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ELIXIR: Evropská infrastruktura
pro biologická data

Datová infrastruktura pro 
evropský výzkum ve vědách
o živé přírodě:

www.elixir-europe.org @ELIXIREurope
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Interoperability

Tools

Compute

Training

• 21 Members 
• 1 Observer

ELIXIR Hub based 
in the UK

• ELIXIR Uzly vytváří lokální bioinformatickou kapacitu v 
rámci Evropy

• Tvoří ji přes 160 Institucí sdružených pod národními uzly



ELIXIR struktura
Pět “Platforms” - Compute,
Data, Tools, Training a
Interoperability

Naplněny tzv. “Use Cases”
Marine meta-genomics,
Rare diseases, Human data,
Plants sciences a nově schválené
PROTEOMICS
METABOLOMICS a Galaxy

“Use cases” v procesu návrhu:
• Microbial biotechnology
• Food and nutrition
• Human Cell Atlas
• Human copy number variation



ELIXIR komunity jako nástroj vědeckého rozvoje
Ustavení komunity pod ELIXIR musí splňovat tato kritéria

- Široký impakt a benefit pro uživatele
- Ukázat propojení z již etablovanou vědeckou komunitou uživatelů
- Dostatečně široká základna uživatelů a technologické investice
- Silný národní zájem a benefit pro participující členy ELIXIR
- Seriózní zájem přispívat do komunity je částečný in-kind funding
- ELIXIR komunity musí vytvořit vlastní cestovní mapu s jasně demonstrovanou

potřebou
- Být primárně opřená o 5 ELIXIR platforem
- Ukázat přidanou hodnotu vyplývající z mezinárodní spolupráce

- 3 ELIXIR komunity s účastí ELIXIR CZ

Proteomics Community – Data z hmotnostní spektroskopie (Instruct, EATRIS)

Metabolomics Community – Chemická a lékařská biologie (Openscreen, ECRIN)

Galaxy Community – Nástroje pro analýzu a zpracování dat (CESNET)



ELIXIR AAI (Authorisation and Authentication 
Infrastructure) - příspěvek CZ v “Compute 
Platform” (CESNET)



Strategie uplatnění ELIXIR CZ služeb a dat
v ELIXIR Core Data Resources.

Durinx C, McEntyre J, Appel R et al. 2016 [version 1; referees: awaiting peer review] 
F1000Research 2016, 5:2422 (doi: 10.12688/f1000research.9656.1)



ELIXIR Uzly jsou
národní
implementace
harmonizovaného
FAIR 
Data Management
programu pro
life sciences



Interoperabilita dat a úloha ELIXIR CZ  v plánování
Data Management

http://elixir-cz.fairdata.solutions

“The Data Management Planning Portal”



Spolupráce a zapojení ELIXIR v integračních
projektech v rámci Life Sciences

Coordinated Research Infrastructures Building Enduring Life-science Services

CORBEL je iniciativa 13 nových biologických a medicináních
vědeckých infrastruktur (BMS Ris), které společně vytvoří
Platformu pro harmonizovaný uživatelský přístup k biologickým
a medicinálním technologiím, biologickým vzorkům datových služeb
nutných pro pokročilý vědecký
CORBEL je cílen na růst efektivního využití a produktivitu evropského
Biomedicinálního výzkumu.

CORBEL je koordinován ELIXIR



Cílem Bioschemas je interoperabilita dat v biomedicinálních disciplinách.
Je praktickou ukázkou a doporučením využívat strategii schema.org tak
Aby webová rozhraní pro zdroje a data obsahovala konzistentně
strukturované informace.
Hlavní přínos iniciativy Bioschemas je soubor specifikací který je praktickými
doporučeními jak pro interoperabilitu využívat schema.org v Life Sciences

Schema.org je soubor doporučení jak dodat sémantické znaky příslušným
Webovým stránkám a rozhraním.





EOSC-LS: Integrované služby od distribuovaných infrastruktur

RI	Data	experti pro	uživatelský projekt	– 1	expert	na RI	pro	uživatelskou podporu

Uživatelské služby přístupu (AAI,	
ARIA,	…)

FAIR data services:
Publikovaná Life	science	data	&	v	EOSC	data	katalogu

Life	science	clouds

Tools	&	Workflows spolupráce

Služby a	management	pro	přístup k	
citlivým datům (huma data)

Uživatelský přístup k	Data,	Tools	&	Workflows
Řízené výzvy,	podporován 13	BMS	RI
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Open	

Access	
controlled	
human	data

KonzorciumIndividuální uživatel



Potřeby a potenciální benefit uživatelů
EU-OPENSCREEN / INSTRUCT /EBI v rámci EOSC

• The European Chemical biology Database (ECBD)  
od EU-OPENSCREEN spravuje data z projektů
“Chemical biology and drug discovery” od partnerů v 
rámci sítě EU-OS 

• Cílem je produkce cenných avšak výpočetně
náročných a komplexních primárních datasetů v 
programech které jsou dostupné uživatelské
komunitě pomocí

• Nové příležitosti k implementaci a využití
analytických nástrojů v EU-OSC a umožnit AI a Big 
Data :

• Integrace s ChEMBL a existujícímí nástroji

• Zpracování buněčných snímků pro zjištění nových vztahů
mezi fenotypem a strukturou

• Identifikace nových cílů a buněčných drah

• Identifikace nových sloučenin pro vývoj léčiv


