ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τµήµα Πληροφορικής
ΕΠΛ 646 – Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων Δεδοµένων
ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΝοSQL Βάσεις Δεδοµένων
(Δηµιουργία Εφαρµογής για Επερωτήσεις σε Web 2.0 APIs)
Ηµεροµηνία Ανάθεσης: Τετάρτη, 20/3/2019
Ηµεροµηνία Παράδοσης: Τετάρτη, 3/4/2019 (14 ηµέρες)
Διδάσκων: Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ
(Να υποβληθούν όλα τα Design Documents µέσω του Moodle)
Ι. Στόχος Άσκησης
Ο στόχος της άσκησης είναι η δηµιουργία µιας υποθετικής εφαρµογής στη βάση εγγράφων CouchDB και
η εισαγωγή σε αυτή δεδοµένων JSON τα οποία θα έχετε ανακτήσει από το Foursquare API
(https://developer.foursquare.com/). Τελικός στόχος της άσκησης είναι η δηµιουργία ανάλογων Design
Views για την εξαγωγή των δεδοµένων που θα ζητηθούν πιο κάτω από τη CouchDB µέσω curl
(http://curl.haxx.se/) και η προσοµοίωση του δικού σας Foursquare API µε επαυξηµένες δυνατότητες
(enhanced Foursquare API).
Επίσης, µέρος της άσκησης έχει σαν στόχο τη δηµιουργία Master-Master replicas της βάσης σας στην
ίδια τοποθεσία µε τον διαθέτη σας.

ΙΙ. Προεργασία
Εγκαταστήστε την CouchDB και το curl αν δεν είναι ήδη εγκατεστηµένα στο Virtual Machine (VM) που
σας έχει δοθεί ή στον προσωπικό σας Η/Υ. Στη συνέχεια σιγουρευτείτε ότι εγκαταστήσατε επιτυχηµένα
την CouchDB ανοίγοντας το τερµατικό στο VM και εκτελώντας την εντολή:
•

curl http://127.0.0.1:5984/

Η απάντηση η οποία θα πάρετε θα πρέπει να είναι JSON µορφής και να µοιάζει:
{"couchdb":"Welcome","uuid":"48d1434fd9b22ddb7644692d8f176f32","version":"1.6
.0","vendor":{"name":"Ubuntu","version":"15.10"}}

Σηµείωση: Μην ξεχνάτε ότι αν δεν έχετε ρυθµίσει το CouchDB service να ξεκινάει µε την εκκίνηση του
συστήµατος σας θα πρέπει να το κάνετε αλλιώς δεν θα µπορείτε να πάρετε καµία απάντηση. Για να το
ξεκινήσετε χρησιµοποιείστε την εντολή: service couchdb start σαν root χρήστης.
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ΙΙΙ. Εξαγωγή δεδοµένων από το Foursquare και εισαγωγή δεδοµένων στη δική σας βάση
Χρησιµοποιώντας τo curl και µέσω του Foursquare API (το οποίο µπορείτε να βρείτε στο
https://developer.foursquare.com/docs/api/endpoints) προσπαθήστε να εξάγετε όλες τις διαθέσιµες
τοποθεσίες (venues) στην περιοχή σας µέσω του Foursquare (παράδειγµα δίνεται στο τέλος της
εκφώνησης). Θα πρέπει να δηµιουργήσετε µια καινούρια εφαρµογή για να πάρετε το CLIENT_ID και το
CLIENT_SECRET το οποίο θα χρησιµοποιήσετε στην άσκηση αυτή.
Δηµιουργήστε τη δική σας βάση στην CouchDB την οποία είχατε εγκαταστήσει στο προηγούµενο βήµα
και εισάγετε σε αυτή τα δεδοµένα τα οποία εξάγατε από το Foursquare API.
Σηµείωση: Για να συµπληρώσετε σωστά τη βάση δεδοµένων πρέπει να δηµιουργήσετε ένα έγγραφο µε
τον πίνακα “venues” και να προσθέσετε "{" docs ":" στην αρχή του εγγράφου και "}" στο τέλος του.

ΙV. Δηµιουργία Design Documents και MAP/REDUCE επερωτηµάτων
Χρησιµοποιώντας τη βάση την οποία θα έχετε σε αυτό το στάδιο προσπαθήστε να δηµιουργήσετε τα
ανάλογα Design Documents µε τα ανάλογα Views και τις ανάλογες Map/Reduce συναρτήσεις µε την
βοήθεια των οποίων θα προσπαθήσετε να δώσετε απαντήσεις στις πιο κάτω επερωτήσεις δηµιουργώντας
έτσι τη δική σας έκδοση του Foursquare API (enhanced Foursquare API).
Κατά τη διάρκεια αυτή της άσκησης θα πρέπει να δηµιουργήσετε ένα Design Document ως ακολούθως:
• _design_both
Και τα οποία παράγουν τον πιο κάτω σύνδεσµο:
• http://127.0.0.1:5984/foursquare/_design/both
Στο πιο πάνω Design Document θα πρέπει να προσθέσετε τα Views (Q1, Q2, …, Q10) έτσι ώστε να
καταφέρετε να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήµατα (queries). Οι επί µέρους όψεις πρέπει να είναι
διαθέσιµες µέσω: http://127.0.0.1:5984/foursquare/_design/both/_view/QID ή µε επιπλέον

ορίσµατα στο URL (π.χ., http://127.0.0.1:5984/foursquare/_design/both/_view/QID?group=true,
ascending,
descending,
startkey,
endkey,
limit,
κτλ.,
βλέπε
https://wiki.apache.org/couchdb/HTTP_view_API)
ΙV. MAP/REDUCE ερωτήµατα
Q1.Επιλέξτε όλα τα ονόµατα (name) µαζί µε το όνοµα της πρώτης κατηγορίας (categories) των
διαθέσιµων τοποθεσιών.
Αποτέλεσµα:
{"total_rows":45,"offset":0,"rows":[
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d567101e380","key":"273rd Aglantzia Airscout
Group","value":"Playground"}, ...

Q2.Επιλέξτε όλα τα name των διαθέσιµων τοποθεσιών που ανήκουν στην κατηγορία Bakery.
Αποτέλεσµα:
{"total_rows":2,"offset":0,"rows":[
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d567101ff76","key":"Vienna
Bakeries","value":"4f2d46e0e4b0b0d083ab4708"},
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{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d567101e45a","key":"Zorbas
(Ζορπάς)","value":"508353a6e4b0ad74a8bb6089"}
]}

Q3.Επιλέξτε την πιο κοντινή τοποθεσία από όλες τις τοποθεσίες.
Αποτέλεσµα:
{"total_rows":50,"offset":0,"rows":[
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d567100f5c2","key":1,"value":"Computer Science &
Mathematics Building"}
]}

Q4.Επιλέξτε την πιο µακρινή τοποθεσία από όλες τις τοποθεσίες.
Αποτέλεσµα:
{"total_rows":50,"offset":0,"rows":[
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d5671027249","key":2242,"value":"Sanctuary of
Aglantzia"}
]}

Q5.Επιλέξτε τις δύο τοποθεσίες µε τα περισσότερα check-ins.
Αποτέλεσµα:
{"total_rows":50,"offset":0,"rows":[
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d567100da8f","key":2535,"value":"University of
Cyprus (Πανεπιστήµιο Κύπρου)"},
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d56710150ca","key":254,"value":"Skali
Aglantzias"}
]}

Q6.Επιλέξτε τις δύο τοποθεσίες µε τους περισσότερους χρήστες.
Αποτέλεσµα:
{"total_rows":50,"offset":0,"rows":[
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d567100da8f","key":411,"value":"University of
Cyprus (Πανεπιστήµιο Κύπρου)"},
{"id":"b0af03c4e8c52cc719ca5d56710150ca","key":145,"value":"Skali
Aglantzias"}
]}

Q7.Επιστρέψετε τον αριθµό των τοποθεσιών που δεν έχουν κατηγορία.
Αποτέλεσµα:
{"rows":[
{"key":null,"value":5}
]}

Q8. Επιστρέψετε τον αριθµό των συνολικών χρηστών για όλες τις τοποθεσίες.
Αποτέλεσµα:
{"rows":[
{"key":null,"value":973}
]}
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Q9.Επιστρέψετε τον αριθµό των συνολικών check-in για όλες τις κατηγορίες.
Αποτέλεσµα:
{ "rows":[
{"key":"Athletics & Sports","value":1},
{"key":"Bakery","value":118},
{"key":"Bank","value":4},
{"key":"BBQ Joint","value":38},
{"key":"Café","value":237},
{"key":"Cemetery","value":6},
{"key":"Chiropractor","value":3},
{"key":"Coffee Shop","value":223},
{"key":"College Academic Building","value":39},
{"key":"College Residence Hall","value":194},
{"key":"College Science Building","value":106},
{"key":"Convenience Store","value":71},
{"key":"Elementary School","value":1},
{"key":"Embassy / Consulate","value":3},
{"key":"Frozen Yogurt Shop","value":2},
{"key":"General College & University","value":10},
{"key":"Greek Restaurant","value":5},
{"key":"Middle School","value":3},
{"key":"Military Base","value":57},
{"key":"Nursery School","value":1},
{"key":"Paper / Office Supplies Store","value":6},
{"key":"Park","value":3},
{"key":"Performing Arts Venue","value":254},
{"key":"Pharmacy","value":1},
{"key":"Playground","value":37},
{"key":"Pool","value":45},
{"key":"Professional & Other Places","value":12},
{"key":"Residential Building (Apartment / Condo)","value":55},
{"key":"Resort","value":3},
{"key":"Salon / Barbershop","value":1},
{"key":"Soccer Field","value":6},
{"key":"Storage Facility","value":15},
{"key":"University","value":2576},
{"key":"Veterinarian","value":104}
]}

Q10. Επιστρέψετε τον αριθµό των συνολικών χρηστών για όλες τις κατηγορίες.
Αποτέλεσµα:
{ "rows":[
{"key":"Athletics & Sports","value":1},
{"key":"Bakery","value":66},
{"key":"Bank","value":4},
{"key":"BBQ Joint","value":8},
{"key":"Café","value":87},
{"key":"Cemetery","value":4},
{"key":"Chiropractor","value":3},
{"key":"Coffee Shop","value":50},
{"key":"College Academic Building","value":2},
{"key":"College Residence Hall","value":37},

ΕΠΛ646 – Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων Δεδοµένων – Τµήµα Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Κύπρου

4 από 7

{"key":"College Science Building","value":20},
{"key":"Convenience Store","value":33},
{"key":"Elementary School","value":1},
{"key":"Embassy / Consulate","value":1},
{"key":"Frozen Yogurt Shop","value":2},
{"key":"General College & University","value":9},
{"key":"Greek Restaurant","value":4},
{"key":"Middle School","value":3},
{"key":"Military Base","value":5},
{"key":"Nursery School","value":1},
{"key":"Paper / Office Supplies Store","value":6},
{"key":"Park","value":2},
{"key":"Performing Arts Venue","value":145},
{"key":"Pharmacy","value":1},
{"key":"Playground","value":2},
{"key":"Pool","value":18},
{"key":"Professional & Other Places","value":4},
{"key":"Residential Building (Apartment / Condo)","value":13},
{"key":"Resort","value":3},
{"key":"Salon / Barbershop","value":1},
{"key":"Soccer Field","value":4},
{"key":"Storage Facility","value":1},
{"key":"University","value":425},
{"key":"Veterinarian","value":7}
]}

Σηµείωση: Για να έχετε τα ιδιά αποτελέσµατα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις εξής παραµέτρους:
- date=20161016
- location=35.144737,33.410966
- limit=50
- intent=checkin

Παραδοτέα
Παραδώσετε όλα τα πηγαία αρχεία σας µέσω του Moodle σε 1 συµπιεσµένο αρχείο (as4myid.zip):
Α) download.txt: καταγράψετε τις εντολές που χρησιµοποιήσατε για ανάκτηση και
προσθήκη των δεδοµένων από το Foursquare στην CouchDB.
Β) queries.txt: καταγράψετε για κάθε επί µέρους Query τα πιο κάτω:
• Map/Reduce συνάρτηση
• URL για εκτέλεση του Query
• Απάντηση
Παράδειγµα διαλογικής επικοινωνίας µε developer.foursquare.com
curl
'https://api.foursquare.com/v2/venues/search?v=20161016&ll=35.144737%2
C33.410966&limit=50&intent=checkin&client_id=<<here>>&client_secret=<<
here>>'
{
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"meta":{
"code":200,
"requestId":"59caa361db04f547b4ff6fff"
},
"response":{
"venues":[
{
"id":"4ce2463ec4f6a35dd7c4df6c",
"name":"University of Cyprus (Πανεπιστήµιο Κύπρου)",
"contact":{
},
"location":{
"address":"Panepistimiou Ave.",
"lat":35.145239264768726,
"lng":33.41049675060316,
"labeledLatLngs":[
{
"label":"display",
"lat":35.145239264768726,
"lng":33.41049675060316
}
],
"distance":70,
"cc":"CY",
"country":"Κύπρος",
"formattedAddress":[
"Panepistimiou Ave.",
"Κύπρος"
]
},
"categories":[
{
"id":"4bf58dd8d48988d1ae941735",
"name":"University",
"pluralName":"Universities",
"shortName":"University",
"icon":{
"prefix":"https:\/\/ss3.4sqi.net\/img\/categories_v2\/education\/default_",
"suffix":".png"
},
"primary":true
}
],
"verified":false,
"stats":{
"checkinsCount":2535,
"usersCount":411,
"tipCount":5
},
"venueRatingBlacklisted":true,
"beenHere":{
"lastCheckinExpiredAt":0
},
"specials":{
"count":0,
"items":[
]
},
"hereNow":{
"count":1,
"summary":"One other person is here",
"groups":[
{
"type":"others",
"name":"Other people here",
"count":1,
"items":[
]

ΕΠΛ646 – Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων Δεδοµένων – Τµήµα Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Κύπρου

6 από 7

}
]

},
"referralId":"v-1506452321",
"venueChains":[
],
"hasPerk":false
}, ...
],

"confident":false
}

} ]

Σηµείωση για Foursquare unverified account:
Rate Limiting
You may make 1,000 requests per 24 hour period.

Καλή Επιτυχία!
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