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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Tί είναι Βιοπληροφορική
– Η βιοπληροφορική είναι η υπολογιστική διαχείριση και 

στατιστική ανάλυση βιολογικών αλληλουχιών (DNA, RNA, 
πρωτεΐνες) και δεδομένων που αναφέρονται σε 
τρισδιάστατες απεικονίσεις πρωτεϊνών.

Η Βιοπληροφορική ασχολείται με:

• Τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την 
αποθήκευση και διαχείριση μεγάλου όγκου 
δεδομένων.

• Την ανάπτυξη αλγορίθμων και βιομετρικών μεθόδων 
για τον προσδιορισμό σχέσεων μεταξύ αλληλουχιών 
ή δομών που ανήκουν σε μεγάλα σύνολα δεδομένων.

• Την στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των 
διαφορετικών τύπων δεδομένων (DNA, RNA, 
πρωτεϊνική αλληλουχία και δομή).









Βάσεις Δεδομένων

Μια Βάση Δεδομένων (ΒΠ) είναι μια υπολογιστική 
αποθήκη από δεδομένα που παρέχει ένα 
προτυποποιημένο τόπο ανάκτησης, προσθήκης, 
διαγραφής και αλλαγής δεδομένων.

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες βάσεων 
πληροφοριών : 

• οι σχεσιακές και 

• οι αντικειμενοστραφείς.

– Οι σχεσιακές ΒΠ τοποθετούν τα δεδομένα σε πίνακες όπου 
κάθε γραμμή αναφέρεται σε συγκεκριμένο δεδομένο και κάθε 
στήλη αναφέρεται σε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των 
δεδομένων. Για τους πίνακες αυτούς δημιουργούνται δείκτες 
και συσχετίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε κάθε δεδομένο στη 
ΒΠ να έχει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών που να το 
προσδιορίζουν.
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– Η αντικειμενοστραφής ΒΠ αποτελείται από 

αντικείμενα (γονίδια ή πρωτεΐνες)  που το 

καθένα έχει ένα συσχετιζόμενο σύνολο από 

τυποποιημένα εργαλεία για ανάλυση και 

αναπαράσταση του αντικειμένου και ένα 

σύνολο από χαρακτηριστικά όπως ένα όνομα 

που να το προσδιορίζει ή μια παραπομπή.



• Myoglobin 



Το Διαδίκτυο

• Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
υπολογιστών που συνδέει δημόσια, εκπαιδευτικά και 
ιδιωτικά ιδρύματα. 

• Η μετάδοση της πληροφορίας επιτυγχάνεται με τη 
βοήθεια ενός πρωτοκόλλου γνωστού ως TCP/IP, το 
οποίο προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίον: 

• 1) τα δεδομένα χωρίζονται σε πακέτα, 

• 2) τα πακέτα φτάνουν  στον προσδιορισμό τους και 

• 3) τα πακέτα συναρμολογούνται. 

• Το είδος αυτής της επικοινωνίας επιτρέπει 
διαφορετικά είδη υπολογιστών και λειτουργικών 
συστημάτων το «μιλήσουν» μεταξύ τους με έναν 
κοινό τρόπο.



Διευθύνσεις IP

• Για να μπορέσουν οι υπολογιστές σε ένα δίκτυο να 
επικοινωνήσουν, δίνεται σε κάθε υπολογιστή ένας 
μοναδικός αριθμός (IP διεύθυνση), ο οποίος 
κωδικοποιείται με μια μορφή δεκαδικής τελείας (π.χ. ένας 
υπολογιστής στο Διαδίκτυο  μπορεί να έχει την IP 
Διεύθυνση 147.30.32.50).

• Επειδή η μορφή διευθύνσεων δεν είναι και πολύ φιλική 
στον άνθρωπο, σε κάθε τέτοια διεύθυνση έχει δοθεί ένα 
όνομα, το οποίο προσδιορίζει 
– έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, 

– τον τόπο που ο υπολογιστής αυτός βρίσκεται, και τέλος 

– το διαδικτυακό μέρος στο οποίο ανήκει αυτός ο τόπος

(η παραπάνω διεύθυνση αντιστοιχεί στο όνομα ebi.ac.uk:  Το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής (European 
Bioinformatics Institute) είναι ένας ακαδημαϊκός  τόπος του 
ευρύτερου διαδικυακού τόπου UK).



Παγκόσμιος Προσδιοριστής Πόρων (ΠΠΠ) (URL)

• Ο Παγκόσμιος Ιστός βασίζεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα
υπερκειμένου έχει έναν Παγκόσμιο Προσδιοριστή Πόρων 
(Uniform Resource Locator-URL). O ΠΠΠ περιέχει  
διάφορα μέρη, τα οποία προσδιορίζουν 

– το πρωτόκολλο επικοινωνίας (http – hypertext transfer
protocol),

– τον διακομιστή ιστοσελίδων, 

– τον κατάλογο και τέλος 

– την ιστοσελίδα. 

Για παράδειγμα :

• Ο http://www.ebi.ac.uk/hinxton/hinxton.html προσδιορίζει 
σαν
– πρωτόκολλο  επικοινωνίας το http,  σαν 

– Διακομιστή Ιστοσελίδων το (ebi) και σαν 

– κατάλογο το hinxton και τέλος σαν 

– ιστοσελίδα την hinxton.html.

http://www.ebi.ac.uk/hinxton/hinxton.html


Διαδικτυακοί Tόποι Βιοπληροφορικής

• Τρεις τόποι για να αρχίσει κανείς την αναζήτηση 
βιοπληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι οι εξής :

• http://www.expasy.ch/: The ExPASy (Expert  Protein 
Analysis System) Molecular Biology Server. Ο 
συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος διατηρείται από το 
Ελβετικό Ίδρυμα Βιοπληροφορικής. Περιέχει συνδέσμους, 
ΒΠ και λογισμικό για την ανάλυση πρωτεϊνικών 
αλληλουχιών και δομών.

• http://www.ebi.ac.uk/: The EMBL European Bioinformatics 
Institute outstation. Ο τόπος αυτός αποτελεί μία συλλογή 
ΒΠ με βιολογικό περιεχόμενο και παρεμφερές λογισμικό.

• http://www.ncbi.nim.nih.gov/: The National Center for 
Biotechnology Information. Ο τόπος περιέχει συλλογή 
δημοσίων ΒΠ , εργαλείων για βιοπληροφορική και 
διαφόρων εφαρμογών. Παρέχει επίσης συνδέσμους σε 
πολλούς χρήσιμους διαδικτυακούς τόπους και 
συνδέσμους για λογισμικό βιοπληροφορικής.

http://www.expasy.ch/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ncbi.nim.nih.gov/


• Ένα άλλο παράδειγμα ιστοσελίδας που είναι η διεπαφή

μιας ΒΠ για πρωτεΐνες και μπορούμε να 

προσπελάσουμε με την βοήθεια του Internet Explorer 

βρίσκεται στο http://au.expasy.org/sprot/sprot-top.html. 

• Επιλέγοντας το “at EBI” που είναι ένας υπερσύνδεσμος

και επιτρέπει να συνδεθούμε στην ιστοσελίδα του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής.

http://au.expasy.org/sprot/sprot-top.html




• Καθένας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους 

έχει πολλούς συνδέσμους σε άλλους παρόμοιους 

τόπους βιοπληροφορικής.

• Ένα δίκτυο από πηγές βιοπληροφόρισης 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα 



Μηχανές Αναζήτησης (Search 
Εngines)

• Για να βρούμε οποιοδήποτε είδος πληροφορίας 
βιολογικού ενδιαφέροντος στο Διαδίκτυο , θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε μηχανές αναζήτησης 
πληροφορίας. Οι μηχανές αναζήτησης ψάχνουν στις 
σελίδες του Διαδικτύου για συγκεκριμένες λέξεις 
κλειδιά και συγκεκριμένες φράσεις. Μια  τέτοια 
μηχανή αναζήτησης είναι το Google. Για να 
χρησιμοποιήσουμε  το Google, γράφουμε  
www.google.com στο Internet Explorer. 

• Αν πληκτρολογήσουμε πχ τη λέξη κλειδί “protein 
structure”, εμφανίζονται σελίδες  που περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την λέξη κλειδί.

http://www.google.com/

