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 ח"ע', תשאסמסטר 

 'אמועד 

 "יסודות כריית מידעמבחן ב"                                           
 (פרופ' חיים קפלןפרופ׳ עידית כהן, פרופ׳ עמוס פיאט, ו : ים)מרצ

 

 (.תינתן הארכה נוספת לא)  שעות 3משך המבחן : 

  .אסורהשימוש בכל חומר עזר 
 

 משקל כל השאלות שווה.  .הבאות השאלות ארבעמתוך  )בלבד(שאלות  שלושעל  ענה/י

 על השאלות בצורה ברורה ומלאה ככל האפשר, במסגרת מגבלות המקום והזמן. /יענה

 השאלות שבחרת.  שלושתמי הן ברור ציין/י בתחילת המחברת באופן 

 

 1שאלה 
 

  Xאיברים מתוך קבוצה  nמסד נתונים הוא 

,𝜖)כדי שישמר  Mמה צריך לקיים אלגוריתם  /יהגדר (א 𝛿) פרטיות דיפרנציאלית. 

:fשל פונקציה   sensitivity /יהגדר (ב Xn → 𝑅𝑑   הממפה מסד נתונים בגודלn 
 מספרים ממשים. dלוקטור של 

,𝜖)להשגת  Laplace mechanism-את ה /יתאר (ג . פרטיות דיפרנציאלית (0

כי אכן פרטיות דיפרנציאלית נשמרת כנדרש. כזכור הצפיפות של התפלגות  /יהוכח

Laplace היא 

 Density for Lap(b): ℎ(𝑥) =
1

2𝑏
exp(−

|𝑥|

𝑏
) 

 

 2שאלה 
 

 בלום פילטר הוא מבנה נתונים הסתברותי שראינו בכיתה.

   𝑖=1,...,𝑚כאשר    𝑆[𝑖] נתון פילטר בלום המוגדר על ידי מערך בינארי

,ℎ1רנדומיות ב״ת  hashפונקציות  𝑘ועל ידי  … , ℎ𝑘 ∼ 𝑈[1,… ,𝑚] 

 לפילטר 𝑥פעולת הכנסה של מפתח  /יתאר (א

 בפילטר 𝑥של מפתח   (membership query) שאילתת חברות פעולת /יתאר (ב

 כן 𝑥כאשר  שליליתכלומר תשובה    ”false negative“האם ייתכן מצב של  (ג

זה  םבה  hashערכי מפתחות ו עם דוגמא /יאם כן תן ./יאם לא אז הוכחהוכנס? 

k)השתמש/י ב  קורה = 2,m =  false“ של את ההסתברות /י. כמו כן, בטא( 5

negative” הנח . לאחר שהכנסנו שני מפתחות לפילטר ריק ושאלנו על הראשון

 ערכים שונים. 𝑘מחזירות לכל מפתח  hashלשם הפשטות שפונקציות ה

לא  𝑥כלומר תשובה חיובית כאשר    ”false positive“האם ייתכן מצב של  (ד

זה  בהם  hashדוגמא עם מפתחות וערכי  /י. אם כן תן/יאם לא אז הוכחהוכנס? 

k)השתמש/י ב  קורה = 2,m =  false“את ההסתברות של  /י. כמו כן, בטא( 5

positive” ילאחר שהכנסנו מפתח לפילטר ריק ושאלנו על מפתח חדש.  הנח/ 

 ערכים שונים. 𝑘מחזירות לכל מפתח  hashלשם הפשטות שפונקציות ה

 

 



 

 

 3שאלה 
 

 כבציור. קשתות  ינתון גרף לא מכוון עם אורכ

   𝑣1-מ לפי סדר עולה של המרחק  𝑣1 -ומרחקו מ דקדקורשימת זוגות של  /יכתוב (א

בהתאם   𝑣1 דהקדקושל    bottom-2 all distances sketch -את ה /יכתוב (ב

ℎ(𝑣)  תרנדומלי hashלערכי פונקציית  ∼ U[0,1]   הנתונים בציור 

)בהתאם לעיקרון ה  דקדקושלילי בלתי מוטה לנוכחות של כל -אומד אי /יהגדר (ג

inverse probability).   שהאומד שהגדרת אינו מוטה. /יהוכח 

   דים שאינם בהאומד לקדקושזכר/י :  יםרמז-sketch 0 חייב להיות. 

  על פני הגרלות וקדק״ לכל 1מד להיות ״ועל התוחלת של הא( דh ) 

  בערכי ה  מותנההד מסוים ואומד לקדק /ימצאhash דים אחריםועל קדק  

 sketchכתוב ביטוי אריתמטי )אין צורך לחשב( לערך האומד המתקבל מה  (ד

,𝑣1 םלקדקודישכתבת  𝑣2, 𝑣3, 𝑣4 

?  𝑣1מ  4במרחק לכל היותר  םהקדקודילמספר  sketchמהו האומדן המתקבל מה  (ה

 ביטוי חשבוני, אין צורך לחשב( /י)כתב

  

 
 

 4שאלה 

 

ראינו בכיתה אלגוריתם להערכת המומנט מסדר שני )סכום ריבועי השכיחויות( של זרם 

פונקציות  k. האלגוריתם מגריל n-ל 1של מספרים שלמים בין  mבאורך  של נתונים

hash  בלתי תלויות ממשפחה של פונקציותhash  4שהן-wise independent,  טווח כל

פונקצית כל אחת מכאשר מגיע אלמנט האלגוריתם מפעיל עליו את   {1,1-}פונקציה הוא



האלגוריתם מחזיר . מתאים )לכל פונקציה צובר משלה( ומחבר את הערך לצובר hash-ה

 את 

𝐵 =
𝑍1
2 + 𝑍2

2 +⋯+ 𝑍𝑘
2

𝑘
 

-תהיה קטנה מהמינימאלי עבורו תוכל להבטיח כי הערכת המומנט השני  k-מהו ה (א

1 + 𝜖  הוכח את תשובתך 2/3כפול גודלו האמיתי בהסתברות לפחות ? 

 2/3-כיצד תוכל להגדיל את הסתברות המאורע שמתואר בסעיף א מ /יתאר (ב

1)-ל  − 𝛿)  בכמה פונקציות ,hash נסה להיות חסכוני תשתמש ? הוכח את תשובתך ,

 ככל האפשר.

אלגוריתם הדוגם באקראי איבר מהזרם, על האלגוריתם להחזיר בהסתברות  /יתאר (ג

ללא קשר  קבועה איבר שנבחר באקראי כך שלכל האיברים הסתברות שווה להדגם

 . לשכיחותם בקלט

 ב(-)רמז: את סעיף ג ניתן לפתור ללא קשר לסעיפים א ו

  

 

  

 : ותאי שוויונ

 

Chebyshev : 

𝜇 = 𝐸[𝑋] 
rnoffChe: 

𝜇 = 𝐸[𝑋] 
0 ≤ 𝜖 ≤ 1 
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