
 LEVERAGING BIG DATA  מבחן

 אסמסטר 

 

 מועד ב': 

 5024 באוגוסט 52

  חיים קפלן , עמוס פיאט,ובה מילואט ,עידית כהן :יםהמרצ

  חומר עזראין מגבלה לגבי 

כתוב תשובות קצרות  כל שאלה בעמוד אחד במחברת, ,השאלותארבע מתוך חמש לפתור יש 

 .נקודות 52כל שאלה מנוסחות היטב. אין צורך לחזור על הוכחות שניתנו בכיתה. 

 בהצלחה!

 

  



 

         

 

 עובד כך: k-meansלבעית ה -ל Lloydsאלגוריתם של    נקודות( 52) .2

 

input x1, x2, ..., xn from d-dimensional real space (maybe with positive integer 

weights - indicates multiple copies of the same point). 

Start with arbitrary choice of k centers c1, c2, ..., ck  

Repeat until no changes 

  For all k: set ck' to be the average of all points closest to ck  

   set ck = ck' 

end Repeat 

    

   

 

 הוכח כי האלגוריתם מתכנס. .א

 רחוקים כמהע"י האלגוריתם שבה המרכזים שנמצאו  מימדים 2בעזרת ציור ב  תן דוגמא .ב

 שאפשר מהאופטימום הגלובלי.

אם בוחרים נותן קירוב טוב בדר"כ כי )זה נכון  פתרון אופטימלינניח ש האלגוריתם נותן  .ג

 נקודות התחלה בצורה "נכונה"(. 

 נתון האלגוריתם הבא:

כל  sqrt(n) ,על תתי סדרה באורך  k mean, פותרים  k sqrt(n)עומד לרשותו זכרון   

 Lloydsמרכז מקבל משקל שווה למספר הנקודות הקרובות אליו, בסוף מפעילים עוד פעם את 

 משקל(. על המרכזים )כולל

 הגרוע יכול להיות האלגוריתם למעלה? הכמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  

. TWITTERמהרשת החברתית   FOLLOWשל יחס  DATAנתון נקודות(   52)   .5

 ( עוקב אחרי    )    מקבל את כל הציוצים של אדם    אם אדם      (   )      

מהם נתן אשר כאנשים  ( )  העוקבים רקורסיבית את קבוצת  נגדיר   לאדם מסויים 

 קיימים אנשיםאם ורק אם   ( )      על ידי יחסי עוקב. כלומר   -להגיע ל

                   

   (       )            כך שלכל 

נתן לבטא את לכל אדם.    ( )   בצורה יעילה את  כיצד לאמוד /יתארנקודות(  20) .א

 ריצה מול האיכות של האומדן.השולט על זמן ה     האומד כפונקצייה של פרמטר 

מוגדר כיחס של ה Coefficient of Variation (CV) -מה זמן החישוב ומהו הנקודות(  2) .ב

את זמן הריצה ואת הטעות כפונקצייה של אותו  יבטאנמק/י.   סטיית התקן לשונות. 

 k פרמטר 

   וליום רביעי  FOLLOW1נניח עתה כי יחס העוקב נתן בנפרד ליום ראשון נקודות(  2) .ג

FOLLOW2 רקורסיבית בהתאם ב הנסמן את קבוצת העוקבים   .על אותה קבוצת אנשים

( ) נגדיר כעת  ליום רביעי.    ( )  ליום ראשון וב  ( )      ( )    ( )   . 

 לכל אדם.   ( )  בצורה יעילה את  י  כיצד לאמודתאר/

 ? נמק/י Coefficient of Variation (CV) -ומהו הנקודות( מה זמן החישוב  2) .ד

  



בהנתן גרף לא מכוון, ברצונך לספור את מספר המשולשים השונים )שלישית  נקודות(  52) .3

קדקדים לא סדורה  כך שישנה קשת בין כל שניים ביניהם(.  בכדי להקטין את זמן החישוב 

ומותירים רק קדקדים במדגם     אנו דוגמים כל קדקד בצורה בלתי תלויה בהסתברות  

 וקשתות ביניהם

?  הצע/י בהתאם  בגרף החדששת בגרף המקורי להופיע של קנקודות( מה הסיכוי  20) .א

   נקצייה של מספר הקשתות בגרף המקורי כפו  אומד בלתי מוטה למספר הקשתות 

 .   מהי השונות של האומדן ? נמק/יבגרף החדש

 נקודות(  מה הסיכוי של משולש בגרף המקורי להופיע בגרף הדגום ?   2) .ב

בגרף המקורי על  Tבלתי מוטה למספר המשולשים אם לכך אומד נקודות(  הצע בהת 2) .ג

 .בגרף החדש ’ סמך מספר המשולשים 

  ה של מספר המשולשים יכפונקצ של האומד על  השונותחסם תחתון  נקודות(  תנ/י 2) .ד

בהם הטעות משולשים    עם גרפים משפחת  רמז: מצא/י .  והסתברות הדגימה 

 . /ינמק  .הגבוה היחסית של האומד

  



שורות  1024תמונות כל אחת היא מטריצה של  nנתון מסד נתונים המכיל   נקודות( 52) .4

עמודות של פיקסלים כל אחד בן ביט אחד. נרצה לבנות מבנה נתונים שבהינתן  1024-ו

בלכל היותר  q-תמונה באוסף השונה מ 1/4נוכל למצוא בהסתברות  qתמונת שאילתה 

)לפי ביטים. תאר  512בלכל היותר  q-ביטים במידה ויש באוסף תמונה השונה מ 2048

)הזנח גורמים  O(n(1/3))הסעיפים הבאים( מבנה נתונים שעונה על שאילתה כזו בזמן 

 מאד קטן(.   xכאשר log(1-x)  xלוגריתמים והשתמש בקרוב 

מהמשפחה אז  hכך שאם נגריל פונקציה אקראית  hashתאר משפחה של פונקציות  .א

תברות לפחות           ביט ימופו לאותו תא בהס 512שתי תמונות השונות בכל היותר 

(1-1/2048)k ימופו לאותו תא בהסתברות לכל   2048-ושתי תמונות השונות ביותר מ

 .k(1-1/512)היותר 

מהסעיף הקודם המבצע את הנדרש  hash-מבנה נתונים המבוסס על פונקציות התאר  .ב

תאר את כיצד נאחסן את המבנה בזכרון כך שלא יצרוך יותר מידי מקום ? בשאלה. 

 אלגוריתם השאילתה במדויק.

,  הוכח תשובתך, O(n(1/3))הוא   זמן הריצה של אלגוריתם השאילתהכך ש kקבע את  .ג

 מהי סיבוכיות המקום של האלגוריתם?

 הוכח את נכונות האלגוריתם. .ד

  



 

גדול לפחות פי  nעמודות כאשר  n-שורות ו nעם  A המוקצות על הדיסק מטריצ  נקודות( 52). 2

הבלוקים  n/B-ת על הדיסק "לפי שורות" כלומר במאוכסנ Aה המטריצ. M הזיכרוןמגודל  200

 n/B-הראשונים מתוך הבלוקים המכילים את המטריצה מופיעים האיברים שבשורה הראשונה ב

הוא גודל הבלוק או באופן מדויק  B)  הבלוקים הבאים נמצאים האיברים שבשורה השנייה וכו'

שנכנסים בבלוק(. מריצים את האלגוריתם הבא על מנת  יותר מספר האיברים מהמטריצה

 At   (A transpose.)-ב  Aלהחליף את 

For r = 1 to n do 

  For c = 1 to n do { 

    tmp  A[r][c]; 

    A[r][c]   A[c][r]; 

    A[c][r]   tmp; 

 } 

 

 ? נמק.cache obliviousהאם האלגוריתם הוא  .א

 

לזיכרון וכתיבות של בלוקים לדיסק יתבצעו במהלך הריצה ? כמה קריאות של בלוקים  .ב

 נמק.

-cache)אבל לא בהכרח  IO-efficientתאר אלגוריתם פשוט שהוא  M≥3B2הנח כי  .ג

oblivious ב  החישובאותו ( שמבצע את-O(n2/B)  פעולותI/O ,אין צורך לכתוב קוד( .

 מספיק תאור מדויק במילים(

 ? נמק.I/Oפעולות  O(n2/B) -בפחות מהאם ניתן לבצע את החישוב  .ד

  



 

 

 


