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موعد تحویل۳۲/۱۱/۱ :

شبکهی اجتماعی:
یک شبکهی اجتماعی از تعدادی «کاربر» تشکيل میشود ،هر کاربر {نام ،سن ،جنسيت} دارد .در این شبکهی اجتماعی،
«صففاحاتی» وجود دارد که هر «کاربر» میتواند به آن «صففاحه» اظهار «عالقهمندی» کند .هر «کاربر» میتواند «کاربران» دیگر را
«دنبال» کند ( دو کاربر میتوانند یکدیگر را دنبال کنند).
اطالعات کاربران و صاحهها در تعدادی فایل قرار گرفتهاست .تعداد کاربران و صاحهها حداکثر  ۲۲۲۲۲۲نار است که در
حداکثر  ۰۲۲۲۲فایل نگهداری میشود و سایز هر فایل حداکثر  ۱۱مگابایت است .اطالعات هر کاربر به صورت زیر مشخص میشود:
Start User
;FirstName : Bruce
;SureName : Wayne
;Age : 38
;Gender : Male
;Slug : batman
;Followers : alfred, gordon, nightw, oracle, fox12
IntrestedPages : jloa, bcave
;OtherData : ####################
End
اطالعات صاحهها نيز به صورت زیر است:
Start Page
Title: Justice Leauge
;Slug : jloa
;OtherData : ####################
End

فيلد  slugبه ازای هر کاربر و صففاحه یکتا اسففت و از حروف کوچک الابای انگليسففی و اعداد تشففکيل شففدهاسففت .طول هر slug
حداکثر  ۰کاراکتر اسففت .در فيلد  ۲۲ ،OtherDataکاراکتر خالی وجود دارد که میتوانيد برای اضففافهکردن اطالعات از این فضففا
استااده کنيد.
وظياهی شفما پيادهسفازی ساختاری برای نگهداری اطالعات کاربران و همچنين ایجاد عاملی برای تسریع در برخی عمليات در این
شبکهی اجتماعی است.

پایگاهداده:
برای نگهداری اطالعات و دسفترسفی به آنها ساختاردادهی  B+Treeرا پيادهسازی کنيد .برای کليد از slug
استااده کنيد و  valueبه شمارهی فایل و شمارهی کاراکتر شروع محدودهی آن  slugاشاره میکند .پس از پيادهسازی
باید دو نمونه از  B+Treeبرای نگهداری صاحهها و کاربران به صورت مجزا وجود داشته باشد.

وظایف عامل:
 -1تسریع پایگاهداده برای موضوعات داغ :همانطور که احتماال دیدهاید اتااقات و اخبار مختلف به وسفيلهی شبکههای
اجتماعی به سرعت منتقل میشو د .زمانی که یک موضوع خاص در صدر قرار دارد اکثریت یک شبکه راجع به آن موضوع
صفبحت میکنند ،برای مثال میتوان به مسفابقات جامجهانی ،انتخابات و مراسم اسکار اشاره کرد .در نتيجه برای کارایی
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بيشتر پایگاهداده (با توجه به این که پایگاهداده در دیسفک سخت قرار دارد) میخواهيم از ساختماندادهای (در حافظهی
رم) اسفتااده کنيم تا در صفورتی که موضفوع داا اسفت برای جستجو به ساختماندادهی  B+Treeمراجعه نکنيم .برای
پيادهسففازی این قسففمت ،باید از سففاختماندادهی  Treapاسففتااده کنيد .کليد  ،BSTهمان کليد  B+Treeو کليد
 ،Heapدلخواه اسفت .با توجه به این که حجم حافظهی رم محدود است ،ساختماندادهی  Treapنباید بيش از ۱۲۲۲
راس داشته باشد.
 -2پیشنهااد دادن دوستی کاربرهای همسلیقه به یک کاربر :دو نار با هم امکان دوسفتی دارند اگر نزدیکی سليقهای
آنها از عدد ثابت  bکمتر باشففد .نزدیکی سففليقهای بين  uو دیگر کاربران به این صففورت تعریف میشففود ( مجموعهی
عالقفهمندی یک نار  Iiاسفففت« :).گرافی را در نظر میگيریم که به ازای هر کاربر یک راس وجود دارد و بين کاربر  pو
کفاربر  qیفال وجود دارد اگر و فقط اگر حفداقفل یکی از آنهفا دیگری را دنبفال کنفد .وزن یفال بين کفاربر  pو  qبرابر
1
|𝑝𝐼 ⋂ 𝑞𝐼 ⋂ 𝑢𝐼|
|𝑣𝐼 ⋂ 𝑢𝐼|

با

𝑑

است .اگر طول کوتاهترین مسير وزنی از  uبه vرا برابر  dبگيریم ،نزدیکی سليقهای بين uو  vبرابر

اسفففت .».برای پيادهسفففازی این قسفففمت به ازای هر کاربر ۹ ،کاربر دیگر که امکان دوسفففتی دارند و

بيشترین نزدیکی سفليقه ای به آن کاربر را دارند باید پيدا شوند .با توجه به این که این شبکه ی اجتماعی از تعداد خيلی
زیادی کاربر تشفکيل شدهاست الزامی ندارد  ۹کاربر با بيشترین امتياز ،خروجی داده شود .در نتيجه شما میتوانيد برای
سفریع تر شفدن زمان اجرا ،از تخمين نيز اسفتااده کنيد .کارایی این قسمت به صورت تابعی از نزدیکی به جواد درست و
زمان مصفرفشفده برای محاسفبه است .در پایان در قسمت اطالعات شخصی کاربر مورد نظر (که در یک فایل قرار دارد)
 slugاین  ۹نار باید اضافه شود.
 -3تقسنیمبهدی کاربران به دو جامعه :کاربران در شبکههای اجتماعی عقاید متااوتی دارند  ،که این عقاید باعث نزدیکی
کاربران به یکدیگر و تشکيل جوامع ( )Communitiesمیشود .میخواهيم در این شبکهی اجتماعی ،کاربران را به دو
گروه تقسفيم کنيم که تعداد ارتباطات ( followميان دو گروه) کمترین حد خود باشفد(در این قسمت followها را دو
طرفه در نظر بگيرید) .برای پيادهسازی این قسمت یک الگوریتم تصادفی را پيادهسازی میکنيد .در هر گام یک یال را به
طور دلخواه انتخاد کنيد ،دو سفر این یال را با هم در یک راس اداام کنيد و مشفخصات رسوس اداامی را در راس جدید
بنویسفيد .حال یک راس خواهيد داشت که همسایههای آن ،همسایههای دو راس محذوف هستند .این کار را تا جایی که
تنها یک یال باقی بماند انجام دهيد .در این حالت هر راس یک جامعه در نظر گرفته میشفود که کاربران نوشفته شده در
آن راس اعضففای آن جامعه هسففتند .تعداد یال بين این دو جامعه برابر با تعداد یال بين هر دو عضففو از دو جامعه اسففت.
1
احتمال درسففتی این الگوریتم حداقل برابر با 𝑛
) (
2

اسففت ،پس برای به دسففت آوردن جواد درسففت با احتمال باال ،این

𝑛
الگوریتم را حداقل ) ( بار انجام دهيد .در پایان در قسمت اطالعات شخصی کاربر مورد نظر (که در یک فایل قرار دارد)
2
شمارهی جامعهی کاربر را بنویسيد(این شماره  ۱یا  ۲است).
 -4پیندا کردن بنافوو ترین کاربران :میخواهيم در این شفففبکهی اجتماعی یک خبر را پخش کنيم ،کاربران میتوانند
نوشففته ای را به اشففتراب بگذارند و تمامی کسففانی که آن کاربر را دنبال میکنند آن نوشففته را میبينند و میتوانند آن را
پخش کنند .حال میخواهيم به تعدادی (کمينه) از کاربران خبری را اطالع دهيم و به وسفيلهی انتشار ،تمامی کاربران از
این خبر آگاه شوند .الگوریتمی پيادهسازی کنيد تا این خواسته را برآورده کند .در قسمت اطالعات شخصی این کاربران،
باناوذ بودن آنها را مشخص کنيد.
( -5امتیازی) به دسن

ووردن  slugکاربر :در واقعيت ،جستجوی دیگر کاربران به وسيلهی  slugصورت نمیگيرد و از

نام و نام خانوادگی استااده میشود .ساختاری پيادهسازی کنيد تا امکان به دستآوردن  slugاز روی نام یا نام خانوادگی
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کاربر را فراهم کند .این قسفمت نباید از حافظهی  RAMاستااده کند و در زمان کوتاهی باید نتيجه بدهد .در صورتی که
چندین عضو با این نام یا نام خانوادگی وجود داشتند  ۱نار اول که بيشترین مشابهت را دارند چاپ کند.

دستورات ورودی:
 :“init” -1این دسففتور پایگاهداده را مقداردهی اوليه میکند و در صففورت اتمام پيمام ” “Build Successful.را
چاپ میکند .در حين این دسفففتور میتوانيد هرگونه محاسفففبهای (که حتی به  B+Treeارتباطی ندارند) انجام
دهيد.
 :“suggest $slug” -2این دستور برای کاربر با مشخصکنندهی  ۹ ،$slugدوست پيشنهاد میکند و در اطالعات
آن کاربر مینویسد .هيچ خروجی در این قسمت نباید چاپ شود.
 :“makeCommunities” -3این دسففتور کاربران را به دو جامعه تقسففيم میکند و برای هر کاربر در قسففمت
اطالعات ،شمارهی گروه را مینویسد .در این قسمت تعداد لينکهای بين دو جامعه باید چاپ شود.
 :“findMostInfluenceUsers” -4این دستور افراد با ناوذ را شناسایی میکند و تعداد آنها را چاپ میکند.
 :“page $slug” -5این دستور عنوان صاحهای با مشخصکنندهی  $slugرا خروجی میدهد.
 :“profile $slug [options]” -6این دستور مشخصات کاربر با مشخصکنندهی  $slugرا خروجی میدهد .در
صفورتی که هيچ گزینهای در ورودی نباشد ،نام و نام خانوادگی کاربر و دنبالکنندههای او را در دو خط به صورت
زیر مینویسد .برای مثال:
>profile batman
Name: Bruce Wayne
Followers : Alfred Pennyworth, James Gordon, Dick Grayson, Barbara Gordon, Lucius Fox
Options:
 :“-n” تنها نام و نام خانوادگی کاربر نوشته میشود.


” :“-sنام و نام خانوادگی  ۹کاربری که به این کاربر پيشنهاد داده میشود.



” :“-cشمارهی جامعهای که کاربر به آن اختصاص داده شدهاست.



” :“-fنام افرادی که این کاربر را دنبال میکنند.

فکات پایافی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

فایلها در یک پوشفه به نام « »Dataکنار فایلهای اجرایی برنامه قرار میگيرد .همچنين شما میتوانيد اطالعات
اضافی خود را در یک پوشه به نام « »MyDataنگهداری کنيد حجم این پوشه نباید بيش از  ۱۲مگابایت شود.
یالهای گراف در قسمت  ۲و  ۹بدونجهت هستند.
برای آزمودن قسمتهای  ۹و  ۴از حداکثر  ۱۲۲کاربر استااده میشود.
استاندارد ورودی و خروجی باید مشابه استانداردهای گاته شدهباشد.
این تمرین در قالب تيمهای حداکثر دو ناره انجام میشود.
در صفففورت هر گونفه تقلب و مشفففابهت کدها (حتی در اینترنت) نمرهی این تمرین برابر با  -100در نظر گرفته
میشود .با توجه به نمرهی باالی این تمرین لطاا به این نکته دقت بيشتری کنيد.
این تمرین تحویل حضوری دارد .هر دو نار گروه باید به تمامی قسمتهای کد مسلط باشند و بتوانند از تئوری هر
قسمت دفاع کنند.
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 -8برای این تمرین از کامپایلر  Java 1.7اسففتااده کنيد .در ضففمن تحویل این تمرین در سففيسففتمعامل ubuntu
خواهد بود.
 -9ایدههای مطرح شفده را (حتی اگر به مرحلهی پيادهسفازی نرسفند) در قسمت (۱برای کليد  )Heapو قسمت ۲
(تابع تخمينی) در فایل  Ideas.pdfبنویسيد (ایدههایی که در کد وجود دارند را مشخص کنيد)
 -11ففایفلهای برنامههای خود را میتوانيد در پوشفففههای مختلف نگهداری کنيد .فایل  Main.javaدر بيرونیترین
پوشه باشد و تابع  mainدر این فایل پيادهسازی شود .یک فایل  Makefileدر بيرونیترین پوشه بگذارید که به
وسيلهی آن تمامی پروژه کامپایل شود و  Main.classدر بيرونیترین پوشه قرار بگيرد.
 -11فایلهای پروژه را به همراه  Makefileو  Ideas.pdfرا در  CA7DS[SID1-SID2].zipقرار داده و بارگزاری
کنيد.
شاد باشید و امیدوار

