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బయోఇన్పరమేటిక్స్
బయోఇన్పరమేటిక్స్ /ˌbaɪ.oʊˌɪnfərmætɪks/ (ఈ ధ్వని విన్ండి) అనేది ఒక ఇంటరడిసిన్రీ క్షమత్మ
ర ు, ఇది జీవ
సమాచారమున్ఽ గరహంచఽటకు పద్ద త్ులు మరడయు స్వేర్ సధ్నాలన్ఽ అభివిదిధ చేసత ఽంది. విజఞాన్శసత ంర యొకక
ఇంటరడిసిన్రీ రంగంలో, బయోఇన్పరమేటిక్స్ కంపయూటర్ సైన్స్, బయాలజీ, మాూథమెటిక్స్, మరడయు ఇంజనీరడంగి న్ఽ
కయౌ జీవశసత ర డేటాన్ఽ విశలిషంచడానికి మరడయు అరథం చేసఽకోవడానికి ఉపయోగపడుత్ుంది. బయోఇన్పరమేటిక్స్
సైకోకో విశలిషణలో జీవ పరశ్నలన్ఽ గణిత్ మరడయు గణాంక పద్ధ త్ులన్ఽ ఉపయోగడంచి ఉపయోగడసత ఽంది. మరడంత్
విసత ిత్ంగ, బయోఇన్పరమేటిక్స్ గణాంకలు మరడయు జీవ విజఞాన్ శసతానికి కంపయూటింగ్.

bio informatics
Map of the human X chromosome (from the National Center for Biotechnology Informationwebsite

బయోఇన్పరమేటిక్స్, వరడ పద్ద తిలో భాగంగ కంపయూటర్ నుర ర గరమంగున ఉపయోగడంచఽకునే జీవసంబంధ్మెైన్
అధ్ూయనాల శ్రీరనికి ఒక గొడుగు పద్ం, అదే విధ్ంగ పరత్ేూకంగ జెనోమక్స్ రంగంలో పరత్ేూకమెైన్ విశలిషణ "ైలి న్స్"
న్ఽ సాచిసఽతంది. బయోఇన్పరమేటిక్స్ యొకక సధారణ ఉపయోగలు అభ్ూరడథ జన్ఽూవులన్ఽ మరడయు సంగడల్
న్ాూకిియోటైడ్ నుయౌమారడపసమ్స్ (SNP లు) న్ఽ గురడతంచాయ. త్రచఽగ, వూధి యొకక జన్ఽూ నురతిపదికన్ఽ,
పరత్ేూకమెైన్ ఉపయోజనాలు, కవయౌ్న్ లక్షణాలన్ఽ (వూవసయ జఞత్ులలో esp.) లేదా జనాభాల మధ్ూ త్ేడాలన్ఽ
బాగ అరథం చేసఽకునే లక్షూంత్ో ఇటువంటి గురడతంపున్ఽ త్యారు చేసత రు. త్కుకవ సంపరదాయ పద్ధ తిలో,
బయోఇన్పరమేటిక్స్ న్ాూకిియక్స ఆమిం మరడయు నుర ర టీన్స స఼కెవన్ఽ్లోి సంసథగత్ సాత్ారలన్ఽ అరథం చేసఽకోవటానికి
పరయతినసఽతంది, నుర ర టోమక్స్ అని లుసతరు.
లక్షయూలు [మారుు]
వివిధ్ వూధి పరడసథ త్
 ులోి సధారణ సలుూలార్ కరూకలానులు ఎలా మారుత్ునానయో త్ెలుసఽకోవడానికి, ఈ
కరూకలానుల యొకక సమగర చిత్ారనిన రూను ందించడానికి జీవసంబంధిత్ డేటాన్ఽ కయౌ ఉండాయౌ. అంద్ఽవలి
బయోఇన్పరమేటిక్స్ యొకక రంగం అభివిదిధ చెందింద్ని, ఇది పరసత ఽత్ం వివిధ్ రకల ైన్ డేటా విశలిషణ మరడయు
వూఖాూనాలకు సంబంధించిన్ది. ఇంద్ఽలో న్ాూకిియోటైడ్ మరడయు అమెైనో ఆమి శలణ
ర ులు, నుర ర టీన్స డొమెైన్ి ఽ మరడయు
నుర ర టీన్స నిరేణాలు ఉంటాయ. [15] డేటాన్ఽ విశలిషంచడం మరడయు వివరడంచడంలో వసత వ పరకయ
ిర గణన్ జీవశసత ంర
వల సాచిసతరు. బయోఇన్పరమేటిక్స్ మరడయు గణన్ జీవశసతాలలో ముఖూమెైన్ ఉప-విభాగలు:

వివిధ్ రకల ైన్ సమాచారం యొకక సమరథవంత్మెైన్ యాకె్స్, ఉపయోగం మరడయు నిరవహణన్ఽ సధించే
కంపయూటర్ నుర ర గరమి అభివిదిధ మరడయు అమలు
కొత్త అలోోరడథంల అభివిదిధ (గణిత్ సాత్ారలు) మరడయు గణాంక పరమాణాలు ద్ద డేటా సమత్ుల సభ్ుూల మధ్ూ
సంబంధాలన్ఽ అంచనా వేసత య. ఉదాహరణకు, ఒక కరమంలో ఒక జన్ఽూవున్ఽ గురడతంచడం, నుర ర టీన్స నిరేణానిన
మరడయు / లేదా చరూన్ఽ అంచనా వేయడం మరడయు కి సవర్ నుర ర టీన్స స఼కెవనస్సఽక సంబంధించిన్ సనినవేశలు యొకక
కుటుంబాలకు సంబంధించిన్ పద్ధ త్ులు ఉనానయ.
బయోఇన్పరమేటిక్స్ యొకక నురధ్మక లక్షూం జీవ పరకయ
ిర ల అవగహన్ ంచడం. ఏదేమెైనా ఇది ఇత్ర విధానాల
న్ఽండి వేరుగ ఉంటుంది, అయత్ే, ఈ లక్షయూనిన సధించడానికి గణన్ పద్ధ త్ులన్ఽ అభివిదిధ చేయడానికి మరడయు
అమలు చేయడానికి దాని ద్ిషవ ఉంది. ఉదాహరణలు: న్మూనా గురడతంపు, డేటా మెైనింగ్, యంత్ర అభాూస
అలోోరడథంలు మరడయు విజువల ైజమషన్స. జన్ఽూ వూకతతకరణ మరడయు నుర ర టీన్స-నుర ర టీన్స సంకరషణల అంచనా, జన్ఽూ-వూపత
సంఘం అధ్ూయనాలు, పరడణామం యొకక మోడయౌంగ్, జన్ఽూ సమాహారం, ఔషధ్ రూపకలన్, ఔషధ్ రూపకలన్,
ఔషధ్ రూపకలన్, నుర ర టీన్స నిరేణం అమరడక, నుర ర టీన్స నిరేణ అంచనా, మరడయు సల్ డివిజన్స / మెైట ోసస్.

బయోఇన్పరమేటిక్స్ ఇపుడు డేటాబేసి ఽ, అలోోరడథంలు, గణన్ మరడయు గణాంక పద్ధ త్ులు మరడయు జీవ డేటా యొకక
నిరవహణ మరడయు విశలిషణ న్ఽంచి త్ల త్ేత లాంఛన్నురయమెైన్ మరడయు ఆచరణాత్ేక సమసూలన్ఽ
పరడషకరడంచడానికి సదధ ాంత్ం మరడయు పురోగతిని కయౌగడసత ఽంది.

గత్ కొనిన ద్శబాదలోి, జన్ఽూపరమెైన్ మరడయు ఇత్ర పరమాణు పరడశోధ్న్ సంకమతిక పరడజా ఞనాలలో మరడయు
ఇన్పరమేషన్స టకనలజీలలో అభివిదిధలో వేగంగ అభివిద్ఽధలు పరమాణు జీవశసతానికి సంబంధించిన్ విపరీత్మెైన్
సమాచారనిన ఉత్తిత చేయటానికి కయౌనుయ. బయోఇన్పరమేటిక్స్ అనేది జీవ సంబంధ్ పరకయ
ిర ల గురడంచి
త్ెలుసఽకోవడానికి ఉపయోగడంచే గణిత్ మరడయు కంపయూటింగ్ విధానాలకు ఇవవబడిన్ ్రు.

బయోఇన్పరమేటికోలో సధారణ కరూకలానులు DNA మరడయు నుర ర టీన్స సనినవేశలు మాూంగ్ మరడయు విశలిషంచడం,
DNA మరడయు నుర ర టీన్స సనినవేశలు వటిని సరడనుర లుడానికి, మరడయు నుర ర టీన్స నిరేణాల యొకక 3-D న్మూనాలన్ఽ
సిషవంచడం మరడయు వీక్షించడం వంటివి.

