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 دهیچک
 

 هـای  سازمان یبرا چه و انیمشتر یبرا چه یرگی میتصم ندیآفر در ای کننده نییتع و مهم نقش نظرات،

 در موجـود  ینظر های داده یبرا ینظرکاو خودکار های ستمیس وجود رو، نیا از. کنند یم فایا یتجار

 ندیآفر وب، یرو ینظر های داده روزافزون رشد و باال حجم با ،یطرف از. رسد یم نظر به یضرور وب،

 با ها داده از میعظ حجم نیا لیتحل و پردازش که چرا شود؛ رو روبه بزرگ یچالش با تواند یم ینظرکاو

 بـه  نظـرات  کـاوش  یهـا  سـتم یس کـه   یصـورت  در. نباشد یعمل است ممکن متداول، های یتکنولوژ

 حجـم  تیریمـد  و یسـاز  رهیذخ ت،یریمد از ینگران بدون شوند، مجهز میعظ یها داده یها یتکنولوژ

 در یادیز قاتیتحق ریاخ یها سال در آنکه با. دهند ادامه خود کار به توانند یم ،ینظر یها داده روزافزون

 در ینظـر  یها داده کاوش حوزه در یکم یها تالش اما است، شده انجام نظرات یحس لیتحل حوزه

 یبرا ینظرکاو روش دو ق،یتحق نیا در رو، نیا از. است گرفته انجام باال اسیمق در یفارس زبان طهیح

 میعظ یها داده یتکنولوژ بستر در یفارس زبان یحس نامه لغت کی از استفاده با یفارس زبان های داده

 و هدوپ یکارا و متداول چارچوب از ینظر یها داده پردازش و یساز رهیذخ یبرا. است شده ارائه

ها  از آزمایش آمده دست به جینتا. است شده استفاده( MapReduce) کاهش_نگاشت یسینو برنامه مدل

 یبـرا  تنهـا  نه و کرده عمل کارا یشکل به ینظرکاو یبرا یشنهادیپ چارچوب که است آن از یحاک

 نیا. میهست یکارامد در یبرابر 122 شیافزا شاهد تیمگابا 62 حدود یها حجم در بلکه باال یها حجم

 .ابدی یم شیافزا یتر محسوس شکل به باالتر یها حجم در ب،یضر

محاسبات نرم، کلیه حقوق محفوظ است. مجلۀـ  1۳99 ©  

 مقدمه. 1
منبعـی ارزشـمند بـرای     ،در مورد محصـوتت  کاربراننظرات 

باشند. استفاده از نظرات مشـتریان هـم بـرای     گیری می تصمیم

                                                             
 اله: پژوهشینوع مق 

 نویسنده مسئول *

 (یپورغالمعل) f.pourgholamali@vru.ac.irالکترونیک:  (های) پست

kahani@um.ac.ir(یکاهان) 

ehasna.asgarian@gamil.com (انیعسگر) 

سایر مشتریان و هم برای صاحبان کسب و کار بسیار سـودمند  

طبیعی و در حوزه پردازش زبان فعال ای  است. نظرکاوی شاخه

باشد که مورد توجه محققین زیادی قـرار گرفتـه   متن کاوی می

. از طرف دیگر امروزه کـه اباارهـای فراوانـی بـرای     ]1[ است

گیـرد، مسـاله مـدیریت     تولید محتوا در اختیار کاربران قرار می

حجم زیاد داده، به عنوان یکی از مسایل اساسی و در عین حال 

 .]6[روز پیدا کرده است جذاب و چالش برانگیا ظهور و ب
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های تجاری برای ارائه بهتر محصوتت و فراهم کـردن   شرکت

هـایی   بستری برای فروش برخط محصـوتت خـود، وبسـایت   

ــوده ــاد نم ــات و    ایج ــیاری از امکان ــس ان بس ــه از طری ــد ک ان

گـردد. از جملـه ایـن     های شرکت تسریع و تسهیل مـی  فعالیت

بـا توجـه بـه اسـتفاده      باشـد.  ها می نظردهی وبسایت ،امکانات

ها و با در نظر گرفتن  وسیع کاربران از امکانات برخط فروشگاه

ها، مدتی پس از شروع بـه   تعداد زیاد کاربران در این فروشگاه

هـای نظـری در مـورد     ها، شاهد حجم عظـیم داده  کار وبسایت

-محصوتت خواهیم بود. با این تفاصیل، بکارگیری تکنولوژی

هـای عظـیم در حـوزه    یت و پردازش دادههای مربوط به مدیر

رسد. ثابت شده است که توانایی نظرکاوی ضروری به نظر می

مدیریت حجم زیاد داده، ماایای اقتصـادی زیـادی بـه همـراه     

 .]۳[خواهد داشت 

های بسیاری در حـوزه کـاوش نظـرات     پیشرفت انکهبا وجود 

های کمی برای پردازش کـارای   تالش ]4و1[ انجام شده است

در حیطه زبان فارسـی انجـام    به خصوصحجم عظیم نظرات 

کـه بـا    های تجاری تـا زمـانی   ها و شرکت گرفته است. سازمان

های نظری  سر و کار داشته باشند، بـا   کالن دادههای غیر حجم

تواننـد  بـه کـار خـود ادامـه دهنـد  امـا         های معمول می روش

سازمان، افاایش کـاربران و   ی ، توسعهکه با گذشت زمان زمانی

هـای بـرخط رو بـه رو شـوند،      محصوتت و محبوبیت فعالیت

هـای کـالن شـده و     های معمـول داده تبـدیل بـه حجـم     حجم

 های پیشین دیگر پاسخگو نخواهد بود.  روش

هـای   ذکر شده و همچنین به نیاز انجام پژوهش مسایلبا توجه 

در ایـن پـژوهش    ]5[مهم و کاربردی در حوزه زبـان فارسـی   

ــرای تحلیــل نظــرات فارســی کــاربران در بســتر   چــارچوبی ب

گـردد. ایـن راه حـل بـا      هـای عظـیم ارائـه مـی    تکنولوژی داده

و مدل قوی  1گیری از امکانات گسترده  چارچوب هدوپ بهره

و  پذیری ، کمک شایانی به توسعه2کاهش-نویسی نگاشت برنامه

 کند. های نظرکاوی می پذیری سیستم مقیاس

توان در ارائـه دو چـارچوب بـرای     را می پژوهشنواوری این 

                                                             
1 Hadoop 
2 MapReduce 

های نظری فارسی در بستر هدوپ و  پردازش حجم عظیم داده

کــاهش برشــمرد. همچنــین در ایــن -برنامـه نویســی نگاشــت 

هـای مختلـ     های متعدد جهت ازمودن جنبه پژوهش ازمایش

عظیم و بررسی نقـاط قـوت و ضـع  ان     های تکنولوژی داده

 انجام گرفته است.

اصلی مورد نیاز این پژوهش با جائیـات   مفاهیمدر بخش بعد 

شوند. سپس مروری بر پیشینه کارهای  بیشتری توضیح داده می

انجام شـده در ایـن حـوزه خـواهیم داشـت. در بخـش سـوم        

مجموعه داده مورد اسـتفاده و جائیـات چـارچوب پیشـنهادی     

باشد  خواهد شد. بخش چهارم حاوی نتایج پژوهش می مطرح

 گردد. گیری و جمع بندی ارائه می و بخش اخر نتیجه

 پیشینه. 6

بخش ابتدا مروری بر مفاهیم اصلی این حوزه خـواهیم  این در 

های کلی نظرکاوی و سپس تحقیقات داشت. پس از ان، روش

بـرای  هـای عظـیم   انجام شده برای بکارگیری تکنولـوژی داده 

 نظرکاوی را بیان خواهیم کرد.

 . نظرکاوی6.1

گردد که در ان به تجایه  مطالعاتی اطالق می رشتهنظرکاوی به 

هـای افـراد در مـورد     ها و گرایشو تحلیل احساسات، ارزیابی

هـای  ها و خصیصههایی مثل محصوتت و سرویسموجودیت

در مـورد نظـرات و   و پـژوهش  تحقیس  شود.ها پرداخته میان

 زمان،شروع شده و از ان  6222احساسات مردم تقریبا از سال 

. نظرکـاوی،  تو به رشد تبدیل شده اسـ ای جذاب و ر به زمینه

نمایـد و غیـر از    های جدیدی را مطرح میبسیاری از زیرمساله

NLP کاوی، بازیابی اطالعات و ... کاوی، وبهای دادهدر زمینه

به شکل رسمی،  .]2[است قرار گرفتهلعه بطور وسیع مورد مطا

هـدف    اسـت کـه در ان             یک نظر یک چهارگانه 

حـس بیـان     در مورد ان بیان شـده اسـت(،    "نظر")انچه که 

در ایـن   .]4[باشـد  زمان بیان نظر می  صاحب نظر و   شده، 

تعری ، دو جاء اول اجااء مهمتری نسبت بـه دوجـاء دیگـر    

هستند و در اغلب کاربردها تنها همان دو جاء اول بـه عنـوان   
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-شوند. به جای واژه هـدف مـی  در نظرگرفته می "نظر"اجااء 

  را نیا بکار برد. "موجودیت"توان واژه 

 حـس  ای کـه مـا را بـه    تـرین نشـانه   مهمنامه حسی: لغت

ها باشد. این واژهسازد واژگان حسی مینادیک مینظرات 

ظـرات مثبـت و منفـی بـه کـار بـرده       اغلب بـرای بیـان ن  

شوند. به عنوان مثال، خوب، عـالی و شـگفت انگیـا،     می

هـای  های حسی مثبت و بد، ضعی ، وحشـتنا  واژه  واژه

حسی منفی هسـتند. عـالوه بـر خـود کلمـات، تعـدادی       

-ن وجـود دارد کـه مـی   عبارت و اصطالح هم در هر زبا

ها و عبارات حسی، توانند حسی باشند. یک لیست از واژه

های مختلفـی بـرای جمـع    نامه حسی نام دارد. روشلغت

گرچه داشـتن  ا .]2[نامه حسی ارائه شده است اوری لغت

باشـد   نامه حسی بسیار ضروری است، اما کافی نمیلغت

ای حسـی مثبـت یـا منفـی در کاربردهـ     چرا که یک واژه 

. یعنـی  تواند به خود بگیردجهات متضادی را می ،مختل 

در کاربردی مثبت و درکاربردی دیگر منفی باشد. عـالوه  

کلمه حسی نداشته باشـد   ،یک جملهبر این، ممکن است 

 .اشدببار حسی داشته  اما

 هـای موجـود بـرای    روش های تحلیل در نظرکاوی:الیه

ر ریادانگـی  نظـ نظرکاوی در سطوح مختلفی از تحلیل از 

ند از الـ ( سـطح سـند، ب(    عبارت ها قرار دارند. این تیه

ج( ســطح ویژگــی. در بــاتترین ســطح و  ســطح جملــه،

در این سطح، بـا   قرار دارد. سطح سندترین حالت درشت

داشتن یک سند نظری به دنبال ان هستیم که بـدانیم کـل   

ـ این سند، نظر مثبت یا منفی را بیان می ن کند. در اصل ای

-بندی سند به دسته مثبت یا منفی انجـام مـی   کار با دسته

. به عنوان مثال، با داشتن یک مقالـه از یـک   ]8و7[ پذیرد

نمایـد کـه مقالـه    محصول، سیستم نظرکاوی مشخص می

در سـطح   نظر کلی مثبت یا منفی در مورد محصول دارد.

رویم. جمالت  تر به سراغ جمالت میبا نگاه جائیجمله 

دو شوند. بندی می های مثبت، منفی، و خنثی دستهبه دسته

کننـد کـه   سطح بیان شده، به شکل دقیـس مشـخص نمـی   

کاربران چه چیای دوست دارنـد و چـه چیـای دوسـت     

به جای پرداختن به سـاختارهای   ویژگیندارند. در سطح 

زبان مثل جمله، پارگراف، عبارت و ... مستقیما به سـراغ  

اغلب، موجودیـت و حـس    کهاز انجا رویم. می نظرخود 

 ،اینـد مربوط به ان )دو جاء اصلی نظر( همراه با هم مـی 

هـا و  در این سطح، به دنبال کش  حس روی موجودیت

 ها هستیم.ها(ی مختل  انها )ویژگیجنبه

 های عظیمداده. 6.6

شـود کـه    اطـالق مـی   هـایی  داده مجموعـه بـه   های عظـیم  داده

هـا فراتـر از توانـایی اباارهـای     مدیریت، کنترل و پـردازش ان 

افااری در یک زمـان قابـل تحمـل و مـورد انتظـار اسـت.        نرم

های بازشناسی بـا امـواج    سامانه های عظیم، داده از هایی نـمونه

های اجتماعی، متون و اسناد  شبکه های حسگر، رادیویی، شبکه

 ویدیو و های جستجوهای اینترنتی، ارشیو عکس اینترنتی، نمایه

هـای   داده ، تحلیلگر صـنعت، دا  لنـی،  6221سال . در هستند

تعریـ  کـرد: حجـم    ( 3V) ا سـه خصوصـیت بـارز   را ب عظیم

(Volume( ســرعت ،)Velocity( و تنــوع )Variety.)  بــه ایــن

های عظیم از نظر حجم، سـرعت ایجـاد و تنـوع    معنی که داده

 خصوصـیات  های بعـد باشند. در سال ساختاری مورد توجه می

( و Volatility(، نوسـان ) Veracityقبیـل صـحت )   بیشتری از

 .]9[های عظیم اضافه شد به تعری  داده (Value)مقدار 

 سـازی و  یکی از بسترهای مناسب بـرای ذخیـره  : هدوپ

هــدوپ  چــارچوب مـتن بـاز  هـای عظـیم،    پـردازش داده 

هـای   ایـن تکنولـوژی بـا ترکیـب و توزیـع داده     باشد.  می

پردازد و به  سازی ان می ذخیرهبه  ساختمند و غیرساختمند

سیستم فایل توزیع شده  سازی شده است. زبان جاوا پیاده

 HDFSهدوپ یا 
های فایـل روی   ، با توزیع و تکثیر داده1

و مدیریت انها از طریـس گـره    (data node)های داده  گره

امکان ذخیره  (name node)گره نام  ،کننده به نامهماهنگ

 اورد. های عظیم را فراهم می دادهو بازیابی کارا برای 

 مـدل   6224: در سـال  کاهش-نویسی نگاشتمدل برنامه

                                                             
1Hadoop Distributed File System 
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بـرای پـردازش مقـادیر     کـاهش -برنامه نویسـی نگاشـت  

هـای توزیـع    های بدون ساختار در سیسـتم  عظیمی از داده

-نویسی نگاشت . مدل برنامه]12[شده و موازی ارائه شد 

نویس درگیـر   برنامه( 1ارای دو مایت مهم است: کاهش د

سازی بار، ارتباطـات   ها، تکثیر، متعادل جائیات توزیع داده

دارای  (6شـود و  ها و غیـره نمـی  سازی پردازندهو همگام

باشد و تنها نیاز بـه ارائـه دو تـابع    ساختاری سرراست می

نگاشت و کاهش است. نکته اصلی ایـن چـارچوب فهـم    

نـویس بـرای    اسـت. برنامـه   مقدار های کلید جفتمفهوم 

-هـا و داده باید پردازش 2کاهشو  1نگاشتنوشتن توابع 

. در مقدار مدل کند-های کلیدهای خود را در قالب جفت

بــر کــار همــین جاســت.  و زمــان قســمت پیچیــده واقــع

-نویس باید در  عمیقی نسبت به مفهـوم نگاشـت   برنامه

کاهش داشته باشد و بـا تسـلطی کـه بـر روی الگـوریتم      

ــاهش     ــت و ک ــع نگاش ــب تواب ــلی دارد ان را در قال اص

 بازنویسی کند. 

های ورودی در قالب کاهش ابتدا داده-در یک فاز نگاشت

-ها توزیـع مـی  دهندهنگاشتمقدار روی -های کلیدجفت

های ، تابع نگاشت را بر روی دادهدهندهشوند. هر نگاشت

ها در قالب دهندهخود اجرا کرده و خروجی تمام نگاشت

شـود. هـر کلیـد بـا     مقـدار مرتـب مـی   -های کلیـد جفت

هـا داده  دهنده ای از مقادیر حاصل شده به کاهشمجموعه

سـازی  هدوپ، پیـاده شود تا تابع کاهش را اجرا کنند. می

 را ارائه کرده است.کاهش -متن بازی از نگاشت

 های کلی نظرکاویروش. 6.9

حالـت  بنـدی اسـت و در   کلی نظرکاوی یک کار دسته به طور

متون نظری سه دسته مثبت و منفی و خنثی جای خواهند کلی 

هـای   استفاده از روش ،های انجام این کارگرفت. یکی از روش

های اصلی در این زمینـه عبارتنـد از: ایجـاد     نظارتی است. گام

نامه حسـی، انتخـاب   بانک نظرات برچسب خورده، ایجاد لغت

                                                             
1Map 
2Reduce 

های مناسب )ماننـد کلمـات مـرتبط بـا موضـوع، نـر         ویژگی

های اجـاای سـخن، عبـارات حسـی،      رخداد عبارت، برچسب

ره،( و در نهایت استفاده تغییردهنده معنا، وابستگی نحوی و غی

، (SVMبندی مانند ماشین پشتیبان بردار ) های دسته از الگوریتم

 .]11و1[بیاین ساده و ... و محاسبه مجموع امتیاز سند 

هـای نظـارتی از جملـه هاینـه     به دلیل وجود مشـکالت روش 

هـای غیرنظـارتی ارائـه    ی امـوزش، روش باتی تولیـد پیکـره  

الگوهای متداول نحـوی   ]16[گردیدند. در روش ارائه شده در 

-مـی  اسـتخراج رونـد،  که معموت برای بیان احساس بکار مـی 

 3اجاای سخنهای گردند. این الگوها معموت از روی برچسب

ای که با ایـن الگوهـا تطـابس     عبارات دو واژهشوند. ساخته می

گردند و گـرایش حسـی عبـارت بـا      داشته باشند استخراج می

استفاده از وابستگی امـاری دو واژه بـا دو واژه حسـی مرجـع     

 گردد. مثبت و منفی محاسبه می

 نظرکاوی در مقیاس باال. 6.2

هـا و اهمیـت یـافتن کشـ       همامان با بار  شدن حجم داده

دانـش از ایــن منبــع نامتنـاهی، یکــی از کاربردهــای ان یعنــی   

هـای بـار    دهـد. نظرکـاوی  نشان مینظرکاوی نقش خود را 

های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته اسـت  مقیاس در سال

 کنیم. که در ادامه به برخی از انها اشاره می

ارائـه   ]1۳[های عظـیم در  روشی برای تحلیل حسی روی داده

است که فاکتورهای انسانی روی حس  است و اشاره شده شده

گذارد. تحقیس مـذکور  عظیم تاثیر میهای استخراج شده از داده

پیکـره عظیمـی از سـوال و     ،Yahoo! Answersبر روی پیکره 

باشد و این امکان برای کـاربران فـراهم   های کاربران می جواب

میلیون سوال و  ۳4شده تا به سواتت رای بدهند. پیکره شامل 

هـای مختلفـی از سـوال بـرای      میلیون جواب است. جنبه 1۳6

س مربوط به سواتت مورد بررسی قرار گرفت  از بینی حپیش

گذاری های نقطههای ظاهری مثل طول سوال، جنبهجمله جنبه

 امـاری هـای  مثل تعداد عالمات سوال و کلمات شروع، جنبـه 

 مثل سن، تحصیالت و جنسیت.

                                                             
3Part Of Speech - POS 
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 تـوییتر  اجتمـاعی  شـبکه  هـای داده از ]14[در مقالـه  نویسـنده  

 هـا داده ایـن  بـرای  که است نموده عنوان و است کرده استفاده

ـ لمع کـه  چـرا . نیستند کارا متن پردازش عادی اباارهای  و اتی

 مثـل  کلمـاتی  و هـا  صـورتک  ،هـا داده ایـن  خاص کارکترهای

veeerrryyyyy goooodddd وجـود  معمـول  هـای  نامهلغت در 

 اتخـاذ  جدیـدی  راهکارهای بایستی انها مدیریت برای و ندارد

 چـارچوب  در دوتـایی  عبـارات  از اسـتفاده  بـا  سـپس . نمـود 

 ایـن  بـه  کردنـد   ایجاد رخدادی هم گراف یک کاهش_نگاشت

 کسینوسی فاصله معیار از کلمات بین مشابهت برای که ترتیب

 و کسینوسـی  فاصـله  محاسـبه . شـود مـی  اسـتفاده  کلمات بین

 انجام کاهش_نگاشت چارچوب در رخدادی هم گراف ساخت

 گرفته نظر در اولیه بذر عنوان به حسی لغت تعدادی. پذیردمی

 لغات سایر به گراف های یال طریس از انها حسی درجه و شده

 انجام کاهش_شتنگا چارچوب در نیا عمل این. میشود منتشر

 .پذیردمی

و  KNIMEاز اباار متن کاوی  استفادهبا  ]8[تحقیس دیگری در 

حـس از  های عظـیم بـه اسـتخراج    با استفاده از تکنولوژی داده

ها و توییتر پرداخته است. های هتلسایتمجموعه نظرات وب

اوری  پس از انکـه خانـده وب مـتن نظـرات را از وب جمـع     

پـردازش هـای تزم جهـت نظرکـاوی صـورت      کند، پـیش  می

ــی ــذیرد و داده م ــیشپ ــای پ ــاه داده ه ــده در پایگ ــردازش ش  پ

ی هـا هـای داده که یکی دیگر از تکنولوژی HBase ایغیررابطه

 KINMEشود. سـپس   شود، جمع اوری میعظیم محسوب می

 ۳2222رکوردها را در بسته های  HBase Readerاز طریس نود 

-ای که از قبل ایجاد شـده نامهتایی خوانده و با استفاده از لغت

ها در ایـن  پردازد. ویژگی ها میاست به استخراج حس ویژگی

ـ    ویژگی خاص هتل 4کار محدود به  ه صـورت  ها اسـت کـه ب

 تجربی و دستی استخراج شده اند.

هـای  برای پردازش داده هدوپدر کارهای جدیدتر، چارچوب 

 ]15[ . درنظری و تحلیل حسی مورد استفاده قرار گرفته اسـت 

ها مبتنی بر هدوپ مورد تحلیل و بررسی  مجموعه ای از روش

هـا در بسـتر   بینی حـس توییـت  پیش ]7[در  قرار گرفته است.

پیشنهاد شده است که برای  ]12[هدوپ انجام گرفته است. در 

های نظری  های ذخیره و بازیابی کارا، داده مندی از مکانیام بهره

سـازی   ذخیـره   (HDFS)در سیستم فایل توزیع شـده هـدوپ   

های حاصل از تعـامالت دانشـجویان    شوند. در این تحقیس داده

گـذاری   شده و پس از برچسـب از توییتر و فیسبو  استخراج 

ها در سیستم فایل توزیع شده هدوپ،  سازی ان ها و ذخیره داده

بینـی بـار حسـی     های مختل  یادگیری ماشین برای پیش روش

 گیرد. نظرات دانشجو مورد استفاده قرار می

باشد کـه  باز متداول میهای متنیکی از چارچوب هماسپار  

عمـاری توزیـع شـده بـا     های عظـیم را در یـک م  پردازش داده

کند. با استفاده از این چـارچوب   قابلیت تحمل خطا ممکن می

پیشـنهاد   ]18[ JSTیک روش برای موازی سـازی مـدل    ]17[

شود که در ان مدلسازی عنوان و حس به شکل همامـان از  می

 شود.متن نظرات انجام می

هـای  دادهکـارگیری تکنولـوژی   که به استاشاره شده  ]19[در 

،  MongoDBو  HBaseای های غیر رابطهمثل پایگاه داده عظیم

کاهش، در کنـار همـه ماایـایی کـه     _هدوپ و تکنیک نگاشت

هـای  باشد و هاینهدارد، نیازمند تجهیا سازمان به این منابع می

توانـد  نماید. استفاده از محاسبات ابری میزیادی را تحمیل می

داشـته باشـد. چـرا کـه،     ای را در بر جویی قابل مالحظهصرفه

ای و نـرم افاارهـای   هـای شـبکه  ملاومات خریـد زیرسـاخت  

ای های مورد نیاز با هاینـه برداشته شده و تنها سرویسمربوطه 

کمتر، قابل بکارگیری از طریس ابر محاسباتی خواهند بود. البته 

در مورد این ادعا باید این نکته را مد نظر قرار داد که سازمانی 

کنـد، گرچـه    های عظیم مجها می به تکنولوژی دادهکه خود را 

توانـد از   در ابتدا ممکن است هاینه باتیی متحمل شود، اما می

این امکانات خـود بـرای همیشـه اسـتفاده نمایـد، در حالیکـه       

استفاده از محاسبات ابری مستلام این است کـه اوت سـرویس   

ری مورد نظر به شکل درستی شناسایی شود که این کار دشـوا 

. ثانیا هر بار که نیاز به کار محاسباتی جدیدی باشد، ]62[است 

ای پرداخت شود. نکته دیگر ان است که بسیاری  بایستی هاینه

های خصوصی  گذاری داده ها تمایلی برای به اشترا  از سازمان

هـا مجهـا بـه     خود در ابـر محاسـباتی ندارنـد. اینکـه سـازمان     

هـای عظـیم    پردازش دادههای تزم برای مدیریت و  زیرساخت



 03         ینظرکاو در میعظ یها داده یتکنولوژ از استفاده 

 

باشند یا از امکانات محاسبات ابری استفاده نمایند بسـتگی بـه   

 های سازمان دارد. مشخصات و نیازمندی

توان به این نتیجـه   با مرور کارهای انجام شده در این زمینه می

شـوند،   رسید که کارهای مرتبط به چند دسته تقسیم بندی مـی 

نامـه حسـی از    لیـد لغـت  هایی هستند با هـدف تو  یک دسته ان

انـد و دسـته دیگـر هـدف      های عظیم بهره برده تکنولوژی داده

اند. در این پژوهش به دلیـل   تحلیل حسی نظرات را دنبال کرده

انکه لغات نامه حسی در فازهای قبلی پژوهش تولید شده بود، 

تمرکا اصلی بر فازهای بعدی گذاشته شد.  هدف اصـلی ایـن   

های غیرنظـارتی نظرکـاوی در بسـتر     پژوهش استفاده از روش

 های عظیم بوده است.  تکنولوژی داده

ی استفاده از  از یک دیدگاه دیگر، کارهای مرتبط از نظر گستره

شـوند. بـه    بنـدی مـی   های عظیم دسـته  امکانات تکنولوژی داده

سـازی   هـای ذخیـره   تر، برخی کارها، تنها از مکانیام شکل دقیس

اند و از امکانات پردازشـی کـارای    ههای عظیم استفاده کرد داده

ــودن پیــاده  ــل دشــوار ب ــه دلی ســازی ان( دوری  ان )احتمــات ب

اند. در این پژوهش هدف ان است کـه هـم از امکانـات     جسته

هـای   سازی و هم پردازشی موجود بـرای مـدیریت داده   ذخیره

 نظری استفاده شود.

ــاوی در  1در جــدول ) ــا نظرک ــرتبط ب ــای م ــرین کاره ( مهمت

 سازی شده است. های بار  خالصه مقیاس

 مرتبط کارهای مقایسه  (1) جدول
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* * 
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Mahout 

 ]1۳[ توییتر * *

 * HBase 
KNIME 

 ]12[ ها نظرات هتل  *

 * HDFS *  11[ اموزشیهای  داده[ 

  Traditional *  Yahoo! Answer ]16[ 

*  SPARK *  6۳[ امازون[ 

* * MapReduce 
HDFS 

*  
پیکره فارسی 

 دیجیکات

روش 

 پیشنهادی

 مواد و روش انجام تحقیق. 9

بر ان است تا با استفاده از امکانـاتی کـه    سعیدر این تحقیس، 

های عظیم فراهم اورده است چارچوبی معرفـی   تکنولوژی داده

های عظیم نظری  نماییم که قابلیت انجام نظرکاوی بر روی داده

ــتا داده   ــن راس ــد. در ای ــته باش ــتفاده،   را داش ــورد اس ــای م ه

هـای مناسـب را معرفـی     های مورد نظر و تکنولـوژی  الگوریتم

 هیم نمود.خوا

 . مجموعه داده و منابع9.1

باشد که  می Digikala2013 1استفاده پیکره  موردمجموعه داده 

نظرات موجود در زیل محصوتت موجـود در سـایت دیجـی    

 ۳177۳2. این پیکره شامل ]61[اوری نموده است را جمع  6کات

گروه محصول تجـاری مختلـ     11نظر به زبان فارسی درباره 

استفاده خواهد شد  3اینامهدر کنار این پیکره، از لغتباشد.  می

-لغت حسی همراه با بار حسی مـی  247222که حاوی حدود 

باشد و به شکل دستی توسط چندین کاربر خبره ایجـاد شـده   

 .]66و61[است و از کارایی مناسبی برخوردار است 

ای  تزم به ذکر است همانطور که پیشتر ذکر شد، مجموعه داده

هـای معمـول    مـدیریت و پـردازش ان بـا اباارهـا و روش    که 

تـوان داده عظـیم در    غیرممکن و یا کامال ناکارامد باشد را مـی 

نظر گرفت. از این رو مجموعه داده مذکور گرچـه حجمـی در   

هـای   های ترا و پتا ندارد، اما از انجا که اجرای الگوریتم مقیاس

زمان  ها د هفتهنظرکاوی به شکل معمول برای ان، روزها و شای

های عظیم و اسـتفاده   تزم داشته باشد، مطرح کردن مساله داده

های عظیم برای ان به جـا و در خـور توجـه    از تکنولوژی داده

هـای عظـیم    باشد. عالوه بر این، بردن مساله در فضای داده می

های کالن را بـه ارمغـان   پتانسیل گسترش ابعاد مساله به مقیاس

 خواهد اورد.

نجا که قصد داریم چارچوبی پیشـنهاد دهـیم کـه قابلیـت     از ا 

تحلیل حسی نظرات را در ابعـاد بـات داشـته باشـد بـه سـراغ       

                                                             
1
 https://github.com/Text-Mining/Persian-Sentiment-Resources  

2www.digikala.com 
3 https://github.com/Text-Mining/Persian-Sentiment-
Resources/blob/master/PersianSWN.csv 
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رویـم. بـه ایـن     های عظیم مـی  های خاص تکنولوژی داده جنبه

منظور، از چارچوب هدوپ و سیسـتم فایـل توزیـع شـده ان     

(HDFS) کاهش استفاده خواهیم _و مدل برنامه نویسی نگاشت

سیستم مورد اسـتفاده   ها پرداختیم.که پیشتر به معرفی ان نمود

کـاهش،  _هـای نگاشـت  برای نصب هـدوپ و اجـرای برنامـه   

گیگابایــت حافظــه اصــلی و  12گــره بــا  7کالســتری شــامل 

باشد. نسخه هـدوپ   می  core i7 3.2 Ghz 4 coreهایپردازنده

 مگابیـت بـر ثانیـه    122و پهنای باند شـبکه   675مورد استفاده، 

-مـی  14712است. سیستم عامل مورد استفاده اوبونتـو نسـخه   

 باشد.

 . روش پیشنهادی9.6

همانگونه که قبال ذکر شد در نظرکاوی، سطوح تحلیل مختلفی 

در ایـن تحقیـس، دو روش مختلـ  نظرکـاوی در      .وجود دارد

 : های عظیم مورد استفاده قرار خواهند گرفتبستر داده

  نامهسند مبتنی بر لغتنظرکاوی سطح  -1الگوریتم 

نامـه حسـی کـه در دسـترس     در این مرحله با استفاده از لغـت 

نامـه،  پـردازیم. لغـت   داریم به تحلیل حسی متن مورد نظر مـی 

هـای مثبـت و گـروه     باشد: گـروه واژه  حاوی دو گروه واژه می

های منفی. در هر گروه، میاان حس بیـان شـده نیـا ذکـر      واژه

متن نظری، حاوی یکـی از لغـات    گردیده است. در صورتیکه

نامه حسی باشد، بار حسی ان، متناظر با مثبـت  لغت موجود در 

شود. بار حسی مثبت کل متن بـر   یا منفی بودن واژه، لحاظ می

شود. همچنین بـار   اساس بار حسی لغات مثبت ان محاسبه می

حسی منفی کل متن بر اساس بار حسی لغات منفی ان محاسبه 

بار حسی کل متن حاصل تفاضل این دو مقدار گردد. سپس می

( خواهد بـود.  (6) رابطهها )( و یا حاصل تقسیم ان(1) رابطه)

 در نتیجه خواهیم داشت: 

(1)        ∑    

           

 ∑    

           

 

(6)        
∑               

∑               

 

به معنی بار حسی کلـی مـتن مـورد            دو معادلهدر این 

بـه     و    باشـد.   به معنی بار حسی کلمه می    نظر و 

نامه دارد. در  ت و منفی لغتترتیب اشاره بر مجموعه لغات مثب

(، 1این پژوهش، از تفاضل بار حسی مثبـت و منفـی، معادلـه )   

 استفاده شده است.

  های نظرکاوی سطح سند مبتنی بر برچسب -6الگوریتم

 اجزای سخن

از انجا که ممکن است تمامی اجاا یک جمله حاوی بار حسی 

نباشند بسیاری از محققین پیشنهاد داده انـد تنهـا از بخشـی از    

اجااء جمله که پتانسیل داشتن بار حسـی را دارنـد بـه منظـور     

 هـای  تحلیل حسـی اسـتفاده شـود.  از ایـن رو یکـی از روش     

های اجااء سخن مانند  گیری از برچسب متداول نظرکاوی بهره

به این معنا کـه از الگوهـای   باشد.  اسم، فعل، صفت و غیره می

شـود. بـه ایـن     نحوی که احتمات حاوی نظر هستند استفاده می

ترتیب که چند الگوی کلیـدی نحـوی را در نظـر گرفتـه و در     

ار حسـی الگـو   صورتیکه سند نظری حاوی این الگوها باشد، ب

. به منظور ]16[گردد  محاسبه شده و با بار حسی کل جمع می

زن زنی مجموعه داده مورد استفاده، از ابـاار برچسـب  برچسب

اوری وب دانشـگاه  اجاای سخن تهیه شده در ازمایشـگاه فـن  

بـرای محاسـبه بـار     ]16[. در 1فردوسی بهره گرفته شده است

شـود، امـا از    تفاده مـی حسی الگو از وابستگی اماری لغات اسـ 

نامه استفاده انجا که برای ما این معیار در دسترس نبود، از لغت

های موجود در الگـوی پیـدا    کردیم. به این ترتیب که اگر واژه

نامه حاوی بار حسی باشـند، بـار حسـی ان واژه    شده در لغت

 ]16[گــردد. الگوهــای مــورد اســتفاده بــا الهــام از  لحــاظ مــی

 اند.( نمایش داده شده6در جدول )استخراج شده و 

 نظرکاوی برای استفاده مورد نحوی الگوهای (:6) جدول

 

                                                             
1http://wtlab.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=326&Itemid=224&lang=en 

 کلمه سوم کلمه دوم کلمه اول

 - صفت اسم/گروه اسمی

 - صفت قید

 صفت حرف ربط صفت

 - فعل صفت
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به این ترتیب، بار حسی متن مورد نظر بـر اسـاس بـار حسـی     

جمله به دو روش  نحوی موجود درلغات موجود در الگوهای 

 سنجیده شود.تواند  می (4( و )۳) بیان شده در رابطه

(۳)        ∑    

          

 ∑    

          

 

(4)        
∑              

∑              

 

 (syntax patterns of text)     منظـور از در ایـن معـادتت   

مـد نظـر تطـابس     کلماتی از جمله است که با الگوهای نحـوی 

 ( استفاده شده است.۳دارند. در این پژوهش از معادله )

  نظرکاوی به مدل برنامـه   های روشتبدیل  -9الگوریتم

 کاهش به منظور پردازش موازی-نویسی نگاشت

همانطور که قبال ذکـر شـد، بـه منظـور اسـتفاده از امکانـات        

پردازش موازی در هدوپ بایستی الگـوریتم مـورد نظـر را در    

قالب توابع نگاشت و کاهش مدلسازی کرد. در نظرگرفتن ایـن  

های مساله  نکته ضروری است که برای این مدلسازی، وروردی

ها در  ن جفتمقدار تبدیل شوند. ای-های کلید باید به فرم جفت

شـوند.   های پردازشی هـدوپ توزیـع مـی    فاز نگاشت بین گره

سازی  امیای و بر اساس کلیدها مرتب ها درهم سپس این جفت

هایی کـه کلیـد مشـتر      شوند و در فاز کاهش روی جفت می

شود. خروجی این فـاز   دارند یک عملیات محاسباتی انجام می

-های کلید تکاهش نیا مجددا یک مجموعه از جف-از نگاشت

مقدار است که بنا به شرایط مساله ممکن است بـه فـاز بعـدی    

 کاهش داده شود.-نگاشت

تـوان در   ها را می نکته جالب توجه ان است که اغلب الگوریتم

کـاهش مدلسـازی کـرد. البتـه     -قالب یک یا چند فاز نگاشـت 

-نویس بایستی با هوشمندی و تسلط بر مفهوم نگاشـت  برنامه

مـورد نظــر خـود را در فازهـای مختلــ     کـاهش، محاسـبات   

 های هر فاز را تنظیم نماید. بگنجاند و وروردی و خروجی

در ادامه، شبه کد این مدلسـازی بـرای دو روش نظرکـاوی در    

 (، اورده شده است.6( و )1شکل های )

 
 نویسی برنامه مدل با نامه لغت بر مبتنی سند سطح نظرکاوی (:1) شکل

 کاهش-نگاشت

 
 مدل با سخن اجزاء هایبرچسب بر مبتنی سند سطح نظرکاوی (:6) شکل

 کاهش-نگاشت نویسیبرنامه

های نظرکاوی شود، هر کدام از روشمیهمانگونه که مشاهده 

ــورد اســتفاده در مــدل نگاشــت    کــاهش دارای دو فــاز  _م

باشد. در ادامـه چگـونگی ایـن مدلسـازی     کاهش می_نگاشت

 شرح داده شده است.

یشنهادی، یعنی نظرکاوی سطح سند مبتنی بر برای روش اول پ 

نامه، هدف ان است که در اسناد نظـری موجـود، کلمـات    لغت

نامه جستجو شود. سپس با توجه به بـار  حسی موجود در لغت

نامه که در سند نظری حضور داشته اند، بار حسی کلمات لغت

( محاسبه گـردد. بـرای   6( یا )1حسی متن با توجه به فرمول )

گـردد. در فـاز اول   کاهش طراحی می-کار دو فاز نگاشتاین 

شـوند و  نامه استخراج میکلمات حسی متن با استفاده از لغت

اش در شود هر کلمه حسی بـا توجـه بـه فراوانـی    مشخص می
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متن، چه تاثیری در بار حسی کل متن خواهـد داشـت. در فـاز    

 دوم، بار حسی متن با توجه به بار حسی لغات حسی در مـتن، 

ــی ــبه مـ ــکل )محاسـ ــردد. در شـ ــاز اول ۳گـ ــاری فـ ( معمـ

است. ( نشان داده شده1کاهش معرفی شده در شکل )_نگاشت

-نامه به همراه کلمات متون نظری به جفتتمامی کلمات لغت

شوند. برای کلیـد، خـود کلمـه در    مقدار نگاشته می-های کلید

نامـه، همـان   نظر گرفته خواهد شد و مقدار، برای کلمات لغت

رجه حسی ان لغات و برای کلمات مـتن نظـر مقـدار ثـابتی     د

شود. ایـن کـار در واقـع یـک نکتـه      میدر نظرگرفته  ’r‘مانند 

باشـد. در   کـاهش مـی  -طراحی کلیدی برای این فاز از نگاشت

سازی برای هر کلمه لیسـتی از مقـادیر متنـاظر    ی مرتبمرحله

لیسـت  شود. و در فاز کـاهش، عملیـات تزم روی ان   تهیه می

  +1ای کـه بـار حسـی    گیرد. به عنوان مثال اگر کلمهانجام می

ــتن نظــری   ــاز   ۳داشــته باشــد و در م ــار ظــاهر شــود، در ف ب

عضو )یکی مربوط به لغت نامـه   4سازی دارای لیستی با  مرتب

باشـد. و در فـاز کـاهش بـار     تا مربوط به متن نظری( مـی  ۳و 

کلمـات نظـری   نامـه در فرکـانس    حسی لغت مربوط بـه لغـت  

-محاسـبه مـی   +۳شود.  برای مثال ذکر شده، مقدار  ضرب می

 شود.

 

 به مربوط کاهش،_نگاشت اول فاز برای پیشنهادی معماری (:9) شکل

 (1) شکل

کاهش بـه ورودی نگاشـت در فـاز    -خروجی فاز اول نگاشت

دهـد. در  ( معماری این فاز را نشـان مـی  4رود. شکل )دوم می

ی از کلمات نظری و بـار حسـی انهـا را    ا این مرحله، مجموعه

داریم و هدف ان است که بار حسی کلی متن استخراج شـود.  

از انجا که به دنبال محاسبه بار حسی مثبت و منفی هستیم، در 

هـای مثبـت و منفـی    این فاز، وظیفه نگاشت، جداسازی جفت

-اتخـاذ مـی   ’negative‘و  ’positive‘است. در نتیجه دو کلید 

وظیفه کاهش در این فاز، محاسبه مجموع بـار مثبـت و   گردد. 

باشد. این کار به ایـن شـکل انجـام    منفی برای این دو کلید می

شود که هر ورودی یک کلید دارد که نشان دهنده هر کلمـه   می

از متن نظری است، به همراه یک مقدار که بار حسی ان کلیـد  

ان کلمـه  دهد. در فاز نگاشـت اگـر    را در متن نظری نشان می

یک کلمه مثبت باشد )مقدار، مثبت باشـد( بـه جفتـی نگاشـته     

و مقـدار ان همـان مقـدار     positiveشود که کلید ان، کلمه  می

حسی خواهد بود. به همین ترتیب اگر کلمه مربوطه بار منفـی  

شـود. پـس از در    نگاشـته مـی   negativeداشته باشد بـه کلیـد   

م داشت، یک لیست سازی، دو لیست خواهی امیای و مرتب هم

هـایی بـا    و یک لیست از جفت positiveهایی با کلید  از جفت

. در مرحله کاهش، بار مثبت کلی و بـار منفـی   negativeکلید 

 شود.  کلی محاسبه می

کاهش برای روش دیگـر پیشـنهادی )یعنـی    -معماری نگاشت

های اجااء سخن( هم مشابه روش نظرکاوی مبتنی بر برچسب

باشـد. در فـاز اول در    فاز نگاشت کـاهش مـی  دیگر دارای دو 

نامـه بـه همـراه    مرحله نگاشت، تمامی کلمات موجود در لغت

کنند، با کلماتی از متون نظری که در الگوهای نحوی صدق می

-مقدار مدل مـی -های کلیدمکانیامی شبیه روش قبل به جفت

کـاهش شـبیه   -شوند. بقیه مراحل تا انتهـای فـاز دوم نگاشـت   

 کنیم. ها خودداری میست  لذا از ذکر مجدد انروش قبل ا

 
 به مربوط کاهش،_نگاشت دوم فاز برای پیشنهادی معماری (:2) شکل

 (1) شکل
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 نتایج اجرا. 2

های عظـیم،  تر استفاده از تکنولوژی دادهبه منظور بررسی دقیس

هـای مـورد اسـتفاده بـرای نظرکـاوی،      برای هر کدام از روش

متفاوتی برای فایل ورودی مـورد پـردازش در نظـر    های اندازه

شد. همانطور که قبال ذکر شد برخی از کارهـای مـرتبط   گرفته 

به منظور استفاده از سیستم کارای ذخیره و بازیابی سیستم فایل 

هـا بـر    سـازی داده  توزیع شده هدوپ پیشنهاد دادند که ذخیـره 

روش پایـه  . این روش به عنوان ]12[انجام گیرد  HDFSروی 

-HDFS)های این پـژوهش در نظـر گرفتـه شـد      برای ازمایش

based) در حالت دیگر عالوه بر استفاده از .HDFS    بـه عنـوان

سـازی داده، اسـتفاده از روش پردازشـی کـارای      سیستم ذخیره

شـود کـه روش پیشـنهادی ایـن      کاهش پیشـنهاد مـی  -نگاشت

 .(HDFS-MR)باشد  تحقیس می

بینی شده  نظرکاوی مربوطه، حس پیشبه منظور ارزیابی روش 

توسط سیستم نظرکاوی )مثبت و منفی( با حس واقعی کـه بـه   

صورت برچسب داده در مجموعه داده مشخص است مقایسـه  

( یعنـی  accuracyگردد. برای مجموعه داده مذکور، دقـت )  می

نسبت تعداد برچسب درست پیش بینی شـده بـه تعـداد کـل،     

% و دقت الگوریتم مبتنی بر 28نامه  تبرای الگوریتم مبتنی بر لغ

باشـد. تزم بـه ذکـر اسـت      % مـی 71های اجاا سخن  برچسب

ــوریتم ــش      الگ ــاوی در بخ ــرای نظرک ــده ب ــر ش ــای ذک  ۳ه

نامـه   های مورد قبولی هستند و با توجه به کیفیت لغت الگوریتم

نماینـد. واضـح اسـت     مورد استفاده دقت مناسبی را حاصل می

سازی ندارد، و به همـین دلیـل،    حوه پیادهاین دقت ارتباطی به ن

-HDFSو  HDFS-basedهـای   سـازی در روش  دو مدل پیـاده 

MR باشند. های یکسان می دارای دقت 

ــنهــدف اصــلی از  ــارایی اســتفاده از   ای ــابی ک ــژوهش ارزی پ

باشد. به این دلیل در  های عظیم در نظرکاوی می تکنولوژی داده

را در حاتت مختل  مـورد   سازی مذکور ادامه، اجرای دو پیاده

 دهیم. مقایسه و بحث قرار می

 نامه. نظرکاوی سطح سند مبتنی بر لغت2.1

اجرای برنامـه بـر روی   ( میانگین زمان 2( و )5) هایدر شکل 

های مختل  فایل ورودی حاوی سند نظری در دو روش  اندازه

شده است. از انجایی که بازه زمانی مشـاهده  شان داده مذکور ن

هــای  مقیــاس HDFS-MRو  HDFS-basedشـده در دو روش  

هـا را در  نمایش ان کامال متفاوتی دارند، به منظور نمایش بهتر،

 نمودارهای مجاا انجام دادیم.
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 روی بر HDFS-MR روش به 1 الگوریتم اجرای زمان میانگین (:5) شکل

 ورودی مختلف هایاندازه
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 روی بر HDFS-BASED روش به 1 الگوریتم اجرای زمان (:2) شکل

 ورودی مختلف هایاندازه
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شـود اسـتفاده تنهـا از سیسـتم فایـل       مشاهده می کههمانگونه 

توزیع شده هدوپ بدون استفاده از امکانات پردازش و اجرای 

هـای کـم    کاهش گر چه برای حجـم -طریس نگاشتموازی از 

داده به شکل کاراتری عمل کرده است، امـا بـرای حجـم بـات     

هـای  بـرای انـدازه  کنـد.   های خیلی باتتری را گاارش می زمان

گیر و بـا   به شکلی چشم HDFS-MRبار  فایل زمان اجرای 

یابد. دلیل این امر ان است کـه گـر    شیبی نسبتا تند افاایش می

هـا را در   یستم فایل هدوپ بـه شـکل توزیـع شـده داده    چه س

کند و این موضوع برای مسائلی که  ها پخش و مدیریت می گره

با نگهداری و بازیابی داده و تغییر فرمت ان بـه عنـوان مسـاله    

، امـا کـارایی ایـن    ]6۳[کنند اهمیـت دارنـد    اصلی برخورد می

پردازشی بـات دارنـد   ذخیره و بازیابی کارا برای مسایلی که بار 

چندان مشهود نیست و اگـر پـردازش و اجـرای الگـوریتم بـه      

کاهش استفاده -شکل موازی انجام نشود، مثال از روش نگاشت

 نشود، کارایی ان، شبیه اجرای سری خواهد بود.

 HFDS-MRنکته جالب توجه این است کـه در زمـان اجـرای    

نامـه،  لغـت بـر   برای اجرای برنامه نظرکاوی سطح سند مبتنـی 

شـود. بـه   برای حجم کوچک داده نوسانات زیادی مشاهده می

 62شکلی که به عنوان مثال برای یک متن نظری در یک فایل 

 42تا  18کیلو بایتی اجراهای متوالی برنامه زمان اجراهایی بین 

دهد. این زمان، عالوه بر انکه دارای نوسـان  ثانیه را گاارش می

از ایـن امـر   باشـد.   نسبتا زیـاد مـی  است، برای این حجم داده 

تـوان اینگونـه برداشـت کـرد کـه بـه دلیـل وجـود سـربار           می

هـا در فازهـای    ها و توزیع و تبادتت داده سازی اولیه گره اماده

های کم داده، زمان سـربار اضـافه،    نگاشت و کاهش، در حجم

دهد. عالوه بر ایـن چـون یـک مرحلـه      خود را بیشتر نشان می

کاهش داریم )مرحلـه در  -فاز پردازشی نگاشت تصادفی در هر

امیای( یک میاان عدم قطعیت در هـر اجـرا وجـود دارد و     هم

 دهد. های کم بیشتر خود را نشان می این، در حجم

های اجرای برچسبنظرکاوی سطح سند مبتنی بر . 2.6

 سخن

برای نظرکاوی هم با مدل برنامه نویسـی   شدهروش دوم ارائه 

سازی و بر روی هدوپ اجرا شـد. زمـان    کاهش پیاده_نگاشت

-HDFSو  HDFS-basedبـه دو روش  اجـرای ایـن الگـوریتم    

MR ( و 7در شـکل هـای )  ی مختل  ورودی ها بر روی اندازه

 شود. ( مشاهده می8)
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 روی بر HDFS-MR روش به 6 الگوریتم اجرای زمان میانگین  (:7) شکل

 ورودی مختلف هایاندازه
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 بر HDFS-BASED روش به 6 الگوریتم اجرای زمان میانگین (:8) شکل

 ورودی مختلف هایاندازه روی

 ها بر سرعت اجرا . تاثیر تعداد گره2.9

هـا در کـارایی    ان است تا تاثیر تعداد گـره  هدفدر این بخش 

همـان طـور کـه قـبال     روش پیشنهادی مورد مطالعه قرار گیرد. 
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های داده  ها را بین گره اشاره شد در هدوپ گره نام بایستی داده

هـای   توزیع نماید. سپس محاسبات به شکل همامـان در گـره  

گرچه انجام داده انجام شده و نتایج هر گره باید تجمیع گردد. 

بـرد امـا سـربار     محاسبات به شکل همامان سرعت را بات مـی 

هـا مسـاله حـائا     و ارسال و دریافت پیـام ها  ناشی از هماهنگی

اهمیتی است. به این شکل که نباید انتظار داشـت بـا افـاایش    

تعداد گره ها الااما زمـان اجـرا همچنـان کـاهش چشـمگیری      

هـا افـاایش یابـد،     داشته باشد. چرا که هر چقدر که تعداد گره

هـا هـم بیشـتر     سازی و ارسال و دریافـت پیـام   سربار هماهنگ

بـر روی   6( زمـان اجـرای الگـوریتم    9د. در شکل )خواهد بو

( برای انـدازه  7تا  1های مختل  ) از  کالسترهایی با تعداد گره

ــه   22ورودی  مگابایــت نشــان داده شــده اســت. همــانطور ک

هـا، گرچـه زمـان اجـرا      شود با افاایش تعداد گـره  مشاهده می

یابد، اما به دلیل سربارهای مذکور شیب کمتـری در   کاهش می

 شود.  نمودار مشاهده می
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 های گره مختلف تعداد با 6 الگوریتم اجرای زمان مقایسه (:9) شکل

 کالستر

 گیری و کارهای آتی . نتیجه5

هـای   اثر اسـتفاده از تکنولـوژی داده   بررسیدر این پژوهش به 

هـای زبـان فارسـی پـرداختیم.     عظیم در نظرکاوی بر روی داده

سازی و  مناسب برای ذخیره هدوپ به عنوان یکی از بسترهای

بـه   ها مورد استفاده قرار گرفـت.  پردازش حجم عظیمی از داده

دو الگوریتم کارامـد   گیری از توان پردازشی هدوپ منظور بهره

کـاهش  -برای نظرکاوی مبتنی بر مدل برنامه نویسـی نگاشـت  

-ارائه شد. دو روش پیشنهادی هر کدام تنها با دو فاز نگاشـت 

 اده سازی شدند. کاهش طراحی و پی

سـازی   استفاده تنهـا از مکـانیام ذخیـره    حالیکهمشاهده شد در 

و از مکانیام پردازش موازی استفاده نشود  هدوپ استفاده شود

از انجا کـه  ها به صورت سری هستیم.  مجبور به انجام پردازش

برای هدف ما، محاسبات نقش مهمی دارند، برای حجم بـاتی  

ش به شکل موازی به کمک برنامه نویسی استفاده از پرداز ،داده

  .باشد کاهش کاراتر می-نگاشت

کاهش به حدی کاراسـت کـه بـرای    -استفاده از روش نگاشت

های بار  داده با افاایش حجم داده، منجـر بـه افـاایش     حجم

طور که مشاهده شد  شود و همان چشمگیری در زمان اجرا نمی

 نمودار مربوطه شیب بسیار مالیمی دارد.

های کوچک داده گاهی روش  چنین مشاهده شد برای حجمهم

کنـد. عـالوه بـر ایـن،      کاهش بـه خـوبی عمـل نمـی    -نگاشت

بـرای   کاهش-نوساناتی در طی اجراهای متوالی روش نگاشت

شاهد هستیم. دلیل این امر بـه سـاختارهای درونـی    یک برنامه 

گردد که پیشتر به کاهش برمی_هدوپ و معماری مدل نگاشت

های کوچک خیلـی  شد. دامنه این نوسانات برای داده ان اشاره

-اسـتفاده از روش نگاشـت   ،باشد. بـه ایـن دو دلیـل    بیشتر می

 شود. های کم داده توصیه نمیکاهش برای حجم

نظرکاوی ارائه شده )مبتنی بـر   الگوریتمبا مقایسه اجراهای دو 

شـود بـا   مشـاهده مـی   (اجاای سـخن های نامه و برچسبلغت

یر الگوریتم تاثیر زیادی در زمان اجـرای سـری دارد،   اینکه تغی

تـر از   بسیار سـریع  اجاای سخنهای )روش مبتنی بر برچسب

نامــه اســت(  امــا ایــن تغییــر در روش روش مبتنــی بــر لغــت

تـوان اینگونـه نتیجـه    کاهش چندان مشهود نیست. می-نگاشت

هـای عظـیم در دسـترس     که تکنولوژی دادهگرفت، در صورتی

هـای کـارا   یازی به صرف هاینه برای طراحی الگوریتمباشد، ن

نیست  چرا که این تکنولوژی انقدر در کارایی موثر هست کـه  

کند. ایـن در حالیسـت کـه    تاثیر طراحی الگوریتم را ناچیا می

توانـد تـاثیر زیـادی بـر     طراحی الگوریتم در حالت سـری مـی  
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 کارایی برنامه داشته باشد.

مساله در چارچوب هـدوپ و   مدلسازییکی از ماایای بار  

کاهش، کاربرد ان در تشـخیص خطـا در داده اسـت.    -نگاشت

هـای عظـیم    هـای داده  همانگونه که ذکر شـد، یکـی از چـالش   

. در اغلب کاربردهـای کـاوش اطالعـات    ]9[ست ا هامقادیر ان

ها به منظـور پاکسـازی    پردازشی بر روی داده ابتدا بایستی پیش

فیـت داده و جلـوگیری از بـروز خطـا در     ها و تضـمین کی  داده

مراحل بعدی صـورت پـذیرد. همـین مسـاله بـا اینکـه جـاو        

هـای عظـیم    باشد و بـرای داده  پردازش اصلی نیست زمانبر می

شود. این مساله درحین ازمایشـات   چالشی جدی محسوب می

مشاهده شد این پژوهش به وضوح نشان داده شد به شکلی که 

ـ  با در حالیکه برطرف کردن  رای های داده به شکل معمـول ب

حجم باتی داده چندین روز به طول می انجامد، با اسـتفاده از  

کــاهش در عـرن چنــد ثانیـه خطاهــای داده   _روش نگاشـت 

 شناسایی و مجموعه داده پاکسازی شد.

به طور خالصه مشاهدات صورت گرفته با در نظر گرفتن جنبه

باشـند. بـا    پذیر می های عظیم توجیه های نظری تکنولوژی داده

فراهم شدن بستری برای پـردازش توزیـع شـده در هـدوپ و     

تقسیم کارها بین واحدهای پردازشی، زمـان پـردازش کـاهش    

چشمگیری خواهد داشت. از سوی دیگر ارتباطات و تعامالت 

بین واحدهای پردازشگر و مدیریت انها مستلام صـرف زمـان   

هـر یــک از  سـربار خواهـد بـود. هـر چقــدر زمـان پـردازش       

واحدهای پردازشی بیشتر باشد، این زمان سربار، تاثیر کمتـری  

در زمان کل نشان خواهد داد. در نتیجه برای زمانیکه با حجـم  

باتی پردازش مواجه باشیم اسـتفاده از سـاختارهای پـردازش    

توزیع شده کارایی بیشتری نشان خواهد داد. در عـون بـرای   

تارهای توزیع شده با توجه حجم کم پردازشی، استفاده از ساخ

 .به زمان سربار مقرون به صرفه نخواهد بود.

نسـبت بـه تعـداد     هدوپمشاهده شده دیگر این بود که مورد 

هــای فایــل ورودی حســاس بــوده و در صــورت تعــد د فایــل

ورودی، افت کارایی خواهـد داشـت. در نتیجـه در صـورتیکه     

های نظرکاوی را برای تعـداد سـند زیـاد بـه      بخواهیم الگوریتم

طور جداگانه انجام دهیم )مثال برای انجام کارهای اماری روی 

مناسب نخواهـد بـود.    HDFSنظرات افراد مختل ( استفاده از 

قـرار   HBaseه داده راه حل ان است که نظرات را در پایگایک 

باشـد.   HBaseهای جدول  داده و ورودی مرحله نگاشت، داده

 این مدل کاوش، در کارهای اتی این تحقیس قرار دارد.

کنند که هیچ تعارض منـافعی   تعارض منافع: نویسندگان اعالم می

 ندارند.
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