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یعد فرز البیانات عملیة شائعة في العدید من التطبیقات ، مما یؤدي إلى استھالك الموارد وبالتالي یؤدي إلى  

قد فیما یتعلق بسیاق االستعالم المتعدد للبیانات الضخمة ، فإن عملیات الفرز المشتركة . النفقات العامة الحسابیة

. اإلخراج سواء كانت صریحة أو ضمنیة/ ة عملیات اإلدخال كبیرة إلى حد ما ، مما یؤدي إلى ارتفاع تكلفتكون 

ًا  على وجھ الخصوص ، یستغرق تعدد استخدامات البیانات الضخمة ، بما في ذلك عملیات التجمیع والفرز ، وقت

ً في التنفیذ بسبب تعدیل البیانات نفسھا عدة مرات باستخدام مھام مماثلة لذلك ، فإن استغالل بیانات . طویال

اركة وفرص فرز المشاركة للمھام المماثلة یمكن أن یوفر إمكانیة إعادة استخدام النتائج السابقة لتحسین المش

و  Tuple Sizeتحسین االستعالمات المتعددة باستخدام نظام  ق تم تقدیم عملنا الساب. االستعالم المتعدد

Histogram (MOTH) ومع ذلك ، لم . عالمات متعددة، للنظر في مدى دقة فرص مشاركة البیانات بین است



أي ، خلط الوقت لنقل البیانات الوسیطة (یتم النظر في النفقات العامة المتعلقة بحركة البیانات الزائدة في الشبكة 

محسن قائم على الفرز عبر ( SOOMلیشمل نظام  MOTHلذلك ، تم توسیع نظام ). لعملیات الفرز

MOTH ( ، بما في ذلك األنواع الصریحة من استعالمات الفرز واألنواع الستغالل فرص الفرز التشاركیة

المقترح من وحدتین إضافیتین الستغالل فرص الفرز  SOOMیتكون نظام . الضمنیة من استعالمات التجمیع

الحالي لدینا لتحقیق MOTHالتشاركیة ، وھما مستكشف االستعالم ومستغل الفرز ، مما یعزز نظام 

 التقلیدیةیتفوق على األسالیب  SOOMأظھر التقییم التجریبي أن نظام . جمیع والفرزاالستعالمات المثلى للت

  .والحدیثة فیما یتعلق بتنفیذ االستعالم
  البحث مشتق من رسالة علمية 
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