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5 תרגיל

בינואר 16 עד להגשה

הבאה: בצורה להגיש יש ו-2 1 שאלות את

בהערה רישמו הקובץ בתחילת שאלה). לכל נפרד (קובץ המתאימה לשאלה כתשובה moodle למערכת העלו עצמו הקוד את •
שניהם. פרטי ובו משתמש) מאיזה משנה (לא אחד קובץ רק יעלו יחדיו המגישים תלמידים זוג שלכם. ת.ז. ומספר שמכם את

שורות למספרי או למשתנים להתייחס ואפשר הקוד, את להדפיס צורך אין שכתבתם. הקוד אודות מילולי הסבר בכתב הגישו •
נפרד. הסבר בעצמו לכתוב אחד כל על בזוג, הגשתם אם גם המסך. על אצלכם פתוח הקוד כאילו

בצדקתה. התומך מקוצר1 (log) תמליל בלוויית תשובתכם את והגישו באינטרפרטר שימוש ע"י פיתרו 4 שאלה את

אותו. גם כמובן הדפיסו נפרד, בקובץ קוד כתבתם אם •

ממשו: .1

כל it מתוך עוקבים איברים ומחזיר ,it ואיטרטור pred פונקציה ארגומנטים: זוג שמקבל takewhile בשם גנרטור (א)
2.pred התנאי את מקיימים הם עוד

n של שרשור שהן המחרוזות כל את ומחזיר ,n ומספר S מחרוזות קבוצת ארגומנטים: זוג שמקבל words בשם גנרטור (ב)
שונות). דווקא (לאו S מתוך בדיוק מילים

it מתוך עוקבים איברים של רשימות ומחזיר ,n ומספר it איטרטור ארגומנטים: זוג שמקבל blocks בשם גנרטור (ג)
יותר). קצר להיות שעשוי האחרון לבלוק (פרט n באורך

>>> list(takewhile(is_prime , iter(range (5 ,100 ,6))))
[5, 11, 17, 23, 29]
>>> list(words({’o’,’la’}, 3))
[’ooo’, ’oola’, ’olao’, ’olala ’, ’laoo’, ’laola ’, ’lalao’, ’lalala ’]
>>> list(blocks(iter(range (10)) , 2))
[[0, 1], [2, 3], [4, 5], [6, 7], [8, 9]]
>>> list(blocks(iter(range (10)) , 3))
[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9]]

סופיים. בהכרח אינם בקלט האיטרטורים הערה:

נסרקה או דיגיטלית במצלמה שצולמה (כזו תמונה לקחת הוא Optical Character Recognition (OCR) תהליך של מטרתו .2
ספרות. של OCR שמבצעת תכנית נכתוב זו בשאלה טקסט. כמחרוזת ולהחזירם תווים בה לזהות למשל), למחשב,

כדי יום. כל אוטומטית שמתחלף עשרוניות, ספרות 10 בן קוד להקיש יש הרשע צפניה של הסודי למחבואו להיכנס כדי
אינו שצפניה סברה העלה י' הסוכן החלפתו. לאחר כשעה הקודם היומי הקוד עם פקס צפניה להם שולח באינטרפול, לסנוט
בתוקף. עדיין יהיה שהתקבל הקוד בו ספורות שניות בן הזדמנויות חלון להיפתח עשוי ולכן קיץ, לשעון השעון לתזוזת מודע

בסעיף לכם שיסייעו רמזים לקבלת אותם חיקרו בעבר. צפניה ששלח פקסים של דוגמאות תמצאו באתר zip-ה בקובץ •
גיליתם? מה הבא.

(0/255 של (כמטריצה הפקס את שמקבלת digits_ocr בשם פונקציה לכתוב היא לקבלה,3 תבחרו אם משימתכם, •
.(int-כ) הסודי הקוד את ומחזירה

האינטרפרטר. תשובות ואת ההכרחיות הפקודות את שמכיל תמליל רק אלא והבדיקות הנסיונות כל עם ה"טיוטא" את תגישו אל 1כלומר:
אותו. מחזיר לא ובפרט נגמר האיטרטור התנאי, את מקיים אינו כלשהו שאיבר ברגע 2כלומר,

לאינטרפול. 'לא' אומרים לא בחירה; באמת כאן 3אין



בתחרות: שהופיעה שאלה הנה ."no comments" הבינלאומית התיכנות תחרות בגמר לשפוט נתבקשו וצללית יהופץ .3

10 המסלול על ניצבים מסגרת כל בתחילת מסגרות. מ־10 מורכב המשחק הבאולינג. במשחק הניקוד חוקי תקציר להלן
כולם. את להפיל לנסות כדי זריקות שתי יש ולשחקן פינים,

כל שבה מסגרת זו; במסגרת נוספת זריקה ואין ,strike נקראת הראשונה בזריקה הופלו הפינים עשרת כל שבה מסגרת
.spare נקראת השנייה הזריקה בתום הופלו העשרה

(10) עצמה שלה הבסיסי הניקוד הוא strike מסגרת של הניקוד בה. שהופלו הפינים כמות הוא זריקה של הבסיסי הניקוד
ועוד (10) עצמה שלה הבסיסי הניקוד הוא spare מסגרת של הניקוד העוקבות. הזריקות שתי של הבסיסי הניקוד ועוד
ניקוד מקרה בכל עצמה. שלה הבסיסי הניקוד הוא אחרת זריקה כל של הניקוד אחת. עוקבת זריקה של הבסיסי הניקוד
נקודות לחישוב בהן צורך יש אם נוספות מסגרות מתווספות אבל הראשונות, המסגרות 10 של הניקוד סכום הוא המשחק

.spare או strike עבור הבונוס
.strike זריקות 12 שבו ממשחק ומתקבל 300 הוא האפשרי המירבי הניקוד דוגמא:

כי להניח ניתן המשחק. ניקוד את ומחזירה זריקה בכל שנפלו הפינים כמות ובה רשימה כקלט שמקבלת פונקציה כיתבו
זאת. לבדוק צורך ואין מתאים, מסגרות מספר בעל חוקי משחק מתארת הרשימה

פועל? הוא כיצד – מהפתרונות אחד כל לנתח וצללית ליהופץ עיזרו הפיינליסטים. שלושת של הפתרונות מופיעים באתר
שגיאה? זורק או שגויה תשובה מחזיר הוא עבורם קלטים יש האם

תרצו לא מדובר בהם החיידקים את אחר. חיידק של פרוטאום כ"א, המכילים, קבצים ארבעה ובתוכו zip קובץ תמצאו באתר .4
הידועים החלבונים אוסף הוא הפרוטאום וסלמונלה. כולרה, שחפת, בצרעת, מדובר – אחר מקום בשום או ברחוב, לפגוש

מין. באותו
כל חלבונים. 9612 שלסלמונלה בעוד חלבונים, 1604 יש למשל, בצרעת, למשנהו; מחיידק מאוד שונה החלבונים מספר

אמינו): (חומצות אותיות 20 בן א"ב מעל כמחרוזת מתואר חלבון
Σ = {A, I, L, V, F,W, Y,N,C,M, S,Q, T,D,E,R,H,K,G, P}

גבוהה; השונות אולם אמינו, חומצות (צרעת) ו־335 (סלמונלה) 120 בין הם אלה בחיידקים חלבונים של ממוצעים אורכים
מ-4150. גדול שארכם ואחרים מ-20, קטן שארכם חלבונים יש

הפרוטאומים. מארבעת אחד באף (ברצף) מופיעה אינה אשר החלבונים) א"ב (מעל ביותר הקצרה המחרוזת את מצאו (א)
מפתיע? זה האם אורכה? מה

שימושי. להיות עשוי 1 בשאלה המופיע גנרטור רמז:
את ציינו הפרוטאומים. לזוג המשותפות4 ביותר הארוכות תת־הסדרות את מצאו זוגות), 6 (סה"כ מהפרוטאומים זוג לכל (ב)
תת־הסדרות בהם החלבונים תיאור את ורישמו זה, מאורך לזוג יש משותפות תת־סדרות כמה הנ"ל, המקסימלי האורך

הפרוטאומים. ארבעת לכל המשותפות ביותר הארוכות תת־הסדרות את מצאו בנוסף, ההערה). (מתוך מופיעות
(dict או set-ב המסתייע במימוש או hash טבלאות של מפורש (במימוש בהרצאה שהוסברה בגישה להשתמש ניתן

אחר. פתרון בכל או
זה. בסעיף ההרצות אחת את תזמנו ולתמליל, לקוד בנוסף

אופטימלי. לא מימוש ו/או יעילה לא גישה על מעיד אחד) (לזוג דקה חצי על שעולה ריצה זמן הערה:

הבעיות. שתי את לפתור כדי נקטתם גישה באיזו מילולית הסבירו
עצמו. מהחלבון חלק אינה אשר ,>gi בתווים המתחילה הערה מופיעה חלבון כל שלפני בשורה כדלקמן: הוא הקובץ מבנה

למשל, ריקה. שורה ובסיום לשורות, מחולקת החלבון, מחרוזת רשומה מכן לאחר
>gi |289810145| ref|ZP_06540774.1| surface presentation of antigens protein spaM\
[Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. AG3]

MHSLTRIKVLQRRCTVFHSQCESILLRYQDEDRGLQAEEEAILEQIAGLKLLLDTLRAENRQLSREEIYT
LLRKQSIVRRQIKDLELQIIQIQEKRSELEKKREEFQKKSKYWLRKEGNYQRWIIRQKRHYIQREIQQEE
AESEEII

>gi|....

הבאה. בפונקציה להיעזר תוכלו הקבצים לקריאת
def read_proteome(filename ):

for protein in open(filename ).read (). split(’\n\n’):
lines = protein.split(’\n’)
yield lines [0], "".join(lines [1:])

ב'. חיידק של אחר ובחלבון א' חיידק של אחד בחלבון (ברצף) מופיעות 4כלומר:


