation om denna information. Den skulle kunna klara 
scenariot delvis men det beror på om browsern tillåter sökning i ett dokuments 
element. 

 
• med hänseende till Sekvensering 

 
Detta scenario gäller för de existerande databaserna som är tillgängliga och under 
användning. Men det hela beror på vad skaparna väljer att lägga in som annotation. 
Väljer de som använder XML att ta med sådan annotation som behövs för detta 
scenario så blir det en bra representation. Det finns heller inget som säger att detta 
inte kan finnas med i ett XML dokument. Det finns alltså utrymme för att uppfylla 
detta scenario utan problem. Men det är helt upp till skaparna om de vill ha sådan 
information lagrad. 
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• med hänseende till Tillåtna tecken 
 
Det finns hittills inga kända funktioner i XML som kan aktivera en sådan avancerad 
kontroll (W3C). Detta skulle kunna ordnas med ett yttre applikationsprogram på 
samma sätt som har observerats på de andra databaserna som granskats (SWISS-
PROT och GenBank). Detta skulle kunna anses vara en brist i XML. 
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7 Analys 
 
Nedan kommer en sammanfattning av resultaten för de olika undersökningarna 
genomföras, för att sedan analyseras. En diskussion kommer att göras för varför 
resultaten blev som de blev.  
 

7.1 Databaserna 
 
Databaserna som undersöktes blev granskade med hänseende till de scenarier som 
diskuterats i metoderna (kapitel 5). Även viss förfrågan har skett till de ansvariga bakom 
databaserna, speciellt när det gäller scenariot för tillåtna tecken. 
 

7.1.1 Scenario ett (sökning på sekvenser, DNA) 
 
Inga av databaserna som undersöktes klarade av kraven för att uppfylla scenario ett 
(sökning på sekvenser). Att scenario ett inte skulle kunna uppfyllas hade redan förutspåtts 
av Hunt et al. (2001) (det finns ingen databasteknologi som direkt kan stödja indexerade 
sökningar över stora DNA-sekvenser i själva databasen). 
 
Istället kan applikationsprogram köras som letar efter sekvenser, eller 
användaren/klienten kan manuellt söka efter sekvenser med hjälp av en browser eller om 
informationen laddas hem som textfil, funktionen sök ("search").  
 
De flesta databaserna försåg dock användaren med information om vilka möjliga 
sekvenser som fanns som bredvidinformation. Det vill säga annotation, detta är ett stort 
plus för databaserna. Både GenBank och SWISS-PROT hade egna sekvenser 
undanlagrade medan GDB länkade vidare till olika andra databaser och mera 
sammanfattade informationen som fanns tillgänglig. Det är alltså brister i databasen som 
understöds med hjälp av annotation. 
 
Den konceptuella datamodellen som är en OODBMS kommer med stöd av ovanstående 
(Hunt et al., 2001) inte heller kunna söka efter sekvenser i databasen. Däremot antyder 
arbetet (Paton et al., 2001) att det kommer att finnas annotation som beskriver datan. Det 
är dock inte sagt att den datan kommer att vara olika sekvenseringar. 
 

7.1.2 Scenario två (sökning på sekvenser, proteiner ”Active Site”) 
 
Detta scenario var mera riktat mot proteindatabaser. Då "active site" är ett proteinbegrepp 
där den aktiva punkten betecknar det ställe på ett protein som binder det.  
 
Då det bara var SWISS-PROT som var en proteindatabas var detta den enda som 
behövde uppfylla detta scenario. SWISS-PROT förser användaren med en tabell där det 
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finns en länk som heter "ACT_SITE" och bredvid denna länk fanns information om detta. 
Om länken istället följdes fanns mer ingående information om bindningspunkten. 
 
Varken GenBank eller GDB behövde ha denna information, men GenBank hänvisade till 
SWISS-PROT om det uppkom information som rörde protein och även GDB gjorde detta 
om det visade sig att ett protein var det identifierade ämnet som söktes på. Även den 
konceptuella datamodellen kommer att vara en gendatabas och därmed behöver den inte 
uppfylla detta scenario. GenBank hade även viss information om proteiner. 
 
Det betyder att representeringen av datan har uppfyllts för scenariot men även här är det 
brist i databasen då det inte heller i SWISS-PROT går att söka direkt på sekvenser som är 
intressanta. 
 

7.1.3 Scenario tre (Sekvensering) 
 
Scenariet för sekvensering är mera riktat mot de databaser som är gendatabaser. I detta 
fall menas alltså GDB och GenBank. Men även proteiner kan sekvenseras med olika 
tecken eller muteras på olika sätt. 
 
SWISS-PROT lagrar sådan här information i en tabell som heter "features". Det var inte 
bara information om olika sekvenser lagrade utan även information om varianter av 
samma protein, muteringar av olika slag och att de kunde slås samman på olika sätt. Det 
intressanta för detta arbete var sekvenseringsinformationen som stod under "CONFLIC". 
Denna information eller annotationen rapporterade att olika källor hade gett olika tecken 
för samma sekvens. SWISS-PROT angav även de källor som gett den varierande 
informationen. 
 
Som gendatabaser var det bara GenBank som lagrade genetisk data. GDB däremot hade 
istället länkar till olika andra databaser där samma information fanns lagrad. 
Sekvenseringsproblemen för DNA är så vanliga, för att det rör sig om sekvenser som kan 
vara flera tusen tecken långa. Detta, och i samband med att metoden kan ge osäkra 
resultat ibland, ger att det kan bli många sekvenseringsfel för ett DNA. GenBank hade 
olika filtreringsprocesser när den sekvenserade ett DNA för att minimera antalet fel. Om 
det finns olika sekvenseringar för samma sekvens lagrade GenBank dessa under något 
som kallades "Variations", bredvid dessa rader stod vart i sekvensen som en konflikt 
upptäckts och vilket tecken som var i konflikt. 
 
I GDB kan en forskare fylla i ett formulär och skicka in, om de tycker att en eventuell 
gensekvens behöver någon slags annotation. Även Paton et al. (2001) (den konceptuella 
datamodellen) hade detta som föreslag för att få fram annotation. Däremot finns det 
modellerat för förändringar i gener i den konceptuella datamodellen som olika klasser. 
Detta har inte återfunnits i GDB då detta skulle gå under annotation hos dem. 
 
Att databaserna (utom GDB) lagrade denna information om annotation betyder att 
representeringen var fullgod hos dem, samt då att databaserna visade informationen. 
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GDB har lagringsutrymme för annotation, men då någon annotation inte hittats behöver 
det inte vara denna sortens annotation som sökes efter i detta scenariot. 
 

7.1.4 Scenario fyra (tillåtna tecken) 
 
För att uppfylla detta scenario var det tvunget att fråga de olika administratörerna bakom 
de olika databaserna. Detta för att scenariet inte går att hitta i deras information som de 
ger på nätet eller användarmanualer. Detta är mera ett förfaringssätt att lagra en sekvens 
på och alltså förmodligen inte intressant att lägga ut på en eventuell användarmanual. 
 
SWISS-PROT svarade med att alla sekvenser utom några få undantag lagrades maskinellt 
när de fick dem tillskickade till sig. Vidare sker det olika kontroller när de tar emot de 
olika sekvenserna som de får skickade till sig. Dessa kontroller var också maskinella och 
kontrollerade bland annat att sekvensen var riktig, det vill säga innehöll vad den skulle 
innehålla. Detta betyder att sekvensen lagras som den är när den kommer till SWISS-
PROT. Om eventuell granskare tycker att sekvenser är fel och kan påvisa detta finns ett 
korrigeringsformulär som denne kan fylla i. Det betyder att om en omsekvensering görs 
kan detta lämnas in för att korrigera resultatet. 
 
GenBank svarade att de också hade maskinell inläsning och hanteringsförfarande när det 
gällde lagring av sekvenser. De säger att när de får en ny sekvens ditskickad görs en 
kvalitetskontroll mot biologisk relevans och för relationer till redan inskrivna sekvenser. 
Vidare säger de att om den data de får är felaktig, av någon anledning, får de i sådana fall 
inte ändra på sekvensen utan tillstånd från de som har upphovsrätten till sekvensen 
 
GDB, som i sin lagringsstruktur antingen inte lagrar genetisk data överhuvudtaget eller 
att de valt att inte visa upp det för allmänheten, behöver inte bekymra sig om 
sekvensering. Men bara om fallet är så att de inte lagrar några sekvenser överhuvudtaget. 
Även här skickades förfrågan men svar har aldrig fåtts. 
 
När det gäller den konceptuella datamodellen står det inte skrivet vad de har tänkt sig för 
system när det gäller nedlagring av data från inskickade sekvenser. 
 
Varken GenBank eller SWISS-PROT klarade detta på databasnivå vilket tyder på en brist 
i deras databaser. GDB samt den konceptuella modellen är osäkert om de kan uppfylla 
scenariot. GDB för att de inte lagrar några sekvenser överhuvudtaget som arbetet kunnat 
identifiera och den konceptuella modellen för att den inte är implementerad än. 
 

7.1.5 Sammanfattning  
 
Alla databaserna var lättillgängliga, men vissa var svårare att undersöka än andra. 
SWISS-PROT var lättast att undersöka då den både hade användarmanual exempeldata 
samt ett enkelt gränssnitt. Svårast att utreda var GDB då den för det första var 
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svårförstådd och dessutom fanns det inga sekvenser som hittades att undersöka 
överhuvudtaget.  
 
Att GDB inte lagrar gensekvenser över huvudtaget behöver inte vara sant. De kan ha valt 
att inte visa sekvenserna för allmänheten. Har de sekvenser men som de inte visar upp för 
allmänheten, måste en intervju till för att få svar på frågorna angående de olika 
scenarierna och hur deras databas hanterar dessa frågor. 
 
Den konceptuella OODBMS modellen verkar vara noga genomtänkt och välplanerad. 
Bilder är bifogade med hur datastrukturen bör se ut och även en beskrivning om hur den 
skulle kunna implementeras förekommer i dokumentet. Vidare följer även en beskrivning 
om hur genetisk information skall lagras som helhet i deras arbete. Det är också där de 
säger att de lägger sin fokus, det vill säga på en fullsekvensering av gener. 
 

7.2 Analys av XML 
 
XML som ny metod för att strukturera upp dokument och data på, har diskuterats i olika 
sammanhang i arbetet. Arbeten om XML är fortfarande under utveckling men mer  
program och applikationer stöder XML.  
 

7.2.1 Scenario ett och två Sökning på kod-sekvenser (DNA eller Protein) 
 
XML kommer inte att kunna söka på den datan som finns lagrad, såvida den inte finns 
lagrad i rubrikfrom, då XML som motor bara går igenom och visar upp innehållet i ett 
dokument. All information om rubriker mm. tolkas då beroende på DTD. Det går att 
applicera ett applikationsprogram ovanpå XML (XML-QL) som då fungerar ungefär som 
exempelvis SQL-frågeprogam till en RDBMS. Även en browser skulle kunna användas 
såsom i de tidigare databaserna för att uppnå önskad sökeffekt. 
 
Detta skulle kunna tolkas som en brist i den underliggande datastrukturen. En brist som 
den delar med de andra databaserna. 
 

7.2.2 Scenario tre Sekvensering 
 
Beroende på hur en implementatör bestämmer sig för att representera sådan här data, kan 
sådan annotation skrivas in. Det finns däremot inget hinder i XML för att kunna 
representera sådan här data.  
 
I detta fall finns det ingen begränsning i databasen, utan det beror på vad 
implementatören eventuellt vill uppnå med sitt arbete. Eller vad som skall representeras. 
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7.2.3 Scenario fyra Tillåtna tecken 
 
Det finns ingen specifikation eller hittills känd metod för att aktivera en sådan här 
funktion i ett XML dokument. Där det, för en godtycklig sträng eller sekvens, enbart är 
vissa tecken som skall lagras.  
 
Därför kommer inte XML att kunna uppfylla kravet för detta scenario. Det finns däremot 
inget som hindrar att en eventuell användare använder andra program för att göra sådana 
här restriktionskontroller för ett XML dokument. 
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8 Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer slutsatserna presenteras. Resultaten kommer att jämföras med 
problembeskrivningen och de mål och delmål som arbetet skall ha tagit hänsyn till (se 
kapitel 4). Sedan kommer en generell diskussion om arbetet och en beskrivning på 
fortsatt arbete som kan tänkas att vara relevanta. 
 

8.1 Resultat 
 
I detta kapitel kommer en kort beskrivning av problemet att tas upp för att sedan relatera 
detta till resultaten. Problemet var att genom diverse kvalitativa metoder (kapitel 5) 
undersöka hur bra databaser, (RDBMS och OODBMS) och ”Flat-File” databaser, var 
jämte XML. Specifikt när det gällde uppstrukturering, lagring och representation av 
molekylärbiologisk data. Med inriktningen och fokuseringen på sekvensdata inom 
molekylärbiologi. 
 
Den första delen i hypotesen var huruvida XML som lagringsstruktur var bättre än de 
andra lagringsstrukturerna när det gällde sekvensdata. Mycket genom stöd av de olika 
scenarierna och genom Achard et al. (2001) kan detta arbetet påvisa att XML inte är 
bättre än de äldre databaserna (RDBMS och OODBMS). Detta först och främst genom att 
XML har samma begräsningar som de övriga lagringssätten i de undersökta scenarierna. 
För det andra anser Achard et al. (2001) att XML saknar databasernas förmåga till 
skalbarhet (hur väl något hanterar utbyggnad av exempelvis data) och deskriptiviteten hos 
exempelvis en OODBMS. Connolly och Begg (2002) anser däremot att en av XML:s 
stora fördelar är att den är en relativt ny och oanvänd standard. 
 
Detta skulle betyda att den första delen utav hypotesen är sann. Det vill säga att XML inte 
är bättre än de databaser (RDBMS och OODBMS) som används inom molekylärbiologin 
idag. Samt att XML används för att det är en relativt ny standard och som ingen riktigt 
vet hur stor potential den har. 
 
Den andra delen i hypotesen var att även om databaser är bra, är de inte perfekta för 
molekylärbiologisk (sekvensdata) datarepresentation. Det vill säga att det finns 
begränsningar för databasers lagring och representering. Resultatet av de olika 
scenarierna (se tabell 1 nedan) och enligt Hunt et al. (2001) var att databaserna saknade 
förmåga att söka på sekvenser som lagrats i dem. Detta för att i databasstrukturen finns 
det inget stöd för att undersöka i strängarna eller att söka i lagrade datavärden. Det som 
sökes på i databaser lite förenklat är tabellrubriker och data i tabeller där det matchar hela 
strängvärden eller datavärden. 
 
Detta skulle betyda att även den andra delen av hypotesen är sann. Det vill säga, det finns 
begränsningar för hur databaser kan representera data. Databaser är alltså inte perfekta för 
arbetet att lagra sekvensdata, men de är de bästa att använda just nu. 
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Scenarierna SWISS-
PROT 

GenBank GDB Konceptuel-
datamodel 

XML 

Sökning på 
sekvenser 
(DNA) 

Nej 
Är en 
proteindatabas 

Nej 
Anges 
som 
annotation 

Nej  
Inget 
lagrat 

Nej  Nej  

Sökning på 
sekvenser 
(Protein) 

Nej 
Anges som 
annotation 

Nej 
Anges 
som 
annotation 

Nej  
Inget 
lagrat 

Nej  Nej  

Annotation 
om 
Sekvensering 

Ja  
 

Ja  
 

Nej 
Men det 
finns 
möjlighet  

Beror på 
implementatör 

Beror på 
implementatör 

Kontroll av 
specifika 
tecken i 
databasen 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Tabell 1. Tabell över resultaten av scenarierna. Alla svar är beroende på om det i 
databasen finns en funktion som stöder scenariet. 
 

8.2 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer en övergripande diskussion om arbetets större perspektiv att göras. 
 
I början av arbetet var huvudmålet att granska hur bra XML var jämte databaser när det 
gällde lagring av molekylärbiologisk data. Efter en specificering av problemet inriktades 
arbetet på att speciellt granska databaser som lagrade sekvensdata av DNA och proteiner.  
 
Varför XML jämte andra databaser är ett intressant problem är för att XML har angetts 
som ett bra medel för att strukturera upp semistrukturerad data och molekylärbiologi 
räknas till denna kategori. Därtill finns det redan databaser som används för lagring av 
molekylärbiologi. Sedan finns det få undersökningar om hur bra databaserna är för att 
lagra molekylärbiologisk data. Många tror att bara för att de använder ett specifikt DBMS 
system löser sig alla deras problem, men det finns både för- och nackdelar med alla 
program och system. 
 
Det intressanta med att granska databaser som lagrar sekvensdata är att dels finns det 
mycket annotation om sekvenserna och dels är det svårt att representera såna sekvenser i 
databaser. Specifikt inriktade sig arbetet på DNA och proteinsekvenser som kan vara 
flera tusen tecken långa. 
 
Detta arbete har lyft fram att XML inte är bättre än de redan befintliga databaser som 
används idag beroende på vissa orsaker. Scenarierna har lyft fram att bristerna i systemen 
(XML och databaser) är ganska lika, men att fördelarna som databaserna medför 
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överväger till deras fördel. Vidare finns det ”Flat-File” databaser som däremot anses att 
de skulle kunna bytas ut mot XML-blad istället. Då ”Flat-File” databaser redan har en 
lagringsstruktur som påminner om XML, men de saknar alla XML:s fördelar borde detta 
vara en bra lösning. 
 
Det sägs om XML att det kommer att ersätta HTML sidorna på sikt (Achard et al., 2001). 
Då kan det vara en bra ide om lagringsstrukturen redan ligger som XML-dokument, 
istället för att konvertera data från exempelvis ett DBMS system (som GenBank) till 
sådana dokument. 
 
Arbetet har också belyst att databaser kanske är den bästa lagringsstrukturen för tillfället, 
men det finns brister även för dem. Dessa brister är inte direkt stora eller allvarliga för de 
kan lösas väldigt bra med andra applikationsprogram. Men bristerna finns där ändå och 
detta betyder att databaserna kanske är bra men inte perfekta. Därför är det bra att 
testning av nya system och standarder, som exempelvis XML, sker (när dessa kommer ut 
och kan användas). Detta för att aktivt söka efter det bästa alternativet till lagring och 
representering. 
 
Det finns de som ifrågasätter undersökningar om nya system när de gamla redan fungerar 
(det vill säga varför slösa tid och resurser på att undersöka nytt när det finns gammalt). 
De gamla systemen fungerar bra men de är kanske inte perfekta för arbetet som skall 
göras. Därför bör man undersöka existerande och nya system efter en bättre lösning. 
 
Metoderna som använts i detta arbete är något av en pilotstudie. Då det inte finns några 
egentliga studier som undersökt varför de befintliga systemen är bättre eller sämre än 
nyare system som kommit. Därför har det varit viktigt att lägga en slags grund eller mall 
för detta. Det betyder nämligen att nästa arbete kan använda detta arbete som grund, hjälp 
och stöd vilket underlättar. 
 

8.3 Framtida arbeten 
 
Ett alternativ vore att fortsätta på samma sätt som detta arbete fast med andra databaser. 
Fördelen med detta vore då att undersökningen kan breddas till en större omfattning. 
Resultatet blir bättre eller visar en sannare bild. Exempelvis är GDB inte tillräckligt 
representativ för en OODBMS. 
 
Ett annat sätt vore att utveckla mer scenarier och sedan undersöka dessa mot samma 
databaser, för att sedan gå över till andra databaser. Detta skulle inte bara ge en större 
bredd åt arbetet utan även ge en djupare insikt då det är alternativa scenarier som 
undersökts. 
 
Ett tredje mera praktiskt arbete vore att faktiskt implementera databaser och jämföra 
praktiskt med implementationer av XML för att ordentligt se om det håller måttet. Detta 
skulle innebära en fördjupning i databasdelen och ett steg närmare detta arbetes mål. 
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Appendix A 
 
Databaser är speciellt anpassade för att lagra data. De minskar redundans, överflödig 
datalagring och minimerar fel som kan uppstå vid krascher (Elmasri and Navathe, 2000). 
Dessutom har de speciellt stöd för transaktionshantering och tillgången till en databas kan 
ske parallellt för flera användare (Elmasri and Navathe, 2000). Transaktionshanteringen 
gör att data inte försvinner när den uppdateras eller ändras. Vidare minskar databaser 
inkonsistens och det går att applicera restriktion på vilka som har åtkomst till viss data 
(Elmasri and Navathe, 2000). Det går också att lägga begränsningar på vilken data som 
skall skrivas in i en tabell, detta kan vara bra om datan är så pass speciell att det inte får 
bli fel vid nedlagring (Elmasri and Navathe, 2000).  
 
Grundläggande kriterier för att ett lagringsmedium skall få kallas databas (DBMS) är 
följande: 
 
Modell och språk. En DBMS har en icketrivial modell och ett icketrivialt språk. Det vill 
säga att en DBMS förstår lite om strukturen på datan den lagrar och förser användaren 
med ett språk för att manipulera denna data (Zdonik och Maier, 1990). 
 
Relationer. En DBMS skall kunna presentera relationer mellan olika objekt i databasen. 
Relationerna skall kunna namnges och språket skall kunna ställa frågor mot relationerna 
(Zdonik och Maier, 1990). 
 
Permanens. En DBMS skall kunna tillhandahålla en uthållig (persistent) och stabil 
lagringsplats. Med uthållig menas att data skall kunna vara åtkomlig efter det att den 
blivit skapad. Med Stabil menas att datan skall kunna klara av en eventuell krasch på 
systemet utan att ta skada (Zdonik och Maier, 1990). 
 
Delbarhet. En DBMS skall tillåta att data skall kunnas göra åtkomlig för flera användare 
eller klienter oavsett vem som skapade datan (Zdonik och Maier, 1990). 
 
Slumpmässig storlek. En DBMS adress och lagringsutrymme skall inte vara bunden av 
den fysiska processorns kapacitet. Det vill säga huvudminne(main memory) eller virtuellt 
minne skall inte vara något hinder (Zdonik och Maier, 1990). 
 


