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مقدمه
هدف از این تمرین آشنایی عملی با دیتابیسهای  NoSQLبه عنوان دیتابیسهای مقیاسپذیر اکوسیستم کﻼنداده
است.
در این تمرین با سه سامانه مدیریت بانکاطﻼعاتی زیر کار خواهید کرد :
 MongoDB .1به عنوان نماینده بانکهای اطﻼعاتی Document Oriented

 HBase .2به عنوان نماینده بانکهای اطﻼعاتی سطرگسترده )(Wide Row
 Neo4j .3به عنوان نماینده بانکهای اطﻼعاتی گرافمحور

جزییات تمرینها و مستندات مورد نیاز برای هر یک ،در ادامه آمده است.
ً
دقت کنید که بانکهای اطﻼعاتی  NoSQLرا معموﻻ به عنوان دیبابیسهای جانبی ) (Not Only SQLو بسته به
نیاز خاصی که در کسبوکار داریم استفاده میکنیم .بنابراین آنها را به عنوان جایگزینهای  SQLدر نظر نگیریدNo ).

(SQL
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بخش اول ( ذخیره اطﻼعات بدون ساختار /کار با MongoDB

در بخش اول تمرین ،برای ذخیره اطﻼعات کاربران یک سایت فرضی از مانگو استفاده میکنیم و بعد از ذخیره
اطﻼعات ،با انجام چند پرسوجوی ساده ،نحوه کار با این دیتابیس محبوب را فراخواهیم گرفت.
توضیح موردکاربری مساله :

فرض کنید قصد طراحی سایتی برای آموزش مجازی و خرید و فروش دورهها را دارید .در این سایت ،افراد میتوانند
در دورههای مختلف ثبت نام کرده و با پرداخت هزینه ،دورههای آموزشی را بگذرانند .مدرسان هم میتوانند دروس مختلف
را تعریف و محتوای آموزشی آنها را بارگذاری کنند .این بخش از سامانه ،با دیتابیسهای رابطهای مدیریت خواهد شد.
اما از آنجا که مدرسان سایت ،رزومههای مختلفی خواهند داشت )دانشگاههای مختلف ،مقاطع و رشتههای مختلف،
مدارک غیر دانشگاهی ،جوایز  ،کنفرانسها  ،مسوولیتهای اجرای و  ،(...میتوان کل اطﻼعات سوابق کاربران را به
صورت  jsonو در دیتابیس مانگودیبی نگهداری کرد که انعطاف پذیری ﻻزم برای ذخیره دادههای بدون ساختار و بسیار
متغیر را داشته باشد.
برای برقراری ارتباط بین دو دیتابیس رابطهای و مانگودیبی ،کلید جدول یوزر در دیتابیس رابطهای )یا یک فیلد
منحصر بفرد دیگر مانند ایمیل یا کدملی( ،باید در کالکشن متناظر در مانگودیبی ذخیره و ایندکس شود.
در این تمرین ،فقط به ذخیره اطﻼعات صد هزار کاربر در قالب جیسان در مانگودیبی و کار با این دادهها میپردازیم.
دریافت اطﻼعات

برای ایجاد صد هزار کاربر از امکانات ایجاد کاربر تصادفی سایت  randomuser.meاستفاده میکنیم .این سایت که
ملیت ایرانی را هم پشتیبانی میکند ،از طریق  ،APIیک تا پنج هزار کاربر تصادفی با ملیت و مشخصات داده شده تولید
کرده ،به ما در قالب جیسان برمیگرداند .نمونهای از دادههای تولید شده توسط این سایت را در زیر مشاهده میکنید:
{
[ "results":
{
"gender": "female",
{ "name":
"title": "Ms",
",نيايش" "first":
"نژاد سلطانی" "last":
},
{ "location":
{ "street":
"number": 8962,
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"name": ""استقﻼل ميدان
},
"city": ""يزد,
"state": ""تهران,
"country": "Iran",
"postcode": 59373,
"coordinates": {
"latitude": "7.5752",
"longitude": "162.0874"
},
"timezone": {
"offset": "-5:00",
"description": "Eastern Time (US & Canada), Bogota, Lima"

}
},
"email": "nyysh.sltnynjd@example.com",
"login": {
"uuid": "c5e3eaf3-80e9-4693-8eb6-aa3c64c04480",
"username": "happyostrich714",
"password": "qwert1",
"salt": "b5JyKob5",
"md5": "a240f2718337bc2cfee83b01b8b492d4",
"sha1": "0d2a39cb9bbec1893731f529875a9809c7d6478f",
"sha256": "20a123ea18446e5a515d406df7ad5931d7af4d82a31a30d3dffd096d536c914a"

},
"dob": {
"date": "1955-12-06T15:34:18.796Z",
"age": 65
},
"registered": {
"date": "2015-11-17T00:53:50.137Z",
"age": 5
},
"phone": "037-02250625",
"cell": "0932-136-2921",
"id": {
"name": "",
"value": "None"
},
"picture": {
"large": "https://randomuser.me/api/portraits/women/41.jpg",
"medium": "https://randomuser.me/api/portraits/med/women/41.jpg",
"thumbnail": "https://randomuser.me/api/portraits/thumb/women/41.jpg"
},

"nat": "IR"
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}
],
{ "info":
"seed": "b4fc8f16a480868c",
"results": 1,
"page": 1,
""version": "1.3
}
}

کافی است همین جیسان دریافت شده را در مانگو دی بی ذخیره کنید )البته اطﻼعات موجود در فیلد  resultsو آن
هم به ازای هر کاربر در یک سند جداگانه ذخیره خواهد شد(.
برای دریافت اطﻼعات کاربران )که برای این تمرین حداقل نیاز به صد هزار کاربر خواهیم داشت( ،میتوانید از کد
پایتون زیر استفاده کنید )البته کد را باید اصﻼح کنید که این تعداد کاربر دریافت و در مانگو ذخیره شود( :
import requests, json
"url = "https://randomuser.me/api/
}"querystring = {"nat":"ir", "results":"5000
)response = requests.request("GET", url, params=querystring
)data = json.loads(response.text
)print(data

دانلود مانگودیبی و ساخت کالکشن کاربران

مانگو دی بی را نصب کرده 1و کالکشن  usersرا درون دیتابیس ) metadataاین دیتابیس هم باید ایجاد شود(
بسازید .میتوانید از خط فرمان مانگودیبی یا ابزارهای گرافیکی رایج مانند  MongoDB Compassیا Robo 3T2

برای این منظور استفاده کنید.
عﻼوه بر کتاب درسی معرفی شده ،کتاب کوچک  The Little MongoDB3میتواند راهنمای سریع شما برای کار
با مانگو در این تمرین باشد.

https://bit.ly/2XWSqM7
https://robomongo.org/
https://openmymind.net/mongodb.pdf
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گام اول تمرین

در گام اول ،با فراخوانی آدرس  https://randomuser.me/api/?nat=irاطﻼعات چندین کاربر تصادفی را
دریافت و در مانگودیبی به صورت دستی ذخیره کنید و بررسی کنید چه فیلدهایی توسط خود مانگو به صورت خودکار،
به دادهها افزوده میشود.
سپس با استفاده از کتابخانه  pymongo4کدهای دریافت اطﻼعات فوق را به گونهای تغییر دهید که همزمان با
دریافت اطﻼعات کاربران ،آنها را در مانگو هم ذخیره کنید.
با دستور  ،countمطمئن شوید که صد هزار داده ،دریافت شده باشند.
خروجی گام اول

نحوه ورود دستی دادهها در مانگو،کدهای نوشته شده برای درج اطﻼعات و نحوه اطمینان از درج صدهزار سند در
گزارش آورده شود.
گام دوم – دستورات اصلی

در گام دوم به دستورات پایه مانگودیبی میپردازیم و به سواﻻت زیر پاسخ میدهیم :
 .1نام و نام خانوادگی کاربرانی را پیدا کنید که باﻻی  ۵۰سال سن داشته و ساکن نیشابور باشند.
 .2قصد ارسال هدیه به کاربرانی داریم که بیش از بیست سال است که در سایت ما ثبت نام کرده اند .نام
خانوادگی ،آدرس و موبایل این کاربران را بیابید.
 .3تاریخ ثبت شده برای تولد) (dobو زمان ثبت نام به میﻼدی است .می خواهیم در کنار این تاریخها ،یک فیلد
جدید اضافه کنیم با نام  year_persianکه سال متناظر تقویم فارسی تولد و ثبت نام را هم داشته باشیم .از
دستور  updateو یک فرمول ساده تبدیل سال میﻼدی به شمسی ،استفاده کرده ،این تغییر را اعمال کنید.
 .4قصد داریم در پایان هر روز ،به تمام افرادی که امروز ،روز تولدشان است ،یک ایمیل ارسال کنیم و کد
تخفیفی برای آنها بفرستیم .دستوری بنویسید که با اجرا شدن آن در هر روز ،نام و نام خانوادگی و ایمیل ان
اشخاص به ما برگردانده شود.
 .5ذخیره پسورد به شکل خام در اطﻼعات کاربر ،کاری غیرحرفهای است .میخواهیم این مشکل را برطرف
کنیم .چه راه حلی برای حل مساله پیشنهاد میکنید؟ راه حل را ابتدا روی یک سند خاص ،امتحان کنید و
مطمئن شوید بعد از اعمال تغییرات ،آن کاربر خاص را با داشتن یوزنیم و پسورد ،میتوانید پیدا کنید .سپس
تمام کاربران را به روز رسانی کنید.

https://pymongo.readthedocs.io/en/stable/tutorial.html
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خروجی گام دوم

دستورات نوشته شده  ،خروجی و زمان اجرای هر کوئری
گام سوم – دستورات تجمعی و آماری )(Aggregate Functions

 .1میخواهیم یک کمپین تبلیغاتی برای سایت ایجاد کنیم .برای این منظور باید کاربران را به سه گروه سنی
تقسیم کنیم  :نوجوانان  /جوانان و افراد میانسال به باﻻ .دسته اول سنی کمتر از  ،16دسته دوم سنی بین 16

تا  30و دسته سوم ،باﻻتر از  30سال خواهند داشت .دستوری بنویسید که تعداد هر گروه را برگرداند.
 .2تعداد کاربران هراستان را به تفکیک ﻻزم داریم .چگونه این اطﻼعات را تولید میکنید ؟
 .3برای تمام افرادی که آفست  timezoneآنها برابر  +5:00است ،فیلد شماره موبایل) (cellرا کﻼ حذف
کنید .حال تعداد افرادی را بیابید که شماره موبایل ندارند.
 .4میانگین سن کاربران استان تهران را با میانگین سن کاربران سایر استانها مقایسه کنید.
 .5کدام شهر بیشترین کاربر و کدام شهر ،کمترین کاربر را دارد.
خروجی گام سوم

دستورات نوشته شده  ،خروجی و زمان اجرای هر کوئری
گام چھارم – بررسی کارآیی شاخصھا

با توجه به ساختار انعطاف پذیر مانگو ،استفاده از شاخصها درفیلدهایی که درجستجوها ،به کرات استفاده می شوند
نقش مهمی در کارآیی برنامه ما خواهد داشت .برای برخی از سواﻻت فوق که در زیر تعیین شده است ،ابتدا مشخص کنید
چه شاخصی باید ایجاد شود )روی چه فیلدهایی/صعودی یا نزولی( و بعد از ایجاد شاخص ،میزان افزایش سرعت
پاسخگویی به همان سوال را گزارش کنید.
سواﻻت :

گام دوم  :سوال ۱و  ۴و ۵
گام سوم  :سوال  ۲و .۵
گام پنجم – ) اختیاری – نمره اضافی(

با استفاده از امکان  Map/Reduce5در مانگودیبی ،میانگین سن کاربران را به تفکیک هر شهر به دست آورید.

https://api.mongodb.com/python/2.0/examples/map_reduce.html
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بخش دوم  :مدلسازی دادهها با گراف  /کار با دیتابیس Neo4j
در این بخش به بررسی عملی یک بانکاطﻼعاتی گراف محور رایج و محبوب با نام  Neo4jخواهیم پرداخت.
دیتاست مورد استفاده در این بخش ،دیتاست معروف  Movielens6که پایگاه داده ای از فیلمها ،بازیگران ،کاربران و
امتیازات داده شده هر کاربر به هر فیلم است .نمونهای از مدلسازی این دیتابیس با گراف  ،با سه نوع نود فیلم ،کاربر و ژانر در
زیر نمایش داده شده است :

با توجه به اینکه هدف اصلی از این تمرین ،کار با دیتابیس گرافمحور  Neo4Jاست ،کدهای پایتون ﻻزم برای
مدلسازی و درج اطﻼعات در این دیتابیس در اختیار شما گذاشته شده است.
پیش نیازھا :

 دانلود دیتاست  – MovieLens7نسخه ). 1Mفایل  READMEحاوی توضیحات دیتاست است(
 دانلود  Neo4jو نصب آن  - 8می توانید از نسخه داکر آن هم استفاده کنید.
 درج دیتاست دانلود شده در  Neo4jاز طریق نمونه کد نوشته در این آدرس – 9پوشه ) ingestionکه به
جای نسخه  100kموجود در آن ،از دادههای  1Mفوق ،استفاده کنید(
 کار با دادهها و آشنایی با زبان  Cypherبه کمک مثالهای مرتبط با دیتاست تمرین در این آدرس

10

خﻼصه ای از کارهای انجام شده در این بخش را در ابتدای گزارش این بخش حتما ذکر کنید.
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https://grouplens.org/datasets/movielens/
https://grouplens.org/datasets/movielens/
8
https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/installation/windows/
9
https://github.com/tkcsdvd/neo4j-movielens
10
http://guides.neo4j.com/sandbox/recommendations
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سواﻻت و پرس و جوھای مورد نیاز

خروجی اصلی این بخش ،پاسخ به پرس و جوهای زیر از طریق  Neo4jخواهد بود :
 .1چه ژانرهایی در این دیتاست وجود دارد ؟
 .2تعداد کل فیلمها چقدر است ؟
 .3تعداد امتیازات داده شده به فیلم  Silence of the Lambsدر هر رده امتیازی را به دست آورید )چه تعداد
امتیاز  ،۱چه تعداد امتیاز  ۲و ( ....
 .4تعداد امتیازات هر فیلم را به دست آورید و نتایج را به صورت نزولی مرتب کنید.
 .5کدام ژانر ،بیشترین فیلم تولید شده را به خود اختصاص داده است ؟ کدام ژانر بیشترین امتیاز کاربران و کدام ژانر
کمترین امتیاز را به دست آورده است ؟ )میانگین امتیاز برای هر ژانر را در نظر بگیرید – برای انجام این مرحله هم
احتماﻻ نیاز به پیش پردازش خواهید داشت(
.6

عنوان فیلمهای تولید شده در سال  ۲۰۰۰را به دست آورید) .یک مرحله پیشپردازش بر روی دادهها نیاز است که سال تولید فیلم
از عنوان آن جدا شود(

 .7با توجه به فیلد  Occupationدر فایل  ، users.datبرنامه نویسان ،به کدام فیلم بیشترین امتیاز را دادهاند؟
)کدام فیلم ،تعداد امتیاز  ۵بیشتری دریافت کرده است /نیاز به میانگینگیری نیست(
 .8پنج فیلم محبوب رده سنی  ۱۸تا  ۳۴سال ،را به دست آورید) .میانگین امتیاز را محاسبه کنید  /رده سنی در فایل
 users.datقرار گرفته است(.
 .9بیست فیلم محبوب را به دست آورید)باﻻترین میانگین امتیازات(  .با این شرط که حداقل صد کاربر به آنها رای
داده باشند.
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بخش سوم  :دیتابیسهای سطرگسترده  /کار با HBase
دیتابیسهای سطرگسترده مانند کاساندرا یا  HBaseبرای ذخیره دادههایی ساخته شدهاند که ساختار کلید/مقدار

دارند به نحوی که با داشتن کلید ،بتوان تمام اطﻼعات موجود در بخش مقدار را با سرعت بسیار باﻻ خواند و پردازش
کرد.
فرض کنید میخواهیم اطﻼعات امتیازهای داده شده به یک فیلم را ذخیره کنیم .در اینجا ،کلید همان نام یا شناسه
فیلم ) (RowKeyو مقدار ،امتیازهای مختلفی است که کاربران به آن فیلم دادهاند  .یعنی خود بخش »مقدار«،
حاوی ستونها یا بخشهایی ) (Column Familyاست که تعداد نامشخصی دارند .یک فیلم ممکن است تنها یک
نفر امتیازدهنده داشته باشد و فیلمی دیگر ،هزاران امتیاز داشته باشد)جدول  ratingsکه در آن،کلید هر سطر آن ،نام
فیلم و ستونهای آن ،هزاران امتیاز-شامل شناسه امتیاز دهنده ،زمان ،امتیاز -خواهد بود( .به همین دلیل به این
دیتابیسهاWide Row ،یا  Column Familyمیگوییم.
در جدول فوق تنها بر اساس کلید سطر ،میتوانیم جستجو کنیم .حال اگر به ازای هرکاربر هم بخواهیم امتیازاتی که
داده است را داشته باشیم ،باید جدولی دیگر مشابه با شکل زیر داشته باشیم ) ratingنام  CFو عدد جلوی آن ،کد
فیلم خواهد بود که ترکیب این دو ،نام ستون را تشکیل میدهند(:

در طراحی دیتابیسھای سطر گسترده  ،باید دید رابطهای را کنار بگذارید و بسته به نیاز اطﻼعاتی و جستجوھایی که انجام
خواھید داد ،به طراحی جداول بپردازید .نگران افزونگی و تکرار دادهھا نباشید چون برای باﻻبردن سرعت جستجو در بین
میلیونھا رکوردی که در بین دهھا نود شبکه پخش شدهاند ،مجبوریم فضای دیسک را بیشتر از حالت نرمال ،مصرف کنیم.

در این بخش از تمرین ،میخواهیم دیتابیس  Movielensبخش قبل را با  HBaseطراحی کنیم و با وارد کردن چند
داده به صورت دستی ،به پاسخ چند سوال ساده در  HBaseبپردازیم.
پیشنیاز

باﻻ آوردن هدوپ و  Hbaseدر ایمیج کلودارا که تنظیمات آن از قبل موجود است و در محیط گرافیکی آن ،میتوانید
دستورات  Hbaseرا به راحتی اجرا کنید.
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گام اول

طراحی دیتابیس .با توضیحات باﻻ ،دیتابیس  MovieLensرا برای ذخیره در  Hbaseطراحی کنید .دقت کنید که
ممکن است برخی جداول ،ساختاری ساده و مانند جداول معمولی داشته باشند مثﻼ جدول  Filmکه میتواند حاوی
اطﻼعاتی مانند نام ،تاریخ ساخت ،بودجه  ،میزان فروش باشد و یا جدول کاربر و بازیگران که اطﻼعات پایهای سیستم را
درخود نگاه خواهند داشت .اما برای لیست بازیگران یک فیلم ،یک جدول با ساختار سطر گسترده خواهیم داشت که کلید
آن ،کد فیلم و ستونهای آن ،شناسه یا نام بازیگران خواهد بود .همینطور برای فیلمهایی که یک بازیگر ،در آنها حضور
داشته است و ....
خروجی این مرحله

لیست جداول طراحی شده )نام  /کلید سطر  /ستونها (
گام دوم.

در این گام ،با وارد کردن چند داده به صورت دستی )یعنی بدون نیاز به کدنویسی و با خود دستور درج در  (HBaseدر
جداولی که در باﻻ طراحی کرده اید به سواﻻت زیر پاسخ دهید :
 .1فهرست فیلمهای یک ژانر
 .2تعداد ژانرهای هر فیلم.
 .3کدام فیلم بیشترین تعداد امتیازدهنده )نه امتیاز( را داشته است ؟
 .4سه فیلم محبوب تر بازه سنی  ۴۵سال به باﻻ را بیابید )فارغ از اینکه چه تعداد رای دهنده داشته اند( .سه ژانر
محبوب این رده سنی را هم بیابید .
 .5میانگین امتیاز خانمها و آقایان در فیلمهای سال  ۱۹۹۵را به دست آورید.
خروجی

دستورات نوشته شده و خروجیها
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نکات تحویل
 مهلت ارسال این تمرین تا  ۲۵اردیبهشتماه خواهد بود.
 در این تمرین فقط مجاز به استفاده از زبان برنامه نویسی  Pythonخواهید بود.
 انجام این تمرین به صورت یک نفره می باشد.
 می توانید تمرین را حداکثر با یک هفته تاخیر ارسال نمائید  ،نحوه محاسبه تاخیر نیز به این شکل خواهد بود که به
ازای هر روز تاخیر  ۱۵درصد از نمره تمرین کسر خواهد شد.
 در انتهای ترم و بعد از ارسال همه تمرینها ،به صورت آنﻼین و از طریق اسکایپ تمرینها تحویل گرفته خواهد شد
که زمان آن متعاقبا از طریق سامانه مدیریت دروس اعﻼم میشود.
 افرادی که تمرین خود را تا قبل از تاریخ اعﻼم شده در سامانه آپلود نکرده باشند حق تحویل آنﻼین نخواهند داشت.
 می توانید برای پاسخ تمرین ها در اینترنت جستجو کنید اما وجود تشابه غیرمنطقی بین گزارش ها و کدهای ارسالی
تقلب محسبوب شده و نمره تمرین تمامی افراد شرکت کننده در آن صفر در نظر گرفته خواهد شد.
 گزارش شما در فرآیند تصحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،لطفا تمامی مواردی که در شرح تمرین از شما
خواسته شده را در گزارش ذکر نمائید.
 لطفا گزارش  ،فایل کدها و سایر ضمائم مورد نیاز را با فرمت زیر در سامانه مدیریت دروس بارگذاری نمائید.
HW2_[Lastname]_[StudentNumber].zip

در صورت وجود ابهام یا سوال می توانید از طریق رایانامه های زیر با دستیاران آموزشی تماس بگیرید.
smbanaei@ut.ac.ir

alikarimi120@gmail.com
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