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 55:22בשעה  באפריל 9 להגשה עד - 1' תרגיל בית מס

 
 

 :הנחיות הגשה
 

 התרגיל יוגש במערכת ה- moodle. 
 

 כל השאלות יוגשו בשני קבצים במקביל: 

. שיכיל את התשובות לכל השאלות וההסברים הנדרשים doc/docx/pdfקובץ ": יבש"חלק  .1

 .הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם

הקוד צריך . המכיל את כל הקוד שכתבתם כדי לענות על השאלות py קובץ": רטוב"חלק  .2

כלומר שכאשר מריצים אותו מתקבלות התשובות שרשמתם בחלק , בתוצאות שלכם" לתמוך"

מסורבל ומסובך באופן סביר ולא , על פתרון נכון של הבעיה הציון על חלק זה יינתן". יבש"ה

 .יתר על המידה

 

 יש להעלות ל- moodle אפשר להגיש באיחור. שמופיע למעלהמועד ל עד ל"את שני הקבצים הנ ,
 25:55לצורך העניין יום איחור הוא כל חריגה מהשעה . נקודות מהציון 5אבל על כל יום איחור ירדו 

 .של אותו היום
 

 תהיה , כאמור, הסיומת. שמות שני הקבצים צריכים להיות מספר תעודת הזהות שלכם
doc/docx/pdf לקובץ הראשון ו- py לקובץ השני. 

 

 

 לקוד שדרוש כדי לענות עליהן יכולות אבל , נכוןאחד פתרון כ "בדלשאלות עצמן יש : שימו לב

 ". תשובה אחת נכונה"לכתיבת הקוד אין . להיות ואריאציות רבות

וכמובן יכול להיות קוד שאינו , ישנן דרכים יותר סבירות ופחות סבירות לכתיבת הקוד, יחד עם זאת

בה אם תהליך המחש ראותהיא ל py -בבדיקת קובץ ההמטרה . פותר את הבעייה בצורה נכונה

 .ולא כולל טעויות, ך באופן מיותרלא מסוב, ואם השימוש שלכם בפייתון הוא סביר, שלכם נכון

 

 כ לא הזדקקתם לו יותר"ואף להשאיר קוד ישן שכתבתם ואח, לכן אני מעודד לכתוב בקוד הערות

 (. כמובן בתוך הערה) או גיליתם שהוא שגוי

 

 שרלוונטיות , הערות ביולוגיות מעניינותעבור נקודות בונוס  11לכל שאלה יינתנו עד : בונוסים

 :למשל. חובה לציין מקורות. לשאלה

 קורס שלמדתם/ מאמר שקראתם / שקשורה לחומר שנתקלתם בו במחקר שלכם  ותהער -

 המשך מעניין לשאלה שחשבתם עליו -

 קישור רלוונטי -

 'וכו, דע ששופך אור חדש על השאלהמי -

  



 4מתוך  2עמוד 

 1שאלה 

 (.מבוטא בשלבי המיוזה המוקדמים) S.Cerevisiae השמרשל  Ime1 חלבוןהלהלן רצף 

MQADMHGKLHAALEDGFFLFPFEQQQQPNIYYDTTTDQEDRPCFSFGSTISPRSWHFEKS 

DKIASSQLQNLVHTQPIHLINPQILFNEEFLNLENIDSQPISKETKTTKDCTMATGPERG 

KKSSESTRSSSLSSLFSNDESASTFHSSFNNHDNFQKSNRNGDDIDISDTIKYETNTNAQ 

KDIKIFQENFEFNEFPYTQDFYPYTTNYTYSKPTNIHESINSKNTDSYSQYQDQFPPHTD 

NIHSFNNRHYSNHKSTNCNYYNNTSNNNNASDNVYEADPFIDEPQVPSYYYPLEIAFDVE 

KSPPPSLQKLNSKELEFLKKLNSKLSRYAAAYSFSSSNDQDYYDKVRFQEISYKFSKTYS 

 

 .www.yeastgenome.orgהרצף לקוח מהאתר 

 

 ?ברצף( K)של החומצה האמינית ליזין מה אחוז המופעים  .א

 ?מה אחוז המופעים שלה? מהי החומצה האמינית שמופיעה הכי הרבה פעמים ברצף .ב

 ?(Lysineומייד אחריה  Serine)? ברצף זה "SK"כמה פעמים מופיע  .ג

למשל )? חומצאות אמיניות כלשהן שתיכמה אפשרויות יש לרצף של , חומצות אמיניות 22אם יש  .ד

"KK" ,"KS" ,"SS" וכו'.) 

 ?כמה פעמים הוא מופיע? שמופיע הכי הרבה פעמים ,מהו הרצף של שתי חומצות אמיניות .ה

 .ל"ברצף הנ מופיע פעמיים "NR"הרצף , עזרה בבדיקת הקוד שלכםמען ל

 

 : 'ה לסעיף רמז

את סעיף , נפרדות ספירות 22י הרצה של "לפתור ע, עקרונית, אפשר' שבעוד שאת סעיף ב ,שימו לב

 (.'מספר הספירות שיש לבצע הוא בדיוק התשובה לסעיף ד) כבר קשה מאוד לפתור כך' ה

בדומה מאוד ללולאות שראינו , לחשוב על דרך אוטומטית לבצע ספירות שכאלה ,אם כן ,כדאי

במקום לספור בכל )קל יותר הופך ' ואז סעיף ה', מומלץ לפתור כך גם את סעיף ב, למעשה. בכיתה

  (.לעשות זאתאיך חישבו . יש לספור בכל פעם זוג של חומצות, בודדתפעם חומצה אמינית 

 

 

  

http://www.yeastgenome.org/


 4מתוך  3עמוד 

 5שאלה 

 .מטרת השאלה היא לתרגל לימוד עצמי של פונקציות קיימות בפייתון

מה היא מקבלת ומה היא , עליכם ללמוד מה עושה הפונקציה. findישנה פונקציה בשם  strלמחלקה  .א

 . 'וכו, helpפנייה לפונקציה , עם מספר דוגמאות" משחק"י "ע, מחזירה

 :נסו להריץ, למשל

>>> "TAATAGCTAT".find("TA") 

0 

>>> "TAATAGCTAT".find("TA",1) 

3 
>>> "TAATAGCTAT".find("TA",3) 

3 
>>> "TAATAGCTAT".find("TA",4) 

7 
>>> "TAATAGCTAT".find("TA",8) 

-1 

 

התייחסו לכל המקרים . הסבירו אותם בקצרה ובצורה מסודרת ולוגית, אלופרטים  היטבלאחר שתבינו 

 .האפשריים

 

 :strשל  findשעושה בין השאר שימוש בפונקציה , להלן פונקציה בפייתון .ב

 

בהינתן , הסבירו מה עושה הפונקציה הזו

. patternומחרוזת נוספת  seqלה מחרוזת 

 י הרצות ובדיקות"ודאו את תשובתכם ע

 .שונות

כיצד הפונקציה מבצעת בקצרה הסבירו גם 

 .את מה שרשמתם

 

 

 .'gaattc'ברצף  DNA ךחות ECOR1אנזים החיתוך  .ג

של הגן  DNA -לחתוך את רצף ה ECOR1כל המקומות בהם יכול את , ל"בעזרת הפונקציה הנ ,ומיצא

IME1  של השמרS.Cerevisiae ( מהתרגול 1.1הרצף נמצא בתרגיל.)  

 

 

  

def what(seq, pattern): 

     site = 0 

     site = seq.find(pattern) 

     while site != -1: 

          print(site) 

          site = IME1.find("ATG",site+1) 

          site = seq.find(patten, site+1) 



 4מתוך  4עמוד 

 5שאלה 

 .Plasmodium falciparum 3D7של האורגניזם  1כרומוזום הבסיסים הראשונים ב 522להלן 

 

CTAAACCTAAACCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAAAACCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAAACCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAACCCTAAACCCTAAACCTAAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTG 

AACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTG 

AACCCTGAAC 

 

 

הוא , אגב, אחוז זה) 22% -הוא כ Plasmodium falciparumשל ( המלא)בגנום  GC -שאחוז ה, ידוע

 (.מהנמוכים שנמצאו באורגניזם כלשהו

 

 ?האפשרי מה ההסבר? 22% -האם הוא קרוב ל. וציינו מהו, ל"ברצף הנ GC -חשבו את אחוז ה .א

ונמחק את , T -ל 125 -ואת המיקום ה G -ל 2 -נשנה את המיקום ה: ל"נכניס כמה מוטציות לרצף הנ .ב

הציבו את התוצאה (. 5 -כעת אורך הרצף מתחלק ב) 284 -והמקום ה 222 -הבסיסים במיקום ה

 .pf_mutבמשתנה בשם 

 .כעת תרגמו את הרצף לחלבון .ג

 –ארגינין , H –היסטידין , K –ליזין )האמינית הבסיסיות של החומצות  הכוללחשבו את אחוז המופעים  .ד

R) ל"בחלבון הנ. 

 

 

 


