CloudDNA Genomika – aplikace pro zpracování genomických dat
CloudDNA Genomika je ucelená aplikace pro chovatele, kteří genotypují. Najdou zde všechna
zvířata, kterým byla vypočítaná genomická PH. Aplikace umožňuje jednoduše zpracovávat získaná
data, která mohou třídit a porovnávat podle jejich požadavků.
Přihlášení: V iGenetika.cz najdete odklik do aplikace

Stažení dat: Klikněte na tlačítko Download (stáhnout).

Po stažení dat je nutné nahoře ve žlutém řádku ,,Povolit úpravy“. Nyní se Vaše data nahrála do
programu. Soubor můžete zavřít, je uložen ve Vašem počítači.

Dashboard: V úvodním přehledu se můžete podívat, jak si Vaše stádo vede k průměru ČR. Také tu
zjistíte, jak se hodnoty gSIHu, mléka, tuku a bílkovin vyvíjí podle měsíců narození.

Genomovaná zvířata: Zde si můžete vytvářet přehledné tabulky, řadit genomovaná zvířata podle
požadovaných kritérií. Najdete tu seznam všech genotypovaných zvířat s možností řazení (kliknutím
na hlavičku u každého sloupce) a filtrování (data narození nastavením rozmezí do horních rámečků).
Ve vyhledávacím poli ,,Search“ můžete zadat číslo zvířete, registr, jméno otce, číslo matky... Je možné
napsat i pouhou část hledaného textu (např. poslední 3 čísla zvířete).
Modře vyplněná pole označují možnost prokliku – klikem na číslo zvířete otevřete katalogový list
z iGenetiky, kliknutím na jméno otce plynule přejdete do prohlížeče eSkotu, kliknutím na matku do
prohlížeče Plemenic. Na konci řádku najdete u každého zvířete sloupečky link, lupu a +, prvním
zobrazíte zvíře v prohlížeči plemenic, druhým rozkliknete detail PH a třetím celou historii PH.
Ikonky vlevo nahoře Vám dávají možnost vygenerování podle zadaného filtru se všemi PH a
informacemi o zvířeti do Excelu. Pomocí tlačítka lupy s + můžete hledat pomocí podrobnějšího filtru,
druhou lupou se všechny filtry ruší.
Stejně jako ve starší verzi se zeleně označují hodnoty, které jsou v rámci genotypovaných zvířat
v populaci nejlepší (10 % tmavě, 25 % světle), červeně naopak nejhorší.

Porovnání býků: Můžete tvořit přehledy, jak se který býk projevuje ve stádě. Lze hledat konkrétního
býka, řadit podle jednotlivých PH nebo počtu dcer, které se po rozkliknutí zobrazí, včetně svých PH.
Samozřejmostí jsou prokliky do prohlížeče býků (eSkot).

Užitkovost: Zobrazí všechny genotypované krávy, které již mají vlastní užitkovost. Opět tu lze filtrovat
podle rozmezí data narození. Dále si můžete vybrat, zda se chcete podívat na pouze na zvířata
s ukončenou 100denní laktací nebo Vás zajímají jen celé ukončené laktace (přednastaveno). Také je
možné filtrovat podle množství nadojeného mléka za ukončenou laktaci.

Pokud chcete nadále pracovat s původním programem ClouDNA
(kde je možné vytváření vlastního chovného cíle a sledování grafů PH) stáhnete data pomocí tlačítka
Download ClouDNA v nové aplikaci, tím vytvoříte klasický soubor dash (stejně jako v kap. Stažení dat
výše), tento soubor si nahrajete do původního programu ClouDNA a pracujete s ním jako obvykle.
Starší verze je ke stažení na webu www.holstein.cz.
Vzhledem k tomu, že aplikace může v některých webových prohlížečích fungovat mírně odlišně,
prosíme, dejte nám o tom vědět. Pracujeme na dalších možnostech vylepšení a za zpětnou vazbu
budeme rádi.
V případě dotazů, komplikací nebo návrhů doplnění informujte Ing. Lipovského (lipovsky@cmsch.cz)
a v kopii posílejte na vondrasek@holstein.cz

