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  containers, files –נוספים בפייתון תרגילים  .3

 

 יםקבצ 03.

מתוך כרומוזום באורך לא ידוע כלשהו  DNAהמכיל רצף  sc_dna_c1.txtקובץ באתר תמצאו 

 .Saccharomyces cerevisiae S288cהשמר  של 1' מס

ישנה שורה ובה הערה , לפני הרצף עצמו, בפורמט זה. FASTAרמט הקרוי ומיוצג בפ ץבובק ףהרצ

ותאור  אלא מכילה את שמו, עצמו DNA -שורה זו אינה חלק מרצף ה. 'gi<'שמתחילה בתווים 
 .קצר שלו

 :לדוגמה

>gi|30407146|emb|AL844501.1| Plasmodium falciparum strain 3D7, chromosome 1 

CTAAACCTAAACCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAAAACCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAAACCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAACCCTAAACCCTAAACCTAAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTG 

AACCCTAAACCCTGAACCCTAAA… 

 

 . ברצף שבקובץ GC -עליכם לגלות את אחוז ה

שורת הכותרת של הרצף . צמוצריך להיות מחושב מתוך רצף הבסיסים ע GC -אחוז ה: שימו לב
 . איננה חלק ממנו

 

 :פעלו לפי ההנחיות הבאות

 openפיתחו את הקובץ באמצעות  -

 .sc_dnaיוצבו לתוך משתנה בשם , ללא שורת הכותרת, עצמו DNA -דאגו לכך שרצף ה -

 .GCהשתמשו בפונקציה שראינו בשיעורים הקודמים לחישוב אחוז  -

 .לא לשכוח לסגור את הקובץ -

 

 narydictio -מילון  3.3

 ? מה עושה הפונקציה הבאה

 , נסו להבין תחילה מהקוד עצמו

 .כ נסו להריץ על מקרים שונים"ואח

  

def codons_stats(dna): 

     count = dict() #empty dictionary 

 

     for i in range(len(dna)-2): 

          if dna[i:i+3] in count: 

               count[dna[i:i+3]] += 1 

          else: 

               count[dna[i:i+3]] = 1 

     return count 
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 ניםמילועוד  2.3

 . לחלבון DNAבעבר ראינו פונקציה שמתרגמת רצף 

( dictionary)להלן מילון . אותיות לכתיב של אות אחת 3הפעם נרצה לתרגם חלבון בכתיב של 
 .בפייתון שיסייע לנו

code321 = {"GLY" : "G", "ALA" : "A", "LEU" : "L", "ILE" : "I", 

"ARG" : "R", "LYS" : "K", "MET" : "M", "CYS" : "C", 

"TYR" : "Y", "THR" : "T", "PRO" : "P", "SER" : "S", 

"TRP" : "W", "ASP" : "D", "GLU" : "E", "ASN" : "N", 

"GLN" : "Q", "PHE" : "F", "HIS" : "H", "AAA", "A"} 

 

 . ל יש שתי בעיות"במילון הנ .א

הוסיפו למילון . "V"כידוע האות המתאימה היא . "VAL"חסר הערך עבור ואלין  .1
 :השתמשו בפקודה מהצורה. חומצה אמינית זו

code321[…] = … 

 

י שימוש "מיחקו אותו מהמילון ע. "A"הערך  םע  "AAA"יש בו מפתח מיותר  .2
 :בפקודה

code321.pop(…) 

 ? כדי למחוק איבר ממילון pop -לצריך להעביר מה  
 

 

 :prot321(prot_seq)כיתבו פונקציה בשם כעת  .ב

אותיות עם  3 -רצף חלבון כאשר חומצות האמינו כתובות בהפונקציה מקבלת  -

 ."GLN ALA GLN ILE"למשל . רווחים ביניהן

את רצף החלבון כאשר חומצות אמינו ( ללא הדפסה, returnי "ע)הפונקציה תחזיר  -

 .'QAQI': ל"בדוגמה הנ. רשומות כאות אחת

 

כדי להפריד  strשל המחלקה  splitהשתמשו בפונקציה , בתחילת הפונקציה שלכם: עזרה

 . אותיות 3את רצף החלבון לרשימה שבה כל איבר הוא 

 :למשל

>>> "GLN ALA GLN ILE".split() 

['GLN', 'ALA', 'GLN', 'ILE'] 
 

אותיות לאות אחת  3כ תוכלו פשוט לעבור בלולאה על הרשימה הזו ולתרגם כל "אח

 .באמצעות המילון


