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ا  رائداالتحسین متعدد االستعالمات في البیانات الضخمة اتجاھًا بحثیًا  أصبح ً أنظمة تحلیل  في مجالنظر

تقدیم  وأیضا. ترجمة االستعالم المتعدد إلى وظائف حیث یتم). Flinkو  MapReduceمثل (البیانات الضخمة 

ھناك بعض التقنیات الحالیة . ھذه الوظائف بشكل روتیني مع مھام مماثلة لألنظمة التحلیلیة للبیانات الضخمة

مثل (صیص متعدد استعالمات البیانات الضخمة التي تم اقتراحھا الستغالل مھام المشاركة في التخ

MRShare  وRelaxed MRShare .( ُصممة بشكل كبیر للفرص الدقیقة حسّنة وم ُ ھذه التقنیات ھي عوامل م

ًا لتحسین استعالمات البیانات الضخمة المتعددة ، فإن التقنیات الدقیقة الحالیة معنیة فقط . المعاد استخدامھا وفق

ال تنطبق ھذه المشكالت على التطبیقات الموزعة في العالم . یة وتوزیع منتظم للبیاناتبحجم مجموعات متساو

تحظى ھاتان المسألتان باھتمام . مثل حجم المجموعات غیر المتكافئ وتوزیع البیانات غیر الموحد، الحقیقي 

اءتھا أو إعادة كتابتھا إلى أكبر في تحسین استعالمات البیانات الضخمة المتعددة ، لتقلیل البیانات التي تمت قر

في ھذا البحث ، تم اقتراح تحسین متعدد ). Hadoopعلى سبیل المثال ، (البنى التحتیة للبیانات الضخمة 

للنظر في دقة الفرص المعاد  Histogram (MOTH)و  Tuple Sizeاالستعالمات باستخدام نظام 



فرص المعاد استخدامھا كلیًا وجزئیًا بین لل coarse grainedالمقترح  MOTHیستغل نظام . استخدامھا

االستعالمات مع مراعاة حجم المجموعات غیر المتكافئة وتوزیع البیانات غیر المنتظم لتجنب الحسابات 

ًا لنظام . المتكررة باستخدام المقترح ، تم تقدیم تقنیة مشتركة لتقدیر الفرص المعاد استخدامھا MOTHوفق

coarse grained ورأسی ً تم إجراء التقدیر األفقي لحجم المجموعات غیر المتكافئة عن طریق استخراج . اً أفقیا

البیانات الوصفیة في مستوى العمود ، بینما یتعلق التقدیر الرأسي لتوزیع البیانات غیر المنتظم باستخدام المدرج 

ًا في مستوى الصف رص القائمة على الف MOTHباإلضافة إلى ذلك ، یقدّر نظام . التكراري المحسوب مسبق

أي الموارد المادیة المحدودة أو الموارد (مع مراعاة التخزین البطيء  Coarse grainedاستخدامإعادة 

تم تقدیم خوارزمیة  أیضا. إلنتاج تقدیر دقیق لتكالیف النتائج المعاد استخدامھا) االفتراضیة المخصصة أقل

إرشادیة قائمة على التكلفة لتحدید أفضل فرصة قائمة على إعادة االستخدام وإنشاء خطة تنفیذ فعالة الستعالمات 

ا ألنھ تم النظر في الفرص الجزئیة المعاد استخدامھا ، ھناك حاجة إلى حسابات إضافیة السترداد . متعددة ً نظر

ّن جزئي قائم على إعادة االستخدام وإضافتھ إلى نظام  تم تصمیم حیث. النتائج غیر المشتقة حسِ ُ  MOTHم

. المقترح إلعادة صیاغة خطة االستعالمات المتعددة التي تم إنشاؤھا لتحسین االستعالمات الجزئیة المشتركة

ًا للنتائج التجریبیة لنظام   ، فقد وجد أنھ تم تقلیل وقت تنفیذ H-TPCالمقترح باستخدام معیار  MOTHوفق

  .االستعالمات المتعددة من خالل مراعاة دقة النتائج المعاد استخدامھا
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