
 הפקולטה לביולוגיה –הטכניון  3102אביב  במדעי החייםגישות חישוביות 

 תרגילים בנושא יסודות התכנות בפייתון .0

 

 היכרות בסיסית עם אופרטורים ופונקציות נפוצים 0.0

 .י הרצה"כ בידקו ע"ואח, חישבו תחילה לבד? מה ידפיסו השורות הבאות

a=9 

print(a*3) 

name = "barack" 

print("hello", name) 

print("hello" + name) 

print("hello", "name") 

print("hello\nyou!") 

print("len("hello\nyou!")) 

print(type(a)) 

print(type(name)) 

print(type("blablabla")) 

print(a, "a") 

b=3.14 

print(type(b)) 

print(type(a+0.2)) 

print(a) 

a=a/2 

print(a) 

print(type(a)) 

print(a/2) 

family = "obama" 

full_name = name + family 

print(full_name) 

full_name = name + " " + family 

print(full_name) 

print(full_name *10) 

print(max([1,2,3])) 
 

 קלט מהמשתמש 0.3

 .ולימדו בעזרתן כיצד מקבלים קלט מהמשתמש, הריצו את השורות הבאות

 (:טקסט)קליטת מחרוזות  .א
name = input("Please insert your name:     ") 

print(name, "that's a nice name!\n") 

print(type(name)) 

 (:int)קליטת מחרוזת תוך המרתה למספר שלם  .ב
grade = int(input("Please insert your exam grade:    ")) 

print("You got", grade, "in the exam\n"); 

print(type(grade)) 
כ טקסט שאיננו מספר "ואח, כ מספר לא שלם"אח, ל קלט שהוא מספר שלם"נסו לתת לתוכנית הנ

 ?מה קורה בכל פעם(. 3abcלמשל )כלל 

 (:float)קליטת מחרוזת תוך המרתה למספר ממשי  .ג
monitor_size = float(input("Please insert the monitor size in inches:   ")) 

print(monitor_size, "inch, must be a pretty expensive monitor!\n") 

print(type(monitor_size)) 

 .וראו מה קורה בכל פעם int, float, stringגם כאן נסו לתת לתוכנית קלטים מסוג  
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 משפטי תנאי 0.2

( מחרוזת או רשימה) dnaהמשתנה  ערכים שלעבור אילו ? מה ההבדל בין שתי התוכניות הקצרות הבאות
 ? את אותו הדברמדפיסותהן לא 

 

 

 

 

 לולאות 0.1

 : הכלילו את הפונקציה באופן הבא. DNAשל רצף  GC content -בשיעור ראינו פונקציה שמחשבת את ה

. היא רשימה items -ו( מחרוזת)הוא רצף כלשהו  seqכאשר  count(seq, items)לפונקציה החדשה נקרא 

 .seqבתוך הרצף  itemsהפונקציה תחזיר את אחוז המופעים של כל סוגי העצמים ברשימה 

 :למשל

>>> count("TATTA", ["T"]) 

60.0 

>>> count("TATTA", ["t", "T"]) 

60.0 

>>> count("TATTA", ["t", "a", "g", "c"]) 

0.0 

>>> count("RPKPQQFFGLM", ["Q", "F"])  

36.36363636363637 

 

 

 strפונקציות של המחלקה  0.1

אם , IDLE באינטרפרטר(. str)ישנן בפייתון פונקציות שמשויכות למחלקת המחרוזות , נו בשיעורכפי שראי

 .ית עם מגוון פונקציות המשויכות למחלקת המחרוזותתיפתח חלונ, tabותלחצו על המקש  ".str"תכתבו 

 helpכמו כן אפשר להשתמש בפונקציה . אפשר למצוא תיעוד רב על פונקציות אלו ואחרות ברשת, כמובן

 .שראיתם בהרצאה str.lowerתציג הסבר קצר על הפונקציה  help(str.lower)למשל הפקודה . של פייתון

  .לחקור אותן מעטו, קציות נוספות כאלובשאלה זו תתבקשו להריץ מספר פונ

 ?מה תפקיד כל אחד מהפרמטרים שניתנים לה? מחזירהמה כל פונקציה 

 .מחרוזת מטיפוס עליכם לתת לפונקציה פרמטר אחד. str.isalphaהפונקציה  .א

 

 .str.splitהפונקציה  .ב

 :למשל. ומספר שלם, תו בודד, מחרוזת: פרמטרים 3עליכם לתת לפונקציה 
 

str.split("Intro2ComputerScience", "c", 1) 

 
 ?כיצד מתנהגת הפונקציה אם לא מעבירים לה את הפרמטר האחרון

 

if  "A" in dna: 

 print("A") 

if  "T" in dna: 

 print("T") 

if  "A" in dna: 

 print("A") 

elif  "T" in dna: 

 print("T") 
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 . str.replaceהפונקציה  .ג

 (.אופציונלי)ועוד מספר שלם אחד , מחרוזות 3עליכם לתת לפונקציה 

 ?(האופציונלי)כיצד מתנהגת הפונקציה אם לא מעבירים לה את הפרמטר האחרון 

 

 .str.joinפונקציה ה .ד

 .נסו להבין בעצמכם מה יש להעביר לפונקציה ומה היא עושה

 

 : הערה כללית

 :ניתן להפעיל בשני אופנים שקולים strאת כל הפונקציות מהמחלקה 

- str.func(s, …)  כאשרfunc היא שם הפונקציה הרצויה ,s  היא המחרוזת עליה מופעלת

 :למשל. אם ישנם, כ יתר הפרמטרים"ואח, הפונקציה

course_name = "introduction to computer science" 

str.title(course_name) 

- s.func(…)  כאשרs אם ישנם, ויתר הפרמטרים, היא המחרוזת עליה מופעלת הפונקציה ,

 : למשל. בסוגריים

course_name = "introduction to computer science" 

course_name.title() 

 

 עבודה עם מחרוזות 6.0

בהמשך הקורס . מטרת התרגיל היא להתנסות בעבודה חישובית בסיסית בפייתון עם רצפים ביולוגיים
התרגיל בנוי ממשימות קטנות עם  .עם עבודה כזו" להרגיש נוח"וחשוב כבר עכשיו , נעשה זאת לא מעט

 .ם בסוףרמזי

(. מבוטא בשלבי המיוזה המוקדמים) S.Cerevisiaeשל האורגניזם  IME1של הגן  DNA -ה להלן רצף

ולבדוק כמה , אנו נרצה לתרגם את הרצף לחלבון .www.yeastgenome.orgהרצף לקוח מתוך האתר 
 . פעמים כל חומצה אמינית מופיעה בו

ATGCAAGCGGATATGCATGGAAAACTTCACGCTGCCTTAGAAGATGGTTTCTTCCTCTTT 

CCTTTTGAACAGCAACAACAACCTAACATTTATTATGACACAACCACCGATCAAGAAGAC 

CGTCCTTGTTTTTCTTTTGGATCTACAATTTCCCCTAGAAGTTGGCATTTTGAAAAGTCT 

GACAAAATTGCCTCATCTCAGCTGCAGAACTTGGTTCATACACAACCAATTCATTTAATT 

AATCCTCAAATATTGTTCAATGAAGAGTTTCTGAATTTGGAAAATATTGATTCTCAGCCT 

ATTTCCAAGGAAACGAAAACTACGAAGGACTGCACAATGGCAACTGGTCCTGAAAGAGGA 

AAAAAGAGCTCTGAAAGTACCAGATCCTCTTCATTATCATCTCTTTTTTCTAATGATGAA 

TCCGCATCTACGTTCCACTCATCATTCAATAACCATGATAACTTTCAAAAGAGCAACAGA 

AATGGAGATGATATCGATATTAGTGACACAATAAAATATGAAACTAATACAAATGCACAA 

AAAGATATCAAAATATTCCAAGAAAATTTTGAATTCAATGAATTCCCATACACACAAGAC 

TTCTACCCATATACCACTAATTATACCTATTCAAAACCCACAAATATTCATGAATCAATA 

AATTCAAAAAACACGGATTCATACTCCCAATATCAAGATCAGTTTCCACCACATACTGAT 

AACATACATTCCTTTAATAATCGTCACTATAGCAACCATAAAAGCACTAATTGTAATTAC 

TATAATAATACCAGCAATAATAACAACGCCTCCGATAATGTATATGAGGCAGATCCATTT 

ATAGATGAACCTCAGGTGCCCTCCTACTATTACCCATTAGAAATTGCCTTCGACGTTGAA 

AAATCACCACCGCCATCACTACAAAAATTAAATTCAAAAGAGTTAGAATTCCTAAAAAAG 

TTGAACTCCAAACTGTCAAGATATGCTGCGGCTTACTCCTTCAGCAGTTCTAATGATCAA 

GATTATTATGACAAGGTCAGGTTTCAAGAAATATCCTACAAGTTTAGTAAAACCTATTCT 

TAA 

 

http://www.yeastgenome.org/
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אמנם ככל הנראה עבור המשימה הספציפית הזו . ללא שימוש בכלים מוכנים, את כל העבודה נעשה בעצמנו
ולפתח עצמאות , "מאחורי הקלעים"ועלים אבל העניין הוא ללמוד איך הם פ, יש כלים מוכנים טובים

 .כדי לאפשר בהמשך פתרון בעיות ספציפיות יותר שניתקל בהן, מסויימת בעבודה עם מחרוזות

בהתאם לתשובה על  Falseאו  Trueעליכם לכתוב קוד שמדפיס ..." בידקו האם"בשאלות בהן כתוב 
 .השאלה

 (.ime1_dnaבשם )ל למשתנה "הציבו את הרצף הנ .א

 

 .אורך הרצףו את הדפיס .ב

 

לשם כך השתמשו בפונקציה (. A, T, G, C)בידקו האם הרצף מורכב אך ורק מנוקלאוטידים  .ג

check_dna וכן בפונקציה , שראינו בשיעור שעברlower  של המחלקהstr. 

 

בערכו של י הסתכלות "ענו פשוט ע? אילו תווים נוספים יש ברצף, בסעיף הקודם Falseאם קיבלתם  .ד

 .ime1_dnaמשתנה ה

 

 .strשל המחלקה  replaceהכי פשוט להשתמש בפונקציה  .נקו את הרצף מתווים שאינן נוקלאוטידים .ה

 

 .3803אורך הגן אמור להיות . הדפיסו שוב את אורך הרצף .ו

 

 .%בעזרת האופרטור  3 -אורך הרצף מתחלק בבידקו האם  .ז

 

 .בשיעור היעזרו בחיתוך מחרוזות כפי שראינו? מהו הקודון האחרון ברצף .ח

 

לשם כך תוכלו להיעזר במילון שראינו בשיעור שעבר בשם . stop codonודאו שהקודון האחרון הוא  .ט

standard . במילון הזה קוד עצירה צופיעה כתו'*' . 

 .הוא הקודון האחרון ברצף N1N2N3כאשר  standard[ 'N1N2N3' ]כיתבו 

 

 .להמשך עבודהובטוח את הגן בפורמט מתאים  ime1_dnaכעת יש בידינו במשתנה 
 

מה הרצף . שראינו בשיעור שעבר dna_translateנסו לתרגם את הגן לחלבון באמצעות הפונקציה  .י
 .נסו להבין מה הבעייה? שמתקבל

 

ודאו שאורכו מתאים . את רצף החלבון המתורגם ime1_protוהכניסו למשתנה , ל"פיתרו את הבעייה הנ .יא
  .למה שציפיתם

 

 .תו זה מהרצףמיצאו דרך לקצץ . ענו מבלי להסתכל בעין? ime1_protמהו התו האחרון ברצף החלבון  .יב

 

 .ime1_prot -בידקו האם הוא זהה ל. ל"הנ להלן רצף החלבון כפי שמופיע באתר .יג

MQADMHGKLHAALEDGFFLFPFEQQQQPNIYYDTTTDQEDRPCFSFGSTISPRSWHFEKS 

DKIASSQLQNLVHTQPIHLINPQILFNEEFLNLENIDSQPISKETKTTKDCTMATGPERG 

KKSSESTRSSSLSSLFSNDESASTFHSSFNNHDNFQKSNRNGDDIDISDTIKYETNTNAQ 

KDIKIFQENFEFNEFPYTQDFYPYTTNYTYSKPTNIHESINSKNTDSYSQYQDQFPPHTD 

NIHSFNNRHYSNHKSTNCNYYNNTSNNNNASDNVYEADPFIDEPQVPSYYYPLEIAFDVE 

KSPPPSLQKLNSKELEFLKKLNSKLSRYAAAYSFSSSNDQDYYDKVRFQEISYKFSKTYS 

 

הדפיסו את אחוז , (R –ארגינין , H –היסטידין , K –ליזין )הבסיסיות  אמיניתהחומצה אחת מהלכל  .יד

 :שעוברת על רשימה של חומצות אמינו forי לולאה מסוג "עשו זאת ע. המופעים שלה ברצף החלבון

aa_list = ["K", "H", "R"] 

for aa in aa_list: 

 … 



 הפקולטה לביולוגיה –הטכניון  3102אביב  במדעי החייםגישות חישוביות 

 
 נסיים עם כמה מוטציות בגן המקורי

 

השתמשו . ATTבסיסים לו בסוף ה פוכאשר נוס, את הגן ime1_mut1שימרו במשתנה בשם : מוטציית הארכה .טו
 .לשרשור מחרוזות+ באופרטור 

 

. "T" -ל "A" -מכאשר הבסיס הראשון שלו ישונה , את הגן ime1_mut2שימרו במשתנה בשם : ית שינוימוטצי .טז

 .ובחזרה list -לכן יש צורך בהמרה ל, immutableשימו לב שמחרוזת היא 

 

 ."G"נוסף הבסיס  5 -לפני המיקום הכאשר , את הגן ime1_mut3שימרו במשתנה בשם : הכנסהמוטציית  .יז

 .listשל המחלקה  insertהשתמשו בפונקציה 

 

. נמחק ממנו 5 -כאשר הבסיס ה, את הגן ime1_mut4שימרו במשתנה בשם : מוטציית מחיקה .יח

 .listשל המחלקה  popהשתמשו בפונקציה 

 

 ופתרונות רמזים

 .אינם מתאימים למחרוזת כזו' או " גרשיים מסוג  .שורות מרובותהרצף הזה מכיל  .א

 .lenהפונקציה  .ב

לחילופין . כמרפמט ראשון העתק של הרצף שבו כל האותיות הוחלפו לקטנות check_dnaנעביר לפונקציה  .ג

 (.?כיצד) dna_checkאפשר היה גם לשנות את הפרמטר השני של 

 (. ?מדוע) 'n\'הרצף מכיל גם תווי  .ד

. הפונקציה לא משנה את הרצף עצמו אלא יוצרת העתק של המחרוזת. ime1_dna.replace("\n", "") .ה

 .ime1_dnaלכן את התוצאה יש לשמור במשתנה 

  .ו

 print(len(ime1_dna)%3 == 0) .ז

 ime1_dna[len(ime1_dna)-3 : ] .ח

 *מודפס , standard[ 'taa' ] .ט

ואילו , המילון מוגדר על קודונים באותיות קטנות: הסיבה. בלבד '?'הרצף המתורגם מוכל מסימני  .י

ime1_dna מכיל את הרצף באותיות גדולות. 

 ime1_prot = dna_translate(ime1_dna.lower()) .יא

 plen = len(ime1_prot) .יב

print(ime1_prot[plen-1]) 
 : י חיתוך מחרוזות"הדרך הפשוטה לקצץ את התו האחרון היא ע

ime1_prot = ime1_prot[ : plen-1] 

 ==באמצעות האופרטור  .יג

 .strשל המחלקה  countאו ישירות בפונקציה  3.1אפשר להשתמש בפונקציה משאלה  .יד

 "ime1_mut1 = ime1_dna + "ATT .טו

נבצע . mutableהיא  listאבל . יתן פשוט לשנות מיקום מסוייםכלומר לא נ, immutableמחרוזת היא  .טז

בהרצאה ראו שקף )אז נמיר בחזרה למחרוזת ו, ברשימה נשנה את המיקום הראשון, list -המרה ל
 (.בנושא המרה ממחרוזת לרשימה ולהיפך

 


