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Περίληψη 

Η ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους όπως η πληροφορική, η ιατρική, οι οικονομικές επιστήμες κτλ. 

Βασικός σκοπός της είναι η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων, 

ώστε να βρεθεί λύση σε κάποιο πρόβλημα ή να προβλεφθούν μελλοντικές καταστάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στην παραγωγή κάθε τύπου 

δεδομένων, σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές καθιστάται αδύνατο να αναλυθούν από 

μεμονομένους υπολογιστές, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πόρων. Για τον λόγο 

αυτό υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας συστημάτων, που θα μπορούν να εκμεταλευτούν 

ταυτόχρονα τους πόρους μιας συστάδας υπολογιστών και να επεξεργαστούν παράλληλα 

τα δεδομένα, ώστε να αποφύγουν τυχόν προβλήματα κατά την επεξεργασία και να 

κάνουν τη διαδικασία πιο γρήγορη. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πληθώρα 

τέτοιων συστημάτων τα οποία βελτιώνονται συνεχώς ως προς την απόδοση του, 

γίνοντας παράλληλα πιο φιλικά προς τον χρήστη.  Ένα από τα πιο διαδεδομένα 

συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι το Apache Spark. Η ακόλουθη 

μεταπτυχιακή εργασία έχει στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου δεδομένων σε 

αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, με τη χρήση της παράλληλης επεξεργασίας του 

Apache Spark και χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. 

Στο πρώτο μέρος, μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, περιγράφονται οι βασικότερες 

λειτουργίες του λογισμικού Apache Spark, καθώς και σημαντικές τεχνικές διαχείρισης 

των ιδιαιτεροτήτων μιας εφαρμογής του. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους 

αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και σε μεθόδους που μπορούν να κάνουν ένα 

πρόγραμμα αποδοτικότερο. Γίνεται επίσης μελέτη του θεωρητικού υπόβαθρου του 

cloud computing. 

Το δεύτερο τμήμα αποτελεί μία πρακτική εφαρμογή του Apache Spark, όπου με τη 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμόυ python, λύνεται ένα πρόβλημα μηχανικής 

μάθησης, το οποίο σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 

σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα (local, cluster), με στόχο την βέλτιστη πρόβλεψη 

αλλά και την επίτευξη μείωσης του χρόνου εκτέλεσης, εκμεταλλευόμενο τις λειτουργίες 

του Apache Spark. Για την υλοποίηση του προγράμματος σε περιβάλλον cluster 

δημιουργείται ένα cluster μέσω του Google Cloud Platform 
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Abstract 

Data analysis has for many years been used in several different scientific fields, such as 

computer science, medicine, economic sciences etc. The main target is the export of 

usable information and conclusions. Thus, a solution can be found to a specific problem 

or possibly project situations in the future. In recent years, there is a large increase in the 

production of any type of data, such an amount that often it becomes impossible to 

analyse from individual computers, due to a lack of sources. For that reason, there was a 

need for the creation of systems, that simultaneously can take advantage of sources from 

a cluster of computers and parallel process data. Hence, they can avoid any possible 

problems during the process and further accelerate it. In recent years several of such 

systems were created, constantly improving their efficiency, while making them more 

user-friendly. One of the most commonly used big data analysis systems, is Apache 

Spark. The following master's thesis aims to face big data in machine learning 

algorithms, using the parallel processing of Apache Spark and is divided into two main 

parts. 

The first part will, through a bibliographic review, focus on describing the basic 

functions of the Apache Spark software, and the important techniques of managing the 

specific features. Of special importance is the machine learning algorithms and the 

methods which will ensure more efficiency. The theoretical background of cloud 

computing is also studied. 

The second part consists of a practical application of Apache Spark. With the use of the 

programming language python, is solved a machine learning problem which is related to 

e-commerce. The program was created in two different environments (local, cluster), 

targeting the best prediction and reduction of execution time, there by taking advantage 

of the functions of Apache Spark. To implement the program in a cluster environment, a 

cluster is created through the Google Cloud Platform. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Το πρόβλημα των μεγάλων δεδομένων 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος “μεγάλα δεδομένα” έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό στον 

τομέα της πληροφορικής, και η ικάνοτητα διαχείρισης και ανάλυσης τους αποτελεί μία 

από τις σημαντικότερες δεξιοτητες στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη στατιστική 

με τις τεχνολογικές επιστήμες. Τι σημαίνει όμως ο ασαφής όρος “μεγάλα δεδομένα”; 

Ως μεγάλα δεδομένα ορίζεται ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο έχει τόσο μεγάλο 

μέγεθος, που τα συμβατικά συστήματα δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά. 

Οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται είναι απόκτηση, η αποθήκευση, η 

κοινή χρήση και η ανάλυση των δεδομένων αυτών, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων. 

Σύμφωνα με μελέτες της IBM ο όγκος των δεδομένων που παράγονται καθημερινά 

περίπου 2.5 * 1018 bytes δεδομένων. 

Ο όρος “μεγάλα δεδομένα” σχετίζεται με τέσσερις βασικές διαστάσεις η οποίες 

αυξάνουν την πολυπλοκότητα τους: 

• Όγκος. Αναφέρεται στην ποσότητα των δεδομένων. 

• Ποικιλία. Τα δεδομένα μπορεί να είναι σε διάφορες μορφές όπως δομημένα σε 

μορφή πίνακα ή αδόμητα όπως ο ήχος, η εικόνα ή το βίντεο. 

• Αξιοπιστία. Οι πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων μπορεί να οδηγήσουν σε 

λανθασμένη ανάλυση αν δεν είναι αξιόπιστα. 

• Ταχύτητα. Παράλληλα με την ποσότητα των δεδομένων, αυξάνεται και η 

ταχύτητα αναπαραγωγής τους. 

Η τεράστια ποσότητα των δεδομένων, όσο και η ανάγκη αντιμετώπισης τους, 

δημιούργησε νέες προκλήσεις στην επιστήμη των υπολογιστών. Από τη στιγμή που 

μεμονομένες μηχανές αδυνατούσαν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα μεγάλων 

δεδομένων δημιουργήθηκε η ίδεα της παράλληλης επεξεργασίας, δηλαδή της 

ταυτόχρονης χρήσης πολλών υπολογιστών για την επίλυση ενός προβλήματος από 

κοινού. Η πρώτη προσέγγιση για δημιουργία συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας 

έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, κύριως μέσα από πανεπιστημιακές ερεύνες. Τα 

τελευταία χρόνια, πολλές εταιρίες, έχουν ασχοληθεί με τη δημιουργία τέτοιου είδους 

συστημάτων, επενδύοντας πολλά χρήματα στην προσπάθεια τους να λειτουργούν 
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αποδοτικά και είναι φιλικά προς τον χρήστη. Ένα από τα πιο ιχυρά συστήματα 

παράλληλης επεξεργασίας των τελευταίων ετών είναι το Apache Spark. Το Apache 

Spark είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό, το οποίο λόγω των πλεονεκτημάτων και 

των συνεχών βελτιώσεων του, είναι πλέον από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά στην 

ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. 

1.2 Στόχος της διπλωματικής εργασίας 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση της παράλληλης 

επεξεργασίας του Apache Spark για την ταχύτερη εκπαίδευση των αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η δημιουργία ενός μοντέλου 

πρόβλεψης της αγοραστικής συμπεριφοράς των χρηστών της εφαρμογής Instacart. Το 

πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί σε περιβάλλον μεμονομένου υπολογιστή, αλλά και 

σε μία συστάδα υπολογιστών που θα δημιουργηθεί στο περιβάλλον Cloud της Google, 

ώστε να εξεταστούν τα οφέλη της παράλληλης επεξεργασίας ως προς την ταχύτητα 

υλοποίησης του προγράμματος. Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτική επισκόπηση των 

βασικών αρχών και του συνόλου των λειτουργιών του Apache Spark με σκοπό την 

πλήρη κατανόηση του συγκεκριμένου λογισμικού και των εφαρμογών που υποστηρίζει. 

Περιλαμβάνει επίσης τις βασικές αρχές των υποδομών cloud και τον τρόπο δημιουργίας 

ενός cluster για την υλοποίηση ενός πρόγράμματος Apache Spark. Οι επιμέρους στόχοι 

του κώδικα της εφαρμογής είναι οι εξής: 

• Σωστή επεξεργασία των δεδομένων ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

μεταβλητές. 

• Δημιουργία  και παραμετροποίηση των μοντέλων με στόχο τη βέλτιστη 

πρόβλεψη. 

• Επίτεύξη μείωσης του χρόνου εκτέλεσης των μοντέλων, σε περιβάλλον cluster, 

με τη χρήση της παράλληλης επεξεργασίας του Apache Spark.  

 

1.3 Περιεχόμενα μελέτης 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο βασικά τμήματα. Το πρώτο 

τμήμα αποτελεί βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάλυση των βασικών αρχών και των 

σημαντικότερων λειτουργιών του Apache Spark. Περιλαμβάνει επίσης ένα εισαγωγικό 

θεωρητικό υπόβαθρο του cloud computing και των πιο διαδεδομένων εφαρμογών cloud 
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που χρησιμποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων Apache Spark. Το δεύτερο 

τμήμα αποτελεί πρακτική εφαρμογή του Apache Spark για την επίλυση ενός 

προγράμματος μηχανικής μάθησης με την χρήση της παράλληλης επεξεργασίας. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται περιγραφική ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 

στην εργασία. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία εισαγωγή βασικές αρχές του Apache Spark, περιγράφονται 

τα περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα και οι γλώσσες 

προγραμματισμού που υποστηρίζει. Γίνεται επίσης μία σύντομη αναφορά στις 

βιλβιοθήκες που περιλαμβάνει 

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος που αρχικοποιείται ένα πρόγραμμα 

Apache Spark, και αναλύονται μερικές από τις βασικές συνθήκες του προγράμματος 

που μπορούν να καθοριστούν κατά τη δημιουργία του. Επίσης αναλύονται λεπτομερώς  

μεθόδοι που χρησιμοποιεί το Apache Spark για την επεξεργασία των δεδομένων. 

Περιγράφονται οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιεί, οι τρεις δομές δεδομένων που 

υποστηρίζει ( RDD, Dataframe, Dataset), καθώς και η HiveQL. Τέλος περιγράφονται 

συνοπτικά οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που υποστηρίζει το Apache Spark, χωρίς 

να χρειάζεται ο αναγνώστης να έχει μαθηματικό υπόβαθρο για τους κατανοήσει. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται σύντομη περιγραφή των λοιπών λειτουργιών του Apache Spark. 

Αρχικά περιγράφονται μερικές από τις βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης που δεν 

ανήκουν στο Apache Spark, αλλά μπορούν να ενωθούν και να εκμεταλλευτούν την 

παράλληλη επεξεργασία. Στη συνέχεια αναλυέται η έννοια της βαθιάς μάθησης και 

περιγράφονται οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Apach Spark, καθώς και 

οι βιβλιοθήκες που μπορεί να υποστηρίξει. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία ροής 

δεδομένων πραγματικού χρόνου και η δημιουργία και διαχείριση των γράφων με τη 

χρήση του Apache Spark. Τέλος γίνεται αναφορά σε τεχνικές και μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στο Apache Spark για των έλεγχο των προγραμμάτων, την 

αντιμετώπιση σφαλμάτων και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.  

Στο κεφάλαιο 6 γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στο cloud computing, και αναφέρεται ο 

τρόπος με τον οποίο υλοποιείται ένα πρόγραμμα Apache Spark στους τρεις πιο 

διαδεδομένους παρόχους cloud (Google, Microsoft, Amazon). 
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Το κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει το στήσιμο των υποδομών για την υλοποίηση του 

προγράμματος Apache Spark, μέσω του Google Cloud Platform. Γίνεται πλήρη 

περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν από τη δημιουργία του project μέχρι την 

εκτέλεση του προγράμματος σε ένα cluster. 

Το κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει το σύνολο του κώδικα της εργασίας. Αρχικά γίνεται 

περιγραφή του προβλήματος και αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, στη 

συνέχεια με τη χρήση του Apache Spark, στη γλώσσα προγραμματισμού Python, 

γίνεται επεξεργασία των δεδομένων για τη σωστή δημιουργία των μεταβλητών, 

επιλέγονται οι αλφόριθμοι μηχανικής για την επίλυση του πρόβλήματος, 

δημιουργούνται οι προβλέψεις και αξιολογόυνται τα μοντέλα ως προς την ακρίβεια και 

την ταχύτητα εκτέλεσης τους. 

Ο κώδικας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://github.com/lefkats94/Instacart/blob/master/Apache-Spark-Instacart.py 
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2. Μεθοδολογία 

Βήμα πρώτο. Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του Apache Spark. Στο βήμα 

αυτό θα μελετήσουμε τη φιλοσοφία του λογισμικού Apache Spark , τον τρόπο με τον 

οποίο υλοποιείται ένα πρόγραμμα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, τις 

βιβλιοθηκές που περιλαμβάνει και τον περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εκτελεστεί. 

Βήμα δεύτερο. Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας προγράμματος μηχανικής μάθησης 

με το Apache Spark. Στο βήμα αυτό θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση των δομών 

δεδομένων τους και των μεθόδων τους που χρησιμποιούνται για την επεξεργασία και 

την προετημασία των δεδομένων ωστέ να εισαχθούν στα μοντέλα μηχανικής μάθησης. 

Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή όλων των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που 

χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες του Apache Spark και βιβλιοθήκες που συνδέονται με το 

Apache Spark. Γίνεται επίσης περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το 

feature engineering και των pipelines. 

Βήμα τρίτο. Κατανόηση των λοιπών λειτουργιών του Apache Spark. Στο βήμα αυτό θα 

μελετηθούν οι τρόποι υλοποίησης βαθιάς μάθησης με το Apache Spark, η δημιουργία 

προγραμμάτων πραγματικού χρόνου, η δημιουργία και επεξεργασία γράφων και μία 

πληθώρα μεθόδων για την παρακολούθηση των προγραμμάτων, την απασφαλμάτωση 

και την βελτιστοποίηση τους. 

Βήμα τέταρτο. Κατανόηση των υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους που σχετίζονται με τη 

χρήση του Apache Spark. Στο βήμα αυτό μελετάται το θεωρήτικο υπόβαθρο του cloud 

cloud computing, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του και οι τύποι cloud που 

υπάρχουν. Γίνεται επίσης περιγραφή των υπηρεσιών των Google, Microsoft και 

Amazon που υλοποιούν προγράμμα Apache Spark. 

Βήμα πέμπτο. Δημιουργία cluster. Στο βήμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

δημιουργίας και υλοποίησης ενός προγράμματος Apache Spark μέσω του Google Cloud 

Platform. Η διαδικασία αποτελείται από 5 βήματα: Δημιουργία project, δημιουργία 

bucket και ανέβασμα των απαραίτητων αρχείων, Cloud Dataproc API, Δημιουργία 

cluster μέσω της εφαρμογής Dataproc και δημιουργία job για την εκτέλεση του 

προγράμματος. Το cluster που επιλέχθηκε απότελείται από έναν master με 4 cores και 

24 giga bytes μνήμη. Αποτελείται επίσης από 24 executors όπου ο καθένας έχει 4 cores 

και 24 giga bytes μνήμη. 
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Βήμα έκτο. Επίλυση του προβλήματος Instacart Market Basket Analysis. Στο βήμα 

αυτό περιγράφεται αναλυτικά η λύση του προβλήματος της Instacart. Η Instacart είναι 

μία αμερικάνικη εταιρία πώλησης ειδών παντοπωλείου, που λειτουργεί μέσω 

διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα. Δημιουργήθηκε το 

2012 στο Σαν Φρανσίσκο και σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη την 

αμερική, καθώς εξυπηρετεί ολες τις πολιτείες των ΗΠΑ και μερικές επαρχίες του 

Καναδα. Το 2017 η instacart αποφάσισε τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα 

προβλέπει ποία προϊόντα θα επαναπαραγγείλει ο κάθε πελάτης της, ώστε να τα 

προσφέρει ως προτεινόμενα κάθε φόρα που οι πελάτες θα συνδέονται στο λογαριασμό 

τους. Για το σκοπό αυτό, παρέιχε ελεύθερα όλα τα δεδομένα της στην πλατφόρμα της 

kaggle, ώστε να υλοποιηθεί ένας διαγωνισμός με σκόπο την εύρεση του βέλτιστου 

προγράμματος, με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Ο διαγωνισμός ήταν 

ανοιχτός και μπορούσε να λάβει μέρος οποιοσδήποτε το επιθυμούσε. Τα δεδομένα του 

διαγωνισμού αποτελούνται από 3 εκατομμύρια προηγούμενες παραγγελίες πελατών, τα 

οποία βρίσκονται σε 6 σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αποθηκευμένες σε αρχεία csv και 

συνδέονται όλες μεταξύ τους με τουλάχιστον ένα κλειδί. 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα κατηγοριόποίησης, με την εξαρτημένη μεταβλητή να 

παίρνει την τιμή 1 αν το προϊόν θα επαναπαραγγελθεί ή την τιμή 0 αν το προϊόν δεν 

επαναπαραγγελθεί. Είναι προφανές ότι τα δεδομένα είναι imbalanced, καθώς το 

κατάστημα περιλαμβάνει πάνω από 100 προϊόντα και κάθε παραγγελία περιλαμβάνει 

ένα πολύ μικρό μέρος αυτών. Συνέπως η μετρική accuracy δεν βοηθάει ιδιαίτερα για να 

αξιολογηθεί ένα μοντέλο, αφού μπορεί να πετύχει μία ακρίβεια πάνω από 90% αν απλά 

προβλέψει όλες τις τιμές ως 0. Σε αυτήν την περίπτωση όμως το μοντέλο δεν θα είναι 

αξιόπιστο. Οπότε από την kaggle ζητείται η μεγιστοποίηση του f1-score η οποία είναι 

κατάλληλη για τέτοιου είδους προβλήματα, αφού επηρεάζεται από τις τιμές precision 

και recall ( f1 = 2 * precision * recall / ( precision + recall). 

Ο κώδικας γράφτηκε στη γλώσσα python με τη χρήση του pyspark API και 

υλοποιήθηκε δύο φορές. Την πρώτη υλοποιήθηκε τοπικά με υπολογιστική ισχύ 4 cores 

και μνήμη 16gb σε jupyter notebook. Την δεύτερη φορά υλοποιήθηκε στο cluster που 

δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα. Οι δύο βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν 

η μεγιστοποίηση της μετρικής f1-score και η μείωση του χρόνου εκτέλεσης των 

αλγορίθμων με τη βοήθεια της παράλληλης επεξεργασίας του Apache-Spark. 
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Αρχικά αντήλθηκαν τα δεδομένα με τη χρήση του kaggle API και μετατράπηκαν στην 

κατάλληλη μορφή ωστε να εισαχθούν στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια έγινε 

αρχικοποίηση του προγράμματος Apache Spark ανάλογα με το περιβάλλον που 

επρόκειτο να εκτελεστεί και έγινε εισαγωγή των δεδομένων. Μετά με τη χρήση των 

μεθόδων της Spark SQL έγινε η προ-επεξεργασία των δεδομένων με στόχο τη 

δημιουργία των κατάλληλων μεταβλητών και την προετημασία τους για την είσοδο 

τους στα μοντέλα μηχναικής μαθησης. 

Η δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης έγινε μέσω της βιβλιοθήκης Spark ML και 

επιλέχθηκαν οι αλγόριθμοι logistic regression, random forest και gradient boosting 

trees. Τα μοντέλα δημιουργήθηκαν σε μία συνάρτηση η οποία έχει ως δέχεται ως 

είσοδο τα δεδομένα, και εκτελεί τον κάθε αλγόριθμος 18 φορές με τη χρήση της 

επαναδειγματοληψίας cross-validation και έξι διαφορετικές παραμέτρους, ώστε να 

επιστρέψει τα αποτελέσματα, τον μέσο χρόνο εκτέλεσης ανά μοντέλο και το καλύτερο 

μοντέλο του κάθε αλγορίθμου. 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δημιορυγήθηκε μία συνάρτηση η οποία 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα ώστε να  να επιστρέψει τις μετρικές accuracy, precision, 

recall και f1-score. Στη συνέχεια για να μεγιστοποιηθεί η ζητούμενη f1-score 

δημιουργείται μία συνάρτηση οποία αλλάζει το threshold στη βέλτσιστη τιμή του  

σύμφωνα με δοκιμές που έγιναν. Το threshold αποτελεί την πιθανότητα αλλαγής της 

απόφαση. Επιλέχθηκε το βέλτιστο μοντέλο για την τελική πρόβλεψη και συγκρίθηκε ο 

χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων για την αξιολόγηση της παράλληλςη επεξεργασίας. 

Μετά την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, έγινε η πρόβλεψη στα δεδομένα που 

ζητούσε το πρόβλημα της kaggle, μεταμορφώθηκαν τα αποτελέσματα στην κατάλληλη 

μορφή και έγινε υποβολή της λύσης μέσω του kaggle API. 
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3.  Βασικές αρχές του Apache Spark  

3.1. Πως ξεκίνησε 

Το Apache Spark ξεκίνησε το 2009 ως ερευνητικό έργο. Εκείνη την περίοδο, για τη 

χρήση παράλληλης επεξεργασία, το πιο διαδεδομένο λογισμικό ήταν το hadoop 

MapReduce. Ωστόσο το MapReduce ήταν δυσκολο και αναποτελεσματικό να 

δημιουργήσει μία εφαρμογή μεγάλου μεγέθους, κι έτσι υπήρξε η ανάγκη ενός νέου 

framework πιο αποτελεσματικού για την αντιμετώπιση των big data.  Η πρώτη έκδοση 

του Apache Spark κυκλοφόρησε το 2011 και από τότε έχουν γινει πολλές μετατροπές 

και προσθήκες που έκαναν το Apache Spark πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό από 

πολλά παρόμοια λογισμικά. Το 2014 κυκλοφόρησε η έκδοση apache spark 1.0 και το 

2016 η έκδοση apache spark 2.0. Άρχικα η κύρια δομή δεδομένων που χρησιμοποιούσε 

το Spark ήταν τα Resilient Distributed Datasets (RDDs), ενώ στη συνέχεια 

προστέθηκαν τα Dataframes ως μια πιο σύγχρονη δομή αποθήκευσης και επεξεργασίας 

των δεδομένων. Τελευταία προστέθηκε η δομή Datasets, η οποία ακόμη έχει πολλά 

περιθώρια βελτίωσης. 

3.2. Η φιλοσοφία του 

Το Apache spark δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια ενιαία πλατφόρμα χρήσης 

μεγάλου όγκου δεδομένων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως διαχείρηση 

και επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης, streaming 

computation για την ταυτόχρονη ροή δεδομένων από άλλες πηγές και η δημιουργία και 

διαχείριση γράφων. Πριν από το Apache Spark, δεν υπήρχαν αντίστοιχα συστήματα 

ανοιχτού κώδικα που να παρείχαν όλες αυτές τις λειτουργίες σε μία ενιαία πλατφόρμα 

και έτσι οι χρήστες έπρεπε αν συνδιάζουν διαφορετικά APIs για τη δημιουργία μιας 

εφαρμογής. Η λειτουργία του Apache Spark είναι διαφορετική απο προηγούμενα big 

data frameworks όπως το Apache hadoop, το οποίο ενσωμάτωνε ένα σύστημα 

αποθήκευσης (hadoop storage) και ένα υπολογιστικό σύστημα (MapReduce). Ωστόσο 

το Apache Spark λειτουργεί καλά στο hadoop storage το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως 

σε περιβάλλοντα cloud. 

3.3. Πως δουλεύει 

Πολλά προβλήματα απαιτούν την επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων που 

συχνά μία μεμονομένη μηχανή αδυνατεί να διαχειριστεί. Έτσι υπάρχει η ανάγκη να 
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ενωθεί η υπολογιστική δύναμη πολλών υπολογιστών για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα 

γρήγορα και χώρις προβλήματα. Αυτή η ένωση των μηχανών ονομάζεται cluster. Το 

Apache Spark έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να συντονίζει την εκτελέση ενός 

προγράμματος μέσα σε ένα cluster. Κάθε πρόγραμμα Apache Spark αποτελείται από 

τον driver και τους executors. Ο driver είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του 

προγράμματος και για τον καταμερισμό των εργασιών του κάθε executor. Ο 

καταμερισμός αυτός επιτυγχάνεται χάρη στις δομές δεδομένων του spark οι οποίες 

έχουν τη δυνατότητα να διαιρούν τα δεδομένα σε ίσα μέρη, κι έτσι επιτυγχάνεται η 

παράλληλη επεξεργάσια. Από την άλλη ο κάθε executor είναι υπεύθυνος για δύο μόνο 

πράγματα, την εκτέλεση του προγράμματος και την αναφορά των αποτελεσμάτων στο 

driver. Όταν ένα πρόγραμμα Apache Spark υλοποιείται σε μεμονομένο υπολογιστή, το 

ρόλο των executors αναάμβάνει κάθε πυρήνας του CPU ξεχωριστά. 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η αρχικοτεκτονική ενός προγράμματος Apache 

Spark. 

 Εικόνα 1: Η αρχιτεκτονική μιας εφαρμογής Spark. Πηγή: Spark: The Definitive 

Guide: Big Data Processing Made Simple, Publisher: O'Reilly Media.  

3.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
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Πλεονεκτήματα:  

•  Είναι 100 φορές γρηγορότερο απο το hadoop, γεγονός πολύ σημαντικό όταν 

πρόκειται για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. 

• Περιλαμβάνει APIs που είναι πολύ εύχρηστα και κατανοητά από τον χρήστη. 

• Υποστηρίζεται σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. 

• Είναι ανοιχτού κώδικα και δεν επιβαρύνει καθόλου οικονομικά τον χρήστη. 

• Είναι πολύ αποτελεσματικό στην ανάλυση real-time δεδομένων. 

• Περιέχει πληθώρα υψηλού-επιπέδου operators για την επεξεργασία των 

δεδομένων. 

• Μπορεί να λειτουργήσει στο Hadoop YARN Cluster Manager και να διαβάσει 

δεδομένα Hadoop. 

Μειονεκτήματα: 

• Δεν διαθέτει αυτόματη βελτιστοποίηση του κώδικα. 

• Δεν έχει δικό σου σύστημα διαχείρισης αρχείων, κι έτσι εξαρτάται από άλλες 

πλατφόρμες όπως το hadoop. 

• Έχει περιορισμένο αριθμό αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε σχέση με άλλες 

βιβλιοθήκες. 

• Δεν είναι αποδοτικό στη χρήση δεδομένων μικρού όγκου. 

3.5. Περιβάλλοντα υλοποίησης ενός προγράμματος Apache Spark 

Υπάρχουν τρία περιβάλλοντα που μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα Apache Spark 

και η επιλογή του εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους και από τις ανάγκες του 

προβλήματος. Τα διαθέσιμα περιβάλλοντα είναι τα εξής: 

Local mode: Είναι ο ευκολότερος τρόπος να εκτελεστεί ένας κώδικας Spark, όμως 

χάνει πολλά από τα πλεονεκτήματα του. Ο κώδικας τρέχει σε μόνο έναν server, 

υλοποιείται στην εικονική μηχανη της java και η παράλληλη επεξεργάσια βασίζεται 

στη χρήση όλων των πυρήνων του CPU. Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του 

είναι ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να εξαντληθεί η μνήμη κατά την εκτέλεση του 

κώδικα. 
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Client  mode: Στο client-mode, το πρόγραμμα ουσιαστικά εκτελείται σε cluster 

υπολογιστών, όμως ο driver εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή όπου έχει δημιουργηθεί 

το πρόγραμμα. Έτσι, ο master του cluster είναι υπεύθυνος μόνο για τη διαχείρηση των 

πόρων από τους executors. 

 

Cluster mode: Στο cluster-mode, το πρόγραμμα εκτελείται εξ’ ολοκλήρου σε cluster 

υπολογιστών, όπου ο driver του προγράμματος είναι ενσωματωμένος στον master του 

cluster, κι έτσι ο master είναι υπεύθυνος τόσο για την εκτέλεση του προγράμματος, όσο 

και για τη διαχείρηση των πόρων από τους executors. 

 Εικόνα 2: Apache Spark cluster vs client mode. Πηγή: 

http://blog.brainlounge.de/memoryleaks/getting-started-with-spark-on-

kubernetes/ 

3.6. Τύποι cluster που υποστηρίζονται 

Το Spark μπορεί να υλοποιηθεί σε διάφορους τύπους cluster όπως οι Standalone, 

Apache Mesos Hadoop YARN και σύντομα σε Kubernetes. 

 

Standalone: Αποτελεί μία ελαφρία πλατφόρμα cluster, ή οποία έχει δημιουργηθεί 

αποκλειστικά για προγράμματα Apache Spark. Έχει τη δυνατότητα υλοποίησης πολλών 

προγραμμάτων ταυτόχρονα, όμως έχει πολλούς περιορισμούς στην λειτουργία του, για 

τον λόγο αυτόν δεν προτιμάται σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Για τη χρήση ενός 

standalone απαιτείται η δήλωσει της IP του στον master του προγράμματος. 

 

http://blog.brainlounge.de/memoryleaks/getting-started-with-spark-on-kubernetes/
http://blog.brainlounge.de/memoryleaks/getting-started-with-spark-on-kubernetes/
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Apache Mesos: Ο συγκερκιμένος τύπος cluster πριν ξεκινήσει την επεξεργασία 

καθορίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και ανάλογα  απορρίπτει ή δέχεται τον κώδικα. 

Είναι πλατφόρμα βαρύτερη από τους ανταγωνσιτές της, όμως έχει τη δυνατότητα να 

υλοποιήσει προγράμματα μακράς διάρκειας, όπως εφαρμογές διαδικτύου. Έχει 

εξαιρετική διαθεσιμότητα και υποστηρίζει APIs για τις γλώσσες Python, Java, C++. 

 

Hadoop YARN: Το Apache Spark υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση προγραμμάτων 

σε Hadoop YARN cluster, χωρίς να απαιτεί καμία λειτουργία από το hadoop και 

χρησιμοποιείται ευρέως σε πλατφόρμες cloud. Σε αντίθεση με τους άλλους τύπους 

cluster, στο master δηλώνεται ως “yarn” και δεν αναφέρει την IP του. 

Kubernetes: Η χρήση του Apache Spark σε kubernetes cluster βρίσκεται σε πειραματικό 

στάδιο και πρόκειται να είναι διαθέσιμο σε επόμενες εκδόσεις. 

3.7. Τρόποι δημιουργίας ενός cluster 

Η υλοποίηση ενός προγράμματος Apache Spark σε cluster ή client mode απαιτεί 

καταρχάς την ύπαρξη ενός cluster υπολογιστών. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να 

δημιουργηθεί ένα cluster. 

Ανάπτυξη σε εγκαταστάσεις. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη επιλογή, ειδικά για 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαθέτουν τα δικά τους κέντρα δεδομένων και 

ισχυρές υπολογιστικές μηχανές. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης cluster 

σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, είναι ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος των μηχανών, κι έτσι 

μπορεί να επιτευχθεί άμεση βελτιστοποίηση, χωρίς την επικοινωνία με κάποιον 

μεσάζοντα. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια πρόβληματα που αντιμετωπίζουν τέτοιου 

τύπου cluster, ειδικά σε εργασίες μεγάλου όγκου δεδομένων. Αρχικά το μέγεθος του 

cluster είναι δύσκολο και κοστοβόρο στο να μεταβληθεί, αν τα δεδομένα χρειαστούν 

περισσότερους πόρους. Επίσης ένα cluster σε εσωτερικές εγκαταστάσεις για να 

λειτουργήσει, απαιτεί το δικό του σύστημα αποθήκευσης. Για τη βέλτιστη λειτουργία 

ενός τέτοιου cluster απαιτείται η χρήση προγραμμάτων για τη διαχείριση του, που θα 

επιτρέπει την εκτέλεση πολλών προγραμμάτων ταυτόχρονα. Τα cluster τύπου YARN 

και Mesos διαθέτουν τα καλύτερα προγράμματα διαχείρισης. Για συστήματα 

αποθήκευσης, όταν πρόκειται για υλοποίηση προγραμμάτων Apache Spark, η βέλτιστη 

επιλογή είναι τα συστήματα αρχείων HDFS και τα συστήματα ροής Apache Kafka, 

καθώς προσφέρουν εξαιρετική συμβατότητα. 
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Ανάπτυξη σε πλατφόρμες cloud. Τα τελευταία χρόνια το cloud computing προτιμάται 

από πολλές επιχειρήσεις σε σχέση με την εγκατάσταση εσωτερικών server για την 

υποστήριξη των προγραμμάτων τους. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του cloud 

computing, είναι ότι μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς η ισχύς του cluster, ανάλογα με 

τις ανάγκες του κάθε προγράμματος. Έτσι δεν θα υπάρξει ποτέ έλλειψη πόρων, όσο 

μεγάλο κι αν είναι το σύνολο των δεδομένων ή η εφαρμογή. Ωστόσο η χρήση μιας 

τέτοιας υπηρεσίας απαιτεί εξειδίκευση από το προσωπικό, καθώς είναι συνήθως 

πολύπλοκη. Στα πρώτα στάδια της ίδρυσης υπηρεσιών τέτοιου είδους, υπήρχε 

δισταγμός όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και κατά πόσο είναι πιθανό να 

κλάπουν. Για το λόγο αυτό, έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα από τους παρόχους για την 

ανάπτυξη πολύ ισχυρών συστημάτων ασφαλείας. Επίσης όλοι οι μεγάλοι πάροχοι cloud 

(Google, Amazon, Microsoft), προσφέρουν cluster τύπου Hadoop YARN, το οποίο 

περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης HDFS, κάνοντας την υλοποίηση ενός 

προγράμματος Apache Spark ευκολότερη. 

3.8. Σε ποιές γλώσσες προγραμματισμού είναι διαθέσιμο 

Το Apache Spark διαθέτει APIs που το κάνουν διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία γλωσσών, 

διατηρόντας παράλληλα, παρόμοια επίπεδα απόδοσης. Ένα πρόγραμμα Spark μπορεί 

να υλοποιηθεί στις παρακάτω γλώσσες: 

• Scala. Πρόκειται για μία γλώσσα που υποστηρίζει αντικειμενοστραφή και 

συναρτησιακό προγραμματισμό. Τα προγράμματα scala εκτελούνται στην 

εικονική μηχανή της java και έχει το ίδιο μοντέλο μεταγλώττισης με την 

Java και την C#. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2003 και αποτελεί την 

βασική γλώσσα του Apache Spark. 

• Python. Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού για εφαρμογές 

μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υποστηρίζει πολύ 

μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών και αλγορίθμων. Είναι αντικειμενοστραφής 

γλώσσα και υποστηρίζει συναρτησιακό και δυναμικό προγραμματισμό. 

Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1991 και είναι διαθέσιμη για το Apache 

Spark μέσω του pyspark API. 

• Java. Είναι μία αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

υποστηρίζει συναρτησιακό και στατικό προγραμματισμό. Ο πρώτος 

σχεδιασμός της έγινε από την εταιρεία Sun Microsystems και από το 2010 

ανήκει στην oracle. Το βασικότερο πλεονέκτημα της είναι ότι τρέχει 
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ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει 

μεταγλώττιση στον πηγαίο κώδικα. Είναι διαθέσιμη στο Apache Spark 

μέσω του API org.apache.spark.api.java. 

• R. Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που έχει δημιουργηθεί 

αποκλειστικά για σταστιστική ανάλυση. Τα βασικά εργαλεία που παρέχει 

είναι τα στατιστικά τεστ, οι έλεγχοι υποθέσεων, η δημιουργία τυχαίων 

δειγμάτων και οι κατανομές πιθανοτήτων. Ωστόσο καταναλώνει πολύ 

μνήμη και είναι αργή, γι’ αυτό αποφεύγεται για δημιουργία μεγάλων 

εφαρμογών. Η πρώτη επίσημη έκδοση κυκλοφόρησε το 2000 παρ’ολο που 

είχε δημιουργηθεί πολύ νωρίτερα. Είναι διαθέσιμη για το Apache Spark 

μέσω του SparkR API. 

3.9. Ποίες βιβλιοθήκες περιλαμβάνει 

Οι βασικές βιβλιοθήκες που ανήκουν στον Apache Spark είναι οι παρακάτω: 

SparkSQL: Αποτελεί την βιβλιοθήκη διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων. 

Στην αρχή είχε ως μοναδική δομή δεδομένων τα RDDs (Resilient Distributed Dataset), 

ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν τα dataframes και τα datasets, τα οποία έκαναν το spark 

πιο φιλικό προς τον χρήστη. 

SparkMLlib / SparkML: Στις συγκεκριμένες βιβλιοθήκες βρίσκονται οι τεχνικές feature 

engineering, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, pipelines, καθώς και οι τεχνικές 

αξιολόγησης των μοντέλων. Η βασικότερη τους διαφορά βιβλιοθήκη SparkMLlib 

δέχεται δεδομένα σε μορφή RDD, ενώ η SparkML δέχεται δεδομένα σε μορφή 

Dataframe και Dataset. 

Structured Streaming / DStream: Είναι η βιβλιοθήκες που επιτρέπουν στους 

προγραμματιστές να επεξεργάζονται δεδομένα πραγματικού χρόνου από διάφορες 

πηγές. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, μετατρέπονται σε μορφή 

RDD / Dataframe και έτσι ενσωματώνονται εύκολα στις άλλες βιβλιοθήκες του Spark. 

GraphX / GraphFrames: Είναι οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

γράφων, από δεδομένα που λαμβάνονται από τις δομές δεδομένων RDDs ή Dataframes. 
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Ωστόσο υπάρχει πληθώρα βιβλιοθηκών μηχανικής και βαθιάς μάθησης που μπορούν να 

συνδεθούν με τον Apache Spark εξωτερικά και να εκμεταλευτούν τα πλεονεκτήματα 

του. Μερικές από αυτές θα αναλυθούν στα κεφάλαια 6 και 7. 
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4.  Οι λειτουργίες του Apache Spark για προγράμματα μηχανικής 

μάθησης 

4.1  Πως γίνεται η αρχικοποίηση μιας εφαρμοφής Apache Spark 

Σε παλαιότερες εκδόσεις του Apache Spark, ήταν απαραίτητη η αρχικοποίηση κάθε 

εφαρμογής ξεχωριστά μέσω της δημιουργίας των SparkConf, SparkContext, 

SQLContext και HiveContext. Από την έκδοση 2.0 και έπειτα μέσω της δημιουργίας 

του SparkSession γίνεται η αρχικοποίηση όλων των εφαρμογών του Apache Spark. To 

SparkSession δημιουργείται πάντα στην αρχή ενός προγράμματος Spark και καθορίζει 

τις συνθήκες με τις οποίες θα υλοποιηθεί. 

 Εικόνα 3: Τι είναι το SparkSession. Πηγή: https://blog.knoldus.com/spark-why-

should-we-use-sparksession/ 

Πριν δημιουργηθεί το SparkSession, οι προγραμματιστές αντιμετώπιζαν ένα βασικό 

πρόβλημα. Το spark context μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μία φορά, κι έτσι δεν υπήρχε 

η δυνατότητα να υπάρξει ένα απομονωμένο περιβάλλον για κάθε χρήστη που 

εργαζόταν στο ίδιο cluster. Αντίθετα σε ένα πρόγραμμα spark υπάρχει η δυνατότα 

δημιουργίας πολλαπλών SparkSessions, κι έτσι ο κάθε χρήστης μπορεί να επιδρά 

αυτόνομα στο ίδιο πρόγραμμα. 

https://blog.knoldus.com/spark-why-should-we-use-sparksession/
https://blog.knoldus.com/spark-why-should-we-use-sparksession/
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Στο SparkSession χρησιμοποιείται η μέθοδος .config(), η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί απεριόριστες φορές και να καθορίσει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 

του πρόγραμματος, ανάλογα αν θα υλοποιηθεί σε local, cluster ή client mode. Μερικές 

από τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζει το SparkSession είναι οι 

παρακάτω: 

spark.master: Καθορίζει το περιβάλλον που θα εκτελεστεί το πρόγραμμα (local, cluster, 

client). 

spark.app.name: Καθορίζει το όνομα της εφαρμογής. 

spark.driver.cores: Καθορίζει τον αριθμό των πυρήνων του cpu που θα χρησιμοποιήσει 

το πρόγραμμα από τον driver. 

spark.driver.memory: Καθορίζει την μνήμη που επιτρέπει στον driver να 

χρησιμοποιήσει. Σε client mode πρέπει να καθοριστεί κατα τη δημιουργία του cluster, 

καθώς κατά την εκτέλεση του προγράμματος ο driver έχει ήδη δημιουργηθεί. 

spark.executor.memory: Καθορίζει την μνήμη που επιτρέπει να χρησιμοποιήσει ο κάθε 

executor του προγράμματος. 

spark.driver.memoryOverhead : Καθορίζει την non-heap μνήμη που επιτρέπει στον 

driver να χρησιμοποιήσει. Τυπικά επιλέγεται το 6-10% του συνόλου της μνήμης. Αυτή 

η επιλογή είναι διαθέσιμη σε yarn, mesos και Kubernetes mode. 

spark.executor.memoryOverhead: Καθορίζει την επιπλέον ποσότητα μνήμης που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε executor σε ένα cluster. Αυτή η επιλογή είναι 

διαθέσιμη σε yarn και Kubernetes mode. 

spark.local.dir: Καθορίζει την τοποθεσία που θα εξάγει και θα αποθηκεύει τα 

αποτελέσματα το πρόγραμμα σε local mode. Για το cluster mode τοποθεσία είναι 

προκαθορισμένη από τον cluster manager. 

spark.driver.supervise: Είναι μία παράμετρος Boolean. Αν δωθεί η τιμή True ο driver 

κάνει επανεκκίνηση αυτόματα σε περίπτωση που αποτύχει η εκτέλεση. 

spark.driver.maxResultSize: Καθορίζει το ανώτατο όριο της μνήμης που μπορεί να 

καταλαμβάνει των σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Για να μην υπάρχει 
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πρόβλημα εκτέλεσης πρέπει να οριστεί ένα κατάλληλο μέγεθος, καθώς ένα μεγάλο όριο 

μπορεί να προκαλέσει σφάλματα μνήμης. Η τιμή 0 θέτει το όριο απεριόριστο. 

spark.files: Χρησιμοποιείται για να προσθέσει τυχόν αρχεία που θα χρειαστούν στο 

μονοπάτι του κάθε executor. 

spark.jars: Χρησιμοποιείται για να προσθέσει αρχεία τύπου jar (Java Archive) στο 

μονοπάτι του driver και των executors. 

spark.sql.shuffle.partitions: Ο αριθμός των διαμερίσεων των δεδομένων, με σκοπό την 

παράλληλη επεξεργασία. Ένας μεγάλος αριθμός μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά 

την εκτέλεση τοθ προγράμματος, ενώ ένας πολύ μικρός αριθμός μπορεί να 

δημιουργήσει σφάλματα μνήμης. Ένας προτεινόμενος αριθμός είναι 2-3 ανά cpu. Για 

εφαρμογή streaming, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί μεταξύ των 

ερωτημάτων. 

4.2.  Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων με το Apache Spark 

4.2.1  Πηγές δεδομένων 

Το Spark παρέχει τη δυνατότητα άντλησης και αποθήκευσης δεδομένων σε ένα μεγάλο 

εύρος τύπου αρχείων και βάσεων δεδομένων. Η άντληση των δεδομένων γίνεται με την 

μέθοδο read.format() ενώ η αποθήκευση δεδομένων γίνεται με την μέθοδο 

write.format().save().  

Οι βασικότεροι τύποι αρχείων που υποστηρίζει το Spark είναι οι παρακάτω: 

• CSV (commma-separated values): Αποτελεί την πιο κοινή μορφή αρχειου για 

την αποθηκευση κειμενου. Κάθε γραμμή αποτελεί μια εγγραφή και οι 

μεταβλητές διαχωρίζονται με κόμμα. Τα CSV παρόλο που φαίνονται δομημένα 

είναι από τα πιο δύσκολα αρχεία στη διαχείριση των δεδομένων επειδή δεν 

μπορούν για γίνουν πολλές μετατροπές στον τρόπο που δομούνται. 

• JSON (JavaScript Object Notation): Eίναι αρχεία που αποθηκεύουν απλές δομές 

δεδομένων ως κείμενο. Xρησιμοποιείται συνήθως για να μεταφέρει δεδομένα 

από το διαδίκτυο σε έναν server και αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι του 

XML. Καταναλώνουν λίγη μνήμη και μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα από 

οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 
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• Parquet: Αποτελεί ένα ανοικτού κώδικα τύπο αρχείων, το οποίο είναι διαθέσιμό 

σε κάθε εφαρμογή που βασίζεται στο σύστημα hadoop. Αποθηκεύει τα 

δεδομένα με τη μορφή γραμμών και στηλών, όμοια με τα αρχεία csv, όμως 

καταναλώνουν λιγότερη μνήμη και είναι πιο γρήγορα στην επεξεργασία τους. 

Λειτουργεί στον βέλτιστο βαθμό, όταν αλληλεπιδρά με τεχνολογίες όπως  AWS 

Athena, Amazon Redshift Spectrum, Google BigQuery και Google Dataproc. 

• ORC (Optimized Row Columnar): Αποτελεί μία μορφή αρχείου που αποθηκεύει 

δεδομένα hive, και σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τους περιορισμούς άλλων 

αρχείων αποθήκευσης hive. Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι είναι πολύ 

αποτελεσματικά όσον αφορά την κατανάλωση πόρων και υποστηρίζει δομές 

δεδομένων όπως datetime, list, map κτλ. Τα αρχεία ORC περιέχουν τα δεδομένα 

των γραμμών σε ομάδες και στο τέλος κάθε αρχείου υπάρχει ένα postscript με 

τις παραμέτρους και το μέγεθος του υποσέλιδου. Στην παρακάτω εικόνα 

απεικονίζεται η δομή των αρχείων ORC. 
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Εικόνα 4. Η δομή ενός αρχείου ORC. Πηγή: 

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/LanguageManual+ORC 

4.2.2.  Οι δομές δεδομένων του Apache Spark 

Οι βασικές δομές δεδομένων του SparkSQL και κατ΄ επέκταση του Apache Spark είναι 

τα RDDs (Resilient Distributed Dataset), DataFrames και Datasets. Η καθεμία έχει τα 

δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή τους καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την απότελεσματικότητα του προγράμματος. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

που περιλαμβάνουν και οι τρείς δομές του Spark είναι η “τεμπέλικη” επεξεργασία. 

Αυτό σημαίνει ότι μία μέθοδος δεν θα εκτελεστεί αμέσως μόλις δημιουργηθεί αλλα θα 

εκτελεστεί όταν θα “χρειαστεί”. Για παράδειγμα για έναν Dataframe με το όνομα “df” 

έαν ζητηθεί η ταξινόμιση του με τη μέθοδο .sort(), δεν θα γίνει αμέσως, αλλα θα 

εκτελεστεί όταν θα ζητηθεί να εμφανιστούν τα δεδομένα με τη μέθοδο .show(). Στη 

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/LanguageManual+ORC
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συνέχεια περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες των δομών δεδομένων του Apache 

Spark. 

RDD: Πρόκειται για την πρώτη δόμη που δημιουργήθηκε στο Spark. Είναι low-level  

και αποθηκεύει τα δεδομένα αδημότητα, χωρίς ξεκάθαρη δομή και σχήμα. Υπάρχουν 

δύο ειδών RDD, ο γενικός τύπος και RDD και ο key-value RDD. Και οι δύο 

αντιπροσωπεύουν την ίδια δομή, με τη διαφορά ότι τα key-value RDDs περιλαμβάνουν 

κάποιες επιπλέον λειτουργίες. Στις τελευταίες εκδόσεις του Spark, η συγκεκτιμένη 

δομή δεν προτιμάται σε σχέση με τους ανταγωνιστές της καθώς έχει πολλά 

μεονεκτήματα όπως: 

• Έχουν χαμηλή απόδοση. Έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ πιο αργή η εκτέλεση 

κώδικα με τη χρήση RDDs σε σχέση με τις υπόλοιπες δομές. 

• Είναι δύσχρηστα. Η εκτέλεση εντολών και συναρτήσεων είναι δύσκολο να 

κατανοηθούν από τον χρήστη. 

• Δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά τα δομημένα δεδομένα, καθώς αυτά δεν 

μπορούν να αποθηκευτούν σε γραμμές και στήλες. 

• Δεν μας επιτρέπουν να ελέγξουμε τα σφάλματα κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος. 

Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που η χρήση των RDDs είναι απαραίτητη όπως: 

• Υπάρχει ανάγκη για κάποια συνάρτηση που δεν υποστηρίζεται από τις high-

level δομές δεδομένων. 

• Χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κώδικας προηγούμενης έκδοσης. 

Oι σημαντικότερες μέθοδοι για τη δημιουργία και επεξεργασία των RDDs είναι οι εξής: 

.parallelize(...)  Δέχεται ως είσοδο είτε λίστες είτε πίνακες δεδομένων και δημιουργεί 

ένα RDD. 

.collect()  Επιστρέφει όλα τα στοιχεία ενός RDD. 

.glom() Μετατρέπει καθέ τμήμα ενός RDD σε ένα tuple (πλειάδα). 

.take()  Παρόμοια μέθοδος με την collect() μ ετη διαφορά ότι δεν επιστρέφει όλα τα 

στοιχεία των δεδομένων και ο χρήστης επιλέγεις το πλήθος που θα επιστραφέι. 
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.map()  Επιτρέπει τη χρήση συναρτήσεων lambda στα δεδομένα. Μία συνάρτηση 

lambda έχει τη ίδια χρήση με τις κανονικές συναρτήσεις στον προγραμματισμό, με τη 

διαφορά ότι δεν έχουν όνομα και χρησιμοποιούνται στην ίδια γραμμή που εκτελούνται. 

.filter()  Είναι μία από τις πιο κοινές μεθόδους, που χρησιμοποιείται για να επιλέξει 

συγκεκριμένα στοιχεία από τα δεδομένα, χρησιμοποιόντας συγκεκριμένα κριτήρια. 

.flatMap()  Λειτουργεί παρόμοια με τη μέθοδο map() με τη διαφορά ότι επιστρέφει τα 

δεδομένα σε μία διάσταση. 

.distinct()  Είναι μία μέθοδος που επιστρέφει τις μοναδικές τιμές που υπάρχουν σε μία 

συγκεκριμένη στήλη των δεδομένων. Είναι πολύ χρήσιμη μέθοδος για την εξερεύνηση 

των δεδομένων ή για την επιπεβαίωση τους. 

.sample()  Επιστρέφει ένα τυχαίο δείγμα από τα δεδομένα. Από τον χρήστη 

καθορίζονται τρεις παράμετροι. Η πρώτη είναι Boolean και καθορίζει αν το δείγμα θα 

είναι με επανατοποθέτηση. Η δεύτερη παράμετρος αποτελεί το ποσοστό των δεδομένων 

που θα περιλαμβάνει το δείγμα, και η τρίτη παράμετρος αποτελεί την τυχαία γεννήτρια 

αριθμών. 

.intersection()  Μία πολύ χρήσιμη μέθοδος η οποία επιστρέφει μόνο τις εγγραφές που 

είναι ίσες μεταξύ δύο RDDs. 

.repartition()  Αλλάζει τον αριθμό των μερών στα οποία είναι διαιρεμένο το RDD. Ο 

αρχικός αριθμός των μερών καθορίζεται κατά τη δημιουργία του. 

.reduce()  Η μέθοδος αυτή μείωνει τα στοιχεία ενός RDD σύφμωνα με μια συνθήκη που 

θα καθοριστεί από τον χρήστη. 

.count()  Επιστρέδει το πλήθος των στοιχείων ενός RDD. 

.saveAsTextFile()  Χρησιμποιείται για να αποθηκεύσει τα δεδομένα σε αρχεία 

κειμένου. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι δεν αποθηκεύει το σύνολο των δεδομένων σε 

ένα αρχείο, αλλά κάθε μέρος του RDD σε ξεχωριστό αρχείο. 

.foreach() Όμοια με τη μέθοδο .map(), με τη διαφορά ότι η foreach() καλεί την 

συνάρτηση αλλά δεν επιστρέφει τίποτα αν δεν ζητηθεί. 



Page | 23  
 

Dataframes: Αποτελεί πλέον την πιο κοινή και εύχρηστη δομή δεδομένων η όποια 

ξεκικήσε ως χαρακτηριστικό των RDD (SchemaRDD) και στη συνέχεια έγινε αυτόνομη 

δομή δεδομένων. Είναι η καταλληλότερη δομή για να αποθηκευτούν δομημένα 

δεδομένων. Οι στήλες αναπαριστούν έναν απλό τύπο δεδομένων, όπως για παράδειγμα 

έναν ακέραιο, έναν δεκαδικό ή μία συμβολοσείρα, ή έναν σύνθετο τύπο δεδομένων 

όπως για παράδειγμα έναν διάνυσμα (vector) ή έναν πίνακα. Από την άλλη οι γραμμές 

ένος Dataframe δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία απλή εγγραφή. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μέθοδοι για τη δημιουργία και 

επεξεργασία των Dataframes. 

.show(n)  Επιστρέφει τις πρώτες n εγγραφές ενός Dataframe. 

.createDataFrame()  Δημιουργεί ένα Dataframe σύμφωνα με τα δεδομένα και τον τύπο 

δεδομένων κάθε στήλη που θα δωθούν από τον χρήστη. 

.select()  Επιλέγονται οι στήλες που θα ζητηθούν από τον χρήστη. 

.withColumn()  Δημιουργείται μία νέα στήλη στα δεδομένα με τα στοιχεία και το όνομα 

που θα δωθούν. 

.withColumnRenamed()  Αλλάζει το όνομα μιας στήλης. Ως είσοδο δέχεται το όνομα 

μιας στήλης και το νέο όνομα που θα λάβει. 

.drop()  Διαγράφει τις στήλες που θα ζητηθούν από τα δεδομένα. 

.cast()  Αλλάζει τον τύπο δεδομένων μιας στήλης. 

.filter()  Επιστρέφει συγκεκριμένα στοιχεία σύμφωνα με τις συνθήκες που θα ζητηθούν. 

.sort()  Ταξινομεί τα δεδομένα κατά αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση που ο χρήστης 

επιθυμεί τα δεδομένα να ταξινομηθούν κατά φθίνουσα σειρά, πρεπε να δωθεί η τιμή 

desc. 

Aggregations. Πρόκειται για συναρτήσεις συλλογής δεδομένων και είναι απαραίτητες 

σε κάθε είδους ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου. Το Apache Spark παρέχει για τα 

Dataframes τις παρακάτω πολύ σημαντικές μεθόδους aggregations: 

• count(), επιστρέφει το πλήθος των στοιχέιων. 

• countDistinct(), επιστρέφει το πλήθος των μοναδικών στοιχείων. 
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• approx_count_distinct(), επιστρέφει τον κατά προσέγγιση αριθμό μοναδικών 

στοιχείων. 

• first(), επιστρέφει το πρώτο στοιχέιο. 

• last(), επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο. 

• min(), επιστρέφει το μικρότερο από τα στοιχεία. 

• max(), επιστρέφει το μεγαλύτερο από τα στοιχεία. 

• sum(), επιστρέφει το άθροισμα των στοιχείων. 

• sumDistinct(), επιστρέφει το άθροισμα των μοναδικών στοιχείων. 

• avg(), επιστρέφει τη μέση τιμή των στοιχείων. 

• Variance και Standard Deviation, πρόκειται για στατιστικά μέτρα, που 

υπολογίζουν την διασπορά των δεδομένων. 

• skewness and kurtosis, πρόκειται για στατιστικά μέτρα που υπολογίζουν τη 

συμμετρία των δεδομένων. 

• Covariance and Correlation, πρόκειται για στατιστικά μέτρα που υπολογίζουν τη 

συσχέτηση μεταξύ μεταβλητών. 

Grouping. Είναι η διαδικασία ομαδοποίησης των δεδομένων σύμφωνα με τη ζητούμενη 

συνάρτηση aggregation. Η μέθοδος καλείται .groupBy() και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είτε με συνάρτηση .map() είτε με expression. Οι διάφοροι τρόποι ομαδοποίησης 

ονομάζονται grouping sets και είναι οι παρακάτω: 

• .rollup(), ομαδοποιεί τα δεδομένα με ιεραρχικό τρόπο, με τη σειρά που έχουν 

δηλωθεί οι στήλες. 

• .cube(), επιστρέφει όλους τους πιθανούς συνδιασμούς της ομαδοποίησης που 

προκύπτουν από τις ζητούμενες στήλες. 

• .pivot(), είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας που χρησιμοποιέιται συχνά στα 

υπολογιστικά φύλλα. 

Joins. Είναι η διαδικασία ένωσης δύο διαφορετικών Dataframes, με την προϋπόθεση ότι 

αυτά έχουν ένα ή περισσότερα κοινά κλειδιά, ώστε να συγχρονιστούν οι εγγραφές τους. 

Ως παράμετροι στη μέθοδο .join() χρησιμοποιούνται τα Dataframes που θέλει ο 

χρήστης να ενώσει, τα κλειδία που θα χρησιμοποιηθούν για την ένωση, καθώς και ο 

τύπος της ένωσης που απαιτείται. Στο Spark υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι ένωσης 

δεδομένων από δύο Dataframes: 
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• Inner joins, διατηρεί τις εγγραφές που είναι κοινές και στα δύο Dataframes. 

• Outer joins, διατηρεί τις εγγραφές που βρίσκονται τουλάχιστον σε ένα από τα 

δύο Dataframes. 

• Left outer joins, διατηρεί τις εγγραφές που βρίσκονται στο αριστερό Dataframe 

της ένωσης. 

• Right outer joins, διατηρεί τις εγγραφές που βρίσκονται στο δεξί Dataframe της 

ένωσης. 

• Left semi joins, διατηρεί τις εγγραφές που βρίσκονται στο αριστερό Dataframe, 

με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και στο δεξί Dataframe της ένωσης. 

• Left anti joins, διατηρεί τις εγγραφές που βρίσκονται στο αριστερό Dataframe, 

με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν στο δεξί Dataframe της ένωσης. 

• Natural joins, όμοια με τα inner joins, διατηρεί τις κοινές εγγραφές από δύο 

Dataframes, με τη διαφορά ότι στα natural joins δεν δηλώνεται από τον χρήστη 

κάποιο κλειδί. Η ένωση γίνεται με βάση των στηλών που έχουν κοινό όνομα. 

• Cross (ή Cartesian) joins, ένωνει κάθε γραμμή του αριστερού Dataframe με 

κάθε γραμμή του δεξιού Dataframe. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει το πλήθος 

των γραμμων του ενός Dataframe επί το πλήθος των γραμμών του άλλου. 

Ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να δείξει όλους τους πιθανούς συνδιασμούς 

γραμμών μεταξύ των δύο Dataframes. 

Πως όμως το Apache Spark διαχειρίζεται τα joins; 

Ο τρόπος που το Spark αντιμετωπίζει τις ενώσεις δύο Dataframes εξαρτάται άμεσα από 

το μέγεθος τους και κατά πόσο μπορεί να τα υποστηρίξει η μνήμη του cluster. 

Υπάρχουν τρεις διαφρετικοί τρόποι αντιμετώπισης. 

Μεγάλος πίνακας με μεγάλο πίνακα. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί το Spark όταν 

και τα δύο Dataframes που απαιτείται να ενωθούν, είναι μεγάλου μεγέθους. Σε αυτήν 

την περίπτωση όλοι οι executors επικοινωνούν μεταξύ τους και μοιράζονται τα κοινά 

κλειδιά των Dataframes ώστε να πραγματοποιηθεί η ένωση. Για το λόγο αυτό, είναι μία 

μέθοδος αργή που καταναλώνει πολλούς πόρους. 
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Εικόνα 5: Big table–to–big table joins. Πηγή: Spark: The Definitive Guide,by Bill 

Chambers, Matei Zaharia. 

Μεγάλος πίνακας με μικρό πίνακα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να 

ενώθει ένα μικρό Dataframe (τόσο ώστε να χωράει στη μνήμη ενός executor) με ένα 

μεγάλο. Σε αυτήν την περίπτωση ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η προηγούμενη 

τεχνική, μπορεί να υπάρξει ένας βέλτιστος τρόπος να υλοποιηθεί η ένωση των 

Dataframes. Ο βέλτιστος τρόπος είναι να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ όλων των 

executors μόνο μία φορά στην αρχή, και στη συνέχεια κάθε executor να εκτελεί την 

ένωση χώρις να έχει καμία επαφή με τους υπόλοιπους executors. 
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 Εικόνα 6: Big table–to–small table joins. Πηγή: Spark: The Definitive Guide,by 

Bill Chambers, Matei Zaharia. 

Μικρός πίνακας με μικρό πίνακα. Όταν και τα δύο Dataframes είναι τόσο μικρά ώστε 

να χωρούν στην μνήμη ενός μόνο executor, τότε το Spark λαμβάνει μόνο του την 

απόφαση για τον πιο αποδοτικό τρόπο της ένωσης τους. 

Datasets: Τα Datasets είναι ακόμη μία δομημένη δομή δεδομένων, όμοια με τα 

Dataframes που παρέχει πολλά από τα πλεονεκτήματα των RDDs. Ένα από τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά των Datasets είναι ότι παρέχουν βελτιστοποιημένα 

ερωτήματα, με τη χρήση των Catalyst Query Optimizer και Tungsten. 

Το Catalyst Query Optimizer βασίζεται στον συναρτησιακό προγραμματισμό της 

γλώσσας Scala, περιέχει νέες τεχνικές που βελτιώνουν την λειτουργία των ερωτημάτων 

και αναπαριστά τα ερωτήματα με τη μορφή δέντρου μέσα σε ένα γράφο. 

Το Tungsten επικεντρώνεται αποκλειστικά στην βελτίωση της απόδοσης της μνήμης 

και του CPU για εφαρμογές Apache Spark. Ο ρόλος του αποτελείται από τις 

λειτουργίες: 

• Διαχείριση μνήμης και δυαδική επεξεργασία.  

• Υπολογισμός με γνώμονα την προσωρινή μνήμη. 

• Δημιουργία κώδικα. 

Το Tungsten κυκλοφόρησε στην έκδοση Apache Spark 1.4, με σκοπό να βελτιστοποιεί 

την απόδοση και των Dataframes και RDDs σε επόμενες εκδόσεις. 
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Ένα Dataset έχει την ικανότητα να μετατρέπεται εύκολα σε Dataframe  με τη μέθοδο 

toDF(), ενώ ένα Dataframe μπορεί να μετατραπεί σε Dataset με τη μέθοδο toDS(). Η 

δημιουργία ενός Dataset απαιτεί, εκτός από το SparkSession, έναν κωδικοποιητή που 

θα μετατρέπει πίνακες δεδομένων σε αντικείμενα της java virtual machine. Τα Datasets, 

ενώ παρέχουν πολύ μεγάλη απόδοση στην εκτέλεση ερωτημάτων, δεν είναι τόσο 

διαδεδομένα όσο τα Dataframes και τα RDDs, καθώς δεν παρέχουν API για την 

γλώσσα προγραμματισμού Python. 

4.2.3.  Διαφορές μεταξύ των δομών δεδομένων του Apache Spark 

Έκδοση δημιουργίας. Τα RDDs ήταν η πρώτη δομή του Spark και δημιουργήθηκαν από 

την έκδοση 1.0. Ακολούθησαν τα Dataframes στην έκδοση 1.3 και τα Datasets στην 

έκδοση 1.6. 

Δομή. Τα RDDs είναι αδόμητη και χαμηλού επιπέδου δομή, όμως μπορούν να 

χρησιμοποιηθόυν και για αδόμητα και υπό προϋποθέσεις για δομημένα δεδομένα. 

Αντίθετα τα Dataframes και τα Datasets είναι δομημένες και υψηλού επιπέδου, 

χρησιμοποιούνται όμως μόνο για δομημένα δεδομένα. 

Γλώσσες προγραμματισμου που υποστηρίζουν. Τα RDDs και τα Dataframes είναι πιο 

ευέλικτα καθώς υποστηρίζουν τις γλώσσες scala, java, python, R. Αντίθετα τα Datasets 

έχουν περιορισμούς και υποστηρίζουν μόνο τις γλώσσες scala και java. 

Σειριοποίηση. Τα RDDs χρησιμοποιούν τη σειριοποίηση της Java κάθε φορά που 

χρειάζεται να κατανεμηθούν τα δεδομένα στο cluster. Τα Dataframes έχουν την 

ικανότητα να σειριοποιήσουν τα δεδομένα στην off-heap μνήμη και να κάνουν 

απευθείας τις μετατροπές επειδή το Spark μπορεί να αντιληφθεί το σχήμα των 

δεδομένων. Στα Datasets, η σειριοποίηση των δεδομένων έχει την έννοια του 

κωδικοποιητή που μετατρέπει τα αντικείμενα της java virtual machine σε πίνακα.  

Compile-time errors. Τα RDDs και τα Datasets επιτρέπουν την αναγνώριση σφαλμάτων 

κατά τον χρόνο μεταγλώττισης, σε αντίθεση με τα Dataframes τα οποία ανιχνεύουν τα 

σφάλματα κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 

4.2.4. Apache Hive 

To Apache Hive είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό αποθήκης δεδομένων βασισμένο 

στο σύστημα hadoop και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την επεξεργασία 
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μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση της γλώσσας ερωτημάτων HiveQL. Η HiveQL 

έχει πολλές ομοιότητες με την κοινή γλώσσα ερωτημάτων SQL, για αυτό τον λόγο 

καθιστάται εύκολη στη χρήση. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές ως 

προς την δομή της: 

• Η HiveQL διαχειρίζεται δομές δεδομένων σε αντίθεση με την SQL που 

διαχειρίζεται σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

• H HiveQL περιλαμβάνει εννέα τύπους δεδομένων (Boolean, integral, floating-

point, fixed-point, text, temporal, array, map, struct) σε αντίθεση με την SQL 

που περιλαμβάνει πέντε (Integral, floating-point, fixed-point, text, temporal). 

• Στην HiveQL υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές εισόδους σε έναν πίνακα, σε 

αντίθεη με την SQL που αυτό είναι αδύνατον. 

• Η HiveQL υποστηρίζει πέντε διαφορετικούς τύπους join (Inner joins, outer 

joins, semi join, map joins, cross joins), σε αντίθεση με την SQL που 

υποστηρίζει όλους τους τύπους ένωσης πινάκων. 

• Στη HiveQL μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό-ερωτήματα μόνο μέσα στα 

FROM, WHERE και HAVING, ενώ η SQL υποστηρίζει κάθε τύπο υπό-

ερωτημάτων. 

Το Spark μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το hive και να αντλήσει τα δεδομένα του ή να 

το χρησιμποιήσει για να αποθηκεύσει δεδομένα. Για να γίνει διαθέσιμο το hive σε ένα 

πρόγραμμα Spark, αρκεί να δηλωθεί η μέθοδος .enableHiveSupport() στο SparkSession 

κατά τη δημιουργία του. 

4.3.  Μηχανική μάθηση με τη χρήση του Apache Spark 

4.3.1. Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση 

Η μηχανική μάθηση είναι ένα υπό-σύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, που 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση των δεδομένων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

μαθηματικούς αλγορίθμους οι οποίοι εκπαιδεύονται σε παλαιότερα δεδομένα χωρίς 

άμεσο προγραμματισμό, με σκοπό τη δημιουργία προβλέψεων και την εύρεση 

χρήσιμων πληροφοριών για τα υπάρχοντα δεδομένα. Ένω η έννοια της μηχανικής 

μάθησης υπάρχει πολλά χρόνια, η χρήση της σε πολύπλοκες εφαρμογές και μεγάλου 

όγκου δεδομένα έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια, χάρη στην εξέλιξη της 

επιστήμης των υπολογιστών. Σε κάθε μοντέλο μηχανικής μάθησης υπάρχουν τα 
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δεδομένα εκπαίδευσης τα οποία δίνονται στον αλγόριθμο για να εκπαιδευτεί και τα 

δεδομένα ελέγχου, τα οποία αξιολογούν τα μοντέλα από τις προβλέψεις τους. Οι 

αλγόριθμοι μηχνικής μάθησης χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

Επιβλεπόμενη μάθηση. Στην επιβλεπόμενη μάθηση τα δεδομένα εκπαίδευσης 

περιλαμβάνουν και τις μεταβλητές εισόδου αλλα και την μεταβλητή εξόδου. Στόχος 

είναι η πρόβλεψη της τιμής της μεταβλητής εξόδου στα δεδομένα ελέγχου. Αν η τιμή 

της μεταβλητής εξόδου είναι συνεχής, τότε υπάρχει πρόβλημα παλινδρόμισης, ενώ αν η 

τιμή της είναι κατηγορική, τότε υπάρχει πρόβλημα κατηγοριοποίησης. 

Μη επιβλεπόμενη μάθηση. Στην μη επιβλεπόμενη μάθηση τα δεδομένα εκπαίδευσης 

περιλαμβάνουν μόνο μεταβλητές εισόδου. Στόχος είναι η δημιουργία κλάσεων για τα 

δεδομένα, η μείωση των διαστάσεων ή η εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. 

Στη μη επιβλεπόμενη μάθηση δεν υπάρχουν σωστές και λάθος προβλέψεις, αλλά 

γίνεται μια γενικότερη ανάλυση των δεδομένων. 

Ενισχυτική μάθηση. Στην ενισχυτική μάθηση οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για να 

παίρνουν μία ακολουθία από αποφάσεις. Τα μοντέλα εκπαιδεύονται συνέχως μέσα από 

την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και λαμβάνουν επιβράβευση ή τιμωρία για 

κάθε τους νέα απόφαση. Χρησιμοποιείται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

4.3.2. Οι βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης του Apache Spark 

Το Spark παρέχει δύο παρόμοιες βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής 

μάθησης, με τη διαφορά ότι απευθύνονται σε διαφορετικές δομές δεδομένων. Η 

βιβλιοθήκη SparkML χρησιμοποιείται σε Dataframes ενώ η βιβλιοθήκη Spark MLlib 

χρησιμοποιείται σε RDDs. 
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 Εικόνα 7: Οι βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης του Spark. Πηγή: 

https://www.researchgate.net/figure/MLlib-and-Spark-ML-run-on-Spark-

10_fig2_337903745 

Οι λειτουργίες της βιβλιοθήκης ML περιλαμβάνονται σε τρεις βασικές κλάσεις: 

• Transformer 

• Estimator 

• Pipeline 

Transformer. Η κλάση transform χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των δεδομένων 

και τη δημιουργία των μεταβλητών, αφού πρώτα τα δεδομένα έχουν καθαριστεί. Οι 

βασικότερες παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι η δήλωση ενός Dataframe που θα 

υποστεί επεξεργασία, οι μεταβλητές που θα μετατραπούν (inputCol) και η μεταβλητή 

που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας (outputCol).  

 Εικόνα 8: Η λειτουργία των transformers στην μηχανική μάθηση. Πηγή: Spark: 

The Definitive Guide,by Bill Chambers, Matei Zaharia. 

https://www.researchgate.net/figure/MLlib-and-Spark-ML-run-on-Spark-10_fig2_337903745
https://www.researchgate.net/figure/MLlib-and-Spark-ML-run-on-Spark-10_fig2_337903745
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Στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο κοινές μέθοδοι για την μετατροπή μεταβλητών πριν 

την είσοδο τους στον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης. 

Binarizer. Μετατρέπει μία συνεχή μεταβλητή σε δυαδική σύμφωνα με την παράμετρο 

threshold, όπου για τιμές μικρότερες ή ίσες του η μεταβλητή παίρνει την τιμή 0, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση παίρνει την τιμή 1. 

Bucketizer. Παρόμοια με την Binarizer, με τη διαφορά ότι μπορεί να μετατρέψει μια 

συνεχή μεταβλητή σε κατηγορική με περισσότερες κλάσεις. Ο χρήστης δηλώνει σε μία 

λίστα τα πολλαπλά threshold στα οποία θα αλλάζει η τιμή. 

ChiSqSelector. Χρησιμοποιείται σε κατηγορικές μεταβλητές, και ταξινομεί τις 

μεταβλητές σύμφωνα με το ποσοστό τις διακύμανσης που εξηγούν. Βοηθάει στην 

επιλογή των σημαντικότερων μεταβλητών. 

PCA: Μειώνει τις διαστάσεις των δεδομένων με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης 

αντιστοιχιών. Η PCA δέχεται ως είσοδο τα δεδομένα και την παράμετρο k και 

επιστρέφει k νέες μεταβλητές, από τις οποίες κάθε μία περιλαμβάνει ένα ποσοστό του 

συνόλου της διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. 

CountVectorizer. Δημιουργεί ένα λεξικό με το σύνολο των μοναδιαίων λέξεων που 

βρίσκονται μέσα στα δεδομένα. Επιστρέφει το σύνολο των λέξεων, το αναγνωριστικό 

κλειδί της κάθε λέξης και το πλήθος των φορών που εμφανίζεται η κάθε λέξη σε κάθε 

εγγραφή. 

DCT. Δέχεται ως είσοδο ένα vector πραγματικών αριθμών και επιστρέφει ένα vector με 

το άθροισμα του συνημίτονου. 

ElementwiseProduct. Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός vector με τη αντίστοιχη τιμή ενός 

άλλου vector που θα δηλωθεί από τον χρήστη. 

TF-IDF (Term frequency-inverse document frequency). Είναι μία μέθοδος που ελέγχει 

τη συχνότητα που εμφάνίζεται κάθε λέξη και επιστρέφει τη σημαντικότητα της κάθε 

λέξης για τα δεδομένα που του δίνονται. 

MaxAbsScaler.Χρησιμοποίείται σε ένα vector αριθμών, και διαιρέι κάθε στοιχείο με τη 

μεγαλύτερη απόλυτη τιμή που βρίσκεται σε κάθε εγγράφη. Έτσι μετατρέπει τα 

δεδομένα ώστε να βρίσκονται στο διάστημα [-1,1]. 



Page | 33  
 

MinMaxScaler. Μετατρέπει τα δεδομένα ώστε να βρίσκονται όλες οι τιμές μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο διάστημα. Ο χρήστης καθορίζει το min (κάτω όριο του διαστήματος) και 

max (άνω όριο του διαστήματος). 

NGram. Ο διαχωρίσμος των λέξεων ενός κειμένου είναι πολύ σημαντική ενέργεια όμως 

σύχνα απαιτείται η εξέταση. Ο transformer Ngram δημιουργεί συνδιασμούς λέξεων με 

μήκος n, το οποίο καθορίζεται από τον χρήστη. 

Normalizer. Χρησιμοποιεί την p-νόρμα για να κανονικοποιήσει τα δεδομένα. Η 

προεπιλεγμένη τιμή είναι p=2. 

OneHotEncoder. Λαμβάνει ως είσοδο μια κατηγορική μεταβλητή με n κλάσεις και 

επιστρέφει n δυαδικες μεταβλητές, μία για κάθε κλάση της αρχικής μεταβλητής. 

PolynomialExpansion. Eίναι η διαδικασία επέκτασης των χαρακτηριστικών σε έναν 

πολυωνυμικό χώρο, ο οποίος διαμορφώνεται από έναν συνδυασμό αρχικών n-

διαστάσεων. 

QuantileDiscretizer. Λαμβάνει ως είσοδο μια στήλη με τιμές συνεχείς αριθμούς και 

επιστρέφει μία κατηγορική μεταβλητή. Είναι όμοιος με τον transformer bucketizer με 

τη διαφορά ότι ο bucketizer αν συναντήσει κελί χωρίς τιμή επιστρέφει σφάλμα, ενώ ο 

QuantileDiscretizer διαγράφει την κενή τιμή. 

RFormula. Επιτρέπει τη χρήση κώδικα R για δημιουργία συναρτήσεων και εξισώσεων. 

Ωστόσο ο RFormula δέχεται έναν περιορισμένο αριθμό από operators της γλώσσας R. 

Οι βασικότεροι είναι οι εξής: 

• ~ διαχωρίζει τον στόχο με τους όρους. 

• + προσθέτει έναν όρο. 

• - διαγράφει έναν όρο (“-1” διαγράφει τον σταθερό όρο). 

• : αλληλεπίδραση (για αριθμητικές μεταβλητές είναι πολλαπλασιασμός). 

• . Επιλέγει όλες τις στήλες εκτός από την εξαρτημένη μεταβλητή. 

SQLTransformer. Επιτρέπει τη χρήση ερωτημάτων σε γλώσσα SQL απευθείας σε 

δεδομένα του Dataframe. 

StandardScaler. Κανονικοποιεί τα δεδομένα έτσι ώστε να έχουν μέση τιμή 0 και τυπική 

τυπική απόκλιση 1. 
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StopWordsRemover. Διαγράφει τις λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ένα 

κείμενο και δεν δίνουν σημαντικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα η λέξη “the”. 

Κατα τη δημιουργία του πρέπει να δηλώθει η γλώσσα στην οποία θα βρίσκεται το 

κείμενο που θα ελέγξει. 

StringIndexer. Λαμβάνει ως είσοδο ένα κείμενο και δημιουργεί αναγνωριστικά κλειδιά 

για κάθε συμβολοσειρά που υπάρχει στο κείμενο. 

Tokenizer. Λαμβάνει ως είσοδο ένα κείμενο και δημιουργεί μία λίστα με στοιχεία το 

σύνολο των λέξεων που περιλαμβάνονται στο κείμενο. Ουσιαστικά τοποθετεί κάθε 

λέξη του κείμενου ως στοιχείο της λίστας. 

VectorAssembler. Μετατρέπει ένα σύνολο στηλών σε ένα vector. Είναι από τους 

σημαντικότερους transformers, κάθως οι estimators δέχονται τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές σε έναν vector, και όχι σε ξεχωριστές στήλες. 

VectorSlicer. Μετατρέπει κάθε τιμή ενός vector σε μία στήλη. Είναι η αντίθετη 

ενέργεια απο το VectorAssembler. 

Estimators. Οι estimators είναι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που 

περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη ML. 

Οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης είναι οι παρακάτω: 

LinearRegression: Δημιουργία μία ευθεία πάνω στην οποία βρίσκονται όλες οι 

προβλέψεις. Η ευθεία αυτή υπολογίζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο 

τετραγωωικό σφάλμα. Πρόκειται για μέθοδο μου λύνει μόνο προβλήματα 

παλινδρόμισης. 

LogisticRegression: Χρησιμοποιεί τη σιγμοείδη συνάρτηση με σκοπό την πρόβλεψη 

της πιθανότητας με την όποια η κάθε εγγράφη θα ανήκει στην κάθε κλάση. Δημιουργεί 

προβλέψεις αποκλειστικά για προβλήματα κατηγοριοποίησης. 

DecisionTreeClassifier/ DecisionTreeRegressor: Τα δέντρα αποφάσεων βασίζονται στις 

συνεχείς διαμερισείς του χώρου των ανεξάρτητων μεταβλητών. Βασικότερες παράμετοι 

τους είναι το βάθος του δέντρου και το σύνολο των διαμερίσεων. Ένας μεγάλος 

αριθμός σε αυτές τις παραμέτρους οδηγεί συχνά σε overfitting, ενώ αν ο αριθμός είναι 



Page | 35  
 

μικρός μπορεί να προκύψει underfitting. Χρησιμοποιείται τόσο για προβλήματα 

κατηγοριοποίησης όσο και για προβλήματα παλινδρόμισης. 

RandomForestClassifier/RandomForestRegressor: Πρόκειται για μία ensemble μέθοδο, 

στην όποια δημιουργούνται ανεξάρτητα δέντρα αποφάσεων με επαναδειγματολειψία 

bootstrap και κάθε δέντρο εκπαιδεύεται με ένα υποσύνολο του σύνολου των 

μεταβλητών. Η τελική πρόβλεψη προκύπτει από τη μέση τίμη του συνόλου των 

δέντρων όταν πρόκειται για πρόβλημα παλινδρόμισης, ενώ για πρόβλημα 

κατηγοριοποίησης η τελική πρόβλεψη είναι η κατηγορία που προβλέφθηκε 

περισσότερες φορές. Τα random forests μπορούν να οδηγήσουν σε underfitting καθώς 

έχουν την τάση να αυξάνουν το σφάλα bias (σφάλμα λόγω μεροληψίας). 

Χρησιμοποιείται τόσο για προβλήματα κατηγοριοποίησης όσο και για προβλήματα 

παλινδρόμισης. 

GBTClassifier/GBTRegressor: Πρόκειται για μία ensemble μέθοδο, στην οποία 

δημιουργούνται διαχοδικά δέντρα αποφάσεων τα οποία μαθαίνουν από τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων δέντρων. Τα boosting trees αυξάνουν το σφάλμα 

variance (σφάλμα λόγω διακύμανσης), γι’ αυτό μπορεί να οδηγήσουν σε overfitting. 

Χρησιμοποιείται τόσο για προβλήματα κατηγοριοποίησης όσο και για προβλήματα 

παλινδρόμισης. 

NaiveBayes. Βασίζεται στην πιθανότητα του bayes και χρησιμποιέιται αποκλειστικά 

για προβλήματα κατηγοριοποίησης. 

MultilayerPerceptronClassifier. Είναι ένα νευρωνικό δίκτυο που αποτελείται από 

τουλάχιστον 3 επίπεδα και ένα πλήθος νευρώνων σε κάθε επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο 

οι νευρώνες αποτελούν τις εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ στο τελευταίο επίπεδο οι 

νευρώνες είναι οι κλάσεις της εάρτημένης μεταβλητής. Είναι μία μέθοδος που 

προσπαθεί να μιμηθεί τη φύση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Χρησιμοποιείται για 

προβλήματα κατηγοριοποίησης. 

OneVsRest. Αποτελεί αλγόριθμο κατηγοριποίησης που χρησιμοποιείται για να 

μετατρέψει ένα πρόβλημα με εξαρτημένη μεταβλητή n κλάσεων, σε n προβλήματα 

όπου η κάθε εξαρτημένη μεταβλητή είναι δυαδική. 
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AFTSurvivalRegression. Αποτελεί μία τεχνική ανάλυσης δεδομένων που ισχύουν για 

ένα πεπερασμένο χρόνο. Δηλαδή είναι δεδομένα που υπάρχουν στο μέσο διάστημα εώς 

να συμβεί κάποιο αναμενόμενο γεγονός. 

Linear Support Vector Machine. Είναι αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για 

προβλήματα παλινδρόμισης και κατηγοριοποίησης. Βασίζεται στη δημιουργία ενός 

υπερεπιπέδου n-1 διαστάσεων (όπου n οι διαστάσεις των σημείων στο χώρο). Στόχος 

είναι το υπερεπίπεδο να μεγιστοποιεί την απόσταση μεταξύ κλάσεων. 

GeneralizedLinearRegression. Αποτελεί ένα σύνολο γραμμικών μοντέλων 

διαφορετικών από τη γραμμική παλινδρόμιση. Το πιο συχνό γενικευμένο γραμμικό 

μοντέλο είναι η παλινδρόμιση poisson, που τοποθετεί όλες τις προβλέψεις σε κατανομή 

poisson. Χρησιμοποιείται για προβλήματα παλινδρόμισης. 

IsotonicRegression. Αποτελείται από ένα σύνολο γραμμών πάνω στις οποίες βρίσκονται 

οι προβλέψεις. Είναι σαν μία σειρά από ανεξάρτητες γραμμικές παλινδρομίσεις. 

Χρησιμοποιείται για προβλήματα παλινδρόμισης. 

Η βιβλιοθήκη ML περιλαμβάνει επίσης 5 αλγορίθμους μη επιβλεπόμενης μάθησης: 

Kmeans. Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος clustering, ανήκει στην κατηγορία 

διαχωριστικών μεθόδων, δηλαδή περιορίζεται αποκλειστικά στη δημιουργία κλάσεων. 

Ο αριθμός k δηλώνει το πλήθος των ομάδων, όπου η κάθε ομάδα έχει ως κέντρο της τη 

μέση τιμή όλων των στοιχείων της. 

BisectingKMeans. Ένας συνδυασμός της μεθόδου Kmeans και και της ιεραρχικής 

ομαδοποίησης. Ο αλγόριθμος ξεκινάει έχοντας το σύνολο των παρατηρήσεων σε μία 

κλάση, και στη συνέχεια με επαναληπτική μέθοδο δημιουργεί k κλάσεις. 

GaussianMixture. Αποτελεί αλγόριθμο cluster, παρέχει όμως πολλά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τον Kmeans. Οι βασικές διαφορές είναι ότι η μέθοδος GaussianMixture δεν 

λαμβάνει υπόψιν την διακύμανση σε αντίθεση με τον αλγόριθμο Kmeans. Επίσης ο 

αλγόριθμος Kmeans επιστρέφει μόνο το σημείο που βρίσκεται η κάθε κλάση, ενώ ο 

GasussianMixture επιστρέφει και την πιθανότητα για το σημείο στο οποίο βρίσκεται. 

Έχει τη δυνατότητα να κάνει καλή πρόβλεψη για κλάσεις σε οποιοδήποτε σχήμα, ενώ ο 

Kmeans προτιμάται για κλάσεις που έχουν τη μορφή κύκλου στο επίπεδο. 
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LDA. Πρόκειται για μία στατιστική μέθοδο που έχει ως στόχο την μείωση διαστάσεων 

ή την εύρεση γραμμικών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Χρησιμοποιείται για 

συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές και μία κατηγορική εξαρτημένη μεταβλητή. 

Power iteration clustering (PIC). Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός αλγόριθμος 

clustering, που χρησιμοποιείται με σκοπό να ομαδοποιήσει τις κορυφές ενός γράφου. 

Υπολογίζει το ιδιοδιάνυσμα του κανονικοποιημένου πίνακα γειτνίασης του γράφου. Το 

Spark MLlib χρησιμοποιεί το GraphX ως backend για να εφαρμόσει τον αλγόριθμο 

PIC. 

Pipelines. Ένα pipeline αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών η οποίες εκτελούνται σε 

σειρά. Στο SparkML το pipeline χρησιμοποιείται για εκτελέσει αυτόματα μία σειρά από 

transformers και estimators. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μόνο για να μετατρέψει 

τα δεδομένα με tranformers. Αφού δημιουργήθει το pipeline, τοποθετόντας τα βήματα 

εκτέλεσης στην παράμετρο stages, με την εντολή .fit() δίνονται τα δεδομένα, και με την 

εντολή .transform() επιστρέφονται τα αποτελέσματα του pipeline. 

 Εικόνα 9: Η λειτουργία των pipelines στη μηχανική μάθηση. Πηγή: 

https://towardsdatascience.com/pipeline-oriented-data-analytics-with-spark-

ml-c664befe1c2d 

Τα pipelines έχουν το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορούν να χρησιμοποιήθουν 

συνεχώς σε δεδομένα με τις ίδιες ανάγκες, όμως δεν μπορούν να γίνουν μετατροπές 

στις διαδικασίες που εκτελούνται σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος άλλος 

transformer ή estimator. 

https://towardsdatascience.com/pipeline-oriented-data-analytics-with-spark-ml-c664befe1c2d
https://towardsdatascience.com/pipeline-oriented-data-analytics-with-spark-ml-c664befe1c2d
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Κάθε αλγόριθμος μηχανικής μάθησης περιέχει ένα πλήθος παραμέτρων, που με την 

κατάλληλη τιμή βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις. Στο Spark ML 

χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Grid Search, καλώντας τη μέθοδο tuning,  ο οποίος 

εκτελείται κατά σειρά με κάθε μία από τις παράμετρους που έχουν δηλωθεί ώστε να 

επιστρέψει το μοντέλο με την καλύτερη πρόβλεψη. 

Μία ακόμη πολύ σημνατική μέθοδος βελτιστοποίησης των μοντέλων μηχανικής 

μάθησης είναι η χρήση της επαναδειγματοληψίας k-fold cross validation, η οποία 

χωρίζει τα δεδομένα εκπαίδευσης σε k τμήματα. Ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται στα k-1 

τμήματα και αξιολογείται στο ένα τμήμα που δεν εκπαιδεύτηκε. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται k φορές ώστε κάθε ένα από τα k σύνολα να χρησιμοποιηθούν μία 

φορά ως δεδομένα αξιολόγησης. Τέλος επιστρέφεται ο μέσος όρος των προβλέψεων αν 

πρόκειται για πρόβλημα παλινδρόμισης, ή η κατηγορία που προβλέφθηκε περισσότερες 

φορές αν πρόκειται για πρόβλημα κατηγοριοποίησης. 

Η μέθοδος αυτή καλείται στο Spark ως .CrossValidator() και δέχεται ως παραμέτρους 

τον estimator, τις παραμέτρους ως estimatorParamMaps, την μεταβλητή πρόβλεψης ως 

evaluator και τον αριθμό των τμημάτων των δεδομένων εκπαίδευσης k. Μία ακόμα 

παράμετρος που χρησιμοποιείται σε cluster mode, είναι η parallelism, και ορίζει τον 

αριθμό των μοντέλων που θα δημιουργηθούν παράλληλα. Η παράμετρος αυτή 

βελτιώνει τον χρόνο εκτέλεσης των μοντέλων και προτείνεται ένας αριθμός εως δέκα 

για cluster μέτριας ισχύος. 

Η βιβλιοθήκη MLlib έχει τον ίδιο σκοπό με τη βιβλιοθήκη ML, όμως χρησιμοποιεί 

διαφορετικές συναρτήσεις για την μετατροπή και προετημασία των δεδομένων. 

Το SparkMLlib ως παλαιότερη βιβλιοθήκη περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριιθμό 

αλγορίθμων. Έτσι ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη μπορεί να χρειαστεί μετροπή 

των δεδομένων από RDD σε Dataframe με τη μέθοδο .rdd() ή μετατροπή από 

Dataframe σε RDD με τη μέθοδο .toDF(). 

Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι αλγόριθμοι που περιλαμβάνονται στο 

SparkMLlib API. 

streaming k-means. Είναι ο αλγόριθμος clustering  k-means, που χρησιμοποιείται σε 

δεδομένα ροής. Μετά από κάθε προσθήκη νέων δεδομένων ο αλγόριθμος κάνει νέα 

εκτίμηση των κλάσεων. 
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singular value decomposition (SVD). Είναι η διαδικασία παραγοντοποίησης ενός 

πίνακα M σε τρεις πίνακες U , S, και V όπου M=USVT. Ο πίνακας U ονομάζεται 

ορθοκανονικός πίνακας και οι στήλες του αριστερά μοναδικά διανύσματα. Ο πίνακας S 

ένας διαγώνιος πίνακας μη αρνητικών τιμών σε φθίνουσα σειρά. Ο πίνακας V 

ονομάζεται ορθοκανονικός πίνακας και οι στήλες του δεξιά μοναδικά διανύσματα. 

Στόχος του αλγορίθμου είναι η μείωση των διαστάσεων των δεδομένων. 

Factorization Machines. Είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιέιται για να εκτιμηθούν 

συσχετήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

επίσης ως αλγόριθμος παλινδρόμισης, χρησιμοποιόντας για μετρική αξιολόγησης το 

μέσο τετραγωνικό σφαλμα, αλλά και για πρόβληματα κατηγοριοποίησης για δυαδικές 

μεταβλητές, μέσω της σιγμοειδόυς συνάρτησης. 

Επίσης στην βιβλιοθήκη Spark MLlib περιλαμβάνονται και όλοι οι estimators της 

βιλβιοθήκης Spark ML οι οποίοι έχουν αναλυθεί στην ενότητα 4.1.2. 

4.3.3. Βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης που συνδέονται με το Apache Spark 

Εκτός από τις βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.3.2., 

υπάρχουν και κάποιες που δεν αποτελούν μέρος του Αpache Spark, όμως μπορούν να 

συνδεθούν εξωτερικά με αυτό και να υποστηρίξουν την παράλληλη επεξεργασία εξίσου 

αποδοτικά. Μερικές από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες που συνδέονται με το Spark 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

XGBoost (Extreme Gradient Boosting ).  Είναι μία ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη που 

υποστηρίζεται σε έναν μεγάλο αριθμό γλωσσών όπως  C++, Java, Python, R, Julia, Perl 

και Scala και δημιουργήθηκε από το πανεπιστήμιο της Washington ως ερευνητική 

εργασία. Αποτελείται από τον αλγόριθμο gradient boosting trees, όμως υποστηρίζει 

μεγάλο αριθμό παραμετροποιήσεων στα δέντρα και συχνά οδηγεί σε καλύτερες 

προβλέψεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα Spark μέσω του XGBoost4J 

API. 

lightGBM. Όμοια με την βιλβιοθήκη XGBoost είναι ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιεί 

τον αλγόριθμο gradient boosting trees, με μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Έχει 

παρατηρηθεί ότι δεν διαφέρουν σημαντικά στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, όμως 

προτιμάται σε σχέση με το XGBoost λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας του. 
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Ενσωματώνεται με το Spark μέσω του πακέτου mmlspark (Microsoft machine learning 

for spark). 

H2O. Είναι μία ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης και τεχνητής 

νοημοσύνης. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αλγορίθμων υψηλής ακρίβειας και 

υποστηρίζει με μεγάλη απόδοση την παράλληλη επεξεργασία. Ενσωματώνεται με το 

Spark μέσω του Sparkling Water API. 

Scikit-learn. Αποτελεί την πιο διαδεδομένη βιλβιοθήκη μηχανικής μάθησης για την 

γλώσσα Python. Είναι πολύ εύχρηστη και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αλγορίθμων και 

μεθόδων. Ενωματώνεται στο Spark μέσω του spark-sklearn API. 
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5.  Λοιπές λειτουργίες του Apache Spark 

5.1  Βαθία μάθηση 

5.1.1 Τι είναι η βαθία μάθηση 

Η βαθία μάθηση αποτέλει ένα υποσύνολο της μηχανικής μάθησης, που χρησιμοποιεί 

νευρωνικά δίκτυα για τη δημιουργία προβλέψεων και έχει ως στόχο την μίμηση του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Ένα νευρωνικό δίκτυο περιλαμβάνει στρώματα, και κάθε 

στρώμα περιλαμβάνει ένα πλήθος νευρώνων. Στο στρώμα εισόδου τοποθετούνται ως 

νευρώνες οι ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ στο στρώμα εξόδου τοποθετείται η 

εξαρτημένη μεταβλητή. Κάθε άλλο στρώμα ανάμεσα στα στρώματα εισόδου και 

εξόδου, αποκαλούνται κρυφά στρώματα και περιλαμβάνουν όλους του υπολογισμούς 

που θα γίνουν εώς την τελική πρόβλεψη. 

 Εικόνα 10: Η δομή ενός νευρωνικού δικτύου. Πηγή: 

https://databricks.com/glossary/neural-network 

Οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης χρησιμοποιούνται κυρίως σε αδόμητα δεδομένα κάθε 

μορφής, και λύνουν αποτελεσματικά προβλήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως τεχνητή 

όραση, ανάλυση φυσικής γλώσσας κτλ. 

5.1.2.  Βαθιά μάθηση με τη χρήση του Apache Spark 

Ανάλογα με τον στόχο αλλά και τις ανάγκες του χρήστη, ένα πρόγραμμα βαθιάς 

μάθησης μπορεί να δημιουργηθεί με τρεις τρόπους στο Apache Spark. 

https://databricks.com/glossary/neural-network
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Inference. Είναι ο απλούστερος και πιο εύκολος τρόπος να χρησιμοποιηθεί η βαθιά 

μάθηση μέσω του Spark. Ουσιαστικά λαμβάνει μοντέλα που έχουν ήδη εκπαιδευθεί και 

τα εφαρμόζει σε μεγάλου όγκου κατανεμημένα δεδομένα. Η εκπαίδευση αυτών των 

μοντέλων γίνεται σε απλές βάσεις δεδομένων μικρότερου όγκου με τη βοήθεια 

βιβλιοθηκών όπως το pandas. Έτσι η παράλληλη επεξεργασία περιορίζεται μόνο στη 

δημιουργία προβλέψεων. 

Featurization and transfer learning. Είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται γενικότερα 

στη βαθιά μάθηση, κυρίως σε προβλήματα τεχνητής όρασης και ανάλυσης φυσικής 

γλώσσας. Ουσιαστικα χρησιμοποιούνται έτοιμα μοντέλα που έχουν εκπαιδευτεί σε ένα 

διαφορετικό αλλά παρόμοιο πρόβλημα, και χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικό του 

μοντέλου που θα δημιουργηθεί. Στόχος είναι να βοηθήσει στην καλύτερη και πιο 

γρήρορη εκπαίδευση του μοντέλου. 

Model training. Το Spark έχει επίσης την ικανότητα να εκπαίδεύσει ένα μοντέλο από 

την αρχή. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιηθεί το 

cluster για να εκπαιδεύσει παράλληλα το μοντέλο στους executors έχοντας συνεχής 

επικοινωνία μεταξύ τους. Ο δεύτερος τρόπος είναι να εκπαιδεύονται παράλληλα πολλά 

μοντέλα με διάφορες παραμέτρους. Και στις δύο περιπτώσεις το Spark ευνοέι τη 

μετατροπή των δεδομένων από RDD σε Dataframe και το αντίθετο. 

Εκτός από τον αλγόριθμο νευρωνικών δικτύων MultilayerPerceptronClassifier που 

υποστηρίζεται από τα δύο APIs μηχανικής μάθησης του Spark, υπάρχουν βιβλιοθήκες 

βαθίας μάθησης που έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν εξωτερικά με το Spark, και να 

υποστηρίξουν την παράλληλη επεξεργασία. 

TensorFrames. Είναι μία βιβλιοθήκη με βασική αρμοδιότητα τη μεταφορά δεδομένων 

μεταξύ των Spark Dataframes και της βιβλιοθήκης Tensorflow. Έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους αλγορίθμους της βιβλιοθήκης Tensorflow, σε 

Dataframes που έχουν δημιουργηθεί είτε από στατικά δεδομένα είτε από δεδομένα 

ροής. Υποστηρίζεται σε scala και python. 

BigDL. Είναι μία βιβλιοθήκη βαθιάς μάθησης που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το 

Spark από την intel. Σκοπός της είναι να δημιουργεί με μεγάλη ταχύτητα μοντέλα 

βαθιάς μάθησης, εκμεταλευόμενη την παράλληλη επεξεργασία σε κατανεμημένα 

δεδομένα. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της σε σχέση με τις άλλες βιβλιοθήκες 
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είναι ότι χρησιμοποιεί κυρίως την CPU αντί για την GPU, κι έτσι είναι 

αποτελεσματικότερη σε cluster που βασίζονται στη CPU. 

TensorFlowOnSpark. Είναι μία πολύ διαδεδομένη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί τους 

αλγορίθμους του tensorflow για παράλληλη  δημιουργία μοντέλων μέσω του Spark. 

Μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά σε ένα cluster υπολογιστών, καθώς το 

tensorflow περιλαμβάνει τα θεμέλια που απαιτούνται για την παράλληλη εκπαίδευση 

των μοντέλων. Όμως δεν περιλαμβάνει έναν master που θα αναλάβει να κατανέμει την 

επεξεργασία στους executors του cluster. Για τον λόγο αυτόν, η yahoo δημιούργησε το 

TensorFlowOnSpark, ώστε να ενσωματώνεται με τον master του Spark και μέσω την 

κατανομής των δεδομένων σε Dataframe ή RDD να επιτυγχάνει τελικά την παράλληλη 

εκπαίδευση. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί με το Spark ML pipelines API. 

DeepLearning4J. Αποτελεί ένα περιβάλλον ανοικτού κώδικα για τις γλώσσες java και 

scala. Είναι η μόνη δημοφιλής βιβλιοθήκη που δεν είναι διαθέσιμο για την python. 

Παρέχει την επιλογή στον χρήστη για εκτέλεση με παράλληλη επεξεργασία ή μη, 

καθώς είναι εξίσου αποτελεσματικό και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης περιλαμβάνει ένα 

πλήθος αλγορίθμων για εκπαίδευση με Cpu ή με Gpu. 

 

Εικόνα 11: DeepLearning4J. Πηγή: https://towardsdatascience.com/deep-

learning-framework-power-scores-2018-23607ddf297a 

Deep Learning Pipelines. Είναι ένα περιβάλλον που παρέχεται δωρεάν από την 

Databricks και ενσωματώνεται στο Spark ML Pipelines API. Οι αλγόριθμοι του 

προέρχονται από το tensorflow και keras, όμως οι βασικοί του στόχοι είναι δύο, η 

ενσωμάτωση των αλγορίθμων με τις βιβλιοθήκες του Spark (SQL και ML) και η 

εκμετάλευση της παράλληλης επεξεργασίας. 

5.2.  Ροή δεδομένων πραγματικού χρόνου 

5.2.1. Εισαγωγή στη ροή δεδομένων 

https://towardsdatascience.com/deep-learning-framework-power-scores-2018-23607ddf297a
https://towardsdatascience.com/deep-learning-framework-power-scores-2018-23607ddf297a
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Η ροή δεδομένων είναι η διαδικασία συνεχούς ενσωμάτωσης νέων δεδομένων από 

διάφορες πηγές, στη βάση δεδομένων μιας εφαρμογής. Σε μια τέτοια διαδικασία τα 

δεδομένα εισέρχονται αυτόματα χωρίς περιορισμούς, και χωρίς καθορισμένη χρονική 

διάρκεια. Η διαφορά με την ανάλυση στατικών δεδομένων, είναι ότι η εφαρμοφή 

πρέπει να εκτελεί τα ερωτήματα των δεδομένων μετά από καθέ ανανέωση. Η ροή 

δεδομένων είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία σε πολλές εφαρμογές μεγάλων 

δεδομένων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικό η ανάλυση και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων να γίνει άμεσα, χωρίς να υπάρχει περιθώριο μεγάλης καθυστέρησης. 

Το Apache Spark από το 2012 υποστηρίζει τη ροή δεδομένων και μέχρι σήμερα έχει 

δεχθεί πολύ σημαντικές βελτιώσεις. 

 

Εικόνα 12: Spark Streaming. Πηγή: 

https://spark.apache.org/docs/latest/streaming-programming-guide.html 

Οι διαδικασία ροής χρησιμοποιείται συνήθως για έξι βασικές περιπτώσεις: 

• Ειδοποιήσεις που θα γίνουν σε περίπτωση που γίνει κάποιο συμβάν ή κάποια 

σειρά γεγονότων. 

• Αναφορές πραγματικού χρόνου. Χρησιμοποιούνται σε πολλούς οργανισμούς 

και επιχειρησείς, όπου μπορεί να τις ελέχξει οποιοσδήποτε υπάλληλος. 

• Βελτίωση της διαδικασίας ETL (extract, transform, load) σε βάσεις δεδομένων. 

Η ανανέωση των βάσεων γίνεται ποκύ πιο γρήγορα και με μεγλύτερη ακρίβεια 

σε σύγκριση με την ανανέωση χειροκίνητα από τον άνθρωπο. 

• Αλληλεπρίδραση των δεδομένων πραγματικού χρόνου με άλλες εφαρμογές, 

ώστε να τα αναλύσουν ή να τα οπτικοποιήσουν. 

• Λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιείται σε εταιρίες για 

αποφάσεις που λαμβάνονται από ανάλυση των δεδομένων. Για παράδειγμα η 

https://spark.apache.org/docs/latest/streaming-programming-guide.html
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χορήγηση η μη ενός πελάτη με πιστωτική κάρτα, προκύπτει από το ιστορικό 

τους εως τη μέρα που λαμβάνεται η απόφαση. 

•  Εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης σε δεδομένα πραγματικού. Σύνδεεται 

άμεσα με τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Τα μοντέλα μηχανικής 

μάθησης εκπαιδεύονται μετά από κάθε ανανέωση της βάσης δεδομένων και 

κάνουν νέες προβλέψεις σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που εκπαιδεύτηκαν. 

Η χρήση της ροής δεδομένων παρέχει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την 

λειτουργία των βάσεων δεδομένων καθώς και την μετέπειτα ανάλυση τους. Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η ταχύτατη ανανέωση των δεδομένων που μπορεί να 

γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό όταν απαιτούνται 

λήψεις αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. Μία ακόμα σημαντική δυνατότητα της 

ροής είναι η γρήγορη επαναφορά του συστήματος που επιτυγχάνει σε περίπτωση 

αποτυχίας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μπορεί να συνδιάζει χωρίς περιορισμούς 

δεδομένα πραγματικού χρόνου με στατικά δεδομένα. Ωστόσο η διαδικασία ροής 

αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες που συχνά προκάλουν προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία της βάσης δεδομένων. Μερικά από τα μεονεκτήματα της έιναι τα παρακάτω: 

• Επεξεργασία δεδομένων που πιθανόν θα έπρεπε να αγνοηθούν. 

• Εχει τη δυνατότητα για ανάλυση κάθε συμβάντος μόνο μία φορά. 

• Ενημερώνει την επιχειρηματική λογική κατά τον χρόνο εκτέλεσης χωρίς να 

υπάρχει δυνανατότητα να αξιολογηθεί. 

Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μιας εφαρμογής ροής δεδομένων όπως υψηλή 

απόδοση ή χαμηλή καθυστέρηση, πρέπει να επιλεχθούν σωστά οι τρόποι που θα 

σχεδιαστεί το σύστημα. Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικότερες επιλογές 

σχεδιάσης ενός συστήματος ροής δεδομένων. 

1. Record-at-a-Time Versus Declarative APIs. Η διαδικασία record-at-a-time αποτελεί 

την απλούστερη μορφή σχεδιασμού μιας διαδικασιας ροής δεδομένων. Η βασική 

λειτουργία του είναι απλά να εισάγει τα δεδομένα και η εφαρμογή τα χρησιμοποιεί με 

τον ήδη προσαρμοσμένο κώδικα. Το μειονέκτημα του είναι ότι πολλοί από τους 

παράγοντες της επεξεργασίας καθορίζονται αποκλειστικά από την εφαρμογή. Μία από 

τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συστήματα record-at-a-time είναι η 

διαγραφή των διπλών τιμών. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων 

που θα αναγνωρίζουν και θα διαγράφουν αυτόματα τις διπλές τιμές. Ο συγκεκριμένος 
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σχεδιασμός χρησιμοποιείται σε συστήματα όπως το apache storm. Για το λόγο αυτό 

πολλά συστήματα περιλαμβάνουν declarative APIs, τα οποία καθορίζουν τι να 

υπολογίσει και πως να ανακάμψει σε περίπτωση αποτυχίας, γι΄αυτό θεωρείται 

ασφαλέστερη επιλογή. 

2. Event Time Versus Processing Time. Για τα συστήματα ροής που παρέχουν 

declarative API ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι έαν υποστηρίζει το χρόνο 

γεγονότων καθώς αν τα δεδομένα λαμβάνονται από απόμακρες πηγές υπάρχει το 

πρόβλημα της μεγάλης διαφοράς μεταξύ του χρόνου γεγονότων και του χρόνου 

επεξεργασίας. 

Χρόνος γεγονότων είναι ο χρόνος κατά τον οποίο συμβαίνει ένα γεγονός. Στην 

πραγματικότητα υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο τους στο πρόγραμμα ροής 

κι έτσι διαφέρει από τον χρόνο που τα γεγονότα θα εισαχθούν ως δεδόμένα στο 

σύστημα. 

Χρόνος επεξεργασίας είναι ο χρόνος κατα τον οποίο το σύστημα ροής λαμβάνει τα 

δεδομένα. Ο χρόνος αυτός δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός επείδη αποτελεί παράγοντα 

που εξαρτάται από την εφαρμογή, όμως δεν μπορεί ποτέ να βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας. 

3. Continuous Versus Micro-Batch Execution. Μία ακόμη σημαντική επιλογή 

σχεδίασης είναι αν το πρόγραμμα θα έχει συνεχή ροή ή ροή μικρό-δέσμων. Η συνεχής 

ροή, ενημερώνει συνεχώς το πρόγραμμα με νέα δεδομένα και οδηγεί σε χαμηλότερη 

καθυστέρηση, όμως έχουν γενικότερα χαμηλότερη απόδοση και δεν μπορούν να 

μετατραπούν χωρίς να σταματήσει ολόκληρη η εφαρμογή. Αντίθετα τα συστήματα 

μικρό-δεσμών συσσωρεύουν τα δεδομένα σε παρτίδες και τα εισάγουν στην εφαρμογή 

κάθε μία συγκεκριμενη χρονική διάρκεια. Έχουν γενικότερη υψηλότερη απόδοση από 

τα συνεχή συστήματα. 

5.2.2. Ροή δεδομένων με τη χρήση του Apache Spark 

Το Apache Spark περιλαμβάνει δύο APIs για τη διαδιακασία ροής δεδομένων. Αρχικά 

δημιουργήθηκε το Dstream API και στη συνέχεια το Structured Streaming. 

DStream API. Αποτελεί το πρώτο streaming API του Spark και κυκλοφόρησε για 

πρώτη φορά το 2012. Υποστηρίζει αλληλεπιδράσεις με στατικά δεδομένα σε μορφή 
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RDD, όπως για παράδειγμα τα joins. Το DStream API ωστόσο έχει πολλούς 

περιορισμούς. Αρχικά βασίζεται αποκλειστικά σε αντικείμενα και συναρτήσεις της Java 

και της Python, και όχι σε δομημένες δομές δεδομένων όπως τα Dataframes και τα 

Datasets. Αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα για βελτιστοποιήσεις. 

Επίδης έχει τη δυνατότητα να χειριστεί τις χρονικές λειτουργίες μόνο κατά τη διάρκεια 

της επεξεργασίας. 

Structured Streaming. Πρόκειται για ένα streaming API υψηλότερου επιπέδου σε σχέση 

με το DStream και είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού που 

υποστηρίζει το Spark, όπως Scala, Java, Python, R και SQL. Σε αντίθεση με το 

DStream, το Structured API παρέχει υποστήριξη για event time δεδομένα. Έχει 

σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία εφαρμογών που χρησιμοποιούν Spark 

αφού έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί απευθείας τα δομημένα APIs που 

χρησιμοποιεί το Spark (Dataframes, Datasets, SQL). 

Το Structured Streaming API είναι πλέον το πιο κοινό και εύχρηστο API ροής 

δεδομένων. Η βασική του ιδέα είναι να αντιμετωπίζει τα δεδομένα ως έναν δομημένο 

πίνακα που του προστίθενται σύνεχως τα νέα δεδομένα. 

 Εικόνα 13: Η διαδικασία ροής του Structured Streaming API. Πηγή: Spark: 

The Definitive Guide,by Bill Chambers, Matei Zaharia. 

Το Structured Streaming API έχει τις εξής πηγές που αντλεί τα δεδομένα: 

• Apache kafka. 

• Flume. 

• Kinesis. 

• HDFS. 
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• Twitter. 

• Αρχεία από ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων. 

• Πηγές δοκιμών. 

Εκτός από τις πηγές άντλησης των δεδομένων το structured streaming καθορίζει και τον 

τελικό προορισμό των αποτελεσμάτων. Οι έξοδοι που υποστηρίζονται στο Spark 2.2 

είναι: 

• Apache kafka. 

• Μία κονσόλα δοκιμών. 

• Μία μνήμη για τον εντοπισμό σφαλμάτων. 

• Σχεδόν οποιαδήποτε μορφή αρχείων. 

Οι βασικότερες λειτουργίες εξόδου είναι η πρόσθεση νέων δεδομένων, η αναβάθμιση 

των προηγούμενων δεδομένων και η ολοκλήρωση της εξόδου. 

Στο structured streaming υπάρχει η δυνατότητα είσοδου τόσο στατικών δεδομένων, όσο 

και δεδομένων ροής. Τα στατικά δεδομένα βρίσκονται σε μορφή json, αντλούνται με 

την εντολή spark.read.json(“ ”) και αποθηκεύονται σε μορφή Dataframe. Αντίθετα τα 

δεδομένων ροής αντλούνται με την εντολή: 

spark.readStream.schema(dataSchema).option("maxFilesPerTrigger", n).json(" ") 

Η παράμετρος “maxFilesPerTrigger” είναι πολύ σημαντική καθώς καθορίζει την 

ταχύτητα με την οποία το Spark θα διαβάζει τα δεδομένα. 

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιούνται οι ίδιες μέθοδοι που 

χρησιμοποιούν και τα Dataframes σε στατικά δεδομένα, όπως τα selections, filterings, 

aggregations και joins. Από την έκδοση Spark 2.3 και έπειτα υπάρχει η δυνατότητα η 

μέθοδος join να ενώσει ταυτόχρονα δεδομένα από περισσότερες από μία ροές 

δεδομένων. 

To structured Streaming API όμως διαφέρει σημαντικά από το DStream API. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των δύο APIs ροής δεδομένων είναι η 

δομή δεδομένων που χρησιμοποιούν. Το DStream API χρησιμοποιεί την χαμηλού 

επιπέδου δομή RDD σε αντίθεση με το Stuctured streaming API που χρησιμοποιεί 

δομημένες δομές δεδομένων όπως τα Dataframes και τα Datasets. 
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Όσον αφορά την ασφλάλεια των δεδομένων, κάθε εφαρμογή να κάνει άμεσα 

επανεκκίνηση σε περίπτωση σφάλματος. Το structured streaming API σε αντίθεση με 

το DStream έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κατάλληλα παρόμοιες καταστάσεις. 

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που αντιπετοπίζουν οι εφαρμογές ροής, είναι ο τρόπος 

επεξεργασίας των δεδομένων σε χρόνο γεγονότων. Το μειονέκτημα του DStream API 

είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον χρόνο γεγονότων, Καθώς μπαίνει 

σε λειτουργία τη στιγμή που το πρόγραμμα λαμβάνει τα δεδομένα. Αυτό οδηγεί σε 

απώλεια πληροφορίων μέσω τηνς χαμηλότερης ακρίβειας του χρόνου. Αντίθετα το 

structured streaming API έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον χρόνο των γεγονότων 

καθώς περιλαμβάνεται στα δεδομένα κατα την είσοδο τους. 

5.3.  Χρήση γράφων 

5.3.1.  Εισαγωγή στους γράφους 

Οι γράφοι είναι δομές δεδομένων που αποτελούνται από κορυφές και ακμές. Οι 

κορυφές αναπαριστούν κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώ οι ακμές απεικονίζουν 

τις σχέσεις μεταξυ των κορυφών. Στις κορυφές και στις ακμές μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνονται δεδομένα τα οποία θα σχετίζονται με αυτούς. Οι γράφοι αποτελούν 

έναν εύκολο τρόπο αναπαράστασης σχέσεων κάθως και διάφορων προβλημάτων που 

πρέπει να λυθούν. 

Ως υπο-γράφος ορίζεται οποιοσδήποτε γράφος ανήκει μέσα σε έναν άλλο γράφο και 

έιναι μικρότερος του. 

Δύο βασικές κατηγορίες γράφων είναι οι κατευθυνόμενοι και οι μη κατευθυνόμενοι. 

Στους κατευθυνόμενους γράφους κάθε ακμή έχει ορισμένη αρχή και τέλος. 
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Εικόνα 14: Κατευθυνόμενος γράφος. Πηγή: Spark: The Definitive Guide,by Bill 

Chambers, Matei Zaharia. 

Αντίθετα ένας σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο υπάρχουν μία οι περισσότερες ακμές 

όπου δεν προσδιορίζεται η αρχή ή το τέλος της. 

 Εικόνα 15: Μη κατευθυνόμενος γράφος. Πηγή: Spark: The Definitive Guide,by 

Bill Chambers, Matei Zaharia. 

5.3.2. Γράφοι με τη χρήση του Apache Spark 
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Για τη δημιουργία και επεξεργασία γραφημάτων το Spark παρέχει δύο διαφορετικές 

βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη GraphX που δημιουργήθηκε πρώτη και χρησιμοποιεί τα 

δεδομένα των γράφων σε μορφή RDD. Ωστόσο όπως τα RDDs είναι low-level και 

αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στη βελτιστοποίηση. Το GraphX API είναι απλά 

δομημένο όμως δεν έχει παρουσιάσει μεγάλες αλλαγές απο τη στιγμή της που 

δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η νέα γενία γράφων στο Spark μέσω του 

GraphFrames API. Το GraphFrames API είναι υψηλού επιπέδου και χρησιμοποιεί τα 

Dataframes ως δομή αποθήκευσης των δεδομένων των γράφων. Προς το παρόν το 

GraphFrames δεν είναι ενσωματώμενο στο Spark και απαιτείται η εγκατάσταση του 

από τον χρήστη. 

GraphFrames API. Για τη δημιορυγία ενός γράφου χρησιμοποιείται η μέθοδος 

GraphFrame() με παραμέτρους τις κορυφές και τις ακμές που ορίζονται από τον χρήστη 

και αποθηκεύονται σε μορφή Dataframe. Έτσι η επεξεργασία τους γίνεται παρόμοια με 

την επεξεργασία των Dataframes, χρησιμοποιόντας τις ίδιες μεθόδους όπως groupBy(), 

orderBy(), filter(), count(). 

Μια σημαντική λειτουργία των γράφων είναι τα μοτίβα, τα οποία αποτελούν τον τρόπο 

έκφρασης των γράφων. Ουσιαστικά αποτελούν τις κορυφές που θα ενώνει η κάθε ακμή, 

καθώς και την κατεύθυνση της. Για παράδειγμα έστω ότι υπάρχουν τρεις κορυφές a,b 

και c και τρεις ακμές. Η πρώτη κατευθύνεται από την κορυφή a προς την b. Η δεύτερη 

κατευθύνεται από την κορυφή b προς την c. Η τρίτη κατευθύνεται από την κορυφή c 

στην a. 

Για την δημιουργία των μοτίβων χρησιμοποιείται η μέθοδος stationGraph.find() και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι stationGraph. find("(a)-[ab]->(b); (b)-[bc]->(c); (c)-[ca]-

>(a)") 

Το συγκεκριμένο γράφημα απεικονίζεται παρακάτω. 
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 Εικόνα 16: Μοτίβο γράφου. Πηγή: Spark: The Definitive Guide,by Bill Chambers, 

Matei Zaharia. 

Κάθε γράφος αποτελεί μία αναπαράσταση κάποιων δεδομένων. Το Spark περιλαμβάνει 

έναν σημαντικό αριθμό αλγορίθμων για την ανάλυση των δεδομένων των γράφων. Στη 

συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι. 

PageRank. Είναι ένας από τους σημαντικότερους αλγορίθμους γράφων, ο οποίος 

δημιουργήθηκε για την κατάταξη ιστοσελίδων. Η λειτουργία του είναι να υπολογίσει τη 

σημαντικότητα μιας ιστοσελίδας, μετρόντας την ποιότητα και τον αριθμό των 

συνδέσμων που περιλαμβάνει. 

In-Degree and Out-Degree Metrics. Αποτέλουν δύο μετρικές που περιγράφουν τις 

κορυφές των γράφων. Για μία κορυφή Κ η μετρική In-Degree είναι ο αριθμών τον 

ακμών που ξεκινάν από άλλη κορυφή με προορισμό την κορυφή Κ, ενώ η μετρική Out-

Degree είναι ο αριθμός των ακμών που ξεκινούν απο την κορυφή Κ με προορισμό 

οποιαδήποτε άλλη κορυφή. 
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 Εικόνα 17: In-Degree and Out-Degree μετρικές γράφων. Πηγή: Spark: The 

Definitive Guide,by Bill Chambers, Matei Zaharia. 

Breadth-First Search. Αναζητεί τρόπους σύνδεσης δύο ομάδων κορυφών, σύμφωνα με 

τις ακμές του γράφου. 

Connected Components. Είναι ένας μη κατευθυνόμενος υπο-γράφος  ο οποίος έχει 

συνδέσεις μεταξύ των κορυφών του, αλλά δεν συνδέεται με τον υπόλοιπο γράφο. 

Strongly Connected Components. Αποτελεί έναν υπο-γράφο που περιλαμβάνει ακμές 

μεταξύ όλων των ζεύγων κορυφών. Δηλαδή όλες οι κορυφλες του συνδέονται με κάθε 

άλλη κορυφή του υπο-γράφου. Οι συγκεκριμένοι υπο-γράφοι ανήκουν στην κατηγορία 

των κατευθυνόμενων γράφων. 

Το GraphFrames API όμως διαφέρει σημαντικά με το GraphX API. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί μία σημαντική διαφόρα μεταξύ των δύο APIs γράφων είναι η δομή 

δεδομένων που χρησιμοποιούν, καθώς το GraphX API χρησιμοποιεί τα RDDs και το 

GraphFrames API χρησιμοποιεί τα Dataframes. Μερικές ακόμα από τις διαφορές τους 

είναι οι εξής: 

• Το GraphFrames μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε  scala, java, python ενώ το 

graphX χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε scala. 
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• Το GraphFrames υποστηρίζει μία πληθώρα ενεργειών όπως αλγόριθμους, 

ερωτήματα και εύρεση μοτίβων. Το GraphX περιορίζεται στη δημιουργία 

αλγορίθμων. 

• To GraphFrames δέχεται οποιονδήποτε τύπο για τις κορυφές των γράφων. Στο 

GraphX γίνεται αποδεκτός μόνο ο τύπος long. 

• Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των κορυφών και των ακμών, στο 

GraphFrames μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός από τις στήλες των 

Dataframes. Στο GraphX μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος. 

5.4.  Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας του Apache Spark 

Κάθε πρόγραμμα Spark, λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών του, πρέπει να 

παρακολοθείται ώστε να ανακαλυφθούν και να γίνουν κατανοητά πιθανά ζητήματα που 

μπορεί να προκύψουν. Τα βασικά στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν από τον χρήστη 

είναι τα παρακάτω: 

Java Virtual Machine. Αποτελεί το βασικό περιβάλλον που υλοποιείται ένα πρόγραμμα 

Spark, συνεπώς η παρακολούθηση των εικονικών μηχανών της java προσφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση της λειτουργίας του. Παρέχει επίσης 

βοηθητικά προγράμματα, όπως το jconsole για την οπτικοποίηση των ιδιοτήτων της 

jvm ή το jstat για την παροχή στατιστικών αναφορών. Οι πληροφορίες που παρέχονται 

στο Spark UI, είναι χαμηλού επιπέδου και δεν βοηθούν στην εύρεση των σφαλμάτων. 

Cluster. Σε οποιονδήποτε τύπο cluster κι αν υλοποιείται ένα πρόγραμμα Spark, μπορεί 

να παρακολουθηθεί η λειτουργία του με διάφορα εργαλεία όπως το Ganglia και 

Prometheus. Είναι από τα βασικότερα συστήματα που πρέπει να ελέγχονται από το 

χρήστη, καθώς αν το cluster δεν λειτουργεί, το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει. Τα 

συστήματα Ganglia και Prometheus, είναι ανοιχτού κώδικα λογισμικά, που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση κατανεμημένων λειτουργίων σε συστάδες η 

πλέγματα.  

Λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται η 

σωστή λειτουργία του, καθώς μέσα στο λειτουργικό σύστημα τρέχει η java virtual 

machine. Επίσης σχετίζεται άμεσα με τη σωστή λειτουργία του δικτύου και του CPU. 

Ορισμένα λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του 

λειτουργικού συστήματος είναι τα dstat, iostat και iotop. 
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Εφαργμογή Spark. Για να ελεγχθεί η σωστή λειοτυργίας μίας εφαρμογής Spark, πρέπει 

να έχει κατανοηθεί από τον χρήστη ο τρόπος με τον οποίο θα κανανεμηθούν και θα 

εκτελεστούν οι εργασίες μέσα στο cluster. Μέσω του Spark UI υπάρχουν δύο βασικά 

θέματα που μπορεί να ελεγχθούν, τις ενέργειες του driver και των executors και τα 

ερώτηματα, τα στάδια και τις εργασίες που ζητούνται από τον κώδικα. 

To Spark UI (user interface), είναι μία εφαρμογή οπτικής παρακολούθησης των 

λειτουργιών μιας εφαρμογής Spark. Η πρόσβαση είναι εύκολη από τον χρήστη μέσω 

του συνδέσμου http://<driver-node>:4040 σε έναν browser και αποτελείται από τι εξής 

καρτέλες: 

Jobs Tab. Περιγράφει περιληπτικά το σύνολο των εργασιών μιας εφαρμογής Spark με 

πληροφορίες υψηλού επιπέδου, όπως την κατάσταση και τη διάρκεια κάθε εργασίας. Οι 

πληροφορίες αυτές περιγράφονται και οπτικά μέσω του event timeline, που περιγράφει 

τους χρόνους, τις αποτυχίες και τις επιτυχείς εκτελέσεις, και το DAG (directed acyclic 

graph) visualization που αναπαριστά σε γράφο κατα σειρά τις ενέργειες των RDDs ή 

των Dataframes. 

Stages Tab. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα στάδια των εργασίων της 

εφαρμογής. Αρχικά γίνεται καταμέτρηση των σταδίων και στη συνέχεια εμφανίζει την 

κατάσταση τους ως ενεργή, σε εκρεμμότητα, αποτυχία, παράλειψη ή ολοκλήρωση. 

Storage Tab. Περιγράφει τις βασικότερες πληροφορίες για τα RDDs και Dataframes του 

προγράμματος, όπως ο χώρος που καταλαμβάνει στη μνήμη ή στον δίσκο, ο αριθμός 

των αποθηκευμένων τμημάτων κτλ. 

Environment Tab. Είναι η πιο χρήσιμη καρτέλα, καθώς μπορεί να ελεγχθεί αν οι 

ιδιότητες του προγράμματος έχουν ρυθμιστεί σωστά. Αποτελείται συνολικά από πέντε 

μέρη. Το “Runtime Properties” περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για τον χρόνο 

εκτέλεσης. Το “Spark Properties” περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ιδιότητες του 

προγράμματος Spark. Το “Hadoop Properties” περιγράφει τις βασικές ιδιότητες του 

Hadoop και του YARN. Το “System Properties” περιέχει κύριως πληροφορίες για το 

java virtual machine. Το τελευταίο μερός ονομάζεται “Classpath Entries” και εμφανίζει 

μία λίστα με τις κλάσεις που φορτώθηκαν από άλλες πηγές. 

Executors Tab. Εμφανίζει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τους executors της 

εφαρμογης, όπως τη μνήμη και τους πυρήνες που περιλαμβάνουν, τις ενεργές και τις 



Page | 56  
 

ολοκληρωμένες διαδικασίες. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για την απόδοση τους 

όπως τον χρόνο εκτέλεσης. 

SQL Tab. Περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα SQL ερωτήματα της εφαρμογής, αν 

υπάρχουν. Με την επιλογή “details” απεικονίζονται οι τρόποι με τους οποίους το Spark 

διαχειρίζεται, αναλύει και βελτιστοποιεί τα ερωτήματα. 

Streaming Tab. Η συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σε 

ένα πρόγραμμα ροής δεδομένων, όπως την καθυστέρηση χρόνου σε κάθε μικρό-δέσμη, 

κάτι που είναι πολύ βασικό για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων σε συστήματα 

ροής. 

JDBC/ODBC Server Tab. Η συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα 

Spark έχει το ρόλο μιας κατανεμημένης μηχανής SQL. Περιλαμβάνει αναλυτικές 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για όλα τα ερωτήματα SQL που εκτελέστηκαν. 

5.5.  Βελτιστοποίηση λειτουργίας 

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλου 

όγκου, απαίτουν τον βέλτιστο χειρισμό τους, ώστε το πρόγραμμα να εκτελεστεί 

ταχύτερα και χωρίς προβλήματα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναλυθούν μερικές 

από τις τεχνικές που μπορούν να κάνουν το Spark να λειτουργεί με τον βέλτιστο δυνατό 

τρόπο. Οι τεχνικές βελτιστοποίησης μπορεί να είναι είτε έμμεσες είτε άμεσες. 

1. Σωστές επιλογές σχεδιασμού. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με τη γλώσσα 

προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Σε γενικές γραμμές η επιλογή της γλώσσας 

σχετίζεται άμεσα με το ειδός του πρόγράμματος, όταν όμως πρόκειται για χρήση RDDs 

και συναρτήσεις UDF, η java και η scala είναι προτιμότερες σε σχέση με την python 

και R. Η δεύτερη επιλογή σχετίζεται με τις δομές δεδομένων. Η επιλογή των 

δομημένων δομών Dataframes και Datasets, αποδίδουν σαφώς καλύτερα σε σχέση με 

τα RDDs. 

2. Σειριοποίηση των αντικείμένων. Η σειριοποίηση των δεδομένων είναι μία σημαντική 

διαδικασία σε κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί κατανεμημένα δεδομένα, ώστε να 

βελτιωθεί η απόδοση της. Είναι η διαδικασία μετάτροπης μίας δομής δεδομένων σε μια 

ροή από bytes, ικανή να επιστρέψει αργότερα στην προηγούμενη του μορφή. Είναι μία 

πολύ αποδοτική διαδικασία ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης και την ποσότητα μνήμης 
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που καταναλώνεται. Με τη χρήση της βιβλιοθήκης Kryo τα RDDs μπορούν να 

σειροποιηθούν αποδοτικότερα σε σχέση με τη σειριοποίηση της java. 

3. Διαμόρφωση του cluster. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται οι 

πόροι ανάλογα με το μέγεθος του cluster. Το Spark περιέχει μία εφαρμογή που έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόζει το φόρτο εργασίας μέσα στο cluster και να επιστρέφει 

πόρους που δεν χρησιμοποιούνται, ώστε να είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση που υπάρξει 

ανάγκη. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη όταν ένα cluster εκτελεί ταυτόχρονα πάνω 

από ένα πρόγραμμα και ο χρήστης μπορεί να την ενεργοποιήσει θέτοντας την μέθοδο 

spark.dynamicAllocation.enabled ως “True”.  

4. Χρονοδρομολόγηση. Χρησιμοποιείται με τη μέθοδο spark.scheduler.mode και 

καθορίζει τον τρόπο που θα κατανεμηθούν οι πόροι. Για παράδειγμα αν η μέθοδος 

ρυθμιστεί με την τιμή “FAIR”, το Spark επιτρέπει την κοινλη χρήση των πόρων σε 

πολλούς χρήστες. 

5. Δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας. Αφορά την αποτελεσματική αποθήκευση των 

δεδομένων, καθώς επηρεάζει άμεσα το πρόγραμμα κάθε φορά που θα διαβάζει τα 

δεδομένα. Η σωστή επιλογή του συστήματος αποθήκευσης και η μορφή των δεδομένων 

που θα αποθηκευτούν μπορεί να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την εκτέλεση ενός 

προγράμματος. Σε γενικές γραμμές είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται δομημένες 

δομές με δυαδικούς τύπους για την αποθήκευση των δεδομένων, ωστόσο τα αρχεία της 

μορφής csv καθυστερούν σημαντικά να εισάγουν η να αποθηκεύσουν δεδομένα. Η 

επιλογή του Apache Hive αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή, καθώς υποστηρίζει την 

κατανεμημένη αποθήκευση των δεδομένων και μπορει να οδηγήσει σε λιγότερη 

κατανάλωση μνήμης και μεγαλύτερη ταχύτητα. Επίσης ο κατάλληλος αριθμός των 

αρχείων που θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 

ταχύτητα του προγράμματος. 

6. Πίεση μνήμης και συλλογή απορριμμάτων. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι executors κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος είναι η έλλειψη 

μνήμης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε επείδη το πρόγραμμα χρειάζεται μεγάλη 

ποσότητα μνήμης, είτε επειδή εκτελείται πολύ συχνά το garbage collection, καθώς 

δημιουργεί μεγάλο αριθμό αντικείμενων στο java virtual machine. Ο χρήστης πρέπει να 

μετρήσει τη συχνότητα που εκτελείται το garbage collection και πόσο χρόνο χρειάζεται. 

Αυτό μπορεί να γίνει με τη μέθοδο spark.executor.extraJavaOptions() στο 
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SparkSession, η οποία με τις ζητούμενες παραμετρους κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος, εκτυπώνει λεπτομέρειες σχετικά με το garbage collection.  Αν 

παρτηρηθεί ότι το garbage collection εκτελείται πολύ συχνά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

αρκετή διαθέσιμη μνήμη. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλη να μειώσει την 

επιτρεπόμενη μνήμη που χρησιμοποιεί το Spark για προσωρινή αποθήκευση, μέσω της 

μεθόδου spark.memory.fraction() στο SparkSession. 

7. Η κατάλληλη επιλογή βαθμού παραλληλίας, ανάλογα με τους διαθέσιμους CPUs. Η 

συγκεκριμένη επιλογή ρυθμίζεται στην αρχή του προγράμματος μέσω του 

SparkSession. 

8. Σωστή χρήση της μεθόδου filter(), ώστε να αποφευχθεί το διάβασμα και η 

επεξεργασία δεδομένων που δεν έχουν σημασία στο τελικό αποτέλεσμα. 

9. Η μέθοδος cache(). Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους σε ένα 

πρόγραμμα spark όταν ένα Dataframe ή ένα RDD πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολλές 

φορές. Η μέθοδος αυτή αποθηκεύει τα δεδομένα είτε στην μνήμη είτε στον δίσκο των 

executors και έτσι δεν χρειάζεται να υπολογίζεται το Dataframe ή το RDD κάθε φορά 

που καλείται. Αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση της πρώτης μεθόδου που θα επεξεργαστεί 

τα δεδομένα, όμως στη συνέχεια κάθε νέα επεξεργασία θα γίνεται με μεγαλύτερη 

ταχύτητα. Η μέθοδος cache() είναι “τεμπέλικη”. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελεστεί όταν 

χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και όχι τη στιγμή που θα τρέξει η εντολή. 

10. Αποφυγή της χρήσης των User-Defined Functions (UDFs) όποτε είναι εφικτό. Οι 

συγκεκριμένες συναρτήσεις συνήθως προκαλούν καθυστέρηση στην εκτέλεση του 

προγράμματος, επειδή αναπαριστούν τα δεδομένα ως αντικείμενα στη java virtual 

machine και συχνά χρησιμοποιούνται πολλαπλές φορές μέσα στο ίδιο ερώτημα. 

5.6. Αντιμετώπιση σφαλμάτων 

Όπως αναλύθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, κάθε προγράμμα Spark υποστηρίζει 

πολλές μεθόδους που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του και να εκμεταλλευτούν στο 

έπακρο τους διαθέσιμους πόρους. Όμως, αν το πρόγραμμα δεν δημιουργηθεί με τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να προκύψουν σημαντικά προβλήματα πριν η κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης. Στη συνέχεια περιγράφονται τα σημαντικότερα και πιο 

συχνά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. 
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1. Το πρόγραμμα Spark δεν ξεκινάει. Το συγκεκριμένο πρόβλημα πολλές φορές 

εμφανίζεται όταν το Spark user interface δεν δείχνει κανέναν από τους executors, αλλά 

μόνο τον driver ή όταν υπάρχει αναφορά λανθασμένων πληροφοριών. Αυτό συνήθως 

συμβάινει όταν οι απαιτήσεις του cluster δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο χρήστης πρέπει να ελέγξει αν οι μηχανές του cluster επικοινωνούν μεταξύ 

τους, καθώς και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του cluster. Προτείνεται να εκτελεστεί μία 

απλή εφαρμογή στην αρχή ως δοκιμή, για να επιβεβαιωθεί ότι το cluster δεν 

αντιμετωπίζει πρόβλημα λειτουργίας. 

2. Σφάλματα πριν την εκτέλεση. Εμφανίζονται όταν δεν εκτελείται ο Spark interface ή 

οποιαδήποτε εντολή πριν την εκτέλεση. Στην περίπτωση αυτή αν δεν υπάρχει κάποιο 

σφάλμα στον κώδικα, το πιθανότερο είναι να υπάρχει πρόβλημα στη συνδεσιμότητα 

του cluster ή να καλούνται λανθασμένες εκδόσεις των βιβλιοθηκών. 

3. Σφάλματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο κώδικας θα 

αποτύχει ενώ εκτελείται ή θα ολοκληρωθεί με λανθασμένα αποτελέσματα που θα 

οδηγούν σε σφάλματα στις επόμενες διαδικασίες. Ο χρήστης αρχικά οφείλει να ελέγξει 

αν τα δεδομένα έχουν ή απέκτησαν κάποια λανθασμένη μορφή κατά την επεξεργασία 

τους.Συνήθως τέτοιου είδους σφάλματα καθυστερούν λίγο μέχρι να εμφανιστούν. Αν 

όμως το σφάλμα εμφανιστεί γρήγορα είναι πολύ πιθανό να υπάρχει συνακτικό η 

ορθογραφικό λάθος στον κώδικα. 

5. Αργή εκτέλεση των aggregations ή της μεθόδου groupBy(). Το συγκεκρίμένο 

πρόβλημα έχει πολλές πιθανές λύσεις, όμως δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει η 

διαδικασία, καθώς εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των δεδομένων. Ωστόσο μερικές 

από τις πιθανές λύσεις είναι: 

• Αύξηση του αριθμού των τμημάτων των δεδομένων. Αν μετά την αύξηση 

εξακολουθεί να είναι αργεί η διαδικασία, με την μέθοδο repartition, το Spark 

δημιουργεί αυτόματα των αριθμό των τμημάτων που κρίνει κατάλληλο. 

• Αύξηση της μνήμης ανά executor. 

• Έλεγχος ότι οι κενές τιμές αναπαριστάνται σωστά και όχι με τιμές όπως “ ” ή 

“EMPTY”. 

Ωστόσο κάποια aggregations όπως οι collect_list() και collect_set() δεν δέχονται 

βελτιστοποίηση, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται όποτε είναι εφικτό. 
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6. Αργή εκτέλεση των joins. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχει όταν τα προηγούμενα 

και τα επόμενα στάδια εκτελούνται κανονικά, ωστόσο οι εντολές join καθυστερούν. Οι 

πιο κοινοί τρόποι αντιμετώπισης είναι: 

• Αλλαγή του τύπου ένωσης των πινάκων. 

• Σωστή τμηματοποίηση των δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη 

μεταφόρα δεδομένων μεταξύ των executors. 

• Έλεγχος των κενών τιμών, όπως και στις μεθόδους aggregations. 

• Έλεγχος ότι στη μέθοδο join() χρησιμποιούνται μόνο τα δεδομένα που 

απαιτείται. 

7. Αργή είσοδος ή έξοδος δεδομένων. Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το Spark όταν πρέπει να διαχειριστεί δικτυωμένα συστήματα αρχείων. 

Ένεργειες που μπορεί να κάνουν ταχύτερη τη διαδικασία είναι οι εξής: 

• Παραμετροποίηση του SparkSession, θέτοντας spark.speculation = “True”. 

Ωστόσο η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε διπλές εγγραφές 

δεδομένων, αν οι υποδομές του προγράμματος είναι σε περιβάλλον cloud 

• Έλεγχος ότι το cluster είναι σωστά συνδεδεμένο με τα συστήματα αποθήκευσης 

αρχείων. 

• Όταν πρόκειται για κατανεμημένα συστήματα αρχείων όπως το HDFS, 

απαιτείται έλεγχος ότι χρησιμποιεί το ίδιο hostname για τους executors όσο και 

για τα συστήματα αρχείων. 

8. Σφάλμα μνήμης του driver. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να εμφανίσει 

διάφορα συμπτώματα όπως αποτυχία εκτέλεσης της εφαρμογής, μήνυμα 

“OutOfMemoryErrors”, εντολές που αργούν να εκτελεστούν ή δεν εκτελούνται 

καθόλου, πολύ χαμήλη διαδραστικότητα, καθώς και μεγαλύτερη χρήση μνήμης από τις 

δυνατότητες της Java Virtual Machine. Πιθανές ενέργειες που απαιτούνται είναι: 

• Αποφυγή της μεθόδου collect() σε πολύ μεγάλου όγκου δεδομένα, καθώς 

συλλέγει όλα τα δεδομένα στον driver. 

• Αύξηση της επιτρεπόμενης μνήμης του driver, αν αυτό είναι εφικτό. 

• Αποφυγή κοινής χρήσης του SparkContext με άλλους χρήστες. 



Page | 61  
 

• Αποφυγεί χρήσης γλωσσών που απαιτούν τη μετατροπή των δεδομένων, όπως η 

python. Η διαδικασία αυτή καταναλώνει μεγάλη ποσότητα μνήμης από τον 

driver. 

9. Σφάλμα μνήμης των executors. Τα συμπτώματα σε αυτήν την περίπτωση είναι η 

αποτυχία των executors, μήνυμα “OutOfMemoryErrors” ή διαδικασίες που αργούν να 

εκτελεστούν σε συγκεκριμένους κόμβους ή δεν εκτελούνται ποτέ. Το προβλημά μπορεί 

να επιλυθεί με τις παρακάτω διαδικασίες: 

• Αύξηση της μνήμης ανά executor ή τον αριθμό των executors. 

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το pyspark API,  

• Χρήση λιγότερων μεθόδων UDF, και επιλογή περισσότερων δομημένων 

μεθόδων, όποτε αυτό είναι εφικτό. 

• Απομόνωση των executors, ώστε να μην εκτελούν παράλληλα κι άλλα 

προγράμματα. 

• Χρήση εργαλείων παρακολούθησης της μνήμης των executors, όπως το jmap. 

10. Εμφάνιση κενών τιμών στα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο σφάλμα μπορεί να 

προκαλέσει διακοπή ενός προγράμματος, εκτός από ανακριβή αποτελέσματα. Πιθανοί 

τρόποι αντιμετώπισης είναι: 

• Έλεγχος αν έχει αλλαχθεί η μορφή των δεδομένων, έτσι ώστε ο προηγούμενος 

κώδικας να μην είναι πλέον έγκυρος. 

• Έλεγχος αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι έγκυρες ως ερωτήματα SQL. 

11. Σφάλμα μνήμης στον δίσκο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει όμοιες λύσεις με τα 

προβλήματα μνήμης του driver ή των executors. Αύξηση της μνήμης μέσω την 

προσθήκης νέων υπολογιστών ή τη χρήση εφαρμογών cloud είναι η πιο προφανής 

λύση. Αν το cluster έχει περιορισμλενη μνήμη, είναι πιθανό ένας από τους executors να 

αποτύχει πρωτος. Συνεπώς η μέθοδος repartition() μπορεί να βοηθήσει στην αποφύγη 

του συγκεκριμένου σφάλματος. 

12. Σφάλμα κατά την σειριοποίηση των δεδομένων. Είναι ένα ακόμα σφάλμα που 

μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία του προγράμματος. Συμβαίνει σπάνια όταν το 

πρόγραμμα εργάζεται με δομημένες δομές δεδομένων, και πρέπει να δωθεί μεγάλη 

προσοχή από τον χρήστη, όταν πρόκειται να εργαστεί με RDDs. Το συγκεκριμένο 



Page | 62  
 

σφάλμα δημιουργείται κυρίως όταν υπάρχουν τύποι δεδομένων που δεν μπορούν να 

σειριοποιηθούν. 
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6. Cloud Computing 

6.1. Εισαγωγή στο cloud computing 

Όταν το διαδίκτυο βρισκόταν στις αρχές του, η λέξη “cloud” χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ενωνόταν τα περίπλοκα τηλεφωνικά δίκτυα. Σήμερα 

ο όρος “cloud” αναφέρεται σε ένα σύνολο διακομιστών, δικτύων, εργαλείων, 

αποθηκευτικών χώρων και εφαρμογών, είναι ενεργοποιημένο και διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο. Σύφμωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας της Αμερικής 

υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος cloud: 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα από οποιοδη΄ποτε 

σημείο κι αν βρίσκονται να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου. 

• Υπηρεσίες επί πληρωμή. Στο περιβάλλον cloud κάθε χρήστης χρεώνεται 

ανάλογα με τους πόρους που κατανάλωσε. 

• Αυτοεξυπηρέτηση κατ 'απαίτηση. Όλες οι υπηρεσίες δίνονται αυτόματα από 

τους παρόχους, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης ρύθμισης. 

• Κοινή χρήση πόρων. Κάθε εφαρμογή δημιουργεί ένα αντίγραφο για κάθε 

χρήστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάθε χρήστης να ρυθμίση την εφαρμογή 

όπως επιθυμεί. 

• Γρήγορη ελαστικότητα. Κάθε χρήστης μπορεί να κλιμακώσει τους διαθέσιμους 

πόρους ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρίες επιλέγουν να υλοποιούν τα 

προγράμματα τους σε υποδομές cloud. Η δυνατότητα αύξησης των διαθέσιμων πόρων 

οποιαδήποτε στιγμή είναι από τα βασικότερα πλεονεκτήματα, καθώς το φόρτο εργασίας 

κάθε εταιρίες μεταβάλλεται συνεχώς και παράλληλα μεταβάλλεται και η ανάγκη για 

πόρους. 

Είναι όμως ασφαλή τα δεδομένα σε περιβάλλον cloud; 

Η ασφάλεια είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκληση για τους παρόχους cloud υπηρεσιών 

καθώς ακόμη και σήμερα αμφισβητείται από πολλούς. Στην πραγματικότητα όμως έχει 

δωθεί τόσο μεγάλη βάση σε αυτό το στοιχείο, που πλέον τα δεδομένα θεωρούνται 

ασφαλέστερα σε περιβάλλον cloud, παρά το να βρίσκονται σε ιδιωτικό σκληρό δίσκο. 
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Οι βασικές ενέργειες που εκτελεί κάθε πάροχος για να μεγιστοποιήσει την ασφάλεια 

των δεδομένων είναι οι εξής: 

• Ορισμός αυστηρών πολιτικών ασφάλειας. 

• Διαμόρφωση στο κατάλληλο πλαίσιο. 

• Προσδιορτισμός απαιτούμενων ελέγχων για την παρακολούθηση των 

πολιτικών. 

• Δημιουργία ειδικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, καθώς η προστασίας των 

περιβάλλοντων cloud είναι διαφορετικη από την προστασία των εσωτερικών 

υποδομών. 

Οι cloud πλατφόρμες χωρίζονται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες: 

Δημόσιο cloud. Είναι ο πιο κοινός τύπος cloud. Οι πόροι του βρίσκονται σε κέντρα που 

διαχειρίζεται ο πάροχος και ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς μέσω της σύνδεσης 

του στο διαδίκτυο. 

Ιδιωτικό cloud. Αυτός ο τύπος cloud απευθύνεται σε οργανισμούς που επιθυμούν να 

κάνουν κοινή χρήση των πόρων τους σε ένα δημόσιο cloud. Εφαρμόζεται σε servers 

που βρίσκονται στον οργανισμό και υπάρχει πρόσβαση σε αυτούς μέσω διαδικτύου. 

Υβριδικό cloud. Πολλοί οργανισμοί επιλέγουν να συνδιάζουν τις παρόχες των 

δημόσιων και των ιδιωτικών cloud. Ο συανδιασμός αυτός ονομάζεται υβριδικό cloud 

και απαιτεί τη σωστή ρύθμιση της επικοινωνίας μεταξύ των εφαρμογών.  

Πολλαπλό cloud. Αποτελεί μία ειδική περίπτωση υβριδικού cloud, όπου ο οργανισμός 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες από πολλούς παρόχους δημόσιου cloud. 

6.2. Το Apache Spark στους πιο διαδεδομένους παρόχους cloud 

Το Apache Spark είναι πλεόν από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά παράλληλης 

επεξεργασίας. Για αυτόν τον λόγο όλοι οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud, παρέχουν 

εφαρμογές που μπορούν να υλοποιήσουν εύκολα ένα πρόγραμμα Apache Spark. Οι πιο 

διαδεδομένοι πάροχοι cloud είναι οι Google, Microsoft, Amazon. 

Google. Η google παρέχει cloud υπηρεσίες μέσω του google cloud platform. Για την 

υλοποίηση ενός προγράμματος Apache Spark, η Google παρέχει την εφαρμογή 

Dataproc. Το Dataproc είναι μία έκδοση της Google για το οικοσύστημα hadoop και 
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υποστηρίζει ένα πλήθος εφαρμογών, εκτός από Spark, όπως Hive, Pig, Mahout και 

Hue, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πάνω στο hadoop. Είναι ενσωματωμένο με πολλές 

εφαρμογές του Google Cloud Platform, όπως BigQuery, Cloud Storage, Cloud Bigtable, 

Cloud Logging και Cloud Monitoring κάτι που αυξάνει κατά πολύ τις δυνατότητες του. 

Επίσης παρέχει εύκολη αλληλεπίδραση του χρήστη με το cluster μέσω του Google 

Cloud Console, του Cloud SDK ή του Dataproc REST API. 

Microsoft. Η microfost παρέχει cloud υπηρεσίες μέσω του microsft azure. Για την 

υλοποίηση ενός προγράμματος Apache Spark, η Microsoft παρέχει την εφαρμογή azure 

databricks. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του azure databricks είναι ότι οι 

εφαρμογές του έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν με άλλα λογισμικά της 

Microsoft, όπως το power bi, προσφέροντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προηγμένες 

δυνατότητες ανάλυσης. Περιλαμβάνει πληθώρα πηγών δεδομένων όπως τα Azure Blob 

Storage, Azure Data Lake Storage, Azure Cosmos DB και Azure SQL Data Warehouse 

και έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει άμεσα σε μία εφαρμογή. 

Amazon. Η amazon παρέχει cloud υπηρεσίες μέσω του amazon web services. Η 

εφαρμογή υλοποίησης προγραμμάτων Apache Spark που παρέχει η amazon, είναι το 

amazon EMR (Elastic MapReduce). Από προεπιλογή, το Amazon EMR χρησιμοποιεί 

το YARN για την κεντρική διαχείριση πόρων. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πλαίσια και 

εφαρμογές που προσφέρονται στο Amazon EMR που δεν χρησιμοποιούν το YARN ως 

διαχειριστή πόρων. Επίσης το EMR υποστηρίζει εφαρμογές όπως Hive, Pig και 

Streaming. 
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7. Δημιουργία cluster μέσω του Google Dataproc 

Για την υλοποίηση του προγράμματος σε περιβάλλον cloud επιλέχθηκε η πλατφόρμα 

της Google και η δημιουργία του cluster έγινε μέσω της εφαργμογής Dataproc. Η 

διαδικασία αποτελείται από 5 βήματα. 

1. Δημιουργία ενός project. Η δημιουργία του project είναι το πρώτο βήμα για κάθε 

πρόγραμμα στο google cloud platform. Για τη δημιουργία του απαιτείται να δωθεί το 

όνομα και ο λογαριασμός χρεώσης του. Με τη εντολή create δημιουργείται το project. 

                            

Εικόνα 18: Google cloud platform, δημιουργία project. 

2. Δημιουργία αποθήκης των δεδομένων. Για την υλοποίηση ενός προγράμματος 

Apache Spark είναι απραίτητη η δημιουργία ενός bucket για την αποθήκευση των 

δεδομένων και του κώδικα που θα εκτελεστεί. 

Με την εντολή “create bucket”, ζητείται από τον χρήστη να ορίσει τις παραμέτρους της 

αποθήκης. Ο χρήστης ορίζει το όνομα του bucket, την κοντινότερη περιοχή στην οποία 

βρίσκεται, για την αποθήκευση των δεδομένων σε εκείνο το μέρος, τον τύπο του 

bucket, τον τρόπο ελέγχου πρόσβασης και κάποια προχωρημένες ρυθμισεις. Με την 



Page | 67  
 

εντοιλή create δημιουργείται το bucket. Ο τρόπος δημιουργίας του bucket απεικονίζεται 

στις παρακάτω εικόνες. 

 

                    

Εικόνα 19: Google cloud platform, δημιουργία bucket.

                    

Εικόνα 20: Google cloud platform, δημιουργία bucket. 
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Εικόνα 21: Google cloud platform, δημιουργία bucket. 

Το τελευταίο βήμα στο bucket είναι να ανεβούν τα αρχεία με τα δεδομένα και το αρχείο 

του κώδικα python σε μορφή .py όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 22: Google cloud platform, ανέβασμα αρχείων στο bucket. 

3. Ενεργοπίηση του Cloud Dataproc API για την αποδοχή πρόσβασης στην εφαρμογή 

Dataproc. Όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα έχει επιτραπεί η πρόσβαση στα 

Hadoop-based clusters, για την υλοποίηση  του προγράμματος. 
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 Εικόνα 23: Google cloud platform, Cloud Dataproc API. 

4. Δημιουργία cluster. Η δημιουργία του cluster γίνεται μέσω της εφαρμογής dataproc. 

Μετά την ρύθμιση του ονόματος και της περιοχής που βρίσκεται το cluster, γίνονται οι 

εξής ρυθμίσεις: 

• Επιλογή ενός master με 4 cores και 24 giga bytes μνήμη. 

• Επιλογή 24 executors με 4 cores και 24 giba bytes μνήμη ο καθένας. 

• Επιλογή του bucket που θα χρησιμοποιεί ως αποθήκη το cluster. 

• Επιλογή της επιθυμητής έκδοσης debian, Hadoop και Spark. 

Οι ρυθμίσεις αυτές απεικονίζονται παρακάτω. 
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Εικόνα 24: Google cloud platform, δημιουργία cluster.

 

Εικόνα 25: Google cloud platform, δημιουργία cluster.
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 Εικόνα 26: Google cloud platform, δημιουργία cluster. 

5. Δημιουργία job. Αποτελεί το τελικό βήμα για την εκτέλεση του προγράμματος. 

Επιλέγεται η περιοχή υλοποίησης του, το cluster στο οποίο θα εκτελεστεί, ο τύπος του 

προγράμματος (pyspark) και το αρχείο το path με το αρχειο του κώδικα 

(gs://Apache_Spark_code.py). Με την εντολή submit εκτελείται ο κώδικας. Στη 

παρκάτω εικόνα απεικονίζεται η παραμετροποίηση του job. 

 Εικόνα 27: Google cloud platform, δημιουργία job. 
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8. Εφαρμογή του Spark στο ηλεκτρονικό εμπόριο (instacart market 

basket analysis) 

8.1 Το πρόβλημα 

Η instacart είναι μία αμερικάνικη εταιρία πώλησης ειδών παντοπωλείου, που λειτουργεί 

μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα. Κάθε πελάτης 

για πραγματοποιήσει μία συναλλαγή, συνδεέται στο λογαριασμό του ώστε να 

αποθηκεύονται οι προηγούμενες παραγγελίες του. Το 2017 η instacart είχε 

αποθηκευμένες πληροφορίες για συνολικά τρία εκατομμύρια προηγούμενες 

παραγγελίες. Έτσι μέσω της πλατφόρμας της kaggle δημιούργησε έναν διαγωνισμό, με 

χρηματικό έπαθλο 25000$, στον οποίο μπορούσε να λάβει μέρος ο οποιοσδήποτε. Ο 

διαγωνισμός ζητούσε την υλοποίηση ενός προγράμματος μηχανικής μάθησης, το οποίο 

θα προβλέπει ποιά προϊόντα να γίνουν επαναπαραγγελία στην επόμενη συναλλαγή του 

κάθε πέλατη. Πρόκεται για ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης και το πρόγραμμα θα 

προβλέπει την τιμή 1 αν το προϊόν θα επαναπαραγγελθεί ή την τιμή 0 αν το προϊόν δεν 

θα επαναπαραγγελθεί. Τα δεδομένα βρίσκονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην 

κατηγορία 0 (δεν θα επαναπαρεγγελθούν) και πολύ λιγότερο στην κατηγορία 1 (θα 

επαναπαραγγελθούν). Συνεπώς πρόκειται για ανισόρροπα δεδομένα και η μετρική της 

ακρίβειας δεν βοηθάει στην αξιολόγηση του μοντέλου. Γι’ αυτό το λόγο ορίστικε από 

την kaggle η μεγιστοποίηση της μετρικής f1-score. 

8.2. Εργάλεια που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την υλοποίηση του προγράμματος επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού python. 

Η σύνδεση του Apache Spark στην python έγινε μέσω του pyspark API. Από το Apache 

Spark χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες Spark SQL για την επεξεργασία των 

δεδομένων, και η βιβλιοθήκη SparkML για την υλοποίηση μηχανικής μάθησης. Τα 

δεδομένα αντλήθηκαν μέσω του kaggle API. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι εξής 

βιλβιοθήκες: 

• os και zipfile ώστε να γίνουν unzip τα αρχεία για διαβαστούν από το 

πρόγραμμα. 

• pandas, με στόχο την επεξεργασία των δεδομένων σε μεθόδους που δεν 

υποστηρίζει το Apache Spark. Η χρήση της pandas είναι ελάχιστη και δεν 

επηρεάζει την ακρίβεια και την ταχύτητα των μοντέλων. 
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• time, με στόχο να μετρηθεί η ταχύτητα των αλγορίθμων. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε local και cluster mode. Σε local mode χρησιμοποιήθηκε 

το περιβάλλον jupyter notebook του λογισμικού anaconda, ένω σε cluster mode 

χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή dataproc, μέσω της πλατφόρμας google cloud platform. 

Η δημιουργία του cluster και η υλοποίηση του προγράμματος αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

8.3 Άντληση των δεδομένων 

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος είναι η άντληση των δεδομένων από την 

πλατφόρμα της kaggle. Με τη δημιουργία API token, γίνεται η σύνδεση στο kaggle API 

με τη χρήση του username και του key. Στη συνέχεια γίνεται unzip, ώστε να εξαχθούν 

τα δεδομένα με τη μορφή csv. 

 Εικόνα 28: Κώδικας python, είσοδος στο kaggle API και αποσυμπίεση αρχείων. 

8.4 Εισαγωγή βιβλιοθηκών που θα χρησιμοποιηθούν 

Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή όλων των πακέτων που θα χρησιμοποιηθούν στο 

πρόγραμμα. Εκτός από τις μεθόδους του pyspark API, που θα χρησιμοποιηθούν, 

εισάγονται στο πρόγραμμα και το πακέτο time, για τη μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης 

των μοντέλων, και το πακέτο pandas για να δωθούν στα τελικά αποτελέσματα η 

κατάλληλη μορφή. 
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Εικόνα 29: Κώδικας python, εισαγωγή βιβλιοθήκων στο πρόγραμμα. 

 

8.5 Το SparkSession 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά σειρά σε local mode και σε cluster mode, με σκοπό 

τη σύγκριση τους στον χρόνο εκτέλεσης.  

Αρχικά εκτελέστηκε σε local mode, με το SparkSession να περιλαμβάνει τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

 Εικόνα 30: Κώδικας python, SparkSession σε local mode. 

• Ο master είναι σε local mode και χρησιμοποιεί όλους τους πυρήνες του cpu (*). 

• Τα δεδομένα διασπόνται σε 3 σχεδόν ίσα μέρη. 

• Ο driver έχει 16 giba bytes μνήμη. 

• Ενεργοποιείται η μνήμη offHeap και το όριο της είναι 16 giga bytes για να 

αποφευχθούν σφάλματα μνήμης. 

Στη συνέχεια εκτελέστηκε σε cluster mode και το SparkSession παραμετροποιήθηκε ως 

εξής: 
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 Εικόνα 31: Κώδικας python, SparkSession σε cluster mode. 

• Ο master βρίσκεται σε cluster τύπου yarn. 

• Το cluster περιέχει 24 executors. 

• Τα δεδομένα διασπόνται σε 70 σχεδόν ίσα μέρη. 

• Ο driver έχει 4 cores και 26 giga bytes μνήμη. 

• Οι executors είναι 24 με 4 cores και 26 giga bytes μνήμη ο καθένας. 

 

8.6. Τα δεδομένα 

• aisles.csv: Περιλαμβάνει το είδος του κάθε προϊόντος και έχει ως κλειδί το 

‘aisle_id’ 

• departments.csv: Περιλαμβάνει το τμήμα στο οποίο βρίσκεται το κάθε προϊόν 

και έχει ως κύριο κλειδί το ‘department_id’ 

• order_products_prior.csv: Περιλαμβάνει τις προηγούμενες παραγγελίες και έχει 

ως κύρια κλειδία τα ‘order_id’ και ‘product_id’. 

• order_products_train.csv: Περιλαμβάνει τις παραγγελίες εκπαίδευσης και έχει 

ως κύρια κλειδιά τα ‘order_id’ και ‘product_id’. 

• orders.csv: Περιλαμβάνει όλες τις παραγγελίες και έχει ως κύριο κλειδί το 

‘order_id’ 

• products.csv: Περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και έχει ως κύριο κλειδί το 

‘product_id’. 

Τα δεδομένα επιλέχθηκε να εισαχθούν στο πρόγραμμα με τη μορφή dataframes, αφού 

πρόκειται για δομημένα δεδομένα σε μορφή πινάκων. 
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 Εικόνα 32: Κώδικας python, εισαγωγή δεδομένων σε μορφή Dataframes και 

εκτύπωση τους. 

Εικόνα 33: Αποτελέσματα εκτύπωσης δεδομένων. 
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 Εικόνα 34: Αποτελέσματα εκτύπωσης δεδομένων. 

Τα dataframes με τα δεδομένα έχουν το παρακάτω μέγεθος: 

 Εικόνα 35: Κώδικας python, εκτύπωση του μεγέθους των Dataframes. 

8.7. Επεξεργασία των δεδομένων και δημιουργία μεταβλητών 

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο χρονοβόρα στάδια στην ανάλυση των δεδομένων 

είναι η προ-επεξεργασία τους, καθώς επηρεάζει άμεσα τους αλγορίθμους που θα 

χρησιμοποιηθουν για τη δημιουργία προβλέψεων. Στη συνέχεια περιγράφονται με τη 
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σείρα οι διαδικασίες που εκτελέστηκαν, ώστε τα δεδομένα να πάρουν την κατάλληλη 

μορφή και να δημιουργηθούν οι μεταβλητές για τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. 

Το Dataframe ‘op’ δημιουργείται από την ένωση των ‘orders’ και 

‘order_products_prior’,  κρατόντας μόνο τις εγγραφές με τα ‘order_id’ που υπάρχουν 

και στα δύο Dataframes. 

 Εικόνα 36: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe op. 

Το Dataframe ‘user’ περιλαμβάνει τον αριθμό των παραγγελιών του κάθε πελάτη. 

Δημιουργείται από την ομαδοποίηση του ‘op’, επιστρέφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό 

του ‘order_number’ για κάθε ‘user_id’. Στην συγκεκριμένη στήλη δίνεται το όνομα 

‘u_total_orders’ και στη συνέχεια ταξινομείται με αύξουσα σειρά ως προς το ‘user_id’, 

 Εικόνα 37: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe user. 

Το Dataframe ‘u_reorder’ περιλαμβάνει το ποσοστό επαναπαραγγελιών του κάθε 

πελάτη. Δημιουργείται από την ομαδοποίηση των ‘user_id’ του ‘op’, επιστρέφοντας τη 

μέση τιμή του ‘reordered’ για κάθε ‘user_id’. Στη νέα στήλη δίνεται το όνομα 

‘u_reordered_ratio’ και ταξινομείται ως προς το ‘user_id’ σε αύξουσα σειρά. Στη 

συνέχεια ενώνεται με το Dataframe ‘users’, έχοντας ως κοινό κλειδί το ‘user_id’ και 

περιέχει μόνο τις εγγραφές που βρίσκονται στο Dataframe ‘user’. 
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 Εικόνα 38: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση του Dataframe user. 

Το ‘p_reorder’ περιλαμβάνει μόνο τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί τουλάχιστον 40 

φορές. Αρχικά δημιουργείται μία προσωρινή στήλη ‘total’, που δηλώνει τον αριθμό που 

έχει αγοραστεί το κάθε προϊόν και ενώνεται με το Dataframe ‘op’ έχοντας ως κοινό 

κλειδί το ‘product_id’. Στη συνέχεια με την εντολή filter, μένουν στο Dataframe μόνο 

οι γραμμές όπου η τιμή ‘total’ είναι μεγαλύτερη του 40. Τέλος διαγράφεται η 

προσωρινη στήλη ‘total’. 

 Εικόνα 39: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe p_reorder. 

Το Dataframe ‘prd’ περιλαμβάνει το σύνολο των παραγγελιών και το ποσοστό 

επαναπαραγγελιών του κάθε προϊόντος. Αρχικά γίνεται η ομαδοποίηση του ‘op’ για την 

εύρεση του συνόλου των παραγγελιών του κάθε προϊόντος, και η ομαδοποίηση του 

‘prd’ για την εύρεση του ποσοστού επαναπαρεγγελιών. Τέλος γίνεται η ένωση τους, με 

κοινό κλειδί το ‘product_id’, διατηρόντας μόνο τις εγγραφές που βρίσκονται στο ‘prd’, 

και ταξινομείται ως προς το ‘product_id’. Τέλος οι κενές τιμές της στήλης 

‘p_reorder_ratio’  αναπληρώνονται με την τιμή 0. 
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 Εικόνα 40: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe prd. 

Στη συνέχεια δημιουργούνται τρία νέα Dataframes: 

times: πόσες φορές ο κάθε πελάτης αγόρασε το κάθε προϊόν. Δημιουργείται από την 

ομαδοποίηση του ‘op’ ως προς τα ‘user_id’ και ‘product_id’ επιστρέφοτνας το 

άθροισμα των ‘order_id’. Στη νέα στήλη δίνεται το όνομα ‘Times_Bought_N’ και το 

Dataframe ταξινομείται ως προς το ‘user_id’ σε αύξουσα σειρά. 

totals_orders: πόσες παραγγελίες έχει κάνει κάθε πελάτης συνολικά. Δημιουργείται από 

την ομαδοποίηση του ‘op’ ως προς το ‘user_id’, επιστρέφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό 

του ‘order_number’ για κάθε ‘user_id’. Στη νέα στήλη δίνεται το όνομα ‘total_orders’ 

και το Dataframe ταξινομείται ως προς το ‘user_id’ με αύξουσα σειρά. 

first_order_no: Ο αριθμός της παραγγελίας όπου ο κάθε πελάτης αγόρασε για πρώτη 

φορά το κάθε προϊόν. Δημιουργείται από την ομαδοποίσηση του op ως προς τα 

‘user_id’ και ‘product_id’, επιστρέφοντας τη μικρότερη τιμή του ‘order_number’. Η 

νέα στήλη παίρνει το όνομα ‘first_order_number’ και το Dataframe ταξινομείται ως 

προς το ‘user_id’ με αύξουσα σειρά. 

 Εικόνα 41: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση των Dataframes times, 

total_orders και first_order_no. 
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Εικόνα 42: Αποτελέσματα εκτύπωσης δεδομένων. 

Το Dataframe ‘span’ δημιουργείται από την ένωση των ‘total_orders’ και 

‘first_order_no’ έχοντας ως κοινό κλειδί το ‘user_id’, διατηρόντας μόνο τις εγγραφές 

του ‘first_order_no’. Στη συνέχεια δημιουργείται μία νέα στήλη, η ‘Order_Range_D’ η 

οποία δηλώνει το σύνολο των παραγγελιών του κάθε πελάτη από τη στιγμή που 

αγόρασε το κάθε προϊον για πρώτη φορά εώς την τελευταία του παραγγελία. 

 Εικόνα 43: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe span. 
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Το Dataframe ‘uxp_ratio’ δημιουργείται από την ένωση των ‘times’ και ‘span’, με 

κοινό κλειδί το ‘user_id’ διατηρόντας μόνο τις εγγραφές που περιέχονται στο ‘span’. 

Περιέχει επιπλέον τη στήλη ‘uxp_reordered_ratio’ η οποία δημιουργείται για να 

δηλώσει το ποσοστό που ο κάθε πελάτης κάνει επαναπαραγγελία το κάθε προϊόν. Στη 

συνέχεια διαγράφονται οι στήλες που δεν είναι χρήσιμες (‘Times_Bought_N’, 

‘total_orders’, ‘fisrt_order_number’, ‘Order_Range_D’). 

 Εικόνα 44: Κώδικας python, Δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe uxp_ratio. 

Στη συνέχεια γίνεται η ένωση των Dataframes ‘times’ και ‘uxp_ratio’, με κοινά κλειδιά 

τα ‘user_id’ και ‘product_id’ διατηρόντας μόνο τις εγγραφες που περιέχονται στο 

Dataframe times. 

 Εικόνα 45: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση του Dataframe times. 

Η επόμενη διαδικασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας στήλης ‘order_number_back’ 

η οποία θα θέτει την τελευταία παραγγελία ως πρώτη, τη δεύτερη από το τέλος ως 

δεύτερη κτλ. 

Αρχικά δημιουργείται ένα Dataframe ‘temp’ από την ομαδοποίηση του ‘op’ ως προς το 

‘user_id’ επιστρέφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό του ‘order_number’ ανά ‘user_id’ και 
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η νέα στήλη ονομάζεται ‘new’. Το Dataframe temp ενώνεται στο ‘op’ με κοινό κλειδί 

το ‘user_id’ και δημιουργείται μία νέα στήλη που προκύπτει ως “op.new – 

op.order_number +1”. Τέλος διαγράφεται η στήλη ‘new’. 

 Εικόνα 46: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση του Dataframe op. 

Το Dataframe ‘op5’ περιέχει τις εγγράφες του ‘op’ που έχουν order_number_back <= 5. 

Έτσι διατηρούνται μόνο οι τελευταίες πέντε παραγγελίες του κάθε πελάτη. 

 Εικόνα 47: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe op5. 

Ομαδοποιόντας το Dataframe ‘op5’ ως προς το ‘user_id’ και ‘product_id’, 

δημιουργείται το ‘last_five’ Dataframe το οποίο περιλαμβάνει το αριθμό που ο κάθε 

πελάτης παρήγγειλε το κάθε προϊόν στις τελευταίες του 5 παραγγελίες. 

 Εικόνα 48: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe last_five. 
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Στο Dataframe ‘times’ ενώνεται το ‘last_five’ με κοινά κλειδιά τα ‘user_id’ και 

‘product_id’, διατηρόντας μόνο τις εγγραφες του Dataframe ‘times’. Στη συνέχεια 

αναπληρώνονται οι κενές τιμές με την τιμή 0. 

 Εικόνα 49: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση του Dataframe times. 

Το Dataframe ‘data’ δημιουργείται απο δύο διαδοχικές ενώσεις Dataframes. Η πρώτη 

ένωση είναι μεταξυ του ‘times’ και ‘user’, με κοινό κλειδί το ‘user_id’, διατηρόντας 

μόνο τις εγγραφές που βρίσκονται στο ‘times’. Στη συνέχεια ενώνεται και το Dataframe 

‘prd’ με κοινό κλειδί το ‘product_id’, διατηρόντας μόνο τις εγγραφές από το Dataframe 

που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη ένωση. 

 Εικόνα 50: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe data. 

Στο orders_future αποθηκεύονται μόνο οι train και test παραγγελίες, και στη συνέχεια 

διατηρούνται μόνο οι στήλες ‘user_id, ‘eval_set’ και ‘order_id’. 
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 Εικόνα 51: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe 

orders_future. 

Στη συνέχεια στο Dataframe ‘data’ ενώνεται το orders_future, με κοινό κλειδί το 

‘user_id’, διατηρόντας μόνο τις εγγραφές που περιέχονται στο ‘data’. 

 Εικόνα 52: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση του Dataframe data. 

Δημιουργούνται δύο νέα Dataframes για να διαχωριστούν τα δεδομένα. Το 

‘model_data’ περιλαμβάνει τα δεδομένα που θα εκπαιδεύσουν και θα αξιολογήσουν 

αρχικά το μοντέλο, ενώ το ‘submit_data’ περιλαμβάνει τα δεδομένα στα οποία θα γίνει 

η τελική πρόβλεψη για το πρόβλημα της kaggle. 
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 Εικόνα 53: Κώδικας python, δημιουργία και  εκτύπωση των Dataframes 

model_data και submit_data. 

Στο Dataframe ‘model_data’ ενώνεται η στήλη ‘reordered’ από το Dataframe 

‘order_products_train’, με κοινά κλειδία τα ‘product_id’ και ‘order_id’, διατηρόντας 

μόνο τις εγγραφές του ‘model_data’. 

 Εικόνα 54: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση του Dataframe 

model_data. 

Στο επόμενο βήμα αρχικά αναπληρώνονται οι κενές τιμές της στήλης ‘reordered’ από 

το Dataframe ‘model_data’ με την τιμή 0. Στη συνέχεια διαγράφονται οι στήλες 

‘eval_set’ και ‘order_id’ από τα Dataframes ‘model_data’ και ‘submit_data’. 
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 Εικόνα 55: Κώδικας python, επεξεργασία και  εκτύπωση των Dataframes 

model_data και submit_data. 

Έχουν πλέον δημιουργηθεί οι τελικές μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο 

και είναι οι παρακάτω: 

• uxp_total_bought: Πόσες φορές ο κάθε πέλατης αγόρασε το κάθε προϊόν. 

• uxp_reordered_ratio: Η συχότητα που ο κάθε πελάτης κάνει επαναπαραγγελία 

κάθε προϊόν. 

• times_last_five: Πόσες φορές ο κάθε πελάτης αγόρασε το κάθε προϊόν στις 

τελευταίες 5 του παραγγελίες. 

• u_total_orders: Πόσες παραγγελίες έχει κάνει ο κάθε πελάτης συνολικά. 

• u_reorder_ratio: Η συχνότητα που ο κάθε πέλατης κάνει επαναπαραγγελία. 

• p_reordered_purchases: Ο συνολικός αριθμός των αγορών κάθε προϊόντος. 

• p_reorder_ratio: Η συχνότητα που το κάθε προϊόν γίνεται επαναπαραγγελία. 

8.8. Προετοιμασία δεδομένων για την ανάπτυξη του μοντέλου 

Τα μοντέλα του SparkML, ως είσοδο δέχονται μία στήλη που περιέχει όλες τις 

μεταβλητές με τη μορφή vector. Έτσι δημιουργήθηκε ένας vectorAssembler που 

εφαρμόστηκε στα ‘model_data’ και ‘submit_data’, και τοποθετεί όλες τις μεταβλητές 

σε ένα vector με το όνομα ‘features’, 
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 Εικόνα 56: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση των Dataframes 

model_data και submit_data. 

Στη συνέχεια με την εντολή select, μένουν στα Dataframes μόνο τα κλειδιά, το vector 

με τις μεταβλητές και στο Dataframe ‘model_data’, η εξαρτημένη μεταβλητή 

‘reordered’. 

 Εικόνα 57: Κώδικας python, επεξεργασία και εκτύπωση των Dataframes 

model_data και submit_data. 

Τελευταίο βήμα είναι να γίνει ο διαχωρισμός των model_data σε train (δεδομένα 

εκπαίδευσης του μοντέλου) και  test (δεδομένα αξιολόγησης του μοντέλου), και με την 

εντολή cache να αποθηκευτούν τα Dataframes στη μνήμη, ώστε να μπορούν να 
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επαναχρησιμοποιηθούν σε επόμενες ενέργειες. Αυτή η ενέργεια ελλατώνει σημαντικά 

τον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων επειδή δεν χρειάζεται να δημιουργούνται από την 

αρχή κάθε φορά τα Dataframes. 

 Εικόνα 58: Κώδικας python, δημιουργία των Dataframes train, test και 

αποθήκευση και εκτύπωση των Dataframes train, test και submit_data. 
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 Εικόνα 59: Αποτελέσματα εκτύπωσης των Dataframes train,test και submit_data. 

8.9. Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

Για την πρόβλεψη της μεταβλητής ‘reordered’ επιλέχθηκαν να εκτελεστούν ξεχωριστά 

οι παρακάτω τρεις αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης: 

• logistic regression (LogisticRegression) 

• random forest: (RandomForestClassifier) 

• Gradient boosting trees: (GBTClassifier) 

Έτσι δημιουργήθηκε μία συνάρτηση classifier, στην οποία εκτελείται το μοντέλο με 

επαναδειγματοληψία cross-validation, 3 φόρες για κάθε παράμετρο και 6 διαφορετικές 

παραμέτρους, δηλαδή 18 διαφορετικά μοντέλα για κάθε αλγόριθμο. Η συνάρτηση έχει 
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ως είσοδο το όνομα του μοντέλου και επιστρέφει τις προβλέψεις ως results, τον χρονο 

εκτέλεσης ανά μοντέλο ως time_per_model και το καλύτερο μοντέλο του αλγορίθμου 

ως best_model. 

Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν ανά αλγόριθμο είναι οι παρακάτω: 

Logistic regression:  

• maxIter: Ο μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων. 

• regParam: Η παράμετρος κανονικοποίησης L2 (Ridge) του μοντέλου. 

❖ Η L2 κανονικοποίηση έχει σκοπό να ελαττώσει την επίδραση των 

μεταβλητών στο μοντέλο, μέσω της μείωσης των συντελεστών τους. 

Χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το overfitting. 

Random forest: 

• maxDepth: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος του κάθε δέντρου. 

• numTrees: Το σύνολο των δέντρων που θα δημιουργηθούν. 

Gradient boosting trees: 

• maxDepth: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος του κάθε δέντρου. 

• maxBins: Ο αριθμός των ομάδων που θα δημιουργηθούν για τις συνεχείς 

μεταβλητές. 
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 Εικόνα 60: Κώδικας python, η συνάρτηση δημιουργίας και εκτέλεσης των 

μοντέλων μηχανικής μάθησης. 

8.10. Αξιολόγηση των μοντέλων 

Για την αξιολόγηση των μοντέλων δημιουργήθηκε μία συνάρτηση η οποία δέχεται ως 

είσοδο τα αποτελέσματα του μοντέλου και επιστρέφει τις παρακάτω μετρικές 

αξιολόγησης: 

• accuracy: Πρόκειται για την ακρίβεια του μοντέλου και προκύπτει απο των 

θετικών προβλέψεων προς το σύνολο των παραγγελιών. 

• precision: Το ποσοστό των σωστών θετικών προβλέψεων προς το σύνολο των 

θετικών προβλέψεων. 

• recall: Το ποσοστό των σωστών θετικών προβλέψεων προς το σύνολο των 

πραγματικών θετικών τιμών. 

• f1-score: Είναι μία μετρική που εξαρτάται από τις τιμές των precision και recall 

και χρησιμοποιείται συχνά για να αξιολογήσει μοντέλα που δημιουργήθηκαν για 

imbalanced δεδομένα. 

Η συνάρτηση εκτελέστηκε μία φορά για κάθε αλγόριθμο. 
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 Εικόνα 61: Κώδικας python, η συνάρτηση αξιολόγησης των μοντέλων μηχανικής 

μάθησης. 

Στην επόμενη εικόνα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μοντέλων, υλοποιόντας το 

πρόγραμμα σε local mode, με 4 cores και 16 giga bytes ram. 

 Εικόνα 62: Κώδικας python, εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε local mode. 

Στην συνέχεια το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε cluster mode με 1 master, 24 nodes και 

συνολικά 100 cores και 525 giba bytes ram. Παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στο χρόνο 

εκτέλεσης των μοντέλων logistic regression και random forest, ενώ δεν υπήρξε 

αντίστοιχη βελτίωση στα μοντέλα gradient boosting trees. Αυτό οφείλεται στο ότι ο 

αλγόριθμος boosting βασίζεται στη δημιουργία διαδοχικών δέντρων, συνεπώς δεν είναι 

ο κατάλληλος αλγόριθμος για μείωση του χρόνου μέσω παράλληλιας. 

 Εικόνα 63: Αποτελέσματα σε cluster mode. 

Τέλος το πρόγραμμα εκτελέστηκε ακόμα μία φορά στο ίδιο cluster, θέτοντας επιπλέον 

την παράμετρο ‘parallelism = 10’ στην επαναδειγματοληψία CrossValidator ώστε να 
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υπάρξει παράλληλη δημιουργία μοντέλων. Τα αποτελέσματα δείχνουν μικρή βελτίωση 

του χρόνου εκτέλεσης ανά μοντέλο. 

 

Εικόνα 64: Αποτελέσματα σε cluster mode με τη χρήση της παραμέτρου 

parallelism. 

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζεται η πορεία των χρόνων εκτέλεσης των 

μοντέλων ανάλογα το τρόπο υλοποίησης (local, cluster, cluster with parallel 

CrossValidator), όπου επιβεβαιώνεται η μεγάλη μείωση του χρόνου εκτέλεσης στα 

μοντέλα logistic regression και random forest. 

 

Γράφημα 1: Συγκρίση χρόνου εκτέλεσης των αλγορίθμων. 
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Όσον αφορά την αξιολόγηση των μοντέλων παρατηρείται ότι η τιμή του recall επιδρά 

αρνητικά στην τιμή του f-1 score. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο δεν κάνει καλή 

πρόβλεψη στις θετικές τιμές, δηλαδή στα προϊόντα που θα γίνουν επαναπαραγγελία. Η 

τιμή threshold είναι η πιθανότητα που αλλάζει η πρόβλεψη από 0 σε 1 και η 

προεπιλεγμένη τιμή του είναι το 0.5. Για να αυξηθεί η τιμή recall και κατα συνέπεια και 

η τιμή f1-score, θα πρέπει να μεταβληθεί η τιμή threshold. Η βέλιστη τιμή του για κάθε 

μοντέλο είναι: 

• Για logistic regression, threshold = 0.16 

• Για random forest, threshold = 0.21 

• Για gradient boosting trees, threshold = 0.21 

Η αλλαγή της τιμής threshold έγινε με τη δημιουργία μιας συνάρτησης 

thresholded_results  η οποία έχει ως είσοδο τα προηγούμενα αποτελέσματα και την 

πιθανότητα που αλλάζει η απόφαση της πρόβλεψεις, και επιστρέφει τα καινούργια 

αποτελέσματα ανάλογα το threshold του κάθε μοντέλου. Οι πιθανότητες των κλάσεων 

βισκονται σε ένα vector με δύο τιμές. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένας 

VectorSlicer ώστε να ξεχωρίσει την πιθανότητα η τιμή να είναι θετική και να την 

αποθηκεύσει σε νέα στήλη. Στη συνέχεια ζητείται στη πρόβλεψη να δώσει την τίμη 0 

αν η πιθανότητα είναι μικρότερη του threshold, ενώ σε διαφορετική περίπτωση να 

δώσει την τιμή 1. Η συνάρτηση αυτή εκτελέστηκε μία φόρα για κάθε μοντέλο με τη 

βέλτιστη τιμή threshold. 

 Εικόνα 65: Κώδικας python, η συνάρτηση χρήσης της συνθήκης threshold στα 

αποτελέσματα. 

Η τίμη f1-score βελτιώθηκε σημαντικά. 
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 Εικόνα 66: Κώδικας python, εκτύπωση των νέων αποτελεσμάτων μετά τη χρήση 

threshold. 

8.11. Τελική πρόβλεψη 

Το μοντέλο GBTClassifier, αν και με μικρή διαφορά, δίνει την καλύτερη πρόβλεψη 

βάση του f1-score, γι αυτό και επιλέγεται ως το μόντελο που θα προβλέψει τα 

submit_data. Για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων δημιουργείται ένα Dataframe 

‘submit_results’, στο οποίο αρχικά αποθηκεύονται οι προβλέψεις του gbt_best_model, 

μετατρέπονται οι προβλέψεις με βάση το βέλτιστο threshold και διατηρούνται στο 

Dataframe μόνο τα κλειδία ‘user_id’ και ‘product_id’,  και η πρόβλεψη του μοντέλου. 

 Εικόνα 67: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe 

submit_results. 

8.12. Μετατροπή των δεδομένων στη ζητούμενη μορφή και υποβολή της λύσης 

Το Dataframe ‘orders_test’ περιλαμβάνει τις στήλες ‘user_id’ και ‘order_id’ και μόνο 

τις γραμμές όπου ‘eval_set’ = “test”, από το Dataframe ‘orders’.  Στη συνέχεια 

δημιουργείται το Dataframe ‘final’ που προκύπτει από την ένωση των ‘submit_results’ 
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και ‘orders_test’ με κοινό κλειδί το ‘user_id’, διατηρόντας μόνο τις εγγραφές του 

‘submit_results’. Τέλος διαγράφεται η στήλη ‘user_id’ για να αποκτήσει την τελική του 

μορφή. 

 Εικόνα 68: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe final. 

Το Dataframe ‘final’ μετατρέπεται από pyspark Dataframe σε pandas Dataframe. 

 

Εικόνα 69: Κώδικας python, μετατροπή του final σε pandas Dataframe και 

εκτύπωση του. 

Η μορφή του αρχείου που απαιτείται για υποβολή της λύσης, πρέπει να είναι ένας 

πίνακας με δύο στήλες. Η πρώτη θα περιέχει το ‘order_id’, ενώ η δεύτερη το σύνολο 

των ‘product_id’ που προβλέφθηκε ότι θα γίνουν επαναπαραγγελία. Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε αρχικά ένα dictionary, το οποίο περιέχει ως keys τις τιμές του 

‘order_id’ και values τις τιμές του ‘product_id’ που η πρόβλεψη είναι θετική. Σε 

περίπτωση που δεν προβλέφθεί κανένα προϊόν για κάποια παραγγελία, δίνεται η τιμή 
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‘None’. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα Dataframe ‘sub’ το οποίο παίρνει τις τίμες του 

dictionary.  

 

Εικόνα 70: Κώδικας python, δημιουργία και εκτύπωση του Dataframe sub. 

Το Dataframe ‘sub’ αποθηκεύται με τη μορφή csv και στη συνέχεια γίνται η υποβολή 

της λύσης. Το τελικό f1-score είναι 0.37246 . 

 Εικόνα 71: Κώδικας python, υποβολή της λύσης. 

Ο κώδικας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://github.com/lefkats94/Instacart/blob/master/Apache-Spark-Instacart.py 

8.13. Συμπεράσματα 

To Apache Spark με τη χρήση των δομημένων δομών Dataframes και με τη 

διαθεσιμότητα σε διαφόρες γλώσσες προγραμματισμού, αποτελεί ένα πολύ αποδοτικό 
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και εύχρηστο εργαλείο για τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. 

Διαθέτει πληθώρα μεθόδων επεξεργασίας και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Όταν 

πρόκειται να λειτουργήσει σε cluster mode, βελτιώνεται κατακόρφα η απόδοση του, 

καθώς εκμεταλεύεται την παράλληλη επεξεργασία και τους διαθέσιμους πόρους, 

εφόσον έχει δημιουργήθει με τις σωστές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση του instacart 

market basket analysis σημαντικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να υπάρξει 

βέλτιστη απόδοση ήταν οι εξής: 

• Σωστή δημιουργία του SparkSession, ώστε να χρησιμοποιεί το σύνολο των 

πόρων, να αποφεύγει τα σφάλματα μνήμης και να χωρίζει τα δεδομένα στον 

κατάλληλο αριθμό τμημάτων. 

• Η χρήση της μεθόδου cache() στα δεδομένα πρίν την εκτέλεση των αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης, καθώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές στη 

συνέχεια. 

• Η χρήση της παραμέτρου parallelism στην μέθοδο CrossValidator όταν το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε cluster mode, ώστε να δημιουργηθούν παράλληλα 

μοντέλα κατά την επαναδειγματοληψία. 

Ωστόσο η μέθοδος GBTClassifier, δεν δέχτηκε μεγάλη βελτίωση στον χρόνο 

εκτέλεσης, καθώς από τη φύση του δημιουργεί τα δέντρα διαδοχικά και όχι παράλληλα. 

Έτσι η παράλληλη επεξεργασία περιορίζεται στη δημιουργία μεμονωμένων δέντρων. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Joseph Bradley και Manish Amde στο άρθρο 

Random Forests and Boosting in Mllib της ιστοσελίδας databrics, καθώς και η 

επιστημονική δημοσίευση των Seyedfaraz Yasrobi, Jakayla Alston, Babak 

Yadranjiaghdam, Nassehzadeh Tabrizi με τίτλο Performance Analysis of Sparks 

Machine Learning Library. 

Επίσης μία σημαντίκη παράμετρος που δεν δέχονται οι αλγόριθμοι 

RandomForestClassifier GBTClassifier, είναι ο καθορισμός της τιμής threshold που 

χρησιμοποιεί από προεπιλογή την τιμή 0.5. Έτσι ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει 

υπολογίσει τα αποτελέσματα με την προεπιλεγμένη τιμή και στη συνέχεια να τα 

μεταβάλλει με βάση των πιθανοτήτων κάθε εγγραφής όπως έγινε στη συνάρτηση 

thresholded_results. 

8.14. Προτάσεις για περισσότερη ερεύνα 
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Το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στην παρούσα εργασία επιδέχεται μεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης, τόσο στην ταχύτητα εκτέλεσης του, όσο και στην ακρίβεια 

πρόβλεψης του. Μερικές προτάσεις για την επίτευξη της βελτιστοποίησης του είναι: 

• Χρήση μεγαλύτερου cluster, με περισσοτερους και πιο ισχυρούς executors, ώστε 

να εκτελεστεί το πρόγραμμα ταχύτερα. 

• Δοκιμή κι άλλων τεχνικών βελτιστοποίησης του Apache Spark για ταχύτερη 

εκτέλεση. 

• Δημιουργία περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών για τα μοντέλα. 

• Δοκιμή περισσότερων παραμέτρων στους αλγορίθμους ή χρήση διαφορετικών 

αλγορίθμων. 

• Ενσωμάτωση στο Apache Spark βιβλιοθηκών όπως το xbgoost ή lightgbm, για 

την εκτέλεση αλγορίθμων με καλύτερη πρόβλεψη. 

• Χρήση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης με τις βιβλιοθήκες που αναφέρθηκαν. 
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10. Παράρτημα 

 Πίνακας γειτνίασης ενός γράφου είναι ένας πίνακας που χρησιμοποιείται για να 

αναπαραστήσει τις συνδέσεις των κορυφών ενός γράφου. Ουσιαστικά είναι ένας 

τεραγωνικός πίνακας n γραμμών και n στηλών  (όπου n ο αριθμός των κορυφών του 

γράφου), όπου στο σημείο (i,j) παίρνει την τιμή 1 αν οι κορυφές i και j συνδέονται 

μεταξύ τους. Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει την τιμή 0. 

 Tensorflow είναι μία βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα που έχει ως βασικό στόχο 

την ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύχθηκε το 

2015 από την ομάδα της google, αρχικά για ιδιωτική χρήση, και στη συνέχεια δώθηκε 

δωρεάν για κάθε χρήστη. 

 Το apache storm είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων 

πραγματικού χρόνου. Χρησιμοποιείται εύκολα σε οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού και μπορεί να υλοποιήσει διαδικασίες όπως realtime analytics, 

μηχανική μάθηση ETL κτλ. 

 Το Pandas είναι μια βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε για την γλώσσα 

προγραμματισμού Python, με σκόπο τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Είναι 

ανοιχτού κώδικα και δημιουργήθηκε το 2008. 

 Η kaggle είναι μία διαδικτυακή κοινότητα αποτελούμενοι από data scientist και 

machine learning engineers, που τους επιτρέπει να λύνουν προβλήματα διάφορων 

εταιρίων, οι οποίες προσφέρουν χρηματικό έπαθλο στον χρήστη με τη βέλτιστη λύση. 


