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  ?MATLAB   2016bבגרסת מה חדש 

מכל סוג בקלות. פיצ'רים חדשים מאפשרים גישה נוחה  מידעהגירסא החדשה מאפשרת לעבוד עם 

  שמור. הואעיבוד מקדים ואנליזה של מידע ללא תלות בפורמט בו  ,למידע

  

  :ataDבתחום העבודה עם 

  

1. Timetable Data Container – ניהול מידע המיוצג בזמן בקלות עם  טיפוס נתונים חדש המאפשר

  שליפת מידע מבוססות זמן.פעולות כמו סנכרון ו

  

Timetable אלא נוספת בטבלה, עמודה ל אינו נחשבאשר טבלה שמקשרת זמן לכל שורה,  היא למעשה

ן זמ עם בטבלה, אנו עובדיםשורות ועמודות  במקום לעבוד עם ,כלומר .מאפיין של כל שורה בטבלה

  .ועמודות

 לא שבניגוד, אםויכולה להכיל משתנים מסוגים שוני tableלעבודה עם דומה   timetableהעבודה עם

ספציפיות לזמן כדי לבצע עיבוד מקדים, לסדר את  פונקציותלטבלה הרגילה, היא מוסיפה עוד הרבה 

  .המידע מחדש, להוציא מידע ספציפי ולסנכרן מידע בזמן

  

  

2. String Array –  טיפוס נתונים חדש המאפשר שמירה, עיבוד והשוואה של מידע טקסטואלי באופן יעיל

  ואינטואיטיבי.

  

String  .שמאפשרות לעבוד עם  פונקציותנוספה רשימה שלמה של מיועד לעבודה יעילה ונוחה עם טקסט

 לקרוא, stringלמשתנה  charאו  cellשתנים מסוג ממר המאפשרות בין היתר לעבו המשתנה החדש

לחבר , מערכים של טקסט למייןו לאותיות מסויימות, לחבר, לפצל לגשת, stringהישר למשתנה  מקבצים

 ., למצוא מילים לפי האות הראשונה או האחרונה ועודמילים על ידי אופרטור +

string יותר מבעבר. באופן מהירעם טקסט ביצוע פעולות ומר טקסט בזיכרון באופן יעילי ומאפשר ש 

string אפשר לאנשים שעובדים במ NLP  אוML  עם מידע בצורת טקסט, לעבוד באופן יעיל

  ואינטואיטיבי.
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ו חדשות שנוספ פונקציותשלב העיבוד המקדים צורך זמן רב בעבודה עם מידע.  –עיבוד מקדים  .3

 לדוגמא: מאפשרות לייעל ולזרז את התהליך.

- ו  fillmissingפונקציות ייעודיות כמוטיפול במידע חסר או שגוי בקלות האמצעות  -

standardizeMissing .  

יות שמבצעות סכימה מצטברת אפשרות להתעלם מערכים חסרים בעבודה עם פונקצ -

)(cumsum,cummax,cummin. 

, באמצעות פונקציית duration-ו datetimeחלוקה למקטעים במרווח קבוע של מערכי זמן מסוג  -

discretize. 

  

  :ataDig Bבתחום העבודה עם 

היום, כאילו  מידע שאינו מתאים לגודל הזיכרון באותו אופן שעבדנו עדפיצ'רים חדשים מאפשרים לעבוד עם 

. נוכל לעבוד עם כלים אלה במחשב האישי או עם פונקציות מוכרותואותן  היה זה מידע רגיל, עם אותו סינטקס

Spark  עלHadoop מבלי ללמוד תכנות ,big data.  
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1. aArrays for Big Dat allT – מתאים  ים חדש המאפשר עבודה יעילה ונוחה עם מידע שאינונטיפוס נתו

  הזיכרון.לגודל 

  

Tall של המחשב או של  גדול מדי לזיכרון מידעהמאפשר עבודה עם טיפוס נתונים חדש  הוא)cluster ,(

  .כלומר מעט עמודות והרבה שורות ",גבוה"שיש לו מבנה 

מאפשרות לעבוד באופן אינטואיטיבי  tall arrays, המידעבמקום לכתוב קוד מיוחד שמתחשב בגודל של 

  לזיכרון. ומתאיםהיה קטן  המידעובאותה צורה שהיינו עובדים אם 

 tallנוספה תמיכה רחבה לעבודה עם לשם כך ולימוד מכונה, ויעילה עבור בניית מודלים  tallהעבודה עם 

  .בהן השתמשנו עד היום בתחומים אלה, עם אותן פונקציות מוכרות

כאשר העבודה מול  ,sparkעם או בלי  clusterבמחשב האישי או על  להתבצעיכולה  tall העבודה עם 

spark מאחורי הקלעיםבאופן אוטומטי  מנוהלת.  

  

  

  

2. Big Data Algorithms 

 , מידע הגדול מדי לזיכרון, באמצעותataDig Bולימוד מכונה על סטטיסטיים מימוש אלגוריתמים 

™MATLAB® and Statistics and Machine Learning Toolbox.   

  

עם חלק קטן תחילה יתבצע  big dataפיתוח אלגוריתמים בתחומי סטטיטיקה ולימוד מכונה עבור 

  :תלכל אחת מהאפשרויות הבאו up-scale יבוצעמהמידע(המתאים לזיכרון) במחשב האישי, ולאחר מכן 

  ל גבי המחשב האישי.מידע גדול שאינו מתאים לזיכרון, עעבודה עם 

  עבודה עם מידע המפוזר על גבי מספרclusters באמצעות ,MATLAB Distributed Computing .

™Server 

  עבודה עם מערכותBig data  כגון® Hadoop ו-®Spark . 
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3. Arrays tall arallel Support forP 

על מנת להאיץ ביצועים, על גבי  מקבילייכול להתבצע באופן  tall arraysבאמצעות  ataDig B עיבוד

  . Spark, או MDCSהמחשב האישי, 

  

  

  

4. Deploying Big Data Applications  

, Sparkעל גבי המחשב האישי או הרצה מקומפלת,  אפליקציהבאמצעות  יכול להתבצע ataDig B עיבוד

  .MATLAB API for Sparkאו באמצעות  all arraystבאמצעות 

  

  

  

  

  

  

 


