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Περίηψη

Τα δέντρα επιεμάτν ρησιμοποιούνται ς ευρετήρια ια ακοουίες ιοοικών δεδομένν.
Η ρήση τους είναι απαραίτητη σε αορίμους αναζήτησης που ρησιμοποιούνται στη ιοο-
ία. Τα τεευταία ρόνια ο όκος τν ιοοικών δεδομένν αυξάνεται συνεώς ό τν
εξείξεν της επιστήμης. Στο παίσιο της διπματικής μεετήηκαν οι κυριότεροι αόρι-
μοι ια κατασκευή δέντρν επιεμάτν στη μνήμη, στον σκηρό δίσκο και σε παράηους
υποοιστές. Έπειτα, υοποιήηκαν αόριμοι παράηης κατασκευής δέντρν επιεμάτν
με ρήση της τενοοίας Hadoop MapReduce έοντας ς άση τη μέοδο Trellis, της πιο
αποτεεσματικής τενικής κατασκευής δέντρν επιεμάτν στο σκηρό δίσκο. Τέος πρα-
ματοποιήηκαν μετρήσεις, οι οποίες δείνουν τη συμπεριφορά τν αορίμν σε παράηη
εκτέεση.

Λέξεις Κειδιά
DNA, ευρετήρια ια ακοουίες, ιοοικά δεδομένα, δέντρα επιεμάτν, κύρια μνήμη, Hadoop
MapReduce
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Abstract

Suffix trees are a form of index widely used for sequences of biological data. Their use is
crucial for search algorithms used in biology. In recent years science has produced growing
numbers of biological data. The aim of this diploma thesis was to study the main algorithms
for constructing suffix trees in memory, in the hard drive and in parallel systems. Secondly,
to implement algorithms for parallel construction of suffix trees using Hadoop MapReduce
and based on the technique of Trellis, the most efficient suffix tree construction method
in the hard drive today. Finally, experiments were conducted to evaluate the behaviour of
these algorithms in parallel execution.

Keywords
DNA, sequence index, biological data, suffix trees, main memory, Hadoop MapReduce
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Κεφάαιο 1

Εισαή

1.1 Αντικείμενο της διπματικής ερασίας

Το 2000 αποκδικοποιήηκε ια πρώτη φορά το ονιδίμα του ανρώπου. Η επιστημονική
αυτή επιτυία σήμανε την αρή μιας νέας εποής, με τον κάδο της ιοοίας να υπόσεται
ότι το μέον της ανρπότητας ρίσκεται στην κατανόηση της ειτουρίας του ανρώπι-
νου DNA. Εξείξεις στην επιστήμη κατέστησαν δυνατό να διααστεί και να αποηκευτεί σε
υποοιστές μεάος όκος ιοοικών δεδομένν υπό τη μορφή ακοουιών. Η ανάκη
ια στατιστική ανάυση και αποδοτική επεξερασία αυτών τν δεδομένν έννησε τον κάδο
της Υποοιστικής Βιοοίας. Οι αόριμοι ια ιοοικά δεδομένα εκτεούνται πού απο-
δοτικότερα όταν ίνεται ρήση ευρετηρίου. Το σημαντικότερο από τα ευρετήρια που έουν
προταεί είναι το δέντρο επιεμάτν (suffix tree). Καώς το προς ευρετηριοποίηση ιοοικό
υικό ίνεται οοένα και περισσότερο, ξεπερνώντας την ρητικότητα της κεντρικής μνήμης
τν υποοιστών, δημιουρήηκε η ανάκη αποδοτικής κατασκευής τν δέντρν επιεμάτν
στον σκηρό δίσκο. Στο παίσιο αυτής της διπματικής ερασίας μεετώνται οι αόρι-
μοι κατασκευής δέντρν επιεμάτν στη μνήμη, στον σκηρό δίσκο και παράηα. Ακόμα,
ίνεται μια προσπάεια παραηοποίησης του αποδοτικότερου από τους αορίμους κατα-
σκευής στον σκηρό δίσκο μέσ του Hadoop MapReduce. Το Hadoop MapReduce είναι μια
πρόσφατη τενοοία που επιειρεί να καταστήσει προσιτή τόσο την ανάπτυξη παράην
εφαρμοών, όσο και την εκτέεσή τους σε cluster απών υποοιστών.

1.2 Συνεισφορά

Αρικά μεετήηκαν αόριμοι κατασκευής δέντρν επιεμάτν. Ιδιαίτερο άρος δόηκε
στη μεέτη του αόριμου του Ukkonen που κατασκευάζει σε ραμμικό ρόνο και ώρο
το δέντρο επιεμάτν μιας συμοοσειράς, διαάζοντας την από αριστερά προς τα δεξιά. Ο
αόριμος του Ukkonen κατασκευάζει το δέντρο σε n φάσεις. Κάε φάση περιαμάνει μια
σειρά επεκτάσεν τν ακμών του υπάροντος δέντρου έτσι ώστε να προστεεί ο n-οστός
αρακτήρα. Μια σειρά έξυπνν παρατηρήσεν, όπς η ρήση συνδέσμν επιέματος, επι-
ταύνουν την εξεύρεση τν ακμών που ρειάζονται επέκταση σε κάε φάση, προσδίδοντας
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12 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

ραμμικότητα στον αόριμο. Όμς ο αόριμος του Ukkonen αποτυάνει ια μεάες
εισόδους, καώς το δέντρο επιεμάτν ρειάζεται ώρο ποαπάσιο της ακοουίας που
περιράφει, με αποτέεσμα να ξεπερνά σε μέεος την ρητικότητα της κύριας μνήμης τν
υποοιστών. Έτσι στη συνέεια μεετήηκαν οι τενικές που έουν προταεί ια αντιμετώ-
πιση αυτού του προήματος και κατασκευάζουν το δέντρο επιεμάτν στον σκηρό δίσκο.
Η αποδοτικότερη αυτών τν τενικών ονομάζεται Trellis. Η προσέιση του Trellis είναι να
Χρίσει την είσοδο σε κομμάτια σταερού μεέους, κατασκευάζοντας ια το κάε ένα το
αντίστοιο δέντρο επιεμάτν ρησιμοποιώντας τον αόριμο του Ukkonen. Στη συνέεια
κατακερματίζει το κάε δέντρο σε προεματικά υποδέντρα με άση προέματα μεταητού μή-
κους που έει προϋποοίσει. Στο τέος συνεύει τα υποδέντρα που φέρουν το ίδιο αρικό
πρόεμα και δίνει ς έξοδο προεματικά δέντρα που περιέουν συνοικά την ίδια πηροφορία
με το πήρες επιεματικό δέντρο, ρίς όμς το καένα ξεριστά να ξεπερνά σε απαιτή-
σεις την κεντρική μνήμη του υποοιστή. Τα προέματα μεταητού μήκους υποοίζονται
έτσι ώστε το καένα να έει συνότητα ιότερη από ένα κατώφι t στο αρείο εισόδου.
Ο ίδιος αριμός ρησιμοποιείται ς μήκος κομματιού ια το ρισμό της εισόδου. Το κα-
τώφι είναι αριμός υποοισμένος έτσι ώστε ένα δέντρο επιεμάτν με t φύα να ράει
σε ένα δοσμένο μέεος κεντρικής μνήμης. Έτσι το Trellis διασφαίζει ότι όες οι ερα-
σίες συμαίνουν αποδοτικά στη μνήμη. Όπς διαπιστώνουμε από την παραπάν περιραφή,
η επεξερασία οποιουδήποτε κομματιού της ακοουίας εισόδου είναι ανεξάρτητη από την
επεξερασία τν υπόοιπν. Επίσης, η συώνευση τν υποδέντρν με το ίδιο πρόεμα είναι
ανεξάρτητη από όα τα άα υποδέντρα. Έτσι φαίνεται ότι η διαδικασία μπορεί να παραη-
οποιηεί, αναέτοντας τις επιμέρους ανεξάρτητες ερασίες σε διαφορετικούς υποοιστές.

Η μεέτη συνείστηκε με το Hadoop MapReduce που ρησιμοποιήηκε ια την υοποί-
ηση του προράμματος. Το Hadoop MapReduce είναι μια νέα τενοοία που αποποιεί την
κατασκευή και εκτέεση παράην προραμμάτν. Πρόκειται ια ένα framework ραμμένο
σε Java το οποίο υποστηρίζει εφαρμοές παράηης επεξερασίας μεάου όκου δεδο-
μένν και είναι εεύερη υοποίηση του Google MapReduce. Το Hadoop προσφέρει ένα
επίπεδο αφαίρεσης στη διαδικασία ανάπτυξης παράην προραμμάτν, ανααμάνοντας
να διαειριστεί το διαμοιρασμό τν δεδομένν, την συκέντρση τν αποτεεσμάτν, τις
πιανές αποτυίες κόμν και άα έματα που κανονικά α ρειαζόταν ο προραμματιστής
να υοποιήσει. Ο προραμματιστής αρκεί να ράψει πρόραμμα σε Java ρησιμοποιώντας
ιιοήκες του Hadoop και υοποιώντας τον αόριμο του σύμφνα με τη οική τν
συναρτήσεν Map και Reduce, έτσι ώστε να εκμεταευτεί την παράηη επεξερασία που
προσφέρει το cluster. Συκεκριμένα ένα πρόραμμα MapReduce αποτεείται από δύο συναρ-
τήσεις την map και την reduce. Η κάε μία εκτεείται παράηα από το cluster, αά οι
δύο φάσεις εκτεούνται σειριακά μεταξύ τους, με τα αποτεέσματα της map να αποτεούν εί-
σοδο στη reduce. Η συνάρτηση map πρέπει να είναι έτσι προραμματισμένη ώστε να δέεται
ένα κομμάτι της εισόδου και να δίνει ς έξοδο ζευάρια (κειδί, τιμή). Οι έξοδοι όν τν
κόμν του cluster ια τη συνάρτηση map ομαδοποιούνται με άση το κειδί και ίνεται μία
κήση της συνάρτησης reduce ια κάε μοναδικό κειδί, δίνοντας ς είσοδο όες τις τιμές
που ρίσκονται σε ζευάρι με το συκεκριμένο κειδί. Τα αποτεέσματα αποηκεύονται στο
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δίσκο και αποτεούν την τεικό αποτέεσμα.
Στη συνέεια υοποιήηκε παράηο πρόραμμα κατασκευής δέντρν επιεμάτν ασι-

σμένο στην κεντρική ιδέα του Trellis και στο προραμματιστικό μοντέο του MapReduce.
Αναυτικά, η τενική του Trellis υοποιήηκε κατά MapReduce με δύο ερασίες που εκτε-
ούνται σειριακά μεταξύ τους. Η πρώτη υποοίζει τα προέματα μεταητού μήκους, -
ρίζοντας την είσοδο σε κομμάτια και μετρώντας σε κάε κομμάτι τη συνότητα μιας ίστας
προεμάτν. Στη συνέεια στη φάση reduce, αροίζονται οι συνότητες του κάε προέμα-
τος έτσι ώστε να ρεεί η συνότητά του συνοικά στην είσοδο. Τα προέματα που έουν
συνότητα ιότερη από το κατώφι κρατιούνται ς τεικά, ενώ τα υπόοιπα επιμηκύνονται
κατά ένα αρακτήρα μία φορά ια κάε ράμμα του αφάητου και αποτεούν είσοδο στην
επόμενη επανάηψη της ερασίας. Κατόπιν υοποιήηκαν τα στάδια κατασκευής προεματι-
κών υποδέντρν και συώνευσης τους σε προεματικά δέντρα του Trellis. Τα στάδια αυτά
προραμματίστηκαν σε μια ερασία MapReduce, με τη συνάρτηση map να δέεται ς είσοδο
ένα κομμάτι της εισόδου, να κατασκευάζει ια αυτό το κομμάτι τα προεματικά υποδέντρα και
να δίνει έξοδο ζευάρια (πρόεμα, προεματικό υποδέντρο). Το Hadoop ομαδοποιεί τα ζευ-
άρια κατά πρόεμα και η συνάρτηση reduce ανααμάνει να συνεύσει όα τα υποδέντρα
που μοιράζονται το ίδιο πρόεμα. Αξίζει να σημειεί ότι ια τη συνάρτηση map υοποιήη-
καν 3 εκδοές με άση διαφορετικούς αορίμους. Συκεκριμένα υοποιήηκε ένας απός
αόριμος που σαρώνει μια φορά το κείμενο ια κάε πρόεμα και κατασκευάζει απευείας
το προεματικό υποδέντρο. Επίσης υοποιήηκε ο αόριμος Ukkonen σε Java και αποτέ-
εσε άση ια μια δεύτερη εκδοή. Τέος μια υοποίηση του αορίμου του Ukkonen από
ιιοήκη της java με αορίμους ιοοικών δεδομένν ρησιμοποιήηκε σε μια τρίτη
εκδοή του προράμματος. Στις εκδόσεις που ρησιμοποιήηκε ο αόριμος του Ukkonen,
η τενική κατασκευής τν προεματικών υποδέντρν συνίσταται στην κατασκευή οόκηρου
το δέντρου επιεμάτν ια το κομμάτι που είναι είσοδος στη map και στη συνέεια στην
εξαή τν προεματικών υποδέντρν μέσ μιας διαδικασίας ακριούς ταιριάσματος του
κάε προέματος στο δέντρο και εξαή του υποδέντρου που ορίζεται από το τεικό σημείο
τν συκρίσεν. Το πεονέκτημα του απού, μη ραμμικού αορίμου είναι ότι κατασκευά-
ζοντας απευείας τα προεματικά υποδέντρα έει μικρότερες απαιτήσεις σε μνήμη και άρα η
ακοουία εισόδου μπορεί να ριστεί σε ιότερα κομμάτια και να ίνει καύτερη ρήση
ενός μικρού cluster με ταυτόρονη μείση του αριμού τν ενδιάμεσν εραφών. Αντίετα,
ο ραμμικός αόριμος του Ukkonen απαιτεί τεμαισμό της εισόδου σε μικρά κομμάτια, α-
ρακτηριστικό που μας ανακάζει να δημιουρήσουμε ποές μικρές ερασίες με την ακόουη
αύξηση και στον αριμό τν ενδιάμεσν εραφών. Η διαδικασία συώνευσης επιειρεί να
προσέσει όες τις ακμές όν τν υποδέντρν που είναι είσοδος στη συνάρτηση reduce σε
ένα κύριο προεματικό δέντρο που είναι και η τεική έξοδος της συνάρτησης.

Η πειραματική αξιοόηση στόευσε στη σύκριση της απόδοσης τν παραπάν εκδοών
τόσο ια αυξανόμενου μεέους ακοουίες εισόδου όσο και ια αυξανόμενο πήος υποο-
ιστών στο cluster. Η παραηοποίηση αυτού του αορίμου α έπρεπε να δώσει αποοη-
τευτικά αποτεέσματα ό της ανάκης παρουσίας οόκηρν τν ακοουίν εισόδου σε
κάε κόμο του cluster ια τη διαδικασία της συώνευσης. Η ανάκη του αορίμου ια
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μεταφορά ποών δεδομένν είναι ένας σημαντικός παράοντας καυστέρησης, δεν δρα όμς
αναστατικά στο να ετιούν τα αρακτηριστικά της εκτέεσης σε σέση με το Trellis.
Συνοικά οι μετρήσεις μας δείνουν ότι με ρήση ενός μικρού cluster 10 υποοιστών η
διαδικασία ευρετηριοποίησης παρουσιάζει αύξηση απόδοσης, και κυρίς έει τη δυνατότητα
να ευρετηριοποιήσει αποδοτικά μεαύτερες ακοουίες από ότι το Trellis.
Συνοπτικά, η συνειφορά της διπματικής αφορά στα παρακάτ έματα:α

• Μεέτη τενικών αποδοτικής κατασκευής δέντρν επιεμάτν

• Υοποίηση προράμματος παράηης κατασκευής δέντρν επιεμάτν

• Πειραματική αξιοόηση υοποιήσεν

1.3 Οράνση
Το κείμενο της διπματικής αποτεείται από 6 κεφάαια. Το παρόν κεφάαιο είναι το

πρώτο και σε αυτό ίνεται αναφορά στο αντικείμενο της διπματικής, στη συνεισφορά της
ερασίας στον τομέα έρευνας που αφορά το αντικείμενο και στον τρόπο οράνσης του υπό-
οιπου κειμένου. Στο δεύτερο κεφάαιο επιειρείται η παροή του απαραίτητου υποάρου
που ρειάζεται ο ανανώστης ια να κατανοήσει το σύνοο της ερασίας. Συκεκριμένα,
παρουσιάζονται αρικά κάποιες ασικές έννοιες τις ιοοίας. Στη συνέεια παρουσιάζονται
διάφορα ευρετήρια και αόριμοι προσειστικού ταιριάσματος που έουν προταεί ια τα
ιοοικά δεδομένα, με έμφαση στα δέντρα επιεμάτν και τους αορίμους προσειστι-
κού ταιριάσματος που τα ρησιμοποιούν. Έπειτα αναύονται διάφοροι αόριμοι κατασκευής
δέντρν επιεμάτν που δρουν στη μνήμη, στον σκηρό δίσκο και σε παράηα συστήματα.
Τέος, ο ανανώστης εισάεται στην τενοοία Hadoop MapReduce. Στο τρίτο κεφάαιο
ίνεται ανάυση του αορίμου Trellis, του αποδοτικότερου αορίμου κατασκευής δέ-
ντρν επιεμάτν στον σκηρό δίσκο. Στο τέταρτο κεφάαιο παρουσιάζεται η συνεισφορά
της ερασίας αυτής σε επίπεδο υοποιήσεν. Συκεκριμένα, παρουσιάζεται αρικά ο τρόπος
με τον οποίο η ασική ιδέα του Trellis προσαρμόζεται στο προραμματιστικό μοντέο του
MapReduce. Στη συνέεια παρουσιάζεται η υοποίηση ια το στάδιο κατασκευής προεμά-
τν, οι διαφορετικές υοποιήσεις ια το στάδιο κατασκευής προεματικών υποδέντρν και η
υοποίηση του σταδίου συώνευσης υποδέντρν σε δέντρα. Στο πέμπτο κεφάαιο παρου-
σιάζονται οι μετρήσεις που έιναν ια τις παραπάν υοποιήσεις με σκοπό την κατανόηση της
συμπεριφοράς τους σε πραματικές συνήκες και μεάες εισόδους. Ακοουούν στο έκτο
κεφάαιο μια σύνοψη τν συμπερασμάτν της διπματικής και προτάσεις ια μεοντικές
ερασίες. Στο τέος ρίσκεται η ιιοραφία.



Κεφάαιο 2

Υπόαρο

Σε αυτό το εισαικό κεφάαιο α ασοηούμε αρικά με την έννοια τν ιοοικών
δεδομένν και τις τενοοίες που έουν αναπτυεί ια να έουμε αποδοτική αναζήτηση
μέσα σε αυτά. Στη συνέεια α αναφερούμε στην ιστορική εξέιξη τν μεόδν κατασκευής
ενός συκεκριμένου είδους ευρετηρίου ιοοικών δεδομένν που έει αποδειεί πς επι-
ταύνει ιδιαίτερα τη διαδικασία αναζήτησης. Τέος, α παρουσιαστεί η τενοοία Hadoop
MapReduce που μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε και να εκτεούμε παράηα προράμ-
ματα.

2.1 Βιοοικά Δεδομένα και Αόριμοι Ταιριάσματος

Η κηρονομικότητα τν αρακτηριστικών ανρώπν και ζών αά και η ποικιομορ-
φία μεταξύ ατόμν του ιδίου είδους ήταν πάντα νστή στον άνρπο. Έτσι νώριζε ότι
αν διασταυρώσει τα πιο παραικά του ζώα, τότε οόκηρη η επόμενη ενιά α είναι πιο
παραική ή ότι άμοι μεταξύ μεών της ίδιας οικοένειας α δώσουν ασενικά παιδιά. Ο
μηανισμός που κρύεται πίσ από την κηρονομικότητα αρακτηριστικών δεν είναι άος
από το ενετικό υικό. Το DNA είε ανακαυφεί από τον 19ο αιώνα, όμς η δομή του
έινε κατανοητή το 1953 από τους Watson και Crick. Σύμφνα με την ερασία τους, το
DNA αποτεείται από δύο αυσίδες συμπηρματικές μεταξύ τους. Η κάε αυσίδα αποτε-
είται από μονάδες που ονομάζονται νουκεοτίδια. Τα νουκεοτίδια είναι αζτούες άσεις
και διακρίνονται 4 είδη: αδενίνη (Α), υμίνη (T), κυτοσίνη (C) και ουανίνη (G). Οι άσεις
απαντώνται σε συμπηρματικά ζευάρια που ρίσκονται αντικριστά στις ίδιες έσεις τν
δύο αυσίδν. Έτσι η αδενίνη (A) ρίσκεται πάντα απέναντι από τη υμίνη (T) και η κυ-
τοσίνη (C) απέναντι από τη ουανίνη (G). Το DNA είναι υπεύυνο και ια την παραή
του σημαντικότερου συστατικού ενός κυττάρου, τν πρτεϊνών. Αντίστοια με το DNA, οι
πρτεΐνες αποτεούνται και αυτές από 20 διαφορετικές διακριτές μονάδες που ονομάζονται
αμινοξέα. Η μεέτη του ενετικού υικού δίνει αποτεέσματα στην ιατρική και τη ιοο-
ία, οηώντας στη μεέτη της εξέιξης τν ορανισμών και την αντιμετώπιση ενετικών
ασενειών. Τα συμπεράσματα στα οποία είαν καταήξει οι πρόονοί μας σήμερα συστη-
ματοποιούνται, ενώ διαρκώς ανακαύπτονται και νέα μυστικά του ενετικού κώδικα. Για να
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ίνουν όα αυτά δυνατά, είναι απαραίτητο να ίνονται αναζητήσεις στα ιοοικά δεδομένα με
αποτέεσμα ομοοίες μεταξύ ενετικού υικού, δηαδή ομοιότητες στη δομή και ειτουρ-
ία δύο ιομορίν που προέρονται από διαφορετικό άτομο. Για παράδειμα μπορεί έτσι να
μεετηεί ποιο ονίδιο πέρασε από δύο υιείς ονείς στο παιδί τους, με αποτέεσμα το παιδί
να κηρονομήσει κάποια σοαρή ενετική ασένεια. Η επιστήμη της πηροφορικής είναι οη-
ός στη διαδικασία αυτή. Τόσο το DNA, όσο και οι πρτεΐνες μπορούν να αναπαρασταούν
ς συμοοσειρές. Η αναζήτηση ομοοιών μπορεί να ίνει με τη ρήση κάποιου αορί-
μου ταιριάσματος ακοουιών. Ο όκος τν ιοοικών δεδομένν είναι τέτοιος που έεσε
νέες απαιτήσεις σε ήδη νστές τενοοίες της επιστήμης της πηροφορικής. Όπς α
δούμε, η ανάκη ια αποδοτικές σε ρόνο αναζητήσεις σε μεάο όκο ιοοικών δεδομέ-
νν οδήησε στην ανάπτυξη νέν δομών ευρετηρίν και τενικών ταιριάσματος ακοουιών,
εξειδικευμένν στα ιοοικά δεδομένα.

2.1.1 Δομές δεδομένν και αόριμοι προσειστικού ταιριάσμα-
τος

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δομές δεδομένν που έουν προταεί ια ρήση ς
ευρετήρια συμοοσειρών, καώς επίσης και τενικές που εφαρμόζονται από αορίμους ια
προσειστικό ταίριασμα συμοοσειρών και ρησιμοποιούν τα παραπάν ευρετήρια. Περισ-
σότερες επτομέρειες μπορούν να ρεούν στο [2].

Τενικές προσειστικού ταιριάσματος

Οι αόριμοι που εφαρμόζονται στις παραπάν δομές αφορούν κυρίς την αναζήτηση
μικρών ακοουιών ιοοικών δεδομένν (πρότυπα) πάν στην μεάη ακοουία που πε-
ριράφεται από το ευρετήριο. Η αναζήτηση αυτή μπορεί να αφορά είτε την ακριή ταύτιση του
προτύπου (exact matching), είτε την προσειστική ταύτισή του (approximate matching).
Η ακριής ταύτιση προτύπου συνίσταται στην εύρεση όν τν έσεν της ακοουίας που
εμφανίζεται ένα πρότυπο. Ήδη αναφέρηκε η μέοδος με την οποία ίνεται ακριής ταύτιση
προτύπου σε δέντρα επιεμάτν. Η προσειστική ταύτιση επιειρεί να ρει υποακοουίες
της ακοουίας εισόδου που να μοιάζουν αρκετά με το πρότυπο. Συκεκριμένα, η προσει-
στική ταύτιση ερεί μια υποακοουία ταυτόσημη με το πρότυπο όταν μεταξύ τους υπάρουν
το πού k άη. Λάος ορίζεται η εισαή, διαραφή ή αντικατάσταση αρακτήρα. Υπάρουν
παρααές στους αορίμους προσειστικής ταύτισης, ανάοα αν ερείται ότι τα άη
ρίσκονται στο πρότυπο ή στην ακοουία. Όοι οι αόριμοι προσειστικής αναζήτησης
ακοουούν συκεκριμένες τενικές. Αυτές οι τενικές είναι οι εξής:
Τενική “παραής ειτονιάς” (neighborhood generation): Η τενική αυτή πα-
ράει όες τις συμοοσειρές που έουν k άη σε σέση με την δοσμένη και ψάνει ια
αυτές μέσα στο κείμενο ρησιμοποιώντας ευρετήριο. Συκεκριμένα παράει ια ένα πρότυπο
το σύνοο τν εναακτικών μορφών που μπορεί να αποκτήσει όταν ίνουν k ααές (ει-
σαές, διαραφές και αντικαταστάσεις) στους αρακτήρες του. Στη συνέεια ψάνει κάε
μία εναακτική με ακριές ταίριασμα στη δομή δεδομένν. Το σύνοο τν συμοοσειρών
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που ταιριάζει με ένα πρότυπο με μέιστο αριμό αών k είναι πεπερασμένο και η κάε συμ-
οοσειρά που ανήκει στο σύνοο έει μήκος μέρι m+k, όπου m το μήκος του προτύπου.
Φυσικά το μέεος της k-ειτονιάς μεαώνει εκετικά με πουποκότητα O(mkk). Ο α-
όριμος αυτός δουεύει καά ια μικρά m και k, δηαδή μικρό μήκος προτύπου και ία
άη. Σε αντίετη περίπτση πρέπει να εεούν ποές εναακτικές. Ο τύπος δεδομένν
που προτείνεται ια αυτό τον αόριμο είναι είτε το δέντρο επιεμάτν, είτε ο πίνακας επι-
εμάτν. Σε αυτούς και μόνο τους τύπους δεδομένν μπορούμε να ψάξουμε ια οποιαδήποτε
υποσυμοοσειρά της ακοουίας εισόδου.
Τενική “διαμοιρασμού σε ακριή ταιριάσματα” (partitioning into exact
searching): Η τενική αυτή επιέει υποσυμοοσειρές του προτύπου που ερεί πς δεν
έουν άη, ψάνει ια αυτές στο ευρετήριο και συκρίνει την υπόοιπη συμοοσειρά του
προτύπου με τη υπόοιπη ευρεείσα ια να μετρήσει το συνοικό αριμό αών. Τα άη σε
αυτόν τον αόριμο μπορεί να ρίσκονται τόσο στο πρότυπο όσο και στο κείμενο. Συκε-
κριμένα η ασική ιδέα αυτού του αορίμου είναι ότι κάε συμοοσειρά με k άη μπορεί να
ριστεί σε k+1 τμήματα και τότε τουάιστον μία υποσυμοοσειρά δεν α περιέει άη. Ο
αόριμος ψάνει στο ευρετήριο όα τα κομμάτια στα οποία έει ριστεί η συμοοσειρά,
και στη συνέεια εέει τα μονοπάτια στα οποία εμφανίζονται σε σέση με το πρότυπο. O
εντοπισμός τν υποσυμοοσειρών μέσα στο κείμενο ίνεται με ευρετήριο, ενώ η σύκριση
τν ερούμενν ς ανασμένν κομματιών με on-line αόριμο. Όταν ερούμε ότι τα
άη ρίσκονται στο πρότυπο, τότε το ρίζουμε σε k+s κομμάτια. Είναι σίουρο ότι s
κομμάτια δεν α περιέουν άη σε οποιαδήποτε παρααή του προτύπου εμφανίζεται στο
κείμενο. Οι συμοοσειρές του κειμένου που εμφανίζουν και τα s κομμάτια εέονται περαι-
τέρ. Δεν είναι ξεκάαρο αν το s συμφέρει να είναι μεάο ή μικρό. Στην περίπτση που είναι
μεάο, τα κομμάτια που πρέπει να αναζητηούν είναι μικρά και παράουν ποά αποτεέ-
σματα, επιαρύνοντας τη δεύτερη φάση του αορίμου. Αν είναι μικρό, το φιτράρισμα είναι
πού αυστηρό και άνουμε αποτεέσματα. Η δομή δεδομένν που ερείται η καταηότερη
ια ευρετήριο είναι τα Q-samples, τα οποία όμς δεν είναι ρήσιμα αν το ποσοστό αών είναι
μεάο. Θερώντας ότι τα άη συμαίνουν στο κείμενο και δεδομένου ότι ρησιμοποιούμε
Q-grams ή Q-samples ια την αποήκευση του ευρετηρίου, τότε εξάουμε από το κείμενο
ανά σταερό διάστημα αρακτήρν h, ένα δείμα με μέεος q αρακτήρες. Στη διάρκεια της
αναζήτησης τα m-q+1 Q-grams εξάονται και ίνεται αναζήτηση τους στο ευρετήριο. Όταν
κάποιο ταιριάζει, η περιοή εέεται ια σστό αποτέεσμα. Το q πρέπει να είναι μικρό,
ώστε να μην έουμε πού μεάο σύνοο από q-samples, αά ταυτόρονα αρκετά μεάο
ια να έουμε ία σετικά στοιεία ια επιεαίση.
Υριδική τενική (intermediate partitioning): Η τενική αυτή διαέει έναν μέσο
δρόμο μεταξύ τν προηούμενν δύο, επιέοντας υποσυμοοσειρές που πρέπει να εμφανί-
ζονται αυτούσιες και παράοντας την υπόοιπη συμοοσειρά με “παραή ειτονιάς”. Και
ια αυτόν τον αόριμο υπάρουν εκδοές τόσο ια άος στο πρότυπο όσο και ια άος
στο κείμενο. Αρικά, όπς στο “διαμοιρασμό σε ακριή ταιριάσματα”, φιτράρει το ευρετήριο
ια να ρει υποσυμοοσειρές οι οποίες να περιέουν περιέουν άη. Στις υποσυμοοσει-
ρές αυτές εφαρμόζει την τενική της “παραής ειτονιάς”. Δεν υπάρει νστή υοποίηση
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του αορίμου αυτού με δέντρο επιεμάτν, αά α τον αναύσουμε επιραμματικά ια
την πηρότητα του κειμένου. Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν μια συμοοσειρά Α έει το πού
k άη σε σέση με μια συμοοσειρά Β, τότε υπάρει υποσυμοοσειρά της Α που να
εμφανίζεται με το πού k άη μέσα στο Β. Αν ερήσουμε ότι τα άη ρίσκονται στο
πρότυπο, τότε το ρίζουμε σε j κομμάτια, όπς στο “διαμοιρασμό σε ακριή ταιριάσματα”,
και μέσ του ευρετηρίου με διαδικασία ίδια με αυτή της “παραής ειτονιάς” ρίσκουμε
τα σημεία του κειμένου στα οποία εμφανίζονται τα κομμάτια αυτά, παρουσιάζοντας το πού
k/j άη. Στις έσεις που αποτεούν το αποτέεσμα του πρώτου ήματος, εέουμε την
υπόοιπη συμοοσειρά με on-line αόριμο. Η επιοή του j είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Για
j=1 ο αόριμος εξομοιώνεται με τον “παραή ειτονιάς”, ενώ ια j=k+1 εξομοιώνεται
με τον αόριμο “διαμοιρασμού σε ακριή ταιριάσματα”. Όσο μεαύτερο είναι το j, τόσο
μειώνεται το κόστος εύρεσης τν υποσυμοοσειρών του προτύπου μέσα στο ευρετήριο,
αά αυξάνεται το κόστος. Αν ερήσουμε ότι τα άη περιέονται στο κείμενο, τότε αυτό
α αποτεείται από j Q-samples. Σύμφνα με το ήμμα που αναφέρηκε παραπάν πρέπει να
υπάρει τουάιστον ένα Q-sample που να παρουσιάζεται στο πρότυπο έοντας το πού k/j
άη. Αυτή η μέοδος ψάνει κάε block Qi στο ευρετήριο τν Q-samples, αναζητώντας το
μικρότερο αριμό αών ια κάε ταίριασμα του q-sample μέσα στο Qi. Αν μια ομάδα από
q-samples ρεεί και τα άη είναι το πού k, τότε εέεται με on-line αόριμο.
Όπς α ίνει προφανές από το επόμενο κεφάαιο, δεν μπορούν να ρησιμοποιηούν όες οι
δομές δεδομένν με όους τους αορίμους. Στη συνέεια α παρουσιάσουμε τις διάφορες
δομές δεδομένν και στη συνέεια α επικεντρούμε σε αορίμους προσειστικού ται-
ριάσματος πάν σε δένδρα επιεμάτν. Για αορίμους σε άες δομές μπορούν να ρεούν
περισσότερες πηροφορίες στο [2].

Δομές δεδομένν

Οι δομές δεδομένν που ρησιμοποιούνται στην ευρετηριοποίηση ιοοικών δεδομένν
παρουσιάζουν διαφοροποίηση ς προς τις δυνατότητες τους και το ώρο που ρειάζονται
ια την αποήκευσή τους. Μέσα από τη μεέτη μας έινε φανερό ότι οι διάφορες προσε-
ίσεις προσπαούν να προσφέρουν είτε μικρούς ρόνους αναζήτησης, είτε μικρές απαιτήσεις
ώρου. Γενικά, οι δομές που δίνουν μικρότερους ρόνους κατά την αναζήτηση, απαιτούν
μεαύτερο ώρο στη μνήμη. Έτσι τα δέντρα επιεμάτν(Suffix Trees) απαιτούν τον
περισσότερο ώρο, αά δίνουν την δυνατότητα ρήορης αναζήτησης ια οποιαδήποτε έξη
μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες επιεμάτν (Suffix Arrays) έουν τις ίδιες δυνατότητες
αναζήτησης, απαιτούν ιότερο ώρο ια την αποήκευσή τους, αά είναι και πιο αροί. Τα
Q-Grams επιτρέπουν την αναζήτηση μόνο υποσυμοοσειρών που είναι μεαύτερες από q
αρακτήρες. Τέος ταQ-Samples επιτρέπουν τα ίδια με τα προηούμενα, αά ια ορισμένες
μόνο υποσυμοοσειρές. Πριν προρήσουμε στην παρουσίαση τν δύο πρώτν δομών αξίζει
να ορίσουμε την έννοια του επιέματος. Ως επίεμα (suffix) ορίζεται η υποσυμοοσειρά
(substring) μιας συμοοσειράς (string) που έει αρή κάποιο αρακτήρα της συμοοσειράς
και πέρας τον τεευταίο αρακτήρα της. Έτσι ια την συμοοσειρά “BANANA” το σύνοο
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τν επιεμάτν φαίνεται στον πίνακα 2.1.

BANANA
ANANA
NANA
ANA
NA
A

Πίνακας 2.1: τα επιέματα της συμοοσειράς ΒΑΝΑΝΑ

Δέντρο Επιεμάτν: Το δέντρο επιεμάτν (suffix tree) είναι μια δενδρική δομή
δεδομένν στην οποία αποηκεύεται το ευρετήριο μίας συμοοσειράς. Στα καδιά του δέ-
ντρου αναπτύσσονται όα τα επιέματα της συμοοσειράς εισόδου και στα φύα του οι
έσεις του πρώτου αρακτήρα του κάε επιέματος. Ένα παράδειμα με το δέντρο επιεμάτν
ια τη συμοοσειρά BANANA εικονίζεται στο σήμα 2.1.

Σήμα 2.1: Η συμοοσειρά BANANA, τα επιέματα της σε αντιστοίιση με τις έσεις που
εμφανίζονται και το αντίστοιο δένδρο επιεμάτν

Στο σήμα παρατηρούμε κάποιες από τις ιδιότητες τν δέντρν επιεμάτν:

1. Ένα δέντρο επιεμάτν που περιράφει μια συμοοσειρά με μήκος m έει m φύα.
2. Κάε εστερικός κόμος, εκτός από τη ρίζα, έει τουάιστον 2 παιδιά.
3. Κάε ακμή φέρει μη κενή υποσυμοοσειρά που ανήκει στη συμοοσειρά που περι-
ράφεται από το ευρετήριο.
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4. Ακμές που ξεκινούν από τον ίδιο κόμο δεν μπορούν να έουν ίδιο αρικό αρακτήρα.
5. Η συρραφή τν υποσυμοοσειρών τν ακμών που ορίζουν ένα μονοπάτι από τη ρίζα
του δέντρου σε ένα φύο μας δίνει ένα έκυρο επίεμα και η τιμή του φύου την
έση του επιέματος μέσα στην συμοοσειρά.

6. Η παρουσία ενός αρακτήρα που δεν ανήκει στο αφάητο της συμοοσειράς (εδώ το
$) είναι απαραίτητη ια να διασφαίσει ότι κανένα επίεμα δεν είναι πρόεμα (prefix)
άου, καώς και τον κανόνα 1 ια τον ίσο αριμό αρακτήρν και φύν στη συμ-
οοσειρά και το δέντρο.

Η παραδοσιακή ρήση του δέντρου επιεμάτν είναι ια ρήορη αναζήτηση ια ακρι-
είς (ρίς άη) εμφανίσεις μιας μικρής συμοοσειράς μέσα στη συμοοσειρά πάν στην
οποία έει οικοδομηεί το δέντρο. Η διαδικασία συνίσταται στο να ακοουήσουμε τις ακ-
μές του δέντρου από τη ρίζα προς τα φύα. Το πεονέκτημα αυτής της δομής είναι ότι
ο ρόνος αναζήτησης είναι ίσος με τον ρόνο που ρειαζόμαστε ια να επισκεφούμε τους
αντίστοιους κόμους. Είναι εμφανές ότι η πουποκότητα της αναζήτησης είναι O(m) όπου
m το μήκος της υποσυμοοσειράς που αναζητούμε. Αυτό είναι το ασικό πεονέκτημα της
ρήσης του δένδρου επιεμάτν σε μια τέτοια αναζήτηση, καώς ο ρόνος που απαιτείται ια
την αναζήτηση μιας μικρής υποσυμοοσειράς είναι ανεξάρτητος από το πόσο μεάη είναι η
συμοοσειρά τν δεδομένν. Τα ασικά μειονεκτήματα του δένδρου επιεμάτν είναι δύο.
Πρώτον, το μέεος του δένδρου είναι πού μεάο: στην καύτερη περίπτση ένα δένδρο
επιεμάτν μπορεί να είναι περίπου 9 φορές μεαύτερο από μέεος τν αρικών δεδομένν.
Δεύτερον, η φάση κατασκευής του είναι ιδιαίτερα ρονοόρα και μάιστα εμπέκει τυαίες
προσπεάσεις πάν στα δεδομένα κάτι το οποίο μειώνει ακόμα περισσότερο την απόδοση.

Πίνακας Επιεμάτν: Ο Πίνακας Επιεμάτν (Suffix Array) είναι μια διαφορετική εκ-
δοή του δέντρου επιεμάτν, με ιότερες απαιτήσεις ώρου, περίπου 4 φορές περισσότερες
από το αρικό κείμενο. Αντίστοια μας δίνει και μεαύτερους ρόνους αναζήτησης. Για να
το δημιουρήσουμε, αρκεί να επισκεφτούμε τα φύα του δέντρου επιεμάτν από αριστερά
προς τα δεξιά και να καταράψουμε τον αριμό του φύου. Έτσι ο πίνακας επιεμάτν είναι
ένας μονοδιάστατος πίνακας από αυτούς τους αριμούς. Αξίζει πάντς να σημειεί ότι έει
αποδειεί [1] πώς με την προσήκη πού μικρής πηροφορίας, οποιοσδήποτε αόριμος
ια δέντρα επιεμάτν μπορεί να μεταφερεί με την ίδια ρονική πουποκότητα σε πίνακες
επιεμάτν.

Q-gram: Το Q-gram έει ακόμα ιότερες δυνατότητες, με αντίστοιο κέρδος σε ώρο.
Αυτός ο τύπος δεδομένν περιορίζει το μήκος τν προτύπν που μπορούμε να αναζητήσουμε
στο ευρετήριο, με μέιστο έστ q. Το ευρετήριο αυτό αποηκεύει ια όες τις διαφορετικές
υποσυμοοσειρές με μήκος q τις έσεις που εμφανίζονται στο κείμενο.

Q-sample: Το Q-sample μειώνει ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις σε ώρο αποηκεύοντας
μόνο κάποια Q-grams από όα όσα έει το κείμενο.
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2.2 Προσειστικά ταιριάσματα με ρήση δέντρν επι-
εμάτν

Σε αυτό το κεφάαιο α επικεντρούμε στους αορίμους προσειστικού ταιριάσματος
προτύπου που είναι εξειδικευμένοι ια τη δομή τν δέντρν επιεμάτν. Αρικά α ορίσουμε
την έννοια του προσειστικού ταιριάσματος και στη συνέεια α αναύσουμε 3 αορίμους
που ρησιμοποιούν την παραπάν έννοια ια να κάνουν προσειστικά ταιριάσματα με ρήση
δέντρου επιεμάτν. Το προσειστικό ταίριασμα αποδεικνύεται στην πράξη πού πιο ρή-
σιμο από το ακριές. Αυτό ισύει ιδιαίτερα ια το πεδίο τν ιοοικών δεδομένν, αφού το
ενετικό υικό υφίσταται ααές τόσο κατά τη διάρκεια ζής ενός ορανισμού όσο και από
ενιά σε ενιά. Έει αποδειεί ότι μικρές ααές στο ενετικό υικό έουν ς συνέπεια
μεάες ααές στις ειτουρίες ενός ορανισμού. Έτσι είναι φανερό ότι όταν αναζητούμε
πηροφορίες σε ιοοικό υικό δεν μπορούμε να ορίσουμε το πρότυπο με μαηματική ακρί-
εια, αά αναμένουμε και αποτεέσματα που έουν υποστεί ααές. Μια ενική εικόνα ια
τους αορίμους που α αναύσουμε δίνεται από το [12].

Πριν προρήσουμε στην ανάυση τν τενικών ια προσειστικό ταίριασμα σε δέντρα
επιεμάτν, πρέπει πρώτα να τυποποιήσουμε το αμό στον οποίο διαφέρουν μεταξύ τους
δύο ακοουίες. Η πιο απή τυποποίηση εστιάζει στο να ρεεί το πήος τν συντακτικών
πράξεν που είναι απαραίτητες ια να ίνουν ίδιες οι δύο ακοουίες. Το πήος αυτό ονο-
μάζεται συντακτική απόσταση (edit distance) τν 2 ακοουιών. Οι επιτρεπτές συντακτικές
πράξεις είναι εισαή ή διαραφή αρακτήρα στην πρώτη ακοουία και η αντικατάσταση
ενός αρακτήρα της δεύτερης ακοουίας με αρακτήρα της πρώτης. Ένα παράδειμα φαίνεται
στον πίνακα 2.2.

Πράξη I M M M D D M R
Ακοουία 1 - μ ε σ ι τ ώ ν
Ακοουία 2 α μ έ σ - -  ς

Πίνακας 2.2: οι πράξεις μετασηματισμού της έξης “μεσιτών” στη έξη “αμέσς”

Η ακοουία με αφάητο I, D, M, R που περιράφει το μετασηματισμό μιας ακο-
ουίας σε μία δεύτερη ονομάζεται συντακτικό μεταραφής (edit transcript) ή απούστερα,
μεταραφή. Ο υποοισμός της συντακτικής απόστασης ρίσκεται στην καρδιά της προσε-
ιστικής αναζήτησης ενός προτύπου. Θα δούμε πώς μπορούμε με ρήση δυναμικού προραμ-
ματισμού να υποοίσουμε τη συντακτική απόσταση δύο ακοουιών. Η προσέιση αυτή
μπορεί να μετατραπεί και σε αόριμο προσειστικής αναζήτησης. Εδώ υποέτουμε ότι δεν
διαέτουμε κάποιο ευρετήριο ια τις ακοουίες.
Υποοισμός συντακτικής απόστασης: Έστ ακοουίες S1, S2 με |S1| = m και
|S2| = n. Θα συμοίζουμε με D(i, j) τη συντακτική απόσταση τν προεμάτν S1[1...i]
και S2[1...j]. Όπς αφήνει να εννοηεί η ρήση του όρου δυναμικός προραμματισμός, μπο-
ρούμε να υποοίσουμε τη συντακτική απόσταση τν δύο αυτών προεμάτν αναδρομικά,
υποοίζοντας τη συντακτική απόσταση μικρότερν προεμάτν. Αν η ακοουία S1 έει m
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ράμματα και ακοουία S2 έει n ράμματα, τότε η συντακτική απόσταση τους α συμοί-
ζεται με D(m, n). Για να υποοίσουμε το τεευταίο, αρκεί με δυναμικό προραμματισμό να
υποοιστούν τα D(i, j) ια όα τα δυνατά i και j. Η προσέιση του δυναμικού προραμ-
ματισμού απαιτεί τρία ήματα:

1. την αναδρομική σέση (recursive relation)
2. τον υποοισμό πίνακα (tabular computation)
3. την προς τα πίσ αναζήτηση (trackback)

Η αναδρομική σέση συνδέει την τιμή της D(i, j) με τιμές του D ια i’<i, j’<j. Οι δείκτες
αυτοί είναι ετικοί και η αναδρομή α εξαντηεί ια αρικές συνήκες οι οποίες ορίζονται D(i,
0) = i και D(0, j) = j. Η πρώτη αρική συνήκη είναι σστή, ιατί ια να μετασηματίσουμε
i αρακτήρες της πρώτης ακοουίας σε 0 αρακτήρες της δεύτερης, αρκεί να διαραφούν
όοι με ρήση i διαραφών. Η δεύτερη αρική συνήκη είναι επίσης σστή ιατί απαιτούνται
j εισαές στην αρικά κενή πρώτη ακοουία ώστε αυτή να ίνει ίδια με j αρακτήρες της
δεύτερης ακοουίας. Μπορούμε τώρα να ορίσουμε την αναδρομική σέση ς εξής:

D(i, j) = min[D(i− 1, j) + 1, D(i, j − 1), D(i− 1, j − 1) + t(i, j)]

όπου t(i,j) μια συνάρτηση που ισούται με το 1 αν S1(i) 6= S2(j) και 0 όταν S1(i) = S2(j).
Αφού ορίστηκε η αναδρομική συνάρτηση, στη συνέεια πρέπει να ρεεί τενική ια αποδο-
τικό υποοισμό του D(m,n). Μια αποϊκή προσέιση α ήταν η ρήση του αναδρομικού
ορισμού. Όμς αυτή η προσέιση δεν είναι αποδοτική ιατί ο αριμός τν αναδρομικών
κήσεν αυξάνει εκετικά με την αύξηση τν m, n. Μάιστα υπάρουν (m + 1) · (n + 1)

συνδυασμοί τν i, j, άρα υπάρουν (m+1) ·(n+1) αναδρομικές κήσεις που είναι δυνατόν να
ίνουν και το πήος ίνεται δυσανάοα μεάο. Παρατηρούμε ότι η μέοδος υποοισμού
από πάν προς τα κάτ δεν είναι αποδοτική. Η αντίστροφη πορεία υποοισμού, από κάτ
προς τα πάν, είναι πού καύτερη. Σε αυτή την προσέιση υποοίζεται πρώτα η τιμή της
D(i,j) ια τις μικρότερες δυνατές τιμές τν i, j. Κατόπιν υποοίζεται το D(i,j) αυξάνοντας
τις τιμές τν i, j. Ο υποοισμός ίνεται με τη ρήση πίνακα δυναμικού προραμματισμού
μεέους (m+1) · (n+1). Ένας πίνακας δυναμικού προραμματισμού ια τις συμοοσειρές
“writers” και “vintner” φαίνεται στον πίνακα 2.3. Τα στοιεία που αντιστοιούν στην ραμμή
και τη στήη 0 είναι οι αρικές συνήκες της αναδρομικής σέσης. Τα υπόοιπα m · n στοι-
εία του πίνακα μπορούν να υποοιστούν αυξάνοντας αρικά το i (μία σειρά τη φορά) και
μετά αυξάνοντας το j (όες οι στήες με τη σειρά ια αυτή τη σειρά). Ο υποοισμός τν
στοιείν του πίνακα μπορεί να ίνει σε σταερό ρόνο. Η συμπήρση του πίνακα απαιτεί
(m + 1) · (n + 1) πράξεις. Άρα η συντακτική απόσταση δύο ακοουιών μήκους m και n
απαιτεί ρόνο O(mn). Κατόπιν α πρέπει να εξάουμε το έτιστο συντακτικό μεταραφής.
Ο ευκοότερος τρόπος είναι να δημιουρήσουμε κατάηους δείκτες κατά τη συμπήρση
του πίνακα. Συκεκριμένα, όταν υποοίζεται η τιμή του στοιείου (i,j), έτουμε ένα δείκτη
από το στοιείο (i,j) σε ένα δεύτερο στοιείο. Το δεύτερο αυτό στοιείο είναι το:

1. (i,j-1), αν D(i,j) = D(i,j-1)+1
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2. (i-1,j), αν D(i,j) = D(i-1,j)+1
3. (i-1,j-1), αν D(i,j) = D(i-1,j-1) + t(i,j)

Ο κανόνας αυτός ισύει ια όα τα στοιεία του πίνακα, ακόμα και ια όσα ρίσκονται στη
ραμμή ή τη στήη 0. Τα στοιεία της ραμμής 0 δείνουν το στοιείο αριστερά τους, ενώ
τα στοιεία της στήης 0 το στοιείο πάν τους. Τα υπόοιπα στοιεία του πίνακα έουν
συνής πάν από έναν δείκτες. Για να ανακτήσουμε το έτιστο συντακτικό μεταραφής με
ρήση τν δεικτών αυτών αρκεί να ακοουήσουμε ένα από τα μονοπάτια που συνδέουν το
στοιείο (m,n) με το (0,0). Η ερμηνεία τν ημάτν μας από το (i,j) είναι η εξής: κίνηση προς
το (i,j-1) αντιστοιεί με εισαή (I) του αρακτήρα S2(j) στο S1, κίνηση προς το (i-1,j)
αντιστοιεί με διαραφή (D) του αρακτήρα S1(i) από το S1 και τέος κίνηση προς το (i-1,j-
1) αντιστοιεί σε αντικατάσταση του S1(i) από το S2(j), αν S1(i) 6= S2(j) ή ταύτιση τν
δύο αρακτήρν αν S1(i)=S2(j). Αν υπάρουν παραπάν από ένας δείκτες, τότε μπορούμε
να επιέξουμε οποιονδήποτε από αυτούς ια να κινηούμε. Αφού κάε φορά μετακινούμαστε
1 στήη ή 1 ραμμή ή 1 στήη και μία ραμμή σε έναν πίνακα m ραμμών και n στηών, το
μονοπάτι α απαιτήσει το πού m+n ήματα, άρα σε ρόνο O(m+n). Ένα παράδειμα πίνακα
δυναμικού προραμματισμού με συμπηρμένους τους δείκτες φαίνεται στον πίνακα 2.4.

Η παραπάν μέοδος ανακτά όες τις έτιστες δυνατές μεταραφές. Στη συνέεια α
αναύσουμε πώς ο παραπάν αόριμος σε συνδυασμό με δέντρο επιεμάτν έει οδηήσει
σε 3 διαφορετικούς αορίμους τύπου “παραή ειτονιάς”.
Αόριμος Jokinen & Ukkonen: Μια πρώτη προσπάεια ια ανάπτυξη τενικών ια
προσειστικό ταίριασμα σε δέντρο επιεμάτν έινε από τους Jokinen και Ukkonen το
1991 [20]. Στην ερασία τους ρησιμοποιούν τη τενική δυναμικού προραμματισμού που
περιράψαμε παραπάν. Επιπρόσετα, ορίζουν το συντομότερο επίεμα L(i,j), όπου i και j η
αρική και τεική έση του επιέματος μέσα στο κείμενο T. Η συντακτική απόσταση του
L(i,j) από το πρότυπο P μπορεί να υποοιστεί μέσ δυναμικού προραμματισμού και τεικά
το D(i,j) ισούται με την συντακτική απόσταση τν P[1...i] και T[j’...j], όπου j’ = j - L(i,j) + 1.
Ο αόριμος ρησιμοποιεί δέντρο επιεμάτν που ονομάζει SA(T). Επιπέον ρησιμοποιεί

D(i,j) w r i t e r s
0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 1 2 3 4 5 6 7
v 1 1 1 2 3 4 5 6 7
i 2 2 2 2 2 3 4 5 6
n 3 3 3 3 3 3 4 5 6
t 4 4 4 4 4 *
n 5 5
e 6 6
r 7 7

Πίνακας 2.3: ο πίνακας δυναμικού προραμματισμού ια τις έξεις “writers” και “vintner”
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πίνακα m+1 κειών παρόμοια με τις δομές D και L ο οποίος δρα οηητικά στην πηροφορία
του δέντρου επιεμάτν. Η στήη που αναπαριστά τη συντακτική απόσταση στην κατάσταση
r αναφέρεται ς dcol(r) και η στήη που αναπαριστά το μήκος τν ακοουιών αναφέρεται
ς lcol(r). Χρησιμοποιώντας αυτούς τους ορισμούς προρούν σε μια μέοδο δυναμικού
προραμματισμού που ρίσκει τα προσειστικά ταιριάσματα του προτύπου P στο κείμενο T
μέσ του δέντρου επιεμάτν SA(T). Η μέοδός τους δουεύει με τα εξής ήματα:

1. Διάσιση του ρήσιμου υποδέντρου U(P,k) του SA(T), αρίζοντας από τη ρίζα του
δέντρου και ρησιμοποιώντας ααμένο τον αόριμο του Dijkstra ια το εάιστο
μονοπάτι.

2. Όταν η διάσιση μπει στην κατάσταση r με μια μετακίνηση του τύπου goto(s,a)=r, τότε
ίνεται επεξερασία τν dcol(r) και lcol(r) μέσ δυναμικού προραμματισμού από το
a, dcol(s), rcol(s).

3. Αν το dcol(r)(m) ≤ k, τότε σημείσε όες τις καταστάσεις που είναι ειτονικές της
κατάστασης r και δεν είναι ήδη σημειμένες. Δώσε ς αποτέεσμα το άος του q,
όπου q ειτονική κατάσταση του r που δεν σημειώηκε.

Αναυτικότερα, έστ d(i,x) η εάιστη συντακτική απόσταση μεταξύ οποιουδήποτε επι-
έματος του x και του προτύπου p. Έστ επίσης l(i,x) το μήκος του μικρότερου τέτοιου
επιέματος. Η διάσιση του δέντρου αρίζει από τη ρίζα. Αρικά τα dcol και lcol μπορούν
να δείνουν οποιοδήποτε i. Η διάσιση του δέντρου ίνεται με τέτοιο τροπο ώστε όα τα
προσειστικά ταιριάσματα του P να ρεούν ρίς περιττές κινήσεις. Αυτό είναι εφικτό αν
κάε δείκτης (goto) του SA(T) δεν ίνεται διάσιση παραπάν από μία φορά. Αφού υπάρ-
ουν O(n) μετακινήσεις και κάε μετακίνηση ρειάζεται O(m) ρόνο, ρειαζόμαστε συνοικά
O(mn) ια τη συνοική διάσιση. Ας ορίσουμε τώρα το ρήσιμο υποδέντρο U(P,k). Έστ
(x) το μήκος του μεαύτερου επιέματος ψ της συμοοσειράς x. Προφανώς (x) = l(i,x).
Το ρήσιμο υποδέντρο U(P,k) του SA(T) είναι ο υποράφος που περιέει όες τις ρήσιμες
καταστάσεις και τους δείκτες μετακίνησης τν καταστάσεν αυτών.

D(i,j) w r i t e r s
0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 ← 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7

v 1 ↑ 1 ↖ 1 ↖← 2 ↖← 3 ↖← 4 ↖← 5 ↖← 6 ↖← 7

i 2 ↑ 2 ↖↑ 2 ↖ 2 ↖ 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6

n 3 ↑ 3 ↖↑ 3 ↖↑ 3 ↖↑ 3 ↖ 3 ↖↑ 4 ↖↑ 5 ↖↑ 6
t 4 ↑ 4 ↖↑ 4 ↖↑ 4 ↖↑ 4 ↖ 3 ↖↑ 4 ↖↑ 5 ↖↑ 6
n 5 ↑ 5 ↖↑ 5 ↖↑ 5 ↖↑ 5 ↑ 4 ↖ 4 ↖↑ 5 ↖↑ 6
e 6 ↑ 6 ↖↑ 6 ↖↑ 6 ↖↑ 6 ↑ 5 ↖ 4 ↖↑ 5 ↖↑ 6
r 7 ↑ 7 ↖↑ 7 ↖ 6 ↖↑ 7 ↑ 6 ↑ 5 ↖ 4 ← 5

Πίνακας 2.4: ο πίνακας δυναμικού προραμματισμού ια τις έξεις “writers” και “vintner” με
τους απαραίτητους δείκτες
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Αόριμος Ukkonen: Σε μετέπειτα ερασία του Ukkonen [18] αναπτύσσεται ακόμα
μία μέοδος ια δυναμικό προραμματισμό πάν σε δέντρα επιεμάτν με την τενική της
“παραής ειτονιάς”. Ο πιο φυσικός τρόπος ια να εφαρμοστεί η τενική του δυναμικού
προραμματισμού σε ένα δέντρο επιεμάτν είναι να ίνει μια διάσισή του κατά άος που α
ρει όες τις υποσυμοοσειρές P’ του κειμένου με συντακτική απόσταση μέρι k από το P.
Η αναζήτηση είναι εύκοη ιατί απά ρειάζεται να εεεί ένα μονοπάτι μέρι να συμούν
περισσότερα από k άη και το μονοπάτι να είναι ψευδές ή μέρι να φτάσουμε σε φύο οπότε
το μονοπάτι είναι στοιείο του P’. Η ερασία του Ukkonen ετιώνει την πουποκότητα του
αορίμου αυτού στη ειρότερη περίπτση από Θ(mn) σε Ο(n). Η ασική ιδέα είναι ότι το
κείμενο μπορεί περιέει ποές επαναήψεις τν ίδιν αρακτήρν. Θέτει οιπόν ένα όριο k
και εέει τα κειά του πίνακα δυναμικού προραμματισμού αρακτηρίζοντας ς απαραίτητα
μόνο τα κειά με τιμή ≤ k. Καεί ακόμα ιώσιμο k-προσειστικό πρόεμα το πρόεμα από
το οποίο εξαρτάται μια στήη του πίνακα. Έτσι ίδιοι αρακτήρες τις εισόδου α έουν ίδια
ιώσιμα k-προσειστικά προέματα. Για να αποφύει να εξετάσει κάποια στήη της οποίας το
ιώσιμο πρόεμα έει ήδη εξεταστεί, κρατάει πίνακες-στήες στο δέντρο επιεμάτν. Έτσι
μια στήη με ιώσιμο πρόεμα Q αποηκεύεται μαζί με το μονοπάτι του δέντρου από τη
ρίζα μέρι να φτάσουμε αυτό το πρόεμα. Η διάσιση του δέντρου επιεμάτν αποφεύει να
εξετάσει το ιώσιμο πρόεμα κάποιου αρακτήρα, αν το έει ήδη εέξει.
Αόριμος Cobbs: Η πιο πρόσφατη προσέιση επιειρήηκε από τον Cobbs [5]. Κύρια
έννοια στην ερασία αυτή έει το ιώσιμο επίεμα V(i,j) που ορίζεται ς το πρόεμα που
προέκυψε από την κανονικοποιημένη διάσιση του πίνακα δυναμικού προραμματισμού ια το
D(i,j). Όπς είδαμε στην ανάυση της μεόδου δυναμικού προραμματισμού, ια ένα ζευάρι
τιμών (i,j) μπορεί να υπάρουν ποά μονοπάτια εάιστου κόστους ια να φτάσουμε στην
πρώτη ραμμή. Ο αόριμος του Cobbs επιέει να μετακινείται στον πίνακα, προτιμώντας
κινήσεις προς τα πάν, μετά διαώνια και τέος οριζόντια. Το αποτέεσμα είναι ένα κανο-
νικοποιημένο μοναδικό μονοπάτι από το (i,j). Το μονοπάτι αυτό είναι έτιστο, και ορίζει
το ιώσιμο επίεμα V(i,j). Ο αόριμος δρα κατόπιν σε m ύρους ια την κατασκευή τν
ιώσιμν προεμάτν. Στον i-οστό ύρο κατασκευάζει το Vi από το Vi−1. Αρικά το Vi είναι
κενό. Κατασκευάζουμε υποψήφια μέη ια το Vi κάνοντας επεκτάσεις στα μέη του Vi−1

τόσο οριζόντια όσο και κάετα. Όταν ένα υποψήφιο πρόεμα p δημιουρηεί, εέεται η
κανονικότητα του και προστίεται στο Vi. Η διαδικασία συνείζεται μέρι να μην υπάρουν
άα υποψήφια προέματα. Όταν παραούν τα προέματα ια το τεικό Vm, τότε καένα
από αυτά αναζητείται με προτεραιότητα άους στο δέντρο επιεμάτν T.

2.3 Η διαρονική εξέιξη τν τενοοιών δέντρν επι-
εμάτν

Όπς είναι φανερό από τα παραπάν, τα δέντρα επιεμάτν είναι μια δομή που εξυπηρετεί
ιδιαίτερα ια τις ειτουρίες που επιζητούμε από ένα ευρετήριο ακοουιακών ιοοικών
δεδομένν. Σε αυτό το κεφάαιο α μεετήσουμε τις διάφορες αοριμικές προσείσεις και
προράμματα που έουν αναπτυεί ια την κατασκευή δέντρν επιεμάτν. Αρικά τα δέντρα
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επιεμάτν κατασκευάζονταν στη μνήμη. Πρόκειται ια πρώιμες τενικές που ασοούνται με
την ευρετηριοποίηση μικρών εισόδν. Γρήορα έινε φανερό ότι το δέντρο επιεμάτν μπορεί
να ίνει πού μεάο ια τη μνήμη τν υποοιστών. Έτσι αναπτύηκαν τενικές που
ρησιμοποιούν το σκηρό δίσκο ια την κατασκευή. Τέος παρουσιάζουμε και μια παράηη
μέοδο που εκμεταεύεται τους σύρονους πουπύρηνους υποοιστές.

2.3.1 Κατασκευή δέντρν επιεμάτν στη μνήμη

Θα ξεκινήσουμε με ενικούς αορίμους κατασκευής δέντρου επιεμάτν οι οποίοι στο-
εύουν στην ευρετηριοποίηση δεδομένν που ράνε στη μνήμη. Αποϊκή προσέιση:
Η αποϊκή προσέιση συνίσταται στο να να εισάουμε με τη σειρά όα τα επιέματα σε όες
τις δυνατές έσεις. Πρώτη εισάεται η ίδια η συμοοσειρά μαζί με το τερματικό σύμοο,
S[0..n-1]$, και κατόπιν όα τα υπόοιπα επιέματα. Για κάε επίεμα που εισάεται στο δέ-
ντρο, ξεκινάμε από τη ρίζα του δέντρου και προς τα φύα του δέντρου, συκρίνοντας τους
αρακτήρες του επιέματος με τους αρακτήρες που είναι αποηκευμένοι στην ακμή. Άμα
φτάσουμε σε κόμο α διαέξουμε ς επόμενη ακμή αυτή που αρίζει με επόμενο αρακτήρα
τον επόμενο αρακτήρα του επιέματος . Λό του τεικού συμόου $ είναι σίουρο ότι α
φτάσουμε σε αρακτήρα του επιέματος που διαφέρει από τον αντίστοιο της ακμής. Σε αυτό
το σημείο α προσέσουμε καινούρια ακμή, με τους αρακτήρες του επιέματος που περίσ-
σεψαν, καώς και καινούριο φύο με όνομα τη έση του προέματος στην ακοουία. Η
προσέιση αυτή, ενώ δίνει σστά αποτεέσματα, είναι πού αρή με πουποκότητα O(n2)

καώς απαιτεί n+1 επαναήψεις ια την εισαή n+1 επιεμάτν (το μήκος της ακοου-
ίας και ο τερματικός αρακτήρας) και περίπου O(n) συκρίσεις αρακτήρν στο εκάστοτε
δέντρο.
Γραμμικός Αόριμος Weiner: Ο πρώτος ραμμικός αόριμος κατασκευής δέντρο
επιεμάτν διατυπώηκε από τον P. Weiner το 1973, [21]. Σε αυτή την ερασία προτείνεται
ια πρώτη φορά η ρήση συνδέσμν επιεμάτν. Επιτρέπει την πρόσεση αρακτήρν και
προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Αποτεεί τη άση ια όους τους μετέπειτα ραμμικούς
αόριμους. Χρησιμοποιεί όμς εξαιρετικά πού ώρο, O(n ∗ s) όπου s το μέεος του
αφάητου και αυτό είναι το κύριο μειονέκτημά του.
Γραμμικός Αόριμος McCreight: Ο αόριμος του McCreight [11] είναι ειτουρ-
ικά ισοδύναμος με του Weiner, αά απαιτεί 25% ιότερο ώρο. Ο αόριμος επιτυάνει
ραμμική απόδοση με τη ρήση συνδέσμν επιέματος. Η μείση σε απαιτήσεις ώρου κατά
25% είναι αποτέεσμα της πρόσεσης συμοοσειράs από αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι υ-
τώνει ένα δείκτη στη δομή που είναι απαραίτητος σε άους αορίμους ια επέκταση του
υποσυμοοσειρά προς τα αριστερά.
Γραμμικός Αόριμος Ukkonen: Ο αόριμος του Ukkonen [19] παρουσιάστηκε
το 1995 και είναι ένας online αόριμος κατασκευής δέντρου επιεμάτν που διαάζει την
είσοδο από αριστερά προς τα δεξία. Για μια συμοοσειρά n αρακτήρν ειτουρεί σε n
φάσεις, προσέτοντας κάε φορά τον επόμενο αρακτήρα. Η ρονική και ρική του που-
ποκότητα είναι O(n). Αρικά α παρουσιαστεί η έννοια του πεπεμένου δέντρου που είναι
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η μορφή του δέντρου που κατασκευάζει ο αόριμος μέρι και πριν το τεευταίο ήμα. Στη
συνέεια α παρουσιάσουμε τη ασική ιδέα του αορίμου μαζί με μια αποϊκή υοποίηση.
Έπειτα α παρουσιαστούν οι ετιστοποιήσεις που καιστούν ραμμικό τον αόριμο.

Κύρια έννοια του αορίμου είναι το πεπεμένο δέντρο επιεμάτν (implicit suffix
tree). Το πεπεμένο δένδρο επιεμάτν μιας συμοοσειράς S προκύπτει από το δένδρο
επιεμάτν ια τη συμοοσειρά S$ μετά από μια σειρά ημάτν:

1. Πρέπει να διαραφεί ο αρακτήρας $ από τεικός αρακτήρας όν τν φύν.
2. Ακμές που φέρουν κενή ετικέτα (δηαδή έφεραν πριν μόνο τον αρακτήρα $) διαρά-
φονται.

3. Κόμοι που έουν μόνο μία εξερόμενη ακμή διαράφονται και η ακμή αυτή συ-
νεύεται με την εισερόμενη.

Η διαδικασία φαίνεται στο σήμα 2.2.

Σήμα 2.2: (1)Το πεπεμένο δέντρο επιεμάτν ια το PAPUA$. (2)Μετά τη διαραφή
του $. (3)Μετά τη διαραφή τν ακμών με άδεια συμοοσειρά. (4)Το πραματικό δέντρο
επιεμάτν

Ένα πεπεμένο δέντρο επιεμάτν ια τη συμοοσειρά S α έει ιότερα φύα από
το δέντρο επιεμάτν ια το S$ αν κάποιο από τα επιέματα του S είναι πρόεμα κάποιου άου
επιέματος. Στο παράδειμά μας το ‘a’ είναι πρόεμα του “apua”. Ο τερματικός αρακτήρας $
αποσκοπεί στο να μην υπάρει επίεμα που να είναι πρόεμα άου επιέματος. Το πεπεμένο
δέντρο επιεμάτν δε διαέτει φύο ια κάε επίεμα, περιέει όμς όα τα επιέματα, έστ
και αν το μονοπάτι κάποιν δεν καταήει στη μέση μιας ακμής και όι σε φύο. Για αυτά
τα επιέματα δεν μπορεί να ανακτηεί η έση τους μέσα στην συμοοσειρά. Το πεπεμένο
δένδρο επιεμάτν φέρει ιότερη πηροφορία από ότι το νήσιο δένδρο επιεμάτν. Θα
συμοίσουμε το πεπεμένο δένδρο επιεμάτν της ακοουίας S[1...i] με Τi όπου το i
μπορεί να πάρει τιμές μεταξύ του 1 και του n. Ο αόριμος του Ukkonen κατασκευάζει
ένα πεπεμένο δέντρο επιεμάτν Ti ια κάε πρόεμα S[1...i], ξεκινώντας από το T1 και



28 Κεφάλαιο 2. Υπόβαθρο

προσέτοντας ένα αρακτήρα κάε φορά μέρι να κατασκευάσει το Tn. Στο τέος το νήσιο
δέντρο επιεμάτν κατασκευάζεται από το Tn με την προσήκη ενός τερματικού αρακτήρα
που δεν υπάρει στη συμοοσειρά, ια παράδειμα $.

Ακοουεί μια αποϊκή προσέιση υοποίησης του αορίμου του Ukkonen σε ψευδο-
κώδικα:

1. Κατασκεύασε το πεπεμένο δέντρο ια το επίεμα S[1]
2. i = 2
3. Κατασκεύασε το πεπεμένο δέντρο ια το S[1...i]

με άση το προηούμενο πεπεμένο δέντρο S[1...i-1]
4. i++
5. αν i == n+1 τότε

κατασκεύασε το κανονικό δέντρο από το πεπεμένο
αιώς

πήαινε στο ήμα 3

Με μια συστηματικότερη ανάυση, ο αόριμος του Ukkonen ρίζει τη ειτουρία
του σε n φάσεις, μία ια κάε δυνατό πρόεμα του κειμένου. Σε κάε φάση ο αόριμος
κατασκευάζει το πεπεμένο δέντρο Ti από το προηούμενο Ti−1 μέσ i επεκτάσεν, μία ια
κάε επίεμα του προέματος S[1...i]. Κατά την επέκταση j της φάσης i ο αόριμος ρίσκει
το τέος του μονοπατιού ια την υποσυμοοσειρά S[j...i-1] και την επεκτείνει προσέτοντας
τον αρακτήρα S(i). Συκεκριμένα, αν S[j...i-1] το j-οστό επίεμα του S[1...i-1], τότε κατά
την επέκταση j της φάσης i, όταν ο αόριμος ρει το επίεμα αυτό α το επεκτείνει έτσι
ώστε το επίεμα S[j...i-1]S(i) να ρίσκεται στο νέο πεπεμένο δέντρο. Η επέκταση αυτή
μπορεί να ίνει με άση κάποιον από τους τρεις παρακάτ κανόνες:

1. Κανόνας 1 Αν ο αόριμος ρει το τέος του επιέματος S[j...i-1] σε φύο του
δέντρου, τότε απά προσέτει τον αρακτήρα S(i) στο τέος της ακμής.

2. Κανόνας 2 Αν ο αόριμος ρει το τέος του επιέματος σε εστερικό ακμής, τότε
δημιουρεί νέο κόμο. Σε αυτή την περίπτση, καώς και στην περίπτση που το τέος
του επιέματος ρίσκεται σε εστερικό κόμο, εφόσον δεν υπάρει ο S(i) ς επόμενος
αρακτήρας, τον προσέτει σε νέα ακμή.

3. Κανόνας 3 Αν ο αόριμος ρει το τέος του επιέματος και ο επόμενος αρακτήρας
είναι ο S(i), τότε δεν ρειάζεται να πράξει τίποτα ιατί το επίεμα ρίσκεται ήδη μέσα
στο δέντρο.

Σύμφνα με τα παραπάν εφόσον ρεεί το τέος του επιέματος S[j...i-1] η επέκταση
μπορεί να πραματοποιηεί σε σταερό ρόνο. Η αποϊκή τενική που ακοουήηκε στον
ψευδοκώδικα και στην περιραφή τν επεκτάσεν απαιτεί O(n3) ρόνο εκτέεσης και O(n2)

ώρο. Ακοουεί μια σειρά τενασμάτν που δίνουν ραμμική πουποκότητα ώρου και
ρόνου στον αόριμο του Ukkonen.

1. Σύνδεσμοι επιέματος Έστ μια συμοοσειρά a με  αρακτήρα και a συμο-
οσειρά, επιτρέποντας η a να είναι η κενή συμοοσειρά. Για έναν εστερικό κόμο
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v του οποίου το μονοπάτι είναι το a, υπάρει άος κόμος s(v) με μονοπάτι a. Ο
δείκτης που προστίεται από τον v στον s(v) ονομάζεται σύνδεσμος επιέματος.
Σε περίπτση που το a είναι η κενή συμοοσειρά, τότε ο σύνδεσμος επιέματος δείνει
στη ρίζα του δέντρου. Το δέντρο επιεμάτν με τους συνδέσμους επιέματος ια την
συμοοσειρά BANANA φαίνεται στο σήμα 2.3. Χρησιμοποιούμε συνδέσμους επιέ-
ματος ια να κινηούμε στο δέντρο. Οι σύνδεσμοι επιέματος είναι δείκτες από κόμο
σε κόμο που μας δείνουν πού πρέπει να ίνει η επόμενη προσήκη. Η ιδιότητα τν
συνδέσμν επιέματος είναι ότι αν το μονοπάτι από τη ρίζα σε ένα κόμο σηματίζει
μια συμοοσειρά S[j...i], τότε ο σύνδεσμος επιέματος του κόμου αυτού δείνει στον
κόμο του οποίου το μονοπάτι σηματίζει το συμοοσειρά S[j+1...i]. Αποδεικνύεται
ότι αν προστεεί ένας νέος εστερικός κόμος v στο δέντρο με μονοπάτι a, τότε είτε
το μονοπάτι με ετικέτα a υπάρει ήδη και τεειώνει σε εστερικό κόμο του δέντρου,
είτε α δημιουρηεί στην επόμενη επέκταση της φάσης αυτής. Άρα κάε εστερικός
κόμος του δέντρου έει σύνδεσμο επιέματος.
Αναυτικά η διαδικασία με την οποία ρησιμοποιείται ο κανόνας πρόσεσης νέν α-
ρακτήρν με τους συνδέσμους επιέματος είναι ο εξής:

(αʹ) Βήμα 1 Βρίσκουμε τον πρώτο εστερικό κόμο v στον οποίο τεειώνει το μο-
νοπάτι ια S[j-1...i-1] ή είναι ρίζα του δέντρου. Έστ ακόμα  η ετικέτα μεταξύ
του μονοπατιού του v και του τέους της ακοουίας S[j-1...i-1] που μπορεί να
μην είναι κενή.

(ʹ) Βήμα 2 Αν ο v είναι ρίζα τότε ίνεται διάσιση του μονοπατιού ια το S[j...i-1].
Αν το v δεν είναι ρίζα τότε ίνεται η μετάαση στον επόμενο κόμο με ρήση του
συνδέσμου επιεμάτν και διάσιση ια το .

(ʹ) Βήμα 3 Γίνεται ρήση του κανόνα ια επέκταση τν επιεμάτν από S[j...i-1] ->
S[j...i-1].

(δʹ) Βήμα 4 Αν κατά την επέκταση δημιουρήηκε νέος εστερικός κόμος, πρέπει
να οριστεί ο σύνδεσμος επιέματος του ς ο προηούμενος κόμος στον οποίο
έινε επέκταση.

2. Skip and Count Με μια αποϊκή προσέιση, η διάσιση του μονοπατιού του a α
ινόταν με συνεή σύκριση αρακτήρν. Όμς από τον ορισμό δεν μπορεί να ξεκινούν
από τον ίδιο κόμο 2 ακμές με τον ίδιο πρώτο αρακτήρα. Έτσι αν ρούμε ακμή με το
σστό πρώτο ράμμα και το μήκος της ακμής είναι μικρότερο από τους αρακτήρες που
έουμε ακόμα να εέξουμε ια να φτάσουμε στο τέος του μονοπατιού, τότε μπορούμε
απά να μεταούμε στον κόμο που εισέρεται η ακμή αυτή. Έτσι δεν ρειάζεται να
εέξουμε κανέναν αρακτήρα ακμής παρά μόνο τον πρώτο. Αντί να διατρέξουμε όους
τους αρακτήρες της ακμή, αρκεί να πάμε στον κόμο-πατέρα του και να ακοουήσουμε
το σύνδεσμο επιέματος. Βασική προϋπόεση είναι να ξέρουμε ότι και τα δύο ακμές
στις οποίες προσέτουμε αρακτήρες έουν το ίδιο μήκος. Μια εφαρμοή του κανόνα
φαίνεται στο σήμα 2.4

3. Πρόσεση αρακτήρν Αρικά παρατηρούμε ότι ένα φύο του δέντρου α παρα-
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μείνει φύο σε όη τη διάρκεια της διαδικασίας, παίρνοντας σε κάε φάση τον επιπέον
αρακτήρα που διαάζουμε. Έτσι μπορούμε εξαρής να δηώσουμε ότι το φύο έει
τεικό αρακτήρα το τέος της συμοοσειράς και να μην προσέσουμε τίποτα σε αυτό
στην υπόοιπη διάρκεια εκτέεσης του αορίμου. Επίσης, ια μία ακμή με label S[j..i]
μπορεί να υπάρει ήδη επόμενη ακμή που αρίζει με τον αρακτήρα i+1, σηματίζοντας
υπαρκτό μονοπάτι ια το S[j...i+1]. Και σε αυτή την περίπτση α προσέτουμε σε
κάε φάση τον αρακτήρα που διαάσαμε και μπορούμε να εφαρμόσουμε το παραπάν
τένασμα. Αυτές οι δύο περιπτώσεις αντιστοιούν στους κανόνες 1 και 3. Άρα οι μόνες
προσήκες που ρειάζεται να κάνουμε είναι όταν δεν υπάρει μονοπάτι από το S[j..i]
στο i+1, οπότε και πρέπει να προσέσουμε νέο φύο στο δέντρο. Αυτή η προσήκη
μπορεί να ίνει σε ραμμικό ρόνο.

4. Edge Compression Αντί να κρατάμε αναυτικά τους αρακτήρες ια κάε ακμή,
κρατάμε απά την αρική και τεική έση του υποσυμοοσειρά που αντιπροσπεύουν.
Είναι εφικτό, καώς κρατάμε ένα αντίραφο της εισόδου στη μνήμη. Αυτή η τενική
δίνει στον Ukkonen ραμμική απαίτηση ώρου.

Συνοικά οι κανόνες αυτοί εξασφαίζουν στον Ukkonen ραμμική απαίτηση ώρου και
ρόνου. Αφού προσέσουμε όα τα επιέματα της συμοοσειράς στο δέντρο, το δέντρο μας
παραμένει πεπεμένο, όπς φαίνεται στο σήμα 2.5. Η μόνη πράξη που απαιτείται ια να
πάρουμε ένα νήσιο δέντρο επιεμάτν είναι να τρέξουμε μια ακόμα επανάηψη φάσης ια
αρακτήρα που δεν υπάρει μέσα στην συμοοσειρά, ια παράδειμα τον αρακτήρα $.
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Σήμα 2.3: το δέντρο επιεμάτν ια τα επιέματα του BANANA$. Οι διακεκομμένες ραμμές
είναι οι σύνδεσμοι επιέματος

Σήμα 2.4: Η τενική skip and count σε πεπεμένο δέντρο της συμοοσειράς mississippi
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2.3.2 Κατασκευή δέντρν επιεμάτν στο δίσκο

Παρουσιάστηκε το πώς μπορεί να ίνει αποδοτικά η κατασκευή δέντρου επιεμάτν στη
μνήμη. Όπς έει αναφερεί το δέντρο επιεμάτν είναι πού μεαύτερο από την ακοουία
που περιράφει. Επίσης, κατά την κατασκευή απαιτεί τυαίες προσπεάσεις της ακοουίας.
Έτσι στην πρώτη περίπτση μπορεί το δέντρο να μην ράει στην κύρια μνήμη, ενώ στην δεύ-
τερη να ρειάζεται συνεόμενη επικοιννία σκηρού δίσκου και μνήμης ια την ανάκτηση τν
δεδομένν. Τα προήματα αυτά κάνει τους αορίμους μνήμης ακατάηους από μόνους
τους να αντέξουν τις απαιτήσεις ευρετηριοποίησης μεάν ακοουιών ιοοικών δεδο-
μένν. Για την αποδοτική ύση του προήματος αυτού έουν προταεί διάφορες τενικές.
Αρκετές από αυτές εκαταείπουν την ρήση τν συνδέσμν επιεμάτν, ιατί προκαούν
τυαίες προσπεάσεις κατά την ανάνση.
Hunt: Μια πρώτη προσέιση έινε από τους Hunt, Atkinson και Irving [9]. Η ερασία
εκμεταεύεται την αναδρομική δομή τν δέντρν επιεμάτν: Για οποιοδήποτε κόμο του
δέντρου που έει μονοπάτι με ετικέτα p τότε το υποδέντρο που αυτός ορίζει περιέει όα
τα επιέματα που έουν πρόεμα το p. Έτσι το δέντρο μπορεί να διαμεριστεί με κριτήριο
τα προεματικά υποδέντρα. Η τενική που ρησιμοποιούν ρίσκει τη συνότητα προεμάτν
σταερού (fixed) μήκους. Αν το μήκος αυτό είναι αρκετά μεάο, τότε πιανότατα τα προε-
ματικά υποδέντρα να ρούν στη μνήμη. Όμς τα προεματικά υποδέντρα αυτά δεν περιέουν
όα τα επιέματα μιας ακοουίας και έτσι δεν αποτεούν δέντρα επιεμάτν. Για αυτό δεν
μπορεί να ρησιμοποιηεί κάποιος αόριμος όπς του Ukkonen, που ασίζεται στην ρήση
συνδέσμν επιέματος ια κάε εστερικό κόμο. Οι σύνδεσμοι επιέματος αυτοί δεν μπο-
ρούν να ανακτηούν καώς δείνουν σε άες διαμερίσεις. Έτσι εκαταείπεται τεείς η
ρήση συνδέσμν επιεμάτν. Μάιστα στην ερασία ίνεται κριτική στους συνδέσμους επι-
εμάτν, καώς ερούνται η κύρια αιτία του προήματος της τυαίας προσπέασης. Αυτό
συμαίνει ιατί με τους συνδέσμους επιέματος η διάσιση του δέντρου κατά την κατασκευή
του ίνεται όι μόνο από πάν προς τα κάτ (ρίζα προς φύα), αά και οριζόντια, από εσ-
τερικούς κόμους σε άους εστερικούς κόμους. Η ανάκτηση τν συνδέσμν επιέματος
α πρέπει να ίνει μετά την κατασκευή τν υποδέντρν με κόστος O(n2) ρόνο. Ακόμα ένα
πρόημα της ερασίας αυτής είναι η υπόεση ότι τα ιοοικά δεδομένα έουν ομοιόμορφη
κατανομή ς προς τη συνότητα τν διάφορν υποακοουιών. Αυτή η υπόεση όπς α
δούμε στο Trellis, δεν ισύει. Αντίετα, τα προέματα σταερού μήκους οδηούν σε κάποια
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Σήμα 2.5: το τεικό πεπεμένο δέντρο επιεμάτν ια το BANANA
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υποδέντρα που είναι πού μεάα και δεν ράνε στη μνήμη και κάποια υποδέντρα που είναι
πού μικρά. Η ερασία προσπαεί να ύσει αυτό το πρόημα ρησιμοποιώντας προέματα
μεαύτερου μήκους και την τενική bin packing, που όμς ανήκει στα NP προήματα.
Με τη μέοδό τους κατάφεραν να κατασκευάσουν το δέντρο επιεμάτν ια 20Μ ζευάρια
άσεις σε 7 επτά, ρησιμοποιώντας 2GB κύρια μνήμη.

DynaCluster και TOP-Q: Οι τενικές DynaCluster [4] και TOP-Q [3] καταφέρνουν να
κατασκευάσουν τα δέντρα στη μνήμη διατηρώντας την τοπικότητα αναφοράς, αντιμετπίζο-
ντας το πρόημα της ανισοκατανομής τν δεδομένν και κάνοντας ρήση τν συνδέσμν
επιεμάτν. Ο DynaCluster ασίζει την κατασκευή του δέντρου στη δυναμική ομαδοποίηση
τν δεδομένν της ακοουίας. Τα ομαδοποιημένα δεδομένα έουν τοπικότητα αναφοράς
και το δέντρο κατασκευάζεται σε φάσεις, με μία ομάδα να προστίεται ανά φάση. Στο τέος
ίνεται προαιρετική ανάκτηση τν συνδέσμν επιέματος. Όπς αναφέρηκε και προηού-
μενα, η μη ομοιόμορφη κατανομή τν άσεν στο DNA σημαίνει πς δεν έουν όες οι
υποακοουίες την ίδια πιανότητα εμφάνισης μέσα στα ιοοικά δεδομένα. Ο αόριμος
TOP-Q επιειρεί να εφαρμόσει μια στρατηική έξυπνου buffering που ασίζεται σε στοα-
στικές ιδιότητες τν κόμν του δέντρου επιεμάτν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
Το πόσο συνά α προσπεαστεί ένας κόμος κατά τη διάρκεια κατασκευής του δέντρου
έει να κάνει με τις στοαστικές ιδιότητες της ακοουίας. Έουν ίνει ποές προσπά-
ειες ια την ταξινόμηση τν ακοουιών στη άση τν στοαστικών τους ιδιοτήτν. Ένα
από τα απούστερα μοντέα που προτείνεται ια να προσειστούν οι στοαστικές αυτές
ιδιότητες είναι οι εννήτριες Bernoulli. Με την παραπάν μοντεοποίηση, η ακοουία ε-
ρήηκε αποτέεσμα διαδοικών δοκιμών σε μια εννήτρια Bernoulli. Από τα στατιστικά
στοιεία που συέηκαν κατά την κατασκευή του δέντρου επιεμάτν ια ακοουίες που
παρήησαν από τη εννήτρια Bernoulli διαπιστώηκε ότι οι κόμοι που ρίσκονται κοντά
στη ρίζα προσπεαύνονται περισσότερες φορές από ότι οι κόμοι που ρίσκονται αμηότερα
στο δέντρο. Άρα κρίνεται σκόπιμο οι κόμοι αυτοί να αποηκευούν στη μνήμη, έτσι ώστε
να επιταυνούν οι προσπεάσεις τους. Ο αόριμος που αναπτύηκε πρέπει να έει τη
δυνατότητα να ανανρίσει τους κρίσιμους κόμους κατά τη διάρκεια της κατασκευής του
δέντρου. Διαπιστώηκε ακόμα πειραματικά ότι όσο μεαύτερη είναι η ετικέτα μιας ακμής
του δέντρου, τόσο μεαύτερες είναι οι πιανότητες αυτή να διασπαστεί, καώς εισάονται
νέοι κόμοι στο δέντρο. Σημειώνεται ότι οι ακμές με μήκος 1 δεν μπορούν να διασπαστούν.
Επίσης, με ρήση της στατιστικής διαπιστώηκε ότι ια κάποιο μικρό ποσοστό κόμν δεν
μπορεί να ίνει ικανοποιητική εκτίμηση, αά όσο αυξάνεται το μέεος του δέντρου επιε-
μάτν, τόσο μειώνεται η συνότητα τν εσφαμένν εκτιμήσεν. Για να εκμεταευτεί τις
παραπάν διαπιστώσεις ο αόριμος ερεί ότι οι σείδες του δίσκου περιέουν κόμους
που είναι είτε εστερικοί, είτε φύα, αά όι ανάμειξη τν δύο. Η ανάμιξη αποφεύεται
ιατί τα φύα έουν μικρότερο μέεος στη μνήμη από τους εστερικούς κόμους και η
ανάμιξη τους δεν α εκμεταευόταν πήρς τη ρητικότητα της σείδας του δίσκου. Η
κάε σείδα αρακτηρίζεται από τη μέση τιμή του μήκους μονοπατιού όν τν κόμν που
περιέει. Χρησιμοποιώντας την εκτίμηση άους ια κάε σείδα που αναφέραμε, η προτεραιό-
τητα ια παραμονή στη μνήμη δίνεται σε σείδες με μικρότερο μήκος μονοπατιού. Η μέοδος
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αυτή ονομάστηκε TOP (κορυφή) ια να καταδείξει το εονός ότι προσπαεί να κρατήσει
στη μνήμη τις σείδες του δέντρου επιεμάτν που εκτιμάται ότι περιέουν τους κόμους
που ρίσκονται πιο κοντά στη ρίζα. Η τεική εκδοή του αορίμου ονομάζεται TOP-Q και
περιαμάνει μια επιπέον ετιστοποίηση. Από τα πειραματικά αποτεέσματα της ερασίας
φάνηκε ότι η ποιτική απομάκρυνσης σείδν του TOP δεν ήταν πάντα εύστοη, ιατί κόμοι
που εισάονται αμηά στο δέντρο ρειάζεται ποές φορές να προσπεαστούν ίους α-
ρακτήρες αρότερα. Έτσι δεν πρέπει να μεταφέρονται οι κόμοι που ρίσκονται αμηά στα
δέντρα από την cache στο δίσκο. Δημιουρήηκε έτσι μια δομή ουράς ια την αποήκευση
τν σείδν, που εξασφαίζει ότι α καυστερήσει η απομάκρυνση τν παραπάν σείδν
από την cache. Τα αποτεέσματα έδειξαν σαφή ετίση τν αποτεεσμάτν και πού με-
αύτερο hit-rate από την LRU (Least Recently Used) ποιτική αντικατάστασης buffer. Οι
αόριμοι DynaCluster και TOP-Q αποδεικνύονται αποδοτικοί ια παραή ευρετηρίν
της τάξης τν 100M ζευαριών άσεν, αά η απόδοση τους πέφτει ραδαία και σίουρα δεν
μπορούν να ρησιμοποιηούν ια την παραή ευρετηρίου ια το σύνοο του ανρώπινου
ονιδιώματος που φτάνει τα 3G ζευάρια άσεις.

TDD: Η τενική TDD (Top-Down Disk Based) [17] είναι ο πρώτος αόριμος που είναι
αρκετά αποδοτικός ια να αρτοραφήσει το ανρώπινο ονιδίμα. Βασίζεται στη μέοδο του
διαμερισμού και εραφής μόνο από τη ρίζα προς τα φύα (partition and write only top
down), που συνίσταται στη διαμέριση της ακοουίας και τη δημιουρία του υποδέντρου ια
κάε διαμέριση με ρήση του αορίμου wotdeager. Ο αόριμος wotdeager διασφαίζει
ότι οποιοσδήποτε κόμος του δέντρου α ραφτεί μόνο μια φορά. Ξεκινά την κατασκευή
από τη ρίζα και συνείζει με τα παιδιά της ρίζας και τα παιδιά τν παιδιών της ρίζας και
ούτ καεξής μέρι τα φύα. Αρικά όα τα επιέματα της ακοουίας τοποετούνται σε
έναν πίνακα και ταξινομούνται με άση τον πρώτο τους αρακτήρα. Η ταξινόμηση αυτή μας
επιτρέπει να ρίσουμε τα προέματα σε 5 κατηορίες ανάοα αν ξεκινάνε με κάποια από
τις 4 άσεις ή από τον αρακτήρα $ ια την εφαρμοή σε ακοουία εισόδου DNA. Στη
συνέεια εέονται οι ομάδες στις οποίες ρίστηκαν τα προέματα. Αν μια ομάδα περιέει
παραπάν από 2 επιέματα, τότε είναι σίουρο ότι υπάρει κάποιος εστερικός κόμος με
πρόεμα τον αρικό αρακτήρα της ομάδας. Κατασκευάζεται οιπόν αυτός ο εστερικός κόμ-
ος και ς ετικέτα στην ακμή που προηείται άζουμε το μέιστο κοινό πρόεμα όν τν
επιεμάτν της κατηορίας. Αν η κατηορία περιέει μόνο ένα επίεμα, τότε υπάρει φύο
με αυτό το επίεμα. Κατασκευάζεται το φύο και ς ετικέτα αμάνει όο το αντίστοιο
επίεμα. Αφού συμούν τα παραπάν ια όες τις κατηορίες, τότε ο αόριμος αυξάνει ια
κάε κατηορία τους δείκτες τν επιεμάτν της κατηορίας κατά το μήκος του μέιστου
κοινού προέματος και στη συνέεια επανααμάνουμε την ίδια διαδικασία ια τα επιέματα
της προηούμενης κατηορίας. Τα επιέματα επαναταξινομούνται με άση τον πρώτο αρα-
κτήρα και η διαδικασία επανααμάνεται ραμμικά μέρι την οοκήρση της κατασκευής
του δέντρου. Η μέοδος PWOTD διαμερίζει την ακοουία με άση προέματα σταερού
μήκους και κατασκευάζει ια κάε διαμέριση ένα δέντρο με ρήση του αορίμου wotdeager
που αναύηκε πριν. Η μέοδος απαιτεί 4 δομές δεδομένν: έναν πίνακα ια την ακοουία
εισόδου, έναν πίνακα με επιέματα, έναν προσρινό πίνακα και ένα δέντρο επιεμάτν. Ο
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πίνακας επιεμάτν εμίζει με τις έσεις ενός επιέματος συκεκριμένου μήκους. Έπειτα τα-
ξινομεί τον πίνακα αυτό με άση τον πρώτο αρακτήρα. Έπειτα, με καταμέτρηση καταρτίζεται
προσρινός πίνακας με δείκτες επιεμάτν ς προς τον πρώτο αρακτήρα και προσδιορίζε-
ται έτσι ο αριμός τν επιεμάτν που έει κάε κατηορία. Στη συνέεια δρα ο αόριμος
wotdeager, κατασκευάζοντας κατάηα τους εστερικούς κόμους και τα φύα. Οι κόμοι
που δεν μπορούν να εισαούν αμέσς φυάσσονται σε μια στοία. Η διαδικασία συνείζει
ές ότου όοι οι κόμοι να επεκταούν με τη δημιουρία τν υποδέντρν τους και η στοία
να αδειάσει. Η παραπάν προσέιση εκαταείπει τη οική τν συνδέσμν επιεμάτν
και α αναμέναμε να έει ειρότερη πουποκότητα από τον Ukkonen. Ωστόσο, αν οι δομές
ρούν οόκηρες στη μνήμη, ο αόριμος είναι καύτερος, ιατί με τη μέοδο της κατα-
σκευής του δέντρου από πάν προς τα κάτ εξασφαίζεται μεάη ρική τοπικότητα. Το
εονός αυτό σε συνδυασμό με τις μεάες cache τν σημερινών επεξεραστών κάνουν την
προσέιση αυτή πού ρήορη. Όμς αν η ακοουία δεν ράει στη μνήμη, ο αόριμος
παρουσιάζει μεάες καυστερήσεις ό του I/O που απαιτείται κατά την κατασκευή. Για
την περίπτση αυτή προτάηκε η ετίση ST-Merge [TTH+05], που ρίζει την ακοουία
σε συνεόμενες υποακοουίες. Στη συνέεια ρησιμοποιεί το TDD ια την κατασκευή ενός
δέντρου ια κάε μία από τις υπακοουίες. Το πήρες δέντρο προκύπτει από συώνευση
τν μικρότερν δέντρν.
Trellis: Το πρόραμμα Trellis [14] προτάηκε το 2007 και αποτεεί την αποδοτικότερη προ-
σέιση ια την κατασκευή δέντρν στο δίσκο. Το καινοτόμο στοιείο του Trellis είναι
ότι ρησιμοποιεί ς κριτήριο διαρισμού του δέντρου επιεμάτν προέματα μεταητού
μήκους. Γενικά ειτουρεί σε 4 στάδια. Στο πρώτο αποφασίζει μια ίστα προεμάτν με-
ταητού μήκους όπου το κάε στοιείο της ίστας να εμφανίζεται το πού t φορές στην
ακοουία εισόδου. Έπειτα διαιρεί το κείμενο σε t κομμάτια και κτίζει ια το κάε κομμάτι
και το κάε πρόεμα ένα προεματικό υποδέντρο επιεμάτν. Τα υποδέντρα με το ίδιο πρό-
εμα συνεύονται σε προεματικά δέντρα. Προαιρετικά ίνεται ανάκτηση τν συνδέσμν
επιέματος. Το όριο t είναι κατάηα υποοισμένο έτσι ώστε ένα δέντρο επιεμάτν με
μήκος t να ρά σίουρα σε κάποια ρητικότητα κύριας μνήμης. Το Trellis α αναυεί σε
άος σε επόμενο κεφάαιο.

2.3.3 Παράηη κατασκευή δέντρν επιεμάτν

Wavefront: Το Wavefront [8] είναι ο πρώτος νστός αόριμος κατασκευασμένος ειδικά
ια παράηα συστήματα. Δημοσιεύηκε το 2009 στο συνέδριο SIGMOD και είναι ερασία
της IBM. Το Wavefront έει ς στόο να εκμεταευτεί τα αρακτηριστικά τν σύρονν
παράην υποοιστών. Πρόκειται ια υποοιστές με πάρα ποούς πυρήνες (1024) οι
οποίοι όμς δεν διαέτουν σκηρό δίσκο και η κύρια μνήμη τους είναι περιορισμένη (512MB).
Είναι διασυνδεδεμένοι με δίκτυο πού αμηής απόκρισης. Επίσης, ο αόριμος Wavefront
επιειρεί να κατασκευάσει το δέντρο με τοπικές αναφορές στην ακοουία, έτσι ώστε να
εκμεταευτεί τα μεάα buffer τν σύρονν σκηρών δίσκν.

Ο ίδιος ο αόριμος Wavefront είναι σεδιασμένος ια να έει σταερές απαιτήσεις
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μνήμης. Ξεφεύει από τις προσείσεις τύπου “διαίρεση και συώνευση” και φτιάνει το
δέντρο απευείας. Η είσοδος του αορίμου είναι το μέεος της κύριας μνήμης M και η
ακοουία εισόδου S. Το Wavefront εκτεείται σε 3 στάδια.

1. Κατασκευή προεμάτν Σε αυτό το στάδιο ρίσκει μια ομάδα από προέματα P, τέτοια
ώστε το προεματικό δέντρο επιεμάτν να ράει στη μνήμη.

2. Κατασκευή υποδέντρν Σε αυτό το στάδιο κατασκευάζει ένα προεματικό δέντρο επι-
εμάτν ια κάε πρόεμα P.

3. Ανάκτηση συνδέσμν επιεμάτν Σε αυτό το στάδιο ίνεται επανάκτηση τν συνδέ-
σμν επιεμάτν.

Κατασκευή προεμάτν: Το Wavefront επιέει να κατασκευάσει προέματα μεταη-
τού μήκους έτσι ώστε τα προεματικά δέντρα της δεύτερης φάσης να ράνε στη μνήμη. Για
να δημιουρήσει τη ίστα προεμάτν P, σαρώνει την είσοδο ποές φορές ανά B bytes. Στο
τέος της κάε σάρσης ένα πρόεμα προστίεται στη ίστα P.
Κατασκευή υποδέντρν: Ο στόος αυτής της φάσης είναι να κατασκευαστεί ένα υπο-
δέντρο του οικού δέντρου επιεμάτν ια κάε πρόεμα του συνόου P. Αυτό το στάδιο κα-
ταναώνει τον περισσότερο ρόνο του αορίμου. Η τενική κατασκευής του προεματικού
δέντρου είναι μια διαφορετική προσέιση στον αόριμο της Hunt. Όπς προαναφέραμε, ο
αόριμος αυτός εισάει κάε επίεμα Pi στο δέντρο αρίζοντας από τη ρίζα. Αφού ρει το
μέιστο κοινό πρόεμα, δημιουρεί καινούριο κόμο και φύο ια τους αρακτήρες που δεν
ταιριάζουν. Ο αόριμος αυτός δουεύει πού καά στην πράξη με την προϋπόεση ότι το
υποδέντρο και η ακοουία ράνε στη μνήμη. Όμς όπς αναφέραμε παρουσιάζονται προ-
ήματα σε περίπτση που κάτι τέτοιο δεν ισύει. Οι ααές στον αόριμο αυτό έουν
ς ασική ιδέα ότι στα υποδέντρα επιεμάτν η έση του πρώτου αρακτήρα κάε ακμής
είναι αριμός μεαύτερος από τον πρώτο αρακτήρα της προηούμενης ακμής που ρίσκεται
πιο κοντά στη ρίζα. Άρα οι ακμές ενός δέντρου μπορούν να διαριστούν με άση τη έση
του αρικού τους αρακτήρα, έτσι ώστε κάε ακμή να έει την προηούμενή της μέσα στην
ίδια διαμέριση. Για μια ακοουία εισόδου διαμερισμένη σε κομμάτια μεέους B, οι ακμές
είναι διαμερισμένες σε n/B διαφορετικές διαμερίσεις σύμφνα με τον αρικό τους αρακτήρα
και η κάε διαμέριση περιαμάνει O(B) ακμές. Υποέτουμε ότι η ακοουία εισόδου έει
ριστεί σε B κομμάτια, δίνοντας μας συνοικά n/B κομμάτια δέντρου. Τότε το υποδέντρο
επιεμάτν α κατασκευαστεί σε n/B ήματα. Στο i-οστό ήμα, κάε επίεμα που αρίζει
με το πρόεμα p μπαίνει στο δέντρο επιεμάτν. Στο τέος του i-οστού ήματος κάε επί-
εμα με πρόεμα p είτε έει εισαεί πήρς στο δέντρο, είτε έει εισαεί μέρι ένα σημείο
στο οποίο όες οι αναφορές στην ακοουία εισόδου μέρι και το i έουν οοκηρεί. Για
τη δεύτερη κατηορία κρατάμε μια δομή front ια το επόμενο ήμα. Για κάε ένα από αυτά
τα επιέματα κρατάμε πηροφορίες ια το σημείο μέρι το οποίο έει εισαεί. Το σημείο
αυτό είναι η τεευταία ακμή που προσπεάστηκε και ονομάζεται ενερή ακμή (Active Edge).
Επίσης η δομή front Κρατάει πηροφορίες ια την ταυτότητα του δέντρου και το μέεος
του επιέματος που μόις εισάαμε από την ακοουία εισόδου. Αυτή η δομή κρατείται σε
στοία. Όταν η στοία αδειάσει πήρς, σταματάμε τη διαδικασία. Η παραπάν διαδικασία
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υποέτει ότι όα τα επιέματα είναι πάντοτε διαέσιμα στην κύρια μνήμη. Αυτή η παραδοή
δεν μπορεί να ισύσει ια πού μεάες ακοουίες εισόδου. Αυτό ο περιορισμός αίρεται,
διαμορφώνοντας τη σειρά τν προσάσεν έτσι ώστε να ίνονται όταν ένα επίεμα μπαίνει
στο δέντρο. Έστ πάι ότι η ακοουία εισόδου ρίζεται σε κομμάτια μεέους B που
ονομάζονται κομμάτια εισαής (Insert Block). Κάε i-οστό κομμάτι του δέντρου ρειάζε-
ται μόνο τα κομμάτια εισαής με ταυτότητα μεαύτερη από i. Με αυτή τη διαδικασία, α
υπάρξουν επιέματα που διασίζουν διαδοικά κομμάτια εισαής που δεν έουν εισαεί
πήρς. Αυτά σώζονται στο τέος του κομματιού και ίνεται επεξερασία τους στο i+1
ήμα. Για στοία front με O(n) εραφές, ίνεται επεξερασία ια μόνο O(B) από αυτές με
ένα κομμάτι εισαής.
Ανάκτηση συνδέσμν επιεμάτν: Η ανάκτηση τν συνδέσμν επιεμάτν ίνε-
ται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση προσπεαύνουμε κάε προεματικό δέντρο επιεμάτν
και ρίσκουμε όους τους εστερικούς κόμους που δείνουν σε ρίζα άν προεματικών
δέντρν. Η διαδικασία απαιτεί πρόσαση στο προεματικό δέντρο μόνο μέρι ένα άος τέ-
τοιο, ώστε να ανακτηεί ο σύνδεσμος επιέματος. Και εδώ αάζει η μέοδος με την οποία
προσπεαύνονται τα επιέματα. Στη δεύτερη φάση φορτώνονται στη μνήμη τόσο το προε-
ματικό δέντρο, όσο και όσα προεματικά υποδέντρα έουν διαπιστεί ότι έουν σύνδεσμο
επιέματος σε αυτό και ράνε στη μνήμη.
Πουποκότητα: Η πουποκότητα της κατασκευής προεμάτν είναι πού μικρή, μό-
ις O(log(|P |)) στην πράξη, όπου P το πήος τν προεμάτν που δημιουρούνται. Στην
ειρότερη περίπτση όμς φτάνει το O(n). Η πουποκότητα του σταδίου κατασκευής υπο-
δέντρν είναι στη ειρότερη περίπτση O(n2). Η ακοουία ρίζεται σε κομμάτια το πήος
τν οποίν είναι το πού 2(n/B + 1). Για κάε i-οστό κομμάτι του δένδρου (treeBlock) εέ-
ουμε j κομμάτια εισαής (indexBlock). Για κάε ζευάρι α έουμε το πού B πράξεις.
Έτσι καταήουμε στην παραπάν πουποκότητα. Στη φάση ανάκτησης συνδέσμν η που-
ποκότητα είναι O(|P |n), καώς τόσες είναι οι πράξεις φόρτσης κομματιών της ακοουίας
εισόδου. Πέρα από αυτό οι πράξεις του αορίμου απαιτούν σταερό ρόνο. Συνοικά η
προσέιση του Wavefront επιτυάνει να ευρετηριοποιήσει ακοουίες εισόδου πού μεα-
ύτερες από τις μέιστες που καταφέρνουν άοι αόριμοι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
μεάη πτώση απόδοσης που παρουσιάζει το Trellis σε είσοδο άν τν 1000 MB. Αντίετα
το Wavefront καταφέρνει σε υπερυποοιστή 1024 επεξεραστών να ευρετηριοποιήσει το
ανρώπινο ονιδίμα τν 3G ζευαριών άσεν σε μόις 15 επτά.

2.4 Το περιάον MapReduce
Σε αυτό το κεφάαιο α παρουσιάσουμε το περιάον MapReduce που μας επιτρέπει να

προραμματίσουμε και να εκτεέσουμε με ευκοία παράηα προράμματα.

2.4.1 Εισαή

To Apache Hadoop Map/Reduce είναι ένα framework ραμμένο σε Java το οποίο υπο-
στηρίζει εφαρμοές παράηης επεξερασίας μεάου όκου δεδομένν. Η ιδέα προτάηκε
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αρικά από την εταιρεία Google το 2004 [6], [7], αά η υοποίηση δεν είναι διαέσιμη. Το
Hadoop είναι ένα σύνοο εφαρμοών που τρέουν σε υποοιστές συνδεδεμένους μεταξύ
τους μέσ δικτύου (cluster υποοιστών). Το Hadoop προσφέρει ένα επίπεδο αφαίρεσης στη
διαδικασία ανάπτυξης παράην προραμμάτν, ανααμάνοντας να διαειριστεί το διαμοι-
ρασμό τν δεδομένν, την συκέντρση τν αποτεεσμάτν, τις πιανές αποτυίες κόμν
και άα έματα που κανονικά α ρειαζόταν ο προραμματιστής να υοποιήσει. Ο προραμ-
ματιστής αρκεί να ράψει πρόραμμα σε Java ρησιμοποιώντας ιιοήκες του Hadoop και
υοποιώντας τον αόριμο του σύμφνα με τη οική τν συναρτήσεν Map και Reduce,
έτσι ώστε να εκμεταευτεί την παράηη επεξερασία που προσφέρει το cluster.

Το ίδιο το Hadoop αποτεείται εστερικά από τα εξής ενδιαφέροντα ια την εφαρμοή
μας κομμάτια:

1. Hadoop Common: Η υπηρεσία που δίνει πρόσαση στα filesystems που υποστηρίζει το
Hadoop.

2. Ηadoop HDFS: Το filesystem του Hadoop.
3. Hadoop MapReduce: Η μηανή του Hadoop που ανααμάνει να τρέξει παράηα το
πρόραμμα.

Job Tracker

Task Tracker ... Task Tracker

Name Node

Data Node ... Data Node Data Node ... Data Node

Σήμα 2.6: η αριτεκτονική του Hadoop. Με ευκό σημειώνονται οι διερασίες master και
με κρι οι διερασίες slave

2.4.2 Hadoop HDFS

Το εστερικό filesystem του Hadoop είναι το HDFS. Τρέει πάν από το filesystem του
ειτουρικού συστήματος και είναι σεδιασμένο σύμφνα με τη master/slave αριτεκτονική.
Σκοπός του HDFS είναι να αποηκεύει μεάο όκο δεδομένν σε μεάης κίμακας cluster.
Παράηα έει ανοή σε αποτυίες υικού. Άα αρακτηριστικά που κάνουν το HDFS ε-
κυστικό είναι η διατήρηση μεταστοιείν ια τα αρεία (user ownership, permissions), η
καταραφή στοιείν ειτνίασης τν κόμν, έτσι ώστε να επιταύνονται οι μεταφορές δε-
δομένν, και ο μηανισμός του rebalancer που ισοκατανέμει τα δεδομένα μεταξύ τν κόμν
δεδομένν του cluster (Datanodes).
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Επίπεδο Διερασιών Hadoop: Τα δεδομένα είναι αποηκευμένα στα Datanodes
(slaves), ρισμένα σε κομμάτια που έονται blocks. Τα blocks υπάρουν σε ποά αντί-
ραφα, ο αριμός τν οποίν καορίζεται από τον παράοντα επανάηψης τν δεδομένν
(replication factor). Το project προτείνει την ύπαρξη τουάιστον 3 αντιράφν του κάε
blοck συνοικά στο cluster, προσδίδοντας έτσι στο σύστημα μεάη ανοή σε αστοίες
υικού (αασμένοι σκηροί δίσκοι) ή δικτύου (αποσύνδεση μέρους του δικτύου). Ο παρά-
οντας αυτός καιστά επίσης αρείαστες ύσεις τύπου RAID ια την αποήκευση δεδομένν,
καιστώντας την κατασκευή του cluster οικονομικά συμφέρουσα. Το HDFS απαιτεί και την
παρουσία ενόςNamenode (master). Το Namenode έει το ρόο διαειριστή του filesystem.
Κρατάει αρείο με το ποιο block είναι διαέσιμο από ποιο datanode, καώς και διάφορα μετα-
δεδομένα ια τα αρεία, όπς file permissions. Εάν το Namenode αποτύει, αυτόματα συνε-
πάεται ότι το filesystem καταρρέει και σταματάει να ειτουρεί. Όμς η τεευταία έκυρη
κατάσταση του Namenode σώζεται από το μηανισμό του Secondary Namenode. Kατά την
επανεκκίνηση του, ο Namenode α διαάσει το log που κρατάει το Secondary Namenode και
τίεται στη σστή κατάσταση, ρίς απώεια πηροφορίας.

2.4.3 Hadoop MapReduce

ΤοMapReduce είναι το σύστημα που εέει την παράηη εκτέεση του προράμματος
που υποάει ο ρήστης στο cluster. Είναι και αυτό σεδιασμένο σε master/slave αριτε-
κτονική. Είναι επιφορτισμένο με την ευύνη του διαμοιρασμού τν δεδομένν από το HDFS
στους κόμους που α κάνουν την επεξερασία, την ομαδοποίηση και επαναδιαμοιρασμό τν
ενδιάμεσν δεδομένν και τη συοή τν τεικών αποτεεσμάτν. Επίσης διαειρίζεται τις
αποτυίες τν κόμν, με αποτέεσμα να είμαστε σίουροι ια την επιτυία του συνόου
τν ερασιών.
Επίπεδο Διερασιών Hadoop: Ο Jobtracker (master) ορανώνει την εκτέεση τν
ερασιών (jobs) που υποάει ο ρήστης. Σκοπός του είναι να σπάσει τη συνοική ερασία
σε μικρότερες, που ονομάζονται tasks, και να τις αναέσει σε TastTrackers (slaves). Σε
αυτή τη διαδικασία αμάνει υπόψη του την τοποοία του δικτύου, έτσι ώστε τα δεδομένα να
μεταφερούν σε κοντινό κόμο, εαιστοποιώντας έτσι την κίνηση στο δίκτυο. Για να ίνει
η ανάεση του task, ο JobTracker επικοιννεί με τους Namenodes ια να μάει την ακριή
έση τν δεδομένν εισόδου της ερασίας. Η τακτική αυτή του προράμματος αναφέρεται
συνά ς “είναι φτηνότερο να αναέσεις την επεξερασία εκεί που ρίσκονται τα δεδομένα,
από το να τα μεταφέρεις”. Για να καορίσει κατά πόσο η διαδικασία της επεξερασίας τν
δεδομένν προράει κανονικά, ο JobTracker δέεται παμούς από τους TaskTrackers ανά
τακτά ρονικά διαστήματα. Σε περίπτση που δεν δεκτεί παμό από κάποιο TaskTracker,
ο JobTracker αρακτηρίζει FAILED το συκεκριμένο task και το αναέτει σε άο κόμο.
Οι αποτυίες αντιμετπίζονται ς ένα φυσιοοικό εονός και ο μόνος αντίκτυπος στην
συνοική ερασία είναι η καυστέρηση που προκαείται ό της ανάκης επανεπεξερασίας
τν δεδομένν. Επίσης αν διαπιστεί ότι κάποια ερασία πηαίνει πιο αρά από τις άες,
αναέτει το ίδιο task και σε δεύτερο TaskTracker. Κρατείται το αποτέεσμα του node που
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α τεειώσει πρώτο ενώ η δεύτερη πιο αρή εκτέεση τερματίζεται (KILLED). Η διαδικασία
αυτή ονομάζεται υποετική εκτέεση (speculative execution) και είναι ουσιαστικά μια μέο-
δος εξισορρόπησης της διαφορετικής απόδοσης τν TaskTrackers είτε ό διαφορών στην
ταύτητα του υικού, είτε ό πουποκότητας της εισόδου. Έτσι αποφεύεται το σενάριο
στο οποίο ένας TaskTracker καυστερεί συνοικά τη δουειά ενώ οι υπόοιποι έουν τεειώ-
σει και δεν κάνουν επεξερασία. Όπς είναι φανερό, οι TaskTrackers (slaves) ανααμάνουν
να τρέξουν τα tasks στα οποία έει ριστεί το job. Γνστοποιούν στον JobTracker την
επιτυία ή αποτυία της εκτέεσης του task, καώς επίσης του στένουν ανά τακτά ρο-
νικά διαστήματα παμό, δηώνοντας την ορή ειτουρία τους. Το επίπεδο διερασιών του
Hadoop φαίνεται στο σήμα 2.6

2.4.4 Προραμματιστικό Μοντέο

Όπς αναφέραμε, ο προραμματιστής καείται να υοποιήσει τον προς παραηοποίηση
αόριμο στη οική δύο συναρτήσεν, της map και της reduce. Η ενική ιδέα είναι πς η
map επεξεράζεται είσοδο τύπου ζευάρι (κειδί, τιμή) ((key, value)) και δίνει ίδιας μορφής
έξοδο. Τα αποτέεσμά της ομαδοποιούνται με κριτήριο το κειδί και δίνονται ς είσοδος στην
reduce, έτσι ώστε κάε κήση της reduce να έει είσοδο της μορφής (κειδί, ίστα τιμών).
Το αποτέεσμα της Reduce είναι το τεικό ζητούμενο του προράμματος.

Όπς αναφέραμε οι συναρτήσεις map και reduce που καείται να υοποιήσει ο προραμμα-
τιστής είναι και οι δύο δομημένες να δέονται είσοδο και να δίνουν έξοδο σε μορφή ζευαριού
τιμών κειδιού και τιμής. Η συνάρτηση map παίρνει ζευάρια δεδομένν και επιστρέφει μια
ίστα από ζευάρια δεδομένν.

Map :: (key1, value1) -> list (key2, value2)

Εφαρμόζεται παράηα σε κάε κομμάτι που έει διαριστεί η είσοδος, παράοντας έτσι μια
ίστα από ζευάρια σε κάε κήση της. Έπειτα το MapReduce συκεντρώνει όα τα ζευάρια
από όες τις ίστες, τις άζει σε σειρά και τις ομαδοποιεί έτσι ώστε μια ομάδα να περιαμάνει
όες τις τιμές εξόδου ια ένα συκεκριμένο κειδί. Η ομάδα αυτή αποτεεί είσοδο ια τη
συνάρτηση reduce, που α τρέξει όπς είναι φυσικό σε διαφορετικούς υποοιστές. Όπς
έπουμε από το type annotation, δεν υπάρει περιορισμός που να απαιτεί η έξοδος να έει
ίδιο τύπο με την είσοδο, είτε στο κειδί, είτε στην τιμή. Η συνάρτηση reduce παίρνει ένα
ζευάρι που αποτεείται από κειδί και ίστα τιμών και επιστρέψει μια ίστα από τιμές

Reduce :: (key2, list (value2)) -> list (value3)

Τα αποτεέσματα όν τν κήσεν της reduce ομαδοποιούνται ς το τεικό αποτέ-
εσμα του MapReduce. Έτσι συνοικά το MapReduce έει δετεί μια ίστα (κειδί, τιμή)
και έει δώσει ς αποτέεσμα μια ίστα απο τιμές. Και εδώ έπουμε ότι οι τιμές εξόδου
μπορούν να έουν διαφορετικό τύπο από τις τιμές εισόδου. Προαιρετικά ο προραμματιστής
ρησιμοποιεί και μια τρίτη συνάρτηση, τη συνάρτηση combine. Η συνάρτηση combine είναι μια
συνάρτηση τύπου reduce που τρέει τοπικά στον υποοιστή που έτρεξε τη συνάρτηση map.
Η κήση της ίνεται πριν τα αποτεέσματα της map φύουν ια τη reduce μέσ δικτύου,
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όσο είναι προσρινά αποηκευμένα στη μνήμη. Έτσι ένα ποσοστό του Reduce έει ίνει
ρίς μεταφορά δεδομένν στο δίκτυο, έοντας ς αποτέεσμα ρηορότερη επεξερασία.
Το υποοιστικό μοντέο που περιράφηκε αποδεικνύεται ότι είναι Turing Complete. Έτσι
οποιοδήποτε πρόημα έει υποοιστική ύση μπορεί να προσαρμοστεί στο μοντέο Map
και Reduce. Το παρακάτ είναι το τυπικό παράδειμα που μετράει την συνότητα εμφάνισης
έξεν (WordCount) σε διάφορα έραφα σε ψευδοκώδικα.

void map(String name, String document):
// name: document name
// document: document contents
for each word w in document:

EmitIntermediate(w, ”1”);

void reduce(String word, Iterator partialCounts):
// word: a word
// partialCounts: a list of aggregated partial counts
int result = 0;
for each pc in partialCounts:

result += ParseInt(pc);
Emit(AsString(result));

Το κάε έραφο ρίζεται σε έξεις και η κάε έξη έει αρικά μια συνότητα ίση με
1. Η ίδια η έξη είναι το κειδί με άση το οποίο α ομαδοποιηούν οι συνότητες. Άρα, η
έξοδος του Map είναι της μορφής ((word1, 1), (word2, 1), (word1, 1)), ενώ η είσοδος του
Reduce ια το κειδί word1 α είναι (word1, (1,1)). H reduce αρκεί να αροίσει τη ίστα από
τους άσσους ια να ρει τη συνοική συνότητα της έξης. Η ρήση της συνάρτησης reduce
ς συνάρτηση combine στον παραπάν κώδικα είναι πού συνηισμένη. Τα αποτεέσματα
της map α συκεντρούν τότε σε ίστες στην κύρια μνήμη αντί ια τον δίσκο. Η έξοδος
του κόμου προς τη reduce α είναι τότε (word, συνότητα στο συκεκριμένο κομμάτι του
είσοδο).

2.4.5 Επίπεδο Ροής Δεδομένν

Μπορούμε τώρα να εξετάσουμε συνοικά τη ροή δεδομένν κατά το τρέξιμο ενός MapReduce
προράμματος, ομαδοποιώντας τους κόμους του δικτύου με τις συναρτήσεις map και reduce.
Τα στάδια της ροής δεδομένν είναι:

1. Input Reader Ο Input Reader ανααμάνει να ρίσει την είσοδο σε κατάηου
μεέους κομμάτια που ονομάζονται splits και τυπικά είναι μεταξύ 16 και 128 MB. Κάε
κομμάτι ανατίεται σε ένα και μόνο Mapper. Ο Input Reader έει ς είσοδο δεδομένα
από το HDFS και ς έξοδο παράει ζευάρια (key, value). Εστερικά αυτό το στάδιο
είναι υοποιημένο με δύο ήματα, το InputFormat που ρίζει την είσοδο σε splits και
το Record Reader, που ρίζει το split σε ζευάρια (κειδί, τιμή).
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2. συνάρτηση Map Ο κάε κόμος του δικτύου ανααμάνει έναν αριμό Mappers,
τυπικά τόσους όσοι και οι πυρήνες του μηανήματος. Ο κάε Mapper έει μοναδικό
κομμάτι εισόδου (split), το οποίο ρίζεται σε ζευάρια (κειδί, τιμή). Κάε ζευάρι
(κειδί, τιμή) αντιστοιεί σε μία κήση της συνάρτησης Map ια αυτόν τον Mapper. Τα
αποτεέσματα του Mapper ράφονται στον δίσκο ταξινομημένα σύμφνα με το κειδί.

3. συνάρτηση Partition Η έξοδος από κάε συνάρτηση map ανατίεται στον κατά-
ηο Reducer μέσ της συνάρτησης partition. Ως είσοδο παίρνει το κειδί και τον
αριμό τν Reducers και επιστρέφει το id του Reducer στον οποίο α ανατεεί το
κειδί αυτό.

4. συνάρτηση Sorting Comparison Η είσοδος ια την κάε συνάρτηση reduce με-
ταφέρεται από το μηάνημα που έτρεξε η συνάρτηση map και ταξινομείται σύμφνα με
αυτή τη συνάρτηση.

5. συνάρτηση Grouping Comparison Η συνάρτηση αυτή αποφασίζει ποια α είναι
η είσοδος ια μια κήση της συνάρτησης reduce. Οι τρεις παραπάν συναρτήσεις αντι-
προσπεύουν όες μαζί τη φάση Shuffle, που δρα ανάμεσα στη φάση Map και τη φάση
Reduce ια να μεταφέρει σστά την έξοδο της Map ς είσοδο στη Reduce.

6. συνάρτηση Reduce Ο κάε κόμος του δικτύου ανααμάνει έναν αριμό από
Reducers, τυπικά τόσους όσοι και οι πυρήνες του μηανήματος. Ο κάε Reducer έει
είσοδο μια ίστα από (κειδί, ίστα τιμών). Η συνάρτηση reduce καείται μία φορά ια
κάε μοναδικό κειδί που προέκυψε από την ταξινόμηση του προηούμενου ήματος,
προσπεαύνει όα τα values που σετίζονται με το συκεκριμένο key και επιστρέφει
μια ίστα από values.

7. Output Writer Ο Output Writer ανααμάνει να ράψει τα αποτεέσματα της φάσης
Reduce στο HDFS.

Στο παραπάν ρησιμοποιήηκαν οι εκφράσεις “φάση Map”, “Mapper” και “συνάρτηση
map”. Αξίζει να αναυεί η σημασία τους. Η φάση Map είναι το στάδιο του MapReduce στο
οποίο όα τα μηανήματα-κόμοι εκτεούν παράηα συναρτήσεις map. Ο κάε κόμος
εκτεεί έναν αριμό Mappers, με τον κάε Mapper να ανααμάνει μοναδικό κομμάτι (split)
της εισόδου, να το ρίζει σε ζευάρια (κειδί, τιμή) και να καεί τη συνάρτηση map ια
κάε τέτοιο ζευάρι. Αντίστοια συμαίνει και στη φάση Reduce. Οι δύο αυτές φάσεις εκτε-
ούνται σειριακά μεταξύ τους. Η κάε μία ξεριστά εκτεείται παράηα από το Hadoop
MapReduce στο cluster. Μετά τη φάση Map και πριν τη φάση Reduce εκτεείται μια ενδιά-
μεση φάση που ανααμάνει το σστό διαμοιρασμό της εξόδου της φάσης Map στη φάση
Reduce. Τα παραπάν φαίνονται στο σήμα 2.7
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αρχεία εισόδου

split 1 split 2 split 3 split 4

αρχείο εξόδου 1 αρχείο εξόδου 2

mapper 1 mapper 2 mapper 3 mapper 4

map(κλειδί1,τιμή1)

 map(κλειδί2,τιμή2)

 ...

map(κλειδί1,τιμή1)

 map(κλειδί2,τιμή2)

 ...

map(κλειδί1,τιμή1)

 map(κλειδί2,τιμή2)

 ...

map(κλειδί1,τιμή1)

 map(κλειδί2,τιμή2)

 ...

reducer 1

reduce(κλειδί1,[τιμή1,τιμή2,...])

reduce(κλειδί2,[τιμή1,τιμή2,...])

reducer 2

reduce(κλειδί3,[τιμή1,τιμή2,...])

reduce(κλειδί4,[τιμή1,τιμή2,...])

 

 

write to disk

 

 

 

 

write to disk

 

 

remote read remote read

Σήμα 2.7: η ροή δεδομένν σε ένα τυπικό MapReduce πρόραμμα



Κεφάαιο 3

Ο αόριμος Trellis

Στο προηούμενο κεφάαιο αναφερήκαμε επιραμματικά στον αόριμο Trellis, τον πιο
αποδοτικό αόριμο κατασκευής δέντρν επιεμάτν στον δίσκο. Σε αυτό το κεφάαιο α
περάσουμε σε μια εις άος ανάυση του αορίμου αυτού.

3.1 Εισαή

Ο αόριμος Trellis [14] είναι ένας αόριμος κατασκευής δέντρν επιεμάτν ασισμέ-
νος στη ρήση σκηρού δίσκου και εξειδικευμένος ια είσοδο που αποτεείται από μεάες
ακοουίες DNA. Αναύσαμε τη δομή του δέντρου επιεμάτν σε προηούμενο κεφάαιο.
Όπς αναφέρηκε η απαιτούμενη μνήμη ια την αποήκευση του δέντρου επιεμάτν είναι
πού μεαύτερη από την είσοδο που περιράφει. Σε ένα πρόραμμα ετιστοποιημένο ια
ένα συκεκριμένο αφάητο το μέεος του δέντρου επιεμάτν είναι τουάιστον 10 φορές
μεαύτερο από την είσοδο, ενώ σε μια ενική υοποίηση ές και 50 φορές! Έτσι ακόμα και
ια είσοδο μερικών εκατοντάδν MB, το μέεος της εξόδου α ξεπερνάει την ρητικότητα
της κύριας μνήμης και τν πιο προημένν υποοιστών σήμερα, με αποτέεσμα την αποή-
κευση τν αποτεεσμάτν στο δίσκο (swapping). Η κατάσταση επιτείνεται από το εονός
ότι οι αόριμοι κατασκευής δέντρν επιεμάτν έουν πού μικρή ρική τοπικότητα και
κατασκευάζουν το δέντρο κάνοντας μη προέψιμα άματα μεταξύ απομακρυσμένν κόμν.
Το αποτέεσμα είναι κατακόρυφη μείση της απόδοσης, καώς απαιτείται συνεόμενη επικοι-
ννία σκηρού δίσκου και κύριας μνήμης. Το πρόημα αυτό ύνει το Trellis μέσα από μια
σειρά ημάτν που εξασφαίζουν ότι το υπό κατασκευή δέντρο επιεμάτν ράει σίουρα
στη μνήμη. Για αυτό ρησιμοποιεί την έννοια του προεματικού δέντρου επιεμάτν (prefixed
suffix tree) και του προεματικού υποδέντρου επιεμάτν (prefixed suffix subtree).

Το προεματικό δέντρο επιεμάτν είναι ένα δέντρο επιεμάτν από τη ρίζα του οποίου
ξεκινά μόνο μία ακμή, η ακμή που περιράφει το πρόεμα. Στο δέντρο αυτό περιράφονται
μόνο τα επιέματα της εισόδου που ξεκινάνε με το συκεκριμένο πρόεμα. Το προεματικό
υποδέντρο επιεμάτν είναι ένα προεματικό δέντρο επιεμάτν το οποίο αφορά μόνο ένα κομ-
μάτι της εισόδου. Στο προεματικό υποδέντρο επιεμάτν περιράφονται μόνο τα επιέματα
της εισόδου που ξεκινάνε με ένα συκεκριμένο πρόεμα και αρίζουν σε ένα συκεκριμένο
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διάστημα της εισόδου. Τα παραπάν φαίνονται ια το BANANA, το πρόεμα AN και το
κομμάτι BAN φαίνεται στο Σήμα 3.1.

Σήμα 3.1: (α) το προεματικό δέντρο επιεμάτν του BANANA$ ια το πρόεμα AN.()
το αντίστοιο προεματικό υποδέντρο ια το κομμάτι BAN

Ο αόριμος του Trellis υοποιείται σε 4 κύρια ήματα .

1. Στάδιο Δημιουρίας Προεμάτν Δημιουρεί προέματα μεταητού μήκους με συνό-
τητα στην είσοδο κάτ από το κατώφι.

2. Στάδιο Διαμερισμού Εισόδου Διαμερισμός της εισόδου σε κομμάτια μήκους ίσου με το
κατώφι και δημιουρία προεματικών υποδέντρν επιεμάτν

3. Στάδιο Συώνευσης Δέντρν Συώνευση τν προεματικών υποδέντρν επιεμάτν
με το ίδιο πρόεμα σε προεματικά δέντρα επιεμάτν

4. Στάδιο ανάκτησης συνδέσμν επιέματος Σε αυτό το στάδιο ανακτούνται οι σύνδεσμοι
επιέματος που άηκαν από τα προηούμενα ήματα. Το στάδιο είναι προαιρετικό.

3.2 Στάδιο Δημιουρίας Προεμάτν
Η ιδέα της ρήσης προεμάτν έει προταεί από πααιότερα. Κάποιες αρικές προσπά-

ειες, όπς [9] που παρουσιάστηκε σε προηούμενο κεφάαιο, ρησιμοποίησαν προέματα
σταερού μήκους. Όμς οι 4 άσεις του DNA δεν έουν την ίδια συνότητα μέσα στα ο-
νιδιώματα. Ενδεικτικά οι συνότητα τν άσεν είναι 30%, 20%, 20%, 30% αντίστοια ια
τις άσεις A, C, G, T. Το αποτέεσμα είναι πς δεν υπάρει ισορροπία στα δέντρα που προ-
κύπτουν από τη ρήση προεμάτν σταερού μήκους, με κάποια δέντρα να είναι τόσο μικρά
που σπαταούνται πόροι ια την επεξερασία τους και άα τόσο μεάα που ξεπερνούν σε
μέεος την κύρια μνήμη.

Το πρόημα αυτό ύνεται με την ρήση προεμάτν μεταητού μήκους. Συκεκριμένα
το Trellis σαρώνει ποές φορές το κείμενο, ρίσκοντας την συνότητα όν τν δυνατών
προεμάτν μέρι ένα ορισμένο μήκος. Κατόπιν κάνει μια διαοή με άση το κατώφι. Τα
προέματα με συνότητα μικρότερη από το κατώφι κρατιούνται ς τεικά, ενώ τα υπόοιπα
ρησιμοποιούνται ια την αναζήτηση στην επόμενη σάρση. Από τα παραπάν προκύπτει ότι
κάε πρόεμα που εέεται είτε κρατείται, είτε εέονται τα 4 προέματα μήκους +1 που
το έουν ς πρόεμα. Δεν επιτρέπεται δηαδή η παρουσία στην τεική ίστα 2 προεμάτν
που το ένα να έει το άο ς πρόεμα. Είναι ρήσιμο να σημειεί πς με ρήση κατφιού
t = 106 και με είσοδο το ανρώπινο ονιδίμα μήκους 3Gbp (3G άσεις) ρειάζονται μόις
δύο σαρώσεις, η πρώτη αναζητώντας προέματα από 4 ές 8 αρακτήρες και η δεύτερη από
8 ές 16. Μάιστα υπάρουν μόνο 2 προέματα με συνότητα πάν από το t ια μήκος 15.
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Στον πίνακα 3.1 φαίνεται το μήκος και ο αριμός προεμάτν που ξεπερνούν σε συνότητα
το κατώφι ια το ανρώπινο ονιδίμα.

Μήκος Αριμός Προεμάτν
1-3 Όα
4 253
5 781
6 930
7 68
8-15 2

Πίνακας 3.1: Το μήκος και ο αριμός προεμάτν που ξεπερνούν σε συνότητα το κατώφι
t = 106 ια το ανρώπινο ονιδίμα.

Από την παραπάν παρατήρηση, οι δημιουροί του Trellis αποφάσισαν να αναζητούν σε
κάε στάδιο προέματα μήκους μέρι 2 φορές μεαύτερου από την προηούμενη φάση. Όταν
μια φάση τεειώσει, τα προέματα μέιστου μήκους που ξεπέρασαν σε συνότητα το κατώφι
ίνονται είσοδος ια την επόμενη φάση. Αντίετα, αν κάποιο πρόεμα μικρότερου μήκους
έει συνότητα κάτ από το κατώφι, κρατείται ς τεικό και όα τα υπόοιπα προέματα
που εξετάστηκαν έοντας αυτό ς πρόεμα, διαράφονται. Συνοικά, τα προέματα ια το
ανρώπινο ονιδίμα έουν μήκος από 4 ές 16 αρακτήρες και το πήος τους είναι περίπου
6400. Ακοουεί το ήμα αυτό σε μορφή ψευδοκώδικα.

αφάητο = {A, C, G, T}
i = 4
παραή όν τν προεμάτν μήκους i ές i*2
κάνε
i = i*2

ια κάε πρόεμα p
μέτρηση συνότητας p στην είσοδο

ια κάε πρόεμα p
αν η συνότητα είναι μικρότερη του t

p κρατείται ς τεικό
σήνονται όα τα υπόοιπα προέματα στα οποία το p είναι πρόεμα

αιώς
το p ρησιμοποιείται ς πρόεμα ια να παραούν προέματα μήκους
i ές i*2 ια έεο στο επόμενο loop

όσο υπάρουν προέματα με συνότητα μεαύτερη από t

3.3 Στάδιο διαμερισμού εισόδου
Το Trellis διαιρεί την είσοδο σε r = dn+1

t e κομμάτια, όπου n ο αριμός αρακτήρν της
εισόδου και t το κατώφι. Η επεξερασία κάε κομματιού μπορεί να ίνει στην κεντρική μνήμη,
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καώς ένα δέντρο επιεμάτν με t αρακτήρες ράει πήρς στη μνήμη. Για την κατασκευή
τν προεματικών υποδέντρν επιεμάτν ρησιμοποιείται ο αόριμος του Ukkonen ό
του ραμμικού ώρου και ρόνου που απαιτεί. Στο στάδιο αυτό δημιουρούνται, ια κάε
κομμάτι μήκους t της εισόδου, τόσα προεματικά υποδέντρα επιεμάτν όσο και το πήος
τν προεμάτν που έει αποφασιστεί στο προηούμενο στάδιο.

Ένα πρόημα που αντιμετώπισαν οι δημιουροί του Trellis ήταν ότι η ρήση του αο-
ρίμου του Ukkonen απαιτεί η συμοοσειρά ια την οποία κατασκευάζεται το ευρετήριο να
τεειώνει σε $ έτσι ώστε να δώσει νήσιο δέντρο επιεμάτν. Όμς οι συμοοσειρές εισό-
δου σε αυτό το στάδιο του Trellis δεν παρουσιάζουν τον πραματικό τεευταίο αρακτήρα,
επειδή το τέος του κάε κομματιού έει οριστεί από το κατώφι t, και ο αόριμος του
Ukkonen α δώσει πεπεμένα δέντρα επιεμάτν. Η προσήκη του αρακτήρα $ στα πρώτα
m-1 κομμάτια δημιουρεί προήματα ιατί οδηεί τον Ukkonen σε τερματισμό ρίς να είναι
έαιο ότι κάε έση του κομματιού αντιστοιεί σε φύο δέντρου. Για παράδειμα αν έ
ς είσοδο την ακοουία AACGT |AACGT$ ρισμένη με το αρακτήρα | και πρόεμα το
GTAA είναι φανερό ότι δεν α προστεεί ούτε στο suffix tree του πρώτου κομματιού, ούτε
του δεύτερου. Η ύση σε αυτό το πρόημα είναι να διαάζει το πρόραμμα ια το κάε
κομμάτι και κάποιους αρακτήρες από το επόμενο κομμάτι στη σειρά, μέρι ο αριμός τν
φύν στο δέντρο να ισούται με το μήκος του κομματιού. Κατόπιν ίνεται ρήση του τερμα-
τικού συμόου ώστε να άουμε ένα πραματικό δέντρο επιεμάτν. Συνής οι επιπέον
αρακτήρες που πρέπει να ανανστούν είναι ίοι, το πού 1000 ια την εφαρμοή με είσοδο
το ανρώπινο ονιδίμ και t = 106. Αφού δημιουρηεί το πήρες δέντρο ια το κομμάτι της
εισόδου, πρέπει να εξαούν από αυτό τα προεματικά υποδέντρα επιεμάτν σύμφνα με
τη ίστα τεικών προεμάτν που διαμορφώηκε στο προηούμενο στάδιο. Αυτό ίνεται με
τον μηανισμό ακριούς αναζήτησης σε δέντρο επιεμάτν που έει αναφερεί. Αναυτικά,
ια κάε πρόεμα p και ξεκινώντας από τη ρίζα του δέντρου σηματίζουμε μονοπάτι προς
τα φύα, έτσι ώστε η συρροή του κειμένου τν ακμών να μας δίνει το πρόεμα p. Το προ-
εματικό υποδέντρο ορίζεται με ρίζα τον τεευταίο κόμο που επισκεφήκαμε, εξάεται και
αποηκεύεται στον δίσκο ια την επόμενη φάση. Στο τέος αυτής της φάσης έουμε στον
σκηρό δίσκο p · r προεματικά υποδέντρα επιεμάτν, όπου p ο αριμός τν επιεμάτν με
συνότητα μικρότερη από t συνοικά στην είσοδο και r ο αριμός τν κομματιών μήκους t
που διαμερίστηκε η είσοδος. Ακοουεί το ήμα αυτό σε μορφή ψευδοκώδικα.

ια κάε κομμάτι r
tree = ukkonen(r)
διάσιση τν κόμν του δέντρου

αν σηματίζεται από το μονοπάτι τεικό πρόεμα p τότε
εξαή προεματικού υποδέντρου (tree, p)
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3.4 Στάδιο συώνευσης δέντρν

Σε αυτό το στάδιο σκοπός του Trellis είναι να συνεύσει τα προεματικά υποδέντρα
επιεμάτν που έουν παραεί στο προηούμενο στάδιο και έουν κοινό πρόεμα, σε ένα
προεματικό δέντρο επιεμάτν. Το τεικό δέντρο αποηκεύεται στον σκηρό δίσκο. Το
πρόραμμα εκτεεί ια κάε πρόεμα τη συώνευση τν r προεματικών υποδέντρν επι-
εμάτν σε ένα προεματικό δέντρο επιεμάτν. Η διαδικασία της συώνευσης δουεύει
κάε φορά σε δύο δέντρα, το δένδρο που δέεται τις προσήκες και α αποτεέσει το τεικό
δέντρο και ένα από τα προεματικά υποδέντρα του προηούμενου σταδίου. Εέονται κάε
φορά δύο κόμοι, αρίζοντας με τις ρίζες. Οι ακμές του μικρού δέντρου που ξεκινάνε από
άση που δεν υπάρει στη ίστα ακμών του κόμου του μεάου δέντρου προστίενται αυ-
τούσιες (περίπτση (a) στο σήμα 3.2), ενώ αν ρεούν ακμές που αρίζουν από την ίδια
άση, ίνεται σύκριση αρακτήρν μέρι να ρεεί το μέιστο κοινό πρόεμα δύο ακμών.
Τότε δημιουρείται στο σημείο εκείνο νέος κόμος και προστίεται η κατάηη ακμη από
το προεματικό υποδέντρο (περίπτση (b) στο σήμα 3.2). Η συώνευση τν υποδέντρν
απαιτεί τυαία προσπέαση στην ακοουία εισόδου. Για να μην υπάρουν μεάες καυστε-
ρήσεις στο πρόραμμα ό επικοιννίας κύριας μνήμης και σκηρού δίσκου, απαιτείται το
σύνοο της ακοουίας να ρίσκεται στην κύρια μνήμη. Αυτό είναι εφικτό με την τενική του
bit packing. Το αφάητο του DNA έει μόνο 4 ράμματα-καταστάσεις, επιτρέποντάς μας
να τις κδικοποιήσουμε σε 2 bits. Έτσι οι απαιτήσεις μας σε ώρο υποτετραπασιάζονται,
καώς 1 byte που κανονικά κρατάει 1 char, τώρα έει κδικοποιημένα 4. Με αυτό τον τρόπο
οόκηρο το ανρώπινο ονιδίμα τν 3G άσεν ράει σε μόις 750 MB. Ακοουεί το
ήμα αυτό σε μορφή ψευδοκώδικα.

ια κάε πρόεμα
ια κάε προεματικό υποδέντρο
ια τα δύο rootNodes, mainNode και tmpNode

ια κάε πρώτο αρακτήρα ακμής που αρίζει από το tmpNode
αν ο αρακτήρας δεν υπάρει στο mainNode

η ακμή έει νέο αρικό node το mainNode
αν ο αρακτήρας υπάρει στο mainNode

ρες το μέιστο κοινό πρόεμα τν ακμών
δημιούρησε νέο εστερικό κόμο
και πρόσεσε τη νέα ακμή

3.5 Στάδιο ανάκτησης συνδέσμν επιέματος

Οι σύνδεσμοι επιέματος είναι απαραίτητοι ια την απόδοση αορίμν αναζήτησης
σε δέντρα επιεμάτν. Οι σύνδεσμοι επιέματος δημιουρήηκαν από τον αόριμο του
Ukkonen στο δεύτερο στάδιο, όμς ό της επεξερασίας εξαής τν προεματικών
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υποδέντρν άηκαν. Επίσης στα δέντρα προστέηκαν νέοι κόμοι κατά τη διάρκεια του τρί-
του σταδίου. Το Trellis υποστηρίζει την ανάκτηση τους μετά το πέρας της κατασκευής τν
προεματικών υποδέντρν. Διασίζει το κάε προεματικό δέντρο κατά άος, ξεκινώντας
από τη ρίζα του δέντρου. Για κάε εστερικό κόμο, εντοπίζει τον κόμο στον οποίο έδεινε
ο σύνδεσμος επιέματος κατά τη διάρκεια του αορίμου του Ukkonen. Ο παιός αυτός επι-
εματικός κόμος (Suffix Node) συνηέστερα ρίσκεται σε κάποιο άο προεματικό δέντρο
το οποίο πρέπει να φορτεί στη μνήμη. Ο επιεματικός κόμος εντοπίζεται με την τενική
skip and count και ένας νέος σύνδεσμος επιέματος σηματίζεται. Η κατά άος διάσιση
του δέντρου σημαίνει ότι τα προέματα προσπεαύνονται με εξικοραφική σειρά. Έτσι κάε
άο επιεματικό δέντρο πέραν αυτού του οποίου κατασκευάζονται οι σύνδεσμοι επιέματος
φορτώνεται μία φορά.

Με το στάδιο ανάκτησης συνδέσμν επιέματος τεειώνει η περιραφή τν ασικών ημά-
τν του Trellis. Στη συνέεια α αναύσουμε κάποια κενά της παραπάν περιραφής, καώς
και την πουποκότητα του αορίμου.

3.6 Επιπέον στοιεία και πουποκότητα

3.6.1 Επιοή του κατάηου κατφιού

Όπς διαπιστώσαμε το κατώφι επιτεεί δύο ρόους στο Trellis. Σε πρώτη φάση δρα ς
φίτρο ια την επιοή προεμάτν μεταητού μήκους κατάηης συνότητας. Σε δεύτερη
φάση, είναι το μήκος του κάε κομματιού στο οποίο διαρίζεται η ακοουία εισόδου. Η
ενική ιδέα είναι ότι το δέντρο επιεμάτν μιας συμοοσειράς μήκους όσο το κατώφι α
ράει σίουρα στην κύρια μνήμη. Έτσι, σύμφνα με τα παραπάν, ένα προεματικό δέντρο

Σήμα 3.2: Οι δύο περιπτώσεις συώνευσης στο Trellis
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επιεμάτν που το πρόεμα του έει συνότητα στο κείμενο μέρι t α ράει σίουρα στη
μνήμη. Επίσης, ένα δέντρο επιεμάτν που αναπαριστά κομμάτι της εισόδου με μήκος ίσο με
t πάι α ράει σίουρα στη μνήμη.

Ο υποοισμός του κατφιού είναι συνάρτηση της διαέσιμης κύριας μνήμης, του πο-
σοστού εστερικών κόμν ς προς τον αριμό τν αριμό φύν και του μεέους τν
δομών που τα υοποιούν στο πρόραμμα. Από μετρήσεις έει ρεεί ότι ο αριμός εστερι-
κών κόμν σε σέση με τα φύα ια ένα δέντρο επιεμάτν που περιράφει ακοουίες
DNA είναι 70%. Ο αριμός τν φύν είναι ίσος με το μήκος της ακοουίας εισόδου. Κατά
τη φάση της συώνευσης πρέπει να έουμε 2 δέντρα στην κύρια μνήμη, άρα ρειαζόμαστε
περίπου 0.7t + 0.7t = 1.4t. Η υοποίηση του Trellis απαιτεί 40 bytes ια κάε εστερικό
κόμο και 16 bytes ια κάε φύο. Έτσι, ια διαέσιμη κύρια μνήμη M α ισύει:

M ≥ n
4 + [(1.4 · 40) + 16] · t⇒ 0 ≥ t ≥ M−n

4
72

3.6.2 Ανάυση υποοιστικής πουποκότητας

Στάδιο δημιουρίας επιεμάτν: Όπς αναφέρηκε, το στάδιο δημιουρίας επιε-
μάτν δουεύει σε φάσεις. Σε κάε φάση σαρώνεται οόκηρη η ακοουία εισόδου και
υποοίζεται η συνότητα ια τα προέματα μέρι ένα συκεκριμένο μήκος. Αν η συνότητα
κάποιου προέματος ξεπερνά το κατώφι, επιμηκύνεται και αποτεεί είσοδο στην επόμενη
φάση της διαδικασίας. Έτσι στο τέος έουμε ένα σύνοο p διαφορετικών προεμάτν με-
ταητού μήκους, που το καένα εμφανίζεται στην είσοδο μέρι t φορές.

Έστ l το πρόεμα με το μεαύτερο μήκος στο σύνοο τν προεμάτν μίας φάσης.
Αν το l είναι νστό από την αρή και ίνεται μοναδική σάρση της εισόδου S, ια κάε
έση της S α πρέπει να αυξήσουμε την συνότητα  προεμάτν. Τα  προέματα είναι οι
υποσυμοοσειρές μήκους 1 ές  που ξεκινούν από τη δεδομένη έση. Τότε η πουποκό-
τητα ρόνου α είναι O(nl) και η πουποκότητα ώρου (n+ |Σl+1|), όπου Σ το αφάητο.
Στην πράξη, ό τν συνεόμενν φάσεν του στάδιο και με τη ρήση του κατφιού, τα
προέματα που αναζητούνται είναι πού ιότερα από |Σi|.
Στάδιο Διαμερισμού: Κατά τη φάση του διαμερισμού η ακοουία σπάει σε r = dn+1

t e
κομμάτια και σε κάε ένα από αυτά εφαρμόζεται ο αόριμος του Ukkonen ια να κατα-
σκευαστεί ένα δέντρο επιεμάτν. Αφού το κάε κομμάτι έει μήκος το πού t, ρειάζεται
O(t) ρόνο και ώρο ια να κατασκευαστεί. Η πουποκότητα κατά μήκος όν τν δια-
μερίσεν είναι r · O(t) = O(n). Επίσης ρειάζεται μια πήρης διάσιση του δέντρου έτσι
ώστε να εξαούν τα προεματικά υποδέντρα. Όπς έουμε αναφέρει, ο αόριμος σαρώνει
έναν αριμό αρακτήρν και μετά το τέος της διαμέρισης. Ο αριμός τν αρακτήρν που
είναι απαραίτητος να διααστούν είναι μικρός ό της ψευδοτυαίας κατανομής τν άσεν
στο DNA και δεν επηρεάζει τη διαδικασία. Από άποψη ειτουριών I/O, σε αυτό το στάδιο
έουμε r · p υποδέντρα, που το καένα έει μέεος ( tp). Τα υποδέντρα αυτά ράφονται στον
δίσκο σε O(rp) προσπεάσεις, αφού το πρόραμμα διαάζει και ράφει δεδομένα στο δίσκο
σε ένα ήμα. Το εονός ότι τα δέντρα αυτά ράνε σίουρα στη μνήμη διευκούνει στις
εραφές και ανανώσεις, καώς δεν ρειάζεται κάποια στρατηική buffering.
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Στάδιο Συώνευσης: Στο στάδιο αυτό τα προεματικά υποδέντρα όν τν διαμερί-
σεν συνεύονται σε προεματικά δέντρα σύμφνα με το πρόεμά τους. Για κάε κήση
της συνάρτησης συώνευσης πρέπει να διασιστούν 4 ακμές και να ίνει σύκριση τόσν
αρακτήρν όσο και το μήκος του μέιστου κοινού προέματος (LCP) τν ακμών που συ-
νεύονται. Έστ μ το μέσο μήκος LCP. Ο μέσος ρόνος ια τη συώνευση α είναι 4μ
= O(μ). Ο συνοικός ρόνος συώνευσης είναι O(μn), ια το σύνοο τν προεματικών
υποδέντρν, αφού το πήος τν κόμν και τν ακμών στο πήρες δέντρο φράσσεται από
το O(n). Αφού στη ειρότερη περίπτση μ = O(n), η συνοική ρονική πουποκότητα της
συώνευσης είναι O(n2). Όμς το πραματικό μέσο μήκος του LCP είναι σε αυτή τη φάση
περίπου 30 αρακτήρες, δηαδή κοντά στο logn. Έτσι η πουποκότητα σε αυτό το στάδιο
είναι O(nlogn) και στην ειρότερη περίπτση O(n2). Η συνοική ρική πουποκότητα
της φάσης συώνευσης παραμένει ραμμική O(n), αφού υπάρουν O(n) κόμοι στο πήρες
δέντρο και ο ώρος που απαιτεί η ακοουία εισόδου είναι O(n). Η ακοουία εισόδου α
σαρεί αρκετές φορές, καώς σε κάε πράξη συώνευσης πρέπει να διααστούν κατά μέσο
όρο μ αρακτήρες.
Στάδιο Ανάκτησης Συνδέσμν Επιέματος: Στο στάδιο αυτό ανακτώνται οι σύν-
δεσμοι επιεμάτν ια όους τους O(n) εστερικούς κόμους τν προεματικών υποδέντρν.
Σε κάε εστερικό κόμο ίνεται διάσιση μιας ακμής προς τα πάν, έτσι ώστε να ρεεί ο
κόμος-ονέας που καταήει ο σύνδεσμος επιέματος. Στη συνέεια ακοουείται ο σύνδε-
σμος με την τενική skip and count στο κόμο του προεματικού δένδρου που αντιστοιεί
ο σύνδεσμος επιέματος. Η διάσιση κόμν προς τα επάν και η εραφή του συνδέσμου
επιέματος ρειάζονται ραμμικό ρόνο. Επίσης αποδεικνύεται ότι τα skip and count ήματα
κατά τη δημιουρία δέντρου είναι το πού 3n = O(n). Άρα η συνοική ρονική πουποκό-
τητα ια την ανάκτηση τν συνδέσμν επιέματος είναι Ο(n). Η ανάκτηση τν συνδέσμν
απαιτεί την παρουσία 2 προεματικών δέντρν ια τα οποία ίνεται η ανάκτηση συνδέσμν
στη μνήμη. Στη ειρότερη περίπτση κάε προεματικό δέντρο μπορεί να διααστεί p φορές,
μία ια κάε πρόεμα μεταητού μήκους. Έτσι στη ειρότερη περίπτση το κόστος είναι
O(p). Στην πράξη όμς απαιτούνται πού ία φορτώματα από τον σκηρό δίσκο, μειώνοντας
το πραματικό κόστος I/O. Συνοικά το Trellis έει στη ειρότερη περίπτση υποοιστικό
κόστος O(n2), ενώ σε πραματική ειτουρία O(nlogn). Η ρική πουποκότητα παραμένει
πάντα O(n).



Κεφάαιο 4

Υοποίηση Μεόδου Trellis στο
Περιάον MapReduce

Στα προηούμενα κεφάαια αναύηκε η ρησιμότητα τν δέντρν επιεμάτν και κα-
ταδείηκαν οι δυσκοίες που υπάρουν στην κατασκευή τους όταν αυτά περιράφουν πού
μεάη είσοδο. Περιράφηκε με επτομέρεια ο αόριμος Trellis, η αποδοτικότερη σήμερα
μέοδος κατασκευής δέντρν επιεμάτν στον σκηρό δίσκο. Επίσης περιράφηκε το μο-
ντέο προραμματισμού και περιάον εκτέεσης παράην προραμμάτν MapReduce.
Σε αυτό το κεφάαιο α αναυεί πώς η ασική ιδέα ια τον αόριμο Trellis αποτέεσε τη
άση μιας υοποίησης παράηης κατασκευής δέντρν επιεμάτν προραμματισμένης σε
MapReduce.

4.1 Εισαή

Στο κεφάαιο αυτό α αναύσουμε πώς προσαρμόστηκε η κεντρική ιδέα της μεόδου
του Trellis στο προραμματιστικό μοντέο του MapReduce. Όπς είδαμε στο κεφάαιο
του Trellis, ο αόριμος αυτός είναι ιδιαίτερα αποτεεσματικός στην κατασκευή μεάν
δέντρν επιεμάτν. Όπς αναφέρηκε, ο αόριμος απαιτεί τον ρισμό της εισόδου σε
κομμάτια. Στη συνέεια, οι ερασίες ορανώνονται σε δύο ασικά ήματα: (α) την κατασκευή
προεματικών υποδένδρν επιεμάτν ια κάε κομμάτι και () η συώνευση τν αντίστοι-
ν προεματικών υποδένδρν από τα διάφορα κομμάτια σε ένα υποδένδρο ια κάε πρόεμα.
Τα δύο ήματα μπορεί να σετίζονται μεταξύ τους, όμς είναι κατά άση ανεξάρτητα. Πρά-
ματι, η επεξερασία του κάε κομματιού ια την παραή προεματικών υποδέντρν είναι
ανεξάρτητη από όα τα υπόοιπα κομμάτια. Επίσης, από τη στιμή που έουν παραεί όα
τα υποδέντρα ια ένα πρόεμα, τότε ανεξάρτητα από όα τα άα υποδέντρα μπορούμε να
συνεύσουμε τα υποδέντρα αυτά. Άρα μπορούμε να αντιστοιίσουμε ένα κομμάτι εισόδου
σε μια ερασία κατασκευής προεματικών υποδέντρν και όα τα υποδέντρα ενός προέμα-
τος σε μια ερασία συώνευσης υποδέντρν σε δέντρα. Όπς είναι φανερό, οι ερασίες
αυτές μπορούν να ανατεούν σε διαφορετικούς υποοιστές. Συκεκριμένα έινε ρήση της
τενοοίας MapReduce. Ένα πρόραμμα MapReduce ρίζεται σε δύο φάσεις, με τα αποτε-
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έσματα της πρώτης να ομαδοποιούνται σύμφνα με κάποιο αρακτηριστικό και να αποτεούν
είσοδο στη δεύτερη φάση. Οι δύο φάσεις είναι η map και η reduce, με τα ενδιάμεσα δεδομένα
να είναι εκφρασμένα σε ζευάρια. Συνοικά οιπόν η οική του Trellis φαίνεται να μπορεί
να προσαρμοστεί στο προραμματιστικό μοντέο MapReduce ς εξής:

1. Φάση map: Δίνεται είσοδος κομμάτι της ακοουίας εισόδου, κατασκευάζονται τα
προεματικά υποδέντρα επιεμάτν ια το κομμάτι και δίνονται ς έξοδος ζευάρια
(πρόεμα, προεματικό υποδέντρο επιεμάτν)

2. Φάση reduce: Τα προεματικά υποδέντρα επιεμάτν με ίδιο πρόεμα (κειδί) ομα-
δοποιούνται και αποτεούν είσοδο σε μια κήση της reduce, η οποία δίνει συνοική
έξοδο τα προεματικά δέντρα επιεμάτν ια όη την ακοουία εισόδου.

Τα παραπάν φαίνονται σηματικά και στα σήματα 4.1 ια τη φάση map και 4.2 ια τη
φάση reduce.

split 1 split 2 ... split m

mapper 1 mapper 2 mapper m

p1 p2 pj p1 p2 pj p1 p2 pj

Σήμα 4.1: Η φάση map του προράμματος, η είσοδος ρίζεται σε κομμάτια και από το
κάε κομμάτι παράονται υποδέντρα, ένα ια κάε πρόεμα

reducer 1

p1

reducer 2

p2

reducer j

pj

p1 p2 pjp1 p2 pjp1 p2 pj

Σήμα 4.2: Η φάση reduce του προράμματος, τα υποδέντρα με το ίδιο πρόεμα ενώνονται
σε προεματικά δέντρα

Από την παραπάν περιραφή απουσιάζει η πρώτη φάση του Trellis που είναι ο υποοι-
σμός τν προεμάτν με συνότητα μέρι t στην ακοουία εισόδου. Αυτή η φάση του Trellis
μπορεί να μοντεοποιηεί κατά MapReduce ς μια εφαρμοή του παραδείματος WordCount:
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1. Φάση map Δίνεται είσοδος κομμάτι της ακοουίας εισόδου και αμάνονται ς
έξοδος ζευάρια (πρόεμα, 1)

2. Φάση reduce Συκεντρώνονται όα τα ζευάρια με το ίδιο πρόεμα (κειδί) και
αροίζονται οι τιμές (1) ώστε να ρεεί η συνότητα του προέματος στην ακοουία
εισόδου.

Πριν προρήσουμε στην ανάυση της υοποίησης μας, είναι ρήσιμο να περιραφεί ένα
ενικό πρότυπο πρόραμμα MapReduce σε επίπεδο κώδικα.

public static void main(String args[]) throws Exception {
Configuration conf = new Configuration();
conf.setProperty(property, default value);
Job job = new job(conf);
job.setJobName(”Name of Job”);

job.setMapperClass(MyMapper.class);
job.setReducerClass(MyReducer.class);

job.setMapOutputKeyClass(TypeA.class);
job.setMapOutputValueClass(TypeB.class);
job.setOutputKeyClass(TypeC.class);
job.setOutputValueClass(TypeD.class);

job.setInputFormatClass(MyInputFormat.class);
job.setOutputFormatClass(MyOutputFormat.class);
MyInputFormat.addInputPath(job, path_in);
MyOutputFormat.setOutputPath(job, path_out);

job.waitForCompletion(true);
}

Στο παραπάν καταράφεται μια τυπική διάταξη της συνάρτησης main σε ένα πρόραμμα
MapReduce. Αρικά κατασκευάζουμε ένα νέο αντικείμενο τύπου Configuration. Σε αυτό
μπορούμε να ορίσουμε τις τιμές διάφορν ιδιοτήτν της εκτέεσης. Στη συνέεια κατα-
σκευάζουμε ένα αντικείμενο Job. Το αντικείμενο Job είναι ο πυρήνας της ερασίας μας. Σε
αυτό ορίζουμε το όνομα της ερασίας, την κάση που υοποιεί τον Mapper και την κάση
που υοποιεί τον Reducer, καώς και τους τύπους εξόδου της map και της reduce. Πρέπει
επίσης να συκεκριμενοποιήσουμε τη μορφή τν δεδομένν εισόδου (InputFormat), καώς
και τη διαδρομή στο HDFS από όπου αυτά α διααστούν. Με την κάση InputFormat, το
MapReduce νρίζει πώς να ρίσει την είσοδο σε κομμάτια (splits) και να εκκινήσει αντί-
στοιο αριμό από Mapper Tasks. Ακόμα, με την κάση RecordReader που συνδέεται άμεσα
με την κάση InputFormat, το MapReduce νρίζει πς να ρίσει ένα κομμάτι σε ζευάρια
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(κειδί, τιμή) (records) που αποτεούν είσοδο κατά την κήση της συνάρτησης map. Επί-
σης ορίζουμε τη μορφή τν δεδομένν εξόδου (OutputFormat), καώς και τη διαδρομή στο
HDFS που αυτά α εραφούν. Στο τέος τρέουμε την ερασία στο cluster, υποδεικνύοντας
στη συνάρτηση main να περιμένει την οοκήρση της εκτέεσης της ερασίας.

public class MyMapper
extends Mapper<TypeA, TypeB, TypeC, TypeD> {

public void setup (Context context)
throws IOException, InterruptedException {

}

public void map(TypeA key, TypeB value, Context context)
throws IOException, InterruptedException {
do_stuff(key,value)
TypeC output_key = ...;
TypeD output_value = ...;
context.write(output_key, output_value);

}
}

Στο παραπάν καταράφεται μια τυπική διάταξη της κάσης Mapper σε ένα πρόραμμα
MapReduce. Παρατηρούμε ότι πρέπει να δηώσουμε τους τύπους εισόδου και τους τύπους
εξόδου της συνάρτησης. Στη συνάρτηση setup καταράφουμε εντοές που έουμε να εκτε-
εσούν πριν τις κήσεις τν συναρτήσεν map. Αντίστοια μπορεί να ραφεί και η συνάρ-
τηση cleanup που τρέει μετά το τέος τν εκτεέσεν της συνάρτησης map. Στη συνάρτηση
map έπουμε ότι η τεική μας πράξη πρέπει να είναι η context.write η οποία δίνει τα απο-
τεέσματα της συνάρτησης map στο MapReduce. Αντίστοιη διάταξη έει και η συνάρτηση
Reduce.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε μια επτομέρεια ια τους τύπους που ρησιμοποιούνται ς
κειδιά και τιμές. Οι κάσεις που ρησιμοποιούνται ς τύποι εισόδου, εξόδου και ενδιάμεσν
δεδομένν α πρέπει να υοποιούν κάποιες απαραίτητες μεόδους. Έτσι ια να ρησιμοποι-
ηεί μια κάση ς κειδί ή τιμή πρέπει να ορίζει τις μεόδους write και readFields. Αυτές
ανααμάνουν να σειριοποιήσουν το αντικείμενο στο δίσκο και να το φορτώσουν στη μνήμη
όποτε ρειαστεί, ρίς να παρεμηεί μια ενδιάμεση μορφή δεδομένν, όπς η XML. Οι
συναρτήσεις αυτές καούνται ια την ανάνση της εισόδου της map, την αποήκευση τν
αποτεεσμάτν της στο δίσκο, την ανάνση της εισόδου της reduce και την αποήκευση τν
αποτεεσμάτν της στο HDFS. Επιπέον τν παραπάν μεόδν και ειδικά ια τις κάσεις
που α είναι κειδί πρέπει να ραφεί μια μέοδος comparator. Αυτή η μέοδος ρησιμοποιεί-
ται από το MapReduce στο ενδιάμεσο ήμα Shuffle ια να ομαδοποιήσει τις τιμές ανά κειδί
και έτσι μια κήση της συνάρτησης reduce να άει όες τις τιμές που αντιστοιούν στο
συκεκριμένο κειδί. Επίσης αξίζει να διευκρινιστεί ότι η είσοδός μας είναι ένα αρείο με
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μια ακοουία DNA. Οι 4 άσεις είναι κδικοποιημένες με τους αριμούς 1, 2, 3, 4 και η
ακοουία δεν ρίζεται σε ραμμές αά είναι ενιαία σε μια σειρά.

4.2 Δημιουρία προεμάτν

Σε αυτό το κεφάαιο α περιράψουμε πώς υοποιήηκε το στάδιο δημιουρίας προ-
εμάτν του Trellis στο MapReduce. Στο στάδιο αυτό έουμε να δημιουρήσουμε όα
τα προέματα μεταητού μήκους που έουν συνότητα μικρότερη από το κατώφι. Για το
σκοπό αυτό αναέτουμε σε μια ερασία MapReduce να σαρώσει συνοικά όη την ακοουία
εισόδου ια μια ίστα από προέματα και να μας επιστρέψει τη συνότητα τν προεμάτν.
Μια πρώτα παρατήρηση είναι πώς το κομμάτι αυτό δεν μπορεί να υοποιηεί μόνο από μία
ερασία MapReduce. Πράματι, υπάρει εξάρτηση δεδομένν μεταξύ της μέτρησης τν συ-
νοτήτν τν προεμάτν μήκους length και της μέτρησης τν συνοτήτν τν προεμάτν
length+1. Αυτό συμαίνει ιατί είναι απαραίτητο να μετρηούν οι συνότητες μόνο κάποιν
προεμάτν length+1 και όι όν όσν μπορούν να δημιουρηούν από το αφάητο ια
μήκος length+1. Συκεκριμένα αναζητούμε μόνο τα προέματα μήκους length+1 που έουν
ς πρόεμα μήκους length ένα πρόεμα που είε συνότητα εμφάνισης μέσα στο κείμενο
περισσότερο από το κατώφι. Το MapReduce δεν προσφέρει κάτι συκεκριμένο ια την
αντιμετώπιση αυτών τν καταστάσεν. Η προτιμότερη ύση είναι το επαναηπτικό τρέξιμο
διαφορετικών ερασιών, έτσι ώστε κάε φορά να αναπροσαρμόζεται η είσοδος της επόμενης
ερασίας σύμφνα με την έξοδο της προηούμενης.

Έπειτα α πρέπει να αποφασίσουμε πώς α παραηοποιήσουμε την ερασία. Μια αρική
σκέψη α ήταν να δημιουρήσουμε ένα Task ια κάε κομμάτι του κειμένου και κάε υποψή-
φιο πρόεμα. Η map α μετρούσε τότε τη συνότητα ενός προέματος σε ένα κομμάτι και η
reduce α άροιζε τις συνότητες του προέματος ια όα τα κομμάτια ια να δώσει έξοδο
τη συνότητα του προέματος συνοικά στο κείμενο. Από τη στιμή που και το κείμενο
και το πρόεμα είναι εκφρασμένα με κάσεις του MapReduce, α περιμέναμε να δίνεται η
δυνατότητα διαμερισμού και τν δύο εισόδν. Κάτι τέτοιο όμς δεν υποστηρίζεται αυτή τη
στιμή, καώς δεν υπάρει κατάηο InputFormat και αντίστοια RecordReader. Είμαστε
ανακασμένοι να προραμματίσουμε την ερασία ρίζοντας τη μία είσοδο και μόνο. Αρικά
υπήραν σκέψεις πς αυτό μπορεί να περιορίσει την παραηοποίηση του προράμματος,
καώς δεν μας δίνεται η δυνατότητα να ρίσουμε τη διαδικασία σε μικρότερα κομμάτια. Λύ-
σεις που εέηκαν σε αυτό το στάδιο ήταν η περίπτση του να δημιουρηεί νέας μορφής
είσοδος με το καρτεσιανό ινόμενο τν δύο εισόδν. Για το παράδειμά μας αυτό αντιστοι-
εί σε ένα αρείο εισόδου από ζευάρια (πρόεμα, κομμάτι ακοουίας). Η ύση αυτή έει
δύο κύρια μειονεκτήματα: απαιτεί προεπεξερασία τν προεμάτν και του κειμένου ια να
ρεούν στην κατάηη μορφή και ρειάζεται ποαπάσιο ώρο από την πραματική πη-
ροφορία που αποηκεύει, περίπου ίση με το πήος τν προεμάτν p επί τους αρακτήρες
της ακοουίας εισόδου n. Άη ύση που προτάηκε ήταν η αποποίηση της παραπάν με-
όδου ώστε τα κομμάτια της ακοουίας εισόδου να μην αποηκεύονται, αά να παρέεται
δείκτης στο κατάηο σημείο του αρείου που αποηκεύει την ακοουία. Τέος, προτάηκε
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και η δημιουρία μιας αυσίδας από ερασίες MapReduce, έτσι ώστε στην πρώτη ερασία
να ίνεται καταμερισμός τν προεμάτν και στη δεύτερη καταμερισμός της ακοουίας.
Ούτε αυτή η ύση ρησιμοποιήηκε μιας και στην πράξη το κόστος της έναρξης καινούριν
ερασιών είναι πού μεαύτερο από τα οφέη. Στην πραματικότητα ο περιορισμός αυτός
του MapReduce δεν έει επιπτώσεις στο πόσο παράηο μπορεί να είναι το πρόραμμά
μας. Κάε cluster έει ένα όριο Tasks που μπορεί να εκτεέσει ταυτόρονα και αυτό ορί-
ζεται από το συνοικό άροισμα τν επεξεραστών τν κόμν του cluster. Κάε πυρήνας
όταν τεειώσει επιτυημένα ένα Task, ανααμάνει ένα επόμενο. Επίσης, σε περίπτση που
το πρόραμμά μας τρέξει σε μεαύτερο cluster, μπορούμε απά να αυξήσουμε τον αριμό
κομματιών που ρίζεται η είσοδος ια να εκμεταευτούμε τους επιπέον πυρήνες. Από
τη στιμή που το MapReduce επιτρέπει τον ρισμό μίας εισόδου και μόνο, α πρέπει να
αποφασίσουμε με άση ποια είσοδο α παραηοποιήσουμε τη διαδικασία. Το κριτήριο ια
αυτή την επιοή είναι πάντα το μέεος της εισόδου, άρα α αναέσουμε στο MapReduce
να ρίσει την ακοουία εισόδου. Τίεται το ερώτημα πώς α δώσουμε στους κόμους πρό-
σετα δεδομένα που είναι απαραίτητα ια αυτό το στάδιο, όπς τη ίστα προεμάτν που
πρέπει να εεεί η συνότητά τους. Αυτό μπορεί να ίνει με δύο τρόπους:

1. Αν πρόκειται ια απή τιμή αριμού ή συμοοσειράς που είναι ανακαίο να νρίζει
μια κάση, μπορεί να προραμματιστεί μια ιδιότητα και να τεεί η τιμή της μέσ του
αντικειμένου Configuration.

2. Αν πρόκειται ια πιο σύνετες δομές δεδομένν, τότε μπορεί να ρησιμοποιήσει ο μη-
ανισμός του Distributed Cache. Το Distributed Cache είναι μια μέοδος με την οποία
πριν την εκτέεση μιας ερασίας, μεταφέρονται αρεία από το HDFS στο τοπικό φάκεο
προσρινών δεδομένν (temporary folder) του κάε κόμου.

Κοινό αρακτηριστικό και τν δύο μεόδν είναι ότι η ροή δεδομένν είναι ορισμένη
μονοσήμαντα, από τον JobTracker (master) προς τους TaskTrackers. Δεν δίνεται η δυνατό-
τητα δηαδή με κάποια από αυτές τις μεόδους να ηφούν επιπέον αποτεέσματα από τους
κόμους.

Σύμφνα με τα παραπάν, η υοποίηση του σταδίου δημιουρίας προεμάτν μεταητού
μήκους υοποιηήκε ς εξής: Αρικά παράονται όα τα προέματα μήκους 4 του αφαή-
του και εράφονται σε μια ίστα. Στη συνέεια ορίζεται μια νέα ερασία ια το Hadoop
έτσι ώστε να μετρηούν οι συνότητες όν τν προεμάτν που είναι αποηκευμένα στη
ίστα. Η ίστα δίνεται σε όους τους κόμους μέσ του μηανισμού Distributed Cache.
Τα προέματα και οι συνότητες επιστρέφονται σε ένα αντικείμενο τύπου MapFile, το οποίο
διαάζεται. Τα προέματα που έουν συνότητα μη μηδενική και ταυτόρονα μικρότερη από
το κατώφι κρατιούνται σε μια ίστα τεικών προεμάτν, ενώ ια κάε ένα από τα υπόοιπα
παράονται 4 νέα προέματα με πρόσεση τν 4 αρακτήρν του αφαήτου στο τέος του
προέματος. Τα επιμηκυμένα αυτά προέματα εισάονται σε μια νέα ίστα και δημιουρεί-
ται μια νέα ερασία ια να καταράψει τις συνότητες τους. Η διαδικασία επανααμάνεται
μέρι να διαπιστεί ότι κανένα από τα προέματα δεν ξεπέρασε το κατώφι. Τα παραπάν
εκφράσμένα σε ψευδοκώδικα:
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...|AACGTGCTTAG
︷ ︸︸ ︷
C|GGC︸ ︷︷ ︸

είσοδος mapper

ATTCAGCAT |...

Σήμα 4.3: Με | σημειώνεται το σημείο που ρίζεται το κείμενο σε κομμάτια. Εέοντας
ια προέματα μήκους 4, παρατηρούμε ότι πρέπει να διαάσουμε και 3 αρακτήρες από το
επόμενο κομμάτι ια το τεευταίο προς έεο πρόεμα που σημειώνεται.

threshold;
length=4
παραή όν τν προεμάτν με μήκος 4 και αποήκευση στη ίστα
όσο υπάρουν προέματα με μήκος μεαύτερο από threshold

τρέξε μια νέα καταμέτρηση συνοτήτν τν προεμάτν της ίστας
ια κάε πρόεμα p του οποίου καταμετρήηκε η συνότητα
αν η συνότητα είναι μικρότερη του threshold
και διάφορη του μηδενός

κράτησε το πρόεμα ς τεικό
αιώς

παραή 4 νέν προεμάτν μήκους length+1 με πρόεμα το p
και πρόσεσή τους στη ίστα

length++

Η ερασία που ορίζουμε ρησιμοποιεί μια ειδική κάση InputFormat η οποία είναι εξει-
δικευμένη ια αρεία εισόδου που όη η πηροφορία παρουσιάζεται συνεόμενη ρίς κενά
ή ααή ραμμής. Η κάση αυτή τροποποιήηκε έτσι ώστε να μπορεί ο ρήστης να ορίζει
εξτερικά πόσο μεάα α είναι τα κομμάτια στα οποία α ριστεί η είσοδος και πόσους
επιπέον αρακτήρες α ανανώσει ο κάε mapper από το επόμενο κομμάτι. Το τεευταίο α-
ρακτηριστικό είναι πού σημαντικό ια να διασφαίσουμε ότι η καταμέτρηση τν προεμάτν
ενός συκεκριμένου μήκους δεν α επηρεαστεί από το ρισμό της ακοουίας. Όπς προ-
κύπτει από το σήμα 4.3, πρέπει σε κάε κομμάτι να προσέσουμε τους length-1 αρακτήρες
του επόμενου, με length το μήκος του prefix που εέει η συκεκριμένη ερασία.

Ο κώδικας της συνάρτησης map είναι ιδιαίτερα απός: το κομμάτι του κειμένου σαρώ-
νεται με ένα παράυρο μήκους length και σε κάε ήμα αναζητείται η συμοοσειρά που
σηματίζεται από το παράυρο στην ειδική ίστα που κρατάει τα προέματα. Αν ρεεί, τότε
δίνεται έξοδος (πρόεμα, 1), που σημαίνει ότι το συκεκριμένο πρόεμα ρέηκε 1 φορά. Στη
συνέεια η reduce αροίζει τις τιμές ια να ρει τη συνοική συνότητα του προέματος, πα-
ρόμοια με το παράδειμα καταμέτρησης έξεν που δόηκε στο κεφάαιο του MapReduce. Η
συνάρτηση Reduce ρησιμοποιείται και ς Combine ια να ίνουν πρώτα τοπικά αροίσματα
τν συνοτήτν στους Mappers ια το κάε πρόεμα και το κάε κομμάτι εισόδου. Έστ ένα
πρόεμα p με συνότητα f σε μια ακοουία με n κομμάτια. Χρίς την ρήση της combine,
α πρέπει να μεταφερούν μέσ δικτύου f ζευάρια (p, 1) και να ίνουν f προσέσεις. Με
την ρήση της combine α ρειαστεί να μεταφερούν και να αροιστούν μόνο n ζευάρια.
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Ειδικά ια προέματα μικρού μήκους σε μεάα κομμάτια εισόδου (π μήκος 4 σε κομμάτι
1M ακοουίας 100M) είναι σίουρο ότι fn. Άρα έπουμε ότι η ρήση της combine μειώνει
ιδιαίτερα τα ενδιάμεσα δεδομένα, δίνοντάς μας καύτερους ρόνους στην ενδιάμεση φάση του
Shuffle και συνοικά στην ερασία.

map:
pos=0
όσο το pos είναι μικρότερο του μήκους του κομματιού
διάασε length αρακτήρες από τη έση pos
αν το πρόεμα υπάρει στη ίστα προεμάτν

δώσε έξοδο (πρόεμα, 1)
pos++

reduce:
sum = 0
ια κάε τιμή

sum += τιμή
δώσε έξοδο (κειδί, sum)

Στην υοποίηση υπάρουν διαφορές σε σέση με τη διαδικασία του Trellis οι οποίες
οφείονται σε περιορισμούς της παρούσας έκδοσης του MapReduce. Συκεκριμένα, ο τύ-
πος MapFile δεν επιτρέπει την παρουσία κειδιών διαφορετικού μήκους. Παράηα, επειδή
ρειαζόμαστε μοναδικό αρείο εξόδου, περιοριζόμαστε αυτή τη στιμή σε έναν και μοναδικό
reducer. Επίσης δεν είναι δυνατόν να υοποιηεί μια έκδοση η οποία να διαρίζει τα τεικά
προέματα στον reducer, ιατί α απαιτούσε ο reducer να μπορεί να ράψει σε 2 εξόδους, μία
ια τα προέματα με συνότητα ιότερη από το κατώφι και μία ια τα προέματα με συνό-
τητα μεαύτερη. Οι περιορισμοί αυτοί δεν α υπάρουν στην επόμενη έκδοση του Hadoop,
οπότε και μπορεί να υοποιηεί μια καύτερη έκδοση αυτού του κομματιού. Στην πράξη η
υοποίηση αυτή έει το πεονέκτημα ότι μειώνει στο εάιστο τα ενδιάμεσα δεδομένα. Στο
παίσιο της ερασίας αυτής υοποιήηκε και μια δοκιμαστική έκδοση που καταμετρά τις συ-
νότητες προεμάτν μήκους 4 με 8 και συκρίηκε με την απή έκδοση. Τα αποτεέσματα
παρατίενται στο κεφάαιο τν μετρήσεν. Σε κάε περίπτση, μετά το πέρας αυτής της
φάσης έουμε όα τα τα προέματα μιας ακοουίας εισόδου που έουν συνότητα ιότερη
από το κατώφι.

4.3 Κατασκευή Υποδέντρν Επιεμάτν
Αφού έει οριστικοποιηεί το σύνοο τν προεμάτν, περνάμε στην επόμενη ερασία

του προράμματος που είναι η κατασκευή τν προεματικών υποδέντρν επιεμάτν στη
φάση map και η συώνευση τους σε δέντρα στη φάση reduce. Για να εκτεεστούν τα ή-
ματα αυτά πρέπει να ακοουήσουμε ίο διαφορετική πρακτική από πριν. Ο όος σετίζεται
με τη φάση της συώνευσης τν υποδένδρν: όπς έει αναφερεί, η φάση εμπέκει τυαία
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προσπέαση στο σύνοο της ακοουίας εισόδου. Αυτή η τυαία προσπέαση φαίνεται να
μην μπορεί να αποφευεί με προφανή τρόπο. Για το όο αυτό η ακοουία εισόδου πρέπει
να είναι διαέσιμη από όους τους reducers. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευεί με τη ρήση της
κατανεμημένης κρυφής μνήμης (distributed cache) που προσφέρει το Hadoop: Η ακοουία
εισόδου μεταφέρεται στην κατανεμημένη κρυφή μνήμη. Αυτό δημιουρεί ένα τοπικό αντίραφο
σε κάε κόμο και έτσι όοι οι κόμοι έουν πρόσαση σε αυτή. Για να μειώσουμε το κόστος
μεταφοράς και το ώρο που κατααμάνει η ακοουία εισόδου, ρησιμοποιούμε συμπίεση:
Όπς έει αναφερεί, το αφάητο του αρείου εισόδου είναι 4 ράμματα που αντιστοιούν σε
4 καταστάσεις και επομένς μπορούν να ρησιμοποιηούν μόις 2bits ια την αναπαράσταση
ενός αρακτήρα του αφαήτου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποτετραπασιάσουμε
τις απαιτήσεις ώρου και να φορτώσουμε ένα αρείο μεέους 1GB ρησιμοποιώντας μόις
256MB. Αφού έουμε φορτώσει την ακοουία εισόδου στην κατανεμημένη κρυφή μνήμη
ια να τη ρησιμοποιήσουν οι Reducers, αυτή είναι διαέσιμη επίσης κατά τη φάση Map.
Θα ήταν οιπόν σπατάη να φορτώνεται από αρεία στο HDFS το κομμάτι της ακοουίας
που ρειάζεται ο κάε Mapper, ιατί αυτό το κομμάτι το έουμε ήδη στην κατανεμημένη
κρυφή μνήμη. Είναι φανερό ότι έουμε να αναέσουμε όες τις μεταφορές δεδομένν στην
κατανεμημένη κρυφή μνήμη, αά και να δημιουρήσουμε ένα συκεκριμένο αριμό από Map
Jobs. Αυτό είναι δυνατόν αν ορίσουμε ειδικό τύπο InputFormat στον οποίο έτουμε ς
ιδιότητα τον αριμό τν Map Jobs και αυτό ανααμάνει να δημιουρήσει ανάοο αριμό,
στένοντάς τους splits μηδενικού μεέους. Ο αριμός τν Map Jobs είναι ιδιότητα η οποία
προσδιορίζεται στο αντικείμενο Configuration της ερασίας. Αριζοντας από τη φάση Map
α πρέπει να προσδιορίσουμε το κομμάτι της ακοουίας εισόδου ια το οποίο η συνάρτηση
map α κατασκευάσει τα προεματικά υποδέντρα. Για αυτό το σκοπό αρκεί ο κάε mapper
να άει την τιμη του μήκους του split, splitLength = fileLength/numberofmappers,
μέσ ιδιότητας του Configuration και τότε μπορεί να υποοίσει τον πρώτο και τεευταίο
αρακτήρα του κομματιού ς συνάρτηση του TaskID, του μοναδικού αριμού που αρακτη-
ρίζει το Task. Τα TaskID αριμούνται από το 0. Έτσι, όπς φαίνεται και στον παρακάτ
ψευδοκώδικα, ο πρώτος προς επεξερασία αρακτήρας είναι πάντα ο ID · splitLength, ενώ ο
τεευταίος είναι είτε ο τεευταίος αρακτήρας με έση fileLength ια το τεευταίο κομμάτι,
είτε ο begin+ splitLength ια τα υπόοιπα κομμάτια.

int fileLength = context.getConfiguration().getInt(SuffixTreeMapper.FILE_LENGTH, 0);
int splitLength = context.getConfiguration().getInt(SuffixTreeMapper.SPLIT_LENGTH, 0);
int ID = Integer.parseInt(context.getTaskAttemptID().toString().split(”_”)[4]);
int begin = ID * splitLength;
int end;
if (begin + splitLength >= fileLength) {

end = fileLength;
} else {

end = begin + splitLength;
}
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Πριν προρήσουμε είναι σκόπιμο να περιραψουμε τις κάσεις που υοποιούν το δέντρο
επιεμάτν. Ένα σηματικό διάραμμα φαίνεται στο σήμα 4.4.

SuffixTree

- rootNode: Node
- globalOffset: int
- prefix: String
- leavesCount: int

Node

- edges: Map<Integer, Edge>
- suffixNode: Node

-root

Edge

- beginIndex: int 
- endIndex: int
- charIndex: int
- s tartNode: Node
- s tartNode: Node

-s tartNode -endNode

Suffix

- beginIndex: int
- endIndex: int
- originNode: Node

-originNode

-suffixNode

Σήμα 4.4: Οι κάσεις που απαρτίζουν τα δέντρα επιεμάτν

Η κάση Edge έει ς πεδία references στον κόμο που εισέρεται και στον κόμο από τον
οποίο εξέρεται. Ακόμα, η κάση της ακμής κρατάει τη έση του πρώτου και του τεευταίου
αρακτήρα της ετικέτας της, όπς και την τιμή του πρώτου αρακτήρα της ετικέτας. Η κάση
Node έει ς πεδία το σύνδεσμο επιέματος ς reference σε άο Node, καώς και ένα
HashMap που αντιστοιεί τους πρτους αρακτήρες τν εξερόμενν από αυτήν ακμών με
της ακμές αυτές. Η κάση SuffixTree ρειάζεται να έει ένα reference ια το Node που
είναι ρίζα του δέντρου. Ακόμα αποηκεύουμε τον αριμό τν φύν του δέντρου, καώς
και το πρόεμα και τη έση του κομματιού που περιράφει. Tέος η κάση Suffix είναι μια
οηητική κάση ια την πρόσεση επιεμάτν στο δέντρο στην υοποίηση του αορίμου
του Ukkonen και δεν αποτεεί στοιείο που α ρειαστούμε μετά την κατασκευή του δέντρου.

Στη συνάρτηση map συκεκριμενοποιούμε τον αόριμο που α παράξει τα ενδιάμεσα
υποδέντρα. Σε αυτό το σημείο ρησιμοποιήηκαν τρεις διαφορετικοί αόριμοι.

4.3.1 Αποϊκή Προσέιση

Η πρώτη αποϊκή προσέιση είναι να σαρώσουμε το κομμάτι της ακοουίας εισόδου μία
φορά ια κάε επίεμα p. Κάε φορά που εντοπίζουμε το p, προσέτουμε στο προεματικό
δέντρο ένα νέο φύο ς εξής: ξεκινώντας από τη ρίζα, κάνουμε όσες συκρίσεις ρειάζο-
νται μέρι να ρεεί διαφορά με κάποια υπάρουσα ακμή. Τότε η ακμή αυτή ρίζεται και
δημιουρείται ένας νέος εστερικός κόμος.

Ο αόριμος που εκτεείται σε έναν κόμο μόνο έει ς εξής: Έστ P το σύνοο τν
προεμάτν pi που το καένα έει συνότητα fi μικρότερη του κατφιού σε μια ακοουία
εισόδου n αρακτήρν. Τότε στην προσέιση αυτή οι n αρακτήρες α διααστούν |P|
φορές και η συνάρτηση προσήκης νέου φύου α κηεί ια κάε πρόεμα pi, fi φορές.
Αφού κατασκευαστεί το προεματικό υποδέντρο του προέματος pi συνείζουμε ια το pi+1
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ξεκινώντας από κενό δέντρο. Συνοικά η συνάρτηση προσήκης φύου α κηεί n φορές.
Σε κάε κήση της συνάρτησης ρειάζονται να ίνουν τόσες συκρίσεις όσες και το μέιστο
κοινό πρόεμα (LCP) της υπάρουσας ακμής και του επιέματος που προστίεται. Όπς είναι
φανερό από την παραπάν περιραφή, ο αόριμος απέει πού από το να είναι ραμμικός σε
ρόνο, αά παρουσιάζει καά αρακτηριστικά σε απαιτήσεις ώρου. Στην πράξη παρουσιάζει
και καά ρονικά αρακτηριστικά, καώς η είσοδος ρίζεται σε κομμάτια και η επεξερασία
εκτεείται παράηα από ποούς υποοιστές. Έστ τότε pi,j το πρόεμα pi στο j-οστό
κομμάτι της εισόδου. Η συνάρτηση προσήκης επιέματος καείται fi,j φορές, όπου fi,j η
συνότητα του i-οστού προέματος στο j-οστό κομμάτι εισόδου. Επειδή το fi,j είναι αρκετά
μικρό, το μέιστο κοινό πρόεμα είναι αρκετά σύντομο και οι απαιτούμενες συκρίσεις ίες.
Η μέοδος φαίνεται στο σήμα 4.5.

Σήμα 4.5: Ο αποϊκός αόριμος ια την κατασκευή προεματικών υποδέντρν κατασκευά-
ζει απευείας το υποδέντρο σκανάροντας όο το κομμάτι ια κάε πρόεμα

Για κάε κομμάτι της εισόδου ο αντίστοιος κόμος εκτεεί:

ια κάε πρόεμα p:
εντόπισε την επόμενη έση του στο κομμάτι;
πρόσεσε το επίεμα στο προεματικό υποδέντρο
κάνοντας συκρίσεις μέρι να ρεεί το LCP;
πρόσεσε νέο εστερικό κόμο και
νέο φύο;

4.3.2 Ukkonen

Ο δεύτερος αόριμος είναι μια υοποίηση του αορίμου του Ukkonen σε Java ασι-
σμένος στην υοποίηση [13] σε C++. Στη φάση map ια να κατασκευαστούν τα προεματικά
υποδέντρα κατά Ukkonen έουμε τρία στάδια:

1. Κατασκευή του υποδέντρου επιεμάτν κατά Ukkonen ια το κομμάτι της ακοουίας
εισόδου που αντιστοιεί στον συκεκριμένο Mapper

2. Κανονικοποίηση του δέντρου
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3. Εξαή τν προεματικών υποδέντρν επιεμάτν από το υποδέντρο επιεμάτν

Κατασκευή υποδέντρου επιεμάτν: Εδώ πρέπει να κατασκευάσουμε το δέντρο επι-
εμάτν ια το κομμάτι εισόδου που αντιστοιεί στον συκεκριμένο mapper. Ο αόριμος
ξεκινάει διαάζοντας έναν - έναν τους αρακτήρες του κομματιού. Κάε αρακτήρας που
διαάζεται αντιστοιεί σε μια φάση του αορίμου του Ukkonen και καείται ια αυτόν μια
συνάρτηση addPrefix η οποία ανααμάνει να κάνει όες τις επεκτάσεις. Η addPrefix ρειά-
ζεται ς είσοδο τη έση του τεευταίου αρακτήρα και ένα αντικείμενο Suffix που δείνει το
ενερό σημείο του δέντρου ς συνάρτηση ενός κόμου-πατέρα originNode και μιας υποσυμ-
οοσειράς της ακοουίας εισόδου με αρή το beginIndex και τέος το endIndex. Η δομή
αυτή είναι global στο πρόραμμα και όποιες ααές ίνουν σε αυτήν μέσα στην addPrefix α
επηρεάσουν τις επόμενες φάσεις πρόσεσης αρακτήρν. Ο κώδικας της μεόδου addPrefix
εκτεείται μέρι να μην ρειάζονται άες επεκτάσεις. Κάε φορά εέεται η δομή Suffix και
συκεκριμένα το μήκος της υποσυμοοσειράς που αυτή περιράφει, beginIndex - endIndex.
Αν το beginIndex είναι μεαύτερο, τότε ρισκόμαστε σε explicit ακμή που σημαίνει πς
το επίεμα δεν τερματίζει σε κάποια υπάρουσα ακμή. Σε αυτή την περίπτση εέουμε αν
υπάρει ο πρώτος αρακτήρας στο originNode. Σε περίπτση ετικής απάντησης διακόπτουμε
την πρόσεση επεκτάσεν ια αυτό τον αρακτήρα, μιας και σύμφνα με τους κανόνες του
Ukkonen, αν ο αρακτήρας ρεεί να είναι ήδη τοποετημένος διακόπτουμε τις επεκτάσεις.
Αιώς προσέτουμε την καινούρια ακμή και δημιουρούμε το σύνδεσμο επιέματος. Αν το
endIndex είναι μεαύτερο του beginIndex, τότε η ακμή που επιειρούμε να προσέσουμε
τεειώνει στη μέση κάποιας υπάρουσας ακμής. Εέουμε αν ο καινούριος αρακτήρας
υπάρει στην ακμή που εξετάζουμε. Αν οι αρακτήρες είναι ίδιοι τότε εουμε πάι εφαρμοή
του κανόνα του ukkonen και σταματάμε τις επεκτάσεις ια αυτή τη φάση. Αν οι αρακτήρες
διαφέρουν τότε σπάμε σε αυτό το σημείο την ακμή του δέντρου, δημιουρούμε νέο εστερικό
κόμο και εισάουμε σε αυτόν την υπόοιπη πααία ακμή και την καινούρια, που περιράφει
το επίεμα του νέου αρακτήρα. Σε περίπτση που δεν έουμε διακοπή τν επεκτάσεν με
άση τα κριτήρια που ειπώηκαν παραπάν, προρούμε στην επόμενη επέκταση, ακοου-
ώντας το σύνδεσμο επιέματος του originNode του Suffix. Αν οι επεκτάσεις σταματήσουν,
προσαρμόζουμε κατάηα τη δομή του Suffix ια την επόμενη φάση-αρακτήρα, αυξάνοντας
το beginIndex κατά ένα.

Μια επτομέρεια που παραήφηκε είναι πότε α σταματήσουμε να προσέτουμε καινούρ-
ιους αρακτήρες στο δέντρο επιεμάτν. Όπς αναφέρηκε και στο κεφάαιο του Trellis,
όα τα κομμάτια του κειμένου εκτός από το τεευταίο, δεν περιαμάνουν τον τερματικό α-
ρακτήρα $, και έτσι ο αόριμος του Ukkonen α δώσει πεπεμένο δέντρο επιεμάτν. Για
να άουμε ένα πραματικό δέντρο επιεμάτν το οποίο να περιαμάνει όα τα επιέματα
του κομματιού α ρειαστεί να εέξουμε αρακτήρες και μετά το πέρας του κομματιού. Αυτό
δεν αποτεεί πρόημα, καώς όη η ακοουία εισόδου ρίσκεται φορτμένη στη μνήμη, και
οι επιπέον αρακτήρες τόσο ίοι που δεν επηρεάζουν την πουποκότητα. Η μεταητή
που αάζει με το τέος τν επεκτάσεν μίας φάσης είναι το beginIndex του Suffix. οπότε
συνείζουμε να τρέουμε νέες φάσεις μέρι το beginIndex να φτάσει στον τεευταίο αρα-
κτήρα του κομματιού που α είναι ο πρώτος αρακτήρας του τεευταίου επιέματος που α
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προστεεί στο δέντρο. Διασφαίζουμε έτσι ότι ο αριμός τν φύν στο δέντρο α είναι τό-
σος όσοι και οι αρακτήρες του κομματιού. Στη συνέεια και σύμφνα με τον αόριμο του
Ukkonen, προσέτουμε στο δέντρο τον τερματικό αρακτήρα ια να άουμε ένα πραματικό
δέντρο επιεμάτν.
Κανονικοποίηση του δέντρου: Στη συνέεια α πρέπει να αντικαταστήσουμε σε κάε
φύο τη έση του τέους της ακοουίας με την πραματική τιμή της. Στην πραματικότητα
αυτό το ήμα στην περίπτσή μας έει ήδη εκτεεστεί εστερικά στον αόριμο εισαής
νέν ακμών. Το ήμα αυτό είναι απαραίτητο μόνο όταν ο αόριμος του Ukkonen ει-
τουρεί on-line, δηαδή αμάνει stream δεδομένν ρίς να ξέρει το σημείο που τεειώνει
η ακοουία. Για την εφαρμοή μας κάτι τέτοιο δεν ισύει, αφού ξέρουμε το μέεος του
αρείου και ρησιμοποιούμε τον πραματικό τεευταίο αρακτήρα. Εξαή προεματι-
κών υποδέντρν: Το τεευταίο στάδιο είναι η εξαή τν προεματικών υποδέντρν
από το δέντρο επιεμάτν. Για να ίνει η εξαή του υποδέντρου ια ένα πρόεμα, πρέπει
να αναζητήσουμε το πρόεμα στο δέντρο με τη διαδικασία του ακριούς ταιριάσματος. Αν
καταφέρουμε να κάνουμε πήρες ταίριασμα του προέματος, τότε ο τεευταίος αρακτήρας
ορίζει το προεματικό υποδέντρο ια το πρόεμα αυτό, ενώ αν δεν μπορεί να ίνει πήρες
ταίριασμα, τότε το συκεκριμένο πρόεμα δεν α έει υποδέντρο ια αυτό το κομμάτι.

Όη η διαδικασία φαίνεται στο σήμα 4.6.

Σήμα 4.6: Ο αόριμος του Ukkonen απαιτεί την κατασκευή οόκηρου του δέντρου επι-
εμάτν του κομματιού και την εξαή τν προεματικών υποδέντρν από αυτό.

ια κάε αρακτήρα x του κομματιού της εισόδου:
Node lastParentNode = null;
Node parentNode;

όσο ρειάζονται περισσότερες επεκτάσεις:
Edge edge;
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parentNode = active.getOriginNode();

αν η εξεταζόμενη ακμή είναι Explicit
αν υπάρει ακμή που να εξέρεται από το active.originNode με πρώτο ράμμα το x:

σταμάτα τις επεκτάσεις

αιώς η εξεταζόμενη ακμή είναι Implicit
ρες την ακμή που εξέρεται από το πρώτο ράμμα της εξεταζόμενης ακμής

αν ο αρακτήρας  είναι ίδιος με τον επόμενο αρακτήρα της ακμής του δέντρου
σταμάτα τις επεκτάσεις

αιώς
ώρισε την ακμή του δέντρου και δημιούρησε κανούριο εστερικό κόμο, τον parentNode

εισαή νέας ακμής που αναπαριστά το νέο επίεμα
προσήκη του σύνδεσμου επιέματος

αν το originNode είναι η ρίζα
αύξηση του active.beginIndex
active.incBeginIndex();

αιώς
το active.originNode αάζει ακοουώντας το σύνδεσμο επιέματος.

αύξηση του active.endIndex

4.3.3 Ukkonen από ιιοήκη προραμμάτν

Η τρίτη διαφορετική υοποίηση στο κομμάτι του map ήταν να ρησιμοποιηεί έτοιμη
υοποίηση του αορίμου του Ukkonen από ειδική ιιοήκη αορίμν ια ιοοικά
δεδομένα της Java [16]. Η υοποίηση αυτή κδικοποιεί κόμους και ακμές σε μία κοινή δομή
δεδομένν. Η δομή δεδομένν φαίνεται στο σήμα 4.7. Παρατηρούμε ότι περιέει την ίδια ου-
σιαστικά πηροφορία με την προηούμενη υοποίηση. Η οική της κατασκευής του δέντρου
είναι ίδια με πριν. Η υοποίηση όμς ρησιμοποιεί 5 ενιαίους κανόνες ια την κατασκευή και
διάσιση του δέντρου:

SingleNode

- parent: SingleNode
- suffixLink: SingleNode
- labelStart: int
- labelEnd: int
- children: HashMap<Character,SingleNode>

-parent -suffixLink

Σήμα 4.7: Η κεντρική κάση της υοποίησης της ιιοήκης biojava



4.4 Συγχώνευση των υποδέντρων σε δέντρα 65

1. Η διαδικασία τεειώνει σε φύο.
2. Η διαδικασία πρέπει να προσέσει ακμή σε εστερικό κόμο.
3. Η διαδικασία πρέπει να ρίσει μια ακμή.
4. Η διαδικασία τεειώνει εστερικά σε ακμή.
5. Η διαδικασία τεειώνει σε εστερικό κόμο.

Με αυτό τον τρόπο αναύει τις περιπτώσεις που αναφέραμε στην προηούμενη ενότητα
και επιέει κατευείαν τον σστό κανόνα έτσι ώστε να κάνει συνοικά ιότερα ήματα.
Η κατασκευή και η διάσιση του δέντρου ίνεται εστερικά, με τον ρήστη να μπορεί να
επέμει μέσ προκαορισμένν μεόδν. Όπς α δούμε στην πράξη, αυτή η υοποίηση
αποδείηκε και η πιο αποτεεσματική. Σε κάε περίπτση η έξοδος της φάσης map είναι
ίδια και ια τους δύο αορίμους. Το υποδέντρο εέεται ώστε να έει τόσα φύα όσο
και η συνότητα εμφάνισης του προέματος στο κομμάτι. Αν ο αριμός τν φύν είναι
μηδέν, τότε το υποδέντρο δεν δίνεται ς έξοδος. Η έξοδος έει τύπο (πρόεμα, προεματικό
υποδέντρο επιεμάτν).

4.4 Συώνευση τν υποδέντρν σε δέντρα

Σε αυτή τη φάση συνεύουμε τα προεματικά υποδέντρα σε προεματικά δέντρα. Η
συνάρτηση reduce διαάζει τη ίστα από τα υποδέντρα με το κοινό πρόεμα. Συνεύει
κάε φορά ένα από αυτά, που ερείται προσρινό και ονομάζεται tmp, με ένα κύριο δέντρο
που ονομάζεται main. Το κύριο δέντρο δέεται κάε φορά προσήκες από το προσρινό,
έτσι ώστε στο τέος να έουν προστεεί στο main όα τα φύα όν τν υποδέντρν
με το κοινό πρόεμα και α αποτεεί έτσι το προεματικό δέντρο επιεμάτν όης της ακο-
ουίας. Η συνάρτηση συώνευσης είναι μια αναδρομική συνάρτηση που δουεύει σε κάε
κήση της πάν σε δύο κόμους, τον κόμο mainNode του κύριου δέντρου main και τον
κόμο tmpΝοde του προσρινού δέντρου tmp. Το σώμα της συνάρτησης επανααμάνεται
ια κάε εξερόμενη ακμή του tmpNode. Αν δεν υπάρει ακμή με τον ίδιο πρώτο αρακτήρα
στο mainNode, τότε απά προσέτουμε την ακμή στο mainNode μαζί με οόκηρο το υπο-
δέντρο που ορίζει. Αν υπάρει ο αρακτήρας, τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία σύκρισης
μέρι να ρούμε το μέιστο κοινό πρόεμα. Συκεκριμένα, συκρίνουμε έναν - έναν τους α-
ρακτήρες που ορίζουν οι δύο ακμές. Αν ρεεί διαφορά, τότε σε εκείνο το σημείο ρίζουμε
την ακμή του mainNode, εισάουμε νέο εστερικό κόμο και εισάουμε νέα ακμή από το
tmpNode, από το σημείο της διαφοράς και μετά. Αν οι συκρίσεις οοκηρούν και δεν
ρεεί διαφορά τότε υπάρουν διάφορες περιπτώσεις. Μπορεί να εξαντήηκαν οι αρακτήρες
της ακμής του mainNode, οπότε πρέπει να επανακαέσουμε την συνάρτηση συώνευσης
έτσι ώστε να συκρίνει τον κόμο παιδί της mainNode με τον κόμο της tmpNode από το
τέος της προηούμενης σύκρισης και μετά. Αν εξαντήηκαν οι αρακτήρες του tmpNode,
απά καούμε τη συνάρτηση συώνευσης ια το mainNode και το endNode του tmpNode,
εέοντας το mainNode από το τέος της προηούμενης σύκρισης και μετά. Υπάρει τέ-
ος και η περίπτση οι ακμές να έουν ίδιο μήκος και ίδιους αρακτήρες οπότε καούμε
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αναδρομικά τη συνάρτηση συώνευσης ια τα endNodes. Ένα από παράδειμα τν παρα-
πάν δείνεται στο σήμα 4.8. Όπς έπουμε, η ακμή του tmp δέντρου που αρίζει από
“A” και όο το υποδέντρο που ορίζει μπορούν να προστεούν άμεσα στον κόμο του δέντρου
main, ιατί ο τεευταίος δεν έει ακμή που να αρίζει από αυτό το ράμμα. Για την ακμή του
tmp που αρίζει από το “TAG”, α πρέπει να ρεεί το μέιστο κοινό πρόεμα με την ακμή
του δέντρου main που αρίζει από “TAA”. Αυτό είναι το “TA”, η ακμή του main ρίζεται
στο σημείο εκείνο και δημιουρείται καινούριος εστερικός κόμος. Τέος ια τις ακμές
που έουν ίδια ετικέτα “GA”, ο αόριμος α κάνει κήση της συνάρτησης συώνευσης
δίνοντας ς είσοδο τους κόμους στους οποίους εισέρονται οι ακμές αυτές. Ακοουεί ο
ψευδοκώδικας ια το κομμάτι αυτό.

MAIN

AACGT

GA TAA...

TMP

AACGT

GA TAG.... A...

T...A...

Σήμα 4.8: Παράδειμα ια τις δύο περιπτώσεις της συώνευσης

mainNode = mainSuffixTree.getRootNode();
tmpNode = tmpSuffixTree.getRootNode();

merge:
ια κάε εξερόμενη ακμή του tmpNode
αν δεν υπάρει εξερόμενη ακμή με το ίδιο πρώτο ράμμα στο mainNode

πρόσεσε την ακμή στο mainNode
αιώς
σύκρινε έναν - έναν τους αρακτήρες τν δύο ακμών που έουν κοινό πρώτο ράμμα

αν ρεεί διαφορά
ώρισε την ακμή του main και πρόσεσε κατάηη ακμή από το tmp

αιώς
επανάαε τη σύκριση κατεαίνοντας κατά ένα κόμο
στην ακμή που εξαντήηκαν οι αρακτήρες
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Αξίζει να ασοηούμε με την ενδιάμεση φάση Shuffle. Στη φάση shuffle τα ζευάρια (πρό-
εμα, προεματικό υποδέντρο) ομαδοποιούνται κατά πρόεμα και μεταφέρονται σε ένα κόμο
ο οποίος α αναάει τη συώνευσή τους. Σε αρικές υοποιήσεις έινε η υπόεση ότι τα
προεματικά υποδέντρα πρέπει να συνευτούν με τη σειρά, ώστε το υποδέντρο του 1ου
κομματιού να συνευτεί με το υποδέντρο του 2ου κομματιού και μετά του 3ου μέρι να
οοκηρούν όες οι συνεύσεις. Για να καταστεί αυτό δυνατόν έουμε οι τιμές που
αμάνει η συνάρτηση reduce να είναι σε σειρά ανάοα με το κομμάτι από το οποίο έινε
η κατασκευή τους. Η ανακαιότητα αυτή προέκυπτε από το εονός ότι στα ενδιάμεσα υπο-
δέντρα δεν κρατιόταν ο τεικός αρακτήρας, με αποτέεσμα ένα επίεμα να μπορεί να είναι
πρόεμα άου. Έτσι υπήρε η περίπτση εξάντησης τν αρακτήρν κατά τις συκρί-
σεις ια την συώνευση. Παρότι αυτό δεν είναι τεικά ανακαίο στην υοποίηση, αξίζει
να δούμε πώς μπορεί να υεί. Το πρόημα δεν έει απή ύση, καώς η ίστα τιμών ια
ένα συκεκριμένο κειδί είναι κάσης Iterable, που πρακτικά σημαίνει ότι επιτρέπεται μόνο
μία προσπέαση της κάε τιμής. Αρικά δοκιμάστηκαν διάφορες ύσεις, όπς να ίνεται σύ-
κριση τν δύο δέντρν εισόδου και να επιέεται ς κύριο δέντρο αυτό που έει αρική έση
πιο αριστερά στην είσοδο στη συνάρτηση συώνευσης. Αυτή η μέοδος απαιτούσε ποές
κήσεις της συνάρτησης new και καυστερούσε υπεροικά την εκτέεση. Άη ύση ήταν
η αντιραφή τν τιμών σε μια ίστα και το sorting της ίστας με κριτήριο τη έση μέσα στην
ακοουία. Και αυτή η ύση απαιτούσε ποές αντιραφές δομών και έδσε αποοητευτικούς
ρόνους. Η τεευταία ύση που προτάηκε ήταν στις έσεις που δεν μπορεί να προρήσει
η σύκριση να αφήνεται ένα placeholder το οποίο να ύνεται εκτός εκτέεσης map-reduce.

Όες οι παραπάν ύσεις έουν φοερά μειονεκτήματα και δεν αμάνουν υπόψη τους
την καρδιά της διαδικασίας MapReduce που είναι η ενδιάμεση φάση Shuffle. Αυτή η φάση έει
τρία στάδια, ένα στη φάση Map και 2 στη φάση reduce. Το πρώτο στάδιο είναι το Partition,
στο οποίο τα κειδιά ρίζονται σε ομάδες με την κάε ομάδα να αποτεεί input ια μία
κήση της reduce. Αφού τερματίσουν όες οι συναρτήσεις map, τότε τα ενδιάμεσα δεδομένα
αντιράφονται τοπικά στον Reducer που αντιστοιούν. Κατόπιν στα δεδομένα ίνεται sorting
στο key ια να μπουν σε σστή σειρά και μετά grouping που καορίζει ποιν κειδιών οι
τιμές α δούν ς Iterable σε μια κήση της reduce. Έτσι, δίνοντας ς κειδί το πρόεμα,
το mapreduce α στείει τα ζευάρια με το ίδιο πρόεμα στον ίδιο reducer, ο reducer α
συκρίνει τα προεματα ια να άει τα ζευάρια σε σστή σειρά και α καεσει τη reduce
δίνοντάς της ς είσοδο όες τις τιμές που έουν ίδιο πρόεμα. Όπς είναι φυσικό μπορεί ένας
reducer να έει άει τα ζευάρια παραπάν του ενός κειδιού, αά απαραίτητα καεί την
reduce μία φορά ια κάε διαφορετικό κειδί. Αν συνδυάσουμε τα παραπάν α δούμε ότι και
στα τρία στάδια ίνεται επεξερασία του κειδιού. Μπορούμε να εκμεταευτούμε τα τρία
αυτά στάδια ια να πράξουν το sorting που ρειαζόμαστε ια εμάς. Συκεκριμένα, αρκεί να
ίνει partition με άση το πρόεμα, sorting με πρώτο κριτήριο το πρόεμα και δεύτερο τη έση
μέσα στην ακοουία εισόδου, και grouping με άση πάι το πρόεμα. Για να υοποιηούν
τα παραπάν αρκεί να φτιάξουμε μια νέα κάση ειδικού κειδιού με δύο πεδία, πρόεμα και
έση στην ακοουία εισόδου. Ο προεπιεμένος partitioner είναι ο HashPartitioner, που
ομαδοποιεί τα ζευάρια εξοδου της map με άση το hashCode του κειδιού. Δεν ρειάζεται
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ααή, απά η νέα μας κάση α επιστρέφει ς hashCode το hashCode του προέματος.
Τα στάδια sorting και grouping ειτουρούν με ειδικές κάσεις Comparator που δρουν σε
επίπεδο bytes συκρίνοντας δύο αντικείμενα της ίδιας κάσης. Ο Sorting Comparator που
ορίζουμε συκρίνει πρώτα ς προς το πρόεματα και έπειτα ς προς τη έση. Ο Grouping
Comparator συκρίνει απά ς προς το πρόεμα. Το αποτέεσμα είναι το Iterable τν τιμών
σε μια κήση της reduce να είναι σε σειρά ς προς τη έση του στην ακοουία εισόδου.

Το τεικό δέντρο εέεται ώστε να είναι έαιο ότι περιέει τόσα φύα όσο και το
άροισμα τν φύν τν υποδέντρν που συνεύτηκαν. Στο τέος τα προεματικά δέντρα
επιεμάτν αποηκεύονται στο HDFS και το πρόραμμά μας τερματίζει.



Κεφάαιο 5

Πειραματική Αξιοόηση

Σε αυτό το κεφάαιο α αξιοοηούν πειραματικά οι διάφορες υοποιήσεις που έιναν ια
την προσαρμοή της ιδέας του Trellis στο MapReduce. Θα περιραφεί αρικά το στήσιμο και
η δομή του cluster υποοιστών στο οποίο πραματοποιήηκαν τα πειράματα. Στη συνέεια
α δοούν οι μετρήσεις με σοιασμό και συμπεράσματα. Η δομή σε αυτό το κομμάτι α είναι
τέτοια ώστε να φανεί πώς οι μετρήσεις επηρέασαν την εξέιξη του προράμματος.

5.1 Εισαή

Για την πραματοποίηση τν μετρήσεν δημιουρήηκε η ανάκη να στηεί το Hadoop
MapReduce σε ένα δίκτυο υποοιστών που αποτέεσαν το cluster τν δοκιμών. Το δίκτυο
υποοιστών στο οποίο πραματοποιήηκαν οι μετρήσεις αποτεούνταν από έναν τετραπύ-
ρηνο υποοιστή που ανέαε τις διαδικασίες master και 12 διπύρηνους υποοιστές που
ανέααν τις διαδικασίες slave. Τα δεδομένα ήταν αποηκευμένα σε 3 αντίραφα, ένα στον
υποοιστή master και 2 σε υποοιστές slave. Οι υποοιστές ειτουρούσαν με ειτουρ-
ικό σύστημα GNU/Linux και εκαταστάηκε η έκδοση 0.20.2 του Hadoop MapReduce.
Όπς φαίνεται και στον πίνακα 5.1, οι υποοιστές slave δεν είαν όοι την ίδια επεξερ-
αστική ισύ, με δύο από αυτούς να είναι αρκετά πιο ρήοροι. Το εονός αυτό επηρέασε
τις μετρήσεις μας, μιας και κάποιες ερασίες τέειναν πού ρηορότερα από άες. Το
Hadoop MapReduce ρησιμοποιεί έναν μηανισμό υποετικής εκτέεσης ια να ισορροπήσει
τις διαφορές σε υποοιστική δύναμη μεταξύ τν κόμν του cluster. Αν κάποιος πυρήνας
δεν έει ερασία να εκτεέσει, τότε ανααμάνει μία από τι ερασίες που τρέουν ήδη σε
άο κόμο. Κρατούνται τα αποτεέσματα της διερασίας που α τερματίσει πρώτη, ενώ η πιο
αρή τερματίζεται. Η διαδικασία εκατάστασης του Hadoop MapReduce είναι αρκετά απή.
Προαπαιτεί την εκατάσταση της έκδοσης 6 της Sun Java και τη δυνατότητα επικοιννίας
μεταξύ όν τν υποοιστών μέσ SSH. Συκεκριμένα απαιτεί κοινό όνομα ρήστη και
ειτουρία του SSH με αρείο κειδιού και απενεροποιημένη την επιεαίση κδικού. Η
ειτουρία του cluster είναι και αυτή αρκετά απή ια τον τεικό ρήστη. Αφού καορίσει
κάποιες μεταητές όπς το φάκεο αποήκευσης προσρινών δεδομένν και το όνομα τν
κόμν slave, αρκεί να αρίσει τους daemons του Hadoop MapReduce. Στη συνέεια μπο-
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ρεί να φορτώσει αρεία στο HDFS, να αναέσει στο cluster την εκτέεση ερασιών και να
παρακοουήσει την πορεία τους μέσ Web GUI. Τα προήματα που αντιμετπίσαμε ύρ
από τη ειτουρία του cluster αφορούσαν κυρίς το εονός ότι κατά την ενεροποίηση
τν daemons το script φαίνεται να τερματίζει κανονικά και το cluster να είναι διαέσιμο,
ενώ στην πραματικότητα ρειάζεται ένα ρονικό διάστημα ια να συντονιστούν οι κόμοι
μεταξύ τους. Δεν υπάρει όμς επιεαίση από τη ραμμή εντοών όταν ο συντονισμός
οοκηρεί. Επίσης ένα δεύτερο πρόημα ήταν ότι ο κάε κόμος του cluster πρέπει να
έει σε αρείο την αντιστοιία τν IP όν τν κόμν με το ατομικό τους hostname. Η
μη ρήση του DNS hostname είναι αξιοπερίερη και αποτεεί δυσκοία στο να στηεί το
Hadoop MapReduce σε μεάα cluster.

Λειτουρία: Master Slave
Όνομα κόμου: bias labmachine 3,12 labmachine *

CPU: Q6600 Ε5300 Ε2220
Πυρήνες: 4 2 2
Χρονισμός: 2.4GHz 2.6GHz 2.4GHz
Cache: 2x4MB 2MB 1MB
RAM: 2GB 4GB 4GB

Πίνακας 5.1: Τα μηανήματα του cluster που ρησιμοποιήηκε ια τις μετρήσεις

Οι εφαρμοές δοκιμάστηκαν αρικά σε τοπική εκατάσταση του Hadoop MapReduce.
Το Hadoop διασφαίζει ότι αν η εφαρμοή εκτεείται ομαά δίνοντας σστά αποτεέσματα
τοπικά, τότε η ειτουρία της α είναι ομαή και σε οσοδήποτε μεάο cluster. Η είσοδος
που ρησιμοποιήηκε ήταν το ανρώπινο ονιδίμα. Το κατώφι που ρησιμοποιήηκε σε
όες τις μετρήσεις ήταν t = 106, όσο αναφέρεται και στην παρουσίαση του Trellis.Η πα-
ραηοποίηση δεν διασφαίζει την επιτάυνση μιας ερασίας. Όπς α δούμε σε όα μας
τα πειράματα υπάρουν δύο αντίετες δυνάμεις από τις οποίες εξαρτάται η τεική ετίση
του ρόνου εκτέεσης ια είσοδο συκεκριμένου μεέους. Από τη μία ίνεται καταμερισμός
μιας ερασίας σε περισσότερους υποοιστές με αποτέεσμα περισσότερες ώρες επεξερα-
σίας συσσρευμένες σε ιότερο πραματικό ρόνο. Από την άη η διαδικασία επιαρύνεται
από διάφορες επιπέον πράξεις που πρέπει να συμούν. Αυτές είναι κυρίς η αρική μεταφορά
τν δεδομένν στους κόμους και η μεταφορά και διαοή τν ενδιάμεσν δεδομένν. Επι-
πέον όοι ια να μην μπορεί να επιταυνεί η διαδικασία αναύονται στο [10]. Σε αυτή την
ερασία αποδεικνύεται ότι πού μεάη σημασία ια την απόδοση μιας ερασίας MapReduce
έει η επιοή του αριμού τν mappers και reducers. Συκεκριμένα, φαίνεται ότι η απόδοση
διαφέρει ια διαφορετικό πήος mappers. Η έτιστη απόδοση παρουσιάζεται όταν ο αριμός
τν map σε κάε κόμο είναι ίσος με τον αριμό τν πυρήνν του κόμου και ια την περί-
πτση της μεέτης που αναφέρουμε, ίσος με 8. Για μεαύτερο ή μικρότερο αριμό mappers
η απόδοση πέφτει. Επιπέον, η αύξηση του πήους τν mappers ραμμικά από 1 ές 8 δεν
αυξάνει ραμμικά την απόδοση. Αυτό συμαίνει ιατί οι περιπτώσεις που εξετάζονται στην
συκεκριμένη ερασία παρουσιάζουν bottleneck ό I/O. Η καυστέρηση οφείεται στη
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ρήση μηανημάτν με 8 πυρήνες που μοιράζονται 2 σκηρούς δίσκους. Οι συραφείς της
ερασίας παρατήρησαν ότι η απόδοση τετραπασιάζεται όταν από 1 mapper/κόμο ρησιμο-
ποιηούν 4, αά αυξάνεται μόνο μιάμιση φορά όταν από 4 mappers/κόμο ρησιμοποιηούν
8. Γενικά είναι οικό ότι η μέιστη απόδοση επιτυάνεται όταν ίνεται πήρης εκμετά-
ευση τν πυρήνν του cluster, ρίς όμς και καμία διαδικασία να περιμένει σειριακά ια την
εκτέεσή της. Είναι οικό ότι όταν οι mappers είναι ιότεροι από τους πυρήνες του συστή-
ματος, υπάρουν πυρήνες που δεν ίνεται ρήση τους και άρα προκαείται καυστέρηση, ενώ
αν οι mappers είναι περισσότεροι από τους πυρήνες, τότε υπάρει αδυναμία ια παράηη
εκτέεση όν τν ερασιών ταυτόρονα. Αντίετα, οι ερασίες αυτές α εκτεεστούν με
ένα παράυρο που αντιστοιεί στο πήος τν επεξεραστών του συστήματος. Στην πράξη
ποές φορές ο αριμός τν mappers ή τν reducers πρέπει να αυξηεί, ιατί οι απαιτήσεις
του προράμματος σε μνήμη ξεπερνούν τη διαέσιμη μνήμη του συστήματος. Επισης, αρικές
μας μετρήσεις έδειξαν ότι είναι επιυμητό ο αριμός τν reducers να κρατηεί αμηός, ιατί
αιώς αυξάνεται δυσανάοα ο ρόνος που ρειάζεται η φάση shuffle. Αξίζει εδώ να σημει-
ούν οι προτεινόμενες τιμές ια τους mappers και τους reducers από το ίδιο το MapReduce.
Οι mappers μπορούν να είναι 10-100 φορές περισσότεροι σε σέση με τους πυρήνες, ενώ οι
reducers δεν προτείνεται να είναι περισσότεροι από 2 φορές το πήος τν πυρήνν. Αξίζει
τέος να σημειεί ότι δεν παρατίεται ο ρόνος shuffle ια τα παρακάτ πειράματα. Αυτό
συμαίνει ιατί η φάση shuffle τρέει παράηα με τη φάση map και πριν τη φάση reduce.
Ο ρόνος shuffle που αναφέρει το Hadoop MapReduce εξαρτάται από την πορεία της φά-
σης map. Αν ια παράδειμα τεειώσουν όοι οι mappers ταυτόρονα, α δούμε μεάους
ρόνους shuffle, ιατί α πρέπει σε πού ίο ρονικό διάστημα να επεξεραστεί ποά δε-
δομένα. Αν αντίετα έουμε καυστέρηση της φάσης map ό ίν αρών mappers, τότε
ο ρόνος shuffle α είναι εάιστος, αφού α έει επεξεραστεί το σύνοο τν ενδιάμεσν
δεδομένν εκτός από την έξοδο ίν mappers στο τέος. Έτσι με τη μέοδο συοής
αποτεεσμάτν που εφαρμόστηκε δεν μπορούν να εξαούν ασφαή συμπεράσματα ια το
ρόνο της φάσης shuffle, αν και επηρεάζει τον συνοικό ρόνο εκτέεσης της ερασίας.

5.2 Κατασκευή προεμάτν

Στο κεφάαιο αυτό α εξετάσουμε την αποτεεσματικότητα της φάσης κατασκευής προε-
μάτν. Για τη φάση αυτή επιέηκε μια ίο διαφορετική υοποίηση σε σέση με το Trellis.
Η εναακτική αυτή, σε συνδυασμό με τη ρήση ενός combiner ια τη μείση του πήους
ζευών τν ενδιάμεσν εραφών. Η εναακτική αυτή ύση δεν φάνηκε να υστερεί ιδιαίτερα
σε σέση με τη μέοδο του Trellis ια αυτό το ήμα.

Όπς αναφέρηκε στο κεφάαιο της υοποίησης, ο προραμματισμός αυτής της φά-
σης υπήρξε εν μέρει προηματικός ό περιορισμών της παρούσας έκδοσης του Hadoop
MapReduce. Αν και αρική μας έηση ήταν η υοποίηση της φάσης όπς και στο Trellis,
δηαδή σε κάε σάρση της ακοουίας εισόδου να καταμετρούνται προέματα διαφορετικού
μήκους, αυτό δεν κατέστει δυνατό. Οι όοι αναύονται στο κεφάαιο της υοποίησης. Στην
πραματικότητα, πειράματα με έκδοση η οποία εφαρμόζει την τακτική του Trellis και σύκριση
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του ρόνου εκτέεσης με τον ρόνο της δικής μας υοποίησης έδειξαν ότι η τεευταία δεν
υστερεί. Η ετίση που παρατηρήηκε ια εισόδους μέρι και 1024MB και κατώφι t = 106

ήταν πρακτικά μηδαμινή.

Στο στάδιο της κατασκευής προεμάτν έινε ρήση του combiner. Ο combiner είναι
τοπική κήση της συνάρτησης reduce στα αποτεέσματα του mapper που ρίσκονται ακόμα
στη μνήμη. Όπς αναφέρηκε η εφαρμοή μας προσομοιάζει αρκετά την εφαρμοή επίδει-
ξης του MapReduce που μετράει τη συνότητα έξεν σε ένα κείμενο. Συκεκριμένα, στο
τέος της κήσης μιας συνάρτησης map ια ένα κομμάτι της εισόδου με μήκος n, μπορεί
να υπάρουν μέρι και n ζευάρια εξόδου της μορφής (πρόεμα, 1). Η τοπική κήση της
συνάρτησης reduce α περιορίσει τον όκο τν δεδομένν δίνοντας ς έξοδο ζευάρια της
μορφής (πρόεμα, συνότητα στο n-οστό κομμάτι). Έει ενδιαφέρον να μετρήσουμε πόσο
αποτεεσματική είναι αυτή η διαδικασία, συκρίνοντας τα ζευάρια εραφών εξόδου της
map και της combine. Στο σήμα 5.1 έπουμε την αποτεεσματικότητα εκφρασμένη ς
κάσμα map

combine .
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Σήμα 5.1: Η αποτεεσματικότητα της συνάρτησης combine στο στάδιο κατασκευής προε-
μάτν

Η απόδοση ετιώνεται εξαιρετικά με την ρήση του combiner σε αυτή την ερασία,
καώς μειώνει τόσο τον όκο τν δεδομένν όσο και τον αριμό τν εραφών. Σε δοκιμή
ια είσοδο 32MB η έκδοση της ερασίας που δεν ρησιμοποιούσε combiner ρειάστηκε
διπάσιο ρόνο από την έκδοση που κάνει ρήση του combiner.

Γενικά το στάδιο αυτό μπορεί να εκτεεστεί ρήορα και σε έναν υποοιστή ια τα με-
έη που μας ενδιαφέρουν. Θερητικά τουάιστον η μέοδος που ρησιμοποιήηκε, δηαδή
η κάε ερασία να μετράει συνότητες μόνο ια ένα μήκος προέματος, έει σαφή μειονεκτή-
ματα σε σέση με τη μέοδο του Trellis, καώς ανακάζεται να σαρώσει περισσότερες φορές
την είσοδο. Το πεονέκτημά της είναι πς τα ενδιάμεσα δεδομένα είναι τα εάιστα δυνατά.
Στην πράξη αυτή η διαφορά δεν φάνηκε να επηρεάζει τον ρόνο εκτέεσης τν ερασιών.
Το πήος τν προεμάτν ια κατώφι t = 106 ια τις εισόδους που ρησιμοποιήηκαν
παρατίενται στο σήμα 5.2.
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5.3 Κατασκευή προεματικών δέντρν

Σε αυτό το κεφάαιο α εξεταστεί η απόδοση της φάσης κατασκευής δέντρν επιεμάτν
ια τους αορίμους που υοποιήηκαν, τόσο ια αυξανόμενα μεέη εισόδου, όσο και ια
μετααόμενα μεέη cluster.

Όπς αναφέρηκε και στο κεφάαιο της υοποίησης, η απαίτηση της φάσης της συ-
ώνευσης ια παρουσία όης της ακοουίας εισόδου στη μνήμη κατά την εκτέεση μας
οδήησε στο να παρακάμψουμε τον μηανισμό διαμοιρασμού της εισόδου του MapReduce,
αά να το ανακάσουμε να μεταφέρει πριν την έναρξη τν διαδικασιών οόκηρη την ακο-
ουία σε όους τους κόμους μέσ του μηανισμού distributed cache. Μία από τις πρώτες
παρατηρήσεις που έιναν ήταν πς δίνοντας την είσοδο μέσ του distributed cache οι συ-
ναρτήσεις map αρούσαν να αρίσουν. Αντίετα, στις ερασίες κατασκευής προεμάτν από
τις πρώτες στιμές της έναρξης της ερασίας οι συναρτήσεις map επεξεράζονταν δεδομένα.
Αυτό συμαίνει ιατί η είσοδος που δίνεται από InputFormat, όπς στη φάση κατασκευής
προεμάτν, μεταφέρεται με streaming στους κόμους. Έτσι η επεξερασία μπορεί να αρί-
σει πριν οοκηρεί η μεταφορά τν δεδομένν. Αντίετα, το distributed cache μεταφέρει
τα δεδομένα πριν την έναρξη της επεξερασίας, μποκάροντας τις συναρτήσεις. Μέημα μας
είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν αυτό το αρικό διάστημα απραξίας τν κόμν του
cluster. Οι δύο παράοντες που συντεούν σε αυτό είναι η ταύτητα του δικτύου και το
μέεος τν δεδομένν που μεταφέρονται. Η ταύτητα του δικτύου εξαρτάται από το υικό,
που αποτεείται από κάρτες δικτύου τν 10MBit. Αντίετα, το μέεος τν δεδομένν μπο-
ρεί να αάξει, πράττοντας τη μετατροπή του αρείου εισόδου σε πίνακα από bytes πριν την
έναρξη της ερασίας και μεταφέροντας το μέσ του distributed cache υπό την μορφή της
κάσης BytesWritable. Όπς έουμε αναφέρει ια να είναι δυνατή η φόρτση μεάν αρ-
είν εισόδου στη μνήμη εφαρμόζεται μια τενική συμπίεσης που αντιστοιεί ένα αρακτήρα
της ακοουίας εισόδου σε 2 bits. Στη συνέεια 4 αρακτήρες μπαίνουν σε 1 byte. Έτσι
επιτυάνεται μείση του όκου τν δεδομένν κατά 4 φορές, αά και αντίστοιη μείση
στην αρική καυστέρηση της ερασίας. Οι αντίστοιες μετρήσεις φαίνονται στο σήμα 5.3.
Αξίζει να αναφερεί ότι σε αρική φάση τν υοποιήσεν η ακοουία δεν φορτνόταν στη
μνήμη αά ινόταν ρήση ενός μεάου buffer πάν στο αρείο της ακοουίας, αά η
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Σήμα 5.2: Το πήος τν προεμάτν ια τις εισόδους που ρησιμοποιήηκαν.
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προσέιση αυτή έδινε πού αρούς ρόνους εκτέεσης. Αξίζει τέος να σημειώεί ότι ο
όκος τν ενδιάμεσν δεδομένν είναι πρακτικά ίδιος με τον όκο τν τεικών δεδομένν.
Οι επιπέον εστερικοί κόμοι που δημιουρούνται κατά τη διαδικασία της συώνευσης δεν
φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τον όκο τν δεδομένν.
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Σήμα 5.3: Αρική καυστέρηση ρίς συμπίεση της ακοουίας εισόδου και με συμπίεση

Όπς αναμέναμε, η μνήμη που κατααμάνουν τα δέντρα επιεμάτν που κατασκευά-
ζουμε είναι ποαπάσια της αρικής ακοουίας που περιράφουν. Όπς φαίνεται και στο
σήμα 5.4, ρειαζόμαστε περίπου 20 φορές περισσότερη μνήμη ια τα δέντρα μας σε σέση
με το μέεος της εισόδου. Το μέεος αυτό παρόα αυτά είναι ιδιαίτερα μικρό και οφείεται
στις συναρτήσεις που καούνται ια την αποήκευση τν δομών στον σκηρό δίσκο. Συκε-
κριμένα, ρησιμοποιήηκαν κατά την υοποίηση συναρτήσεις οι οποίες συμπιέζουν όσο το
δυνατόν περισσότερο τους αντίστοιους τύπους ια να τους αποηκεύσουν. Για παράδειμα,
ένας αριμός τύπου int στην Java απαιτεί πάντα 4 byte στη μνήμη, ακόμα και αν περιράφει
έναν πού μικρό αριμό που α ρούσε σε ένα και μόνο byte. Η συνάρτηση αποήκευσης
του, writeVInt, εξαείφει ια τους μικρούς αριμούς τα αρησιμοποίητα bytes και αποηκεύει
μόνο τη ρήσιμη πηροφορία.
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Σήμα 5.4: Ο όκος τν ενδιάμεσν δεδομένν
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5.3.1 Συμπεριφορά τν αορίμν ια διαφορετικά μεέη εισό-
δου

Οι υοποιήσεις που παρουσιάστηκαν στο προηούμενο κεφάαιο πρέπει να προσαρμο-
στούν ια να δέονται αρεία εισόδου μεαύτερα από 2GB. Οι αριμοί που περιράφουν
την αρική και τεική έση της κάε ακμής είναι αρακτηρισμένοι ς int. Η Java διαέτει
μόνο signed ints που φτάνουν μέρι το 231 = 2GB. Έτσι ο κώδικας πρέπει να μετατραπεί,
αντικαιστώντας τις τιμές αυτές με long. Στην πράξη αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του
προράμματος μας αρνητικά, καώς όοι οι υποοιστές του cluster είαν πυρήνες 64 bit
και εκατεστημένη έκδοση x86_64 του ειτουρικού συστήματος. Όες οι μετρήσεις, ακόμα
και ια μικρότερες εισόδους, έιναν με αυτές τις εκδόσεις.

Στην πράξη η πρώτη από τις δύο υοποιήσεις του αορίμου του Ukkonen, αν και ήταν
κατάηη ια μια πρακτική παρουσίαση υοποίησης του αορίμου, αποδείηκε εξαιρε-
τικά αρή. Συκεκριμένα ήταν αρότερη από τον αποϊκό αόριμο. Στις άες υοποιήσεις
της συνάρτησης κατασκευής τν προεματικών υποδέντρν παρατηρούμε ότι υπάρει μεάη
διαφορά στις απαιτήσεις μνήμης. Συκεκριμένα το πεονέκτημα της αποϊκής έκδοσης είναι
ότι παράοντας μικρά δέντρα μέσα σε loop έει μικρές απαιτήσεις σε μνήμη. Αντίετα, ο
αόριμος του Ukkonen απαιτεί την κατασκευή του δέντρου οόκηρου του κομματιού στη
μνήμη και κατόπιν την εξαή τν υποδέντρν από αυτό. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο
αποϊκός αόριμος έει τη δυνατότητα να τρέξει με ίους mappers, ενώ ο αόριμος
του Ukkonen απαιτεί πάρα ποούς. Ο όκος τν δεδομένν που δίνουν και οι δύο αόρι-
μοι είναι ίδιος, αά περισσότεροι mappers σημαίνουν περισσότερες ενδιάμεσες εραφές. Ο
αόριμος σύκρισης που ρησιμοποιείται στη φάση shuffle είναι ο mergesort με πουπο-
κότητα O(nlogn). Ο αόριμος της συώνευσης είναι επίσης O(nlogn) πουποκότητας.
Τα ερτήματα οιπόν είναι πόσο ρηορότερα τρέει ο αόριμος του Ukkonen κατά τη
φάση του map και κατά πόσο επιαρύνονται οι φάσεις του shuffle και του reduce ό τν
επιπέον ενδιάμεσν εραφών.

Αρικά κάναμε μετρήσεις ια μικρές εισόδους προσπαώντας να εξάουμε κάποια πρώτα
συμπεράσματα ια τη συμπεριφορά τν αορίμν, καώς και τον ιδανικό αριμό mappers.
Όπς παρατηρούμε στο σήμα 5.5 ο απός αόριμος δοκιμάστηκε σε 7 κόμους ια 7, 14,
28, 56 και n mappers, όπου n αριμός τέτοιος ώστε να άει κάε Task 1MB της εισόδου,
ια παράδειμα n=128 ια 128MB εισόδου. Παρατηρούμε ότι η καύτερη απόδοση επετεύει
όταν είαμε 4 ή 8 Tasks ανά κόμο. Ειδικά η δοκιμή ια 1 Task/Node αποδείηκε πού αρή,
συμφνώντας με τη ιιοραφία. Στο σήμα 5.6 παρατηρούμε τη συμπεριφορά του αορί-
μου του Ukkonen ια διαφορετικό αριμό mappers. Εδώ η διακύμανση είναι πού μικρότερη
σε σέση με τον από αόριμο. Μια καή τιμή φαίνεται να είναι οι n mappers, δηαδή η
ανάεση 1MB της εισόδου σε κάε mapper. Μέσ αυτών τν παρατηρήσεν α προρή-
σουμε σε μετρήσεις μεαύτερου μεέους, αναέτοντας περίπου 16MB σε κάε mapper ια
τον από αόριμο και 1MB σε κάε mapper ια τον αόριμο του Ukkonen. Ουσιαστικά
στα παραπάν διαράμματα έπουμε τις δύο αντίετες δυνάμεις που προαναφέραμε: από τη
μία περισσότεροι mappers ανααμάνουν ο καένας μικρότερη είσοδο με αποτέεσμα επι-
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τάυνση της φάσης map. Όμς περισσότεροι mappers σημαίνουν περισσότερες ενδιάμεσες
εραφές και επιάρυνση της φάσης reduce που πρέπει να συνεύσει περισσότερα υποδέ-
ντρα. Έτσι ια ίους mappers έουμε καυστέρηση ό μεάης εισόδου στη φάση map,
ενώ ια ποούς mappers έουμε καυστέρηση ό μεάης εισόδου στη φάση reduce.
Το σημείο έτιστης απόδοσης ρίσκεται κάπου ενδιάμεσα.
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Σήμα 5.5: Οικός ρόνος ια τον από αορίμο ια μικρές εισόδους
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Σήμα 5.6: Οικός ρόνος ια τον αορίμο Ukkonen ια μικρές εισόδους

Συκρίνουμε τώρα την καύτερη απόδοση του απού αορίμου και του αορίμου του
Ukkonen ια μικρές εισόδους. Στο σήμα 5.7 παρατηρούμε ότι ο αόριμος του Ukkonen
είναι σαφώς ρηορότερος στη φάση του map και μάιστα παρουσιάζει μικρότερη κίση,
που είναι αυτό που αναμέναμε από έναν ραμμικό αόριμο σε σέση με έναν μη ραμμικό.
Στο σήμα 5.8 παρατηρούμε ότι ο μεάος αριμός ενδιάμεσν εραφών επιαρύνει εα-
φρά την εκτέεση του αορίμου του Ukkonen, αά όι τόσο ώστε να τον καταστήσει
συνοικά πιο αρό. Επανααμάνουμε σε αυτό το σημείο ότι ο όκος τν ενδιάμεσν ε-
ραφών είναι ίσος ια τους δύο αορίμους, αά η ανάκη του αορίμου του Ukkonen
ια μεαύτερο τεμαισμό της εισόδου και περισσότερους mappers οδηεί σε ποαπάσιες
ενδιάμεσες εραφές. Αξίζει να σημειεί ότι δεν είναι δυνατό να προραμματιστεί αποδο-
τικός combiner ια τη μείση του πήους τν ενδιάμεσν εραφών. Η συώνευση τν
υποδέντρν απαιτεί την παρουσία της ακοουίας στη μνήμη και η συνάρτηση combine κα-
είται όταν συκεντρούν αρκετές εραφές στη μνήμη και πριν τις εράψει στον σκηρό
δίσκο. Η μνήμη του συστήματος απά δεν επαρκεί ια να διαειριστεί τον όκο όν αυτών
τν δεδομένν, καώς παράηα τρέει η διαδικασία του map. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε
ότι η έκδοση με τον combiner έκανε ποαπάσιο ρόνο να τεειώσει από την απή έκδοση
ό συνεούς swapping στο δίσκο.

Στη συνέεια αυξήηκε το μέεος της εισόδου. Κανονικά δεν α ήταν δυνατό να τρέξει η
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φάση reduce ια τόσο μεάες εισόδους, καώς τα μηανήματα δεν είαν αρκετή μνήμη. Κάε
σύστημα διέετε 4GB μνήμης και δύο πυρήνες. Αυτά τα 4GB μνήμης κατά τη φάση reduce
α έπρεπε να φιοξενούν 2 φορές την ακοουία εισόδου, μία ια κάε ξεριστό thread που
εκτεεί τη συνάρτηση reduce, τον ώρο που ρειάζονται τα δέντρα ια να συνευούν και
όσο ώρο ρειάζονται οι εφαρμοές του ειτουρικού. Για να πραματοποιηούν οι παρακάτ
μετρήσεις ήταν ανακαίο να μειούν τα threads του reducer σε 1 ανά κόμο και να διακοπεί
η υποετική εκτέεση. Αποτέεσμα μια μικρή αύξηση στους ρόνους εκτέεσης. Στο σήμα
5.9 φαίνονται τα αποτεέσματα τν μετρήσεν. Ο απός αόριμος παρουσιάζει μεάες
καυστερήσεις ια εισόδους μεαύτερες τν 2 GB και δεν ήταν εφικτό να μετρηεί ο ρόνος
ια είσοδο 8GB. Αντίετα ο αόριμος του Ukkonen συμπεριφέρεται αρκετά καά. Οι ρόνοι
ια τη φάση του map φαίνονται στο σήμα 5.10.

Στο σημείο αυτό είναι ρήσιμο να συκρίνουμε τους ρόνους εκτέεσης της εφαρμοής
μας με τους ρόνους του Trellis. Καταρήν ανατρέουμε στη ιιοραφία. Η ερασία του
Trellis [14] αναφέρει ότι το πρόραμμα δοκιμάστηκε σε υποοιστή server (διπύρηνος υποο-
ιστής server με 32GB RAM και SCSI σκηρούς δίσκους) και κατάφερε να ευρετηριοποιήσει
το ανρώπινο ονιδίμα σε περίπου 4 ώρες. Ο ρόνος μας ια την αντίστοιη είσοδο είναι πε-
ρίπου 3 ώρες με ρήση του αορίμου του Ukkonen, ενώ προφανώς η εκτέεση του Trellis
σε έναν από του κόμους του συστήματος α ρειαζόταν περισσότερη ώρα από αυτή που
αναφέρεται στο paper. Άρα προκύπτει μια μικρή ετίση στον ρόνο εκτέεσης. Η ερα-
σία του Wavefront [8] περιαμάνει το σήμα 5.11 που δείνει την αδυναμία του Trellis ια
πού μεάες εισόδους. Όπς έπουμε ο ρόνος εκτέεσης της φάσης της συώνευσης
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Σήμα 5.7: Σύκριση απού αορίμου και αορίμου Ukkonen στη φάση map ια μικρές
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αυξάνεται εκετικά ια εισόδους μεαύτερες από 3G (ανρώπινο ονιδίμα). Όπς φαίνεται
από την ερασία μας, η παραηοποίηση του σταδίου αυτού ετιώνει τη συμπεριφορά του
προράμματος, επιτρέποντας αποδοτική ευρετηριοποίηση μεαύτερν ακοουιών. Φυσικά
αυτή η συμπεριφορά δεν α διατηρηεί ια μεαύτερες εισόδους: όπς και ο μη ραμμικός
αόριμος κατασκευής προεματικών υποδέντρν παρουσίαζε καή συμπεριφορά μέρι τα
2G, αά μετά ο ρόνος εκτέεσης του αυξήηκε εκετικά, έτσι και η διαδικασία της παρά-
ηης συώνευσης α παρουσιάσει δυσανάοα μεάη αύξηση στο ρόνο εκτέεσης ια
μεαύτερες εισόδους. Η ερασία του Wavefront [8] αναφέρει ότι οποιαδήποτε προσπάεια
παραηοποίησης αορίμου του είδους Trellis α αποτύει ό της ανάκης μεταφοράς
μεάου όκου δεδομένν. Γενικά ο μεάος όκος δεδομένν είναι υπαρκτό πρόημα του
αορίμου, αά στην πράξη σημειώνονται ετιώσεις στα σημεία που αναφέρηκαν. Ανα-
μένεται οι ρόνοι εκτέεσης να είναι πού καύτεροι ια μεαύτερα cluster, ιδιαίτερα ια
τη φάση map, η οποία ρειάζεται αριμό tasks ποαπάσιο του πήους τν πυρήνν του
cluster ια να εκτεεστεί.

5.3.2 Συμπεριφορά τν αορίμν ια διαφορετικά μεέη cluster

Σε αυτό το πείραμα δοκιμάστηκε η συμπεριφορά τν δύο αορίμν ια διαφορετικά
μεέη cluster. Συκεκριμένα δοκιμάστηκαν οι δύο αόριμοι σε cluster 3, 6, 9 και 12 υπο-
οιστών ια μεέη εισόδου 128, 256, 512 και 1024 MB. Τα αποτεέσματα φαίνονται στα
σήματα 5.12 και 5.13. Η μορφή τν σεδιαραμμάτν είναι ίδια και ια τους δύο αορί-
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μους. Από τα σεδιαράμματα αυτά μπορούν να εξαούν τα διάφορα συμπεράσματα. Αρικά
παρατηρούμε ότι όσο μεαύτερη είναι η είσοδος τόσο μεαύτερη ετίση α προκύπτει
από την αύξηση του αριμού τν κόμν του δικτύου: η κίση της ευείας ια τα 128 MB
είναι πού μικρότερη από ότι ια τα 1024MB. Ακόμα, η ετίση της απόδοσης ό αύξη-
σης τν κόμν του δικτύου είναι πεπερασμένη: η αύξηση του πήους τν κόμν από 6
σε 9 δίνει πού μικρότερη ετίση από την αύξηση από 3 σε 6. Από κάποιο σημείο αύξησης
του πήους τν κόμν και μετά η ετίση της απόδοσης α είναι αμεητέα. Επιπέον,
αύξηση του αριμού τν κόμν στο δίκτυο και ια μικρότερες εισόδους επέρεται ρηορό-
τερα κορεσμός στη ετίση της απόδοσης: η κίση της ευείας ια τα 128ΜΒ αάζει πού
ιότερο από την κίση της ευείας ια είσοδο 1024MB. Τέος μεαύτερα cluster κάνουν
καύτερο scale από μικρότερες σε μεαύτερες εισόδους: η διαφορά ρόνου εκτέεσης ια
τους 12 κόμους μεταξύ τν εισόδν 128MB και 1024MB είναι πού μικρότερη από ότι η
αντίστοιη διαφορά στους 3 κόμους.

Σήμα 5.11: Η συμπεριφορά του Trellis ια μεάες εισόδους
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Σήμα 5.12: Η συμπεριφορά του απού αορίμου
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5.4 Συμπεράσματα
Από τις παραπάν μετρήσεις μπορούμε να εξάουμε τα εξής συμπεράσματα:

1. Μεαύτερα cluster μπορούν να ειριστούν καύτερα μεάες εισόδους και να επιτα-
ύνουν τη διαδικασία εκτέεσης, αρκεί να ρίσουμε την είσοδο τουάιστον σε τόσα
κομμάτια όσοι και οι πυρήνες του δικτύου και να διασφαίσουμε ότι η μνήμη που δίνεται
σε κάε mapper επαρκεί ια την επεξερασία του κομματιού.

2. Η συμπεριφορά ενός μη ραμμικού αορίμου ετιώνεται μέρι ένα μέεος εισόδου
ό της παράηης εκτέεσης του.

3. Η διαδικασία μπορεί να παραηοποιηεί δίνοντας ετίση στον όκο τν δεδομένν
που μπορούν να ευρετηριοποιηούν αποδοτικά.

4. Οι ρόνοι που μετρήηκαν ια το μέεος του cluster μας έδειξαν ετίση στο ρόνο
εκτέεσης και αποδοτική ευρετηριοποίηση ια μεαύτερες εισόδους σε σέση με το
Trellis.



Κεφάαιο 6

Επίοος και μεοντικές
ερασίες

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα

Αντικείμενο της διπματικής αποτέεσε η μεέτη της κατασκευής δέντρν επιεμάτν
που δεν ράνε στην κεντρική μνήμη. Στο παίσιο αυτό μεετήηκαν αόριμοι που έουν
προταεί στο παρεόν και ιδιαίτερα ο αόριμος Trellis. [14]. Στη συνέεια η ασική ιδέα
του αορίμου Trellis ρησιμοποιήηκε ς άση ια την υοποίηση ενός παράηου προ-
ράμματος κατασκευής δέντρν επιεμάτν με ρήση της τενοοίας Hadoop MapReduce.
Η ερητική μεέτη επικεντρώηκε στους αορίμους και τις τενικές που έουν προ-
ταεί ια την αποδοτική κατασκευή δέντρν επιεμάτν. Δόηκε έμφαση στον αόριμο του
Ukkonen ια αποδοτική κατασκευή στη μνήμη και στον αόριμο Trellis ια την αποδοτική
κατασκευή δέντρν στο δίσκο. Ακόμα μεετήηκε η προσέιση της Hunt που κατακερματί-
ζει το δένδρο με άση προεμάτν σταερού μήκους, οι αόριμοι DynaCluster και TOP-Q
που ρησιμοποιούν έξυπνες στρατηικές buffering, ο αόριμος TDD που υοποιεί μια πα-
ρααή του αοριμου wotdeager και τέος ο πρώτος αόριμος εξειδικευμένος ια πα-
ράηη επεξερασία, Wavefront, που κατακερματίζει το δέντρο με άση τη έση του πρώτου
αρακτήρα της κάε ακμής στον κείμενο. Παράηα, έινε παρουσίαση τν τενικών που
έουν αναπτυεί ια το προσειστικό ταίριασμα προτύπν με ρήση δέντρν επιεμάτν,
έτσι ώστε να τονιστεί η σημασία της δομής αυτής στον κάδο της Υποοιστικής Βιοοίας.
Τέος, αναύηκε η δομή και ειτουρία του Hadoop MapReduce που αποτέεσε την πατ-
φόρμα υοποίησης του προράμματος που κατασκευάστηκε στο παίσιο της διπματικής
αυτής ερασίας. Στις υοποιήσεις δόηκε άρος στην παραηοποίηση της διαδικασίας
κατασκευής υποδέντρν και συώνευσης αυτών. Συκεκριμένα υοποιήηκε ένας απός, μη
ραμμικός αόριμος, καώς και ο αόριμος του Ukkonen. Επίσης ρησιμοποιήηκε μια
δεύτερη υοποίηση του αορίμου του Ukkonen από ιιοήκη. Κατασκευάστηκε ακόμα
κατάηος αόριμος συώνευσης υποδέντρν. Τέος προραμματίστηκε και μια απή
έκδοση υποοισμού προεμάτν. Οι μετρήσεις μας συνέκριναν δύο από τις τρεις υοποι-
ήσεις που έιναν ια την κατασκευή υποδέντρν ς προς την αποτεεσματικότητα τους ια
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αυξανόμενα μεέη εισόδου και ια αυξανόμενο μέεος cluster. Γενικά στη ιιοραφία
αναφέρεται ότι η προσπάεια παραηοποίησης αορίμου αυτού του είδους αποτυάνει
ό της ανάκης μεταφοράς μεάου όκου δεδομένν [8]. Μέσα από την ερασία αυτή
αποδεικνύεται ότι η αποδοτικότητα του αορίμου ετιώνεται εαφρώς, αά κυρίς αυ-
ξάνεται το όριο της ακοουίας εισόδου που μπορεί να ευρετηριοποιηεί αποδοτικά. Έτσι, η
ερασία αυτή μπορεί να αποτεέσει τη άση ια ένα τεικό πρόραμμα κατασκευής δέντρν
επιεμάτν στο σκηρό δίσκο το οποίο να δίνει καά αποτεέσματα ια ακοουίες μέρι
μια τάξη μεέους παραπάν από το Trellis (από μερικά GB σε μερικές δεκάδες GB), όταν
το κόστος υικού πρέπει να κρατηεί αμηά και δεν μπορεί να ρησιμοποιηεί ο αόριμος
Wavefront, που απαιτεί ρήση υπερυποοιστών.

6.2 Μεοντικές Ερασίες

Η κυριότερη μεοντική ερασία ια να αποτεέσουν οι παραπάν υοποιήσεις ένα ενιαίο
σύνοο είναι η υποστήριξη ανάκτησης τν συνδέσμν επιεμάτν. Όπς είδαμε, οι σύνδε-
σμοι επιέματος ρησιμοποιούνται από τους αορίμους προσειστικού ταιριάσματος ια
ταύτερη διάσιση του δέντρου. Όμς με τη διαδικασία του κατακερματισμού του δέντρου
επιεμάτν σε προεματικά δέντρα οι περισσότεροι σύνδεσμοι άνονται. Η κύρια δυσκοία
στην προσπάεια παραηοποίησης αυτού του σταδίου είναι ότι ένας σύνδεσμο επιέματος
ενός προεματικού δέντρου μπορεί να δείνει σε οποιοδήποτε άο προεματικό δέντρο. Έτσι,
σύμφνα τουάιστον με τον αόριμο του Trellis, ια να κάνει ένας κόμος πήρη ανά-
κτηση τν συνδέσμν επιέματος ενός δέντρου, πρέπει να έει τοπικά όα τα άα δέντρα.
Ο όκος τν δεδομένν που α πρέπει να μεταφερεί είναι απαορευτικός. Ωστόσο είναι ένα
ζήτημα που ρίζει περισσότερης έρευνας.

Ένα σημείο που μπορεί να ετιεί είναι ο ώρος που πιάνει το δέντρο επιεμάτν
στο δέντρο. Συκεκριμένα, η υοποίηση που ρησιμοποιήηκε ήταν αρκετά σπάταη όταν
ήταν φορτμένη στη μνήμη και μπορεί να αποποιηεί ια περαιτέρ μείση τν απαιτήσεν
μνήμης κατά την εκτέεση. Αυτό συμαίνει ό της αναδρομικής μορφής του δέντρου που
έει ανάκη από ποά references. Η νέες δομές δεδομένν δεν α παρουσιάσουν όμς
ετίση στον όκο τν ενδιάμεσν και τεικών δεδομένν, αφού κατά την αποήκευση
τν δομών δεν αποηκεύονται τα references αυτά, αά μόνο η ανακαία πηροφορία, με τον
έτιστο μάιστα τρόπο.

Επίσης μπορούν να ρησιμοποιηούν και οι διάφορες ετιώσεις που έουν προταεί ια
το Trellis από τους ίδιους τους δημιουρούς του στην ερασία ια το Trellis+ [15]. Το
Trellis+ ρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κατώφια tp και tm αντί ια ένα ενιαίο. Το πρώτο
διασφαίζει ότι η είσοδος ρίζεται σε κομμάτια με τέτοιο μέεος ώστε το δέντρο επιε-
μάτν που προκύπτει να ράει στη μνήμη, ενώ το δεύτερο διασφαίζει ότι το προεματικό
δέντρο ια το πρόεμα p ράει στη μνήμη. Το Trellis ρησιμοποιεί ς ενιαίο κατώφι το
μικρότερο τν tp, tm. Όμς πάντα ισύει tm < tp. Άρα με αυτή την παρατήρηση μπορούμε
να ρίζουμε την είσοδο σε μεαύτερα κομμάτια, μειώνοντας τον αριμό τους ια μια δε-
δομένη είσοδο και επιταύνοντας ταυτόρονα την διαδικασία της συώνευσης. Μια δεύτερη
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ομάδα ετιώσεν εξαείφει την ανάκη παρουσίας όης της ακοουίας εισόδου στη μνήμη
κατά τη διάρκεια της συώνευσης. Αρικά ίνεται η παρατήρηση ότι η ετικέτα μιας εσ-
τερικής ακμής που περιράφεται από την αρική και τεική έση τν αρακτήρν της μέσα
στην ακοουία εμφανίζεται αυτούσια και σε άες έσεις μέσα στην ακοουία. Έτσι αν
οι συμοοσειρές [0,1] και [1000,1001] είναι και οι δύο “ΑΤ”, τότε μπορούμε να αάξουμε
την αρική και τεική έση της ακμής [1000,1001] σε [0,1] ρίς άος σε καμία διαδικασία
μας. Μάιστα μετρήηκε ότι το 97% τν εστερικών ακμών του ανρώπινου ονιδιώματος
μπορούν να μετατοπιστούν στους 2M πρώτους αρακτήρες της ακοουίας. Για να κατα-
στεί αυτό δυνατό, αρκεί να κρατηεί ένα δέντρο επιεμάτν, καώς και η ίδια η ακοουία,
ια τους 2M πρώτους αρακτήρες. Έτσι οι απαιτήσεις μνήμης ια την ευρετηριοποίηση του
ανρώπινου ονιδιώματος μειώνονται από 700MB σε ίες δεκάδες MB. Η ετιστοποίηση
αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ια τις ακμές που καταήουν σε φύο, ιατί αυτές συνής
έουν πού μεαύτερες ετικέτες. Όμς και σε αυτές μπορεί να ετιούν οι απαιτήσεις
τους σε μνήμη, καώς ισύει ότι κατά τη διαδικασία της συώνευσης ρειάζεται συνής
να διαάσουμε μόνο ίους αρακτήρες από την αρή της κάε ακμής φύου μέρι να ρε-
εί η διαφορά. Έτσι μόνο οι πρώτοι αρακτήρες από κάε ακμή είναι απαραίτητο να είναι
φορτμένοι στη μνήμη, ενώ οι αρακτήρες προς το τέος του φύου που έουν ιότερες
πιανότητες να εεούν μπορούν να φορτούν από το δίσκο αν παραστεί ανάκη. Με τη
μείση τν ανακών της διαδικασίας συώνευσης σε μνήμη, προέπουμε ότι α καταστεί
εφικτό να προραμματιστεί κατάηη συνάρτηση combine ια την περαιτέρ μείση τν
ενδιάμεσν δεδομένν.
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