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9. Perl I/O, annotáció

NAGY MENNYÍSÉGŰ ADATOK elemzéséhez külön programokat kell
írni. A legyegyszerűbb esetben csak azért, hogy egyik formátumból a má-
iskba konvertáljuk át, de persze minél komolyabb probléma érdekli az
embert, annál bonyolultabb bonyolultabb elemzési lépéseket kell leprogra-
mozni.

Változó deklarációk

Egy Perl programban alapértelmezésben minden változó automatikusan
„létrejön”, amikor először előfordul. Hasznos viszont előre deklarálni a vál-
tozóinkat. A use strict; utasítás a program elején szigorítja a kiértékelést:
minden változót kötelező deklarálni, ehhez a my utasítást használjuk.

#!/usr/bin/perl

use strict; # csak szigorúan deklarált változók

my $elso = 1; # elso változó deklarálása értékadással

my @masodik; # masodik változó inicializálás nélkül

my ($a, $b, $c); # három változó együttes deklarálása

$lso = $elso+1; # elgépelés: hiba a strict miatt (nincs $lso)

Fájlok olvasása-írása Perlben

Már láttuk a szöveg fájl olvasásának legegyszerűbb módját: while(<>). Ha
átirányítottuk a standard inputot, akkor ez egy fájlból olvashat:

% ./olvas.pl < ebbol.faa

De ugyanez elérhető úgy is, hogy a fájl nevét argumentumnak adjuk
meg:1 1 Ugyanis egészen pontosan amikor a Perl

a <> kifejezéshez ér, akkor megnézi, hogy
van-e egy argumentum, azaz, hogy a @ARGV
lista üres-e. Ha nem, akkor a $ARGV[0]
fájlt megnyitja olvasásra és azt tekinti
standard inputnak.

% ./olvas.pl ebbol.faa

Írásra szintén használható a standard output átirányítása:
% ./ir.pl > ebbe.out

Az átirányításos technikán felül megnyithatunk még akármennyi fájlt
olvasásra vagy írásra a programon belül. A megnyitott fájlra egy speciális
változó, a filehandle hivatkozik: ezeket $ nélkül csupaszon nevezzük el. A
filhandle-t a fájl megnyitásakor az open utasítás első argumentumaként adjuk
meg.

#!/usr/bin/perl

use strict; # csak szigorúan deklarált változók

my $filename = shift @ARGV; # elsö argumentum a fájl név

open OLVASNI, "<$filename"; # fájl megnyitása, OLVASNI a filehandle

while (<OLVASNI>) # soronkénti olvasás, amíg nincs vége

{

# most $_ a fájl sorain iterál végig

}

close OLVASNI; # megnyitott fájlt le kell zárni

Megnyitás olvasásra. Ehhez az open második argumentuma a < szimbólum-
mal kezdődik, azt követi a fájl neve/elérési útvonala. Ha a fájl nem érhető
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el, akkor nem hal meg a program, de az open hamis logikai értéket ad vissza.
Ilyenkor szokás a programban hibát jelezni a die utasítás segítségével:

open OLVASNI, "<$filename" or die("Nem tudom megnyitni: $filename");

# "or": csak akkor fut le a die, ha open hamisat ad vissza

Megnyitás írásra. Ehhez a > szimbólummal kezdjük a második argumentu-
mot, és a print utasításban megadjuk a filehandle-t:

open IRNI, ">$f" or die("Nem tudok ide írni: $f");

print IRNI "Csak egy sor.\n"; # nincs vesszö a filehandle után!

close IRNI; # mindig le kell zárni

Adatstruktúrák

A Perl összetett változótípusai két alapvető adatstruktúrát implementálnak:

? tömb (lista): elemek sorozata, elérés index (pozíció) alapján — változó
neve @ szimbólummal kezdődik

? hash tábla: (azonosító, érték) párok halmaza, elérés egyértelmű azonosító
(kulcs) alapján, nincs definiált sorrend az elemek között — változó neve
% szimbólummal kezdődik

Lista

deklaráció my @foo;

értékadás my @foo = ("egy", "megérett", "a", "meggy"); négyelemű tömb
hozzáférés egy elemhez my $a = $foo[2];

$foo[100]="szaz"; lista automatikusan tágul, ha kell
$foo[1]="nem érett meg"; létező elem kicserélése

új elem hozzádása push @foo, "végére";

lista hossza my $elem_szam = $#foo+1; $# az utolsó index (-1 ha üres lista)
első elem + eltolás my $elso = shift @foo;

Hash

deklaráció my %foo;

értékadás my %ford = ("egy", "one", "ketto", "two"); kételemű táblázat
my %ford = (egy => "one", ketto => "two"); ugyanaz csinosabban

hozzáférés my $num = $ford{"egy"}; kapcsos zárójelben a kulcs
$ford{"három"}="three"; új kulcs
$ford{"egy"}="uno"; létező kulcshoz tartozó érték kicserélése

kulcs létezik? if (exists $ford{$szo}) ...

kulcsok listája my @ismert = keys %ford; ki tudja milyen sorrendben
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Táblázatos szövegfájl olvasása

Egy táblázatot szövegfájlban két módszerrel szokás tárolni: (1) fix oszlopszé-
lességgel, vagy (2) oszlopok közti elválasztó karakterrel. Fix oszlopoknál a
substr utasítás segít szétszedni egy sort a mezőire. Elválasztó karakter hasz-
nálatakor (pl. TAB), a split utasítás segít: my @cells = split /\t/;

szétvágja a $_ változót a tabulátoroknál (\t), és az eredményt a @cells
tömbbe teszi. A következő program a blastp táblázatos outputját (blastp -outfmt 6 ...

vagy 7) olvassa: génenként csak a legjobb találatot tartja meg.

#!/usr/bin/perl

use strict;

my %query_besthit; # kulcs = gén azonosító

my %query_evalue; # kulcs = gén azonosító

while (<>) # input a blastp -outfmt 7 kimenete

{

if (substr($_,0,1) ne "#") # megjegyzés sorokat átugorjuk

{

chomp; # sor vége jelet levágni

my ($query_id, $subject_id, $pct_identity,

$ali_length, $num_mismatches, $num_gapopens,

$query_start, $query_end,

$subj_start, $subj_end,

$evalue, $score) = split /\t/; # 12 oszlop

if (exists $query_besthit{$query_id})

{

# láttuk már

if ($evalue < $query_evalue{$query_id})

{ # ez jobb mint amit láttunk

$query_evalue{$query_id}=$evalue;

$query_besthit{$query_id}=$_;

}

} else

{ # eltároljuk, elsö találat

$query_evalue{$query_id}=$evalue;

$query_besthit{$query_id}=$_;

}

}

}

foreach my $query_id (keys %query_besthit) # minden kulcsra

{

print $query_besthit{$query_id}, "\n";

}

GFF3

Többféle fájl formátum létezik genom annotációk leírására. Ezek egyike
a GFF2 (Generic Feature Format). Ez egy 9-oszlopos, tabulátorral elválasz- 2 http://www.sequenceontology.org/gff3.

shtmltott táblázatos szöveg fájl. Megjegyzés sorokat hashmark # kezdi az első
pozícióban. Minden más sor egy-egy genom régiót annotál. A legelső sor
##gff-version 3 megadja, hogy a GFF specifikáció 3-as verzióját használ-
juk.
##gff-version 3
scaffold1.1 FIG CDS 2990 4411 . + 2 ID=fig|358.71.peg.3;Name=D-2-hydroxyglutarate dehydrogenase
scaffold1.1 FIG CDS 24850 26964 . - 1 ID=fig|358.71.peg.24;Name=FIG00986041: hypothetical protein

http://www.sequenceontology.org/gff3.shtml
http://www.sequenceontology.org/gff3.shtml
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Index Mező neve Leírás

0 seqid a kromoszóma / contig neve
1 source az annotáció forrása (pl. BLASTP)
2 type az annotáció típusa: előre definiált szótárból, pl. CDS
3 start kezdet a kromoszómán (első pozíció 1)
4 end utolsó pozíció (mindig ≥ start)
5 score pontozás (pl. E-value)
6 strand szál: + - vagy . (mindegy)
7 phase kódoló régió fázisa (0,1,2): baktériumoknál nincs sok értelme (és RAST rosszul használja)
8 attributes további attribútumok listája kulcs=érték szintaxissal, pontosvesszővel elválasztva

Néhány szokásos attribútum:

? ID = x egyedi azonosító

? Name = s név

? Target = r illesztéseknél az illesztett régió leírása: target_id start end vagy target_id start end strand.
ID=match99;Target=NZ_CP011247.1 1387368 1387673

Gyakorlat (10 pont)

Eheti gyakorlat: fájlolvasás, annotációs sáv írása.

A genomjainkat összehasonlítottam több referencia genommal:
Referencia (R) Teljes név
Ach5 Agrobacterium tumefaciens Ach5
F2 Agrobacterium tumefaciens F2
H13_3 Agrobacterium tumefaciens H13-3
K84 Agrobacterium radiobacter K84
S33 Agrobacterium tumefaciens S33
S4 Agrobacterium vitis S4
Bsui Brucella suis 1330
Mrad Methylobacterium radiotolerans JCM2831
Retl Rhizobium etli CFN 42
Rleg Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1689
Smel Sinorhizobium meliloti 1021

I Írjál Perl programot, ami egy genomi homológiákat annotáló, GFF3 formátumú sávot ír. Az alábbi input fájlokból
válassz ki egyet, és írd ki a neki megfelelő GFF fájlt. A Q a mi genomunkat (Chry5 vagy AT6) jelenti.

Program GFF type input fájl név

blastx protein_match blastx-Q-R.out

tblastn translated_nucleotide_match tblastn-R-Q.out

MUMmer cross_genome_match promer-R-Q.coords

MUMmer cross_genome_match nucmer-R-Q.coords

A blastx és tblastn programokat az -outfmt 7 kapcsolóval futtattam: lásd a fájlokat a mezők sorrendjéhez. A
MUMmer (http://mummer.sourceforge.net) teljes genomok összehasonlítására alkalmas programcsomag. A nuc-
mer nukleotid szinten, a promer pedig 6-keretes transzlációval illeszti a genomokat. A .coords fájlok táblázatos
formátumban vannak, az első 4 sor után kezdődnek az adatok. Az [S1]-[E1] és [S2]-[E2] oszlopok megadják a
koordinátákat a referencia (R) és saját (Q) genomunkra. Itt a start-end fel van cserélve a negatív szálon: figyelj erre
a GFF outputban, ahol viszont start ≤ end és a szálat külön mezőben adjuk meg. Használd a [% SIM] oszlopot a
pontszámnak. Az utolsó két oszlop adja meg a szekvencia azonosítókat.

Beadandó: páronként/csoportonként egy Perl program és egy kiírt GFF
fájl, csatolmányban nekem elíméjlezve 2016. április 18-án 14:59-ig.

http://mummer.sourceforge.net

