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مقدمهای بر سرویسهای یادگیری ماشین در SQL Server 2017
در سال های اخیر شاید واژه یادگیری ماشین یا داده کاوی و یا حتی تحلیل داده را شنیده باشید .اما به طور مشخص
یادگیری ماشین و دالیل همه جا گیر شدن آن چیست؟ اجازه دهید برای درک بهتر این بحث از هدف شکلگیری آن
ا ستفاده کنیم .هدف یادگیری ما شین شناخت ساختار داده ا ست ،به گونهای که بتوان با شناخت منا سب ،مدلی
ایجاد کرد که درک هرچه بهتر آن مدل به تصمیم گیری ما در فرایند کسب و کار و موفقیت کمک کند.

مایکروسافت به منظور توسعه اپلیکشین های هوش مصنوعی چارچوبی با عنوان سرویس یادگیری ماشین ارائه داده
است .دنیاي فناوري اطالعات سالهاست که شاهد معرفي زبانهاي برنامهنویسي به منظور انجام فعالیتها و اهداف
مختلف ميبا شد .یکي از زبانهاي خاص منظوره در حوزه داده کاوی ،یادگیری ما شین و تحلیل آماري دادگان که در
طی چند سال گذ شته ب سیار مورد توجه قرار گرفته ا ست ،زبان  Rميبا شد .از امکانات فراهم شده تو سط شرکت
مایکروسافت در این خصوص ،بکارگیری زبان قدرتمند و غنی این زبان در محیط پایگاه داده معروف و محبوب SQL
 Serverمیبا شد R .زبان برنامهنوی سی آماری میبا شد که غالبا به منظور تحلیل و محا سبات آماری ،دادهکاوی و
یادگیری ماشییین از آن اسییتفاده میشییود .عالوه بر حوزههای کاری چشییمگیر یاد شییده ،اب اری بسیییار قدرتمند در
بصریسازی داده و اشکال گرافیکی به حساب میآید.
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پیش از معرفی بیشتر اب ار یادگیری ماشین در  SQL Serverابتدا برخی از ویژگیهای بارز آن معرفی میشود .یکی از
قابلیتهای اصلی اب ار یادگیری ماشین به کارگیری پکیجهای ارائه شده برای این منظور است .از این رو مدیریت
پکیجها به طور قابل توجهی در  SQL Serverبهبود یافته است .این پکیجها با جامعه بیش از ه اران پکیج سورس
باز فعال هستند .در نتیجه نصب و پاک کردن این بسته ااا و نهایتا کنترل آنها بسیار راحت میباشد .قابلیت پشتیبانی
از چند سکویی بودن نی از دیگر ویژگی با اهمیت اب ار یادگیری ماشین در  SQL Serverمیباشد .پیش از تجمیع R
و  ،SQL Serverبسیاری از کاربران و نی سازمانها مشکالت زیادی برای رسیدن به موفقیت در تحلیل داده داشتند.
زیرساختهای  SQL Server databases, roles, access, securityموجود کمک میکنند تا در محیطهای تجاری
با حجم انبوهی از اطالعات ،دادهکاوی به خوبی انجام شود.
از دیگر قابلیت های کلیدی یادگیری ماشین فراهم شده توسط  SQL Serverمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:


تحلیل داده بسیار منعطفتر ،به ویژه در انباره داده حجیم.



تحلیل دیتاستهای بسیار ب رگ



تحلیل هر نوع کالن داده



به اشتراکگذاری بسیار سادتر داده



غلبه بر محدودیت حافظه



موازیسازی هرچه بهتر اجراء

معرفی اجزای کلیدی یادگیری ماشین
مایکروسافت به منظور بهره گیری هر چه بهتر از زبان  ،Rاستفاده از آن را به طور کلی در دو نسخه
عمومی( )Communityو دیگری نسخه تجاری( )Enterpriseتقسیمبندی کرده است .همانگونه که در تصویر قابل
مشاهده است هر یک با ارائه راهکار مناسب ،استفاده متناسبی را عرضه میکنند که در ادامه با بررسی بیشتر ،هر یک
را شرح میدهیم.
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خانواده محصوالت زبان  Rکه توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است به شرح ذیل میباشد:
Microsoft R Open



Microsoft R Client



Microsoft R Server



SQL Server R Services



Microsoft R Open
1
کروسافت عرضه شده است تا وظایف تحلیل آماری و علوم داده را
این نسخه کامال متن باز بوده و توسط شرکت مای

انجام دهد .عالوه بر رایگان بودن این نسیییخه میتوان به قدر ت باالی سیییازگاری آن با دیگر موتورهای  Rنظیر R
 studioاشاره کرد .نکته قابل توجه این است که با استفاده از کتابخانه ) MKL (Math Kernel Libraryبرای انجام
عملیات محاسییباتی برداری و ماتریسییی ،امکان اسییتفاده از پردازشهای چند نخی با کارایی باال را فراهم میآورد.
متاسیفانه این نسیخه مشیکل محدودیت حافظه را دارد ،یعنی تنها دادههای که درون حافظه وجود دارند را پردازش
میکند و این انتقال داده به حافظه بسته به کامپیوتر مجری دارد .الزم به ذکر است که  R Openروی تمام نسخههای
 SQL Serverبه استثنای نسخه  Expressاجرا خواهد شد.

Microsoft R Client
این نسییخه از نرماف ار تقریبا مشییابه نسییخه  R Openبوده با این تفاوت که برای پردازشهای موازی سیینگین و
محاسبات چند نخی کتابخانه  RevoScaleRرا معرفی کرده است .این کتابخانه از تکنولوژی  ScaleRو خصوصیات
آن برای محاسیییبات موازی اسیییتفاده میکند .این نسیییخه محدودیت حافظه ی محلی را دارد .با وجود اینکه توابع
 ScaleRمی توانند از محا سبات موازی ا ستفاده کنند ،اما صرفا نظر از دا شتن بیش از دو ه سته پرداز شی ،پردازش
تنها به دو رشته کنترلی(نخ) محدود میشود .و محدودیت دیگر اینکه تمام محاسبات به قابلیتهای کامپیوتر کالینت
نظیر دیسک ،حافظه محدود میشود.

Microsoft R Server
تقریبا پرا ستفادهترین ن سخه از خانواده مح صوالت تحلیل داده مایکرو سافت  R Serverمیبا شد .به عنوان اولین
نکته باید توجه دا شت که بی شتر قابلیتهای ن سخههای  R Openو  R Clientدر این ن سخه نی وجود دارد و از این
ن سخه به طور ویژه در اهداف تجاری ا ستفاده می شود .م شابه ن سخههای  R Openو  ،R Clientاین ن سخه نی
تمامی فعالیتهای دادهکاوی ،تحلیل داده و یادگیری ما شین را انجام میدهد .این ن سخه در مقابل ن سخههای یاد
شده محدودیت حافظه را ندا شته و قابلیت مقیاس پذیری دی سک نی در این ن سخه وجود دارد .باید توجه کرد که از

1

open source
multi-threaded

2
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 R Serverو  R Clientتنها در نسییخههای  Enterpriseیا  Developerمربوط به  SQL Serverمیتوان اسییتفاده
کرد .از این نسخه زمانی استفاده میشود که نخواهیم دستورات  Rرا مستقیا درون  T-SQLاجرا کنیم.

شکل فوق اج ای تشکیل دهنده  Microsoft R Serverرا نمایش میدهد که در ادامه برخی از ویژگیهای مهم آن
توضیح داده میشود:
 DeployR یک تکنولوژی تجمیعی برای اسیییتقراء تحلیلهای  Rدرون وب ،دسیییکتاب ،موبایل و داشیییبورد
مدیریتی و نی سیستمهای تحت سرور چند سکویی میباشد.
 ConnectR با این مولفه این قابلیت فراهم می شود که اتصال به هر منبع دادهای با سرعت بسیار باال انجام
شود.
 DistributedR به منظور سازگاری در اجرای موازی این چارچوب ارائه شده ا ست که شامل سرویسهای
برای ارتباطات ،ادغام منابع ذخیرهسازی و مدیریت حافظه میباشد.
 ScaleR این مولفه ارائه دهنده الگوریتمهای بهینه شده برای اجرای موازی کالن داده میباشد .از
قابلیتهای کلیدی این مولفه میتوان به حذف محدودیت حافظه و پنهانسازی اجرای توزیعی از دید کاربر
یاد کرد.

)SQL Server R Services (in-database Microsoft R Server
این نسیخه تقریبا نسیخه  R Serverاسیت که درون موتور دیتابیس  SQL Serverقرار گرفته و اجرای الگوریتمهای
 ScaleRبرای محیطهای با کارای باال و مقیاس پذیر از ویژگی بارز این ن سخه به ح ساب میآید .مدیریت حافظه و
دی سک یه عهدهی خود  SQL Serverمیبا شد .به منظور پ شتیبانی زبان  Rدرون محیط  ،SQL Serveسروی سی به
نام  SQL Server Trusted Launchpadبه خود  SQL Serverاضافه میشود.
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نکات الزم در مراحل نصب
اولین گام ضییروری در هنگام نصییب ،انتخاب نوع تعامل  Rو  SQL Serverمی باشیید .دو انتخاب در هنگام نصییب
وجود دارد .یکی نصییب سییرور یادگیری ماشییین به طور مسییتقل )(Standaloneو دیگری درون-دیتابیسییی(In-
) Databaseکه در این روش موتور  Rدرون خود  Databaseتعبیه شییده اسییت .زمانی که  Standaloneانتخاب
شیییود ،برای اجرای  Rبا ید از  Microsoft R Serverاسیییت فاده کرد .در صیییورت انت خاب Machine learning
) Server(In-Databaseباشد باید از قابلیتهای نسخه  SQL Server R Servicesاستفاده کرد.

در صورتی که امکان دانلود نسخههای  R Serverو  R Openفراهم نباشد ،این صفحه ظاهر شده و انتخاب گ ینهی
مورد نظر برای نصب به صورت آفالین را فراهم میآورد .باید توجه کرد که آدرس دانلود فایلهای مورد نیاز در قسمت
مشخص با رنگ زرد در تصویر نمایش داده شده است.
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در صورتی که تمام مراحل به موفقیت انجام شده باشد ،نصب به پایان رسیده و آماده بهره برداری از آن فراهم
میشود.

بکارگیری  Rدر SQL Server
در این مرحله هدف صرفا بررسی اجمالی اجرای دستورات در  SQL Serverاست .به منظور درک بهتر مثال سادهای
در ادامه دنبال میشود که تحلیل دادهای روی دادههای عددی انجام شده و نتایج را به  SQL Serverباز خواهیم
گرداند.
پس از اینکه نصب با موفقیت انجام شد میبایست پیکربندی الزم را برای اجرای دستورات  Rانجام شود .با اجرای
دستور زیر فعالسازی انجام می شود .باید توجه داشت که این دستور تنها توسط کاربران با مجوز  Adminروی سرور
قابل اجرا است.

;EXEC SP_CONFIGURE 'external scripts enabled', 1
GO
;RECONFIGURE
GO

بعد از اجرای دستور فوق نیاز به  Restartکردن نمونه  SQL Serverمیباشد .پس از انجام این اقدام مطمئن شوید
که سرویس  SQL Server Launchpadحتما اجرا میباشد.
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برای ا جرای دسییی تورات  Rدرون  T-Sqlقییالییب مشیییخصیییی بییاییید اسییی تفییاده شیییود .در ا بتییدا رویییه
 Sp_Execute_External_Scriptرا اجراء می کنیم و با م شخص کردن ورودیهای الزم ،د ستور اجرا کامل می شود.
وردی  @languageمشییخص میکند که برای تحلیل داده قرار اسییت از زبان تحلیلی  Rاسییتفاده کرد یا از عمومی
 .Pythonاز آنجایی که هدف این مقاله اجرای دستورات  Rمیباشد ،زبان مورد نظر را با  Rمشخص میکنیم .ورودی
بعدی  Scriptا ست که تمامی د ستورات الزم Rدر این ق سمت قرار میگیرند .در این مثال ساده قرار ا ست دنبالهی از
اعداد بین  1تا  4با فاصلهی اف ایشی  0.5ایجاد شود.

EXEC sp_execute_external_script
@language = N'R',
;';))@script = N'OutputDataSet <- data.frame(seq(1,4,0.5
GO

پس از اجرای دستور فوق ،خروجی به شکل زیر نمایش داده میشود.
)(No column name
1
1.5
2
2.5
3
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3.5
4

اجازه دهید کمی بیشییتر با این قابلیت آشیینا شییویم .یکی از قابلیتهای که یادگیری ماشییین  SQL Serverارائه
میدهد ،تعامل آن با  Rدر راستای اجرای دستورات بر روی دادههای درون  SQL Serverمیباشد .در این مثال برای
اجرای دستورات  Rاطالعاتی از جدول فروش شخصی پایگاه داده  Adventuerwork2016اطالعاتی را واکشی کرده
و نمایش میدهد.

;)DECLARE @rscript NVARCHAR(MAX
;';SET @rscript = N'OutputDataSet <- InputDataSet
;)DECLARE @sqlscript NVARCHAR(MAX
'SET @sqlscript = N
SELECT FirstName, LastName, SalesYTD
FROM Sales.vSalesPerson
WHERE SalesYTD >= 2000000
;';ORDER BY SalesYTD DESC
EXEC sp_execute_external_script
@language = N'R',
@script = @rscript,
;@input_data_1 = @sqlscript
GO

همانطور که در تصیییویر باال مشیییخص اسیییت دو مت

ر  Rscriptو  SqlScriptرا تعریف کردهایم که در Rscript

د ستورات مربوط به  Rو درون مت یر  SqlScriptد ستورات مربوط به واک شی اطالعات از  SQL Serverقرار خواهد
گرفت .سپس با اجرای رویه  Sp_Execute_External_Scriptدستورات الزم اجراء می شود .با اجرای دستورات فوق
خروجی به شکل زیر قابل مشاهده خواهد بود.
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(No column name)

(No column name)

(No column name)

Linda

Mitchell

4251368.5497

Jae

Pak

4116871.2277

Michael

Blythe

3763178.1787

Jillian

Carson

3189418.3662

Ranjit

Varkey Chudukatil

3121616.3202

José

Saraiva

2604540.7172

Shu

Ito

2458535.6169

Tsvi

Reiter

2315185.611
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منبع
 -1کتاب دادهکاوی کاربردی با  – Rنویسندگان ( مجید جوادی ،محمد مرادی ،سهیال مهر موالیی)

سرویس های یادگیری ماشین در، sql serverآموزش ، sqlآموزشsql server
،sql serverمعرفی اج ای کلیدی یادگیری ماشین ،آشنایی با اج ای کلیدی یادگیری ماشین،آشنایی با
خانواده محصوالت زبان، Rبکارگیری  RدرSQL Server
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