
٩٨ سال ‐ پاییز ترم ‐ داده کاوی
ریاض ده دانش ‐ طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش

(٨/١۴ تا تحویل (مهلت دوم سری تمرین
سادگ برای است. بزرگ داده های میان در مشابه عناصر یافتن برای minHash پیاده سازی تمرین این از هدف

عدد شماری حاوی مجموعه هر است. شده گرفته نظر در عددی مجموعه  سری ی بصورت ورودی داده  کار،
مجموعه ی فایل از خط هر است. شده داده قرار sets.txt فایل در ورودی داده است. 11000 تا 0 بازه از صحیح
1000 حاوی فایل کل در است.) شده آورده مجموعه محتوای سپس و مجموعه شماره (ابتدا م کند توصیف را

دارند. باالیی جاکارد تشابه میزان که است مجموعه هایی زوج کردن پیدا هدف م باشد. مجموعه

اول: قدم
کنید. دانلود درس وب صفحه را sets.txt داده فایل

دوم: قدم
(توجه کند. حساب را ها مجموعه زوج همه تشابه میزان و خوانده فایل از را مجموعه که بنویسید کدی قطعه

است. کد اجرای زمان ثبت اینجا در هدف شود.) چاپ کاغذ روی مجموعه ها زوج تشابه ندارد لزوم کنید

عناصر کنید دقت کنید. پیاده سازی شده داده توضیح کالس در آنچه مانند را minHash تابع سوم: قدم
{0, . . . , 11000} از تصادف شتهایی جای تولید به نیاز شما پس هستند. 11000 تا 0 بین اعدادی مجموعه ها

بود. خواهد rb با برابر تصادف شتهایی جای تعداد دارید.

باالی جاکارد تشابه با های زوج تعداد و دهید انجام b و r مختلف های انتخاب برای را باال قدم چهارم: قدم
آورید. بدست را 0.95 و 0.9 ،0.8

r = 3, b = 5 .١

r = 3, b = 10 .٢

r = 3, b = 20 .٣

r = 5, b = 5 .۴

r = 5, b = 10 .۵

r = 5, b = 20 .۶

هش که باشد ستون حداقل دسته، b میان در اگر م شوند، مقایسه هم با نهایت در مجموعه دو یادآوری: محض
شود. سان ی مقداری مجموعه دو هر

کنید. مقایسه دوم قدم اجرای زمان با و کنید ثبت b و r از انتخاب هر برای را کد اجرای زمان پنجم: قدم
کار بهتر انتخابها کدام کنید. محاسبه را false negative مقدار تشابه، میزان و b و r از انتخاب هر برای همچنین

دارید؟ خود نتایج برای توجیه چه م کنند؟

١


