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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  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 -

  



 2מתוך  2עמוד 

hash 

 lst -ומחזירה מחרוזת ב, kומספר שלם חיובי  lstשמקבלת רשימת מחרוזות  repeat(lst, k)כיתבו פונקציה . א .1

 .Noneאם אין כזו יוחזר . שימהרב פעמים kשמופיעה לפחות 

, hash_sol.py - הועלה לאתרהפתרון ) hashמהמצגת על  2cברעיון של הפתרון לשאלה , כבסיס, מומלץ להיעזר

 ...יים לפני מועד הגשת התרגילבסעיף הבא תסתהריצה זאת כדי ש, (repeat_hashהפונקציה 

 

 של 1' מכרומוזום מס DNAקובץ זה מכיל . at.txtמופיע קובץ  hashעל שיעור הבתרגול של , באתר. ב

Arabidopsis thaliana , שתמשו בקוד הבא כדי לקרוא ה .(כל מקטע בשורה נפרדת) 111מחולק למקטעים באורך

 :את תוכן הקובץ לרשימת מקטעים

 f = open("./…/at.txt")  #replace the … with the correct path 

 fragments = [row[:-1] for row in f.readlines()] 

 f.close() 

 

 . שבפתרון repeat_hashאל מול הפונקציה  k=2ם יכולים לבדוק את הפונקציה שלכם עם את :טיפ

 k=3מחרוזת שחוזרת לפחות  (אם קיימת)ומיצאו , עת הריצו את הפונקציה מהסעיף הקודם על רשימה זוכ

  ?אם קיימת כזוה .Nשאינה מכילה את האות , פעמים

 ?על עצמה שמחרוזת כלשהי חוזרת המקסימלימספר הפעמים אז מה  ?להופיע Nומה אם נרשה לאות . ג

 

Trie 

כלומר לאחר פעולה . sאת  tr -ומוחקת מ sומחרוזת  tr שיסומן trieשמקבלת  trie_delete(tr, s)ממשו פונקציה  .2

 .הפעולה לא תשנה כלום tr -כלל לא היתה ב sאם . sיל את אותן מחרוזות בדיוק למעט יכ trזו 

  

 וביטויים רגולריים, אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים

שתדלו שמספר ה .כפי שהוגדר בשקפי ההרצאות, TATA-like-boxמחרוזות המכילות  ציירו אוטומט המקבל .5

 .קפידו על ציור ברורה. המצבים של האוטומט יהיה מינימלי

 

, Mאו  L ,I ,Vשתי חומצות מתוך  :את המוטיב הבא מכיל adenylyl cyclase associated protein 2 חלבוןה .4

, ארבע חומצות כלשהןכ "אח, Eאו  Dכ אחת מהחומצות "אח, Lכ "אח, Rכ "אח, חומצה אחת כלשהיאחריהן 

 .RLE היישיהשל סיוםול

השתמשו . ל במחרוזת"כל המיקומים של המוטיב הנמחרוזת חלבון ומחזירה את כיתבו פונקציה שמקבלת 

 .י אינדקס ההתחלה והסיום שלהם"נו עהמיקומים יצוי. מתאים בביטוי רגולרי

 .וציינו מה מתקבל, הריצו את הפונקציה שלכם על הרצף הבא

>Q5R5X8|CAP2_PONPY CAP 2 - Pongo pygmaeus (Orangutan). 
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