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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  01לכל 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 011ציון מעל .  210בתרגיל זה הוא ( ללא בונוסים) סכום הניקוד המקסימלי

 

Shortest Superstring Problem (26 נק') 

 :שמקורם ברצף אחד DNAלהלן קבוצת מקטעי  .1

z1 = AGTATTGGCAATC 

z2 = AATCGATG 

z3 = ATGCAAACCT 

z4 = CCTTTTGG 

z5 = TTGGCAATCACT 
 

 .51סכום האורכים של מקטעים אלו הוא  

 .ם זור קבוצת מקטעיעבו overlap graph -ציירו את ה .א

מסלול כלומר מיצאו בו , (אין צורך לכתוב קוד, ידנית) פיתרו עבור הגרף את בעיית הסוכן הנוסע .ב

 .בכל הצמתים קצר ביותר שעובר

 ?ה אורכהמ ?'כם לסעיף בי הפתרון של"מיוצגת עש shortest superstring -מהי ה .ג

בין שני צמתים שאין ביניהם כל  ,0גם קשתות במשקל  overlap graph -כעת נניח שמותר שיהיו ב .ד

אם ה .'ג -ו' וחיזרו על סעיפים ב, z2 -ל z5 -מ 0וסיפו לגרף שציירתם קודם קשת במשקל ה .חפיפה

  ?overlap graph -ב 0קשתות במשקל התרת מה המשמעות של  ?ה יותרקצר superstringמצאתם 

מה , kתהיה חפיפה של לפחות  superstring -אילו היינו מעוניינים שבין כל שני מקטעים סמוכים ב .ה

 ?כדי להבטיח זאת overlap graph -היינו משנים ב

 

ל למש. ית באופן מקומיהוא אלגוריתם שבכל שלב מבצע בחירה אופטימל (greedy)אלגוריתם חמדן  .2

ם שבכל רגע הוא בוחר להמשיך עם הצומת בעל המרחק משו, האלגוריתם של דייקסטרה הוא חמדן

כלומר ישנם מקרים בהם היא לא מספקת , הגישה החמדנית לא תמיד משתלמת, פן כלליבאו. המינימלי

 .(המקרה של דייקסטרה אינו כזה) פתרון נכון

נאחד , בהינתן קבוצת מקטעים :shortest superstring -להלן תיאור אלגוריתם חמדן לפתרון בעיית ה

עד שיהיה , ונמשיך לשלב הבא, י החפיפה הגדולה ביותר למקטע אחדבכל שלב את שני המקטעים בעל

 .בידנו מקטע יחיד

האם . {TCAGT, CATCAG, GTG , GCA} עבור קבוצת המקטעים חמדןהפעילו את האלגוריתם ה .א

כדי לענות על זה השוו  (?shortest superstringהאם קיבלתם כלומר )הפתרון שקיבלתם הוא נכון 

 .(overlap graphsעם )את התוצאה לתוצאת האלגוריתם המקורי 

 .הסבירו מדוע הוא אינו נכון. תנו דוגמה לקבוצת מקטעים שעבורה האלגוריתם החמדן אינו נכון .ב

 

המקבלת שתי מחרוזות ומחזירה את האורך של החפיפה  overlap(s1, s2)כיתבו פונקציה בשם  .5

 :ללמש. s2של  (התחלה)לבין רישא  s1של  (סיומת)סיפא המקסימלית בין 

>>> overlap("ATGG", "GGTGG") 

2 

 



 3מתוך  3עמוד 

Sequencing by hybridization (02 נק') 

י קריאה לפונקציה "עמוצא בו מסלול אוילר , מקבל גרף בייצוג של רשימות שכניםו בכיתה בקוד שראינ .4

eulerPath המסלול שנמצא תומדפיס א . 

 shortest -שכן מה שברצוננו להדפיס הוא את ה, sequencing -בכל לא סיימנו לפתור את בעיית ה

superstring י מסלול זה"שמיוצגת ע . 

 -מדפיסה את הו, eulerPathשמקבלת את המסלול שהחזירה  path2string(path)ציה קכיתבו פונ

shortest superstring ללמש. המתאימה: 

 

#the graph from the presentation 

g2 = {"AT" : ["TG"], 

      "TG" : ["GG", "GC"], 

      "GC" : ["CA","CG"], 

      "CA" : [], 

      "GG" : ["GC"], 

      "CG" : ["GT"], 

      "GT" : ["TG"] 

      } 

print("The graph: ", g) 

p = eulerPath(g) 

print("Euler path: ", p) 

s = path2string(p) 

print("Shortest superstring: ", s) 

 

 :וד זה ידפיסק

The graph:  {'GT': ['TG'], 'CA': [], 'CG': ['GT'], 'GG': ['GC'], 'GC': ['CA', 'CG'], 'AT': ['TG'], 

'TG': ['GG', 'GC']} 

Euler path:  ['AT', 'TG', 'GG', 'GC', 'CG', 'GT', 'TG', 'GC', 'CA'] 

Shortest superstring:  ATGGCGTGCA 

 

 ('נק 02) איזומורפיזם

אותו )וגם אותה התפלגות דרגות , אותו מספר קשתות, מתיםספר צבעלי אותו מ נו דוגמה לשני גרפיםת .5

 .שאינם איזומורפיים (בשני הגרפים מספר של צמתים מכל דרגה

 .צמתים 8בגרפים יהיו  :רמז


