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Iнтелектуальний аналiз даних в хмарних системах
Збiльшення обсягiв згенерованих даних змушує шукати новi пiдходи для виявлення i вико-

ристання цiнних знань з цих даних. Iнтелектуальний аналiз даних завжди був ефективним
iнструментом отримання з них корисної iнформацiї. Швидкiсть передачi даних мiж зберiга-
ючими пристроями та обчислювальними ресурсами – основна проблема швидкодiї аналiзу
даних на сьогоднiшнiй день.

Хмарнi системи – модель iнфраструктури, що мiстить пул ресурсiв i забезпечує ефективнiсть
аналiзу великих обсягiв iнформацiї. Ця модель розбиває великi набори даних i пiдготовлює
їх для вузла, де данi можуть бути обробленi локально, уникаючи затримок передачi по
мережi та зчитування з носiїв iнформацiї. Це робить можливим для людей, зрозумiти i
використати екзабайти iнформацiї в центрах обробки i зберiгання даних [1]. Отже, основна
мета – збiльшення швидкостi аналiзу даних в хмарних системах.

Для аналiзу даних необхiднi ефективнi масштабованi алгоритми, що дозволять вирiшити
задачу за прийнятний час. Одним з таких алгоритмiв є аглоритм Apriori на основi асоцiативних
правил. Я пропоную використовати саме його, оскiльки вiн легко пiддається масштабуваню i
досить простий. Алгоритми, побудованi на асоцiативних правилах, спрямованi на отримання
цiкавих кореляцiй, асоцiацiй серед безлiчi елементiв в транзакцiях бази даних або iнших схови-
щах даних. Розмiр вхiдних даних Apriori, як правило, досить великий i розподiлений. Таким
чином, хмара може бути iдеальною платформою для цього алгоритму. Тим не менш, класичний
алгоритм Apriori не призначений для виконання в середовищi хмари, так як iтеративний пiдхiд,
який вiн використовує, щоб отримати набори елементiв, якi часто зустрiчаються, викликає
повторювання сканування диска. Така висока частота запитiв до носiя iнформацiї робить
запуск алгоритму в хмарi недоцiльним [2]. Доцiльним є використання Apriori з MapReduce
технологiями, якi допоможуть оминути це вузьке мiсце. Ключовою перевагою MapReduce є
те, що вона автоматично органiзовує розпаралелену обробку великих обсягiв iнформацiї на
кластерах обчислювальної системи, приховуючи складнiсть реалiзацiї. Поєднання правил для
роботи Apriori i iнтелектуального аналiзу широко використовуються в рiзних областях, таких
як телекомунiкацiйнi мережi, маркетинг та управлiння ризиками.

Продуктивнiсть асоцiативних правил дуже залежить вiд генерацiї набору елементiв, якi
часто зустрiчаються. Таким чином, цей метод особливо добре пiдходить для аналiзу даних
i тексту в великих базах даних. У бiльшостi випадкiв користувачi не можуть зрозумiти i
перевiрити велику кiлькiсть складних асоцiативних правил. Таким чином, важливо, генерувати
тiльки “кориснi” правила, що задовольняють визначеним критерiям.

Алгоритм Apriori є одним iз самих широко використовуваних алгоритмiв для створення
асоцiативних правил, а MapReduce є основою для обробки проблем, якi можна паралелiзу-
вати в масштабах великих наборiв даних з використанням великої кiлькостi вузлiв, спiльно
iменованого кластера (якщо всi вузли знаходяться в однiй локальнiй мережi i використовують
аналогiчне обладнання) або мережi (якщо вузли загальнi для всiх географiчно i адмiнiстратив-
но розподiлених систем, а також використовують бiльш рiзнорiде обладнання). Обчислювальна
обробка може вiдбуватися на даних, що зберiгаються або у файловiй системi (неструктурованi),
або в базi даних (структурованi). MapReduce може використовувати географiчне розташування
даних – обробляти данi на серверах, що знаходяться поблизу мiсця зберiгання, для зменшення
передачi даних.
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