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Task0: Αριθμός προϊόντων / χώρα

• Βρείτε τον αριθμό προϊόντων και το άθροισμα των 

πωλήσεων που έγιναν ανά χώρα, δοθέντος του 

αρχείου δεδομένων SalesJan2009.csv:

https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/SalesJan2009.csv


• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα του 

WordCount και να τον τροποποιήσετε κατά το 

δοκούν:

http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/Wor

dCount.java

• Να λυθεί με ένα Map/Reduce πρόγραμμα.

• Παράδειγμα αρχείου εξόδου (part-r-00000):

– Argentina 1 1200

– Australia 38 64800 

– Austria 7 10800

– …

Task0: Αριθμός προϊόντων / χώρα

http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/WordCount.java


Task1: N-Gram

• N-Gram είναι η συνεχόμενη ακολουθία N όρων από 

μια δεδομένη ακολουθία κειμένου ή ομιλίας

– Βρίσκει εφαρμογή στη φωνητική αναγνώριση

• Οι όροι μπορεί να είναι συλλαβές, γράμματα λέξεις 

κτλ ανάλογα με την εφαρμογή

• Παράδειγμα:

– Όροι: γράμματα, Ν = 3

• Ερώτηση: Βρείτε τα 3-grams που προκύπτουν από την πρόταση 

"good morning" 

• Απάντηση: "goo", "ood", "od ", "d m", " mo", "mor", … κτλ.

– Όροι: λέξεις, Ν = 2

• Ερώτηση: Βρείτε τα 2-grams που προκύπτουν από την πρόταση 

"good morning my friend" 

• Απάντηση: "good morning", “morning my", “my friend"



Task1: N-Gram

• Αλλάξτε τον κώδικα του WordCount έτσι ώστε να 

μετρά πόσες φορές εμφανίζονται διαδοχικά πέντε 

συνεχόμενες λέξεις (5-Grams).

• Χρησιμοποιείστε τα πιο κάτω δεδομένα

http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/data

set.zip

http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/dataset.zip


Task2: Anagram

• Ένας αναγραμματισμός είναι ο σχηματισμός λέξης 

με μετάθεση των γραμμάτων μιας άλλης λέξης

• Π.χ

– Refills→fillers

– Relayed→layered

– Rentals→antlers

– Rebuild→builder

• Βρείτε τους αναγραμματισμούς στο αρχείο: 

http://www.puzzlers.org/pub/wordlists/unixdict.txt

http://www.puzzlers.org/pub/wordlists/unixdict.txt


Task2: Anagram

• Κάποια αποτελέσματα της διαδικασίας reduce:

2 hasn't,shan't

2 cascara,caracas

2 ramada,armada

2 drawback,backward

2 bacterial,calibrate

2 bandpass,passband

2 aboard,abroad

2 wabash,bashaw

3 banal,laban,nabla



APPENDIX

• mapper and reducer classes are declared as inner classes 

to your application class

• Both inner classes have to be declared static in order not 

to depend on the parent class

• Hadoop uses reflection to create an instance of the class 

for each map or reduce task that runs

– reflection is a process of examining or modifying the run time 

behavior of a class at run time.

– job.setMapperClass(Map.class);

• Map.class is an object that represents the class Map on runtime

• If inner mapper or reduce class declared without the static 

keyword, the java compile actually creates a constructor 

which expects an instance of the parent class to be passed 

in at construction

http://www.javatpoint.com/java-reflection


Submission

• Implement each task as a separate eclipse project

– In total you need to implement 3 eclipse projects

• Zip each eclipse project separately along with its 

result file (part-r-00000) 

• Submit three zip files to Moodle by 5th of 

November @ 15.00


