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Актуальність

� Після ери Big Data дані будуть ще більшими, вороття немає

� Доступність великих даних як методології зростає не так швидко, як потреба у них

� Великі дані доступні кожному
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Маршрутна карта роботи
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Проблеми розробки ПЗ з обробки 
великих даних

� Розробка навіть простих рішень вимагає глибокого вивчення існуючих технологій

� Невигідно велика на початку впровадження власних розробок множина альтернатив
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Постановка задачі

� Спростити розробку простих програмних засобів для обробки великих даних

� Використати для цього сучасні технології

� Обмежити розробника у мінімально необхідному наборі можливостей для 
прискорення розробки простих програмних засобів
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Мікросервісна архітектура
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Основні складові простих мікросервісів

� REST API для отримання повідомлення про запуск виконання завдання, що містить всі його 
деталі

� Черга завдань

� Мінімально налаштоване середовище виконання на боці кластера Apache Spark

� Налаштовувані callback-функцій для обробки результату виконання завдань (наприклад, 
надсилання його іншому мікросервісу)
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Приклад використання

� Кластеризація локальних файлів методом locality-sensitive hashing (LSH)

� Callback-функція записує результат у файл

� Подальше розширення API дозволить завантажувати та вивантажувати ці файли
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Алгоритми кластеризації

� Алгоритм k-середніх 

� Алгоритм HCM

� Алгоритм нечіткої кластеризації Fuzzy C-means

� Алгоритм FRiS-Cluster

� Алгоритм FRiS-Stolp

� Алгоритм LSH (Locality-sensitive hashing)

11



LSH
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Аналіз отриманих результатів 

� У рамках даної роботи було розроблено бібліотеку для розробки мікросервісів з 
обробки великих даних, а також мікросервіс із кластеризації векторів цілих чисел як 
приклад її застосування, було надано інструкції з використання цієї бібліотеки.

� Приведений приклад її застосування може бути застосовано як повноцінний 
мікросервіс, якщо реалізувати його DevOps частину (впровадження) і розгорнути у 
місці його подальшого прикладного використання, а також замінити орієнтованість на 
тестові дані обробкою реальних даних.
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Дякую за увагу!


