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Oppgave 1: Generelt om genprediksjon

a) Hva er genprediksjon? Hvorfor er det viktig? Hvorfor er det vanskelig?

b) Forklar begrepene ab initio genprediksjon og likhetsbasert genprediksjon. Hvilke styr-
ker og svakheter har hver av fremgangsm̊atene?

c) Hva er forskjellen p̊a innholdsbasert og signalbasert prediksjon? Relater svaret til del-
problemer innen genprediksjon.

Oppgave 2: Vektmatriser

a) Anta at vi kjenner følgende fem eksempler p̊a TATA-bokser (et promotor-element) for
en eukaryotisk organisme:

TATTA, TAATA, AATAA, TATAC, TATAT

Lag en vektmatrise (av sannsynligheter) som representerer denne informasjonen. Finn
ogs̊a konsensus-sekvensen.

b) Gitt sekvensen CTAAATTC. Bruk vektmatrisen til å finne en score P+
k for hver posi-

sjon k = 1, 2, 3, 4 som kandidat til en TATA-boks. Hvordan tolkes score-verdiene som
sannsynligheter?

c) Som bakgrunnsmodell for sekvensen (dvs. det som ikke er TATA-boks) kan vi anta at
basene er generert tilfeldig uavhengig av hverandre med sannsynligheter pA = pT = 0.7
og pC = pG = 0.3. Beregn sannsynligheten P−k for hvert ord av lengde 5 i sekvensen
over.
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d) En annen m̊ate å score posisjonene p̊a er å beregne s̊akalt likelihood ratio Lk = P+
k /P−k .

Hvordan kan denne tolkes? Endrer dette valget av beste kandidat?

Oppgave 3: Kunstige nevrale nettverk

a) I et kunstig nevralt nettverk (KNN) som skal oppdage signaler i DNA-sekvenser brukes
ofte delstrengen i et vindu rundt signalet som direkte inndata til nettverket. Det er
vanlig (jfr. Pedersen & Nielsen (1997), Hatzigeorgiou (2002)) å bruke fire noder for
hver sekvensposisjon, svarende til A, C, T, G. Bare en av nodene gis da verdien 1, og
de andre 0.

Alternativt kunne vi brukt en node pr. posisjon og kodet basene f.eks. A=0, C=1,
G=2, T=3. Hvilke fordeler og ulemper ser du med dette? Hva tror du virker best?

b) Programmet GRAIL (Uberbacher & Mural (1991)) bruker ikke sekvensen direkte som
inndata, men derimot 7 ulike verdier beregnet p̊a grunnlag av sekvensen. Hva kan
grunnen være til dette? Er det egenskaper ved problemet som GRAIL skal løse som
gjør dette mer velegnet en representasjonen i punkt 1?

c) Vis hvordan vektmatrisescoringen i oppgave 2 kan implementeres som et KNN.
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