
 
 

 

  



 

 

 2 صفحه

 

در و  اي خودشناخت دقيق از منابع دادههاي حجيم و متنوع، داراي دادهي هايكي از نيازهاي ضروي سازمان

است. همواره بزرگترين مشكل در  هاسازي آنپردازش و بصرياختيار داشتن توانايي مديريت ذخيره، انتقال، 

سي به دادهتيم ستر شمندان علم داده، چگونگي د صين و دان ص شي مورد نياز هاي فني و متخ ها و منابع پرداز

سازمان ميأبراي ت شي  سازمين نيازهاي دان شد. تنظيم  ساس  و با  پارامترهايكاري براي نگهداري داده ها بر ا

ها، شناسايي دقيق محل بندي واكشي دادهاي، چگونگي و زمانيين سطح دسترسي افراد به منابع دادهزماني، تع

هاي مناسنننند يادگيري بروز خطا در زمان انتقال، دريافت شننننناخت دقيق از كيفيت داده به منظور انتخال مدل

تصاصي و چارچول مناسد براي تواند سازمان را به سمت ايجاد يك بستر اخها نيازمندي ديگر ميماشيني و ده

 بر عهده گرفتن اين وظايف حركت دهد. 

 

ـــ افزار نرم ـــاـ به منظور  مناسد واحد، جامع و يك بستردهي به اين مسائل و ايجاد به منظور پاسخ ،دلتـ

 نويسنني و كالن داده شننركت، توسننت تيم برنامههاي حوزه كالن داده در سننازماناسننتانداردسننازي تمامي فعا يت

 كه در ادامه به كليات آن اشاره شده است. شده است طراحي و تو يد سيكاس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 3 صفحه

 دلتــاــ هاي عمومي نرم افزار ويژگي

 رابت كاربري تحت ول 

افزارها، مورد و منعطف ترين روش برقراري ارتباط با نرم ترينامروزه رابت تحت ول به عنوان سنناده

ست. اين نوع رابت كاربري، به راحتي قابل تغيير يا  ستقبال اكثريت كاربران قرار گرفته ا ستفاده و ا ا

رابت تحت ول توسعه بوده و كاربر قادر است در هر زمان و از هر كجا، به آن دسترسي داشته باشد. 

هاي كالن سنننازمان، را براي راهبري اين سنننامانه و مديريت دادهمناسنننبي هاي قابليت افزار،اين نرم

 .كندارائه مي
 

 امنيت باال 

هاي مسننتقر در سننازمان هاي اطالعاتي سنناير سننامانهبا توجه به اين موضننوع كه اين سننامانه به داده

بانك اطالعاتي اين ها نيز در دسترسي داشته يا دارد و حتي ممكن است بسته به نياز، بخشي از داده

ها و امنيت باالي اين سنننامانه، در او ويت اول اين سنننامانه ذخيره شنننده باشننند،   ا مراقبت از داده

 شركت بوده و سعي شده تمام مسائل امنيتي در اين رابطه، مدنظر قرار گيرد.

روش  هاي امنيتي مطرح كشننور، بهافزار توسننت يكي از شننركتاين نرم هاي،جداي از اين حسنناسننيت

Black Box  وGray Box  موفق به كسد مجوز امنيتي با درجه امنيت خيلي خولتست امنيتي شده و 

 شده است.

 

 پويايي باال(هاي جديد ارائه مداوم تغييرات و قابليت( 

افزار به واسنننطه حوزه فعا يت و تخصننن  خود، همواره در  به با توجه به اينكه تيم توسنننعه اين نرم

تكنو وژي كالن داده و داده كاوي در حركت هسننتند،   ا دائما در حال ارتقاي اين محصننول و افزودن 

له، اين هاي جديد به آن هستند. به طوريكه به صورت معمول، در هر سال حداقل در دو مرحقابليت

 شود.هاي جديد آن منتشر مينسخهافزار به روز رساني شده و نرم
 

 قابليت اجرا بر روي كالستر جهت دستيابي به سرعت و توان پردازشي باال 

ها را مديريت و آنا يز نمايد، بايد ضنمن اينكه از افزاري كه قرار اسنت حجم بااليي از دادهطبيعتا نرم

افزار شنننند، از قابليت اجراي توزيعي نيز برخوردار باشنننند.   ا نرمهسننننته قدرتمندي برخوردار با

ــــ  ــــاـ ستمدلتـ سي ست بر روي  شده و قادر ا سازي  شده ، با اين نگاه طراحي و پياده  هاي توزيع 

 )كالستر( اجرا شود.
 

  كار با انواع دادهقابليت 

 ،اي( هاي اطالعاتي رابطه)نظير انواع بانك هاي سنناخت يافتهانواع دادهبا افزار قادر اسننت تا اين نرم

ساخت يافتهداده صاوير، داده هاي غير  شبكه هاي اجتماعي مانند تلگرام و توييتر()نظير ت ، داده هاي 

هاي اكسل، اكسس و ...، ها نظير فايلهاي اطالعاتي موجود در سازمانو ساير داده هاي استريمينگ 

 كار كند.

 



 

 

 4 صفحه

  هاي مختلفدادهتجميع و تلفيق 

با هاي موجود در سنننازمان از انواع مختلف را با هم تركيد نموده و اين نرم افزار قادر اسنننت تا داده

 اي استخراج نمايد.اين تركيد داده ازپاسخ مورد نياز مسئله را  يك پرس و جو،
 

  استخراج دانش 
هاي خام و بال اسننننتفاده دادهجهت اسننننتخراج دانش از دل  هاي يادگيري ماشنننيناجراي انواع مدل

هاي كالن سننازمان، مورد تواند براي تصننميم سننازي و تصننميم گيريانباشننته شننده در سننازمان كه مي

 استفاده قرار گيرد.
 

 هاي متعدد متناسد با هر نوع درخواست و براي هر نوع سازمانيامكانات و بخش 

شد هاي متنوعي برخوردار ميها و ماژولافزار از بخشهمانگونه كه در ادامه خواهيد ديد، اين نرم با

راهكار مناسبي جهت پاسخ به آن نياز  به طوريكه آن را قادر ساخته تا براي هرگونه نيازي از سازمان،

 داشته باشد.

 

 افزاريارائه رابت نرم API 
هاي يا سنننناير سننننامانه هاي اسننننتارتاپيبراي ارائه خدمات به شننننركت يهايقابليتافزار، در اين نرم

سازماننرم ساير  سازمان و يا  شكل ارائه رابت نرم به صورت هاي ديگر،افزاري موجود در  افزاري به 

API  ،شده است.بيني پيشو به شكل كامال امن 
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 معماري مفهومي سيستم 
 

افزار به شكل زير و در چهار بخش ديده شده است. بخش اصلي اين نرم دلتــاــ افزار معماري نرم

هست كه بصورت كامل و بر اساس تجربيات  دلتــاــ باشد، موتور پردازشي كه قلد اين سامانه مي

شركت، طراحي و  سعه دهنده محصول و نيازسنجي به عمل آمده از مشتريان اين  سازي پيادهتيم تو

 شده است.

، Sparkهاي مختلفي نظير ها و پلتفرمهاي برنامه نويسنننني، تكنو وژيافزار از زبانبراي تو يد اين نرم

Hadoop ،Python .و ...، استفاده شده است 
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 دلتــاــ افزار هاي مختلف نرمقسمتهاي ريز قابليت

 بخش استخراج داده ها 

 سازمان ايامكان تهيه شناسنامه براي تمامي منابع داده 

 ها در  حظهاي و مشاهده ميزان كيفيت دادهامكان تعيين كيفيت منابع داده 

 اي كثيفسازي منابع دادهامكان مشاهده ميزان پيشرفت سازمان در كيفيت بخشي و پاك 

 ,SQL(JDBC), Stream, Rest API( مختلف اعم از CSهاي ) Connection stringامكان ايجاد و ذخيره  

Documents, Folders, Twitter , … 

كامل آن بانك و جداول مربوطه و استخراج ساختار  Schemaساخته شده و دريافت  CSامكان اتصال به  

 هاآن

هاي ذخيره شده. حا ت اول اجراها فقت بر كردن هر كدام از موجوديت Force Runيا  Local Runامكان  

شود و حا ت دوم مربوط به اند انجام ميهذخيره شد DataLakeاي كه در روي داده هاي استخراج شده

سازي و ساخت مجدد ها و پاكهاي اصلي و اعمال قوانين روي آناجراي مجدد و استخراج مجدد داده

 باشد.ها ميمكعد

ها، توضيحات، مقادير شده شامل فيلدها، نوع و اندازه آناستخراج Schemaهاي دريافت كليه داده 

هاي ميانگين و ...( فيلدها و ركوردها و همچنين ركوردهاي تكراري، داده)كمينه، بيشينه، ميانه، 

Missing  و ... و ذخيره درCassandra 

فرض جهت تكميل توست هاي پيشآوري خصوصيات بانك اطالعاتي با دادهامكان تو يد نمونه فرم جمع 

 اپراتور و ذخيره آن

استخراج شده، امكان تعيين درجه اهميت فيلدها، ميزان امكان درج توضيحات توست اپراتور براي فرم  

 ها و ...هاي درون جدول، نرم رشد دادهمحرمانگي داده، حريم خصوصي، امكان انتشار، حجم داده

ساني ها و فيلدها از قبيل عدم رعايت همسازي روي دادهامكان تعيين انواع پيشنهادهاي پاك 

وزن، عدم رعايت واحد طو ي، عدم رعايت واحدپو ي، عدم رعايت ساني واحد واحدزماني، عدم رعايت هم

 .ساني ساير پارامترها، قرار نداشتن مقادير در محدوده مجاز، عدم رعايت يكتايي مقادير و ..هم
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  بخش ساختELT/ETL  وCUBE ايهاي داده 

 هاها از نظر ويژگي، تعداد مقادير، مجموعه دادهشناسايي بعد داده 

 شده هاي استخراج Data Frameامكان ايجاد كپي از جداول و  

هاي مورد نظر را انتخال  DFهاي داده به صورت ويزاردي به نحوي كه بتوان  Cubeامكان ساخت  

پردازش مثل هر كدام را مالحظه نموده، براي حاالت مختلف پيش Metadataكرده، اطالعات 

يا انتخال از  Queryها و ... )امكان نوشتن ويژگي هاي پرت، تركيدگيري درباره دادهتصميم

كند قابل انتخال اي كه با سامانه كار ميها توست متخص  دادههاي موجود، اين قابليتقابليت

شوند و در نهايت  Joinساخته شود و  Cubeها است( و سپس شناسايي فيلدهايي كه بايد از روي آن

DF ( جديد ساخته شدهCube در )SparkDeltaLake ذخيره شود 

ها اعم از تعداد ركورد، سايز روي ديسك،  Cubeها و  DFهاي گرافيكي از امكان اخ  انواع گزارش 

 كنند و ...ها استفاده مي DFهايي كه از زمان تو يد، زمان خواندن و اجرا، ابعاد، تعداد مكعد

ركورد يا فيلد به نحوي كه با هاي جداول مبتني بر نق  امكان مشاهده گرافيكي ميزان نق  داده 

 تعيين يكسري معيار استاندارد بتوان ميزان نق  هر جدول را محاسبه كرده و نمايش داد.

 UCاستخراج شده در اين  DFكه كدام شده و همچنين تعيين اين هاي شناسايي UC امكان ثبت 

 شود.استفاده مي

 شدههاي شناسايي DFها يا  UCرد  يايين سطح دسترسي به منظور تأييد امكان تع 

 به صورت گرافيكي UCهاي هر  DFامكان مشاهده ميزان نق  داده  
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  بخش تحليل و آنا يز هايML داده ها 

 ها Cubeها يا  DFداده از  Sampleامكان مشاهده  

 توان مقادير زير را محاسبه كرد: يا آمارهاي كالن مي Meta Dataامكان كار با  

  بسامد دادهFrequency :Mode   ياPercentile 

 :ميانگين يا ميانه مكان 

  :واريانس، انحراف از معيار، واريانس يا انحراف معيار مبتني بر ميانه )پراكندگيMAD-AAD-

Interquartile Range) 

 اي و ...هاي دادهو جداول، مكعد DFهاي سيستم اعم از بر روي موجوديت APIسرويس و امكان تو يد ول 

 Data Martيا  Cubeهاي استخراج شده در قا د يك  DFهاي جديد از   DFامكان ساخت  

نويس در اسپارك براي ايجاد قابليت استفاده برنامه Machine Learningاتصال موتور كدنويسي به موتور  

 هاي مربوطهمحيت اديتور از ا گوريتم

 بر اساس كلمه كليدي اجتماعي هاياي از شبكهامكان كدنويسي براي استخراج منابع داده 

 به نحوي كه قابل استفاده براي سايرين باشد. DFسازي نتيجه يك كد نوشته شده در قا د امكان ذخيره 

امكان افزودن يك مدل يادگيري ماشيني از قبل نوشته شده در قا د پالگين به سيستم و استفاده از آن در  

 همه بخشهاي نرم افزار

 از مد هاي يادگيري ماشيني افزوده شده به سيستم APIامكان تو يد  
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 )بخش يادگيري ماشيني )در حال توسعه 

 DFها و ذخيره  Cubeها يا  DFروي  SVDو  PCAچون هاي كاهش ابعادي همامكان اجراي ا گوريتم 

 جديد Cubeيا 

تو يد خودكار كدها  امكان تعريف گرافيكال گردش كار استخراج و اجراي مد هاي يادگيري ماشيني و 

 و تغيير آنها

 از نتايج مد هاي يادگيري ماشيني تو يد شده به صورت گرافيكال APIامكان تو يد  

 ها )آمارهاي كالن، مصورسازي( Cubeها و  DFامكان تو يد انواع نمودارهاي گرافيكي روي  

هاي مورد نياز)مانند به اين ابزار به منظور كدنويسي ا گوريتم Code Editorامكان اتصال يك  

Jupyter Notebook) 

نويسي كالن داده در حوزه يادگيري ماشيني اعم از هاي رايج برنامهامكان استفاده از تمامي كتابخانه 

MLlib-Keras-Tensorflow ... و 

ي كه كاربران به ساير ابزارهاي شده در اين چارچول به نحوطراحي WebIDEAامكان كدنويسي در  

 .كدنويسي نيازي نداشته باشند

به منظور مديريت  CIبه عنوان  Jenkinsبراي كنترل ورژن ها و اتصال به  Gitامكان اتصال به  
Deployment 

 

 

 بخش بصري سازي داده ها 

 ها: Cubeها و  DFمصورسازي: تو يد نمودارهاي زير براي همه  

 هيستوگرام 

 اي نمودارهاي جعبهBox Plot 

  نمودارهاي پراكندگيScatter 

 اي نمودارهاي بدنهContour 

  نمودارهاي ماتريسيMatrix، 

  نمودارهاي مختصات موازي Parallel Coordinator 

 اينمودارهاي ستاره 

 هاي چرنف صورتكChertoff Faces 

 و ... Superset, Tableauامكان اتصال ابزارهاي بصري سازي مانند  

 )در حال توسعه(و جغرافيايي GISهاي امكان كار با انواع داده 
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 بخش مديريتي 

شده روي كدام كالستر امكان تعريف كالسترهاي مجازي و ايجاد قابليت تعيين اين كه كد نوشته  

 اجرا شود

 امكان تعيين سطوح دسترسي مختلف براي كاربران: 

 انتسال ، تعريف كاربرUC تعيين سطح دسترسي كاربر به فيلدها يا تعداد ، ها به كاربران

 تعيين سطح دسترسي كاربر به كالستر مجازي، DF ركوردهاي مشخصي از هر

 هاي زماني به روزرساني درياچه دادهاي و بازهامكان تعريف زمانبندي اتصاالت به منابع داده 

 المت اجرا يا خطا در زمان واكشي اطالعاتها از نظر سامكان مشاهده گزارش نتيجه واكشي داده 

 سازيايجاد يك پايپ الين از مرحله استخراج داده تا  حظه بصريامكان  

 (LineAge)امكان قابليت مانيتورينگ داده در تمام دوره حيات آن  

 هاي رايج يادگيري ماشيني براي جلوگيري از كدنويسي مجددامكان در اختيار داشتن تمامي مدل 

 استفاده مجدد كاربران از نتايج كارهاي قبلي و سايرينامكان  
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 دلتــاــ افزار هاي نرمنسخه

 

 

  

 نام پكيج                                

 قابليت                      
Standard 

 

Enterprise 

 

Rocket 

 

Jet 

 

 مبتني بر اسپارك  (Core Module)ماژول پايه 
    

 داشبورد تو يد گزارشات آماري
    

  (User Defined Functionامكان نوشتن توابع پاكسازي جديد )
   

براي دسترسي به داده هاي انباره داده  Open APIامكان تو يد 

 هاAPIها( با قابليت تعيين دسترسي كاربران به CUBE)دسترسي به 
 

   

  و دريافت آنها Streamingامكان اتصال به داده هاي 
   

   Web IDEAامكان اتصال به محيت كد نويسي مبتني بر ول 
  

هاي برنامه امكان ساخت كالسترهاي مجازي و ايجاد دسترسي براي گروه

 نويسي
  

  

 Dataامكان تعريف قوانين سازماني دسترسي به داده ها براي اجراي 

Governance 
  

  

    اجراي آنهاهاي يادگيري ماشيني و امكان اتصال به مدل
 

    CPUبه جاي  GPUفعال سازي قابليت اجراي نرم افزار برروي 
 

 نامحدود نامحدود 20 10 اي بيرونيمحدوديت تعداد فيد براي اتصال به منابع داده

 نصد و راه اندازي و آموزش نرم افزار
    



 

 

 12 صفحه

 : Core Moduleماژول پايه يا امكانات 

ها و فايل MSSQL, MySQL, Postrgres, Oracleهاي اطالعاتي مختلف اعم از قابليت اتصال به بانك 

 هاي استاندارداي با فرمتداده

 Data Lakeامكان ساخت درياچه داده  

 ها و جداول خوانده شدهامكان شناسنامه دار كردن بانك 

 امكان ثبت شناسنامه داده ها 

 بانكهاي اطالعاتي Profilingامكان انجام عمليات  

 Business Glossaryامكان ثبت  

 هاي اطالعاتي موجوداز بانك Extractامكان تعريف انواع كوئري ها براي  

 امكان استفاده از توابع پاكسازي نوشته شده 

 در درياچه داده Data Frameهاي خوانده شده در قا د امكان ذخيره سازي داده 

 ها به حافظه رمكان انتقال دادهام 

 براي دستكاري جداول SQLامكان نوشتن  

 ها Cubeامكان ساخت  

 دسترسي به داشبورد مديريتي سيستم 

 امكان تعريف كاربران سيستم 

 امكان مشاهده وضعيت استفاده از منابع سخت افزاري 

 امكان تعريف زمانبندي براي به روزرساني داده ها 

 

 

  



 

 

 13 صفحه

 افزاركاربري نرم هايي از رابتبخش

 
 هاي فيد شده جهت  استخراج متاديتا: وضعيت ديتابيس4شماره  شكل

 
 Profiling: تعريف اتصال جديد به يك ديتابيس جهت انجام عمليات 5 شماره شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Administratorو  User: منوهاي دو حا ت كاربري 6شماره  شكل 



 

 

 14 صفحه

 
 ديتابيس Profiling: خروجي گزارش 7 شماره شكل

 
 (Data Definitionدار كردن جدول اطالعاتي ): فرم شناسنه8شماره  شكل



 

 

 15 صفحه

 

 
 بخشي از داشبورد: 9شماره  شكل



 

 

 16 صفحه

 
 واكشي داده ها نتايم الي: 10شماره  شكل

 

 
 متاديتاها: 11شماره  شكل

 

 

 



 

 

 17 صفحه

 
 نويسي ETL: 12شماره  شكل

 

 
 گزارش: 13شماره  شكل

 

  



 

 

 18 صفحه

 كاربري نسخه پيشرفته محصول هايي از رابتبخش

 
 (نسخه پيشرفتهتوسعه گرافيكي فرايند اجراي مدل يادگيري ماشيني ): 14شماره  شكل

 

 
 (نسخه پيشرفتهتوسعه گرافيكي فرايند اجراي مدل يادگيري ماشيني ): 15شماره  شكل

 

 



 

 

 19 صفحه

 
 (پيشرفتهنسخه توسعه گرافيكي فرايند اجراي مدل يادگيري ماشيني ): 16شماره  شكل

 

 هاي انجام شدهپروژه
مورد بهره برداري قرار  1399اين سامانه در حال حاضر بصورت كامل در شهرداري يزد نصد شده و از ارديبهشت سال 

افزار، در كنار كار كارشناسان داده اين شركت، گرفته است. در اين پروژه مراحل زير بصورت كامل و مبتني بر اين نرم

 انجام گرفته است:

 هاي اطالعاتي( بر اساس خوداظهاري كارفرمااي )بانكشناسايي منابع داده 

 هاي اطالعاتي و استخراج اتصال به بانك( فرادادهMeta Data) افزار(آنها )از طريق نرم 

  هاي اطالعاتي )كارشناسي(بانكشناسنامه دار كردن جداول و فيلدهاي استخراج شده از 

  انجام عملياتETL  افزار()از طريق نرمها روي داده 

  افزار()از طريق نرمساخت انباره داده مبتني بر پلتفرم اسپارك و هدوپ 

 افزار()از طريق نرمداده ايجاد شده منابع اطالعاتي مختلف در درياچه هاي مفيد از تجميع داده 

 رشد سازمان )كارشناسي(كشف مسائل سازماني از طريق مصاحبه با مديران و معاونين و كارشناسان ا 

 (ها )كارشناسيكشف شده جهت استخراج مناسبترين پاسخ از بين داده موردهاي كاربردسازي مدل 

 افزار()از طريق نرم موردهاي كاربردبراي پاسخ به  مورد نياز هاي اطالعاتيساخت مكعد 

 خودكار ساخت API  افزار(براي تمامي اقالم اطالعاتي سيستم )از طريق نرم 

 


