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 :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  03לכל 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 -

  



 3מתוך  2עמוד 

 .ייחשב בשקלול הציון הסופי 033ציון מעל .  200בתרגיל זה הוא ( ללא בונוסים) סכום הניקוד המקסימלי

 

 ('נק 20) קבצים ומילונים – 0 משימה

של  1' כלשהו באורך לא ידוע מתוך כרומוזום מס DNAהמכיל רצף  pf_dna_c1.txtבאתר תמצאו קובץ 

 .Plasmodium falciparum 3D7האורגניזם 

ישנה שורה ובה הערה , לפני הרצף עצמו, בפורמט זה. FASTAהרצף בקובץ מיוצג בפורמט הקרוי 

 .אלא מכילה את שמו ותאור קצר שלו, עצמו DNA -שורה זו אינה חלק מרצף ה. 'gi<'שמתחילה בתווים 
 .מופרד לשורות, לאחר מכן מופיע הרצף עצמו

 :לדוגמה

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

CTAAACCTAAACCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAAAACCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAAACCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAACCCTAAACCCTAAACCTAAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTG 

AACCCTAAACCCTGAACCCTAAA… 

 

כלומר הרצף המוקדם ביותר שמתחיל בקודון )נרצה למצוא את מסגרת הקריאה הראשונה בכרומוזום זה 

 .אותיות לחומצה אמינית 5לתרגמו לחלבון ולהציג את התוצאה בכתיב של , (התחלה ומסתיים בקודון סיום

 .ראינו בכיתהבכל הסעיפים מומלץ מאוד להשתמש ככל שניתן בקוד קיים ש. פעלו בהתאם להנחיות הבאות

 

ת ותווי ירידת דאגו ששורת הכותר. א"וקיראו ממנו את רצף הדנ, שלמדנופיתחו את הקובץ כפי  .א

 ?מה אורך הרצף .רצףשורה לא ייכללו ב

של מחלקת המחרוזות  findהפונקציה : רמז .מיצאו את המיקום הראשון בו מופיע קודון התחלה .ב

 .1שראיתם בתרגיל בית 

שמופיע אחריו  מיצאו את קודון הסיום הראשון, מגדיר קודון ההתחלהבהתאם למסגרת הקריאה ש .ג

 .וציינו איזה קודון זה ובאיזה מיקום הוא מתחיל, ברצף

 .תרגמו לחלבון את הרצף שבין קודון ההתחלה לקודון הסיום .ד

 :prot321כיתבו פונקציה  .ה

 .'QAQI'למשל . י אות אחת"מיוצגות עהפונקציה מקבלת רצף חלבון כאשר חומצות האמינו  -

אותיות עם רווחים  5 -ת רצף החלבון כאשר חומצות אמינו רשומות בהפונקציה תחזיר א -

 ."GLN ALA GLN ILE" ל"בדוגמה הנ למשל. ביניהן

 שהופיע בתרגיל הכיתה השני codeליצור מילון הפוך למילון יעילה פשוטה ומיצאו דרך : הנחיה

אלא צרו אותו , ידניתההפוך אל תיצרו את המילון . (אותיות לאות אחת 5 -המייצג מיפוי מ)

 .באמצעות לולאה שתעביר את איברי המילון המקורי בסדר הפוך למילון החדש

 .רישמו את הרצף שהתקבל .'כעת הפעילו את הפונקציה על הרצף מסעיף ד

 

  



 3מתוך  3עמוד 

 ('נק 23) "יבשות"שאלות : גרפים – 2 משימה

 E = {(vk,vi) | 0≤i<n , i≠k}    :   אם מתקיים כוכבייקרא  G=(V,E)גרף  .א

  .n=6ציירו גרף כוכב עבור 

 

 .באורך איזוגי נתון גרף שידוע שהוא לא מכיל מעגלים .ב

ודאו שאתם אכן  (.bipartite)צדדי -דול "להיותו של הגרף הנ הכרחיהסבירו מדוע תנאי זה הוא תנאי 

 (.קל להתבלבל)ולא מדוע זהו תנאי מספיק , מסבירים מדוע זהו תנאי הכרחי

. פורמאלית אין צורך בהוכחה, משכנע מספיק נימוק כללי –אם כן ? האם לדעתכם זהו גם תנאי מספיק

 .צ"לגרף שמקיים את התנאי אך אינו דו תנו דוגמה נגדית –אם לא 

 

 .מדף התרגילים 5.1שאלה  .ג

 

 .נמקו כל תשובה בקצרה. graphs2השאלות בשקף האחרון של מצגת  5ענו על  .ד

 -ר ביותר מצהיא אורך המסלול הק bלצומת  aההגדרה של מרחק מצומת , באותו השקף 5לגבי שאלה 

a ל-b ,או אינסוף אם אין כזה. 

 

 .מדף התרגילים 5.2שאלה  .ה

 

 .מדף התרגילים 5.5שאלה  .ו

 

 .אך בצורה ברורה, מספיק לתאר את הרדוקציה במילים. מדף התרגילים 5.3שאלה  .ז

 

 

 ('נק 03) "רטובות"שאלות : גרפים – 0משימה 

ומחזירה את , (י מטריצה"מיוצג ע)המקבלת גרף לא מכוון ולא ממושקל  hub(G)כיתבו פונקציה  .א

מומלץ לבדוק את הפונקציה שלכם על כמה  (.hubצומת כזה נקרא )הצומת בעל הדרגה המקסימלית 

 .י הרצה"הפתרון שלכם ייבדק גם ע. וכמה דוגמאות

ואת , פרטו את ההקשר הביולוגי? כזהשצומת אתם יכולים לחשוב עבור משמעויות ביולוגיות על אילו 

 .רלוונטיות שלוביולוגיות האו את התכונות ה hub -תפקידו של ה

 

 .מדף התרגילים 5.5שאלה  .ב


