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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Развоj апликациjе за коришћење алата за поравнање биолошких секвенци”

Значаj теме и области:
У биоинформатици се нуклеинске и протеинске секвенце различитих дужина пореде поступком поравнања.
Поравнањем секвенци идентификуjу се слични делови секвенци коjи, ако постоjе, могу бити знак њихове
функционалне, структуралне или еволутивне повезаности. Конструисање оптималних вишеструких поравнања
jе комплексан проблем, због чега се користе хеуристички, неоптимални алгоритми. Иако постоjи велики броj
алгоритама вишеструког поравнања, они се и даље развиjаjу са циљем убрзавања и унапређења квалитета
поравнања.
Специфични циљ рада:
Специфични циљ рада ће бити израда апликациjе коjа ће представљати интерфеjс за коришћење неколико
наjпопуларниjих алата вишеструког поравнања. Апликациjа ће бити развиjена употребом библиотеке Biopython,
екстензиjе програмског jезика Python за биоинформатичке примене. Алати коjи ће бити укључени у апликациjу
користе различите алгоритме и технике и могу се упоредити на основу различитих критериjума, на пример на
основу квалитета вишеструког поравнања (коjи се одређуjе увођењем разних схема бодовања) или алгоритамске
сложености (просторне и временске). У раду ће бити извршена и упоредна анализа представљених алата у
односу на познате benchmark базе вишеструких поравнања.
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