
 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 3102חורף , מבוא מורחב למדעי המחשב

 
 22:22בשעה  2102ינואר ב 2 להגשה עד - 5תרגיל בית מספר 

 
 

 .קיראו בעיון את קובץ הנחיות הגשת תרגילי בית שמופיע באתר
 

 .ותנות בשאלעל שמות הפונקציות כפי שהן מצוי הקפידו .אחד pyהגישו בקובץ  4,3,2,1 ותשאלהפונקציות מאת 

כדי . ה זואת חתימות כל הפונקציות שעליכם לממש בשאל המכיל skeletonלכל שאלה מצורף קובץ , לנוחיותכם

, זאת למרות. נפרד עבור כל שאלה pyקובץ  עבוד עםאנו ממליצים ל, למנוע בלגן במהלך העבודה על תרגיל הבית

שמכיל את ( עם תעודת הזהות שלכם) py.123456789ליצור קובץ יחיד בשם  קשיםאתם מתבבסיום התרגיל 

 .כל הפונקציות שנתבקשתם לממש בכל השאלות יחד

 .שאתם מגישים על ידי הרצה מדוקדקת של הפונקציות py -הקפידו לבדוק את תקינות קובץ ה

 . אחד pdfאו  doc, docxהגישו בקובץ  ד.1 ,ג.1, ד.2, ב.3לסעיפים הסופיות התשובות את 

 .כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם

 

 

 0שאלה 

. הוא נקרא על שם יוליוס קיסר שהשתמש בו כדי להצפין פקודות צבאיות. צופן קיסר הינו צופן עתיק יחסית

באות  טקסטם מחליף כל אות באלגוריתה.              ומפתח  t אלגוריתם ההצפנה מקבל טקסט

ת מוחלפו ב"האותיות האחרונות בא k כלומר, ההזזה היא מעגלית. ב"בא מקומות ימינה ממנה kשנמצאת 

 :k=3 בשרטוט מומחשת ההחלפה שמתבצעת עבור. האותיות הראשונות k-ב

… F E D C B A Z Y X … 

           

           

… I H G F E D C B A … 

 

 :נקבל k=3והמפתח  ”!t=”attack at onceעבור הטקסט 

caesar(“attack at once!”,3)=”dwwdfn dw rqfh!” 

הטקסטים בתרגיל יורכבו מאותיות , למען הנוחות. סימני פיסוק ותווים שאינם אותיות נשארים ללא שינוי

( ת את המפתחכלומר לגלו)ו מאובטח משום שניתן לשבור אותו צופן קיסר אינ .(lower case) קטנות בלבד

 .מפתחות אפשריים 32ישנם בסך הכל  –בקלות יחסית 

 

המפתחות  32כאשר בן אדם עובר על  .בשאלה זו נכתוב קוד שישבור את צופן קיסר בצורה אוטומטית

. קל לו לזהות את המפתח הנכון משום שהטקסט שמתגלה מורכב ממילים תקינות באנגלית, האפשריים

: לכן ננצל תכונה אחרת של הטקסט. המילים בטקסט הינן מילים תקינותעבור מחשב קשה יותר לזהות ש

שכיחויות האותיות בטקסט המפוענח צריכה להיות דומה לשכיחות האותיות , כאשר נבחר במפתח הנכון

 .בשפה אנגלית
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 סעיף א

( keys)מילון שבו המפתחות  –המקבלת טקסט ומחזירה מילון שכיחויות  frequency(txt)כתבו פונקציה 

השכיחות של אות שאינה . הם השכיחות של האותיות בטקסט( values)האנגלי והערכים  ב"האאותיות הם 

 :"!attack at once"עבור הטקסט , למשל. 0-סט מוגדרת כמופיעה בטק

frequency("attack at once!") = 

{‘a’: 0.25, ‘c’: 0.166, ‘b’: 0.0, ‘e’: 0.0833, ‘d’: 0.0, ‘g’: 0.0, ‘f’: 0.0, ‘i’: 0.0, ‘h’: 0.0, ‘k’: 

0.0833, ‘j’: 0.0, ‘m’: 0.0, ‘l’: 0.0, ‘o’: 0.0833, ‘n’: 0.0833, ‘q’: 0.0, ‘p’: 0.0, ‘s’: 0.0, ‘r’: 0.0, 

‘u’: 0.0, ‘t’: 0.25, ‘w’: 0.0, ‘v’: 0.0, ‘y’: 0.0, ‘x’: 0.0, ‘z’: 0.0} 

 סעיף ב

 kי בחירה נכונה של "נשים לב שע. לאחר הצפנת קיסרשמחזירה את הטקסט  caesar(txt,k)כתבו פונקציה 

 :לדוגמא. גם בשביל הפענוח caesar' ניתן להשתמש בפונק

caesar(“attack at once!”,3) = “dwwdfn dw rqfh!” 

caesar(caesar(“attack at once!”,3),23) = “attack at once!” 
 סעיף ג

המייצגים את השכיחויות בשני טקסטים ( 'כפי שהוגדרו בסעיף א) freq1,freq2בהינתן שני מילוני שכיחויות 

t1,t2 ,נגדיר את המרחק בין המילונים באופן הבא: 

                                            

            

 

 :תכונות של המרחק נבחן. אך למעשה מדובר בבחירה די טבעית, המרחק שהגדרנו אולי נראה משונה

 כך שעבור , המדד נותן משקל גדול לאותיות שהשכיחות שלהן שונה מאוד בין שני הטקסטים

 .טקסטים שונים מאוד יתקבל מרחק גדול

 distance(freq1,freq1)=0   0כלומר המרחק של טקסט מעצמו הינו. 

 .מילוניםשתחזיר את המרחק בין שני  distance(freq1,freq2)ממשו את הפונקציה 

 סעיף ד

 – corpus-הפונקציה תעשה שימוש ב. בסעיף זה נכתוב פונקציה שתשבור את צופן קיסר באופן אוטומטי

הפונקציה מקבלת . קובץ גדול של טקסט באנגלית ממנו היא תלמד את שכיחויות האותיות בשפה האנגלית

הפונקציה . המפתחות האפשריים 32-ומנסה לפענח אותו באמצעות כל אחד מ( י צופן קיסר"ע)טקסט מוצפן 

כאשר הטקסט מפוענח כהלכה שכיחויות האותיות : מזהה את המפתח הנכון לפי מילון השכיחויות שלו

-כלומר המרחק בין השכיחויות בטקסט המפוענח לשכיחויות ב) corpus-בטקסט דומות לשכיחויות ב

corpus הינו מינימלי.) 

הפונקציה . שתואר למעלהששוברת את צופן קיסר באופן  breakCaesar(corpus,cipher)כתבו פונקציה 

-לאחר מכן היא מפענחת את ה. וקוראת את תוכנם למחרוזות corpus,cipherמקבלת שמות של שני קבצים 

cipher  ומחזירהtuple האיבר הראשון הוא: של שני איברים k –  עבורו התקבל מרחק )המפתח הנכון

 :לדוגמא .טקסט המפוענחהאיבר השני הוא הו( מינימלי

# file1.txt  = “dwwdfn dw rqfh!” 

breakCaesar(“corpus.txt”,”file1.txt”) = (23, “attack at once!”) 
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 המצורפים לתרגיל cipher1.txt, cipher2.txtהקבצים את  ופענחעצמכם הריצו את פונקציה ו כדי לבדוק את

 .(המצורף corpus.txtהשתמשו בקובץ )

 

המצורף לתרגיל מכיל את חתימות הפונקציות אותן  caesar_skeleton.pyהקובץ , לנוחיותכם :שימו לב

השימוש  .האנגלי ב"באהאותיות מחרוזת של כל  – alphabetהקובץ מכיל משתנה גלובלי . עליכם לממש

 .'בעיקר בסעיף ד, בפונקציות עזר מותר בהחלט ואפילו מומלץ

 

 2שאלה 

 change(n,coins)נציג דרך לחישוב של . בעיית העודף שהוצגה בתרגולבשאלה זו נבחן דרך נוספת לפתרון 

של   memoization-מספק דרך אלגנטית לגם האלגוריתם שנציג . באופן איטראטיבי ללא שימוש ברקורסיה

 .התוצאות

 

 :תזכורת

 :שראינו בתרגול change(n,coins)את הכלל לחישוב  נסביר שוב, לצורך תזכורת

change(n,coins) = change(n,coins[:-1]) + change(n-coins[-1],coins) 

שתי הסדרות . אלא רק בקבוצת המטבעות שהוחזרו, אנחנו לא מתחשבים בסדר החזרת המטבעות

 .11של חינתנו דרך יחידה להחזרת עודף מהוות מב [5,2,1,2,1]-ו [1,2,2,1,5]

לפי כלל זה שתי . את הסדרות השונות מהמטבע הקטן לגדול מייניםת אנחנו מכדי להימנע מספירות כפולו

לפי המטבע  nנחלק את הדרכים השונות להחזרת עודף . [1,1,2,2,5]י הסדרה "הסדרות למעלה מיוצגות ע

 :האחרון שהוחזר

 change(n-coins[-1],coins) – אם המטבע האחרון שהוחזר הינו המטבע הגדול ביותר ב-coins 

 .(n-c)דרך חוקית להחזרת עודף אז הסדרה שקדמה לו מהווה , (c-נסמן מטבע זה ב)

 change(n,coins[:-1]) –  אם המטבע האחרון שהוחזר אינוc , אז הסדרה מהווה דרך חוקית

לא יתכן שסדרה מסוימת  – זאת משום שהסדרות ממוינות. כלל c-ללא שימוש ב nלהחזרת עודף 

 (.אינה חוקית ,[1,1,2,5,2]למשל , סדרה כזאת) c-בסדרה קטן מ אך המטבע האחרון cמכילה 

האיבר האחרון ברשימה , מסודרת מהמטבע הקטן לגדול coinsאנחנו מניחים שהרשימה בתרגיל זה  :זכרו

 .הוא גם הגדול ביותר

 

 :change(n,coins(לחישוב איטראטיבי אלגוריתם 

 m=len(coins)נסמן 

מספר הדרכים להחזיר יכיל את        בסיום הריצה .        בגודל  Cאתחל מטריצה נ .4

המטבעות הקטנים ביותר  (j+1)כלומר ) coins[:(j+1)]רשימה -תתבאמצעות המטבעות ב iעודף 

 .במספר הדרכים להחזרת עודף באמצעות רשימה ריקה של מטבעות לא נעסוק(. ברשימה

 (מטבעותסדרה ריקה של  – 0להחזיר עודף של בלבד ישנה דרך אחת )         נקבע  .3

 :ומשמאל לימין מלא את המטריצה שורה אחר שורהנ .2

a.  לפי הכלל       את נחשב: 
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b.  אין לא ניתן להחזיר עודף ללא מטבעות ומשום ש,          נגדיר    או     עבור

 .מטבעות שמניבה סכום שליליאף סדרת 

 .התוצאה הרצויהיכיל את          בסיום החישוב  .1

ים קטנים ומעט מטבעות ואז -nאת מספר הדרכים להחזרת עודף עבור קודם נשים לב שהאלגוריתם מחשב 

 :נמחיש בשרטוט את אופן מילוי המטריצה. nבהדרגה מגדיל את קבוצת המטבעות ואת 

 

[1,2,5] [1,2] [1]  

1 1 1 n=0 

1 1 1 n=1 

2 2 1 n=2 

2 2 1 n=3 

3 3 1 n=4 

4 3 1 n=5 

5 4 1 n=6 

6 4 1 n=7 

 

שיטה זו שימושית מאוד בפתרון . Dynamic Programmingהאלגוריתם שהצגנו כאן פועל בשיטה שנקראת 

 .'בקורס אלגוריתמים בשנה בות ותלמדו עליה באופן מסודר בעיות שונ

 

 סעיף א

 :הבאהממשו את הפונקציה עם החתימה 

 

 

 .לפי האלגוריתם שתואר למעלה ,ללא שימוש ברקורסיה change(n,coins)שמחשבת את 

 :היהנחי

a. השתמשו ב-class Matrix  שמצורף לתרגיל כדי להחזיק את המטריצהC. 

b.  מומלץ לכתוב פונקצית עזרgetVal(M,i,j)  אם אחד האינדקסים  0שמחזירהi,j  הינו

 .M[i,j]שלילי ואחרת מחזירה את 

c. היזהרו שלא לדרוס את הערך , במהלך מילוי המטריצהC[0,0]. 

 סעיף ב

? m -וב n -כתלות ב( O-notationבמונחי )מהי סיבוכיות זמן הריצה של המימוש האיטראטיבי שכתבתם 

? (memoizationללא )האם פתרון זה יעיל יותר מבחינת סיבוכיות זמן מהפתרון הרקורסיבי שראינו בתרגול 

ל לבין פתרון רקורסיבי "בין הפתרון האיטראטיבי הנ, מבחינת זמן ריצה או צריכת זיכרון, האם יש הבדל

 ?memoizationעם  

 סעיף ג

def changeIterative(n,coins) 
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ניתן לפתור . 1באמצעות הנוסחה הרקורסיבית מתרגיל בית , לאןישוב מספרי קטחטיבי לכתבו פתרון איטרא

באופן מפתיע הפתרון  .ן לגדול ושמירת התוצאות בטבלהקט n-כלומר חישוב מ –לבעיית העודף  באופן דומה

 :פונקציה עם החתימה הבאההממשו את . פשוט יחסית

 

 

ניתן להשתמש בכל מבני הנתונים שנלמדו , אין הכרח לשמור את תוצאות הביניים במטריצה :שימו לב

 .חל איסור גורף על שימוש ברקורסיה בכל הסעיפים של שאלה זו, עם זאת. בכיתה

 

 2שאלה 

המצורף לתרגיל מכיל  cuckoo_skeleton.pyהקובץ  .ונבחן את ביצועיה cuckoo-hashבשאלה זו נממש 

בהן נשתמש למימוש  ,hash – h1,h2,h3,h4פונקציות  1בנוסף מכיל הקובץ . class Cuckooמימוש חלקי של 

ואת גודל הטבלה ומחזירות  key-שימו לב שהפונקציות מקבלות גם את ה. cuckoo-hash-ה

בלבד   keyנכניס (key,value)זוגות של  hash-במקום להכניס ל, מטעמי פשטות .                   

של מחרוזות ונשתמש במחרוזת  hashingנעשה (. עצמו key-הינו ה keyשל כל  value-כלומר נניח שה)

 . הריקה כדי לציין תא ריק בטבלה

 

שבה ישמרו  excessובנוסף רשימת עזר  (לתוכה נכניס מחרוזות)טבלה  מכיל Cuckooאובייקט מסוג 

 cuckoo-hash-כמובן שכאשר רשימת העזר תופחת ביצועי ה. ס לטבלהאיברים שלא הצלחנו להכני

בהן  hashנקבל רשימה של פונקציות  __init__-בקריאה ל .(חיפוש איבר ברשימה לוקח זמן רב) מתדרדרים

 .שימו לב שבמהלך התרגיל נשתמש במספר משתנה של פונקציות. יעשה האובייקט שימוש

 

כדי , בטבלה ממקומם לעיתים קרובות נצטרך להזיז איבריםחדש לטבלה  keyכשנכניס , cuckoo-hash-ב

שינויים בטבלה  2לאורך התרגיל נדרוש שבכל פעולת הכנסה יתבצעו לכל היותר . החדש לפנות מקום לאיבר

איברים  3פעולת הכנסה תקנית תכלול לכל היותר הזזה של , כלומר(. החדש עצמו key-ההכנסת את  כולל)

אם לא ניתן להכניס . …h1(key), h2(key)ם והכנסה של האיבר החדש לאחד מהמקומות ישנים ממקומ

 .האיבר יוכנס לרשימת העזר במקום זאת, י הכנסה תקנית"את האיבר החדש לטבלה ע

 

-ה. בפעולת הכנסה תקנית קובע את מספר השינויים המקסימלי Cuckooשל אובייקט  maxDepth שדהה

maxDepth בקריאה ל, האובייקט נקבע בזמן יצירת-__init__ .לאורך התרגיל נשתמש ב, כאמור-

maxDepth=3. 

 

 סעיף א

 key-בו ה iנמצא בטבלה הפונקציה תחזיר את התא בטבלה  keyאם . find(self,key) הממשו את הפונקצי

יוחזר  hash-אינו נמצא ב keyאם . 1-יוחזר  excess-נמצא ברשימת ה keyאם .              , נמצא

None. 

 סעיף ב

def catalanIterative(n) 



 8מתוך  6עמוד 

אם האיבר  key ,-1-אליו הוכנס ה iהפונקציה תחזיר את האינדקס . insert(self,key)ממשו את הפונקציה 

 (.ולכן לא הוכנס) hash-אם האיבר כבר קיים ב None-ו excess-הוכנס ל

 :הנחייה

כל מסלול מורכב מפעולות בעלות הצורה . key-עלינו לבדוק את כל המסלולים האפשריים להכנסת ה

 :הבאההכללית 

a.  שים את המפתח הקודםkey  (     עבור )        באחד התאים 

b.  סיימנו –ריק         אם התא 

c.  נסמנו ,        הוצא את האיבר הקודם ששכן בתא  –אחרתkey’. 

d.  מצא מקום חדש      
 .’keyבו ניתן לשכן את    

ומצאו אם יש ביניהם  keyחנת את כל המסלולים האפשריים להכנסת כתבו פונקצית עזר רקורסיבית שבו

כאשר הפונקציה מוצאת מסלול חוקי אין צורך  (.לכל היותר maxDepthכלומר בעומק )מסלול חוקי 

 .לה להחזיר את המסלול הראשון שנמצאהפונקציה יכו, להמשיך ולסרוק את שאר המסלולים

אלא רק שהמסלול , (כלומר כמות מזערית של שינויים)מינימלי  אין הכרח שמסלול ההכנסה יהיה בעל עומק

 .יהיה חוקי

 סעיף ג

אם  key ,-1-ממנו נמחק ה iהפונקציה תחזיר את האינדקס . remove(self,key)ממשו את הפונקציה 

 (.ולכן לא נמחק)כלל  hash-אם האיבר לא היה קיים ב None-ו excess-האיבר נמחק מה

 סעיף ד

 :נבצע את הניסוי הבא .על ביצועי הטבלה hash-את ההשפעה של מספר פונקציות ה בסעיף זה נבחן

 m (maxDepth=3)עם טבלה בגודל  Cuckooנאתחל אובייקט  .4

 :     עבור  .3

a.  תווים מהקובץ  00נקרא מחרוזת באורךcorpus.txt  המחרוזת . 4בו השתמשנו בשאלה

 (.key)תשמש כמפתח ( 'וכו ’n\‘כולל סימני פיסוק )שנקראה 

b. נכניס את ה-key לטבלת ה-hash. 

c.  נשמור רשימתbadInsertions .זו תכיל את מספרי האיטרציות  רשימהi עבורן ה-key 

 .1-החזירה  cuckoo.insert(key)כלומר הפעולה , excess-התווסף ל

d. נעצור כשה-excess  10מגיעה לגודל. 

 badInsertions-את רשימת ה נדפיס .2

 

אתחלו באמצעות הפונקציות ) hashפונקציות  3,2,1עם , m=100פעמים עבור טבלה בגודל  2חזרו על הניסוי 

[h1,h2] , [h1,h2,h3] , [h1,h2,h3,h4] .)רשמו את ה-badInsertions בקובץ ה-doc/pdf שאתם מגישים. 

הפעם עצרו רק . hash פונקציות 3,2,1ועם  m=1000הפעם עם טבלה בגודל , חזרו על הניסוי פעם נוספת

 .00-מבין ה האחרונות badInsertions-ה 10את  doc/pdf-רשמו בקובץ ה .badInsertions 00לאחר 

 

 ?האם הן מפתיעות ?ניתן ללמוד מהתוצאותמה 



 8מתוך  7עמוד 

 

 4שאלה 

של ( proteome)כל קובץ מכיל את הפרוטאום . קבצים 0ובתוכו  zipבאתר הקורס תוכלו למצוא קובץ 

 30ב בן "כל חלבון מיוצג כמחרוזת מעל א. הפרוטאום הינו אוסף החלבונים המוכרים לכל מין. חיידק אחר

 (:חומצות אמינו)אותיות 

                                            

, כולרה, שחפת, הם אחראים למחלות הצרעת –החיידקים בהם מדובר גורמים כולם לצרות צרורות 

 יצור קצת יותר משוכלל –אאוקריוט חד תאי אלא , למרות שהאחרון אינו ממש חיידק) סלמונלה ומלריה

. 220חלבונים ואורך החלבון הממוצע הוא  4201, למשל ,לצרעת: החיידקים שונים מאוד זה מזה. (מחיידק

 .430חלבונים באורך ממוצע של  2243, לעומת זאת, הלסלמונל

 :הפרוטאום בנויים באופן הבאקבצי 

שורה זו אינה חלק מרצף החלבון . ’gi<‘בשורה שלפני הרצף של חלבון מופיעה הערה שמתחילה בתווים 

השורות הבאות מכילות את רצף החלבון ולבסוף . אלא מכילה את שם החלבון ותאור קצר שלו, עצמו

 :לדוגמא. מופיעה שורה ריקה

>gi|229508971|ref|ZP_04398461.1| sulfur carrier protein adenylyltransferase ThiF [Vibrio cholerae B33] 

MLTDKQFLRYQRQISLAELGEEGQQKLLNSRVLIVGCGGLGNVVAPYLVGAGVGQVIIADSDRLELHNLH 

RQICYHEAQIGHNKAELLARYLRELNSEVRVRVIAREVDELILNLEINQVDLVLDCSDNLPTRHAINRAC 

YAAQRPLISGAVIGWEGHLMAFDYRQSTPCYQCVVPDMAERQRCSDRGVIGPVVGMIGNGQALIALHALM 

GSAHFPANQLLRFDGKSMNWQSLQLHPDKVCPVCSVSSPAQPKEPQPC 

 

>gi|22950… 

 סעיף א

 filenameשקוראת את הפרוטאום של חיידק מהקובץ  readProteome(filename)כתבו פונקציה 

(filename הוא מטיפוס מחרוזת )מחרוזת הינה  כל. ומחזירה את הפרוטאום של החיידק כרשימת מחרוזות

 .'n\'ללא רווחים או  , רצף החומצות האמיניות של חלבון יחיד

 :ם הואאם תוכנו של קובץ מסוי: לדוגמה

>gi|229508971... 

MLTD 

>gi|22950… 

VVP 

 :הפונקציה תחזיר

["MLTD", "VVP"] 

ב "כלומר שאינן נמצאות בא)חלק מהפרוטאומים מכילים חומצות אמיניות שאינן קאנוניות : שימו לב

חומצה אמינית , ציסטאין-סלנו) U-ו( אמינית כלשהי שזהותה לא ידועהמצה שמסמן חו) Xלמשל , ( 

 :למשל. החומצות האמיניות המיוחדות ונוציאן מהרצף דלג עלכשאנחנו קוראים קובץ פרוטאום נ(. נדירה

DYRQSTPCYQUVVPDMAERQRCSDRGVXGPVVGMIGN     

DYRQSTPCYQVVPDMAERQRCSDRGVGPVVGMIGN 



 8מתוך  8עמוד 

מספיק שאחד ', הסיבה היא שהחומצות האמיניות המיוחדות הן נדירות מאוד וישנו את התוצאות בסעיף ג

 .שאינה משותפת לכל הפרוטאומים 4ונקבל מחרוזת באורך ( מקרה סביר ביותר) Uהפרוטאומים אינו מכיל 

 סעיף ב

מיוצגים כרשימת )שמקבלת שני פרוטאומים  findLongest(proteome1,proteome2)כתבו פונקציה 

 :לדוגמא. המחרוזת המקסימלית המשותפת לשני הפרוטאומים-ומחזירה את אורכה של תת( מחרוזות

findLongest( [“MLTD”,“VVP”] , [“WLTDA”,“MLVP”] ) = 3 

 :הנחייה

a.  מחרוזת באורך -תתלחיפוש של  8תוכלו להיעזר בקוד שראיתם בתרגול כדי לפתור את השאלה  

או , באופן ישיר hashתוכלו להשתמש בגרסא שמשתמשת בטבלאות . שחוזרת במחרוזת נתונה

 .הטבעי של פייתון set-במימוש שראינו באמצעות ה

b.  מימוש לא יעיל עלול לקחת שעות. יעיל צריך לקחת פחות משתי דקות לזוג פרוטאומיםמימוש ,

 .זהרויה

 גסעיף 

יתכן )אנו מחפשים מחרוזת קצרה ביותר שמופיעה באחד מהפרוטאומים אך אינה משותפת לכולם 

(. וזתאך קיים לפחות פרוטאום אחד שאינו מכיל את המחר, פרוטאומים 1או , 2, 3-שהמחרוזת משותפת ל

מצאו את המחרוזות . אך מדרישת המינימליות נובע שלכולן אותו אורך, יתכן שישנן כמה מחרוזות כאלו

 .אותו אתם מגישים doc-במסמך ה( אין צורך לרשום את המחרוזות עצמן)הללו ורשמו את אורכן בלבד 

 דסעיף 

ביותר המשותפת לשני המחרוזת הארוכה -מצאו את תת, (כ"זוגות סה 40)עבור כל זוג חיידקים 

-רשמו את כל תת? הזוגות 40מחרוזת משותפת מבין -מהו האורך המקסימלי של תת. הפרוטאומים שלהם

 (.כפי שהם רשומים בהערה)המחרוזות האלה וצרפו את שמות החלבונים המכילים אותן 

 . הסבירו בקווים כלליים כיצד עובד הקוד שכתבתם

 .שאתם מגישים py-לקובץ ה' ד',סעיפים גצרפו את הקוד ששימש אתכם לפתרון 

 


