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 مقدمه 

کالن  درس  نهایی  پروژه  انجام  از  و   هدف  بالدرنگ  داده  پردازش  کاربردی  سامانه  یک  طراحی  با  عملی  آشنایی  داده، 
رود پس از انجام این پروژه دیدی  دیتا است. انتظار می های روز دنیا در حوزه بیگ پذیر با استفاده از ابزار و کتابخانه مقیاس 

 ا کنید :  تجربی و شهودی نسبت به مفاهیم زیر پید

 های نوین اطالعاتی. ها در سامانه های توزیع شده و نقش محوری آن صف .1

 سان های متنی و  جی العاده آن در مدیریت داده سرچ و قدرت و کارآیی فوقاالستیک .2

 الوصول و کارآمد  پذیر سهل کاساندرا به عنوان یک دیتابیس سطرگسترده مقیاس  .3

 به کمک آن .  های پیچیده یادگیری ماشین بر روی حجم عظیم داده سازی الگوریتم اسپارک و سهولت پیاده  .4

دم سوپرست   .5 ابزار  یک  عنوان  نتایج پردازش و ساخت داشبوردهای  به  بصری سازی  برای  و کاربردی  دستی 
 تحلیلی 

 ها در تصمیمات مدیریتی سازمانی  های تحلیلی و نقش آن دیتابیس  .6

 سمت، در ادامه آمده است.جزییات پروژه و مستندات مورد نیاز برای هر ق 

 

های ذکر شده باشد و خود کارهای پردازشی و کدهای مورد  سعی شده است تمرکز اصلی پروژه، کار با ابزار و کتابخانه 
 نیاز، حجم کمی را به خود اختصاص دهد.  
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 انداز کلی سامانهچشم

پیام اطالع   هزارکانال حدود ده های  در این پروژه قرار است داده  یا توئیت  های داخلی رسان رسانی از  به    های فارسی و  را 
های بعدی  پست   ای بررسی کنیم و ضمن استخراج و ذخیره اطالعات مفید از آنها، بتوانیم برآوردی از زمان صورت لحظه 

  ها داشته باشیم . گذاری آن ها و یا تعداد اشتراک آن

که هر تیم یک مدیر یا هماهنگ کننده   تشکیل دهید های حداکثر چهار نفرهتیم ید توان، میاین پروژه با توجه به حجم کار 
داشت با دستیاران آموزشی می خواهد  با هماهنگی  باشد،  تیم شما حداکثر دونفره  تعداد اعضای  که  از  . در صورتی  توانید 

 انجام بخشی از کار، صرف نظر کنید.  

  توانید یکی از آنها را به دلخواه انتخاب نمایید : زیر هستند که می پروژه از قرار بع اصلی ورود داده در این امن

با یکی از  آن های داخلی مانند سروش، آی رسان پیام  .1 ها کار خواهد کرد.  گپ و بله خواهند بود که هر تیم، 
 توسط خود اعضای تیم باید نوشته شود.   هارسان کدهای خزش برای پیام 

 ه آن . های فارسی روزانتوئیتر و داده   .2

 ۳۶۵آوردهای فارسی بورس ایران مانند سهامیاب و ره های سایت ها و پیام توئیت .3

داده  تحلیل  و  خزش  امکان  بررسی  پروژه،  این  عملیاتی  پیام هدف  داخلیرسان های  توئیت  های  یا  فارسی و  ،  های 
داده  یافتن  و  هرکانالمانیتورینگ  با  مرتبط  آماری  پیام های  هشتگ  ها)رسان (در  توئیت (بر  و  پردازش   ها) ای  انجام  های  و 

 ها به کاربر از طریق داشبوردهای اطالعاتی خواهد بود.  ها به صورت بالدرنگ و نمایش آن های آن مختلف بر اساس داده 

 روند کلی پردازش داده در  سامانه نهایی از قرار زیر خواهد بود :  

  هوک یا  ها، به کمک وب دادهAPI   پیام کانال ، دریافت و وارد  یتر و سایتهای فارسی بورس یا توئ   رسان های هر 

کافکا در  گام   شوند.می  اولیه  و  پروژه  کل  دنیای  (هماهنگی  در  که  میشود  انجام  کافکا  طریق  از  مختلف  های 

 افزار است) واقعی هم همین نقش بر عهده این نرم 

 ) در گام اولPreProcess( ها  ها انجام شده، کلمات کلیدی و هشتگ داده های اولیه متنی بر روی  پردازش ، پیش
می  به عنوان متادیتا، در کنار داده استخراج  و  داده شوند  این  میگیرند.  قرار  وارد کانال دوم  های دریافت شده  ها 

 شوند. می 

 ) دوم  گام  داده persistenceدر  خاصی،  )،  پردازش  انجام  بدون  شده،  ذخیره  سرچ  االستیک  در  دریافتی  های 
 شوند . نال سوم می وارد کا

 ) در گام سومChannelHistory کلمات کلیدی ،  توئیت/ها براساس نام خبرگزاری یا ارسال کننده محتوی )، داده ،
شوند. هدف از این مرحله، ایجاد مکانیزمی برای  ها، اشخاص یا کلمات خاص، در کاساندرا ذخیره می هشتگ



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

4 
 

ها  یدی، هشتگ یا اشخاص/کلمات خاص است. سپس داده ها براساس نام کانال، کلمه کلبازیابی سریع پست 
 شوند.  وارد کانال بعدی می 

 ) در گام چهارمStatistics  ،اطالعات آماری مورد نیاز مانند تعداد اخبار در یک حوزه خاص، خبرگزاری خاص ،(
به روز رسانی می  آن،  مانند  و  این اطالعات در ردیس ذخیره می هشتگ خاص  وارد  شود.  سپس داده شود.  ها 

 شوند. کانال پنجم می 

 ) پنجم  گام  داده Analyticsدر  تحلیلی وارد  )،  مقاصد  برای  از خود متن دریافت شده،  غیر  به  دریافت شده  های 
 رسد.  شوند و چرخه پردازش داده به اتمام می می هوس کلیک 

 ها، باید بتوان :  همزمان با دریافت داده 

  ها درون االستیک سرچ انجام داد. ای کانال محتوای لحظه انواع جستجوهای متنی را روی 

  ها از ردیس، به کاربر نمایش داده شود.  ها توسط یک وب اپلیکیشن و با خواندن داده ای داده آمار لحظه 

  هوس، در لحظه قابل تولید و نمایش باشد.  به کلیک  سوپرستها پیچیده بااتصال انواع گزارش 

می  اینها،  بر  مدل خواهیعالوه  برخی  بتوانیم  پیش م  کرده، گروه  های  تولید  کاساندرا  به  اسپارک  اتصال  با  را  کننده  بینی 

(بندی خودکار (هشتگ زنی خودکار) و پیش  بعدی هر کانال را هم انجام دهیم.  دارای  بینی زمان ارسال پست  این بخش 

پردازش اضافه خواهد شد که کیفیت  گام پیش   بینی هشتگ، این مدل به بعد از ایجاد مدل پیش .  )امتیاز اضافی خواهد بود 

 ها، ارتقا یابد. زنی و استخراج کلمات کلیدی پست برچسب 

ها است  اما برای  گپ و مانند آن های داخلی مانند سروش، بله ، آی رسان هر چند تأکید اصلی پروژه بر استفاده از پیام 
 س از ساختن سامانه  اصلی، منبع دریافت داده آنرا تغییر دهید.  های توئیتر استفاده کنید و پتوانید از داده شروع کار می 

) استفاده کنید و کلیدهای زیر  https://bit.ly/2YOiN5Uتوانید از این آموزش (های توئیتر، میبرای استفاده از داده 
 را برای اتصال به توئیتر به کار برید :  

consumer_key = ‘*********’ 
consumer_secret = ‘***************’ 
access_token = '15257539-ERDMc7Ezn7t0tLmfBRRruyYpGmIsN43hsGSHdQS64' 
access_secret = '1DH7FHDcqgHX3YxW2ZcvU91dkaZcogISXUevCw1PxScoQ' 

 

  از پنج گام پردازشی فوق و نیز الزامات کلی پروژه به تفصیل بیان خواهند شد. در ادامه، هر یک 
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 ھا نیازھا و توضیحاتی در مورد ابزار و کتابخانهپیش

 
ها را استفاده کنید. شالوده  افزاز/دیتابیس کار خواهید که بهتر است آخرین نسخه آن برای هر گام از پروژه، با یک نرم 

  RabbitMQ. پیشنهاد ما استفاده از کافکا است اما میتوانید از  سامانه، صف توزیع شده(کافکا) خواهد بود ارتباطی این  

های چهار نفره هم مجاز خواهد  . تعداد اعضای هر تیم، بهتر است دو تا سه نفر باشد اما گروه هم استفاده کنید  NSQیا  

ها و کارها را از  مدیر تیم انتخاب کرده، هماهنگی و توزیع تسک   بود. بهتر است برای هماهنگی بیشتر، یک نفر را به عنوان
  هاب و از طریق مکانیزم برنچینگ و ایجاد ایشو انجام دهید.  لب/گیت طریق گیت 

تیم  از  یکی  توسط  که  را  سیستم  این  معماری  شماتیک  زیر  است  شکل  شده  طراحی  درس  این  گذشته  سالهای  های 
 های مختلف آن به خوبی در آن قابل مشاهده است :  حوه تعامل بخش نمایش میدهد که محوریت کافکا و ن
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 روال پیشنھادی تقسیم کار 

 ها و کارهای زیر نیاز است :  در این پروژه به مهارت 

  های مختلف کافکا) (و ساخت کانال  ها به کافکا  ای آن خواندن اطالعات از پیام رسان و ارسال لحظه  . 

  آن نمایش  و  سرچ  االستیک  در  شده  استخراج  اطالعات  ذخیره  و  متن  اولیه  درون  پردازش  داشبورد  یک  در  ها 
نمایش آن  آماری درون ردیس و  با فلسک می کیبانا.نیز ذخیره اطالعات  به کمک یک داشبورد وب که  تواند  ها 

 سازی شود.  پیاده 

  تاریخچه اطالعات  م ذخیره  یک  و ساخت  کاساندرا  درون  پیشای  پست دل  زمان  کننده  و  بینی  کانال  بعدی هر 
 دسته بندی هر متن (هشتگ زنی خودکار) با اتصال اسپارک به کاساندرا. 

  و ساخت چندین داشبورد تحلیلی    سوپرستهوس و اتصال آن به  ذخیره اطالعات تحلیلی درون دیتابیس کلیک
 سوپرست درون 

 بندی فوق استفاده کنید.  توانید برای تقسیم کار بین اعضای تیم از بخش می 

 نحوه تحویل کار 

در   آپلود خواهد    ایلرن گزارش نهایی پروژه توسط مدیر تیم  به همراه آدرس ریپوزیتوری گیت پروژه(در صورت وجود)، 

کاری یکی  تا در صورت کم   هر فرد از اعضای تیم، گزارش آماده شده برای بخش خودش را در سامانه آپلود خواهد کرد  شد. 

ضای تیم، فقط نمره آن فرد، تحث تأثیر قرار گیرد و نمره نهایی، براساس میزان تالش و مشارکت هر عضو مستقل از  از اع
و   توسط خودش  انجام شده  کار  صورت جداگانه  به  تیم  اعضای  از  نفر  هر  آنالین،  تحویل  جلسه  در  داده شود.  تیم،  بقیه 

  را توضیح خواهد داد. سپس با اجرای پروژه به صورت لوکال و به    های انجام شده گزارش آماده شده را تشریح کرده و تسک 
  اشتراک گذاری صفحه نمایش، خروجی واقعی بخش مرتبط با خود را به دستیاران آموزشی نمایش خواهد داد. 

  ) و تحویل آنالین پروژه، نمره امتیازی خواهد داشت. vpsاستفاده از یک سرور (فیزیکی یا  
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 Preprocess   دریافت اطالعات وگام اول : 

، از خزشگرهایی که توسط یکی از اعضای تیم نوشته خواهد شد استفاده کنید.  هارسان از پیام   برای دریافت اطالعات
 API  مداوم   در حال اجراست و یا از طریق فراخوانی  به صورت مداوم ای که  این اطالعات به صورت مداوم از طریق برنامه 

 .  خواهد شد کافکا   PreProcessوارد کانال     سان صورت جی ،به 

می  نوشتن  انتظار  با  یک  رود  در  جدید  پست  یک  ارسال  به محض  مختلف،  کانالهای  در  آن  کردن  عضو  و  بات  یک 
گپ» را سرچ  کانال، اطالعات آن به سامانه پردازشی منتقل شود. کافی است عبارت «ساخت بات برای سروش/بله/آی 

ها تهیه کرده و این  از کانال   . بعد از ساخت این بات، لیستی کنید تا بتوانید باتی برای خزش اطالعات هر کانال طراحی کنید
 ها درآورید.  بات را به عضویت آن 

توئیت  فراخوانی  برای  مانند  مختلفی  روشهای  از  میتوانید  داخلی  کنید.    API  ،Crawlingهای  استفاده  آن  مانند  و 
  های استریمنگ آن، به راحتی قابل دریافت است.   APIهای توئیتر نیز با فراخوانی داده 

اطال  دریافت  پستبا  هر  کانال    توئیت  / عات  طریق  شروع میPreProcessاز  ما  پردازش  فرآیند  تایم  .   شود ،  ابتدا 
ها یا  سپس هشتگ .  به  آن اضافه کنید   توئیت/به عنوان شناسه منحصربفرد هر پست   UUIDاستمپ زمان دریافت و یک  

اگر متن، حاوی لینک است،  .   دریافت شده، اضافه کنید کلمات کلیدی آنرا استخراج کرده و به عنوان متادیتا به اطالعات  
گیرد لینک قرار  ارایه جداگانه  درون یک  آن استخراج شده و  نمیدهیم فقط اطالعات  . (های  تغییر  گاه  متن اصلی را هیچ 

 ) مورد نیاز را استخراج و به صورت جداگانه ذخیره کنید

باالتری    tf/idfها و افعال را حذف کنید، سپس کلماتی که  ژه واتوانید ایست ، می هشتگ  /برای استخراج کلمات کلیدی 
ها را  تواند یک یا چند هشتگ داشته باشد که آن توضیح اینکه هر پست می .  دارند را به عنوان کلمه کلیدی در نظر بگیرید

باید خودتان کلمات    شماها را داشته باشد چه نداشته باشد،  اما  چه این هشتگ .  ذخیره خواهید کرد   Hashtagsدرون فیلد  

 . ذخیره کنید Keywordsکلیدی را استخراج و درون فیلد  

این کلمات حتمًا به عنوان کلمات کلیدی باید درون آرایه  در این مرحله اگر متن دریافت شده حاوی کلمات زیر بود،  

Keywords  قرار گیرند: 

 حسن روحانی -     دولت  -     تحریم  -       اقتصاد  -     بورس  - 

 کرونا  -     طال  -     دالر   -     انتخابات - 

 دانشگاه  -     تورم  -     ) به ھر شکل که نوشته شود( ١٩کوید - 

 

شود که  تولید می )  متادیتای ایجاد شده  +  های اصلی  داده ( دریافت شده    کامل از داده   jsonدر انتهای این مرحله یک  
  . در کافکا خواهد شد  persistenceاین متن وارد کانال . های بعدی استآماده ذخیره سازی و پردازش 
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 persistence  -گام دوم 

 شوند.  های دریافت شده مرحله قبل در االستیک سرچ ذخیره می در این مرحله، داده 

از   فارسی  متون  برای  که  کنید  ایست    1Persian Analyzerدقت  لیست  بتوانید  اگر  کنید.  حتی  واژه استفاده  و  ها 
Tokenizer      سرچ االستیک  به  فارسی)،  متون  پردازش  در  هضم  کتابخانه  از  استفاده  (مثًال  سفارشی  صورت  به  هم  را 

 بدهید، امتیاز بیشتری خواهید گرفت. 

   داشبوردی در کیبانا طراحی کنید که موارد زیر را بتوان در آن مشاهده کرد : 

  ابر کلمات یک کانال یا خبرگزاری خاص  در یک بازه زمانی 

   .متن ده پست اخیری که دریافت شده است 

  های ارسال شده به ازای چند تا از کلمات کلیدی خاص که در مرحله قبل مشخص شده است  تعداد پست
 در یک بازه زمانی .  

  ها) در یک بازه زمانی با تعداد  های یک کانال خاص (یا تمام کانال ده هشتگ بیشتر استفاده شده در پست
 ستفاده شده در یک روز اخیر .  های بیشتر اتکرار هر هشتگ (یک نمودار ستونی) مثًال هشتگ 

   .یک نمودار به انتخاب خودتان 

ضمنًا در گزارش قید کنید که اگر به دنبال تمام پستهای حاوی یک کلمه خاص از یک خبرگزاری یا کانال خاص در  
 ها)( ویا یک هشتگ خاص یا یک کاربر خاص در توئیت یک بازه زمانی مشخص هستیم، چه دستوری باید بنویسیم.  

  هایا یک هشتگ خاص در توئیت  / ی ارسالی به ازای یک کلمه خاص را به ازای هر کانال هاتوئیت/گر تعداد پستها ا
کنیم. (این کلمه، میتواند هر کلمه  استفاده  باید  باشد و ممکن است  در یک بازه زمانی بخواهیم، چه دستوری  ای در متن 

 جزء کلمات کلیدی هم نباشد) 

  

 
1https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/analysis-lang-analyzer.html 
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 Channel/Hashtag History  -گام سوم 

خواهیم به کمک کاساندرا و مکانیزم ذخیره سازی سطرگسترده آن، تاریخچه زمانی هر کانال و هر   در این مرحله، می 
 .  کلمه کلیدی را ذخیره کنیم /هشتگ

ببیند، کافی است داده  نیاز داشت پستهای اخیر یک کانال یا یک هشتگ را   کاساندرا،  ها از این دو جدول  اگر کاربر 
طبق  (ها را به صورت مرتب  با توجه به اینکه کاساندرا، هنگام ذخیره سازی، داده .  خوانده شده و به کاربر نمایش داده شود 

آورده  جدول  تعریف  در  که  می )ایم تنظیماتی  ذخیره  بسیار  ،  نداریم، سرعت  هم  اتصال  و  جوین  عملیات  طرفی،  از  و  کند 
 .  باالیی در واکشی اطالعات دارد

  ها یک اصل کامًال پذیرفته شده است و به دنبال نرمال سازی نباشیددقت کنید که در کاساندرا، تکرار داده  . 

  یک  ) ساعت دریافت هرپست باشد/که بهتراست کلید هر سطر روز (ها  حداقل یک جدول برای کل پست ،
 .  کلمه کلیدی نیاز خواهید داشت/جدول برای هر کانال، یک جدول برای هر هشتگ 

  نیاز کاربر از کاساندرا، هنگام  .  کافی است فقط شناسه هر پست ذخیره شود بعد از بازیابی اطالعات مورد 
توانید بازیابی کرده  ارسال اطالعات به کاربر، با دادن شناسه پست به االستیک سرچ، اطالعات کامل آنرا می 

دهید  نشان  کاربر  به  جستجوی   .و  من  ids(نوع  همین  برای  الستیک  است) در  شده  ایجاد  دراین    ظور  یعنی 
 .  ها استفاده خواهیم کرد پروژه از کاساندرا بیشتر به عنوان یک اندیس سفارشی شده روی داده

می :    نکته را االستیک سرچ هم  اطالعات  این  این  تمام  از  اما هدف  قرار دهد  اختیار ما  باال در  بسیار  با سرعت  تواند 
 .  ا کردن بخشهای مختلف منطقی سامانه از یکدیگر است بخش، آشنایی عملی با کاساندرا و جد 

 .  شود می  Statisticsها وارد کانال در پایان این مرحله، داده 

ساعت اخیر، پستهای مرتبط با یک   ٢۴انواع دستوراتی که برای بازیابی پستها در یک ساعت اخیر، پستهای یک کانال در  
 .  گزارش ذکر کنید   هشتگ در بازه زمانی باید اجرا کنیم را هم در

توانیم اطالعات آماری هر کانال ، هر هشتگ یا کل پستها را در یک بازه زمانی به کمک کاساندرا به دست آوریم ؟  آیا می 
  مثًال تمام پستهای روزانه یک کانال در یک هفته گذشته ؟ پستهای ذخیره شده در ماه گذشته ؟  
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 Statistics -گام چھارم  

 ا به روز رسانی می کنیم.  در این مرحله، اطالعات آماری سامانه ر

به ازای هرکانال و هر هشتگ یک کلید در ردیس در نظر میگیریم و با دریافت یک کلید جدید، مقدار آنرا با یک جمع  
بنابراین   شوند،  کسر  فعلی  آمار  از  باید  قدیمی  پستهای  ساعت،  یک  یا  روز  یک  گذشتن  از  بعد  مثًال  چون  اما  میکنیم. 

کنید، چندین کلید را در  ت به خرج دهید. به ازای هر پست یا مطلب جدیدی که دریافت می درطراحی کلیدهای ردیس دق
 ردیس باید به روز رسانی کنید.  

راهنمایی : کلیدهایتان را به روز و ساعت مرتبط کنید و با آغاز هر ساعت جدید/ هر روز جدید، کلید جدیدی در نظر  
 بگیرید.  

 

به سؤ  بتوانید  باید  این مرحله  بسیار سریع است جواب  در  در حافظه  دیتابیس مقیم  به کمک ردیس که یک  زیر  االت 
 دهید :  

  ی ارسال شده یک کانال خاص در شش ساعت گذشته .  هاتوئیت /تعداد پستها 

 ی دریافت شده در یک بازه زمانی مثًال روز گذشته .  هاتوئیت /تعداد کل پستها 

 . (به صورت منحصر بفرد)   تعداد هشتگهای دریافت شده در یکساعت گذشته 

  ها حذف میشوند) های جدید، قدیمی های دریافت شده . (یک لیست هزارتایی که با ورود داده آخرین هشتگ 

  ی دریافت شده  (یک لیست صدتایی مشابه فوق) هاتوئیت/آخرین پستها 

به صورت خودکار توسط ردیس از  ها تا یک هفته گذشته باید در حافظه باشند و بعد از آن، باید  دقت کنید که تمام داده 
 حافظه حذف شوند . 

با رفرش کردن   بتوان درون آن مشاهده کرد.  را  با فلسک بنویسید که اطالعات خواسته شده فوق  اپلیکیشن  یک وب 
 صفحه در این اپلیکیشن، آمار آن باید به روز شود.  

لحظه آمار  رسانی  روز  به  برای  پروژه  این  در  میردیس  استفاده  به  شود  ای  زدن  کوئری  به  نیاز  آمارها،  این  برای  که 
 های مختلف نداشته باشیم . دیتابیس 

داده  پایان این مرحله، همان  خواهد شد. در تمام این      Analyticsهای دریافت شده یعنی پست جدید وارد کانال  در 
  های ایجاد شده در مرحله اول است. های وارد شده به کانال دوم تا پنجم، همان داده مراحل، داده 
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 Analytics -گام پنجم 

تحلیل  برای  نیاز  مورد  آماری  اطالعات  پروژه،  از  گام  آخرین  دیتابیس  در  درون  را  آماری  ذخیره      Clickhouseهای 
 کنیم. می 

کلیک  اینکه  است که می هوس یک دیتابیس متن توضیح  بسیار سریع  و  تحلیلی  قرار است  توانید داده باز  بعدًا  که  هایی 
ها را روی هر  ها و تحلیل ها انجام دهید، درون آن ذخیره کرده و انواع گزارش ن ها را روی آگیری ها و تحلیل انواع گزارش 

کند، نیاز  ها را به صورت ستونی ذخیره می ها اعمال کنید . در حقیقت، به کمک این دیتابیس تحلیلی که داده حجمی از داده 
دهیم که هر گزارشی را با اعمال انواع  جازه را می کنیم و به کاربر این اهای داده کالسیک را برطرف می به استفاده از انباره 

 ها در زمانی بسیار کوتاه، مشاهده کند.  فیلترها، روی هر حجمی از داده 

کنیم. البته نیازی به ذخیره متن هر  هوس ذخیره می در این پروژه اطالعات اصلی هر پست دریافت شده را درون کلیک 
 سرچ انجام خواهیم داد.  ستیک های متنی را با االپست نیست چون تحلیل 

 هوس در نظر بگیرید :  نکات زیر را درباره کلیک 

  توانید کًال از یک جدول استفاده کنید و تمام اطالعات دریافت شده را درون آن ذخیره کنید. به دلیل مکانیزم  می
مر نیاز به جوین را  دهند. این اهوس، فیلدهای خالی، کارآیی دیتابیس را کاهش نمی ذخیره سازی ستونی کلیک 

هوس از جوین پیشتیبانی  های مرتبط را در یک جدول ذخیره کرد (کلیک توان تمام داده برد چون می هم از بین می 
 کند)  نمی

   هر ازای  به  چون  کنید  انتخاب  دقت  با  جدول)  ساخت  دستور  (درون  جدول  ایجاد  هنگام  را  کلیدپارتیشن 
دی هر پست بگیرید به ازای هر پست یک  راین اگر کلید پارتیشن را آی پارتیشن، یک فایل ذخیره خواهد شد. بناب

شود و بعد از مدتی، تعداد زیاد فایلهای تولید شده، شما را به دردسر خواهد انداخت. بهتر است به  فایل ایجاد می 
 ازای هر روز، یک پارتیشن درنظر بگیرید که به ازای پستهای هر روز، کًال یک فایل ایجاد شود.  

  ازdbeaver  توانید استفاده کنید . هوس می برای کار با کلیک 

 

  با انجام این مرحله، کار پردازش اطالعات به اتمام می رسد. 
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   ساخت داشبوردھای مدیریتی

استفاده کنید. کافی است    )Apache Supersetآپاچی سوپرست ( های تحلیلی و مدیریتی ، از  برای ساخت گزارش 
  ها را به کمک آن رسم کنید. س متصل کرده ، انواع نمودارها و گزارش را به کلیک هو  سوپرست

داده، پروژه آپاچی سوپرست که بر پایه فلسک و  های کالن ها در پروژه توضیح اینکه با توجه به نیاز به تصویرسازی داده 
آن    ۱نسخه    ۲۰۲۱وایل سال  پایتون بناشده است و به راحتی قابل تغییر و سفارشی شدن است، در این بنیاد شروع شد که ا

 رسما به بازار عرضه شد.  

 برای این پروژه، سه داشبورد مختلف به صورت زیر در نظر بگیرید :  

  ها/کلمات کلیدی ها مرتبط با  هشتگ گزارش 

  ها)کاربران (در صورت استفاده از توئیت /هاها مربوط به کانال گزارش   

  ها عمومی سامانه مانند آمار کلی دریافت اطالعات در یک روز و یک ساعت گذشته .  گزارش 

   گزارشهای مرتبط با یک کانال خاص / یک هشتگ خاص 

توانید استفاده کنید. مهم این است که یک داشبورد تحلیلی  می سوپرست  برای هر داشبورد، از تمامی نمودارهای   
  آن، بتوان اطالعات مناسبی دریافت کرد.   نگاه به  و مناسب ایجاد کنید که با یک  
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 ی امتیاز بخش –بینی کننده با اسپارک ساخت یک مدل پیش

 

 انجام این بخش دارای امتیاز اضافه خواهد بود و انجام آن، اختیاری خواهد بود .  توضیح : 

 ینی موارد زیر بسازید :  بآن،  دو مدل برای پیش  MLIBبا اتصال اسپارک به کاساندرا و استفاده از بخش 

  بعدیپیش پست  ارسال  زمان  مثًال    بینی   . هفته  از  خاص  روز  یک  در  خاص  زمان  یک  دادن  با  کانال  یک 

 ساعت هشت روز جمعه را به مدل میدهیم و انتظار داریم زمان ارسال پست بعدی به دقیقه را به ما بدهد.  

  و کلمات موجود در آن، کلمات کلیدی    وئیتت /. به ازای هر پست  توئیت /های یک پست بینی هشتگ پیش

پیش  مدل،  این  توسط  پستهاآن  باید  ابتدا  منظور،  این  برای  البته  حاوی  هاتوئیت /بینی شود.  خود  که  زیادی  ی 
با دیدن یک مجموعه کلمات (یعنی هر   هشتگ باشند را دریافت کنید و سپس مدل را طوری آموزش دهید که 

 ی برای آن ، به عنوان نتیجه برگرداند.  پست) ، یک یا چند کلمه پیشنهاد 

 ها کمک کند، استفاده کنید . ای که بهبود دقت مدل توانید از هر روش مکاشفه می  
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 ه حل نمونه دو را 

 

عالقه   اب بیشتر  آشنایی  داده  هدف  مهندسی  حوزه  به  زیرساخمندان  طراحی  با  مرتبط  مباحث  پت و  داده،  رهای  دازش 
  شرح پروژه آمده است.  ئه دهنده، در ادامه این رااهای ارائه شده با کسب اجازه از دانشجویان ه ها و پروژونه از راه حل دونم

آنها در ریپوزیتوری امید است عالقه  و اجرای کدهایی که آدرس  بررسی گزارش  با  ها آمده  در گزارش های گیت  مندان 
  دست پیدا کنند.    خط پردازش داده مبتنی بر کافکاطراحی یک است، به یک دید شهودی و عملی از 

ه  ژهای تلگرامی و پروهای کانال پست از خواندن  ،  هاای داده برای دریافت لحظه ه پروژه نمونه اول،  الزم به ذکر است ک
  رده است.  که ئیتر استفاد توئیت های فارسی تو نمونه دوم از خواندن 

    

  



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

15 
 

 

 
  

  نام و نام خانوادگی  امیرپاشا معتمد – علیرضا حیدری

  دانشجویی  شماره  ۸۱۰۱۹۹۵۴۲ -  810198149

1400-project-https://github.com/smbanaie/bd  
 مده است ) ش کار آآدرس اصلی پروژه در انتهای گزار(

    ژهریپوزیتوری های پرو 

  
  

  

  

  

  

  

  

    به نام خدا   

  

  دانشگاه تهران

  مهندسي برق و كامپيوتر  دانشكده

 حجيم يهاداده  يهاها و سيستم تحليل 

  

 پروژه پاياني 
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یافت اطالعات  پردازش و پیش گام اول: در

کنیم. برای این کار از  های تلگرام استفاده می های عمومی و کانال های موجود در گروه برای انجام این پروژه، ما از پیام 
  کنیم.استفاده کرده و اطالعات را استخراج می  Telethonامکانات کتابخانه 

دریافت کنیم.   https://my.telegram.orgمربوط به اکانت خود را از آدرس  api_hashو  api_idدر گام اول باید 
  سپس با ساخت یک کالینت جدید امکان دسترسی به تلگرام و اطالعات را خواهیم داشت.  

  
  

ایجاد کردیم تا ارتباط با تلگرام را مدیریت کند. در ادامه   clientبرای سهولت کار در مراحل بعدی کالسی با نام 
  ات این کالس و توابع آن شرح داده خواهد شد: جزئی

  :connectتابع  .1

(سیستم) اجرا شود    این تابع وظیفه اتصال به تلگرام را برعهده دارد. چنانچه برای اولین بار توسط یک کاربر    
جلوگیری شود. در دفعات بعدی کاربر موردنظر    شود تا از ورودهای ناخواسته یک کد تایید به اکانت تلگرام ارسال می 

  شده خواهد بود.  authorizedبرای تلگرام 

  
  

 :join_channelsتابع  .2

آورد.  ها در میهای عمومی تلگرام را گرفته و کاربر را به عضویت آن ها و گروه های کانال Idاین تابع لیستی از 
ها کار ما را بسیار ساده  ها زیاد است این تابع با عضویت اتوماتیک در آن ها و گروه از آنجایی که تعداد کانال 

  . کرد خواهد 
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 :get_channelsتابع  .3

گرداند و در مرحله دریافت  ها عضویت دارد را برمی هایی که کاربر در آن ها و گروه این تابع لیستی از کانال 
  اطالعات استفاده خواهد شد. 

  
  

روی رخداد   newMessageListenerپردازد. تابع به دریافت اطالعات از تلگرام می  fetch_data.pyاسکریپت 
هایی که کاربر عضو آن است،  ر یک از کانال شود و به محض دریافت پیام روی هپیام جدید به صورت آسنکرون تنظیم می 

شود و نام کانال یا کاربر ارسال کننده نیز  کند. سپس این پیام به یک دیکشنری پایتون تبدیل می پیام را به سیستم منتقل می 
فکا یعنی  شود. پس از این کار پیام دریافت شده وارد اولین کانال کا مقدار جدید به آن اضافه می -به عنوان یک زوج کلید

preprocess  شود. برای کار با کافکا در محیط پایتون از امکانات کتابخانه میkafka-python  کنیم. یک  استفاده می
producer  جدید ساخته و ساختار پیام را رویjson  کنیم. سپس به وسیله تابع تنظیم میsend   پیام مورد نظر را روی

به ما اطمینان خواهد داد که اطالعات به درستی   ()flushاستفاده از تابع  دهیم. همچنین قرار می  preprocessکانال 
  درون این کانال قرار خواهند گرفت. 
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های اخیر را نیز وارد  ها در روز های کانال ایجاد کردیم تا داده  fetch_history.pyهمچنین یک اسکریپت مشابه به نام 
ها  شود و پس از دریافت حجم مناسبی از داده ابتدا با اجرای این کد آغاز می  سیستم کند. به این ترتیب فرآیند ورودی داده 

ادامه   realtimeه صورت زنده و ی دریافت ب، ادامه fetch_data.pyروز اخیر) با استفاده از اسکریپت  ۱۰(به طور مثال 
  یابد. می 

به طور   preprocess.pyها خواهیم پرداخت. اسکریپت پردازش پیام در مرحله بعدی و در گام دوم این قسمت به پیش
پردازش را آغاز  کند و در صورت رسیدن پیام جدید آن را برداشته و پیشکافکا گوش می  preprocessمداوم روی کانال 

 کند. می 

 

 

جدید ایجاد شده و به پیام اضافه   UUIDفعلی یک  timestampموجود در هر پیام و  idدر ابتدا با استفاده از فیلد 
  برای هر پیام یکتا خواهد بود.  UUIDشود. این می 

  
  

استخراج شده و درون   regexهای موجود در متن پیام به کمک تمامی هشتگ  find_hashtagsسپس درون تابع  
 شود. کنار پیام به صورت لیست ذخیره می   hashtagsفیلد 

  
  

کلمات کلید موجود در متن پیام را استخراج   yakeو  hazmهای به کمک کتابخانه  find_keywordsدر ادامه تابع 
شوند و سپس متن باقی مانده  های موجود در متن پیام کنار گذاشته می ها و ایمیل کند. در این قسمت ابتدا تمام لینکمی 

normalize شود. در ادامه میstopword  ها و کاراکترهای غیر الفبایی از متن حذف شده و متن آماده استخراج کلمات
لیست در کنار پیام ذخیره   کلمات کلیدی استخراج شده و به صورت yakeشود. به وسیله امکانات کتابخانه کلیدی می 

  شوند. می 
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شود و  پیام نیز با فرمت استاندارد به آن افزوده می  timestampدر نهایت و پس از انجام مراحل باال تاریخ، زمان و 
  گیرند. کافکا قرار می  persistenceشوند و درون کانال سازی و پردازش می ها آماده ذخیره پیام 
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  persistenceگام دوم: 
پیش  اطالعات  ابتدا  گام  این  کانال  در  روی  از  قبلی  گام  شده  می   persistenceپردازش  خوانده  درون  کافکا  و  شود 

  شود. سرچ ذخیره می الستیک 

شود (در صورت عدم وجود). برای فیلد  سرچ ساخته می با نام تلگرام روی الستیک   جدیدی   برای این کار ابتدا ایندکس
message  ندکس از  این ایanalyzer    فارسیparsi   پیام استفاده می   tokenize  ها پس ازشود و کلمات موجود در متن 

پیام   message.keyword) درون فیلد  stopwordsعبور از فیلترهای مختلف (مثل حذف    شدن و   در کنار متن اصلی 
  شود. ذخیره می 

  
  

شود و  کافکا خوانده می   persistenceیک از روی کانال    ها یک به پس از ساخت ایندکس و اعمال تنظیمات باال، پیام 
تابع   از  استفاده  الستیک   requestsکتابخانه    postبا  می درون  قرار  کانال    گیرد. سرچ  به  پیام  هر  نیز  نهایت  در 
channel_history  شود.کافکا ارسال می  

  
  کنیم: های الزم را ایجاد می سپس بر روی کیبانا داشبور 
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نمایش داده شده است.    tagcloudروز اخیر کانال خبرآنالین به صورت    ۱۵های مربوط به  در این داشبورد، هشتگ 
ها  پیام دریافتی از کل کانال   ۱۰روز اخیر نمایش داده شده است. آخرین    ۱۰ی این کانال در  های روزانه همچنین تعداد پست 
به صورت یک   است  Data Tableنیز  داده شده  کانال خبر  ۱۰. همچنین  نمایش  در  پرتکرار  پایین  هشتگ  در  نیز  آنالین 

سمت راست قابل مشاهده است. کلمات کلیدی مشخص شده مانند (کرونا، دولت، اقتصاد و ...) نیز به همراه تکرارشان  
پیام  یک  در  قابل  در  دریافت  می   Data Tableهای  مشاهده  که  همانطور  است.  داده  نمایش  سمت چپ  پایین  شود  در 

برای پیدا    ی کرونا هم در کانال خبرآنالین و هم در کلمات کلیدی مشخص شده، بیشترین تعداد تکرار را داشته است. کلمه
رچ استفاده  در االستیک س  searchهای مورد نظر از یک کانال خاص و یا یک هشتگ خاص و ... از دستور  کردن پست 

  شود. استفاده می  countشود. برای شمارش نیز از دستور می 
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 channel_historyگام سوم: 

 messages  ،channelsسازیم. سپس سه جدول  جدید با نام تلگرام روی کاساندرا می   keyspaceدر این گام ابتدا یک  
 کنیم.را درون آن ایجاد می keywordsو 

 clusteringپیام را به همراه زمان ارسال آن به عنوان  UUIDو  partition keyا به عنوان تاریخ ر messagesدر جدول  

key   گیرند و براساس زمان ارسال در  های یک روز داخل یک پارتیشن قرار می گیریم. به این ترتیب تمامی پیام در نظر می
  آن روز مرتب خواهند بود. 

  timestampها به همراه  پیام   UUIDو    partition key) را به عنوان  channel_idهر کانال (  channels  idدر جدول  
های مربوط به هر کانال داخل یک پارتیشن  گیریم. در این جدول پیام در نظر می   clustering keyها را به عنوان  ارسال آن 

  شوند. مرتب می  timestampگیرند و بر اساس مجزا قرار می 

است و هر کلمه کلیدی به عنوان کلید پارتیشن در نظر گرفته    channelsنند جدول  نیز به ما  keywordsساختار جدول  
  timestampشده براساس  هایی که حاوی آن کلمه کلیدی باشند در پارتیشن مربوطه به صورت مرتب شود. سپس پیام می 

  شوند. ذخیره می 

  
  

پیام  ادامه و پس از ساخته شدن جداول باال،  آن کافکا خوانده   channel_historyها از کانال  در  در  شده و اطالعات  ها 
  شوند. وارد می  statisticsدر نهایت بدون تغییر به کانال   و جداول مربوط به خود ذخیره 
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) از دستور زیر استفاده  ۲۰۲۱ژوالی   ۱۴روز  ۶تا   ۵ها در یک ساعت اخیر ( به طور مثال بین ساعت زیابی پست برای با
 کنیم:می 

select * from messages WHERE date='2021-07-14' and time>'05:00:00' and 

time<'06:00:00 ;' 

  ساعت اخیر از دستور:  ۲۴های یک کانال خاص در  همچنین برای دریافت پیام 

Select * from channels WHERE channel_id = '1008260193' AND ts>[timestamp]-
24*3600 and ts<[timestamp] 

  دهیم. ، زمان فعلی را قرار می timestampکه به جای 

دریافت پست  میبرای  استفاده  از دستور زیر  نیز  اخیر هشتگ  اینکه  های  به  توجه  با  به صورت    clustering keyکنیم. 
  نزولی در نظر گرفته شده است، نتایج نیاز به مرتب سازی ندارد: 

Select * from keywords WHERE keyword = [keyword] LIMIT 10; 

  دهیم.، کلمه مورد نظر را قرار می keywordکه به جای 

  همچنین آمار به صورت زیر قابل استخراج است: 

  ساعت اخیر یک کانال:   ۲۴های  به طور مثال تعداد پست 

Select count(*) from channels WHERE channel_id = '1008260193' AND ts>[timestamp]-
24*3600 and ts<[timestamp] 

  

  

  

  

 statisticsگام چهارم: 

شود. تمامی کلیدهایی  ها درون ردیس ذخیره می کافکا خوانده و اطالعات آماری آن   statisticsها از کانال  در این گام پیام 
می  ذخیره  ردیس  در  پیام که  ارسال  زمان  به  شده شوند  مرتبط  حذف  ها  دریافت  زمان  از  روز  هفت  گذشت  از  پس  و  اند 

  شوند. می 
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شود.  ) ایجاد می post:sender_name#time, 1با دریافت هر پیام جدید ابتدا یک زوج کلید مقدار جدید به صورت (
نشان می  پست  کلمه  است.  شده  از سه قسمت تشکیل  کلید  مرتب  این زوج  است.  در  پیام  یک  به  مربوط  کلید  این  دهد 

Sender_name   می مشخص  را  شده  منتشر  آن  در  پیام  که  کانالی  و  نام  می   timeکند  نشان  را  پست  ارسال  دهد  زمان 
همچنین ساعت).  و  تاریخ  نشان   (برحسب  مرتب  زوج  این  پیام مقدار  تعداد  ساعت  دهنده  و  تاریخ  در  کانال  یک  های 

  یابد. مشخص است و با هر بار دریافت پیام در آن تاریخ و ساعت مقدارش افزایش می 

  
  

های  از اخرین پیام   100شود. مقدار این کلید لیستی با طول  ساخته می   recent_postsسپس کلید دیگری تحت عنوان  
می دریاف دریافت  جدید  پیام  بار  هر  است.  شده  قرار می ت  لیست  این  ابتدای  در  آن  متن  طول  شود،  که  درصورتی  و  گیرد 

  شود. ترین پیام موجود در لیست) به صورت خودکار حذف می شود عنصر آخر آن (قدیمی  100لیست بیشتر از  

 

 

  کنیم.پیام نیز تکرار می به طور مشابه دو قسمت قبل را برای کلمات کلیدی موجود در هر 

 

  شوند. کافکا ارسال می  analyticsها به کانال در نهایت نیز پیام 
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  شوند. استخراج و به کمک فلسک نمایش داده می  redisدر ادامه اطالعات آماری خواسته شده از 

پیام   apiابتدا به کمک   ورودی توسط کاربر قابل تنظیم    های هر کانال در یک بازه زمانی که به عنوانو کوئری زیر تعداد 
  شود: است نمایش داده می 

  
بعدی    apiدر   کوئری  بازه زمانی  و  یک  در  تفکیک کلمه)  (به  دریافت شده  کلیدی  تعداد کلمات  قبل  مشابه قسمت  نیز 

  شود. مشخص نشان داده می 

  
ا در یک بازه زمانی مشخص نشان  های مختلف تلگرام رهای ارسال شده در کانال بعدی نیز مجموع کل پیام   apiکوئری و  

  دهد. می 
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کلمه کلیدی اخیر نمایش    1000پیام آخر دریافت شده و    100های زیر لیست  apiها و  در نهایت نیز به وسیله کوئری 
  شود.داده می 

  
  نتایج حاصل از این فاز در فرانت اند پروژّه به صورت زیر قابل نمایش است: 
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و   بازه  تنظیم  نسخه قابلیت  در  که  است  شده  تعبیه  اند  فرانت  در  اطالعات  به روزرسانی  قابل  همچنین  پروژه  این  الیو  ی 
  دسترسی است. 
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 analyticsگام پنجم: 

کنیم. برای این کار ابتدا  ذخیره می  clickhouseکافکا خوانده و درون   analyticsدر این گام اطالعات را از روی کانال 
  کنیم.را به صورت زیر ایجاد می  keywordsو  channelsدو جدول 

  
  

شوند. محتوای  ها و دیگری برای کلمات کلیدی، ساخته میازای هر روز دو فایل، یکی برای اطالعات کانال با این کار به 
  ها مرتب خواهد بود.دریافت پیام  timestampها بر اساس این فایل 
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این داشبوردها اطالعات تحلیلی و مدیریتی سیستم را به ما نشان   سازیم.در نهایت سه داشبورد تحلیل داخل سوپرست می 
  دهند. می 

سازیم. این داشبوردها اطالعات تحلیلی و مدیریتی سیستم را به ما نشان  در نهایت سه داشبورد تحلیل داخل سوپرست می 
  دهند. می 

دهد. این داشبورد شامل دو  نمای کلی از سامانه در روز و ساعت گذشته را به ما نشان می  overwiewداشبورد اول با نام 
ها در روز و ساعت گذشته قابل مشاهده است. همچنین جریان دریافت  تب مجزاست. در تب اول آمار کلی دریافت پیام 

کار سامانه در  توان ساعات پرکار و کم می داده در روز گذشته به تفکیک ساعت نیز قابل مشاهده است. با بررسی این جریان  
 روز گذشته را مشاهده نمود.  

  
  توان مشاهده نمود. در تب دوم نیز همین اطالعات را برای کلمات کلیدی می 
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دهد. این  ها را به ما نشان می ها و هشتگ اطالعات کلی مربوط به کانال  Channels/Keywordsداشبورد دوم با نام 

اند به همراه  ها را در طول هفته گذشته داشته کانالی که بیشترین پیام  10ای دو تب مجزاست. در تب اول  داشبورد نیز دار 
های هر کانال در هفته گذشته  ای نشان داده شده است. در نمودار دیگری تعداد پیام ها در یک نمودار دایره های آن درصد پیام 

 به تفکیک نشان داده شده است.  
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های پرتکرار هفته به صورت ابر کلمات نشان داده شده است. همچنین در نمودار  دوم ابتدا کلمات کلیدی و هشتگدر تب 
  دیگری تعداد هر هشتگ (کلمه کلیدی) در طول هفته گذشته به صورت جدول نشان داده شده است. 
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کلیدی خاص را به ما نشان  نال/کلمه اطالعات مربوط به یک کا Speific Channels/Keywordsداشبورد سوم با نام 
نمایش   ”ورزش سه“دهد. این داشبورد نیز مانند موارد قبلی شامل دو تب است. در تب اول اطالعات مربوط به کانال  می 

  داده شده است. در نمودارهای این تب آمار دریافت اطالعات این کانال در روز و هفته گذشته نشان داده شده است. 

  

  
  

م نیز اطالعات مربوط به کلمه کلیدی کرونا آمده است. نمودارهای موجود در این تب تعداد تکرار این کلمه را در  در تب دو 
  دهند. های مختلف در طول هفته گذشته و مجموع تکرار آن را به ما نشان می کانال 
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  اطالعات مربوط پروژه  
  باشد: زیر می ی الیو پروژه به شرح هاب و نسخه آدرس گیت 

  : مربوط به پروژهاصلی  هابآدرس گیت 

https://github.com/aamirpashaa/bd-project-1400 
 پروژه:  frontendهاب مربوط به آدرس گیت 

https://github.com/aamirpashaa/bd-project-1400-frontend 
  دسترسی الزم داده شد.   smbanaie@باشند که به اکانت مخازن به صورت خصوصی می 

  آدرس فرانت الیو پروژه: 

http://37.152.176.189:4200 

username: bdproject 

password: bdproject 

  آدرس کیبانا الیو پروژه: 

http://37.152.176.189:5601 

username: bdproject 

password: bdproject 

 آدرس سوپرست الیو پروژه 

http://37.152.176.189:8088 

username: admin 
password: admin 
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  دانشكده ي مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران 

 

  :درس 

 هاي حجيم    كالن داده  و تحليل داده   

 دكتر اسدپور  

 

  :پروژه پاياني

 هاي فارسي در توييتر هاي توئيت اي داده طراحي يك سامانه بالدرنگ براي تحليل لحظه 

 

 

 گروه  :

، زهرا حبيب زاده هيل يت الآرمين آنيلي، كاظم   حسين حاجيارا محمدي، محمد   

  : پروژه هابآدرس گيت 

 finalproject-bigdata/arminayat/com.github://https  

  

 

 

 



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

36 
 

شماي كلي از پروژه را در تصوير زير مي بينيم كه گام به گام مراحل مانند تصوير زير توسط تيم انجام  
  مي شود. 

 

 

 

 

  Preprocessگام اول: دریافت اطالعات و  

  آدرس در گيتهاب:

kafka/tree/finalproject-bigdata/arminayat/com.github://https  

finalproject-bigdata/smbanaie/com.github://https 
 

  ) docker-compose.yml/.(آدرس فایل:    تنظیمات داکر کافکا:

تنظيمات كافكا به صورت حداقلي براي اجرا انتخاب شده. به اين صورت كه تمام داده ها روي يك  
Broker  و باReplication Factor  ذخيره ميشوند.  ١برابرLog   هاي كافكا به مدت يك هفته در

  استفاده شده.  zookeeperشده باقي ميمانند و از پورتهاي پيشفرض كافكا و  mountپوشه 
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  ) kafka stream/twitter_chnl.py/.(آدرس فایل:    دریافت داده از توییتر:

استفاده شده است. براي دريافت   tweepyكتابخانه  streamingبراي دريافت داده از توييتر از قابليت 
قرار داده شده   languagesطبق تصوير زير، زبان فارسي در فيلد  streamداده هاي فارسي به صورت 

يك ليست از كلمات ميگيرد و فقط توييت هايي را برميگرداند كه داراي يكي از آن   trackاست. فيلد 
نميتواند   trackتوييتر، اگر فيلد زبان مقدار داشته باشد فيلد   filterكلمات باشند. از آنجايي كه در تابع 

هاي فارسي در اين   stop_wordsتايي از  ٤٠٠) يك ليست APIشد (يكي از عيب هاي اين  خالي با
ها در اين فيلد آن است كه اكثر توييت هاي فارسي اين   stop_wordsفيلد گذاشته ام. خوبي انتخاب 

  شرط را ارضا ميكنند و دريافت ميشوند. 
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(در صورت خطا)   on_errorو   on_dataبه اسم   event basedدريافت توييت ها توسط توابع 
 توييتر انجام ميشود كه در كد اين بخش قابل مشاهده است. stream_listenerدرون كالس 

كافكا به صورت رشته   ”dirty_tweets“بار گرفته ميشوند و مستقيما در تاپيك  ١ثانيه  ٥هر  توييت ها
produce  ميشوند. 

توييت هاي گرفته شده و تعداد توييت هاي دريافت شده را   textكد اين بخش در حين اجرا شدن، فيلد  

 در كنسول طبق زير چاپ ميكند:

  

  ) kafka stream/preprocess_chnl.py/.(آدرس فایل:    پیش پردازش داده:

  

را ميخواند و بعد از   ”dirty_tweets“، اطالعات توليد شده در تاپيك Consumerدر اين بخش، يك  
  ”persistence“، اين اطالعات را در تاپيك Producerانجام پيشپردازش هاي گفته شده، يك 

  ميريزد. 
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  :تنظيمات اين دو در تصوير زير قابل مشاهده است

  

قرار داده شده تا هميشه از آخرين   ’earliest‘برابر  auto_offset_resetفيلد  Consumerدر 
هر ثانيه تاپيك   consumerكردن شود. همچنين   consumeشده دوباره شروع به   consumeداده 

ثانيه يك    ٥) و از آنجايي كه هر auto_commit_interval_msرا چك ميكند براي اطالعات جديد (
  اطالعات توييتر گرفته ميشوند، اطالعاتي از دست نميرود.  بار

  

  پیش پردازش متن برای استخراج کلیدواژه:

ميگيرد و   ١آن مقدار  truncatedكاراكتر داشته باشد، فيلد   ١٤٠در صورتي كه يك توييت بيشتر از  
text    كامل آن به جاي فيلدtext   در فيلدextended_tweet.full_text   ذخيره ميشود. طبق

  تصوير زير ابتدا متن كامل توييت گرفته شده سپس پيش پردازش هاي متن انجام ميشود:
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ها با فاصله جايگذاري ميشوند تا بتوان هشتگها  underline، ابتدا تمام preprocess_textدر تابع 
  Hazmنگارشي برداشته شده و با توابع كتابخانه را نيز مانند كلمات عادي پردازش كرد، سپس عاليم 

انجام شده تا نيم فاصله ها ايجاد شوند، كلمات   Lemmatizeو   Stemو   Normalizeعمليات هاي 
  WordTokenizerجمع تبديل به مفرد شوند و افعال تبديل به مصدرهايشان شوند. سپس از تابع  

شوند. اين تابع فيلدهاي جالبي دارد كه از آنها نيز   همين كتابخانه استفاده ميشود تا تمام كلمات جدا
 ,replace_links, replace_IDs, replace_numbersاستفاده شده، به طور مثال 

separate_emoji, replace_emails  در نهايت در ليست كلمات ايجاد شده، تمام .
stop_words نه  ها و تمام افعال (ليست كلمات اين دو را از گيتهاب كتابخاKhayam   دانلود كرده و

) ذخيره كرده ام) و تمام كلماتي كه حروف  /kafka stream/data/.درون فايل (آدرس فايل ها: 
فارسي ندارند را حذف كرده و دوباره اين كلمات را به هم ميچسبانيم. خروجي اين تابع، متن پيشپردازش  

  شده است كه براي بدست آوردن كليدواژه ها استفاده ميشود. 

  

  ھا:   URLاستخراج ھشتگ ھا و  

ها از متن اوليه استخراج ميشود و سپس كليدواژه ها   URLدر مرحله بعدي طبق كد زير هشتگها و 

  ساخته ميشوند. 

  

  هاي زير استفاده كرده ام:  regexاز  URLبراي بدست آوردن هشتگ و  

  

  

  :TF-IDFاستخراج كليدواژه ها با 
زير هستند را به   keywordsبراي بدست آوردن كليدواژه ها ابتدا تمام كلمات متن كه درون ليست 

هاي زير،   covid_keywordsليست كليدواژه ها اضافه كرده ايم و در صورت وجود هركدام از 
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  را نيز به ليست اضافه كرده ايم.   "١٩كوويد "كليدواژه 

  

دارد. از آنجايي كه داده   corpusيك   IDFهر توييت و   TFاسبه استخراج مابقي كليدواژه ها نياز به مح
راهكار ميتوان استفاده   ٢ثابتي براي داده هاي توييتر نداريم و از  corpusها در لحظه توليد ميشوند  

  كرد: 

توييتر فارسي. اشكال اين روش   dataset، مثال يك offlineبزرگ  corpusاستفاده از يك  ) ١
ثابت از    corpusعات توييتر هر روز و هر هفته تغيير ميكند و يك  آن است كه متون و موضو

 .هاي درست توليد كند  IDFديگر شايد نتواند  datasetيك 
مثال ذخيره متن تمام توييت هاي دريافت شده و    ،onlineبزرگ  corpusاستفاده از يك  ) ٢

 . ما از اين روش استفاده كرديم. corpusاستفاده از آنها به عنوان 
 kafka/.(آدرس فايل:  corpusقع هر بار كه كد بخش پيشپردازش صدا زده ميشود، از يك فايل دروا

stream/data/corpus.txt  تمام توييت هايي كه از قبل ذخيره شده اند را ميخوانيم و با هر بار (
consume   كردن تاپيك“dirty_tweets”    توييت جديد در اينcorpus   ذخيره ميشود. زماني كه

برسد، با اضافه شدن هر توييت جديد، قديمي ترين توييت    ٥٠٠٠٠به  corpusتعداد توييت هاي اين  
  پاك ميشود.  corpusاز اين 

در اجراهاي من، كليدواژه هاي انتخاب شده بعضا بي معني    corpusتوجه شود كه به دليل بزرگ نبودن 
كته اين الگوريتم در جواب دادن بهتر آن در صورت اجراي متوالي و  و به نظر اشتباه مي آيند، ولي ن

  طوالني است.

به تاپيك   Producerدر نهايت تمام فيلد هاي جديد، همراه با اطالعات ديگر توييت توسط يك 
“persistence”   فرستاده ميشوند و اطالعات استخراج شده هر توييت در اين گام در كنسول مانند

  ميشود:   تصوير زير چاپ
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  کانال ھای دیگر:

  

و   persistence_chnl.pyفايل   ٣ statisticsو  hashtagو   Persistanceبراي كانال هاي 
hashtag_history_chnl.py  وredis_chnl.py   :در نظر گرفته شده است (آدرس فايلها./kafka 

stream/  كه هر كدام به ترتيب، همان داده توليد شده در مرحله پيش پردازش را ابتدا از تاپيك قبلي (
) گرفته و در انتها به تاپيك بعدي پاس  ”statistics“و  ”hashtag“و  ”persistence“(به اسم هاي 

 ميدهد. 

  

  

  پايان بخش اول 
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  persistence:  گام دوم 
  

 مقدمه  

  :  elastic searchتوضیحات کلی  

است كه يكي از ديتابيس هاي معروف در حوزه ي متن است.    NoSQL يك ديتابيس از خانواده ي
سرچ باعث مي شود تا حجم بسيار بااليي از داده ها را به صورت   Elasticsearch توزيع بودن نرم افزار

كه   Kibana. پيدا مي كند موازي پردازش كند و سريعاً بهترين جواب را در هنگام جستجو براي كاربر 

 ابزاري كامالً مشهور در زمينه تصويري سازي و گزارش دهي است و به صورت يكپارچه با الستيك سرچ 
) Elasticsearch(استفاده مي گردد. 

 

  :   kafkaتوضیحات کلی  

كافكا يك پلتفرم پيام رسان توزيع شده و اشتراكي است كه براي هندل كردن داده هاي جريان در زمان  
تشكيل شده است.   consumerو  producerواقعي به صورت پايپ الين كاربرد دارد كه از دو بخش 

ها از توييتر گرفته  در پروژه ي ما كافكا با داكر باال امده است و به اين صورت عمل مي كند كه ابتدا داده 
دارند.   ١مي شود كه خب ديتاهاي تمييز نيستند و نياز به پيش پردازش، طبق خواسته ي مسئله در گام 

به كافكا منتقل مي شوند (كد را در مرحله ي بعد   producerپس اين داده هاي تمييز به عنوان 
پردازش اين اطالعات را از   توضيح مي دهم).حال بايد پيش پردازش را انجام دهيم كه پوشه ي پيش

). اما من در اين گام بايد از اين داده هاي انالين  consumerمي خواند(  realtimeكافكا به صورت 
بازي مي كند به اين   ١و گام   ٢استفاده كنيم پس بازهم كافكا نقش يه واسط را اين وسط بين گام  

منتقل مي شود و اين    producerصورت كه ديتاهاي پيش پردازش شده و تمييز به كافكا تحت 
دريافت مي كنيم و كار خودم را در اين گام شروع خواهم كرد و در پايان به    consumerديتاهارا تحت  

منتقل مي كنم. اينكار مزاياي زيادي دارد . مثال فرض كنيد يك تيم    producerبه كافكا تحت  ٣گام 
اركنند،استفاده از كافكا ضمن اينكه سرعت كار را  بخواهند همزمان بر روي يك ديتاي بزرگ مثل توييتر ك

هاي مختلف يا ابزارهاي ديگر   Nosqlباال مي برد و اين اجازه را به تيم مي دهد كه هركدام از نفرات،  از 
براي كشف ديتاي خود استفاده كنند، باعث مي شود كه به عنوان انالين بتوان به تحليل اطالعات وسيعي  

  پرداخت. big dataتحت عنوان 



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

44 
 

در ادامه با اشناشدن كاربرد كافكا در اين بخش، در كد بيشتر توضيح خواهم داد.(يك شماي كلي به   
در اين پروژه رسم خواهم كرد).  براي مثال،فلشي كه از   ٢تا مرحله   ١زبان ساده از عملكرد كافكا از گام  

persistence)elastic ،وارد كافكا مي شود، نشان مي دهد (elastic )نقشproducer (    براي گام
  elastic)وارد مي شود، نشان مي دهد، persistence )elasticرا دارد و فلشي كه از كافكا به  ٣
)consumer.است (  
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 :  تنظیمات داکر برای کافکا و االستیک و کیبانا اول  بخش

 

ابتدا كافكا، كيبانا و االستيك را در داكر باال مي اوريم كه ديگر از نرم افزار كيبانا جداگانه  در اين گام 
استفاده نكنيم.(البته مي توان تنها كافكا را در داكر باال اورد و االستيك و كيبانا را در نرم افزار خاص  

ر را ست مي كنيم .سپس  كانتي ٣تنظيمات اين ymlخودش باال اورد، فرقي نمي كند)كه در يك فايل 
up-compose كل تيم، كافكا، االستيك، كيبانا و...را در اين فايل ست كرديم تا  (مي كنيم تا ست شود

  :  االاوردن اين كانتينرها در داكر ست شود)  يك فايل براي

  ها استفاده كردم.  imageاالستيك و كيبانا براي   7.١٢.١من از نسخه ي  

twitter Preprosess 

persisten
ce 

 كافكا
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(تنظيمات اين  ymlدر پوشه اي كه فايل  cmdدر    docker-compose upدر ادامه داكر را با زدن 
 . وجود دارد، باال مياوريم  كانتينرها)
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  و االستیک)   producerو    consumer:  کدنویسی در پایتون( ست کردن  دوم  بخش

 

دارد كه در اين گام ابتدا تنظيمات     KafkaConsumerو    KafkaProducerكافكا دو تابع به اسم  
producer     وconsumer  را در اين توابع ست مي كنيم. ما در اين بخش ابتدا نقشconsumer  

بايد از ديتاي تمييز شده در گام قبل كه با اسم    KafkaConsumerرا داريم كه در تابع  
clean_tweets  .به اين بخش توسط كافكا منتقل شد، استفاده كنيم  

 

  

در ادامه كتابخانه ي االستيك را ايمپورت مي كنيم تا از تابع هاي اين كتابخانه در پايتون از جمله  
Elasticsearch   براي ست كردن پورت االستيك استفاده كنيم.(من مراحل اصلي خود را در كيبانا

ام دهم چون  انجام مي دهم اما قبل آن مي خواهم، بنابر سواالت مطرح شده، كمي پيش پردازش انج
است، فيلدهاي خيلي زيادي دارد كه بنظرم مي توان انها را قبل ارسال   consumerديتاهايي كه در  

  اين توييت ها به االستيك فيلتر كرد). 
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 در کیبانا     Persian Analyzer:   سوم  بخش

  

در اين قسمت قبل از انجام پيش پردازش كلي و ارسال توييت ها به االستيك بنابر خواسته ي مسئله بايد  
استفاده كنيم كه براي اينكار من از اين راه استفاده كردم. ابتدا در كنسول   Persian analyzerاز 

كس به اسم توييتر(كه با  كيبانا تنظيمات مربوط به اناليزها را انجام مي دهيم به اينصورت كه يك اندي
 tokenizerخودش ايجاد مي شود)، ايجاد مي كنيم سپس در اين ايندكس، استاپ وردها،    putدستور  

را ست    zero_width_spacesها حذف شوند)و   punctuation (استاندارد انتخاي مي كنيم تا بيشتر   
و فيلتر مي كنيم.(بعد از يكبار ران كردن خاموش مي كنيم چون به صورت ديفالت اين تنظيمات رو  

  ايندكس هاي توييت كه از پايتون مي ايند، ست مي شود) 
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 :  پیش پردازش توییت ھا قبل از ارسال به االستیک چھارم  بخش

  

توييت هايي كه به صورت انالين از گام پيش پردازش مي ايند را دريافت   forابتدا با استفاده از حلقه ي 
قرار مي دهيم. اين توييت ها فيلدهاي زيادي دارند كه بهتر است فقط فيلدهايي    twitمي كنيم و در 

ديگر استفاده مي كنيم و    forگرفته شود كه در اين مرحله به ان ها نياز داريم، پس از يك حلقه ي 
(كلمات كليدي مثل كوويد    keywords_k(زمان به عدد و تاريخ به حروف)، created_atفيلدهاي (

(هشتگ هايي كه    hashtags_k و...كه در پيش پردازش گام قبل گرفتيم و در اين فيلد قرار دارد)، 
(متن توييت ها كه در گام قبل جدا    text_k خودمان در گام قبل جدا كرديم و در اين فيلد قرار داديم)، 

كرديم و در اين فيلد قرار داديم)) دريافت مي كنيم. اما من مي خواهم يك سري فيلد ديگر مثل روز و  
ساعت هم به اين فيلدها قبل از ارسال به االستيك اضافه كنم كه براي اينكار پردازشي روي فيلد  

created_at  فيلد باال اضافه مي كنم. حال از تابع   ٤ه انجام مي  دهم و روز و ساعت را بindex   در
 Persianرا مي دهم كه در   indexاالستيك در پايتون استفاده مي كنم و به اين توييت ها همان 

analyzer  ست كرده بودم.اين حلقه يfor   كال درحال اجراست و توييت ها به صورت انالين از توييتر
پيش پردازش توسط كافكا به اين گام مي ايند و تا زماني كه ما قطع   توسط كافكا وارد پيش پردازش و از 

نكنيم، ديتا درحال گرفتن است و با اين تنظيمات شده در مرحله ي پيش پردازش اين گام، ديتا به  
البته من  (صورت انالين وارد االستيك مي شود.(من توييت هاي خود را در بازه هاي زماني متفاوت گرفتم
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از اين زماني كه در گزارش مي نوشتم هم  در روز هاي مختلف ديتا گرفته بودم و در كيبانا  خيلي قبل تر 
بار داكر را ريست كنم كه   ٢بار داكرم پريد يعني باال نميامد، كه مجبور شدم   ٢داشبورد ساختم اما 

ار بن شدم))) تا  داشبورت ها پريد و اگر زياد ديتا بگيريم، گاهي خود توييتر، بن مي كند! كه من يكي دوب
  ريزالت هاي بهتري را بتوانم در داشبورد نشان دهم.

  

  

  

 .توييتر ١

  

 

٢.preprocess 

 

 

٣.persistence (االستيك)  
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 ٥6٠١.وارد شدن به االستيك و ديدن اين ديتاها در كيبانا در پورت ٤

 
  

  

  

ادامه ي مراحل من براي طراحي داشبورد و كوئري هاي خواسته شده در كيبانا خواهد بود اما قبل از بايد  
به كافكا منتقل كنم تا هم تيميم در   producer، گام خودم را به عنوان  sendبا استفاده از تابع 

ه بدون پيش  دريافت كند اما در قسمت االستيك ذكر شده است ك  consumerكاساندرا به عنوان 
پيش پردازش شده را به   ١پردازش وارد مرحله ي بعد شود پس من همان توييت اصلي كه فقط در گام  

  ارسال خواهم كرد.  Historyكافكا با نام 

  

  

 :  طراحی داشبورد پنجم  بخش

در اين بخش مي خواهيم داشبوردي را طبق سواالت خواسته شده طراحي كنيم، براي اينكار مرحله به  
مرحله پيش مي رويم و داشبورد را مرحله به مرحله طراحي مي كنيم تا درنهايت به يك داشبورد كلي  



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

53 
 

دقيقه رفرش    ١برسيم. اين داشبورد به صورت انالين زماني كه ديتا مي گيريم تغيير مي كند چون هر 
  مي شود(توضيح دقيقتر نمودار ها در روز ارائه انالين داده مي شود) : 

 ال (در اين قسمت من بجاي كانال از هشتگ استفاده مي كنم چون ديتاي ما از  ابركلمات كان
 توييتر گرفته شده است و كانال نداريم) . 

  

 در كيبانا مراحل زير را انجام مي دهيم: 

، ايندكس توييت را ايجاد مي   index  patternقسمت    indexmangement.ابتدا از قسمت  ١
انا از قبل سيو شده است، ما با ايندكسي كه براي اين بخش ايجاد  (چون چندتا ايندكس در كيب  كنيم.

  شده است، كار داريم) 

، داشبورد را انتخاب مي كنيم و سپس بر روي ايجاد داشبورد كليك   منو Analytics.سپس از قسمت  ٢
را انتخاب مي كنيم و يك ويژوليزيشن جديد ايجاد    Library Visualize  مي كنيم، سپس از قسمت

  را انتخاب مي كنيم:   based aggregationمي كنيم و گزينه ي 

 

 

 

  را انتخاب مي كنيم:   aggregation based ،tag cloud.سپس از قسمت ٣
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 .سپس ايندكس توييت را انتخاب مي كنيم ٤

پايين، تنظيمات را ست مي كنيم.مثال براي فيلد را بر  .سپس از قسمت ديتا در سمت راست تصوير ٥
غروب قرار مي   6صبح تا  6اساس هشتگ توييت ها قرار مي دهيم و بازه ي زماني را از ساعت 

  دهيم،سپس از هشتگ ها براي رسم نمودار استفاده مي كنيم.
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ريزالت، اضافه مي كنيم و گام به گام پيش مي  و در نهايت اين ابركلمات را به داشبوردمان به عنوان اولين 
رويم تا داشبورد را كامل كنيم.همانطور كه مي بينيم، ابركلمات بسته به تكرارشان، با رنگ مختلف و سايز  

  ابركلمات فقط يك شماي كلي مي دهد. مختلف نمايش داده مي شوند كه نجابت ايراني در صدر قرار دارد.

  

  
 متن اخير را نمايش دهيم.براي اينكار ابتدا از    ١٠شده است كه  در بخش دوم از ما خواسته

متن اخيرطبق زمان اخير، دريافت مي كنيم، سپس انرا سيو   ١٠در منو،   Discoverقسمت 
متن قرار داشت كه من طبق   ٢١مي كنيم تا در داشبورد از ان استفاده كنيم(در اخرين زمان 

 فيلتر كردم انرا نمايش مي دهم):  discoverن در تاي اخير را طبق زما  ١٠خواسته ي مسئله،  
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متن ذخيره شده را به داشبورد   ١٠را مي زنيم و اين  add from libraryدر داشبورد گزينه 
  اضافه مي كنيم: 

  

  
  

   در قسمت سوم ازما خواسته شده است كه تعداد پست هاي ذخيره شده به ازاي چندتا از كلمات
كليدي خاص را در يك بازه زماني مشخص كنيم. از انجايي كه تمام كلمات كليدي خاص مدنظر  

مثل تحريم در ان بازه اي كه من توييتر مي گرفتم، وجود نداشت، يك سري كلمات كليدي  
لمه ) در كلمات كليدي ازگام اول ست شده اند از جمله دالر، واكسن، ايران ،  تا ك١١خاص ديگر( 

 درمان، ايتاليا و...را شمردم. 

  

يك   Visualize libraryبراي اين مرحله در همان داشبوردي كه تا حاال ساختيم،ابتدا از قسمت 
Visualization  جديد ايجاد مي كنيم وlens   :را انتخاب مي كنيم  
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براي اين قسمت چون مي خواهيم تعداد را نمايش دهيم از متريك استفاده مي كنيم. و الزم است  
  6يكسري فيلتر انجام دهيم به اين صورت كه فقط يك سري از كلمات كليدي خاص را در بازه زماني  

  ١٨ماني شب انتخاب مي كنيم و سيو و به داشبورد اضافه مي كنيم مي بينيم كه در بازه ي ز  ١١صبح تا 
  تا پست كه شامل اين كلمات كليدي هستند، وجود دارند. 
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  هشتگ پرتكرار در يك بازه زماني نمايش دهيم   ١٠در قسمت چهارم ازما خواسته شده است كه
 روز اخير فيلتر مي كنيم و دونوع نمودار رسم مي كنيم.    ٢كه بازه ي زماني را 

  

يك   Visualize libraryتا حاال ساختيم،ابتدا از قسمت براي اين مرحله در همان داشبوردي كه  
Visualization  جديد ايجاد مي كنيم وlens   :را انتخاب مي كنيم  
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در نمودار اول، يك سري هشتگ هاي انگليسي را فيلتر كردم. از بارپالت افقي استفاده كردم چون بعضي  
ها در نمودار بزنيم، تعداد را نمايش مي  از هشتگ ها، نام هاي طوالني داشتند. روي هركدام از هشتگ 

  روز داريم)  ٢توييت در اين   ١١6دهد.(كال 

 

 

 

  

  سپس اين نمودار را به داشبورد اصلي اضافه مي كنيم 
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  در قسمت دوم هشتگ هاي انگليسي را فيلتر نمي كنيم 
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   در قسمت پنجم و اخر از طراحي داشبورد، ازما خواسته شده كه يك نمودار به دلخواه انتخاب
چارت استفاده مي كنم و چند هشتگ خاص  را بين كل هشتگ هاي    donutكنيم كه من از 

موجود در توييت ها نمايش مي دهم كه ببينيم حدودا  چند درصد توييت ها  به اين هشتگ ها  
 به داشبورد اضافه مي كنيم تا داشبورد تكميل شود:: اختصاص داشت سپس 

 
  

  مي توانيم نمودار هاي ديگر مثلtable   هشتگ برتر را نمايش   ٥٠چارت استفاده كنيم تا
  دهيم: 
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  :و در اخرين قسمت از داشبورد تعداد كل توييت ها را دريافت مي كنيم  
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  ::::::شماي كلي داشبورد::::: 

  

  

  
  

 :  كوئري هاي خواسته شده در كنسول ششم بخش
  

  كوئري خواسته شده است:: ٢در بخش اخر از اين گام ازما  

مي خواهيم تمام پست هاي حاوي يك هشتگ خاص را در يك بازه ي زماني در كوئري اول  .١
استفاده مي كنيم   andمعادل   mustو عبارت منطقي   boolمشخص كنيم. براي اينكار از  

) (بين روز يازدهم و  rangeشرط را چك كنيم كه هم در بازه ي زماني ( ٢چون مي خواهيم 
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باشد.( در اين بازه اي كه من    دوازدهم) باشد و هم شامل هشتگ خاص به اسم (نجابت(ايراني)
 ديتا ميگرفتم، بحث حجاب خيلي زياد بود) 

  
  

تا پست هستند كه شامل اين هشتگ هستند و انها را نمايش مي   ١6همانطور كه از ريزالت زير مي بينيم 
  دهيم: 

  ريزالت:
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مي خواهيم تعداد پست هاي يك هشتگ خاص در يك بازه ي زماني بيابيم كه من  .در كوئري دوم ٢
در اين بازه ي زماني (بين روز يازدهم و دوازدهم) را نمايش مي  ايران را  تعداد پست هشتگ هاي 

 استفاده مي كنيم و هشتگ را فيلتر مي كنيم)  aggدهم(چون مي خواهيم تعداد را نمايش دهيم از 

 
  تا بود)  ٢نيم كه تعداد توييت هاي اين هشتگ  ريزالت( مي بي
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 مثال تعداد تكرار كل هشتگ را در بازه ي زماني بين روز يازدهم و دوازدهم هم مي توانيم ببينيم::
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 ريزالت را در زير مي بيينم كه تعداد توييت هاي كه به ازاي هر هشتگ هستند. 
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  پايان بخش دوم 

 



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

70 
 

 

  Hashtag_history:  کانال سوم  گام 
  

  cassandra:  تنظیمات داکرِی  اول  بخش

 

   ِ imageتا حد ممكن كالستر را باال بياوريم  containerاينكه داخل يك در امتداد با بخش قبل براي 

  مطابق شكل زير اضافه ميكنيم :  YMLكاساندرا را فايل 

  

نيازي به داده هاي ذخيره شده در الستيك نداريم پس ميتوانيم   localبراي انجام اين گام به صورت 

براي باال رفتن سرعت سيستم الستيك و كيبانا را موقتاً غير فعال كنيم (اگرچه در روند انجام كامل پروژه  
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تر ما با ساير  كالس  up compose-docker، و در نهايت با دستور  ساير بخش ها فعال هستند)

image  هاي روي آن up   : ميشوند مطابق با شكل زير داريم 

 
  

 هاي در حال اجرا نيز ميتوانيم با دستور زير چك كنيم :  processبراي مشاهده ي ليست 
 

 
 
 

همانطور كه گفته شد با غير فعال كردن موقتيِ پورت هايي كه در اين گام نياز نداريم تصويري مطابق زير  
  مشاهده ميكنيم : 
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  براي كاساندرا) producerو  consumer:  كدنويسي در پايتون ( ست كردن دوم بخش
 

شده از   streamاز داده هاي   consumerهمانطور كه در بخش قبل توضيح داده شد ، به كمك تابع 

بع  دريافت كرده و به كمك تا   History) داده ها را داخل كانالِ  persistenceگام قبل (

producer   ميتوانيم جريان داده ها را حفظ كنيم و براي گام بعد داده توليد كنيم ( بدين معني كه

روي داده هاي دريافتي پردازشي انجام شود و به مرحله بعد برود يا اينكه بدون تغيير همان را به مرحله  

  بعد بفرستيم ) 
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براي حفظ جريان داده ها ما بدون انجام پردازش و تغييري روي داده ها ، داده ها را روي كانال  

Statistics  : ميفرستيم  

  

  

و به كمك تابع   YMLداكر در فايل    imageمشخص شده براي   portو  hostدر ابتدا مطابق با  

Cluster  از كتابخانه يCassandra.cluster رقرار ميشود . مطابق شكل زير اتصال ب  
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( كه    big_data_twitsيا فضاي كليِد  KeySpaceپيش از هرچه در ديتابيس كاساندرا به ساخت 

است ميپردازيم ، تكرار داده ها را به دليل اجرا روي   SQLدر ديتابيس هاي  DataBaseمطابق با 

local  افظت از داده ها وابسته به فضاي  قرار ميدهيم امّا براي اجرا روي سرور بهتر است براي مح  ١برابر

  موجود تغيير داد . 

با توجه به پرسش هاي مطرح شده براي اين بخش ، صرفا به ذخيره ي شناسه ي هر توييت ذخيره  

) پارتيشن و ترتيب موررد نظر روي توييت  column familyميكنيم ، با اين كار با توجه به هر جدول (

االيي شناسه ي توييت را بازيابي كرده و به كمك الستيك با دادن  ها را داريم كه ميتوانيم با سرعت ب

شناسه به آن توييت مورد نظر را دريافت كنيم. حال تابع ساخته شده را صدا ميزنيم تا اتصال برقرار شود. 

  

جدول ( جدول پست ها يا توييت ها ) ( جدول هشتگ ها ) ( جدول كلمات كليدي)   ٣اين گام نياز به 

  دارد : 
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columns family posts  : (توييت ها)  

به دليل اينكه ميخواهيم توييت هاي هر روز را در يك سطر گسترده ذخيره كنيم پس از تركيب (روز و  

كار ميكنيم   streamاستفاده ميكنيم و از آنجا كه با داده هاي  partition keyماه و سال) به عنوان 

دريافت توييت ، به همراه شناسه ي منحصر به فرد    ) را بر اساس زمانcluster keyپس مرتب سازي ( 

توييت انجام ميدهيم با اين كار زماني كه توييت هاي يه بازه ي زماني را به صورت مرتب شده بخواهيم با  

  است    ٣١* ١٢*٣6٥سرعت باال در دسترس هستند. پس تعداد سطر ها حداكثر 

  

columns family  hashtags  :  

اين جدول را ميسازيم. پس به ازاي    تمامي توييت هايي كه يك هشتگ خاص را دارند براي دسترسي به 

را برابر هشتگ قرار   partition keyهر هشتگ يك سطر گسترده خواهيم داشت به بيان ديگر  

 clusterتاريخ و زمان را همراه شناسه به عنوان (  streameميدهيم و مجدداً به دليل وجود داده هاي  

keyر ميگيريم تا هشتگ ها بر اساس زمان و شناسه ي توييت ها در هر سطر مرتب شوند. با اين  ) در نظ

كار ميتوانيم توييت هاي حاوي يك هشتگ خاص را در يك بازه زماني مشخص شده بدست آوريم. تعداد  

  سطر ها به تعداد هشتگ هاي متفاوت 

  

columns family key_words   :  

وييتر كار ميكنيم (كانال نداريم !) پس فرض سوال را عوض كرده و به جاي  به دليل اينكه با داده هاي ت 

 partitionكانال از كلمات كليدي كه در توييت ها استفاده شدند استفاده ميكنيم و مجددا روي آنها 

key   ، ميسازيمcluster key    را نيز ترتيب زماني توييت ها همراه با شناسه آنها قرار ميدهيم. تعداد

  ها به تعداد كلمات كليدي منحصر به فرد است.سطر 
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 Consume data:   سوم  بخش

  

شدند را به جداول كاساندرا اضافه كرده و به كمك تابع   Historyحال داده هايي كه وارد كانال 

produce  به كانالStatistics  : وارد ميكنيم  

  

  

روز و ساعت و دقيقه و ثانيه خرد ميكنيم سپس تنها  به ازاي هر توييتي در ابتدا زمان آنرا به سال و ماه و 

فيلد شناسه توييت و ليست هشتگ ها و ليست كلمات كليدي را براي افزودن به جداول اين بخش نياز   ٣

  داريم. 

به ازاي هر توييت به تعداد هشتگ هايش آنرا به جدول هشتگ و سطر مورد نظر اضافه ميكنيم ، ممكن  

وييت به ازاي هشتگ هاي متفاوت آن يا كلمات متفاوت آن فكر كنيد اما به  است به تكرار شناسه يك ت

هاي جدا ذخيره ميشوند و مشكلي پيش نمي آيد   partitionدليل تفاوت در هشتگ يا كلمه كليدي در 
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، مزيت اين روش اين است كه از هشتگ ها يا كلمات كليدي تكراري داخل يك توييت خودداري ميكند  

  رهيزد. و از تكرار مي پ
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  ) queriesپرس و جو ھا (:  نمایش خروجی  چھارم  بخش

  

  پرس و جوي اول : توييت هاي يك ساعت اخير :  

  

مشخص كرده و   ٣٠- ٢6در ابتدا زمان فعلي بر حسب گرينويچ به سال و ماه و روز و ساعت در خطوط 
يم و به دليل تعداد زياد  استخراج ميكن tweetsسپس تمامي توييت هاي يك ساعت اخير را از جدول  

عدد گزارش شده است.   6٥٩آنها را خط به خط چاپ ميكنيم كه تعداد توييت هاي يك ساعت گذشته 
دليل اينكه اين جدول براي اين پرس و جو انتخاب شد اين بود كه هر سطر گستره يك روز را در اين  
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ل است زيرا زمان آن نيز  جدول مشخص ميكرد پس بهترين انتخاب براي اين پرس و جو همين جدو
  موجود است.  partitionمرتب شده در داخل هر 

  پرس و جوي دوم : توييت هاي يك روز اخير. 

  
عدد محدود كرديم اما تعداد كل   ١٠٠به دليل تعداد باالي توييت هاي روزانه جهت نمايش و ديد بهتر به 

ها بهترين انتخاب است. زيرا تعداد  عدد بوده است و مجدداً جدول توييت   7٥٤١توييت هاي روز اخير 
  سطر هاي محدودي به ازاي بازه زماني خاص را ميتوانيم از جدول توييت ها انتخاب كنيم  

(ميدانيم اولويت با جدولي است كه سطر هاي بيشتري را براي پرس و جوي ما كنار بگذارد و با تعداد  
  كمي از سطر ها سروكار داشته باشيم) 
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  وييت هاي حاوي يك هشتگ خاص در يك بازه زماني. پرس و جوي سوم : ت

  
  

را يافته و سپس به كمك يك تابع با ورودي هشتگ و بازه زماني   trendبراي اين بخش در ابتدا هشتگِ 
آنرا در بين توييت ها جستجو مي كنيم . جدول هشتگ به دليل اينكه هر سطر حاوي يك هشتگ است  

ر خاص جستجو ميكنيم و مناسب ترين جدول براي اين  پس با مشخص بودن هشتگ فقط در آن سط
  پرسش است.

  سپس تعداد كل توييت هايي كه آن هشتگ را در بازه زماني مشخص شده نيز گزارش كرديم.  
بار در بازه زماني   ٢١٣ارشد است كه _كنكور_تعويق #همانطور كه مشاهده ميكنيم پرتكرار ترين هشتگ 

  ام تكرار شده است. ٢٥ام تا  ١7   صبح بين روز هاي  ٩نيمه شب تا  ١٢
  براي تبديل ورودي زمان به بازه ي زماني نوشته شدند) ٤٨و   ٤7(خطوط  

پرس و جوي چهارم و پنجم : تعداد توييت به ازاي هر روز تا هفته گذشته / تعداد توييت ها به ازاي هر  
  روز تا ماه گذشته 
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سطر كار كنيم پس جدول توييت ها براي اين بخش نيز   6به دليل اينكه مجدداً حداكر ميتوانيم  با  

  روز قبل اين سطر ها برسي ميشوند  6بهترين انتخاب ميباشد و به ازاي روز فعلي  تا  
براي پرسش دوم نيز اگرچه اين جدول چندان مناسب نيست و بهتر بود به تعداد ماه هاي سال فقط سطر  

از دستور   queryاولويت دارد ولي به دليل بهينه نبود داشته باشيم اما بين دو جدول ديگر اين جدول 
ALLOW FILTERING   6٠استفاده ميكنيم تا اجرا شود زيرا به طور تقريبي اين پرس و جو بروي  

  سطر انجام ميشود. 

 

  

  پايان بخش سوم 
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 Statistics:   چھارم گام 

 

  مقدمه 

  

اكت، يك داشبورد ساده براي نمايش  هاي فلسك و ري ابزار در اين گام، با استفاده از ديتابيس رديس و 
هاي  سازي كرديم. ابتدا به صورت خالصه به معرفي ابزار اطالعات آماري سامانه و بروزرساني آنها پياده 

  استفاده شده ميپردازيم: 

است. در واقع رديس يك نوع   Remote Dictionary Server مخفف عبارت (redis) رديس  
  .شوند گيرد و اطالعات به صورت موقتي در آن ذخيره مي قرار مي  RAM ده است كه در ساختمانِ دا

كند و به لطف اين ويژگي از آنجايي كه رابطه  نگهداري مي  Key-valueها را با سيستم رديس داده 
  تر خواهد شد.شود، دسترسي و بازيابي اين اطالعات بسيار ساده ها ايجاد نمياي ميان داده پيچيده

نويسي  ) عنوان يك فريموورك وب ساده و سبك و در عين حال قدرتمند براي زبان برنامه Flaskفلَسك (
شود به اين معني كه خصوصياتي نظير  اً به عنوان يك ريزچارچوب شناخته مي پايتون است. فلسك عموم

هاي بزرگتر مانند جنگو  هايي كه در چارچوب ها و ديگر ويژگي اي، اعتبارسنجي فرم رابطه- نگاشت شيء
سازي مورد نظرش كامالً باز  دهنده را براي اعمال پياده شوند را ندارد؛ اما در عوض دست توسعه يافت مي 

  هاي طرف سوم را داراست.گذارد و در كنار آن امكان گسترش به وسيله تعداد زيادي افزونه ي م

جاوا اسكريپتي براي ساخت رابط   open-source) اساسا يك كتابخونه  reactjsري اكت (
(اپليكيشن هاي تك صفحه اي)  single page applications) براي user interfacesكاربري( 

اين امكان رو   Reactبراي وب استفاده مي شود. همچنين   Viewبراي مديريت اليه  است. اين كتابخونه
(كامپوننت هاي قابل استفاده مجدد رابط   reusable UI componentsدهد تا در اختيار ما قرار مي 
يكي از مهندسين ارشد فيسبوك ايجاد   Jord an Walkeدر ابتدا توسط  Reactكاربري) ايجاد كنيم. 

  شد. 

صورت خالصه عبارت است از ورود جريان   هاي انجام شده در اين گام به ن اطالعات و عملياتجريا
اطالعات از گام قبل توسط كافكا، وارد كردن جريان داده ورودي در پايگاه داده رديس با كليد هاي  
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تقال آنها  و ان flaskاند ها از رديس توسط بك مناسب جهت پاسخ به اطالعات خواسته شده و گرفتن داده
  . REST APIتوسط   reactاند به فرانت

  

  

 

به عنوان محيط گرافيكي براي رديس استفاده شده است.   redisminدر طول اين گام از ابزار گرافيكي 
ارائه شده است را در محيط داكر   redisminبراي استفاده از آن، يك پروكسي خاص كه توسط خود 

  متصل كرديم. redisminباال آورده و توسط آن، رديس موجود روي ماشين را به سايت 

  

  

  ھای انجام شده جریان اطالعات و عملیات

  

شوند. توليد مي  statisticsها بصورت يك استريم بر بستر كافكا بوسيله گام قبل در كانال داده ابتدا 
كند و به ازاي هر داده  ) از استريم داده ورودي استفاده مي redis_chnl.pyسپس يك پردازش(

هاي مورد نياز در  داده كند. براي ذخيره سازي  را در رديس ذخيره مي  ورودي(توييت)، اطالعات آن داده 
ها و مقادير آنها)  رديس، به ازاي هريك از سواالت خواسته شده، سازوكاري طراحي شده و اطالعات(كليد 

شوند. سازوكار طراحي شده براي هر بخش، در ادامه توضيح  بر اساس آن سازوكار در رديس ذخيره مي 
  داده خواهد شد.

براي   an alyticsرديس، استريم داده ورودي در كانال پس از استخراج اطالعات و ذخيره آنها در 
  شود. استفاده گام بعدي قرار داده مي

  flaskاست كه از سازي شدهبراي دسترسي به اطالعات ذخيره شده در رديس، يك وب اپليكيشن پياده 
استفاده   frontendبراي قسمت سمت كالينت يا  reactو از   backendبراي قسمت سمت سرور يا  

هاي تعريف شده سمت سرور، اطالعات   apiبا استفاده از  reactكند. در زمان وارد شدن به داشبورد، مي
  دهد.دريافت كرده و به صورت مناسب نمايش مي  Jsonمورد نياز را در قالب  



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

84 
 

برنامه سمت سرور نيز با هر درخواست از سمت كالينت، اطالعات خواسته شده را از رديس دريافت كرده  
  گرداند.اند برمي سخ به فرانت و در پا

  شود. انجام مي  kafka_stream/redis_chnl.pyها در رديس در فايل تمامي مراحل ذخيره داده 

ها از رديس در اين  باشد و تمامي مراحل دريافت داده مي  app/backend/app.py/اند در فايل بك 
  شود.فايل انجام مي 

  قرار دارند.  app/frontend/ اند در فولدر فايلها و كد هاي بخش فرانت 

 

  ھای ارسال شده یک کانال خاص در شش ساعت گذشتهدرخواست اول: تعداد پستھا/توییت 

 

هاي توييتر)، يا بايد هر  براي اين درخواست، به علت وجود نداشتن كانال در محيط اين پروژه (توييت 
از كلمات كليدي را به عنوان يك كانال در  گرفتيم يا اينكه هر كدام شخص را به عنوان كانال در نظر مي 

 .گرفتيم كه تصميم بر اين شد تا راه دوم را انتخاب كنيمنظر مي 

در رديس استفاده كرديم؛    stringهاي مورد نياز اين درخواست از ساختار داده براي ذخيره كردن داده 
صر به فرد آن توييت را  به ازاي هر توييت در استريم ورودي، كلمات كليدي آن توييت و آيدي منح

استخراج كرديم و به عنوان كليد آن در رديس قرار داديم و كل توييت را به عنوان مقدار آن كليد قرار  
  داديم. 

در رديس استفاده كرديم تا آن داده را بعد از    stringساختار داده  expire timeهمچنين از ويژگي 
  ساعت از رديس حذف كنيم. 6

ه كليدي و آيدي در كليد اين است كه بتوانيم هر توييت را به همراه كلمه كليدي  علت استفاده از كلم
اش يكبار ذخيره  استفاده شده در آن به صورت منحصر به فرد (هر توييت به ازاي تمام كلمات كليدي 

هاي همه كلمات كليدي  ها را داشته باشيم و هم توييت شود) ذخيره كنيم تا هم كلمات كليدي توييت مي 
  ا.ر
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 نحوه ذخیره سازی در ردیس:

  

 

 

  

  

مقدارهايي را كه با كلمه  - تمام كليد  keysهاي اين درخواست، با استفاده از دستور  براي دريافت داده 
keyword   شوند را گرفته و سپس اطالعات را از ليسِت بازگردانده شده استخراج ميكنيم. ذخيره مي  

در اول تمام كليد هاي اين بخش نيز اين است كه بتوانيم به كمك آن   keywordعلت استفاده كلمه 
  هاي مختص اين درخواست را يكجا دريافت كنيم.تمامي داده 

ها، به كل  توانيم عالوه بر تعداد توييتاين است كه مي همچنين مزيت ديگر اين نوع ذخيره سازي 
  ها نيز دسترسي داشته باشيم.محتواي تك تك توييت 
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 اند: نحوه دریافت داده از ردیس و ارسال به فرانت 

 

  

  

  ھای دریافت شده در یک بازه زمانی مثال روز گذشته درخواست دوم: تعداد کل پستھا/توییت 

 

هاي ذخيره شده را دريافت كنيم ابتدا تاريخ نشر هر  بتوانيم در يك بازه زماني مشخص توييت براي اينكه 
  توييت را استخراج كرديم. 

استفاده از ليست اين امكان را به ما   در اين قسمت از ساختار داده ليست در رديس استفاده كرديم.
در اختيار داشته باشيم و با استفاده از  دهد تا بتوانيم يك مجموعه از داده را به صورت مرتب شده مي 

  .  هاي ذخيره شده در آن ليست دسترسي داشته باشيمكليد آن ليست به همه داده 

ها استفاده كرديم. اين نوع  براي كليد ليست  Y:m:d:Hزمان استخراج شده هر توييت را به فرمت  
ي مشخص، بتوانيم تمام توييت هاي آن  دهد تا با داشتن يك بازه زمانما مي  كليدگذاري اين امكان را به 

هاي يكساعته در بازه زماني داده شده را بدست آورده و  بازه را بدست بياوريم؛ به اين صورت كه تمام بازه 
ليست متناظر با آنها را از رديس ميگيريم، سپس با ادغام كردن ليست ها به تمامي توييت هاي آن بازه  

  رسيم. زماني مي 

تفاده از ليست، توييت هاي درون هر ليست نيز به ترتيب زمان وارد شده به آن  همچنين به علت اس 
  ليست هستند.
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 نحوه ذخیره داده ھا در ردیس: 

  

  

 

 

  

دهد. سپس  اند مياند بازه زماني مشخص شده را به صورت پارامتر به بك ها، فرانت براي دريافت داده 
ساعته درون بازه زماني انتخابي كاربر را محاسبه كرده و ليست متناظر با  يكهاي زماني  اند تمامي بازه بك

اند هاي دريافتي، آنها را به فرانتكند. سپس با ادغام تمامي ليستآنها را از رديس دريافت مي 
  گرداند.برمي 
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ها در هر بازه  ها به عنوان محتوا، عالوه بر تعداد توييتدر اين قسمت نيز به دليل ذخيره كردن كل توييت 
  ها نيز دسترسي داريم. زماني، به كل محتواي توييت 

  

  

  

  

  

  

 ھا:نحوه دریافت داده
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  ھای دریافت شده در یکساعت گذشته به صورت منحصر بفرد درخواست سوم: تعداد ھشتگ

  در رديس استفاده كرديم.  stringدر اين گام از ساختار داده 

ها منحصر به فرد باشند و هر هشتگ يكبار بيشتر ثبت نشود، فقط از  خواهيم داده مي در اين گام، چون  
خود هشتگ در كليد استفاده كرديم زيرا هركليد بايد در رديس منحصر به فرد باشد و كليد تكراري  

  نداريم.

توانست در رديس را نيز همان هشتگ گذاشتيم (مي  ها كار داريم، مقدار داده چون فقط با تعداد هشتگ 
هاي هر  كنيم) و به ازاي تمام هشتگمي  ها براي شمارش استفاده هرچيز ديگري باشد، ما فقط از كليد 

  توييت اين كار را انجام داديم. 

ساعت بعد همچنين پس از هربار ست كردن يك هشتگ، تاريخ انقضاي آنرا بروزرساني كرديم تا در يك 
  حذف شود. 

مشخص كرديم تا اگر از قبل كليدي با اين نام وجود داشت، ديگر   nxرامتر در انتها نيز با استفاده از پا
  داده درون آن بروزرساني نشود و تنها تاريخ انقضاي آن بروزرساني شود. 

 نحوه ذخیره داده ھا در ردیس: 
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اند را ذخيره شده   last_hour_hashtagsهايي كه با كلمه ها نيز تمامي كليد براي دريافت داده 
  گردانيم. اند برمي دريافت كرده و به فرانت

  

 ھا:نحوه دریافت داده

  

  

 

هاي جديد،  درخواست چهارم: آخرين هشتگهاي دريافت شده، يك ليست هزارتايي كه با ورود داده 
  شوند مي ها حذف قديمي

  براي اين درخواست از ساختار داده ليست در رديس استفاده شده است.

داده آخر ليست را نگه داريم. براي اين كار، پس از    ١٠٠٠تفاوت اين درخواست اين است كه بايد هميشه 
و  كنيم  را از ليست نگه داشته و بقيه را حذف مي  ٩٩٩تا   ٠اضافه كردن داده جديد به ليست، هربار داده 

  شوند.داده آخر نگه داشته مي   ١٠٠٠چون ليست ترتيب ورود را حفظ ميكند، 
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ها را در  ايجاد كرده و با روش فوق، داده  last_hashtagsها تنها يك ليست با كليد  براي ذخيره داده 
  كنيم. آن ذخيره مي 

ها دربازه  تعداد توييتها به عنوان محتوا، عالوه بر به دليل ذخيره كردن كل توييت در اين سوال نيز 
  شوند. مي  ها نمايش داده ها نيز دسترسي داريم اما در داشبورد تنها هشتگ زماني، به كل محتواي توييت 
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 نحوه ذخیره داده ھا در ردیس: 

  

 

 

  

  

مقادير داخل ليست را از رديس دريافت كرده و    last_hashtagsها كافيست با كليد  براي دريافت داده 
  اند برگردانيم. آنرا به فرانت 

  

 ھا:نحوه دریافت داده
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 هاي دريافت شده، يك ليست صدتايي مشابه درخواست چهار درخواست پنجم: آخرين پستها/توييت
  

ها را در ليستي با كليد  باشد با اين تفاوت كه داده نحوه عملكرد در اين بخش دقيقا همانند بخش چهار مي 
last_tweets  عنصر آخر را نگه داشته و   ١٠٠عنصر آخر،  ١٠٠٠كرده و به جاي نگه داشتن   ذخيره

  گردانيم. برمي 

 شود.اند نيز كل توييت نمايش داده مي در سمت فرانت 

  

 ذخیره داده ھا در ردیس: نحوه  
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   ھا:نحوه دریافت داده

 

  

 

 (frontend)بخش سمت کالینت  

  نماي كلي داشبورد به شكل زير است:
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را دريافت كرده و به صورت   اند، داده مورد نياز خود بك  APIهاي صفحه با كوئري به هركدام از ماژول 
  دهند.مناسب نمايش مي 

  شوند.ثانيه يكبار بروزرساني مي   ١٠همچنين كل اطالعات داشبورد به صورت خودكار هر 

اند هاي مورد نياز از بك سپس داده  را وارد كرده و  در ماژول آخر، ابتدا كاربر بازه زماني انتخابي خود 
  شود: مي ت شده و نمايش داده درياف
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هاي واقعي  شده مانند اليك، كامنت و ريتوييت داده  هاي نمايش داده الزم به ذكر است تمامي داده 
ها به محض منتشر شدن توسط كرالر دريافت شده و به سيستم وارد  هستند اما به علت اينكه توييت

 شوند، طبيعتا مقدار همه آنها در لحظه دريافت داده صفر است.  مي 

  app/frontend/را در فولدر  README.mdاند در حالت توسعه فايل نت براي اجراي بخش فرا
  مطالعه نماييد.

 شود.اجرا مي  ٥٠٠١فرانت اند روي پورت 
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  (backend)بخش سمت سرور  

پياده سازي شده است كه اطالعات آن در ادامه آمده   APIاند يك اند، براي ارتباط با فرانت در سمت بك 
  است: 

  

Endpoint: /keywords 

Parameters: - 

Output sample: 
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End point: /time-filter?start=[startTime]&end=[endTime] 

Parameters:  

 startTime: start of time range in yyyy:mm:dd:hh form  at 

 end Time: end of time range in yyyy:mm:dd:hh form  at 

Output sample: 
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Endpoint: /hashtags 

Parameters: - 

Output sample: 
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Endpoint: /last-hashtags 

Parameters: - 

Output sample: 
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Endpoint: /last-tweets 

Parameters: - 

Output sample: 

 

 

، به فولدر  pipenv syncها با استفاده از دستور نيازبراي اجراي سرور فلسك، پس از نصب تمام پيش 
/app/backend  رفته و با دستورpipenv run flask run   سرور فلسك را در حالت توسعه ران

 كنيد.

  شود.اجرا مي  ٥٠٠٠سرور روي پورت 

 

 

  

  پايان بخش چهارم
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 Analytics:  پنجم گام 

 

نفر   ٤به علت داشتن تنها دو توكن از توييتر و زمان كم، تصميم گرفته شد عالوه بر اينكه هر كدام از (
يك گام جدا از قبل كار كردند، گام هاي باقي مانده تقسيم شود كه اين گام به صورت اشتراكي بين  

نيلي انجام شد. و اين گام را به دو بخش بين خودمان تقسيم   محمد   و اقاي   (زهرا حبيب زاده)من
  كرديم.چون توكن ديگر درگير گام هاي ديگر بود)  

 مقدمه  

  :  clickhouseتوضیحات کلی  

براي پردازش   )oriented-Column (ستوني يك پايگاه داده ساختارمند  ClickHouse پايگاه داده 
كند كه اين ديتابيس در پروژه ما  كاربرد دارد چون  كار مي  SQL است كه با دستورات  تحليلي آنالين 

مانند ديتابيس هاي قبلي تحليل انالين انجام مي دهد ما نيز داده هاي خودمان را به صورت انالين از  
توييتر دريافت مي كنيم و نياز به ديتابيسي داريم كه پردازش را با سرعت زياد انجام دهد .اين ديتابيس  

  ي خوبي دارد. مزيت ها

سرعت: در تحليل بيگ ديتا شايد بتوان بدون اغراق گفت، سرعت پردازش از اهميت بااليي   .1
 برخوردار است. 

 ستون هاي موجود در كوئري را جستجو مي كند و جستجو به صورت ستوني است.  .2

 اطالعات را فشرده مي كند كه اين فشرده سازي باعث مي شود، حجم ديسك كم شود.  .3

استفاده مي كند (در مرج اطالعات به صورت دسته اي  وارد مي   MergeTreeي از خانواده  .4
  insertنخواهيم داشت و با   updateشود يعني تك به تك وارد نمي شود) كه نياز به دستور  

 كار خودمان را انجام مي دهيم.

 و.... .5
طراحي   مناسب با خواسته ي خود clickhouseحال بايد ديتابيس جديد ساخته وجدوال مناسب را در 

  منتقل كنيم: supersetكنيم و انها را به يك اپاچي به نام 
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  :   Apache Supersetتوضیحات کلی  

اين اپاچي به موتور توليد داشبورد معروف است كه مي تواند با استفاده از ابزارهاي قوي كه در طراحي  
كامپاني يا كاربر بدهد.داشبورد دارد، اطالعات بسيار خوبي به يك مدير يك   

 

  :  راه اندازی کلیک ھوس در داکراول  بخش

جداول را برحسب خواسته ي سواالت در سوپرست طراحي مي كنيم.طبق روش هاي قبل كليك هوس را  
  اصلي كه بقيه كانتينرهارو باال اورديم، باال  مي اوريم:  ymlدر همان فايل  ٩٠٠٠با داكر در پورت  
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:  كدنويسي در پايتون براي طراحي جدول در كليك هوس دوم بخش  
   

دارد كه در اين گام ابتدا تنظيمات     KafkaConsumerو    KafkaProducerكافكا دو تابع به اسم  
producer     وconsumer  را در اين توابع ست مي كنيم. ما در اين بخش ابتدا نقشconsumer  

بايد از ديتاي بخش رديس در گام قبل كه با اسم    KafkaConsumerرا داريم كه در تابع  
Analytics  .به اين بخش توسط كافكا منتقل شد، استفاده كنيم 
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در پايتون برقرار كنيم تا جداول و ديتابيسي كه     ٩٠٠٠در ادامه بايد اتصال به كليك هوس را در پورت 
  مي سازيم در كليك هوس ذخيره شود تا در سوپرست از ان استفاده كنيم: 

  
 

 

 

 

 

 

 :  ساخت ديتابيس و جدوال در كليك هوس سوم بخش
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در كليك هوس استفاده مي كنيم تا   excuteحال گام اصلي در كليك هوس شروع مي شود ابتدا از تابع 
 CREATE DATABASE IF NOT EXISTSكوئري هاي خود را ست كنيم.با استفاده از  

(DATABASE_NAME)   نام ديتابيس را ست مي كنيم سپس با استفاده از دستورCREATE 
TABLE IF NOT EXISTS (DATABASE_NAME.TABLENAME) :جداول را مي سازيم  

  
 

 

تا جدول طبق گام سوپرست مي سازيم: ٤براي اين ديتابيس    

 جدول اول:: جدول کلی توییت

فيلدهاي مهم را طبق خواسته ي خود مي سازيم و تايپش را ست مي كنيم.نكته ي مهم در طراحي  
انجام   ENGINE = MergeTree partition byجدول پارتيشن كي و كالستر هستند كه با دستور 

در ادامه ي اين دستور مي گذاريم.طبق خواسته ي سوال   orderbyمي دهيم و كالستر كي را با دستور 
تيشن كي را روز قرار مي دهيم اما بايد به اين نكته توجه كرد كه درست است ديتاي ما براي چند روز  پار

است اما اگر گزارش ماهيانه بخواهيم ست كنيم بايد فيلد ديگري را هم به اين پارتيشن اضافه كنيم چون  
  ماه، يك روز يكسان داشته باشد. ٢ممكن است 
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  ارم::جدول دوم و سوم و چھ

جدول هشتگ ها، جدول كيبورد و جدول كاربران(در كاربران ايتم هايي مثل نام كاربر و اي دي هم   
 دريافت مي كنيم) 

 

 

 :  پیش پردازش فیلدھا چھارم  بخش

(در باال با نام   statisticsتوييت هايي كه به صورت انالين از گام  forابتدا با استفاده از حلقه ي 
Analytics  درconsumer  ست شده است)مي ايند را دريافت مي كنيم و درtweet    قرار مي

دهيم. اين توييت ها فيلدهاي زيادي دارند كه بهتر است فقط فيلدهايي گرفته شود كه در اين مرحله به  
به   (زمان created_atديگر استفاده مي كنيم و فيلدهاي (  forان ها نياز داريم، پس از يك حلقه ي 

(كلمات كليدي مثل كوويد و...كه در گام قبل گرفتيم و در اين   keywords_kعدد و تاريخ به حروف)، 
(هشتگ هايي كه خودمان در گام قبل جدا كرديم و در اين فيلد قرار    hashtags_k فيلد قرار دارد)، 

به كليك هوس اضافه  داديم اما يك سري فيلد ديگر مثل روز و ساعت هم به اين فيلدها قبل از ارسال 
انجام مي  دهيم و سال و ماه و روز و ساعت    created_atمي كنيم كه براي اينكار پردازشي روي فيلد 

براي اين جداسازي استفاده    datetimeو دقيقه و ثانيه را به به فيلد هاي باال اضافه مي كنيم. ( از تابع 
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را براي جدول كاربران دريافت مي كنيم و يك پيش  كاربران   idتوييت ها و idمي كنيم) در ادامه فيلد  
پردازشي هم بر روي نام كاربران و مكان كاربران انجام مي دهيم به اين صورت كه بعضي كاربران در بين  

وجود داشت كه كليك هوس نمي تواند اينها را بخواند و بايد   punctuationsنام هاشان يك سري 
ادامه دارد يعني در داخل   forر اينكار را مي كنيم.اين حلقه ي ديگ  forحذف شوند كه با يك حلقه ي 

  كنيم كه در بخش بعد به ان مي پردازيم.   insertاين حلقه بايد وليو جدوال را  

  

  

  کردن مقادیر جداول  insertو   for:  ادامه ی حلقه ی پنجم  بخش
  

 جدول ايجاد شده را ست كنيم كه براي اينكار از دستور  ٤باال بايد مقادير  forدر ادامه ي حلقه ي

INSERT INTO Big_analytics.table name VALUES    استفاده مي كنيم. فقط به اين نكته
بايد توجه كنيم كه كليك هوس استرينگ خالي متوجه نمي شود يعني فرمت خاصي از استرينگ بايد  

است. براي اينكه هشتگ ها و كيبوردها در يك ليست قرار    '} tag{ 'ت است، نوشته شود كه به اين صور
استفاده مي كنيم    for دارند و براي جداسازي انها  براي هركدام در وليو دادن مقاديرش از يك حلقه ي 

اصلي از بخش قبل،كال درحال   for  و دقيقا استرينگ ها را به همين فرمت باال ست مي كنيم. حلقه ي  
ست و توييت ها به صورت انالين از توييتر توسط كافكا وارد پيش پردازش و از پيش پردازش توسط  اجرا

و از انجا   statisticو از انجا به گام  history و از انجا توسط كافكا به گام   persistenceكافكا به 
كنيم، ديتا  ست شده ما) مي ايند و تا زماني كه ما قطع ن Analytics consumer(توسط كافكا به 

  درحال گرفتن است و دسته اي از ديتاها در كليك هوس به طور انالين ذخيره مي شوند.



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

112 
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 :  راه اندازی سوپرست در داکر و متصل کردن کلیک ھوس به سوپرستششم بخش

  cmdبايد مراحل زير را در   .در اين بخش ابتدا تنظيمات مربوط به سوپرست را در داكر انجام مي دهيم
  به ترتيب انجام دهيم. 

  

  

 

ست شده را به آن مي دهيم و در   userو   passآپاچي سوپرست را باال مي اوريم و   ٨٠٨٠در پورت 
نهايت وارد مي شويم. در قسمت ديتابيس، ديتابيس ساخته شده در كليك هوس را ست مي كنيم و در  

دادن    urlبه نوع   (نهايت در قسمت ديتاست، جدول ها را اضافه مي كنيم. به اين ترتيب اتصال برقرار شد 
  ردهاي خواسته شده برويم: بايد دقت كنيم) و مي توانيم به سراغ ساختن داشبو
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  آپاچی سوپرست :  طراحی داشبورد در ھفتم  بخش
  

داشبورد طراحي مي كنيم. در داشبورد اول، گزارشات كلي راجع به   ٣ما در كل طبق خواسته ي سوال 
هشتگ و هشتگ خاص را مي دهيم در داشبورد دوم، اطالعات اماري را گزارش مي دهيم و در داشبورد  

گزارشاتي راجع به كاربران را خواهيم داد.( به صورت جزيي و دقيق در روز ارائه انالين توضيح  اخر، 
خواهيم داد). ابتدا هر گزارش را به همراه عكس در داشبورد توضيح مي دهيم سپس يك نماي كلي از  

كليك هوس  داشبورد را نشان مي دهيم.نكته ي ديگر اين است كه اين ديتا به صورت انالين به از سمت 
به آن اضافه مي شود براي همين تعداد فيلدها به طور مرتب درحال تغيير و اضافه شدن است.(ست  

كرديم كه هر چندثانيه طبق داده ي انالين عمل كند). ما از ابزارهاي مختلف براي گزارش استفاده مي  
  دهيم. كنيم تا ديد بهتري به كاربر يا مديري و...كه در حال ديدن داشبورد است، ب

  :::::داشبورد اول:::::: 
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  گزارش ھشتگ ھا : 

.در اولين گزارش، ابركلمات را براي هشتگ ها نمايش مي دهيم كه مي بينيم، طبق اين چارت،  ١
ارشد كه قرار است هفته ي اتي برگزار شود، بيشترين توييت را دارد چون شرايط كرونا در  _كنكور_تعويق

  اين روزها وخيم شده است.

 

 

استفاده مي كنيم تا اطالعات دقيقتري از ابركلمات داشته   table pivotمين گزارش، از چارت .در دو ٢
باشيم. چون ما صرفا در باال ديديم كه پررنگ تر است ولي تعداد را نمي دانيم كه با استفاده از جدول مي  

  هشتگ در مورد تعويق كنكور بود.    ٣١٣بينيم كه 
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  هشتگ برتر را در نمودار نشان دهيم. ١٥ار استفاده مي كنيم تا  .در سومين گزارش، از ب٣

 

  

استفاده مي كنيم تا تعداد هشتگ ها را به صورت روزانه در   table.در چهارمين گزارش، از چارت ٤
  ساعت ها مختلف بررسي كنيم كه ببينيم كدام ساعت از روزها بيشترين هشتگ ها توييت مي شود. 
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 ندارد)...... :_آب_گزارش هشتگ هاي خاص(خوزستان

هشتگ را به صورت روزانه در ساعت ها  .در اولين گزارش، از چارت بار  استفاده مي كنيم تا تعداد اين ١
مختلف بررسي كنيم كه ببينيم در ساعت هاي مختلف از روز در ساعت هاي مختلف چه تعداد توييت  

  راجع به اين هشتگ زده مي شود.

  

  

مي كنيم تا ببينيم درتعداد كلي اين هشتگ را تا بحال  استفاده  Gauge .در دومين گزارش، از چارت ٢
(اين چارت براي هدف گذاري براي مثال انجام يك كاري خوب است كه اين هشتگ نشان مي  ببينيم. 

بيشتر   ٤٠٠هم بيشتر شده است و مثال اين هدف است كه اگر تعداد در چند روز از  ٥٠دهد تعداد از 
  رفت اين موضوع، موضوع مهمي است)

 



 ۱۴۰۰ردیتا/دانشگاه تھران/بھاپایانی درس بیگه پروژ

119 
 

  

 

 

 

 

  گزارش عمومي سامانه  (از جدول توييت استفاده مي كنيم):
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چارت استفاده مي كنيم و تعداد كل توييت را براي ماه اخير، روز    Number Big.در اولين گزارش، از  ١
  اخير و ساعت اخير گزارش كنيم

 

 

 

استفاده مي كنيم و تعداد كل توييت را براي ماه اخير بررسي مي   pivot table.در دومين گزارش، از ٢
  كنيم. و سپس بار پالت انرا براي درك بهتر در گزارش نمايش مي دهيم 
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استفاده مي كنيم و تعداد كل توييت را براي روز اخير طبق   pivot table.در سومين گزارش، از ٣
  براي درك بهتر نمايش مي دهيم ساعت بررسي مي كنيم و سپس بار پالت انرا 
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دقيقه اخيربراي    ١.در چهارمين گزارش، از بار پالت استفاده مي كنيم و تعداد تويييت ها را بر حسب ٤
  روزاخير نشان دهيم. 

  

 

  ٢.در پنجمين گزارش، از هسيتوگرام ستفاده مي كنيم و تعداد تويييت ها را بر حسب بازه ي ساعت (٥
گپ خالي در هيستوگرام به اين دليل است كه در اين بازه،    (براي روزاخير نشان دهيم.ساعت)  ٢ساعت، 

  اطالعات از سمت توييتر گرفته نشده است)
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.در ششمين گزارش، از هسيتوگرام ستفاده مي كنيم و تعداد تويييت ها را بر حسب بازه ي روز براي  6
دليل است كه در اين بازه، اطالعات از سمت    گپ خالي در هيستوگرام به اين (روزاخير نشان دهيم.

  توييتر گرفته نشده است) 
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  گزارش مربوط به كاربران  (از جدول كاربران استفاده مي كنيم):: 

كاربر فعال نمايش دهيم كه بينيم،   ١٠٠. در اولين گزارش، از چارت ابركلمات استفاده مي كنيم تا ١
كاربر، بيشترين توييت را زده اند. اين چارت فقط يك ديد كلي به ما مي    ١٠٠طبق اين چارت، كدام 

  دهد.

  

مكاني ، طبق اين چارت،   locationچارت استفاده مي كنيم تا بيشترين  pie. در دومين گزارش، از ٢
درصد است.معموال مردم    ١٥.6٤از تهران توييت زدند،  كه مي بينيم مثال كساني كه    مشاهده كنيم 

location  .واقعي خودشان را بروز نمي دهند كه احتماال به داليل امنيتي است  
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چارت استفاده مي كنيم تا متوسط توييت را براي هر كاربر به طور   bubble. در سومين گزارش، ٣
  متوسط در ساعت و دقيقه گزارش كنيم. 

  

  

  چارت استفاده مي كنيم تا تعداد توييت هاي هر كاربر را نمايش دهيم.  table. در چهارمين گزارش،  ٤
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.در پنجمين گزارش، از بار استفاده مي كنيم تا در يك شماي بهتري ببينيم چقدر براي مردم مهم  ٥
توييت ها لوكيشن خود را  است كه اوكيشن واقعي خود را نشان دهند كه مي بينيم بيشترين تعداد  

  ست نكردند.
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  پايان بخش پنجم 
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  بخش امتیازی: ساخت یک مدل پیشبینی کننده با اسپارک 

  https://github.com/arminayat/bigdata-finalproject/tree/sparkآدرس گيتهاب: 

  تنظیمات داکر 

  

كار ميكند و يك   ٨٨٨٨استفاده كرده ام كه روي پورت  pyspark-notebookبراي اين بخش از 
متصل شد و روي محيط گرافيكي آن كد   jupyter notebookتوكن ايجاد ميكند كه با آن ميتوان به 

  زد. 

  

توضيح داده نميشود و براي اطالعات بيشتر، ميتوانيد   syntaxدر گزارش اين سوال، جزئيات كد و 
notebook ا پايتون اين سوال كه بmarkdown  .تقسيم بندي شده را مشاهده كنيد  
  ) docker_data/spark-data/spark.ipynb/.(آدرس فايل 

  

  راه اندازی کاساندرا 

است كه در زير بخشي از آن مشاهده   Hashtagsاستخراج شده براي هر دو گام،  Cassandraجدول 
  ميشود. اين جدول در ابتدا تبديل به يك ديتافريم اسپارك ميشود. 
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  پیشبینی زمان ارسال پست بعدی

  

تغييرات و تطابقات داده شده در صورت سوال: به جاي كانال، هشتگ استفاده ميشود و به جاي روز هفته  
ه ميشود. اين تطبيق به دليل كمبود داده و نمونه هاي گرفته  و ساعت، از ساعت و دقيقه و ثانيه استفاد

  شده از توييتر انجام ميشود. 

Exploratory Data Analysis  
  

كرديم و داده هاي    Queryابتدا طبق تصوير زير (چپ) معروفترين هشتگهاي ذخيره شده در اسپارك را 
را طبق تصوير زير (وسط) براي انجام پيشبيني زمان بعدي پست    "خوزستان"پرتكرارترين هشتگ يعني 

نگه داشتيم. تعداد پستهاي دريافت شده در هر ساعت كه حاوي اين هشتگ بوده اند در تصوير زير  
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  (راست) قابل مشاهده است. 

  

  

زمان روز به ثانيه را در   براي فرموله كردن مساله، براي هر پست،
و اختالف زماني به ثانيه    timestampيك ستون جديد به نام  

ذخيره كرديم.    nextتا پست بعدي را نيز در ستون جديد 
ديتافريم ايجاد شده طبق تصوير مقابل است (دقت شود كه به  

  ، ديتافريم جديد يك سطر كمتر دارد). nextدليل ذات ستون 

  

  

  

Outliers! ! 

  

به دليل استخراج توييت در بازه هاي مقطع و متفاوت زماني، استفاده از اختالف زماني، داده هاي پرت  
ايجاد ميكند كه در تصوير زير قابل مشاهده است. مشاهده ميشود كه اكثر توييت ها اختالف زماني كم و  

آخرين توييت گرفته شده در يك   هستند، ولي sessionدارند كه مربوط به يك اجرا و   ٠نزديك به  
session  اولين توييت گرفته شده در يك  وsession    ديگر داراي اختالف بزرگي هستند (مثبت يا

  ! 6هاي استخراج توييت را فهميد!   sessionها تعداد  outlierمنفي). ميتوان با توجه به تعداد اين 
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بسيار   STDو   meanمانند   nextستون  همچنين طبق جدول زير مشاهده ميشود كه اطالعات آماري 
  تحت تاثير اين نقاط پرت قرار گرفته است.

  

استفاده كرده ايم كه طبق   Median Absolute Deviationبراي از بين بردن اين نقاط از روش 
از ميانه شان را بدست آورده و سپس اين اعداد را با ميانه اين   ”next“فرمول زير، ابتدا فاصله تمام نقاط 

محسوب شده و از   Outlierبيشتر باشد، آن نقطه  thresholdاختالفات مقايسه كرده، اگر از يك  
  ديتافريم حذف ميشود. 

𝐌𝐞𝐚𝐧𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐢 = 𝐌𝐀𝐃𝐢 = 𝐗𝐢 − 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧(𝐗) 

𝐢𝐟 (𝐌𝐀𝐃𝐢 − 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧(𝐌𝐀𝐃) > 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐬𝐡𝐨𝐥𝐝)  →   𝐎𝐮𝐭𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐦𝐨𝐯𝐚𝐥  

بعد از حذف داده هاي پرت را نشان ميدهد. اكثر توييت هاي بعدي در فاصله   ”next“تصوير زير مقادير 

  ثانيه از توييت فعلي قرار دارند.  ١و  ٠
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  پیشبینی 

  

تاي آنها براي   ٩٢عدد هستند كه  ١١٨كل داده ها 
Train  تاي آنها براي   ٢6وTest .انتخاب شده اند  

براي پيشبيني از مدل  
GradientBoostedTree(GBT) regression 

model   با تنظيمات پيش فرض انجام شده. نتايج روي
در ديتافريم مقابل قابل مشاهده است.    Testداده هاي 

“Prediction” پيشبيني پيوسته و ،“P 
red_round”  .رند شده آن است  

  

  

  

  

در تصوير راست همان نتايج به صورت نمودار قابل مشاهده  
توجه به واريانس زياد و  است. مدل به خوبي توانسته (با 

  تعداد نمونه كم) عمل پيشبيني را انجام دهد. 

  

است كه با  ٠.٨٢روي داده هاي تست برابر   RMSEمقدار  
داده هاي تست مقدار قابل    ٠.6٤برابر  STDتوجه به 

  قبوليست. 
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  پیشبینی ھشتگ ھای یک پست: 

  

كليدواژه، هشتگها با توجه به متن پيشبيني  تغييرات و تطابقات داده شده در صورت سوال: به جاي  
هشتگ پرطرفدارتر را دارند را استفاده ميكنيم و باقي   ١٠ميشوند. براي سادگي، فقط پست هايي كه 

  پست ها را دور ميريزيم. 

Exploratory Data Analysis 
  

پرطرفدارترين هشتگ و   ١٠ابتدا 
تعداد تكرار آنها طبق تصوير مقابل  

شده سپس يك   (چپ) استخراج 
ديتافريم كه هر سطر آن شامل يك  

ID ت س و يكي از اين هشتگ ها
طبق تصوير مقابل (وسط) ايجاد  

ميشود. برخي از پست ها چندين 
هشتگ دارند و اين مساله در اين  

ديتافريم مشهود است (دايره قرمز). طبق صورت سوال بايد مدل قادر باشد براي هر پست چند هشتگ در  
  پيشنهاد دهد.خروجي 

  ID، هشتگها را از حالت سطري به ستوني و گروهبندي شده روي Pivotبراي اين كار با عمليات 
است. از اين هشتگ   CountVectorizingدرمياوريم طبق تصوير زير. اين عمليات به نحوي مشابه با  

ميشود كه تعداد نمونه  براي مدل پيشبيني استفاده خواهيم كرد. مشاهده  Labelهاي ستوني به عنوان  
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  هاي منحصر به فرد تقليل مي يابد  IDعدد با  ٣٠١به   ٤١٢ها از 

  اتصال به االستیک سرچ

  

هاي موجود در ديتافريمم در اسپارك را از   IDدر اين بخش، بعد از اتصال به االستيك سرچ، متن تمام 
هاي   Duplicateو   كرديم،االستيك سرچ استخراج كرده و آن را به ديتافريمم در اسپارك اضافه 

احتمالي را از ديتافريم پاك كرديم. اطالعات استخراج شده از االستيك سرچ طبق تصوير زير به انتهاي  
ديتافريم اضافه ميشوند. توجه شود كه اين متن ها، همان متن هاي پردازش نشده استخراج شده از  

  توييتر هستند.

  پیش پردازش متن 

  

استفاده   Spark NLPبراي پيش پردازش متن از كتابخانه 
 Normalize (Onlyو    Tokenizeكرديم و عمليات هاي 

keep persian words and digits)   و
Remove_Stopwords    را در يك پايپالين روي داده ها انجام

داديم. در نهايت، متنها به يك ليست از كلمات طبق تصوير مقابل  
  تبديل شدند.

كردن اين كلمات در فضاي برداري از آنجايي كه    Embedبراي  
 Contexualizedدر اسپارك، كتابخانه اي براي بدست آوردن  

Embedding   فارسي وجود ندارد (فقطBERT    در
SparkNLP   موجود بود كه حجم حافظه اي و پردازشي آن فراتر

  استفاده كرديم تا به CountVectorizerاز سيستم من بود) از 
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embedding   متن توييت برسيم. اين متن ها بعد از نگاشت به فضاي برداري كه طبق تصوير مقابل
  براي مدل استفاده خواهند شد.  Featureهستند، به عنوان  

  پیشبینی 

 استفاده شده اند.  Testعدد براي  ٣٨و  Trainنمونه از داده ها براي  ١٣٥

 DesicionTree Binaryهشتگ انتخاب شده يك  ١٠مدل استفاده شده براي پيشبيني هر كدام از 
Classifier  مدل  ١٠اليه است. در واقع مدل نهايي تركيب اين  ٢باbinary classifier   است و در

روي خروجي هاي تمام اين مدل ها، يك ليست از هشتگ هاي   thresholdنهايت، با انتخاب يك  
ني شده براي هر پست بدست مي آيد. اين ليست ممكن است خالي باشد، يك هشتگ داشته باشد،  پيشبي

يا چند هشتگ داشته باشد. به دليل سنگيني محاسباتي اين مدل و استفاده از االستيك سرچ، سيستم  
گ  من در حين يادگيري اين كالسيفاير ها بعد از مدتي هنگ ميكرد و در ادامه، خروجي مدل براي هشت

 نشان داده ميشود.  EXOو   DON’T_FIGHT_THE_FEELINGهاي 

در جدول زير    ٢هشتگ در جدول زير (چپ) و مقدار واقعي اين   ٢احتمال پيشبيني شده براي اين 
  (راست) قابل مشاهده است 

  

همين نتايج به صورت نمودار در تصوير مقابل نيز قابل مشاهده 
هستند. نمودار اول داده هاي واقعي و نمودار دوم داده هاي  

پيشبيني شده را نشان ميدهد. مشاهده ميشود كه مدل توانسته  
  DON’T_FIGHT_THE_FEELINGبرخي پيشبيني ها براي 

  د.  پيدا كن EXOانجام دهد ولي نتوانسته الگويي در 
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شود ميتواند يك احتمال وجود هر هشتگي در يك   trainاين مدل در صورتي كه براي تمام هشتگها 
  پست را تخمين بزند.

همين نتايج به صورت نمودار در تصوير مقابل نيز قابل مشاهده هستند. نمودار اول داده هاي واقعي و  
يشود كه مدل توانسته برخي پيشبيني ها  نمودار دوم داده هاي پيشبيني شده را نشان ميدهد. مشاهده م

  پيدا كند.   EXOانجام دهد ولي نتوانسته الگويي در  DON’T_FIGHT_THE_FEELINGبراي 

شود ميتواند يك احتمال وجود هر هشتگي در يك   trainاين مدل در صورتي كه براي تمام هشتگها 
  پست را تخمين بزند.
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