
Introduccio a la  

programacio amb PERL 
- PER PRINCIPIANTS - 



Perquè és tan útil? 

Perfils d’un bioinformàtic 

 

Què és un llenguatge de programació? 

Codi interpretat vs. compilat 

Perquè PERL? 

Instal·la PERL 

El meu primer programa en PERL  

 

Noms 

Noms de les variables 

  Escalars  

  Matrius  

  Matrius associatives 

Variables escalars 

  Característiques  

Operadors 

Concatenació  

Funcions 

   Length 

   Uc i lc 

 Guarda dues seqüències de DNA en dues variables diferents.  
 Imprimeix-les, en línies diferents.  
 Concatena-les i imprimeix-les.  
 Calcula la longitud de les dues seqüències.  

 
 Intenta escriure scripts senzills amb les funcions que has après.  

 

Matrius 

Característiques  

Operadors 

   Accedir a un element de la matriu 

   Obtenir el número d’elements de la matriu 

   Reverse 

   Sort 



Funcions 

Pop  Push 

Shift  Unshift 

Split  Join 

Matrius associatives 

Característiques  

Keys 

Values  

Operadors 

   Accedir a un element de la matriu associativa 

File Handling  

 Escriu un programa que obri un fitxer *.txt amb el següent contingut: 

AAGTATCGGTAGCGAGTAGCGCGCTATATATGCGTAGCGTAGCTA 

 El programa haurà de llegir la seqüencia i imprimir-la. 
 Imprimeix la seva reversa.  

 

 Escriu un programa que llegeixi dos fitxers diferents.  
 Imprimeix el contingut del primer fitxer i seguit, el contingut del segon.  

 
 Guarda en una matriu associativa e l codi genètic. Aquesta matriu contindrà tots els codons i els seu corresponents 

aminoàcids. 
 Imprimeix tot els codons del codi genètic (keys). 
 Mostra a quin aminoàcid corresponen els codons ACG, GGC i CGA. 
 Utilitza la funció STDIN per saber qualsevol aminoàcid.  

 
 Obre un fitxer FASTA i guarda el ID en una variable i la seqüència en una altra. Imprimeix-ho. 

 
 Intenta escriure scripts senzills amb les funcions que has après.  

 

If – else – elsif  

Operadors comparatius per números i cadenes 

Bucles 

While 

Foreach  

For 

 

 Escriu un programa que sigui un bucle infinit. 
 

 Escriu un programa que conti el número de codons d’una seqüència de DNA. 
 

 Intenta escriure scripts senzills amb les funcions que has après.  
 

 

 

 

 



Cerca  de patrons 

Operador s 

Operador t 

Metacaràcters i quantificadors 

Extracció 

Funció subtr 

Funció index 

El format FASTA 

 Escriu un programa que converteixi una cadena de DNA a RNA. 
 

 Escriu un script que generi la cadena complementària i la complementària reversa d’una seqüencia de DNA. 
  

 Escriu un programa que obri un fitxer *.txt amb el següent contingut: 

AGGATGCGTAGCGATTCAGAGGATAGCGGATTCGGGTCCCAGTAGGGCGTAAGCTTAGATCG 

 El programa ha de llegir la seqüència i imprimir-la.  
 Troba-hi seqüències de restricció de EcoRI (GAATTC) utilitzant la cerca de patrons. 

 Escriu un programa que obri un fitxer FASTA i: 

 Guarda el ID en una variable. 

 Guarda el contingut en una altra variable. Després, converteix la seqüència multi-línia en una única seqüència 
d’una línia. 

 Escriu un programa que obri un fitxer *.txt amb el següent contingut: 

AAGTATCGGTAGCGAGTAGCGCGCTATATATGCGTAGCGTAGCTA 

 El programa haurà de llegir la seqüència i imprimir-la, i contar:  
 El número de bases A 
 El número de bases C 
 El número de bases T 
 El número de bases G 

 Calcula el percentatge de GC. 
 

 Intenta escriure scripts senzills amb les funcions que has après.  
 

 

 

 

 


