
השוואה בין רצפים של חלבונים, 
 המיוצגים באמצעות אותיות

 )modeling and abstraction( הפשטה ומידול

הפשטה ומידול הם כלים בהבנה של בעיה, מצב או תהליך. מידול משמעו 
מיפוי הגורמים בבעיה והקשרים ביניהם, וזיהוי הגורמים המשמעותיים 

ביותר מביניהם. הפשטה היא הבאת הבעיה לצורה כללית יותר, שמאפשרת 
מבעיות לזהות את הקשר בין הבעיה לבעיות אחרות, לטפל בה בכלים 

  קודמות ולהשליך ממנה לבעיות אחרות.

תהליך ההפשטה והמידול כולל בחירה של נקודת מבט או היבט מסוים של 
התעלמות ממידע שאינו רלוונטי הבעיה שאותו אנחנו מעוניינים לחקור, ו

להיבט זה. במקרים רבים נכללת בכך בחירה של הסקאלה הרלוונטית 
לבעיה (בזמן, במרחב ועוד). לבעיה נתונה יכולים להיות מודלים שונים 

 שיתמקדו בהיבטים שונים, ויספקו תובנות שונות לגביה.

ייצג כל חלבון למשל, נניח שאנו מעוניינים להשוות בין שני חלבונים. נוכל ל
רצף של תווים, שייצגו את חומצות האמינו שמרכיבות  –בתור מחרוזת 

אותו. עכשיו נוכל להשתמש בפונקציות מוכנות של פייתון להשוואה בין 
מחרוזות, כדי למצוא באילו חומצות אמינו נבדלים החלבונים. גם אם נרצה 
DNAלהשוות בין רצפים של  , כי הבעיה , נוכל להשתמש באותן הפונקציות

השוואה של מחרוזות. –המופשטת היא אותה הבעיה   

דוגמה נוספת היא גרפים, שהם אובייקטים מופשטים שמתארים קשרים 
בין גורמים. וניתן להשתמש בהם כדי לתאר מבנים ביולוגיים הכוללים 

אינטראקציות בין אובייקטים ביולוגיים, כמו חלבונים. כך, נוכל להשתמש 
ים שידועות מהתורה המתמטית שעוסקת בהם כדי לנתח את הבעיה.בתכונות של גרפ  

גם הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית המתארת את תהליך הייצור של החלבונים 
)DNA→mRNA→Protein היא מודל מופשט של תהליך, שבפועל הוא מורכב יותר ומעורבים בו גורמי (

splicingבקרה, שחבור ( זה מספק הבנה בסיסית טובה, וזה מודל ראשוני שניתן ) ועוד, אך המודל ה
 להוסיף עליו עוד גורמים כגון אלה שהזכרנו, כאשר הם רלוונטיים לבעיה בה אנו עוסקים.

]1 [  Ngoc Hieu Tran, Kwok Pui Choi   & Louxin Zhang (2012), Counting motifs in the human 
interactome, Nature Communications 

 

  

גרפים שמתארים אינטראקציות נפוצות 
]1[במערכות בקרה גנטיות  



Data Structures 

Simplified definition  - data structures are an efficient  way to store information on a computer, 
the type of the data structure will be dictated  by the way the information will be used and how 
the user will want to access that information later on, all while considering the time complexity 
and efficiency of the structure chosen. 

 

Many kinds of DS exist, the most common being the array which allows the user to access the 
information in a simple and basic way, other DS examples  - Graphs , Hash Tables, Set, Dictionary 
and more. 

 

To simplify, take a traveling salesman and his biggest problem – keeping an organized schedule, 
if he keeps his journal as a yearly calendar (matching a simple array/list/tuple structure) he will 
definitely have problems completing his day to day work and still make it to his flight times, but 
if he keep a daily journal where each task is connected to the following one and depends on the 
time it takes ( resembles weighted graph structure) , his travels will go on smoothly.  

 

As a simple, more biological equivalence to DS use, consider the way our proteins are formed - 
the translation process "calls" on 3 codon at a time in a way that resembles a dictionary data 
structure, as oppose to, for example, the DNA replication that organizes in a way that each 
codon needs to be accessed individually.   

  



 )reduction( רדוקציה

היינה אלגוריתם להפיכת בעיה אחת לבעיה אחרת. כך למעשה, ניתן לפתור בעיות חדשות באמצעות פתרונות 

אשר נמצאו לבעיות אחרות. כמו כן, רדוקציה יכולה לשמש כהוכחה כי בעיה אחת הינה בעלת אותה רמת קושי 

תור על ידי רדוקציה את בעיית ניתן לפ Dijksraלפתרון כמו בעיה אחרת. כך למשל, באמצעות האלגוריתם של 

"דרך הכי קצרה ממקור". באופן סכמתי, על ידי ביצוע מודיפקציה אחת או יותר על קלט של בעיה נתונה, -ה

, (אשר מהווה מבחינתו מעיין "קופסא שחורה") ניתן לפתור את אותה הבעיה עם אלגוריתם לבעיה אחרת

באמצעות רדוקציה ניתן לפתור  נטי לבעיה הרלוונטית.כאשר לבסוף נבצע מודיפקציה הפוכה למתן פלט רלוו

בעיות גם מעולם הביולוגיה, כך לדוגמא ניתן להפוך פרוטקול להפקת דנ"א מחיידקים על מנת שיתאים להפקת 

 דנ"א מוירוסים.

 

 

 

  



  )lgorithmAreedy Gאלגוריתם חמדן (

באופן מקומי בכל שלב של הבעיה, מבלי הינו אלגוריתם אשר מתוכנן לפתור בעיות ע"י הבחירה האופטימלית 

לקחת בחשבון את ההשפעה של צעד זה על המשך הפתרון, בתקווה שזה יוביל למציאת פתרון אופטימלי לבעיה 

 .Dijkstra's shortest paths algorithm- דוגמה אשר נלמדה בכיתה הינו האלגוריתם של דייקסטרה .הכוללת

רה ביותר בין שתי נקודות בגרף נתון. על אף יעילותו של האלגוריתם אלגוריתם חמדן זה מוצא את הדרך הקצ

בהקשר  .ישנם גם מגבלות על אופן הפעולה שלו, כמו למשל שהקשתות בגרף חייבות להיות בעלות משקל חיובי

הביולוגי אלגוריתמים חמדנים נמצאים בשימוש לפתירת מספר בעיות בעולם הביולוגי/ביואינפורמטי, כמו 

 Genome-את הדרך הקצרה ביותר עבור סיגנל עצבי במערכת ניורונים, או למשל בעיית הלמשל מצי

Rearrangement.(Genome Rearrangment  זו תופעה של שינויים  –או בעברית רקומבינציה גנומית

למשל שינויי במבנה הכרומוזומים כמו טרנסלוקציות, אינברסיות וכו'.  ,DNAמאקרוסקופיים ברצף ה

יה גנומית חיונית מבחינה של התפתחות אבולוציונית של אורגניזמים, על כך יעיד הדמיון בין הגנום רקומבינצ

אלגוריתם חמדן מספק מידע על . של העכבר לבין זה של האדם שביניהם ניתן לצפות בשינויים כמו הנ"ל

יים הדרכים בהן ניתן לקבל מרצף נתון (המופיע בגנום מסוים) רצף אחר ע"י סדרה של שינו

ובכך בעצם מוצא את האפשרות הסבירה ביותר שהביאה לשוני בין שני  –גנטיים(רקומבינציות גנומיות) 

 הרצפים הללו (מתוך הנחה שאירוע של רקומבינציה גנומית הינו נדיר ביותר).

  



Polynomial vs. exponential time algorithms 

The time complexity of an algorithm quantifies the amount of time taken by an algorithm to run 

as a function of its input size. It serves as a universal measurement of an algorithm’s efficacy. 

Time complexity is denoted by O(n), with n representing the input size and the mathematical 

expression inside the brackets representing the approximate growth rate in the algorithm’s 

processing time. Time complexity always relates to the worst-case scenario (largest amount of 

operations) for a given input. 

Algorithms can be divided to 2 large groups based on their time complexity: polynomial and 

exponential.  

Polynomial time algorithms are those for which the complexity is O(nk) (k = 0, 1, 2…). These 

algorithms are considered to be efficient since they can handle a large input in a considerably 

short amount of time. For example, an algorithm which finds ORFs in a genomic sequence is a 

polynomial algorithm and as such will still be applicable for very large genomes. 

Exponential time algorithms are those for which the complexity is O(kn). These algorithms are 

considered to be inefficient since the time it takes for them to handle a large input is unrealistic 

(years, decades, centuries). Intuitively, this is similar to PCR – the input size is the initial amount 

of cycles we perform, and the runtime is the amount of final product. A small increase in the 

amount of PCR cycles will cause a tremendous increase in the amount of product and the same 

will happen to the runtime of an exponential algorithm when increasing the input size. An 

example for a biological algorithm with an exponential solution is protein fold prediction based 

solely on amino acid sequence. 

Despite the above noted differences, not all polynomial algorithms are efficient and sometimes, 

for a relatively small input size, using an exponential algorithm might be a better alternative. The 

reason for that is that the O(n) notation only takes into account the highest-order element of the 

growth-rate function and ignores all constants and coefficients, i.e O(6n3 + 500n2 + 121n) will be 

denoted O(n3). Sometimes, however, these “ignored” coefficients are so big, that the algorithm’s 

runtime becomes unrealistic, despite the algorithm being polynomial. 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_complexity 
 
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Exponential_time.html 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_complexity
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Exponential_time.html


 ) finite automataDeterministic(  אוטומט סופי דטרמיניסטי

זהו מודל מתמטי המגדיר שפה פורמלית. (שפה פורמלית זהו מושג במתמטיקה ומדעי המחשב הנועד 

להגדיר קבוצת רצפים סופיים מקבוצה סופית. כלומר, מדובר בקבוצה של מילים באורך סופי המורכבות 

 מא"ב באורך סופי).

המודל מכיל אוסף סופי של מצבים וכללי מעבר ברורים בין המצבים הנ"ל. כל מעבר מוגדר באופן חד 

. כל פעם q0 -ערכי. באופן זה, האוטומט מקבל מילת קלט (אוסף תווים). הוא מתחיל ממצב התחלתי

מתקדם האוטומט קורא אות אחת מהמילה (כלומר, עובר על אוסף התווים, תו אחד בכל פעם), ולפי כך 

בין המצבים עד שמגיע לסיומה של מילת הקלט. בסיום המילה, לפי המצב אליו הגיע, מחזיר האוטומט 

אם המילה שייכת לשפת האוטומט או לאו. (במידה ובסיום המילה הגענו ל"מצב המקבל" המילה נחשבת 

 אחרת).  -למילה משפת האוטומט, ולאו

 ם:להלן דוגמא לאוטומט סופי דטרמיניסטי מהשקפי

q0 זהו המצב ההתחלתי ו-q1  .הוא המצב המקבל

אנחנו מתחילים מהמצב ההתחלתי. במידה והסמל 

, אנחנו נשארים 1הבא של המילה שקיבלנו הוא 

, עוברים למצב 0במצב ההתחלתי. אם הסמל הוא 

המקבל, ונשארים בו כל עוד הסמלים הבאים 

חוזרים למצב  -ממשיכים להיות אפסים. אחרת

זהו סיגנל  1אותה מידה, הדוגמא הנ"ל יכלה למדל העברת אותות ברשת נוירולוגית, כאשר ההתחלתי. ב

 , המצב המקבל, מסמל את העצב בצורתו הלא מגורת.   q1-העובר את הסף, ו

יישומים של אוטומט סופי דטרמיניסטי: באופן כללי 

לצורך מידול מערכות  DFA-מרבים להשתמש ב

בקרה. בביולוגיה, ניתן למדל בעזרתו רשתות 

על מנת  DFA-כן ניתן להשתמש ב-נוירולוגיות. כמו

למצוא מוטיב מוכר ברצף. אפילו משתמשים בו על 

 מנת לזהות התקפים באא"ג. 

 

Deterministic Finite Automata in the Detection of EEG Spikes and Seizures, A. Lewis et al., IDA 

2010, LNCS 6065, pp. 103–113, 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deterministic_finite_automaton 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deterministic_finite_automaton


Trie 

it is a way to manage a database (usually for strings) that is easy to search. It is used when 
building a database that is going to be searched many times since it demands time (computer 
time) to build so it worth it only when it is going to be searched through many times (then the 
time saved in search is greater than the time used for building). 

Trie is a  graph where each path is a string. When you add a string to the trie you start with the 
first letter and check if there's a path that start from the beginning point (the root) and goes to 
that letter, if there is you go to that path and search again from that path, this time the next 
letter and so on, if you find a letter that doesn't have a path you add her and from her on you 
add all the other letters (you build the rest of the path since it's a new path. At the end of each 
word path you use a special sign (designated beforehand) to mark a end of path (you'll need it 
when searching the trie) 

Searching the trie is very similar to adding a word. You start with the beginning of the trie and 
the word and search for a path with the first letter, then you go to that path and search again 
for a path for the next letter. Until you finish the word, then you need to find the end sign to 
make sure the word indeed finished (it might be a part of a bigger word and then it doesn't 
count as finding the word) the difference between searching and adding is that when you don't 
find a path to the next letter you just quit (because it means the word does not appear in the 
trie. 

Suffix tree- it is a way to use trie in order to build something a bit different. You build trie for 
only one word. But it's not only the one word, it's the word and all the suffixes starting with 1 
letter all the way to the whole word (e.g. for Cola the trie will contain the words: Cola, ola, la, a 
and empty word) this kind of database is used when you want to check if a word is contained in 
another word, you make suffix tree of the containing word and search the contained word in it. 
like trie the building takes time so it mainly used for words that are going to be searched 
through many times. 

e.g. in biology, a lab that use PCR a lot and have a large storage of primers can use trie to store 
the primers database in order to have an easy to maintain and easy to search database.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trie (picture origin) 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Trie


Computational complexity (P, NP and NPC) 

Definition (from Dictionary.com) 

Computational complexity is the mathematical characterization of the difficulty of a mathematical 
problem which describes the resources required by a computing machine to solve the problem. 

Explanation 

The computational complexity of a problem is used to describe the amount of computational 
resources needed to solve said problem. Computational complexity relates to the complexity of all 
possible algorithms that could be used to solve the same problem. While different resources can be 
examined like time, memory or electricity, the most common approach to define computational 
complexity is by calculating the number of basic steps used by the machine in the process of 
computing (the definition of a basic step is not Unambiguous, and might differ from case to case). 

Computational complexity is often described as a function of the input, using the big O notion. If, for 
example, the complexity of a problem is in a linear relation to the length of the input (n) we can say 
that the computational complexity of this problem is O(n). In this case if the input becomes twice 
longer, the algorithm will require approximately twice the amount of steps to solve the problem. If the 
complexity of a problem is O(n2), doubling the length of the input will require the algorithm to perform 
4 (22) times the  steps. This adds up to a very significant difference when dealing with longer inputs. 

Computational problems can be divided into groups based on their complexity. Problems from the 
class P are problems that have a known solution with a polynomial time complexity. The class P is part 
of the class NT which contains problems for which a given solution can be verified by an algorithm with 
polynomial time complexity. The question whether all the problems in NP are also in P (i.e. whether 
every problem whose solution can be quickly verified by a computer can also be quickly solved by a 
computer) is an open question, but the presumed answer to this question is no. Another interesting 
class of problems, also a part of NP is the class NPC (Non-Deterministic Polynomial Complete). NPC 
problems all have no known polynomial solution (and as such are not in P), and are seemingly 
unrelated, but it has been proven that all problems in NPC are reducible from one another, meaning 
that if a polynomial solution can be found to one NPC problem, it will result in a polynomial solution to 
all the problems in NPC. 

Biological relevance 
Problems in computational biology can also be described by their computational complexity. When 
comparing DNA, RNA or protein sequences, while performing sequence alignment, for example, we 
might want to try and find the longest sub-sequence two sequences have in common. The complexity 
of a dynamic programming based algorithm to this problem is O(nXm), n and m being the lengths of 
the sequences. As O(nXm) is a polynomial time, we can say that this problem is in class P. however the 
more generalized problem, which aims to find the longest sub-sequence n sequences have in common, 
has no known polynomial time solution and is in part of the class NP but not a part of the class P.   



down design-Top 

הוא שיטה לפיתוח תוכנה, וגישה כללית לפתרון בעיות. הגישה מתבססת  מטה-עיצוב מעלה

מערכות קטנות יותר מהן היא מורכבת, בקווים כלליים. לאחר -על פירוק מערכת גדולה לתת

המערכות, עד לקבלת מערכות פשוטות מאוד וקלות להבנה. -מכן מתבצע פירוק דומה של תת

בעיות פשוטות מאוד, מתחיל -מבנה הכללי לתתרק לאחר שהגענו בניתוח הבפיתוח תוכנה, 

.  יש לציין שבמציאות מודל זה, למרות הגיוניותו, קשה מאוד לביצוע, שכן רק התיכנות עצמו

על הנייר ניתן להגיע להבנה מבנית של תוכנה לא קיימת, מתוך מחשבה אבסטרקטית, 

 הקטנים. המנותקת מאילוצי האלגוריתמיקה והתכנות המעשיים, המצויים בפרטים

במקום להתמודד עם בעייה  –גישה כזו מקלה מאוד על הבנה וניתוח של בעיות מורכבות 

גדולה, מתמודדים בכל שלב עם בעיות קטנות, שהפתרונות שלהן מצטרפים לפתרון הבעיה 

 הגדולה.

מטה מוצגת בתרשים: -דוגמה לגישת מעלה

 

בעיות קטנות יותר, -ספר תתלמ –בניית בית  –התרשים מתאר את פירוק הבעיה הגדולה 

 שבתורן מחולקות עוד, עד שמתקבלות בעיות פשוטות.

ניתן להשתמש בגישה זו לניתוח והבנה של בעיות ביולוגיות מורכבות. לדוגמה, העברת 

סיגנלים מהסביבה לתוך התא, והשפעה שלהם על ביטוי גנים. לצורך העברת הסיגנל, יש צורך 

מערכת העברת אותות שתעביר את האות לגרעין, ומערכת ברצפטורים שיזהו את הסיגנל, 

מערכות, ואפשר לעלות ברמת -לביטוי גנים בעקבות הסיגנל. כל אחת מהמערכות בנוייה מתת

למדל או לאפיין הפירוט עד רמת החלבונים הבודדים. נקיטת גישה כזו כלפי הבעיה מאפשרת 

מרכיב יחיד כמו רצפטור באופן נפרד 

 .כתמשאר מרכיבי המער
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Generalization 

Generalization is a term used is computer science to refer to the process of reducing complexity 
of a problem while still being able to produce a solution. It does this by replacing many similar 
functions with one broadly defined function that includes all of the similar functions. For 
example a school database that stores an entry with identification numbers and name for 
everyone and then the subset students will have entries for grades while teachers will have 
course list. Then according to the problem you can decide which dataset is most useful and 
search only within that dataset. 

Generalization has been used extensively since classical biology for dividing species into classes 
and subclasses based on underlying similarities, for example that all mammals fit into the same 
class because of the possession of hair, three middle ear bones, mammary glands in females, 
and a neocortex even though the similarities between a bat and a whale originally seem scant.  

A more recent application for generalization is in the field of bioinformatics. (1) Generalization 
is often applied in human genetics studies when collecting biological samples, where 
it serves the purpose of maintaining subjects’ anonymity (k-anonymity). For example 
when looking at a patients DNA one technique replaces similar nucleotides, pyrimidine or 
purines, with a common letter(2), or substituting an age range instead of an actual age when 
reporting age (for example age 30 for all patients aged 30-39): 

 

 

A third application is in the field of proteomics and pharmacology. 
Determining the secondary structure of a protein is a huge unsolved 
problem in proteomics. Techniques such as X-ray crystallography and 
NMR are hard to do and take time, and offer no help in predicting a novel protein. A method 
based on over-generalization is being developed, based on known proteins to try to predict the 
structure of an undetermined sequence. It starts with finding similar known proteins based on 
sequence, and then generalizing common structures of those proteins based on common 
sequences. These predicted structures are then applied to the novel sequence to give a broad 
definition of the structure.(3) The same researchers are utilizing the technique to predict 
possible drug candidates without the need to synthesize them. This can save time and money, 
and allow multiple simulated trials to start the actual synthesis with a compound that has a 
higher chance of success from the get go.  

1. Sweeney L, Abu A, Winn J. Identifying Participants in the Personal Genome Project by Name. 
Data Privacy Lab, IQSS, Harvard University. [White paper]. In press 2013. 
2. Malin BA. Protecting genomic sequence anonymity with generalization lattices. Methods of 
information in medicine. 2005;44(5):687-92. 
3. Eschrich S, Chawla NV, Hall LO, editors. Generalization Methods in Bioinformatics. BIOKDD; 2002. 

  



Hash table 

Hash tables are an efficient way of organizing large amounts of information. It is 
useful when we need to search several times in a long database and a naïve 
search (searching item by item) will take large amounts of time.  
The size of the Hash table will depend on the amount of information we want to 
storage (how big is the “universe” of the information, how much elements we 
might have to store). The bigger the table is will lead to a more rapid search but 
will have a higher demand of memory. 
The information can be of every kind; numbers, letters, signs and a combination 
of them and are called Keys. Every piece of information will be assigned a cell 
(bucket) in the table when processed by a certain function (mostly mathematical) 
in a non-random way, so that searching for the exact same element will lead us 
to the cell where it is stored. Although a good function will spread the elements 
all over the table there may be collisions in certain cells. In case the function 
assigns the same cell to two or more elements there are two options for storing 
them: a sub-function will assign a new cell to the elements which arrive to an 
“occupied cell”, or more than one element will be stored in the same cell as a list. 
In this case, the search inside the cell will be conducted passing one by one all 
elements stored in order of arrival until we get to the one we are looking for.  
In biology Hash tables can be used to storage motifs in DNA sequences (like 
protein binding sequences) so that every time we discover a new possible gene 
we can check if they have any of the possible binding areas; looking for repetitive 
sub-strings in two different strings and for finding repetitive motifs within a 
sequence. In environmental microbiology it can also be used to organize the 16s 
sequences of all bacteria and check which ones are present in a certain sample 
in a simple way. 

Example: a phone list can be stored in a Hash Table 

 

 



Encapsulation (“black box”)  

means hiding the details of an object (e.g. code, data, an instance of a class) from the 
other parts of a program. The object can be used only through a designated access 
designed as a protective barrier. This secures the object from random outside access 
that may corrupt it. A useful implementation of encapsulation can be for “securing” well-
working modules and parts of code for use with other programs, allowing only 
“controlled” changes of specific parameters ensuring the performance of the module is 
flawless. A biological example of encapsulation can be demonstrated by the 
mitochondria. It can be though off as a “black-box” that the cell acquired (some billions of 
years ago). It takes food digested by the cell as input and produces usable energy for 
the cell to use as output. This, while not sharing the same genetic information as the cell 
(i.e. having a different DNA from the cell). If you are not a biologist, think about buying a 
bottle of Coca-Cola. You can drink it as is, add some Rum to create a Cuba Libre, or use 
it for the infamous Chicken in Cola recipe (ugh…). But, you can’t get the exact Coca-
Cola recipe and tweak the ingredients ratio to make it more acidic for example. If this 
wasn’t enough: Think of brewing a beer. You add yeast (e.g. Saccaromyces cerevisiae) 
that uses an enzyme to convert the sugars into alcohol, so you can control the amount of 
yeast and sugar you add, or change the length of time you allow it to ferment, but you 
can't change the enzyme in the organism to make start producing ice cream instead of 
alcohol (although it would have been nice...). 

  



 )computational model( מודל חישובי

מודל חישובי הוא מודל מתמטי אשר משתמש בסימולציה ממוחשבת על מנת לתאר וללמוד מערכת 
 מורכבת כלשהי. 

שאפשר המודל החישובי הוא תיאור מופשט  של מערכת מורכבת ומתאר את מאפייניה החשובים, כך 
 לבצע הדמיה ממוחשבת של תהליכים שמתרחשים במערכת.

 מורכבות.  רשתות עצביותלתיאור  גרפיםדוגמא לשימוש במודלים חישוביים בביולוגיה הוא שימוש ב
באופן מופשט הרשת העצבית מורכבת מנוירונים אשר 

שמשפיעים זה על זה (אקטיבציה או רפרסיה). כל נוירון 
ר) ומעביר מידע, פלט, לנוירון מקבל קלט (אחד או יות

אחד או יותר. ניתן לארגן את הנוירונים ברמות שונות 
(נוירונים סנסורים, נוירוני ביניים שמעבדים ומעבירים 

 מידע ונוירונים מוטורים).
בו הנוירונים הם  אוטומטאו כגרף ניתן לתאר רשת עצבית 

צמתים (ראה איור). בנוסף, ניתן להתייחס לנוירונים 
) המקבלים input layerורים כמצבים התחלתיים (סנס

מידע מהסביבה ולנוירונים מוטורים המחזירים פידבק 
). ההשפעה של output layerלמערכת כמצבים מקבלים (

נוירון אחד על השני מתוארת כקשת, כאשר ניתן 
להשתמש במשקל כדי לתאר את אופי הפעולה (למשל, 

 ).1-או רפרסיה כ  1+אקטיבציה כ 
נוירונים מרכזיים וחיוניים, לחשב מסלולים  –ופן כזה ניתן להשתמש במודל כדי לחפש צמתי מפתח בא

 (קצרים ביותר), לבדוק השפעות של פגמים ברשת ועוד.

. בניית העצים ע"י DNAבחקר האבולוציה על סמך דמיון ברצפי  עצים פילוגנטייםדוגמא נוספת היא בניית 
) דורשת כח חישובי כאשר distance matrices in phylogeny( מרחקיםמטריצות בנייה וצמצום של 

מתמודדים עם כמות מידע כה גדולה כרצף הגנומי של אורגניזמים רבים. באיור למטה, דוגמא לעץ 
המבוסס על רצפים. את אופן בניית העץ ניתן למצוא בקישור זה: 

http://www.icp.ucl.ac.be/~opperd/private/upgma.html 
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 )regular expression(ביטוי רגולרי 

. הביטוי הרגולרי מסוגל מסויםהוא שם למחרוזת המתארת קבוצת מחרוזות המקיימות תנאי תחבירי 
לתאר קבוצה של מילים ע"י שימוש בתווים ספציפיים (כל שפה והתווים שלה) שיחליפו אותיות מסוימות 

מוכל בתוך  p, ניתן לבדוק האם pורצף מסויים  aאו יאפשרו קלט של מספר אותיות וכ"ו. בהינתן מחרוזת 
a  ת ביטוי רגולטורי ליישומים אחרים של הבעיה באמצעות ביטוי רגולטורי. ההבדל בין היישום באמצעו

ספר מחרוזות רב (אפילו אינסופי). בעולם מ) אינו ייחודי והוא יכול לייצג pהנ"ל הוא שהביטוי הרגולטורי (
הביולוגיה, השימוש בביטויים רגולטוריים יכול להתקיים כאשר מחפשים רצף שהוא ברובו שמור אך 

 TATA-להיכנס מספר נולאוטידים/ח. אמינו. דוגמא לכך הוא רצף ה בחלקו יש דרגות חופש שבהן יכולים
box. רצף ה-TATA box מורכב מ-TATAA  שלאחריו יכולות להיכנס שלוש אותיות מכל ארבעת האותיות

יראה כך:   TATA box-. בשפת פייתון הביטוי הרגולטורי לTשל הנוקלאוטידים, ולאחריהן פעמיים האות 
"TATAA[ACGT]{3}TT".  בעזרת הביטוי הרגולרי ניתן למצוא את הרצף המבוקש שיכול לסמן התחלה של

 גן לדוגמא או כל דבר אחר שמעניין את החוקר.

 

  



 )algorithm(אלגוריתם 

היא דרך שיטתית ומופשטת (בעלת צעדים מוגדרים היטב) לביצוע משימה מסויימת במספר סופי של 
צע על מנת להגיע לתוצאה מסויימת (כלומר שלבים. האלגוריתם מסדר באופן לוגי את השלבים שצריך לב

לבצע את המשימה המסויימת שרצינו). ישנם אלגוריתמים מורכבים בהם כדי לעבור בין שלבים צריך 
להתקיים תנאי כלשהו, אם התנאי לא מתקיים נוכל בד"כ לבצע סדרת שלבים אחרים, או לעבור לשלב 

 אחר במסלול, כדי לבצע את המשימה הסופית.
לגוריתם נכתב בשפה פשוטה שלאחר מכן מתורגמת לשפה של מבצע הפעולה (מחשב, חרק, לרוב הא

 קפה:-קפה. להלן אלגוריתם פשוט להכנת נס-מוח וכו'). הדוגמה הפשוטה ביותר היא הכנת נס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כפי שניתן לראות באלגוריתם, ישנם שלבים הכרחיים כמו הרתחת מים והוספת קפה. בלעדיהם לא 
נשלים את המשימה. כמו כן, הוספת מים רותחים צריכה להיעשות לפני הוספת החלב כדי שאבקת הקפה 

 תתמוסס היטב. כלומר ניתן לראות שהשלבים מסודרים בסדר הגיוני. 
הכין קפה, יוכל להשתמש באלגוריתם הנתון בכל זמן ומקום תוך התאמתו לצרכיו. כל אחד שירצה ל

המשתמש יכול להרתיח מים במגוון שיטות (הרתחת מים בסיר על הגז, שימוש בקומקום חשמלי וכו'), 
בינתיים או לאחר שהמים רותחים יוסיף את סוג הקפה המועדף עליו וכמות סוכר רצויה לתוך כוס ריקה 

ת, כוס זכוכית ועוד), במידת הצורך ימזוג כמות רצויה של חלב (חלב פרה, חלב סויה וכו') (חד פעמי
ולבסוף יבחש. בכל שלב המשתמש יכול להוסיף או להשמיט פרטים מהאלגוריתם ולהשתמש במצרכים 

 הקיימים אצלו בכדי להשלים את המשימה, למשל להשמיט חלב או להוסיף אבקת שוקו/קקאו/קצפת. 
 

הביולוגי ישנם אלגוריתמים רבים ומגוונים המשמשים לביצוע אנליזות ותהליכים שונים. למשל כדי בתחום 
להפיק דנ"א מרקמה כלשהי, עלינו לבצע סדרת פעולות בסדר מסויים. כלומר, עלינו לפעול לפי אלגוריתם 

או אינם שמטרתו הפקת דנ"א מרקמה. למעשה, אם בזמן הפקת הדנ"א נוסיף חומרים שלא לפי הסדר, 
 מצויינים באלגוריתם, ככל הנראה לא נצליח להפיק דנ"א מהרקמה.

דוגמא נוספת היא הפעלת השעתוק בתא: תחילה ליגנד נקשר לרצפטור, הרצפטור 
מחליף קונפורמציה ומפעיל סיגנלים תוך תאיים. הסיגנלים אחראיים על הפעלת 
mRNAפקטורי שעתוק בגרעין שייצרו  רצוי.    

רצפטור רבים, אך ייתכנו שינויים רבים. עבור -באופן כללי הסכימה נכונה למסלולי ליגנד
ליגנדים ורצפטורים שונים ייתכנו אינטראקציות שונות והסיגנלים שיופעלו בתא מגוונים 
מאוד. כמו כן, בכל קסקדת סינגלים ייתכנו מספר שונה של פקטורים פעילים וכתוצאה 
mRNAמכך יתקבלו  שונים כך שלבסוף התגובה משתנה בין ליגנדים ורצפטורים שונים.   
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 הוסף קפה וסוכר לתוך כוס ריקה

 לתוך אותה הכוס מזוג מים רותחים

 הוסף חלב לכוס

 בחש

 קישור ליגנד לרצפטור
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 סיגנלים תאיים

 ביטוי גן רצוי



  Graph  

A graph is a specific database structure for storing data (a group of elements). 
The structure itself gives additional information on the data by assigning 
certain rules (or meanings) to the graph’s building blocks:  nodes and edges. 
Nodes: members of the group that the graph displays. 
Edges: the paths between members of the group (can be uni/bi directional) 
 
There are many types of graphs, a 
common example for a graph is a 
“flowchart”, where the nodes are the 
“incidents” and the edges are the paths 
that connect them. 
 
Another example is a “map”, where the 
nodes are “towns” and the edges are 
“roads”. 
 
In biology, a graph can be used to 
represent many things: metabolic 
pathways, phylogenetic trees or even a 
table of codons for amino acids. 
 

 
  



  
Pre-processing 

 
Pre-processing is the process of doing some kind of manipulation on input 
data in order to improve the efficiency of future retrieval of this specific data, 
usually when the data is large and meant to be used many times in the future.  
 
In class, we learned about pre-processing when we studied regular 
expressions. We defined pre-processing a pattern as “compiling” a pattern 
and saving it in the computer’s memory to make future searches of the 
pattern faster, if this pattern was searched many times. 
 
In a biological context, an example of pre-processing can be found when 
analyzing microarrays, or biochips, used to measure gene expression. In this 
case, pre-processing is used to analyze the data and even to make some 
transformations to the data to improve its quality by removing undesirable 
variation in cases where the data will be used many times for future analysis. 
For further reading about ways pre-processing can be used to lower the 
systematic and random variation in data for gene expression: 
 http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/19/17/2328.full.pdf 
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