מס' מחברת :

מס' ת.ז: .
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הנחיות כלליות









את כל הפתרונות יש לכתוב במחברת הבחינה ,לרבות שאלות רב-ברירתיות.
בטופס הבחינה ניתן להשתמש כטיוטה בלבד ,והוא לא יבדק.
אין להשתמש בחומר-עזר.
מותר להשתמש במחשבון.
הניקוד של כל שאלה מופיע בסמוך לה .סעיפי כל שאלה הם שווי-משקל.
מומלץ לעבור על כל המבחן בעיון לפני שמתחילים לענות.
בדקו בסיום הבחינה כי עניתם על כל השאלות וכל הסעיפים.
הקפידו לסמן טיוטות שרשמתם במחברת כטיוטה (בראש הדף) .לכל שאלה
תיבדק אך ורק התשובה הראשונה שתופיע במחברת הבחינה.
נא לכתוב בכתב קריא וברור.

בהצלחה!
לשימוש הבודקים:

תעודת זהות
מספר מחברת
ציון מבחן

מס' מחברת :

מס' ת.ז: .

שאלה  5( 1נקודות)
על איזה אתגר מיועדת לענות הנחת האי-תלות במודל  ?Naïve Bayes Classifierביחרו את
התשובה הנכונה.
א .בחישוב ההסתברויות המשותפות יש חשש שההסתברויות לא ייצגו את הבעיה בעולם האמיתי.
ב .יש קושי לחשב הסתברות משותפת של משתנים מסוגים שונים.
ג .יש צורך לחשב ולשמור את ההסתברויות לכל הקומבינציות האפשריות של ערכי המשתנים
בדאטה.
ד .לא ניתן לחשב הסתברויות משותפות כאשר יש ערכים חסרים בדאטה.

שאלה  4( 2נקודות)
איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי מודל ( ?K-Nearest Neighborsביחרו תשובה אחת בלבד)
א .במודל  ,KNNככל שנבחר  Kקטן יותר ,כך השכונה תהיה יותר הומוגנית.
ב .במודל  ,KNNככל שנבחר  Kגדול יותר ,כך השונות תהיה קטנה יותר.
ב .במודל  KNNניתן להשתמש בדטה עם משתנים קטגוריאליים.
ג .במודל  KNNנרצה להשתמש בכמה שיותר משתנים כדי לקבל מודל סיווג טוב יותר.

שאלה  4( 3נקודות):
במודל רגרסיה לוגיסטית( :ביחרו תשובה אחת בלבד)
א .המודל הלינארי משמש לשיערוך ערכי המשתנה הבינארי המיוצגים על ידי  0ו.1-
ב .המודל הלינארי משמש לשיערוך ההסתברות לאחד מערכי המשתנה הבינארי.
ג .המודל הלינארי משמש לשיערוך היחס בין ההסתברויות לכל אחד מערכי המשתנה הבינארי.
ד .המודל הלינארי משמש לשיערוך לוג היחס בין ההסתברויות לכל אחד מערכי המשתנה הבינארי.

שאלה  4( 4נקודות)
עבור כל סעיף ,ביחרו נכון/לא נכון:
א .במודל  ,Decision Treeבכל אחד מהפיצולים ישתתפו בהכרח פחות תצפיות מאשר בצומת
שמעליו .נכון/לא נכון
ב .במודל  ,Decision Treeהמשתנה שייבחר בכל פיצול הוא זה שממקסם את מדד ה information
 .gainנכון/לא נכון
ג .במודל  ,Decision Treeמדד ה information gain-המתקבל עבור המשתנה הנבחר בכל צומת
החלטה הוא בהכרח קטן יותר מאשר בצומת שמעליו .נכון/לא נכון
ד .במודל  ,Decision Treeהמשתנה שייבחר לפיצול הראשון עשוי להשפיע גם על בחירת המשתנים
במורד העץ .נכון/לא נכון

שאלה  4( 5נקודות)
נתונים  training setהמכיל  Nדוגמאות ו test set -המכיל  Mדוגמאות .אלגוריתם  SVMלינארי עם
שוליים רכים ( )softאומן על ה training set -והשיג  accuracyשל  .Atrainלאחר מכן המודל הופעל
על ה test-set -והשיג  accuracyשל  .Atrain < Atestבשלב הבא ערך הפרמטר  Cהוגדל ,והייתה
חזרה על התהליך ,שנתנה ערכי דיוק  .Btest ,Btrainאיזה מהתשובות הבאות היא הסבירה ביותר?
(ביחרו תשובה אחת בלבד)
אBtrain ≥ Atrain .
בBtrain< Atrain .
גBtest < Atest .
דBtest ≥ Atest .

מס' ת.ז: .

מס' מחברת :

שאלה  5( 6נקודות)
מקלסטרים  Nאובייקטים  O1, …, ONבשיטת  .k-Meansמריצים את האלגוריתם שתי הרצות
נפרדות ,עם מס' קלסטרים  , k1 , k2והשמה התחלתית  l1 , l2בהתאמה .מספר האיטרציות הוא זהה
בשתי ההרצות .הציון הסופי בהרצה הראשונה גדול יותר מאשר בהרצה השניה .איזה מהתשובות
הבאות איננה יכולה להיות נכונה? (ביחרו תשובה אחת בלבד)
אk1=k2, I1 ≠ I2 .
בk1 = k2 , I1 = I2 .
אk1 > k2, I1 ≠I2 .
בk1 < k2, I1≠I2 .

שאלה  6( 7נקודות)
א .מהי בעיית  ?Overfittingהסבירו בקצרה.
ב .תארו בקצרה שיטה אחת שמאפשרת לזהות את קיום הבעיה הזו.
ג .כיצד ניתן להתגבר על הבעיה הזו? הזכירו בקצרה שתי שיטות.

שאלה  6( 8נקודות)
א .תארו יתרון אחד וחיסרון אחד של חישוב  Mutual Informationכשיטת .Feature selection
ב .בשיטת  Forward selectionמוסיפים בכל פעם משתנה נוסף ,ומחשבים את המודל מחדש .כיצד
יודעים מתי לעצור? (להפסיק להוסיף משתנים).

שאלה  6( 9נקודות)
שאלה זו מתייחסת למצב של  Imbalanced dataבבעיית קלסיפיקציה בינארית.
א .הסבירו בקצרה מהי הבעייתיות הנגרמת כאשר הנתונים הם לא מאוזנים.
ב .תארו בקצרה שתי שיטות לטיפול בנתונים לא מאוזנים.

שאלה  6( 10נקודות)
נתונה להלן טבלה ובה סוגים שונים של זוגות משתנים .התאימו לכל זוג משתנים את סוג מבחן
הקורלציה המתאים ביותר לבדיקת הקשר בין זוג המשתנים הזה .ביחרו מבין סוגי מבחני הקורלציה
הבאים:
א.
ב.

𝑛∑
)̅
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𝑛
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𝑛∑√
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𝑛∑√
𝑦𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) ∗√∑𝑖=1(𝑦𝑖 −

= 𝑌Pearson 𝑟𝑋,
= 𝑌Spearman 𝑟𝑋,

)(The 𝑥𝑖 & 𝑦𝑖 are the ranked features
ג.

)𝑠𝑟𝑖𝑎𝑝 𝑡𝑛𝑎𝑑𝑟𝑜𝑐𝑠𝑖𝑑 𝑓𝑜 (# 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠) − (#
1
)𝑛(𝑛−1
2

= 𝑌Kendall’s Tau : 𝜏𝑋,

סעיף

משתנה A

משתנה B

א

רציף עם חשיבות
לערך
אורדינלי

רציף עם חשיבות
לערך
אורדינלי

ג

רציף

אורדינלי

ד

רציף עם חשיבות
לסדר

רציף עם חשיבות
לסדר

ב

מבחן התאמה

מס' מחברת :

מס' ת.ז: .

שאלה  4( 11נקודות)
במה תומכת יכולת ה  Lineageב ( ? SPARK -בחרו את התשובה המתאימה ביותר )
אPartial Failure Support .
בData Recoverability .
גComponent Recovery .
דConsistency .

שאלה  8( 12נקודות)
תכננו את האלגוריתם  K-Meansב  .Map‐Reduce -לרשותכם שני קבצים .קובץ ראשון גדול ומכיל
מליוני נקודות .קובץ שני קטן ומכיל איתחול של  Kנקודות מרכז.
א .מספר הפונקציות הנדרשות הוא ______________ ( בין  1ל – ) 4
ב .פונקציה ראשונה
 .iהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .iiהפונקציה מחשבת _______________________
 .iiiה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .ivה Output Value -של הפונקציה הוא _______________
ג .פונקציה שנייה
 .iהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .iiהפונקציה מחשבת _______________________
 .iiiה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .ivה Output Value -של הפונקציה הוא _______________
ד .פונקציה שלישית
 .iהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .iiהפונקציה מחשבת _______________________
 .iiiה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .ivה Output Value -של הפונקציה הוא _______________
ה .פונקציה רביעית
 .iהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .iiהפונקציה מחשבת _______________________
 .iiiה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .ivה Output Value -של הפונקציה הוא _______________

שאלה  4( 13נקודות)
ההבדל בין  Transformationל Action -הינו ( בחרו את התשובה המתאימה ביותר )
א Transformation .הינו אופרטור בעוד  Actionאינו אופקטור
ב Transformation .אינו אופרטור בעוד  Actionהינו אופקטור
ג Transformation .מבצע טרנספומציה של המידע בעוד  Actionאינו מבצע
טרנספורמציה למידע
ד Transformation .מיצר  DataSetבעוד  Actionמיצר Value

שאלה  4( 14נקודות)
במה תומכת יכולת ה  Lazyב ( ? SPARK -בחרו את התשובה המתאימה ביותר )
אPartial Failure Support .
בEfficiency .
גStorage .
דConsistency .

מס' מחברת :

מס' ת.ז: .

שאלה  5( 15נקודות)
איזה מאפיין של
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 HDFSאחראי על  (?Data Recoveryבחרו את התשובה המתאימה ביותר )
חלוקת הקובץ לבלוקים בגודל קבוע של 128MB
שיכפול הבלוקים לשלושה העתקים
איזון מספר הבלוקים בין מספר ההמחשבים בCluster -
תשובות ב ו-ג נכונות
תשובות א ו-ג נכונות

שאלה  4( 16נקודות)
פעולת ה  JOINהינה מורכבת מהפעולות  MapReduceהבאות ?( בחרו את התשובה המתאימה
ביותר )
א .פעולת  Mapבלבד
ב .פעולת  MapוReduce -
ג .פעולת  Reduceבלבד
ד .תשובות א' ו-ב' נכונות

שאלה  8( 17נקודות)
יש לנו שני קבצים .הקובץ הראשון מכיל רשימת מצביעים בבחירות
)(voter‐id, name, age, zip, income, Kids_number
הקובץ השני מכיל מידע על מחלות )(zip, age, average_income
נא חשבו את ממוצע הילדים של האנשים שהכנסתם גדולה מהממוצע לגילם ואיזור המגורים.
א .מספר הפונקציות הנדרשות הוא ______________ ( בין  1ל – ) 4
ב .פונקציה ראשונה
 .vהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .viהפונקציה מחשבת _______________________
 .viiה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .viiiה Output Value -של הפונקציה הוא _______________
ג .פונקציה שנייה
 .ixהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .xהפונקציה מחשבת _______________________
 .xiה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .xiiה Output Value -של הפונקציה הוא _______________
ד .פונקציה שלישית
 .xiiiהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .xivהפונקציה מחשבת _______________________
 .xvה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .xviה Output Value -של הפונקציה הוא _______________
ה .פונקציה רביעית
 .xviiהפונקציה מסוג ( Map / Reduceמחק את המיותר).
 .xviiiהפונקציה מחשבת _______________________
 .xixה Output Key -של הפונקציה הוא ________________
 .xxה Output Value -של הפונקציה הוא _______________

מס' מחברת :

מס' ת.ז: .

שאלה  5( 18נקודות)
עבור כל משפט סמנו 'נכון' או 'לא נכון' עבור ההבדלים בין  Spark Batchו( Spark Streaming -
ציין נכון או לא נכון )
א .מימוש  Spark Batchו ,Spark Streamlining -כאשר מבוצע כהלכה חולק זהות
לוגית וקוד רב בין המימושים .נכון  /לא נכון
ב .מימוש  Spark Batchו ,Spark Streamlining -כאשר מבוצע כהלכה שונה
בעיקר בקוד ה  .Driver -נכון  /לא נכון
ג Spark Streaming .מעבד מידע מיד עם הגיעו ממקור המידע .נכון  /לא נכון
ד Spark Batch .יכול לקרוא קבצים מה –  HDFSבעוד  Spark Streamingאינו
יכול .נכון  /לא נכון
ה Spark Batch .משתמש ב  RDDsבזמן ש  Spark Streamingלא משתמש ב –
 .RDDsנכון  /לא נכון

שאלה  4( 19נקודות)
כיצד  Spark Streamingעמיד לכשלונות של איבוד מידע ( בחרו את התשובה המתאימה ביותר )
א .המידע נשמר במערכת הקבצים
ב .המידע שנקלט משוכפל למכונות אחרות
ג .נשמר ה  Lineageשל ה RDD -
ד .לא ניתן לגבות כל רשומה ב –  , Spark Streamingאפשר להשתמש בטכניקות
שלעיל כדי להוריד למינימום את איבוד המידע
ה .אפשר לגבות הכל בעזרת א' ,ב' ,ג'

שאלה  4( 20נקודות)
המתודה ) ( DStream#transform(funcציינו את כל התשובות הנכונות )
אTransformation .
בAction .
ג .יוצר  DStreamחדש
ד .מוטציה של DStream
ה .מאפשרת לנו להשתמש במתודות של  RDDאשר אינן מצויות ב DStream -

