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Abstract 

The aim of this thesis was to develop modules for the system BioSpider that are developed 

by ADIT division at IDA institute at Linköping University. The objective is to simplify for 

biologist when they seek for information about research findings. 

There is a large number of databases that contains research results about proteins, 

reactions, pathways etc. Examples of these databases are UniProt, Reactome, IntAct, 

BioModels and KEGG. Problems emerges since the databases are constructed in different 

ways and cannot be used in a universal way, they must be individually tailored and adjusted 

to be compatible with other databases. This is where BioSpider comes in, BioSpider is a 

program that is supposed to build up a tree of the different databases. Each database is 

managed individually by BioSpider and is presented to the user in a universal way in the 

form of a tree. This thesis extends the BioSpider system so that more databases are 

supported than just the database BioModels. 

The need to support more databases was necessary to be able to produce a usable version 

of BioSpider with more than one database. This is important to show that the method works 

in practice. 

The work has been performed by a pilot study of a number of databases. Within these we 

selected appropriate information that was implemented in BioSpider with different modules 

for different databases. 

At start of this thesis one database was supported by BioSpider, this database is BioModels. 

Now BioSpider supports by additional four databases UniProt, Reactome, KEGG and IntAct. 

BioSpider also supports linking to websites where information can be retrieved, the 

supported databases are DIP, Ensembl, EMBL, FlyBase, GO, InterPro, OMIM, PDB, PIR, 

PROSIT and RefSeq. 



 

 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är framtaget för att utforma moduler till programmet BioSpider som 

utvecklats vid ADIT avdelningen vid IDA institutionen Linköping Universitet med syfte att 

förenkla för biologer när de söker information om andra forskares resultat.  

Det finns ett stort antal databaser som innehåller forskningsdata kring proteiner, reaktioner, 

signalvägar etc. Exempel på databaser är UniProt, Reactome, IntAct, BioModels och KEGG. 

Det uppstår problem med att dessa databaser är uppbyggda på olika sätt och ej kan 

användas på ett universellt sätt, utan kräver individuellt utformning och anpassning för att 

kunna användas tillsammans med andra databaser.  Det är där BioSpider kommer in, 

BioSpider är ett program som försöker bygga upp ett träd utifrån olika databaser. Varje 

databas hanteras individuellt av BioSpider men presenteras på ett universellt sätt i form av 

ett träd för användaren. Examensarbetets del i BioSpider är att utforma moduler som 

behandlar ytterligare databaser utöver BioModels som redan stöds i BioSpider. 

Behovet av att tillgängliggöra stöd för fler databaser var nödvändigt för att kunna visa upp 

en användbar version av BioSpider med mer än en databas. Detta för att kunna visa att 

metoden fungerar i praktiken.  

Examensarbetet har utförts genom att en förstudie av ett antal databaser har gjorts och 

inom dessa valt ut relevant information som sedan implementerats i BioSpider med olika 

moduler för de olika databaserna.  

Det som fanns tillgängligt vid examensarbetets start var programmet BioSpider och 

implementation för en databas (BioModels). Nu stöds BioSpider av ytterligare fyra stycken 

databaser som är UniProt, Reactome, KEGG och IntAct som bygger ut trädet. BioSpider stöds 

även utav DIP, Ensembl, EMBL, FlyBase, GO, InterPro, OMIM, PDB, PIR, PROSIT och RefSeq 

för vidare länkning till webbsida där ytterligare information kan återfås. 
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Inledning 
Detta examensarbete är framtaget på ADIT vid Linköping Universitet och syftar till att hjälpa 

biologer att navigera sig genom den enorma mängd data som finns inom deras område.  

ADIT är avdelningen för Databas- och informationsteknik vid institutionen för datavetenskap 

(IDA).  

Bakgrund 

Biologer runt om i världen generar stora mängder data, dessa data presenteras på flera olika 

sätt i olika slags databaser. All denna data medför att det är svårt att navigera mellan 

databaserna då de ofta refererar till varandra genom korsreferenser. Så för att förenkla för 

dessa personer som söker data i alla dessa databaser så försöker ADIT avdelningen 

medprojektet BioSpider skapa ett program som binder ihop dessa databaser.  

Problemet är att de olika databaserna ser olika ut och är olika uppbyggda, information kan 

nås på flera sätt som t.ex. XML filer, webbtjänster och MySQL databaser. Det applikationen 

BioSpider försöker göra är att bygga ett träd utifrån den data som finns i databaser och få de 

olika lagringsteknikerna att fungera tillsammans. Exempel är olika åtkomst till information är 

UniProt och IntAct där UniProt innehåller information om proteiner och åtkomst görs genom 

XML och IntAct innehåller interaktioner mellan proteiner och informationen nås via 

webbtjänster. Utmaningen är att få information hämtat från XML och information hämtat 

från webbtjänster att fungera tillsammans. 

Den uppgift som ADIT vill ha hjälp med är att utforma moduler i programmet BioSpider som 

utökar funktionaliteten med flera databaser och använda information för att ta fram 

ytterligare information genom länkning till webbsidor och anrop till webbtjänster. 

Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla moduler som pluggas in i huvudprogrammet 

BioSpider, som tar fram mer information från olika databaser. Information skall på ett 

universellt sätt levereras till huvudprogrammet för vidareutveckling och presenteras för 

användaren i form av ett träd. Ytterligare information som inte kan bakas in i trädet skall 

kunna vara tillgänglig genom länkning till lämplig webbsida eller till användbara 

webbtjänster för databasen.  

De huvudsakliga målen är: 

- Utöka funktionaliteten på BioSpider genom att skapa fler specifika databasmoduler. 

- Transformera data för dessa databaser för en universell presentation. 

- Länka till mer information på webbsidor.  

- Tillgängliggöra mer information från utvalda databaser med hjälp av webbtjänster. 

- Få de olika teknikerna för databaserna att fungera tillsammans i BioSpider. 
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Metod och källor 

Genom att sätta mig in i vad det är för information som är relevant för projektet kunde jag 

lista den information som vi ville använda oss av. Informationen lagras eller genereras i XML 

[XML, 2010] dokument som transformerar till den form vi vill ha informationen på, och då 

även sålla bort irrelevant information. Kunskap inom XML var nödvändig för att kunna läsa 

och behandla filer då formatet används av ett flertal databaser. XML är ett språk för 

uppmärkning som används för utväxling av data mellan olika system. 

Från databasen som hämtades var inte all information relevant, en XSLT [XSLT, 2010] fil fick 

utformas som tog ut de delar av XML filen som ansågs relevanta och tillförde ytterligare 

grenar till trädet i BioSpider. Det som ansågs relevant för projektet är artiklar och 

databasreferenser då vi med dessa kan få fram ytterligare information om det vi listar. 

Antingen genom länka till webbsidor eller med hjälp av webbtjänster. 

Modulerna utvecklades i Java, Java är ett objektorienterat programspråk som är framtaget 

av Sun Microsystems. Eftersom nya moduler för nya databaser enkelt ska kunna pluggas in 

så krävdes kunskap inom Java factories för att utveckla moduler till BioSpider. 

Projektet krävde användning av flera programvaror och bibliotek, en lista över dem finns 

nedan. 

- Eclipse är en editor för programmering av allehanda språk, den utgåvan jag använde 

mig av används för Javautveckling.  

- Oxygen XML Editor är en editor som förenklar hanteringen av XML dokument. 

- SOAPui används för att testa webbtjänster, dvs. man behöver ej göra ett körbart 

program innan man testar webbtjänster.  

- Python för att skriva webbtjänstanrop. 

- Suds är en SOAP klient för Python. 

- SAXON (Michael Kay, 2010) är ett bibliotek som används för transformering av XML i 

Java. 

Information om de olika databaserna söktes på varje databas hemsida, om vad de innehåller 

och hur man använder dem, även om databaserna har några användbara webbtjänster 

tillgängliga. Det är även viktigt att väva samman databaserna så att de kan presenteras på 

ett likvärdigt sätt. Det vill säga hur man får databaserna att fungera tillsammans med 

varandra, även då de är helt olika uppbyggda. 
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Teori 

Dataintegrering inom bioinformatik 

Översikt 

Det biologiska området är otroligt stort och många arbetar med att utforska detta område. 

Detta medför att en stor mängd forskningsdata skapas inom området i flera hundra olika 

databaser [MIRIAM, 2010]. En forskare i området är ofta beroende av att sammanställa 

information från nya databaser. När utforskning sker bland all den data så blir det snabbt 

oöverskådligt på grund av mängden data och att data ligger i så många olika databaser. Det 

projektet vill utföra är att förenkla för användaren att kunna navigera sig mellan de olika 

databaserna och de referenser som finns mellan databaserna. Det är otroligt viktigt att 

kunna söka enkelt genom all data som finns då det vore helt onödigt för en användare att 

utföra ett experiment som redan utförts av någon annan. Detta kommer göra att massa tid 

sparas för användaren och även tid i efterforskning om något protein, reaktion, signalväg 

etc.  

Proteiner även kallat för äggviteämnen är cellernas byggstenar och är uppbyggda av kedjor 

av aminosyror. En reaktion är då två eller flera ämnen reagerar med varandra och bildar nya 

ämnen. Signalvägar är en rad av reaktioner som sker inom en cell, enzymer agerar som 

katalysator åt reaktionerna i signalvägarna. Det är viktigt att kunna kartlägga dessa då de 

samrör med varandra då proteiner ingår i reaktioner som är del av signalväg.  

 

(Figur 1) Proteiner, reaktioner och signalvägars samröre. 

Projektet handlar om att förenkla för biologer att navigera bland all den forskningsdata som 

de har genererat. Den infallsvinkel som valts för problemet är att bygga upp ett träd med 

länkar mellan information där man skall kunna klicka sig vidare ned i trädet och ta in mer 

information som användaren efterfrågar med hjälp av data ur XML filer och med hjälp av 

webbtjänster. Med ett träd får man enkel översikt över hur olika delar hänger ihop. Trädet 
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består av noder och beroende på vad det är typ av nod så kan det appliceras olika 

egenskaper till noden. Egenskaper till att bygga ut trädet med ytterligare information om 

ämnen. Detta är grundtanken med applikationen BioSpider som förklaras lite närmare 

nedan. 

 

(Figur 2) Exempel på trädstruktur i BioSpider  

BioSpider 

BioSpider är en applikation som tagits fram på avdelningen ADIT på IDA institutionen vid 

Linköpings Universitet, BioSpider är utvecklat i Java. Tanken med applikationen BioSpider är 

att förenkla för användare att hantera den stora mängd forskningsdata som genereras av 

biologer. Problemet är att all data sparas på flera olika sätt i olika databaser så applikationen 

försöker bygga upp ett träd som i figur 2. Trädet går att bygga ut med hjälp av webbtjänster, 

transformering av XML filer eller försöka länka till någon webbsida där ytterligare 

information om noden kan återfinnas.  

Det träd som byggs upp i BioSpider innehåller en mängd med noder som var för sig 

representerar någon information som kan vara till nytta för användaren. Varje nod har sin 

specifika egenskap som användaren kan använda för att ta in mer information om den 

aktuella noden med XML transformering eller webbtjänster. Databaserna är länkade mellan 

varandra med databasreferenser. Databasreferenserna är till för att kunna hitta ytterligare 

information och det är där det appliceras egenskaper för att kunna bygga ut trädet på det 

viset istället för att behöva gå till den specifika databasen och söka på id-numret där.  

BioSpider bygger upp ett träd med hjälp av Java Factorys. Datamodellen motsvarar det träd 

som användaren ser. Varje enskild databas som är kompatibla har en factory för noden och 

tillhörande actions. När en grupp noder skall läggas in i trädet så måste BioSpider veta vilken 

factory som den skall använda för dessa noder. Denna factory innehåller information om vad 
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som skall göras med varje enskild nod och varje nod som kommer in måste finnas med för 

annars vet inte BioSpider vad den skall utföra med den nod som skickas in.  

 

(Figur 3) Klassuppbyggnad för BioSpider 

För varje nod som kommer in i trädet är förinställt hur den ska bete sig beroende på vad det 

är för typ av nod. Om en nod har specifika egenskaper så tillämpas något som kallas för 

actions i BioSpider, det vill säga att om en nod ska ha specifika egenskaper så skapas en eller 

flera actions för den noden och när man kör programmet och högerklickar på noden visar sig 

en lista på de actions som kan utföras på den specifika noden. Egenskaper kan vara anrop av 

webbtjänster, länkning till extern hemsida och transformering av en XML fil. BioSpider 

använder sig av Java biblioteket SAXON som innehåller verktyg för behandling av XML 

dokument. Transformering av XML filer med XSLT för att tillhandahålla de delar av en XML fil 

som man efterfrågar på den form som BioSpider förstår.  

Den factory som tar hand om actions vet vad för nod som kommer in och applicerar de 

egenskaper som är förinställt för den typen av noder. För varje slags nod som skall 

behandlas måste deklareras i koden vad som skall ske när just den noden kommer in i 

BioSpider. För att en action skall kunna användas måste man registrera den och till vilken 

klass den skall appliceras på. En övergripande struktur för BioSpider kan ses i figur 3. 

Klasser 

Det finns flera användbara klasser i programmet som kommer användas för att klassificera 

noder och bygga ut trädet. För att kunna bygga ut trädet krävs att man får in Node eller List 

som görs om till noder i trädet. När noderna läggs in i trädet så appliceras egenskaper och 

hur de ska skrivas ut. De klasser som är användbara vid applicering av nya moduler förklaras 

lite kort nedan. För att utvidga BioSpider med nya moduler ska nya subklasser till dessa 

byggas. 
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TextNode 

TextNode är den klass som har hand om utskrift av textnoder i trädet, det som användaren 

ser. Klassen innehåller funktionen toString() som skriver ut en nod i trädet som användaren 

kan se i BioSpider. Funktionen kan skriva ut två strängar men vill man endast skriva ut en 

sträng sätter man den andra parametern till "null". Noder av denna typ TextNode applicerar 

inga egenskaper på noden utan är bara text.  

ActionFollowLinkTransform 

ActionFollowLinkTransform har hand om transformeringsanrop, det är den klass man 

anropar om man vill bygga ut trädet med hjälp av en XML fil. Man skickar in en URL adress 

till dit XML filen återfinns och en XSLT fil som specificerar hur man vill att XML filen skall 

transformeras. Klassen innehåller funktionen getTree() och returnerar den transformerade 

filen som Node med de noder som skall läggas in i trädet. Noderna har ett namn och 

parametrar där värden för noden sparas, det är så noden ser ut bakom användargränssnittet 

som användaren ser. BioSpider är förinställt på hur de olika noderna skall skrivas ut 

beroende på vad det är för slags nod. 

ActionWebServiceListResult 

ActionWebServiceListResult har hand om anrop av Python program som kör webbtjänster 

istället för att anropa webbtjänsterna direkt från BioSpider. I funktionen getList() anropas 

Python programmet och funktionen läser av det som Python programmet skriver ut, detta 

omvandlar funktionen sedan till en lista (List) med noder som är resultatet av det anrop 

webbtjänsten gör i Python, denna lista(List) returneras från funktionen. Listan innehåller alla 

de noder som skall ingå i avgreningen på trädet. 

ActionRegistry 

Klassen innehåller funktionen register() som tar in klassnamn och en ActionFactory, klassen 

används i main klassen för att deklarera att det finns action factory som behandlar den klass 

man skickar in.  

 

(Figur 4) Exempel på hur en XML fil ser ut. 

Teknik 

Det finns en uppsjö med metoder, standarder och produkter för lagring av data, de som 

framförallt används är XML [XML, 2010] som format och BioPax [BioPax, 2010]som standard 
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för lagring av biologisk data. XML är ett format som är uppbyggt av element och attribut 

efter en förbestämd mall, en mall som finns för just den databasen se figur 4 på exempel på 

hur XML används med element och attribut. I figuren så är elementen people, person, 

firstname, lastname och enda attributet är age. XML fungerar även så att man kan 

transformera XML filen med en XSLT [XSLT, 2010] fil till den form man vill ha den på, ta bort 

delar och begränsa mängden data när man använder sig av XML filen. BioPax är en standard 

som används för lagring av biologisk data, byggs upp som XML med element och attribut. 

Man kan komma åt data genom så kallade webbtjänster som erbjuds av de ansvariga för 

databasen. En webbtjänst är ett program man anropar som har åtkomst till databasen, 

webbtjänsten kan fungera så att om man vill veta alla signalvägar som finns för en reaktion 

så skickar man in det id nummer för reaktionen till webbtjänsten som sedan returnerar alla 

signalvägar som finns för den reaktionen.  

Databaser 

Det finns en hundratals med databaser som används för lagring av biologisk data, av dessa 

anses UniProt, Reactome, KEGG och IntAct som de mest intressanta databaserna. De fyra 

databaserna innehåller framförallt information om proteiner och information om föreningar, 

reaktioner och signalvägar som proteinerna ingår i. Andra databaser studerades översiktligt 

och finns dokumenterade i senare kapitel. 

UniProt 

Universal Protein Resource [UniProt, 2010] är en stor databas för proteindata som är ett 

samarbete mellan European Bioinformatics Institute [EBI, 2010], Swiss Institute of 

Bioinformatics [SIB, 2010] och Protein Information Resource [PIR, 2010]. UniProt består av 

över 11 miljoner olika databasingångar och är uppbyggt med XML filer som går att hämtas 

direkte över internet med hjälp av ett unikt id som identifierar ett objekt i databasen. 

Reactome 

Reactome [Reactome, 2010] är en databas som innehåller detaljerad information om de 

reaktioner som sker inom en organism och de signalvägar som finns för de reaktionerna. En 

organism kan vara en människa, en mus etc. Databasen är uppbyggd med relationer mellan 

olika reaktioner och kan återfås på ett antal sätt. Man kan ladda ned dem i MySQL dump 

eller som BioPax [BioPax, 2010] level 2/3 och kan nås via webbtjänster. 

KEGG 

Kyoto Encyclopedia of Gene and Genomes [KEGG, 2010] är en samling av databaser för 

genoms, enzymer och signalvägar. KEGG består huvudsakligen av fem stycken databaser 

som är KEGG Atlas, KEGG Pathways, KEGG Genes, KEGG Ligand och KEGG BRITE. Det går att 

ladda ner hela databasen för signalvägar som XML och kan nås via webbtjänster. 

IntAct 

IntAct [IntAct, 2010] är en databas som innehåller interaktioner mellan två eller fler 

proteiner. Databasen innehåller över 200 tusen interaktioner och IntAct kan nås via XML filer 

och även via webbtjänster.
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Förundersökning 

För avgränsning av det stora antalet databaser valdes fyra stycken ut, de fyra databaser vi 

valde att inrikta oss emot är de databaser som omnämns i stycket databaser i föregående 

kapitel. De databaser som valdes ut utgick ifrån BioModels som är en databas som sedan 

tidigare finns implementerat i BioSpider. Det som undersökts är hur de olika databaserna är 

uppbyggda och vad som anses relevant information för BioSpider, hur man kan komma åt 

information i dessa databaser och om det finns några tillgängliga webbtjänster. De databaser 

som vi valde att inriktade oss på är UniProt, Reactome, KEGG och IntAct. Utöver dessa fyra 

databaser valdes ett antal databaser som är frekventa korsreferenser i UniProt. 

UniProt 

UniProt består av över 11 miljoner olika databasingångar om proteiner och är uppbyggt med 

XML filer som går att hämtas direkt över internet med hjälp av ett unikt id som identifierar 

ett objekt i databasen. UniProts XML filer innehåller information liknande den i exempelfilen 

som illustreras i figur 5. Filerna innehåller information om vad proteinet heter, i vilken gen 

den finns (gene), i vilken organism proteinet återfinns (organism), i vilken art den 

organismen finns i (organisHost), vilka referenser som finns till proteiner där artiklar 

återfinns (reference), vilka databasreferenser som finns till proteinet (dbReference), om hur 

man kommit fram till att det finns (proteinExistence), vilka nyckelord som finns för proteinet 

(keyword), information om proteinets sekvensnummer (sequence) och information om 

copyrights (copyright). 

Vi beslutade att det viktigaste i detta projekt var information om artiklar som beskriver 

forskningsresultat om proteinet och referenser till andra databaser. Vi var i första hand 

intresserade av var artiklar kan nås, medan annan information som t.ex. författarna till 

artikeln var mindre intressant. Viktigt var också de databasreferenser som återfinns i XML 

filerna, med dessa skall man kunna länka vidare till hemsidor på internet där ytterligare 

information kan återfinnas. Jag inriktade mig på ett antal databasreferenser och hittade mer 

information om dem och hur man länkar till dem på ett smidigt sätt med det id-nummer 

man har till förfogande. Information om dessa databaser återfinns senare i detta kapitel där 

de har sammanställts, de databaserna skall kunna användas från andra databaser som också 

refererar till dem.  

Det som skall implementeras i BioSpider för UniProt är att kunna XML transformera fram de 

artiklar och de databasreferenser som finns till det UniProt id. För ett antal utvalda 

databasreferenser skapades även länkar till webbsidor där ytterligare information kan 

återfinnas. 
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(Figur 5) Exempel på en XML fil till UniProt 
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Reactome 

Reactome [Reactome, 2010] är en databas som innehåller detaljerad information om de 

reaktioner som sker inom en organism och de signalvägar som finns för de reaktionerna. En 

organism kan vara en människa, en mus. Vi valde att använda oss av de tillgängliga BioPax 

[BioPax, 2010] filerna, BioPax är ett format för lagring av biologisk data. Det går inte att få 

åtkomst till direkt över internet utan kräver att man laddar ned en komprimerad fil som 

innehåller BioPax filer av typen Web OntologyLanguage[OWL, 2010]. Reactome har även 

användbara webbtjänster som kan användas för att hitta ytterligare information och 

förklaras lite närmare senare i detta kapitel. 

I vårt projekt valde vi att använda oss av webbtjänster för att hämta in mer data och detta 

medförde ett problem då det id-nummer som finns för Reactome i BioModels inte fungerar 

för webbtjänster, en annan typ av id-nummer fungerar. Problemet är att Reactome 

använder olika id-nummer för samma entitet, och BioModels använder det id-nummer som 

ej stöds för webbtjänsterna. Detta id-nummer går att få fram genom en transformering av 

BioPax filen för en organism då de båda id-nummer ligger som korsreferens till samma 

reaktion. Det BioPax filen används till är endast att få fram detta id-nummer och namnet på 

reaktionen. Det id nummer man har tillhanda är på formen ”REACT_X” där X är nummer, det 

som vi vill åt är på formen ”ReactomeX” där X är det id-nummer som man kan använda sig av 

vid webbtjänster. I figur 6 kan man se att den först nämnda typen av id-nummer återfinns på 

raden efter den andra nämnda id typen. 

 

(Figur 6) Exempel på en reaktionsnod i BioPax filen för Reactome. 

Det finns ett antal webbtjänster till Reactome som t.ex. listByQuery, loadPathwaysForObject 

och listObjects. I detta projekt valde vi att använda webbtjänsten queryById. Den fungerar så 

att man skickar in det id-nummer för reaktionen man har tranformerat fram i BioPax filen 

och webbtjänsten returnerar information om reaktionen. Av den information som 

returneras ansågs reaktanter och produkten som relevant för ytterligare utbyggnation av 

trädet i BioSpider. Reaktanter och produkter är olika ämnen som refereras med databas och 

id-nummer i den databasen. 

KEGG 

KEGG är en samling av databaser för genoms, enzymer och signalvägar. KEGG består 

huvudsakligen av fem stycken databaser som är KEGG Atlas, KEGG Pathways, KEGG Genes, 

KEGG Ligand och KEGG BRITE. Det går att ladda ner hela databasen för signalvägar på XML-
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format. Det är dock svårt att hitta rätt XML fil med det id-nummer för KEGGs signalvägar 

som man har till handa i BioModels. KEGG har väldefinierade webbtjänster som är lätta att 

använda, man skickar in det id man vill ha ett resultat på och får tillbaka en lista på svaren. 

De webbtjänster som jag såg som användbara var de som efterfrågar ett slags id som finns 

tillgängligt, det finns tillgängliga id nummer för signalvägar, föreningar, reaktioner och gener. 

De webbtjänster som använder sig av dessa id-nummer listas nedan. 

get_compounds_by_pathwayär en webbtjänst som tar ett signalvägs id-nummer och 

returnerar en lista med alla föreningar i den signalvägen. 

get_compounds_by_reaction är en webbtjänst som tar en reaktions id-nummer och 

returnerar en lista med alla föreningar för den reaktionen. 

get_pathways_by_reaction är en webbtjänst som tar en reaktions id-nummer och returnerar 

en lista med alla signalvägar för den reaktionen. 

get_reactions_by_compound är en webbtjänst som tar en förenings id-nummer och 

returnerar en lista med alla reaktioner för den föreningen.  

get_pathways_by_gene är en webbtjänst som tar ett gen id-nummer och returnerar en lista 

med alla signalvägar för den genen. 

Det fanns sedan tidigare i BioSpider två tillgängliga webbtjänster till KEGG som är 

get_pathways_by_compound som tar en förenings id och returnerar en lista med alla 

signalvägar för den föreningen och mark_pathway_by_objects som tar fram en bild där 

signalvägen är markerad.  

IntAct 

IntAct [IntAct, 2010] är en databas som innehåller interaktioner mellan två eller fler 

proteiner. Databasen innehåller över 200 tusen interaktioner. IntAct går att ladda ned som 

XML, dessa filer ligger sorterade med utgivningsår och man kan inte med id numret avgöra 

vilket utgivningsår en interaktion har så man får gå via webbtjänster [PSICQUIC, 2010] för att 

få tillgång till information om de interaktionerna man efterfrågar. Varje interaktion har minst 

två deltagande proteiner som refereras till genom id nummer till UniProt. Det jag såg som 

relevant var att kunna visa vilka interaktioner som ett protein deltar i och vilka protein som 

är delaktiga i en interaktion. De lämpliga webbtjänsterna för detta är getByInteractor som 

listar alla interaktioner ett protein deltar i och getByInteraction som visar alla deltagande 

proteiner i en interaktion.  

Övriga databaser 

Det finns ett antal databaser som refereras till frekvent av t.ex. UniProt. Ett urval av dessa 

gjorde jag ytterligare efterforskning på hur de kan användas för att bygga ut trädet i 

BioSpider ytterligare. En genomgång av de mest frekventa databasreferenserna i UniProt 

återfinns nedan. 
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DIP 

Database of Interaction Proteins [DIP, 2010] är en databas med par av proteiner som är 

kända att påverka varandra. Det som vi ansåg som viktigt var att kunna länka till en 

webbsida för ytterligare information. Det är möjligt genom att länka till adressen 

http://dip.doe-mbi.ucla.edu/dip/DIPview.cgi?PK=$id där $id är det id-nummer som man har 

till handa i BioSpider. Till DIP finns inga tillgängliga webbtjänster för DIP. 

Ensembl 

Ensembl [Ensembl, 2010] är en databas som innehåller information om sekvenspar. Det som 

vi ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida med ytterligare information. Det är 

möjligt genom att länka till adressen http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/ 

Location/View?g=$id där $id är det id-nummer som man har till handa i BioSpider dock krävs 

att man vet vilken art som sekvensen existerar i för att kunna länka till en webbsida. Det 

återfanns ett antal webbtjänster som skulle kunna vara till nytta i framtida utveckling av 

BioSpider, den som ansågs som mest relevant var getGeneInfo() [WABI, 2010a] som fungerar 

så att man skicka med id-numret för det Ensembl sekvens man vill veta mer om får man 

tillbaka information om den gen där sekvensen återfinns. 

EMBL 

EMBL är en databas som innehåller information om sekvenser av nukleoider. Det som vi 

ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida för ytterligare information. Det är 

möjligt genom att länka till adressen http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-

e+[EMBL:$id]+-newIddär $id är det id-nummer som man har till handa i BioSpider. Till EMBL 

hitta jag några webbtjänster, det framgår lite otydligt om dessa stöds för EMBL databasen 

eller ej. 

FlyBase 

FlyBase [FlyBase, 2010] är en databas som innehåller information om genome i flugan 

Drosophilamelanogaster. Det som vi ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida 

för ytterligare information. Det är möjligt genom att länka till adressen 

http://flybase.org/reports/$id.htmldär $id är det id-nummer som man har till handa i 

BioSpider. Det finns inga tillgängliga webbtjänster för FlyBase. 

GO 

Gene Ontology [GO, 2010] är en databas som samlar forskningsdata om olika gener. Det som 

vi ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida för ytterligare information. Det är 

möjligt genom att länka till adressen http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-

details.cgi?term=$id där $id är det id-nummer som man har till handa i BioSpider. Till GO 

finns ett antal webbtjänster tillgängliga dock ansåg jag att de mest relevanta för framtida 

bruk är getTree() och getXref() [WABI, 2010b]. Webbtjänsten getTree() returnerar ett träd av 

information genom att skicka in ett GO id nummer som man har tillhanda i BioSpider. 

Webbtjänsten getXref() returnerar alla de korsreferenser till andra databaser som finns till 

ett GO id. 
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InterPro 

InterPro [InterPro, 2010] är en databas som innehåller sekvenser och klassificeringar för 

proteiner. Det som vi ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida för ytterligare 

information. Det är möjligt genom att länka till adressen 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/IEntry?ac=$id där $id är det id-nummer som man har till 

handa i BioSpider. Till InterPro finns ett antal webbtjänster till förfogande dock inga 

webbtjänster där man kan använda det id-nummer man har till förfogande i BioSpider. 

OMA 

OMA [OMA, 2010] är en databas som innehåller information om proteiner och för vilka arter 

de återfinns i. Det som vi ansåg viktigt var att kunna länka och detta var ej möjligt med det 

id-nummer man har till förfogande, det fanns heller inga tillgängliga webbtjänster för OMA. 

OMIM 

Online Medelian Inheritance in Man [OMIM, 2010] är en databas som innehåller information 

om när sjukdomar är möjliga och länkar dem till relevanta gener för människan.  Det som vi 

ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida för ytterligare information. Det är 

möjligt genom att länka till adressen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ 

dispomim.cgi?id=$id där $id är det id-nummer som man har till handa i BioSpider. Till OMIM 

finns ett antal webbtjänster tillgängliga, dock inga som jag anser som relevanta för vidare 

utbyggnation av trädet i BioSpider  

PDB 

Protein Data Bank [PDB, 2010] är en databas som innehåller en samling av 3D strukturer för 

proteiner. Det som vi ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida för ytterligare 

information. Det är möjligt genom att länka till adressen http://www.pdb.org/pdb/explore/ 

explore.do?structureId=$id där $id är det id-nummer som man har till handa i BioSpider. Till 

PDB finns ett antal webbtjänster som kan användas, de som vore lämpliga att implementera 

i framtiden vore getPubmedIdForStructure() [PDB Webservice, 2010] som returnerar de 

PubMed [PubMed, 2010] id som finns för den aktuella id-nummern för PDB. 

PDB-sum 

PDB-sum [PDB-SUM, 2010] innehåller kompletterande bilder för PDB och består av ungefär 

70 tusen ingångar. PDB-sum går ej att länka till och det finns inga tillgängliga webbtjänster. 

PIR 

Protein Information Resource [PIR, 2010] är en databas som innehåller information om 

proteiner och är en föregångare till UniProt. Det som vi ansåg som viktigt var att kunna länka 

till en webbsida för ytterligare information. Det är möjligt genom att länka till adressen 

http://pir.georgetown.edu/cgi-bin/nbrfget?uid=$id där $id är det id-nummer som man har 

till handa i BioSpider. Till PIR finns det inga tillgängliga webbtjänster. 
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PROSITE 

PROSITE [PROSITE, 2010] innehåller data om proteiner, det som vi ansåg som viktigt var att 

kunna länka till en webbsida för ytterligare information. Det var möjligt genom att länka till 

adressen http://www.expasy.org/cgi-bin/nicesite.pl?$id där $id är det id-nummer man har 

till handa i BioSpider. Det fanns inga tillgängliga webbtjänster för PROSITE. 

RefSeq 

RefSeq [RefSeq, 2010] är en databas som innehåller sekvenser för proteiner. Det som vi 

ansåg som viktigt var att kunna länka till en webbsida för ytterligare information. Det är 

möjligt genom att länka till adressen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=$id där 

$id är det id-nummer som man har till handa i BioSpider. Det finns inga webbtjänster 

tillgängliga för RefSeq. 

Sammanfattning 

Det som framkom var att alla databaserna var mycket olika uppbyggda. Det finns olika sätt 

att ladda ned data på, vissa databaser var endast tillgängliga med webbtjänster för att få 

tillgång till ytterligare information som kunde användas för att bygga ut trädet. Detta är en 

utmaning då data från databaserna skall presenteras på ett universellt sätt i form av ett träd 

då de är mycket olika i sin uppbyggnad, varje typ av databas behöver sin modul för att kunna 

presenteras i det träd som BioSpider bygger upp, modulerna kan ej vara generella utan 

fungerar endast på den databas som den är utformad för. En sammanfattning av vad som 

erbjuds i de olika databaserna kan man återse i tabell 1 på nästa sida. 
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Databas Webbtjänst Länkningsbar Webbtjänst 

implementerad 

Länkning 

implementerad 

DIP Nej Ja - Ja 

Ensembl Ja Ja Nej Ja 

EMBL Ja Ja Nej Ja 

FlyBase Nej Ja - Ja 

GO Ja Ja Nej Ja 

IntAct Ja Ja Ja Nej 

InterPro Ja Ja Nej Ja 

OMA Nej Nej - - 

OMIM Ja Ja Nej Ja 

KEGG Ja Ja Ja Ja 

PDB Ja Ja Nej Ja 

PDB-sum Nej Nej - - 

PIR Nej Ja - Ja 

PROSIT Nej Ja - Ja 

Reactome Ja Ja Ja Ja 

RefSeq Nej Ja - Ja 

UniProt Ja Ja Nej Nej 

(Tabell 1)Tabellen visar om en databas är länkningsbar och om det finns några tillgängliga 

webbtjänster för den databasen. 
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Implementation 
Med utgångspunkt ifrån BioModels implementerades moduler i BioSpider för de databaser 

som det gjorts efterforskningar kring. Modulerna bygger ut det träd som nämnts i tidigare 

kapitel med hjälp utav information från XML filer och med webbtjänster. De databaser som 

vi valde att implementera moduler för är UniProt, Reactome, KEGG och IntAct. De övriga 

databaserna som presenteras i förundersökningen implementerades så att ytterligare 

information kan nås genom att besöka en webbsida.  

Varje databas kräver att ett antal moduler och klasser skapades för att kunna hantera den 

information som togs in till BioSpider. Övergripande kan man säga att det skapades minst två 

stycken klasser för varje databas som implementerades i BioSpider. De två grundklasserna är 

en noduppbyggnadsklass och en actionsklass. Dessa motsvarar de olika noderna som skall 

behandlas och vad för egenskaper som skall appliceras på de specifika noderna. Andra 

klasser som kan vara nödvändigt att skapa för en databas kan vara webbtjänstklass, 

transformeringsklass och speciella nodklasser för utskrift.  

UniProt 

Resultatet av förundersökningen var att det relevanta i UniProtfilen var information om 

relaterade artiklar och databasreferenser till andra databaser. Vi transformerade den 

ursprungliga filen med en transformeringsfil som utformats för UniProt som transformerar 

UniProtfilen till den form som motsvarar vad vi vill se i trädet. De delar av den ursprungliga 

filen vi är intresserade av är information om artiklar och databasreferenser. 

Informationen om artiklar som lagras i XML filen är utgivningsår, utgivningstidning, titel, 

författarlista och databasreferenser till MEDLINE, PubMed och DOI. Det vi är intresserade av 

är titel och databasreferenser, övrigt sållas bort vid transformation. Databasreferenserna 

lagras som länknoder. En länknod innehåller två parametrar som är linkSource och linkValue, 

linkSource anger vilken databas noden refererar till och linkValue anger det id-nummer i den 

angivna databasen. Exempel på hur en transformering av en UniProt fil [figur 3] ser ut kan 

ses i figur 7.  

Databasreferenser som är lagrade i XML filen behöver man inte göra så mycket med utan 

bara ändra namnet på noden till en länknod och ändra parametrarna till linkSource och 

linkValue så BioSpider kan ta in informationen. Information som återfinns i 

databasreferenser är vad för databas det är och id i den databasen.  
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(Figur 7) Exempel på transformation av UniProt fil, ursprungsfilen återses i figur 3. 

Artikelnoden visar vad det är för titel på artikeln och undernoder till den visar i vilken/vilka 

databaser man kan söka efter artikeln. Undernoderna visar vilken databas och id nummer till 

den databasen, PubMed och DOI har var sin action där man kan hitta artikeln på en 

webbsida se figur 7.  

Databasreferensnoden har många undernoder där alla databasreferenser listas med 

databasnamn och id numret i den databasen se figur 7. Varje nod går igenom klassen 

UniProtLinkNode där varje databasnamn granskas och om det finns en webbsida till den 

databasen så skapas en action på den noden som länkar till webbsidan. En webbtjänst 

appliceras på noder som tillhör KEGGs databas, den webbtjänsten tar fram signalvägar som 

den aktuella genen kan återfinnas i. 
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(Figur 8) Exempel på UniProt träd i BioSpider, där articlelist listar alla artiklar och dbReference listar 

alla databasreferenser för det aktuella UniProt id. 

Det skapades ett antal specifika klasser för UniProt, en närmare och ingående förklaring av 

varje klass ges nedan. Som tidigare beskrivits krävs att minst två klasser skapas som är en 

factory klass och en action klass, det krävdes för UniProt att två ytterligare klasser skapades. 

En för behandling av länknoder som behandlar de "link" noder som återfinns i den 

transformerade filen [Figur 7] och en för att kunna gå till en webbsida utanför BioSpider, 

genom at öppna en standardwebbläsare och gå till den URL man vill gå till. En struktur över 

de olika klasserna kan ses i figur 9.  

UniProtNodeFactory 

UniProtNodeFactory är en klass som behandlar de noder som hör till UniProt, det är i denna 

klass som funktionen createNode återfinns och genom den anropas det rätta klasserna som 

sätter actions till noden och hur noden skall skrivas ut. Klassen innehåller funktionen 

createNode som tar in en nod i trädet och returnerar en DataModelNode som är vad för 

slags nod och om det finns någon egenskaper i den noden. Beroende på vad för nod som 

kommer in så är det antingen en TextNode för utskrift av text noder som ej ska tillhandahålla 

några egenskaper, eller en UniProtLinkNode som länkar noden till en URL för den typen av 

databas och anger vilka typer av noder som skall ha egenskaper. 
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(Figur 9) Struktur för hur klasserna är sammankopplade för UniProts modul i BioSpider 

UniProtLinkNode 

UniProtLinkNode är en klass som ser till att länknoder får de egenskaper som just den noden 

ska tillhandahålla användaren. Databasnamnet och id-numret är inparametrar till klassen. De 

kollar om det finns någon webbsida till den databasen genom en switch som kollar om given 

databas finns med. Om den finns med sätts given webbadress till noden sedan anropas en 

action för UniProt som skapar länken till webbsidan och länk till eventuella webbtjänster och 

anropas endast om värdet på UTL parametern är skilt från null. För utskrift av noden anropas 

toString() funktionen som skriver ut databasnamnet följd av id nummer som är det 

användaren kan se. 

UniProtActionFactory 

Detta är den klass som ser till att UniProt noder får sina egenskaper, för varje nod som 

anropar denna klass skapas en action som länkar till en hemsida där mer information finns 

som id numret. För noder med databastypen KEGG appliceras en länk till en webbtjänst som 

hämtar given alla pathways till den givna genen.  

ActionFollowLinkURL 

Klassen får in den URL som sats till noden av UniProtLinkNode och öppnar den adressen i en 

webbläsare för användaren. 

Reactome 

Det problem som uppstår med Reactome är att det id-nummer man har tillhanda i 

BioModels inte går att använda i webbtjänsterna för Reactome. För att komma åt det id-

nummer som man vill kunna använda i webbtjänster måste man ta fram det ur en BioPax fil. 

Varje organism är indelad i var sin BioPax fil och det går inte avgöra utifrån id-numret från 

BioModels vad det är för organism som id-numret refererar till, så ett val var tvunget att 

göras av vad för fil/organism som skalla användas vid transformering. Vi valde att använda 

den BioPax fil som innehöll mest data och det är BioPaxfilen för människa(Homo 

sapiens.owl).  
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Detta medförde en begränsning att BioSpider endast stöder id-nummer från BioModels som 

är för människan och inte för andra organismer. 

Varje Reactomenod länkar till en den webbsidan hos Reactome som har information om den 

aktuella reaktionen. Till varje nod appliceras även en egenskap att ta fram namnet på 

reaktionen och id-numret till databasingången till reaktionen genom att transformera den 

förvalda BioPax filen för organismen människa.  

En transformeringsfil togs fram för att ta ut namnet och id-nummer till reaktionen som 

efterfrågas, se figur 10. Id-numret togs fram för att kunna användas till applicering av 

webbtjänst till noderna då det id-nummer man har till förfogande ej fungerar till någon 

webbtjänst. Resultatet av transformeringen används sedan till att bygga ut trädet med 

namnet på reaktionen synligt för användaren medan id-numret inte syns för användaren, se 

figur 11 för exempel på en transformerad fil. 

 

(Figur 10) Transformeringsfilens utformning. 

Webbtjänsten tar fram en massa information om reaktionen, den informationen som var 

mest relevant för BioSpider var den om reaktanter och produkter för reaktionen. 

Webbtjänsten anropas ifrån Java och inte från python som var tanken, resultatet från 

anropet är för stort för att python skall kunna hantera det. För att få tillgång till Reactomes 
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webbtjänster i Java krävs att man lägger in de paketen för webbtjänsten. Paketen innehåller 

flera klasser som kan användas för att ta fram specifik information ur det som returneras 

från webbtjänsten. 

 

(Figur 11) Exempel på en Reactome transformering 

Det skapades ett antal specifika klasser för Reactome, en närmare och ingående förklaring av 

varje klass görs nedan. Varje databas behöver som sagt minst två klasser, en klass för att ta 

hand om noderna en nodefactory och sedan krävs en klass för att sätta de actions som 

noderna skall erhålla. Det krävdes ytterligare fyra stycken klasser. En klass för att skriva ut 

namnet på reaktionen, en klass för att transformera BioPax filen då klassen 

ActionFollowLinkTransform ej fungerade för Reactome, en klass för att anropa 

webbtjänsterna från Java och en klass för att kunna presentera resultatet från 

webbtjänsterna på önskvärt sätt. En struktur över Reactomes klasser kan ses i figur 12. 

ActionFollowLinkTransformReactome återfinns ej i strukturen eftersom den är en action för 

BioModels.  

 

(Figur 12)Struktur för hur klasserna är sammankopplade för Reactome modul i BioSpider. 

ReactomeNodeFactory 

RectomeNodeFactory är en klass som ser till att de noder som skall listas skrivs ut så 

användaren kan se och på rätt sätt och får de egenskaper som finns för noderna. Klassen 

innehåller funktionen createNode som tar in en nod i trädet och returnerar en 

DataModelNode som är vad för slags nod och om det finns någon egenskaper i den noden. 

Beroende på vad för nod som kommer in så är det antingen en TextNode, 

ReactomeNameNode och ReactomeResultNode. Varje typ av nod som kommer in måste 

finnas med annars säger BioSpider ifrån och vet inte vad den ska göra med den nod typen.  
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ReactomeNameNode 

ReactomeNameNode är en klass som ser till att namnet på reaktionen skrivs ut på ett 

önskvärt sätt och länkar till den action som sköter webbtjänsten som hämtar alla deltagande 

ämnen till reaktionen. 

ReactomeResultNode 

Klassen innehåller funktioner som skriver ut noder i trädet som är resultat av anrop till 

webbtjänsten för att hämta in och utdata och sätter vilken webbadress som noden skall 

länka till på webben om noden är av typen ChEBI eller UniProt genom att applicera klassen 

ActionFollowLinkURL på noden. 

ReactomeActionFactory 

I denna klass sätter BioSpider de egenskaper som noden skall ha, till klassen 

ReactomeNameNode sätts egenskapen att det går att transformera fram namnet på 

reaktionen och reaktions id numret med klassen ActionFollowLinkTransformReactome. Till 

klassen ReactomeResultNode sätter BioSpider egenskapen för noder med typen ChEBI och 

UniProt, för ChEBI sätts egenskapen att öppna webbadressen som satts med hjälp av klassen 

ActionFollowLinkURL, för UniProt sätts egenskapen att öppna webbadressen och 

egenskapen att bygga på trädet genom att transformera den XML fil som tillhör det id 

nummer med klassen ActionFollowLinkTransform. 

ActionFollowLinkTransformReactome 

Klassen sköter den transformering för OWL filen för människa som laddats ned i förväg. Det 

gick ej att använda den ursprungliga klassen ActionFollowLinkTransform av oförklarlig 

anledning. Klassen innehåller en funktion som transformerar filen med hjälp av den 

framtagna XSLT filen och returnerar ett träd av typen Node som innehåller namnet på 

reaktionen och id-numret till reaktionens databasingång. 

ActionWebServiceReactomeGetInputOrOutput 

Klassen har hand om anropet till webbtjänsten och tar sedan fram antingen indata eller 

utdata från det som returneras från webbtjänsten. Klassen returnerar sedan en List med alla 

de reaktanter eller produkter som efterfrågats.  

KEGG 

För framtagning av mer information från KEGG databasen användes webbtjänster. Det 

webbtjänsterna erbjuder är att skicka in olika slags id-nummer till t.ex. reaktion, föreningar, 

gener och signalvägar och få ut något annat id-nummer av de fyra typerna av id-nummer. 

KEGGs webbtjänster anropas genom att man anropar ett Pythonprogram som är skrivet just 

för det anropet. Det som returneras från webbtjänsten läses in av BioSpider som tar bort 

delar av strängen som ej är användbara och delar strängen till en List som returneras och 

bygger ut trädet. Valet av webbtjänst sker genom att BioSpider vet vad det är för slags typ av 

nod som actions appliceras på och applicerar rätt webbtjänst till den noden.  
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Det skapades ett antal specifika klasser för KEGG, en närmare och ingående förklaring av 

varje klass görs nedan. Utöver de två klasser som krävs för en databas skapades ytterligare 

två klasser för datt kunna behandla KEGG, en klass för att skriva ut och applicera actions för 

noder av typen föreningar och en klass för att skriva ut och applicera actions för noder av 

typen reaktioner. Sedan tidigare fanns klasser som behandlade signalvägsnoder. En struktur 

över klasserna modulen för KEGG kan ses i figur 13. 

 

(Figur 13) Struktur för hur klasserna är sammankopplade för KEGG modul i BioSpider 

KeggNodeFactory 

Klassen innehåller funktionen createNode som tar in en nod i trädet och returnerar en 

DataModelNode som är vad för slags nod och om det finns någon egenskaper i den noden. 

Beroende på vad för nod som kommer in så är det antingen en TextNode, 

KeggPathwayIdNode, KeggCompoundIdNode eller KeggReactionIdNode. Varje typ av nod 

som kommer in måste finnas annars säger BioSpider ifrån och vet inte vad den ska göra med 

den nodtypen. 

KeggCompoundIdNode 

Klassen behandlar noder som är av typen föreningar och anropas från 

klassenKeggNodeFactory och innehåller funktionen för hur noden skall skrivas ut och 

anropar klassen KeggActionFactory för att sätta de actions som finns tillgängliga till noden.  

KeggReactionIdNode 

Klassen behandlar noder som är av typen reaktioner och anropas från 

klassenKeggNodeFactory och innehåller funktionen för hur noden skall skrivas ut och 

anropar klassen KeggActionFactory för att sätta de actions som finns tillgängliga till noden.  

KeggActionFactory 

KeggActionFactory är en klass som ser till att skriva ut trädet för användaren och ser till att 

noderna får de actions som finns för den typen av noder. Beroende på vad det är för typ av 

nod som klassen sätter actions till så sätter den olika webbtjänster till de olika noderna. Är 

det en nod som innehåller ett id-nummer till signalväg, skapas actions till 
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get_compounds_by_pathways och till mark_pathway_by_object, id-nummer till en förening 

så skapas actions till get_pathways_by_compound och till get_reactions_by_compound, id-

nummer till en reaktion skapas actions till get_compounds_by_reaction och till 

get_pathways_by_reaction. Klassen vet vad för slags nod som det är genom att klassen vet 

om vilken den anropande klassen är och kan då applicera de tjänsterna som den klassen vill 

applicera.  

get_compounds_by_pathway 

Pythonprogram som skriver ut alla föreningar till ett pathways id-nummer som skickats in. 

BioSpider tar in utskriften och behandlar strängen i klassen ActionWebServiceListResult som 

returnerar resultatet från pythonprogrammet på formen List som sedan används för att 

bygga ut trädet. 

get_compounds_by_reaction 

Pythonprogram som skriver ut alla föreningar till en reaktions id-nummer som skickats in. 

get_pathways_by_gene 

Pythonprogram som skriver ut alla signalvägar till ett gen id-nummer som skickats in. 

get_pathways_by_reaction 

Pythonprogram som skriver ut alla signalvägar till en reaktions id-nummer som skickats in. 

get_reactions_by_compound 

Pythonprogram som skriver ut alla reaktioner till en förenings id-nummer som skickats in. 

IntAct 

IntAct applicerades på UniProt noder i BioModels, då det ej finns IntAct id-nummer som 

refereras från BioModels. För varje UniProt nod så kan man med hjälp av webbtjänster ta 

fram alla interaktioner som det UniProt id är delaktig i. För varje interaktion som listas kan 

även alla deltagare i den interaktionen listas. För att få tillgång till IntActs information 

används webbtjänster och detta görs direkt i Java. De två webbtjänsterna GetByInteraction 

och GetByInteractor anropas i java och sen används de paket som hör till PSICQUIC för att ta 

fram den data ur svaret från webbtjänsten som vi vill använda i BioSpider.  

Det skapades ett antal specifika klasser för IntAct, en närmare och ingående förklaring av 

varje klass görs nedan. Utöver de två klasser som krävs för en databas skapades ytterligare 

tre klasser för att kunna behandla IntAct. En klass för att skriva ut noderna och sätta de 

actions för IntAct noder, en klass för att kunna skriva ut de deltagande UniProt id till 

interaktionen och sätta de actions som finns för UniProt noder, en klass för att sköta actions 

där alla interaktioner för ett UniProt id hämtas och en klass för att hämta alla deltagande 

UniProt id till en interaktion. Strukturen över de klasser som finns i IntAct modulen kan 

återses i figur 14. 
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IntActNodeFactory 

IntActNodeFactory är en klass som ser till att noderna skrivs ut för användaren på det sätt 

som man vill och att de actions som finns för noden sätts. Klassen innehåller funktionen 

createNode som tar in en nod i trädet och returnerar en DataModelNode som är vad för 

slags nod och om det finns någon egenskaper i den noden. Beroende på vad det är för typ av 

nod som kommer så är det antingen en TextNode, IntActInteraction eller IntActParticipant 

nod. Varje typ av nod som kommer in måste finnas annars säger BioSpider ifrån och vet inte 

vad den ska göra med den nodtypen. 

 

(Figur 14) Struktur för hur klasserna är sammankopplade för IntAct modul i BioSpider 

IntActActionFactory 

IntActActionFactory är den klass som sätter actions för IntAct noder. Beroende på vad det är 

för klass som anropar klassen så sätts olika actions, om det är klassen IntActInteraction som 

anropar så sätter den en action till ActionWebServiceIntActGetByParticipants för att kunna 

hämta alla deltagare i en interaktion. Om det är klassen IntActParticipant så sätts två actions, 

den första för transformering av UniProt filer, den andra för att ta fram alla interaktion för 

ett UniProt id.  

IntActInteraction 

Klassen behandlar noder som är av typen interaktioner och anropas från klassen 

IntActNodeFactory och innehåller funktioner för hur noden skall skrivas ut och anropar 

klassen IntActActionFactory för att sätta de actions som finns tillgängliga till noden. 

IntActParticipant 

Klassen behandlar noder av typen deltagare och anropas från klassen IntActNodeFactory och 

innehåller funktioner för hur noden skall skrivas ut och anropar klassen IntActActionFactory 

för att sätta de actions som finns tillgängliga till noden. 
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ActionWebServiceIntActGetByInteractor 

ActionWebServiceIntActGetByInteractor är den klass som hämtar alla interaktion för ett 

UniProt id. Detta gör med webbtjänstanrop och genom att ta fram alla interaktioner ur 

resultatet från webbtjänsten. Funktionen getList returnerar en List med alla de interaktioner 

som finns för det valda UniProt id.  

ActionWebServiceIntActGetParticipants 

ActionWebServiceIntActGetParticipants är den klass som hämtar alla deltagande UniProt id 

till en IntAct interaktion. Detta görs med webbtjänstanrop och genom att ta fram alla 

deltagare från resultatet från webbtjänsten. Funktionen getListreturnerar en List med alla de 

deltagande UniProt id som finns för det valda IntAct id. 
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Resultat 
Efter implementation av moduler för databaserna UniProt, Reactome, KEGG och IntAct kan 

nu även data från dessa databaser bygga ut trädet i BioSpider. Det går nu att utöka antalet 

noder med information från de fyra databaserna då man anropar de egenskaper som finns 

tillgängliga för att tillgängliggöra information från dessa databaser. De egenskaper som det 

finns stöd för de olika databaserna är hämta information ifrån XML filer över internet som 

används för att erhålla information från UniProt och hämta information med hjälp av 

webbtjänster som används för att erhålla information från Reactome, KEGG och IntAct. 

Ytterligare har stöd för länkning till webbsidor implementerats för en del av 

korsreferenserna som återfinns i UniProt databasen. Dessa webbsidor är sidor med 

information från den specifika databas och det specifika id-nummer som är korsrefererade 

ifrån UniProt. Resultatet motsvarar de förväntningar vi hade på projektet och nu kan 

BioSpider presenteras med ytterligare funktionalitet och visa på att tekniken som BioSpider 

använder fungerar i praktiken. 
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Avslutande diskussion 

Resultatet motsvarade våra förväntningar och visar att BioSpider och den problemlösningen 

fungerar i praktiken. Framtida arbete med BioSpider vore att öka på antalet databaser som 

stöds och titta på vad för mer funktionalitet man skulle kunna baka in i BioSpider som är till 

nytta för de potentiella användare som vill använda BioSpider för att underlätta i sitt arbete 

inom det biologiska området. Även förfina de lösningar som har gjorts och kanske ytterligare 

efterforskning om det finns bättre lösningar på de databaserna som jag har implementerat i 

BioSpider. 

Under examensarbetets gång har jag lärt mig mycket om hur det är att arbeta med ett större 

projekt som BioSpider, ett projekt som inte bara är för privat bruk utan för en potentiellt 

större användarkrets. BioSpider är långt ifrån klart då den nu endast kan behandla ett fåtal 

databaser utav de hundratals som finns inom bioinformatiken. De stora utmaningarna i 

detta projekt var under förundersökningsfasen av examensarbetet med den stora mängd 

data som finns tillgänglig och hur svårt det kan vara att veta vad som är relevant och vad 

som inte är relevant då min kunskap inom ämnet biologi är begränsat då jag ej är en biolog. 

Detta har gjort att svårighetsgraden har varit hög men så småningom fick jag klarhet i hur de 

aktuella databaserna fungera och vad som ansågs som relevant data för projektet och kunde 

utforma modulerna till BioSpider. Vid implementering av resultatet av förundersökningen 

uppkom några svagheter och designmissar i BioSpider, dessa har dock kunna åtgärdats eller 

kommer att åtgärdas. 
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