
1

Μία Γρήγορη Προσεγγιστική Μέθοδος για
Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις

ΑντώνιοςΑντώνιος ∆εληγιαννάκης∆εληγιαννάκης (University of Maryland)(University of Maryland)
ΜίνωςΜίνως ΓαροφαλάκηςΓαροφαλάκης (Bell Labs, Lucent Technologies)(Bell Labs, Lucent Technologies)

Αντώνιος ∆εληγιαννάκης Μία Γρήγορη Προσεγγιστική Μέθοδος για Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις 2

Σχεδιάγραµµα Οµιλίας
Εισαγωγικά

Η ανάγκη για προσέγγιση δεδοµένων

Haar wavelets, συµβατικές wavelet συνόψεις

Το πρόβληµα µε συµβατικές wavelet τεχνικές

Προηγούµενη Μέθοδος: Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις [Garofalakis 
& Gibbons, SIGMOD’02]

Εγγυήσεις για µέγιστο σχετικό σφάλµα στη σύνοψη, αλλά µη αποδοτικός

Προσέγγισή µας: Αραιή Μέθοδος ∆υναµικού Προγραµµατισµού

(1+ε) – Προσέγγιση αλγορίθµου για µέγιστο σχετικό σφάλµα

Συµπεράσµατα & Τρέχουσα Έρευνα
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Η Ανάγκη Προσέγγισης ∆εδοµένων

Πολλές εφαρµογές συλλέγουν µεγάλες
ποσότητες δεδοµένων

Μεγέθη σχετικά µε χαρακτηριστικά εφαρµογής
OLAP συστήµατα, Περιβαντολογικές Εφαρµογές: GB-TB
Αισθητήρες (sensors): KB-MB

∆εδοµένα χρειάζονται
Αποθήκευση
Επεξεργασία
Συχνά, µετάδοση σε µακρινές περιοχές

Προσέγγιση δεδοµένων αναγκιαία όταν
υπάρχουν περιορισµοί χώρου, απόκρισης
ερωτήσεων ή χωρητικότητας (bandwidth)
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Η Ανάγκη Προσέγγισης ∆εδοµένων (2)

Πολλαπλά Οφέλη
Μειωµένες απαιτήσεις αποθήκευσης/bandwidth 
Γρήγορες, προσεγγιστικές απαντήσεις

Μικρές συνόψεις, αποθήκευση στη µνήµη
Συναθροιστικές ερωτήσεις, αναγνώριση περιοχών µε ενδιαφέρον
Απόλυτη ακρίβεια όχι πάντα αναγκιαία – αν απαντήσεις είναι
αρκετά ακριβείς
Πχ: “Ποια ήταν η µέση βροχόπτωση στην περιοχή A τον
περασµένο Ιούλιο”? 

Κατασκευή συνόψεων δεδοµένων??
Wavelets: Πολύ καλά για σχετικά “οµαλά” δεδοµένα

Περιβαντολλογικά: θερµοκρασία, πίεση, υγρασία…
Ευρεία χρήση σε βάσεις δεδοµένων σηµάτων/εικόνων
(signal/image)
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Haar Wavelet Μετασχηµατισµός
WaveletsWavelets:: ιεραρχική ανάλυση συναρτήσεων
Haar waveletsHaar wavelets:: πιο απλή βάση για wavelets
Αναδροµικός υπολογισµός µέσων όρων και µέσης
διαφοράς µεταξύ ζευγών

Ανάλυση Μέσοι Όροι Συντελεστές
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ΕύκοληΕύκολη επέκτασηεπέκταση σεσε πολυδιάσταταπολυδιάστατα δεδοµέναδεδοµένα

Haar wavelet µετασχηµατισµός: [4, 1, -3, 0]
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Haar Wavelet Συντελεστές

Απεικόνιση στο ∆έντρο
Σφάλµατος (Error Tree)
Περιοχή υποστήριξης (2level) 
Ερωτήσεις Σηµείων (point 
queries): χρήση συντελεστών
σε µονοπάτι προς δεδοµένο
Ερωτήσεις Εύρους (range 
queries): συντελεστές σε
µονοπάτι προς κάτω και άνω
όρια του εύρους
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Wavelet Συνόψεις ∆εδοµένων

Haar wavelet µετασχηµατισµός
Συµβατική διαδικασία: Μόνο B << N = |Πεδίο Τιµών| 
συντελεστές αποθηκεύονται
Συµβατική διαδικασία

Κανονικοποίηση: διαίρεσε συντελεστές στο επίπεδο j µε
Το j καθορίζει το επίπεδο στο δέντρο σφάλµατος
Κατάλληλη στάθµιση συντελεστών ανάλογα µε τον αριθµό
δεδοµένων που βοηθάνε να προσεγγίσουν

Αποθήκευση B κανονικοποιηµένων συντελεστών µε τις
µεγαλύτερες απόλυτες τιµές
Οι υπόλοιποι συντελεστές θεωρούνται 0
Αποδεδειγµένα βέλτιστο για ελαχιστοποίηση µέσου
τετραγωνικού σφάλµατος

j2
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Προβλήµατα Συµβατικών Συνόψεων
Παράδειγµα δεδοµένων και wavelet σύνοψης (|D|=16,  B=8 συντελεστές αποθηκεύονται)

∆εδοµένα 127  71  87  31  59   3   43  99   100  42  0  58  30  88  72  130

Απαντήσεις Wavelet    65   65  65  65  65  65  65  65   100  42  0  58  30 88  72  130

Πόσο ακριβής είναι η κάθε απάντηση που λαµβάνουµε?
Μεγάλες διακυµάνσεις στην ποιότητα των απαντήσεων

Στο ίδιο σύνολο δεδοµένων, µε µεγάλες συνόψεις, µε παρόµοιες τιµές
δεδοµένων, µε παρόµοιες πραγµατικές απαντήσεις

Κυρίαρχες αιτίες
Επιλογή βασισµένη στην ελαχιστοποίηση µέσου τετραγωνικού σφάλµατος
Ανεξάρτητη, greedy επιλογή (     µεγάλες περιοχές χωρίς συντελεστές!)

Απόλυτη Ακρίβεια!
Πάνω από 2,000% σχετικό σφάλµα!

Εκτίµηση = 195, πραγµατικές τιµές: d(0:2)=285, d(3:5)=93!



5

Αντώνιος ∆εληγιαννάκης Μία Γρήγορη Προσεγγιστική Μέθοδος για Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις 9

Λύση: Βελτιστοποίηση για Μέγιστο Σχετικό Σφάλµα

Κλειδί για ακριβείς προσεγγιστικές απαντήσεις: 

Ελαχιστοποίηση µέγιστου σχετικού σφάλµατος

di: πραγµατική τιµή δεδοµένου i
di: εκτιµούµενη τιµή δεδοµένου i
Λογικό όριο (sanity bound) “s” για να µην
κυριαρχείται to λάθος από πολύ µικρές τιµές
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Πιθανοτικά έλεγξε το µέγιστο σχετικό σφάλµα ελαχιστοποιώντας το
µέγιστο Κανονικοποιηµένο Σφάλµα (NSE) ανάµεσα σε όλες τις τιµές
M[v,b] = βέλτιστη τιµή του µέγιστου NSE για το υπόδεντρο του
συντελεστή cv για ανάθεση χώρου b σε ολόκληρο το υπόδεντρο

Έλεγξε όλες τις πιθανές αναθέσεις χώρου σε κόµβο και αριστερό υπόδεντρο
Για κάθε ανάθεση, υπολόγισε max του NSE των 2 υποδέντρων

Καθόρισε yv = πιθανότητα αποθήκευσης cv (πολ/σια του 1/q)
yv = αναµενόµενος χώρος συντελεστή cv (                  )
Πιθανοτικά επέλεξε συντελεστές για αποθήκευση

Προηγούµενη Τεχνική: Πιθανοτικές Συνόψεις ∆εδοµένων [GG02]

∑ ≤ Byv

v

u w

],bM[u,
Norm(u)

y]Var[v,max{minb]M[v, Ly]b[0,Lbb}],min{1,(0,y += −∈∈

]}LbybM[w,
Norm(w)

y]Var[v,
−−+

Συνεισφορά κόµβου σε NSE υποδέντρου

Όλες οι αναθέσεις σε
κόµβο, αριστερό υπόδεντρο
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Ο Στόχος µας και Σκίτσο της Λύσης µας

∆ηµιουργία αποδοτικής τεχνικής επιλογής συντελεστών
για ελαχιστοποίηση µέγιστου σχετικού σφάλµατος

Αποφυγή µεγάλης πολυπλοκότητας DP λύσης
O(NB log B) χρόνος, O(NB) χώρος
Ντετερµινιστική λύση [GK04] ακόµα πιο ακριβή σε χώρο/χρόνο

Αποδοτικός υπολογισµός και περιορισµένο χώρο
Πεδίο τιµών N, µέγεθος σύνοψης B
Πολλαπλές διαστάσεις, Ι/Ο αποδοτικότητα

Η λύση µας
Αραιός αλγόριθµος δυναµικού προγραµµατισµού
Χρήση λογαριθµικού υποσυνόλου αναθέσεων χώρου
∆εδοµένου ενός ε > 0, η λύση µας θα απέχει το πολύ κατά ένα
παράγοντα (1+ε) από τη βέλτιστη λύση του [GG02]
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Παρατηρήσεις/Κύρια Ιδέα

Βέλτιστο M*[v,x] είναι φθίνουσα µε το x
Πολλές M*[] λύσεις σε κάθε κόµβο µπορεί να
έχουν παρόµοιες τιµές για διαφορετικά x
∆ιατήρησε σε κάθε κόµβο λογαριθµικό
σύνολο αναθέσεων χώρου
Προσέγγισε M*[v,x] µε το M[v,b] του
αλγορίθµου µας

b είναι η µεγαλύτερη αποθηκευµένη ανάθεση χώρου
που είναι µικρότερη ή ίση µε το x
Εγγύηση ότι M*[v,x] ≤ M[v,b] ≤ (1+ε) M*[v,x]

v

u w
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Φύλλα στο ∆έντρο Σφάλµατος

Θεώρησε κόµβο v που είναι φύλλο (επίπεδο 0 δέντρου σφάλµατος)
Βρες φθίσουσες τιµές M*[v,b] για b=0, 1/q, 2/q, …, min{B,1} ως

1)}Norm(2v v),min{Norm(2
b],Var[cb][v,M v*

+
= M[v,x] τιµές µειώνονται

lv

Αποθήκευσε τιµές M[] για υποσύνολο b1 < … < bh

των αναθέσεων χώρου
Αποθήκευσε ανάθεση χώρου b1 = 0
∆ιάσχισε υπόλοιπες αναθέσεις χώρου από µικρότερες
προς µεγαλύτερες
Αποθήκευσε bi+1 > bi: M*[v,bi] > (1+ε) M*[v,bi+1]

∀x∈[bi, bi+1) απάντησε µε το bi

M[v,bi] ≤ (1+ε) M*[v, x]

Αποθήκευσε b1

lv

∆ιάσχιση/ψαλιδισµός
αναθέσεων

Χώρος ανάθεσης αυξάνει

bi bi+1

x

Απάντησε µε bi

Αφού δεν ίσχυε
αυτό για το x
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Επαγωγικό Βήµα: Εσωτερικοί Κόµβοι

Έστω lu, lw οι ταξινοµηµένες λίστες ανάθεσης χώρου
των παιδιών
Υπολόγισε τιµές M[], αναθέσεις χώρου σε v µε lu, lw

Ουσιαστικά θεωρούµε τις δυνατές αναθέσεις χώρου
στα 2 υποδέντρα
Χρειάζονται συνολικά |lu |⋅|lw| αναθέσεις χώρου?
Ευτυχώς ΟΧΙ

∀ πιθανότητα αποθήκευσης y του v υπολόγισε NSE 
τιµές για αναθέσεις χώρου στα 2 υπόδεντρα

Πρόσθεσε συνεισφορά leftVar/rightVar του κόµβου
στο max NSE κάθε υποδέντρου
Έστω Lu/Lw οι νέες ταξινοµηµένες λίστες

v
u w

ai-1 ai ai+1

Χώρος ανάθεσης αυξάνει

M[u,x] τιµές µειώνονται

lu

lw

bk-1bk bk+1

Lu

Lw

πρόσθεσε leftVar, 
rightVar
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Επαγωγικό Βήµα (συν.)
∀ πιθανότητα αποθήκευσης
y = 0,1/q,…,min{1,B} του v

L = merge(Lu, Lw)
Ταξινοµηµένη λίστα στις M’[v,x] τιµές, 
αναθέσεις χώρου από 2 υποδέντρα

M[] τιµές του v καθορίζονται από υπόδεντρο
µε µέγιστο NSE
∀ai∈Lu, θεώρησε ΜΟΝΟ την πιο αριστερή
τιµή bk ∈ Lw στα δεξιά της στη λίστα L

Μεγαλύτερες b τιµές απαιτούν περισσότερο
χώρο, δεν µειώνουν M[]

∀ai∈Lu, θεώρησε ΜΟΝΟ την πιο δεξιά τιµή bk
∈ Lw στα αριστερά της στη λίστα L
Αγνόησε αναθέσεις µε χώρο πάνω από B
Το πολύ |lu |+|lw| αναθέσεις συνολικά

v
u w

Χώρος ανάθεσης αυξάνει

M[u,x] τιµές µειώνονται

Lu

Lw

L

M[v, ai+bk+y] 
καθορίζεται από
υποδέντρο του ai (u)

ai bk

Αντώνιος ∆εληγιαννάκης Μία Γρήγορη Προσεγγιστική Μέθοδος για Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις 16

Επαγωγικό Βήµα: Εσωτερικοί Κόµβοι (συν.)

Ένωσε τις O(q) ταξινοµηµένες λίστες που παράχθηκαν
1 ταξινοµηµένη λίστα για κάθε πιθανότητα επιλογής του συντελεστή
στη ρίζα του υποδέντρου

Πόρισµα: Οι υπολογισµένες αναθέσεις χώρου προσεγγίζουν το
M*[v,x] σε ένα παράγοντα (1+ε) (όµοια µε τα 2 υπόδεντρα)

Απόδειξη στο κείµενο

Πρόβληµα: Αναθέσεις χώρου αυξάνουν στα υψηλά επίπεδα: (2q)j

Λύση: Ψαλιδισµός αναθέσεων µε επιπλέον κόστος προσέγγισης (1+ε)
Συνολικός παράγοντας προσέγγισης (1+ε)log N

N : πεδίο τιµών
Χρησιµοποιούµε ε’ = ε / log N για το επιθυµητό παράγοντα προσέγγισης



9

Αντώνιος ∆εληγιαννάκης Μία Γρήγορη Προσεγγιστική Μέθοδος για Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις 17

Πολυπλοκότητες

Βελτίωση και για βέλτιστη λύση (ε = 0)
Συνήθως B << N, αλλά B >> log N

O(B log N)O(log Ν min{loglogN/ ε, B})Μνήµη

O(NB)O(min{N log N / ε, NB})Χώρος

O(NB log B)O(min{N log N / ε, NB}) Χρόνος

MinRelVarε-ApproxRV
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Επεκτάσεις/Βελτιώσεις

Αρχικό στάδιο αποκοπής συντελεστών
Πολλοί συντελεστές έχουν πολύ µικρές τιµές
Πέταξε “ασήµαντους” συντελεστές, εφάρµοσε αλγόριθµο στους
υπόλοιπους Nz << N 
Πολυπλοκότητα εξαρτάται από το Nz, όχι το N (πολύ σηµαντικό)

Αλγόριθµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ελαχιστοποίηση
µέγιστου απόλυτου σφάλµατος

Υπολογισµός αναθέσεων χώρου σε ένα πέρασµα
Post-order υπολογισµός των αναθέσεων χώρου
I/O αποδοτικότητα

Εύκολη επέκταση σε πολλαπλές διαστάσεις
Λεπτοµέρειες στο κείµενο
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Πειράµατα

Συγκρίναµε τον ε-ApproxRV αλγόριθµό µας µε
τον MinRelVar

Χρόνος
Ακρίβεια

Κύρια ευρήµατα για ε-ApproxRV
Πραγµατική ακρίβεια αρκετά καλύτερη από το όριο
προσέγγισης
Σηµαντικά πιο γρήγοροι χρόνοι

1-2 τάξεις µεγέθους
Καλύτεροι χρόνοι και για τη βέλτιστη λύση (ε = 0)

Αντώνιος ∆εληγιαννάκης Μία Γρήγορη Προσεγγιστική Μέθοδος για Πιθανοτικές Wavelet Συνόψεις 20

Πειράµατα – Επεκτασιµότητα

Επεκτασιµότητα µε Πεδίο ΤιµώνΕπεκτασιµότητα µε το ε
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Πειράµατα – Ακρίβεια

Μεταβάλλοντας το ε Μεταβάλλοντας το Πεδίο Τιµών

Παράγοντας Προσέγγισης
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Συµπεράσµατα

Γρήγορη προσεγγιστική µέθοδος για wavelet συνόψεις
στοχεύοντας το µέγιστο σχετικό σφάλµα
Αραιή έκδοση προηγούµενης τεχνικής DP

Αποθήκευση λογαριθµικού υποσυνόλου αναθέσεων χώρου

I/O αποδοτικός υπολογισµός
Επεκτάσεις σε πολλαπλές διαστάσεις
Πειραµατική έρευνα έδειξε

Επεκτασιµότητα σε µεγάλα δεδοµένα
Αρκετά πιο ακριβείς λύσεις από τον παράγοντα προσέγγισης ε
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Τι Μένει?

Χρειαζόµαστε πολύ πιο γρήγορους αλγόριθµους για µέτρα σφάλµατος εκτός
του L2

Στόχος: (σχεδόν) γραµµική πολυπλοκότητα, γραµµικό χώρο
Όχι µόνο για µονοδιάστατα δεδοµένα

Greedy αλγόριθµοι φαίνονται πιο πιθανοί
Εγγυήσεις για ποιότητα λύσης (πόσο κοντά στη βέλτιστη?)

Βέλτιστος αλγόριθµος για µέσο τετραγωνικό σχετικό σφάλµα (Matias05)
Greedy αλγόριθµος (ΚΜ05) για ελαχιστοποίηση µέγιστου
απόλυτου/σχετικού σφάλµατος

Αποδοτικές επεκτάσεις σε πολυδιάστατα δεδοµένα? 

Greedy αλγόριθµος για πιθανοτικές συνόψεις
Όχι εγγυηµένος παράγοντας απόκλισης από βέλτιστη λύση, αλλά πειραµατικά
πολύ καλά αποτελέσµατα
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Ευχαριστούµε - Ερωτήσεις?


