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  خالصة الرسالة

  : عبدالرحمن محمد عبدي داوداالسم

  ذات الحجم الكبیر ال-ام-لغة اكسلبیانات عنقودي تجمیع  : خوارزمیةعنوان الرسالة

  : علوم الحاسب و المعلوماتمجال التخصص

  2011: یونیو، تاریخ التخرج

التجاریة ، والمجاالت العلمیة  والھندسیة. ومن البیانات في مجاالت  واسعھ منھا األعمال  تجمیعخوارزمیات یتم  استخدام 

من  ھي ال-ام-بیانات لغة اكس تجمیع التعلیم. الطب وو  األمثلة على ذلك التسویق ، والمعلوماتیة الحیویة وعلم الوراثة

ذلك، فان  على عالوة. البیانات على شبكة االنترنت لتبادل شعبیة األكثر ال ھي التنسیق- ام-البحوث النشطة الن لغة اكس

 ال.-ام-لغة اكس بیانات قواعد ، البیانات قواعد من الجدید الجیل استعالم معالج كفاءة یحسن من ال- ام-بیانات لغة اكس تجمیع

جدیدة   خوارزمیةثم نقترح  منظمة و الشبة منظمة.الغیر بیانات تجمیع ال لخوارزمیاتفي ھذه الرسالة نقدم دراسة استقصائیة  

  خوارزمیةوالتي تستخدم لحفظ ھذه النوعیة من البیانات. أیضا في ھذه الرسالة سنقوم بتوسیع  ال- ام-اكسلغة  لتجمیع بیانات

المقترحة في ھذه الرسالة  تقوم بمسح  رزمیةالخوا. تبین التجارب ان الغیر رقمیةذات الخاصیة الھرمیة لتشمل القیم  بیرش

 رزمیةالخوا اجزاء . و تبین التجارب أیضا أنال-ام-اكسلغة لھیكل و محتوى  العنقودي بالتجمیعالبیانات مرتین فقط للقیام 

األمر الذي یجعلھا مناسبة ، المستوى الخطي في تحلیل المساحاتلدیھا نمو خطي في التحلیل الزمني و نمو دون   المقترحة

بالمئة وھي نسبة عالیة في   89.5 ھوالمقترحة  رزمیةالخوادقة معدل للبیانات ذات الحجم الكبیر.  وقد بینت التجارب أن 

 لبیانات الغیر منظمة و الشبھ  منظمة.ا تجمیعمجال 

 استخراج ، لغة الرقم القابلة لالمتدادتحلیل  ، البیاناتالعنقودي،  تحلیل  التحلیل، لغة الرقم القابلة لالمتداد:  الرئیسیة الكلمات

 بیاناتال واعدق تحلیل الشبكة العنكبوتیة، تحلیل ، الخوارزمیات البیانات،

 

 

 



 



         

          

          

           

             

         

           

            

     





            

          

          

            

              

 

            

            

           

          

  

           

         

           

          

           





          

  

              

    

       

   

     

            

            

    

  

       

            

   

            

           

     





          

             

  

          

         

         

     

       

           

          

  

            

   

   

            

        

       





           



     

             

        

  

           



   

          

          

  

             

           

            

            

       





 



            

              

            

          

   

   

           

           



        





          

          

               

            

            

            

            

           

              

           

     

       

             

       

            

         

   

         

         

          

            

           





      

              

           

               

               

        

          

           

         

           

  

        

           

             





    

       





  

            

   

            

          

             

              

           

            

            

            

         

           

         

             

      

        

              

        

        





         





          

            

             

       

           

              

           

     

           

         

           

       

     

          

      





  

           

             

           

            



  

            

               

   

  

             

              

   

  





       

           

        



        





 

           

           

        

           

              

                 

              

              

                

               

            

             

            

  

  

       

          







           

          

    

 

           

     

 

            

         

           

             

       

            

           

        





    

            

              

        

 


  


 


  


           

          

  

         

         

            

          

           

            

              

    

              





               

               

           

              

         

              

               

              

                  

                

             

            

            

    

               

               

             

             

            

          





    

       





 

          

             

            

          





 

 

             

           

              

         

             

           

 

  

              

        





            

         



           



    

 

 

   

              

          

            

             

   

  

  

               





          

         





           

             

           

             

           

              

   

              

          

               

         

             

           

     

              

                

           





              

         

              

          

               

            

     

             

           

           

             

       

  

             

 





      

           

            

               

           

      

         

             

         

            

             

          

            

      

         

             

           

           

          





             

 

              

          

           

 

           

          

            

            

             

            

  

               

              

          

            







      



           

              

          

           

            

            

         

         

         

      

     

           

            

           







  

             

              

             

      

         

             

        

             

         

             

            

  

   

             

          

          

             

            

         





           

             

   

             

          

 

           

           

          

       

            

                 

 

     

    

    

    

              

    





 

 

 

            

           

             

          

        

             

           

             

              

        





 

       

  

             

          

            

 

      

           

         

        

            

  

           





           

             

            

           

    

     

         

          

            

          

   

            

             

            

               

          

           







 

  

    

 

 

  

    

  

 

 

  

    

  

 

     





 

 

  

    

 

 

  

    

   

 

 

  

   

   

 

 

    





 

             

               

       

            

             

          

           

             

            

      

    



              

          

         

       

       

              





             

                  

            

            

             

 

      

             

           

          

               

              

    

               

            

          

              

           





    

   





              

     

     

      

               

                

             

           

              

            

                 

          

              

          



                 





               

              

          

            

     

    
 


   
 



     
 
   

 
 


    

   


    
   
 


      

                 





    

  


   
 
    
 


    
 

 
     
   
 
    
 
   

 
 

 


              

               

                 

             

 

    

                

             

             

               





                 

           

   

     

             

              

               

           

             

              

          

           

            

             

              

            

           





   

          

          

     

     

       

      

          

              

             

              

       

        

     
     




     
     





      

 


 
 

 




   
   

             

              

            

             

                

              

            

     
 


   
    
       
     
     
       
  


       

 






       

           

      

   

               

               

              

            

   

  

              

              

           

  

  

       

            

              





   

          

   

      

      

     

 

          

              

       

       

      

       

              

            

            

    

        





    

       





      

           

           

            

      

            

             

 

       

  
    
     
    
       

      
 


      
    
   
         

 


            

               

              





            

            

               

     

             

             

 

      

                

             

             

      

   

            

             

             







       



              

      

          

              

             

   

            

                

             

           

                 

            

                

     

    

            

           

               

           

 





         

            

        

   

              

           

          

              

            

               

             

              

    
 


  
      
          
         

 
            






      

           

              

        

      

                

                

          

              

       

       

           

     

           

            





  

              

       

 

            

             

           

         

            

      

              

              

 

   

   

  

             

              

              

            





  

    

    

   

         

           

  

           

            

             

            

         

            





               

 

            

           

         

          

              

             

         





 

 

 

            

           

         

            

            

          

          

             

            

        





 

          

            

              

             

            

          

            

          

          

         

            

           

            

   

            

           

            

             

           





    

           

            

             

               



            

           

            

         

            

           

               

           

          

             

             

     

          

              

       





   

           

             

           

    

           

           

           

            

            

             

             

          

              

           

     

    

                  





             

           

 

    

            

        

    

            

   

             

          

   

             

           

               

               

              

              

              





          

            

              

      

             

              

            

             

             

              

            

      



            

            

         

          

             

       

    





    

    

            

            

           

            

            

         

            

          

             

            

              

             

            

         

            

    

            

              

         





              

          

            



             

             

           

             

              

              

             

             

            

            

 









    

             

       

    
 


    
     
  
  
  


           

      

 

           

          

            

          

  





 

 

 

           

            

            

            

            

           

           

     

  

          

            





 

             

            



             

           

            

            

             

         

        

         

    

         

              

             

              

 

 









                

      

  

           

            

                

    

 

            

              

       

      

           

 

          

           

         





             

           

           

           

    

             

           

         

            

          

           

             



            

         

              

              

     

           

          





         

              

               

            

                 

      




  








    



   


  

   


  

    
   


  

   


  

  

               

            





   








   






   
   
   
   



   
   
   
   



   
   
   
   



   
   
   
   



   
  
  
   



   
   
   
   





 

           

              

             

   

     




 
 

 
  


 
 

 
 


        
        
        
        

     




 
 

 
  


 
 

 
 


        
        
        
        

     




 
 

 
  


 
 

 
 


        
        
        
        





     




 
 

 
  


 
 

 
 


        
        
        
        

              

                 

             

              

             

          

    

    



 




     
     
        
        

  

             

             

             





           

             

               

           

              

               

             

        

             

             

            

         

                

               

            

       

             

             

           

           

           





              

           

                

           

 

            

              

              

           

          

            

           

              

            

        

        

   





          

          

          





     

     





     

     





              

           

             

            

             

               

            

      

 

           

           

           

           

       





 

  



              

     

  

            

             

             

         

     

     





     

           

   

         

          

         

 

          

            

      

      

      

      

        

        

       





  

            



           

               

            

           

                 

       

            

            

 

            

           

       







             

            



           

            



         

       

            

    



           

 

 

  





               



           

           

       

          



         

               

      

        

     

            

          



             

            

       

       







           



             

       

   

           

           

 

             

     

            

           

       

       

           

              

 



         





            

         

          

          

           

     

             

        

  

             

           

       

       

            

         

      

              

          

      

       





               

       



           

              

      

            

            





         

           

             

         



        

       

              

          





              

       

              

             

                

         



          

            

          

       

        



           

           

         

  

          

          

           

    





             

          

      

  



       

              

        

              

    

              

      

          

     

               

          

         

           

         

      





             

         

           

          

         



           

  

            

     



         

 

           

       



           

          

             

           





         

       

          

        

         

          

   

      

       

             

    





 

   

         

 

  

 

 





    



   



   

 

       

 

        

      







  

 

     



 

  

   

          

   



      

   

       

    

   

      





      

  

  

   

   

 

     

      

        

       

    

  

 

    

           

       

          

  

    

 

      





   

 

         

         



     

 



  

        

 



       




