
Miljoni DNA aluspaari sekveneerimine aastal 2001 maksis ca 10 000€. 
Aastal 2010 ca 1€. Tänane hind on ca 0.001€. [1]

Lisaks hinnalangusele on ka sekveneerimiskiirus tõusnud enneolema- 
tule tasemele. 2003. aastal lõppenud Inimese Genoomi Projekt, mille 
käigus sekveneeriti inimese täisgnenoom, kestis 13 aastat [2].  Sama töö 
võtab täna aega 5 tundi [3].

Mida odavamaks ja paremaks mingi tehnoloogia muutub, seda populaarsemaks see ka üldjuhul 
saab. Pole mingit põhjust kahelda, et sama ei juhtu ka DNA sekveneerimisega, ning sellega seoses,  
kogu üldise genoomika valdkonnaga. Pole ka põhjust kahelda, et tõuseb nõudlus selle valdkonna 
tööriistade järele. Olles äsja kirjutanud enda bakalaureusetöö, tean omastkäest, et üks tööriist mida 
veel turul ei ole, on kohandatavate võimalustega geenigraafikute joonistamise programm.
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Kuidas praegu käib?
Olemasolevad programmid on enamjaolt suunatud 
geenide kaardistamisele ja geeni kaartide uurimi- 
sele. Näiteks SnapGene, Clone Manager ja MEGA. Mõ- 
ned neist võimaldavad ka piltide salvestamist, kuid 
ükski neist ei võimalda enda käe järgi geenigraafiku 
kohandamist või disainimist.

Täna on ainuke lahendus kasutada professionaal- 
seid disainitarkvarasi nagu Adobe Illustrator, kuid ta- 
vapäraseid geenigraafikuid on seal keeruline luua. 
Lisaks on need kallid ja neid on raske õppida.

Lahendus
Olen teinud algust veebirakenduse arendamisega, 
kus on võimalik juba praegust lihtsamaid geeni- 
kaarte luua (genedraw.com)  ja mida kasutasin osa- 
liselt enda  bakalaureusetöö graafikute tegemiseks.

Lõpplahendus oleks suunatud kasutamiseks artik- 
lite ja publikatsioonide jaoks geenikaartide loomi- 
seks, ning ka laboris tehtava töö planeerimiseks.

Värvilise muudetava geenikaardi loomine
Salvestamine .svg, .jpg või .png formaadis
Undo/redo funktsionaalsus

Kujundite lisamine (nooled, kastid, jms...)
Disainiprogrammi funktsionaaluse lisamine
.fasta formaadi põhjal geenikaardi loomine
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