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کاهش-مسائل کالن داده بر پايه نگاشت
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کالن داده 

باایجادپیچیدگی،ازمختلفیدرجاتدرکهحجیمهایدادهبهدادهکالن■

وسیلهبهکهشودمیگفتهابهاممختلفدرجاتومختلفسرعتهای

نباشدپردازشقابلموجودالگوریتمهایوپردازشیروشهایتکنولوژیها،

.[Krishnan,2013]

گرددمیتعریفعاملسهبوسیلهدادهکالن■

دادهزیادمقادیر:حجم-1

ومستنداتتصاویر،اطالعاتی،هایپایگاهگوناگون،قالبهایباداده:تنوع-2

پیچیدهاطالعاتیسطرهای

آرشیودادهمعرفیتکمیلی،اطالعاتدریافتوسیلههادادهمحتوای:سرعت-3

[Berman,2013]هستندتغییرحالدرسرعتبه...وشده
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کاهش-نگاشت

سازیپیادهونویسیبرنامهروشیککاهش-نگاشت■

کالنمجموعهپردازشوایجادمنظوربهآنبامرتبطهای

J.Dean]باشدمیهاداده 2008].

<مقدارکلید،>هایجفتپردازشنگاشتتابعوظیفه■

.باشدمیمیانی<مقدارکلید،>هایجفتایجادوورودی

بهشدهتولیدمیانیمقادیرتمامترکیبکاهندهتابعوظیفه■

جفتایجادوکلیدهااساسبرنگاشتگروسیله

.باشدمینهایی<مقدارکلید،>های
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کاهش-ساختار نگاشت
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<کلید  ,مقدار>

گره

نگاشتگر الیه 

اول

نتایج میانی

نتایج نهایی

<کلید  ,مقدار>

تکرار



کاهش-مشکالت ساختار  نگاشت
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1گره 

2گره 

3گره 

گلوگاه شبکه در 

تبادل اطالعات

عدم استفاده کارا 

از سخت افزار



کارایی

مسالهحلدرکاراییازمنظورجاایندر

زمانبامسالهحلکاهش،-نگاشت

.باشدمیالگوریتمکمتراجرای
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کارایی
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کاهش هزینه 
شبکه

استفاده بهتر
از سخت افزار

مقیاس پذیری 
مساله



طرح مساله
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یکارایکهنمودمهیاراشرایطیتوانمیچگونه

گردد؟لحاظکاهش-نگاشتمسائلدر



طرح مساله
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نیازموردهایدادهگرههرصورتیکهدر

تصوربهتواندمیمسالهباشدداشتهراخود

.شودحلکارا



طرح مساله
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هگرهرکهنمودمهیاراشرایطیتوانمیچگونه

تقلمسصورتبهبتواندکاهشنگاشتساختاراز

دهد؟انجامراخودبهمربوطعملیات



کاهش -روشهای کارا سازی نگاشت

کاهش -نگاشتروشهای کارا سازی 

تخصیص بهینه کارها در بین گره ها

MapReduce++ [Zhang 2012]

Starfish [Herodotou 2011]

Polo 2009

بهینه سازی پرس و جو ها

Hive [Thusoo 2010]

PigLatin [Olston 2008]

Big table [Chang 2008]

پشتیبانی از حلقه 

Spark [Zaharia 2011]

Nova [Olston 2011]

iMapReduce [Zhang 
2012]

Twister [Ekanayake
2010]

روشهای بهینه سازی بی درنگ

S4 [Neumeyer 2010]

Storm [Nathan2012]

روشهای بهبود کارایی شبکه ای و دسترسی به داده ها

MRO-MPI [Hisham 2013]

ComMapReduce [Linlin 2013]

روش پیشنهادی
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پیشنهاد راه حل

راه حل

داده ها
یکنواخت سازی داده 

ها

عملیات بر روی داده 
ها

ر استفاده از نگاشتگ
ناغربالگر

محدود نمودن تکرار 
در صورت وجود در 
اسطح اول نگاشتگره
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یکنواخت سازی داده ها
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یکنواخت سازی 
داده ها

یکسان 
سازی قالب 
داده ها برای 
تمام گره ها

وابستگی هر 
گره به داده 
های خود 

عدم نیاز به 
اطالعات گره 

های دیگر برای 
تولید نتایج 

میانی



یکنواخت سازی داده ها

TypeTitleNo

Primary keyID1

DimensionJob2

DimensionAge3

DimensionGrade4

MeasureIncome5

MeasureLoan6
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LoanIncomeAgeGradeJobID

60000$5000$18-25BSTeacher1

30000$3000$18-25DDriver2

60000$7000$32-40MSTeacher3

40000$4000$26-31DDriver4

70000$8000$26-31MSEngineer5

40000$6000$18-25BSTeacher6



یکنواخت سازی داده ها
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Name_ValueID_ValueName_DimensionID_Dimension

Teacher1Job1

Driver2Job1

Engineer3Job1

18-254Age2

26-315Age2

32-406Age2

D7Grade3

BS8Grade3

MS9Grade3

Name_MeasureID_Measur

e

Income1

Loan2



یکنواخت سازی داده ها
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LoanIncomeAgeGradeJobID

60000$5000$18-25BSTeacher1

30000$3000$18-25DDriver2

60000$7000$32-40MSTeacher3

40000$4000$26-31DDriver4

70000$8000$26-31MSEngineer5

40000$6000$18-25BSTeacher6



انواع نگاشتگر

رنگاشتگ

غربالگر

ناغربالگر
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نگاشتگر غربالگر
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<1,9>

<2,6>

<3,8>

<2,7>

<5,9>

<6,8>

<3,7>

<5,3>

<8,10>

<7,7>

<3,9>

<7,4>

<4,9>

<9,9>

<3,8>

<4,8>

<2,13>

<1,9>

<5,12>

<6,8>

<7,11>

<8,10>

<4,17>

<9,9>

<2,13>

<4,17>



نگاشتگر ناغربالگر
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<1,9>

<2,6>

<3,8>

<2,7>

<5,9>

<6,8>

<3,7>

<5,3>

<8,10>

<7,7>

<3,9>

<7,4>

<4,9>

<9,9>

<3,8>

<4,8>

<2,13>

<1,9>

<3,8>

<5,12>

<6,8>

<3,7>

<7,11>

<8,10>

<3,9>

<4,17>

<9,9>

<3,8>

<2,13>

<3,32>



استفاده از نگاشتگر ناغربالگر
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حذف برخی از 
ابعاد مساله به دلیل
حذف برخی کلیدها

جلوگیری از حذف  
کلیدها با استفاده از 

نگاشتگر 
ناغربالگر



محدود نمودن تکرار در صورت وجود درسطح اول 
نگاشتگرها
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وجود تکرار 
در الگوریتم

محدود نمودن 
تکرار در سطح 
اول نگاشتگرها



محدود نمودن تکرار در صورت وجود درسطح اول نگاشتگرها
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زیر گراف کلید مقدار

X

AB 2

BC 4

AC 6

Y

DE 3

DF 7

EF 10

عالمتشرح

ترکیببببببببببببببببببببببببببب  از 

چپ/راست

𝛟(<xy>,<zx>)

Θ(<wx>,<xy>,<yz>)ترکی  کامل

عملگر و کلید کلید مقدار

- AB 2

- BC 4

- AC 6

- DE 3

- DF 7

- EF 10

𝛟(<AB>,<BF>) AF 3

𝛟(<BC>,<CD>) BD 12

𝛟(<AC>,<CD>) AD 14

𝛟(<CD>,<DE>) CE 11

𝛟(<BF>,<DF>) CF 8

𝛟(<BF>,<EF>) BE 11

𝛟(<DF>,<CD>) CF 15

Θ(<AB>,<BF>,<DF>) AD 10

Θ(<AB>,<BF>,<EF>) AE 13

Θ(<BC>,<CD>,<DE>) BE 15

Θ(<BC>,<CD>,<DF>) BF 19

Θ(<AC>,<CD>,<DF>) AF 21

Θ(<AC>,<CD>,<DE>) AE 17

Θ(<BC>,<BF>,<DF>) CD 12

Θ(<BC>,<BF>,<EF>) CE 15

Θ(<CD>,<BC>,<BF>) DF 13

Θ(<CD>,<DF>,<BF>) BC 16



کاهش-پیشنهاد برای حل مسائل نگاشت

قالب یکنواخت برای 
داده ها

استفاده از نگاشتگرهای
نا غربالگر

محدود نمودن تکرار 
در سطح اول 

نگاشتگر
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ScaDiMapReduce (Scalable and Distributable MapReduce)

شرایط اجرای همزمان و مستقل گره ها 

(SAIE) Simultaneous And Independent Execution



به کار گیری روش پیشنهادی

اسکادی مپ ردیوس

گراف

APSP

تشخیص حلقه

تشخیص الگو

داده کاوی قوانین انجمنی

پایگاه داده ها
تشخیص شباهت 

بیماران

انباره داده ها

تجمیع انباره داده ها

ایجاد انباره داده ها
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نگاشتگر الیه اول
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