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Θέμα 1 

Δίδεται ο παρακάτω πίνακας 6 στοιχείων και 4 συνόλων: 

 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 

0 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 

2 1 0 0 1 

3 0 0 1 0 

4 0 0 1 1 

5 1 0 0 0 

 

Υπολογίστε τις υπογραφές minhash χρησιμοποιώντας τρεις συναρτήσεις 
κατακερματισμού τις: h1(x)=(2x+1) mod 6, h2(x)= (3x+2) mod 6 και h3(x)= 
(5x+2) mod 6. 

Συγκρίνετε την ομοιότητα που προκύπτει για τα 6 ζεύγη στηλών με την αντίστοιχη 
ομοιότητα Jaccard. 



Θέμα 2 

Για κάθε σελίδα του παρακάτω γράφου υπολογίστε τον PageRank (μέχρι 3 επαναλήψεις) 

α)χωρίς αποφυγή παγίδων 

β) για β=0,8 

 

 

 



Θέμα 3 

Έστω ο γράφος Gn με 2n κόμβους: a0, a1,..an-1, b0,b1,...bn-1. Έστω ότι οι ακμές σχηματίζονται ως 
εξής: κάθε κόμβος ai συνδέεται με τους κόμβους bj και bk, όπου j= 2i mod n και k=(2i+1) mod n. 

Για παράδειγμα για n=4 ο παρακάτω γράφος: 

 

α)Βρείτε ένα τέλειο ταίριασμα σε αυτόν τον γράφο 

β)Βρείτε ένα τέλειο ταίριασμα στο γράφο G5. 

γ)Στον G5  δώστε τη σειρά επιλογής του άπληστου αλγόριθμου 

*δ)Για επί πλέον βαθμό (αν σας χρειασθεί): αποδείξτε ότι για κάθε n ο γράφος Gn έχει τέλειο 
ταίριασμα. 



Θέμα 4 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε τρία προϊόντα (Π1, Π2, Π3) τα οποία  περιγράφονται από 
τρία χαρακτηριστικά Χ1, Χ2, και Χ3. 

 Π1 Π2 Π3 

Χ1 3.6 2.8 2.9 

Χ2 500 360 400 

Χ3 10 8 12 

 

Μπορούμε να παραστήσουμε κάθε προϊόν με ένα διάνυσμα (Π1(3.6, 500, 10), Π2(2.8, 350, 8), 
Π3(2.9, 400, 11)) και να υπολογίσουμε την απόσταση συνημίτονου μεταξύ δυο οποιωνδήποτε 
διανυσμάτων.  Αν όμως δεν κλιμακώσουμε τις καταχωρήσεις τότε θα κυριαρχήσει το Χ2 και θα 
εξαφανίσει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε παράγοντες 
κλιμάκωσης. Έστω 1 ο παράγοντας κλιμάκωσης για το Χ1, a για το Χ2 και b για το Χ3. 

α)Δώστε τα συνημίτονα των γωνιών των διανυσμάτων σαν συναρτήσεις των a και b. 

β)Να κανονικοποιηθούν τα διανύσματα ώστε τα τρία χαρακτηριστικά να έχουν το ίδιο βάρος 

γ)Ένας δίκαιος τρόπος κλιμάκωσης θα ήταν οι παράγοντες κλιμάκωσης να είναι ανάλογοι προς 
το αντίστροφο της μέσης τιμής των καταχωρήσεών τους. Ποιές θα ήταν στην περίπτωση αυτή οι 
τιμές των a και b? 


