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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια ο όγκος, η ποικιλία και η ταχύτητα συνεχόμενων ροών
δεδομένων, αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό. Αυτό έχει ωθήσει ερευνητές και
έμπειρους μηχανικούς, στην δημιουργία πολλών νέων συστημάτων και τεχνικών
επεξεργασίας ροών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, η πιθανή προστιθέμενη αξία για τις
επιχειρήσεις που μπορούν να τα αξιοποιήσουν είναι τεράστια. Συνεπώς, υπάρχει
αντίστοιχα μεγάλη ανάγκη εκπαίδευσης όλο και περισσότερων νεών μηχανικών, οι
οποίοι κατανοούν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία.
Η συσταδοποίηση ροών είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς χρησιμοποιείται για την εύρεση μοτίβων σε
συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα πραγματικού χρόνου. Όμως, η υλοποίηση
πολύπλοκων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων είναι πολύ πιο
δύσκολη όταν γίνεται σε ροές. Βασικοί λόγοι είναι η ανάγκη απόκρισης σε πραγματικό
χρόνο, ο περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος και ότι κάθε στοιχείο από τα δεδομένα
επεξεργάζεται μόνο μια φορά. Συνεπώς, ένας νέος μηχανικός θα πρέπει (α) να κατανοεί
την σχετική δύσκολη θεωρία, και (β) να μάθει την μυριάδα πολύπλοκων συστημάτων
που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος.
Πιστεύουμε πως ο καλύτερος και ταχύτερος τρόπος για νέους μηχανικούς να
εντρυφούν με τον συγκεκριμένο τομέα, είναι η άμεση ενασχόληση τους με ένα πλήρες
σύστημα που επιτρέπει τον πειραματισμό. Για αυτόν τον λόγο, υλοποιούμε ένα
ολοκληρωμένο προγραμματιστικό πλαίσιο για κατανεμημένη συσταδοποίηση ροών
δεδομένων. Το βασικό σχεδιαστικό κριτήριο είναι η μείωση της πολυπλοκότητας και
ανομοιογένειας της αρχιτεκτονικής, χωρίς να παραβλέψουμε βασικές εγγυήσεις που
αυτό πρέπει να προσφέρει (συνοχή δεδομένων, ανοχή σε σφάλματα κ.α.). Για αυτό,
επιλέγουμε η υλοποίηση να γίνει στην Python με χρήση των Apache Spark και Kafka.
Το προγραμματιστικό πλαίσιο παρέχει στον νέο μηχανικό όλα τα εργαλεία που
χρειάζεται, όπως η αυτόματη δημιουργία κατανεμημένου περιβάλλοντος, συνθετικών
δεδομένων ροής οποιασδήποτε μορφής, δυναμική παρακολούθηση της
συσταδοποίησης, οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και σύγκριση με διαφορετικούς
αλγορίθμους συσταδοποίησης ροών.
Χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο προγραμματιστικό πλαίσιο, προσφέρουμε
επίσης refactored υλοποίηση του DistStream/DenStream [4, 15] σε Python. Στον
έλεγχο μας, παρά το εκτενές σύνολο βιβλιοθηκών που προσφέρει η Python, δεν
βρήκαμε να υπάρχει κανένα αντίστοιχο εργαλείο που να επιτρέπει την ποιοτική
κατανεμημένη συσταδοποίηση ροών δεδομένων μεγάλου όγκου. Επομένως, επιλέξαμε
να υλοποιήσουμε τον DistStream/DenStream, επειδή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
παράγει υψηλής ποιότητας συσταδοποίηση και μεγαλύτερη επεκτασιμότητα, σε
σύγκριση με άλλους αλγορίθμους. Παρουσιάζουμε σύγκριση της υλοποίησης μας, ως
προς την ποιότητα συσταδοποίησης και την ικανότητα διαχείρισης μεταβαλλόμενων
κατανομών, με τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους που είναι αυτήν την στιγμή διαθέσιμοι
στην Python. Συγκεκριμένα, τους CluStream [1] και Stream-Kmeans [11, 51] του
πακέτου μηχανικής μάθησης σε ροές River [40]. Επίσης, καθώς οι αλγόριθμοι που
προσφέρονται στην Python δεν λειτουργούν σε κατανεμημένα περιβάλλοντα,
επιλέγουμε να συγκρίνουμε, ως προς την επεκτασιμότητα, την refactored σε Python
υλοποίηση μας, με την υπάρχουσα σε Scala υλοποίηση του DistStream/DenStream.
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ABSTRACT
In recent years the volume, variety and velocity of continuous data streams have
been increasing at an unprecedented rate. This has prompted researchers and
experienced engineers to develop many novel stream processing systems and
techniques. As a result, the potential added value for businesses that leverage these
systems and techniques is enormous. Thus, there is a correspondingly great need to
train more young engineers who understand and can use data streaming tools.
Stream clustering is one of the most important problems, related to big data, that
businesses face, as it is used to find patterns in constantly evolving streams.
Implementing complex machine learning and data mining algorithms is a much more
difficult task when done for data streams. The key reasons are the need for real-time
processing with low latency, the limited storage, and the requirement that each element
of the data is processed only once. Thus, a young engineer should first be able to
understand the difficult theory involved, and secondly learn the myriad of complex
systems that are used in real world data streaming workloads.
We believe that the best and fastest way, for young engineers, to learn a new
field, is to directly start tinkering with a complete system that allows for
experimentation. Thus, we develop an end-to-end programming framework for
distributed stream clustering. The main design criterion is the minimization of the
complexity and heterogeneity of the distributed stream processing architecture, without
neglecting important system guarantees (data consistency, fault tolerance, etc.). For
these reasons, we choose to implement the framework in Python while utilizing Apache
Spark and Kafka. The framework provides the young engineer with all the tools she
needs, such as automatic creation of a distributed environment, tools to create synthetic
data of any distribution, online monitoring, visualization of the final results and tools
to compare different stream clustering algorithms.
Using our proposed framework, we also offer a refactored implementation of
DistStream/DenStream [4, 15] in Python. In our review, despite the extent of Python’s
library ecosystem, we did not find any equivalent tool that allows for high quality
distributed clustering in large data streams. Therefore, we chose to implement
DistStream/DenStream, because according to the literature it produces high-quality
clusters and much greater scalability, compared to other algorithms. We present a
comparison of our implementation, in terms of clustering quality and ability to handle
distribution shifts, with the most popular algorithms currently available in Python.
Specifically, CluStream [1] and Stream-Kmeans [11, 51] of the River [40] online
machine learning library. Also, since these algorithms offered in Python do not work
in distributed environments, we choose to compare the scalability of our refactored
Python implementation with the existing Scala implementation of
DistStream/DenStream.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Πρόβλημα
Ο κλάδος των Μεγάλων Δεδομένων είναι ένας από τους ταχύτερα
αναπτυσσόμενους της πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια ο όγκος, η ποικιλία και η
ταχύτητα δημιουργίας των δεδομένων αυξάνεται συνεχώς, με βασικούς παραγωγούς
δεδομένων τα κοινωνικά δίκτυα, τις IoT συσκευές, και τις χρηματιστηριακές
συναλλαγές [53, 60].
Επομένως, βασικό πρόβλημα, είναι η ανάγκη εκπαίδευσης μηχανικών με σκοπό
την εξοικείωση τους με τεχνικές επεξεργασίας ροών μεγάλων δεδομένων. Με αυτόν
τον τρόπο, θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης νέων αλγορίθμων και εργαλείων
επεξεργασίας των μεγάλων δεδομένων. Επίσης, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των
μηχανικών που εργάζονται στην βιομηχανία, και μπορούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές
αυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού μόλις 10% αύξηση στην πρόσβαση και
ανάλυση αυτών των μεγάλων δεδομένων στην βιομηχανία, αντιστοιχεί σε $65
εκατομμύρια δολάρια εισόδημα για την μέση εταιρεία των Fortune 1000 [21].
Στην συγκεκριμένη διπλωματική, επικεντρωνόμαστε σε τεχνικές
συσταδοποίησης ροών δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα, με χρήση μεθόδων
μη-επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης. Η συσταδοποίηση των ροών δεδομένων,
είναι η βασική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αυτόματη εύρεση και καταγραφή
εξελισσόμενων μοτίβων στα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχόμενης,
οnline, ομαδοποίησης παρόμοιων δεδομένων σε συστάδες οι οποίες είναι και αυτές
μεταβαλλόμενες στο χρόνο.
Δεύτερο βασικό πρόβλημα, είναι η δυσκολία κατανόησης από νέους μηχανικούς
των τομέων: (α) Κατανεμημένων Συστημάτων, (β) Μεγάλων Δεδομένων, (γ) Ροών
Δεδομένων και (δ) Μηχανικής Μάθησης. Καθώς, για την ανάπτυξη σχετικών
αλγορίθμων, νέοι προγραμματιστές και ερευνητές, δεν πρέπει μόνο να κατανοήσουν
την βασική θεωρία από όλους τους τομείς, αλλά και ένα τεράστιο σύνολο βιβλιοθηκών,
γλωσσών προγραμματισμού, και περίπλοκων συστημάτων [46]. Για παράδειγμα, ένας
μηχανικός, για την ανάπτυξη συστήματος πειραματισμού με αλγορίθμους
κατανεμημένης συσταδοποίησης ροών δεδομένων, χρειάζεται να:
•
•
•
•
•
•
•

Έχει πρόσβαση σε κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον.
Μπορεί να χειρίζεται ροές δεδομένων μεγάλης ταχύτητας και όγκου.
Ελέγχει την κατανομή/ποιότητα των δεδομένων.
Εφαρμόζει τους ανάλογους μετασχηματισμούς (normalization, aggregations,
feature engineering).
Υλοποιήσει μοντέλο συσταδοποίησης ροών δεδομένων σε κατανεμημένο
σύστημα.
Παρακολουθεί (monitoring) για αποφυγή συμφόρησης τον ρυθμό της ροής, και
τον ρυθμό επεξεργασίας του αλγορίθμου.
Συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ εναλλακτικών αλγορίθμων.
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•

Μπορεί να οπτικοποιήσει τα αποτελέσματα του αλγορίθμου.

Σε όλα τα στάδια υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες που χρειάζεται να
γνωρίζει. Επίσης, αναφέραμε μόνο τα στάδια που είναι αναγκαία κατά την περίοδο
ανάπτυξης του αλγορίθμου (development stage). Εάν θέλει να ετοιμάσει σύστημα για
production, υπάρχουν ακόμα περισσότερες τεχνολογίες που πρέπει να γνωρίζει, και
στάδια ανάπτυξης που πρέπει να καλύψει [8]. Επομένως, είναι λογικό, ένας νέος
προγραμματιστής, να δυσκολευτεί πάρα πολύ να μάθει και να ενασχοληθεί με
κατανεμημένες τεχνικές επεξεργασίας και συσταδοποίησης ροών μεγάλων δεδομένων.

Στόχοι
Πιστεύουμε πως ο καλύτερος τρόπος ένας νέος ερευνητής να εντρυφεί με τους
τομείς των Μεγάλων Δεδομένων, των Κατανεμημένων Συστημάτων, των Ροών
Δεδομένων, και της Μηχανικής Μάθησης είναι μέσω: (α) κατανόησης της βασικής
θεωρίας και (β) να μπορεί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που ήδη γνωρίζει, να
πειραματιστεί άμεσα με τον κώδικα ενός ολοκληρωμένου συστήματος.
Για τους λόγους αυτούς, σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάλυση της σχετικής
θεωρίας και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωτικού προγραμματιστικού πλαισίου. Το
προγραμματιστικό πλαίσιο, πρέπει να καλύπτει όλα τα προαναφερόμενα στάδια
ανάπτυξης (development stage) και να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο
τον προγραμματιστή στην κατανόηση των βασικών κατανεμημένων αλγορίθμων
συσταδοποίησης ροών μεγάλων δεδομένων.
Γίνεται η επιλογή της ανάπτυξης του πλαισίου με χρήση της Python του Apache
Spark [17] και του Apache Kafka [47]. Συνοπτικά οι λόγοι [41, 42] είναι πως, η Python
είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού, η πιο εύκολη για νέους
προγραμματιστές, έχει ανεπτυγμένο περιβάλλον βοηθητικών βιβλιοθηκών, επιτρέπει
την ομοιομορφία κώδικα στο πλαίσιο και παρέχει πολύ εύκολη συντήρηση κώδικα.
Αντίστοιχα το Apache Spark, είναι από τα πιο δημοφιλή framework επεξεργασίας
κατανεμημένων συστημάτων, και κρύβει από τον προγραμματιστή πολλές από τις
δυσκολότερες λεπτομέρειες ανάπτυξης αυτών. Λεπτομέρειες όπως η
παραλληλοποίηση χαμηλότερου επιπέδου, η ανοχή σφαλμάτων, η εξισορρόπηση
φορτίου, η ισότιμη κατανομή των δεδομένων, η επεκτασιμότητα του συστήματος, η
διατήρηση σειράς δεδομένων ροής και η συνοχή των δεδομένων.
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Συνεισφορά
Μέσω αναζήτησης στην σχετική βιβλιογραφία αποφασίσαμε να αναπτύξουμε
το προγραμματιστικό πλαίσιο γύρω από έναν από τούς βασικότερους κατανεμημένους
αλγορίθμους συσταδοποίησης ροών. Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε ο DenStream [4], ο
οποίος είναι αλγόριθμος συσταδοποίησης ροών με βάση την χωρική και χρονική
πυκνότητα των δεδομένων, του οποίου η μοναδική κατανεμημένη έκδοση με χρήση
του Apache Spark είναι ο DistStream [15]. Υλοποιώντας και απλοποιώντας αυτόν τον
αλγόριθμο μέσω της Python, ο νέος προγραμματιστής μπορεί με χρήση του πλαισίου
μας να αποκτήσει άμεσα, τελευταίας τεχνολογίας, γνώση του τομέα.
Αναφορικά οι βασικές συνεισφορές της διπλωματικής μας είναι:
1) Αναλυτική θεωρητική εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Μεγάλων
Δεδομένων, Κατανεμημένων Συστημάτων, Ροών Δεδομένων και Μηχανικής
Μάθησης.
2) Ανάπτυξη προγραμματιστικού πλαισίου [68] που προσφέρει:
a) Την αυτόματη δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος στο
μηχάνημα του προγραμματιστή, με επιλογές κάθετης ή οριζόντιας
επέκτασης.
b) Την αυτόματη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων πακέτων και
βιβλιοθηκών.
c) Εργαλεία δημιουργίας συνθετικών δεδομένων οποιασδήποτε
κατανομής, μεγέθους και διαστάσεων.
d) Εργαλεία διερευνητικής ανάλυσης και προ-επεξεργασίας των
δεδομένων.
e) Την μοναδική υλοποίηση του DistStream/DenStream σε Python και
Spark 3.0.2. Συγκριτικά η υπάρχουσα υλοποίηση είναι σε Scala και
Spark 2.4.0. Η αναλυτική σύγκριση των δύο επιλογών και γιατί
προτιμάται η Python με Spark 3.0 γίνεται στο Κεφάλαιο 6.
f) Εργαλεία οnline παρακολούθησης της ροής δεδομένων καθώς και του
αλγορίθμου.
g) Εργαλεία οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων και συστάδων του
αλγορίθμου για ανάλυση.
h) Εργαλεία σύγκρισης του αλγορίθμου με εναλλακτικές όπως CluStream
και Streaming K-Means ως προς την ποιότητας συσταδοποίησης.
i) Εργαλεία, ανάλυσης της επεκτασιμότητας του αλγορίθμου ως προς τον
ρυθμό άφιξης δεδομένων ροής και αριθμό υπολογιστικών μονάδων στο
κατανεμημένο σύστημα.
3) Με χρήση του πλαισίου μας, προσφέρουμε αναλυτική πειραματική σύγκριση
του DenStream/DistStream με τους CluStream [1] και Streaming K-Means [11,
51]. Η σύγκριση γίνεται ως προς την ποιότητα της συσταδοποίησης σε 7
διαφορετικά συνθετικά σύνολα δεδομένων, με διαφορετική μορφή, μέγεθος,
καθώς και σε περίπτωση μεταβαλλόμενης κατανομής.
4) Γίνεται επίσης πειραματική ανάλυση του αλγορίθμου, υπό φορτίο αυξημένου
ρυθμού ροής δεδομένων, ως προς την επεκτασιμότητα του σε περισσότερες
κατανεμημένες υπολογιστικές μονάδες.
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Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εκτός από το
προγραμματιστικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε, για την διευκόλυνση της εκμάθησης
επεξεργασίας ροών δεδομένων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα από νέους μηχανικούς
και επιστήμονες, προσφέρεται ακόμα η υλοποίηση του αλγορίθμου
DistStream/DenStream [4, 15] με την χρήση του προτεινόμενου πλαισίου. Επιλέχθηκε
να γίνει refactoring του συγκεκριμένου αλγορίθμου, επειδή σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία παράγει υψηλής ποιότητας συσταδοποίηση, σε σύγκριση με άλλους
αλγορίθμους. Επίσης, κρίθηκε σημαντική η ανάγκη ύπαρξης του αλγορίθμου σε
Python για λόγους που αναφέραμε κατά την παρουσίαση του πλαισίου και αναλύονται
στο Κεφάλαιο 6.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί, πως παρά την πληθώρα βιβλιοθηκών που
παρέχονται στην γλώσσα Python, δεν βρήκαμε να υπάρχει κανένα αντίστοιχο εργαλείο
που να επιτρέπει την ποιοτική συσταδοποίηση ροών δεδομένων μεγάλου όγκου,
ειδικότερα σε κατανεμημένο περιβάλλον. Για να αποδειχθεί ο παραπάνω ισχυρισμός,
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε μια σειρά πειραμάτων, με τα οποία επιχειρήθηκε
σύγκριση της προτεινόμενης υλοποίησης μας του DistStream/DenStream, με τους πιο
διάσημους αλγορίθμους επεξεργασίας ροών δεδομένων που είναι αυτή την στιγμή
διαθέσιμοι στην Python.
Συγκεκριμένα, από την πιο γνωστή και ‘de-facto’ Python βιβλιοθήκη για
συσταδοποίηση ροών, River [40] , επιλέγουμε τους CluStream [1] και Stream-Kmeans
[11, 51], και τους συγκρίνουμε έναντι της υλοποίησης μας, ως προς την ποιότητα
συσταδοποίησης και την ικανότητα διαχείρισης μεταβαλλόμενων κατανομών.
Επιλέγουμε να επικεντρωθούμε σε αυτά τα πειράματα, καθώς οι αλγόριθμοι του
πακέτου River πλεονεκτούν έναντι κατανεμημένων υλοποιήσεων, όπως του πλαισίου
μας, ως προς την ποιότητα συσταδοποίησης. Αυτό συμβαίνει επειδή ακολουθούν οnerecord-at-a-time μοντέλο ανανέωσης συστάδων, έναντι του μοντέλου ανανέωσης ανά
παρτίδα δεδομένων, όπως στην κατανεμημένη υλοποίηση μας. Ως αποτέλεσμα στο
one-record-at-a-time μοντέλο, μειώνεται η πιθανότητα λανθασμένης συσταδοποίησης,
επειδή οι συστάδες ανανεώνονται συνεχώς, και όχι ανά παρτίδα, που όπως βλέπουμε
στα πειράματα μας και την βιβλιογραφία, μπορεί να περιέχει από 500 έως 15,000+
στοιχεία. Στο Κεφάλαιο 7 τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν, πως παρά των
πλεονεκτημάτων του one-record-at-a-time μοντέλου ανανέωσής, η υλοποίηση του
DistStream/DenStream στο πλαίσιο μας, επιτυγχάνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα,
επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς προηγούμενων ερευνών [4, 15].
Επιλέγουμε να μην συγκρίνουμε την υλοποίηση μας με τους CluStream,
Stream-Kmeans ως προς την επεκτασιμότητα, καθώς αυτές οι υπάρχουσες υλοποιήσεις
στην Python, δεν είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε κατανεμημένα περιβάλλοντα
και ως εκ τούτου μειονεκτούν ως προς την κλιμάκωση τους. Αντίθετα, η υλοποίηση
στο πλαίσιο μας είναι σχεδιασμένη για κατανεμημένη επεξεργασία, οπότε η αξία
συγκριτικών πειραμάτων θα είναι μηδαμινή. Επομένως ως προς την επεκτασιμότητα,
επιλέγουμε να συγκρίνουμε, την refactored σε Python υλοποίηση μας, με την
υπάρχουσα σε Scala υλοποίηση του DistStream/DenStream. Τα αποτελέσματα
αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο 7, όπου αναλύονται οι πολύ χαμηλού επιπέδου διαφορές
των δύο γλωσσών και υλοποιήσεων. Συγκεκριμένα, βλέπουμε πως η Python υλοποίηση
υστερεί στο επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των κατανεμημένων μηχανημάτων, όταν
προγραμματίζουμε με Apache Spark. Αυτό συμβαίνει, επειδή το Spark είναι γραμμένο
σε Scala και άρα τρέχει στο JVM. Επομένως υπάρχει ανάγκη
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serialization/deserialization μεταξύ Python objects και JVM objects, εισάγοντας
καθυστέρηση στο κατανεμημένο σύστημα, όπου η βιβλιογραφία δείχνει πως μπορεί να
καταλαμβάνει 91,8% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης [62]. Για αυτόν τον λόγο,
επεκτείνουμε περισσότερο στα Κεφάλαια 7-8, προσφέροντας λύση στο πρόβλημα
συμφόρησης μέσω χρήσης του Apache Arrow [63], η οποία έχει την δυνατότητα
επιτάχυνσης του refactored αλγορίθμου μας κατά 20 φορές [62].
Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν επιπρόσθετες δυσκολίες, που
προέκυψαν και ξεπεράστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός αλγόριθμου τόσο
σύνθετου όσο ο DistStream/DenStream. Σημαντική δυσκολία, είναι οι προκλήσεις που
δημιουργήθηκαν από την προσπάθεια τροποποίησης της υπάρχουσας υλοποίησης, με
σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι πιο σύγχρονες προγραμματιστικές διεπαφές που
προσφέρει το Apache Spark, όπως είναι το Structured Streaming. Το Structured
Streaming βασίζεται στην νέα δομή δεδομένων του Spark, τα λεγόμενα DataFrame,
έναντι των κλασικών RDD, και σύμφωνα με τους δημιουργούς του υπόσχονται οφέλη
στην απόδοση, τα οποία αναλύονται στο Κεφάλαιο 3. Μέσω των προσπαθειών μας,
ανακαλύψαμε πως εξαιτίας της πολυπλοκότητας του DistStream/DenStream, σε πολλά
μέρη του αλγορίθμου είναι αναγκαία η χρήση δομών δεδομένων, που επιτρέπουν
χαμηλού επιπέδου διαχείριση των κατανεμημένων στοιχείων. Αυτή η δυνατότητα
προσφέρεται μόνο μέσω των RDD, καθώς τα DataFrame είναι μια δομή δεδομένων σε
υψηλότερο αφαιρετικό επίπεδο. Συνεπώς, ο μηχανικός για υλοποίηση του αλγορίθμου
στην νέα διεπαφή κατανεμημένης επεξεργασίας ροών, θα αναγκαστεί να προτείνει
ριζική αλλαγή στην μορφή του κώδικα, κάτι που αφήνεται ως μελλοντική επέκταση.
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Κεφάλαιο 2: Μεγάλα Δεδομένα
Εισαγωγή
Για να γίνει κατανοητός ο όρος Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) πρέπει πρώτα να
γίνει σύγκριση με τα Μικρά Δεδομένα (Small Data). Τα Μικρά Δεδομένα εμφανίζονται
σε αρκετά μικρές ποσότητες, χαμηλής πολυπλοκότητας, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί
να τα κατανοήσει χωρίς την βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων και προηγμένων
τεχνικών. Συνήθως, συλλέγονται με χαμηλό ρυθμό χωρίς συνεχόμενες ενημερώσεις
και έχουν δομημένη (structured) μορφή. Αυτό καθιστά την αποθήκευση τους μια
σχετικά απλή εργασία, με τις επιχειρήσεις συχνά να επιλέγουν τοπικές υποδομές
αποθήκευσης έναντι υποδομές σε υπολογιστικά νέφη (cloud storage).
Αντίθετα, τα Μεγάλα Δεδομένα παράγονται σε τεράστιες ποσότητες με συνεχή
ρυθμό και συχνά έχουν ημι-δομημένη ή καθόλου δομημένη μορφή όπως εικόνες ή
κείμενα. Η πολυδιάστατη πολυπλοκότητα των Μεγάλων Δεδομένων καθιστά αδύνατο
για έναν άνθρωπο να μπορεί να τα κατανοήσει χωρίς προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.
Αντίστοιχα, η αποθήκευση γίνεται σε υποδομές υπολογιστικών νεφών, τεράστιας
χωρητικότητας, που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό.
Η έννοια των Μεγάλων Δεδομένων δεν αναφέρεται μόνο στον τεράστιο όγκο
και τις ιδιότητες τους, αλλά σε ολόκληρη την διαδικασία που περιέχει τα στάδια
συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και κατανόησης των δεδομένων. Ένα
περιληπτικό παράδειγμα του ενός κύκλου επεξεργασίας Μεγάλων Δεδομένων είναι :
Kαθώς τα δεδομένα συλλέγονται από μία πηγή όπως ένα κοινωνικό
δίκτυο, στην συνέχεια γίνεται κατανεμημένη αποθήκευση σε συστήματα
αποθήκευσης αρχείων όπως το Hadoop HDFS [26]. Για την προεπεξεργασία
και δόμηση των δεδομένων χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν εντολές που
συχνά ακολουθούν το μοντέλο MapReduce [54]. Στην συνέχεια για την βασική
επεξεργασία των κατανεμημένων δεδομένων υπάρχουν εργαλεία όπως το
Apache Spark [17] τα οποία βοηθούν τον χρήστη παρέχοντας βιβλιοθήκες και
μεθόδους που δρουν σε κατανεμημένα δεδομένα και υποδομές υπολογιστικού
νέφους. Τέλος η απεικόνιση των δεδομένων γίνεται μέσω γραφημάτων και
ταμπλό (dashboards) με σκοπό την κατανόηση και την χρήση τους κατά την
διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων.

Στατιστικά Μεγάλων Δεδομένων
Η σημασία των Μεγάλων Δεδομένων είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια.
Υπάρχουν πολυάριθμα άρθρα [18] που αναφέρουν την σημασία των Μεγάλων
Δεδομένων, και ήδη από το 2006 είχε ήδη γίνει γνωστή η φράση του Clive Robert
"Data is the new Oil". Αναφέρουμε ορισμένα στατιστικά, που μας βοηθούν στην
κατανόηση της σημαντικότητας των Μεγάλων Δεδομένων, και των εργαλείων με τα
οποία επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και αναλύονται :
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-

Έως το 2025 , οι ειδικοί αναφέρουν πως περισσότερο από 463 exabytes
δεδομένων θα δημιουργούνται ημερησίως [19]. Για καλύτερη κατανόηση της
κλίμακα, αξίζει να γνωρίζουμε πως σε μόλις 1 exabyte είναι δυνατή η
αποθήκευση 11 εκατομμυρίων ταινιών 4k ανάλυσης.

-

To 97.2% των εταιρειών επενδύουν σε τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων και
Τεχνητής Νοημοσύνης [20].

-

Με τις υπολογιστικές ικανότητες που διαθέτουμε σήμερα, λιγότερο από 0.5%
όλων των δεδομένων αναλύονται και χρησιμοποιούνται για την λήψη
αποφάσεων [21].

-

Μόλις 10% αύξηση στην πρόσβαση και ανάλυση αυτών των δεδομένων
μπορεί να αντιστοιχήσει σε $65 εκατομμύρια δολάρια καθαρό εισόδημα για
την μέση εταιρεία των Fortune 1000 [21].

-

Η πρόβλεψη του μεγέθους της αγοράς των Μεγάλων Δεδομένων με βάση τα
έσοδα, εκτιμάται πως θα φτάσει τα $103 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

Εικόνα 1: Εκτίμηση μεγέθους αγοράς Μεγάλων Δεδομένων με βάση το κέρδος [22]
Η σημασία των Μεγάλων Δεδομένων είναι προφανής. Η βελτίωση των
μεθόδων και εργαλείων για τα στάδια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της ανάλυσης
και της κατανόησης των Μεγάλων Δεδομένων αποτελούν ύψιστης σημασίας
προβλήματα. Αντίστοιχα, η πολυπλοκότητα των τωρινών λύσεων του προβλήματος
συχνά αποτελεί εμπόδιο για τον προγραμματιστή, ο οποίος θέλει να τις εφαρμόσει.
Είναι συνεπώς σημαντική η μείωση της πολυπλοκότητας του οικοσυστήματος
εργαλείων, αξιοποιώντας απλούστερες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python για
την ανάπτυξη προγραμματιστικών πλαισίων που περιέχουν όλα τα στάδια που
αναφέραμε.

Τα 5 Vs
Παραδοσιακά όταν αναφερόμαστε στα Μεγάλα Δεδομένα γίνεται ο
διαχωρισμός του προβλήματος σε 5 διαστάσεις, γνωστές και ως τα 5 V’s [53].
Ονομαστικά, Velocity, Volume, Variety, Veracity και Value.
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Ταχύτητα ή Velocity αναφέρεται στην αύξηση του ρυθμού με τον οποίο τα
δεδομένα παράγονται. Στα Μεγάλα Δεδομένα η ταχύτητα παραγωγής τους είναι
εξαιρετικά γρήγορη, συνεχής και δεν σταματάει ποτέ. Αντίστοιχα λοιπόν, πρέπει αυτά
τα δεδομένα να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε άμεσα με σκοπό οι αποφάσεις να
λαμβάνονται όσο γρήγορα όσο η ταχύτητα άφιξης. Οι βασικοί λόγοι της αύξησης της
ταχύτητας των Μεγάλων Δεδομένων είναι, η βελτίωση στην τεχνολογία δικτύων σε
συνδεσιμότητα αλλά και ταχύτητα απάντησης αυτών (response times). Λαμβάνοντας
υπόψιν μας όλες τις συσκευές, που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο με καλώδια
υψηλών ταχυτήτων, είναι εύκολο να κατανοήσουμε την ραγδαία αύξηση της
Ταχύτητας που είναι η πρώτη διάσταση των Μεγάλων Δεδομένων. Χωρίζουμε τους
τρόπους επεξεργασίας των Μεγάλων Δεδομένων σε μαζική επεξεργασία (batch),
σχεδόν πραγματικού χρόνου (close to real-time) και σε επεξεργασία ροών δεδομένων
(streaming).
Όγκος ή Volume αναφέρεται στην ραγδαία αύξηση του συλλογικού μεγέθους
των δεδομένων με την πάροδο του χρόνου. Στα Μεγάλα Δεδομένα οι τυπικές μονάδες
μέτρησης με τις οποίες αναφερόμαστε ξεκινούν από τα petabyte. Ειδικοί αναφέρουν
πως περισσότερο από 463 exabytes δεδομένων θα δημιουργούνται ημερησίως.
Αναφορικά, κάθε χρόνο, μόνα τα πειράματα στον επιταχυντή LHC του CERN
παράγουν 90 petabytes δεδομένων [24]. Καθώς όμως λιγότερο από 1% των συνολικών
δεδομένων αναλύονται, το αποτέλεσμα είναι τα περισσότερα να διαγράφονται ή να
αποθηκεύονται σε μονάδες αποθήκευσης χαμηλής ταχύτητας, όπως tape storage και να
μην χρησιμοποιούνται. Βασικός λόγος αύξησης του όγκου δεδομένων είναι το
διαδίκτυο των πραγμάτων ή αλλιώς internet of things (IoT). Το οποίο επιτρέπει την
αύξηση των παραγωγών δεδομένων και έχει οδηγήσει στην βελτίωση της ακρίβειας
των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται. Άρα αντίστοιχα στην μείωση του ενός
κβάντου δεδομένων και συνεπώς αύξηση του όγκου.
Ποικιλία ή Variety είναι η διαφορετικότητα ή αλλιώς ποικιλότητα των ειδών
δεδομένων. Τα Μεγάλα Δεδομένα αν και μπορούν να επεξεργαστούν και
καταναλωθούν μόνο από μηχανές, παράγονται από μηχανές και από ανθρώπους. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών διαφορετικών ειδών δεδομένων.
Συγκεκριμένα, γίνεται ο διαχωρισμός σε δομημένα (structured), μη-δομημένα
(unstructured) και ημι-δομημένα (semi-structured) δεδομένα, ανάλυση των οποίων
γίνεται σε ακόλουθη υποενότητα. Βασικός παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση της
ποικιλίας των Μεγάλων Δεδομένων είναι οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας [53].
Μέσω των τηλεφώνων γίνεται αυτόματη συλλογή δεδομένων, από πληροφορίες
τοποθεσίας μέχρι καταγραφή επισκέψεων στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές. Επίσης
επιτρέπουν σε δισεκατομμύρια χρήστες να παράγουν πολλών διαφορετικών ειδών μη
δομημένων δεδομένων όπως φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο.
Ακρίβεια ή Veracity αφορά την εγκυρότητα και ποιότητα των δεδομένων.
Καθώς τα δεδομένα σε έναν οργανισμό έρχονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς
παραγωγούς με αυξημένη Ταχύτητα, Όγκο και Ποικιλία, είναι σημαντική η απόδειξη
της ορθότητας τους. Η Ακρίβεια αναλύεται στην ποιότητα, προέλευση και την
συμμόρφωση των δεδομένων σε γνωστούς κανόνες. Στην περίπτωση των Μεγάλων
Δεδομένων, όταν υπάρχει σφάλμα σε έναν παραγωγό, υπάρχουν συχνά εκατοντάδες
άλλοι, παρόμοιοι παραγωγοί δεδομένων, μέσω των οποίων μπορούμε να το
αναγνωρίσουμε και να το διορθώσουμε. Όμως εάν δεν υπάρχουν παρόμοιοι παραγωγοί
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με σχετικά δεδομένα, το σφάλμα μπορεί να μην γίνει αντιληπτό και να μην διορθωθεί
ποτέ.
Αξία ή Value των Μεγάλων Δεδομένων αναφέρεται στην χρησιμότητα του
αποτελέσματος από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε έχοντας υπόψιν μας τα 4
προηγούμενα V (Velocity, Volume, Variety, Veracity). Ο απώτερος σκοπός μιας
επιχείρησης και άρα η Αξία των Μεγάλων Δεδομένων, είναι η συνεχής,
αυτοματοποιημένη και ορθή λήψη αποφάσεων και δημιουργία προβλέψεων. Κάθε
κατηγορία επιχειρήσεων πλέον χρησιμοποιεί τα Μεγάλα Δεδομένα για να λάβει
αποφάσεις, να αναλύσει τάσεις και να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Όταν
αναφερόμαστε στην Αξία και γενικότερη αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων, ο
βασικός τρόπος επίτευξης αυτού του σκοπού, είναι μέσω εφαρμογής κλασσικών
στατιστικών μεθόδων και πολυπλοκότερων προηγμένων μεθόδων Μηχανικής
Μάθησης.
Είναι αναμενόμενο πως οι τρείς βιομηχανίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά
αξιοποίησης των Μεγάλων Δεδομένων, είναι οι βιομηχανίες των Οικονομικών, της
Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα των Οικονομικών ο λόγος φυσικά
είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός και το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όταν
υπάρχει μεγάλη Αξία, που οδηγεί σε τεράστια ποσοτικά κέρδη. Αντίστοιχα, στον τομέα
της Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών, η αυξημένη τεχνική ικανότητα των
εργαζομένων οδηγεί στην μεγαλύτερη αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων (Αξία).
Ενώ αντίθετα, η δυσκολία στην ενασχόληση με τα Μεγάλα Δεδομένα είναι εμφανής
σε βιομηχανίες με λιγότερο τεχνολογικά ικανό προσωπικό, όπως ο τομέας των
Μεταφορών.

Εικόνα 2: Χρήση Μεγάλων Δεδομένων ανά βιομηχανία [25]
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Παραγωγοί Μεγάλων Δεδομένων
Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές πηγές Μεγάλων Δεδομένων και συνεχώς
αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Μπορούμε όμως να κατηγοριοποιήσουμε τις
πηγές δεδομένων, με βάση το είδος των δεδομένων που παράγουν. Συγκεκριμένα,
παρατηρούμε την ύπαρξη (α) κοινωνικών δεδομένων, (β) δεδομένων παραγόμενων
από μηχανές και (γ) δεδομένα συναλλαγών [52, 53].
Κοινωνικά δεδομένα παράγονται από τα κοινωνικά δίκτυα και αφορούν την
προσωπική και δημόσια ζωή ενός ατόμου. Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι
αναρτήσεις στο Twitter ή σχόλια σε φωτογραφίες φίλων στο Facebook. Η δομή τους
είναι συνήθως ημι-δομημένη και χωρίζονται σε εικόνες, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα,
γεωχωρικά δεδομένα, ελεύθερου τύπου κείμενο, ηλεκτρονική αλληλογραφία και
γενικότερα όλα τα είδη δεδομένων που δημοσιεύονται και παράγονται μέσω των
κοινωνικών δικτύων.
Παραγόμενα από μηχανή δεδομένα, μπορούν να οριστούν ως τα δεδομένα
που παράγονται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, χωρίς την βοήθεια κάποιου
ανθρώπου. Η δομή δεν είναι συγκεκριμένη και μπορεί να τείνει από πιο δομημένη όπως
είναι τα αρχεία καταγραφής Ιστού (web logs) προς μη δομημένη, όπως είναι ηχητικά
κύματα που καταγράφονται σε αισθητήρες δίκτυού πραγμάτων (IoT).
Δεδομένα συναλλαγών, μπορούν είτε να είναι αυτομάτως παραγόμενα από
μηχανή, είτε από κάποιον άνθρωπο. Η δομή τους είναι συνήθως δομημένη και αφορούν
την καταγραφή πληρωμών, αποδείξεων, αρχείων καταγραφής εμπορευμάτων σε
αποθήκες και σαρώσεων RFID. Η δομημένη μορφή τους οδηγεί σε μεγαλύτερη
ευκολία αξιοποίησης τους από την βιομηχανία.

Δομή Μεγάλων Δεδομένων
Τα δεδομένα, χωρίζονται σε (α) δομημένα (β) ημι-δομημένα και (γ) μη
δομημένα. Τα Μεγάλα Δεδομένα εμπεριέχουν όλων των ειδών τις δομές, όμως
αναλυτές αναφέρουν πως μεταξύ 80% με 90% των συνολικών δεδομένων που πλέον
παράγονται έχουν μη δομημένη μορφή [39]. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι
η αύξηση της παραγωγής δεδομένων κοινωνικών δικτύων, που είναι κυρίως μηδομημένης μορφής.
Δομημένα (structured) δεδομένα, συνήθως ακολουθούν την πινακοειδή μορφή,
όπως στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στην πραγματικότητα όμως δομημένα είναι
όλα τα δεδομένα που είναι οργανωμένα, με αντίστοιχες ετικέτες (labeled), και ένα
μοντέλο σχεσιακής δόμησης (schema), το οποίο είναι γνωστό πριν την άφιξη τους. Ένα
σημαντικό παράδειγμα δομημένων δεδομένων, που δεν ακολουθεί την πινακοειδή
μορφή, είναι οι γνωσιακοί γράφοι (knowledge graphs). Παρόλου που τα δομημένα
δεδομένα αποτελούν μόλις το 20% όλων των δεδομένων, η ευκολία κατανόησης και
επεξεργασίας τους, οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αξιοποίησης, και άρα Αξίας,
για τις επιχειρήσεις. Κοινά παραδείγματα δομημένων δεδομένων, που αξιοποιούνται
από την βιομηχανία είναι Όνομα Πελάτη, Διεύθυνση, Προϊόν, Τιμή και Ημερομηνία,
που αποτελούν δεδομένα συναλλαγών.
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Μη δομημένα (unstructured) είναι τα δεδομένα που δεν ακολουθούν καμία
συγκεκριμένη δομή ,με αποτέλεσμα η κατανόηση, επεξεργασία και γενικότερα ο
χειρισμός τους, να είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Η δυσκολία αυτή σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι περισσότερο από 80% όλων των δεδομένων είναι μη
δομημένα, οδηγεί σε πολύ χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης τους από την πλειοψηφία των
εταιρειών, σε όλες τις βιομηχανίες. Ως αποτέλεσμα, η πιθανή Αξία τους είναι πολύ
μεγάλη, καθώς εταιρείες που επιτυχώς αξιοποιούν τα μη δομημένα δεδομένα, έχουν
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως αναφέραμε η βασική πηγή μη
δομημένων δεδομένων, είναι τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων.
Ημι-δομημένα (semi-structured) δεδομένα, συνήθως αποτελούνται από μη
δομημένα δεδομένα, τα οποία έχουν συνδυαστεί με δομημένα δεδομένα. Ένα κλασσικό
παράδειγμα είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία αποτελείται κυρίως από μη
δομημένο ελεύθερο κείμενο, που συνδυάζεται με δομημένα στοιχεία, όπως
ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη και αποστολέα, ημερομηνία και ετικέτες. Οι πηγές
ημιδομημένων δεδομένων, είναι πολυάριθμες, και συνήθως το δομημένο μέρος τους
χρησιμοποιείται για την βελτίωση στην κατανόηση, αλλά και στην αύξηση της
συνολικής αξιοποίησης των ημι-δομημένων δεδομένων (σε σύγκριση με μηδομημένα).

Ροές Δεδομένων
Όπως πλέον γνωρίζουμε, δύο από τα 5 V’s των Μεγάλων Δεδομένων, είναι η
Ταχύτητα (Velocity) και ο Όγκος (Volume), όπου αναφέρονται στον συνεχόμενο
ρυθμό παραγωγής και στην πολύ μεγάλη ποσότητα των δεδομένων. Ως αποτέλεσμα,
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι επεξεργασίας των δεδομένων, που διαθέτουν
αντίστοιχα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Ο βασικός διαχωρισμός γίνεται
μεταξύ της μαζικής επεξεργασίας (batch processing) και της επεξεργασίας ροών
δεδομένων (stream processing).
Μαζική επεξεργασία: Σε αυτήν την μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων, ένα
σύνολο ή παρτίδα (set/batch) δεδομένων συλλέγεται με την πάροδο του χρόνου. Στην
συνέχεια, επεξεργάζεται ολόκληρο, από το εργαλείο επεξεργασίας ή τον αλγόριθμο
που το χρησιμοποιεί.
Ροές δεδομένων: Σε αυτήν τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων, η επεξεργασία
γίνεται συνεχόμενα, καθώς τα δεδομένα φτάνουν στο σύστημα. Το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας υπολογίζεται σειριακά, και το εργαλείο ή ο αλγόριθμος που τα
χρησιμοποιεί ‘βλέπει’ μόνο μια φορά το κάθε διαφορετικό στοιχείο.
Βασικά πλεονεκτήματα της επεξεργασίας σε ροές δεδομένων, είναι η
αντιμετώπιση της ταχύτητας αλλά και του όγκου των Μεγάλων Δεδομένων. Καθώς,
ελαχιστοποιείται η καθυστέρηση μεταξύ άφιξης και επεξεργασίας των δεδομένων, και
μειώνεται η ανάγκη χρήσης επιπλέον αποθηκευτικού χώρου για την διατήρηση
μεγάλων συνόλων/παρτίδων (large batches) δεδομένων, όπως χρειάζεται στην μαζική
επεξεργασία.
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Όλες οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν συνεχόμενη παραγωγή δεδομένων
μπορούν να αξιοποιήσουν μεθόδους επεξεργασίας ροών δεδομένων. Για παράδειγμα,
πελάτες εταιρειών όπως το Netflix και Spotify, επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση,
χωρίς την αναμονή λήψης ολόκληρης της ταινίας, podcast ή τραγουδιού που έχουν
επιλέξει. Για αυτόν τον λόγο, η δυνατότητα επεξεργασίας ροών δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον χώρο των Μεγάλων
Δεδομένων. Πλέον, όλο και περισσότερες εταιρείες βασίζονται στα δεδομένα τους, η
ικανότητα επεξεργασίας, ανάλυσης και εφαρμογής μεθόδων μηχανικής μάθησης σε
ροές δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας.

Υλικό
Απόδοση

Επεξεργασία
Δεδομένων
Αλγόριθμοι
Ανάλυσης

Μαζική Επεξεργασία

Ροές Δεδομένων

Απαιτούνται πολλοί πόροι
αποθήκευσης και επεξεργασίας
μεγάλων συνόλων δεδομένων.
Ο χρόνος καθυστέρησης
(latency) μπορεί να είναι λεπτά,
ώρες ή και μέρες.

Λιγότεροι πόροι αποθήκευσης
και επεξεργασίας.

Μεγάλου μεγέθους παρτίδες
δεδομένων (batches)

Ο χρόνο καθυστέρησης πρέπει
να είναι δευτερόλεπτα ή
χιλιοστά του δευτερολέπτου
(milliseconds)
Στοιχείο δεδομένων ή μικρή
παρτίδα δεδομένων (minibatch)
Απλές αναφορές (reporting) ή
υπολογισμοί στατιστικών.

Περίπλοκοι αλγόριθμοι
ανάλυσης δεδομένων για
μεγάλα χρονικά πλαίσια
Πίνακας 1: Μαζική Επεξεργασία και Ροές Δεδομένων

Όπως είναι εμφανές, η επεξεργασία σε ροές δεδομένων επιτρέπει κυρίως
απλούς υπολογισμούς, όπως στατιστικών και δημιουργία αναφορών [52]. Για αυτόν
τον λόγο, η δημιουργία πολύπλοκων αλγορίθμων και η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής
μάθησης, είναι πολύ πιο δύσκολη όταν γίνεται σε ροές δεδομένων. Βασικοί λόγοι είναι
(α) η ανάγκης απόκρισης σε πραγματικό χρόνο, (β) ο περιορισμένος αποθηκευτικός
χώρος και (γ) η ανάγκη κάθε στοιχείο από τα δεδομένα να επεξεργαστεί το πολύ μια
φορά. Όμως όπως αναφέραμε, η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής
νοημοσύνης σε ροές δεδομένων, είναι ύψιστης σημασίας στην σήμερον εποχή. Για
αυτόν τον λόγο στην συγκεκριμένη διπλωματική, έναντι απλούστερων τεχνικών
επεξεργασίας ροών δεδομένων, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη κατανεμημένου
αλγορίθμου μηχανικής μάθησης, για την δημιουργία συστάδων σε ροές δεδομένων.

Δυσκολίες
Υπάρχουν αρκετές σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη συστημάτων
επεξεργασίας ροών δεδομένων καθώς και ανάγκη ύπαρξης χαρακτηριστικών τα οποία
πρέπει να διατηρούνται [23,52,61].
Επεκτασιμότητα (Scalability) : Συστήματα επεξεργασίας ροών δεδομένων
πρέπει να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν περιόδους αυξημένου όγκου και ταχύτητας
εισερχόμενων δεδομένων. Για παράδειγμα, μια περίπτωση σφάλματος και
επανεκκίνησης κάποιου upstream παραγωγού, μπορεί να οδηγήσει στην ραγδαία
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αύξηση του ρυθμού εισερχόμενων δεδομένων. Εάν είχαμε για παράδειγμα έναν ρυθμό
εισερχόμενων δεδομένων που αντιστοιχεί σε kilobit per second, αυτός μπορεί να
οδηγηθεί σε megabit ή και gigabit per second, δημιουργώντας μεγάλη συμφόρηση στο
σύστημα. Επομένως, είναι σημαντική η αυτόματη κλιμάκωση των πόρων και των
διακομιστών, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία.
Σειρά (Ordering) : Σε ροές δεδομένων, η σειρά επεξεργασίας των δεδομένων
είναι ύψιστης σημασίας. Για παράδειγμα, η επεξεργασία μιας χρονοσειράς
χρηματιστηριακών δεδομένων ή ενός αρχείου συνομιλίας κοινωνικού δικτύου, δεν
πρέπει να επεξεργαστεί με λανθάνουσα σειρά, ειδάλλως οδηγούμαστε σε ανακριβή
αποτελέσματα. Δυστυχώς, λόγω των απαιτήσεων επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο
και της ύπαρξης πολύπλοκων συστημάτων παραγωγής δεδομένων, είναι πολύ πιθανό
να καθυστερήσει η άφιξη σε ορισμένα δεδομένα. Για αυτό τον λόγο, προτείνεται να
αναπτύσσονται συστήματα, τα οποία επεξεργάζονται ροές δεδομένων με βάση τον
χρόνο γεγονότος/συμβάντος (event time) και όχι τον χρόνο άφιξης (arrival time).
Συνοχή (Consistency) : Η συνοχή ροών δεδομένων είναι μεγάλο πρόβλημα
ειδικά σε κατανεμημένα συστήματα. Τα δεδομένα που φτάνουν μια χρονική στιγμή
στο σύστημα ‘Α’, μπορεί ήδη να έχουν τροποποιηθεί από το σύστημα ‘Β’, με
αποτέλεσμα να μην είναι χρήσιμα.
Ανοχή σφαλμάτων και εγγυήσεις δεδομένων (Fault Tolerance & Data
Guarantees) : Όπως στα κατανεμημένα συστήματα, έτσι και στις ροές δεδομένων, όταν
έχουμε πολλούς παραγωγούς δεδομένων οι πιθανότητες σφαλμάτων και ύπαρξης
λανθασμένων δεδομένων είναι αυξημένες. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντική η
ανάπτυξη συστημάτων, όπου μπορούν (α) να ανακάμψουν από σφάλματα, (β) να
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και να (γ) αποθηκεύουν ροές δεδομένων, όταν υπάρχει
η ανάγκη υψηλής διαθεσιμότητας (high availability).
Έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία, το οποία μας βοηθούν στην σωστή
λειτουργία των διαφορετικών σταδίων επεξεργασίας ροών δεδομένων. Στην
συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιείται και θα αναλυθεί το Apache Kafka και το
Apache Spark. Το Kafka χρησιμοποιείται για την παραγωγή και κατανάλωση ροών
δεδομένων, ενώ το Spark προσφέρει βιβλιοθήκες όπως το Spark Streaming και το
Spark Structured Streaming, που βοηθούν στην κατανεμημένη επεξεργασία ροών
δεδομένων. Αντίστοιχα, προσφέρουν αναγκαίες εγγυήσεις ως προς (α) την ανοχή
σφαλμάτων, (β) την συνοχή και σειρά επεξεργασίας των δεδομένων, (γ) την
επεκτασιμότητας συστήματος και άλλα.
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Κεφάλαιο 3: Κατανεμημένα Συστήματα
Κατανεμημένη και Παράλληλη επεξεργασία
Συχνά, ακούμε μηχανικούς και προγραμματιστές να μιλούν για κατανεμημένη
επεξεργασία και παράλληλη επεξεργασία, αναφερόμενοι στην ίδια έννοια. Πρέπει
όμως να γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός του κατανεμημένου και παράλληλου
συστήματος και επεξεργασίας.

Εικόνα 3: Κατανεμημένο Σύστημα Υπολογιστών
Σε ένα κατανεμημένο σύστημα υπολογιστών ένα αντίγραφο κάθε διεργασίας
τρέχει σε διαφορετικούς υπολογιστές/επεξεργαστές. Κάθε υπολογιστής είναι
ανεξάρτητος και έχει δικούς του πόρους μνήμης και επεξεργασίας [61]. Η μεταξύ τους
επικοινωνία γίνεται μέσω δικτύου.

Εικόνα 4: Παράλληλο Σύστημα Επεξεργασίας
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Ως παράλληλο σύστημα επεξεργασίας, αναφερόμαστε σε έναν
υπολογιστή/επεξεργαστή* ο οποίος έχει πολλά νήματα που μοιράζονται τους ίδιους
πόρους και έχουν κοινή μνήμη [61]. Κάθε νήμα ταυτόχρονα επεξεργάζεται ένα
διαφορετικό μέρος των δεδομένων και η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται μέσω του
εσωτερικού bus.
Γίνεται να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο είναι και κατανεμημένο και
παράλληλο, έχοντας παράλληλη επεξεργασία μέσω νημάτων σε κάθε υπολογιστή που
ανήκει στο κατανεμημένο σύστημα. Ακολουθεί Πίνακας ο οποίος συνοψίζει μερικές
από τις βασικές διαφορές.

Παράλληλη Επεξεργασία

Κατανεμημένη Επεξεργασία

Οι υπολογισμοί, η εκτέλεση των
διεργασιών και η επικοινωνία μεταξύ
τους, γίνεται ταυτόχρονα.

Ένα σύστημα του οποίου τα μέρη είναι
διαχωρισμένα σε υπολογιστές ή
επεξεργαστές όπου επικοινωνούν μέσω
δικτύου με μηνύματα.
Σε έναν υπολογιστή/επεξεργαστή*
Σε πολλούς υπολογιστές/επεξεργαστές
Πολλά νήματα, εκτελούν πολλές
Πολλοί υπολογιστές/επεξεργαστές
διεργασίες την ίδια στιγμή.
εκτελούν διεργασίες την ίδια στιγμή.
Τα νήματα έχουν άμεση πρόσβαση σε
Κάθε υπολογιστής/επεξεργαστής έχει
κοινή μνήμη
άμεση πρόσβαση, μόνο στην δική του
μνήμη.
Αυξάνει την επίδοση του συστήματος
Αυξάνει επίδοση, επιτρέπει την εύκολη
ενός επεξεργαστή.
οριζόντια επεκτασιμότητα (scalability) και
τον διαχωρισμό φορτίου σε ένα σύστημα
υπολογιστών.
Πίνακας 2: Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα κατανεμημένης επεξεργασίας είναι η (α)
οριζόντια επεκτασιμότητα. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στην δυνατότητα
απεριόριστης προσθήκης νέων υπολογιστών/επεξεργαστών στο κατανεμημένο
σύστημα, αυξάνοντας την συνολική του επίδοση. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι (β)
η δυνατότητα ανοχής σε σφάλματα (fault tolerance), και τρίτο (γ) ο πλεονασμός
(redundancy) των δεδομένων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία διαθέτει ένα
κατανεμημένο σύστημα 10 μηχανημάτων, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά
ακόμα και αν ένα ή περισσότερα μηχανήματα χαλάσουν ή/και χάσουν τοπικά δεδομένα
[61].
Όμως, ο προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων με εγγύηση την
σωστή λειτουργεία χαρακτηριστικών, όπως η ανοχή σε σφάλματα είναι ένα δύσκολο
εγχείρημα. Για αυτόν τον λόγο έχουν αναπτυχθεί μοντέλα προγραμματισμού όπως το
MapReduce και εργαλεία που το χρησιμοποιούν όπως το Hadoop και στο Spark,
κάνοντας την δουλεία του προγραμματιστή πολύ πιο εύκολη.

*πλέον και πολλοί επεξεργαστές με γρήγορα bus
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Apache Hadoop και MapReduce
Το MapReduce [54] είναι ένα είδος προγραμματισμού, μέσω του οποίου
κρύβονται πολλές από τις δύσκολες λεπτομέρειες της παράλληλης επεξεργασίας και
των κατανεμημένων συστημάτων. Λεπτομέρειες όπως η παραλληλοποίηση
χαμηλότερου επιπέδου (thread/low level parallelism), η ανοχή σφαλμάτων (fault
tolerance), η εξισορρόπηση φορτίου (load balancing) και η ισότιμη κατανομή των
δεδομένων (data distribution), οι οποίες ενώ είναι πολύ σημαντικές, αυξάνουν την
πολυπλοκότητα των παράλληλων υλοποιήσεων.
Καθώς η βιβλιοθήκη MapReduce χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των
δεδομένων, είναι σημαντική η ταυτόχρονη χρήση του αρχείου συστημάτων της
Google, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων. Η ανοικτού κώδικα
υλοποίηση αυτού του συνολικού συστήματος που υποστηρίζει τον προγραμματισμού
με βάση το MapReduce είναι το Apache Hadoop [26]. Το μέρος του συστήματος που
αφορά την αποθήκευση των δεδομένων είναι το Hadoop Distributed File System
(HDFS) [26].
Ακολουθώντας το μοντέλο παράλληλου προγραμματισμού MapReduce, ο
προγραμματιστής, χρειάζεται μόνο να χωρίσει τον παράλληλο υπολογισμό σε ένα
στάδιο αντιστοίχισης (Map), και ένα στάδιο μείωσης (Reduce). Η μοναδική δυσκολία
στον προγραμματισμό, είναι ο χαρακτηρισμός του παράλληλου υπολογισμού με χρήση
των MapReduce σταδίων. Ευτυχώς, οι περισσότεροι στατιστικοί υπολογισμοί, που
είναι και οι βασικοί παράλληλοι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία,
είναι πολύ εύκολο να αντιστοιχηθούν σε Map και Reduce στάδια. Είναι επίσης πολύ
χρήσιμο να φανταστούμε την συνάρτηση Reduce, ως μια συνάρτηση υπολογισμού
συνόλου (aggregate function) στα δεδομένα.
Πριν ακολουθήσουμε παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου MapReduce,
πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιεί master/slave architecture [55], όπου έστω ότι
τα δεδομένα εισόδου χωρίζονται σε Μ ίσου μεγέθους μέρη τα οποία θα επεξεργαστούν
από N διαφορετικά μηχανήματα (εργάτες/slaves). Κάποια από τα μηχανήματα (slaves)
καλούνται να εκτελέσουν εργασίες αντιστοίχισης (map tasks) ενώ τα υπόλοιπα
καλούνται να εκτελέσουν εργασίες μείωσης (reduce tasks). Η χρονοδρομολόγηση
(scheduling) των εργασιών διεκπεραιώνεται από έναν βασικό εργάτη (master), ο οποίος
παρακολουθεί επίσης την κατάσταση αδράνειας των μηχανημάτων, εάν οι εργασίες
βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επίσης προωθεί και τα ενδιάμεσα
δεδομένα που παράγονται από το στάδιο αντιστοίχισης στους εργάτες που εκτελούν
την εργασία μείωσης. Η προώθηση αυτή γίνεται αυτόματα και εφαρμόζεται κατά το
ενδιάμεσο στάδιο, ανάμιξης (shuffle), του MapReduce μοντέλου προγραμματισμού, το
οποίο όμως ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να γνωρίζει.

Παράδειγμα παράλληλης καταμέτρησης λέξεων
Ας ακολουθήσουμε ένα απλό παράδειγμα καταμέτρησης των λέξεων σε κείμενα, για
την κατανόηση του προγραμματιστικού μοντέλου MapReduce.
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Αντιστοίχιση (Map)
Ένας καλός τρόπος να κατανοήσουμε την συνάρτηση αντιστοίχισης, είναι
βλέποντας την ως ένας επαναλήπτης (iterator), ο οποίος περνάει από όλα τα δεδομένα
εισόδου και τα μετατρέπει με βάση τον κώδικα που όρισε ο προγραμματιστής.
Το αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής είναι τα ενδιάμεσα δεδομένα
(intermediate data), τα οποία αποτελούν ζεύγος κλειδιού-τιμής (key-value pair).
Δεδομένα εισόδου : { κλειδί: όνομα εγγράφου, τιμή: περιεχόμενο }
δεδομένα_εισόδου = (
“ η κοπέλα και η μπάλα ” : “η κοπέλα χτύπησε την μπάλα και η μπάλα χάθηκε”
)
όνομα_εγγράφου = “η κοπέλα και η μπάλα ”
λέξεις = [“η”, “κοπέλα”, “χτύπησε” , ”την”, “μπάλα”, “και, “η”, “μπάλα”, “χάθηκε”]
def map(κλειδί, τιμή):
for λέξη in τιμή:
yield (λέξη, 1)
ενδιάμεσα_δεδομένα = map(όνομα_εγγράφου, λέξεις)

Δεδομένα εξόδου (ενδιάμεσα): { κλειδί: λέξη από το έγγραφο, τιμή: 1}
ενδιάμεσα_δεδομένα = ( (‘η’,1),
(‘κοπέλα’,1),
(‘χτύπησε’,1),
(‘την’,1),
(‘μπάλα’,1),
(‘και’,1),
(‘η’,1),
(‘μπάλα’,1),
(‘χάθηκε’,1) )

Ανάμιξη (Shuffle)
Το στάδιο της ανάμιξης είναι το ενδιάμεσο στάδιο του MapReduce, το οποίο
ταξινομεί και συμπιέζει τα ‘ενδιάμεσα’ δεδομένα, που εξέρχονται από το στάδιο της
αντιστοίχισης.
Αυτό το βήμα δεν υλοποιείται από τον προγραμματιστή, αλλά εκτελείται
αυτόματα από τον βασικό εργάτη (master node) του συστήματος. Το βήμα της
ανάμιξης βοηθάει στην ομαδοποίηση των στοιχείων δεδομένων πριν την εφαρμογή της
συνάρτησης μείωσης. Μπορεί να χωριστεί σε δύο ακόμα βήματα:
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Δεδομένα εισόδου (ενδιάμεσα) : { κλειδί: λέξη από το έγγραφο, τιμή: 1}
Βήμα 1 ανάμιξης : Ταξινόμηση των ενδιάμεσων δεδομένων
ταξινομημένα_ενδιάμεσα_δεδομένα = ( (‘η’,1),
(‘η’,1),
(‘και’,1),
(‘κοπέλα’,1),
(‘μπάλα’,1),
(‘μπάλα’,1),
(‘την’, 1),
(‘χάθηκε’,1)
(‘χτύπησε’,1) )

Βήμα 2 ανάμιξης: Συμπίεση των ταξινομημένων ενδιάμεσων δεδομένων
είσοδος_μείωσης = ( (‘η’, (1,1),
(‘και’,1),
(‘κοπέλα’,1),
(‘μπάλα’, (1,1),
(‘την’,1)
(‘χάθηκε’,1)
(‘χτύπησε’,1) )

Δεδομένα εξόδου : ταξινομημένα και συμπιεσμένα δεδομένα για είσοδο στο βήμα της
μείωσης

Μείωση (Reduce)
Η συνάρτηση μείωσης λαμβάνει τα ομαδοποιημένα δεδομένα του βήματος
ανάμιξης και τα μετατρέπει με βάση τις εντολές του προγραμματιστή, από μία λίστα τιμών
για κάθε κλειδί, σε μια το πολύ τιμή ανά κλειδί.
Στο παράδειγμα μας βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίον γίνεται μείωση των 9
αρχικών τιμών από το κείμενο, σε μόλις 7 ζεύγη κλειδί-τιμή, που αποτελούν το τελικό
αποτέλεσμα της καταμέτρησης.
Δεδομένα εισόδου : τα δεδομένα εξόδου του βήματος ανάμιξης
δεδομένα_εξόδου_ανάμιξης = ( (‘η’, (1,1),
(‘και’,1),
(‘κοπέλα’,1),
(‘μπάλα’, (1,1),
(‘την’, 1),
(‘χάθηκε’,1)
(‘χτύπησε’,1) )
def reduce(κλειδί, τιμές : λίστα[δεδομένα_εξόδου_ανάμιξης]):
αποτέλεσμα = 0
for τιμή in τιμές:
αποτέλεσμα += τιμή
return αποτέλεσμα
τελικό_αποτέλεσμα = reduce(είσοδος_μείωσης)

28

Δεδομένα εξόδου : { κλειδί: λέξη από το έγγραφο, τιμή: συχνότητα εμφάνισης}
Τελικό_αποτέλεσμα = ( (‘η’, 2),
(‘και’,1),
(‘κοπέλα’,1),
(‘μπάλα’, 2),
(‘την’,1),
(‘χάθηκε’,1)
(‘χτύπησε’,1) )

Το τελικό αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης εκτέλεσης μίας εργασίας MapReduce
αποθηκεύεται σε R αρχεία, ένα για κάθε εργάτη που εκτελεί εργασία μείωσης.

Μειονεκτήματα του MapReduce
Aν και το MapReduce είναι από τα πιο δημοφιλή πλαίσια/μοντέλα
προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για παράλληλη επεξεργασία, δεν είναι το
καλύτερο για όλα τα προβλήματα. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι πως όλα τα
ενδιάμεσα δεδομένα που δημιουργούνται μετά το βήμα της αντιστοίχισης,
αναγκαστικά αποθηκεύονται στον δίσκο και μεταφέρονται μέσω δικτύου. Το
MapReduce για αυτόν τον λόγο έχει αρκετά υψηλό χρόνο καθυστέρησης (latency) που
το καθιστά προβληματικό για επεξεργασία δεδομένων πραγματικού χρόνου (ροές
δεδομένων). Ειδικότερα όταν έχουμε ροές δεδομένων, προτείνεται η χρήση
διαφορετικών βιβλιοθηκών από το Apache Hadoop, όπως είναι το Apache Spark.
Γίνεται σύγκριση των δύο στο ακόλουθο κεφάλαιο.

Apache Spark
Το Apache Spark [17] είναι ένα ανοικτού κώδικα in-memory framework για
κατανεμημένη μαζική ή ροών επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων. Το Spark κατά κύριο
λόγο έχει αναπτυχθεί με την γλώσσα προγραμματισμού Scala [50] και τρέχει σε
εικονικές μηχανές Java (JVMs). Προσφέρει όμως διεπαφές προγραμματισμού
εφαρμογών (APIs) όχι μόνο στην Scala αλλά και σε Java, Python, R
To Αpache Spark προσφέρει εργαλεία που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία
δεδομένων, αλλά και για μηχανική μάθηση. Συγκεκριμένα υπάρχει (α) Tο Spark Core
[17] που παρέχει τις βασικές λειτουργίες του Spark. (β) Tο SparkSQL [27] που
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δομημένων κατανεμημένων δεδομένων. (γ) Ο
Spark Cluster Manager [28], που βοηθάει στην διαχείριση του κατανεμημένου
συστήματος των υπολογιστών. (δ) Μηχανές βελτιστοποίησης όπως το Tungsten και ο
Catalyst [29], που αυτόματα υπολογίζουν βελτιώσεις στην σειρά εκτέλεσης των
πράξεων που εκτελούνται στα κατανεμημένα δεδομένα, όπως ακριβώς ένας query
optimizer γνωστών σχεσιακών βάσεων δεδομένων. (ε) To MLlib [30] για εφαρμογές
μηχανικής μάθησης και το (στ) GraphX [31] για παράλληλο/κατανεμημένο
προγραμματισμό σε γράφους. (ζ) Τέλος, για επεξεργασία ροών δεδομένων υπάρχει το
Spark Streaming [32] και το Spark Structured Streaming [33].
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Εικόνα 5: Οικοσύστημα Apache Spark

Δομές Δεδομένων
RDD
Τα RDD ή αλλιώς Resilient Distributed Dataset [45], είναι μια συλλογή
αντικειμένων, κατανεμημένη στα μηχανήματα της συστοιχίας, και αποτελεί τη βασική
δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται στο Apache Spark. Κάθε τμήμα δεδομένων που
βρίσκεται στα μηχανήματα αποτελεί μια ξεχωριστή κατάτμηση αυτών (data partition).
Προσφέρουν δυνατότητα εφαρμογής μετασχηματισμών (transformations) και
ενεργειών (actions) που είναι οι βασικές λειτουργίες/συναρτήσεις της βιβλιοθήκης.
Ένας μετασχηματισμός RDD (RDD transformation) εφαρμόζεται σε ένα
υπάρχον RDD και δημιουργεί ένα νέο RDD. Οι μετασχηματισμοί στo Spark
θεωρούνται “lazy” καθώς δεν εκτελούνται άμεσα, αλλά εκτελούνται μόνο όταν μια
συνάρτηση ενέργειας (action) εκτελεστεί από το πρόγραμμα.
Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούμε RDD όταν (α) Θέλουμε να εφαρμόσουμε
χαμηλού επιπέδου λεπτομερείς μετασχηματισμούς στα δεδομένα. (β) Έχουμε μη
δομημένα εισερχόμενα δεδομένα, όπως ροή κειμένων. (γ) Δεν μας ενδιαφέρει να
έχουμε δομημένη μορφή που επεξηγείτε από ένα schema ή να έχουμε πρόσβαση στα
δεδομένα με βάση στήλες (columns). (δ) Δεν μας ενδιαφέρουν οι βελτιώσεις που
προσφέρονται από την χρήση DataFrame ή Dataset που είναι η νεότερες βασικές δομές
δεδομένων που προσφέρονται στο Spark.

DataFrame
Όπως και τα RDD, τα DataFrame είναι μια κατανεμημένη στα μηχανήματα της
συστοιχίας συλλογή αντικειμένων. Σε αντίθεση όμως με τα RDD, τα δεδομένα είναι
δομημένα σε στήλες όπως ένας πίνακας σχεσιακής βάσης δεδομένων. Έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και
επιτρέπουν στους προγραμματιστές τον ορισμό (schema) που εκφράζει τα εισερχόμενα
δεδομένα.
Χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη δομή που μοιάζει με την κλασσική των
πινάκων, επιτρέπει σε μεγαλύτερο κοινό προγραμματιστών, εκτός από ειδικούς
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μηχανικούς δεδομένων, να έχουν πρόσβαση στην βιβλιοθήκη. Καθώς η μορφή είναι
γνωστή, και ακολουθείτε σε πολλές άλλες δημοφιλείς βιβλιοθήκες όπως τα DataFrame
στο Pandas της Python [47] ή της R, οι προγραμματιστές μπορούν με πιο ευνόητο
τρόπο να εκφράσουν τους μετασχηματισμούς και τις ενέργειες που θέλουν να
εκτελέσουν στα δεδομένα. Δεν χρειάζεται να θυμούνται πολλές διαφορετικές δομές
δεδομένων για κάθε βιβλιοθήκη, παρά μόνο την μια γνωστή μορφή των πινάκων.
Προσφέρονται μάλιστα έτοιμες συναρτήσεις μετατροπής των DataFrame της Spark σε
DataFrame του Pandas της Python, για την χρήση των διαφορετικών συναρτήσεων που
προσφέρονται από κάθε βιβλιοθήκη.
Προτείνεται η χρήση των DataFrame [34] όταν, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
υψηλού επιπέδου αφαιρετικές δομές δεδομένων για μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης όταν
έχουμε πολλές συναρτήσεις υψηλού επιπέδου όπως εκφράσεις (expressions), φίλτρα
(filters), αντιστοιχίσεις (maps), συναρτήσεις συνόλων (aggregation), υπολογισμούς
μέσων όρων, αθροίσματά, ερωτήματα SQL, συναρτήσεις λάμδα (lambda functions),
δομημένα και ημι-δομημένα δεδομένα. Τρίτον, εάν είμαστε χρήστες R, Python και
τέλος εάν θέλουμε καλύτερη επίδοση, καθώς τα DataFrame μπορούν να
βελτιστοποιηθούν αυτόματα από τον Catalyst.

Dataset
Τα Dataset είναι η νεότερη δομή δεδομένων στο Spark και όπως τα DataFrame
και τα RDD προσφέρουν διεπαφές ανάπτυξης εφαρμογών για την εφαρμογή
μετασχηματισμών και ενεργειών στα δεδομένα. Αποτελούν μια συλλογή
κατανεμημένων αντικειμένων εικονικής μηχανής Java (JVM objects) που απαιτούν
ισχυρούς κανόνες τύπων (strongly typed). Είναι μια βελτίωση των DataFrame με
βασικό σκοπό να προσφέρουν ιδιότητες όπως type safety.Δυστυχώς για χρήστες της
Python δεν είναι δυνατή η χρήση Dataset επομένως γίνεται χρήση των DataFrame.

RDD

DataFrame

Dataset

Δομή

Κατανεμημένη
δομή αντικειμένων
χωρίς schema

Κατανεμημένη
δομή αντικειμένων
με schema

Βελτιστοποιήσεις

Δεν υπάρχουν
βελτιστοποιήσεις

Χρησιμοποιεί τον
catalyst για
βελτιστοποιήσεις

Επέκταση των
DataFrame με επιπλέον
χαρακτηριστικά όπως
type-safety
Χρησιμοποιεί τον
catalyst για
βελτιστοποιήσεις

Ορισμός
Schema

Πρέπει να
ορίσουμε το
schema

Γίνεται αυτόματη
εύρεση του schema

Γίνεται αυτόματη
εύρεση του schema

Συναρτήσεις
Συνόλων

Η πιο αργή δομή
για συναρτήσεις
όπως group by

Η πιο γρήγορη
Πιο αργή από
δομή για
DataFrame και πιο
συναρτήσεις όπως
γρήγορη από RDD
group by
Πίνακας 3: RDD vs DataFrame vs Dataset [35]
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Αρχιτεκτονική
Μια εφαρμογή που εκτελείται στο Apache Spark, χωρίζεται σε δύο βασικές
διεργασίες. Η πρώτη είναι το πρόγραμμα οδηγός (driver program), για το οποίο υπάρχει
ακριβώς μια διεργασία για κάθε διαφορετική εφαρμογή [28]. Η διεργασία οδηγός
μπορεί να εκτελεσθεί σε κάποιο μηχάνημα που ανήκει στην συστοιχία υπολογιστών
(machine cluster) ή σε δευτερεύον μηχάνημα ως πελάτης (client) της συστοιχίας.
Απεικονίζονται οι δύο διαφορές. Ο σκοπός του προγράμματος οδηγού είναι να εκτελεί
τον κώδικα του χρήστη, να δημιουργεί γενικές εργασίες (Jobs, then broken into Tasks)
και να τις στέλνει στα μηχανήματα της συστοιχίας. Οι εργασίες αυτές είναι
υπολογισμοί οι οποίοι θα εκτελεσθούν κατανεμημένα.
Η δεύτερη ονομάζεται διεργασία εκτελεστή, η οποία αποτελείται από πολλά
κατανεμημένα tasks κατανεμημένες υπο-διεργασίες (tasks) και στις οποίες εκτελείται
ταυτόχρονα (concurrently) η γενική εργασία που όρισε το πρόγραμμα οδηγός. Η κάθε
διεργασία εκτελεστή είναι ανεξάρτητη των υπολοίπων και υπάρχουν μία η
περισσότερες σε κάθε μηχάνημα της συστοιχίας.

Εικόνα 6: Πρόγραμμα Οδηγός εντός της συστοιχίας 4 υπολογιστών

Εικόνα 7: Πρόγραμμα Οδηγός εκτός της συστοιχίας 4 υπολογιστών
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Το SparkContext είναι η πύλη εισόδου στην λειτουργικότητας του Apache
Spark [28]. Το πιο σημαντικό βήμα οποιασδήποτε διεργασίας οδηγού είναι η
δημιουργία του SparkContext στην αρχή της εκτέλεσης της εφαρμογής. Το
SparkContext πρέπει να δημιουργηθεί πριν οποιοδήποτε DataFrame ή RDD και να
παραμείνει ενεργό για όλη την διάρκεια ζωής τους.
Το SparkContext χωρίζει τις εργασίες (jobs) που δημιουργεί το πρόγραμμα
οδηγός σε μικρότερα καθήκοντα (tasks) που εκτελούνται στην συστοιχία υπολογιστών.
Το κάθε καθήκον εκτελείται σε ξεχωριστό μέρος των δεδομένων ή αλλιώς ξεχωριστή
κατάτμηση δεδομένων (data partition). Αυτό επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία
των καθηκόντων στους εκτελεστές.

Εικόνα 8: SparkContext και Διαίρεση Εργασιών
Κάθε εκτελεστής ή εργάτης (worker) είναι ένα μηχάνημα που ανήκει στην
συστοιχία υπολογιστών και μπορεί να τρέξει μία η περισσότερες διεργασίες εκτέλεσης.
Συνεπώς, με βάση τον αριθμό επεξεργαστών του κάθε μηχανήματος, εκτελείται και
αντίστοιχος αριθμός καθηκόντων, δηλαδή ανά έναν πυρήνα τρέχει ένα καθήκον, όπου
γίνεται χρήση των τοπικών πόρων και της τοπικής μνήμης. Κάθε task εκτελείται σε
ξεχωριστό νήμα έως ότου όλοι οι πυρήνες να χρησιμοποιούνται. Επομένως
αξιοποιείται η κατανεμημένη, αλλά και η παράλληλη επεξεργασία. Όταν ολοκληρωθεί
ένα task, ο εκτελεστής τοποθετεί τα αποτελέσματα στο κατάλληλο τμήμα του RDD ή
τα επιστρέφει στον πρόγραμμα Οδηγό.

Apache Spark vs Apache Hadoop
Όπως αναφέραμε το Hadoop δημιουργεί επαναλαμβανόμενες εργασίες
MapReduce, oι οποίες όμως οδηγούν σε συνεχόμενες αναγνώσεις και εγγραφές στον
δίσκο μεταξύ επαναλήψεων, αυξάνοντας έτσι τον ρυθμό I/O στον δίσκο και οδηγώντας
σε μεγάλους χρόνους απόκρισης και εύρεσης αποτελέσματος [56].
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Εικόνα 9: Apache Hadoop I/O δίσκου
Αντίθετα, το Apache Spark επειδή είναι in-memory, λύνει τα προβλήματα
εγγραφής και ανάγνωσης από τον δίσκο μεταξύ επαναλήψεων, κρατώντας το πλήθος
των δεδομένων στην μνήμη και εκτελώντας τις επεξεργασίες τοπικά. Αυτή η διαφορά
οδηγεί σε τάξης μεγέθους χαμηλότερους χρόνους απόκρισης και συνολικούς χρόνους
εύρεσης αποτελέσματος, κάνοντας δυνατή και την επεξεργασία ροών δεδομένων [56].

Εικόνα 10: Apache Spark I/O μνήμης
Επίσης, το Apache Spark συγκριτικά με το Hadoop [56] είναι πολύ πιο εύκολο
στην χρήση και προσφέρει πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Όπως προαναφέραμε
παρέχει εκτεταμένες βιβλιοθήκες στον χρήστη καθώς και διεπαφές προγραμματισμού
εφαρμογών για πολλές γνωστές γλώσσες προγραμματισμού (Java, Scala, R, Python
στην Spark vs μόνο Java στο Hadoop).
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Κεφάλαιο 4: Μηχανική Μάθηση
Εισαγωγή
Όπως υποστηρίξαμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, ο τομέας των Μεγάλων
Δεδομένων παρατηρεί ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, με προβλέψεις η τάση να
συνεχιστεί για τα επόμενα με αυξημένο ρυθμό. Ταυτόχρονα, η ανάγκη ανάπτυξης
εφαρμογών που αξιοποιούν τα Μεγάλα Δεδομένα, έχει ωθήσει την ερευνητική
κοινότητα αλλά και την Βιομηχανία στην υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων αλγορίθμων
από τον τομέα της Μηχανικής Μάθησης.
Η Μηχανική Μάθηση έχει ως απώτερο σκοπό την αυτόματη εξόρυξη χρήσιμων
μοτίβων από τα δεδομένα, αλλά και την δημιουργίας προβλέψεων για χρήση σε
μελλοντικές αποφάσεις. Λειτουργεί δηλαδή πολύ κοντά στους τομείς της Εξόρυξης
Δεδομένων και της Στατιστικής [10].
Βασικό θετικό των μοντέλων της Μηχανικής Μάθησης, είναι πως μπορούν
πολύ γρήγορα αφού έχουν εκπαιδευτεί, να βγάλουν συμπεράσματα (fast inference) σε
μεγάλου Όγκου και Ταχύτητας δεδομένα. Επίσης, έχουν την ικανότητα δυναμικής
ανακάλυψης μοτίβων, η οποία είναι πολύ βοηθητική στην εύρεση σπάνιων γεγονότων
(long tail events), τα οποία είναι και συχνά και τα πιο χρήσιμα για αύξησης της Αξίας
των Μεγάλων Δεδομένων. Είναι συνεπώς πολύ χρήσιμα σε εφαρμογές Μεγάλων
Δεδομένων όπου πολλές από τις κλασσικές μεθόδους Στατιστικής και Εξόρυξης
Δεδομένων, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα 5 V’s.

Είδη και Προβλήματα Μηχανικής Μάθησης
Τα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο
βασικά είδη. Συγκεκριμένα έχουμε την (α) επιβλεπόμενη, την (β) μη επιβλεπόμενη. Οι
διαφορές τους παρατηρούνται κυρίως στον τρόπο εκπαίδευσης των μοντέλων και ως
προς τα προβλήματα που λύνουν. Υπάρχει επίσης η κατηγορία (γ) της ενισχυτικής
μάθησης, η οποία δεν αναλύεται στην συγκεκριμένη διπλωματική.

Επιβλεπόμενη μάθηση:
Στην επιβλεπόμενη μάθηση το μοντέλο εκπαιδεύεται με είσοδο ένα σύνολο
δεδομένων στο οποίο είναι γνωστές οι επιθυμητές έξοδοι (μέσω ετικετών - labels).
Όταν το μοντέλο εκπαιδευτεί, εξετάζεται με ένα νέο σύνολο δεδομένων που
δεν έχει ξαναδεί και στο οποίο είναι επίσης γνωστές οι επιθυμητές έξοδοι. Με αυτόν
τον τρόπο υπολογίζονται μετρικές λάθους, όπως η ακρίβεια, για να κριθεί η
αποδοτικότητα του μοντέλου και η ικανότητα του να γενικεύεται σε νέα δεδομένα. Η
έξοδος του μοντέλου μπορεί να είναι συνεχής ή κατηγορική. Όταν η έξοδος είναι
κατηγορική τότε το πρόβλημα το οποίο λύνει το μοντέλο ανήκει στην κατηγοριοποίηση
(classification), αντίστοιχα όταν η έξοδος είναι συνεχής το πρόβλημα ανήκει την
παλινδρόμηση (regression).

35

Κατηγοριοποίηση ( Classification )
Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων εισόδου με χρήση μοντέλου επιβλεπόμενης
μάθησης, είναι από τις πιο συχνές εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης.
Παρατηρώντας παραδείγματα της επιθυμητής κατηγοριοποίησης (εξόδου), το μοντέλο
μπορεί να μάθει μια προσέγγιση της ιδανικής συνάρτησης διαχωρισμού στο χώρο των
δεδομένων και να την χρησιμοποιήσει για την κατηγοριοποίηση άγνωστων,
μελλοντικών, δεδομένων εισόδου.

Εικόνα 11: Παράδειγμα Δυαδικής Κατηγοριοποίησης Δεδομένων
Χρησιμοποιείται σε δεδομένα κάθε διαφορετικής δομής, με παραδείγματα κλασσικών
εφαρμογών να είναι:
- Κατηγοριοποίηση αγορών μέσω πιστωτικών καρτών ως απάτη (δομημένα
δεδομένα συναλλαγών)
- Κατηγοριοποίηση των περιεχομένων εικόνων, για παράδειγμα εάν περιέχουν
γάτα ή σκύλο. (μη-δομημένα δεδομένα)
- Κατηγοριοποίηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως ανεπιθύμητη
(ημι-δομημένα δεδομένα)

Παλινδρόμηση ( Regression )
Στην παλινδρόμηση, σε αντίθεση με την ,κατηγοριοποίηση, γίνεται χρήση του
μοντέλου επιβλεπόμενης μάθησης για την πρόβλεψη μιας συνεχόμενης τιμής εξόδου
με βάση τα δεδομένα εισόδου. Η βασική ιδέα είναι ίδια με την κατηγοριοποίηση, όπου
το μοντέλο μέσω της παρατήρησης επιθυμητής (συνεχούς) εξόδου για δεδομένα
εισόδου, μαθαίνει μια προσεγγιστική συνάρτησης αντιστοίχισης μελλοντικών,
άγνωστων, δεδομένων εισόδου σε επιθυμητές τιμές εξόδου.
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Εικόνα 12: Παράδειγμα Παλινδρόμησης Δεδομένων
Μερικά παραδείγματα εφαρμογών είναι:
- Πρόβλεψη τιμής αντικειμένων/προϊόντων. (δομημένα δεδομένα ιστορικών
αγορών).
o Για παράδειγμα απεικονίζουμε μια πρόβλεψη τιμής σπιτιού, με βάση
την επιφάνεια του εσωτερικού του χώρου. Φυσικά, στην
πραγματικότητα για ικανοποιητικά αποτελέσματα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περισσότερα περιγραφικά χαρακτηριστικά.
- Πρόβλεψη μελλοντικής τιμής μετοχής, με βάση των διαδικτυακών ειδήσεων
που αναφέρουν την εταιρεία. (μη-δομημένα δεδομένα κειμένου)
- Πρόβλεψη μελλοντικής τιμής μετοχής με βάση την τριμηνιαία αναφορά
κέδρων της εταιρείας. (ημι-δομημένα δεδομένα κειμένου και πινάκων

Μη Επιβλεπόμενη μάθηση:
Στην μη επιβλεπόμενη μάθηση, το μοντέλο δέχεται ως είσοδο ένα σύνολο
δεδομένων στο οποίο δεν είναι γνωστές οι επιθυμητές έξοδοι, και καλείται να
ανακαλύψει από μόνο του πιθανή κρυμμένη γνώση και μοτίβα.
Τα μοντέλα της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι συχνά πολύ πιο δύσκολο να
αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητα τους, καθώς δεν είναι εξ’ αρχής
γνωστά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επομένως, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός
απλών και κατανοητών μετρικών λάθους. Όμως, επειδή ακριβώς δεν χρειάζεται να
είναι γνωστά τα επιθυμητά αποτελέσματα, έχει πάρα πολλές θετικές εφαρμογές σε
προβλήματα Μεγάλων Δεδομένων. Καθώς είναι αδύνατη η συνεχής χρήση ανθρώπου
ειδικού, για επισήμανση συνεχώς εξελισσόμενων δεδομένων μεγάλου όγκου και
ταχύτητας. Τυπικά προβλήματα που λύνονται με μη επιβλεπόμενη μάθηση, είναι η
συσταδοποίηση και η ανακάλυψη λανθανουσών μεταβλητών (latent factors/variables).

37

Συσταδοποίηση ( Clustering )
Η συσταδοποίηση μέσω μοντέλων μη επιβλεπομένης μάθησης, έχει πολλά
παράλληλα με την κατηγοριοποίηση δεδομένων από την επιβλεπόμενη μάθηση. Όπως
στην κατηγοριοποίηση , ο τελικός στόχος είναι η ανάθεση της κατηγορίας στην οποίαν
ανήκουν τα δεδομένα. Η διαφορά είναι πως η ανάθεση γίνεται με βάση την υπάρχουσα
δομή των δεδομένων και όχι με γνώση των επιθυμητών κατηγοριών μέσω ετικετών.
Το μοντέλο συσταδοποίησης χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά των δεδομένων
εισόδου, για να ανακαλύψει τις κατηγορίες/ομάδες που υπάρχουν. Ο υπολογισμός
γίνεται με χρήση μετρικών ομοιότητας ή αποστάσεως μεταξύ των δεδομένων.
Μαθαίνει δηλαδή n διαφορετικές, μια για κάθε κατηγορία, προσεγγιστικές
συναρτήσεις ανάθεσης οι οποίες εφαρμόζονται στα μελλοντικά δεδομένα εισόδου για
εύρεση της συστάδας στην οποία ανήκουν.

Εικόνα 13: Παράδειγμα Συσταδοποίησης Δεδομένων
Στις τυπικές εφαρμογές συσταδοποίησης, συμπεριλαμβάνονται όσες
αναφέραμε στην κατηγοριοποίηση, με μερικές μοναδικές να είναι:
- Υπολογισμός ιδανικής διαδρομής για άφιξη στον προορισμό με χρήση
συστάδων πυκνότητας αυτοκινήτων σε πραγματικό χρόνο. (δομημένα
δεδομένα ροής)
- Εύρεση συστάδας επιθυμητών μελλοντικών υπαλλήλων. (μη-δομημένα
δεδομένα βιογραφικών)
- Συσταδοποίηση παρόμοιων χρηστών με σκοπό την βελτίωση επιλογής
διαφημίσεων. (ημι-δομημένα κοινωνικά δεδομένα)

Εύρεση Λανθανουσών Μεταβλητών ( Latent Factor Discovery )
Συχνά σε προβλήματα Μηχανικής Μάθησης τα δεδομένα εισόδου είναι
πολυδιάστατα, περιέχοντας πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά για κάθε στοιχείο.
Αυτό καθιστά τους υπολογισμούς αργούς, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μοντέλα
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μηχανικής μάθησης να είναι αναποτελεσματικά [10] (Curse of Dimensionality). Τις
περισσότερες φορές όμως, ένα πολύ μικρότερο υποσύνολο ή συνδυασμός αυτών,
περιέχει την επιθυμητική περιγραφική ικανότητα που χρειάζεται το μοντέλο για την
επίλυση του προβλήματος. Η τεχνική εύρεσης m μεταβλητών μέσω συνάρτησης που
δέχεται τις n διαστάσεων εισόδου (m < n ) είναι γνωστή ως εύρεση λανθανουσών
μεταβλητών ή μείωσης διαστάσεων. Οι λανθάνουσες μεταβλητές ΄εξηγούν΄ το
μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας των δεδομένων εισόδου προσφέροντας την
περιγραφική ικανότητα που χρειαζόμαστε και επιτρέποντας στην συνέχεια την χρήση
μοντέλων μηχανικής μάθηση.

Εικόνα 14: Παράδειγμα εύρεσης λανθανουσών μεταβλητών (διανύσματος) από εκτενές
λεξικό
Ως αποτέλεσμα, αυτή η μέθοδος συχνά χρησιμοποιείται σαν πρώτο βήμα
επεξεργασίας πολυδιάστατων δεδομένων για downstream χρήση τους. Μερικά
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
- Εύρεση λανθανουσών μεταβλητών όπως η ποιότητα ζωής και ευχαρίστηση
πληθυσμού με βάση ετήσια στατιστικά χωρών. (δομημένα δεδομένα)
- Εύρεση λανθανουσών μεταβλητών για την περιγραφή δομής γράφων και
περιεχομένου/έννοιας κειμένων που χρησιμοποιούνται σε μηχανές αναζήτησης
ή προβλήματα βιολογίας. (μη δομημένα δεδομένα)
o Απεικονίζεται ένα παράδειγμα λανθανουσών διανυσμάτων, για
περιγραφή λέξεων ελληνικής γλώσσας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα
οι σημασιολογικά ‘κοντινές’ λέξεις βρίσκονται κοντά και στον
διανυσματικό χώρο (latent space).
- Αυτόματη εύρεση ετικετών ή hashtags σε κοινωνικά δίκτια. (ημι-δομημένα
δεδομένα που περιέχουν εικόνες, περιγραφή και metadata)
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Συσταδοποίηση
Όπως αναφέραμε, τα μοντέλα συσταδοποίησης χρησιμοποιούνται για την
αυτόματη ομαδοποίηση των δεδομένων εισόδου. Ανήκουν στην κατηγορία της μηεπιβλεπόμενης μάθησης, επειδή οι ομάδες (συστάδες) στις οποίες αντιστοιχίζονται τα
Δεδομένα, υπολογίζονται χωρίς αρχική γνώση του επιθυμητού αποτελέσματος.

Συναρτήσεις Ομοιότητας
Τα δεδομένα που βρίσκονται σε κοινή συστάδα, είναι εννοιολογικά
κοντινότερα (πιο όμοια) μεταξύ τους, ενώ τα δεδομένα που ανήκουν σε διαφορετικές
συστάδες είναι ανόμοια [10]. Η έννοια της ομοιότητας σε αυτήν την περίπτωση
μεταφράζεται σε μικρότερη μεταξύ τους απόσταση στον ν-οστό χώρο, που ορίζουν τα
χαρακτηριστικά τους. Ανάλογα του χώρου που ορίζουν τα δεδομένα και το
είδος/προέλευση τους, προτιμώνται διαφορετικές συναρτήσεις εύρεσης απόστασης.
Έστω 𝑝, 𝑞 δύο σημεία Ν διαστάσεων, με μεταξύ τους απόσταση 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) και
συντεταγμένες (𝑝1 , 𝑝2 , … 𝑝𝛮 ).. και (𝑞1 , 𝑞2 , … 𝑞𝛮 ) αντίστοιχα.

Απόσταση Minkowski
Η απόσταση Minkowski είναι:
𝛮

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) = ∑| 𝑝𝜄 − 𝑞𝜄 |𝜌
𝜄=1

Το ρ είναι μια μεταβλητή η οποία μπορεί να βρεθεί πειραματικά από τα δεδομένα, και
ελέγχει το βάρος που δίνουμε σε μεγάλες διαφορές μεταξύ των δεδομένων. Ένας
διαφορετικός τρόπος ονομασίας της απόστασης είναι 𝕃𝑝 𝑛𝑜𝑟𝑚. Ας ορίσουμε σε έναν
δισδιάστατο χώρο τον γεωμετρικό τόπο του οποίου τα σημεία απέχουν ίση (μοναδιαία)
απόσταση από το κέντρο των αξόνων, τότε:

Εικόνα 15: Minkowski 𝕃𝑝 -norms (εδώ p ≡ ρ) [36]
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Ευκλείδεια Απόσταση
Η πιο συνηθισμένη συνάρτηση απόστασης, που χρησιμοποιείται στους αλγορίθμους
συσταδοποίησης είναι η Ευκλείδεια απόσταση. Είναι ειδική περίπτωση της Minkowski
για ρ=2, επομένως είναι γνωστή και ως 𝕃2 𝑛𝑜𝑟𝑚.
𝛮

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) = ∑| 𝑝𝜄 − 𝑞𝜄 |2
𝜄=1

Απόσταση Manhattan
Η απόσταση Manhattan ή αλλιώς 𝕃1 𝑛𝑜𝑟𝑚 είναι γνωστή και ως city block distance,
καθώς σε δισδιάστατο χώρο μπορεί να υπολογιστεί αθροίζοντας τον αριθμό των
γραμμών και των στηλών που πρέπει να μετακινηθούμε οριζόντια η κάθετα για να πάμε
από το 𝑝 στο 𝑞.
𝛮

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) = ∑| 𝑝𝜄 − 𝑞𝜄 |1
𝜄=1

Συναρτήσεις Απόστασης για μη πραγματικές τιμές
Οι παραλλαγές της Minkowski, 𝕃𝑝 𝑛𝑜𝑟𝑚s, είναι χρήσιμες μόνο για δεδομένα με
πραγματικές τιμές (𝑝, 𝑞) ∈ ℛ. Όταν όμως τα δεδομένα εισόδου έχουν χαρακτηριστικά
τα οποία είναι είτε διατεταγμένες (ordinal), είτε κατηγορικές (categorical) μεταβλητές
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές.
- Σε κατηγορικά δεδομένα όπως (μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα), αναθέτουμε ως
μεταξύ τους απόσταση 0 σε όσα δεδομένα έχουν κοινή τιμή, και απόσταση 1
στα δεδομένα με διαφορετική τιμή.
- Σε διατεταγμένα δεδομένα όπως (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) κωδικοποιούμε τις 3
τιμές σε (1/3, 2/3, 3/3) αντίστοιχα. Στην συνέχεια μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τις γνωστές συναρτήσεις απόστασης.

Μετρικές Αξιολόγησης
Καθώς έχουμε μη επιβλεπόμενη μάθηση, οι τελικές συστάδες που
υπολογίζονται δεν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει σχεδόν
ποτέ μια μοναδική, σωστή, ομαδοποίηση για κάθε σύνολο δεδομένων. Επομένως, η
ερευνήτρια με βοήθεια ειδικών στον τομέα από τον οποίο προέρχονται τα δεδομένα,
καλείται να επιλέξει τον σωστό αλγόριθμο συσταδοποίησης και να θέσει τις
υπερπαράμετρους του, για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο,
στην συνέχεια αναφέρονται βασικές μετρικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
κριτήρια αξιολόγησης κατά την ανάλυση του τελικού αποτελέσματος της
συσταδοποίησης.
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Εικόνα 16: Παράδειγμα Συσταδοποίησης (με ιδανικές συστάδες)
Έστω δεδομένα τριών ειδών (τετράγωνο, κύκλος, ρόμβος), όπως απεικονίζεται. Η
ιδανική συσταδοποίηση είναι τρείς συστάδες όπου η καθεμία περιέχει μόνο τετράγωνα,
κύκλους και ρόμβους αντίστοιχα. Έστω η ΑΒΓ συσταδοποίηση που απεικονίζεται με
τρείς συστάδες (Α, Β, Γ). Τότε ως True Positive (TP), True Negative (TN), False
Positive (FP), False Negative (FN) ορίζουμε [10]:
- TP: Ο αριθμός των ζευγών δεδομένων που, στην ιδανική και στην ΑΒΓ
ομαδοποίηση, ανήκουν στην ίδια συστάδα.
- TN: Ο αριθμός των ζευγών δεδομένων που, στην ιδανική και στην ΑΒΓ
ομαδοποίηση, ανήκουν στην διαφορετική συστάδα
- FP: Ο αριθμός των ζευγών δεδομένων, που στην ιδανική ομαδοποίηση ανήκουν
σε διαφορετικές συστάδες, αλλά στην ΑΒΓ ανήκουν στην ίδια.
- FN: Ο αριθμός των ζευγών δεδομένων, που στην ιδανική ομαδοποίηση
ανήκουν στην ίδια συστάδα, αλλά στην ΑΒΓ ανήκουν σε διαφορετική.

Purity
Το purity είναι μετρική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας της
συσταδοποίησης. Οι Cao et al. [4] ορίζουν το average purity ως:
|𝐶𝑖𝑑 |
|𝐶𝑖 |
𝐾

∑𝐾
𝜄=1
𝑝𝑢𝑟 =

Όπου, Κ είναι ο συνολικός αριθμός των συστάδων, 𝐶𝑖𝑑 είναι ο αριθμός των σημείων
που ανήκουν στην πολυπληθέστερη τάξη της 𝑖 συστάδας, και 𝐶𝑖 ο συνολικός αριθμός
των σημείων στην συστάδα 𝑖. Οι τιμές του purity κυμαίνονται μεταξύ 0 (κακή
συσταδοποίηση) και 1 (καλή συσταδοποίηση). Το αρνητικό αυτής της μετρικής είναι
πως εάν όλα τα δεδομένα ανήκουν σε ξεχωριστή συστάδα το purity = 1. Επομένως δεν
λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των συνολικών συστάδων σε αναλογία με τα δεδομένα.
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Rand Index και F-score
Το Rand Index [59] ορίζεται ως:
𝑅=

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
,0 ≤ 𝑅 ≤ 1
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁

Η μετρική μπορεί να εκφραστεί ως το ποσοστό των αποφάσεων συσταδοποίησης που
είναι σωστό. Η τιμή της μετρικής μπορεί να είναι ίση με το 0 μόνο όταν TP = TN = 0,
το οποίο είναι πολύ σπάνιο γεγονός. Για αυτόν τον λόγο προτάθηκε από τους Hubert
et al. το Adjusted Rand Index [57]:
𝐴𝑅 =

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 − 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
max 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 − 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥

Ταξινόμησή Αλγορίθμων Συσταδοποίησης
Για να γίνουν πιο κατανοητές οι βασικές διαφορές των διαφορετικών
αλγορίθμων συσταδοποίησης, είναι χρήσιμη η ταξινόμηση τους. Παρουσιάζουμε μια
απλοποιημένη έκδοση της ταξινόμησης των Fahad et al. [6], που περιέχει μόνο τις
κατηγορίες αλγορίθμων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη εργασία. Η ταξινόμηση
των αλγορίθμων γίνεται με βάση τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις μεθόδους που
χρησιμοποιούν.

Εικόνα 17: Απλοποιημένη Ταξινόμηση Αλγορίθμων Συσταδοποίησης

Ιεραρχικοί
Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία κατά την
εκτέλεση τους δημιουργούν μια ιεραρχία από συστάδες. Η ιεραρχία αυτή συνοψίζεται
από το δενδρόγραμμα, στο οποίο κάθε node είναι μια συστάδα η οποία αποτελείται
από τις συστάδες των ‘παιδιών’ του (children nodes). Η ιεραρχική συσταδοποίηση με
βάση την μέθοδο δημιουργίας του δενδρογράμματος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.
Στην πρώτη, γνωστή ως διαχωριστική (divisive), όλα τα δεδομένα ξεκινούν σε μια
συστάδα, η οποία είναι το root του δενδρογράμματος. Στην συνέχεια από πάνω-προςτα-κάτω τα cluster σπάνε σε μικρότερα, δημιουργώντας έτσι τα children nodes. Η
διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρομικά, μέχρι οι συστάδες στα leaf nodes να
περιέχουν μόνο ένα στοιχείο δεδομένων. Η δεύτερη κατηγορία είναι γνωστή ως
συγχωνευτική (agglomerative) συσταδοποίηση. Σε αυτήν, όλα τα δεδομένα ξεκινούν
σε ξεχωριστό cluster, οι οποίοι στο δενδρόγραμμα αποτελούν τα leaf nodes. Στην
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συνέχεια από κάτω-προς-τα-πάνω, παρόμοιες συστάδες συγχωνεύονται μεταξύ τους
δημιουργώντας τα parent nodes. Συνεχίζεται αναδρομικά έως ότου όλα τα δεδομένα
ανήκουν στην ίδια συστάδα η οποία είναι το root του δενδρογράμματος. Στην πράξη η
πιο σύνηθες κατηγορία ιεραρχικής συσταδοποίησης που χρησιμοποιείται είναι η
συγχωνευτική.

Εικόνα 18: Ιεραρχική Συσταδοποίηση

Με βάση την Πυκνότητα
Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, σε
σχέση με άλλων κατηγοριών, έχουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα. Προσφέρουν την
δυνατότητα δημιουργίας συστάδων οποιουδήποτε σχήματος, μπορούν να
διαχειριστούν θόρυβο, να ανακαλύψουν συστάδες από ακραίες τιμές δεδομένων, είναι
συχνά ανεξάρτητοι από την αρχικοποίηση του αλγορίθμου, και προσφέρουν σταθερά
αποτελέσματα βρίσκοντας παρόμοιες συστάδες κάθε φορά που αλγόριθμος εκτελείται.
Για αυτόν τον λόγο συχνά προτιμώνται από τις εναλλακτικές τους. Η βασική ιδέα της
δημιουργίας συστάδων στους αλγορίθμους που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, είναι
η εύρεση πυκνών και αραιών περιοχών στον χώρο τον δεδομένων, ανακαλύπτοντας
έτσι τις συστάδες και τα δεδομένα θορύβου.
Για τους παραπάνω λόγους στην εργασία μας επιλέξαμε να υλοποιήσουμε και
να αναλύσουμε την κατανεμημένη και σε ροή δεδομένων έκδοση του DBSCAN [5]
(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). Ο DBSCAN είναι ο πιο
δημοφιλής αλγόριθμος συσταδοποίησης με βάση την πυκνότητα, και εφαρμόζεται σε
δεδομένα παρτίδας (batch data). Αντίστοιχα, η έκδοση του που εφαρμόζεται σε
δεδομένα ροής, είναι ο DenStream [4] και με βάση τον DistStream [15] είναι η
κατανεμημένη έκδοση για Apache Spark, που εμείς υλοποιούμε στην Python. Στα
επόμενα κεφάλαια αναλύονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των DBSCAN,
DenStream, DistStream, στην συνέχεια παρουσιάζονται οι υλοποιητικές λεπτομέρειες
και επιλογές καθώς και πειραματικά αποτελέσματα για σύγκριση με εναλλακτικές.

Διαμεριστικοί
Η βασική ιδέα των αλγορίθμων αυτής της κατηγορίας [6], είναι ο διαχωρισμός
των δεδομένων σε έναν συγκεκριμένο αριθμό συστάδων, δηλαδή χωρισμός του χώρου
δεδομένων σε k διαμερίσματα. Πρέπει δηλαδή η μηχανικός, να ορίσει πριν την
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εκτέλεση του αλγορίθμου, τον αριθμό των συστάδων k. Κάθε συστάδα πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχείο δεδομένων και όλα τα στοιχεία να ανήκουν σε
ακριβώς μια συστάδα. Για παράδειγμα στον K-Means, το κέντρο της συστάδας είναι
το ‘κέντρο βάρους’ ή αλλιώς η μέση απόσταση από όλα τα σημεία που ανήκουν σε
αυτήν την συστάδα. Καθώς ο αριθμός των αναμενόμενων συστάδων είναι
προκαθορισμένος και ίσος με k, η γενική μεθοδολογία είναι :
(1) Αρχικοποίηση του αλγορίθμου χωρίζοντας το επίπεδο σε k διαμερίσματα
(2) Επαναληπτική βελτίωση του αρχικοποιημένου διαχωρισμού μετακινώντας
δεδομένα μεταξύ συστάδων.
Η βελτίωση γίνεται με κριτήρια ελαχιστοποίησης κάποιας μετρικής όπως είναι
η μέση ή η μέγιστη απόσταση των σημείων που ανήκουν στην ίδια συστάδα. Τα βασικά
μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου αριθμού
των συστάδων, η ανικανότητα χειρισμού δεδομένων θορύβου και η ευαισθησία σε
κακές αρχικοποιήσεις των διαμερισμάτων.

Εικόνα 19: Διαμεριστική Συσταδοποίηση (k=3)

K-Means
Ο πιο γνωστός διαμεριστικός αλγόριθμος συσταδοποίησης είναι ο K-means.
Ακολουθεί την ίδια γενική λογική που περιγράψαμε. Πιο αναλυτικά, τα βήματα
συσταδοποίησης με τον K-Means είναι:
Βήμα 0: Ορισμός του επιθυμητού αριθμού συστάδων k.
Βήμα 1: Αρχικοποίηση των k αρχικών ‘μέσων’ συστάδων επιλέγοντας τυχαία
σημεία στον χώρο.
Βήμα 2: Επαναληπτικά γίνεται (2α) ανάθεση όλων των δεδομένων στο
κοντινότερο από τα k κέντρα βάρους (2β) υπολογισμός του νέου κέντρου
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βάρους για κάθε cluster. Η επανάληψη τερματίζει μετά από έναν
προκαθορισμένο αριθμό π.χ. 100 επαναλήψεις και άρα ‘βελτιώσεις’ του
κέντρου βάρους των συστάδων.
Ο αλγόριθμος όπως καταλαβαίνουμε έχει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, είναι πολύ απλός στην υλοποίηση, εύκολος στην κατανόηση, συγκλίνει
πάντα, εάν έχουμε γνώση των δεδομένων μπορούμε να κάνουμε καλή αρχικοποίηση
των επιθυμητών κέντρων, και επειδή έχει απλούς υπολογισμούς, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα δεδομένα. Όμως, ο αριθμός των συστάδων δεν επιλέγεται
αυτόματα και συχνά είναι λανθασμένος, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην
αρχικοποίηση των κέντρων, δεν μπορεί να διαχειριστεί θόρυβο ή διαφορετικής
πυκνότητας δεδομένα, και δεν μπορεί να διαχειριστεί δεδομένα μεγάλων διαστάσεων
και μορφής διαφορετικής από ελλειπτική.
Απεικονίζονται μερικά παραδείγματα, στα οποία ο K-Means δεν πετυχαίνει την
επιθυμητή συσταδοποίηση. Στο πρώτο, ενώ υπάρχουν 3 εμφανείς συστάδες στα
δεδομένα, ο μηχανικός έχει θέσει k=2 και ο αλγόριθμος δεν επιτυγχάνει καλή
συσταδοποίηση. Στο δεύτερο, τα δεδομένα δεν έχουν κυκλική ή ελλειπτική μορφή,
επομένως ο αλγόριθμος αδυνατεί να επιτύχει καλή συσταδοποίηση. Στην τρίτη εικόνα
βλέπουμε τρείς συστάδες δεδομένων με διαφορετική απόκλιση. Καθώς ο αλγόριθμος
πρέπει να αντιστοιχίσει όλα τα δεδομένα σε μια ακριβώς συστάδα, δυσκολεύεται να
ανακαλύψει τα όρια μεταξύ τους και αδυνατεί να θεωρήσει κάποια στοιχεία ως θόρυβο.
Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και το τελευταίο, όπου ο αλγόριθμος χωρίζει τα δεδομένα
σε τρείς συστάδες, επειδή πρώτον θέσαμε το k=3 και δεύτερον υπάρχει αραιή συστάδα
(κίτρινη) που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως θόρυβος. Επομένως, δεν μπορεί να
αγνοηθεί και στο τελικό αποτέλεσμα.

Εικόνα 20: Παραδείγματα προβληματικής συσταδοποίησης στον K-Means [37]
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Συσταδοποίηση σε ροές δεδομένων
Όπως αναφέραμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο, λόγω της πρόσφατης ραγδαίας
αύξησης των Μεγάλων Δεδομένων, είναι αναγκαία η ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας
ροών δεδομένων. Ως μέθοδο επεξεργασίας ροής, ορίσαμε την διαδικασία χειρισμού
συνεχόμενων δεδομένων που φτάνουν στο σύστημα. Το αποτέλεσμα της οποίας
επεξεργασίας υπολογίζεται γρήγορα και ακολουθιακά. Επίσης λόγο του αόριστου
όγκου και μεγάλης ταχύτητας εισερχόμενων δεδομένων, υπάρχουν συγκεκριμένοι
περιορισμοί. Πρέπει να γίνεται χρήση πεπερασμένων πόρων μνήμης, να υπάρχει
γρήγορη απόκριση μεταξύ άφιξης στοιχείου και επεξεργασίας του, καθώς και ο
αλγόριθμος να βλέπει μόνο μια φορά κάθε διαφορετικό εισερχόμενο στοιχείο της
συνεχόμενης ροής. Επίσης, λόγω αστάθειας των εισερχόμενων δεδομένων, είναι
αναπόφευκτη η μεταβολή της κατανομής τους, επομένως πρέπει ο αλγόριθμος να
ανταποκρίνεται δυναμικά σε αυτές τις μεταβολές και να δίνει μεγαλύτερη ‘προσοχή’
στα πρόσφατα δεδομένα έναντι των ιστορικών.
Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που υπάρχουν στην συσταδοποίηση
ροών δεδομένων, ερευνητές έχουν προτείνει πολλές διαφορετικές δομές δεδομένων.
Αυτές οι δομές λειτουργούν ως περίληψη των δεδομένων από την εισερχόμενη ροή,
κρατώντας την πληροφορία (χωρική, χρονική τοπικότητα), που χρειάζεται από τα
ιστορικά στοιχεία για την δημιουργία συστάδων. Όπως και στην κλασσική
συσταδοποίηση, όπου η κάθε συστάδα μπορεί να περιγράφει από μεταβλητές όπως
κέντρο και ακτίνα, σε αυτές τις δομές, τα εισερχόμενα στοιχεία αλλά και οι συστάδες
μπορούν να περιγράφουν από μεταβλητές οι οποίες έχουν ως ιδιότητα την
ακολουθιακή/αθροιστική ανανέωση (incrementally updated) τους για κάθε
εισερχόμενο στοιχείο. Με αυτήν την ιδιότητα είναι εφικτή η χρήση πεπερασμένης
μνήμης, αλλά και αντιμετώπιση μεταβολών στην κατανομή των στοιχείων, καθώς ένας
πεπερασμένος αριθμός μεταβλητών περιγράφει πολύ μεγάλο αριθμό εισερχόμενων
στοιχείων.

Κινούμενα Παράθυρα
Η περιληπτική ικανότητα των δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από
τους αλγόριθμους συσταδοποίησης ροών, μειώνεται με την αύξηση του αριθμού των
δεδομένων που περιγράφουν [66] . Επομένως είναι αναγκαία η χρήση ενός κινούμενου
παραθύρου, το οποίο ορίζει το μέγεθος της ροής δεδομένων στο οποίο εργαζόμαστε.

Εικόνα 21: Είδη κινούμενων παραθύρων
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Landmark Window
H συσταδοποίηση, γίνεται σε όλα τα δεδομένα που βρίσκονται εντός του
παραθύρου που ορίζεται με αρχή ένα συγκεκριμένο ορόσημο (landmark). Αυτό μπορεί
να είναι ένα χρονικό ορόσημο, π.χ. όλα τα δεδομένα του τελευταίου μήνα ή χρονιάς, ή
μπορεί να είναι ποσοτικό ορόσημο π.χ. τα τελευταία 10 χιλιάδες δεδομένα. Σε αυτό το
μοντέλο κινούμενου παραθύρου, δίνεται ίδιο βάρος σε όλα τα δεδομένα που
βρίσκονται εντός αυτού, και μηδενικό σε όσα βρίσκονται εκτός. Εάν το ορόσημο είναι
ο χρόνος 𝑡 = 0 τότε ενδιαφερόμαστε για όλα τα ιστορικά δεδομένα.

Sliding Window
To παράθυρο είναι πεπερασμένου μήκους και ορίζεται από τα συνεχώς
μεταβαλλόμενα άκρα του. Έστω 𝛭 το μήκος του παραθύρου, τότε το δεξί του άκρο
είναι πάντα ίσο με τον τωρινό χρόνο 𝑡, και το αριστερό του βρίσκεται στην θέση 𝑡 −
𝛭, διατηρώντας έτσι σταθερό το μέγεθος του παραθύρου. Σε αυτό το μοντέλο,
μπορούμε να ελέγχουμε την μεταβλητή 𝛭 ορίζοντας τον αριθμό των δεδομένων ή την
περίοδο άφιξης αυτών που μας ενδιαφέρουν. Το βάρος που δίνεται σε κάθε στοιχείο
εντός του παραθύρου είναι ίσο.

Fading Window
Tο βάρος που δίνεται σε κάθε στοιχείο μεταβάλλεται με βάση τον χρόνο που
έχει περάσει από την άφιξη του. Συγκεκριμένα, όταν ένα στοιχείο φτάσει, τότε του
δίνεται το μέγιστο βάρος. Με την πάροδο του χρόνου αυτό μειώνεται έως ότου φτάσει
στο μηδέν. Έτσι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο, δίνει μεγαλύτερη
σημασία στα πρόσφατα δεδομένα και σταδιακά ξεχνάει τα παλαιότερα δεδομένα. Η
μέθοδος αυτή βοηθάει πολύ στην γρήγορη απόκριση των συστάδων σε μεταβολές της
κατανομής των δεδομένων. Τυπικά χρησιμοποιείται εκθετική μείωση στο βάρος των
σημείων η οποία ελέγχεται από την υπερπαράμετρο λ, γνωστή και ως συντελεστής
μείωσης.
𝑓(𝑡) = 2−𝜆(𝑡𝑐−𝑡𝑜)
Όπου 𝜆 > 0, 𝑡𝑐 ο χρόνος αυτήν την στιγμή και 𝑡𝑜 ο αρχικός χρόνος άφιξης του
στοιχείου.

Περιγραφικές Δομές Δεδομένων
Όπως αναφέραμε, ερευνητές πρότειναν δομές δεδομένων οι οποίες
ανανεώνονται ακολουθιακά, με την αθροιστική ιδιότητα, και χρησιμοποιούνται ως
περίληψη της εισερχόμενη ροής, η οποία ορίζεται από ένα κινούμενο παράθυρο.

Clustering Feature
To χαρακτηριστικό συσταδοποίησης CF (Clustering Feature) προτάθηκε από
τους Zhang et al. με τον BIRCH [16], και χρησιμοποιεί τρείς μεταβλητές για την
περιγραφή των 𝑚 στατικών Ν-διαστάσεων δεδομένων. Το γραμμικό άθροισμα των
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σημείων 𝑪𝑭𝟏 , το τετραγωνικό άθροισμα των σημείων 𝑪𝑭𝟐 , και το 𝑚 συνολικό πλήθος
δεδομένων.
𝐶𝐹 = ( 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑚)
Τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 αναγράφονται με bold για να είναι εμφανές πως είναι διανύσματα με
μήκος Ν, ίσο με τις N διαστάσεις των σημείων. Με την χρήση των ( 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑚)
είναι εφικτός ο υπολογισμός του κέντρου, ακτίνας και διάμετρού της συστάδας που
αποτελείται από τα m, N-διάστατα σημεία.
𝜅έ𝜈𝜏𝜌𝜊 =

𝛼𝜅𝜏ί𝜈𝛼 = √

𝛿𝜄ά𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊𝜍 = √

𝑪𝑭𝟏
𝑚

𝑪𝑭𝟐
𝑪𝑭𝟏
−(
)
𝑚
𝑚

2

2𝑛 ∗ 𝑪𝑭𝟐 − 2 ∗ ( 𝑪𝑭𝟏 )2
𝑚(𝑚 − 1)

Micro-clusters
Οι Aggarwal et al. [1] εμπνευσμένοι από το Clustering Feature, πρότειναν
επέκταση η οποία είναι για συσταδοποίηση σε ροές δεδομένων. Συγκεκριμένα, μαζί
με τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑚 χρησιμοποιούν τις 𝑪𝑭𝟏𝒕 , 𝑪𝑭𝟐𝒕 μεταβλητές οι οποίες είναι το
άθροισμα των χρόνων άφιξης και το τετραγωνικό άθροισμα των χρόνων άφιξης. Έτσι
συγκρατούν και τα χρονικά δεδομένα άφιξης των δεδομένων.
𝑀𝐶 = ( 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑪𝑭𝟏𝒕 , 𝑪𝑭𝟐𝒕 , 𝑚)
Οι συγκεκριμένες μεταβλητές επειδή έχουν την ιδιότητα να μπορούν να
διατηρηθούν online, είναι πολύ χρήσιμες για χρήση σε ροές. Έτσι με την άφιξη νέων
στοιχείων μπορούν να ανανεώνονται και να συντηρούν την πληροφορία που χρειάζεται
για τον υπολογισμό των βασικών χαρακτηριστικών κάθε συστάδας
Οι Cao et al. [4], στον DenStream, επεκτείνουν τα micro-clusters του CluStream
και τα χωρίζουν σε core, potential και outlier micro-clusters. Αναλυτική εξήγηση τους
καθώς και του αλγόριθμου DenStream, που τα χρησιμοποιεί γίνεται στο επόμενο
κεφάλαιο.

CluStream
O CluStream [1] είναι εμπνευσμένος από τον K-Means, όμως είναι
σχεδιασμένος να δημιουργεί συστάδες σε δεδομένα ροής. Αποτελείται από δύο φάσεις,
μία online φάση στην οποία συνεχώς ανανεώνονται και διατηρούνται τα microclusters, και μια offline φάση. Στην offline φάση, όταν η ερευνητής ζητήσει να
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υπολογιστούν οι συστάδες των δεδομένων, εκτελείται ο K-Means πάνω στα
( 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑪𝑭𝟏𝒕 , 𝑪𝑭𝟐𝒕 , 𝑚) των micro-clusters. Οι συστάδες των micro-clusters
λέγονται macro-clusters και ισχύουν μόνο για την χρονική στιγμή την οποία
υπολογίστηκαν, καθώς τα micro-clusters συνεχώς ανανεώνονται με την άφιξη νέων
δεδομένων.
Τα απλοποιημένα βήματα του online σταδίου όταν ένα νέο σημείο p της ροής φτάνει
είναι:
Βήμα 1: Εύρεση του κοντινότερου micro-cluster στον p.
Βήμα 2: Γίνεται έλεγχος εάν το p μπορεί να μπορεί στον κοντινότερο microcluster.
▪ Αν μπορεί, ανανεώνονται τα ( 𝐂𝐅 𝟏 , 𝐂𝐅 𝟐 , 𝐂𝐅𝐭𝟏 , 𝐂𝐅𝐭𝟐 , m) του
micro-cluster με βάση το p και τον χρόνο άφιξης του.
▪ Αν δεν μπορεί, πρέπει να ελευθερωθεί χώρος για να προστεθεί
νέος micro-cluster. Αυτό γίνεται είτε διαγράφοντας κάποιον
παλαιό micro-cluster είτε ενώνοντας τους δύο κοντινότερους
micro-cluster
Κατά την εκτέλεση του offline σταδίου, απλώς χρησιμοποιείται ο K-Means,
τροποποιημένος να λειτουργεί σε micro-clusters.
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Κεφάλαιο 5: Αλγόριθμοι
Εισαγωγή
Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο των Μεγάλων Δεδομένων, είναι πολύ
σημαντική η υλοποίηση μεθόδων για επεξεργασία ροών δεδομένων, έναντι μεθόδων
μαζικής επεξεργασίας δεδομένων. Τα βασικά πλεονέκτημα αλγορίθμων επεξεργασίας
ροών δεδομένων, είναι η ικανότητα τους να διαχειρίζονται συνεχόμενα δεδομένα
μεγάλης Ταχύτητας και Όγκου. Ο τρόπος με τον οποίον το επιτυγχάνουν αυτό είναι
μέσω της σειριακής επεξεργασίας των δεδομένων, χρησιμοποιώντας πεπερασμένη
μνήμη και βλέποντας μόνο μια φορά το κάθε διαφορικό εισερχόμενο στοιχείο.
Αντίστοιχα, είναι χρήσιμη η χρήση παράλληλης ή/και κατανεμημένης
επεξεργασίας δεδομένων.. Η παράλληλη και η κατανεμημένη επεξεργασία δεν είναι
αλληλοαποκλειστικές και μπορεί ένα σύστημα να αξιοποιεί και τις δύο. Η
κατανεμημένη επεξεργασία συγκεκριμένα προσφέρει πολύ σημαντικές δυνατότητες
στον προγραμματιστή για την αντιμετώπιση των Μεγάλων Δεδομένων. Πρώτον
επιτρέπει την προσθήκη νέων υπολογιστών/επεξεργαστών για να αυξηθεί η επίδοση
του συστήματος, δεύτερον προσφέρει την ικανότητα ανοχής σε σφάλματα και τρίτον
παρέχει πλεονασμό στα δεδομένα. Αυτές οι δυνατότητες είναι σημαντικές σε μεγάλης
Ταχύτητας, Όγκου και Ποικιλίας δεδομένων, που προέρχονται από πολλές
διαφορετικές πηγές.
Βασικός στόχος προγραμματιστών Μεγάλων Δεδομένων, είναι η δημιουργία
αλγορίθμων για αυτόματη, γρήγορη αξιοποίηση τεράστιου Όγκου δεδομένων, μεγάλης
Ταχύτητας και Ποικιλίας, που προέρχονται από πολλές πηγές. Συνεπώς, είναι πολύ
σημαντική η ανάπτυξη μεθόδων Μηχανικής Μάθησης που μπορούν να λειτουργήσουν
σε ροές δεδομένων και που αξιοποιούν παράλληλη ή/και κατανεμημένη επεξεργασία.
Στο προγραμματιστικό πλαίσιο της διπλωματικής, για την παρουσίαση
σημαντικών τεχνικών επεξεργασίας ροών δεδομένων μεγάλου όγκου με χρήση Apache
Spark, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε αλγορίθμους συσταδοποίησης ροών
δεδομένων. Εισαγωγή και ταξινόμηση των μεθόδων συσταδοποίησης έχει γίνει στο
κεφάλαιο της Μηχανικής Μάθησης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τρείς
αλγόριθμοι συσταδοποίησης ροών δεδομένων με βάση την πυκνότητα. Ο πρώτος είναι
ο DBSCAN [5] ο οποίος λειτουργεί σε δεδομένα πεπερασμένης παρτίδας (batch data),
o δεύτερος είναι ο DenStream [4] , ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τον DBSCAN
και λειτουργεί σε ροές δεδομένων. Ο τρίτος, DistStream [15], είναι η κατανεμημένη
υλοποίηση του DenStream με το Apache Spark, αξιοποιώντας έτσι την δυνατότητα
επεξεργασίας ροών δεδομένων, αλλά και της κατανεμημένης επεξεργασίας. Καθώς ο
DistStream αξιοποιεί και τα δύο εργαλεία για την αντιμετώπιση Μεγάλων Δεδομένων,
εάν μπορεί να διατηρήσει μεγάλη ακρίβεια στις δημιουργημένες συστάδες, είναι ο πιο
κατάλληλος από τους τρείς, για την αντιμετώπιση του προβλήματος συσταδοποίησης
σε Μεγάλα Δεδομένα ροών.
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DBSCAN
Ο DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)
προτάθηκε από τους Ester et al [5] και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους
συσταδοποίησης δεδομένων. Αναφερθήκαμε αρχικά στο κεφάλαιο της Μηχανικής
Μάθησης στον K-Means. Ο K-Means έχει τους ακόλουθους βασικούς περιορισμούς:
(α) δεν γίνεται οι συστάδες να έχουν οποιαδήποτε μορφή, (β) πρέπει να είναι από την
αρχή γνωστός ο αριθμός των επιθυμητών συστάδων, (γ) πρέπει όλα τα δεδομένα να
ανήκουν σε κάποια συστάδα, (δ) οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στα δεδομένα μπορεί να
επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Ο DBSCAN για την αποφυγή των βασικών περιορισμών του K-Means
χρησιμοποιεί κατά την δημιουργία συστάδων την έννοια της χωρικής πυκνότητας
δεδομένων. Η χωρική πυκνότητα είναι συνάρτηση του αριθμού των δεδομένων εντός
της γειτονικής περιοχής σημείου, η οποία υπολογίζεται με μία μετρική απόστασης.
Συνήθως χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια απόσταση.
Ο αλγόριθμος βασίζεται στην ιδέα, ότι ο χώρος των δεδομένων χωρίζεται σε
περιοχές υψηλής πυκνότητας, όπου μεταξύ τους περιέχουν άλλες περιοχές χαμηλής
πυκνότητας.
Με σωστή ανάθεση των υπερπαραμέτρων του, ο DBSCAN μπορεί να
δημιουργήσει οποιασδήποτε μορφής συστάδα (περιοχή υψηλής πυκνότητας), να
ανακαλύψει δεδομένα θορύβου, και να βρει από μόνος του τον αριθμό των συνολικών
συστάδων στα δεδομένα. Είναι επίσης ανθεκτικός σε μικρές αλλαγές στην κατανομή
των δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσμα των συστάδων. Τα βασικά
μειονεκτήματα του είναι η ευαισθησία του στις τιμές των υπερπαραμέτρων του, και η
δυσκολία εύρεσης συστάδων σε αραιά δεδομένα με πολλές διαστάσεις.

Εικόνα 22: Συστάδες DBSCAN και K-Means σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων [38]

Υπερπαράμετροι του DBSCAN
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέχει η ερευνητής κατά την
εφαρμογή του DBSCAN, είναι να γίνει σωστή ανάθεση των υπερπαραμέτρων του. Για
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τον σωστό υπολογισμό της χωρικής πυκνότητας ο DBSCAN χρησιμοποιεί τις
ακόλουθες υπερπαράμετρους:
-

epsilon ή Eps (𝜺)
mu ή minPts (𝝁)
𝒅𝒊𝒔𝒕( . )

Έστω δύο γειτονικά σημεία 𝑝, 𝑞. Τα 𝑝, 𝑞 έχουν 𝑁 διαστάσεις με {𝑝, 𝑞} 𝜖 𝐷 και με
D είναι το σύνολο όλων των δεδομένων.

Συνάρτηση Απόστασης, 𝒅𝒊𝒔𝒕( . ) :
Η απόσταση των δύο σημείων είναι 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞). Για τον υπολογισμό της
απόστασης των γειτονικών σημείων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές
συναρτήσεις. Ο DBSCAN χρησιμοποιεί την Ευκλείδεια απόσταση, όμως είναι δυνατή
η επιλογή εναλλακτικών Minkowski αποστάσεων Η Ευκλείδεια απόσταση που
χρησιμοποιεί από προεπιλογή στον DBSCAN ορίζεται ως:
𝛮

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) = 𝑒𝑢𝑐𝑙(𝑝, 𝑞) = ∑| 𝑝𝜄 − 𝑞𝜄 |2
𝜄=1

Epsilon, ε ή Eps :
Το Eps είναι η πιο σημαντική παράμετρος του DBSCAN και ορίζει την μέγιστη
ακτίνα της γειτονικής περιοχής ενός σημείου. Έστω 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) η γειτονική περιοχή του
σημείου p με q να είναι οι γείτονες του, τότε:
𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) = {𝑞 𝜖 𝐷 | 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) ≤ 𝐸𝑝𝑠}, 𝑑𝑖𝑠𝑡 ∶ 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑒𝑎𝑛
Η επιλογή κατάλληλης τιμής του Eps για το σύνολο των δεδομένων στο οποίο
θέλουμε να ανακαλύψουμε συστάδες είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας από τους
καλύτερους τρόπους επιλογής είναι με χρήση του k-distance graph [13]. Στο k-distance
graph, υπολογίζουμε την απόσταση του 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 − 1 κοντινότερου γείτονα για
κάθε σημείου p, και τις αποτυπώνουμε με μια γραφική παράσταση ταξινομώντας τες
σε αύξουσα σειρά.
Τότε, μια καλή τιμή του Eps eίναι να το θέσουμε ίσο με μια τιμή κοντά στο
σημείο καμπής της καμπύλης. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, έστω ότι υπολογίζουμε
τις αποστάσεις των σημείων από τον k=2ο γείτονα τους (minPts = 3) και βλέπουμε ότι
το σημείο καμπής είναι μεταξύ 0.1 και 0.25. Έτσι προτείνεται: 0.1 < Eps < 0.25.
Τυπικά, όσο μεγαλύτερο είναι το Eps τόσο λιγότερες συστάδες θα δημιουργηθούν.
Αντίστοιχα όσο μικρότερο, τόσο περισσότερες συστάδες
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Εικόνα 23: K-distance plot για εύρεση Eps
Υπάρχουν εναλλακτικές εκδοχές του DBSCAN, όπως η ιεραρχική
“Hierarchical Density Based Clustering for Applications with Noise” ή αλλιώς
HDBSCAN [65]. Στον HDBSCAN γίνεται πολλές φορές ο υπολογισμός του DBSCAN
για διαφορετικές τιμές Eps και επιλέγεται η καταλληλότερη τιμή Eps για το σύνολο
δεδομένων D.

Minimum Neighborhood Points, minPts :
Για να υπάρχει μια πυκνή περιοχή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον minPts
δεδομένα εντός της γειτονικής περιοχής 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝), ενός σημείου 𝑝, που ορίζεται από
την ακτίνα Eps. Προτείνεται [13] η επιλογή των minPts να γίνεται ως συνάρτηση του
αριθμού των N διαστάσεων των σημείων, στο σύνολο των δεδομένων D.
Συγκεκριμένα, 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 ≥ 𝑁 + 1 & minPts ≥ 3. Σε δεδομένα που περιέχουν
πολύ θόρυβο είναι καλύτερες οι μεγάλες τιμές των minPts. Ένας τυπικός τρόπος
επιλογής του minPts είναι να το θέτουμε ίσο με δύο φορές τον αριθμό των
διαστάσεων.𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 = 2 ∗ 𝑁
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Βασικοί ορισμοί
Κατά την εκτέλεση του DBSCAN κάθε p, q σημείο κατηγοριοποιείται ως
σημείο πυρήνα (core point), οριακό (border point) ή θόρυβος (noise point).

Εικόνα 24: Κατηγορίες σημείων DBSCAN (core, border, noise)

Σημείο πυρήνας – Core point :
Σημείο p στο οποίο η γειτονική περιοχή 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) έχει τουλάχιστον minPts
αριθμό γειτονικών σημείων. Το σημείο πυρήνας μπορεί να θεωρηθεί ως το κέντρο μιας
πυκνής περιοχής. Έστω j το σύνολο των γειτονικών σημείων.
p = core, 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) → 𝑞𝑗 , 𝑗 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠.

Σημείο ορίου – Border point :
Σημείο p στο οποίο η γειτονική περιοχή 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) έχει λιγότερα από minPts
γειτονικά σημεία, με τουλάχιστον ένα από τα γειτονικά να είναι σημείο πυρήνας.
p = border, 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) → 𝑞𝑗 , 𝑗 < 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 & 𝑞𝑘 = 𝑐𝑜𝑟𝑒, 𝑞𝑘 ⊆ {𝑞𝑗 } .

Σημείο θορύβου – Noise point :
Σημείο p στο οποίο η γειτονική περιοχή 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) έχει λιγότερα από minPts
γειτονικά σημεία, με κανένα από τα γειτονικά να είναι σημείο πυρήνας.
p = noise, 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) → 𝑞𝑗 , 𝑗 < 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 & 𝑞𝑘 ≠ 𝑐𝑜𝑟𝑒, ∀𝑞𝑘 𝜖 {𝑞𝑗 } .
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Αλγόριθμος
Έστω τα σημεία 𝑝 με 𝛮 διαστάσεις και γειτονικά σημεία 𝑞𝑗 =
(𝑞𝑗 , 𝑞𝑗 , … 𝑞𝑗 ) , 1 < 𝑗 < 𝑚. Με {𝑝, 𝑞} 𝜖 𝐷, όπου D το σύνολο όλων των
1
2
𝛮
δεδομένων.
Τα απλοποιημένα βήματα του DBSCAN είναι:
Βήμα 1: Για κάθε σημείο p υπολόγισε την γειτονική του περιοχή 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝑝) και
μέτρησε τον αριθμό των γειτόνων. Κατηγοριοποίησε το ως σημείο πυρήνα εάν
οι γείτονες του 𝑞𝑗 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠
Βήμα 2: Αναδρομικά συνέχισε να υπολογίζεις όλα τα σημεία πυρήνες που είναι
συνδεδεμένα μεταβατικά. Όλα τα συνδεδεμένα σημεία πυρήνα και τα σημεία
μέσα στις γειτονικές περιοχές του θα ανήκουν στην ίδια συστάδα.
Βήμα 3: Για κάθε σημείο που δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ως πυρήνας: Αν
βρίσκεται εντός της γειτονικής περιοχής του σημείου πυρήνα θα ανήκει στην
ίδια συστάδα. Αλλιώς θα κατηγοριοποιηθεί ως σημείο θορύβου.
Για παράδειγμα στην Εικόνα 24, όλα τα σημεία, εκτός του σημείου θορύβου,
ανήκουν στην ίδια συστάδα. Καθώς τα δύο σημεία ορίου ανήκουν στις γειτονικές
περιοχές των τριών σημείων πυρήνα. Αντίθετα, το σημείο θορύβου δεν βρίσκεται εντός
γειτονικής περιοχής σημείου πυρήνα, επομένως δεν είναι μέρος της συστάδας.

DenStream
Οι Cao et al. [4] πρότειναν τον αλγόριθμο DenStream, ο οποίος είναι
εμπνευσμένος από τον DBSCAN και εφαρμόζεται σε ροές δεδομένων έναντι παρτίδων
δεδομένων (batch data). Ο DenStream είναι επίσης αλγόριθμος συσταδοποίησης, που
βασίζεται στην εύρεση πυκνών περιοχών, που χωρίζονται από αραιές περιοχές.
Ο DenStream έχει όλες τις βασικές ιδιότητες του DBSCAN. Συγκεκριμένα, δεν
γίνεται καμία υπόθεση ως προς τον αριθμό των συστάδων στα δεδομένα, υπάρχει
ικανότητα εύρεσης ‘ακραίων’ (outlier) συστάδων, που αποτελούνται από δεδομένα
θορύβου (noise), καθώς και ικανότητα δημιουργίας συστάδων οποιασδήποτε μορφής.
Μαζί με αυτές τις ιδιότητες, επειδή ο DenStream λειτουργεί σε ροές δεδομένων, έχουμε
τους εξής περιορισμούς. Πρώτον ο αλγόριθμος πρέπει να χρησιμοποιεί πεπερασμένη
μνήμη, δεύτερον να ‘βλέπει’ μόνο μια φορά το κάθε διαφορετικό εισερχόμενο στοιχείο,
τρίτον να μπορεί να διαχειρίζεται μεταβολές στην κατανομή των συνεχόμενα
εξελισσόμενων δεδομένων (distribution shifts).
Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του DenStream είναι η ύπαρξη: (α)
micro-clusters που χωρίζονται σε core, potential και outlier (β) μιας στρατηγικής
‘κλαδέματος’ (pruning) των παλαιών micro-clusters. Για την απλοποίηση της
επεξήγησης και την συνοχή εννοιών με τον DistStream μπορεί να αναφερθούμε στους
potential και core micro-clusters από κοινώς ως primary micro-clusters.
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Πιο αναλυτικά, επειδή δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των εισερχόμενων
στοιχείων ή η επεξεργασία παλαιών στοιχείων, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα microclusters ως μια τεχνική περιγραφής της ροής (summarization). Τα micro-clusters
αποθηκεύουν την βασική χωρική και χρονική τοπικότητα των ιστορικών στοιχείων,
και αποτελούνται από μεταβλητές οι οποίες ανανεώνονται συνεχόμενα. Δεύτερον, ο
βασικός λόγος που ξεχωρίζουμε τα primary από τα outlier micro-clusters, είναι για να
γίνεται διαχωρισμός των πυκνών περιοχών από τα δεδομένα θορύβου. Τέλος, η τεχνική
κλαδέματος των micro-clusters, η οποία βασίζεται στην χρονική παλαιότητα των
micro-clusters, χρησιμοποιείται για την διαγραφή τους. Με αυτόν τον τρόπο
ελευθερώνονται πόροι μνήμης και βελτιώνεται η ικανότητα του αλγορίθμου, να
ακολουθεί μεταβολές στην κατανομή των δεδομένων.
Ο DenStream χωρίζει τα στάδια επεξεργασίας του ακολουθώντας την λογική
της online-offline επεξεργασίας. Με αυτό τον τρόπο κατά την online φάση
επεξεργασίας, δημιουργούνται τα micro-clusters μέσω της συνεχόμενης ροής
δεδομένων, και κατά την offline φάση επεξεργασίας, ενώνονται γειτονικά microclusters για δημιουργία macro-clusters. Όπως ο DBSCAN ανακαλύπτει συστάδες με
βάση την χωρική πυκνότητα του κάθε στοιχείου στα δεδομένα, ο DenStream στην
online φάση ανακαλύπτει micro-clusters με βάση την χωρική, αλλά και χρονική,
πυκνότητα των στοιχείων. Στην συνέχεια, κατά την offline φάση χρησιμοποιεί μια
τροποποιημένη έκδοση του DBSCAN, για την ένωση των micro-clusters σε macroclusters, οι οποίοι είναι ακριβείς μόνο για μια εκείνη την χρονική στιγμή.
Επομένως, ενώ τα micro-clusters είναι ένα επίπεδο αφαίρεσης υψηλότερα από
τα ατομικά στοιχεία δεδομένων, τα macro-clusters είναι ένα δεύτερο επίπεδο
αφαίρεσης υψηλότερα. Αυτό σημαίνει πως για την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων
συστάδων, επειδή η πυκνότητα υπολογίζεται κατά προσέγγιση, είναι πολύ σημαντικές
οι τιμές των υπερπαραμέτρων του αλγορίθμου.

Εικόνα 25: Στοιχεία δεδομένων, micro clusters, macro clusters στον DenStream
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Υπερπαράμετροι του DenStream
Για τον σωστό υπολογισμό των συστάδων σε χρονικά μεταβαλλόμενα δεδομένα ροής,
ο DenStream χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υπερπαράμετρους:
-

lambda (𝝀)
epsilon ή Eps (𝜺) – initial & offline
mu ή minPts (𝝁) – initial & offline
beta (𝜷)
𝒅𝒊𝒔𝒕( . )

Το έψιλον (ε ή Eps), το minPts (ή αλλιώς mu/μ) και η συνάρτηση απόστασης dist(.)
είναι όμοιες με τον DBSCAN. Δηλαδή, το ε εκφράζει την μέγιστη ακτίνα της
γειτονικής περιοχής 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝜅έ𝜈𝜏𝜌𝜊), στην οποία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον μ
(minPts) δεδομένα για να θεωρηθεί πυκνή. Η συνάρτηση απόστασης που
χρησιμοποιείται στον DenStream είναι επίσης η Ευκλείδεια.
Συντελεστής Μείωσης (𝝀)
Καθώς ο DenStream είναι αλγόριθμος που εφαρμόζεται σε συνεχόμενα
εξελισσόμενη ροή δεδομένων, είναι σημαντικό: (α) Τα πρόσφατα δεδομένα να έχουν
μεγαλύτερη σημασία από τα παλαιά (β) Να ξεχνάμε μετά από μια χρονική περίοδο τα
παλαιά δεδομένα, καθώς υπάρχει πεπερασμένη μνήμη και αλλαγές στην κατανομή των
δεδομένων (distribution shift).
Για αυτούς τους λόγους, επιλέγεται η χρήση μοντέλου παραθύρου με φθίνουσα
αξία στην ροή δεδομένων (fading window model). Η εκθετική μείωση υπολογίζεται
από την συνάρτηση είναι:
𝑓(𝑡) = 2−𝜆𝑡 , 𝜇𝜀 𝜆 > 0
Βήτα/beta (β)
Το β είναι μια νέα υπερπαράμετρος, σε σύγκριση με τον DBSCAN, η οποία
χρησιμοποιείται για να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των potential και των outlier microclusters που αναλύονται στην επόμενη παράγραφο. Συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζεται
με το μ. Όταν το βάρος του micro cluster w, είναι μεγαλύτερο από β*μ, τότε θεωρείται
potential micro-cluster, ενώ όταν είναι μικρότερο θεωρείται outlier micro-cluster.

Βασικοί ορισμοί
Η βασική λειτουργία των micro cluster, είναι η χρήση τους ως μέθοδος σύνοψης
(summarization) των συστάδων της ροής δεδομένων. Στον DenStream, τα potential
micro-clusters και τα outlier micro-clusters διατηρούνται σε διαφορετική μνήμη
(primary buffer, outlier buffer), καθώς η επεξεργασία τους είναι ανεξάρτητη. Η αρχική
διατύπωση του αλγορίθμου χωρίζει τους micro-clusters σε core, potential, και outlier
micro-clusters, οι οποίοι είναι προέκταση της κλασσικής έννοιας των micro-clusters
που εξηγήθηκαν στο κεφάλαιο της Μηχανικής Μάθησης.
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Έστω τα δεδομένα ροής 𝑝𝑖 1 𝑝𝑖 2 . . . 𝑝𝑖 𝑚−1 𝑝𝑖 𝑚 με 𝛮 διαστάσεις και 𝑝 𝜖 𝐷, όπου D το
σύνολο όλων των δεδομένων, 𝑖 ο αριθμός των micro-clusters. Tα σημεία έχουν τιμές
άφιξης στην ροή 𝑇𝑖 1 𝑇𝑖 2 . . . 𝑇𝑖 𝑚−1 𝑇𝑖 𝑚 αντίστοιχα (T: timestamps).

Core micro-clusters
Οι core micro-clusters περιγράφονται από τρείς μεταβλητές (βάρος, κέντρο, ακτίνα) ≡
(𝑤, 𝑐, 𝑟) και αναφέρονται ως 𝐶𝑀𝑖𝑐 (𝑤, 𝑐, 𝑟)
Το βάρος 𝑤 του 𝐶𝑀𝑖𝑐 για την ροή δεδομένων που αποτελείται από τα κοντινά σημεία
𝑝𝑖 𝜉 , με στιγμές άφιξης 𝛵𝑖 𝜉 και τωρινή χρονική στιγμή t είναι :
𝑚

𝑤 = ∑ 𝑓(𝑡 − 𝑇𝑖𝜉 ) , 𝑤 ≥ 𝜇
𝜉=1

Το κέντρο 𝑐 του 𝐶𝑀𝑖𝑐 για την ροή δεδομένων που αποτελείται από τα κοντινά σημεία
𝑝𝑖 𝜉 , με στιγμές άφιξης 𝛵𝑖 𝜉 και τωρινή χρονική στιγμή t είναι :
𝑚

𝑐 = ∑

𝑓 (𝑡 − 𝑇𝑖𝜉 ) 𝑝𝑖𝜉 ,
𝑤

𝜉=1

Η ακτίνα r του 𝐶𝑀𝑖𝑐 για την ροή δεδομένων που αποτελείται από τα κοντινά σημεία
𝑝𝑖 𝜉 , με στιγμές άφιξης 𝛵𝑖 𝜉 και τωρινή χρονική στιγμή t είναι :
𝑚

𝑟 = ∑
𝜉=1

𝑓 (𝑡 − 𝑇𝑖𝜉 ) 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝𝑖𝜉 , 𝑐)
𝑤

,𝑟 ≤ 𝜀

Καθώς στα 𝐶𝑀𝑖𝑐 ζητείται το βάρος 𝑤 να είναι μεγαλύτερο από ένα κατώτατο
όριο 𝜇 (𝑤 ≥ 𝜇), και η ακτίνα 𝑟 να είναι μικρότερη από 𝜀 (𝑟 ≤ 𝜀,) θεωρούμε ότι ο 𝐶𝑀𝑖𝑐
είναι συστάδα σε ‘πυκνή’ περιοχή. Παρόμοιοί περιορισμοί ισχύουν και για τα
potential-micro-clusters.

Potential micro-clusters
Οι potential micro-clusters περιγράφονται από τρείς σειριακά ενημερωνόμενες
μεταβλητές (γραμμικό σταθμισμένο άθροισμα σημείων, τετραγωνικό σταθμισμένο
άθροισμα
σημείων,
βάρος)
≡ (𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑤)
και
αναφέρονται
ως
𝟏
𝟐
𝑃𝑀𝑖𝑐 (𝑪𝑭 , 𝑪𝑭 , 𝑤).
Προσοχή, είναι διαφορετικά από τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 του Clustering Feature καθώς
εδώ έχουμε σταθμισμένα αθροίσματα, επειδή ο DenStream χρησιμοποιεί μοντέλο
παραθύρου με φθίνουσα αξία κατά την εκτέλεση του.
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Τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 αναγράφονται με bold για να είναι εμφανές πως είναι διανύσματα
με μήκος Ν, ίσο με τις N διαστάσεις των σημείων 𝑝𝑖 𝑚 .
Το γραμμικό σταθμισμένο άθροισμα των σημείων 𝑪𝑭𝟏 του 𝑃𝑀𝑖𝑐 για την ροή
δεδομένων που αποτελείται από τα κοντινά σημεία 𝑝𝑖 𝑚 , με στιγμές άφιξης 𝛵𝑖 𝑚 και
τωρινή χρονική στιγμή t είναι :
𝑚
𝟏

𝑪𝑭 = ∑ 𝑓(𝑡 − 𝑇𝑖𝜉 ) 𝑝𝑖 𝜉
𝜉=1

Το τετραγωνικό σταθμισμένο άθροισμα των σημείων 𝑪𝑭𝟐 του 𝑃𝑀𝑖𝑐 για την
ροή δεδομένων που αποτελείται από τα κοντινά σημεία 𝑝𝑖 𝜉 , με στιγμές άφιξης 𝛵𝑖 𝜉 και
τωρινή χρονική στιγμή t είναι :
𝑚

𝑪𝑭𝟐 = ∑ 𝑓(𝑡 − 𝑇𝑖𝜉 ) 𝑝𝑖 2𝜉
𝜉=1

Το βάρος w του 𝑃𝑀𝑖𝑐 για την ροή δεδομένων που αποτελείται από τα σημεία
κοντινά 𝑝𝑖 𝜉 , με στιγμές άφιξης 𝛵𝑖 𝜉 και τωρινή χρονική στιγμή t είναι :
𝑛

𝑤 = ∑ 𝑓(𝑡 − 𝑇𝑖𝜉 ) , 𝑤 ≥ 𝛽𝜇 (0 < 𝛽 < 1)
𝜉=1

Τα micro-clusters σαν δομή που χρησιμοποιεί ο DenStream είναι επέκταση του
Clustering Feature του BIRCH, και των micro-clusters του CluStream. Επομένως
μπορεί με παρόμοιους υπολογισμός να γίνει ο υπολογισμός του κέντρου και της ακτίνας
του micro-cluster χρησιμοποιούμε τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 :
𝑐 =

𝑪𝑭𝟏
𝑤
2

𝑟 = √

𝑪𝑭𝟐
𝑪𝑭𝟏
−(
) ,𝑟 ≤ 𝜀
𝑤
𝑤

Η διαφορά είναι πως αντί να διαιρούμε με n που είναι ο συνολικός αριθμός
των δεδομένων στην συστάδα, διαιρούμε με το προσαρμοσμένο βάρος της 𝑤. Το
οποίο έχει μειωθεί με βάση την στιγμή άφιξης του σημείου 𝛵𝑖 𝜉 μέσω της f(t).

Outlier micro-clusters
Οι outlier micro-clusters ή αλλιώς 𝛰𝑀𝑖𝑐 ορίζονται από αντίστοιχες μεταβλητές
με 𝑃𝑀𝑖𝑐 , μαζί με την νέα 𝑡𝑜 . Δηλαδή 𝑂𝑀𝑖𝑐(𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑤, 𝑡𝑜), όπου 𝑡𝑜 = 𝛵𝑖 1 η
χρονική στιγμή δημιουργίας του outlier micro-cluster, η οποία χρησιμοποιείται κατά
τον υπολογισμό της στρατιγικής κλαδέματος.
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Η δεύτερη βασική διαφορά στον ορισμό των 𝑂𝑀𝑖𝑐 από του 𝑃𝑀𝑖𝑐, είναι πως για το
βάρος ισχύει
𝑤 < 𝛽𝜇 (0 < 𝛽 < 1)
Όπου το β είναι η υπερπαράμετρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει το όριο
(threshold) πάνω του οποίου έχουμε 𝑃𝑀𝑖𝑐 και κάτω του οποίου έχουμε 𝑂𝑀𝑖𝑐.
Επομένως, κάθε 𝑂𝑀𝑖𝑐 έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε 𝑃𝑀𝑖𝑐 με την άφιξη
επαρκών σημείων στην κοντινή χρονική και χωρική περιοχή του ωθώντας την τιμή του
βάρος του πάνω από 𝛽𝜇.

Ανανέωση των μεταβλητών στα micro-clusters (αθροιστική ιδιότητα)
Τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 όπως αναφέραμε, πρέπει με την πάροδο του χρόνου να ενημερώνονται
για κάθε νέο δεδομένο που εισέρχεται στο μοντέλο από την ροή.
Συγκεκριμένα, όταν περάσει μια χρονική περίοδος dt, έχουμε δύο πιθανές περιπτώσεις.
Έστω ένας 𝑃𝑀𝑖𝑐, 𝐶𝑃 = (𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑤) τότε:
-

Εάν κανένα σημείο που έφτασε από την ροή δεν ανήκει στον 𝐶𝑃 τότε
υπολογίζεται μόνο η ελάττωση του βάρους για της μεταβλητές της συστάδας.
𝐶𝑃 = (2−𝜆𝑑𝑡 𝑪𝑭𝟏 , 2−𝜆𝑑𝑡 𝑪𝑭𝟐 , 2−𝜆𝑑𝑡 𝑤)

-

Εάν το σημείο p ανήκει στον 𝐶𝑃 τότε γίνεται προσθετική αύξηση των
μεταβλητών.
𝐶𝑃 = (𝑪𝑭𝟏 + 𝒑, 𝑪𝑭𝟐 + 𝒑𝟐 , 𝑤 + 1)

Τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 επειδή είναι διανύσματα ίσων διαστάσεων με το p η πρόσθεση γίνεται
ανά στοιχείο του διανύσματος (element-wise addition). Αντίστοιχα, η παραπάνω
ιδιότητα ισχύει και για τους 𝑂𝑀𝑖𝑐.

Στρατηγική Κλαδέματος των micro-cluster
Με την πάροδο του χρόνου στον DenStream (α) το βάρος των potential microclusters ελαττώνεται και μπορεί να μετατραπούν σε outlier micro-clusters, (β)
δημιουργούνται συνεχώς νέα outlier micro-clusters τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε
potential micro-clusters, (γ) στα παλαιά outlier micro-clusters ελαττώνεται το βάρος
και πρέπει να διαγραφούν.
Η στρατηγική κλαδέματος του DenStream χρησιμοποιείται, (1) για την επιλογή
ιδανικής στιγμής ελέγχου του βάρους των micro-clusters (2) για την επιλογή του
ελάχιστου βάρους 𝜉(𝑡𝑐 , 𝑡𝑜 ) των 𝛰𝑀𝑖𝑐 κάτω του οποίου πρέπει να διαγραφούν.
1) Στον DenStream, ο έλεγχος των κριτηρίων αναβάθμισης και διαγραφής των
micro-clusters γίνεται ανά 𝑇𝑝 χρονική περίοδο:
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1
𝛽𝜇
𝑇𝑝 = ⌈ log
⌉
𝜆
𝛽𝜇 − 1
Tο οποίο προκύπτει λύνοντας την συνάρτηση:
2−𝜆𝛵𝑝 𝛽𝜇 + 1 = 𝛽𝜇
2) Αντίστοιχα, το κατώτατο όριο βάρους για διαγραφή ενός 𝐶𝑜𝑗 outlier microcluster ορίζεται ως:
𝜉(𝑡𝑐 , 𝑡𝑜 ) =

2−𝜆(𝑡𝑐 −𝑡𝑜+𝑇𝑝 ) − 1
2−𝜆𝑇𝑝 − 1

Επομένως, κάθε 𝑇𝑝 γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Έστω 𝑃𝑀𝑖𝑐, 𝐶𝑃𝑗 (𝑪𝑭𝟏𝒑 , 𝑪𝑭𝟐𝒑 , 𝑤𝑝 ) και 𝑂𝑀𝑖𝑐, 𝐶𝑜𝑗 = (𝑪𝑭𝟏𝒐 , 𝑪𝑭𝟐𝒐 , 𝑤𝑜 , 𝑡𝑜 )
α) Για το 𝐶𝑃𝑗 αν 𝑤𝑝 < 𝛽𝜇 o 𝐶𝑃𝑗 μετατρέπεται σε outlier micro-cluster. Δηλαδή
διαγράφεται από το potential buffer και προστίθεται στο outlier buffer.
β) Για το 𝐶𝑜𝑗 αν 𝑤𝑝 ≥ 𝛽𝜇 o Cοj αναβαθμίζεται σε potential micro-cluster.
Αντίστοιχα, διαγράφεται από το outlier buffer και προστίθεται στο potential
buffer. ( Ο συγκεκριμένος έλεγχος μπορεί να γίνεται και σε κάθε βήμα t )
γ) Για το 𝐶𝑜𝑗 αν 𝑤𝑝 < 𝜉(𝑡𝑐 , 𝑡𝑜 ) o Cοj διαγράφεται γενικώς από το outlier buffer.

Αλγόριθμος
Ο DenStream χωρίζεται σε online και offline στάδιο επεξεργασίας.
Στο online στάδιο ανανεώνει συνεχώς τα micro-cluster με βάση την χωρική και
χρονική πυκνότητα των δεδομένων ροής. Ταυτόχρονα, εφαρμόζει εκθετική μείωση στο
βάρος των συστάδων, ώστε στα πιο πρόσφατα δεδομένα να δίνεται μεγαλύτερη
σημασία κατά την συσταδοποίηση. Τέλος ακολουθεί στρατηγική κλαδέματος των
micro-clusters, για διατήρηση των πεπερασμένων πόρων μνήμης και αντιμετώπιση
μεταβολών στην κατανομή των δεδομένων (distribution shifts).
Το offline στάδιο αρχίζει όταν ο προγραμματιστής στείλει ένα αίτημα macroσυσταδοποίησης. Σε αυτό με μια τροποποιημένη έκδοση του DBSCAN
δημιουργούνται macro-clusters, τα οποία ομαδοποιούν τα micro-clusters με βάση την
πυκνότητα.
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Εικόνα 26: DenStream Online & Offline στάδια [15]
Τα απλοποιημένα βήματα του online σταδίου όταν ένα νέο σημείο p της ροής φτάνει,
είναι:
Βήμα 1: Γίνεται δοκιμή προσθήκης του p στον κοντινότερο potential micro
cluster 𝑃𝑀𝑖𝑐. Αν η νέα ακτίνα του 𝑃𝑀𝑖𝑐 μετά την δοκιμή είναι μικρότερη από
𝜀 τότε ολοκληρώνεται η προσθήκη του 𝑝 στον 𝑃𝑀𝑖𝑐.
Βήμα 2: Εναλλακτικά, αν η νέα ακτίνα του 𝑃𝑀𝑖𝑐 είναι μεγαλύτερη από 𝜀 τότε
γίνεται δοκιμή προσθήκης του p στον κοντινότερο outlier micro cluster 𝑂𝑀𝑖𝑐.
Αν η νέα ακτίνα του 𝑂𝑀𝑖𝑐 είναι μικρότερη από 𝜀 τότε ολοκληρώνεται η
προσθήκη του 𝑝 στον 𝑂𝑀𝑖𝑐. Στην συνέχεια ελέγχουμε το νέο βάρος 𝑤 του
𝑂𝑀𝑖𝑐. Αν 𝑤𝑝 ≥ 𝛽𝜇 o 𝑂𝑀𝑖𝑐 αναβαθμίζεται σε potential micro-cluster.
Βήμα 3: Εναλλακτικά, αν η νέα ακτίνα του 𝛰𝑀𝑖𝑐 είναι μεγαλύτερη από 𝜀
δημιουργούμε έναν νέο outlier micro cluster 𝑂𝑀𝑖𝑐. Καθώς το σημείο p δεν
ταιριάζει να ενωθεί με κανέναν υπάρχον potential ή outlier micro cluster.
Δημιουργώντας νέο 𝛰𝑀𝑖𝑐 δίνουμε την ευκαιρία στο στοιχείο να εξελιχθεί στο
μέλλον σε potential micro cluster.
Πρέπει επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα Tp να γίνονται οι έλεγχοι της
στρατηγικής κλαδέματος η οποία εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα.
Στο offline στάδιο γίνεται απλώς εκτέλεση του DBSCAN, ο οποίος είναι
τροποποιημένος να λειτουργεί σε micro-clusters.

DistStream
Ο DistStream προτάθηκε από τους Xu et al. [15] και είναι η πρώτη
κατανεμημένη έκδοση αλγορίθμων συσταδοποίησης ροών δεδομένων, που βασίζονται
σε οnline-offline clustering με χρήση του Spark Streaming και της Scala. Με βάση τον
DistStream, είναι εφικτή η κατανεμημένη υλοποίηση του DenStream, ο οποίος
προσφέρει όλα τα θετικά υπέρ εναλλακτικών (πχ. CluStream), που αναφέραμε στην
προηγούμενη ενότητα. Αναφορικά, δεν γίνεται καμία υπόθεση ως προς τον αριθμό των
συστάδων στα δεδομένα, υπάρχει ικανότητα εύρεσης ακραίων συστάδων που
αποτελούνται από δεδομένα θορύβου, καθώς και ικανότητα δημιουργίας συστάδων
οποιασδήποτε μορφής
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Στην συγκεκριμένη εργασία επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση
ενός ολοκληρωμένου, end-to-end, πακέτου εκτέλεσης και ανάλυσης κατανεμημένων
αλγορίθμων συσταδοποίησης με χρήση της Python. Για τους λόγους που αναφέραμε,
έγινε επιλογή του DistStream ως το βασικό αλγόριθμο που υλοποιήσαμε στο πακέτο.
Σε αυτήν την ενότητα θα αναλύσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κυρίως τις
βασικές αλλαγές σε σύγκριση με τον DenStream, που είναι αναγκαίες για την ύπαρξη
κατανεμημένης έκδοσης του.
Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης που παρουσιάσαμε, ακολουθούν την λογική
επεξεργασίας ενός στοιχείου την φορά από την ροή δεδομένων(one-at-a-time).
Δηλαδή, διατηρώντας την σειρά άφιξης των στοιχείων, πρέπει για κάθε ένα να
υπολογίζονται όλες τις ανανεώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στα micro-cluster, και
μετά ξεκινάει η επεξεργασία του επόμενου στοιχείου. Αυτό οδηγεί σε συμφόρηση,
καθώς ο ρυθμός άφιξης των δεδομένων εισόδου μπορεί είναι πολύ μεγαλύτερος από
τον ρυθμό επεξεργασίας αυτών. Για αυτόν τον λόγο, με την χρήση του πακέτου
επεξεργασίας ροών που προσφέρει το Spark, μας δίνεται η δυνατότητα κατανεμημένης
επεξεργασίας παρτίδας δεδομένων (micro batch), έναντι ενός μοναδικού στοιχείου
(one-at-a-time).
Οι βασικές συνεισφορές που προτείνονται στον DistStream, είναι (α) η
σχεδίαση μεθόδου κατανεμημένης επεξεργασίας σε παρτίδα δεδομένων, (β) που
διατηρεί την ακολουθία άφιξης των στοιχείων και (γ) χρησιμοποιεί την Spark
Streaming βιβλιοθήκη που πακέτου Apache Spark.

Βασικοί ορισμοί
Ο DenStream με βάση τον DistStream έχει ίδιες υπερπαράμετρους:
-

lambda (𝝀)
epsilon ή Eps (𝜺) – initial & offline
mu ή minPts (𝝁) – initial & offline
beta (𝜷)
𝒅𝒊𝒔𝒕( . )

Το λ, είναι ο συντελεστής μείωσης και χρησιμοποιείται στην 𝑓(𝑡) = 2−𝜆𝑡
συνάρτηση που ορίσαμε για εκθετική μείωση του βάρος των σημείων ροής και των
micro cluster με την πάροδο του χρόνου. Το ε ή Eps χρησιμοποιείται για να ορίσει τα
όρια της γειτονικής περιοχής 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝜅έ𝜈𝜏𝜌𝜊) στην οποία για να θεωρηθεί πυκνή πρέπει
να υπάρχουν τουλάχιστον μ στοιχεία. Αντίστοιχα για ένα micro cluster, όταν 𝑤 < 𝛽𝜇
θεωρείται outlier, ενώ όταν 𝑤 ≥ 𝛽𝜇 θεωρείται potential micro cluster. H συνάρτηση
απόστασης 𝑑𝑖𝑠𝑡(. ) μεταξύ των σημείων που χρησιμοποιείται είναι η Ευκλείδεια.
Όπως αναφέραμε στον DenStream, οι micro clusters χωρίζονται σε core, potential
και outlier και περιγράφονται με τις μεταβλητές (𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 , 𝑤). Οι μεταβλητές αυτές
συνοψίζουν την χωρική και χρονική τοπικότητα των σημείων που ανήκουν σε κάθε
micro cluster. 𝑪𝑭𝟏 είναι το σταθμισμένο άθροισμα των στοιχείων της ροής, ενώ 𝑪𝑭𝟐
είναι το τετραγωνικό σταθμισμένο άθροισμα. Τέλος , 𝑤 είναι το βάρος του microcluster, και τα 𝑪𝑭𝟏 , 𝑪𝑭𝟐 είναι διανύσματα Ν διαστάσεων, ίσες με τον αριθμό των
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διαστάσεων των εισερχόμενων στοιχείων. Οι μεταβλητές αυτές ακολουθούν την
ιδιότητα αθροιστικής ανανέωσης, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με online
τρόπο για την διατήρηση των χωρικών και χρονικών χαρακτηριστικών των micro
cluster. Δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών
όπως κέντρο, ακτίνα και διάμετρος του micro cluster. Οι θεωρητικές και τεχνικές
λεπτομέρειες όλων των προηγουμένων έχουν εξηγηθεί στις ενότητες των DBSCAN
και DenStream.
Κατά την εξήγηση των τεχνικών διαφορών του DistStream από τον DenStream που
ακολουθεί, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους ορισμούς:
- Δεδομένα ροής 𝑝𝑖 1 𝑝𝑖 2 . . . 𝑝𝑖 𝑚−1 𝑝𝑖 𝑚 με 𝛮 διαστάσεις, 𝑝 𝜖 𝐷
- D το σύνολο όλων των δεδομένων.
- 𝑖 ο αριθμός των micro-clusters.
- Tα σημεία έχουν τιμές άφιξης 𝑇𝑖 1 𝑇𝑖 2 . . . 𝑇𝑖 𝑚−1 𝑇𝑖 𝑚 αντίστοιχα.
- 𝑄𝑡 = {𝑞𝑖 }𝑛𝑖=1 το σύνολο των micro clusters την χρονική στιγμή t
- 𝑃𝑀𝑖𝑐 οι potential micro cluster.
- 𝑂𝑀𝑖𝑐 οι outlier micro cluster.
- 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝜅έ𝜈𝜏𝜌𝜊) η γειτονική περιοχή των micro cluster
- 𝑇𝑝 η περίοδος χρόνου εφαρμογής της στρατηγικής κλαδέματος.
- 𝜉(𝑡𝑐 , 𝑡𝑜 ) το κατώτατο όριο βάρους για outlier micro cluster.
- 𝑓(𝑡) = 2−𝜆𝑡 η συνάρτησή υπολογισμού εκθετικής μείωσης μεταβλητών.

Αλγόριθμος

Εικόνα 27: Στάδια Κατανεμημένης Επεξεργασίας DenStream/DistStream [15]
Απεικονίζονται τα βήματα για κατανεμημένη επεξεργασία του DenStream.
Περιληπτικά η εκτέλεση του αλγορίθμου μπορεί να χωριστεί σε τρία βασικά στάδια.
Με την άφιξη μιας παρτίδας στοιχείων από την ροή πρέπει να γίνει:
- Κατανεμημένη εύρεση του κοντινότερου micro-cluster, εντός 𝑁𝐸𝑝𝑠 (𝜅έ𝜈𝜏𝜌𝜊)
για κάθε στοιχείο του batch.
- Κατανεμημένη ανανέωση σε κάθε worker των micro cluster.
- Γενική ανανέωση στο driver node όλων των micro cluster, πριν την
επεξεργασία του επόμενου batch.
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τις βασικές διαφορές, για να είναι εφικτή η
κατανεμημένη επεξεργασία του DenStream. Αλγοριθμικές λεπτομέρειες όπως η
στρατηγική κλαδέματος, περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου.
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Κατανεμημένη εύρεση κοντινότερου micro cluster
Όπως αναφέραμε, ακολουθείται λογική επεξεργασίας παρτίδας στοιχείων
(minibatch). Στο Spark κατά την εκκίνηση του προγράμματος ορίζουμε την χρονική
διάρκεια μιας παρτίδας. Όλα τα στοιχεία με χρόνο άφιξης μετά την αρχή και πριν το
τέλος της παρτίδας ανήκουν σε αυτήν.
Επομένως, με την άφιξη των σημείων που ανήκουν στην παρτίδα, το πρώτο
βήμα είναι η κατανεμημένη εύρεση του κοντινότερου micro cluster σε αυτά.
Βήμα 1: Όλα τα 𝑄𝑡 micro clusters (𝑃𝑀𝑖𝑐 και 𝛰𝑀𝑖𝑐) προωθούνται σε όλους
τους κατανεμημένους workers μέσω χρήσης broadcast variable. Έτσι όλοι οι
worker έχουν ένα τοπικό αντίγραφο αυτών.
Βήμα 2: Τα στοιχεία της παρτίδας αναθέτονται με round-robin στα tasks των
κατανεμημένων workers.
Βήμα 3: Τα tasks του κάθε worker υπολογίζουν την απόσταση των στοιχείων
που βρίσκονται τοπικά στον worker από τα κέντρα των 𝑄𝑡 και γίνεται η εύρεση
του κοντινότερου (valid) micro cluster.
Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι η δημιουργία ζευγών {𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 } , 𝑞𝑗 ⊆ 𝑄𝑡 , 𝑝𝑖 ⊆
𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ που αντιστοιχίζονται σημεία της παρτίδας με το κοντινότερο valid micro
cluster.
Κατανεμημένη Ανανέωση των micro clusters
Στην συνέχεια αφού υπολογίσαμε κατανεμημένα τα ζεύγη {𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 } συνεχίζουμε
υπολογίζοντας με κατανεμημένο τρόπο την ανανέωση των 𝑞𝑗 από τα 𝑝𝑖 .
Βήμα 1: Κατανέμουμε τα 𝑞𝑗 ⊆ 𝑄𝑡 για τα οποία πρόκειται να υπολογιστεί η
ανανέωση τους στους διαφορετικούς workers. Προσέχουμε να μαζέψουμε όλα
τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχήθηκαν σε κοινό micro cluster στον ίδιο worker
και να τα επεξεργαστούμε διατηρώντας την σειρά άφιξης τους. Αυτό μοιάζει
με το shuffle βήμα του MapReduce, και πρακτικά αντιστοιχίζεται σε
ομαδοποίηση με βάση το micro cluster id και ταξινόμηση των στοιχείων με
βάση τον χρόνο άφιξης τους.
Βήμα 2: Τοπικά σε κάθε worker υπολογίζεται για κάθε micro cluster η
μεταβολή των μεταβλητών του με βάση τα στοιχεία που του αντιστοιχούν.
Πρέπει να ακολουθηθεί η σειρά άφιξης τους, ώστε για το καθένα να
υπολογιστεί σωστά η εκθετική μείωση 𝑓(𝑡). Επομένως, σε κάθε micro cluster
𝑞𝑗 ⊆ 𝑄𝑡 βρίσκουμε την συνολική μεταβολή (𝜹𝑪𝑭𝟏 , 𝜹𝑪𝑭𝟐 , 𝛿𝑤) αθροίζοντας
τις ατομικές (𝜹𝑪𝑭𝟏𝒊𝒋 , 𝜹𝑪𝑭𝟐𝒊𝒋 , 𝛿𝑤𝑖𝑗 ) μεταβολές των στοιχείων .
Βήμα 3: Ανανεώνουμε τους qj την με βάση την συνολική μεταβολή
(𝛅𝐂𝐅 𝟏 , 𝛅𝐂𝐅 𝟐 , δw) που τους αντιστοιχεί, ακολουθώντας την αθροιστική
ιδιότητα.
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Είναι σημαντική η διατήρηση της σειράς άφιξης των στοιχείων της παρτίδας
για την διατήρηση της ποιότητας της συσταδοποίησης. Για αυτό επιλέγεται να γίνει και
ταξινόμηση των δεδομένων τοπικά στους workers πριν τους υπολογισμούς.
Γενική Ανανέωση των micro clusters
Πρέπει πριν την αρχή επεξεργασίας της επόμενης παρτίδας δεδομένων, να έχει
υπολογιστεί η εκθετική μείωση σε όλα τα micro cluster που δεν ανανεώθηκαν στους
worker. Επίσης είναι πιθανό, πολλά στοιχεία της παρτίδας να μην ανήκουν σε κανέναν
από τους 𝑄𝑡 και να μην έχουν επεξεργαστεί. Επομένως πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες
διαγραφές και αναβαθμίσεις 𝛰𝑀𝑖𝑐 ή αντίστοιχα υποβαθμίσεις 𝑃𝑀𝑖𝑐, όπως
περιγράφονται στην στρατηγική κλαδέματος του DenStream. Τέλος, πρέπει να γίνει και
η δημιουργία νέων 𝑂𝑀𝑖𝑐 από τα δεδομένα που δεν ανήκουν πουθενά.
Βήμα 1: Συλλογή όλων των ανανεωμένων micro cluster 𝑞𝑗′ ⊆ 𝑄𝑡 που
βρίσκονται στους workers, στον driver node μέσω του .collect(). Τρέχουμε τους
υπολογισμούς αυτού του σταδίου στο driver node καθώς πρέπει να έχουμε
γενική γνώση όλων των micro cluster που ανανεώθηκαν για να ξέρουμε ποιοι
δεν έχουν γίνει decayed.
Βήμα 2: Εύρεση των micro cluster 𝑞𝜄 που δεν ανανεώθηκαν στο προηγούμενο
στάδιο, 𝑞𝜄 ⊆ 𝑄𝑡 , με 𝑞𝜄 ≠ 𝑞𝑗′ . Υπολογισμός και εφαρμογή της εκθετικής
μείωσης με βάση την διάρκεια του batch (batch interval).
Βήμα 3: Δημιουργία νέων 𝛰𝑀𝑖𝑐, έναν για κάθε στοιχείο της παρτίδας που δεν
ανήκουν σε κανένα 𝑄𝑡 . Γίνεται επίσης ένα pre-merge των νέων, κοντινών,
𝛰𝑀𝑖𝑐 για να μειωθεί το πλήθος τους και να αυξηθεί το βάρος τους.
Βήμα 4: Εάν είμαστε σε 𝑇𝑝 χρόνο, γίνονται όλοι οι ανάλογοι υπολογισμοί και
εφαρμόζεται η στρατηγική κλαδέματος του DenStream. Συνεπώς, γίνονται οι
διαγραφές των παλαιών 𝑄𝑡 , και οι αναβαθμίσεις/υποβαθμίσεις με βάση το
βάρος των υπολοίπων.
Στο τέλος αυτού του σταδίου ολοκληρώνεται η κατανεμημένη επεξεργασία της
παρτίδας. Επομένως έχουμε το νέο σύνολο των micro clusters 𝑄𝑡+1, το οποίο είναι
έτοιμο για χρήση με την αρχή της νέας παρτίδας δεδομένων ροής.

67

Κεφάλαιο 6: Επιλογές Υλοποίησης
Εισαγωγή
Η υλοποίηση του DistStream, που προτάθηκε από τους Xu et al. [15], γίνεται
με χρήση του Spark Streaming και της Scala. Στην διπλωματική έγινε η επιλογή της
υλοποίησης του DistStream με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python και του
Spark 3.0.2. Η υλοποίηση μας προσφέρει επίσης μαζί με τον αλγόριθμ,ο όλα τα
περιβάλλοντα εργαλεία που χρειάζεται ο προγραμματιστής για την εύκολη εκτέλεση,
κατανόηση και σύγκριση του, με εναλλακτικούς αλγορίθμους.
Παρέχουμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει την εύκολη και άμεση εγκατάσταση
όλων των πακέτων Spark, Kafka, Zookeeper, PySpark κλπ. Επίσης προσφέρεται η
ικανότητα προσομοίωσης πλήρους κατανεμημένου περιβάλλοντος σε ένα μοναδικό
μηχάνημα, με την δυνατότητα ελέγχου δύο βαθμών ελευθερίας για οριζόντια ή κάθετη
επέκταση των μηχανημάτων. Επίσης παρέχονται όλα τα εργαλεία δημιουργίας
συνθετικών δεδομένων οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους καθώς και μετατροπής
τους σε ροές δεδομένων, για την εύκολη ανάλυση και σύγκριση των αλγορίθμων.
Αντίστοιχα δίνονται εργαλεία παρουσίασης της μορφής των συστάδων με την πάροδο
της ροής δεδομένων, καθώς και σύγκρισης με αντίστοιχες μη-κατανεμημένες
υλοποιήσεις αλγορίθμων ομαδοποίησης μέσω του πακέτου River [40] . Τέλος, δίνεται
η δυνατότητα δυναμικής παρακολούθησης της ροής δεδομένων και του κανετεμημένου
DenStream, καταγράφοντας μετρικές όπως διάρκεια παρτίδας, ρυθμός επεξεργασίας
ροής, ρυθμός εισερχόμενης ροής κ.α. μέσω του Web UI, που προσφέρεται στο Spark
3.0.

Python vs Scala
Η Spark προσφέρει διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) σε Scala,
Java, Python και R. Η πιο δημοφιλής διεπαφή είναι της Python η οποία ακολουθείται
από την Scala. Η επιλογή της σωστής διεπαφής εξαρτάται από πολλές μεταβλητές,
όπως η γνώση της γλώσσας από τον προγραμματιστή, το μέγεθος του προγράμματος,
μέγεθος των δεδομένων και η ανάγκη συνεχούς συντήρησης του κώδικα. Καθώς αυτή
η επιλογή περιέχει πολλά υποκειμενικά κριτήρια, ακολουθεί σύγκριση των δύο
γλωσσών και εξηγείται η επιλογή μας να γίνει χρήση της Python στο προγραμματιστικό
πλαίσιο της διπλωματικής.

Γιατί έγινε επιλογή Python έναντι Scala;
Συνοπτικά έγινε η επιλογή της Python για τους ακόλουθους λόγους: (α) είναι η
πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού, (β) η πιο εύκολη για νέους
προγραμματιστές, (γ) έχει ανεπτυγμένο περιβάλλον βιβλιοθηκών, (δ) επιτρέπει την
ομοιομορφία κώδικα στο πακέτο, (ε) παρέχει ευκολότερη συντήρηση του κώδικα, (ζ)
επιτρέπει την χρήση notebooks, και (η) δεν προϋπάρχει καμιά ανοικτού κώδικα
υλοποίηση του κατανεμημένου DenStream σε Python και Spark. Ας αναλύσουμε πιο
συγκριμένα αυτά τα κριτήρια με βάση τα οποία προτιμήσαμε την Python:
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(α) Είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού:
H Python συχνά αναφέρεται ως μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες
προγραμματισμού. Είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά, η καλύτερη γλώσσα
προγραμματισμού με βάση το TIOBE index [41], το οποίο ανανεώνεται κάθε μήνα και
μαζεύει στατιστικά από όλες της μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo!,
Wikipedia, Bing, Amazon, YouTube, Baidu) συλλέγοντας στοιχεία για τον υπολογισμό
της τελικής κατάταξης. Αντίστοιχα η ετήσια ερεύνα (μέσω ερωτηματολογίου) του
StackOverflow, για το 2022 ρώτησε περισσότερους από 70 χιλιάδες προγραμματιστές,
και κατατάσσει την Python ως την τέταρτη πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού.
Συγκεκριμένα με ποσοστό 48.07% η Python ακολουθεί τις JavaScript, HTML/CSS και
SQL, οι οποίες δεν προσφέρονται ως APIs στην Spark. Αντίστοιχα η Scala
χρησιμοποιείται μόλις από το 2.59% των προγραμματιστών.

Εικόνα 28: Πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού [42]
Ένας, στόχος του προγραμματιστικού πλαισίου της εργασίας, είναι η
μεγαλύτερη υιοθέτησή αλγορίθμων κατανεμημένης συσταδοποίησης ροών μεταξύ της
κοινότητας προγραμματιστών. Για αυτόν τον λόγο η δημοτικότητα της Python είναι
βασικό θετικό χαρακτηριστικό, κερδίζοντας σε αυτό το κριτήριο την Scala. Επίσης,
επειδή γίνεται υλοποίηση του προγραμματιστικού πλαισίου σε μια πολύ δημοφιλή
γλώσσα προγραμματισμού, απαλείφεται το εμπόδιο εκμάθησης μιας νέας, για τους
περισσότερους, γλώσσας προγραμματισμού όπως η Scala .
(β) Είναι η πιο εύκολη για νέους προγραμματιστές:
H Python προτιμάται συχνά από νέους προγραμματιστές, είναι πιο εύκολη στην
εκμάθηση, και ένα μεγάλο ποσοστό της κοινότητας προγραμματιστών θέλει να την
υιοθετήσει. Με βάση το ετήσιο ερωτηματολόγιο της StackOverflow στηρίζονται τα
παραπάνω επιχειρήματα. Συγκεκριμένα, από τους 71,467 προγραμματιστές που
απάντησαν στην ερώτηση «Με ποια γλώσσα προγραμματισμού θα ήθελες να
δουλέψεις;», στην πρώτη θέση μαζί με την Rust βρίσκεται η Python, με 17.6% όλων
των προγραμματιστών που δεν δουλεύουν με Python να θέλουν να αλλάξουν σε αυτήν.
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Αντίστοιχα, μόλις 2.21% των προγραμματιστών που δεν δουλεύουν με Scala θέλουν
να δουλέψουν με αυτήν.

Εικόνα 29: Πιο ποθητές γλώσσες προγραμματισμού [42]
Προφανώς, η θέληση εκμάθησης της γλώσσας δεν συνεπάγεται την ευκολία
εκμάθησης της σε σύγκριση με την Scala. Όμως συμπεραίνουμε πως η Python επειδή
έχει μεγαλύτερη κοινότητα προγραμματιστών, περισσότερο υλικό εκμάθησης στο
διαδίκτυο, και μεγαλύτερη θέληση από τους προγραμματιστές να την υιοθετήσουν σαν
γλώσσα, έμμεσα οδηγεί στην μεγαλύτερη ευκολία εκμάθησης της σε σύγκριση με την
Scala.
Επίσης, ένας ακόμα στόχος της διπλωματικής είναι η απλοποίηση του
αλγορίθμου DistStream ο οποίος ανήκει σε τρείς δύσκολους τομείς της πληροφορικής.
Οι τομείς των κατανεμημένων συστημάτων, των ροών δεδομένων και των αλγορίθμων
συσταδοποίησης με χρήση μηχανικής μάθησης στους οποίους ανήκει ο DistStream
είναι ιστορικά δύσκολοι για νέους προγραμματιστές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εάν
γίνεται η χρήση της Scala, να αυξάνεται ακόμα περισσότερο η δυσκολία κατανόησης
του αλγορίθμου. Για αυτό η Python, προτιμάται σαν γλώσσα προγραμματισμού για την
υλοποίηση του αλγορίθμου στο προγραμματιστικό μας πλαίσιο.
(γ) Έχει ανεπτυγμένο περιβάλλον βιβλιοθηκών και (δ) επιτρέπει ομοιομορφία κώδικα
στο πακέτο :
H Python έχει ένα από τα πιο ανεπτυγμένα οικοσυστήματα βιβλιοθηκών, ειδικά
για χρήση από μηχανικούς/αναλυτές δεδομένων και για προβλήματα μηχανικής
μάθησης. Προσφέρει βιβλιοθήκες όπως NumPy και Pandas [47] για επεξεργασία
δομημένων δεδομένων και Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras για μηχανική
μάθηση. Συγκεκριμένα, 54,414 προγραμματιστές απάντησαν στην ερώτηση «Ποιες
βιβλιοθήκες χρησιμοποιείς συχνά τον τελευταίο χρόνο;» και μεταξύ όλων των
βιβλιοθηκών, από όλες τις γλώσσες προγραμματισμού, βλέπουμε πως της Python
ανήκουν στις πιο δημοφιλείς.
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Εικόνα 30: Πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες [42]
Η εκτενής συλλογή των βιβλιοθηκών της Python μας δίνει την ελευθερία να
δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο end-to-end προγραμματιστικό πλαίσιο που δίνει
στον προγραμματιστή/ερευνητή την δυνατότητα, (α) να δημιουργήσει συνθετικά
δεδομένα, (β) να τρέξει τον αλγόριθμο συσταδοποίησης σε κατανεμημένο σύστημα,
(γ) να αλλάξει την ποσότητα και ταχύτητα της ροής δεδομένων, (δ) να συγκρίνει με
υπάρχουσες υλοποιήσεις, και (ε) να αξιοποιήσει εργαλεία οπτικοποίησης που
παρέχονται σε υπάρχουσες βιβλιοθήκες της Python. Αντίστοιχα η υπάρχουσα
υλοποίηση στην Scala περιέχει μόνο την δυνατότητα δημιουργίας ροών και τον
αλγόριθμο DistStream, χωρίς καμία τεχνική τεκμηρίωση, και με δυσκολία
εγκατάστασης των αναγκαίων προγραμμάτων.
Μαζί με τα θετικά που αναφέραμε, είναι σημαντικό το πλεονέκτημα που
προσφέρει η ανάπτυξη όλου του συστήματος σε μία γλώσσα προγραμματισμού,
έχοντας έτσι ομοιομορφία στον κώδικα όλου του πακέτου. Επιτρέποντας την εύκολη
επέκταση και συντήρηση του συστήματος, καθώς και την συνεργασία με πολλούς
προγραμματιστές.
(ε) Ευκολότερη συντήρηση κώδικα:
Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της Scala είναι πως δεν υπάρχει
συμβατότητα μεταξύ των εκδόσεων της. Για παράδειγμα ένα πακέτο για Scala 2.11
μπορεί να εξαρτάται μόνο από πακέτα που έχουν γίνει και αυτά compiled σε Scala 2.11.
Αυτό σημαίνει πως ο προγραμματιστής πρέπει να γνωρίζει τις εκδόσεις όλων των
πακέτων στα οποία εξαρτάται το πρόγραμμα του. Αντίστοιχα όταν επιθυμεί να
αναβαθμίσει την έκδοση της Scala θα πρέπει να έχει γίνει η αντίστοιχη αναβάθμιση
και στις βιβλιοθήκες/πακέτα από τις οποίες εξαρτάται. Συγκεκριμένα, το Spark
ανάλογα με την έκδοση του υποστηρίζει μόνο συγκεκριμένες εκδόσεις της Scala. Για
παράδειγμα, σε Spark 2.4 εφαρμογές, όπως αυτή που χρησιμοποιούν στο DistStream
[15], πρέπει ο κώδικας και όλες οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιεί να είναι compiled σε
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Scala 2.11 ή 2.12. Εάν ο προγραμματιστής θέλει να χρησιμοποιήσει Spark 3, πρέπει ο
κώδικας και όλες οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιεί να χρησιμοποιούν Scala 2.12.
Για την αποφυγή αδυναμίας αναβάθμισης εκδόσεων του κώδικα, ύπαρξη
βελτιωμένου backwards compatibility και μεγαλύτερου εύρους βιβλιοθηκών που
υποστηρίζονται από κάθε έκδοση, προτιμάται η Python. Στην Python μια βιβλιοθήκη
η οποία για παράδειγμα δημιουργηθεί με version 3.7, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
σε συστάδα (Spark cluster) που χρησιμοποιεί Python 3.8.
(ζ) H χρήση των notebooks:
Μια από τις πιο χρήσιμες βιβλιοθήκες που προσφέρει η Python, είναι τα Jupyter
Notebooks. Αυτή η βιβλιοθήκη επιτρέπει την δημιουργία notebooks, που αποτελούνται
από κελιά κώδικα και κελία κειμένου Markdown, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν
ανεξάρτητα, διατηρώντας την έξοδο τους. Η βασική αυτή ιδέα επιτρέπει σε ένα μόνο
μέρος να υπάρχει κώδικας δημιουργίας και διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων, καθώς
και επεξεργασίας και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου.
Τα Jupyter Notebooks είναι ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης θεωρίας, κώδικα,
αποτελεσμάτων και δεδομένων σε ένα μέρος. Για αυτούς τους λόγους η υιοθέτηση τους
από την ερευνητική κοινότητα, τους μηχανικούς και τους αναλυτές δεδομένων είναι
τεράστια. Στο GitHub το 2018, υπήρχαν ήδη περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια
notebooks [43].
Στην διπλωματική εργασία προσφέρονται εντός του πακέτου μας notebooks
[68], τα οποία παρουσιάζουν σε νέους χρήστες την δημιουργία δεδομένων
οποιασδήποτε μορφής, προ-επεξεργασίας αυτών και οπτικοποίησης τους. Επίσης
προσφέρουμε notebooks για αντίστοιχη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της
υλοποίησης μας, και σύγκριση αυτών με εναλλακτικές που προσφέροντασι από το
πακέτο River [40].
(η) Δεν υπήρχε καμία ανοικτού κώδικα υλοποίηση του αλγορίθμου:
Η μοναδική υπάρχουσα ανοικτού κώδικα υλοποίηση του κατανεμημένου
DenStreamείναι στην Scala με χρήση Spark 2.4.0 standalone, Hadoop HDFS 2.7.4 και
Apache Kafka 1.1.0. Η υλοποίηση μας είναι η μοναδική υπάρχουσα στην Python και η
μοναδική που χρησιμοποιεί Spark 3.x. Επίσης μαζί με τον αλγόριθμο προσφέρει
κώδικες για την εύκολη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων πακέτων, την δημιουργία
κατανεμημένου συστήματος, την δημιουργία δεδομένων οποιασδήποτε κατανομής,
δημιουργία ροών, η οπτικοποίηση (visualization) των clusters και τέλος την ανάλυση
και σύγκριση των αποτελεσμάτων με εναλλακτικούς αλγορίθμους. Τέλος, η χρήση
Spark 3.x. έναντι Spark 2.4.0 που χρησιμοποιούνε οι Xu et al. μας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσουμε το Structured Streaming UI το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για την
κατανόηση της εκτέλεσης του κώδικα. Το UI αναλύεται στην ακόλουθη ενότητα
αρχιτεκτονικής του συστήματος μας.
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Γιατί προτιμάται η Scala έναντι της Python;
Φυσικά εάν οι στόχοι μας ήταν διαφορετικοί, τότε η Python δεν θα ήταν
αναγκαστικά η καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Scala μπορεί να
θεωρηθεί καλύτερη επιλογή. Αναφορικά, τα αρνητικά της Python σε σύγκριση με την
Scala:
Η Scala είναι μία compile-time και type-safe γλώσσα προγραμματισμού. Ενώ
η Python είναι μια interpreted και δυναμικά typed γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό
σημαίνει πως με την Scala μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Spark Datasets τα οποία
δεν προσφέρονται στην Python. Τα θετικά των Datasets αναλύονται στο κεφάλαιο
δομών δεδομένων της Spark. Αντίστοιχα, ο προγραμματιστής μπορεί να έχει
μεγαλύτερη βοήθεια από τον μεταγλωττιστή όταν προγραμματίζει με την Scala
αποφεύγοντας κοινά σφάλματα προγραμματισμού.
Επίσης, όπως φαίνονται και στα πειράματα μας που παρουσιάζονται στο
επόμενο κεφάλαιο, για την καλύτερη δυνατή επίδοση (performance) του κώδικα
προτιμάται η Scala. Kαθώς στην Python, όταν γίνεται η χρήση RDD, η οποία ήταν
αναγκαία για την υλοποίηση μερών του κώδικα μας, πρέπει να γίνεται serialization και
deserialization των αντικειμένων μεταξύ της Python και του JVM. Αυτό οδηγεί σε
performance bottleneck. Μπορεί φυσικά να αποφευχθεί με την χρήση του Apache
Arrow. Πιο αναλυτική εξήγηση των αποτελεσμάτων και του Apache Arrow γίνεται στο
κεφάλαιο των πειραμάτων και μελλοντικών επεκτάσεων του πακέτου.

Αρχιτεκτονική Συστήματος
Το σύστημα μας έχει υλοποιηθεί ολοκληρωτικά με χρήση της Python για τους λόγους
που αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Τα βασικά μέρη του συστήματος που
υλοποιήσαμε και προσφέρουμε είναι:
-

-

Κοινός χώρος αποθήκευσης όλων των βάσεων δεδομένων, της υλοποίησης του
κατανεμημένου αλγόριθμου, των πειραματικών αποτελεσμάτων, των log
εκτέλεσης και των σχημάτων που δημιουργούμε κατά την ανάλυση της
συσταδοποίησης.
Web UI των notebooks δημιουργίας δεδομένων και ανάλυσης/οπτικοποίησης
αποτελεσμάτων.
Web UI του Spark 3+ Structured Stream που προσφέρει δυνατότητα δυναμικής
παρακολούθησης της εκτέλεσης του αλγορίθμου.
Docker container subnetwork το οποίο περιέχει τα container για Apache Kafka
5.5.8, Apache Zookeeper, Spark 3.0.2 Driver/Worker nodes.
Apache Kafka και Apache Zookeeper containers για παραγωγή/διατήρηση της
ροής δεδομένων.
Apache Spark Cluster με driver/worker nodes το οποίο μπορούμε να το
επεκτείνουμε προσθέτοντας όσα nodes επιθυμούμε.
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Εικόνα 31: Αρχιτεκτονική Συστήματος
Τα βασικά βήματα λειτουργίας του πακέτου μας είναι τα ακόλουθα.
Βήμα 0: Εκτέλεση της εντολής `$ docker compose up` η οποία κατεβάζει και
εγκαθιστά όλα τα αναγκαία πακέτα, δημιουργεί τα αντίστοιχα containers, και
στήνει το δίκτυο έτοιμο για χρήση από το προγραμματιστικό πλαίσιο.
Βήμα 1: Χρήση notebook για δημιουργία και διερευνητική ανάλυση των
δεδομένων που επιθυμούμε να συσταδοποιήσουμε. Προσφέρονται βοηθητικές
συναρτήσεις και οδηγίες, ώστε ο χρήστης να δημιουργήσει δεδομένα
διαφορετικών κατανομών, πλήθους στοιχείων, και διαστάσεων. Επίσης
προσφέρονται συναρτήσεις προ-επεξεργασίας και κανονικοποίησης των
δεδομένων για εισαγωγή στο σύστημα.
Βήμα 2: Εκκίνηση του παραγωγού ροής, ο οποίος μετατρέπει ένα σύνολο
δεδομένων σε ροή, στέλνοντας τα στοιχεία σειριακά από το αρχείο στο kafka
topic για κατανάλωση. Σαν παραμέτρους δέχεται (α) όνομα kafka topic (β)
μέγεθος δεδομένων (γ) ρυθμός αποστολής της ροής (data per sec) (δ) path
δεδομένων (shared storage).
πχ. `$ python3 scripts/kafka_producer.py --topic test --total_data 10000 --rate
100 --dataset ./data/datasets/varied.csv`
Βήμα 3: Σύνδεση στο spark-master container μέσω `$ docker exec -it sparkmaster /bin/bash` και εκκίνηση του κατανεμημένου αλγορίθμου
συσταδοποίησης της ροής δεδομένων ακολουθώντας τις οδηγίες που
παρέχονται με το πακέτο. Ο αλγόριθμος σαν παραμέτρους δέχεται: (α) όνομα
kafka topic. (β) διάρκεια κάθε παρτίδας (batch duration) (γ) τοποθεσία
αποθήκευσης αποτελεσμάτων συσταδοποίησης (shared storage) (δ) αριθμός
cores που διαθέτουμε συνολικά στους workers (ε) μέγεθος μνήμης που
διαθέτουμε σε κάθε worker (ζ) πακέτα του Kafka που χρειάζεται το PySpark
[44].
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πχ. `$ spark-submit --master spark://spark-master:7077 --total-executor-cores
2 --executor-memory 2048m --packages org.apache.spark:spark-sql-kafka-010_2.12:3.0.2 ddstream/run.py –save ./data/experiments/varied/ --batchTime
5`
Βήμα 4: Με την ολοκλήρωση της συσταδοποίησης, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε notebooks που παρέχουμε για διερευνητική ανάλυση των
αποτελεσμάτων, και σύγκριση με εναλλακτικούς αλγορίθμους. Προσφέρονται
διαφορετικές επιλογές οπτικοποίησης των συστάδων ανά χρονική στιγμή,
καθώς και παρέχονται οι CluStream και Streaming K-Means μέσω του River
για σύγκριση αποτελεσμάτων.

Containers & Docker

Εικόνα 32: Spark master/slave dockerfile & docker compose & currently running
containers
Τα container είναι πολύ μικρά εικονικά ‘πακέτα’ ενός προγράμματος και των
απαιτούμενων εξαρτήσεων που χρειάζεται για να τρέξει. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σύστημα, και είναι πολύ γρήγορα και ‘ελαφριά’ σαν
λογισμικό (απαιτούν ελάχιστους πόρους). Προσφέρουν πρακτικά virtualization της
εφαρμογής, όμως διαφέρουν από τις εικονικές μηχανές. Συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται
να περιέχουν κάποιο λειτουργικό σύστημα, αλλά χρησιμοποιούν το λειτουργικό
σύστημα του host στον οποίον τρέχουν.
Πολλά containers μπορούν να ομαδοποιηθούν και να επικοινωνούν μεταξύ
τους σε ένα εικονικό δίκτυο, δημιουργώντας επί της ουσίας ένα κατανεμημένο
σύστημα απομονωμένο από τον host, που μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε μηχάνημα.
Αυτό γίνεται με την βοήθεια του Docker και του Docker Compose [48]. Το Docker,
είναι μια απλή, ανοικτού κώδικα πλατφόρμα δημιουργίας και χρήσης των container.
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Αντίστοιχα το Docker Compose, επιτρέπει τον ορισμό και την λειτουργία πολλών
container ταυτόχρονα, όπως επιθυμούμε στην αρχιτεκτονική μας.
Αξιοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες στο προγραμματιστικό μας πλαίσιο,
προσφέροντας τα Kafka, Zookeeper και Spark nodes σε ξεχωριστά containers, τα οποία
τρέχουν στο δικό τους υποδίκτυο, και μπορούν να εγκατασταθούν άμεσα με μια εντολή
(`$ docker compose up`).

Web UI των Notebooks & του Spark 3.0 Structured Streaming
Notebooks
Όπως αναφέραμε, στο προγραμματιστικό μας πλαίσιο [68] γίνεται χρήση των
Jupyter Notebooks, στα οποία μπορεί ο χρήστης να συνδεθεί τοπικά μέσω Web UI που
τρέχει στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα notebook επιτρέπουν σε ένα μόνο μέρος να
υπάρχει ο κώδικας δημιουργίας και διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων, καθώς και
επεξεργασίας και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου.
Απεικονίζονται, τρία παραδείγματα αξιοποίησης από τις λειτουργίες που
προσφέρει το προγραμματιστικό πλαίσιο της διπλωματικής. Στο πρώτο,
απεικονίζονται δύο διαφορετικά σύνολα συνθετικών δεδομένων, όπου η χρήστης του
προγραμματιστικού πλαισίου μπορεί να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει στα
πειράματα της. Συγκεκριμένα, το πρώτο είναι ένα σύνολο πέντε ξεχωριστών συστάδων
τριών διαστάσεων, ενώ το δεύτερο είναι σύνολο τριών συστάδων σε δύο διαστάσεις.
Η ικανότητα οπτικοποίησης των συνθετικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για να
μπορεί η χρήστης να ελέγχει την κατανομή/ποιότητα των δεδομένων και να βλέπει το
αποτέλεσμα εφαρμογής διαφορετικών μετασχηματισμών σε αυτά (normalization,
feature engineering). Στο δεύτερο παράδειγμα, φαίνεται μέρος του κώδικα δημιουργίας
των αποτελεσμάτων, καθώς και μερικά από τα αποτελέσματα σύγκρισης της ποιότητας
συσταδοποίησης με χρήση μετρικής υπο μορφής barplot.

Εικόνα 33: Παράδειγμα χρήσης Notebooks στο πακέτο μας για δημιουργία,
οπτικοποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων συσταδοποίησης
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Τέλος, είναι πολύ σημαντικό εκτός από χρήση μετρικών να μπορεί η μηχανικός
να βλέπει, στον χώρο των δεδομένων, τις δυναμικά εξελισσόμενες συστάδες κατά την
άφιξη νέων δεδομένων ροής. Στο τελευταίο παράδειγμα, απεικονίζονται οι είκοσι
πρώτες παρτίδες των δεδομένων ροής καθώς και οι συστάδες που δημιουργούνται.
Στην τελευταία παρτίδα, απεικονίζεται μια μεταβολή της κατανομής. Με την
συγκεκριμένη οπτικοποίηση, μπορεί η μηχανικός να παρατηρήσει τον τρόπο με τον
οποίο ο αλγόριθμος την αντιμετωπίζει, δημιουργώντας νέες συστάδες και
διαγράφοντας τις παλαιές. Το συγκεκριμένο παράδειγμα θα αναλυθεί και στα
πειραματικά αποτελέσματα του Κεφαλαίου 7.
Spark 3.0 Structured Streaming UI
To προγραμματιστικό πλαίσιο της διπλωματικής έχει υλοποιηθεί με χρήση του
Spark 3.0.2. Επομένως, η ερευνητής έχει πρόσβαση στο Spark Structured Streaming
UI. Μέσω αυτού προσφέρεται η δυνατότητα στο πλαίσιο μας, για online
παρακολούθηση της ροής δεδομένων και του ρυθμού επεξεργασίας αυτών από τον
αλγόριθμο. Συγκεκριμένα, μέσω του Structured Streaming UI, παρουσιάζει
συγκεντρωτικές πληροφορίες για μια συγκεκριμένη ροή, καθώς και λεπτομερείς
στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την ροή, του ρυθμού εισαγωγής στοιχείων, του
ρυθμού επεξεργασίας, της διάρκειας κάθε παρτίδας, συνολικής διάρκειάς εφαρμογής
κλπ. [67].
Απεικονίζεται παρακάτω, Εικόνα 34, η σελίδα που παρουσιάζει τα αναλυτικά
στατιστικά μιας εκτέλεσης του αλγορίθμου που υλοποιήσαμε. Συγκεκριμένα, έχουμε
ρυθμό ροής 3 χιλιάδων στοιχείων το δευτερόλεπτο, και περίοδο παρτίδας πέντε
δευτερολέπτων. Τα στατιστικά που παρουσιάζονται, ανανεώνονται δυναμικά με το που
τελειώνει η εκτέλεση κάθε παρτίδας. Το πρώτο γράφημα παρουσιάζει τον συνολικό
ρυθμό των στοιχείων που ΄φτάνουν’ στην Spark εφαρμογή, από όλες τις πηγές. Το
δεύτερο γράφημα παρουσιάζει τον συνολικό ρυθμό επεξεργασίας των στοιχείων. Το
τρίτο γράφημα το σύνολο των στοιχείων που επεξεργάζονται σε κάθε παρτίδα. Το
τέταρτο γράφημα την διάρκεια κάθε παρτίδας. Αντίστοιχα όλα τα γραφήματα έχουν
ιστόγραμμα, για να μπορεί η ερευνητής εύκολα να δει σε ποιον ‘κουβά’ τιμών
βρίσκονται οι περισσότερες παρτίδες. Στο τέλος παρουσιάζεται σε μορφή barplot, ο
χρόνος που χρειάζεται από τις διαφορετικές λειτουργίες για κάθε παρτίδα. Η add batch
(κίτρινη) λειτουργία είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να διαβαστούν, να
επεξεργαστούν και να γραφτούν τα στοιχεία της κάθε παρτίδας. Ο περισσότερος
χρόνος της εργασίας κάθε παρτίδας ανήκει σε αυτήν την λειτουργία.
Προσφέρονται πολλά ακόμα εργαλεία στο Web UI του Spark, και στην
παρούσα ενότητα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μόνο την βασική οπτικοποίηση που
προσφέρει το προγραμματιστικό μας πλαίσιο και που διαφοροποιεί την υλοποίηση μας
από υπάρχουσες [15]. Μια ακόμα οπτικοποίηση παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7, στην
ενότητα πειραμάτων επεκτασιμότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες του Spark UI
προτείνουμε στον αναγνώστη να διαβάσει τον οδηγό [67].
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Εικόνα 34: Spark 3.0 Structured Streaming UI (3k input rate, 5s batch interval)
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Kafka & Zookeeper
To Apache Kafka είναι ένα κατανεμημένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς ροών
δεδομένων. Έχει πολύ χαμηλό χρόνο απόκρισης σε μεγάλου Όγκου και Ταχύτητας
δεδομένα ροής, κρατάει αρχείο του ιστορικού της ροής, και προσφέρει την ικανότητα
ύπαρξης πολλών καταναλωτών (subscribers) ανά ροή. To Kafka ταξινομεί την ροή σε
logs ακολουθιακά, ενώ ένα Kafka ‘topic’ είναι μια συλλογή των logs σε διαφορετικά
partitions. To Zookeeper, χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο για χρήση του Kafka,
καθώς χρησιμοποιείται για την διαχείριση των metadata, αδειών πρόσβασης,
διαχείριση topic και Kafka notifications.

Εικόνα 35: Apache Kafka log & topic
Ένας παραλήπτης/καταναλωτής όπως το Apache Spark που επεξεργάζεται τα
δεδομένα, απλώς χρειάζεται να γνωρίζει το ‘οffset’ που ισούται με τον αριθμό στο log
του στοιχείου. Με το οffset, το Apache Spark γνωρίζει ποιο είναι το τελευταίο στοιχείο
που επεξεργάστηκε και μπορεί έτσι να χειριστεί πιθανά σφάλματα.
To Kafka εκτός από εγγυήσεις replication και fault tolerance, είναι χρήσιμο στην
αρχιτεκτονική μας καθώς ανεξαρτητοποιεί τον παραγωγό της ροής από τον
καταναλωτή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, παραγωγός είναι ένα script που
μετατρέπει τα συνθετικά δεδομένα σε ροή και καταναλωτής είναι η Apache Spark
εφαρμογή μας. Επίσης, επειδή θέλουμε τα πειράματα μας να έχουν καλή ακρίβεια,
μέσω του Kafka σιγουρευόμαστε πως η σειρά άφιξης των δεδομένων είναι σωστή.
Επειδή γίνεται χρήση του offset, δεν χάνουμε δεδομένα ροής εάν η Spark εφαρμογή
δεν προλάβει σε μια παρτίδα να τα επεξεργαστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις
πρώτες 2-3 παρτίδες, που όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 35 έχουμε “cold-start”.
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Κεφάλαιο 7: Πειράματα
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται πειραματική ανάλυση της υλοποίησης μας, του
κατανεμημένου DenStream (DistStream), ως προς την ποιότητα συσταδοποίησης και
ως προς την επεκτασιμότητα του αλγορίθμου.
Για τον έλεγχο ποιότητας συσταδοποίησης επιλέγουμε να συγκρίνουμε με τα
CluStream και Streaming K-Means της βιβλιοθήκης River. Η σύγκριση γίνεται με
βάση την μετρική Purity, σε επτά διαφορετικά συνθετικά σύνολα δεδομένων που
αναλύονται στην ακόλουθη παράγραφο. Υπάρχουν περισσότερα πειραματικά
αποτελέσματα με διαφορετικά σύνολα δεδομένων, στα notebooks της υλοποίησης μας.
Για τον έλεγχο της επεκτασιμότητας, επιλέξαμε ένα σύνολο δεδομένων δύο
διαστάσεων και αυξήσαμε τον ρυθμό της ροής στο μέγιστο που μπορούσε να
ανταποκριθεί η υλοποίηση μας (3000 records/sec). Στην συνέχεια, γίνεται έλεγχος του
ρυθμού επεξεργασίας της ροής καθώς αυξάνουμε, από έναν έως έξι, τους εργάτες
(worker nodes) του κατανεμημένου συστήματος μας.

Πειραματικό Setup
Τα πειράματα μας έγιναν σε μηχάνημα του εργαστηρίου, στο οποίο
δημιουργήσαμε το κατανεμημένο σύστημα με χρήση container όπως εξηγείται στο
Κεφάλαιο 6 – Αρχιτεκτονική Συστήματος. Συγκεκριμένα, για τα πειράματα ποιότητας,
το κατανεμημένο σύστημα αποτελείται από 5 nodes. Το ένα είναι ο Apache Kafka
παραγωγός, ο οποίος διαβάζει τα συνθετικά δεδομένα της επιλογής μας από το shared
storage, και τα στέλνει σε ροή με ρυθμό της επιλογής μας προς τον Spark Master
καταναλωτή. Το δεύτερο node είναι ο Spark Master, και τα υπόλοιπα τρία είναι τα
worker nodes.
Ο κάθε εργάτης έχει 1 πυρήνα με δύο νήματα (hyperthreading) και 2GB μνήμη
RAM. Χρησιμοποιούμε Apache Spark 3.0.2, Apache Kafka 2.5.8, Docker Server
20.10.16, σε Ubuntu 20.04.4.

Σύνολα Δεδομένων
Το προγραμματιστικό πλαίσιο της διπλωματικής δίνει την δυνατότητα στον
ερευνητή να δημιουργήσει συνθετικά δεδομένα οποιασδήποτε κατανομής και
μεγέθους. Η ικανότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα πειράματα, καθώς
γνωρίζοντας την κατανομή μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη ακρίβεια στην μετρική
που χρησιμοποιούμε, αφού συγκρίνουμε με την ‘ιδανική’ συσταδοποίηση. Στα
πειράματα που παρουσιάζονται υπάρχουν επτά διαφορετικά συνθετικά σύνολα
δεδομένων. Στα notebooks της υλοποίησης μας υπάρχει συμπληρωματικό υλικό με
περισσότερα πειραματικά αποτελέσματα [68].
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Εικόνα 36: Συνθετικά Δεδομένα Πειραμάτων
Απεικονίζονται τα σύνολα δεδομένων που παρουσιάζουμε, καθώς και το αποτέλεσμα
συσταδοποίησης του DenStream/DistStream στην τελευταία παρτίδα της ροής.

Εικόνα 37: Micro-clusters Συνθετικών Δεδομένων (DistStream ε=0.1, μ=6)
μωβ=potential micro cluster, κόκκινο=outlier micro cluster
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Με την σειρά που απεικονίζονται έχουμε τα ακόλουθα σύνολα δεδομένων :
- Noisy Circles: Δύο συστάδες σε κυκλική μορφή, η μία ένθετη στην άλλη. Έχει
προστεθεί μικρό ποσοστό θορύβου για να δυσκολέψει την συσταδοποίηση.
- Noisy Moons: Δύο συστάδες σε σχήμα φεγγαριού με μερικό ποσοστό θορύβου.
- Anisotropic Blobs: Τρείς παράλληλες συστάδες με μικρό ποσοστό θορύβου.
- Noisy Blobs: Τρείς ελλειψοειδής συστάδες με μεγάλο ποσοστό θορύβου
- Blobs (5): Πέντε ελλειψοειδής κοντινές συστάδες χωρίς θόρυβο.
- Varied Blobs: Τρεις ελλειψοειδής συστάδες διαφορετικού μεγέθους.
Όλα τα δεδομένα που παρουσιάζουμε σε αυτό το Κεφάλαιο:
- Eίναι δύο διαστάσεων για ευκολότερη απεικόνιση. Όμως, με τα εργαλεία του
πλαισίου μας μπορεί να γίνει πειραματική ανάλυση δεδομένων με οποιδήποτε
πλήθος διαστάσεων.
- Έχουν κανονικοποιηθεί ώστε η κάθε διάσταση τους να έχει μηδενικό μέσο όρο
και μοναδιαία διακύμανση ( μ=0, σ=1).
- Αποτελούνται από 10.000 στοιχεία
Τέλος, παρουσιάζονται επίσης πειράματα σε συνθετικό σύνολο δεδομένων για
έλεγχο της απόδοσης του αλγορίθμου σε μεταβολές κατανομής. Συγκεκριμένα, το
σύνολο δεδομένων είναι συνδυασμός τριών άλλων (10.000 στοιχείων έκαστος). Για να
δημιουργήσουμε την μεταβολή κατανομής, η ροή στέλνει σειριακά τα δεδομένα και
ανά 10.000 στοιχεία γίνεται η αλλαγή της κατανομής. Το συγκεκριμένο dataset επίσης
έχει κανονικοποιηθεί να έχει μηδενικό μέσο όρο και μοναδιαία διακύμανση, και
αποτελείται από 30.000 στοιχεία στο σύνολο.

Εικόνα 38: Σύνολο Δεδομένων Μεταβαλλόμενης Κατανομής
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Ποιότητα Συσταδοποίησης
Επειδή το βάρος των σημείων μειώνεται εκθετικά με την πάροδο του χρόνου,
ο υπολογισμός του purity γίνεται μόνο για τα δεδομένα ροής, που έφτασαν στο
τελευταίο micro-batch. Στα πειράματα μας χρησιμοποιούμε διάρκεια 5 δευτερολέπτων
για κάθε micro-batch. Κάθε διαφορετικό dataset έχει 10.000 συνολικά σημεία τα οποία
στέλνονται ρυθμό 100 στοιχεία/δευτερόλεπτο, επομένως κατά μέσο όρο
επεξεργάζονται 500 στοιχεία ανά micro-batch. Ως ddstream, αναφερόμαστε στην δική
μας υλοποίηση του κατανεμημένου DenStream/DistStream στην Python. Αντίστοιχα,
οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για σύγκριση της ποιότητας συσταδοποίησης
στην υλοποίηση μας, είναι οι CluStream [1] και Stream-Kmeans [11] από την
βιβλιοθήκη River [40] της Python. Αυτοί οι αλγόριθμοι ακολουθούν το οne-record-ata-time μοντέλο ανανέωσης των micro cluster και υπολογισμού συστάδων και δεν είναι
κατανεμημένοι. Επομένως, δεν χρησιμοποιούνται για σύγκριση επεκτασιμότητας ή
throughput. Όμως είναι πολύ χρήσιμοι στην σύγκριση ποιότητας συσταδοποίησης,
καθώς το one-record-at-a-time μοντέλο έχει καλύτερα αποτελέσματα από αντίστοιχο
αλγόριθμο που ανανεώνει τις συστάδες ανά παρτίδα. Θέτουμε στα CluStream και
Stream-Kmeans k=σύνολο συστάδων ανά dataset.To ddstream έχει μ=6, ε=0.4, β=10,
λ=0.25
Noisy Blobs
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.80
0.96
0.98
11

0.89
0.92
0.95
12

0.92
0.94
0.96
13

0.95
0.94
0.96
14

0.91
0.93
0.95
15

0.69
0.94
0.97
16

0.62
0.95
0.97
17

0.71
0.97
0.97
18

0.64
0.92
0.97
19

0.85
0.92
0.96
20

0.49
0.95
0.96

0.82
0.93
0.96

0.65
0.95
0.96

0.67
0.94
0.96

0.58
0.95
0.96

0.50
0.94
0.96

0.57
0.90
0.96

0.55
0.93
0.96

0.83
0.95
0.98

0.82
0.96
0.99

Πίνακας 4: Average Purity – Noisy Blobs
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Blobs (5)
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.88
0.76
0.99
11

0.85
0.85
0.94
12

0.92
0.89
0.93
13

0.95
0.91
0.92
14

0.96
0.86
0.95
15

0.84
0.71
0.96
16

0.82
0.88
0.95
17

0.80
0.70
0.95
18

0.90
0.90
0.96
19

0.92
0.71
0.97
20

0.87
0.70
0.95

0.81 0.77 0.77 0.80 0.71 0.73 0.74
0.76
0.88
0.90 0.86
Εικόνα
39: Average
Purity 0.82
– Noisy0.91
Blobs 0.86
0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 0.96 0.97

0.86
0.69
0.97

0.91
0.70
0.97

Πίνακας 5: Average Purity – Blobs (5)

Εικόνα 40: Average Purity - Blobs (5)

Varied Blobs
Πίνακας 6: Average Purity– Varied Blobs
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.91
0.98
1.00
11

0.94
0.98
1.00
12

0.68
0.98
1.00
13

0.68
0.99
1.00
14

0.77
0.98
1.00
15

0.68
0.98
1.00
16

0.82
0.99
1.00
17

0.79
0.98
1.00
18

0.79
0.98
0.99
19

0.71
0.98
1.00
20

0.70
0.99
0.99

0.64
0.97
0.99

0.81
0.99
1.00

0.93
0.98
1.00

0.93
0.98
0.98

0.96 0.82
0.97 0.98
1.00 1.00

0.86
0.99
0.99

0.59
0.99
1.00

0.83
0.99
1.00
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Εικόνα 41: Average Purity– Varied Blobs

Anisotropically Distributed Blobs
Algorithm/ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Batch #
CluStream 0.89 0.90 0.83 0.94 0.92 0.94 0.94 0.97 0.96
StreamKM 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.96 0.99 0.99 0.99
ddstream
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Algorithm/ 11
12
13
14
15
16
17
18
19
Batch #
CluStream 0.93 0.93 0.94 0.91 0.94 0.92 0.94 0.91 0.90
StreamKM 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.95 0.97 0.98 0.97
ddstream
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Πίνακας 7: Average Purity - Anisotropically Distributed Blobs

10
0.91
0.99
1.00
20
-

Εικόνα 42: Average Purity - Anisotropically Distributed Blobs
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Noisy Moons
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.78
0.82
1.00
11

0.73
0.83
1.00
12

0.74
0.88
1.00
13

0.87
0.84
1.00
14

0.85
0.85
1.00
15

0.77
0.81
1.00
16

0.77
0.82
1.00
17

0.73
0.85
1.00
18

0.79
0.82
1.00
19

0.84
0.84
1.00
20

0.87
0.84
1.00

0.85
0.83
1.00

0.88
0.86
1.00

0.82
0.87
1.00

0.66
0.85
1.00

0.69
0.87
1.00

0.75
0.84
1.00

0.73
0.85
1.00

0.73
0.85
1.00

0.62
0.85
1.00

Πίνακας 8: Average Purity - Noisy Moons

Εικόνα 43: Average Purity - Noisy Moons

Noisy Circles
Πίνακας 9: Average Purity - Noisy Circles
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
ddstream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.54
0.58
1.00
11

0.51
0.51
1.00
12

0.53
0.53
1.00
13

0.51
0.51
1.00
14

0.52
0.52
1.00
15

0.53
0.53
1.00
16

0.52
0.51
1.00
17

0.55
0.54
1.00
18

0.56
0.54
1.00
19

0.53
0.53
1.00
20

0.54
0.55
1.00

0.57
0.52
1.00

0.53
0.54
1.00

0.52
0.52
1.00

0.55
0.55
1.00

0.54
0.52
1.00

0.53
0.53
1.00

0.53
0.53
1.00

0.56
0.52
1.00

0.52
0.52
1.00
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Εικόνα 44: Average Purity - Noisy Circles

Σύνοψη Αποτελεσμάτων
Η υλοποίηση μας σε όλα τα δεδομένα βρίσκει σταθερά, κατά μέσο όρο, την
καλύτερη συσταδοποίηση. Η μεγαλύτερη διαφορά στην ποιότητα συσταδοποίησης
μεταξύ των αλγορίθμων παρατηρείται στα Noisy Circles και Noisy Moons σύνολα
δεδομένων. Στο Noisy Circles, ο ddstream έχει 1.0 average purity κατά μέσο όρο σε
όλες τις παρτίδες, ενώ οι CluStream και Stream-Kmeans έχουν 0.53. Αντίστοιχα, στο
Noisy Moons, ο ddstream επίσης έχει 1.0 average purity έναντι του 0.78 και 0.84 που
έχουν οι CluStream και Stream-Kmeans. Τα αποτελέσματα είναι λογικά, καθώς βασικό
μειονέκτημα των CluStream και Stream-Kmeans, οι οποίοι ακολουθούν την λογική του
K-Means, είναι πως δυσκολεύονται να ανακαλύψουν συστάδες οι οποίες δεν έχουν
ελλειψοειδή μορφή. Στο Blobs (5) σύνολο δεδομένων πέντε ελλειψοειδών συστάδων,
όλοι οι αλγόριθμοι βρίσκουν σχετικά καλά αποτελέσματα συσταδοποίησης. Υπάρχει
μερική επικάλυψη στις 4 συστάδες, κάνοντας αδύνατη την ‘τέλεια’ συσταδοποίηση,
και ο μέσος όρος του average purity μεταξύ όλων των παρτίδων είναι 0.96 για τον
ddstream, 0.84 για τον CluStream και 0.81 για τον Stream-Kmeans. Επίσης, πολύ καλή
ποιότητα συσταδοποίησης επιτυγχάνεται στο Anisotropic Blobs σύνολο δεδομένων. Ο
ddstream έχει τα καλύτερα αποτελέσματα με 1.0 average purity, ενώ οι CluStream,
Stream-Kmeans επιτυγχάνουν 0.92 και 0.97 αντίστοιχα. Σε μεταβαλλόμενου μεγέθους
συστάδες, όπως βρίσκουμε στο Varied Blobs σύνολο δεδομένων, τα καλύτερα
αποτελέσματα επιτυγχάνονται από τον ddstream και Stream-Kmeans με 0.99 και 0.98
average purity για τις 20 παρτίδες. Ο CluStream έρχεται τρίτος με μόλις 0.79 average
purity. Τέλος, το πιο δύσκολο σύνολο δεδομένων για συσταδοποίηση είναι το Noisy
Blobs, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των συστάδων. Σε αυτό, το
average purity για του ddstream, CluStream και Stream-Kmeans είναι 0.96, 0.72 και
0.93 αντίστοιχα.
Σε όλα τα σύνολα δεδομένων κάναμε paired one tailed t-test με υπόθεση άνισης
κατανομής και α=0.05. Τα αποτελέσματα ddstream έναντι (CluStream, StreamKmeans) είναι Noisy Moons (10−11, 10−19), Anisotropic (10−10, 10−8), Noisy Circles
(10−29, 10−29), Varied Blobs (10−8 , 10−9), Blobs 5 (10−7, 10−7), Noisy Blobs
(10−7 , 10−6).
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Συσταδοποίηση υπό μεταβαλλόμενη κατανομή
Στο συγκεκριμένο πείραμα συγκρίνουμε την ποιότητα συσταδοποίησης υπο
συνθήκες μεταβαλλόμενης κατανομής των δεδομένων. Χρησιμοποιούμε σύνολο
δεδομένων 30.000 στοιχείων, το οποίο είναι συνδυασμός τριών άλλων και
απεικονίζεται στην Εικόνα 38. Όπως στα προηγούμενα πειράματα, χρησιμοποιούμε
διάρκεια 5 δευτερολέπτων για κάθε micro-batch και τα στοιχεία επίσης στέλνονται
ρυθμό 100 στοιχεία/δευτερόλεπτο. Η κατανομή των δεδομένων αλλάζει κάθε 10.000
στοιχεία ή περίπου 20 παρτίδες.
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
DistStream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
DistStream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
DistStream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
DistStream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
DistStream
Algorithm/
Batch #
CluStream
StreamKM
DistStream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.69
0.72
1.0
11

0.74
0.68
1.0
12

0.75
0.63
1.0
13

0.78
0.62
1.0
14

0.71
0.69
1.0
15

0.72
0.65
1.0
16

0.60
0.63
1.0
17

0.66
0.63
1.0
18

0.69
0.67
1.0
19

0.71
0.61
1.0
20

0.74
0.59
1.0
21

0.70
0.68
1.0
22

0.76
0.67
1.0
23

0.78
0.65
1.0
24

0.69
0.65
1.0
25

0.74
0.68
1.0
26

0.76
0.72
1.0
27

0.65
0.60
1.0
28

0.69
0.64
1.0
29

0.73
0.70
0.94
30

0.82
0.58
1.0
31

0.60
0.74
1.0
32

0.71
0.62
1.0
33

0.90
0.62
1.0
34

0.98
0.69
1.0
35

0.82
0.70
1.0
36

0.84
0.61
1.0
37

0.87
0.72
1.0
38

0.60
0.68
1.0
39

0.75
0.72
1.0
40

0.85
0.74
1.0
41

0.73
0.65
1.0
42

0.81
0.72
1.0
43

0.76
0.74
1.0
44

0.73
0.86
1.0
45

0.97
0.72
1.0
46

0.86
0.72
1.0
47

0.91
0.70
1.0
48

0.82
0.81
1.0
49

0.88
0.87
0.92
50

0.96
0.62
0.94
51

0.82 0.73 0.88
0.75 0.75 0.75
0.95 0.95 0.95
52
53
54

0.70
0.75
1.0
55

0.50
0.75
1.0
56

0.75
0.75
1.0
57

0.58
0.75
1.0
58

0.61
0.75
1.0
59

0.56
0.62
1.0
60

0.58
0.75
1.0

0.50
0.75
1.0

0.50
0.75
1.0

0.50
0.62
1.0

0.50
0.75
1.0

0.50
0.75
1.0

0.50
0.62
1.0

0.57
0.75
1.0

0.59
0.75
1.0

0.50
0.88
1.0

Πίνακας 10: Average Purity - Distribution Shifts
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Εικόνα 45: Αρχή συσταδοποίησης & πρώτη μεταβολή κατανομής

Εικόνα 46: Διαγραφή παλαιών micro clusters & δεύτερη μεταβολή κατανομής
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Εικόνα 48: Δεύτερη διαγραφή παλαιών micro clusters & τελική συσταδοποίηση

Εικόνα 47: (μόνο micro cluster) Δεύτερη διαγραφή παλαιών micro clusters & τελική συσταδοποίηση
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Σύνοψη Αποτελεσμάτων
Ο μέσος όρος του average purity για τις 60 παρτίδες, στο σύνολο δεδομένων
που παρουσιάζει δύο μεταβολές κατανομής, είναι 0.99 για το ddstream, 0.71 για το
CluStream και 0.69 για το Stream-Kmeans. Παρατηρούμε πως η κατανεμημένη
υλοποίηση του DenStream μπορεί να ανταπεξέλθει στις αλλαγές πολύ καλύτερα από
τις εναλλακτικές.
Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει το προγραμματιστικό πλαίσιο της
διπλωματικής είναι η δυνατότητα οπτικοποίησης των συστάδων για κάθε παρτίδα
δεδομένων. Στις Εικόνες 45, 46, 47, 48 έχουν επιλεχθεί συγκεκριμένες παρτίδες, για
τις οποίες απεικονίζονται τα αποτελέσματα συσταδοποίησης του ddstream. Η
οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω του πλαισίου μας, επιτρέπει στην ερευνήτρια
να διερευνήσει την ικανότητα του ddstream να ανταπεξέλθει στις μεταβολές
κατανομής. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια μπορεί να ελέγξει εάν μετά από κάθε αλλαγή
στην κατανομή (α) δημιουργούνται νέες συστάδες, (β) διαγράφονται οι παλαιές ή (γ)
μετακινούνται συστάδες προς τα νέα δεδομένα, προσαρμόζοντας τις μεταβλητές τους
στην νέα κατανομή.
Για ανάλυση της συσταδοποίησης με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να
γνωρίζουμε την θεωρία των αλγορίθμων του Κεφαλαίου 5. Επίσης, να γνωρίζουμε ότι
στο εργαλείο οπτικοποίησης που προσφέρει το προγραμματιστικό πλαίσιο: (α) Οι
potential micro clusters είναι σε μωβ χρώμα, με ‘x’ κέντρο και διακεκομμένη περίμετρο
με ακτίνα μήκους ε/Eps, (β) οι outlier micro clusters έχουν κόκκινη διακεκομμένη
περίμετρο με ακτίνα ε/Eps και ‘*’ κέντρο, (γ) τα ιστορικά δεδομένα από προηγούμενες
παρτίδες έχουν χαμηλότερη αδιαφάνεια (opacity) και παραμένουν σε μελλοντικές
παρτίδες, (δ) τα δεδομένα της τωρινής παρτίδας έχουν 100% αδιαφάνεια και μαύρο
όριο για να ξεχωρίζουν.
Παρατηρούμε στην Εικόνα 45, τις τρείς πρώτες συστάδες (Batch 1-3) όπου
γίνεται εκκίνηση της ddstream εφαρμογής. Κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι
(1) η μεγάλη διακύμανση στον αριθμό των στοιχείων σε κάθε παρτίδα, (2) ύπαρξη
συστάδων από την πρώτη παρτίδα, (3) γρήγορη δημιουργία νέων συστάδων που
ακολουθούν την κατανομή των δεδομένων ροής. Πρώτον, η μεγάλη διακύμανση
οφείλεται στο γεγονός πως αυτές είναι οι πρώτες συστάδες της εφαρμογή μας,
επομένως οφείλονται στο cold start. Στο Batch 1, η εφαρμογή δεν προλαβαίνει εντός
του χρονικού ορίου της παρτίδας (5 sec) να διαχειριστεί όλα τα δεδομένα που έστειλε
ο Kafka παραγωγός. Καθώς ταυτόχρονα γίνεται η εκκίνηση του προγράμματος. Όμως
αφού χρησιμοποιούμε Kafka, η Spark εφαρμογή κρατάει το σωστό offset και δεν
προσπερνάει κανένα στοιχείο. Ως αποτέλεσμα, η δεύτερη παρτίδα έχει επιπλέον όλα
τα στοιχεία που δεν πρόλαβε ο αλγόριθμος να επεξεργαστεί στην πρώτη και για αυτό
παρατηρούνται περισσότερα δεδομένα. Δεύτερον, πριν την πρώτη συστάδα έχουν
χρησιμοποιηθεί 150 στοιχεία για αρχικοποίηση της συσταδοποίησης. Αυτό είναι
αναγκαίο και σημαντικό βήμα στον ddstream για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Τρίτον, όπως ελπίζουμε, υπάρχει πολύ γρήγορη δημιουργία νέων συστάδων από
παρτίδα σε παρτίδα με βάση τους κανόνες του αλγορίθμου (Κεφάλαιο 5). Αυτό
υπονοεί καλή προσαρμογή του αλγορίθμου στην κατανομή του φορτίου.
Στο δεύτερο μέρος της Εικόνας 45, παρατηρούμε τρείς συστάδες (Batch 19-21)
οι οποίες απεικονίζουν την πρώτη μεταβολή στην κατανομή των δεδομένων της ροής.
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Στο Batch 19, έχουμε την τελευταία παρτίδα που περιέχει δεδομένα της κυκλικής
κατανομής. Παρατηρούμε, πως τα αποτελέσματα της συσταδοποίησης είναι πολύ καλά
και οι micro cluster ακολουθούν τέλεια την κατανομή του φορτίου. Η παρατήρηση
αυτή υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της μετρικής average purity για την κάθε
παρτίδα. Στα Batch 20 και 21, η κατανομή αλλάζει και παρατηρούμε μερικά micro
cluster (ειδικά μωβ, κόκκινη συστάδα) να αρχίζουν την προσαρμογή στον νέο φορτίο.
Οι micro clusters που έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενη κατανομή δεν
διαγράφονται άμεσα. Θέλουμε ο αλγόριθμος να προσαρμόζεται σε νέα φορτία με
λογικό ρυθμό, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιστορικά δεδομένα, ειδάλλως η συσταδοποίηση
δεν θα είχε αξία, και θα είχαμε μιας μορφής overfitting στην τωρινή παρτίδα. Ανάλογα
την τιμή του συντελεστή μείωσης λ του αλγορίθμου, η προσαρμογή στο νέο φορτίο
μπορεί να γίνει πιο γρήγορα ή πιο αργά.
Στην Εικόνα 46, απεικονίζονται οι παρτίδες 24 έως 26, στις οποίες ο
αλγόριθμος πλέον προσαρμόζεται πλήρως στην νέα κατανομή. Συγκεκριμένα,
βλέπουμε στο Batch 24 πως έχει ήδη γίνει δημιουργία καινούργιων micro cluster, και
στο Batch 25 διαγράφονται όλοι οι παλαιοί micro clusters, που είχαν δημιουργηθεί για
την προηγούμενη κατανομή. Ο αλγόριθμος ακολουθεί την στρατηγική κλαδέματος
(Κεφάλαιο 5) για την διαγραφή λανθασμένων συστάδων και η συσταδοποίηση πλέον
αντικατοπτρίζει πλήρως το καινούργιο φορτίο. Αντίστοιχα, στο δεύτερο μέρος της
εικόνας απεικονίζονται οι παρτίδες 39 έως 41. Εδώ παρατηρείται η δεύτερη αλλαγή
στην κατανομή των δεδομένων της ροής. Ο αλγόριθμος στο Batch 39, όπως
επιθυμούμε έχει δημιουργήσει σχεδόν ιδανική συσταδοποίηση για την κατανομή του
φορτίου δεδομένων που ‘έβλεπε’ παρτίδες 20 έως 39. Από την παρτίδα 40 γίνεται η
δεύτερη αλλαγή στην κατανομή και από την 41 βλέπουμε ήδη μερικά micro cluster να
προσαρμόζονται στο νέο φορτίο.
Τέλος, στην Εικόνα 48 παρατηρούμε τις παρτίδες 44-46 στις οποίες ο
αλγόριθμος εφαρμόζει ξανά την στρατηγική κλαδέματος, διαγράφοντας τους micro
cluster που ακολουθούν την παλαιά κατανομή και αφήνοντας μόνο όσους ακολουθούν
την νέα. Οι παρτίδες 58 έως 60 είναι οι τελευταίες του πειράματος, και είναι πλέον
εμφανές, πως η τελική συσταδοποίηση αντικατοπτρίζει την καινούργια κατανομή. Με
την βοήθεια αυτού του εργαλείου οπτικοποίησης και της μετρικής purity, η ερευνητής
είναι σίγουρη για την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την ικανότητα του αλγορίθμου
να προσαρμοστεί σε μεταβαλλόμενο φορτίο. Στην Εικόνα 47, απεικονίζονται μόνο οι
micro cluster των 44 έως 46 και 58 έως 60 παρτίδων. Μπορεί το χρώμα των συστάδων
να είναι αρκετά σκούρο, με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρη η συσταδοποίηση,
Δίνεται η δυνατότητα μέσω του εργαλείου, η ερευνητής να οπτικοποιήσει μόνο τις
συστάδες της παρτίδας, χωρίς τα ιστορικά δεδομένα ή τα δεδομένα παρτίδας.
Προτείνουμε στον αναγνώστη να επισκεφτεί τα συνοδευτικά notebooks, στα οποία
περιέχονται τα απεικονιζόμενα αποτελέσματα με μεγαλύτερη ευκρίνεια.
Κάναμε paired one tailed t-test με υπόθεση άνισης κατανομής και α=0.05. Τα
αποτελέσματα ddstream έναντι (CluStream, Stream-Kmeans) είναι (10−24, 10−43).
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Επεκτασιμότητα
Στο συγκεκριμένο πείραμα γίνεται έλεγχος της επεκτασιμότητας του ddstream.
Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 12 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του μέσου ρυθμού
επεξεργασίας της εισερχόμενης ροής δεδομένων, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των
Spark workers του κατανεμημένου συστήματος. Κάθε εργάτης node του συστήματος
μας έχει πόρους 2GB μνήμη και 1 core (2 threads/hyperthreading). Η επιλογή του
ρυθμού αποστολής των δεδομένων είναι 3k data/sec, η οποία βρέθηκε πειραματικά.

Εικόνα 49: Χρόνος επεξεργασίας παρτίδας (μη συγκλίνουσα).

Εικόνα 50: Χρόνος επεξεργασίας παρτίδας (συγκλίνουσα).
Επειδή το προγραμματιστικό πλαίσιο της διπλωματικής έχει υλοποιηθεί με
χρήση του Spark 3.0.2, η ερευνητής έχει πρόσβαση στο Spark Structured Streaming
UI. Μέσω αυτού προσφέρεται η δυνατότητα στο πλαίσιο μας, για online
παρακολούθησης της ροής δεδομένων και του ρυθμού επεξεργασίας αυτών, από τον
υλοποιημένο αλγόριθμο. Μέσω αυτού μπορέσαμε να βρούμε πειραματικά το ανώτατο
όριο για το δικό μας σύστημα.
Στην Εικόνα 49, απεικονίζεται ένα παράδειγμα εκτέλεσης του αλγορίθμου, στο
οποίο ο ρυθμός επεξεργασίας είναι μικρότερος από τον ρυθμό των εισερχόμενων
στοιχείων. Για αυτόν τον λόγο η μέση διάρκεια επεξεργασίας του κάθε batch αποκλίνει,
καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία ΄φτάνουν΄ στο σύστημα από τον Kafka
παραγωγό, και το offset του Spark καταναλωτή μένει όλο και πιο πίσω. Αντίστοιχα,
στην Εικόνα 50, απεικονίζεται μια εκτέλεση του αλγορίθμου στην οποία υπάρχει μικρή
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καθυστέρηση στην επεξεργασία μόνο των πρώτων παρτίδων, εξ’ αιτίας του cold start.
Στην συνέχεια όμως ο ρυθμός επεξεργασίας των δεδομένων αυξάνεται και τελικά ο
μέσος χρόνος επεξεργασίας συγκλίνει σε τιμή μικρότερη από την διάρκεια ενός batch
(5 seconds). Δοκιμάζοντας διαφορετικές τιμές ρυθμού αποστολής των δεδομένων από
τον Apache Kafka παραγωγό έγινε η επιλογή των 3 χιλιάδων δεδομένων ανά
δευτερόλεπτο, δηλαδή 15 χιλιάδων ανά παρτίδα. Το σύνολο δεδομένων που
χρησιμοποιούμε είναι δύο διαστάσεων.

Minimum
Average
Maximum

1 node
2 thread
3759.86
3796.98
3853.01

2 nodes
4 thread
3915.97
4043.14
4137.63

3 nodes
6 thread
3920.48
4025.07
4224.09

4 nodes
8 thread
4008.04
4083.11
4121.97

5 nodes
10 thread
4045.70
4071.29
4092.53

6 nodes
12 thread
4074.22
4124.82
4192.87

Πίνακας 11: Processing Rate (3k input rate, 2 dimensions, 5 run average)

Σύνοψη Αποτελεσμάτων
Για κάθε διαφορετικό σύστημα, από 1 έως 6 worker nodes, το πείραμα
επαναλαμβάνεται πέντε φορές και Ο Πίνακας 12 συνοψίζει τα πειραματικά μας
αποτελέσματα. Ο ρυθμός αποστολής της ροής δεδομένων είναι 3 χιλιάδες στοιχεία το
δευτερόλεπτο και η περίοδος παρτίδας είναι 5 δευτερόλεπτα. Στον πίνακα,
αποτυπώνονται για κάθε σύστημα που δοκιμάσαμε, ο μέσος, ο μέγιστος και ο
ελάχιστος ρυθμός επεξεργασίας των δεδομένων (average processing rate). Ο ρυθμός
επεξεργασίας που κρατάμε από κάθε πείραμα δεν λαμβάνει υπόψιν το αρχικό
μεταβατικό στάδιο (cold start) και είναι ο μέσος όρος των 100 batch ( από 5 έως 105)
της κάθε εκτέλεσης του αλγορίθμου.
Παρατηρούμε πως υπάρχει αύξηση του ρυθμού επεξεργασίας όταν πηγαίνουμε
από 1 σε 2 worker nodes. Όμως πολύ σύντομα η βελτίωση αυτή μειώνεται δραματικά,
με αποτέλεσμα να μην είναι προφανής η αξία προσθήκης περισσότερων worker nodes.
Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν αναμενόμενο, καθώς στα πειράματα επεκτασιμότητας
του DistStream [15] είναι προφανής η αξία προσθήκης και άλλων μηχανών,
αναφέροντας μέχρι και 10x αύξηση του throughput gain.
Κατά την αναζήτηση της πηγής των πειραματικών διαφορών, έγινε ανάλυση
του χρόνου εκτέλεσης των διαφορετικών σταδίων του αλγορίθμου. Η ικανότητα αυτή
προσφέρεται στο προγραμματιστικό μας πλαίσιο μέσω του Spark Web UI.
Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 51 απεικονίζεται γράφημα χρόνου εκτέλεσης της
υλοποίησης μας του κατανεμημένου DenStream για ένα worker node. Παρατηρούμε,
πως σε κάθε παρτίδα το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου επεξεργασίας, πηγαίνει σε
ένα method call της βιβλιοθήκης Py4J [64].
Κάναμε paired one tailed t-test με υπόθεση άνισης κατανομής και α=0.05. Τα
αποτελέσματα σε 2 node έναντι 1 είναι 0,00033. Ενώ αντίθετα το t-test δείχνει πως
πρόσθεση περισσότερων από 2 nodes δεν βελτιώνει τον ρυθμό επεξεργασίας. Αφού
τα 2 nodes έναντι 3,4,5,6 έχουν p values 0,44, 0,185, 0,236, 0,05 αντίστοιχα.
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Εικόνα 51: Γράφημα χρόνου εκτέλεσης της υλοποίησης μας του κατανεμημένου
DenStream
Υπενθυμίζουμε, πως το Spark προσφέρει προγραμματιστικές διεπαφές σε Java,
Scala, Python και R. Όμως, ανεξαρτήτως του API που διαλέξουμε, ο κώδικας που
τρέχει το Apache Spark είναι σε Scala, και επομένως τρέχει στο JVM. Το PySpark,
είναι το Python API για την Spark το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για την δημιουργία
του προγραμματιστικού μας πλαισίου και με το οποίο έχουμε υλοποιήσει την
κατανεμημένη έκδοση του DenStream, με βάση το DistStream. Η βιβλιοθήκη Py4J,
χρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσο στάδιο μετάφρασης του Python κώδικα μας, για
πρόσβαση στα JVM objects, με τα οποία λειτουργεί η Spark. Αυτό το ενδιάμεσο στάδιο
υπάρχει επειδή η Python δεν τρέχει εγγενώς στο JVM, και αποτελεί το βασικό
bottleneck του συστήματος μας. Ο τρόπος με τον οποίο το Py4J λειτουργεί είναι,
serialization των python objects, αποστολή και deserialization αυτών στους workers ως
JVM objects και μετά αντίστροφα serialization/deserialization σε Python objects.
Επομένως, η υλοποίηση μας στην Python παρουσιάζει πρόβλημα ανεπαρκούς επίδοσης
κατά την μετακίνηση δεδομένων (insufficient data movement).
Επομένως, η προσθήκη περισσότερων worker node στο σύστημα μας, ενώ
αυξάνει τον ρυθμό επεξεργασίας των στοιχείων κατά την εκτέλεση των σταδίων του
αλγορίθμου, δεν προσφέρει επιτάχυνση στον συνολικό ρυθμό επεξεργασίας της
παρτίδας. Επειδή, αυξάνοντας τα worker nodes ταυτόχρονα αυξάνεται και ο όγκος του
data movement, έχοντας ακόμα περισσότερους nodes για τους οποίους πρέπει να γίνει
η μετατροπή σε JVM objects μέσω του Py4J.
Η υλοποίηση του DistStream/DenStream σε Scala [15], έχει καλύτερα
αποτελέσματα επεκτασιμότητας, καθώς η Scala τρέχει εγγενώς στο JVM και δεν
γίνεται συνεχόμενη μετάφραση των αντικειμένων. Στο κεφάλαιο Μελλοντικές
Επεκτάσεις, προτείνουμε επίλυση του προβλήματος της συμφόρησης στο σύστημα
μας, αποφεύγοντας την ανάγκη μετάφρασης των Python objects σε JVM objects
κάνοντας χρήση του Apache Arrow [63].
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Κεφάλαιο 8: Μελλοντικές Επεκτάσεις
Στην
συγκεκριμένη
διπλωματική
υλοποιήσαμε
ένα
ολοκληρωμένο
προγραμματιστικό πλαίσιο που περιέχει όλα τα εργαλεία, συσταδοποίησης
κατανεμημένων ροών μεγάλων δεδομένων, που χρειάζεται η ερευνητής, από
δημιουργία συνόλων δεδομένων, μέχρι οπτικοποίηση αποτελεσμάτων και σύγκριση με
εναλλακτικές. Επιλέξαμε, ως βασικό κατανεμημένο αλγόριθμο συσταδοποίησης ροών
δεδομένων να χρησιμοποιήσουμε τον DistStream/DenStream, τον οποίον υλοποιήσαμε
με χρήση της Python και του Spark 3.0.2. Αναλυτική εξήγηση της αρχιτεκτονικής μας
καθώς και λόγοι επιλογής των διαφορετικών τεχνολογιών συζητούνται στο Κεφάλαιο
6.
Αντίστοιχα στο Κεφάλαιο 7, έγινε αναλυτικός πειραματικός έλεγχος της ποιότητας
συσταδοποίησης, ανταπόκρισης σε μεταβαλλόμενες κατανομές και επεκτασιμότητας
του αλγορίθμου. Στα πειράματα επεκτασιμότητας, παρατηρήθηκε ένα βασικό
μειονέκτημα της υλοποίησης του DistStream/DenStream στην Python έναντι της Scala
υλοποίησης των Xu et al [15]. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συμφόρησης
λόγω data movement και serialization/deserialization, μεταξύ των Python objects και
των JVM objects.
Η βασική μελλοντική επέκταση που προτείνουμε στο προγραμματιστικό μας
πλαίσιο, είναι η χρήση του Apache Arrow, ως ενδιάμεσο εργαλείο για την επικοινωνία
μεταξύ Python και Spark, εξαλείφοντας έτσι το πρόβλημα της συμφόρησης που
παρατηρήσαμε.
Το Apache Arrow [63] προσφέρει μια μορφή ορισμού των δεδομένων, η οποία
είναι ανεξάρτητή από την γλώσσα προγραμματισμού και αποθηκεύεται εντός μνήμης
(in-memory, language independent, columnar data storage). Προσφέρει επίσης
αναγνώσεις χωρίς ανάγκη αντιγραφής (zero copy read), δηλαδή ο CPU δεν χρειάζεται
να αντιγράψει τα δεδομένα από μια τοποθεσία της μνήμης σε άλλη. Επίσης, εάν γίνει
χρήση του Apache Arrow, αφού η αναπαράσταση των αντικειμένων από πλευράς
Python και Spark είναι ίδια, μπορούμε να αποφύγουμε τα serialization και
deserialization βήματα για την μεταξύ τους επικοινωνία.
Πειραματικά αποτελέσματα [62] δείχνουν πως το 91.8% του χρόνου εκτέλεσης
ενός αθροιστή με PySpark, καταναλώνεται από τα serialization/deserialization βήματα.
Αντίστοιχα, εάν τον αθροιστή τον πακετάρουμε σε Python UDF και χρησιμοποιήσουμε
Apache Arrow, παρατηρείται 20x επιτάχυνση, καθώς δεν χρειάζεται να γίνει
serialization/deserialization. Επομένως, μπορούμε να περιμένουμε έως και 20x
speedup, εάν χρησιμοποιήσουμε Apache Arrow και μετατρέψουμε σε Python UDF τις
συναρτήσεις (α) w(p): Εύρεσης κοντινότερου micro cluster και (β) g(p): Υπολογισμού
ανανέωσης των τοπικών micro cluster, οι οποίες εκτελούνται στους workers, όπως
απεικονίζονται στην Εικόνα 27.
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