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در دنیا تنها یک فضیلت وجود دارد ،آن دانایی است
و تنها یک گناه و آن جهل است.

پیشگفتار
پیشرفتهاي بوجود آمده در جمع آوري دادهها و قابلیتهاي ذخیرهسازي در طی دهههاي
اخیر باعث شده در بسیاري از علوم با حجم بزرگی از اطالعات روبرو شویم .دادهکاوي
کوششی براي بدست آوردن اطالعات مفید از میان این دادههاست و رشد بی رویهي
دادهها در سطح جهان اهمیت دادهکاوي را دو چندان کرده است.
کتاب حاضر حاوي مفاهیم و تکنیکهاي اساسی دادهکاوي است و در ده فصل تنظیم
شده است که در انتهاي هر فصل پس از بیان خالصه به توضیح منابع و مراجع براي
مطالعهي بیشتر نیز پرداخته شده است .فصل اول به مقدمهاي در مورد مفاهیم دادهکاوي
می پردازد .در واقع این فصل توضیحی مفصل در مورد مطالب موجود در کتاب است.
تکنیکهاي آمادهسازي دادهها موضوع فصل بعدي را تشکیل میدهد .در فصل سوم
توضیحی مختصر در مورد انبار دادهها و  OLAPداریم .دو فصل چهارم و پنجم به
قوانین انجمنی و موضوعات پیشرفته پیرامون آن تخصیص داده شده است .روشهاي
طبقهبندي دادهها و همچنین چگونگی ارزیابی آنها در فصلهاي ششم و هفتم بررسی
میشوند .الگوریتمهاي مختلف خوشهبندي نیز در فصلهاي هشتم و نهم بحث میشوند.
همانطور که مالحظه میفرمایید ،سه موضوع قوانین انجمنی ،طبقهبندي و خوشهبندي
مفاهیم محوري این کتاب محسوب میشوند و براي هر یک دو فصل تخصیص داده شده
است .در فصل پایانی به برخی از موضوعات مرتبط با دادهکاوي به اختصار اشارهاي
خواهیم داشت .در این فصل ابتدا برخی از کاربردهاي عملی دادهکاوي بیان شده است و
سپس از چند محصول تجاري دادهکاوي نام بردهایم .در انتهاي فصل هم به گونههاي
دیگر دادهکاوي مانند متنکاوي ،وبکاوي و  ...پرداختهایم.

اینکه بعضی بر این باورند که در حوزهي علم کامپیوتر نباید کتابی به فارسی تالیف و یا
ترجمه شود و به همین دلیل دست روي دست گذاشتهاند ،منصفانه نیست .اما در این نکته
که به دالیلی تالیف و بخصوص ترجمهي کتاب در این حیطه با مشکالتی همراه است ،با
آنها هم نظر هستیم .دوستانی که چنین کردهاند با این مصائب نیز به خوبی آشنا هستند.
تبدیل و ترجمهي واژگان بیگانه به صورت مستقیم به زبان فارسی یا امکانپذیر نیست و
یا خواننده را به وادي دیگري سوق میدهد و براي او در بسیاري از موارد ناآشنا است .به
همین دلیل در نگارش کتاب حاضر تمام سعی و تالش خود را به کار بردهایم ،تا واژهها به
جاي ترجمهي مستقیم تفسیر شوند .در برخی از موارد نیز عین واژه در متن کتاب استفاده
شده است ،چرا که حقیر کلمات و واژگان مناسبی را براي آن نیافتم .از پیچیدهنویسی و
مبهمگویی پرهیز شده و بر سادهنویسی تاکید شده است .لذا در بسیاري از موارد چنانچه
سختگیرانه قضاوت کنید ،شاید بتوان ادعا نمود که دستور زبان فارسی به درستی رعایت
نشده است ،ولی در عوض امیدواریم خواننده با یک متن گیجکننده مواجه نشود.
اینکه این کتاب ارزنده است یاخیر ،نه اینکه موضوع مهمی نباشد ،اما در درجهي اول با
نوشتن آن خود را اقناع نمودهام .زیرا خواندن و نوشتن از بزرگترین شاديهاي من
محسوب میشوند و با نوشتن بر این باورم که به نحوي در دیگران پخش میشوم .با
وجود همهي سعی و تالشی که در تمام مراحل آمادهسازي این کتاب انجام گرفته است،
یقین دارم که عاري از اشتباه نیست ،چرا که تنها مکتوب بینقص همان معجزهي جاوید
قرآن کریم است .افسوس که نمیتوان بازگشت و از نو ساخت ،اما دست کم به آنها که در
آغاز راهند میتوان یادگاري کوچکی داد ،شاید به کارشان بیاید .در آخر ضمن سپاسگزاري
از همهي کسانی که مرا یاري دادهاند و با پذیرش مسئولیت هرگونه کاستی احتمالی،
امیدوارم که این اندک مفید افتد.

مهدي اسماعیلی
تیرماه 1931

فصل اول
مقدمه
تکنولوژی مدیریت پایگاه دادههای پیشرفته انواع مختلفی از دادهها را میتواند در خود
جای دهد ،در نتیجه تکنیکهای آماری و ابزار مدیریت سنتی برای آنالیز این دادهها کافی
نیست و استخراج دانش 1از این مقدار حجیم یک چالش بزرگ تلقی میشود .دادهکاوی

2

کوششی برای بدست آوردن اطالعات مفید از میان این دادههاست و رشد بی رویهی
دادهها در سطح جهان اهمیت دادهکاوی را دو چندان کرده است.
در این فصل ابتدا به معرفی مفاهیم اصلی دادهکاوی میپردازیم و پس از آن انواع دادهها
که میتوان عملیات دادهکاوی را بر روی آنها انجام داد ،بیان میشوند .انتهای فصل به
چالشهای موجود در این حوزه میپردازد .در واقع این فصل توضیحی مختصر در مورد
فصلهای آتی را در خود دارد.

Knowledge Discovery
Data Mining

1
2
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 )1-1استخراج دانش
پیشرفتهای بوجود آمده در جمع آوری دادهها و قابلیتهای ذخیرهسازی در طی دهههای
اخیر باعث شده در بسیاری از علوم با حجم بزرگی از اطالعات روبرو شویم .محققان در
زمینههای مختلف مانند مهندسی ،اقتصاد ،ستارهشناسی و زیستشناسی هر روز با
مشاهدات بیشتر و بیشتری روبرو میشوند .در مقایسه با بسترهای دادهای قدیمی و
کوچکتر ،بسترهای دادهای امروزی چالشهای جدیدی در تحلیل دادهها بوجود آوردهاند.
روش های آماری سنتی به دو دلیل امروزه کارائی خود را از دست دادهاند .علت اول
افزایش تعداد مشاهدات 1است ،و علت دوم که از اهمیت باالتری برخوردار است ،افزایش
تعداد متغیرهای مربوط به یک مشاهده میباشد.
تعداد متغیرهایی که برای هر مشاهده باید اندازهگیری شوند ،ابعاد دادهها نامیده میشود.
واژهی متغیر 2بیشتر در علم آمار استفاده میشود ،در حالی که در علوم کامپیوتر و یادگیری
ماشین بیشتر از واژههای صفتخاصه 3و یا ویژگی 4استفاده میگردد.
مراحل موجود در فرایند استخراج دانش در شکل  1-1نشان داده شده است و شامل
مراحل زیر است:
 جمعآوری دادهها :5در این مرحله پس از پاالیش دادهها ،چندین منبع دادهای در
یک انبار دادهی 6یکپارچه قرار میگیرند.
 انتخاب و آمادهسازی دادهها :در این قسمت دادههای مرتبط انتخاب میگردد و
به شکل مناسبی برای دادهکاوی تبدیل میشوند.
 دادهکاوی :فرایندی که با به خدمت گرفتن روشهای هوشمند در میان دادهها به
دنبال الگوهای خاصی میگردد.
 تفسیر و ارزشیابی الگوها :از میان انبوهی از الگوها ،با تعریف معیارهای متنوع
الگوهای محدودی برای تفسیر و تحلیل انتخاب میشوند.
1

Observations
Variable
3
Attribute
4
Feature
5
Integration
6
Data Warehouse
2
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 ارائه ی دانش :در این مرحله با کمک ابزار بصریسازی 1و تکنیکهای مختلف
دانش کشف شده به کاربر و یا تحلیلگر ارائه میشود.

شکل  :1-1مراحل موجود در فرایند استخراج دانش

اغلب کمپانی های بزرگ دارای تعدادی شعبه هستند که هر یک از آنها حجم زیادی از
دادهها را تولید میکنند .حتی برخی از سازمان ها با وجود تمرکز بر روی یک محل اصلی
برای مستقر شدن ،دارای بخشهایی هستند که هر یک از آنها میتواند دارای سیستمهای
عملیاتی مربوط به خود و در نتیجه ساختار دادهای خاص خود باشند .جهت تحلیل دادهها و
در نهایت اتخاذ یک تصمیم مدیریتی الزم است اطالعات کلیهی قسمتها جمعآوری
شوند .تنظیم پرس وجوها بر اساس هر یک از این ساختارها کاری دشوار و ناکارآمد است.
به عالوه دادهها معموالً توصیفی از وضعیت کنونی را در خود دارند ،در حالیکه تحلیلگر
اکثر اوقات نیاز به دادههای قدیمی را نیز یک ضرورت میداند .در این وضعیت انبار دادهها
یک راه حل مناسب تلقی میشود .اگرچه وجود انبار دادهها پیشنیاز دادهکاوی نیست ،ولی
در کاربردهایی نظیر سازمانها و شرکتهای بزرگ با وجود داشتن یک انبار دادهها عمل
دادهکاوی بسیار آسانتر میشود .انتخاب مجموعه دادههای اصلی برای تحلیل اولین
ضرورت است .بسیاری از الگوریتمهای جمعآوری دادهها فقط با پایگاه دادههای همگن

2

کار میکنند که این مسئله نیز در جمعآوری دادهها محدودیت محسوب میشود.
Visualization
Homogeneous

1
2
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هر ساختار کلیدی در انبار داده ها به صورت تلویحی یا مستقیم شامل عنصری از جنس
زمان است .بر اساس این توضیحات یک انبار دادهها میتواند به عنوان مخزن دادههای
یک سازمان در نظر گرفته شود ،تا با کمک آن بتوان از تصمیمگیریهای راهبردی
حمایت کند .وظیفهی آن ذخیرهی یکپارچهی دادههای سازمان است و از آنجا که عمل
بهنگامسازی انبار دادهها عملی زمانبر محسوب میشود ،اغلب دادههای آن بهنگام نیستند.
بنابراین داده ها اندکی قدیمی هستند که البته این مسئله برای سیستمهای تصمیمساز
مشکل بزرگی تلقی نمیشود .توضیحات بیشتر در مورد انبار دادهها را در فصل سوم
مطالعه فرمایید.
به منظور تسهیل و بهبود فرایند دادهکاوی آمادهسازی دادهها 1یکی از مراحل اساسی تلقی
میشود .بسیاری از کارشناسان دادهکاوی در اینکه آمادهسازی دادهها یکی از بحرانیترین
مراحل موجود در فرایند استخراج دانش است ،اتفاق نظر دارند .نامفهوم بودن دادهها و
استفادهی نادرست از ابزار دادهکاوی ،میتواند این فرایند را در مسیری نادرست قرار دهد.
از اینرو میتوان گفت داده کاوی فقط راهنمای استفاده از ابزاری برای مشکل مطرح شده
نیست ،بلکه یک فرایند بحرانی اکتشافی است و به همین دلیل دادهها باید برای این عمل
مهم ،درست و سازگار تعریف شوند .با توجه به این دالیل و همانطور که قبل از این نیز
اشاره کردیم ،بسیاری از کارشناسان مرحلهی آمادهسازی و تغییر شکل مناسب دادههای
اولیه را در دادهکاوی یکی از بحرانیترین گامها میدانند.
کیفیت دادههای ورودی در سادهترین تحلیل تا ساخت مدلهای پیچیده یکی از کلیدهای
موفقیت انجام یک پروژه به حساب میآید .با توجه به این نکته که مقدار و پیچیدگی
داده ها روز به روز رو به افزایش است ،توانایی مدل برای تولید نتایج خوب و بدردبخور
بطور کامل به دادههای خوب و درست ورودی متکی است.
در عمل تقریباً  08درصد از سعی و تالش کل برای مهندسی دادهها ،2صرف آمادهسازی
دادهها میشود و این اهمیت موضوع را کامالً مشخص میکند .به طور مثال در بسیاری از
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شاخههای علم کامپیوتر نظیر تشخیص الگو ،1بازیابی اطالعات ،یادگیری ماشین 2و
همچنین دادهکاوی ،آمادهسازی دادهها بوسیلهی پردازشهای قبل از اجرا ،نیاز اصلی
محسوب میشود.
بنابراین یکی از مراحل مهم و پیچیده در فرایند کشف دانش آمادهسازی دادههاست.
انتخاب داده های مناسب به منظور بدست آوردن کارایی حداکثر و پردازش حداقل از
اهداف کلی مرحلهی آمادهسازی دادهها به شمار میآید .بنابراین با دادههای درست و
کامل و در عین حال کم ،الگوریتمهای داده کاوی سریعتر و موثرتر به الگوی مورد نظر
میرسند و نتایج حاصل از آن قابل فهمتر و راحت تر برای کاربر خواهد بود .آمادهسازی و
پیشپردازش دادهها متکی به ماهیت دادهها و نوع تحلیل بر روی آنهاست ،بنابراین با
شناخت دادهها میتوان روش مناسبی برای آمادهسازی دادهها انتخاب کرد .الزم است
مشخصات اصلی دادهها با انواع مختلفی از تحلیلهای آماری بدست آید.
بسترهای دادهای که دارای ابعاد زیادی هستند علیرغم فرصتهایی که به وجود میآورند،
چالشهای محاسباتی زیادی را ایجاد میکنند .یکی از مشکالت دادههایی با ابعاد زیاد این
است که در بیشتر مواقع تمام ویژگیهای دادهها برای یافتن دانشی که در دادهها نهفته
است مهم و حیاتی نیستند .به همین دلیل در بسیاری از زمینهها کاهش ابعاد داده یکی از
مباحث قابل توجه در زمینهی آمادهسازی دادهها باقی مانده است.
اکثر تحقیقات در این چند سال اخیر بر روی الگوریتمهای دادهکاوی صورت گرفته و
متاسفانه کوشش کمی برای بدست آوردن تئوریهای قوی برای آمادهسازی دادهها به
عمل آمده است .در حالیکه دستاوردهای زیادی که در مرحلهی دادهکاوی بدست میآیند،
جملگی مدیون مرحلهی پیشپردازش و آمادهسازی دادهها میباشند.
روشهای آمادهسازی دادهها به جز در این مرحله میتوانند در کلیهی مراحل فرایند کشف
دانش استفاده شوند ،نه تنها در الگوریتمهای داده کاوی بلکه پس از پردازش نهایی برای
خالصهسازی و ارزیابی نتایج ،کاربرد فراوانی دارند .برای مثال قابل فهم بودن الگوهای
نهایی یکی دیگر از وظایف آمادهسازی دادهها محسوب می شود .استفاده از ابزاری برای
Pattern Recognition
Machine Learning
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نمایش گرافیکی ،ساختارهای شرطی ،زبانهای طبیعی و تکنیکهای دیگر میتوانند در
این مرحله به ما کمک کنند.
تکنیکهای مختلفی از جمله پاالیش دادهها ،جمعآوری و تغییر شکل دادهها و کاهش
دادهها در این مرحله استفاده میشوند که برای هر یک الگوریتم های متعددی وجود دارند.
معیارهای بسیاری برای انتخاب یک الگوریتم مناسب وجود دارند ،اما به جرأت میتوان
گفت که دانستن ماهیت دادهها در انتخاب ،اهمیت زیادی دارد .آمادهسازی دادهها و
همچنین دادهکاوی کامالً به برنامهی کاربردی و اهداف آن وابسته هستند .از این رو
شناخت دادهها و خصوصیات آنها کمک زیادی به بهبود عمل آمادهسازی میکند.
مرحله ی بعدی در فرایند استخراج دانش اِعمال تکنیکهای دادهکاوی جهت یافتن
الگوهای مفید نهان در دادهها است .در این مرحله با به خدمت گرفتن الگوریتمهای
مناسب داده کاوی برآنیم تا دانش جدیدی از میان دادهها کسب کنیم .راهکارهای متنوعی
جهت انجام این کار وجود دارند که ما در این کتاب روشهای کاوش قوانین انجمنی،
تکنیکهای طبقهبندی و خوشهبندی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پس از اجرای الگوریتمهای داده کاوی نوبت به ارزشیابی و تفسیر نتایج خروجی این
الگوریتمها میرسد .به طور حتم میدانید که کلیهی الگوهای بدست آمده از مرحلهی
قبلی مفید نیستند و یا حداقل میتوان گفت در بسیاری از موارد مقدار و تعداد این الگوها
آنقدر زیاد است که امکانپذیر نیست تا کاربر همه ی آنها را مشاهده کند .پس از انتخاب
برخی از الگوهای مورد توجه کاربر با کمک ابزارهای بصریسازی مناسب میتوان این
دانش را به نحو مطلوبی تحت اختیار کاربر و یا مدیران قرار داد.
 )1-2انواع دادهها جهت دادهکاوی
عملیات دادهکاوی به یک نوع از دادهها محدود و محصور نمیشود و معموالً دادههای
مختلفی توسط این سیستمها پذیرفته میشوند .به خاطر داشته باشید تکنیکهای متفاوتی
برای نوعهای مختلفی از داده ها مناسبند و یافتن یک راهکار کلی ،تالشی بیهوده به نظر
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میرسد .تکنیکهای دادهکاوی را میتوان بر روی دادههای غیرساختیافته( 1مانند متون)،
نیمهساختیافته( 2مانند اسناد) و ساختیافته( 3مانند جداول در مدل رابطهای) اِعمال نمود.
در این قسمت به صورت خالصه برخی از آنها را مرور میکنیم.
 جداول در پایگاه دادهی رابطهای یکی از رایجترین شکلهای ورودی برای
الگوریتمهای دادهکاوی محسوب میشوند .در جداول ،سطرها نمایندهی نمونهها
و ستونها ویژگی و صفاتخاصهی نمونهها را تشکیل میدهند .اغلب روشهای
دادهکاوی با این شکل از دادهها مشکلی ندارند .حتی در برخی از کاربردها
کاربران ابتدا دادههای خود را به این شکل تبدیل و پس از آن الگوریتمهای
دادهکاوی را بر روی این شکل تبدیل یافته اجرا میکنند.
 اکثر روشهای دادهکاوی بر روی دادههای ساختیافته مانند جداول متمرکز
هستند ،حال آنکه حجم وسیعی از اطالعات در دسترس در دنیای واقعی به
صورت نیمهساختیافته و یا غیرساختیافته ذخیره شدهاند .این پایگاه داده
شامل مجموعه ی بزرگی از مستندات متنی مانند کتابها ،مقاالت و صفحات
وب میشوند .این موضوع اهمیت استفاده از تکنیکهای دادهکاوی را برای این
نوع از دادهها دوچندان کرده است .عموماً این دادهها نیمهساختیافته هستند.
برای مثال یک مقاله را درنظر بگیرید .این سند شامل برخی از ویژگیهای
ساخت یافته مانند عنوان ،نویسنده ،تاریخ چاپ و ...و همچنین شامل واژههایی
است که از هیچ ساختاری (صرفنظر از ساختمان یک جمله) پیروی نمیکنند.
 انبار دادهها شکل دیگری از دادهها تلقی میشوند که از آنها میتوان به تنهایی
نیز جهت تحلیل دادهها استفاده نمود .یک انبار دادهها مخزنی از اطالعات
جمعآوری شده از چندین منبع دادهای تحت یک شِمای 4واحد است .به دلیل
آنکه این دادهها از منابع متفاوتی جمعآوری میشوند ،عملیاتی چون پاالیش
دادهها ،حذف نویز و دادههای ناقص و تبدیل دادهها به شکلهای مناسب برای
1
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دادهکاوی بر روی آن انجام میگردد .در مورد انبار دادهها در فصل سوم به
تفصیل صحبت شده است.
 پایگاه دادهی تراکنشی 1شکل دیگری از دادههاست و همانطور که از نام آن
مشخص است ،حاوی مجموعه رکوردهایی است که هر یک از آنها داللت بر
یک تراکنش واحد همراه با اطالعات دیگر دارد .تحلیل سبد خرید مشتریان
فروشگاهها نمونهای بارز از این نوع از دادهها است که در فصلهای چهارم و
پنجم شرح داده شده است.
 بدون شک صفتخاصهی زمان ویژگی بسیار مهمی برای مجموعه دادهها
محسوب میشود .پایگاه دادهای که شامل صفتخاصهی زمان است ،اطالعات
مفیدتر و دقیقتری را تحت اختیار کاربران قرار میدهد .چنین پایگاه دادهای که
حاوی رخدادهایی است که با زمان تغییر میکند ،پایگاه دادهی سریهای
زمانی 2مینامیم .تکنیکهای دادهکاوی میتوانند رفتار محتویات تراکنشها را
در رابطه با زمان بررسی کنند.
 امروزه وب یک مخزن دادهای پویا و نیز ناهمگن 3محسوب میشود که در آن
میتوان انواع دادهها از جمله متن ،صدا و تصویر را یافت .وبکاوی پیوند
تکنیکهای دادهکاوی با این مجموعه از دادهها است .کاوش در دادههای
چندرسانهای نیز میتواند به وبکاوی کمک کند .یک سیستم مدیریت پایگاه
دادهی چندرسانهای مجموعهی وسیعی از دادههای چندرسانهای را ذخیره و
مدیریت میکند .این دادهها میتوانند صدا ،تصویر ،ویدئو ،گرافیک ،متن و حتی
دادههایی مانند صفحات وب باشند .برای کاوش در میان دادههای چندرسانهای،
ذخیره و بازیابی موثر و سریع دادهها از اهمیت باالیی برخوردار است .در مورد
وبکاوی و همچنین کاوش در میان دادههای چند رسانهای در فصل آخر
اشارهای خواهیم داشت.

1
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 یک پایگاه دادهی مکانمحور 1شامل مجموعه دادههای زیادی در رابطه با
مکان است .نقشهها ،تصاویر پزشکی و الیههای تراشههای  VLSIنمونهای از
این دادهها به شمار میروند .این نوع از پایگاه دادهها دارای یک سری از
ویژگیها هستند که میتوان آنرا از پایگاه دادهی نوع رابطهای تشخیص داد.
امروزه دادهکاوی این نوع از پایگاه داده بطور گستردهای مورد استفادهی کاربران
قرار میگیرد.
 )1-3دادهکاوی و تکنیکهای آن
به صورت ساده اینطور میتوان بیان کرد که دادهکاوی به استخراج دانش از حجم انبوهی
از دادهها اطالق میشود .به همین دلیل بسیاری از افراد این واژه را مترادفی برای واژهی
کشف دانش میدانند .اما همانطور که در شکل  1-1نیز مشاهده کردید ،دادهکاوی در واقع
مرحلهای از فرایند کشف دانش تلقی میشود.
دادهکاوی شامل مجموعهای از تکنیکهایی است که در حوزههای دیگر علمی مانند
پایگاه دادهها ،آمار ،یادگیری ماشین ،شبکههای عصبی ،بازیابی اطالعات و تشخیص الگو
میتوان آنرا یافت (شکل .)1-2

شکل  :1-2دادهکاوی و تجمعی از زمینههای مختلف
Spatial Database
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ما در کتاب حاضر از زاویهی دید پایگاه دادهها به آن نگاه میکنیم و بدین ترتیب به دنبال
الگوریتمهای مقیاسپذیر و کارایی از دادهکاوی خواهیم بود .در بخش قبلی انواع دادههایی
که میتوانند ورودی یک الگوریتم دادهکاوی را تشکیل دهند ،بررسی شدند .اجازه دهید در
این بخش به نوع الگوهای استخراج شده توسط روشهای دادهکاوی اشارهای داشته
باشیم .از یک نقطه نظر میتوان عملیات دادهکاوی را در دو گروه دستهبندی نمود ،که
دستهی اول به توصیف خصوصیت دادهها در پایگاه دادهها میپردازند و عملیات دستهی
دوم با مدلسازی دادههای در دسترس سعی میکنند تا یک پیشبینی صحیح از دادههای
آتی و آزمایشی داشته باشند .مواقعی که کاربر هیچگونه نظری در مورد نوع الگوها ندارد،
می تواند از دو روش استفاده و نتایج را مشاهده و ارزیابی کند .به همین دلیل بسیار مهم
است که یک سیستم داده کاوی را انتخاب کند که عملیات متنوعی را میتوان در آن یافت
(در فصل دهم پیرامون موضوع انتخاب بستههای نرمافزاری دادهکاوی توضیحات بیشتری
ارائه شده است).
به طور معمول کلیه ی الگوهای تولید شده توسط الگوریتم برای کاربر مفید نیست و تنها
کسر کوچکی از این الگوها میتوانند برای تحلیلگر و کاربر جالب باشند و نظر آنها را
جلب کنند .در این راستا سه سوال اساسی مطرح میشود .چه چیزی باعث آن میشود که
ما یک الگو را جالب بدانیم؟ آیا یک سیستم داده کاوی قادر به تولید تمام الگوهای جالب
هست؟ آیا یک سیستم دادهکاوی میتواند فقط الگوهای بدردبخور و جالب را تولید کند؟
برای پاسخ به سوال اول میتوان اینطور ادعا نمود که الگوهایی جالب هستند که:
 توسط انسان به راحتی قابل فهم باشند.
 درستی آنها با درجهای از قطعیت برای دادههای جدید و آزمایشی تضمین شده
باشد.
 مفید و بدیع باشند.
 برای فرضیههای تعریف شده توسط کاربر معتبر باشند.
اما سوال مهم این است که خصوصیاتی چون قابل فهم بودن یا سودمند و بدیع بودن الگو
چگونه اندازهگیری میشود؟ در فصلهای بعدی معیارهایی را معرفی خواهیم کرد ،تا این
مفاهیم را بتوان محاسبه نمود و رتبهای برای الگوهای بدست آمده متصور شد.
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جهت پاسخ به سوال دوم که آیا یک سیستم داده کاوی قادر به تولید تمام الگوها هست
یاخیر ،باید گفت که این موضوع که یک سیستم دادهکاوی تمام الگوهای ممکن را تولید
کند ،نه کارآمد است و نه واقع بینانه .در مقابل هر کاربر به معرفی محدودیتها و
معیارهایی میپردازد ،تا الگوریتم به تولید برخی از آنها اکتفا کند .در بسیاری از موارد
فضای جستجوی الگوها آنقدر وسیع است که تولید کلیهی الگوها چنانچه امکانپذیر هم
باشد ،بصورت قابل توجهی زمانبر خواهد بود.
اما سوال سوم که یک مسئلهی بهینهسازی در دادهکاوی تلقی میشود ،که آیا سیستم
میتواند فقط الگوهای جالب توجه کاربر را تولید کند ،اگر چنین باشد که بسیار دلخواه و
مطلوب است و در واقع هدف غایی کاربر این است که فقط تعداد محدود و خاصی از
الگوها تحت عنوان الگوهای جالب در خروجی قرار گیرند .اما سیستمها در رسیدن به این
هدف با چالش های بسیار زیادی روبرو هستند .بدین ترتیب پس از مرحلهی دادهکاوی در
فرایند استخراج دانش به معیارهایی نیاز خواهیم داشت تا میان الگوهای استخراج شده
یک رتبهبندی مناسب تشکیل ده د و از الگوهای مزاحم صرفنظر کند .اینچنین معیارهایی
جهت اجرای کارآ و موثر الگوریتمها نیز مفید هستند.
در فصلهای مربوط به قوانین انجمنی (فصلهای چهارم و پنجم) و همچنین فصلهای
مربوط به بحث خوشهبندی (فصلهای هشتم و نهم) بیشتر با این معیارها و محدودیتها
آشنا میشویم.
تکنیکهای متنوعی در داده کاوی وجود دارند که الگوهای مختلفی را تولید میکنند.
روشهای کشف قوانین انجمنی ،1طبقهبندی دادهها 2و خوشهبندی 3از عمدهترین
راهکارهایی محسوب میشوند که به تولید الگوهای خاص خود میپردازند .هر چند در
طول کتاب به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت ،ولی در ادامه به صورت خالصه اشارهای به
آنها میکنیم.
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 )1-3-1قوانین انجمنی
طی سالهای گذشته در میان تکنیکهای دادهکاوی توجه خاصی به الگوریتمهای کشف
الگوهای مکرر 1وجود داشته است .همانطور که از نام این الگوریتمها مشخص است ،به
دنبال الگوهایی هستیم که به دفعات در مجموعه دادهها دیده میشوند .در این میان به
الگوریتمهای کشف مجموعه اقالم مکرر 2بیشتر پرداخته شده است که در نهایت به تولید
قوانین انجمنی منجر میشود.
در بسیاری از کاربردها ،روزانه دادههای زیادی ذخیره میشود .برای مثال در یک بانک
روزانه تراکنشهای متعددی انجام میشود و یا اجناس خریداری شده از فروشگاههای
زنجیرهای ،حجم وسیعی از حافظهی کامپیوتر را اشغال میکند .سبد خرید ،مجموعهای از
اقالم خریداری شده بوسیله مشتری در یک تراکنش ساده است .بسیاری از مدیران
فروشگاهها عالقه مند هستند تا رفتارهای(خریدهای) مشتریان خود را تحلیل کنند .یک
تحلیل مرسوم که بر روی پایگاه دادهی تراکنشی انجام میشود ،یافتن مجموعه اقالمی
است که همراه با خیلی از تراکنشها ظاهر میشوند .یک مدیر میتواند با اطالع از این
موضوع و با اِعمال تغییراتی برای اقالم مزبور ،فروش خود را بهبود بخشد.
در قوانین انجمنی وابستگیهای مهم میان اقالم موجود در یک پایگاه دادهی تراکنشی را
مشخص میکنیم ،به نحوی که حضور بعضی اقالم در تراکنشها بر حضور برخی اقالم
دیگر در همان تراکنشها داللت دارد .برای مثال میخواهیم بدانیم مشتریانی که شیر
میخرند ،آیا تمایلی به خرید نان هم از خود نشان میدهند ،یا چند درصد از مشتریان را
میتوان یافت که از دو نوع تسهیالت مانند وام مسکن و وام خرید خانه در بانک استفاده
کردهاند .برای پاسخ به این نمونه از سوالها به قوانین انجمنی نیازمندیم که یک نمونه از
آن برای سوال اول بصورت زیر نمایش داده شده است:
]{Milk} → {Bread} [Support=40% , Confidence=66%
همانطور که مشاهده میکنید ،مفید بودن قانون انجمنی فوق با دو معیار پشتیبان 3و
اطمینان 1اندازهگیری شده است .تفسیر قانون انجمنی مزبور بدین گونه است که  48درصد
1
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از تراکنشها حاوی شیر و نان هستند و  66درصد از مشتریانی که شیر خریدهاند ،نان را
نیز در سبد خرید خود دارند.
یک قانون انجمنی با عبارت  X→Yبیان میشود که در آن  Xو  Yمجموعه اقالم
غیرتهی هستند که هیچگونه اشتراکی ندارند) .(X∩Y=Øدو معیار پشتیبان و اطمینان
به منظور ارزیابی قوانین انجمنی استفاده میشوند ،هرچند معیارها فقط به این دو ختم
نمیشوند .مقدار پشتیبان نشان میدهد که در چند درصد از تراکنشهای پایگاه دادهها
میتوان مجموعه اقالم  Xو  Yرا همراه یکدیگر پیدا کرد و مقدار اطمینان در میان
تراکنشهایی که مجموعه اقالم  Xرا در خود دارند ،بدنبال مجموعه اقالم  Yمیگردد.
این نکته ساده را فراموش نکنید که تراکنشهای حاوی  Xمیتواند شامل  Yنباشند و
بالعکس.
الگوریتمهای کشف قوانین انجمنی ،مستعد تولید تعداد بسیار زیادی از قوانین هستند .حتی
با تعداد کم اقالم داده ها نیز با حجم وسیعی از قوانین روبرو هستیم .چنانچه فرض کنیم
کلیهی الگوها مفید هستند ،برای کاربر امکانپذیر نیست تا قضاوت مناسبی میان آنها
داشته باشد .بدین علت نیاز به الگوریتمهای موثر جهت محدود نمودن این فضای وسیع و
همچنین معیارهایی جهت ارزیابی قوانین انجمنی به خوبی احساس میشود .در فصلهای
چهارم و پنجم کتاب به تفصیل در این مورد صحبت شده است.
 )1-3-2طبقهبندی
پایگاه دادهها منبع بسیار غنی از اطالعات پنهان است که میتوان به کمک این اطالعات
تصمیمات هوشمندی را اتخاذ نمود .در این میان طبقهبندی و تخمین دو شکل از تحلیل
دادهها محسوب میشوند که میتوان به کمک آنها مدلی جهت توصیف دادهها استخراج
کرد و یا برای دادههای بعدی جهتی متصور شد .بدین وسیله دادههایی با حجم باال نیز
بهتر فهمیده میشوند.

Confidence

1
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روشهای نظارتشدهای 1مانند طبقهبندی و تخمین تالالش مالیکننالد تالا رابطالهی میالان
صفاتخاصه ی ورودی(که گاه متغیرهای مستقل نامیده مالیشالوند) را بالا یالک یالا چنالدین
صفتخاصهی هدف (که گاه متغیر وابسته نامیده میشالوند) کشالف کننالد .در نهایالت ایالن
رابطه با یک ساختار به عنوان مدل نمایش داده میشود.
با کمک این مدل و با شرط داشتن صفاتخاصهی ورودی میتوانیم مقدار صفتخاصه
هدف را تخمین بزنیم .به عبارت دیگر با کمک مدل قادر هستیم نمونهها را به یکی از
چندین طبقهی تعریف شده منتسب و یا مقدار تعیین شدهای را برای صفتخاصه هدف
تعیین کنیم.
فرایند ساخت مدل یک فرایند دو مرحلهای است ،که در مرحلهی اول با کمک مجموعه
دادههای آموزشی 2که برچسب کالس تمام نمونههای آن مشخص است ،مدل ساخته
میشود .این مرحله به نام مرحلهی یادگیری شناخته میشود .در مرحلهی دوم با کمک
مجموعه دادههای آزمایشی 3که در آن معموالً برچسب کالسها نامعلوم است ،مدل
بدست آمده اعتبارسنجی می شود .در واقع ارزشیابی مدل با توجه به اینکه کالس چه تعداد
از نمونه داده های آزمایشی درست تخمین زده شده است ،محاسبه میشود.
مفاهیم اولیه موضوع طبقهبندی در فصل ششم بررسی میشوند و الگوریتمهای طبقهبندی
بحث فصل هفتم را تشکیل میدهد .در فصل ششم میبینیم که تکنیکهای طبقهبندی
چگونه ارزشیابی میشوند و در فصل هفتم با کمک همان روشها ،مزایا و محدودیتهای
الگوریتمهای متنوع طبقهبندی مانند درختهای تصمیم را بررسی میکنیم.
 )1-3-3خوشهبندی
فرایند گروهبندی مجموعهای از دادهها و قرار دادن آنها در طبقاتی از نمونههای مشابه
خوشهبندی نام دارد .یک خوشه مجموعهای از دادههاست که نسبت به دیگر دادههای
همان خوشه شبیه بوده ولی متفاوت از نمونههای دیگر خوشهها هستند.
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تحلیل خوشهها یکی از فعالیتهای مهم انسانی است .در واقع انسان در کودکی میآموزد
که چگونه بین اشیاء مختلف فرق بگذارد .این امر به دلیل افزایش مستمر طرحهای
ناخودآگاه دستهبندی اشیاء در ذهن اوست .تحلیل خوشهها کاربردهای بسیار مختلفی از
جمله تشخیص الگو ،تحلیل دادهها ،پردازش تصاویر و تحلیلهای تجاری دارد .با این
شیوه میتوان مناطق پرجمعیت و کم جمعیت را شناسایی نمود و بدین ترتیب پراکندگی و
همبستگیهای جالب میان خصوصیات دادهها را کشف نمود.
در مراحل کشف و استخراج دانش ،خوشهبندی میتواند برای پیشپردازش دادهها و یا
آمادهسازی آن نیز بکار برده شود .در ضمن بستههای نرمافزاری بسیاری همچون SPSS
و  SASدارای روشهای کالسیکی از خوشه بندی هستند که این موضوع اهمیت مسئله
را در تحلیل دادهها بیش از پیش مشخص میسازد.
یک الگوریتم خوشهبندی میتواند دارای مشخصات مطلوبی نظیر قابلیت مقیالاسپالذیری،1
توانایی مواجهه با انواع دادهها ،استخراج خوشههایی به هر شکل دلخواه ،توانایی مقابلاله بالا
دادههای نویز ،عدم حساسیت به ترتیالب ورود دادههالا ،عالدم نیالاز باله پارامترهالای ورودی،
پذیرش دادههایی با ابعاد باال ،قابلیت یافتن خوشههایی مبتنالی بالر محالدودیت و همچنالین
قابل فهم بودن نتایج نهایی الگوریتم باشد.
موضوع اصلی در تکنیکهای خوشهبندی تشابه و عدم تشابه دو نمونه داده است .در هر
خوشه نمونههایی که تشابه بیشتری دارند ،قرار میگیرند .به عبارتی دیگر قرار است تا
نمونههای مشابه در یک خوشه و نمونههای غیرمشابه در خوشههای متفاوت گروهبندی
شوند .بنابراین به منظور ارزیابی تشابه نیاز به یک مقیاس و یا یک معیار ضروری است .از
آنجا که هر نمونه میتواند شامل صفاتخاصه متعددی باشد و هر یک از این صفات خاصه
یک نوع داده تلقی میشود ،لذا در محاسبه یا تحلیل تشابه دو نمونه باید معیارهای تشابه
برای انواع دادهها تعریف شوند.
در فصلهای هشتم و نهم ما به موضوع خوشهبندی میپردازیم .با کمک مثالهای متنوع
سعی شده تا راهکارهای مختلف خوشه بندی نیز بررسی شوند ،تا کاربر با توجه به کاربرد
عملی خود قادر به انتخاب یکی از آنها باشد.
Scalability
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 )1-4چالشهای دادهکاوی
تنوع دادهها و عملیات و تکنیکهای دادهکاوی چالشهای تحقیقاتی بسیاری را برای
دادهکاوی ایجاد نموده است .توسعهی روشها و سیستمهای دادهکاوی کارآ ،ساخت
محیطهای دادهکاوی مجتمع و تعاملی ،طراحی زبانهای دادهکاوی و به کار بستن
تکنیکهای دادهکاوی جهت حل برنامههای کاربردی عظیم از مهمترین وظایف
پژوهشگران و توسعهدهندگان این حوزهی کاری محسوب میشوند .در ادامه برخی از
گرایشهای دادهکاوی که منعکس کنندهی این چالشها است را بررسی میکنیم.
 ایجاد سیستمهای داده کاوی خاص یا تک منظوره .معموالً برنامههای موجود
دادهکاوی برای رقابت در حوزهی تجارت طراحی و پیادهسازی شدهاند .بدون
شک حوزه های دیگری مانند بیوانفورماتیک بسیار مستعد استفاده از راهکارهای
دادهکاوی هستند .به همین دلیل توسعهی سیستمهای خاص جهت این کاربردها
یک نیاز محسوب میشود.
 توسعهی روشهای مقیاسپذیر و تعاملی .حجم بسیار زیاد دادهها و همچنین نرخ
رشد باالی آن باعث شده است تا خصوصیت مقیاسپذیر بودن الگوریتمها از
توجه بیشتری میان محققان برخوردار باشد .تعامل بیشتر کاربران با سیستمهای
دادهکاوی نیز از چالشهای این حوزه محسوب میشود ،هر چند برخی از
سیستمها با پذیرفتن محدودیت های کاربران ،خروجی الگوریتم انتخابی را به
سمت دلخواه کاربران هدایت میکنند.
 استانداردسازی زبانهای داده کاوی .وجود یک زبان استاندارد برای دادهکاوی
توسعهی سیستماتیک اینگونه سیستمها را تسهیل میکند .در ضمن آموزش
سادهتر و ارتباط میان چند سیستم دادهکاوی را نیز بهبود میبخشد .کوششهایی
در این زمینه انجام شده است که به برخی از آنها در فصل دهم اشارهای شده
است.
 طراحی و پیادهسازی روشهای جدید برای انواع دادههای پیچیده .مجموعه
دادههای ورودی در الگوریتمهای حال حاضر معموالً از ساختار سادهای
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برخوردارند .جداول در مدل رابطهای ،انبار دادهها و پایگاه دادهی تراکنشی از این
ساختارها به شمار میروند .رشد بیرویهی دادهها در شکلها و ساختارهای
پیچیدهتر ،روشهای دادهکاوی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است .چگونگی
برخورد تکنیکهای دادهکاوی با این نوع از دادههای خاص مانند متون ،دادههای
چندرسانهای ،گرافها و ...چالش بزرگی است.
 توسعهی دادهکاوی توزیعشده 1و بالدرنگ .2بسیاری از الگوریتمهای موجود
دادهکاوی برای محیطهای توزیعشده منا سب نیستند .این در حالی است که
امروزه سیستمهای توزیعشده بسیار محبوب و رایج هستند .دادهکاوی پویا نیز
یکی از بایدهایی است که راهکارهایی را جهت استفاده در این گونه محیطها
میطلبد.
چالشها و موضوعات دیگری مانند امنیت و دادهکاوی ،دادهکاوی بصری ،3دادهکاوی
و مهندسی نرم افزار و  ...وجود دارند که هر یک به طیف وسیعی از مفاهیم و تعاریف
نیاز دارند و میتوانند موضوع پژوهشی مناسبی برای محققین به شمار آیند.
 )1-5سازماندهی کتاب
بعد از معرفی مفاهیم اصلی دادهکاوی در فصل اول ،در فصلهای باقیماندهی کتاب
روشها و تکنیکهای اساسی دادهکاوی شرح داده میشوند .ساختار کتاب و محتویات
فصلها به ترتیب زیر هستند:
 در فصل دوم تکنیکهای آمادهسازی دادهها بررسی میشوند .این تکنیکها در
گروههای مختلفی از جمله پاالیش دادهها ،حذف دادههای نامربوط ،کاهش ابعاد
دادهها و تبدیل شکل دادهها گنجانده شدهاند.
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 فصل سوم را تخصیص دادهایم به مطلب انبار دادهها و تکنیکهای  .OLAPدر
این فصل چگونگی ساخت یک انبار داده ها و همچنین عملیاتی که بر روی آن
اِعمال میشوند ،توضیح داده شده است.
 قوانین انجمنی را در فصلهای چهارم و پنجم بحث کردهایم .یافتن الگوهای
مکرر و الگوریتم های آن موضوع فصل چهارم را تشکیل داده است و در فصل
پنجم تحت عنوان مفاهیم پیشرفته در قوانین انجمنی معیارهای ارزشیابی این
قوانین و محدودیتهای هر یک بیان شدهاند.
 روشهای طبقهبندی موضوع فصلهای ششم و هفتم را تشکیل میدهند .ابتدا
در فصل ششم مفاهیم کلی ،روشهای ارزیابی و تست تکنیکهای طبقهبندی
بررسی میشوند .پس از آن در فصل هفتم بعضی از روشهای مرسوم جهت
طبقهبندی بیان میشوند .از این میان میتوان به درختهای تصمیم ،روشهای
مبتنی بر یافتن قوانین و شروط و همچنین  SVMاشاره نمود.
 همانند قوانین انجمنی و روشهای طبقهبندی دو فصل نیز به تکنیکهای
خوشهبندی تخصیص داده شده است .در فصل هشتم روشهای رایج و پرکاربرد
خوشه بندی توضیح داده شده است و در فصل نهم تکنیکهای پیشرفتهی
خوشهبندی همراه با مثالهای متعدد قرار داده شده است .در این فصل از
ارزشیابی خروجی الگوریتمهای خوشهبندی نیز صحبت میکنیم.
 فصل آخر یعنی فصل دهم کتاب در واقع اشارهای به برخی از مطالب مرتبط با
داده کاوی را در خود دارد .این فصل با چند مثال کاربردی شروع میشود و پس
از آن با معرفی چند معیار ،برخی از بستههای تجاری دادهکاوی را نام میبرد.
شکلهای دیگری از دادهکاوی مانند متنکاوی ،وبکاوی ،کاوش در میان
مجموعه دادههای چندرسانهای و یا کاوش میان ساختار دادهای مانند گرافها
موضوعاتی هستند که در انتهای فصل دهم به آن پرداختهایم.

فصل اول :مقدمه

30

خالصه فصل
پیشرفتهای بوجود آمده در جمع آوری دادهها و قابلیتهای ذخیرهسازی در طی دهههای
اخیر باعث شده در بسیاری از علوم با حجم بزرگی از اطالعات روبرو شویم .محققان در
زمینههای مختلف هر روز با مشاهدات بیشتری روبرو میشوند .تکنولوژی مدیریت پایگاه
دادهها انواع مختلفی از دادهها را در خود جای میدهد ،در نتیجه تکنیکهای آماری و ابزار
مدیریت سنتی برای تحلیل این داده ها کافی نیست و استخراج داده از این مقدار حجیم
یک چالش بزرگ تلقی میشود .داده کاوی کوششی برای بدست آوردن اطالعات مفید از
این دادههاست و رشد بی رویهی دادهها در سطح جهان اهمیت دادهکاوی را دو چندان
کرده است.
جمعآوری دادهها ،انتخاب و آمادهسازی دادهها ،داده کاوی ،تفسیر و ارزشیابی الگوها و در
نهایت ارائه ی دانش مراحل مختلف استخراج وکشف دانش را تشکیل میدهند .در هر یک
از این مراحل با به خدمت گرفتن الگوریتم و یا تکنیکهای متفاوت سعی در یافتن
الگوهای جالبتر خواهیم داشت .الگویی جالب است که قابل فهم ،مفید و بدیع و همچنین
مطابق با فرضیههای تعریف شده توسط کاربر باشد.
به منظور تسهیل و بهبود فرایند دادهکاوی آمادهسازی دادهها یکی از مراحل اساسی تلقی
میشود .بسیاری از کارشناسان دادهکاوی در اینکه آمادهسازی دادهها یکی از بحرانیترین
مراحل موجود در فرایند استخراج دانش است ،اتفاق نظر دارند .نامفهوم بودن دادهها و
استفادهی نادرست از ابزار دادهکاوی ،این فرایند را در مسیری نادرست قرار میدهد.
کیفیت دادههای ورودی در سادهترین تحلیل تا ساخت مدلهای پیچیده یکی از کلیدهای
موفقیت انجام یک پروژه به حساب میآید.
عملیات دادهکاوی به یک نوع از دادهها محدود نمیشود و معموالً دادههای مختلفی توسط
این سیستمها پذیرفته میشوند .تکنیکهای دادهکاوی را میتوان بر روی دادههای
غیرساختیافته ،نیمهساختیافته و همچنین ساختیافته اِعمال نمود .جداول شکل رایجی
از ورودی این الگوریتمها تلقی میشوند که در آن سطرهای جدول نشاندهندهی نمونهها
و یا رکوردها هستند و ستونها داللت بر ویژگی و صفاتخاصهی هر یک از این نمونهها
دارند.
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تکنیکهای متنوعی در دادهکاوی وجود دارن د که به تولید الگوهای متفاوتی میپردازند.
روشهای کشف قوانین انجمنی که به دنبال رابطهای میان صفات میگردند ،روشهای
طبقهبندی دادهها که به ساخت یک مدل میپردازند و همچنین تکنیکهای خوشهبندی
که نمونه ها را بر اساس تشابه میان آنها در گروههای متفاوتی قرار میدهند ،از عمدهترین
راهکارهایی محسوب میشوند که این الگوها را تولید میکنند.
تنوع دادهها و کاربردهای دادهکاوی چالش های تحقیقاتی بسیاری را برای آن ایجاد نموده
است .طراحی و پیادهسازی سیستمهای دادهکاوی برای کاربردهای خاص ،توسعهی
الگوریتمهای مقیاسپذیر ،استانداردسازی یک زبان برای عملیات دادهکاوی ،طراحی و
پیادهسازی روشهای جدید برای مقابله با انواع دادههای پیچیده مانند متن ،توسعهی
دادهکاوی توزیع شده و بالدرنگ وهمچنین بررسی موضوعاتی مانند امنیت و مهندسی
نرمافزار در دادهکاوی از این چالشها محسوب میشوند.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
کتابهای بسیار زیادی را میتوان یافت که بر روی موضوع دادهکاوی متمرکز شدهاند .در
طول نگارش این کتاب از دو مرجع ] [HKP11و ] [TSK05بسیار استفاده کردهایم.
به همین دلیل فقط به نام آنها در این فصل اشاره خواهیم کرد .وجود مثالهای متنوع و
پوشش بسیار زیادی از مطالب پایهای داده کاوی دلیل اصلی این انتخاب بود .ممکن است
در حین طبع کتاب حاضر ،نسخههای بعدی آنها نیز به بازار عرضه شده باشند.
اما اخیراً کتابهای زیادی در زمینهی دادهکاوی را میتوانید در قفسههای کتابخانهها پیدا
کنید که صرفنظر از زاویهی دید هر یک از آنها میتوان از این بین به ][WFH11

] [Dun03] [HMS01و ] [WI98اشاره نمود .البته کتابهای دیگری نیز هستند
که بر روی موضوعاتی مانند کاوش بر روی دادههای وِب و یا کاربرد دادهکاوی در تجارت
و دیگر موارد تکیه دارند ،ولی در آنها میتوان الگوریتمهای اساسی دادهکاوی را نیز پیدا
کرد .برخی از این مراجع عبارتند از ] [Liu06] [Cha03a] [BL99و ]. [MA03
همچنین کتابهایی را میتوان یافت که شامل مجموعه مقاالت و فصلهای گزینشی در
مورد مطلب خاصی از بحث استخراج دانش و دادهکاوی هستند ،برای مثال مراجع
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] [MH09] [ZZ09] [Agg06] [CH07] [De01و ] [YHF10از این گونه
کتب محسوب میشوند.
نکته ی حائز اهمیت وجود یک خبرنامهای با نام  KDNuggetsاست که از سال 1991
توسط شخصی با نام  Piatetsky-Shapiroاداره میشود .سایت اینترنتی آن
 www.kdnuggets.comاست و شما میتوانید با رجوع به این سایت به مطالب علمی
بسیار زیادی در مورد کشف دانش و دادهکاوی دست پیدا کنید .در ضمن در این سایت
شما میتوانید اطالعاتی در مورد ژورنالها و کنفرانسهای معتبر بینالمللی در زمینهی
دادهکاوی مانند  ACM-SIGKDDو  SIAMکسب کنید و به همین دلیل از نام
بردن و توضیحاتی پیرامون این مطلب در اینجا پرهیز میکنیم.
در ایران نیز کنفرانسهای متعددی در زمینهی دادهکاوی برگزار میشود که یکی از آنها
کنفرانس بینالمللی دادهکاوی است که پنجمین دورهی آن در سال  1398برگزار شده
است و برای اطالعات بیشتر میتوانید به سایت www.irandatamining.com

رجوع کنید.
نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در دادهکاوی ممکن است در کتابها ،ژورنالها
و کنفرانسهایی در حوزههای دیگر مانند پایگاه دادهها ،آمار ،یادگیری ماشین ،بازیابی
اطالعات و  ....نیز یافت شوند و شما میتوانید با انتخاب یک حوزهی خاص به این منابع
رجوع کنید .از آنجا که زاویه ی نگرش ما در این کتاب از منظر پایگاه داده است در انتها به
بعضی از مراجع رایج پایگاه دادهها اشارهای میکنیم که عبارتند از ][GMUW08

] [EN10] [SKS10و ]. [RG03

فصل دوم
آمادهسازی دادهها
کتابخانههای دیجیتال ،آرشیوی از تصاویر ،اطالعات پزشکی بیماران ،مجموعه دادههای
مربوط به تجارت و خرید و فروش و همچنین دادههای علمی نمونههای بارزی از دادهها
هستند که استخراج دانش از آنها بدون شک مهم است .وقتی مقیاس دادهها و کار بر روی
آنها باالتر از قابلیتهای انسانی قرار میگیرند ،نیاز به تکنولوژیهای محاسباتی به جای
تحلیل دستی و سنتی بیشتر احساس میشود .نکتهی حائز اهمیت در این میان آمادهسازی
دادهها 1برای یک تحلیل هوشمند است.
در این فصل قبل از هر چیز ،کمی در مورد انواع دادهها و خصوصیت دادههای بسیار بزرگ
صحبت میکنیم .به صورت خالصه ،گذری بر آمار خواهیم داشت و پس از آن لزوم
آمادهسازی دادهها و همچنین تکنیکهای آن بررسی میشوند .بدون شک عملیات مربوط
به آمادهسازی دادهها به تکنیکهای شرح داده شده در این فصل محدود نمیشوند.

Data Preparing

1
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 )2-1انواع دادهها و خصوصیات آنها
بطور حتم نوع دادهها میتواند ما را در انتخاب تکنیکهای دادهکاوی کمک کند .صرفنظر
از اینکه دادهها ممکن است ساختیافته ،نیمهساختیافته و یا غیرساختیافته باشند ،ممکن
است دو گونه از دادهها داشته باشیم :دادههای کمّی 1و دادههای کیفی.2
 )2-1-1متغیرهای کمّی
هر گاه صفتخاصه و دادهی مورد نظر را بتوان شمارش و یا اندازهگیری کرد و سپس آن
را به صورت عدد بیان نمود ،یک متغیر کمّی خواهیم داشت که به آن متغیر عددی نیز
میگویند .در این نوع از دادهها ما دارای دو خاصیت ترتیب و فاصله هستیم .این متغیرها
میتوانند پیوسته 3یا گسسته 4باشند.
متغیرهای پیوسته ،متغیرهایی هستند که میتوانند کلیهی مقادیر حقیقی بین محدودهای را
داشته باشند .وزن و قد نمونههایی از این نوع هستند .کلیهی عملیات ریاضی میتواند بر
روی آنها انجام شود .نوعی از این دادهها مقدارشان با زمان تغییر نمیکند .این دادهها با
نام دادههای ایستا شناخته میشوند و از طرفی در مقابل دادههای پویا قرار دارند که
مقدارشان با زمان به روز میشود .اکثر روشهای دادهکاوی برای دادههای ایستا مناسبند و
برای دادههای پویا روشهای محدود و خاصی وجود دارند.
از طرفی متغیرهایی مثل تعداد فرزندان یک خانواده و یا تعداد دروس انتخاب شده توسط
یک دانشجو که در اثر شمارش بدست میآیند ،مثالهایی از متغیرهای گسسته یا جدا
هستند .حوزهی مقادیر متغیرهای گسسته مجموعهای قابل شمارش و محدود است.
 )2-1-2متغیرهای کیفی
متغیرهایی مانند جنسیت اشخاص ،محل تولد ،آدرس و رنگ چشم را متغیرهای کیفی
مینامیم .حاصل متغیرهای کیفی را نمیتوان با عدد نشان داد ،بلکه بر اساس خاصیتی که
1
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مورد نظر است ،دادهها در طبقات و دستههای مختلفی قرار میگیرند .گاهی این متغیرها را
دادههای طبقهبندی شده 1و گسسته نیز مینامند .فراموش نکنید در متغیرهای کمی
گسسته ،ترتیب و فاصله معنی دارند ،در حالیکه این دو خصوصیت برای متغیرهای کیفی
گسسته قابل تعریف نیست یا حداقل خصوصیت ترتیب را میتوان به سختی و برای برخی
از موارد خاص تعریف نمود .رابطهای که در این نوع از دادهها وجود دارد ،مساوی یا
نامساوی بودن است .یعنی دو مقدار در این نوع از دادهها یا مساوی هستند و یا دارای
مقادیر یکسان نیستند .برای مثال محل تولد یک شخص یا مساوی محل تولد شخص
دیگری است یا خیر.
چنانچه دستههایی که متغیر در آنها قرار میگیرد ،دارای یک نوع ترتیب طبیعی باشد ،آن
متغیر کیفی را متغیر کیفی ترتیبی 2گویند .مجموعهی مقادیر برای مدرک تحصیلی (دیپلم
 ،کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا) نمونهی بارزی از این نوع است .در
دادههای نوع ترتیبی همانطور که از نام آن مشخص است ،ترتیب رعایت میشود ولی
فاصلهی میان آنها معیار دقیقی نیست .رتبهبندی دانشجویان یک کالس مثال مناسب
دیگری است .توجه کنید که فاصلهی رتبهی دوم با سوم بطور دقیق برابر با فاصلهی
رتبهی دهم با یازدهم نیست ،هر چند این دو فقط در یک رتبه متفاوتند.
در دادههای کیفی ترتیبی به جز رابطهی مساوی بودن ،رابطهی کوچکتر و بزرگتر نیز
معنی پیدا میکند .به وسیلهی این روابط میتوان دادهها را دستهبندی نمود .دستهبندی و
گروهبندی این نوع از دادهها رابطهی نزدیکی با تئوری منطق فازی و دیدگاه نزدیکی با
زبان محاوره دارد ،لذا به عنوان روشی که ارائهی آن قابل فهم و ساده برای کاربر باشد،
استفاده میشود .بطور مثال صفتخاصهی سن که میتوان آنرا به ردههای جوان ،میانسال
و پیر تقسیم کرد ،از زاویهی دید کاربر ،کار بر روی آنرا از برخی جهات تسهیل میکند.
برای برخی از دادهها میتوان با تمهیداتی فاصلهها را دقیقتر بیان نمود که در بخشهای
بعدی به آن اشاره میشود.

Categorical
Ordinal

1
2

05

مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی

چنانچه دستههایی که متغیر در آنها قرار میگیرد ،دارای هیچگونه ترتیب طبیعی نباشد ،هر
یک از آن متغیرها را متغیر صوری یا اسمی 1کیفی مینامند.
در محاسبات و تجزیه و تحلیل دادههایی که متغیرهای کیفی در آن دخالت دارند ،گاهی
اوقات سادهتر به نظر میرسد که در ابتدا متغیرها کدگذاری شوند و سپس از مقادیر معرفی
شده برای کدها به جای بکار بردن متغیرهای اصلی استفاده نمود .به عبارت دیگر با نسبت
دادن اعداد دلخواه و مناسب به دادههای کیفی ،به گونهای این دادهها به صورت کمّی
نشان داده میشوند .فراموش نکنید همچنان فاصلهی میان آنها بیمعنی خواهد بود ،غیر از
اینکه کاربر با دانش کافی بر روی ماهیت دادهها ،کدگذاری هوشمندی را تنظیم کند.
ممکن است کدگذاری به نحوی انجام شود که در پرسوجوهای پایگاه داده کاربر راحتتر
عبارات را بیان کند و یا هر یک از کدها دارای بار معنایی مناسبی باشند.
 )2-2ابعاد باالی دادهها
یکی از مشکالت فرایند دادهکاوی از آنجا ناشی میشود که ما با مقدار خیلی زیاد و
متنوعی از دادهها روبرو هستیم ،که هر یک دارای رفتار متفاوتی هستند .جمعآوری
صفاتخاصه در انباردادهها 2بطور طبیعی افزایش ابعاد دادهها را به دنبال دارد و این یکی از
مشکالت اساسی شناخته شده در دادهکاوی است .خصوصیات فضاهایی با ابعاد باال عموماً
برای ما غیر مشهود است ،چرا که ما در طبیعت با فضاهای دو و سه بُعدی مأنوس هستیم.
برای روشنتر شدن مسئله چند خصوصیت برای دادههایی با ابعاد باال را بررسی میکنیم.
به منظور تحلیل دادهها به مقدار دادهی مناسبی نیاز داریم .طبیعی است که با تنوع بیشتر
در ویژگی دادهها که ما آنرا با ابعاد باالتر نشان میدهیم ،مقدار داده های موجود در انبار
داده ها نیز باید بیشتر شوند .بنابراین با افزایش ابعاد بطور حتم افزایش داده ها را نیز به
صورت تصاعدی خواهیم داشت .با یک مثال این موضوع را میتوان به وضوح مشاهده
نمود .اگر در یک فضای یک بعدی دارای  111نمونه داده باشیم ،با حفظ چگالی تعداد این

Nominal
Data Warehouse

1
2
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نمونهها در یک فضای  5بعدی به  1115=1111میرسد .به عبارت دیگر در فضاهایی با
ابعاد باال برای جمعآوری کسری از دادهها ،شعاع بیشتری از دادهها باید انتخاب شوند.
فرمول زیر این خصوصیت را روشنتر بیان میکند:
Ed(p)=p1/d
که در آن  dتعداد ابعاد دادهها و  pکسری از نمونه هاست که مقدار آن مشخص است.
برای مثال اگر بخواهیم فقط  11درصد از نمونه ها را جمع آوری کنیم ،سطح های انتخابی
در دادههایی با ابعاد  3 ،2و  11در ادامه محاسبه شدهاند:
E2(0.10)=(0.10)1/2=0.32
E3(0.10)=(0.10)1/3=0.46
E10(0.10)=(0.10)1/10=0.80
این محاسبات نشان میدهد که حجم زیادی از دادههای کنار هم ،فقط بخش کوچکی از
دادهها را در فضاهایی با ابعاد باالتر شامل میشوند.
خصوصیت دیگر دادههای حجیم ،فاصلهی بیشتر نمونهها در ابعاد باالتر است .برای تعداد
 nنمونه داده در ابعاد  dفاصلهی  Dبه صورت زیر محاسبه میشود:
D(d,n)=1/2×(1/n)1/d
با داشتن  11111نمونه این فاصله برای ابعاد  2و  11برابر است با:
D(2,10000)=[(1/10000)1/2]/2=0.0005
D(10,10000)= [(1/10000)1/10]/2=0.4
بنابراین با افزایش ابعاد و ثابت نگهداشتن تعداد نمونهها ،فاصلهی میان دادههای تخمینی
نیز افزایش مییابد .اغلب این خصوصیات هنگامی که با تعداد محدودی از نمونهها در
فضاهایی با ابعاد بسیار باال روبرو هستیم ،اثر و نتیجهای جدی را به دنبال دارند .تعداد
نمونهها ،تعداد صفاتخاصه و همچنین تعداد مقادیری که یک صفتخاصه میتواند داشته
باشد (دامنهی 1صفتخاصه) ،حجم باالی دادهها را سبب میشوند .در دادههای مربوط به
یک فروشگاه زنجیرهای بزرگ با میلیونها نمونه روبرو هستیم ،یا در علم بیوانفورماتیک
مجموعه دادهها با هزاران صفتخاصه توصیف میشوند .بدین علت علیرغم وجود تعداد
Domain

1
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زیاد تکنیکهای دادهکاوی برخی از آنها قادر به رویارویی با این حجم وسیع داده را ندارند.
به هر حال جهت بهبود مقیاسپذیری این الگوریتمها نیز روشهایی ارائه شدهاند ،که در
فصلهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
 )2-3آمار
در این بخش بصورت خالصه به بیان برخی از شاخصهای مرکزی 1و شاخصهای
پراکندگی 2در آمار توصیفی میپردازیم .برای جزییات بیشتر و همچنین موضوعات مرتبط
با آمار استنباطی میتوانید به کتابهای آمار و احتماالت رجوع کنید.
 )2-3-1شاخصهای مرکزی
این شاخصها مقادیری هستند که با استفاده از آنها مجموعهای از دادهها در یک اندازه یا
عدد که نمایندهی آن مجموعه است ،بیان میشود .از مهمترین و همچنین پرکاربردترین
شاخصهای مرکزی میتوان به میانگین ،3میانه 4و نما(مُد) 5اشاره کرد.
میانگین
یکی از معروفترین شاخصهای مرکزی میانگین است ،که انواع آن عبارت است از
میانگین حسابی ،6میانگین هندسی 7و میانگین هارمونیک .8در متون علمی هر گاه نامی از
نوع آن وجود ندارد ،مقصود میانگین حسابی است که از تقسیم مجموع دادهها بر تعداد آنها
بدست میآید.
n
x1  x 2  ...  xn
A 
 1 / n xi
n
i 1

1

Central Tendency
Measures of Variation
3
Mean
4
Median
5
Mode
6
Arithmetic Mean
7
Geometric Mean
8
Harmonic Mean
2
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چنانچه دادهها دارای وزن یکسانی (تأثیر یکسانی) نباشند ،برای محاسبهی میانگین
حسابی آن باید هر یک از آنها را در وزن خود ضرب و حاصلجمع نهایی را تقسیم بر
مجموع وزنها کنیم .این میانگین به میانگین وزنی نیز شناخته میشود .توجه کنید که
مقدار میانگین به شدت تحت تأثیر مقدار دادهها قرار دارد .به عبارت دیگر وجود دادههای
بسیار بزرگ و یا دادههای بسیار کوچک باعث میشود تا مقدار میانگین به سوی این
مقادیر حرکت کند .یکی دیگر از ویژگیهای این شاخص این است که مجموع
مجذورهای انحراف دادهها از میانگین یعنی مقدار ( xi  A) 2



n

i 1

حداقل است.

میانگین هندسی  nعدد از ریشهی nام حاصلضرب آنها بدست میآید.
n

G  n x1  x 2  ...  xn  ( xi )1/ n
i 1

از میانگین هندسی موقعی استفاده میشود که صحبت از نرخ رشد یک ویژگی مطرح
باشد .برای مثال جهت محاسبهی نرخ رشد جمعیت ،نرخ رشد سود و نرخ رشد تولید به
این نوع میانگین رجوع میشود.
میانگین هارمونیک عبارت است از تقسیم تعداد دادهها بر مجموع معکوس مقادیر موجود
در دادهها.
n
n

1 / x

i

i 1



n
1 1
1
  ... 
x1 x 2
xn

H 

در یک مورد خاص که ما فقط دو مقدار داریم ،این میانگین به صورت دیگری محاسبه
میشود:
2  x1  x 2
x1  x 2

H

بطور معمول هنگامی که واحد اندازهگیری دادهها ترکیبی باشد ،از این نوع میانگین
استفاده میشود .برای مثال اگر یک وسیلهی نقلیه فاصلهی میان دو شهر را در مرحلهی
رفت با یک سرعت و در برگشت با سرعت دیگری طی کند ،برای محاسبهی میانگین
سرعت آن از میانگین هارمونیک استفاده میکنیم .همانطور که میدانید واحد اندازهگیری
سرعت ،مسافت طی شده در واحد زمان است ،که یک واحد ترکیبی است.
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ثابت میشود که رابطهی زیر برای سه نوع میانگین وجود دارد.
H  G  A

رابطهی تساوی هنگامی برقرار است که مقادیر کلیهی دادهها با یکدیگر برابر باشند.
میانه
میانه عددی است که توزیع دادهها را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند ،به نحوی که
نیمی از دادهها بزرگتر و نیم دیگر کوچکتر از آن هستند .بنابراین در مجموعه اعداد مرتب
شده ،دادهی میانی به عنوان میانه لحاظ میگردد .در صورتی که تعداد دادهها زوج باشد،
نصف مجموع دو دادهای که در وسط قرار دارند ،میانه محسوب میشود .همچنین میانه
برای دادههای پیوستهی دستهبندی شده از فرمول زیر محاسبه میشود:
(n / 2  g )  w
f

m L

که در آن  Lکران پایین دستهای است که میانه در آن قرار دارد n ،تعداد دادههاg ،
فراوانی تجمعی دستهی قبل از دستهی میانه f ،فراوانی دستهی میانه و  wاندازه یا طول
دسته را نشان میدهند.
توجه کنید که میانه بر خالف میانگین تحت تأثیر دادههای بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک
قرار نمیگیرد .به عبارت دیگر برای میانه تعداد دادهها اهمیت دارد .میانه هنگامی به کار
برده میشود که قصد توصیف دادههای ترتیبی و فاصلهای را داشته باشیم.
نما یا مُد
دادهای که فراوانی آن از سایر دادهها بیشتر باشد را نما یا مُد مینامیم .اگر دو دادهی
مجاور دارای بیشترین فراوانی باشند ،نصف مجموع آنها به عنوان نما لحاظ میگردد .در
غیر این صورت اگر دو داده مجاور نباشند هر دو به عنوان نما انتخاب میشوند.
در دادههای دستهبندی شده ،دستهای که فراوانی آن از سایرین بیشتر است را به عنوان
دستهی نمایی انتخاب و نما را از فرمولی که در ادامه آمده ،محاسبه میکنیم.

00

فصل دوم :آمادهسازی دادهها
Dbefore
) w
Dbefore  Dafter

(M  L

که در آن  Lکران پایین دستهی نمایی Dbefore ،و  Dafterبه ترتیب اختالف فراوانیهای
نسبی دستهی نمایی و دستههای قبل و بعد از آن و  wنیز اندازه یا طول دسته را نشان
میدهند.
 )2-3-2شاخصهای پراکندگی
یکی از موضوعات مهم در مورد دادهها میزان تغییرات و پراکندگی آنها است ،بدین معنی
که اندازهگیری تا چه اندازه از داده به داده دیگر تغییر میکند .بدین منظور شاخصهای
پراکندگی به عنوان معیاری جهت سنجش تغییرات معرفی میشوند ،که در این بخش به
بررسی مختصر برخی از مهمترین آنها میپردازیم.
دامنهی تغییرات و میانگین انحرافات
تفاوت میان بزرگترین و کوچکترین داده را به عنوان دامنهی تغییرات 1دادهها میشناسیم.
)R=Max(x1,x2,…,xn)−Min(x1,x2,…,xn
به دلیل اینکه این شاخص تنها به بزرگترین و کوچکترین داده متکی است ،نمیتواند
شاخص مناسبی برای ارزیابی تغییرپذیری دادهها به شمار آید .به منظور دخالت تاثیر تمام
دادهها میتوان فاصلهی کلیهی دادهها با میانگین را محاسبه نمود ،که ما آنرا با انحراف از
میانگین دادهها میشناسیم .پس از آن به طریق زیر میانگین تمام این انحرافات نیز
محاسبه میشود:
1 n
 xi  A
n i1

D

هر چند میانگین انحرافات شاخص بهتری نسبت به دامنهی تغییرات است ،ولی محاسبهی
آن مشکل و به دلیل وجود قدرمطلق ،ساده نمودن آن نیز دشوار است.

Range

1
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انحراف چارکی
در آمار توصیفی به هر یک از سه مقداری که یک مجموعه دادهی مرتب را به چهار
قسمت مساوی تقسیم میکنند ،چارک گفته میشود .بدین ترتیب هرکدام از این بخشها
یک چهارم از جمعیت نمونهها را نمایش میدهد .حال برای بدست آوردن انحراف چارکی
کافی است نصف تفاضل بین چارکهای سوم و اول را محاسبه کنیم .این شاخص نیز از
دامنهی تغییرات باثباتتر است ،چرا که در واقع دادههای بسیار بزرگ و بسیار کوچک به
ترتیب در قسمتهای چهارم و اول قرار میگیرند.
واریانس و انحراف استاندارد
میانگین مجذور انحرافات را واریانس 1مینامند.
1 n
S   ( xi  A) 2
n i1
2

در فرمولهای آماری به جای تقسیم بر  nواریانس را از مجموع مجذور انحرافات دادهها
تقسیم بر  n-1بدست میآورند .با جذر گرفتن از مقدار واریانس یکی از پرکاربردترین
شاخصهای پراکندگی به نام انحراف استاندارد 2بدست میآید .انحراف استاندارد شاخص
بسیار مفیدی است ،زیرا میتوان با کمک آن میزان پراکندگی هر توزیع پیوسته را برحسب
واحد اندازهگیری نشان داد .اما واریانس و انحراف استاندارد به واحد اندازهگیری دادهها
بستگی دارند .بنابراین برای مقایسهی دو مجموعه داده از شاخص دیگری مانند ضریب
تغییر استفاده میکنیم .ضریب تغییر از تقسیم انحراف استاندارد به میانگین بدست میآید و
به طور معمول با درصد نشان داده میشود.
 )2-3-3کوواریانس و ضریب همبستگی
در نظریهی احتماالت کوواریانس 3اندازهی تغییرات هماهنگ دو متغیر تصادفی است .اگر
دو متغیر یکی باشند ،کوواریانس برابر با واریانس خواهد بود.
1

Variance
Standard Deviation
3
Covariance
2
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برای مقادیر صفاتخاصهی  xو  yمقدار کوواریانس برابر است با:
1 n
) ( xi  x)( yi  y
n i1

Cov( x, y) 

که در آن  μxو  μyبه ترتیب میانگین برای دو صفتخاصهی  xو  yرا نشان میدهند.
چنانچه این مقدار صفر باشد ،میان دو صفتخاصه همبستگی وجود ندارد و دو صفتخاصه
دارای رابطهی خطی نیستند .مقدار مثبت آن نشان میدهد با افزایش یکی ،دیگری نیز
افزایش مییابد و مقدار منفی داللت بر این دارد که افزایش یکی باعث کاهش دیگری
میشود .اگر دو متغیر مستقل باشند ،کوواریانس آنها صفر است ولی عکس این موضوع
صحیح نیست .یعنی با صفر بودن کوواریانس دو متغیر تصادفی ،نمیتوان ادعا نمود آن دو
مستقل هستند .برای دادههایی با ابعاد  dمقادیر کوواریانس دوبهدوی آنها در ماتریسی
موسوم به ماتریس کوواریانس نگهداری میشود ،که عنصر سطر iام و ستون jام آن از
فرمول زیر محاسبه میشود:
1 n
)  ( xki  i)( xkj  j
n i1

Sij 

که در آن  xkiو  xkjبه ترتیب مقدار iام و jام از kامین نمونه داده است.
همبستگی به رابطهی بین دو متغیر اشاره میکند ،که میتوان آن را با کمک نمودار
پراکندگی نشان داد .ارزش مقداری آنرا ضریب همبستگی 1مینامیم و برای محاسبهی آن
از فرمولهای متفاوتی استفاده میشود که در ادامه فرمول چگونگی محاسبهی ضریب
همبستگی خطی نشان داده شده است.
)Cov( x, y
)Cov( x, y

)Cov( x, x)  Cov( y, y
)Var ( x)  Var ( y

Correlatio n( x, y) 

ضریب همبستگی فوق دارای دامنهای بین  -1و  +1است .مقدار صفر عدم همبستگی را
نشان میدهد و مقادیر  +1و  -1به ترتیب داللت بر همبستگی کامل مثبت و همبستگی
کامل منفی برای دو صفتخاصهی مزبور را دارد (شکل .)2-1

Correlation

1
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شکل  :2-1نمونهای از همبستگی کامل مثبت (شکل چپ) و همبستگی کامل منفی (شکل راست)

 )2-3-4توزیع نرمال
مهمترین توزیع پیوسته در آمار و احتمال ،توزیع نرمال 1است که اغلب متغیرهای تصادفی
پیوسته در طبیعت از آن پیروی میکنند .نمودار منحنی آن بستگی به دو پارامتر  μو σ2
دارد و به صورت زیر بیان میشود.
 ( x )2
2 2

e

1
2   2

P( x) 

که در آن  μمیانگین و  σ2واریانس توزیع است .منحنی آن به شکل یک زنگوله و تنها
دارای یک نقطهی ماکزیمم در  μاست (شکل  .)2-2توزیع نرمال یک توزیع متقارن است
و سطح زیر منحنی از ∞ -تا ∞ +ادامه دارد .برای تعیین سطوح مختلف زیرمنحنی از
جدول توزیع نرمال استفاده میشود.
تحت یک توزیع نرمال نزدیک به  68درصد از دادهها بین دو مقدار ) (μ−σو )(μ+σ
قرار میگیرند .درصد پوشش منحنی در شکل  2-2نشان داده شده است ،که برای دو و
سه برابر مقدار  σنیز برابر است با:
, (μ±3σ)=99.7%

(μ±2σ)=95.5%

,

(μ±σ)=68%

Normal Distribution

1
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توزیع نرمالی که میانگین آن صفر و واریانس آن برابر با یک باشد را توزیع نرمال
استاندارد 1مینامند.

شکل  :2-2نمونهای از منحنی توزیع نرمال

 )2-4لزوم آمادهسازی دادهها
پایگاه دادههای امروزی به دلیل حجم بسیار باال ،مستعد دادههای نادرست و ناسازگار

2

هستند .بطور حتم این دادههای ناقص و افزونه میتواند در نتایج عملیاتی مثل دادهکاوی
خلل ایجاد کند .اصطالح دادههای ناقص به وضعیتی اشاره میکند ،که دادههای موجود
حاوی اطالعات کافی جهت استخراج دانش جدید نیستند .عدم وجود مقدار 3برای یک
1

Standard
Inconsistent
3
Missing Data
2
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صفتخاصه نمونهای از این نوع داده است .هرگاه با دو یا تعداد بیشتری از نمونههای
یکسان برخورد کنیم ،یا تعدادی از صفاتخاصه با یکدیگر همبستگی قوی دارند ،در واقع
با دادههای افزونه روبرو هستیم .در این شرایط ممکن است با موضوع ناسازگاری دادهها
مواجه شویم .این خیلی مهم است که دادهها قبل از هرگونه اقدامی آزمایش شوند.
تحلیلگرها قبل از اینکه مدلی از دادهها را درست کنند ،یا از الگوریتمهای دادهکاوی
استفاده کنند ،باید خودشان با ماهیت دادهها آشنا باشند .اما با حجم زیاد دادهها این آشنایی
یا بسیار دشوار است و یا امکانپذیر نیست .حذف دادههای نادرست و اصالح کردن مقادیر
ناسازگار ،جمعآوری دادههای مورد نیاز برای تحلیل در انباردادهها و همچنین کاهش حجم
دادهها به منظور تسریع در عملیات با دادهها پیش از دادهکاوی به طور حتم موثر خواهد
بود.
به منظور تسهیل و بهبود فرایند دادهکاوی آمادهسازی دادهها 1یکی از مراحل اساسی تلقی
میشود .بسیاری از کارشناسان دادهکاوی در اینکه آمادهسازی دادهها یکی از بحرانیترین
مراحل موجود در فرایند استخراج دانش است ،اتفاق نظر دارند .نامفهوم بودن دادهها و
استفادهی نادرست از ابزار دادهکاوی ،میتواند این فرایند را در مسیری نادرست قرار دهد.
از اینرو میتوان گفت دادهکاوی فقط راهنمای استفاده از ابزاری برای مشکل مطرح شده
نیست ،بلکه یک فرایند بحرانی اکتشافی است و به همین دلیل دادهها باید برای این عمل
مهم درست و سازگار تعریف شوند .به دالیل فوق و همانطور که قبل از این نیز اشاره
کردیم ،بسیاری از کارشناسان حوزهی دادهکاوی ،آمادهسازی و تغییر شکل مناسب داده-
های اولیه را یکی از بحرانیترین گامها میدانند.
این نکته درست است که این مرحله وابسته به نوع برنامهی کاربردی است ،اما در بسیاری
از برنامههای کاربردی بدون در نظر گرفتن تکنیک دادهکاوی میتوان برخی از روشهای
آمادهسازی دادهها را استفاده نمود .اینکه کامپیوتر به تنهایی و بدون کمک انسان بتواند
بهترین روش آمادهسازی دادهها را انتخاب کند ،انتظار بیهودهای است .حتی انتظار نداریم
که روشهای به کاربرده شده برای آمادهسازی دادهها در یک برنامهی کاربردی بهترین
باشند.
Data Preparing

1
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تصور کنید شما مدیر یک سازمان هستید و تصمیم به تحلیل اطالعاتی از سازمان مزبور را
دارید .در میان دادهها صفاتخاصهای از پایگاه داده را انتخاب و در انتظار جواب میمانید.
مقادیر برخی از این صفاتخاصه در نمونهها نامشخص هستند .به عبارت دیگر دادههای
مورد نظر شما برای دادهکاوی ناتمام 1و یا میتوانند ناسازگار و نادرست باشند .این مسئله
میتواند در تصمیمگیری نهایی شما موثر باشد.
دادهها به دالیل متعددی میتوانند ناتمام یا ناقص باشند .بطور مثال مقادیر بعضی از
صفاتخاصه در زمان ورود در دسترس نبوده یا حداقل در آن زمان وجودشان الزامی نبوده
است .پایگاه دادهی آموزشی دانشگاه را تصور کنید .مشخصات دانشجو بدون مقدار برای
صفتخاصهی آدرس یا نام پدر میتواند ثبت شود .خطاهای انسانی و ماشین (مانند خطا
در انتقال دادهها و محدودیتهای سختافزاری) نیز میتواند در دادههای ما خلل ایجاد
کنند .در مرحلهی آمادهسازی دادهها مواردی اینچنین که باعث گیج شدن فرایند دادهکاوی
میشود را باید رفع نمود.
برخی اوقات دادهها باید از چندین منبع و یا فایل جمعآوری شوند .این منابع میتوانند
ناهمگن 2یا نامتجانس و از پایگاهدادههای مختلف جمعآوری شوند .در این صورت ممکن
است با صفاتخاصهای با مفاهیم یکسان ولی نامهای مختلف روبرو شوید و این باعث
افزونگی دادهها و شاید ناسازگاری آنها شود .موضوع دیگر مربوط به مقادیری است که
میتوان آنها را از دادههای دیگر بدست آورد .وجود این مقادیر حجم دادههای ورودی برای
دادهکاوی را افزایش میدهد .بطور مثال فرض کنید در پایگاه دادهی پزشکی یک
بیمارستان وزن و یا قد بیماران در بخشهای مختلف آن با واحدهای متفاوت اندازهگیری
و نگهداری میشوند.
استفاده از روشهایی نظیر شبکههای عصبی و الگوریتمهای ژنتیک در فرایند دادهکاوی
میتواند دلیلی برای تغییر شکل دادهها باشد .بطور مثال در پایگاهدادهی دانشگاه تغییر
نمرات دانشجویان از محدودهی صفر تا بیست به محدودهی صفر تا یک برای ورودی به

Incomplete
Heterogeneous

1
2
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الیههای شبکهی عصبی میتواند مفید باشد .همچنین تبدیل مقادیر به محدودهی خاص
و واحد میتواند به یکسانسازی تأثیر صفاتخاصهی مختلف نیز کمک کند.
شاید بطور کلی و خالصه بتوان دو وظیفهی زیر را برای مرحلهی آمادهسازی دادهها درنظر
گرفت:
 سازماندهی دادهها در یک شکل استاندارد تا برای پردازش در عمل دادهکاوی
مناسب باشند.
 آمادهسازی مجموعه دادهها تا الگوریتمهای دادهکاوی بتوانند با کارایی باالیی
اجرا شوند.
گاهی به تکنیکهای آمادهسازی دادهها ،تکنیکهای پیش پردازش دادهها 1نیز گفته می-
شود.
 )2-5تکنیکهای آمادهسازی دادهها
آمادهسازی دادهها به مراحل قبل از دادهکاوی اطالق میگردد ،هرچند از این تکنیکها
میتوان در حین اجرای الگوریتمهای دادهکاوی نیز استفاده نمود .همانطور که اشاره شد،
این مرحله گاهی با نام مرحلهی پیش پردازش دادهها نیز شناخته میشود .آمادهسازی
دادهها یکی از مهمترین گامها در فرایند توسعهی مدلها به شمار میرود .کیفیت دادههای
ورودی در سادهترین تحلیل تا ساخت مدلهای پیچیده یکی از کلیدهای موفقیت انجام
یک پروژه به حساب میآید .با توجه به این نکته که مقدار و پیچیدگی دادهها روز به روز
رو به افزایش است ،توانایی مدل جهت تولید نتایج بدردبخور بطور کامل به دادههای خوب
و درست ورودی متکی است.
در این بخش به بررسی تکنیکهای آمادهسازی دادهها در قالب چهار نوع عملیات پاالیش
دادهها ،2جمعآوری دادهها ،3تغییر شکل دادهها 4و کاهش حجم دادهها 5میپردازیم .توجه

1

Data Preprocessing
Data Cleaning
3
Data Integration
4
Data Transformation
5
Data Reduction
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کنید که برخی از روشهای ارائه شده برای یک دسته را میتوان برای گروه دیگر نیز به
کار برد.
 )2-5-1پاالیش دادهها
حتی در برنامههای کاربردی واقعی با مقدار بسیار زیاد دادهها ،میتوان نمونههایی را یافت
که مقداری برای صفاتخاصهی آنها وجود ندارد .اگر تکنیکها از الگوریتمهای قدرتمندی
استفاده کنند ،شاید این مقادیر ناقص در نتیجهی نهایی فرایند بیتأثیر یا حداقل کم اثر
باشند .اما تکنیکهای دادهکاوی کم و بیش به این مقادیر ناقص حساس هستند.
سادهترین راه حل برای این مشکل صرف نظر از نمونههای ناقص است و این در صورتی
امکانپذیر است که دادههای در دسترس به اندازهی کافی وجود داشته باشند و دادههای
ناقص کسر کوچکی از دادهها را تشکیل دهند .در مواردی که تعداد عضوهای دامنهی یک
متغیر کم یا تعداد دادههای ناقص کم باشند ،میتوان به صورت دستی نمونههای ناقص را
کامل کرد .همانطور که مشخص است ،این راهکار برای پایگاه دادهی بسیار بزرگ
زمانگیر است و از همه مهمتر تعیین مقدار برای دادههای ناقص حتی به صورت دستی
مشکل بزرگی است .استفاده از هر مقداری برای تکمیل دادههای ناقص ممکن است در
تحلیل نهایی موثر باشد .اما به هرحال شما مجبور هستید یا از این دادههای ناقص
صرفنظر کنید ،یا مقداری را برای آنها در نظر بگیرید.
در بسیاری از سیستمهای پایگاه دادهها برای جلوگیری از قرار دادن مقدار  NULLدر
پایگاه داده ،یک یا چند مقدار پیش فرض را برای آن صفتخاصه در نظر میگیرند .اما
همانند دیگر روشها میتوان گفت که همیشه مناسب یا امکانپذیر نیست.
برای متغیرهای عددی قرار دادن مقدار میانگین صفتخاصه در نمونههای ناقص ،روش
سادهی دیگری برای حل این مشکل است .روش دیگر این است که برای دستههای
یکسانی از نمونهها ،مقدار میانگین محاسبه و جایگزین شود .در این روش باید ابتدا با
کمک یک الگوریتم نمونهها در دستههای مختلف قرار داده شوند .سپس از آن برای
نمونههای موجود در هر دسته به صورت مجزا مقداری را جایگزین ویژگیهای ناقص
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خواهیم کرد .این مقدار میتواند میانگین مقادیر یک صفتخاصه در یک دسته یا مقدار
محاسباتی آماری دیگری مانند مُد باشد.
بدون شک این روشها با مشخص کردن مقدار برای دادههای ناقص باعث سوگیری
الگوریتمهای دادهکاوی میشوند .استفاده از تکنیکهایی موسوم به تکنیکهای تخمین
(مانند درخت تصمیم )1یکی از استراتژیهای مرسوم در برنامههای کاربردی دادهکاوی
است ،که میتواند در این گونه موارد به ما کمک کند.
راهکار مناسب دیگر اجرا و مقایسهی نتایج چندین روش متفاوت است .برای مثال میتوان
ابتدا از دادههای ناقص صرفنظر نموده و نتیجهی دادهکاوی را مشاهده و پس از آن با
جایگزین نمودن یک مقدار دوباره نتیجهی حاصل را مشاهده و تحلیل کنیم .توجه کنید در
تحلیل نهایی دادهها لزومی به ارائهی فقط یک نتیجه نیست.
تحلیل دادههای خارج از محدوده

2

اغلب در مجموعهی بزرگی از دادهها نمونههایی وجود دارند که رفتارشان با رفتار عمومی
نمونهها یکسان نیست .این رفتار یا کامل مختلف است و یا با دیگر نمونهها ناسازگارند .به
عبارتی دیگر همیشه دادههای ما ناقص نیستند ،میتوانند وجود داشته باشند ،اما با رفتاری
متفاوت از اکثر نمونههای موجود .وجود این نمونهها میتواند دالیل متعددی مثل خطاهای
ماشین یا خطاهای انسانی یا وجود انحرافی در یک متغیر اندازهگیری شده باشد.
اکثر پایگاه دادههایی که در جهان خارج قرار دارند ،شامل دادههایی گمشده و کم ،نامعلوم
و ناقص یا اشتباه هستند .در یک سیستم پایگاه دادهها وجود شروط جامعیت 3مناسب می-
تواند از وقوع درصدی از این موارد جلوگیری کند .اما با این حال مقادیری هستند که
وجودشان مجاز است ولی با دیگر نمونهها متفاوت هستند.
برخی از الگوریتمهای دادهکاوی تأثیر این دادههای خارج از محدوده را نادیده میگیرند و
یا با کمک برخی از الگوریتمهای مرحلهی آمادهسازی دادهها آنرا حذف میکنند .حذف

1
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3
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این نمونهها درصورت درست بودن آنها بطور حتم در نتیجهی نهایی موثر است .به عالوه
قابلیت تشخیص آنها برای حذف نیز خود چالش دیگری است.
شاید بتوان به صورت خوشبینانه این طور بیان کرد که در اکثر برنامههای کاربردی این
دادهها خیلی مفید نیستند و نتیجه خطاهایی هستند که در جمعآوری دادهها بوجود آمدهاند،
اما همیشه این طور نیست .نمرات درسی یک کالس  51نفره را در نظر بگیرید .اینکه
تعداد کمی از دانشجوها (برای مثال  2نفر) نمرهی بسیار باال و یا بسیار پایینی کسب کرده
باشند و مابقی نمراتی مانند  12یا  13و یا  14داشته باشند دور از ذهن نیست .حداقل
نمرات برای دانشجویان ( 2دانشجوی مذکور) وجود دارند و میتواند ما را گمراه کند .برای
مثال برای بیان میانگین نمرات این کالس بهتر است میانگین بدون احتساب آن  2نمره
محاسبه شود .چرا که میانگین بسیار تحت تأثیر مقادیر بزرگ یا کوچک (نسبت به اکثر
دادهها) قرار میگیرد .راههای مختلفی برای تشخیص این نمونههای خارج از محدوده
وجود دارند ،که در ادامه به بعضی از آنها اشاره میکنیم.
در فضای یک تا سه بُعدی میتوانیم از نمایش و تجسمسازی 1دادهها برای تشخیص
استفاده کنیم .عدم وجود روشهای مناسب تجسمسازی برای ابعادی باالتر از سه از جمله
محدودیتهای این روش به شمار میرود.
یکی از سادهترین راهکارها برای نمونههایی در فضای یک بُعدی استفاده از توابع آماری
است .محاسبهی میانگین و انحراف استاندارد و تعریف تابعی از این دو مقدار برای سطح
آستانه دادهها میتواند در تشخیص دادههای خارج از محدوده به ما کمک کند .این روش
برای دادههایی که توزیع آنها شناخته شده باشد ،مناسب است .برای مثال تابع زیر که از
میانگین ( )Meanو انحراف استاندارد ( )St_Devاستفاده میکند ،میتواند در شناسایی
نمونههای مزبور کمک کند.
Threshold  Mean  2 St _ Dev

دادههایی که در محدودهی دو مقدار  Thresholdقرار نمیگیرند ،به عنوان دادههای
خارج از محدوده شناخته میشوند.
Visualization

1
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از میان روشهای دیگر که محدودیتهای استفاده از توابع آماری و پارامترها در آن کمتر
باشد میتوان به روشهای تشخیص مبتنی بر فاصله 1اشاره کرد .همانطور که از نام روش
مشخص است در این راهکار فاصلهی میان نمونهها محاسبه میشود .پس از آن هر نمونه
که از سایرین به اندازهی کافی دور باشد و یا به اندازهی کافی دارای همسایههایی با
فاصلهی مشخص نباشد ،خارج از محدوده تشخیص داده میشود .برای مثال در یک روش
اگر فاصلهی یک نمونه با حداقل تعداد  pنمونهی دیگر بیشتر از مقدار معین  dباشد ،این
نمونه خارج از محدوده تشخیص داده میشود .این روش برای دادههایی با ابعاد بزرگ نیز
عملکرد مناسبی دارد ،ولی مقدار پارامترهای  pو  dباید به دقت انتخاب شوند .در ضمن
مفهوم کلیدی فاصله نیز باید به روشنی تعریف شود .در فصلی که در آن روشهای
خوشهبندی 2توضیح داده میشوند ،بیشتر به مفهوم فاصله میپردازیم.
روشهایی مانند دستهبندی ،3خوشهبندی و رگرسیون 4روشهای رایجی هستند که نه تنها
در بسیاری از تکنیکهای آمادهسازی دادهها که در سراسر فرایند دادهکاوی نیز از آنها
استفاده میشود .این روشها میتوانند جهت پاالیش دادهها نیز به ما کمک کنند.
دستهبندی دادهها
دادههای کمّی را میتوان دستهبندی کرد و این تکنیک هم میتواند به منظور تشخیص و
حذف دادههای نویز 5و مزاحم استفاده شوند ،هم اینکه برای کاهش حجم دادهها نیز روش
مفیدی است .فرض کنید که صفتخاصهای شامل یک سری دادههای کمّی با محدودهی
مشخص و قابل شمارش است .در صورت کاهش تعداد دادهها میتوانیم امیدوار باشیم تا
روشهای دادهکاوی کارایی بهتری از خود نشان میدهند.
دادهها میتوانند به طرق مختلفی دستهبندی و پس از آن دادههای هر دسته با یک مفهوم
کلیتر دیگری نمایش داده شوند .اغلب این مفهوم کلیتر یک شاخص مرکزی مانند مقدار

1

Distance-Based Outlier Detection
Clustering
3
Binning Methods
4
Regression
5
Noise
2
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میانگین ،نما و یا میانه در هر دسته است .اگر تعداد دادهها خیلی زیاد نباشد ،برای پیدا
کردن معیارهای مرکزی و پراکندگی و بررسی خواص دادهها احتیاج به دستهبندی آنها
نیست ،ولی اگر تعداد دادهها زیاد باشد ،مفید خواهد بود اگر آنها را دستهبندی نماییم.
برای دادههایی با حجم متوسط و زیاد مقدار میانگین یا مُد و برای مواقعی که حجم دادهها
محدود و کم هستند ،مقادیر کناری دستهها میتواند انتخاب مناسبی باشد.
برای مثال مجموعهی  11عضوی { }3,2,1,5,4,3,1,7,5,3را در نظر بگیرید (با اغماض
نسبت به تعریف مجموعهها در ریاضی ،که در آن عضو تکراری وجود ندارد) .ابتدا این
مجموعه را مرتب میکنیم .مجموعه مرتب شدهی { }1,1,2,3,3,3,4,5,5,7را در سه
گروه دستهبندی میکنیم.
{}4,5,5,7

,

,

{}3,3,3

{}1,1,2

با استفاده از مقدار میانگین ،سه دسته به صورت زیر نمایش داده میشوند:
{}5/25,5/25,5/25,5/25

,

{}3,3,3

{}1/33,1/33,1/33

,

با محاسبهی مقدار مُد در هر دسته نمایش به صورت زیر است:
{}5,5,5,5

,

{}3,3,3

,

{}1,1,1

و باالخره میتوانیم از مقادیر کناری دستهها برای نمایش آنها استفاده کنیم:
{}4,4,4,7

,

{}3,3,3

,

{}1,1,2

همانطور که از مطالب باال استنباط میشود ،انتخاب تعداد و اندازهی دستهها خیلی مهم
است .تعیین نمودن تعداد دستههای مناسب در مورد هر مجموعه از دادهها بستگی به
تشخیص و ابتکار و تجربهی شخص تحلیلگر دارد .اما نوع دادهها ،تعداد و پراکندگی آنها
در تعیین تعداد دستهها نمیتواند بیتأثیر باشد .در تعیین تعداد دستهها باید دقت کرد ،زیرا
اگر تعداد آنها کم انتخاب شوند ،اندازههای کمّی بصورت فشرده درمیآیند و اطالعات
اساسی ظاهر نمیگردد و دقت کم میشود .برعکس هرقدر تعداد دستهها زیادتر باشد،
جزییات دادهها بهتر مشخص میگردد ،ولی گسترش دستهها ،محاسبه و نتیجهگیری را
مشکل میسازد .از این رو بهتر است تعداد گروهها با تعداد دادهها متناسب باشد.
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یکی از روشهای سادهی تعیین تعداد دستهها برای تعداد  nداده استفاده از فرمول زیر
است:
K=1+3.3×log n
در این فرمول عدد محاسبه شده برای  Kدر نهایت گرد میشود.
تعیین فاصلهی دستهها با تعداد آنها مرتبط است .بیشتر اوقات دستهها دارای فواصل
مساوی هستند ،ولی ممکن است فاصلهی دستهها را از فرمول زیر محاسبه کنیم:
D=R/K
که در آن  Rدامنه تغییرات و  Kتعداد دستهها است ،که میتوان با راهکار ذکر شده در
باال آن را بدست آورد .طبیعی است حاصل تقسیم باال نیز در نهایت گرد میشود.
روش دیگر برای مشخص کردن تعداد عضوهای هر دسته به صورتی است که میانگین
فواصل مقادیر یک دسته از میانگین یا میانهی دستهی خودش به حداقل برسد .به طور
معمول در اجرای الگوریتم برای فاصلهی میانگینها مجذور و برای فاصلهی میانهها قدر
مطلق لحاظ میشود .روش را با یک مثال دنبال میکنیم.
مجموعهی { }6,8,1,2,9,2,2,8,1,5را پس از مرتب کردن اعضاء به سه دستهی زیر
گروهبندی کردهایم:
{}6,8,8,9

,

{}2,2,5

,

{}1,1,2

برای هر دسته مُد را محاسبه میکنیم.
{}1,2,8
فاصلهی عضوهای هر دسته با مُد همان دسته را به عنوان خطای هر عضو محاسبه و با
یکدیگر جمع خواهیم کرد .عدد حاصل میتواند ما را در انتخاب تعداد اعضاء گروه کمک
کند .در مورد مثال مورد نظر این عدد برابر است با:
|Error=|1-1|+|1-1|+|2-1|+\2-2|+|2-2|+|5-2|+|6-8|+|8-8|+|8-8|+|9-8
=7

با انتقال عناصر کناری هر دسته به دستهی همسایه روش را تکرار و مقدار خطای حاصل
محاسبه میشود .این کار تا جایی ادامه پیدا میکند تا مقدار خطا به حداقل خود برسد.
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برای مثال مزبور با انتقال  2از دستهی دوم به اول و همچنین انتقال  6از دستهی سوم به
دوم گروهها به صورت زیر اصالح میشوند:
{}8,8,9

{}5,6

,

,

{}1,1,2,2,2

مقدار مُد برای  3دسته برابر است با:
{}2,5,8
و مقدار خطای بدست آمده به عدد  4کاهش مییابد.
Error=1+1+0+0+0+0+1+0+0+1=4
خوشهبندی
فرایند گروهبندی مجموعهای از دادهها و قرار دادن آنها در طبقاتی از نمونههای مشابه
خوشهبندی نام دارد .یک خوشه مجموعهای از دادههاست که نسبت به دیگر دادههای
همان خوشه شبیه بوده ولی متفاوت از نمونههای دیگر خوشهها هستند.
تحلیل خوشهها یکی از فعالیتهای مهم انسانی است .در واقع انسان در کودکی میآموزد
که چگونه بین اشیاء مختلف فرق بگذارد .این امر به دلیل افزایش مستمر طرحهای
ناخودآگاه دستهبندی اشیاء در ذهن اوست .تحلیل خوشهها کاربردهای بسیار مختلفی از
جمله تشخیص الگو ،1تحلیل دادهها ،پردازش تصاویر 2و تحلیلهای تجاری دارد .با این
شیوه میتوان مناطق پرجمعیت و کمجمعیت را شناسایی نمود و بدین ترتیب پراکندگی و
همبستگیهای جالب میان خصوصیات دادهها را کشف نمود.
در عالم تجارت ،خوشهبندی به بازاریان کمک میکند که در میان مشتریان خود گروههای
متمایز و متفاوتی را پیدا کنند و یا گروههای مشتریان را بر اساس الگوهای خرید مشخص
سازند .خوشهبندی همچنین میتواند به ما کمک کند تا اسناد موجود در اینترنت را برای
کشف اطالعات ،طبقهبندی کنیم .تحلیل خوشهها به عنوان عملکردی برای دادهکاوی را
میتوان ابزاری مستقل برای کسب آگاهی از پراکندگی دادهها دانست .همچنین مشاهدهی
خصوصیات هر خوشه و تمرکز بر مجموعهی خاصی از خوشهها برای انجام تحلیلهای

Pattern Recognition
Image Processing

1
2
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بیشتر مناسب است .خوشهبندی میتواند یک عمل پیشپردازش برای الگوریتمهای دیگر
که در خوشههای شناسایی شده به کار میروند ،باشد.
خوشهبندی یکی از شاخههای دشوار تحقیقاتی است که کاربردهای گوناگون آن شرایط
خاصی را نیز میطلبد .به دلیل حجم زیاد اطالعات جمعآوری شده در پایگاهدادهها،
خوشهبندی به موضوعی بسیار جدی در تحلیل دربارهی دادهها تبدیل شده است .از
تکنیکهای خوشهبندی برای تشخیص دادههای خارج از محدوده و یا دادههای ناقص
میتوان استفاده کرد .توضیحات مفصلتر در مورد خوشهبندی و الگوریتمهای مربوط به
آن در فصلهای هشتم و نهم ارایه شدهاند.
رگرسیون
این تکنیک آماری قدرتمند میتواند در کلیهی مراحل فرایند دادهکاوی دادهها استفاده
شود .رگرسیون خطی ،1رگرسیون چندگانه 2و رگرسیون غیرخطی 3از انواع آن به شمار
میروند.
در رگرسیون خطی دو نمونهی مختلف از دادهها به صورت یک خط راست مدلسازی
میشوند .خط رگرسیون ابزاری است برای پیشبینی مقدار یک متغیر بر حسب متغیری که
به آن وابسته است .در واقع برای مدلسازی مقادیر دو صفتخاصه ،خطی را مییابیم که
به همهی زوج مقادیر این دو صفتخاصه نزدیک باشد .چنانچه زوجهای مرتب بر روی
یک خط راست نباشند ،برای هر زوج و خط رگرسیون خطایی وجود دارد .این خط به
نحوی انتخاب خواهد شد تا خطا به حداقل خود برسد .به حداقل رساندن مجموع مربعات
خطاها 4روش مرسومی است که در بیشتر موارد از آن استفاده میشود.
برای دو متغیر  Xو  Yمعادلهی خط زیر را در نظر بگیرید:
Y=α+βX

1

Linear Regression
Multiple Regression
3
Nonlinear Regression
4
Sum of Square Errors
2

55

فصل دوم :آمادهسازی دادهها

مقادیر  αو  βاز فرمولهای زیر بدست میآیند و با نام ضریب همبستگی 1رگرسیون
شناخته میشوند.
 Y X
) ( xi  X )( yi  Y
2

n

i 1



n




) ( xi  X
i 1

که در آن  Xو  Yبه ترتیب میانگین زوجهای مرتب هستند و xiها و yiها نیز مقادیر
نمونههای موجودند که تعدادشان به  nمیرسد.
رگرسیون چندگانه حالت توسعهیافتهای از رگرسیون خطی است ،با این تفاوت که در آن
بیش از دو متغیر وجود دارند و مقدار یکی با توجه به دیگر متغیرها تخمین زده میشود.
صورت کلی آن به شکل زیر است:
Y    1X 1   2 X 2

در اینجا نیز میتوانیم از روش حداقل کردن مجموع مربعات خطاها استفاده و مقادیر
ضرایب یعنی  و   1و   2را محاسبه کنیم .بسیاری از مسائل با رگرسیون خطی حل
میشوند.
در رگرسیون خطی همان طور که از نام آن مشخص است ،دادهها را با معادلهی یک خط
مدلسازی میکنیم .حال آنکه در بعضی از مواقع الزم است ارتباط بین متغیرها بوسیلهی
یک تابع چندجملهای 2مدلسازی شود .خیلی از مشکالت غیرخطی را میتوان به خطی
تبدیل کرد ،اما این تبدیل گاهی به سادگی امکانپذیر نیست .لذا برای بدست آوردن
حداقل مربعات باید از فرمولهای پیچیدهای استفاده کرد.
علیرغم استفادهی گسترده از رگرسیون خطی مدلهای دیگری از رگرسیون نیز وجود
دارند که برای موارد خاصی مفیدند .در رگرسیون خطی عملکرد مقادیر پیوسته که یکی از
انواع مرسوم از دادههای کمّی است ،مدلسازی میشود.

Coefficient
Polynomial

1
2
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با تعمیم مدلهای خطی میتوانیم برای متغیرهای طبقهبندی شده نیز تخمینی داشته
باشیم .رگرسیون لُجستیک 1و رگرسیون پویسون 2انواع دیگری از رگرسیونها هستند که
این کار را انجام میدهند .امروزه نرمافزارهای بسیاری مانند SAS ,SPSS ,S-Plus
وجود دارند ،که میتوان از آنها برای حل مسائل رگرسیون کمک گرفت.
 )2-5-2جمعآوری دادهها
جمعآوری و ترکیب دادهها از چندین منبع به درون یک محل منسجم به نام انباردادهها

3

یکی از وظایف اولیه در فرایند دادهکاوی محسوب میشود .این منابع میتواند شامل چند
پایگاهدادهی ناهمگن 4باشد .افزونگی و در نتیجه ناسازگاری دادهها یکی از مسائل مهمی
هستند ،که در جمعآوری دادهها باید به آن توجه کرد.
صفاتخاصهی یکسانی که از منابع مختلف جمعآوری میشوند را میتوان توسط دادههای
مِتا 5که معموالً هر پایگاهداده یا انبارداده شامل آن است ،تشخیص داد و بدین ترتیب از
افزونگی جلوگیری نمود.
نگهداری و یا حذف صفاتخاصهای که مقادیر آنها از مقدار دیگر صفات مشتق میشوند،
به دلیل استفاده از فرایند دادهکاوی بر میگردد .چنانچه بدست آوردن این صفات مشتق
شده از پیچیدگی زمانی باالیی برخوردار باشد ،بهتر آن است که این صفات نگهداری
شوند .درغیراینصورت با تشخیص مناسب ،آنها را حذف میکنیم .با محاسبهی همبستگی
میان صفاتخاصه میتوان این نوع افزونگی را کنترل نمود .در هر حال تشخیص افزونگی
بین صفاتخاصه میتواند به تشخیص در سطح نمونهها نیز منجر شود.
تفاوت در طریقهی نمایش داده ها ،مقیاس و واحدهای مختلف اندازه گیری و همچنین
کدگذاری ویژگیها میتواند مشکالتی را در این مرحله برای ما ایجاد کند .بطور مسلم این
ناهمگونی معنایی دادهها چالش بزرگی است که به راحتی و فقط با محاسبهی فرمول و به

1

Logistic Regression
Poisson Regression
3
Data Warehouse
4
Heterogeneous
5
Metadata
2
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صورت خودکار نمیتوان بر آن فائق شد .لذا در این مرحله دانش تحلیلگر و طراحی خوب
پایگاهدادهها میتواند کمک بزرگی محسوب شود.
 )2-5-3تغییر شکل دادهها
شکل مناسب داده ها به عنوان ورودی الگوریتم های دادهکاوی نقش به سزایی در این
فرایند بازی میکند و در مرحلهی آمادهسازی داده ها این نقش پررنگ است .تکنیک های
تغییر شکل داده ها متکی به مشکل نیستند و اغلب در اجرا نتایج بهتری از دادهکاوی را
سبب میشوند.
استفاده از توابع تجمعی ،1نرمال سازی ،2خوشهبندی و رگرسیون روشهای مرسومی
هستند که برای تغییر و تبدیل شکل داده ها میتوان از آنها استفاده نمود .فراموش نکنید
انتخاب روش مناسب به ماهیت دادهها ،مقدار آن و اهداف داده کاوی بستگی دارد.
در جمع آوری داده ها و ساخت انبارداده ها از توابع تجمعی نظیر ماکزیمم ،مینیمم ،میانگین
و مجموع استفاده میشود .این توابع عالوه بر تغییر شکل دادهها میتوانند از حجم آن نیز
بکاهند .در فصل بعدی در مورد انبار دادهها و ابزارهایی که میتوان با کمک آنها دادههای
این مخازن دادهها را تحلیل نمود ،شرح خواهیم داد.
روش های نرمالسازی معموالً برای مواردی که محاسبهی فواصل بین نمونهها در داده
کاوی مطرح است ،مفیدند .در این روش مقادیر اندازهگیری شده به محدودهی جدیدی
نگاشت میشوند .این محدودهی جدید با توجه به الگوریتمهای موجود بیشتر بین  1تا  1یا
بین  -1تا  1انتخاب می شود .سه روش مرسوم برای نرمالسازی در ادامه توضیح داده
شدهاست.
 روش اول بوسیلهی حرکت نقطهی اعشار در دادهها ،محدودهی جدید را
درست میکند .برای تبدیل مقدار یک داده در این روش فقط کافی است
آن را بر عددی که توانی از ده است ،تقسیم کنیم .این عدد با توجه به
حداکثر قدرمطلق مقادیر موجود تعیین میشود .بطور مثال فرض کنید
Aggregation Functions
Normalization

1
2
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محدودهی مقادیر موجود بین  376تا  -811باشد .بزرگترین قدرمطلق در
این مجموعه عدد  811است .برای اینکه این اعداد در محدودهی  -1تا
 1قرار گیرند ،فقط کافی است آنرا بر ( 1111ده به توان سه) تقسیم
کنیم .همین کار را با مابقی مقادیر تکرار میکنیم.
 با داشتن حداکثر و حداقل مقادیر موجود میتوانیم با فرمول زیر آنها را به
هر محدودهی جدید دلخواهی نرمال سازی کنیم.
v  Min
( NewMax  NewMin )  NewMin
Max  Min

v

که در آن  Minو  Maxبه ترتیب مقدار حداقل و حداکثر موجود برای
صفتخاصهی مورد نظر و  NewMinو  NewMaxمحدودهی جدید
است .این روش یک تغییر شکل خطی بر روی داده های اولیه را اجرا
میکند.
 نرمال سازی نوع سوم برای مواقعی مناسب است ،که در نمونه های
صفتخاصه مقدار خارج از محدوده وجود داشته باشد و همینطور مقدار
حداکثر و حداقل دادهها مشخص نیستند .این روش از میانگین و انحراف
استاندارد صفاتخاصه استفاده میکند .برای تبدیل مقدار  Voldبه مقدار
جدید  Vnewاز فرمول زیر استفاده میکنیم.
Vold  Mean
St _ Dev

Vnew 

که در آن  Meanمیانگین مقادیر صفتخاصهی مورد نظر و St_Dev
انحراف استاندارد همان مقادیر است.
 )2-5-4کاهش دادهها
پاالیش داده ها و تغییر شکل آنها و همچنین تکنیکهایی که در مرحلهی جمع آوری
دادهها استفاده میشوند ،برای داده هایی با حجم پایین و حتی متوسط مناسب هستند.
استخراج دانش از دادههایی با حجم بسیار باال مستلزم صرف زمان زیادی است .بنابراین
منطقی به نظر میرسد که ما روش هایی را برای کاهش اندازهی داده ها به کار ببریم.
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شاید با مقدار زیاد داده ها نتایج بهتری را بتوانیم بدست آوریم ،ولی نمیتوان به جرأت
گفت داده های کم ،دارای بار اطالعاتی کمی هستند .تکنیکهای کاهش دادهها میتوانند
بدون از دست دادن درستی دادهها و بدون به مخاطره انداختن نتایج نهایی دادهکاوی وارد
عمل شوند .کاوش بر روی دادههای کمتر هم سریعتر و هم کارآتر است .بطور حتم با
کاهش دادهها در مراحل مختلف دادهکاوی ،سادگی ارائه و نمایش دادهها را نیز به همراه
خواهیم داشت ،به نحوی که مدل قابل فهمتر خواهد بود.
تسریع در فرایند دادهکاوی ،افزایش دقت و کارایی و سادهسازی دادهها از اهداف کلی
روشهای کاهش دادهها تلقی میشوند .اما دستیابی همزمان به تمام این اهداف شدنی
نیست .لذا نگهداری این اهداف در سطح مطلوب و برقراری توازن بین آنها روشی مناسب
و امکانپذیر به نظر میرسد .تصمیمگیری در مورد روش انتخابی کاهش دادهها به دانشی
که در مورد برنامهی کاربردی داریم ،برمیگردد و روشن است که یک روش و تکنیک
شناخته شدهی بهینه برای کلیهی کاربردها وجود ندارد.
در تکنیکهای کاهش دادهها عمل کاهش میتواند در سه سطح انجام شود .کاهش
صفاتخاصه(ستون) ،1کاهش نمونهها(سطر) 2و کاهش در مقادیر یک صفتخاصه.3
الگوریتمهایی که از هر سه عمل فوق پشتیبانی میکنند ،ساده نیستند ،به خصوص
هنگامی که باید بر روی حجم زیادی از داده ها اجرا شوند .به کار بردن حداقل تالش
همراه با حداکثر کارایی در انتخاب دادهها برای اجرای فرایند دادهکاوی از اهداف مهم
تکنیکهای کاهش دادههاست .همان هدفی که مرحلهی آمادهسازی دادهها دنبال میکند.
 )2-5-4-1کاهش صفاتخاصه
تکنیکهای کاهش صفاتخاصه و یا به عبات دیگر انتخاب صفاتخاصهی 4مناسب بر
اساس دانش برنامهی کاربردی و تعریف یک معیار ،میتوانند زیرمجموعهای مناسب از
صفاتخاصهی اولیه را انتخاب کنند.
1

Columns Reduction
Rows Reduction
3
Value Reduction
4
Attribute Selection
2
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چنانچه دادههای اولیه حاوی تعداد صفاتخاصهی کمی باشد ،ممکن است کلیهی
زیرمجموعههای صفاتخاصه را جهت یافتن صفاتخاصه بهینه بررسی کنیم .در این
حالت که تعداد صفاتخاصه کم است ،با تعریف پارامتر یا تابعی برای ارزیابی ،کلیهی
حاالت میتوانند کنترل شوند .پارامترهای ارزیابی بر اساس سازگاری نمونهها ،محتویات
آنها ،فاصلهی بین نمونهها و یا وابستگیهای آماری تعریف میشوند.
مجموعه دادهها میتواند شامل صدها یا بیشتر صفتخاصه باشد ،که خیلی از آنها نامربوط
یا افزونه هستند .به طور مثال در پایگاه دادهی دانشگاه برای ارزیابی سطح دانش
دانشجویان کلیهی نمرات درسها جمعآوری میشوند .در حالیکه میتوان با جمعآوری
نمرات دروس مشترک در رشتههای مختلف مثل دروس ریاضی ،فیزیک ،زبان و حتی
مبانیکامپیوتر تحلیل خوبی در زمینهی سطح دانش دانشجویان ارائه کرد .توجه داشته
باشید ،صفاتخاصهی نامربوط مثل شمارهی دانشجویی و آدرس در مرحلهی جمعآوری
دادهها یا در دیگر مراحل کنار گذاشته میشوند.
به هر حال انتخاب صفاتخاصه مفید میتواند مشکل و زمانبر باشد ،به خصوص هنگامی
که رفتار دادهها خوب شناخته شده نیست .نکتهی حائز اهمیت اینکه کاهش صفاتخاصه
مرتبط و نگهداری صفات خاصه نامربوط باعث گیجی الگوریتمهای دادهکاوی و منجر به
استخراج الگویی ضعیف یا نادرست میشود .عمل کاهش ابعاد در شِمای پایگاهداده با
حذف صفاتخاصه از آن آغاز میشود و مطمئن باشید این کاهش ،الگوهای استخراج شده
را قابل فهمتر میسازد.
از یک نقطه نظر میتوان انتخاب یک زیرمجموعهی مناسب را همانند الگوریتمهای
جستجو فرض کرد .باید از یک مجموعهی  nعضوی صفاتخاصه زیرمجموعهای مناسب
را مشخص کنیم .طبیعی است در صورت بررسی کل حاالت باید  2n-1حالت بررسی
شوند .به طور معمول با مقدار  nبزرگ فضای جستجو بسیار گسترده است .در حالی که با
 nکوچک میتوان همهی فضا را برای انتخاب بهتر جستجو کرد .به هر حال با داشتن
تعداد زیاد صفاتخاصه ،جستجوی جامع در این فضا برای پیدا کردن زیرمجموعهی
مناسب هزینهبر خواهد بود و شاید امکانپذیر نباشد .استفاده از الگوریتمهای حریصانه و
الگوریتمهای ژنتیک میتواند به ما کمک کند.
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میتوان با مجموعهی کاملی از صفاتخاصه شروع و با اجرای یک الگوریتم در هر مرحله
صفاتخاصهای را حذف کنیم تا به مجموعهی بهینه برسیم .یا اینکه با مجموعهی تهی
شروع و با اجرای الگوریتم در هر مرحله صفاتخاصهی مناسبی را به این مجموعه اضافه
کنیم تا به مجموعه جواب نزدیک شویم .به عبارت دیگر روش میتواند از باال به پایین یا
بالعکس ،از پایین به باال عمل کند .تقریباً اکثر الگوریتمهای موجود برای بررسی و انتخاب
صفاتخاصهی مناسب به وسیلهی یکی از این دو روش عمل میکنند.
گاهی الگوریتمهای طبقهبندی 1نیز میتواند در کاهش ابعاد استفاده شوند .الگوریتمهای
درختهای تصمیم 2مثل  ID3و  C4.5بطور طبیعی نامزد خوبی برای این کار هستند.
این درختها ساختاری همانند فلوچارتها دارند ،که هر گرهی غیربرگ شرطی بر روی
یک صفتخاصه و هر شاخه با توجه به نتیجهی شرط به گرهی بعدی اشاره میکند .در
گرههای برگ یا گرههای پایانی ،برچسب کالسی مشخص میشود و در گرههای میانی
بهترین صفاتخاصه به منظور طبقهبندی دادهها انتخاب میشوند .هر درخت تصمیم
معموالً شامل تمام صفاتخاصه نیست و صفاتخاصهی ظاهر شده در درخت حداقل
صفاتخاصهای هستند که میتوان برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده نمود .بنابراین
درختهای تصمیم میتوانند به عنوان روشی برای کاهش ابعاد دادهها استفاده شوند.
الگوریتمهای دیگر طبقهبندی نیز به همین طریق میتوانند مفید باشند .البته فراموش
نکنید دادههای ورودی این روشها دارای برچسب کالسی برای هر نمونه است .اطالعات
بیشتر در مورد الگوریتمهای طبقهبندی را میتوانید در فصلهای ششم و هفتم
جستجوکنید.
روشهای کاهش ابعاد داده به دو دستهی روشهای مبتنی بر استخراج ویژگی و همچنین
روشهای مبتنی بر انتخاب صفتخاصه تقسیم میشوند .در روشهای اول یک فضای
چند بُعدی به یک فضایی با ابعاد کمتر نگاشت میشود .در واقع با ترکیب صفاتخاصهی
موجود ،تعداد کمتری ویژگی بوجود میآورند ،بطوریکه این ویژگیها دارای تمام یا بخش
اعظمی از اطالعات موجود در صفاتخاصهی اولیه باشند .این روشها به دو دستهی خطی
Classification Algorithms
Decision Tree

1
2
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و غیرخطی تقسیم میشوند و تکنیک  PCAکه در ادامه به توضیح آن میپردازیم،
بهترین روش برای کاهش ابعاد دادهها به صورت خطی است .در روشهای مبتنی بر
انتخاب صفاتخاصه سعی و تالش میشود با انتخاب زیرمجموعهای از ویژگیهای اولیه،
ابعاد دادهها کاهش داده شود.
روشهای بسیار زیادی وجود دارند که میتوانند جهت کاهش ابعاد دادهها ،صفاتخاصهی
مناسب را انتخاب کنند .در این بخش فقط برای فهم بهتر چند گونه از آنها توضیح داده
میشود.
بررسی صفاتخاصه بصورت مجزا برای کاهش ابعاد
یکی از تکنیکهای موجود برای انتخاب صفاتخاصهی مناسب ،استفاده از میانگین و
واریانس دادههاست .چنانچه توزیع دادهها نرمال باشد ،این تکنیک به خوبی جوابگو است.
هنگام استفاده از این تکنیکها دادهها دارای برچسب کالس هستند .به عبارت دیگر
نمونهها دستهبندی شدهاند .مقایسه کردن مقادیر میانگین صفاتخاصه که با مقدار
واریانس نرمالسازی شدهاند ،یکی از تکنیکهای رایج آماری مورد استفاده است.
محاسبهی همبستگی میان دادهها نیز از دیگر تکنیکهای شناخته شدهی آماری در این
زمینه است.
دادههای جدول  2-1و صفاتخاصهی  Xو  Yرا برای انتخاب یک زیرمجموعهی مناسب
در نظر بگیرید .در این جدول کالس دادهها نیز با نام  Classمشخص شده است.
جدول  :2-1دادههای آزمایشی با دو صفتخاصه و یک برچسب کالس

Class
A
B
A
A
B
A

Y
7
9
6
5
7
9

X
3
2
6
5
8
4
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از عبارت زیر میتوان جهت انتخاب صفاتخاصهی مناسب هنگامی که دادهها در دو
کالس  Aو  Bقرار دارند (مانند جدول  ،)1-1استفاده کرد .مقدار آستانهی TherVal
توسط کاربر تعیین میشود.
 TherVal

)Mean( A)  Mean( B
)Var ( A) Var ( B

N1
N2

که در آن  Meanو  Varبه ترتیب توابعی هستند که مقدار میانگین و واریانس را برای
کالسهای مربوطه محاسبه میکنند .تعداد نمونهها نیز در هر کالس با  N1و N2
نمایش داده شده است .این عبارت برای هر یک از صفاتخاصه محاسبه میشود .سپس
کاربر با تعیین یک حد آستانه میتواند صفاتخاصه مناسب را مشخص سازد .اجازه دهید
برای فهم بهتر عبارت فوق را برای دادههای جدول  1-1محاسبه کنیم .دادهها در دو
کالس  Aو  Bقرار دارند که سهم کالس  Aچهار نمونه از کل دادهها و سهم کالس B
برابر با دو نمونه است.
}XA={3,6,5,4
}XB={2,8
}YA={7,6,5,9
}YB={9,7
مقدار میانگین و واریانس برای دادهها به صورت مجزا برای هر کالس برابر است با:
Mean(XB)=5.00 Mean(YA)=6.75 Mean(YB)=8.00
Var(YB)=1.00

Var(YA)=2.20

Var(XB)=9.00

Mean(XA)=4.50
Var(XA)=1.25

پس از جایگذاری مقادیر در عبارت نتایج بدست میآیند.
Sx  (Var ( XA) / N1  Var ( XB) / N 2  (1.25 / 4  9 / 2)  2.1937
Sy  (Var (YA) / N1  Var (YB) / N 2  (2.20 / 4  1 / 2)  1.0247
Mean( XA)  Mean( XB) / Sx  4.5  5 / 2.1937  0.2279
Mean(YA)  Mean(YB) / Sy  6.75  8 / 1.0247  1.2198

با توجه به مقدار در نظر گرفته شده برای آستانه ،صفتخاصهی کاندید برای حذف از
مجموعه را میتوان بدست آورد .به طور مثال با تنظیم مقداری برابر با  1/5برای آستانه،
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صفتخاصهی  Xرا میتوان از مجموعهی انتخابی حذف کرد و دیگر صفتخاصه یعنی Y
میتواند برای تشخیص کالسهای متفاوت از دادهها در مجموعهی حداقل باقی بماند.
مشخص کردن مقدار سطح آستانه یکی از مسائلی است که در این روش و روشهای
مشابه ما را با مشکل روبرو میکند.
در این روش صفاتخاصه به صورت مجزا مورد آزمایش قرار میگیرند .روشهای دیگری
وجود دارند که در آنها کلیهی صفاتخاصه با یکدیگر در انتخاب موثرند .بدین ترتیب
احتمال وجود افزونگی در دادهها کاهش مییابد .استفاده از ماتریس کوواریانس میتواند
مفید باشد .مشکل اصلی هنگامی است که حجم دادهها بسیار زیاد است .بنابراین فضای
جستجو نیز به صورت توانی رشد میکند و در صورت استفاده از این گونه الگوریتمها ،باید
از قوانین اکتشافی 1یا هیوریستیک مناسبی بهره برد تا سرعت اجرا بصورت قابل مالحظه-
ای کاهش یابد.
محاسبهی آنتروپی 2برای رتبهبندی صفاتخاصه
ایدهی اصلی در این روش بدین صورت است که ما صفتخاصهای را حذف میکنیم که
حذف آن لطمهای به مشخصات کلی دادهها وارد نمیسازد .به عبارتی دیگر با نبود آن باز
هم میتوانیم بین نمونهها تمایز قایل شویم و در درجهی نظم دادهها تغییرات محسوسی
حاصل نمیشود.
برای این کار الگوریتم از فرمولی جهت یافتن شباهت میان نمونهها استفاده میکند .در
فصل مربوط به خوشهبندی فرمولهای زیادی جهت محاسبهی شباهت ارائه شده است.
یکی از آنها و طریقهی محاسبهی آن در زیر نشان داده شده است.
Dij

1/ 2

Sij  e

n

Dij   (( xik  xjk ) /( Maxk  Mink )) 2 
 k 1


Heuristic
Entropy Measure

1
2
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که در آن  Sijو  Dijبه ترتیب معرف تشابه و فاصله میان نمونههای iام و jام هستند.
مقدار  nنیز تعداد صفاتخاصه و متغیرهای  Maxkو  Minkبه ترتیب نشاندهندهی
بیشترین و کمترین مقدار صفتخاصه kام است .مقدار kامین صفتخاصه از iامین نمونه
در فرمول با  xikنشان داده شده است .پارامتر  αرا میتوان از فرمولهای متفاوتی بدست
آورد .اما تجربه در برنامههای کاربردی مقدار  1/5را برای  انتخاب خوبی میداند.
چون ماهیت کلیهی دادهها عددی نیست ،برای محاسبهی شباهت میان دادههای
غیرعددی میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.
n

Sij  ( xik  xjk ) / n
k 1

مقایسهی داخل قدرمطلق در صورت مساوی بودن مقادیر دو صفتخاصه برابر با یک و در
غیراینصورت صفر لحاظ میگردد .در فرمول تعداد کل صفاتخاصه با  nنشان داده شده
است.
حال نوبت به معیار سنجش آنتروپی میرسد که برای مجموعه دادهای با تعداد  Nنمونه به
صورت زیر بیان میشود:
N 1 N

]) Entropy   [ Sij  LogSij  (1  Sij )  Log (1  Sij
i 1 j i 1

الگوریتم را میتوان در چند مرحله به قرار زیر شرح داد:
 با مجموعهی کاملی از صفاتخاصه شروع میکنیم .این مجموعه را  Setمینامیم.
 آنتروپی را برای  Setمحاسبه میکنیم.
 با حذف یک صفتخاصه از  Setآنتروپی مجموعهی کاهش یافته را محاسبه و این
کار را برای کلیهی صفاتخاصه تکرار میکنیم.
 فاصلهی آنتروپی مجموعههای جدید در مرحلهی قبل را با آنتروپی  Setبدست آورده
و از بین آنها کمترین را انتخاب میکنیم.
 مجموعهای که کمترین فاصلهی آنتروپی با  Setرا دارد ،مجموعه کاهش یافتهی
جدید است .مراحل قبل را برای این مجموعهی جدید تا محقق شدن یک شرط
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پایانی ادامه میدهیم .پس از آن میان مجموعه صفاتخاصه ،ترتیبی از اهمیت آنها به
دست آوردهایم.
این روش یک تکنیک باال به پایین تلقی میشود .بدین ترتیب که با مجموعهی کاملی از
صفاتخاصه شروع میکند .سپس در هر مرحله با حذف یک صفتخاصه به ارزیابی نتیجه
میپردازد تا به یک زیرمجموعهی مناسب از صفاتخاصه دست یابد .از معایب این
الگوریتم میتوان به پیچیدگی محاسباتی الگوریتم اشاره کرد که با پیادهسازی موازی آن،
این مسئله تا حدودی بهبود مییابد.
تحلیل مولفه های اصلی(PCA)1
یکی از عمومیترین روش های آماری به منظور کاهش ابعاد داده ها روش تحلیل
مولفههای اصلی است .در این روش واریانس کل صفاتخاصه موجود تحلیل میشود.
مولفهها طوری برآورد میگردند تا واریانس صفاتخاصه را در کمترین ابعاد نشان دهند .در
واقع مولفههای اصلی مجموع موزون صفاتخاصه است .این روش میتواند در برنامههای
کاربردی با زمینههای تشخیص الگو و فشردهسازی تصاویر مفید باشد .همچنین این روش
تکنیکی برای یافتن الگویی در دادهها با ابعاد باال محسوب میشود.
این روش از مقادیر ویژه 2و بردارهای ویژه 3ماتریس کوواریانس 4دادهها استفاده میکند.
ماتریس کوواریانس و فرمول محاسبهی آن در بخشهای قبلی توضیح داده شده است.
ماتریس کوواریانس یک ماتریس متقارن است و عناصر قطر اصلی این ماتریس مقادیر
واریانسهای صفاتخاصه هستند .بنابراین با فرض اینکه ابعاد دادههای ما  nباشد ما به
یک ماتریس  n×nکه ماتریسی مربع است ،دست خواهیم یافت.
مرحلهی بعدی بدست آوردن بردارها و مقادیر ویژه برای این ماتریس است .معادلهی زیر
برای بدست آوردن آنها استفاده میشود.
C × Evector = λ × Evector
1

Principal Component Analysis
Eigenvalues
3
Eigenvectors
4
Covariance Matrix
2
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در فرمول  Cماتریس کوواریانس Evector ،بردار ویژه و  λمقدار ویژه هستند .باید بدانیم
بردارهای ویژه برای ماتریسهای مربع وجود دارند ولی هر ماتریس مربعی دارای بردار
ویژه نیست .نکتهی دیگر اینکه در صورت وجود بردار ویژه تعداد آن برابر با ابعاد ماتریس
است .بنابراین یک ماتریس  n×nدارای  nبردار ویژه خواهد بود .نکتهی آخر اینکه
بردارهای ویژه متعامدند .1این نکته موضوع مهمی است ،زیرا میتوانیم دادهها را با این
بردارهای ویژه توصیف کنیم .به مثال زیر توجه کنید.
2 3 3
 3
2 1  2  4  2

  
 

در این مثال برای یک ماتریس نمونه  2×2یک مقدار ویژه  4و یک بردار ویژه نشان داده
شده است.
پس از محاسبهی ماتریس کوواریانس برای دادهها ،مقادیر و بردارهای ویژه را میتوان
محاسبه نمود .سپس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب میکنیم .در حالتی که ما دارای
 nصفتخاصه هستیم ،این ترتیب به صورت زیر نشان داده میشود.
λ1 > λ2 > λ3 > … > λn-1 > λn
باالخره میخواهیم با انتخاب  ،kابعاد را از  nبه  kکاهش دهیم .انتخاب  kبا کمک یک
سطح آستانهای که میتواند توسط کاربر مشخص شود ،تعیین شود .اگر مقدار  1/95برای
حد آستانه مشخص شود ،مقدار  kرا میتوانیم از عبارت زیر بدست آوریم.
 0.95

i




k

i 1
n

i
i 1

این بدین معنی است که با ابعاد  kما  95درصد از خصوصیات داده های اصلی را حفظ
کردهایم .مقدار  kکوچکترین مقداری است که عبارت نامساوی مزبور را برقرار میکند.
مرحلهی پایانی در الگوریتم بدست آوردن دادههای جدید است .این دادهها از فرمول زیر
بدست میآیند.
Datanew=VectorT×DataoriginalT

Orthogonal

1
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که در آن  Vectorماتریس بردارهای ویژه است که در عبارت فوق از ترانهاده آن
استفاده شده است .در این ماتریس مهمترین بردارهای ویژه در سطرهای باالیی قرار
دارند .مهمترین یعنی بردارهای ویژهای که دارای بزرگترین مقدار ویژه هستند .ماتریس
 Dataoriginalنیز داده های اولیهی ما را نشان میدهد .در  DataoriginalTسطرها نشان
دهندهی ابعاد است و و ستون ها نمونهها را نشان میدهند .فراموش نکنید که در این
روش بردارهای ویژه ای که دارای مقادیر ویژه بزرگتری هستند ،نگهداری میشوند.
 )2-5-4-2کاهش نمونهها
بدون شک تعداد نمونهها بیشترین مقدار دادهای (نسبت به تعداد صفاتخاصه) هستند که
ما در حجم بسیار دادهها با آن روبرو هستیم و باید با استفاده از تکنیکهای کاهش دادهها
مقدار آن را در حد مطلوبی قرار دهیم .کاهش نمونهها یکی از پیچیدهترین وظایف در
روشهای کاهش دادهها محسوب میشود .اما با این وجود راههایی هستند که میتوانیم
با کمک آنها حجم نمونهها را کم کنیم .یکی از سادهترین و معمولیترین آنها استفاده از
روشهای نمونهگیری 1است.
تکنیکهای نمونهگیری
اگر بخواهیم از نمونهگیری نتیجهی رضایتبخشی بدست آوریم ،باید به مراحلی که
نمونهها انتخاب میشوند آگاهی داشته باشیم .عمدهترین موضوع نمونهگیری انتخاب
واقعی نمونه است .جلوگیری از جهتگیری در فرایند انتخاب و افزایش دقت در تمام
مراحل ،ما را به انتخاب واقعی نزدیک میکند .اندازهی نمونه یعنی تعداد نمونههای
انتخابی یکی از پارامترهای مهم در روشهای نمونهگیری است که متاسفانه راهکار
قاطعی برای یافتن آن وجود ندارد .اما در برخی از کتابها حداقل حجم نمونهها را با توجه
به کاربردهای مختلف پیشنهاد میکنند .در صورتیکه حجم نمونه بزرگ باشد ،شباهت
نمونهها با دادههای اصلی افزایش خواهد یافت ،اما کاهش چشمگیری در حجم دادهها

Sampling

1
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دیده نمیشود .از طرفی دیگر با تعداد کم نمونهها برخی از مشخصات دادههای اولیه در
نمونهها وجود نخواهند داشت و نتیجهی دادهکاوی بر روی دادهها آن چیزی نیست که به
دنبال آن هستیم .در ادامه به ذکر برخی از روشهای نمونهگیری میپردازیم.
نمونهگیری تصادفی از سادهترین تکنیکهای نمونهگیری به شمار میرود که در دو
صورت باجایگزینی 1و بدون جایگزینی 2انجام میشود .در این گونه روشها هر یک از
نمونهها دارای شانسی مساوی و مستقل برای انتخاب هستند .در نوع بدون جایگزینی هر
نمونه فقط یک بار شانس انتخاب شدن را دارد ،درصورتیکه در نمونهگیری تصادفی
باجایگزینی هر نمونه بیش از یک بار میتواند انتخاب شود .اغلب روشهای آماری از نوع
دوم یعنی باجایگذاری استفاده میکنند.
نمونهگیری منظم نوع دیگری از نمونهگیری است که در آن تمام نمونهها بدون هرگونه
ترتیبی قرار گرفته و سپس با یک نظم معین نمونه مورد نظر انتخاب میشود .برای مثال
مشخصات دانشجویان را بدون هیچگونه ترتیبی قرار میدهیم و سپس برای نمونهگیری از
هر  11دانشجو یکی را انتخاب میکنیم .بدین ترتیب پس از نمونهگیری اول 11
دانشجوی اول در انتخاب بعدی شانسی برای گزینش ندارند.
نوع دیگر نمونهگیری طبقهای است .از این روش هنگامی استفاده میشود که مایلیم
نمونههایی از هر طبقه در نتیجهی نهایی وجود داشته باشند .برای مثال فرض کنید مایلیم
از میان دانشجویان یک دانشگاه افرادی را انتخاب کنیم .از آنجا که میخواهیم تا در
نتیجهی نمونهگیری ما هم خانمها و هم آقایان شرکت داشته باشند ،میتوان نمونهگیری
طبقهای را برای دختران و پسران بصورت مستقل انجام داد .این روش تضادی با اصل
تصادفی بودن ندارد .چرا که ابتدا نمونهها به طبقههای مختلف تقسیم و سپس هر نمونه
به صورت تصادفی از طبقهها برگزیده میشود.
نمونهگیری خوشهای نوع دیگری از روشهای نمونهگیری است که در آن به جای نمونه،
گروهها (خوشهها) به صورت تصادفی انتخاب میشوند .این روش هنگامی مناسب است
که انتخاب نمونه مشکل یا غیرممکن باشد .اگر عمل نمونهگیری با استفاده از خوشه فقط
With Replacment
Without Replacment

1
2
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یک بار انجام شود ،به آن نمونهگیری خوشهای تک مرحلهای گفته میشود .چنانچه این
عمل بیش از یک بار صورت پذیرد به نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای موسوم است .در
این روش میتوانید پس از نمونهگیری خوشهها ،نمونهها را از خوشههای انتخاب شده
گزینش کنید.
 )2-5-4-3کاهش مقادیر یک صفتخاصه
مقادیر موجود برای یک صفتخاصه محدودهای را تشکیل میدهند .بدون شک این
مقادیر زیرمجموعهای از دامنهی صفتخاصهی مزبور است .برای مثال صفتخاصه سن را
در نظر بگیرید .فرض کنید دامنهی آن از  1تا  151باشد و مقادیر موجود در دادهها از 11
شروع و به  131ختم شود .در واقع حداکثر تعداد اعداد متمایز موجود در پایگاه داده برای
صفت سن حدود  121عدد خواهد بود .اغلب هدف اصلی تکنیکهای کاهش مقادیر
صفاتخاصه ،کاهش این تعداد است .در این مثال شما میتوانید با تعیین محدودههای
خاص این  121عدد متمایز را در  5گروه سنی کودک ،نوجوان ،جوان ،میانسال و پیر قرار
دهید.
تکنیکهای مجزاسازی 1یا گسستهسازی میتوانند برای کاهش مقادیر در پایگاه داده
استفاده شوند .وظیفهی این تکنیکها قرار دادن دادههای پیوسته در تعدادی فاصله است.
این تکنیکها عموماً در توصیف سادهتر دادهها و فهم راحتتر و در نهایت نتایج پایانی
فرایند دادهکاوی تأثیر بسزایی دارند .برخی از این تکنیکها میتوانند توسط انسان بصورت
دستی یا در تعریف اولیهی شِمای پایگاه دادهها تعریف شوند .همانند مثال قبلی که این
کار در مورد صفتخاصهی سن انجام شد.
تکنیکهای دستهبندی 2که در بخشهای قبلی توضیح داده شدند ،نیز روشهای مناسبی
هستند .روش آماری کای مربع ( )χ2یکی از روشهای پرکاربرد است که میتوان از آن
برای گسستهسازی نیز استفاده کرد.

Discretization Methods
Binning

1
2
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روش آماری کای دو
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1

تکنیک کایدو یک الگوریتم خودکار گسستهسازی است که با استفاده از آمارهی χ2
کارش را انجام میدهد .این روش با کمک کالسهای نمونهها ،شباهتهای بین توزیع
دادهها در دو بازهی 2همسایه را تعیین

میکند .چنانچه نتیجهی آزمون  χ2این باشد که

برچسب کالس مستقل از فواصل تعریف شده در بازهها است ،آنگاه بازهها ادغام خواهند
شد .درغیر این صورت تفاوت میان بازهها از نظر آماری قابل توجه بوده و ادغامی صورت
نمیگیرد.
این تکنیک دارای سه مرحلهی اساسی برای گسستهسازی است .ابتدا مقادیر صفتخاصه
مزبور به صورت صعودی مرتب میشوند .پس از آن هریک از مقادیر دادهها را به عنوان
یک بازه(فاصله) در نظر میگیریم .در مرحلهی سوم با محاسبهی  χ2برای دو بازهی
مجاور و مقایسهی آن با یک حد آستانه تصمیم برای ادغام گرفته میشود .این مرحله تا
هنگامی تکرار خواهد شد که هیچ دو بازهی مجاوری قابلیت ادغام نداشته باشند .به عبارت
دیگر پس از هر ادغام آزمون  χ2را برای بازههای باقیمانده محاسبه میکنیم .برای
χ2هایی که مقدار آنها کمتر از حد آستانه است ،بازهها ادغام میشوند.
فرمول زیر مقدار کایدو را برای دو بازهی مجاور محاسبه میکند:
/ Eij

2

Aij  E) ij

k

2

2  
(

i 11j

که در آن  kتعداد کالسها را بیان میکند و  Aijتعداد نمونهها در iامین بازه و jامین
کالس است.
فراوانی موردانتظار برای  Aijبا  Eijنشان داده میشود و از فرمول زیر میتوان بدست
آورد:
Eij=(Ri×Cj)/N
که در آن  Riو  Cjبه ترتیب تعداد نمونهها در iامین بازه و تعداد نمونهها در کالس j
است .تعداد کل نمونهها نیز با  Nنشان داده شده است .اگر مقدار  Riیا  Cjصفر باشند،
 Eijبا یک مقدار کوچک مثل  1/1مقداردهی میشود.
ChiMerge
Interval

1
2

www.SoftGozar.com

مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی

44

برای مجموعه دادههایی با دو کالس ،شکل  2-3نشان دهندهی متغیرهای الزم جهت
محاسبه  χ2است.
R1
R2
N

Class1 Class2
A11
A12
A21
A22
C1
C2

Interval1
Interval2

شکل  :2-3دادههای الزم جهت محاسبهی  χ2برای دو کالس و دو بازه

اجازه دهید برای فهم بهتر ،روش را با یک مثال ساده دنبال کنیم .جدول  2-2تعداد 12
نمونه را همراه با مقادیر صفتخاصهی پیوستهی  Attو کالس هر نمونه نشان میدهد.
بدون از دست دادن کلیات مسئله ،مقادیر برای این صفتخاصه مرتب شده هستند.
بازههای اولیه به گونهای تعریف میشوند که یک نمونه از دادهها در هر بازه قرار گیرد.
… )[0,2) [2,5) [5,7.5) [7.5,8.5) [8.5,10) [1017) [17,30

همانطور که میبینید عدد میان دو مقدار به عنوان مرز فواصل تعریف شده است .حال
برای دو بازهی مجاور مقدار  χ2محاسبه میشود .کوچکترین مقدار محاسبه شده را با حد
آستانه تعریف شده توسط کاربر مقایسه میکنیم .چنانچه این مقدارکمتر از حد آستانه
باشد ،دو بازه با یکدیگر ادغام میشوند.
جدول  :2-2دادههای آزمایشی با دو صفتخاصه و یک برچسب کالس
Class

Att

ID

A
B
A
A
A
B
B
A
B
A
A
A

1
3
7
8
9
11
23
37
39
45
46
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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جدول شکل  2-4و محتوای آن برای ادغام دو بازهی ) [7.5,8.5و )[8.5,10
تشکیل شده است.
R1=1
R2=1
N=2

Class B
A12=0
A22=0
C2=0

Class A
A11=1
A21=1
C1=2

)[7.5,8.5
)[8.5,10

شکل  :2-4مقادیر بدست آمده جهت بررسی ادغام دو بازه

با توجه به مقادیر موجود در جدول داریم:
E11=2/2=1
E12=0/2≈0.1
E21=2/2=1
E22=0/2≈0.1
χ2=(1-1)2/1+(0-0.1)2/0.1+(1-1)2/1+(0-0.1)2/0.1=0.2<2.706
درجهی آزادی آزمون  χ2برای یک مجموعه داده یکی کمتر از تعداد کالسها در نظر
گرفته میشود .چون در مثال دو کالس وجود دارد ،لذا مقدار  χ2برای درجهی آزادی یک
از جدول توزیع بدست میآید .این مقدار برابر با  2/716است ،که بسیار بزرگتر از مقدار
 1/2است .میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تفاوتهای قابل توجهی در فراوانیهای نسبی
دو بازه وجود ندارد و در نتیجه بازههای انتخاب شده میتوانند ادغام شوند .پس از ادغام
 χ2همسایههای جدید محاسبه و مقایسه میشوند .این کار را ادامه میدهیم تا دیگر
ادغامی صورت نگیرد .اگر در پایان الگوریتم تعداد بازههای نهایی بیشتر از حد تعریف شده
توسط کاربر باشد ،میتوان حد آستانه را کاهش و الگوریتم را تکرار نمود.
ما در اینجا یک مرحلهی دیگر از آزمون را تحلیل میکنیم .مرحلهای که نمونههای اول و
دوم و سوم در یک بازه ادغام شدهاند و نمونههای چهارم و پنجم نیز با یکدیگر در یک
بازه قرار گرفتهاند .میخواهیم با محاسبه نشان دهیم آیا این دو بازه مستعد ادغام شدن
هستند یا خیر.
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شکل  2-5مقادیر الزم برای محاسبه  χ2را نشان میدهد.
R1=3
R2=2
N=5

Class B
A12=1
A22=0
C2=1

Class A
A11=2
A21=2
C1=4

)[0,7.5
)[7.5,10

شکل  :2-5مقادیر بدست آمده جهت بررسی ادغام دو بازه

با توجه به محتوای جدول داریم:
E11=12/5=2.4
E12=3/5=0.6
E21=8/5=1.6
E22=2/5=0.4
χ2=(2-2.4)2/2.4+(1-0.6)2/0.6+(2-1.6)2/1.6+(0-0.4)2/0.4=0.834 < 2.706

مشاهده میکنید که این دو بازه نیز میتوانند ادغام شوند .پس از اجرای مکرر الگوریتم سه
بازهی زیر به عنوان نتیجهی نهایی پیشنهاد میشوند.
[0,10) ,
][10,42) , [42,60
این سه بازه میتواند با اعداد یا کلمات کدگذاری شوند .بدین ترتیب  12مقدار متمایز
صفتخاصهی  Attبه تعداد  3مقدار کاهش مییابد.
آزمون کایدو یکی از روشهای آماری غیرپارامتریک است ،که دارای کاربردهای فراوانی
است .در به کارگیری این آزمون رعایت فرضهای دشوار ،نظیر آنچه با روشهای
پارامتریک به کار برده میشود ،الزامی نیست .از این آزمون برای تعیین رابطه بین
متغیرهای گسسته نیز میتوان استفاده کرد.
گسستهسازی مبتنی بر آنتروپی
آنتروپی یکی از معیارهای رایج جهت گسستهسازی به شمار میرود .گسستهسازی مبتنی
بر آنتروپی یک تکنیک جداسازی باال به پایین است ،که بر روی دادههایی با برچسب
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کالس انجام میشود .این بدین معنی است که روش با کمک اطالعات توزیع کالس،
نقاط انفصال را برای دادهها محاسبه میکند .نقاط انفصال آنهایی هستند که مقادیر دادهها
بر مبنای آنها افراز میشوند .برای گسستهسازی صفتخاصهای مانند  ،Aروش مزبور
مقداری از  Aرا به عنوان نقطهی انفصال انتخاب میکند که مقدار آنتروپی را حداقل کند
و این کار به صورت بازگشتی جهت یافتن نقاط انفصال دیگر ادامه مییابد .چنانچه
مجموعه دادههای  Dبرای هر یک از نمونهها دارای برچسب کالس باشند ،روش
گسستهسازی صفتخاصهی پیوستهی  Aشامل سه مرحله است.
 میدانیم که هر مقدار صفتخاصهی  Aمیتواند بالقوه یک نقطهی انفصال باشد.
پس از مرتبسازی مقادیر  Aبه بررسی تک تک حالتها میپردازیم .با انتخاب
یک نقطهی انفصال  ،SPمجموعه دادههای  Dبه دو زیرمجموعهی  D1و D2
شکسته میشود که به ترتیب هر یک از این زیرمجموعهها شروط  A≤SPو
 A>SPرا ارضا میکنند.
 برای هر یک از نقاط انفصال تعریف شده در مرحلهی قبل فرمول زیر محاسبه
میشود.
| | D1
| | D2
 Entropy ( D1) 
) Entropy ( D 2
|| D
|| D

InfoA( D) 

که در آن | |Dتعداد نمونهها در مجموعهی  Dرا نشان میدهد و برای آنتروپی
داریم:
k

) Entropy ( D1)   pi  log 2( pi
i 1

که در آن  piاحتمال کالس  Ciدر  D1را نشان میدهد.
 در نهایت از میان نقاط انفصال ،نقطهای انتخاب میشود که مقدار Info
محاسبه شدهی آن کوچکترین باشد .به عبارت دیگر این نقطه ،دادهها را با
درجهی خلوص بهتری طبقهبندی میکند ،یعنی تنوع مقدار کالس در هر طبقه
به حداقل میرسد.
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پس از طی مراحل فوق دادههای اصلی با توجه به نقطهی انفصال به دو گروه تقسیم
خواهد شد .چنانچه مایلید تعداد گروههای بیشتری داشته باشید ،میتوان این مراحل را
برای هر زیرمجموعه تکرار کنید .این کار را تا به دست آوردن تعداد گروههای دلخواه
ادامه میدهیم.
خالصه فصل
یکی از مراحل مهم و پیچیده در فرایند کشف و استخراج دانش آمادهسازی دادههاست.
انتخاب دادههای مناسب به منظور بدست آوردن کارایی حداکثر و پردازش حداقل از
اهداف کلی مرحلهی آمادهسازی دادهها به شمار میآید .بنابراین با دادههای درست و
کامل و در عین حال کم ،الگوریتمهای دادهکاوی سریعتر و موثرتر به الگوی مورد نظر
میرسند و نتایج حاصل از آن قابل فهم تر و راحتتر برای کاربر خواهد بود.
آمادهسازی دادهها متکی به ماهیت دادهها و نوع تحلیل بر روی آنهاست ،بنابراین با
شناخت دادهها میتوان روش مناسبی برای آمادهسازی دادهها انتخاب کرد .الزم است
مشخصات اصلی دادهها با انواع مختلفی از تحلیلهای آماری شامل جدولبندی ساده و
جدولبندی متقاطع 1دادهها و محاسبهی پارامترهای آماری مهم بدست آید.
اکثر تحقیقات در این چند سال اخیر بر روی الگوریتمهای دادهکاوی صورت گرفته و
متاسفانه کوشش کمی برای بدست آوردن تئوریهای قوی برای آمادهسازی دادهها به
عمل آمده است .در حالیکه دستاوردهای زیادی که در مرحلهی دادهکاوی بدست میآیند،
جملگی مدیون مرحلهی پیشپردازش و آمادهسازی دادهها میباشند.
روشهای آمادهسازی دادهها به جز در این مرحله میتوانند در کلیهی مراحل فرایند کشف
دانش استفاده شوند ،نه تنها در الگوریتمهای دادهکاوی بلکه پس از پردازش نهایی برای
خالصهسازی و ارزیابی نتایج ،کاربرد فراوانی دارند .برای مثال قابل فهم بودن الگوهای
نهایی یکی دیگر از وظایف آمادهسازی دادهها محسوب میشود .استفاده از ابزاری برای

Cross Tabulation
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نمایش گرافیکی ،ساختارهای شرطی ،زبانهای طبیعی و تکنیکهای دیگر میتوانند در
این مرحله به ما کمک کنند.
تکنیکهای دادهکاوی به اندازهی کافی پیشرفت داشتهاند و این با پیشرفت در مرحلهی
آماده سازی دادهها مطابقت نمیکند و به عبارتی همگام نیست .بنابراین نیاز ما به
روشهای مکانیزه و قابل اعتماد و درست برای آمادهسازی دادهها بیش از پیش احساس
میشود.
تکنیکهای مختلفی از جمله پاالیش دادهها ،جمعآوری و تغییر شکل دادهها و کاهش
دادهها در این مرحله استفاده میشوند که برای هر یک الگوریتمهای متعددی وجود دارند.
معیارهای بسیاری برای انتخاب یک الگوریتم مناسب وجود دارند ،اما به جرأت میتوان
گفت که دانستن ماهیت دادهها در انتخاب ،اهمیت زیادی دارد .آمادهسازی دادهها و
همچنین دادهکاوی یک فرایند کامالً کاربردگرا 1و به برنامهی کاربردی و اهداف آن
وابسته هستند .از این رو شناخت دادهها و خصوصیات آنها کمک زیادی به بهبود عمل
آمادهسازی میکند.
دستهبندی و طبقهبندی دادهها و همچنین بدست آوردن پارامترهای آماری از جمله
راهکارهای رایجی هستند که میتوانند ما را در این فرایند یعنی شناخت دادهها و روابط
بین آنها یاری کنند .اما تعیین برخی از پارامترهای ورودی (همانند سطح آستانه) توسط
تحلیلگر در این روشها میتواند ما را با مشکل بزرگی روبرو سازد .بنابراین یا باید این
مقادیر ،بهینه انتخاب شوند و یا باید از روشهایی استفاده شود که دارای حداقل پارامتر
هستند.
پس از بررسی روشهای متعدد برای آمادهسازی دادهها(مرحلهی آغازین کشف دانش)
میتوانیم آنها را در انواع زیر قرار دهیم.
 الگوریتمهایی که در جمعآوری دادهها استفاده میشوند .با دارا بودن هدف کلی
در مطالعه ،انتخاب مجموعه دادههای اصلی برای تحلیل اولین ضرورت است.
بسیاری از الگوریتمهای جمعآوری دادهها فقط با پایگاه دادههای همگن 2کار
Application-Oriented
Homogeneous

1
2
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میکنند که این مسئله نیز در جمعآوری دادهها محدودیت محسوب میشود.
بدون شک افزونگی و ناسازگاری دو مشکل عمدهای هستند که در جمعآوری
دادهها به چشم میخورند .پیشنهاد ما تصویب یک استاندارد برای ذخیره و
نمایش دادههاست .این استاندارد میتواند برای انتقال دادهها نیز به کار گرفته
شود .در این صورت در تشخیص افزونگی و ناسازگاری راحت عمل خواهیم کرد.
استفاده از دادههای متا در تشخیص افزونگی راهکار مناسبی است .توابع تجمعی
در این مرحله حجم دادهها را کاهش میدهند.
 روشهایی برای مقابله با دادههای نادرست و ناقص .نمونههای جمعآوری شده
از انبار دادهها یا بانک اطالعاتی اغلب از آنچه آلودگی دادهها نامگذاری شده
است ،رنج میبرند و بنابراین الزم است پاکسازی و پاالیش شوند تا از یک
دست بودن شکل آنها اطمینان حاصل شود .باید امیدوار باشیم تا حجم کمی از
دادهها نادرست یا ناقص باشند .چون اکثر روشها به منظور رفع این مشکل،
دادههای نادرست و ناقص را با توجه به مقادیر موجود در پایگاه داده جایگزین
میکنند و چنانچه درصد باالیی از آنها نادرست یا ناقص باشند ،تخمینها نیز
باعث جهتدار شدن الگوریتمها میشوند و در نتیجه الگوهای تولیدی نامناسبند.
در کاربردهای تجاری دادههای نادرست و ناقص مشکالت حادتری ایجاد
میکنند .تعیین مقدار پیشفرض برای دادههایی که امکان دارد در زمان ورود
اطالعات اجباری نباشند ،میتواند راه حل مناسبی برای دادههای ناقص تلقی
شود .اما همیشه دادههای ناقص از عملکرد بد کاربر ناشی نمیشود .گروهبندی
دادهها با استفاده از استراتژیهای پیچیدهی آماری جهت معرفی مقداری برای
صفاتخاصه ناقص و تعیین وابستگی بین آنها نیز راه خوبی به نظر میرسد.
 دستهبندی و طبقهبندی هوشمندانه دادهها .به نظر میرسد الگوریتمهایی که
وظیفهی دستهبندی دادهها را به عهده دارند ،مهمترین روشها در آمادهسازی
دادهها به شمار میروند .این الگوریتمها در کلیهی مراحل آمادهسازی دادهها
استفاده میشوند .بطور مثال برای مشخص کردن دادههای ناقص و نادرست و
حتی به منظور کاهش اندازهی دادهها .این الگوریتمها دادهها را درگروههای
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مختلف قرار میدهند و مشخصات هر یک از گروهها را تحلیل میکنند.
تکنیکهای خوشهبندی و درختهای تصمیم از راهکارهای مناسب برای این
کار به حساب میآیند .در سیستمهای تجاری که اکثر دادهها از نوع کمّی
هستند ،این دو دسته از تکنیکها میتوانند به خوبی عمل کنند .نمایش دادهها
در قالب نمودار مانند نمودار پراکندگی و هیستوگرامها ،گروهبندی در خوشههای
متناسب را تسهیل میکند .استنباط عمیقتر ممکن است با به کارگیری
تکنیکهای گرافیکی پیشرفته حاصل شود.
 انتخاب یک زیرمجموعهی مناسب از دادهها(کاهش دادهها) .در پایگاه داده تعداد
زیاد نمونهها و صفاتخاصه یکی از مشکالت بزرگ است .این دادههای زیاد
فضای جستجو را افزایش و شانس رسیدن به یک الگوی نادرست و بدردنخور را
افزایش میدهند .بسیاری از الگوریتمهای موجود مثل الگوریتمهای خوشهبندی
با مجموعه دادههای زیاد خوب عمل نمیکنند .کاهش حجم دادهها یکی از
پیچیدهترین و در عین حال مهمترین مراحل در آمادهسازی دادهها به شمار
میرود .به دلیل حجم باالی دادهها ،در اجرای الگوریتم با فضای بسیار زیادی از
انتخابها روبرو هستیم که انتخاب بهترین راهحل زمانگیر و یا گاهی غیرممکن
است .استفاده از یک قانون اکتشافی برای به دست آوردن بهترین زیرمجموعه از
صفاتخاصه روش خوبی است .شرط اصلی در گزینش یک زیرمجموعهی
مناسب از دادههایی با ابعاد باال این است که این زیرمجموعه علیرغم کوچک
بودن دارای خصوصیات دادههای اصلی نیز باشد .الگوریتمهای ژنتیک میتوانند
از این فضای جستجوی وسیع انتخابهای بهینهای را به ما ارائه دهند .یکی از
تکنیکهای معمول برای تلخیص دادهها روش تحلیل مولفههای اصلی است که
به تفصیل به آن پرداختیم .الگوریتمهایی که برای کاهش ابعاد دادهها استفاده
میشوند ،اغلب دارای پیچیدگی محاسباتی باالیی هستند ،لذا پیشنهاد میگردد تا
در صورت امکان این الگوریتمها بصورت موازی پیادهسازی شوند .استفاده از
الگوریتمهای خاص فشردهسازی راهکار دیگری برای کاهش دادهها تلقی
میشود .در واقع این الگوریتمها همان فرمولهای پیچیدهی آماری هستند ،که
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برای ذخیرهی دادهها ،با به دست آوردن الگوهای نهفته در دادهها ،حجم کمتری
را برای نگهداری آنها مصرف میکنند.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
کتابهای متعددی را میتوان یافت که در زمینهی پیشپردازش دادهها صحبت میکنند.
منابعی چون ] [DJ03] [Red01] [Los01و ] [Pyl99نمونههایی از این کتب
هستند .اما منابعی را نیز میتوان یافت که در راستای تکنیکهای خاص برای آمادهسازی
دادهها نوشته شدهاند .مراجع ] [Qui89] [BFOS84و ] [HP07در مورد کنترل
دادههای ناقص و مفقود بحث میکنند .این مراجع بیشتر حاوی مقاالتی هستند که در
کنفرانسها و یا ژورنالهای معتبر ارائه شدهاند .منابعی را نیز میتوان یافت که در مورد
دستهبندی دادهها و نرمالسازی آنها مطالبی را تشریح کردهاند .برخی از آنها عبارتند از
] [WI98] [KLV+98و ].[Pyl99
گزارش فنی ] [BDF+97منبع بسیار مناسبی برای توضیح روشهای کاهش دادهها
تلقی میشود .چگونگی انتخاب زیرمجموعهای از صفاتخاصه در ][NKNW96

] [LM98a] [DL97و ] [LM98bبررسی شدهاند .همانطور که میدانید برای
انتخاب زیرمجموعهای از صفاتخاصه میتوان با مجموعهی کاملی از صفاتخاصه شروع
و در هر مرحله صفاتخاصهای را حذف کنیم یا اینکه با مجموعهی تهی شروع و در هر
مرحله از اجرا صفاتخاصهی مناسبی را به این مجموعه اضافه کنیم .در ] [SS88ترکیبی
از این دو روش بررسی شده است.
در اکثر بستههای نرمافزاری آماری مانند  SASروتینهایی برای  PCAیافت میشوند
ولی ] [PTVF07نیز کتاب مناسبی است که مفاهیم اولیهی  PCAدر آن بحث شده
است.
برای بحث رگرسیونها نیز منابع زیادی وجود دارند که در این میان میتوان به
] [Pea88] [Dev95] [JW92] [Dob90] [Jam85و ] [NKNW96اشاره
نمود.
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برای موضوع نمونهگیری و دادهکاوی دو منبع ] [KM94و ] [JL96را جستجو کنید.
منبع ] [LHTD02مرور کاملی بر روی روشهای گسستهسازی دادهها دارد .اما مراجع
دیگری نیز هستند که در آنها از راهکارهای خودکار گسستهسازی دادههای پیوسته یا
عددی صحبت شده است .بعضی از آنها عبارتند از ] [LS95] [Ker92] [Qui93و
] .[FI93سلسلهمراتب مفهومی و تولید خودکار آن از دادههای نوع طبقهبندی شده نیز در
] [HF94توضیح داده شده است.
تکنیکهای تجسمسازی یا به عبارت بهتر بصریسازی از روشهای پرکاربرد و مورد
عالقه کاربران و تحلیلگران است که هم در مرحلهی پیشپردازش دادهها میتوان از آن
استفاده کرد و هم برای ارائه نتایج پایانی فرایند کشف دانش .کتب و مقاالت متعددی
یافت میشوند که در این زمینه بحث کردهاند و ][Tuf97] [Tuf90] [Tuf83

] [Cle93] [Ber81و ] [FGW01از این جمله هستند.

فصل سوم
انبار دادهها و تکنولوژی OLAP
رشد چشمگیر دادهها مدیران را مجبور ساخته تا از ابزاری جهت تصمیمگیریهای مناسب
استفاده کنند .خواستههای آنها بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان با کمک یک زبان
مانند  SQLپاسخی مناسب برای آن پیدا کرد .به همین دلیل تکنیکها و ابزارهای
متعددی در دسترس قرار گرفتهاند که در اخذ تصمیمی مناسب به کمک مدیران میآیند.
بعضی از این ابزارها به تحلیلگر اجازه میدهند تا دادهها را از زوایای متفاوت بررسی و
مشاهده کند و برخی دیگر به خالصهسازی حجم باالی این دادهها میپردازند ،تا بتوان
پاسخی سریع برای پرسوجوی کاربر یافت .برخی از نسخههای  SQLشامل مفاهیم و
ساختارهای جدیدی هستند که در تحلیل دادهها جهت تصمیمگیری به کمک کاربران
میآیند .تکنیکها و الگوریتمهای دادهکاوی نیز که هر یک موضوع فصلهای بعدی را
تشکیل میدهند ،با هدف تشخیص الگوهای متفاوت در دادهها به کمک تحلیلگر خواهند
آمد .در این فصل به بررسی مفاهیم  OLAPو همچنین انبار دادهها میپردازیم.
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 )3-1سیستمهای تصمیمساز
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برنامههای کاربردی پایگاهدادهها را میتوان در دو گروه دستهبندی نمود .دستهی اول
سیستمهای پردازش تراکنشها هستند و همانطور که از نام آن مشخص است ،به ضبط
اطالعاتی در مورد تراکنشهای پایگاه دادهها میپردازند .نمونه تراکنشهایی که مربوط به
فروش محصوالت یک کمپانی میشوند و یا اطالعاتی در مورد دانشجویان یک دانشگاه
از مثالهایی هستند که در این دسته از سیستمها گنجانده میشوند .امروزه از این گونه
سیستمها به وفور استفاده میشود و با کمک آنها دادههای حجیمی تولید شده است.
هدف دستهی دوم که به سیستمهای تصمیمساز شناخته میشوند ،کسب اطالعات در
سطوح باالتری از میان دادههای جمعآوری شده توسط سیستمهای پردازش تراکنشها
است .یک سیستم تصمیمساز با شناسایی نشانههای کلیدی به مدیران کمک میکند تا
تصمیمات مهم و حیاتی را اتخاذ نمایند.
برای مثال پایگاهدادههای یک فروشگاه زنجیرهای را در نظر بگیرید .این پایگاه داده شامل
اطالعات زیادی در مورد مشتریان و تراکنشهای آنها است .اطالعات مشتریان میتواند
شامل نام هر یک از آنها ،اقالمی که خریدهاند ،مبلغ پرداختی و تاریخ خرید باشد .همچنین
برای کاالها و اجناس اطالعاتی مانند قیمت ،مدل و کارخانهی سازنده میتواند نگهداری
شود .حجم باالی این دادهها میتواند گنجی از اطالعات مفید برای تصمیمگیریهای
مناسب باشد .تصمیمگیریهایی نظیر مقدار تخفیفهای الزم برای برخی از کاالها ،آگاهی
دادن به بخشی از مشتریان برای اجناس مخصوص و یا خرید محصوالت مشخص در
زمانهای معین ،در روند رو به رشد این کمپانی یا فروشگاه بیتأثیر نیست .مثالهای
مختلف فراوانی را میتوان یافت که وضعیتی مشابه با مثال ذکر شده دارند .در واقع در
اکثر موارد با یافتن و بررسی الگوهایی در دادهها ،تصمیماتی گرفته میشوند .برای ذخیره و
بازیابی این دادههای حجیم جهت تصمیمگیری ،موضوعاتی هستند که باید آنها را بررسی
نمود .برای مثال اگر چه بسیاری از پرسشهایی که در تصمیمگیری به ما کمک میکنند
را میتوان در  SQLنوشت ،اما برخی از آنها را یا اصالً نمیتوان با این زبان پیادهسازی
نمود و یا حداقل به راحتی امکانپذیر نیست .هرچند نسخههای تعمیم یافتهی SQL
Decision Support Systems
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تسهیالتی را جهت این هدف در خود تعبیه نموده است .در حوزهی  OLAP1ابزارها و
تکنیکهایی یافت میشوند که جهت تحلیل دادهها میتوان پاسخی فوری را برای
خواستههایی چون خالصهسازی دادهها پیدا نمود .در ضمن زبانهای پرسوجوی پایگاه
دادهها برای تحلیلهای آماری پیشرفتهی دادهها مناسب به نظر نمیرسند.
بستههای نرمافزاری گوناگونی مانند  SASو  S++موجودند که این امکانات را فراهم
میکنند .تنوع دادههای یک سازمان نیز از موضوعاتی است که در ذخیره و بازیابی این نوع
اطالعات چالشهایی را ایجاد میکند .جهت اجرای موثر پرسوجوها در چنین محیطی،
معموالً کمپانیها انبارهای دادهای را از اطالعات خود میسازند .هدف اصلی یک انبار
داده 2افزایش هوشمندی در یک فرایند تصمیمگیری و افزایش دانش افراد درگیر در این
فرایند است .در بخشهای بعدی توضیحاتی پیرامون  OLAPو انبار دادهها داده شده
است.
 )3-2تحلیل دادهها و OLAP
اگر چه تحلیلهای پیچیدهی آماری به عهدهی نرمافزارهای آماری گذاشته میشود ،اما
پایگاه دادهها نیز باید از شکلهای سادهی تحلیلهای دادهها پشتیبانی کند .از آنجا که
معموالً پایگاه دادهها دارای حجم باالی دادههاست ،بهتر است که جهت استخراج
اطالعات مفید توسط انسان این دادهها خالصهسازی شوند .در حالیکه  OLTP3بطور
مشخص در مورد دادههای تراکنشی مورد استفاده قرار میگیرد ،ابزارهای  OLAPبرای
سیستمهای تصمیمساز در تحلیل اطالعات تجمیعشدهی برنامههای کاربردی بسیار
سودمند است .سیستم  OLTPبه دالیل متعددی برای پرسوجوهای سیستمهای
تصمیمساز مناسب نیستند .چرا که بدست آوردن اطالعات خالصه ،نیازمند پرسوجوهایی
است که از دادههای تراکنشی بسیار زیاد با ارتباط میان جداول مختلف تشکیل شده است.
به عالوه طراحی بانک اطالعاتی در سیستم  OLTPبه گونهای است که برای
1

Online Analytical Processing
Data Warehouse
3
Online Transaction Processing
2
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پاسخگویی به سواالت تصمیمساز خوب نیست .جهت اثبات این ادعا وظایف متعدد و
رایجی را میتوان پیدا کرد که با کمک توابع تجمعی وگروهبندی  SQLقابل انجام
نیستند .اخیراً امکاناتی در  SQLپیشنهاد شدهاند که این وظایف را پشتیبانی میکنند و در
محصوالتی نظیر  Oracleو  IBM DB2پیادهسازی شدهاند.
OLAP )3-2-1
در تحلیلهای آماری اغلب عمل گروهبندی بر روی چندین صفتخاصه و ویژگی الزم به
نظر میرسد .برای فهم بهتر این موضوع اطالعات فروش یک مرکز فروش الکترونیکی را
در نظر بگیرید .جدول  3-1بخشی از این دادهها را نشان میدهد.
جدول  :3-1بخشی از پایگاه دادهی یک فروشگاه لوازم الکترونیکی

Color Number
Black
7
Black
8
Silver
10
White
5
Black
15
Silver
20
White
6
Black
4
Black
3
Black
12
Silver
11
White
9
Black
16
White
13
Silver
14
White
17

Mark
Sony
Samsung
Samsung
LG
Sony
Sony
Samsung
LG
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG

Name
Computer
Computer
Computer
Computer
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

این جدول اطالعاتی نظیر نام محصول ،مارک ،رنگ و تعداد فروخته شده را نشان میدهد.
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هرچند در کاربردهای واقعی صفاتخاصهی دیگری را نیز میتوان برای این جدول متصور
شد .حال با کمک این دادهها ،برخی از مفاهیم را در ادامهی بحث توضیح میدهیم.
معموالً برای تحلیل دادهها بر روی موضوعی متمرکز میشویم و با توجه به این موضوع
محوری برخی از صفاتخاصه به عنوان ویژگیهای  measureشناخته میشوند .در
مثال ذکر شده قصد داریم وضعیت فروش محصوالت را به عنوان محور تعیین کنیم ،لذا
صفتخاصهی  Numberرا که داللت بر تعداد فروختهشدهی هر محصول دارد ،به
عنوان ویژگی یا صفتخاصهی  measureدر نظر میگیریم .در واقع تابع تجمعی 1بر
روی این ویژگی اِعمال خواهد شد .تعدادی (یا همه) از صفاتخاصهی دیگر در جدول به
عنوان صفاتخاصهی  dimensionمعرفی میشوند .این صفاتخاصه ابعاد را بر روی
ویژگیهای  measureمشخص و آنها را تلخیص (یا تجمیع) میکنند .در مثال ذکر شده
نام محصول ،مارک و رنگ آن از این نوع ویژگیها به شمار میروند .حال با کمک این دو
نوع صفتخاصه و یا ویژگی ،دادهها میتوانند مدلسازی و به عنوان یک دادهی
چندبُعدی 2شناخته شوند .جهت تحلیل دادههای چندبُعدی ،یک مدیر شاید مایل باشد
دادهها را همانند شکل  3-1ببیند.
Total
30
45
35
60
170

LG
5
4
0
31
40

Samsung
18
6
32
29
85

Sony
7
35
3
0
45

Computer
Notebook
Tablet
Mobile
Total

شکل  :3-1جدول متقاطع فروش محصوالت با ترکیبهای متفاوت از مقادیر نام محصول و مارک

این جدول متقاطع مقدار فروش محصوالت فروشگاه را با ترکیبهای مختلفی از مقادیر
صفاتخاصهی نام محصول و مارک آن نشان میدهد .سطرها نام محصول و ستونها

Aggregation Function
Multidimensional Data
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2
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مارک آن را نشان میدهند .در این جدول از تابع تجمعی مجموع استفاده شده است ،اما با
توجه به نیاز کاربر یا تحلیلگر میتوان از تابع دیگری مانند میانگین نیز استفاده نمود.
همانطور که مشاهده میکنید ،ویژگی رنگ در این جدول وجود ندارد ،که معنی آن این
است که برای هر محصول کلیهی رنگها در نظر گرفته شدهاند .این جدول میتواند برای
ترکیبهای دوتایی دیگری از صفاتخاصه نیز ساخته شود .شکل  3-1مثالی از یک
 cross-tabulationاست که با عنوان  pivot-tableنیز شناخته میشوند .برای
ساخت این گونه از جداول دو صفتخاصهی  dimensionانتخاب میشوند ،که در مثال
ما نام محصول و مارک آن انتخاب شدهاند .مقادیر موجود این صفاتخاصه تعداد سطرها و
ستونهای جدول را تشکیل میدهند .محتوای این جدول با اِعمال یک تابع تجمعی (در
مثال مجموع) بر روی مقادیر صفتخاصه  measureو با توجه به سطر و ستون قرار
گرفته شده ،محاسبه میشود .برای مثال در شکل  3-1به سطری که به محصول
 Notebookو ستونی که مارک  Sonyاشاره میکند نگاه کنید .مقدار عددی  33را
مشاهده میکنید .این مقدار از مجموع مقادیر صفتخاصهی  Numberبرای سطرهای
پنجم و ششم از جدول اصلی(جدول  )3-1که مقدار ویژگی  Nameآنها برابر با
 Notebookو مقدار صفتخاصهی  Markآنها برابر با  Sonyاست ،بدست آمده
است .این مقادیر به ترتیب  13و  22هستند که پس از جمع مقدار  33در جدول نگهداری
میشود .این مقدار صرفنظر از مقادیر موجود برای رنگ این رکوردها محاسبه شده است.
به عالوه در کاربردهای واقعی شما با صدها و یا هزاران رکورد مواجه خواهید بود و
همانطور که قبل از این نیز به آن اشاره کردیم میتوان به جای مجموع از تابع تجمعی
دیگری مانند میانگین ،حداکثر و حداقل بسته به کاربرد استفاده نمود .در شکل  3-1یک
سطر و یک ستون اضافی برای نمایش مجموع محتوای جدول نیز نمایش داده شده است،
تا اطالعات بیشتری در اختیار تحلیلگر قرار گیرد .محتوای شکل  3-1را میتوان به شکل
یک جدول نیز نمایش داد (جدول .)3-2
یک  cross-tabulationبا جداول ذخیره شده در یک پایگاه دادهی رابطهای متفاوت
است .تعداد سطرها و ستونها در این نوع جداول به مقادیر موجود در دادهها بستگی دارند
و با اضافه شدن یک سطر در جدول دادههای اصلی ،ممکن است سطر یا ستونی به یک
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جدول  :3-2شکل دیگری از جدول متقاطع نشان داده شده در شکل 3-1

Mark Color Number
Sony
7
All
Samsung All
18
LG
5
All
30
All
All
Sony
35
All
Samsung All
6
LG
4
All
45
All
All
Sony
3
All
Samsung All
32
LG
0
All
35
All
All
Sony
0
All
Samsung All
29
LG
31
All
60
All
All
Sony
45
All
Samsung All
85
LG
40
All
170
All
All

Name
Computer
Computer
Computer
Computer
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
All
All
All
All

 cross-tabulationافزوده شود .سطرهایی نیز شامل مقدار  Allهستند .برای مثال
سطر دوم در جدول  3-2بدین معنی است که از کامپیوتر مارک سامسونگ صرفنظر از
رنگ آن تعداد  11دستگاه به فروش رسیده است.
حال نوبت به آن رسیده تا یک  cross-tabulationکه دو بُعدی است را به دادههای
چندبُعدی تبدیل کنیم .به عبارت دیگر میخواهیم دادهها را با بیش از دو بُعد نمایش
دهیم .این شکل از دادهها با نام مکعب یا  cubeچندبُعدی 1شناخته میشوند .توجه کنید
بر خالف مرسوم میان عام که کلمهی مکعب شکلی سه بُعدی را در ذهن متبلور میکند،
Multidimensional Cube

1
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در مبحث ما یک مکعب دادهها میتواند دارای ابعاد باالتر از سه نیز باشد .به همین دلیل
در ادامه آن را با واژهی انگلیسی  data cubeیا  cubeمیشناسیم .برای مثال شکل
 3-2یک  cubeسه بُعدی برای دادههایی که بخشی از آن در جدول  3-1آمده است را
نشان میدهد .ابعاد آن را نام محصول ،مارک و رنگ آن مشخص نموده است و ویژگی
 measureآن تعداد فروخته شده از هر جنس است که با صفتخاصهی  Numberدر
جدول معرفی میشود .توجه کنید که بعضی از سلولها و محتویات آنها در شکل دیده
نمیشوند.

شکل  :3-2یک  cubeسهبُعدی برای دادههای جدول 3-1

هر سلول در  cubeدارای یک مقدار است که با توجه به ابعاد و تابع تجمعی که بر روی
مقادیر صفتخاصهی  measureاِعمال میشود ،محاسبه خواهد شد .آدرس هر سلول در
واقع مقدار صفاتخاصهی  dimensionرا برای آن سلول نشان میدهد .میتوانیم برای
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هر بُعد از  cubeعالوه بر مقادیر موجود برای هر صفتخاصه مقدار  Allرا نیز اضافه
کنیم .معنی این مقدار همانی است که برای  cross-tabulationتوضیح داده شد.
یک سیستم  OLAPبا تحلیلگر به صورت تعاملی کار میکند و اجازه میدهد تا او
زاویهی دیدهای متفاوتی از دادههای چندبُعدی داشته باشد .تحلیلگر همچنین قادر است
تا درخواست جدیدی از خالصهسازی دادهها ارائه کند و ابزار OLAPدر زمانی کوتاه
پاسخ را مهیا میکند و الزم نیست تا برای دیدن نتایج یک پرسوجو تحلیلگر برای مدتی
طوالنی انتظار بکشد.
با کمک یک سیستم  OLAPتحلیلگر دادهها میتواند برای دادههای یکسان جداول
متقاطع یا  cross-tabulationمتفاوتی را مشاهده کند .همانطور که میدانیم هر
 cross-tabulationیک نوع مشاهدهی دو بُعدی بر روی cubeهای چندبُعدی به
شما ارائه میکند .برای مثال شاید تحلیلگر زوج صفاتخاصهی نام محصول و مارک آنرا
برای یک  cross-tabulationانتخاب کند و یا صفاتخاصهی رنگ و مارک را برای
تحلیل خود مناسبتر بداند .عملیات تغییر و انتخاب ابعاد استفاده شده در یک جدول
 cross-tabulationرا با نام  pivotingمیشناسیم.
یک سیستم  OLAPعملیات دیگری را نیز در خود دارد .برای مثال تحلیلگر ممکن
است مایل باشد تا یک جدول  cross-tabulationبر روی نام محصول و مارک و
برای مقدار ثابتی از رنگ (نه همهی رنگها) را مشاهده کند .به این عمل slicing
اطالق میشود ،چرا که با این عمل شما بخشی از دادههای  cubeرا برش دادهاید .گاهی
اوقات به این عمل  dicingنیز گفته میشود ،به خصوص هنگامی که مقادیر چندین
صفتخاصهی  dimensionدر آن ثابت فرض شوند.
هنگامی که یک  cross-tabulationدارید ،برخی از صفاتخاصه در انتخاب شما قرار
نمیگیرند و شما دو  dimensionرا انتخاب میکنید .بدین سبب معموالً در باالی
 cross-tabulationاین صفاتخاصهی انتخاب نشده همراه با مقدار آنها نمایش داده
میشوند .همانند قبل این مقدار میتواند  Allباشد و یا مقداری مشخص که عمل
 dicingبر روی دادههای  cubeشما انجام میدهد.
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موضوع دیگر اینکه سیستمهای  OLAPبه کاربران اجازه میدهند تا دادهها را در هر
سطحی از دانهبندی 1مشاهده کنند .برای نمونه به دادههای مثال میتوانید ستون یا
ویژگی تاریخ و زمان فروش را نیز اضافه کنید .بدین ترتیب زمان فروش هر محصول را
نیز میدانید .حال به دلخواه تحلیلگر ،بُعد مربوط به زمان میتواند بر حسب روز ،ماه،
فصل و یا حتی سال باشد که نام آنها از دانه ریز 2به دانه درشت 3بیان شده است .عملیات
 rollupبه عملیاتی اطالق میشود که طریقهی نمایش دادهها را از دانه ریز به دانه
درشت نشان میدهد .برای مثال اگر واحد صفتخاصهی زمان روز است و برای نمایش
 cubeآن را به ماه یا فصل تبدیل میکنید ،در واقع  rollupکردهاید .عملیات برعکس
که در آن از دانه درشت به دانه ریز حرکت میکنیم با نام عمل  drill downشناخته
میشود .توجه کنید که دادههای مربوط به دانهریزها نمیتوانند از دادههای دانه درشتتر
محاسبه شوند .در این حالت یا باید به دادههای اصلی رجوع کنید و یا از دادههایی با
درجهی ریزی بیشتر باید استفاده شود .برای مثال با داشتن مقادیر فروش ماهیانه ،میتوان
به فروش فصلی یا ساالنه دسترسی داشت ،اما نمیتوان با کمک آن به فروش روزانه
رسید .سطوح متفاوتی از جزئیات یک صفتخاصه را میتوان در یک سلسلهمراتب
سازماندهی نمود .شکل  3-3دو سلسلهمراتب یکی برای مکان و دیگری برای زمان را
نشان میدهد.

شکل  :3-3سلسله مراتب زمان (شکل راست) و سلسله مراتب مکان (شکل چپ)
1

Granularity
Fine Granularity
3
Coarse Granularity
2
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به هر حال یک تحلیلگر ممکن است شکلهای متفاوتی از دادهها را برای تحلیل مناسب
بداند و با عملیات ذکر شده این شکل از دادهها را از دادههای اصلی یا  cubeچندبُعدی
تشکیل شده ،محاسبه کند .برای مثال در شکل  3-4محصوالت در دو گروه تک هستهای
و چندهستهای با یک  cross-tabulationواحد نمایش داده شده است.
 )3-2-2پیادهسازی OLAP
در ابتدا سیستمهای  OLAPبرای ذخیرهی cubeها از آرایههای چندبُعدی 1استفاده
میکردند و به همین دلیل با نام سیستمهای  OLAPچندبُعدی 2یا به صورت خالصه
 MOLAPشناخته شدهاند .در این روش ذخیرهسازی دادههای هر بخش در ساختار
ویژهای نگهداری میشوند و این موضوع امکان بازیابی موثری از دادههای چندبُعدی را
فراهم میسازد .پس از آن قابلیتهای  OLAPدر کنار سیستمهای رابطهای قرار گرفت
تا دادهها در یک پایگاه دادهی رابطهای نگهداری شوند.
Total
19
9
14
45
87
11
36
21
15
83
170

LG
5
2
0
25
32
0
2
0
6
8
40

Samsung
13
2
12
20
47
5
4
20
9
38
85

Sony
1
5
2
0
8
6
30
1
0
37
45

Single Core Computer
Notebook
Tablet
Mobile
Subtotal
Multicore Computer
Notebook
Tablet
Mobile
Subtotal
Total

شکل  :3-4نمایش یک جدول متقاطع همراه با گروهبندی صفاتخاصه
Multidimensional Arrays
Multidimensional OLAP

1
2
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در این سیستمها که به  OLAPرابطهای 1یا  ROLAPمعروف هستند ،تمام دادهها در
یک سیستم پایگاه دادهی رابطهای ذخیره میشوند .این ساختار در مقایسه با MOLAP
از مقیاسپذیری 2بهتری برخوردار است ،ولی در عوض برای پاسخ به برخی از پرسشها از
کارایی کمتری بهره میبرد و جهت دسترسی به دادهها تنها به ابزار  SQLنیاز دارد .در
ضمن استفاده از مدل رابطهای باعث شده است تا افزونگی به حداقل برسد .سیستمهای
 OLAPتلفیقی 3یا  HOLAPهمانطور که از نامشان مشخص است ،ترکیبی از دو
سیستم فوق هستند .در این سیستمها معموالً دادههای اصلی در قالب رابطهای ذخیره و
دیگر دادههای تجمیعی در حافظه نگهداری میشوند.
با افزایش ابعاد دادهها تنوع cubeهایی که میتوان محاسبه و پردازش نمود نیز افزایش
مییابد .برای ساخت همهی آنها استفاده از یک الگوریتم ساده و بدون هیچگونه
هیوریستیکی بسیار مشکل است .چرا که باید پیمایشهای زیادی را بر روی دادههایی با
حجم باال داشته باشیم .سادهترین نکته در بهینهسازی این عملیات ساخت cubeها از
cubeهای موجود در سطوح دیگر است .برای مثال جهت ساخت ) (Name,Markبه
جای استفاده از دادههای اولیه میتوان با کمک توابع تجمعی از  cubeساخته شدهی
) (Name,Mark,Colorبهره گرفت .البته این عمل همیشه شدنی نیست و استفاده
از برخی توابع تجمعی مانند میانه باعث میشود تا به دنبال راهکار دیگری باشیم .استفاده
از چنین هیوریستیکهایی باعث میشود تا برای محاسبهی  cubeبا حجم کمتری از
دادهها نسبت به استفاده از دادههای اولیه روبرو باشیم .موضوعات دیگری نیز وجود دارند
تا در بهبود ساخت یک  cubeبه شما کمک کنند .برای مثال در حین یک پیمایش
ممکن است چندین گروهبندی صفاتخاصه را یکجا محاسبه نمود .در حال حاضر یافتن
الگوریتمهای کارا جهت محاسبه و ساخت  cubeموضوع بسیاری از طرحهای پژوهشی
محققین را تشکیل میدهد.

1

Relational OLAP
Scalability
3
Hybrid OLAP
2

فصل سوم :انبار دادهها و تکنولوژی OLAP

000

پیادهسازیهای اولیه در  OLAPبه صورتی بود که در آن تمام cubeها از قبل
محاسبه میشدند و بدین ترتیب پاسخ پرسوجوها به سرعت آماده بود .حتی زمان پاسخ
به این پرسوجوها برای دادههایی با میلیونها رکورد (دهها یا صدها گیگابایت) قابل قبول
و سریع است .اما میدانیم که با تعداد  nصفت خاصهی  dimensionدر واقع با 2n
حالت گروهبندی این صفاتخاصه روبرو هستیم و حال سلسلهمراتب صفات خاصه را نیز به
موضوع اضافه کنید .در نتیجه حجم کلیهی cubeها از حجم دادههای اولیه به مراتب
بیشتر خواهد بود و در بسیاری از موارد ذخیرهی این دادهها اصالً امکانپذیر نیست.
بنابراین به جای اینکه همهی cubeها از قبل محاسبه شوند ،عاقالنه به نظر میرسد که
فقط برخی از آنها پردازش شوند و مابقی در صورت تقاضای کاربر یا تحلیلگر ساخته
شوند .حال برای ساخت برخی از cubeها میتوانیم از دادههای تجمیعی موجود به جای
دادههای اولیه استفاده کنیم .توجه کنید که پیشساخت کدامیک از cubeها در اولویت
قرار دارند .این بدین معنی است که انتخاب cubeهایی که از قبل به محاسبه و ساخت
آنها میپردازید ،میتواند در کارایی و پاسخ پرسوجوهای آتی به صورت چشمگیری موثر
باشد.
 )3-3انبارسازی دادهها

1

اغلب کمپانیهای بزرگ دارای تعدادی شعبه هستند که هر یک از آنها حجم زیادی از
دادهها را تولید میکنند .حتی برخی از سازمانها با وجود تمرکز بر روی یک محل اصلی
برای مستقر شدن ،دارای بخشهایی هستند که هر یک از آنها میتواند دارای سیستمهای
عملیاتی مربوط به خود و در نتیجه ساختار دادهای خاص خود باشند .جهت تحلیل دادهها و
در نهایت اتخاذ یک تصمیم مدیریتی الزم است اطالعات کلیهی قسمتها جمعآوری
شوند .تنظیم پرسوجوها بر اساس هر یک از این ساختارها کاری دشوار و ناکارآمد است.
به عالوه دادهها معموالً توصیفی از وضعیت کنونی را در خود دارند ،در حالیکه تحلیلگر

Data Warehousing

1

001

مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی

اکثر اوقات نیاز به دادههای قدیمی را نیز یک ضرورت میداند .در این وضعیت انبار دادهها
یک راه حل مناسب تلقی میشود.
اگرچه وجود انبار دادهها پیشنیاز دادهکاوی نیست ،ولی در کاربردهایی نظیر سازمانها و
شرکتهای بزرگ با داشتن یک انبار دادهها عمل دادهکاوی بسیار آسانتر میشود .هدف
اصلی یک انبار دادهها تسهیل در فرایند تصمیمگیری و افزایش دانش افراد درگیر در این
فرایند است .یک انبار دادهها مجموعهای از پایگاه دادههای یکپارچه 1و موضوعگرا 2است
به نحوی که هر واحد از دادهها در آن وابسته به زمان میباشد .انبار دادهها مخزنی از
اطالعات است که از منابع مختلفی جمعآوری و تحت یک شِمای یکدست ذخیره میشود.
به عبارت دیگر دادهها در انبار دادهها از تمامی منابع دادهای یکپارچه میشوند ،بطوریکه
این منابع دربرگیرندهی اقالم دادههای مرتبط با موضوع انبار دادهها باشند .موضوعگرا
بودن به این معنی است که یک انبار دادهها حول موضوعات خاصی سازماندهی میشود.
این بدین معنی است که به جای تمرکز بر روی عملیات روزانه و پردازش تراکنشهای
یک سازمان ،انبار دادهها بر روی مدلسازی و تحلیل دادهها جهت اخذ تصمیم بهتر
متمرکز میشود.
از آنجا که معموالً یک انبار دادهها از روی چندین منبع ناهمگن 3ساخته میشود ،الزم
است عملیاتی چون پاالیش دادهها و برخی از تکنیکهای جمعآوری و تبدیل دادهها بر
روی آن اِعمال شود .این تکنیکها از نوع همانهایی هستند که در فصل قبل تحت
عنوان آمادهسازی و یا پیشپردازش دادهها به آنها پرداختیم.
هر ساختار کلیدی در انبار دادهها به صورت تلویحی یا مستقیم شامل عنصری از جنس
زمان است .بر اساس این توضیحات یک انبار دادهها میتواند به عنوان مخزن دادههای
یک سازمان در نظر گرفته شود ،تا از تصمیمگیریهای راهبردی حمایت کند .وظیفهی آن
ذخیرهی یکپارچهی دادههای سازمان است و اغلب در آن دادهها بهنگام نمیشوند .از آنجا
که عمل بهنگامسازی انبار دادهها عملی زمانبر محسوب میشود ،دادهها اندکی قدیمی
هستند که البته این مسئله برای سیستمهای تصمیمساز مشکل بزرگی تلقی نمیشود.
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اغلب یک سازمان ممکن است دارای چندین انبار دادهها باشد که به آنها data mart
گفته میشود .در تعریف یک data martانبار دادهای است که برای برآورد کردن
نیازهای یک گروه خاص از کاربران طراحی شده است و بسته به زمینهی کاری ممکن
است بزرگ یا کوچک باشد .به عالوه با داشتن این خصوصیات برای انبار دادهها پی
خواهیم برد که عملیاتی نظیر کنترل همروندی 1و ترمیم 2که در مبحث پایگاه دادهها
مطرح هستند ،الزم نیست برای یک انبار دادهها در نظر گرفته شوند .شکل  3-3نمونهای
ساده از یک معماری را برای انبار دادهها نشان میدهد.

شکل  :3-3نمونهای از یک معماری انبار دادهها

اگر چه ایجاد یک انبار دادهها کار سادهای نیست و در بسیاری از متون با جزئیات به آن
پرداخته شده است ،اما مراحل ساخت آن را میتوان در سه مرحلهی استخراج 3دادهها،
تغییر شکل 4آن و بارگذاری 3که تحت نام خالصه شدهی  ETLشناخته میشوند ،خالصه
نمود.
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 )3-3-1شِماهای انبار دادهها
هر انبار دادهها دارای یک شِما 1است که برای تحلیل دادهها با کمک ابزاری نظیر
 OLAPطراحی میشود .معموالً یک مدل دادهای چندبُعدی برای طراحی انبار دادهها
استفاده میشود .از معروفترین شِماها در این مدل دادهای میتوان به شِمای ستارهای 2و
شِمای برفگونه 3اشاره کرد.
شِمای ستارهای از متداولترین شِماهای بانکهای اطالعاتی تحلیلی به شمار میرود و
همانطور که از نامش مشخص است ،شکل ستارهای دارد .در این شِما انبار دادهها شامل
یک جدول مرکزی بزرگ است که به نام جدول  factشناخته میشود .در این جدول که
حاوی تعداد زیادی رکورد است ،جزئیات هر رکورد تراکنشی بدون افزونگی ثبت میگردد.
به همین علت جدول  factبزرگترین جدول در پایگاه دادههای تحلیلی در این شِما
محسوب میشود .در اطراف آن ،جداول مربوط به هر ویژگی  dimensionقرار میگیرد.
جدول  factنرمالسازی شده است و به سایر جداول  dimensionاز طریق کلیدهای
خارجی 4مرتبط میشود .در شکل  3-6شِمای ستارهای یک انبار داده را برای یک
فروشگاه مشاهده میکنید.
جدول  Salesکه در مرکز قرار دارد به عنوان جدول  factشناخته میشود و حاوی
کلیهی تراکنشهای فروش مربوط به این فروشگاه است .اطالعاتی مانند مشخصهی
محصول ،زمان فروش کاال ،مشخصهی خریدار و  ...در آن ذخیره میشوند .در این مثال 3
جدول  dimensionمشاهده میشوند که هر یک از آنها فقط شامل یک جدول و
تعدادی صفاتخاصه هستند .هر یک از جداول  dimensionبا یک (یا چند) صفتخاصه
درجدول  factارتباط برقرار میکند .برای مثال جدول  Customerکه مشخصات کامل
مشتریان را درخود دارد با کمک صفتخاصهی  Customer-idدر جدول  factبه این
جدول پیوند خورده است .جداول  dimensionمیتوانند دارای افزونگی باشند .برای
مثال تصور کنید که برخی از مشتریان ممکن است دارای چندین حساب بانکی باشند و هر
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بار در خرید مایل باشند تا از آنها برای پرداخت مبلغ خریدشان استفاده کنند .در این
صورت برای اینچنین مشتریانی در جدول  Customerبا افزونگی روبرو خواهیم بود .اما
همهی صفاتخاصه موجود در جدول  factدارای یک جدول  dimensionنیستند .این
صفاتخاصه همان ویژگیهای  measureهستند که در بخشهای قبلی این فصل در
مورد این نوع از ویژگیها صحبت شد.

شکل  :3-6نمونهای از شِمای ستارهای

شِمای ستارهای گونهای از شِمای دیگری به نام شِمای برفگونه است.در شِمای برفگونه
برخی از جداول  dimensionنرمالسازی شدهاند تا افزونگی موجود در شِمای ستارهای
در این ساختار وجود نداشته باشد (شکل  .) 3-7برای مثال جدول  Regionبه  Storeو
جدول Accountبه  Customerمتصل شده است .این جداول فضای کمتری را
نسبت به حالت قبل که دارای افزونگی بود ،اشغال میکنند .به هرحال فضای صرفهجویی
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شده در مقابل حجم باالی جدول  factناچیز است .به عالوه به دلیل نرمال بودن جداول،
برای برخی از پرسوجوها عمل پیوند 1بیشتری نیاز خواهد بود .از این رو اگر چه شِمای
برفگونه افزونگی را کاهش میدهد ،اما در طراحی انبار دادهها شِمای ستارهای محبوبتر و
رایجتر است.
نوع دیگری از طراحی برای شِمای انبار دادهها وجود دارد که در آن میتوان بیش از یک
جدول  factپیدا کرد .در این شِما که با نام  fact constellationشناخته میشود،
هر یک از جداول  factدارای جداول  dimensionمربوط به خود هستند که میتواند
بین آنها به اشتراک گذاشته شود.

شکل  :3-7نمونهای از یک شِمای برفگونه
Join
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خالصه فصل
در سالهای اخیر ابزارها و روشهای  OLAPبسیار معمول و متداول شدهاند ،به طوری
که به کاربران اجازه میدهند تا با ایجاد دیدگاههای چندگانه از دادهها که با نمایشهای
گرافیکی پیشرفته حمایت میشود ،دادههای الزم در یک انبار داده را تحلیل و بررسی
کنند .استخراج دادهها و تحلیل نتایج در  OLAPشبیه محاسبات در نرمافزارهای نوع
صفحهگسترده هستند .همچنین ابزار  OLAPاز دادهها چیزی نمیآموزند و دانش
جدیدی را ایجاد نمیکنند .اغلب آنها ابزار تصویرسازی با اهداف خاصی هستند که قادرند
به کاربران نهایی در تصمیمگیری بر اساس دادههای تجمعی کمک کنند .این ابزار برای
فرایند دادهکاوی سودمند هستند ،اما نمیتوانند جانشینی برای دادهکاوی محسوب شوند.
نمایش مجموعه دادهها در cubeهای چندبُعدی و استفاده از عملیاتی مانند  rollupو
 drill downکه با توجه به سلسلهمراتب صفاتخاصه ،دادهها را به شکلهای متفاتی
خالصهسازی میکنند ،باعث میشود تا تحلیلگر ،تفسیر و توجه بهتری به دادهها داشته
باشد .پیادهسازی این دادههای چندبُعدی به سه صورت  ROLAP ، MOLAPو
 HOLAPانجام میشود که هر یک دارای مزایا و معایب مربوط به خود هستند.
انبار دادهها راهکاری جهت یکپارچه کردن دادههای مرتبط به هم محسوب میشود .از
آنجا که انبار دادهها معموالً از روی چندین منبع ساخته میشوند ،الزم است عملیاتی چون
پاکسازی دادهها و تبدیل آنها به شکلی مناسب بر روی آنها اِعمال گردد تا از ناسازگاری و
ناقص بودن دادهها در آن جلوگیری شود .شِماهای ستارهای و برفگونه از معروفترین
شِماهایی هستند که در ساخت انبار دادهها از آنها استفاده میشود و از این میان شِمای
ستارهای علیرغم داشتن افزونگی محبوبتر و رایجتر از نوع برفگونه است.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
کتابهای زیادی را میتوان یافت که توضیحی مقدماتی در مورد انبار دادهها و تکنولوژی
 OLAPرا در خود جای دادهاند و بعضی از معروفترین آنها عبارتند از[KRTM08] :

] [Inm96] [IGG03و ] .[CD97در ] [GM99نیز با مجموعهای از مقاالت که
چگونگی پیادهسازی انبار دادهها را بررسی کردهاند ،روبرو هستید.
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تاریخچهی سیستمهای تصمیمساز به سالهای  1662برمیگردد .پیشنهاد ساخت انبار
دادههای بزرگ جهت تحلیل دادههای چند بُعدی توسط  Coddدر ] [CCS93داده
شد ،کسی که واژهی  OLAPرا نیز برای اولین بار استفاده کرد .در همین راستا انجمن
 OLAPدر سال  1663راهاندازی شد.
مروری بر کاستیهای  SQLدر رابطه با توانایی پشتیبانی و مقایسه در دنیای تجارت و
همچنین ارائهی مجموعه برنامههای کاربردی که به ساختن انبار دادهها و تکنولوژی
 OLAPنیاز دارند را میتوانید در ] [KR02پیدا کنید .مروری بر سیستمهای OLAP
در مقابل پایگاه دادهی آماری در ] [Sho97بحث شده است.
در ] [HRU96یک الگوریتم حریصانه برای محاسبهی یک  Cubeپیشنهاد شده است.
مطالعات متعددی جهت یافتن راهکارهایی برای محاسبهی Cubeها انجام شده است که
از مهمترین آنها میتوان به ][RS97] [ZDN97] [AAD+96] [SS94

] [HPDW01] [BR99و ] [XHLW03اشاره کرد.
منابع دیگری نیز وجود دارند که روشها و عملیات گوناگونی را بر روی Cubeها
کندوکاو میکنند .برای مثال روشهایی برای تخمین اندازهی Cubeها را میتوان در
] [RS97] [DNR+97و ] [BR99جستجو کرد و در ] [AGS97عملیاتی برای
مدلسازی پایگاه دادهی چند بُعدی پیشنهاد میشود .همچنین روشهای دیگری برای
پاسخگویی سریع به پرسوجوهای توابع تجمعی در ] [HHW97و ] [HAC+99ارائه
شدهاند.
برای ساخت  Cubeاز روی انواع دادههای دیگر نیز منابعی یافت میشوند .برای دادههای
چند رسانهای به ][ZHL+98

و برای دادههای مکان محور به ][SHK00

] [PKZT01و ] [SLT+01و برای تحلیل دادههای چند بُعدی از جنس متن میتوانید
به ] [LDH+08و ] [ZZH09رجوع کنید.

فصل چهارم
الگوهای مکرر و قوانین انجمنی
طی سالهای گذشته در میان تکنیکهای دادهکاوی توجه خاصی به الگوریتمهای کشف
الگوهای مکرر 1وجود داشته است .همانطور که از نام آن میتوان حدس زد ،این گونه
الگوها به دفعات در مجموعه دادهها دیده میشوند .در این میان به الگوریتمهای کشف
مجموعه اقالم مکرر 2بیشتر پرداخته شده است که در نهایت به تولید قوانین انجمنی

3

منجر میشود.
در این فصل پس از بیان مفاهیم اولیه ،الگوریتمهایی را بررسی میکنیم که به کشف و
استخراج الگوهای مکرر میپردازند .چگونگی ساخت قوانین انجمنی با کمک الگوهای
مکرر موضوع بخشهای بعدی را تشکیل میدهد و در نهایت دو مفهوم الگوهای
ماکسیمال و بسته توضیح داده میشوند.
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 )4-1تحلیل سبد خرید

1

در بسیاری از کاربردها روزانه دادههای زیادی ذخیره میشود .برای مثال در یک بانک
روزانه تراکنشهای متعددی انجام میشود و یا اجناس خریداری شده از فروشگاههای
زنجیرهای ،حجم وسیعی از حافظه کامپیوتر را اشغال میکند .سبد خرید مجموعهای از
اقالم خریداری شده بوسیله مشتری در یک تراکنش ساده است .محتویات جدول 4-1
شکل سادهای از این دادهها را نشان میدهد که بطور معمول در هر سطر خصیصهای
منحصر به فرد برای شناختن هر تراکنش (مشخصهای مانند شماره تراکنش) همراه با
مجموعهای از اقالم خریداری شده توسط مشتری نگهداری میشود .در واقع این جدول
مدلی برای یک نوع بانک اطالعاتی است که آن را پایگاهدادهی تراکنشی 2مینامیم.
جدول  :4-1نمونهای از یک پایگاه دادهی تراکنشی فروشگاه

Items
}{Bread, Milk
}{Bread, Egg, Butter, Cheese
}{Milk, Butter, Cheese, Chicken
}{Bread, Cheese, Chicken
}{Bread, Milk, Butter, Cheese

TID
1
2
3
4
5

در جدول  4-1خرید  5مشتری نشان داده شده است .برای مثال مشتری که با مشخصهی
تراکنش  1شناخته میشود ،نان و شیر را خریده است ،یا به عبارتی دیگر این دو قلم جنس
را در سبد خرید خود دارد .بسیاری از مدیران فروشگاهها عالقهمند هستند تا
رفتارهای(خریدهای) مشتریان خود را تحلیل کنند .یک تحلیل مرسوم که بر روی پایگاه
دادهی تراکنشی انجام میشود ،یافتن مجموعه اقالمی است که همراه با خیلی از
تراکنشها ظاهر میشوند .یک مدیر میتواند با اطالع از این موضوع و با اِعمال تغییراتی
برای اقالم مزبور ،فروش خود را بهبود بخشد .مجموعه اقالمی که شامل  kقلم داده
Market Basket Analysis
Transactional Database

1
2
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است را مجموعه اقالم kتایی 1مینامند .برای مثال با توجه به محتویات جدول 4-1
مجموعه } {Milk, Egg, Butterیک مجموعه اقالم 3تایی است .یک خصوصیت
مهم برای مجموعه اقالم ،پشتیبان 2نامیده میشود که برابر است با تعداد تراکنشهایی که
شامل مجموعه اقالم مزبور است و بطور معمول بصورت درصدی از تراکنشها که
مجموعه اقالم را شامل میشوند ،بیان میگردد .برای مثال مقدار پشتیبان برای مجموعه
اقالم 2تایی } {Butter, Cheeseبرابر با  3است .زیرا فقط  3تراکنش از میان 5
تراکنش هستند که شما میتوانید این دو قلم داده را با یکدیگر در آنها ببینید .بنابراین
میتوان گفت پشتیبان این مجموعه اقالم 2تایی برابر با  06درصد است.
محاسبهی مقدار پشتیبان برای کلیهی اقالم دادهها ،فضای جستجوی بسیار گستردهای را
ایجاد میکند و در نتیجه این عمل مستلزم محاسبات سنگینی خواهد بود .در جدول 4-1
که فقط از  0قلم داده استفاده شده است ،مقدار پشتیبان برای کلیهی زیرمجموعههای این
 0داده به جز تهی یعنی  )20-1(=03باید محاسبه شود .حال تصور کنید در یک فروشگاه
صدها یا هزاران قلم داده (جنس) وجود دارد .بدون شک در چنین موقعیتی بررسی بر روی
تمام مجموعه اقالم دادهها کار چندان سادهای نیست .نکتهی مهم دیگر اینکه بسیاری از
این مجموعه اقالم برای کاربر مفید نیستند .بدین علت ما به جستجوی مجموعه اقالمی
هستیم که برای کاربر جالب باشند .اما جالب یا مفید بودن چگونه تعریف میشود .اولین
معیار همانطور که قبل از این نیز نامی از آن برده شد ،معیار پشتیبان است .در میان این
فضای جستجوی وسیع ،بدنبال مجموعه اقالمی خواهیم بود که مقدار پشتیبان آنها از
مقدار حداقلی) (minsupکه توسط کاربر تعریف شده است ،بیشتر باشد .چنین مجموعه
اقالمی ،مجموعه اقالم مکرر نامیده میشوند که در ادامه از آنها به عنوان الگوهای مکرر

3

نیز نام میبریم .بنابراین در اینجا بدنبال الگوریتمهای مقیاسپذیری 4هستیم که به
شناسایی مجموعه اقالم مکرر میپردازند .برای مثال اگر مقدار  minsupبرابر با 06
درصد (یا مقدار  )3در نظر گرفته شود ،مجموعه اقالم 2تایی } {Bread, Milkدر
1

K-itemsets
Support
3
Frequent Pattern
4
Scalable
2
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جدول  4-1یک الگوی مکرر نیست ،در حالیکه مجموعه اقالم 2تایی کره و پنیر یعنی
} {Butter, Cheeseیک مجموعه اقالم مکرر محسوب میشود.
 )4-2قوانین انجمنی
میخواهیم وابستگیهای مهم میان اقالم موجود در یک پایگاه دادهی تراکنشی را
مشخص کنیم ،به نحوی که حضور بعضی اقالم در تراکنشها بر حضور برخی اقالم دیگر
در همان تراکنشها داللت دارد .برای مثال میخواهیم بدانیم مشتریانی که شیر میخرند،
آیا تمایلی به خرید نان هم از خود نشان میدهند ،یا چند درصد از مشتریان را میتوان
یافت که پنیر و کره را در سبد خرید خود دارند .برای پاسخ به این نمونه از سوالها ابتدا به
تعریف قوانین انجمنی میپردازیم که یک نمونه از آن برای سوال اول بصورت زیر نمایش
داده شده است:
]{Milk} → {Bread} [Support=40% , Confidence=66%
همانطور که مشاهده میکنید ،مفید بودن قانون انجمنی فوق با دو معیار پشتیبان و
اطمینان 1اندازهگیری شدهاست که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد .اما برای شروع بهتر
است بدانید تفسیر قانون انجمنی مزبور بدین گونه است که  46درصد از تراکنشها حاوی
دو قلم جنس شیر و نان هستند و  00درصد از مشتریانی که شیر خریدهاند ،نان را نیز در
سبد خرید خود دارند .همانند مجموعه اقالم مکرر ،قوانین انجمنی مفید به آن دسته از
قوانین اطالق میشود که مقدار پشتیبان و همچنین اطمینان آن از حداقل مقدار تعریف
شده توسط کاربر بیشتر باشد.
یک قانون انجمنی با عبارت  X→Yبیان میشود که در آن  Xو  Yمجموعه اقالم
غیرتهی هستند که هیچگونه اشتراکی ندارند) .(X∩Y=Øدو معیار پشتیبان و اطمینان
به منظور ارزیابی قوانین انجمنی استفاده میشوند ،هرچند معیارها فقط به این دو ختم
نمیشوند .مقدار پشتیبان نشان میدهد که در چند درصد از تراکنشهای پایگاه دادهها
میتوان مجموعه اقالم  Xو  Yرا همراه یکدیگر پیدا کرد و مقدار اطمینان در میان

Confidence

1
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تراکنشهایی که مجموعه اقالم  Xرا در خود دارند ،بدنبال مجموعه اقالم  Yمیگردد.
این نکته ساده را فراموش نکنید که تراکنشهای حاوی  Xمیتواند شامل  Yنباشند و
بالعکس .بدین سبب دو قانون انجمنی  X→Yو  Y→Xیکسان نیستند .از زاویهی دید
تئوری احتماالت برای پشتیبان و اطمینان داریم:
)Support (X→Y) = P(X∩Y
)Confidence (X→Y) = P(Y|X) = P(X∩Y)/P(X
به جدول  4-2توجه کنید .برای سادگی هر قلم داده با حرف  Iهمراه با یک زیرنویس
نشان داده شده است .مجموعه اقالم نیز از مجموعهی } {I1,I2,I3,I4,I5انتخاب
شدهاند.
جدول  :4-2نمونهای از یک پایگاه داده با  4تراکنش

Items
}{I1,I3,I4
}{I2,I3,I5
}{I1,I2,I3,I5
}{I2,I5

TID
1
2
3
4

چند قانون انجمنی همراه با مقادیر پشتیبان و اطمینان آنها عبارتند از:
][Support=50% , Confidence=100%

}R1: {I1} → {I3

][Support=25% , Confidence=50%

}R2: {I1} → {I4

][Support=50% , Confidence=100%

}R3: {I2,I3} → {I5

][Support=50% , Confidence=66%

}R4: {I2} → {I3,I5

چنانچه مقدار  minsupبرابر با  56درصد و حداقل مقدار برای اطمینان )(minconf
 55درصد تنظیم شوند ،فقط قوانین  R1و  R3به عنوان قوانین قوی 1انتخاب میشوند.

Strong Rules

1
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قانونی با مقدار پشتیبان پایین ،کمتر مورد توجه مدیر یک فروشگاه قرار میگیرد .زیرا مدیر
عالقهای به تمرکز بر روی اجناسی که به ندرت به فروش رسیدهاند را ندارد (البته
استثناهایی هستند که در فصل بعدی به آن میپردازیم) .از طرف دیگر مقدار اطمینان
نشان دهندهی درصد وابستگی دو مجموعه اقالم در دو طرف قانون انجمنی است .بدین
سبب جهت انتخاب و ارزشیابی قوانین از این دو معیار استفاده میکنیم .اما تعیین یک
مقدار مناسب برای  minsupو همچنین  minconfساده نیست .انتخاب مقدار کوچک
برای این دو پارامتر باعث میشود که تعداد قوانین بدست آمده بسیار زیاد و در نتیجه تعداد
قوانین غیرمفید نیز افزایش یابد .در مقابل با یک مقدار باال برای آنها ،امکان از دست دادن
قوانین مفید وجود خواهد داشت.
حال فرض کنید میخواهیم به جستجوی کلیهی قوانین انجمنی یک پایگاه داده و
همچنین محاسبهی مقدار پشتیبان و اطمینان آنها بپردازیم .بدلیل وجود تعداد بسیار زیاد
این قوانین ،عدم ارائه یک الگوریتم مناسب و کارا میتواند بصورت کمرشکنی برای ما
گران تمام شود .اگر در پایگاهدادهها از  kقلم داده استفاده شود ،تعداد قوانین انجمنی در
این پایگاه داده برابر است با:
NRule=3k−2k+1+1
حتی برای مقادیر کوچک  kتعداد قانون بصورت توانی رشد میکند .برای مثال فقط با 5
قلم داده 186 ،قانون انجمنی تولید میشود که با تنظیم مقدار  minsupو minconf
اغلب آنها میتوانند حذف شوند .به همین دلیل برای جلوگیری از محاسبات بیهوده بهتر
است برخی از قوانین بدون محاسبهی مقدار پشتیبان و اطمینان هرس شوند .برای مثال
قانون انجمنی زیر را در نظر بگیرید:
}{I1} → {I2,I3
قوانین دیگری نیز وجود دارند که همانند قانون مزبور فقط از اقالم  I2، I1و  I3استفاده
میکنند ،مانند:
}{I1,I2} → {I3} , {I1,I3} → {I2} , {I2} → {I1,I3} , {I3} → {I1,I2

محاسبهی مقدار پشتیبان برای تمام قوانین فوق یکسان است .فقط کافی است درصد
تراکنشهایی که شامل مجموعه اقالم 3تایی} {I1,I2,I3است را بدست آورید.
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نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر مقدار پشتیبان محاسبه شده برای فقط یکی از قوانین
فوق کمتر از  minsupباشد ،دیگر حتی الزم نیست قوانین دیگر تولید شوند .این موضوع
میتواند به عنوان یک قانون ساده جهت هرس کردن قوانین انجمنی و همچنین کاهش
محاسبات استفاده شود .راهحلهای دیگری نیز وجود دارند که در بخشهای بعدی برخی
از آنها بررسی میشوند.
از دیدگاه کلی کاوش قوانین انجمنی را میتوان یک فرایند دو مرحلهای در نظر گرفت:
 یافتن کلیهی مجموعه اقالم مکرر
 تولید قوانین انجمنی حائز شرایط (قوی) با کمک مجموعه اقالم مکرر پیدا شده
در مرحلهی قبل
به دلیل هزینهی باالی محاسباتی در مرحلهی اول ،بطور معمول الگوریتمها بر روی
بهینهسازی عملیات این مرحله متمرکز میشوند .چرا که کارایی الگوریتم با توجه به
پیچیدگی این مرحله سنجیده میشود.
 )4-3تولید الگوهای مکرر
همانطور که قبل از این نیز اشاره شد ،تولید مجموعه اقالم مکرر مرحلهی مهمی از کشف
قوانین انجمنی را تشکیل میدهد .مجموعه دادههایی که شامل  kقلم داده باشد ،میتواند
تعداد  2k−1الگو تولید کند که هر یک از آنها میتواند یک الگوی مکرر باشد .با افزایش
مقدار  kفضای جستجو نیز بصورت نمایی رشد میکند .راهکاری که از هیچ قانون میانبر و
یا هیوریستیکی استفاده نمیکند ،نمیتواند در زمان قابل قبولی کار خود را در این فضای
جستجو به پایان برساند .زیرا پس از تولید این  2k−1مجموعه اقالم ،برای محاسبهی
مقدار پشتیبان هر یک از آنها پایگاه دادهها پیمایش و برای هر سطر آن وجود مجموعه
اقالم بررسی میشوند .بدین ترتیب اگر تعداد تراکنشها  Nباشد و بطور میانگین هر
تراکنش دارای فقط تعداد  Aقلم داده باشد ،الگوریتم با تعداد )((2k−1)×N×A
مقایسه روبرو خواهد بود .بنابراین نیاز به روشهایی که از حجم این محاسبات بکاهد به
وضوح احساس میشود .در ادامه برخی از الگوریتمهای تولید مجموعه اقالم مکرر بیان
میشوند.
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 )4-3-1الگوریتم Apriori
این الگوریتم از اولین الگوریتمهایی است که جهت یافتن مجموعه اقالم مکرر از آن
استفاده میشود .نام آن برگرفته از شیوهای است که از آن استفاده میکند ،یعنی استفاده از
دانش مرحلهی قبل که در ادامه آن را شرح میدهیم .الگوریتم  Aprioriیک الگوریتم
جستجوی سطحی است ،که با پایان کاوش در سطح (مرحلهی) kام به مرحلهی بعدی
یعنی  k+1میرود .این عمل تا محقق شدن شرط یا شروط پایانی تکرار میشود .در
مرحلهی kام مجموعه اقالم kتایی تولید خواهند شد .پس از محاسبهی مقدار پشتیبان
برای هرکدام و مقایسهی آن با مقدار  minsupالگوهای مکرر kتایی شناسایی میشوند.
در مرحلهی بعدی الگوریتم با کمک الگوهای مکرر kتایی ،مجموعه اقالم )(k+1تایی
کاندید که بالقوه میتوانند مکرر باشند را تولید میکند .به همین ترتیب با توجه به مقدار
 minsupبرخی حذف شده و مجموعه اقالم مکرر )(k+1تایی تشکیل خواهند شد .این
عمل تا یافتن آخرین مجموعه قلم مکرر ادامه پیدا میکند.
این الگوریتم در حین اجرا از قاعدهای موسوم به قاعدهی  Aprioriاستفاده میکند که
بدین صورت بیان میشود" :اگر یک الگوی مکرر داشته باشیم ،کلیهی زیرمجموعههای
آن نیز مکرر هستند ".به عبارت دیگر اگر مجموعه اقالم  Iمکرر نباشد ،هر مجموعهای
که شامل  Iاست نیز نمیتواند مکرر باشد.
با کمک قاعدهی  Aprioriفضای جستجو کاهش مییابد .شکل  4-1کل فضای
جستجو را برای مجموعه اقالمی که از } {1,2,3,4,5استفاده کرده است ،نشان میدهد.
برای سادگی الگوها به شکل یک عدد نمایش داده شده است .برای مثال الگوی
} {1,2,3را بصورت عدد  123نشان دادهایم .دقت کنید که در شکل الگوهای مکرر با
دایرههای خطچین مشخص شدهاند .با نگاه به الگوی مکرر } {1,2,3,4که در شکل
بصورت  1234نشان دادهایم ،متوجه خواهید شد که همهی زیرمجموعههای آن نیز مکرر
هستند .یا اینکه کلیهی مجموعه اقالمی که شامل } {5هستند ،نمیتوانند مکرر باشند.
چون } {5مکرر نیست .بدین ترتیب استفاده از این استراتژی باعث کاهش فضای
جستجو درتولید اقالم مکرر میشود.
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شکل  :4-1فضای جستجو برای یک مجموعهای با  5قلم داده

قاعدهی  Aprioriبه گروه خاصی از قواعد که دارای خاصیت پادیکنواختی 1هستند،
تعلق دارد .این خاصیت بصورت خالصه بدین صورت بیان میشود که اگر مجموعهای
نتواند در یک آزمون موفق باشد ،کلیهی اَبرمجموعههای 2آن نیز در همان آزمون با
شکست مواجه میشوند.
فرض کنید  Jمیتواند هر نمونهای از مجموعه اقالمی باشد که از مجموعهی  Iمنتج
میشود .یک مقیاس  fدارای خاصیت یکنواختی 3است اگر:
) X , Y  J : ( X  Y )  f ( X )  f (Y

1

Anti-monotone
Supersets
3
Monotone
2
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که نشان میدهد اگر  Xزیرمجموعهی  Yباشد ،بنابراین ) f(Xنباید بزرگتر از ) f(Yباشد.
در مقابل  fدارای خاصیت پادیکنواختی است اگر:
) X , Y  J : ( X  Y )  f (Y )  f ( X

هر مقیاس و قاعدهای همانند  Aprioriکه دارای خاصیت پادیکنواختی است ،میتواند
برای الگوریتمهای دادهکاوی مثل تولید مجموعه اقالم مکرر موثر باشد.
جدول  4-3یک پایگاه داده تراکنشی با  5تراکنش و 11قلم داده را نشان میدهد .با
تنظیم مقدار  minsupبرابر با  06درصد و با کمک قاعده  Aprioriمیخواهیم
الگوهای مکرر را در این پایگاه داده تولید کنیم.
جدول  :4-3یک پایگاه دادهی تراکنشی با  5تراکنش و  11قلم داده

Items
}{I1,I2,I3,I4,I5,I6
}{I2,I3,I4,I5,I6,I7
}{I1,I4,I5,I8
}{I1,I4,I6,I9,I10
}{I2,I4,I5,I10,I11

TID
1
2
3
4
5

با پیمایش پایگاهدادهها و با توجه به مقدار  minsupکه برابر با  06درصد (معادل 3
تکرار از میان  5تراکنش) است ،الگوهای مکرر 1تایی یا یک عضوی بدست میآیند
(شکل .)4-2
همانطور که از شکل  4-2مشخص است از میان  11قلم داده فقط  5قلم مکرر هستند،
که در ستون سوم جدول عالمت خوردهاند .در مرحلهی دوم با کمک این مجموعه اقالم
مکرر و الحاق 1آنها مجموعه اقالم کاندیدی تولید خواهند شد که میتوانند بالقوه مکرر
باشند (شکل .)4-3

Join

1
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Frequent
1-itemset
)3 (60%
√
)3 (60%
√
)2 (40%
−
)5 (100%
√
)4 (80%
√
)3 (60%
√
)1 (20%
−
)1 (20%
−
)1 (20%
−
)2 (40%
−
)1 (20%
−
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1-itemsets Support
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11

شکل  :4-2کلیهی مجموعه اقالم 1تایی و شناسایی الگوهای مکرر

چنانچه الگوریتم بدون توجه به اقالم مکرر 1تایی قصد تولید اقالم 2تایی را داشت ،باید
 55مجموعه قلم 2تایی را ایجاد میکرد.
2-itemsets Support Frequent
2-itemset
}{I1,I2
)1 (20%
−
}{I1,I4
)3 (60%
√
}{I1,I5
)2 (40%
−
}{I1,I6
)2 (40%
−
}{I2,I4
)3 (60%
√
}{I2,I5
)3 (60%
√
}{I2,I6
)2 (40%
−
}{I4,I5
)4 (80%
√
}{I4,I6
)3 (60%
√
}{I5,I6
)2 (40%
−
شکل  :4-3برخی از مجموعه اقالم 2تایی کاندید و شناسایی الگوهای مکرر
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این در حالی است که با کمک الگوهای مکرر 1تایی فقط تعداد  16مجموعه اقالم 2تایی
ساخته شده است و این نکته کاهش فضای جستجو را نشان میدهد.
در این مرحله نیز پایگاهداده برای محاسبهی مقدار پشتیبان مجموعه اقالم 2تایی موجود
در شکل  4-3پیمایش میشود .پس از حذف مجموعه اقالم 2تایی که مقدار پشتیبان آنها
از حد آستانه (مقدار  )3کمتر است ،مجموعه اقالم مکرر شناسایی میشوند .بعد از این با
الحاق الگوهای مکرر 2تایی باید مجموعه اقالم 3تایی که مستعد مکرر بودن هستند ،تولید
شوند .دو نکتهی مهم در پیادهسازی این مرحله به بعد باید رعایت شود .در این مرحله شما
مجاز به الحاق دو الگوی 2تایی هستید که نتیجه یک مجموعه اقالم 3تایی باشد .برای
مثال با پیوند الگوهای مکرر } {I1,I4و } {I2,I4به مجموعه اقالم 3تایی
} {I1,I2,I4میرسیم .در حالیکه با پیوند دادن } {I1,I4و } {I2,I5یک مجموعه
قلم 4تایی } {I1,I2,I4,I5تولید میشود .فراموش نکنید که ترتیب قرار گرفتن اقالم در
الگو مهم نیستند .نکتهی دوم اینکه در حین ایجاد مجموعه اقالم 3تایی از قانون
 Aprioriاستفاده میکنیم .باید مجموعه اقالمی تولید شود که تمام زیرمجموعههای آن
مکرر هستند .برای مثال از الحاق } {I2,I4و } {I4,I6که هر دوی آنها مکرر هستند،
مجموعه } {I2,I4,I6بدست میآید .اما از آنجا که الگوی } {I2,I6مکرر نیست ،بدون
محاسبهی مقدار پشتیبان میتوان فهمید که } {I2,I4,I6نیز نمیتواند مکرر باشد.
راه حل سادهی دیگر برای تولید مجموعه اقالم کاندید با طول  ،3الحاق الگوهای مکرر
2تایی و الگوهای مکرر 1تایی است .این کار میتواند برای ساخت کاندیداهایی با طول
باالتر نیز استفاده شود ،به نحوی که جهت ساخت کاندیدی با طول  nکافی است
الگوهای مکرر )(n-1تایی با الگوهای مکرر 1تایی ترکیب شوند .شکل  4-4نتایج
مرحلهی سوم الگوریتم را نشان میدهد .در شکل کلیهی مجموعه اقالم 3تایی که از
پیوند الگوهای مکرر 2تایی بدست آمدهاند ،نشان داده شده است .به جز برای
} {I2,I4,I5الزم نیست الگوریتم مقدار پشتیبان را برای دیگر مجموعهها محاسبه کند.
زیرا برای هر یک از آنها حداقل یک زیرمجموعه وجود دارد که مکرر نیست .به همین
دلیل لزومی ندارد مقدار پشتیبان برای آنها محاسبه شود و با استناد به قاعدهی Apriori
کنار گذارده میشوند و نیازی به پیمایش دادهها نیست.
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پس از این مرحله مجموعه اقالم بزرگتری یافت نمیشود تا الگوریتم به کار خود ادامه
دهد ،لذا الگوریتم متوقف میشود .بنابراین بزرگترین الگوی مکرر برای مثال مزبور برابر با
 3خواهد بود.
3-itemsets Support Frequent
3-itemset
}{I1,I2,I4
−
−
}{I1,I4,I5
−
−
}{I1,I4,I6
−
−
){I2,I4,I5} 3 (60%
√
}{I2,I4,I6
−
−
}{I4,I5,I6
−
−
شکل  :4-4برخی از مجموعه اقالم 3تایی کاندید و شناسایی الگوهای مکرر

توجه کنید در این مثال ساده با کمک قانون  Aprioriفقط تعداد )11+16+0(=25
مجموعه اقالم تولید شد .در حالیکه اگر از این قانون استفاده نمیشد ،مجبور به تولید
11 11 11

          231مجموعه قلم با حداکثر طول  3خواهیم بود .حتی این
1 2 3
مثال ساده نشان میدهد که چگونه فضای جستجو با کمک این قانون میتواند بطور قابل
مالحظهای کاهش یابد.
الگوریتم  Aprioriدر هر مرحله دو عملیات انجام میدهد .ابتدا الگوریتم با الحاق
الگوهای مکرر kتایی ،به تولید مجموعه اقالم )(k+1تایی میپردازد .همانطور که قبل از
این نیز گفته شد ،در این مرحله میتوان برای ساخت مجموعه اقالم )(k+1تایی ،هر
الگوی مکرر kتایی را با الگوهای مکرر 1تایی الحاق نمود .سپس با کمک قاعدهی
 Aprioriبرخی از مجموعه اقالم حذف و با محاسبهی مقدار پشتیبان برای مابقی،
الگوهای مکرر تشخیص داده میشوند.
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بهبود کارایی الگوریتم Apriori
هرچند فضای جستجو در الگوریتم  Aprioriبسیار کمتر از کاوش در میان کلیهی
حاالت است ،اما در برنامههای کاربردی از کارایی خوبی برخوردار نیست .پیشنهادهای
زیادی جهت بهبود این الگوریتم ارائه شده است که در ادامه به صورت کلی و مختصر
برخی از آنها بررسی میشوند.
 بسیاری از روشها با کمک یک ساختمان دادههای مناسب عملکرد بهتری از
خود نشان میدهند .استفاده از یک تابع درهمساز 1و ذخیرهی مجموعه اقالم
kتایی ) (k>1در باکتهای 2یک فایلی با ساختار مستقیم 3میتواند سرعت
دسترسی به دادهها را افزایش دهد .در ضمن با نگهداری مقدار پشتیبان برای هر
باکت ،میتوان شناسایی الگوهای مکرر را تسهیل نمود.
 بدون شک تراکنشی که حاوی هیچ الگوی مکرر kتایی نیست ،نمیتواند شامل
الگوی مکرر بزرگتر از  kباشد .بدین ترتیب نیازی نیست در مراحل بعدی اجرای
الگوریتم این تراکنش بازبینی شود .لذا با عالمت زدن و یا حذف این تراکنش
برای مراحل بعدی ،میتوان سرعت جستجو را افزایش داد.
 تقسیم دادهها به قسمتهای مجزای کوچکتر تکنیک دیگری است که میتواند
در بهبود الگوریتم  Aprioriنقش مهمی ایفا کند .این عمل در دو مرحله انجام
میشود .در مرحلهی اول دادهها به  nقسمت مجزا و بدون همپوشانی دادهها
تقسیم میشوند .تعداد و یا اندازهی بخشها میتواند با توجه به ظرفیت حافظهی
اصلی کامپیوتر مشخص شوند .الگوهای مکرر برای هر قسمت بصورت مجزا
استخراج میشوند .اگر مقدار پشتیبان برای دادههای اصلی برابر با minsup
تنظیم شده باشد ،مقدار پشتیبان برای هر قسمت باید برابر با  minsup/nدر
نظر گرفته شود .بنابراین در ابتدا الگوهای مکرر محلی 4با مقدار جدید minsup
شناسایی میشوند .سپس در مرحلهی بعدی با جمعآوری کلیهی الگوهای مکرر
1

Hashing Function
Buckets
3
Direct
4
Local
2

فصل چهارم :الگوهای مکرر و قوانین انجمنی

011

محلی و با یک پیمایش از کل پایگاه دادهها الگوهای مکرر در دادههای اولیه
بدست میآیند .از آنجا که با مقدار جدید پشتیبان هر الگوی مکرر در کل دادهها،
باید حداقل در یکی از قسمتها به عنوان الگوی مکرر محلی شناخته شده باشد،
لذا عملکرد صحیح روش تضمین میشود .در ضمن این روش بسیار مناسب
برای پیادهسازی در یک محیط موازی است.
 با افزایش حجم پایگاهدادهها تکنیکهای نمونهگیری 1میتواند روش مناسبی
برای کاهش ابعاد دادهها و در نتیجه بهبود کارایی الگوریتم باشد .روشهای
نمونهگیری که در فصل دوم نیز اشارهای به آنها شد ،از تنوع زیادی برخوردارند و
هر یک با درجهی دقت متفاوتی برای کاربردهای مختلف عمل میکنند.
همانطور که قبل از این نیز بیان شد ،استفاده از این تکنیکهای نمونهگیری
محدود به الگوریتم  Aprioriنیست .تعداد نمونهها و چگونگی انتخاب آنها از
پارامترهای مهم در این روشها به شمار میروند.
 در الگوریتم  Aprioriاولیه ،از یک استراتژی سطح به سطح 2استفاده میشود.
به عبارت دیگر در مرحله iام با توجه به دانش مرحلهی قبلی مجموعه اقالم
iتایی تولید و برای مکرر بودن بررسی میشوند .امروزه روشهای پویایی جهت
تعمیم الگوریتم ارائه شده است که در آنها حین پیمایش پایگاهدادهها مجموعه
اقالم مستعدی(با هر اندازه) را به مجموعه جواب اضافه میکنند .بدین ترتیب در
هر مرحله یا در هر نقطهای از اجرای الگوریتم ،اگر مکرر بودن یک مجموعه قلم
مشخص شود ،بدون توجه به طول آن ،الگوریتم آنرا انتخاب میکند .بنابراین
انتظار میرود که با استفاده از این روش ،پیمایش کمتری از دادهها را به دنبال
داشته باشیم.

Sampling
Level by Level

1
2
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 )4-3-2الگوریتم FP-Growth
هر چند الگوریتم  Aprioriیک هیوریستیک مناسب برای تولید مجموعه اقالم ارائه می
کند ،اما بهرحال در شرایطی خاص با پیچیدگی محاسباتی باالیی روبروست .برای مثال
وقتی که تعداد اقالم زیاد و بسیاری از آنها نیز مکرر باشند ،الگوریتم نیاز به تولید تعداد
بسیار زیادی از مجموعه اقالم 2تایی یا باالتر خواهد داشت .یا اینکه با وجود فقط تعداد
کمی از الگوهای مکرر با طول کوتاه ،تعداد کاندیداهای بسیار زیادی باید تولید شود .برای
مثال اگر مجموعهی دادهها شامل فقط یک الگوی مکرر با طول  166باشد ،الگوریتم
حداقل باید به تولید  2166-1≈1636کاندید بپردازد .در برخی کاربردها نیز الگوریتم چندین
بار پایگاه دادهها را پیمایش میکند که این عمل بسیار زمانبر خواهد بود و به ورودی و
خروجی زیادی نیاز دارد .در این بخش به توضیح در مورد الگوریتمی میپردازیم که بدون
تولید مجموعه اقالم کاندید و با کمک یک ساختمان دادههای درختی الگوهایی مکرر را
شناسایی میکند .این الگوریتم که استراتژی تقسیم و غلبه 1را دنبال میکند ،در ابتدا
پایگاه دادهها را بصورت یک درخت موسوم به  FP-treeتبدیل میکند .پس از آن
بصورت مستقیم به استخراج الگوهای مکرر از این درخت میپردازد.
به طور خالصه میتوان گفت یک  FP-treeنمایش فشردهای از دادههای پایگاه داده
است .برای ساخت این درخت الگوریتم ،اقالم تراکنشها را یک به یک خوانده و بصورت
یک مسیر بر روی درخت نگاشت میکند .از آنجا که معموالً تراکنشها از اقالم مشترکی
استفاده میکنند ،لذا مسیرهای تراکنشها بر روی درخت همپوشانی دارند و به همین دلیل
درخت نسبت به دادههای اولیه فشردهتر خواهد بود .اجازه دهید روش را همراه با یک مثال
شرح دهیم .جدول  4-4مجموعه دادههایی مشتمل بر  9تراکنش و  5قلم داده را نشان
میدهد.
شکل نهایی درخت  FP-treeبا توجه به محتویات این جدول در شکل  4-5نشان داده
شده است.

Divide and Conquer

1
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جدول  :4-4مجموعه دادههایی شامل  9تراکنش

Items
I1,I2,I3
I1,I2,I4
I2,I3
I1,I3
I1,I2,I5
I2,I4
I2,I3
I1,I3
I1,I2,I3,I5

TID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اما چگونه این ساختار درختی ساخته میشود؟ در ابتدا همانند الگوریتم  Aprioriبا
پیمایش پایگاهدادهها مقدار پشتیبان را برای مجموعه اقالم 1تایی بدست میآوریم و
از میان آنها الگوهای مکرر انتخاب میشوند .با مقدار  2برای  minsupهر  5قلم
داده مکرر هستند و همانطور که در شکل  4-5میبینید ،هر یک از آنها همراه با
مقدار پشتیبان و یک اشارهگر در جدولی (به ترتیب نزولی مقدار پشتیبان) قرار داده
شدهاند.

شکل  :4-5یک نمونه درخت FP-tree
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اشارهگری که در جدول برای هر یک از اقالم وجود دارد ،جهت پیمایش سریعتر و آسانتر
درخت تعبیه شده است .هر اشارهگر شروع لیستی است که برای هر یک از اقالم به
صورت مجزا تشکیل میشود .برای مثال در درخت نهایی تعداد  3گره را میتوان یافت
که دارای برچسب  I3هستند و هر سه توسط یک لیست پیوندی (بصورت خطچین) به
یکدیگر متصل شدهاند .شکل  4-0شش مرحله از ساخت  FP-treeمذکور را با خواندن
 0تراکنش اول از جدول  4-4نشان میدهد.

شکل  :4-0مراحل ساخت و تکمیل درخت FP-tree

فصل چهارم :الگوهای مکرر و قوانین انجمنی
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در هر مرحله با خواندن اقالم هر یک از تراکنشها ،درخت تکمیل میشود .توجه کنید
قبل از ساختن یک مسیر بر روی درخت ،باید اقالم موجود در هر تراکنش را بر اساس
مقدار پشتیبان ،به ترتیب نزولی قرار دهید .برای مثال اقالم تراکنش اول که
} {I1,I2,I3هستند را بصورت } {I2,I1,I3مرتب و به همین ترتیب بر روی درخت
نگاشت میکنیم.
اغلب اندازهی  FP-treeساخته شده از اندازهی پایگاهدادهی اولیه کوچکتر است .در
خوشبینانهترین حالت که همهی تراکنشها از مجموعهی یکسانی از اقالم استفاده کرده
باشند ،درخت دارای فقط یک شاخه است .بدترین حالت هم هنگامی رخ میدهد که
تراکنشها از اقالم متفاوت و منحصر به فردی تشکیل شده باشند .اندازهی درخت در این
حالت (با اغماض نسبت به حجم اشارهگرها) برابر با حجم دادههای اولیه است .اندازهی
درخت به عواملی از جمله ترتیب قرار گرفتن اقالم (نزولی یا صعودی) بستگی دارد .البته
نمیتوان ادعا نمود که کدام ترتیب ،درخت کوچکتری را ایجاد میکند.
حال نوبت به مرحلهای میرسد که الگوریتم با کمک درخت  FP-treeالگوهای مکرر را
استخراج کند .الگوهای مکرر 1تایی که در مرحلهی اول الگوریتم بدست آمدند .در این
مرحله برخالف مرحلهی اول که مجموعه اقالم 1تایی بصورت نزولی مرتب شدند ،ما از
قلم انتهایی لیست با کمترین مقدار پشتیبان (یعنی  )I5شروع و به طرف اقالم باالی
جدول حرکت میکنیم .از آنجا که هر تراکنش بصورت یک مسیر بر روی درخت نگاشت
میشود ،میتوانیم به الگوهای مکرری که با قلم خاصی (مثل  )I5ختم میشوند،
دسترسی داشته باشیم .این عمل با دنبال کردن مسیرهایی که شامل گرهای با برچسب
قلم دادهی خاص هست ،میسر میشود .یادآوری میکنیم که با کمک اشارهگرها سریعتر
به این مسیرها دسترسی دارید .مسیرهای استخراج شده از درخت برای هر یک از اقالم
در شکل  4-5نشان داده شده است .برای مثال قسمت  aدر شکل  4-5مسیرهای منتهی
به قلم  I5و قسمت  dدر همین شکل مسیرهای منتهی به  I1را نشان میدهد.
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شکل  :4-5مسیرهای منتهی به هر یک از اقالم دادهها

بدین ترتیب مسئلهی شناسایی الگوهای مکرر به چندین مسئلهی کوچکتر ( 5مسئله)
تجزیه میشود .به صورتی که هر مسئلهی کوچکتر برای یافتن الگوهای مکرری که به
 I1 ،I3 ،I4 ،I5و  I2ختم میشوند ،کوشش میکند .بدین ترتیب الگوریتم پس از یافتن
الگوهای مکرر منتهی به  I5به سراغ مجموعه اقالم منتهی به  I4میرود .این کار همانند
قبل با توجه به مسیرهای استخراج شده در شکل  4-5برای اقالم دیگر نیز انجام میشود.
حال فرض کنید  I5مکرر تشخیص داده شد .پس از آن الگوریتم به دنبال مجموعه اقالم
مکرری است که در آن  I5به عنوان یک پسوند 1شناخته میشود .الگوریتم با پیروی از
تکنیک تقسیم و غلبه این مسئله را به  4مسئلهی کوچکتر میشکند و به دنبال الگوهای
مکرری خواهد گشت که دارای پسوندهای } {I1,I5} ،{I3,I5} ،{I4,I5و }{I2,I5
هستند .برای این منظور الگوریتم از درختی موسوم به  FP-treeشرطی 2که بسیار شبیه
به یک  FP-treeاست ،استفاده میکند .برای مثال از این درخت برای یافتن الگوهای
Suffix
Conditional FP-tree

1
2
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مکرری که دارای پسوند } {I4,I5هستند ،استفاده میشود .این کار برای مجموعه اقالم
دیگر نیز تکرار میشود .شکل  4-8یک  FP-treeشرطی برای درختی با مسیرهای
منتهی به  I3را نشان میدهد.
در این قسمت اشاره به دو نکته ضروری است .اول اینکه درخت  FP-treeشرطی برای
الگوهای مکرر ساخته میشوند و روشن است که اگر الگویی مکرر نباشد ،اَبرمجموعههای
آن نیز مکرر نیستند .نکتهی دیگر اینکه پس از یافتن الگوهای مکرر منتهی به }{I4,I5
در واقع الگوهای مکرر منتهی به } {I5,I4نیز بدست آمدهاند .زیرا ترتیب قرار گرفتن
اقالم در یک الگوی مکرر دارای اهمیت نیست.

شکل  :4-8یک  FP-treeشرطی (سمت راست) برای درختی با مسیرهای منتهی به ( I3سمت چپ)

جدول  4-5لیستی از الگوهای مکرر همراه با پسوندشان را نشان میدهد.
جدول  :4-5الگوهای مکرر همراه با پسوند آنها

Frequent Itemsets
}{I5}{I2,I5}{I1,I5}{I2,I1,I5
}{I4}{I2,I4
}{I3}{I2,I3}{I1,I3}{I2,I1,I3
}{I1}{I2,I1
}{I2

Suffix
I5
I4
I3
I1
I2
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این مثال نشان میدهد الگوریتم  FP-Growthکه از روش تقسیم وغلبه در آن
استفاده میشود ،بدلیل آنکه مسائل کوچکتر بطور کامل مجزا هستند ،نمیتواند مجموعه
اقالم را بصورت تکراری تولید کند .به عالوه اعداد نگهداری شده در گرههای درخت به ما
کمک میکند که در حین تولید مجموعه اقالمی با پسوند یکسان ،مقدار پشتیبان آنها نیز
شمارش شوند .تحقیقات نشان داده است که این روش در شرایط مشخصی عملکرد قابل
مالحظهای نسبت به روش  Aprioriاولیه دارد .شرایط مشخص به این معناست که پس
از اجرای مرحلهی اول که ساختمان دادهی  FP-treeساخته میشود ،درجهی فشردگی
این ساختار نسبت به دادههای اولیه چه اندازه است .هر چه درختهای تولید شده توسط
الگوریتم دارای شاخ و برگ بیشتری باشد ،بنابراین مسائل به تعداد بیشتری از مسئلههای
کوچکتر شکسته خواهند شد و در نتیجه زمان اجرای الگوریتم افزایش مییابد.
 )4-4تولید قوانین انجمنی
پس از اینکه با هر الگوریتم و یا هر روشی الگوهای مکرر بدست آمدند ،نوبت به تولید
قوانین انجمنی میرسد .برای مثال اگر } {I1,I2,I3یک الگوی مکرر 3تایی باشد0 ،
قانون انجمنی زیر میتواند از این الگوی مکرر بدست آید .مقدار پشتیبان برای همه آنها
برابر است ،اما باید مقدار اطمینان برای هر یک محاسبه شود.
}{I3}→{I1,I2
}{I2,I3}→{I1

,
,

}{I2}→{I1,I3
}{I1,I3}→{I2

,
,

}{I1}→{I2,I3
}{I1,I2}→{I3

برای هر الگوی kتایی مکرر  Yمیتوان  2k-2قانون انجمنی تولید کرد .از قوانینی که
یک طرف آن تهی است صرفنظر میشود .یک قانون انجمنی با تقسیم  Yبه دو
زیرمجموعهی غیرتهی بدست میآید .به عبارت دیگر برای هر زیرمجموعهی غیرتهی X
از  Yقانون انجمنی  X→Y-Xکه مقدار اطمینان آن از حداقل تعریف شده بیشتر باشد،
پذیرفته میشود .برای محاسبهی مقدار اطمینان این قانون نیازی به پیمایش مجدد پایگاه
داده نیست .برای مثال قانون انجمنی } {I1,I2}→{I3,I4که با توجه به الگوی مکرر
} {I1,I2,I3,I4تشکیل شده است را در نظر بگیرید .مقدار اطمینان این قانون از
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تقسیم مقدار پشتیبان } {I1,I2,I3,I4بر مقدار پشتیبان } {I1,I2بدست میآید .از
آنجا که هر دوی آنها الگوهای مکرر هستند ،پس مقادیر پشتیبان برای هر یک از آنها
قبالً محاسبه شده است.
برخالف مقیاس پشتیبان ،معیار اطمینان دارای خاصیت یکنواختی نیست .برای مثال اگر
 X1زیرمجموعهی  Xو  Y1زیرمجموعهی  Yباشد ،هیچگونه ارتباطی میان مقادیر
اطمینان دو قانون  X→Yو  X1→Y1نمیتوان یافت .با این وجود با کمی دقت به
قوانین انجمنی تولید شده از یک الگوی مکرر  Yو با توجه به مقدار اطمینان میتوان
منطقی جهت هرس کردن قوانین بدست آورد .چنانچه قانون انجمنی  X→Y−Xمقدار
اطمینانی کمتر از  minconfداشته باشد ،هر قانون انجمنی دیگر به شکل
 X1→Y−X1که در آن  X1زیرمجموعهی  Xباشد نیز نمیتواند مقدار اطمینانی بیشتر
از  minconfداشته باشد .اثبات این موضوع بسیار ساده است .مقدار اطمینان برای هر دو
قانون بصورت زیر محاسبه میشود:
)Confidence (X→Y−X) = Support(Y)/Support(X
)Confidence (X1→Y−X1) = Support(Y)/Support(X1
صورت کسرها برابرند و بدون شک با توجه به اینکه  X1زیرمجموعهی  Xاست ،داریم:
)Support(X1) ≥ Support(X
بنابراین مقدار اطمینان قانون دوم نمیتواند بیشتر از قانون انجمنی اول باشد .این موضوع
میتواند از صرف زمان جهت آزمایش بیهودهی برخی از قوانین انجمنی جلوگیری کند.
 )4-5پایگاهداده تراکنشی و قالبهای متفاوت دادهها
تاکنون جهت کاوش قوانین انجمنی از پایگاه دادهی تراکنشی استفاده میکردیم که
مجموعه اقالم موجود در سبدهای خرید مشتریان از بارزترین مثالهایی است که در این
زمینه میتوان یافت .اما نکتهی مهم این است که میتوان با کمی تغییر از شکلهای
دیگر دادهها به عنوان ورودی الگوریتمهای کاوش قوانین انجمنی استفاده نمود.
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مجموعهای از اسناد متنی مانند لیستی از ایمیلها را در نظر بگیرید .هر یک از این اسناد
میتواند متناظر با یک تراکنش در پایگاه دادهی تراکنشی در نظر گرفته شود .هر واژهای
که در سند وجود دارد به عنوان یک قلم داده تلقی میشود .پس از حذف کلمات تکراری
در یک سند ،دادهها به شکل پایگاه دادهی تراکنشی در میآیند .مشابه عملکرد فوق را
میتوانید بر روی یک جدول رابطهای انجام دهید .شکل  4-9تبدیل یک جدول با تعداد 3
صفتخاصه را به یک مجموعه دادهی تراکنشی نشان میدهد.
TID Items
)1 (Att1,a),(Att2,a),(Att3,b
)2 (Att1,c),(Att2,d),(Att3,e

Att2 Att3
a
b
d
e

Att1
a
c

شکل  :4-9تبدیل یک جدول در مدل رابطهای (چپ) به یک پایگاه دادهی تراکنشی (راست)

در پایگاه دادهی تراکنشی شکل  4-9برای هر صفتخاصه نام و مقدار آن ذکرشده است.
استفاده از مقدار بدون ذکر نام کافی نیست .زیرا صفاتخاصهی متفاوت میتوانند دارای
مقدار یکسانی باشند .برای مثال بدون ذکر نام صفاتخاصه  Att1و  Att2در تراکنش
شمارهی  1تشخیص مقدار  aبرای آنها مشکل است.
روشهای بسیاری نیز وجود دارند که جهت بهبود عملکرد الگوریتمهای کاوش الگوهای
مکرر یا قوانین انجمنی ،پایگاه دادهی تراکنشی را به شکلهای دیگری تبدیل میکنند.
یکی از روشهای ساده ،تبدیل پایگاه دادهی تراکنشی به رشتهای از صفر و یک است که
در شکل  4-16یک نمونه از آن نشان داده شده است.
e
0
0
0
1
1

d
0
1
1
1
1

c
1
0
1
0
1

b
1
1
0
1
0

a
1
0
1
0
1

TID
10
20
30
40
50

Items
}{a,b,c
}{b,d
}{a,c,d
}{b,d,e
}{a,c,d,e

شکل  :4-16نمایش متفاوتی از یک پایگاه دادهی تراکنشی

TID
10
20
30
40
50
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همانطور که مشاهده میکنید دادههای سبد خرید میتوانند به شکل دودویی نمایش داده
شوند که هر سطر نشاندهندهی یک تراکنش و هر ستون مخصوص یک قلم داده است.
وجود و عدموجود قلم داده به ترتیب با مقدار یک و صفر تنظیم میشوند.
روشهای متعددی برای نمایش پایگاه دادهی تراکنشی وجود دارند .انتخاب یک روش
میتواند بر روی هزینهی خواندن و نوشتن دادهها بر روی حافظهی اصلی و یا حافظهی
ثانویه تأثیر به سزایی داشته باشد .شکل  4-11یک نمونهی دیگری از تبدیل یک پایگاه
دادهی تراکنشی را نشان میدهد.
TID’s
10 20 30
10 20 40
10 30 50
20 30 40 50
40 50

Items
a
b
c
d
e

Items
}{a,b,c
}{b,d
}{a,c,d
}{b,d,e
}{a,c,d,e

TID
10
20
30
40
50

شکل  :4-11نمونهای از نمایش افقی (سمت چپ) و عمودی دادهها (سمت راست)

نمایش اولیهی پایگاهداده برای سبد خرید به عنوان شکل افقی 1دادهها شناخته میشود که
بسیاری از الگوریتمها از این شکل به عنوان ورودی خودشان استفاده میکنند .امکان
دیگر ذخیره دادههای تراکنشی که جدول سمت راست شکل  4-11آن را نمایش میدهد،
موسوم به شکل عمودی 2دادههاست .در این شکل جدید ،شماره تراکنشها اقالم دادهها را
تشکیل میدهند .در این وضعیت جهت محاسبهی مقدار پشتیبان برای هر مجموعه قلم
کافی است تا اشتراکی از لیست تراکنشهای اقالم تشکیل دهنده محاسبه شود .برای
مثال مقدار پشتیبان مجموعه اقالم 2تایی } {b,dبصورت زیر محاسبه میشود:
}{10,20,40} ∩ {20,30,40,50}={20,40

Horizontal
Vertical

1
2
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این بدین معنی است که  2تراکنش با مشخصهی  26و  46حاوی مجموعه اقالم 2تایی
} {b,dهستند .بنابراین مقدار پشتیبان آن برابر با  2یا  46درصد بیان میشود .بررسیها
نشان میدهند در شرایط مشخصی مانند وجود الگوهای مکرر با طول بزرگ ،این تکنیک
میتواند سرعت بهتری نسبت به هنگامی که از شکل استاندارد پایگاهدادهی تراکنشی
استفاده میکنیم ،داشته باشد.
 )4-6مجموعه اقالم ماکسیمال و بسته
چالش بزرگی که در کاوش الگوهای مکرر وجود دارد این است که الگوریتمها معموالً
تعداد بسیار زیادی مجموعه اقالم تولید میکنند که مقدار پشتیبان اغلب آنها نیز از
 minsupبیشتر است .به ویژه هنگامی که مقدار  minsupکوچک و یا الگوهای مکرر
دارای طول بزرگی باشند .این بدین سبب است که هر یک از الگوهای مکرر دارای
زیرمجموعههایی است که آنها نیز مکررند .بدین ترتیب اگر در پایگاه داده یک الگوی
مکرر با طول باال (بطور مثال  )166یافت شود ،فقط برای نگهداری زیرمجموعههای این
الگوی مکرر نیاز به فضای زیادی از حافظه داریم .جهت غلبه براین مشکل به معرفی دو
مفهوم ماکسیمال 1و بسته 2برای الگوهای مکرر میپردازیم .در واقع این دو مفهوم راهی
جهت نمایش فشردهتر الگوهای مکرر هستند .به عبارت دیگر با ذخیرهی اطالعات کمتر
میتوانیم به همهی الگوهای مکرر دسترسی داشته باشیم.
یک الگوی مکرر هنگامی ماکسیمال است که هیچیک از اَبرمجموعههای آن مکرر
نباشند .برای مثال چنانچه بخواهید بدانید الگوی مکرر 2تایی  abدر یک پایگاهدادههایی
که از اقالم دادهی } {a,b,c,d,eاستفاده میکند ،ماکسیمال هست یا خیر ،باید کلیهی
اَبرمجموعههای بالفصل  abیعنی ) (abc,abd,abeرا بررسی کنید .اگر هیچکدام از
آنها مکرر نباشند ،الگوی مکرر  abماکسیمال است .همان طور که مالحظه میکنید الزم
نیست تا اَبرمجموعههای  4یا  5عضوی مانند  abcdیا  abcdeبررسی شوند .زیرا اگر
 abcمکرر نباشد هیچیک از اَبرمجموعههای آن نیز مکرر نیستند .بنابراین بررسی
Maximal
Closed

1
2
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اَبرمجموعههای بالفصل یک الگوی مکرر برای تشخیص ماکسیمال بودن یا نبودن آن
کافی هستند .با در دسترس بودن الگوهای مکرر ماکسیمال نیازی به نگهداری کلیهی
الگوهای مکرر نیست .چرا که میتوان با کمک آنها همهی الگوهای مکرر را بدست آورد.
بنابراین برای پایگاهدادههایی که شامل الگوهایی با طول باال هستند ،بهتر است الگوهای
مکرر ماکسیمال نگهداری شوند .با این وجود این راهکار هنگامی عملی و کارا خواهد بود
که بتوان الگوریتم مناسبی جهت یافتن الگوهای مکرر ماکسیمال طراحی نمود .علیرغم
اشغال فضای بسیار کم ،الگوهای مکرر ماکسیمال حاوی هیچ اطالعاتی دربارهی مقدار
پشتیبان زیرمجموعههای خود نیستند .آنها فقط مقدار پشتیبان را برای الگوهای مکرر
ماکسیمال نگهداری میکنند .هرچند با یک پیمایش دیگر پایگاهدادهها میتوان مقدار
پشتیبان را برای الگوهای مکرری که ماکسیمال نیستند ،بدست آورد.
مجموعه اقالم بسته بدون از دست دادن اطالعاتی در مورد مقدار پشتیبان ،شکل فشرده و
کاهش یافتهای از مجموعه اقالم را تهیه میکند .یک مجموعه اقالم  Xهنگامی بسته
نامیده میشود که هیچیک از اَبرمجموعههای بالفصل آن مقدار پشتیبانی دقیقاً برابر با
پشتیبان  Xنداشته باشند .به عبارت دیگر مجموعه اقالم  Xبسته نیست ،اگر حداقل یک
اَبرمجموعه بالفصل او مقدار پشتیبانی برابر با پشتیبان  Xداشته باشد .حال اگر  Xمکرر
نیز باشد آنگاه  Xبه عنوان یک الگوی مکرر بسته شناخته میشود .برای مثال چنانچه در
پایگاهدادهی تراکنشی مثال قبلی که از  5قلم } {a,b,c,d,eاستفاده میکرد ،مقدار
پشتیبان برای دو مجموعه اقالم  abو  abcبرابر باشد ،بنابراین  abنمیتواند به عنوان
یک الگوی بسته بیان شود .زیرا حداقل یک اَبرمجموعه بالفصل  abیعنی  abcمقدار
پشتیبانی برابر با  abدارد .الگوریتمهای متعددی وجود دارند که میتوانند بطور مستقیم
الگوهای مکرر بسته را از پایگاهدادهها استخراج کنند .با کمک الگوهای مکرر بسته قادریم
مقدار پشتیبان الگوهای مکرری که بسته نیستند را نیز محاسبه کنیم .فراموش نکنید به
منظور یافتن مقدار پشتیبان برای الگوهایی که بسته نیستند ،مقدار پشتیبان کلیهی
اَبرمجموعههای آن باید شناخته شده باشند.
فرض کنید یک پایگاه داده تراکنشی دارای  2تراکنش است که یکی دارای  26قلم و
دیگری دارای  16قلم داده است (جدول .)4-0
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جدول  :4-0پایگاه دادهی تراکنشی با  2تراکنش

TID Items
}10 {I1,I2,…,I19,I20
}20 {I1,I2,…I9,I10
مقدار  minsupنیز برابر با  56( 1درصد) تنظیم شده است .با این فرض تعداد الگوهای
مکرر این پایگاه دادهی کوچک به عدد  226-1≈160میرسد .در صورتیکه الگوهای مکرر
ماکسیمال و بسته برای این پایگاه داده به ترتیب عبارتند از:
)}Maximal = ({I1,I2,…,I20
)}Closed = ({I1,I2,…,I20} , {I1,I2,…,I10
این مثال مزیت استفاده از الگوهای مکرر ماکسیمال و بسته را نسبت به نگهداری همهی
الگوهای مکرر به خوبی نشان میدهد .به جای نگهداری مجموعهای با  160عضو ،کافی
است فقط مجموعهای با  2یا  1عضو نگهداری شوند .توجه کنید حتی با مقدار  2برای
 minsupهنوز تعداد مجموعه اقالم مکرر برای این دادهها کم نیست (.)216-1≈163
اغلب برای تحلیل دادهها کافی است الگوهای مکرر بسته نگهداری شوند.
شکل  4-12رابطهی میان الگوهای مکرر ،الگوهای مکرر بسته و همچنین ماکسیمال را
نشان میدهد .در این شکل نشان داده شده است که کلیهی الگوهای مکرر ماکسیمال،
بسته نیز هستند .زیرا هیچیک از آنها نمیتوانند مقدار پشتیبان یکسانی با اَبرمجموعههای
بالفصل خود داشته باشند .از الگوریتمهای رایج برای کشف الگوهای مکرر بسته میتوان
به  Charm ،Closetو  Closet+اشاره نمود و دو الگوریتم مرسوم جهت یافتن
الگوهای مکرر ماکسیمال  Mafiaو  GenMaxهستند.
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شکل  :4-12رابطهی میان الگوهای مکرر ،الگوهای مکرر بسته و الگوهای مکرر ماکسیمال

خالصه فصل
استخراج الگوهای مکرر و همچنین روابط موجود میان دادهها ممکن است بتواند در
تصمیمگیریهای مدیریتی کالن بسیار مفید باشد .تحلیل سبد خرید نمونهای بارز از
اینگونه کاربردهاست و همانطور که از نام آن مشخص است ،در آن به دنبال اقالمی
هستیم که به صورت مکرر توسط مشتریان در سبد خریدشان قرار میگیرد.
فضای جستجوی بسیار بزرگ برای یافتن اقالم مکرر باعث شده است تا از الگوریتمهایی
استفاده کنیم که این فضا را کاهش میدهند .اولین الگوریتم از خاصیتی موسوم به
 Aprioriبهره میبرد که بدین صورت بیان میشود :کلیهی زیرمجموعههای هر
مجموعهی مکرر خود مکرر هستند .علیرغم کاهش فضای جستجو با کمک گرفتن از
 Aprioriهمچنان در شرائطی خاص با مشکل محاسباتی روبرو هستیم.
الگوریتم  FP-Growthکه از یک ساختار درختی استفاده میکند ،در مرحلهی اول به
ساخت این درخت میپردازد و پس از آن با کمک درخت تولیدشده به دنبال مجموعه
اقالم مکرر میگردد .هر چند عوامل مختلفی میتوانند بر روی اجرای این الگوریتم تاثیر
بگذارند ،اما در مجموع این الگوریتم کارایی بهتری نسبت به الگوریتم  Aprioriدارد.
پس از یافتن الگوهای مکرر تولید قوانین انجمنی شروع میشود .قوانین انجمنی قوی و
جالب آنهایی هستند که معیارهایی نظیر پشتیبان و اطمینان را ارضا میکنند .جهت یافتن
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قوانین انجمنی جالب بهتر است از قوانین اکتشافی و هیوریستیکهای مناسب استفاده
شود تا فضای جستجو کاهش یابد.
الگوهای مکرر ماکسیمال و بسته راهی جهت نمایش فشردهتر الگوهای مکرر هستند .یک
الگوی مکرر هنگامی ماکسیمال است که هیچیک از اَبرمجموعههای آن مکرر نباشند و
اَبرمجموعههای یک الگوی مکرر بسته مقدار پشتیبانی برابر با خود آن ندارند .تکنیک و
الگوریتمهای متعددی جهت یافتن این الگوهای مکرر پیشنهاد شدهاند.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
کشف قوانین انجمنی برای اولین بار در ] [AIS93ارائه شد و پس از آن الگوریتم
 Aprioriدر ] [AS94bپیشنهاد و بررسی شد .نسخهی متفاوتی از الگوریتم با
هیوریستیکی مشابه در ] [MTV94آمده است و پس از آن ترکیبی از دو کار انجام شده
نوشته شد ] .[AMS+96در ] [AS94aروشی برای یافتن قوانین انجمنی از روی
مجموعه اقالم مکرر نوشته شده است.
پیشنهادهای زیادی جهت بهبود الگوریتم  Aprioriارائه شده است که در ادامه به برخی
از منابع آنها اشاره میکنیم .استفاده از توابع درهمساز در ] ،[PCY95aپیشنهاد برای
تکنیکهای افراز دادهها در ] ،[SON95کمک گرفتن از راهکارهای نمونهگیری در
] ،[Toi96شمارش پویای اقالم دادهها در ] [BMUT97و کاوش قوانین انجمنی به
صورت موازی و توزیعشده در ] [CHN+96] [AS96] [PCY95bو ][ZPOL97

بررسی شدهاند .در ضمن در ] [CHNW96روشی جهت بهنگامسازی الگوهای
استخراج شده به صورت افزایشی پیشنهاد شده است.
الگوریتمهای مقیاسپذیر دیگری غیر از الگوریتم  Aprioriرا نیز میتوان یافت که
دارای منابع خوبی هستند .روش  FP-Growthکه بدون تولید اقالم مکرر کاندید کار
خود را انجام میدهد ،در ] [HPY00پیشنهاد شد .روشی در ] [LPWH02وجود دارد
که دو گونه پیمایش باال به پایین و پایین به باال را برای درختان  FP-treeدر آن دیده
میشود .یک پیادهسازی مبتنی بر آرایه و کارا برای ساختار  prefix-treeرا در
] [GZ03جستجو کنید .کاوش اقالم مکرر در شکل عمودی پایگاه دادهها در
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] [Zak00پیشنهاد شد و کنار هم قرار دادن دو مفهوم کاوش قوانین انجمنی و همچنین
سیستمهای پایگاه دادهی رابطهای را نیز در منبع ] [STA98میتوانید پیدا کنید.
الگوریتمهای متعددی برای کاوش اقالم مکرر بسته پیشنهاد شدهاند که هر کدام از
هیوریستیکهای خاصی بهره میبرند .شاید بتوان گفت اولین بار در ] [PBTL99به این
نوع اقالم اشاره شد .به نام و عملکرد بعضی از آنها در این فصل اشاره کردیم .در اینجا
برخی از منابعی را که میتوانید با رجوع به آنها اطالعات بیشتری در زمینهی کاوش اقالم
مکرر بسته کسب کنید ،آورده شدهاند .این مراجع عبارتند از ][ZH02] [PHM00

] [PCT+03] [LLLY03] [WHP03و ] .[GZ03کاوش الگوهای ماکسیمال
هم ابتدا در ] [Bay98مطالعه شد و سپس روش و الگوریتم موثر  MAFIAبرای این
نوع از الگوها در ] [BCG01بررسی گردید.

فصل هفتم
روشهای طبقهبندی و تخمین
بدون شک اگر بخواهیم فقط شرح مختصری از تکنیکهای طبقهبندی را ذکرر کنریم ،برا
حجم انبوهی از مطالب روبرو خواهیم بود .به همین علت فقط برخی از آنها انتخاب شدهاند
و بطور مختصر در مورد آنها در این فصل نکاتی بیان شده اسرت .درخرتهرای تصرمیم از
محبوبترین روشهای طبقهبندی محسوب میشوند که در این فصرل گورونوی سراخت
آنها را بررسی میکنیم .طبقه بندی با کمک قانون بیز ،طبقهبندی مبتنی بر یرافتن شررو ،
الووریتمهای  ،SVMطبقهبندی بر اساس تشابه ،رگرسیونهرا و همچنرین مختصرری در
مورد شبکههای عصبی ،الووریتم ژنتیک و منطق فازی مطالبی هستند که در ادامهی ایرن
فصل به شرح آنها میپردازیم.
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 )7-1درختهای تصمیم
درخت تصمیم 1در دادهکاوی مدلی است که جهت نمایش طبقهکننردههرا 2و رگرسریونهرا
استفاده میشود .همانطور که از نام آن مشخص است ،این درخت از تعدادی گرره و شراخه
تشکیل شده است .در درخت تصمیمی که عمل طبقهبندی را انجام میدهد ،برگها بیانور
کالسها هستند .درهر یک ازگرههای دیور(گرههای غیربرگ) با توجره بره یرک یرا گنرد
صفتخاصه تصمیمگیری صورت میگیرد .شکل  7-1نمونهای از یرک درخرت تصرمیم را
برای مثالی از دادههای پزشکی نشان میدهد.

شکل  :7-1درخت تصمیم برای دادههای جدول 7-1

در درخت شکل  7-1میبینیم که گوونه یک پزشک میتواند بر اسراس صرفاتخاصرهی
فشارخون و سن بیمار داروی مناسب جهت مداوای او را تجویز کند .ایرن مثرال بره خروبی
نشان میدهد که گوونه یک درخت تصمیم برای نمایش یک مردل طبقرهبنردی اسرتفاده
میشود.
درختتصمیم به دلیل سادگی و قابل فهم بودن تکنیک محبروبی در دادهکراوی محسروب
میشود .به عبارت دیور درخت تصمیم خود به تنهایی همهی مطالب را توصیف میکنرد و
نیاز به فرد خبرهای نیست تا خروجی را تفسیر کند .در واقع این یک روش گرافیکری اسرت
Decision Tree
Classifier

1
2
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و بدین دلیل تفسیر آن شاید سادهتر از تکنیکهای دیور طبقهبنردی باشرد .امرا بره خراطر
داشته باشید که داشتن تعداد گرههای زیاد در درخت مریتوانرد نمرایش گرافیکری درخرت
تصمیم را با مشکل روبرو سازد .به سراغ مثالی که در شکل  7-1درخت تصرمیم آن رسرم
شده است ،برمیگردیم .این درخت تصمیم با توجه بره دادههرای جردول  7-1رسرم شرده
است .در این داده ها برای هر بیمار مشخصاتی گرون جنسریت ،سرن ،فشرارخون و داروی
تجویزی نوهداری میشوند.
جدول  :7-1مشخصات بیماران همراه با داروی تجویزی برای هر یک

Blood Drug
P.
Normal A
Normal B
High
A
Low
B
High
A
Normal A
Normal B
Low
B
Normal B
Normal A
Low
B
High
A

Age

ID Sex

20
73
37
33
48
29
52
42
61
30
26
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Male
Female
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Female
Female
Male

ریشهی درخت شامل تمام  12نمونهی آموزشی است کره بایرد بره کرالسهرای مختلرف
تقسیم شوند .هر یک از گرههای داخلی (گرهای غیر از برگ) فضای نمونه را براساس یک
یا گند صفتخاصه به گند قسمت منشعب میکند .در سادهترین شرکل ممکرن گررههرای
داخلی یک درخت شرطی را بر روی یک صفتخاصه انجام میدهند .گنانچه صفتخاصره
انتخاب شده از نوع پیوسته و یا عددی باشد ،شاخههای منشعب شده محردودهای از مقردار
این صفتخاصه را برای هر شاخه نشان میدهند .نمونههرا برا طری مسریری از ریشره بره
برگها طبقهبندی میشوند .در شکل  7-1هر گرهی داخلی درخت با صفتخاصرهای کره
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بر روی آن تست انجام میشود ،برگسب خورده و شاخههای منشعب شده از آن برا مقرادیر
خاصی از همان صفتخاصه نشان داده شده است.
برای مثال ریشهی درخت صفتخاصهی فشارخون را نشان میدهد و سه شراخهای کره از
آن خارج میشود دارای سه برگسب باال ،طبیعی و پایین است .برای شاخههای خارج شرده
از گرهی داخلی سن که صفتخاصهی عددی اسرت دو محردودهی کروگکتر مسراوی 04
سال و بزرگتر از  04سال در نظر گرفته شده است.
کاربران به صورت طبیعی ترجیح میدهند با درخت تصمیم کوگکی روبرو شروند ،گررا کره
اینچنین درختی قابل فهمتر خواهد بود .مجموع کل گرهها ،تعداد برگها ،عمرق درخرت و
همچنین تعداد صفات خاصهای که استفاده شدهاند ،از عواملی است کره بررای محاسربهی
پیچیدگی درخت از آنها استفاده میشود .
ساختن یک درخت تصمیم بهینه از روی دادههای آموزشری وظیفرهی سرادهای نیسرت .در
برخی از مراجع نشان داده شده است که یافتن یرک درخرت تصرمیم مینیمرال سرازگار برا
مجموعه دادههای آموزشی یک مسئلهی  NPسخت 1است .همچنین ابرراز مریشرود کره
ساخت یک درخت دودویی مینیمال با تعداد تستهای قابل انتظار برای طبقرهبنردی یرک
نمونهی جدید یک مسئلهی  NPکامل 2است .حتی یافتن درخت تصمیمی مینیمال بررای
یک درخت تصمیم موجود و درخت تصمیم بهینه از جرداول تصرمیم یرک مسرئلهی NP
سخت شناخته میشود .به این علت الووریتمهایی که درخرت بهینره را اسرتفاده مریکننرد
فقررط برررای مشررکالت کوگررک امکررانپررریر خواهنررد بررود .در نتیجرره روشهررایی کرره از
هیوریستیک مناسبی استفاده میکنند ،برای حل مسئله الزم به نظر میرسند.
برای مثال میتوان ساخت درخت را از باال به طرف پایین انجام داد و یا ممکن است بررای
دادههایی خاص این عمل بر عکس انجام شود .الووریتمهای متعددی وجود دارند که برای
ساخت درخت تصمیم از روش باال به پایین استفاده میکننرد .برخری از روشهرا دارای دو
مرحلهی رشد و هرسکردن 3هستند ،درحالی که برخی دیور فقرط شرامل مرحلرهی رشرد
هستند .فرض کنید میخواهیم یک درخت تصمیم برا کمرک روش براال بره پرایین ایجراد
1

Hard
Complete
3
Prunning
2
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کنیم .دو موضوع اساسی در تولید این درخت مطرح هستند .اول اینکه گوونه مناسبتررین
صفتخاصه برای هر گره انتخاب شود و مسئلهی دوم اینکه شر پایان الووریتم گیسرت.
برای مثال به درخت تصمیم سادهای که در شکل  7-1نشان داده شرده اسرت و همچنرین
دادههای آموزشی مربو به این درخت (جدول  )7-1توجه کنید.
به نظر می رسد که از میان جنسیت ،فشار خون و سن بیمار در ابتردا و در ریشرهی درخرت
فشارخون به عنوان با اهمیتترین صفتخاصه انتخاب شده است .حتی با نواهی دقیرقترر
متوجه میشوید که جنسیت بیمار در تجویز دارو نقشی بازی نمیکند؛ گون در درخت شرما
نامی از جنسیت در گرههای داخلی نمیبینید .حداقل میتوان به این شکل بیران کررد کره
ارزش فشارخون و سن برای تشخیص نوع داروی  Aو  Bبیشتر از جنسیت بیمار است.
اینکه گه صفتخاصهای انتخاب میشود در بخش بعدی گندین معیار جهت انجام این کار
پیشنهاد میکنیم .اما در مورد شر پایان الووریتم میتوان گفت که رشد درخت ادامه پیردا
میکند تا یکی از شرو توقف زیر محقق شوند:
 همهی نمونههای باقیمانده از مجموعهی آموزشی متعلق به یک کالس باشند.
 به حداکثر عمق درخت رسیده باشیم .این حداکثر توسط کاربر مشخص میشود.
 تعداد نمونههای گره از حداقل تعدادی که کاربر مشخص کرده است ،کمتر باشد.
 درصورت انشعاب ،تعداد نمونهها در یک یا گنرد گررهی فرزنرد کمترر از حرداقل
نمونههایی است که برای هر گره (فرزند) تعریف شده است.
 مقادیر محاسبه شده برای انتخاب صفتخاصه برای هیچیک از صرفاتخاصره از
مقدار آستانهی آن بیشتر نیست.
در نهایت درخت تصمیم با معیارهایی که در فصل قبل آنرا شرح دادیم همانند دقت یا نرر
خطای مدل ارزشیابی میشود .فراموش نمیکنیم که برای هر روش طبقهبندی معیارهرای
ارزشیابی مطابق با مفاهیم موجود در آن روش نیز وجود دارند .برای مثرال در یرک درخرت
تصمیم به دلیل ماهیت درخت بودن معیارهایی گون تعداد گرهها و عمق درخت نیز ممکن
است به عنوان معیارهایی جهت ارزیابی استفاده شوند.
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 )7-1-1معیارهای انتخاب صفتخاصه
اغلب هر گرهی داخلی در درخت تصمیم بر اساس مقدار یک صفتخاصه منشعب میشود،
در نتیجه الووریتم به دنبال بهترین انتخاب خود در میران صرفاتخاصره مریگرردد .البتره
روشهایی نیز وجود دارند که با کمک آنها در گرههای داخلی درخرت مریتروانیم گنردین
شر بر روی گندین صفتخاصه داشته باشیم که به دلیل پیچیدگی در این مجال بررسری
نمیشوند .در ادامه گند معیار رایج برای انتخاب صفتخاصه برتر بیان شده است.
معیار Information Gain
این معیار یکی از معروفترین معیارهرایی اسرت کره بررای سراخت درخرت تصرمیم از آن
استفاده میشود و خود از معیار دیوری به نام آنتروپی 1استفاده میکند.
)InformationGain(A)=Entropy(D)-EntropyA(D
این فرمول  InformationGainرا برای صفتخاصهی  Aمحاسبه میکند کره در آن
 Dداللت بر مجموعه دادههای آموزشی دارد و داریم:
c

) Entropy ( D)   Pi  Log 2( Pi
i 1

Dj
)  Entropy ( Dj
D

v

EntropyA( D)  
j 1

که در آن  cتعداد برگسب کالسهای موجرود در دادههرای آموزشری Pi ،احتمرال اینکره
نمونهای از دادهها متعلق به کالس iام باشد v ،تعداد اعضای دامنهی صفتخاصرهی  Aو
 Djقسمتی از دادههای اولیه که مقدار صفتخاصهی آنها  vjاست را نشان مریدهنرد .در
ضمن | |Dداللت بر اندازهی دادههای  Dدارد.
جدول  7-2را در نظر بویرید .دراین جدول مشخصات  14نفر درج شده است که بعضری از
آنها دارای کامپیوتر هستند.

Entropy

1
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جدول  :7-2نمونهای از یک دادهی آزمایشی

Job
Computer
Student
No
Teacher
No
Teacher
No
Teacher
Yes
Teacher
Yes
Student
Yes
Student
Yes
Teacher
No
Student
No
Student
No

Income
Medium
High
Low
Medium
Low
Medium
Medium
High
High
High

Age
Old
Middle
Old
Young
Young
Old
Middle
Young
Old
Middle

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سن ،درآمد و شغل افراد در داشتن کامپیوتر شخصی مرورر اسرت .برا فررض اینکره بردانیم
صفتخاصهی  Computerبرگسب کالس را تشرکیل مریدهرد ،مریخرواهیم درخرت
تصمیمی را برای دادههای مزبور ایجاد کنیم.
از آنجا که از  14نمونهی موجرود در دادههرا  0نمونره دارای برگسرب  Yesو  6نمونرهی
دیور دارای برگسب  Noهستند پس داریم:
4
4
6
6
Log 2( )  Log 2( )  0.970
10
10 10
10

Entropy ( D)  

دامنهی (در واقع مقادیر موجود جاری) هر یک از  3صرفتخاصرهی سرن ،درآمرد و شرغل
عبارت است از:
}Domain(Age)={Old,Middle,Young
}Domain(Income)={High,Medium,Low
}Domain(Job)={Teacher,Student
سپس باید برای  3صفتخاصهی سن ،درآمد و شغل مقدار آنتروپی را محاسبه کنیم.
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4
3
3
1
1
 ( Log 2( )  Log 2( )) 
10
4
4
4
4
3
2
2 1
1
 ( Log 2( )  Log 2( )) 
10
3
3 3
3
3
1
1
2
2
 ( Log 2( )  Log 2( ))  0.875
10
3
3 3
3
4
4
4 0
0
EntropyIncome( D)   ( Log 2( )  Log 2( )) 
10
4
4 4
4
4
1
1 3
3
 ( Log 2( )  Log 2( )) 
10
4
4 4
4
2
1
1 1
1
 ( Log 2( )  Log 2( ))  0.524
10
2
2 2
2
5
3
3 2
2
EntropyJob( D)   ( Log 2( )  Log 2( )) 
10
5
5 5
5
5
3
3 2
2
 ( Log 2( )  Log 2( ))  0.970
10
5
5 5
5
EntropyAge( D) 

پس از آن مقدار  InformationGainرا برای کلیهی صفاتخاصه محاسبه میکنیم.
InformationGain(Age)=0.970-0.875=0.095
InformationGain(Income)=0.970-0.524=0.446
InformationGain(Job)=0.970-0.970=0
به دلیل اینکه صفتخاصهی درآمد دارای بیشرترین مقردار اسرت ،بررای ریشرهی درخرت
انتخاب میشود .گون در دامنهی این صفتخاصه میتوان  3مقدار متمایز یافرت ،بنرابراین
سه شاخه از این گره منشعب میشود که هر یک با مقادیر سه گانرهی ایرن صرفتخاصره
برگسب خوردهاند (شکل .)7-2
درواقرع دادههررای آموزشری برره  3زیرمجموعره افررراز مریشرروند .بررای هررر یرک از ایررن
زیرمجموعهها همانند قبل بهترین صفتخاصه جهت انشعاب محاسبه مریشرود .ایرن برار
صفتخاصهی درآمد در محاسبات شرکت نمیکند و از میان دیورر صرفات یکری انتخراب
میشود .این کار تا هنوامی که یکی از شرو توقف الووریتم محقق شود ،ادامره مرییابرد.
درخت تصمیم نهایی برای دادههای جدول  7-2در شکل  7-3نشان داده شده است.
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شکل  :7-2درخت حاصل از مرحلهی اول با انتخاب صفتخاصهی درآمد

شکل  :7-3درخت نهایی برای دادههای جدول 7-2
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درخت تصمیم رسم شده در شکل  7-3برای  9نمونه از  14نمونرهی موجرود در دادههرای
آموزشی تخمینی صحیح دارد .تنها برای نمونهی شمارهی  6این مدل به نادرست کالسری
معادل  Noخواهد داشت ،در صورتی که میبایست در طبقهبندی  Yesقرار گیرد .بنابراین
دقت این مدل برابر با  9/14=4/9است و نر خطای آن برابر با  1-4/9=4/1خواهرد برود.
توجه کنید که ایرن درخرت بررای فررد میانسرالی ) (Age=Middleکره درآمرد کمری
) (Income=Lowدارد ،هیچ کالسی را تخمین نمیزند.
درخت تصمیم شکل  7-3را میتوان با کمک مجموعهای از شرو یا قوانین نیرز نمرایش
داد .تعداد این شرو برابر با تعداد مسیرهایی است که از ریشه تا گررههرای بررگ درخرت
طی میشوند .شکل  7-0این مجموعه شرو را برای درخت تصمیم مزبور نشان میدهرد.
ترتیب اجرای قوانین در این مجموعه و در این حالت خاص اهمیت ندارد .این نکته به ایرن
دلیل حائز اهمیت است که در برخی از روشها این ترتیب مهم است.
If Income=high Then No
If Income=medium and Age=young Then Yes
If Income=medium and Age=middle Then Yes
If Income=medium and Age=old Then No
If Income=low and Age=young Then Yes
If Income=low and Age=old Then No
شکل  :7-0شرو منتج از درخت رسم شده در شکل 7-3

برای تخمین نمونهی جدید کافی است از ریشهی درخت مسیری را با توجه به مقادیر ایرن
نمونه دنبال کنیم و یا اینکه با کمک یکری از قروانین  Ifدر شرکل  7-0برگسرب کرالس
تخمین زده شود.
اما گوونره مقردار  InformationGainبررای یرک صرفتخاصرهی عددی(پیوسرته)
محاسبه میشود؟ برای مثال فرض کنید به جای سه مقردار جروان ،میانسرال و پیرر بررای
صفتخاصهی سن ،مقدار عددی سن هر شخص در پایواه دادههرا نوهرداری مریشرد .در
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گنین وضعیتی یکی از راهکارها پیدا کردن حداقل یک نقطرهی انفصرال بررای جداسرازی
مقادیر صفتخاصهی عددی است .
فرض کنیرد صرفتخاصرهی  Attعرددی (پیوسرته) اسرت و دارای  nمقردار متفراوت در
مجموعه دادههای آموزشی است .پس از مرتبسازی این  nمقردار ،بررای ) (n-1حالرت
جداسازی آنتروپی صفتخاصه محاسبه میشود .توجه کنید که در هر حالت دادههرا بره دو
بخش تقسیم میشوند .حالتی که کروگکترین مقردار آنتروپری را دارد ،بره عنروان نقطرهی
انفصال برگزیده میشود .بنابراین در حین ساخت درخت تصمیم در صورت انتخراب صرفت
خاصهی عددی ،در سادهترین حالت دو شاخه از گره منشرعب خواهرد شرد .گنانچره مایرل
باشید صفتخاصهی مزبور به گروههای زیادتری شکسته شود ،میتوانیرد هرر گرروه را برا
همین روش به دستههای کوگکتر منشعب کنید.
شکل  7-5گوونوی یافتن نقطهی انفصال را برای صفت خاصهی  Ageنشان میدهد .با
توجه به اعداد نتیجه میشود که صفتخاصهی سن بهتر اسرت بره دو دسرتهی براالی 15
سال و کمتر مساوی  15سال تقسریم شرود .بردین ترتیرب متغیرر عرددی سرن بره دادهی
گسستهای با دو مقدار تبدیل خواهد شد.

Entropy=0.755
Entropy=0.405
Entropy=0.862

}Age={12,15,20,27
Age≤12 , Age>12
Age≤15 , Age>15
Age≤20 , Age>20

Class
A
B
B
A
B
B
B
A

Age
15
20
20
12
27
15
20
15

شکل  :7-5محاسبهی آنتروپی برای نقا انفصال گوناگون صفتخاصهی سن

روشهای متعدد دیوری نیز وجود دارند که میتوان با کمک آنها متغیرهای پیوسرته را بره
نوع گسسته تبدیل نمود که در فصل مربو به پیشپردازش دادهها برخی از آنهرا توضریح
داده شده است.
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معیار Gini Index
جهت محاسبهی این معیار برای دادههای  Dاز فرمول زیر استفاده میکنیم.
c
Gini( D)  1   Pi 2
i1

که درآن  cتعداد کالسهای موجود در دادهها و  Piاحتمال تعلق نمونرهای از دادههرا بره
کالس iام را نشان میدهند .این معیار در درخت یک انشعاب دودویی را برای هرر یرک از
صفاتخاصره ایجراد مریکنرد .اگرر مجموعره دادهی  Dبررای صرفتخاصرهی  Aبره دو
زیرمجموعهی  D1و  D2تقسیم شود ،داریم:
D1
D2
 Gini( D1) 
) Gini( D 2
D
D

GiniA( D) 

برای هر یک از صفاتخاصه ،تمام حالتهای دستهبندی دودویی در نظر گرفته مریشروند.
پس از محاسبهی  Gini Indexبرای همهی حاالت ،مقدار حداقل انتخاب میشرود .بره
عبارت دیور در نهایت از میران صرفاتخاصره ،هرر کردام کره مقردار  Gini Indexآن
کوگکتر است ،برای گرهی جاری درخت تصمیم در نظر گرفته میشود .میتوان درجرهی
ناخالصی را از فرمول زیر محاسبه و هر صفتی که آن را به حداکثر برساند ،برگزید.
)Gini(A)=Gini(D)-GiniA(D
جدول  7-3اطالعات مشتریانی که درخواست وام داشتند را نشان میدهد.
جدول  :7-3اطالعاتی جهت تصمیمگیری برای اعطای وام
Class
Yes
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No

House Credit
True Excellent
True
Good
False
Fair
True
Good
False
Fair
False
Fair
True Excellent
False
Good
True
Fair
False
Good

Job
False
False
False
True
False
False
False
True
True
False

Age
Old
Old
Middle
Middle
Young
Old
Middle
Young
Young
Middle

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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سن ،داشتن شغل و منزل مسکونی و همچنرین اعتبرار مشرتریان در تصرمیمگیرری بررای
اعطای وام مورر هستند.
ازآنجا که  14نمونه داده به دو کالس  Yesو  Noبه ترتیب به نسبت  6و  0توزیرع شرده
است ،داریم:
6
4
Gini ( D)  1  ( ) 2  ( ) 2  0.48
10
10

جهت یافتن بهتررین صرفتخاصره ،معیرار  Gini Indexبررای کلیرهی صرفاتخاصره
محاسبه میشود .در مجموعه دامنهی دو صفتخاصهی شغل و منزل مسکونی میتروان دو
مقدار  Trueو  Falseرا یافت و به همین دلیل محاسبهی معیار خیلی سخت نیست.
7
4
3
3
0
3
 (1  ( ) 2  ( ) 2 )   (1  ( ) 2  ( ) 2 )  0.343
10
7
7
10
3
3
5
4
1
5
0
5
GiniHouse( D)   (1  ( ) 2  ( ) 2 )   (1  ( ) 2  ( ) 2 )  0.160
10
5
5
10
5
5
GiniJob( D) 

اما صفاتخاصهی سن و اعتبار هر یک دارای سه مقدار هستند و از آنجا که معیار Gini
 Indexیک انشعاب دودویی را برای هر یک از این صفاتخاصه میسرازد ،بایرد کلیرهی
حاالت تقسیم مقادیر برای این صفاتخاصه بررسی شوند.
}{Old} , {Middle,Young

وقتی

GiniAge(D)=0.476

}{Middle} , {Old,Young

وقتی

GiniAge(D)=0.467

}{Young} , {Middle,Old

وقتی

GiniAge(D)=0.476

}{Excellent} , {Good,Fair

وقتی

GiniCredit(D)=0.400

}{Good} , {Excellent,Fair

وقتی

GiniCredit(D)=0.450

}{Fair} , {Excellent,Good

وقتی

GiniCredit(D)=0.317

همانطور که مالحظه میکنید بهترین انشعاب برای صفتخاصهی سن هنوامی اسرت کره
مقادیر پیر و جوان در یک گروه و میانسال در گروه دیور قرار مریگیرنرد و مقردار Gini
 Indexبرابر با  4/067است .بطور مشابه مقدار این معیار برای صفتخاصهی اعتبار برابرر
با  4/317میباشد .در مرحلهی اول از میان صفاتخاصه ،منرزل مسرکونی برا مقردار 4/16
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انتخاب میشود .با تکرار عملیات فوق در نهایت ما با یک درخرت تصرمیم دودویری روبررو
خواهیم بود.
معیار Gain Ratio
این معیار در واقع معیار  Information Gainرا نرمالسازی میکند و به صرورت زیرر
بیان میشود:
)InformationGain( A
)EntropyA( D

GainRatio A( D) 

در صورتی که مخرج کسر مقدار صفر داشته باشد ،این معیار قابل تعریف نیست.
معیارهای قبلی به طرف صفاتخاصهای با مقادیر دامنهی بزرگتر گرایش دارند .بره عبرارت
دیور این معیارها صفاتخاصهای با مقدار زیاد را به صفاتخاصه با مقدارکم ترجیح خواهند
داد .به همین دلیل نرمالسازی این معیارها مفید بره نظرر مریرسرد .مریتروان نشران داد
 Gain Ratioدر مقایسره برا  Information Gainعملکررد بهترری را در دقرت و
پیچیدگی مدل از خود نشان میدهد .یرافتن نقطرهی انفصرال بررای مجموعره دادههرای
پیوستهای(عددی) که تعداد زیادی مقادیر مجزا دارند ،یکی از نقطههای تاریک ایرن معیرار
به حساب میآید که ایرن مسرئله در محاسربهی  Information Gainنیرز بریترثریر
نیست.
معیار Likelihood Ratio
این معیار را میتوان به صورت زیر معرفی کرد:
)GA 2 ( D)  2  Ln(2)  D  InformationGain( A

معیار مزبور برای اندازهگیری اهمیت آماری معیار  Information Gainمناسب اسرت.
گنانچه فرض صفر استقالل شرطی صفاتخاصه و برگسب کرالس تعیرین شرود ،آزمرون
آماری بر اساس  χ2با درجهی آزادی زیر توزیع میشود:
)(Domain(A)-1)×(C-1
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که در آن ) Domain(Aبه معنی تعداد اعضای دامنهی صرفتخاصرهی  Aو  Cنشران
دهندهی تعداد برگسبهای کالس هستند.
معیار DKM
این معیار برای مجموعه دادههای آموزشی دو کالسی طراحی شده است و به صرورت زیرر
بیان میشود.
D1 D 2

D
D

DKM ( D)  2 

استفاده از این معیار در مقایسه با  Information Gainو  Gini Indexبرا خطرای
معین ،باعث ایجاد درخت تصمیم کوگکتری میشود.
 )7-1-2چند موضوع دیگر در مورد درختان تصمیم
در این بخش به بررسی گند موضوع در مورد درختان تصمیم مریپرردازیم .هررس کرردن
درخت ،گوونوی مواجهه الووریتمها با دادههای ناقص یا مفقود و همچنین دادههای نرویز
از موضوعاتی هستند که روشهای متعددی از ساخت درختان تصمیم با آن دست و پنجره
نرم میکنند.
به طور معمول یک الووریتم ساخت درخت تصمیم به صورت بازگشتی مجموعه دادههرای
آموزشی را به بخشهای کوگکتری تقسیم میکند و این کار را تا آخرین صفتخاصه و یرا
آخرین نمونه ادامه میدهد .نتیجهی این فرایند درخت عمیقی است با تعرداد زیرادی بررگ
که هر یک از این برگها تعداد نمونههای کمی را پوشش میدهنرد .دقرت تخمرین بررای
برگسب کالس یک نمونه از دادههای آموزشی که با کمرک ایرن درخرت تصرمیم سراخته
شده ،بسیار عالی است .اما متثسفانه هنوامی که قصد طبقهبندی نمونهای جدیرد از دادههرا
را داشته باشیم ،با دقت پایینی روبرو خواهیم بود .این پدیده با نام  Overfittingشناخته
میشود و میتواند ناشی از دادههای نویز باشد .برگسب نادرست کالس و یا مقردار اشرتباه
یک صفتخاصه و یا حتی پیچیدگی و تنوع دامنههای کراربردی نیرز مریتوانرد از عوامرل
ایجاد این پدیده باشد .جهت کاهش این مشکل میتوانیم درخرت تصرمیم خرود را هررس
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کنیم .درواقع با حرف تعدادی از شاخهها و یا زیردرختها و جایوزینی آنها با برگهایی که
نظر اکثریت را نشان میدهند ،درخت را هرس کردهایم.
برای انجام این کار میتروان از دو راهکرار پریش هررس 1و پرس هررس 2اسرتفاده نمرود.
همانطور که از نام هر یک میتوان عملکرد آنها را حدس زد ،در روشهای پیش هررس در
حین ساخت درخت تصمیم عمل هرس کردن انجام میشود ،در حالی که در الووریتمهرای
پس هرس این عمل بعد از ساخت کامل درخت تصمیم صورت میپریرد .نشان داده شرده
است که الووریتمهای پس هرس کاراتر هستند .زیرا پس از ساخت درخت ،دید روشنترر و
کاملتری از شاخهها و یا زیردرختهای غیرمفید داریم .الووریتمهای متعرددی هرم بررای
پیش هرس و هم برای پس هرس وجود دارند.
کنترل کردن مقادیر ناقص یا مفقود نیز در درختهرای تصرمیم مریتوانرد گرالش بزرگری
محسوب شود .همانطور که قبل از این نیز در فصلهای قبل ذکرر شرد ،دادههرای دنیرای
واقعی میتوانند فاقد مقدار باشند و برای تحلیل این نوع دادهها راهکارهرای متفراوتی نیرز
بیان شدهاند .در برخی از الووریتمهای ساخت درخت تصمیم نیز تمهیداتی جهت مقابلره برا
این نوع داده وجود دارد.
شاید به جرأت میتوان گفت که روشهای موجود جهت ساخت یک درخت تصمیم بررای
دادههای بسیارحجیم کارایی خود را از دست میدهند .اکثر این روشها با این فررض اجررا
میشوند که مجموعه دادههای آموزشی در حافظهی اصلی قرار میگیرند .در صرورتی کره
میدانیم تعداد زیاد نمونهها امری طبیعی در دنیای واقعی است و معموالً تمام ایرن دادههرا
نمیتوانند در حافظهی اصلی کامپیوتر قرار بویرند .بنابراین راهکارهرای مقیراسپرریرتری
مورد نیاز است که از جابهجایی مکرر دادهها میان حافظه اصلی و محل ذخیرهی دادههرای
آموزشی جلوگیری کند.
الووریتمهای مقیاسپریر متعرددی مثرل  SLIQو  SPRINTاز جملره الوروریتمهرایی
هستند که درخت تصرمیم را از دادههرای بسریار برزرگ ایجراد مریکننرد .هرر دوی ایرن
الووریتمها دادههای عددی و غیرعددی را پشتیبانی میکنند .ایدهی اصلی آنهرا اسرتفاده از
Preprunning
Postprunning

1
2
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یک ساختمان دادهی جدیدتر و موررتر جهت ساخت سادهتر درخت تصمیم اسرت .دو روش
 RainForestو  BOATنیز الووریتمهای ساخت درخت تصمیمی هسرتند کره جهرت
مقیاسپریری بهتر از راهکاری متفاوت از دو روش قبلی بهره میبرند .منرابع بیشرتر بررای
مطالعهی این روشها در انتهای فصل ذکر شدهاند.
 )7-1-3چند الگوریتم درخت تصمیم
الووریتمهای متعددی برای ساخت درخت تصمیم وجود دارند که در این بخش بره برخری
از معروفترین آنها اشاره میشود.
الگوریتم ID3
ایررن الورروریتم یکرری از سررادهترررین الورروریتمهررای درخررت تصررمیم اسررت کرره از معیررار
 Information Gainاستفاده میکند .در اجرای این الووریتم دو شر توقرف وجرود
دارد .یکی این که کلیهی نمونههای باقیمانده متعلق به یک کالس باشند و یا اینکره پرس
از محاسبهی مقردار معیرار  Information Gainبهتررین آن بزرگترر از صرفر نباشرد.
هیچوونه روش هرس کردنی در آن موجود نیست و مریتوانرد صرفاتخاصرهی عرددی و
دادههای ناقص را به عنوان ورودی بپریرد.
الگوریتم C4.5
این الووریتم یکی از تعمیمهای الووریتم  ID3است که از معیرار  Gain Ratioجهرت
انتخاب صفتخاصه استفاده میکند .الووریتم هنوامی متوقف میشود که تعرداد نمونرههرا
کمتر از مقدار مشخص شدهای باشد .این الووریتم از تکنیک پس هرس استفاده میکنرد و
همانند الووریتم قبلی دادههای عددی را نیز میپریرد .با کمی تغییرر هرم مریتروان بررای
دادههای ناقص از آن استفاده کرد.
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الگوریتم CART1
نتیجه این الووریتم یک درخت تصمیم دودویی است .بدین معنی کره هرر گررهی داخلری
بطور دقیق دارای دو انشعاب است .از معیار  Twoingاسرتفاده مریکنرد و روشری را نیرز
برای هرس کردن دارد .یکی از ویژگیهای مهم  CARTتوانایی تولید درختان رگرسیون
است .برگها در گنین درختی یک عدد واقعی را به جای برگسب کالس تخمین میزنند.
الگوریتم CHAID2
پس ازسالهای  1974محققان آمار کاربردی الووریتمهایی را جهت تولید و ساخت درخرت
تصمیم توسعه دادند .از میان این الووریتمها مریتروان بره  THAID ،MAID ،AIDو
 CHAIDاشاره کرد .الووریتم  CHAIDدر ابتدا برای متغیرهای اسرمی طراحری شرده
بود .این الووریتم با توجه به نوع برگسب کالس از آزمرونهرای مختلرف آمراری اسرتفاده
میکند .این الووریتم هرگاه به حداکثر عمق تعریف شدهای برسد و یرا تعرداد نمونرههرا در
گرهی جاری از مقدار تعریف شدهای کمتر باشرد ،متوقرف مریشرود .الوروریتم CHAID
هیچ گونه روش هرسی را اجرا نمیکند و میتواند مقادیر ناقص را نیز کنترل کند.
 )7-2طبقهبندی با کمک قانون بیز
یکی از فرمولهای مهم احتمال ،فرمول احتمال بیز 3اسرت کره مریتروانیم بره کمرک آن
احتمال برگسب کالس یک نمونه از دادهها را تخمین بزنیم .استفاده از ایرن قرانون بررای
طبقهبندی ،دقت و سرعت خوبی را در پایواه دادههای بزرگ به همرراه دارد .در ایرن روش
فرض بر این است که تثریر مقدار یک صفتخاصره برر روی برگسرب کرالس مسرتقل از
مقادیر دیور صفاتخاصه است و این موضوع استقالل شرطی 0کالس نامیرده مریشرود.
این فرض همانطور که در ادامه خواهیم دید باعث سادهتر شدن محاسبات میشود.

1

Classification Regression Trees
Chi-squared Automatic Interaction Detection
3
Bayesian Theorem
4
Conditional Independence
2
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فرض کنید  Cنام صفتخاصهی کالسی با  mمقدار متمایز در مجموعه دادههای آموزشی
 Dباشد .جهت تخمین برگسب نمونهای مانند  dکلیهی احتماالت شرطی )P(C=ci|d
محاسبه و بیشترین احتمال ،برگسب کالس  dرا تعیین میکنرد .اگرر مجموعره دادهی D
دارای  nصفتخاصه باشد d ،میتواند به صورت زیر بیان شود:
>d=<A1=a1,A2=a2,…,An=an
و قانون بیز میتواند به صورت زیر نشان داده شود:
) P( A1  a1,..., An  an | C  ci )  P(C  ci
)P( A1  a1,..., An  an
) P( A1  a1,..., An  an | C  ci )  P(C  ci

P(C  ci | A1  a1,..., An  an) 

) P( A1  a1,..., An  an | C  ck )  P(C  ck



m



k 1

مقدار ) P(C=ciرا میتوان از روی مجموعه دادههرای آموزشری  Dبرحسرب کسرری از
دادهها که دارای برگسب کالس  ciهستند ،محاسبه نمود .مقدار احتمال زیر نیز برای همه
کالسها یکسان است و بنابراین تثریری در تصمیمگیری ندارد.
)P(A1=a1, …,An=an
و برای احتمالی که در صورت دو کسر در فرمول بیز قرار دارد ،میتوان نوشت:
P( A1  a1,..., An  an | C  ci ) 
) P( A1  a1 | A2  a 2,..., An  an, C  ci )  P( A2  a 2,..., An  an | C  ci

و به دلیل استقالل شرطی کالس داریم:
)P( A1  a1 | A2  a2,..., An  an, C  ci)  P( A1  a1 | C  ci

با جایوراری بازگشتی برای فرمول و با آگاهی به اینکه فرمول برای همهی صرفاتخاصره
برقراراست ،داریم:
n

) P( A1  a1,..., An  an | C  ci )   P( Aj  aj | C  cj
j 1
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که در آن ) P(Aj=aj|C=cjاز تقسریم تعرداد نمونرههرایی کره هرر دو شرر تسراوی
 Aj=ajو  C=cjرا برآورده میکنند بر تعداد کل نمونههایی که دارای برگسب کالس cj
هستند ،بدست میآید.
باالخره با ترکیب فرمولهای مزبور عبارت نهایی حاصل میشود .امرا از آنجرا کره مرایلیم
محتملترین کالس (بزرگترین مقدار برای فرمول از میان کرالسهرای موجرود) را بررای
نمونهای از داده های آزمایشی تخمین بزنیم و با توجه به اینکه مقردار مخررج فرمرول بیرز
برای همهی کالسها یکسان است ،فقط کافی است صورت کسر محاسبه شرود .بنرابراین
کافی است برای هر یک از کالسهای موجود فرمول زیر محاسبه و با توجه بره بیشرترین
مقدار ،کالس نمونهی آزمایشی تخمین زده شود.
n

) P(C  ci )   P( Aj  aj | C  ci
j 1

اجازه دهید برای فهم بهتر موضوع کارمان را با یک مثال ادامره دهریم .جردول  7-0یرک
نمونه دادههای آموزشی را نشان میدهد .ایرن جردول دارای دو صرفتخاصرهی  Aو  Bو
برگسب کالس  Cاست .در ادامه نشان میدهیم که با کمک فرمول احتمرال بیرز گوونره
میتوانیم کالس نمونهای را تخمین برزنیم کره مقردار صرفتخاصرهی  Aآن  aو مقردار
صفتخاصهی  Bآن برابر با  fباشد.
جدول  :7-0یک نمونه دادههای آموزشی

C
y
y
y
y
y
n
n
n
n
n

B
d
e
f
e
f
f
e
d
f
d

A
a
a
b
c
b
b
b
c
c
a

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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به دنبال کالس نمونهای هستیم که مقدار صفتخاصهی  Aآن  aو مقدار صفتخاصه B
آن برابر با  fباشد.
P(C=n)=5/10=1/2

P(C=y)=5/10=1/2

P(A=c|C=y)=2/5

P(A=b|C=y)=2/5

P(A=a|C=y)=2/5

P(A=c|C=n)=2/5

P(A=b|C=n)=2/5

P(A=a|C=n)=1/5

P(B=f|C=y)=2/5

P(B=e|C=y)=2/5

P(B=d|C=y)=1/5

P(B=f|C=n)=2/5

P(B=e|C=n)=1/5

P(B=d|C=n)=2/5

حال با کمک فرمول احتمرال تعلرق نمونرهی مرورد نظرر را بررای هرر دو کرالس  yو n
محاسبه میکنیم.
1 2 2 4
  
 0.08
2 5 5 50

1 1 2 2
  
 0.04
2 5 5 50

2

P(C  y)   P( Aj  aj | C  y) 
j 1

2

P(C  n)   P( Aj  aj | C  n) 
j 1

از آن جا که مقدار محاسبه شده برای کالس  yبزرگتر است ،بنرابراین ایرن کرالس بررای
نمونهی آزمایشی برگزیده میشود.
به آسانی میتوان یافت که برای انجام محاسبات مزبور فقط کافی اسرت دادههرا یرک برار
پیمایش شوند و خطی بودن الووریتم یکی از نقا قروت آن محسروب مریشرود .هرگنرد
روش با فرض محکم استقالل شرطی کالس پیش میرود ،اما تحقیقات نشران مریدهنرد
که دقت به دست آمده از آن در مقایسه با تکنیکهای دیور نیز بسیار مناسب اسرت .بررای
کنترل صفاتخاصهی عددی میتوانیم از تکنیکهای گسستهسازی استفاده کنیم ،که یک
نمونهی آن برای درختان تصمیم و با کمک آنتروپی بیان شد .به طور معمرول در مواجهره
با مقادیر ناقص هم در محاسبهی احتمراالت و هرم در نمونرهی آزمایشری از آن صررفنظر
میشود.
یکی از مسایلی که شاید در استفاده از این روش با آن روبرو شرویم ،مقردار احتمرال صرفر
است .امکان دارد که مقدار صفتخاصهای در مجموعهی آزمایشی هرگز با برگسبی از یک
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کالس اتفاق نیفتاده باشد .نتیجه اینکه احتمال مورد نظر صفر خواهد برود و برا جایورراری
در فرمول مقدار به دست آمده برابر با صفر خواهد شد .جهت مقابله با این مشکل راه حرل
کاربردی سادهای وجود دارد که در ادامه توضیح داده شده است.
فرض کنید  nijتعداد نمونههایی است که صفتخاصرهی  Aiآنهرا مقرداری برابرر برا  aiو
دارای برگسب کالس  cjهستند و  njمجموع نمونههایی در دادههای آموزشری اسرت کره
برگسب کالس آنها  cjاست .قبل از این احتمال به صورت زیر محاسبه میشد:
nij
nj

P( Ai  ai | C  cj ) 

اما با کمی تغییر احتمال را به صورت زیر محاسبه میکنیم:
nij  
nj    di

P( Ai  ai | C  cj ) 

که درآن  diتعداد اعضای دامنهی صفت خاصهی  Aiاست و  λضریبی است که به طرور
معمول یکی از دو مقدار  1یا  1/nرا به خرود مریگیررد ( nتعرداد نمونرههرای موجرود در
مجموعه دادههای آموزشی است).
برای مثال با قرار دادن  1/nبرای ضریب  λدو احتمال از احتماالت قبلی به صرورت زیرر
محاسبه میشوند:
P(A=a|C=y)=(2+1/10)/(5+3×1/10)=2.1/5.3=0.396
P(B=d|C=y)=(1+1/10)/(5+3×1/10)=1.1/5.3=0.208
 )7-3روشهای طبقهبندی مبتنی بر یافتن شروط
روشی دیوری که برای طبقهبندی دادهها استفاده میشود ،استخراج مجموعهای از قوانین

1

به صورت شر است .قبل از این نیز نشان دادیم که هر درخت تصرمیم مریتوانرد توسرط
مجموعهای از این شرو نمایش داده شود (در شکل  .)7-0در این بخش برآنیم ترا نشران
دهیم که میتوانیم این شرو را به طور مستقیم از مجموعه دادههرای آموزشری اسرتخراج
کنیم.
Rules

1
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یک قانون به صورت کلی زیر نمایش داده میشود:
If (A1 op v1) and (A2 op v2) and … Then Class=ci
که در آن  Aiنشاندهندهی نام یک صفتخاصه vi ،یک مقدار مشخص ،متغیر  Classبه
صفتخاصهی کالس و  ciبه یکی از مقادیر کالسها اشاره میکننرد .متغیرر  opاز میران
عملورهای مقایسهای انتخاب میشود.
}≥op={=,<>,<,>,≤,
در این بخش سمت گپ هر قانون را با واژهی شر یا شررو مریشناسریم و هرر شرر
کامل (همراه با تخمین کالس) را به عنوان یک قانون بیران مریکنریم .همرانطور کره در
شکل کلی هر قانون مشاهده میکنید ،قسمت ابتدایی و سمت گپ هر قانون مجموعرهای
از تستهایی است که بر روی صفاتخاصه انجام شده است .میران ایرن شررو از عملورر
منطقی  andاستفاده میشود .قسمت نتیجهگیری قانون(سمت راست) همیشه تعیین یک
کالس از مجموعه برگسبهای موجود در دادههای اصلی است.
گنانچه مجموعه شرو سمت گپ یک قانون برای نمونرهای از دادههرا صرادق باشرد ،در
واقع قانون مزبور ،آن نمونه را پوشش میدهد .بنابراین میتوان گفرت یکری از اهرداف مرا
یافتن قوانینی است که تعداد نمونههای بیشتری از مجموعه دادههای آموزشری را پوشرش
دهد .بدین ترتیب امیدوار خواهیم بود که مدل با تعداد قوانین کمتری قابل توصریف اسرت.
عالوه بر این امکان دارد نمونه یا نمونههایی موجود باشند که شرو سمت گرپ قرانون را
ارضا کنند ،اما کالسی متفاوت از کالس تخمین زده شده توسرط قرانون داشرته باشرند .در
این مورد دقت مدل نهایی کمی کاهش مییابد .در برخی از منابع میتوان فرمرولهرایی را
جهت ارزشیابی یک قانون پیدا کرد که دو فرمول زیر از رایجترین آنها به شمار میرود.
NCover
D

Coverage( Rule ) 

NCorrect
NCover

Accuracy ( Rule ) 

فرمول اول درصد پوشش قانون  Ruleرا نشان میدهد کره در آن متغیرر  NCoverتعرداد
نمونههایی است که قانون مزبور پوشش داده است و | |Dداللت بر تعداد کل نمونههرا در
مجموعه دادههای آموزشی دارد .فرمول دیور دقت قانون  Ruleرا محاسبه میکند کره در
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آن  NCorrectتعداد نمونههای پوشش داده شده توسط قرانون  Ruleاسرت کره برگسرب
کالس آنها درست تخمین زده شده است.
در نهایت پس از یافتن مجموعهای از قوانین ،مدل حاصل باید توانرایی تخمرین دادههرای
جدید را نیز داشته باشد .برای یافتن برگسب کالس یک نمونه داده باید به دنبرال قرانونی
باشیم که این نمونه را پوشش میدهد .به عبارتی دیور مقادیر نمونهی جدید ،سرمت گرپ
قانون را ارضا کند .پس از یافتن گنین قانونی کافی است کالس تخمین زده شرده توسرط
این قانون به عنوان کالس نمونهی آزمایشی در نظر گرفته شود .حال فرض کنید گنانچره
از میان مجموعه قوانین ،گنین قانونی یافت نشود و یا اینکه مقادیر نمونره جدیرد بریش از
یک قانون را ارضا کند ،روش گوونه باید عمل کند؟
برای پاسخ دادن به سوال اول یعنی حالتی که هریچ قرانونی یافرت نشرود ،بطرور معمرول
الووریتمها قانون پیش فرضی را در انتهای قوانین اضافه میکنند .این قانون فقط برگسب
کالس را هنوامی تخمین میزند که نمونهی آزمایشی توسط هیچ یک از قروانین پوشرش
داده نشود .اینکه گه برگسب کالسی برای این قانون پیش فرض درنظر گرفته مریشرود،
الووریتمها روشهای متفاوتی را استفاده میکننرد .در ضرمن توجره کنیرد کره هیچوونره
شرطی در این قانون پیش فرض گنجانده نمیشود.
حال فرض کنید برای یک نمونهی آزمایشی بیش از یرک قرانون وجرود دارد کره مقرادیر
صفاتخاصهی نمونهی آزمایشی ،شررو ایرن قروانین را ارضرا مریکنرد .اسرتراتژیهرای
متفاوتی وجود دارند که میتوان با کمک آنها این مشکل را حل نمرود .ولری بره طرورکلی
میتوان گفت در همهی این راه حلها یک نوع اولویتگراری میان قروانین مطررح اسرت.
برای مثال در برخی از روشها ترتیب میان قوانین از اهمیت ویژهای برخوردار است .بردین
معنی که برای یک نمونهی آزمایشی ،بایستی قوانین به ترتیب خاصی تست شروند .بردین
ترتیب اولین قانونی که نمونهی آزمایشی را پوشش دهد ،بره عنروان قرانون اصرلی جهرت
تخمین برگسب کالس نمونه انتخاب میشود .ترتیب قرارگیری این قروانین مریتوانرد برر
اساس اولویت کالسها تعیین شود .برای مثال ابتدا قروانین مربرو بره کرالسهرایی برا
اولویت باالتر آزمایش شوند و به همین ترتیب تا کالسهایی با اولویت پایینتر ادامره پیردا
میکند .راه حل دیور استفاده از قانونی با اندازه بزرگتر است .اندازهی یک قانون بر اسراس
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تعداد شروطی مشخص خواهد شد که در سمت گپ آن قرار دارد .برای مثال دو قانون زیر
را در نظر بویرید.
R1: If A>5 and B=’red’ Then Class=c1
R2: If A<>12 and C>1 and D=’yes’ Then Class=c2
قانون  R2از نظر اندازه بزرگتر از  R1است .گرا کره سرمت گرپ قرانون  R2دارای سره
شر است ،در حالیکه در  R1دو شر وجود دارد .در این حالت الوروریتم انتخراب نهرایی
خود را به تخمین قانون بزرگتر یعنی  R2مریسرپارد .روش رأیگیرری راهکرار دیورری
است که ممکن است هنوامی که یک نمونهی آزمایشی جدید بیش از یک شرر را ارضرا
میکند ،استفاده شود .کالس تخمینی نهایی کالسری برا رأی براالتر خواهرد برود .در ایرن
راهکار میتوان برای هر رأی وزنی نیز متصور شد .به صورتی که بررای مثرال قرانونی برا
دقت باالتر رأی سنوینتری(برا ارزش براالتری) داشرته باشرد .ایرن روش مزایرا و معایرب
مربو به خود را دارد اما به دلیل عدم ترتیب میان قوانین مدل سریعتر ساخته مریشرود و
به نظر میرسد در مجموع دقت بهتری در تخمین زدن نسبت به حالتی کره ترتیبری میران
قوانین است ،داشته باشد .اما فراموش نکنید که برای یک نمونهی آزمایشی کلیهی قوانین
باید بررسی شوند.
 )7-3-1الگوریتمهای یادگیری قوانین
یک دسته از الووریتمهایی که قوانین را مستقیم از مجموعه دادههای آموزشری اسرتخراج
میکنند موسوم به الووریتمهای پوشش متوالی 1هستند .ایردهی اصرلی ایرن الوروریتمهرا
بدین صورت است که به دنبال قانونی با کیفیت میگردند و پس از یرافتن آن و برا حررف
نمونههایی که این قانون آنها را پوشش میدهد ،این کار را ترا تحقرق یرک شرر پایرانی
تکرار میکنند .در واقع قوانین یکی یکی ایجاد میشوند.
الووریتمهای متعددی وجود دارند که به این شیوه عمل میکننرد و از محبروبتررین آنهرا
میتوان به  REP ،I-REP ،FOIL ،AQ ،CN2و  RIPPERاشاره نمود .برخری
Sequential Covering

1
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از این الووریتمها پس از یافتن کلیهی قوانین مربو به یک کالس خاص به سراغ قوانین
کالس بعدی میروند .بدین ترتیب در لیست نهایی مجموعه قوانین ،قوانین هر کرالس در
کنار یکدیور قرار میگیرند .ترتیب قوانین برای یک کالس خاص مهم نیسرت ،در حالیکره
ترتیب میان قوانین کالس های متفاوت باید حفظ شود .بطور معمول در ابتدا قوانین مربو
به کالسی که کمترین نمونه را دارد ،تولید میشوند .با این کار الووریتم مطمئن خواهد بود
که قوانینی را برای کالسی با کمترین تکرار تولید کرده است .بعضی دیورر از الوروریتمهرا
بدون درنظر گرفتن کالس خاصی ،در هر مرحله قانونی از یک کالس را تولیرد مریکننرد.
بنابراین در لیست نهایی لزومی ندارد قوانین مربو به یک کالس خاص کنار یکدیور قرار
گیرند .رعایت ترتیب در اجرای قوانین نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .اما گوونه یرک
قانون جدید تولید میشود؟ هرگند جزئیات الووریتمهای نام برده شده در براال برا یکردیور
متفاوت هستند ،اما در ادامه با یک مثال ساده استراتژی کلری بررای یرافتن یرک قرانون را
بیان میکنیم.
جدول  7-5را که در آن  3صفتخاصهی  B ،Aو  Cهمراه با برگسب کالس  Yنمرایش
داده شده است را در نظر بویرید.
جدول  :7-5مجموعه دادهای با  14نمونهی آموزشی

Y
y1
y1
y2
y2
y2
y2
y1
y2
y2
y1

C
c1
c1
c2
c1
c3
c2
c1
c1
c3
c3

B
b1
b2
b2
b1
b2
b1
b1
b2
b2
b1

A
a1
a1
a1
a2
a2
a3
a3
a3
a3
a3

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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این مجموعه دارای  14نمونهی آموزشری اسرت کره در دو کرالس برا برگسرب  y1و y2
طبقهبندی شدهاند .الووریتم در پی یافتن قوانینی جهت مدلسازی این دادهها است .بررای
شروع به سراغ کالس  y1و قانونی که هیچ گونه شرطی در آن نیست ،میرویم.
If ? Then Y=y1
توجه کنید که ما به دنبال شر یا شروطی هستیم تا جایوزین ? شود .برای اولین شر 8
گزینه با توجه به مقادیر  3صفتخاصه وجود دارد که همراه با دقت حاصل از هرر یرک در
شکل  7-6نشان داده شده است.
Accuracy(A=a1,Y=y1)=ncorrect/ncover=2/3
Accuracy(A=a2,Y=y1)=ncorrect/ncover=0/2
Accuracy(A=a3,Y=y1)=ncorrect/ncover=2/5
Accuracy(B=b1,Y=y1)=ncorrect/ncover=3/5
Accuracy(B=b2,Y=y1)=ncorrect/ncover=1/5
Accuracy(C=c1,Y=y1)=ncorrect/ncover=3/5
Accuracy(C=c2,Y=y1)=ncorrect/ncover=0/2
Accuracy(C=c3,Y=y1)=ncorrect/ncover=1/3

A=a1
A=a2
A=a3
B=b1
B=b2
C=c1
C=c2
C=c3

شکل :7-6دقت محاسبه شده برای حالتهای متفاوتی از شرو

اعداد سمت راست نشان دهندهی دقت شر ساخته شده است .به طور مثال مقردار  2/3را
برای  A=a1در نظر بویرید .این عدد به این معنی خواهد بود که در مجموعه دادهها شرما
میتوانید  3نمونه را پیدا کنید که مقدار صفتخاصه  Aآنها برابرر برا  a1اسرت و از میران
این  3نمونه ،برگسب 2تای آنها برابر با  y1درج شده است .از میان شرو فوق شرطی برا
بزرگترین مقدار دقت انتخاب میشود .بنابراین داریم:
If A=a1 Then Y=y1
همان طور که بیان شد شر موجود در این قانون  3نمونه را پوشش میدهد ،امرا یکری از
نمونهها درست طبقهبندی نمیشود .لرا در ادامه برای کامل شدن میتوان به دنبال عبارت
شرطی دیوری باشیم تا در کنار  A=a1قرار دهیم  ،به نحوی که این نمونره نیرز پوشرش
داده شود.
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با حرف صفتخاصهی  Aتعداد  5گزینه را میتوان انتخاب نمود که در شرکل  7-7نشران
داده شدهاند.
Accuracy(A=a1 and B=b1,Y=y1)=ncorrect/ncover=1/1
Accuracy(A=a1 and B=b2,Y=y1)=ncorrect/ncover=1/2
Accuracy(A=a1 and C=c1,Y=y1)=ncorrect/ncover=2/2
Accuracy(A=a1 and C=c2,Y=y1)=ncorrect/ncover=0/1
Accuracy(A=a1 and C=c3,Y=y1)=ncorrect/ncover=0/0

B=b1
B=b2
C=c1
C=c2
C=c3

شکل :7-7دقت محاسبه شده برای مرحلهی دوم از الووریتم

در این لیست دو مقدار  1/1و  2/2بزرگترین مقدار را دارند .اما از آنجا که بره ازای C=c1
تعداد نمونههای بیشتری ( 2نمونه به جای  1نمونه) پوشرش داده مریشرود ،ایرن شرر را
انتخاب میکنیم.
If (A=a1 and C=c1) Then Y=y1
الزم نیست قانون بدست آمده با شر دیوری توسعه داده شود ،گرا که دقتی برابر برا 144
درصد دارد .اما این قانون فقط دو نمونه از گهار نمونرهای کره دارای برگسرب کرالس y1
هستند را پوشش میدهد .لرا پس از حرف نمونههای  1و  2که توسط این قرانون پوشرش
داده میشوند ،به سراغ ساخت قانون بعدی میرویم .در واقع مراحل قبلی تکرار مریشروند
ولی این بار با  8نمونهی باقیماندهای که قانون (قوانین) قبلی آنها را پوشش نداده است.
این الووریتم از تکنیک حریصانه پیروی میکند و در این تکنیکها هیچوونه عقبوردی در
الووریتم مشاهده نمیشود .در هر مرحله با کمک یک هیوریسرتیک(دراینجا دقرت قرانون)
بهترین انتخاب صورت میگیرد .اما بدلیل اینکه در حین اجرای الووریتم با نترایج ضرعیفی
روبرو نشویم ،پیشنهاد میشود به جای انتخاب یک شر بهینه ،گنردین (بررای مثرال ) k
شر بهینه انتخاب شود.
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 )7-3-2معیارهای سنجش قوانین
بدون شک هر الووریتم جهت سنجش قوانینی که تولید میکند ،به معیارهایی نیاز دارد .بره
عبارت دیور افزودن یک شر به قانون در حال ساخت ،با توجه به همین معیار امکانپریر
است.
دقت و پوشش در نظر اول معیارهای خوبی به نظر میرسند ،اما در بسریاری از مواقرع ایرن
دو معیار محک مناسبی نیستند .برای مثال دقت قانونی که  08نمونه از  54مورد را درسرت
طبقهبندی میکند برابر با  96درصد و دقت قانونی کره همرهی  2نمونرهی خرود را بطرور
صحیح طبقهبندی کرده است برابر با  144درصد است .آیا در این مثال دقت براالتر نشران
از قانون قویتری است .همینطور در نظر بویرید قانونی را که تعداد نمونرههرای بیشرتری
نسبت به قانون دیور پوشش میدهد ،اما اکثر نمونه ها مربو به برگسب کالس تخمینری
نیستند .بنابراین این دو معیار حداقل به تنهایی قابل اعتماد نیستند و ما نیراز بره معیارهرای
دیوری جهت سنجش قوانین داریم.
یکی از معیارها آنتروپی است که پیشتر توضیحات آن در بخش مربو به سراخت درخرت
تصمیم ارائه شد .همانطور که میدانید این معیار در شرایطی یک صرفتخاصره را انتخراب
میکرد که با آن انتخاب ،تعداد زیادی از نمونههای یک کالس و همچنین تعرداد کمری از
کالسهای دیور در انشعاب درخت گنجانده میشوند .همین عمل میتواند بررای افرزودن
شر جدید به یک قانون نیز بررسی شود.
معیار دیورری کره اولرین برار در الوروریتم  FOILپیشرنهاد شرد و در  RIPPERاز آن
استفاده میشود و بر اساس پرارامتر  Information Gainبدسرت مریآیرد ،بررای دو
قانون  Rو ’ Rبه صورت زیر بیان میشود:
P
P
 Log 2
)
P  N 
PN

Gain( R, R)  P  ( Log 2

که در آن  (N)Pتعداد نمونههای مثبتی (منفی) است کره توسرط قرانون  Rپوشرش داده
میشوند و همینطور ’ (N’)Pتعداد نمونههای مثبتی (منفی) است کره توسرط قرانون ’R
پوشش داده میشوند .این معیار باعث میشود تا قوانینی با دقرت براال و همچنرین درصرد
پوشش زیاد نمونههای مثبت انتخاب شوند.
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معیار سوم یک آزمون آماری است که به مقایسرهی توزیرع مشراهده شرده و مرورد انتظرار
کالس در میان مجموعه نمونههای تحت پوشش قانون میپردازد .میتوانیم از فرمول زیرر
برای محاسبهی آن استفاده کنیم.
Oi
)
Ei

c

( Likelihood _ Ratio  2 Oi  Log
i 1

که در آن  cتعداد کالسها را نشان میدهرد و در میران مجموعره دادههرایی کره شررو
قانون را ارضا میکنند Oi ،تعداد تکرارهای کالس iام و  Eiتعداد تکرارهای مرورد انتظرار
کالس iام است برای وقتی که قانون بصورت اتفاقی کالسی را تخمین میزند .این آزمون
توزیع  χ2را با درجهی آزادی ) (c-1دنبال میکند .الووریتم  CN2از این آزمرون همرراه
با آنتروپی استفاده میکند.
 )7-3-3بهینه نمودن قوانین
از آنجا که قوانین نهایی بر اساس مجموعه دادههای آموزشی تولید مریشروند و هیچوونره
دادهی آزمایشی جهت ارزیابی قوانین تولید شده وجود ندارد ،دقرت براالی آنهرا نمریتوانرد
کیفیت باالی این قوانین را تضمین کند .عواملی نظیر وجود دادههای نویز میتوانرد باعرث
این پدیده باشد که اجرای قوانین بر روی دادههای آموزشی خوب اما برای تخمین از دقرت
مناسبی برخوردار نباشند.
همانند الووریتمهای ساخت درخت تصمیم میتوانیم برای بهتر شدن قوانین آنها را هررس
کنیم .استراتژیهای متفاوتی جهت هرس کردن قوانین وجود دارند که یکی از سرادهتررین
و مؤررترین آنها را میتوان در الووریتم  FOILیافت که از فرمول زیر استفاده میکند:
PN
PN

Prune( Rule ) 

در آن  Pو  Nبه ترتیب تعداد نمونههای مثبت و منفری پوشرش داده شرده توسرط قرانون
 Ruleهستند .مقدار بزرگتر برای جواب نهایی نشاندهندهی بهتر بودن قرانون اسرت .بره
عبارت دیور پس از تغییرات اِ عمال شده برای قانون خاص ،فرمول فوق محاسبه میشود و
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در صورتی که با افزایش مقدار آن روبرو شویم ،قانون جدید به عنوان قرانون هررس شرده
پریرفته خواهد شد.
 )7-4الگوریتمهای SVM
به جرأت میتوان گفت الووریتمهای  SVM1از دقیقترین و نیرومنردترین الوروریتمهرای
دادهکاوی بشمار میروند .این شیوهی جدید میتواند برای طبقرهبنردی دادههرای خطری و
غیرخطی استفاده شود .در سالهای اخیر به دلیل ارائهی نتایج خوب ،این الووریتمها به یک
تکنیک متداول برای طبقهبندی تبدیل شدهاند .برا وجرود آنکره اسرتفاده از الوروریتمهرای
 SVMدر مقایسه با برخی از روشهای دیور مثل شبکههای عصبی راحتتر است ،اما بره
دلیل عدم آشنایی کاربران با جزئیات آن ،استفادهکننردگان از آن نترایج مناسربی را بدسرت
نمیآورند.
گنانچه بخواهیم بطور خالصه بیان کنیم ،الووریتمهرای  SVMبرا کمرک یرک نواشرت
غیرخطی فضای

دادههای آموزشی را به یک بُعد باالتر تبدیل میکند و سرپس در ایرن

بُعد جدید به دنبال اَبرصفحهای 2است که نمونههای یک کالس را از کرالسهرای دیورر
جدا کند .با یک نواشت غیرخطی مناسب ،مجموعه دادههای دو کالسی میتواننرد توسرط
یک اَبرصفحه جدا شوند.
الووریتمهای  SVMجهت یافتن این اَ برصفحه از مفاهیمی گرون بردارهرای پشرتیبان 3و
حاشیهها 0استفاده می کنند که در ادامه توضیح خواهیم داد .توجه کنیرد گنانچره مجموعره
دادههای آموزشی دارای دو صفتخاصه باشند میتروان تصرور نمرود کره دادههرا در یرک
فضای دوبُ عدی قرار دارند و بنابراین ما به دنبال خطی جهت جداسازی کالسهرا هسرتیم.
هنوامی که فضا سه بُعدی میشود ،جداکننده یک صفحه است و بطرور عرام گرون تعرداد
صفاتخاصه در مجموعه دادههای اولیه بیش از سه عدد است ،از کلمهی اَبرصرفحه بررای

1

Support Vector Machine
Hyperplane
3
Support Vectors
4
Margins
2
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جداساز میان کالسها استفاده میکنیم .در این بخش ما نیز صرفنظر از تعداد ابعراد ورودی
ازکلمهی اَبرصفحه استفاده خواهیم کرد.
الووریتمهای  SVMبه محاسبات پیچیده نیاز دارند و به همین دلیل سریعترین آنها بسیار
کند عمل میکنند .اما پیچیدگی محاسباتی این الووریتمها به ابعاد فضرای ورودی بسرتوی
ندارد و نتیجهی نهایی از دقت بسیار باالیی برخوردار است .این الووریتمها بطرور خودکرار
اندازهی مدل را انتخاب می کنند و همچنین برای مدل یادگیری شده توصیف فشرردهای را
ارائه میدهند .از این الووریتمها عالوه بر طبقهبندی همچنین میتوان بررای تخمرین نیرز
استفاده نمود .منظور از تخمین استفادهی آنها در مواقعی است که برگسب کالس گسسرته
نیست .از کاربردهای عملی این الووریتمها میتوان به تشخیص الورو ،پرردازش تصرویر،
متنکاوی و کاربردهای پزشکی اشاره نمود.
در دو بخش بعدی بصورت خالصه دو حالت استفاده از  SVMها بررسی میشوند .حالرت
اول هنوامی است که میتوانیم دادهها را به صورت خطی و با توجه بره کرالس آنهرا جردا
کنیم و حالت دیور مربو به موقعی است که نمیتوان دادهها را به صورت خطی تفکیرک
نمود.
 )7-4-1تفکیکپذیری خطی
بدون از دست دادن کلیات فررض کنیرد مجموعره دادههرای آموزشری دارای دو برگسرب
کالس هستند و همچنین میتوان کالسهرا را بصرورت خطری از یکردیور جردا سراخت.
مجموعه صفاتخاصه توسط بردار  Xiو برگسب کالس با متغیر  Yiنشران داده مریشرود.
بدون از دست دادن کلیات مسئله فرض میکنیم مقرادیر +1و  -1دو برگسرب کرالس را
تشکیل میدهند .اجازه دهید جهت فهم بهتر و توانایی نمایش ،فضرای دادههرا را دوبُعردی
فرض کنیم .بدین ترتیب هر بردار  Xiبرابر با دو مقدار خواهرد برود و مریتروان مجموعره
دادهها را در یک سیستم دکارتی نمایش داد .شکل  7-8نمونهای از این دادههرا را نمرایش
میدهد.
با مشاهده به راحتی قابل تشخیص است که تعداد اَبرصفحههایی (در این مثال خطو ) که
میتوان نمونهها را بر اساس برگسب کالسشان تفکیک نمود ،محردود نیسرت .در شرکل
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 7-8فقط  3نمونه از این خطو رسم شده است .اما کدامیک از آنها بهترین انتخاب بررای
جداسازی نمونههای متفاوت است؟

شکل  :7-8نمایش مجموعهای از دادههای دو کالسی در فضای دو بُعدی

یک الووریتم  SVMبه دنبال اَبرصفحهای برا حرداکثر حاشریه مریگرردد .انتظرار مریرود
اَبرصفحهای با حاشیهی بیشتر دقت بیشتری را نیز در طبقهبندی دادههای آزمایشی داشرته
باشد.
شکل  7-9دو اَبرصفحه(خط) را برای جداسازی دادههای یکسانی نشران مریدهرد کره در
آنها حاشیهها یکسان نیستند .در این شکل حاشیهها با خطو پیکاندار مشخص شدهانرد .از
نقطه نظر هندسی حاشیه از فاصلهی موجود برین اَبرصرفحه و نزدیرکتررین نمونرههرای
آموزشی محاسبه میشود .کوتاهترین فاصله از یک اَبرصفحه تا نمونهای (نمونرههرایی) برا
برگسب  +1برابر با کوتاهترین فاصله از آن اَبرصرفحه ترا نمونرهای (یرا نمونرههرایی) برا
برگسب  -1است .در واقع حاشیه از دو برابر این کوتاهترین فاصله بدست میآید.
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شکل  :7-9مقایسهی حاشیههای دو اَبرصفحه برای دادههای یکسان

یک اَبرصفحهی جداکننده را میتوان به صورت زیر معرفی کرد:
W.X+b=0
که درآن } W={w1,w2,…,wnبرداری است که تعداد عضوهای موجود در آن برابر برا
صفاتخاصه است و  bمقدار رابتی فرض میشود .در یک فضای دو بُعردی کره مجموعره
دادهها با  2صفتخاصه و یک برگسرب کرالس توصریف مریشروند و برا فررض b=w0
معادلهی فوق بصورت زیر بازنویسی میشود:
w0+w1.x1+w2.x2=0
بدین ترتیب نمونههایی (نقاطی) که در فضای باالیی این اَبرصفحه (خط) قررار مریگیرنرد
نامعادلهی
w0+w1.x1+w2.x2>0
و نمونههایی (نقاطی) که در فضای پایینی این ابرصفحه (خط) قرار میگیرند نامعادلهی
w0+w1.x1+w2.x2<0
را ارضا میکنند.
یک نمونه (نقطه) از کالس  +1و یک نمونه (نقطه) از کالس  -1را کره بره اَبرصرفحهی
(خط) ما نزدیکترین هستند در نظر بویرید .میتوان دو اَبرصرفحه (خرط)  H1و  H2را کره
مماس بر نمونههاست ،رسم کرد .این اَبرصفحهها (خطو ) موازی اَبرصرفحهی (خرط) مرا
خواهند بود.
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با تنظیم بردار  Wو مقدار  bخواهیم داشت:
If yi=+1

H1: w0+w1.x1+w2.x2≥1

If yi=−1

H2: w0+w1.x1+w2.x2≤−1

این بدین معنی است که هر نمونهای باال یا روی  H1قرار گیرد ،متعلرق بره کرالس  +1و
هر نمونهای که پایین و روی  H2قرار گیرد متعلق به کالس  -1خواهد برود .هرر یرک از
نمونههایی که دقیقاً بر روی اَبرصفحهی  H1و یا  H2قرار دارند را بردار پشتیبان مینامیم.
حداقل دو نمونه (از هر کالس یک نمونره) وجرود خواهنرد داشرت کره برردار پشرتیبان را
تشکیل میدهند .در واقع بردارهای پشتیبان مشکلترین نمونهها جهت طبقهبندی دادههرا
به حساب میآیند و اطالعات زیادی را برای طبقهبندی در اختیار ما قرار میدهند.
اکنون میتوانیم انردازهی حاشریه را محاسربه کنریم .فاصرلهی موجرود برین اَبرصرفحهی
1
جداکننده و هر نمونهی موجود بر روی  H1برابرر برا
w

اسرت ،کره مخررج کسرر نررم

اقلیدسی 1را نشان میدهد و برابر است با:
W  W  w12  w2 2  ...  wn 2

گون این فاصله برابر با فاصلهی هر نمونهی موجود بر روی  H2تا اَبرصفحه نیرز هسرت،
2
اندازهی حاشیه برابر با
w

خواهد بود .حال الووریتم بره دنبرال اَبرصرفحهای اسرت کره

اندازهی این حاشیه را به حداکثر برساند .در واقع ما با یک مسئلهی بهینهسرازی 2درجرهی
دوم روبرو هستیم که توضیح آن از حدود این کتاب خارج است و فقرط بره ذکرر برخری از
نتایج بسنده میکنیم .از آنجا که تابع از نوع درجهدو و خطری و محردب 3اسرت ،مریتروان
برای حل آن از ضرایب الگرانرژ 0و همچنرین شررو  Kuhn-Tuckerاسرتفاده نمرود.
محاسبات از پیچیدگی باالیی برخوردار است و برای مجموعه دادههایی با حجم براال بهترر
است از الووریتمهای کارایی استفاده شود .پس از یرافتن بردارهرای پشرتیبان و در نتیجره
1

Euclidean Norm
Optimization
3
Convex
4
Lagrange Multipliers
2
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اَبرصفحهای با حداکثر حاشیه ،ما دارای یک  SVMآموزش دیده هسرتیم .برا کمرک ایرن
اَبرصفحه میتوان دادههایی را که بصورت خطی تفکیرکپریرنرد ،طبقرهبنردی نمرود .بره
همین دلیل میتوان آنرا خطی نامید .پس از ساخت  ،SVMبا کمک فرمول زیر میتوانیم
جهت تخمین برگسب کالس یک نمونهی آزمایشی مانند  XTاستفاده کرد.
b

s

T

 y   X  X
i

i

i

i 1

که در آن Xiها بردارهای پشتیبان ما هسرتند همرراه برا برگسرب کرالس  ،yiتعرداد ایرن
بردارها با  sنشان داده شده است و  αiو  bنیز مقادیری هستند که توسرط الوروریتمهرای
بهینهسازی یا  SVMمحاسبه میشوند .پس از قرار دادن مقادیر نمونهی آزمایشری  XTدر
عبارت فوق ،عالمت حاصل از نتیجهی محاسبات بررسری خواهرد شرد .گنانچره عالمرت
مثبت باشد بدین معنی است که نمونهی  XTبر روی یا براالی اَبرصرفحهی مرا قررار دارد،
بنابراین کالس آن  +1است و بطور مشابه اگر عالمت منفی باشد این نمونه پایین یرا روی
اَبرصفحه واقع شده است که معنی آن این است که کالس آن  -1خواهد بود.
همانطور که مشاهده میکنید پیچیدگی محاسبات مبتنی بر تعداد بردارهای پشرتیبان اسرت
و ابعاد دادهها در آن تثریر ندارد .از آنجا که بردارهای پشتیبان اساسیترین نمونرههرا بررای
یافتن اَبرصفحهی مورد نظر هستند ،با حرف بقیهی نمونههرا و تکررار الوروریتم مریتروان
انتظار داشت نتیجهی مشابهی حاصل میشود .به عالوه تعداد بردارهای پشتیبان مریتوانرد
در محاسبهی یک محدودهی نر خطای مورد انتظار به ما کمک کند.
 )7-4-2تفکیکپذیر غیرخطی
الووریتمهای  SVMخطی که در بخش قبلی کلیرات آن توضریح داده شرد ،قرادر نیسرتند
جهت دادههای غیرخطی استفاده شوند .اما نکتهی مهم اینکه میتوانیم آنها را بره گونرهای
تعمیم دهیم تا برای طبقهبندی دادههایی که نمیتوان کالس آنها را بصرورت خطری جردا
کرد ،از آنها استفاده کنیم .بدین منظور آنها را الووریتمهای  SVMغیرخطی مینرامیم .در
واقع این الووریتمها قادرند که در فضای ورودی به دنبال اَبرسطحهای 1غیرخطی باشند.
Hypersurface

1
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الووریتمهای  SVMغیرخطی دارای دو مرحلهی اصلی هستند .در مرحلهی اول با کمرک
یک نواشت غیرخطی مجموعه دادههای اولیه به فضایی با ابعراد براالتر تبردیل مریشرود.
گندین نواشت غیرخطی وجود دارند که میتوان از آنها استفاده نمود .پس از تبدیل دادههرا
به یک فضای جدید با ابعاد باالتر ،الووریتم در مرحلهی دوم بره دنبرال یرک اَبرصرفحهی
جداکنندهی خطی در فضای جدید می گردد .در این مرحله همانند قبرل برا یرک مسرئلهی
بهینهسازی درجه دوم روبرو خواهیم بود .اَبرصفحهای با حداکثر حاشیه که در فضای جدید
دادهای پیدا شده است ،نظیر اَبرسطح جداکنندهی غیرخطری در دادههرای اصرلی اسرت .برا
نواه مجدد به فرمولهای بخش قبلی درمییابیم کره محاسربات زمرانبر و سرنوین اسرت.
برای تخمین کالس یک نمونهی آزمایشی باید ضرب برداری میان هرر برردار پشرتیبان و
نمونهی مزبور محاسبه شود .حتی در آموزش (اجرای الووریتم) این عمل گندین بار جهرت
یافتن اَبرصفحهای با حداکثر حاشیه تکرار میشود .خوشربختانه در عمرل بررای حرل یرک
مسئلهی بهینهسازی درجه دوم مربو به  SVMخطی بسیار اتفاق میافتد که نمونههرای
دادههای آموزشی به شکل ضررب بررداری ) Ф(Xi).Ф(Xjبیران مریشروند .کره در آن
) Ф(Xیک تابع نواشت غیرخطی است که برای تبدیل دادهها انتخاب شده است.
به جای محاسبهی ضرب برداری بر روی دادههای تبدیل شدهی جدیرد مریتروان از یرک
تابعی موسوم به تابع کِرنل 1برای داده های اولیه استفاده کرد .بردین ترتیرب هرگراه حرین
اجرای الووریتم یادگیری به ) Ф(Xi).Ф(Xjبرخورد کردیم ،میتوان آنرا برا ترابع کِرنرل
) K(Xi,Xjجایوزین نمود .از آنجا که تابع کِرنل بر روی دادههای اولیه اجررا مریشرود و
ابعاد این دادهها کمتر از دادههای تبدیل شدهی جدیرد اسرت ،محاسربات سرریعترر انجرام
خواهد شد .از یک نقطه نظر انوار نواشتی صورت نورفته است .پرس از آن مشرابه روشری
که در بخش قبل توضیح داده شد به دنبال اَبرصفحهای با حداکثر حاشیه میگردیم.
نکتهی قابل توجه اینکه توابع کِ رنل زیادی وجود دارنرد کره هرر یرک دارای خصوصریات
مربو به خود هستند و شما میتوانید با رجوع به منابع خاص به بررسی عملکرد هرر یرک
از آنها بپردازید .هیچوونه شر پیش فرضی برای انتخاب تابع کِرنل بهتر وجود ندارد و بره

Kernel Function

1
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دلیل مجزا بودن الووریتم یادگیری و توابع کِرنل ،میتوانیم مسرتقل از الوروریتم یرادگیری
به مطالعهی این توابع بپردازیم.
الووریتمهای  SVMعلیرغم مزایای فراوانی که دارند دارای محدودیتهایی نیرز هسرتند.
این الووریتمها فقط بر روی دادههایی با مقدار واقعی کار میکنند و انواع دیور دادهها بایرد
به دادههای عددی تبدیل شوند .این الووریتمها اجازهی فقط دو کالس را میدهند .بررای
مسائلی که گندین برگسب کالس در آن وجود دارد ،گندین استراتژی هست که میتروان
مسئله را حل نمود .اَبرصفحهی تولید شده توسط الووریتم به سختی برای کاربر قابل فهرم
است .مسئله در مورد توابع کِرنل بدتر است .بنابراین پیشنهاد میشود هنوامی از این روش
استفاده شود که الزم نیست خروجیها به صورت مستقیم تحت اختیار کاربران قرار گیرد.
 )7-5طبقهبندی براساس تشابه نزدیک
همهی روشهای طبقهبندی که تاکنون توضیح دادیم ،برای تخمین کالس یک نمونرهی
آزمایشی ابتدا مدلی را با کمک دادهها طراحی میکننرد و پرس از آن برا اسرتفاده از مردل،
برگسب کالس نمونهی خواسته شده را تخمین میزنند .تصور کنید بردون سراختن مردل،
روش با مقایسهی نمونهی آزمایشی و مجموعه دادهها و یافتن مشابهترین نمونه قادر باشد
کالس دادهی آزمایشی را تخمین بزند .این روش الووریتمهایی موسوم به یادگیرنردههرای
تنبل 1است .کلمهی تنبل بره ایرن جهرت انتخراب شرده اسرت کره روش ترا ورود دادهی
آزمایشی صبر میکند و به سراخت مردلی جهرت طبقرهبنردی نمریپرردازد .ایرن دسرته از
الووریتمها به تکنیکهای کارایی جهت ذخیرهسازی و بازیابی نیاز دارنرد و مناسرب بررای
پیادهسازی در محیطهای موازی هستند .درضمن ایرن روشهرا برر روی دادههرایی کره از
مدل پیچیدهای برخوردارند نیز عملکرد خوبی دارند .گرا که راهکارهای دیور برای سراختن
مدل برای گنین دادههایی با مشکالتی روبرو میشوند .یکی از معروفترین این روشها k
نزدیکترین همسایه 2نام دارد که در ادامه توضیحاتی پیرامون این روش بیان شده است.

Lazy Learner
K Nearest Neighbor

1
2
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 k )7-5-1نزدیکترین همسایه )(knn
الووریتم  knnهنوامی که قدرت محاسباتی کامپیوترها افزایش یافت ،محبوب شد و یکری
از کاربردهای رایج آن تشخیص الوو است .برای یک دادهی آزمایشی الووریتم به دنبال k
نمونه از نزدیکترین نمونهها میگردد ( kنمونهی مشابه) .نزدیکی دو نمونه با بدست آوردن
تشابه و یا فاصلهی میان این دو نمونه محاسبه میشود .هر نمونه میتواند از انرواع دادههرا
تشکیل شده باشد که باید تشابه میان آنها بررسی شود .در فصل مربرو بره خوشرهبنردی
روشهای متعددی جهت محاسبهی تشابه یا فاصله شرح داده شده اسرت کره از هرر یرک
میتوان برای الووریتم  knnاستفاده نمود.
پس از یافتن این  kدادهی مشابه با نمونهی آزمایشی ،برا رأی اکثریرت برگسرب کرالس
دادهی آزمایشی انتخاب میشود .گناگره مقردار  1بررای  kتنظریم شرود ،در ایرن صرورت
کالس نزدیکترین داده به نمونهی آزمایشی ،به عنوان کالس تخمینی ارائه میشود .اما به
دلیل وجود دادههای نویز و خارج از محدوده مقدار  1عدد مناسبی برای  kنیست .میتروان
مقدار مناسب را به صورت تجربی به دست آورد .برای مثال با  1شروع و برای مجموعهای
آزمایشی نر خطا را محاسبه کرد .با افزایش مقدار  kاین کار را تکرار میکنیم .مقرداری از
 kکه باعث حداقل نر خطا میشود ،انتخاب مناسبی است .درکاربرد مقادیر  3و  5برای k
نتایج خوبی را به دنبال داشته است.
این الووریتم همچنین میتواند برای دادههایی که برگسرب کرالس آنهرا از نروع پیوسرته
(عددی) است نیز استفاده شود .در این صورت پس از یرافتن  kهمسرایه ،میرانوین مقرادیر
حاصل از کالس این  kنمونه به عنوان برگسب کالس نمونهی آزمایشی برگزیده میشود.
هرگاه مقدار یا مقادیری از صفاتخاصه در مجموعه دادههرای اصرلی یرا آزمایشری نراقص
باشند در محاسبهی تشابه کمتررین و در محاسربهی فاصرله بیشرترین فاصرله بررای ایرن
صفتخاصه در نظر گرفته میشود .فرض کنید مقادیر یک صفتخاصه عددی به فاصرلهی
صفر تا یک نواشت میشوند .میدانید که این عمل میتواند برا یرک نرمرالسرازی سراده
انجام شود .برای محاسبهی فاصلهی میان دو نمونه و برای این صرفتخاصره اگرر هرر دو
مقدار ناقص باشند فاصله برابر یک (تشابه برابر با صفر) در نظر گرفته میشود .اما گنانچره

222

مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی

یکی از این مقادیر نراقص باشرد و دیورری دارای ارزشری برابرر برا  ،vفاصرله و تشرابه از
فرمولهای زیر بدست میآیند:
)|Dis(Ai,Aj)=Max(|1-v|,|0-v
)|Sim(Ai,Aj)=Min(|1-v|,|0-v
برای صفات خاصه غیرعددی کافی است حداقل یکی از آنها ناقص باشد ،تا فاصله برابر برا
یک و تشابه برابر با صفر تنظیم شود.
با انتساب وزن به هر یک از صفاتخاصره درصرد مشرارکت صرفاتخاصره در محاسربهی
تشابه و یا فاصلهی میان نمونهها را کمتر یا بیشتر میکنیم .بدین ترتیرب صرفاتخاصرهی
نامربو و یا دادههای نویز تثریر کمتری در فرایند خواهند داشت.
بدلیل اینکه الووریتم  knnبرای یافتن برگسب کالس دادههرای آزمایشری بایرد کلیرهی
دادهها را پیمایش کند ،این عمل در دادههایی با حجم بسریار براال مریتوانرد بره شردت از
کارایی الووریتم بکاهد .تمهیداتی وجود دارند که پیچیدگی الووریتم را بهبرود مریبخشرند.
ذخیرهی دادههای اولیه در یک ساختار درختی میتوانرد پیچیردگی جسرتجو و پیمرایش را
لواریتمی کند و یا با پیادهسازی موازی الووریتم انتظار داریرم سررعت بهترری از الوروریتم
داشته باشیم.
روش کاربردی دیور جهت بهبرود الوروریتم اولیره ،محاسربهی فاصرله و یرا تشرابه میران
زیرمجموعهای از صفات خاصه به جای فضای کل است .بدین ترتیب که در ابتدا فاصلهی
میان نمونهی آزمایشی و دادههای ذخیره شده با توجه به زیرمجموعهای از صفاتخاصه به
جای کلیهی آنها محاسبه میشود .در این صورت گنانچه فاصله (تشرابه) از مقردار تعریرف
شدهای بیشتر (کمتر) باشد ،بدون محاسبهی کامل فاصله یا تشابه بره سرراغ دادهی بعردی
خواهیم رفت .به عالوه اگر به هر نحوی قادر باشیم برخی از نمونهها را از فضای جسرتجو
خارج کنیم بدون شک سرعت الووریتم افزایش مییابد .در آخر با یک مثال ساده بحرث در
مورد الووریتم  knnرا به پایان میبریم.
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جدول  7-6حاوی مشخصات  6نقطه است که در دو کالس  Aو  Bطبقهبندی شدهاند.
جدول  :7-6مشخصات دکارتی  6نقطه همراه با کالس هر یک

Class Distance
to P
A
3.00
B
4.12
A
2.83
B
1.00
B
4.12
A
1.00

Y

ID X

5
3
4
2
6
2

1
2
3
4
5
6

2
6
4
1
1
3

با تنظیم عدد  3برای مقدار  kمیخواهیم کالس نقطه ) P(2,2را برا روش  knnبدسرت
آوریم .در ستون آخر جدول فاصلهی نقطهی  Pبا هر یک از نمونههرا نیرز محاسربه شرده
است(فاصلهی اقلیدسی).
از آنجا که مقدار  kبرابر با  3است ،الوروریتم  3نمونرهی نزدیرک بره نقطره  Pرا انتخراب
خواهد کرد .نمونههای سوم ،گهارم و ششم انتخاب میشروند .در میران ایرن  3نمونره ،دو
برگسب  Aو یک برگسب  Bقرار دارد که بدین ترتیرب کرالس نقطرهی  Pبرابرر برا A
تخمین زده میشود.
 )7-6رگرسیون
در روشهای طبقهبندی که قبل از این در مورد آنها بحث شد ،اغلرب برگسرب کرالس از
نوع دادهی گسسته (غیرعددی) بود .اگر گه در برخی از آنها با کمی تغییر میتوان روش را
برای تخمین کالسهای پیوسته (عددی) توسرعه داد ،امرا روشهرای رگرسریون یکری از
معروفترین تکنیکهای آماری به حساب میآیند که برای این کار بسیار مناسرب هسرتند.
تا جایی که در متون دادهکاوی دو کلمهی رگرسیون و تخمین کلماتی مترادف یکردیور در
نظر گرفته و استفاده میشوند .هدف تحلیرل رگرسریون تعیرین بهتررین مردلی اسرت کره
گوونوی ارتبا یک متغیر را با یک یا گنرد متغیرر دیورر تعیرین مریکنرد .در بسریاری از
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کاربردهای عملی نیاز به پیشبینی مقدار یک متغیرر (وابسرته) از روی مقرادیر گنرد متغیرر
(مستقل) بسیار رایج است .برای مثال پیشبینی معدل ترم جاری یک دانشجو با توجره بره
نمرات گندین درس در ترمهای قبل و یا سود حاصل از فروش محصوالت یک شرکت برا
توجه به فروش و سود سالهای گرشته از این نوع مسائل میباشند .همانطور که میتوانید
حدس بزنید در کاربردهای دادهکاوی متغیر وابسته منظور برگسب کالسی است کره بررای
نمونهها تعیین شده است .بدین ترتیب رابطهی منتج از تحلیرل رگرسریون رابطرهی میران
صفاتخاصه و کالس را مشخص خواهد کرد .گندین بستهی نرمافزاری وجرود دارنرد کره

میتوان به کمک آنها تحلیل رگرسیون را انجام داد و از میران آنهرا مریتروان بره ،SAS
 SPSSو  S-Plusاشاره نمود .به دلیل گستردگی بحث رگرسیونهرا نمریتروان در ایرن
بخش کوگک جزئیات آنها را بررسی کرد و به این دلیل فقط توضیح مختصری در بخرش
بعدی بیان میشود.
 )7-6-1رگرسیون خطی
معموالً بیشترین تکنیکهای آماری مورد استفاده مدلهای خطری هسرتند .گنانچره تعرداد
صفاتخاصه در مجموعه دادهها  nباشد ،معادلهی زیر که به معادلرهی رگرسریون موسروم
است ،میتواند رابطهای که بر این مجموعه دادهها حاکم است را نشان دهد.
y=w0+w1x1+w2x2+…+wnxn
که در آن xiها مقادیر صفاتخاصه در مجموعه دادهها هستند y ،برگسب کالس و wiهرا
که به ضرایب رگرسیون شناخته میشوند ،پارامترهای نامعلومی هستند که بایسرتی بررآورد
شوند .منظور از رگرسیون خطی این است که میانوین  yبره طرور خطری برا  xدر ارتبرا
است.
سادهترین شکل رگرسیون برای معادلهی رگرسیون هنوامی است کره مجموعره دادههرای
آموزشی دارای یک صفتخاصه و یک برگسب کالس باشند .این رگرسریون کره بره نرام
رگرسیون سادهی خطی شناخته میشود y ،را همانند یک تابع خطی از  xمدل میکند.
y=w0+w1x

222

فصل هفتم :روشهای طبقهبندی و تخمین

گنانچه واریانس  yرابت فرض شود ،میتوانیم ضرایب خط رگرسیون فوق را ) (w0,w1با
روش حداقل مربعات بدست آوریم ،به طوری کره خطرای میران مجموعره دادههرا و خرط
رگرسیون تخمین زده شده به حداقل خود برسد .در روش حداقل مربعات ،مجموع مربعرات
باقیمانده را معموالً مجموع مربعات خطاها حول خط رگرسیون گوینرد و برا  SSEنمرایش
میدهند.
n

n

n

i 1

i 1

i 1

SSE   ei 2   ( yi  yi) 2   ( yi  w0  w1xi ) 2

که در آن  eiمقدار خطای مشاهده شده و ’ yiو  yiبره ترتیرب جرواب حاصرل از مردل و
مقدار واقعی خروجی هستند .به دنبال مقادیری از ضرایب رگرسیون ) (w0,w1هستیم کره
 SSEرا به حداقل برساند .بنابراین با مشتقگیری از  SSEنسبت بره  w0و  w1و معرادل
صفر قرار دادن این مشتقات جزیی ،معادالتی به دست میآید که پس از حل آنهرا ضررایب
به ترتیب زیر محاسبه میشوند:
n

n

i 1

i 1

w1   ( xi  x)  ( yi  y) /  ( xi  x) 2
w0  y  w1  x

که در آن  xو  yبه ترتیب میانوین مقادیر  xو  yهستند .با روشی مشابه میتوان بررای
رگرسیون خطی گندگانه نیز ضرایب را تعیین نمود .رگرسیون خطی گندگانه مواقعی اسرت
که به جای یک متغیر مستقل گندین متغیر مستقل (گندین صرفتخاصره) داشرته باشریم.
جدول  7-7سود حاصل از سرمایهگراری  14سال یک شرکت را نشان میدهد.
پس از مشخص نمودن معادلهی رگرسیون ،مایلیم سرود حاصرل از مقردار سررمایهگرراری
 14444را بدست آوریم .از محتویات جدول  7-7مقادیر زیر حاصل میشروند کره در آن x
مقادیر سرمایهگراری و  yمقادیر سود را نشان میدهند.
x  9.1

y  55.4

10

 y  554
i

i 1

10

 x  y  6311
i

i

i 1

 35444

10

2

y

i

i 1

10

 xi  91
i 1

 1187

10

2

x

i

i 1

Sxy   xi  yi  [( xi   yi ) / n]  6311  [(91)  (554) / 10]  1269.6
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جدول  :7-7سودهای حاصل از سرمایهگراری یک شرکت در  14سال

Cost Benefit
)(×1000) (×10
1
3
30
2
8
57
3
9
64
4
13
72
5
3
36
6
6
43
7
11
59
8
21
90
9
1
20
10
16
83
ID

Sxx   xi 2  [( xi ) 2 / n]  1187  [(91) 2 / 10]  358.9
Sxy
 1269.6 / 358.9  3.54
Sxx

w1 

w0  y  w1  x  55.4  (3.54)  (9.1)  23.18

در نتیجه داریم:
y=23.18+3.54x
حال با جایوراری مقدار  14به جای  xدر این معادله ،سود حاصل از مقدار سررمایهگرراری
 14444برابر با  585بدست میآید:
y=23.18+(3.54).(10)=58.58
روشهای رگرسیون موقعی مناسب هستند که مقادیر صفاتخاصه در مجموعه دادههرا بره
برگسب کالس بستوی داشته باشند .برای سنجش میزان وابستوی دو صفتخاصه (متغیر)
از معیاری به نام ضریب همبستوی خطی استفاده میشود کره مریتروان بره صرورت زیرر
تعریف کرد:
xy
)Cov( x, y

Var ( x)  Var ( y) x  y

 ( x, y ) 
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این ضریب به واحد اندازهگیری دادهها بستوی ندارد و همواره مقرداری برین  -1و  +1بره
خود میگیرد .در عبارت ،صورت کسر کواریانس  xو yو مخرج آن واریانس  xو واریرانس
 yرا نشان داده شده است.
 )7-6-2رگرسیون غیرخطی و دیگر رگرسیونها
بسیاری از مسائل رگرسیون وجود دارند که در آغاز غیرخطی هسرتند ،ولری مریتواننرد بره
شکل رگرسیون خطی گندگانه تبدیل شوند .برای مثال یک رابطهی گند جملهای نظیر:
y=w0+w1x1+w2x2+w3x1x3+w4x2x3
میتواند به وسیلهی تنظیم مقادیر جدید  x4=x1x3و  x5=x2x3به شرکل خطری تبردیل
شود.
یا منحنی یک جملهای درجهی سوم زیر را در نظر بویرید.
y=w0+w1x1+w2x2+w3x3
با جایوزینی  x1=xو  x2=x2و  x3=x3میتروان آنررا خطری و تبردیل بره رگرسریون
گندگانه نمود تا با روش مربعات قابل حل باشد.
مدل رگرسیون تعمیم یافته نشان میدهد کره تئروری رگرسریون خطری مریتوانرد بررای
برگسب کالس های گسسته نیز اسرتفاده شرود .یکری از مردلهرای خطری تعمریم یافتره
رگرسیون لجستیک نام دارد .رگرسیون لجستیک احتمال وقایع اتفاق افتادهای که میتروان
آنها را بصورت یک تابع خطی از مجموعهی صفاتخاصه بیان کرد ،مدل میکنرد .در ایرن
مدل به جای تخمین مقادیر برگسب برای کالس ،سعی میشود احتمرال آن پریشگرویی
شود .گنانچه احتمال تخمین زده شده مقداری بیشتر از 4/5داشته باشد ،جواب پیشگرویی
مثبت و در غیر این صورت منفی است .به همین دلیل هنوامی از ایرن رگرسریون اسرتفاده
میشود که برگسب کالس دارای دو مقدار است.
همچنین میتوانیم با تغییراتی در ساخت الووریتمهای درخرت تصرمیم آنهرا را بره درخرت
رگرسیون تبدیل کنیم .در هر درخت رگرسیون برگها به جای تخمرین برگسرب کرالس،
مقدار پیوستهای (عددی) را تخمین میزنند .در واقع ایرن مقردار برابرر برا میرانوین مقردار
صفتخاصهی نمونههای تخمینزده شدهای است که به برگ درخت میرسند.

222

مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی

 )7-7روشهای دیگر برای طبقهبندی
در این بخش دربارهی گندین روش طبقهبندی بصورت خالصه بحث میشود .اینکره ایرن
روشها بطور خالصه بررسی میشوند به این دلیل نیست که از اهمیتی برخروردار نیسرتند،
بلکه هر یک از این مباحث میتواند عنوان یا عناوین گندین کتراب را تشرکیل دهنرد .بره
همین دلیل و عدم فضای کافی در کتاب حاضر فقط به اشارهای بسنده مریکنریم .انتهرای
فصل گندین منبع جهت مطالعهی بیشتر معرفی شده است.
 )7-7-1شبکههای عصبی
شبکههای عصبی نوعی مدلسازی ساده از سیستمهرای عصربی واقعری هسرتند .حروزهی
کاربرد این شبکهها آنچنان گسترده است که از کاربردهای طبقهبندی گرفته تا کاربردهایی
نظیر تخمین و آشکارسازی و  ...را شامل میشود .در حقیقرت یرک شربکه مجموعرهای از
ساختارهای ساده است که در کنار یکدیور سیستم پیچیدهی نهرایی را توصریف مریکننرد.
مجموعهای از گرهها و اتصاالت بین آنها دو مولفهی اصرلی تشرکیل دهنردهی شربکههرا
هستند .هرگره واحد محاسباتی شبکه محسوب میشود که میتوانرد پردازشری سراده و یرا
پیچیده را بر روی ورودیها انجام دهد .در شبکههای عصبی مصنوعی 1هر گره به عنروان
یک نرون مصنوعی در نظر گرفته میشود .هر گند میتروان گفرت نحروهی مردل کرردن
نرون از اساسیترین نکات کلیدی در کارایی شبکهی عصبی اسرت امرا نحروهی برقرراری
اتصاالت شبکه نیز فاکتور مهمی است.
یکی از سادهترین و درعین حال کارآمدترین اتصال پیشنهادی ،مدل پرسپترون گنرد الیره

2

یا به اختصار  MLPاست که از یک الیهی ورودی ،یک یرا گنرد الیرهی پنهران 3و یرک
الیهی خروجی تشکیل یافته است (شکل  .)7-14تعداد نرونهای هر الیه مستقل از تعداد
نرونهای الیههای دیور است.

1

Artificial Neural Networks
Perceptron Multilayer
3
Hidden Layer
2
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شکل  :7-14نمونهای از یک شبکهی عصبی با  0ورودی و  1خروجی و  1الیهی پنهان

بطور کلی شبکههای عصبی از لحرا یرادگیری در دو دسرتهی شربکههرای وزن رابرت و
شبکههایی با وزن متغیر تقسیم میشوند .شبکههایی با وزن متغیر که بره نرام شربکههرای
یادگیرنده نیز شناخته میشوند ،خود میتوانند به دو دستهی هدایتشرده 1و هردایتنشرده

2

تقسیم میشوند .به منظور طبقهبندی میتوانیم از شبکههای عصبی هدایت شرده اسرتفاده
کنیم که همانند روشهای طبقهبندی در دادهکاوی مرحلهای به نام آموزش را با مجموعره
نمونههای برگسبدار (برگسب کالس) میگررانند .هردف از فرآینرد آمروزش رسریدن بره
خروجی مطلوب است .در حالیکه در شبکههای هدایت نشده بر اسراس یرک معیرار (بطرور
مثال فاصله) و بر اساس نوعی رقابت ،خروجی مورد نظر در کالس جداگانه قرار میگیررد.
به منظور آموزش شبکه روشهای بسیار زیادی وجود دارنرد کره یکری از مشرهورترین آن
الووریتم پس انتشار خطا 3است که از روشهای هدایت شده تلقری مریشرود .واژهی پرس
انتشار به معنای این است که خطاها به سمت عقب در شبکه تغریه میشروند ترا وزنهرا را
اصالح کنند .در این الووریتم ابتدا فرض بر این است که وزنهای شربکه بطرور تصرادفی
انتخاب شدهاند .در هر مرحله خروجی شبکه محاسبه میشود و برحسب میزان اخرتالف آن
1

Supervised
Unsupervised
3
Error Back Propagation Algorithm
2
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با خروجی مطلوب وزنها به گونهای تصحیح میشوند تا در نهایت خطا به حداقل میرسد.
خطای کل شبکه به شکل مجموع خطاهای تک تک عصبهای الیرهی خرارجی نوشرته
میشود و از مربع تفاضل بین خروجی واقعی و خروجی مطلروب اسرتفاده مریشرود .بررای
بررسی ارتبا خطا با عواملی گون ورودیها ،وزنها و خروجیها روشهای متفاوتی وجود
دارند که روش گرادیان شیب 1از سادهترین و پرکاربردترین آنها به شمار مریرود .در عمرل
میتوان نشان داد که یک شبکهی عصبی سه الیه میتواند راندمانی مشابه با شبکههرایی
با الیههای بیشتر داشته باشد .بنابراین از آنجا که افزایش تعداد الیهها ،الووریتم یرادگیری
را پیچیدهتر میکند ،مرسوم است که از شبکههای عصبی سه الیه استفاده گردد.
برای شبیهسازی یک روش طبقهبندی بر روی شبکههای عصبی در الیهی ورودی باید به
تعداد صفاتخاصه نرون قرار دهیم .در الیهی خروجی نیز باید به تعرداد کرالسهرا نررون
داشته باشیم .در حالت ایدهآل برای هر نمونه داده ،نرون مربو بره آن کرالس مقردار  1و
بقیهی نرونها مقدار صفر به خود میگیرند .اما در عمل نرونی از الیهی خروجی که مقدار
بزرگتری دارد کالس مربو به آن داده را مشخص خواهد کرد.
شبکههای عصبی معموالً زمان زیادی را برای آموزش نیاز دارند و برای کار کردن برا آنهرا
گندین پارامتر مثل ساختار شبکه هست که بصورت تجربی بهترین آنها انتخاب مریشروند.
درضمن تفسیر و فهم آنها توسط کاربران ساده نیست .یکی از مزایای آنها قابلیرت تحمرل
باالی شبکههای عصبی در مقابل با دادههای نرویز اسرت و هنورامی کره دانرش کمری از
ارتبا

میان صفاتخاصه و کالسها وجود دارد ،روش مناسبی به نظر مریرسرند .قابلیرت

پیادهسازی موازی خوبی دارند و همچنین برای ورودی و خروجیهای نروع عرددی بسریار
مناسبند.
 )7-7-2الگوریتمهای ژنتیک
الووریتم های ژنتیک که بر اساس مکانیسم علم ژنتیک طبیعت بنا نهاده شده است ،بردلیل
توانایی در حل مسایل بهینهسازی سخت مورد توجه قرار گرفتره اسرت .فراینرد کلری ایرن
الووریتمها به ترتیبی است که در ابتدا کار خود را با جمعیت اولیرهای از نمونرههرا بصرورت
Gradient Descent

1
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تصادفی آغاز میکند .هر یک از نمونههای موجود در جمعیت نشراندهنردهی یرک جرواب
بالقوه مسئله مورد بحث است .نمونهها طی تکرارهای متوالی به نام نسرل تکامرل یافتره و
هر نسل با معیارهایی ارزیابی میشود .نسلهای بعردی توسرط عملورهرای ژنتیکی(ماننرد
جهش )1ساخته شده و فرآیند تکرار تا رسیدن به شر پایانی ادامه مییابد .پس از گرشرت
تعدادی نسل ،الووریتم به سمت بهترین یا تقریباً بهترین راهحل همورا میشرود .بهرحرال
جهت استفاده از الووریتمهای ژنتیک الزم است به جزئیات بیشتری توجه شود .برای مثال
روش سراختن جمعیرت اولیره ،فرآینرد ارزیرابی هرر نسرل ،عملورهرای ژنتیکری و تنظریم
پارامترهای مختلف در این الووریتمها از جمله جزئیاتی هستند که بررای اسرتفاده بایرد بره
آنها توجه شود.
الووریتمهای ژنتیک به جای آنکه عملیاتی را بر روی راهحلها انجام دهند ،با یرک شرکل
کدگراری شده از آنها درگیر هستند .برای مثال فرض کنیرد در مجموعره دادههرایی برا دو
صفتخاصهی  A1و  A2که دامنرهی هرر یرک دارای دو مقردار هسرت و یرک برگسرب
کالس که میتوانرد دو مقردار  c1و  c2را بره خرود بویررد ،وجرود داشرته باشرند .جهرت
کدگراری شرو طبقهبندی مانند شر زیر:
If A1 and A2 Then c1
میتوان از یک رشتهی سه بیتی استفاده نمرود کره هرر یرک از بیرتهرا نشران دهنردهی
صفات خاصه و برگسب کالس هستند .برای مثال رشته بیت  111ممکن است داللت برر
شر فوق داشته باشد و  100میتواند نشان دهندهی شر زیر باشد.
If A1 and not A2 Then c2
بدین ترتیب و با تعیین یک تابع ارزشیابی 2مناسب در واقع اصول اولیهی الوروریتم ژنتیرک
جهت اجرا آماده شدهاند .اگر صفتخاصهای دارای بیش از دو مقدار باشد ،تعداد بیرتهرای
بیشتری نیز برای کدگراری نیاز است .در این مثال تابع ارزشیابی میتواند دقت طبقهبنردی
مجموعه دادههای آموزشی لحا گردد.

Mutation
Fittness Function

1
2
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الووریتمهای ژنتیک همچنین مناسب برای موازیسازی هسرتند و قابرل اِعمرال برر روی
مسائل بهینهسازی پیوسته و نیز گسسته میباشند .در کاربردهای دادهکاوی این الووریتمها
میتوانند جهت ارزشیابی دیور تکنیکهای دادهکراوی نیرز اسرتفاده شروند .عردم توانرایی
الووریتمهای ژنتیک در پیدا کردن راه حل بهینه یرا حتری نزدیرک بره راه حرل بهینره در
شرایط خاص یکی از معایب این روش محسوب میشود .گنین عدم موفقیتهرایی توسرط
هموراییهای زودرس نسبت به یک جواب محلی صورت میگیرد .البته مسئلهی فروق نره
تنها برای دیور الووریتمهای بهینهسازی یک امر متداول محسوب مریشرود ،بلکره بررای
برخی از تکنیکهای دادهکاوی نیز مرسوم است.
 )7-7-3مجموعههای فازی
مفاهیم فازی 1از پدیده های فازی که معموالً در دنیای واقعری روی مریدهنرد ،سرگشرمه
میگیرند .در اغلب تجزیه و تحلیلها فرض میشود که ما با معیارهای دقیق سروکار داریم
و این دقت توسط بیان پدیدهها بصورت مقادیر عددی یا طبقهبندی شده بدسرت مریآیرد.
اگر گه استفاده از مقادیر تثبیت شده کاربردهای زیادی دارند ،اما طبیعت مفاهیم بشرری را
منعکس نمیکنند ،زیرا این مفاهیم به انتزاعی و غیر دقیق بودن تمایل بیشتری دارند.
برای مثال فرض کنید در یک مجموعه داده صفتخاصهی  xقد افراد را نشان مریدهرد و
عبارت  x>184به منظور تعیین افراد بلند قد استفاده میشود .این بردین معنری اسرت کره
افرادی با قد بیشتر از  184سانتیمتر بلند قد تلقی میشوند .توجه کنید شخصری برا مقردار
قد  184/441بلندقد در نظر گرفته میشود در حالیکه یرک شرخص  184سرانتیمترری برا
عبارت شرطی فوق در مجموعهی بلندقدها قرار نمیگیرد .این تمرایز برا توجره بره شرر
درست است اما از نظر عقالنی و درک مستقیم غیرمنطقی است .ایراد از تبدیل صریح برین
عضو بودن یا نبودن در مجموعهی بلندقردها ناشری مریگرردد .یرک مجموعرهی فرازی،
مجموعهای بدون مرز مشخص است .یعنی تبدیل از متعلرق برودن بره یرک مجموعره بره
متعلق نبودن به مجموعه تدریجی است و با کمک توابع توصیف میشود.

Fuzzy

1
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بنابراین برخالف تئوری مجموعهها در ریاضی که یک عضو یا متعلرق بره یرک مجموعره
است یا خیر ،در تئوری مجموعهی فازی اعضاء میتوانند به بیش از یک مجموعهی فرازی
متعلق باشند .برای مثال شخص مرکور با قد  184/441هم متعلرق بره مجموعرهی فرازی
اشخاص بلند قد میشود و هم متعلق به کوتاه قدها ،اما با درجات مختلف .عبارت زیر ایرن
مسئله را با مفاهیم مجموعهی فازی نشان میدهد.
Mtall(180.001)=0.95 and Mshort(180.001)=0.16
که در آن  Mتابع عضویت برای مجموعهی فازی نامیرده مریشرود و هرکردام از عناصرر
مجموعه را به یک درجهی عضویت بین صفر و یک نواشرت مریکنرد .بررخالف تئروری
احتماالت که در آن مجموع احتماالت برابر با یک است ،مجموع مقادیر عضروها (درجرهی
اعضاء) در مجموعهی فازی الزم نیست برابر با یک باشد .با عبارت فروق شخصری برا قرد
 184/441به احتمال  95درصد در اعضاء بلندقدها و به احتمال  16درصد میان کوتاه قردها
قرار میگیرد .تئوری مجموعهی فازی میتواند همراه با تکنیرکهرای دادهکراوی اسرتفاده
شود .روشهای طبقهبندی مبتنی بر یافتن قوانین را در نظر بویرید .مریتروان عملیراتی را
جهت ترکیب قوانین و مجموعهی فازی استخراج نمود .اجتماع و اشرتراک از اصرلیتررین
عملیات بر روی مجموعههای کالسیک هستند که متناظر آنها نیز در مجموعههرای فرازی
قابل تعریف است .فرض کنید مجموعه دادهها دارای دو صفتخاصه قد و سن افراد اسرت،
که هر یک به ترتیب دامنهای برابر با {بلند،کوتاه} و {پیر،جوان} دارند .قانونی را در نظرر
بویرید که در قسمت شر آن بلند قد بودن را همرراه برا جروان برودن بررای نمونرهی x
آزمایش میکند .گنانچه این دو شر با عملور منطقی  andبره یکردیور متصرل شروند،
حداقل مقدار میان دو تابع عضویت آنها به عنوان نتیجه برگردانده میشود.
))M(tall and young)(x)=Min(Mtall(x),Myoung(x
به عبارت دیور اشترک دو مجموعهی فازی ،مجموعرهی فرازی دیورری اسرت کره ترابع
عضویت آن بر اساس عبارت فوق محاسبه میشود .اجتماع دو مجموعرهی فرازی نیرز بره
طور مشابه تعریف میشود .آن هنوامی است که دو شر قانون ما با عملورر منطقری or
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با یکدیور پیوند خورده باشند .بدین ترتیب حداکثر مقدار میران دو ترابع عضرویت برگزیرده
میشود.
))M(tall or young)(x)=Max(Mtall(x),Myoung(x
عملیات ساده و مفید دیوری را نیز میتوان بر روی مجموعههای فازی انجام داد .علیررغم
اینکه منطق فازی بر پایهی ریاضیات پیشرفته بنا نهاده شده است ،اما یرادگیری آن بسریار
آسان است و در کاربردهای متفاوتی میتوان از آن استفاده نمود.
خالصه فصل
پس از آنکه در فصل قبل به مفاهیم اولیهی طبقهبندی پرداختیم ،در این فصرل بره شررح
برخی از الووریتمهای آن رسیدیم .درختهای تصمیم از رایجترین روشهای طبقرهبنردی
محسوب میشود ،گرا که قابل فهم بودن خروجی آن توسط کاربران غیرحرفهای از مزیرت
اصلی آن به شمار میرود .تنوع معیارهای انتخراب صرفات خاصرهی بهترر الوروریتمهرای
مختلفی را باعث شده است .پس از ساخت هر درخت تصمیم مشابه هر روش طبقرهبنردی
نوبت به ارزشیابی آن میرسد که با کمک معیارهایی نظیر دقت میتوان این کرار را انجرام
داد .حرف تعدادی از شاخهها و زیردرختها و جایوزینی آنها با برگهایی که نظر اکثریرت
را نشان میدهند ،هرس کردن درخت نام دارد که به دو صورت پیشهررس وپرسهررس
انجام می شود .کنترل مقادیر ناقص و مفقود نیز گالش دیورری در الوروریتمهرای سراخت
درخت تصمیم است.
یکی از فرمولهای مهم احتمال ،فرمول احتمال بیرز اسرت کره مریتروانیم بره کمرک آن
احتمال برگسب کالس یک نمونه از داده ها را تخمین بزنیم .استفاده از ایرن قرانون بررای
طبقهبندی ،دقت و سرعت خوبی را در پایواه دادههای بزرگ به همراه دارد.
روش دیوری که برای طبقهبندی دادهها استفاده میشود ،استخراج مجموعرهای از قروانین
به صورت شر است .هر درخت تصمیم میتواند توسط مجموعهای از این شرو نمرایش
داده شود ،اما میتوانیم ایرن شررو را بره طرور مسرتقیم از مجموعره دادههرای آموزشری
استخراج کنیم .برای یافتن بهترین قوانین یا شررو از دو معیرار پوشرش و دقرت اسرتفاده
کردیم.
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به جرأت میتوان گفت الووریتمهای  SVMاز دقیقترین و نیرومنردترین الوروریتمهرای
دادهکاوی به شمار میروند .این شیوهی جدید میتواند برای طبقهبندی دادههرای خطری و
غیرخطی استفاده شود .در سالهای اخیر به دلیل ارائهی نتایج خوب ،این الوروریتمهرا بره
یک تکنیک متداول برای طبقهبندی دادهها تبدیل شدهاند .گنانچه بخواهیم خالصره بیران
کنیم ،الووریتمهای  SVMبا کمک یک نواشرت غیرخطری فضرای مجموعره دادههرای
آموزشی را به یک بُعد باالتر تبدیل میکنند و سپس در ایرن بُعرد بره دنبرال اَبرصرفحهای
هستند که نمونههای یک کالس را از کالس دیور جدا کند .الووریتمهرای  SVMجهرت
یافتن این اَبرصفحه از مفاهیمی گون بردارهای پشتیبان و حاشیهها استفاده میکنند.
اغلب روشهای طبقه بندی برای تخمین کرالس یرک نمونرهی آزمایشری ابتردا مردلی را
طراحی میکنند و پس از آن با استفاده از مدل ،برگسب کالس نمونرهی خواسرته شرده را
تخمین میزنند .اما در یادگیرندههای تنبل بدون ساختن مدل ،روش با مقایسهی نمونرهی
آزمایشی و مجموعه دادهها و یافتن مشابهترین نمونه قادر است کالس دادهی آزمایشری را
تخمین بزند .این دسته از الووریتمها به تکنیکهای کارایی جهت ذخیررهسرازی و بازیرابی
دادهها نیاز دارند و مناسب برای پیادهسازی در محیطهرای مروازی هسرتند .درضرمن ایرن
روشها بر روی دادههایی که از مدل پیچیدهای برخوردارند نیز عملکرد خوبی از خود نشان
میدهند .یکی از معروفترین این روشها  kنزدیکترین همسایه نام دارد.
در بیشتر روشهای طبقهبندی برگسب کالس از نوع دادهی گسسته (غیرعرددی) هسرت.
اگر گه در برخی از آنها با کمی تغییر میتوان روش را برای تخمین کرالسهرای پیوسرته
(عددی) توسعه داد ،اما روشهای رگرسیون یکی از معروفترین تکنیرکهرای آمراری بره
حساب میآیند که برای این کار بسیار مناسب به نظر میرسرند .هردف تحلیرل رگرسریون
تعیین بهترین مدلی است که گوونوی ارتبا یک متغیر را با یک یا گند متغیر دیور تعیرین
میکند .در بسیاری از کاربردهای عملی نیاز به پیشبینی مقدار یک متغیر (وابسرته) از روی
مقادیر گند متغیر (مستقل) بسیار رایج است.
استفاده از شبکههای عصبی ،الووریتمهای ژنتیک و همچنین منطرق فرازی مریتوانرد در
روشهای دادهکاوی از جملره طبقره بنردی مفیرد باشرد .هرر کردام از آنهرا دارای مزایرا و
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محدودیتهایی هستند که تحلیلگر با آگراهی از آن مریتوانرد راهکرار مناسرب را جهرت
تحلیل دادهها انتخاب کند.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
در دو کتاب ] [Qui93و ] [BFOS84به ترتیب میتوانید توضیحات مفصرلی در مرورد
الووریتمهای  C4.5و  CARTپیدا کنید .در ضمن این دو کتاب مطالرب بسریار زیرادی
در مورد گوونوی ساخت درختهای تصمیم دارند .برای هر یک از الووریتمهرای موجرود،
جهت ساخت درخت تصمیم منابعی را میتوان یافت که در ادامره بررای هرر یرک از آنهرا
مراجع اصلی ذکرر مریشروند .بررای الوروریتم  FACTبره ] ،[LV88بررای الوروریتم
 QUESTبه ] ،[LS97بررای الوروریتم  PUBLICبره ] ،[RS98بررای الوروریتم
 CHAIDبررره ] ، [Kas80] [Mag94بررررای الوررروریتم  INFERULEبررره
] ،[UFS91برررای الورروریتم  KATEبرره ] ،[MK91برررای نسررخههررای افزایشرری
الووریتمهای  ID4 ،ID3و  ID5به ] ،[UBC97] [Utg88] [SF86بررای نمونره
نسررخهی افزایشرری الورروریتم  CARTبرره ] ،[Cra89برررای الورروریتم  BOATبرره
] ،[GGRL99برای الووریتم مقیراسپرریر  SLIQبره ] ،[MAR96بررای الوروریتم
مقیاسپریر  SPRINTبه ] [SAM96و برای الووریتم مقیراسپرریر RainForest
به ] [GRG98میتوانید رجوع کنید.
در ] [KH97به صورت مفصل در مورد انتخاب صفاتخاصه جهت ساخت درخت تصمیم
صحبت شده است ،اما منابع دیوری نیز وجود دارند کره بره صرورت خراص بره معرفری و
بررسی برخری از معیارهرا جهرت انتخراب صرفاتخاصره مریپردازنرد کره ][BFOS84

] [Kon95] [Shi99] [Qui93و ] [FI92از آن جمله هستند.
الووریتمهای متعددی نیز برای هرس کردن درختهای تصمیم وجود دارند که هرر کردام
عملکرد مربو به خود را دارند .از منرابع موجرود در ایرن زمینره مریتروان بره ][RS98

] [MFS95] [RS98] [MAR96] [QR89] [BFOS84و ] [BA97اشرررراره
نمود .در ضمن ] [Mur98مروری کلی و کامل بر روی مسرائل سراخت درخرت تصرمیم
دارد.
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طبقه بندی با کمک قانون بیز و موضوعات مرتبط برا آن نیرز در ][Mit97] [DHS01

] [WK91و ] [DP96بررسی شدهاند .شاید بتوان ادعا نمود در فصل جاری جای بحث
در مورد شبکههای بیز خالی است .منابع ] [Dar10و ] [Hec96توضیحی مقردماتی در
ایررن برراب دارنررد و منررابع ] [RN95] [HGC95] [Bun94] [CH92] [KF09و
] [Jen96هم در این مورد مطالعاتی را نشان میدهند.
روش های مبتنی بر تولید شرو راهکار دیوری برای طبقهبندی هستند و در این زمینه نیز
الووریتم هرای متفراوتی پیشرنهاد شرده اسرت .بررای اطرالع در مرورد روش  AQ15بره
] ،[HMM86روش  CN2برره ] ،[CN89روش  ITRULEبررره ] ،[SG92روش
 RISEبرررره ] ،[Dom94روش  IREPبرررره ] ،[FW94روش  RIPPERبرررره
] ،[Coh95روش  FOILبرره ] [Qui90و روش  Swap-1برره ] [WI98رجرروع
کنید .در ] [MM95نیز معیارهایی جهت انتخاب قوانین قوی از میران مجموعره قروانین
ارائه شده است.
اولین مقاله در مورد الووریتمهرای  SVMدر سرال  1992بره گرار رسرید].[BGV92
کتابهای ] [Vap95و ] [Vap98جزییات بیشرتری را در ایرن مرورد ارائره مریدهنرد.
مرجع ] [Bur98با تشریح مفاهیم این روش میتواند شروع خوبی را برای عالقرهمنردان
به دنبال داشته باشد ،اما کتابهای ] [Kec01] [Hay08و ] [CS-T00نیرز در ایرن
زمینه جزء منابع خوب به حساب میآیند .کتابخانهای از نرمافزارهای مررتبط برا  SVMرا
میتوانید در آدرس  www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmجستجو کنید.
کاوش الووهای مکرر نیز میتواند به روشهای طبقهبندی کمک کند .یک قانون انجمنری
را در نظر بویرید که سمت راست آن برگسب کالس را در خود دارد .الووریتمهای زیرادی
در ایررن زمینرره پیشررنهاد شرردهانررد .در ] [LHM98الورروریتم  ، CBAدر ][LHP01

الووریتم  ، CMARدر ] [YH03bالوروریتم  CPARو در ] [CTTX05الوروریتم
 RCBTارائه میشود .منابع ] [CYHH07و ] [CYHY08روشهای طبقهبندی برا
کمک یافتن الووهای مکرر را بررسی نمودهاند.
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روش نزدیکترین همسایه در سال  1951در ] [FH51معرفی شرد .مجموعرهی کراملی از
مقرراالت در ایررن زمینرره را مرریتوانیررد در ] [Das91پیرردا کنیررد .مراجررع ][DHS01

] [PS85] [Jam85و ] [Aha92نیز دربارهی این روش مطالبی را در خود دارند.
گندین کتاب در مورد شبکههای عصبی نوشته شده است و بعضی از کترابهرا نیرز فصرل
کرراملی را برررای ایررن موضرروع تخصرریص دادهانررد .برخرری از آنهررا عبارتنررد از ][RM86

] [Rip96] [Bis95] [CR95] [HKP91] [HN90و ] .[Hay99مقاالتی نیرز
هستند که گوونوی استخراج شرو از شبکههای عصبی را بررسی کردهاند.
برای اطالعات دربارهی الووریتمهای ژنتیک به ] [Mic92] [Gol89و ][Mit96

رجوع کنید .تئوری منطق فازی نیز توسط لطفیزاده در ] [Zad65و ] [Zad83معرفی
شد و منابع ] [YZ94و ] [Kec01نیز در این زمینه بحث کردهاند.
همانطور که میدانید روشی ارجح را نمیتوان در مجموعه الووریتمهای طبقهبندی یافت و
هر یک از آنها دارای مزایا و همچنین محدودیتهایی هستند .نتایج تجربی حاصل از
مقایسهی روشهای طبقهبندی در ][MST94] [CM94] [BCP93] [SMT91

] [BU95و ] [LLS00مطالعه شده است.
مطالب وعناوین پیشرفته مانند طبقهبندی دادههای گندکالسه و یا طبقهبندی نیمه نظارت
شده و ...را

میتوانید در منابع مختلف و جدیدی پیدا کنید ،اما ][TD02] [HT98

] [DB95] [CSZ06] [ASS00] [Zhu05] [PY10] [Set10و
] [DYXY07منابع خوبی برای تحقیق در این زمینه به شمار میروند.

فصل هشتم
خوشهبندی
خوشهبندی 1یک تابع کاوشی نظارتنشدهی 2دادهکاوی به منظور کشف گروهبندی طبیعی
درون دادههاست .یک خوشه به مجموعهای از دادهها اطالق میشود که از جهااتی شابیه
به هم دیگر هستند .الگوریتمهای خوشهبندی به طور خودکار ویژگیهای متمایز کنندهی
زیر گروهها را تعریف میکنند و آنها را سازماندهی مینمایند و ماد را منصراراا از روی
روابطی که در دادهها وجود دارند و همچنین از روی خوشههایی کاه الگاوریتم شناساایی
مینماید ،آموزش میدهند.
خوشهبندی در واقع یافتن ساختار در مجموعهای از دادههایی است که طبقهبندی نشدهاند.
به بیان دیگر میتوان گفت که خوشهبندی قراردادن دادههاا در گاروههاایی اسات کاه
اعضای هر گروه از زاویهی خاصی به یکدیگر شباهت دارند و با اعضای خوشههای دیگار
هیچ شباهتی ندارند یا حداقل نسبت به اعضای خوشهی خود از شباهت بسیار کمتاری باا
Clustering
Unsupervised
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اعضای دیگر خوشهها برخوردارند .معیار شباهت در اینجا فاصله بوده و نصوهی مصاسبهی
این فاصله در خوشهبندی بسیار مهم است .فاصله که همان معرف عدم تجانس اسات باه
ما کمک میکند در فضای دادهای حرکت کنیم و خوشهها را تشکیل دهیم .با مصاسابهی
فاصلهی بین دو داده میتوان فهمید تا چه اندازه این دو داده به هم نزدیک هساتند و بار
این اساس میتوان آنها را در یک خوشه قرار داد .خوشاهبنادی ناوعی تصلیال اطالعاات
نظارت نشده است .به این معنی که هیچگونه نشانهگذاری ،مرتبسازی و یا برچسبدهی
اولیه بر روی اطالعات انجام نشده است .در واقع مسئلهی اصلی ،دستهبندی هماین ناو
اطالعات به خوشههای معنیدار است.
در این فرل ابتدا به اهمیت و انگیزهی خوشهبندی میپاردازیم .معیارهاای تشاابه میاان
دادههای متفاوت بصث بعدی را تشکیل میدهد .در انتها چنادین الگاوریتم خوشاهبنادی
مبتنی بر افراز و سلسلهمراتبی بررسی میشوند .الگوریتمهای مبتنی بر تاراکم ،مبتنای بار
مد و همچنین مبتنی بر شبکههای شطرنجی گریاد موواو هاای بصاث فرال بعادی
هستند که تصت عنوان مباحث پیشرفته در خوشهبندی مطرح میشوند.
 )8-1اهمیت و انگیزهی خوشهبندی
خوشهبندی میتواند در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار گیرد .شااخههاایی همچاون
هوش مرنوعی ،آمار ،زیست شناسی ،یادگیری ماشین ،تشخیص الگو و ...را میتوان ناام
برد .اگر چه تکنیکهای طبقهبندی 1به منظور تشخیص گروهها یا کالسهای هار نموناه
روش موثری است ،اما فراموش نکنید در این گوناه روشهاا نموناههاای ماا دارای یاک
برچسب کالس هستند ،تا الگوریتم بتواند با کمک آن مدلی را طراحی کند.
در خوشهبندی روش به طریقهی دیگری عمل میکند .ابتدا مجموعهی دادهها باا کماک
معیارهای ارزیابی شباهت در گروههایی قرار گرفته و سپس به هر گروه برچسبی به عنوان
کالس زده میشود .با کمک خوشهبندی خودکار ،مناطق متراکم و غیرمتاراکم از فضاای
نمونه دادههای ما مشخص میشوند و همچنین الگوی توزیع نمونهها و همبستگی میاان
صفاتخاصهی هر نمونه هویدا میشود .خوشهبندی به منظاور کشاف دادههاای خاارا از
Classification

1
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مصدوده 1نیز مورد استفاده قرار میگیرد .برای مثا با خوشهبنادی دادههاای کاارتهاای
اعتباری و تراکنشهای آن میتوان خریدهای مکرر و گران را تشخیص و پس از آن برای
کشف موارد خاص (احتما وقو جرم) بررسی نمود .در مراحل کشف و اساتخراا داناش،
خوشهبندی میتواند برای پیشپردازش دادهها و یا آمادهسازی آن نیز بکار بارده شاود .در
ومن بستههای نرمافزاری بسیاری همچون  SPSSو  SASدارای روشهای کالسایک
خوشهبندی هستند که این مووو اهمیات مسائله را در تصلیال دادههاا بایش از پایش
مشخص میسازد.
یک الگوریتم خوشهبندی میتواند دارای مشخرات مطلوب زیر باشد:
 قابلیت مقیاسپذیری :2بسیاری از الگوریتمهای خوشهبندی عملکردی مناسبی بر
روی دادههایی با حجم کم دارند ،در صورتی کاه اماروزه حجام باا ی دادههاا
معمو ا از پیشفرضهای موجود در تکنیاکهاای دادهکااوی اسات .اساتفاده از
نمونههای کمتر دادههای حجیم نیز باعث میشود تا ما باه نتاایج جهاتگیراناه
گرایش داشته باشیم .به همین دلیل در الگوریتمهاای خوشاهبنادی باه قابلیات
مقیاسپذیری با یی نیاز داریم.
 توانایی مواجهه با انوا دادهها :اکثر الگوریتمهای خوشهبندی به منظاور کاار باا
دادههای عددی مناسبند .چرا که معنی و مفهوم فاصله و تشاابه در ایان ناو از
دادهها به خوبی قابل تعریف است .اما همانطور که میدانید نمونهها فقط با ایان
نو از دادهها توصیف نمیشوند و الگوریتم خوشهبندی باید تواناایی مواجهاه باا
انوا دیگر دادهها همچون دادههای اسمی را نیز داشته باشد.
 استخراا خوشههایی به هر شکل دلخاواه :اساتفاده از پارامترهاای انادازهگیاری
فاصله در تعیین خوشهها نقش مهمی را ایفا میکناد .برخای از ایان معیارهاای
اندازهگیری مانند فاصلهی اقلیدسی ما را در یافتن خوشههایی باا شاکل خااص
(بطور مثا کروی) سوق میدهد .حا آنکاه بسایاری از دادههاا مایتوانناد در
خوشههایی با اندازهها و تراکمهای نامساوی قرار بگیرند و این خیلی مهم به نظر
Outlier
Scalability

1
2

مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی

672

میرسد که الگوریتم خوشهبندی توانایی تشخیص این خوشاههاا را نیاز داشاته
باشد.
 توانایی مقابله با دادههای نویز ،نادرست و ناقص :هر چند در مرحلهی آمادهسازی
و پیشپردازش دادهها سعی شده اسات تاا دادههاای نااقص و ناویز و خاارا از
مصدوده تشخیص و به مراحل بعدی وارد نشوند .اما میدانایم کاه ایان کاار باا
قطعیت و صصت صددرصد انجاام نمایشاود .بناابراین حساسایت بایش از حاد
الگوریتمهای خوشهبندی به این نو از دادهها از معایب الگوریتم به شمار خواهد
رفت.
 عدم حساسیت به ترتیب ورود دادهها :اینکه یک الگوریتم واحد باا ترتیابهاای
مختلفی از دادههای یکسان نتایج به شدت متفاوتی تولید کند ،قابل قبو به نظر
نمیرسد .از طرفی برخی از الگوریتمها پس از اجرا و به دست آوردن خوشاههاا
قابلیت افزایش دادههای جدید را ندارند .بدین معنی که با ورود دادههای جدیاد،
الگوریتم میبایست از ابتدا و برای کل دادهها اجرا گردد .توانایی اجرای الگوریتم
فقط برای دادههای جدید میتواند از مزایای الگوریتمهای خوشهبندی مصساوب
گردد .این دسته از الگوریتمها با نام خوشهبندی افزایشی 1شناخته میشوند.
 عدم نیاز به پارامترهای ورودی :بسیاری از الگوریتمهاای خوشاهبنادی نیااز باه
پارامترهایی برای شرو کار خود دارند که این پارامترها توساط کااربر مشاخص
میگردد .تعداد خوشهها یکی از رایجترین این پارامترهاست .نتایج بدست آمده از
اینگونه الگوریتمها میتواند به این پارامترها وابسته باشاد و ایان از واعف ایان
دسته از الگوریتمها سرچشمه میگیرد .از طرفی دیگر تعیین این پارامترها توسط
کاربر آن هم برای دادههای بسیار حجیم نه تنها دشوار بلکه گاهی غیرممکن به
نظر میرسد.
 پذیرش دادههایی با ابعاد با  :2یک پایگاه داده یا انبار دادههاا مایتواناد شاامل
چندین صفتخاصه باشد .معمو ا انبار دادهها به نام دادههایی با ابعاد با شناخته
Incremental Clustering
High Dimension
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میشود .بسیاری از الگوریتمهای خوشهبندی فقط در مواجهه با تعداد کام ابعااد
دادهها نتایج و عملکرد مناسبی از خود نشان میدهند .یافتن خوشه در دادههایی
با ابعاد با به عنوان چالشی در الگوریتمهای خوشهبندی مطرح است.
 قابلیت یافتن خوشههایی مبتنی بر مصدودیت :1در بسیاری از کاربردهای واقعای،
پیدا کردن گروههایی از دادهها همراه با رفتار خوشاهبنادی مناساب کاه بتواناد
مصدودیتهای مشخری را برآورده سازد ،ممکن است نتایج مطلوبی را به همراه
داشته باشد .فراموش نکنید این مصدویتها میتواند با پارامترهایی (نظیار تعاداد
خوشهها) که جهت اجرای الگوریتمهای خوشهبنادی اساتفاده مایشاود ،بسایار
متفاوت باشد.
 قابل فهم بودن نتایج الگوریتم :کاربران برنامههای کاربردی همیشه انتظار دارند
تا خروجیهای الگوریتمهای آنها فهمیدنی و قابل درک و قابل اجرا باشد .شااید
نیاز باشد تا خروجی این الگوریتمها به طریقی مناسب و باا کماک برناماههاای
کاربردی مناسب تفسیر شوند.
استراتژیهای خوشهبندی بسیار زیاد هستند و راهکارهای بسیار زیادی بارای مصاسابهی
شباهت میان نمونه دادهها در خوشهها وجود دارد .برای روشن شدن مووو فارض کنیاد
شما با  nنمونه از دادهها روبرو هستید و قرد دارید این نمونهها را در تعداد  cخوشه قارار
دهید .تعداد حالتهای ممکن برای خوشهبندی را میتوانید از فرمو زیر مصاسبه کنید:
c
1 c
(1) ci     i n

c! i1
i

به سادگی و با جایگزینی اعدادی نظیر  111و  5به ترتیب برای  nو  cمیتوانید مصاسابه
کنید که این  111نمونه داده را قادر خواهید بود به  1176طریق در  5خوشه قرار دهید.
مشاهده میکنید حتی با تعداد نمونههای کم ،تنو روشهای خوشهبندی یک عدد نجومی
است .بنابراین نیاز به استفاده از الگوریتمهای خوشهبندی به خوبی احساس میشاود ،چارا
که فضای جستجویی نظیر مثا با به ما نشان میدهد که ارزیابی حالتهای خوشهبندی
برای یک مسئلهی کوچک نه تنها زمانگیر که غیرممکن است.
Constraint- based

1
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 )8-2الگوریتمهای خوشهبندی
تکنیکهای خوشهبندی را میتوان از زوایای متفاوت به دستههای مختلفای گاروهبنادی
نمود .در این بخش ما این تکنیکها را در پنج گروه اصلی دستهبندی کاردهایام ،هرچناد
برخی از آنها را نمیتوان به صورت دقیق فقط به یکی از این دستهها تخریص داد.
 خوشهبندی مبتنی بر افراز

1

 خوشهبندی سلسله مراتبی

2

 خوشهبندی مبتنی بر تراکم یا چگالی دادهها

3

 خوشهبندی مبتنی بر شبکههای شطرنجی گرید
 خوشهبندی مبتنی بر مد

4

5

مبنای هر یک از گروههای با با دیگر گروهها بسیار متفاوت است و هر یک از گروههای
فوق دارای فرایند اجرا و همچنین قالبهای متفاوت در نتیجهی نهایی خود هستند.
در الگوریتمهایی که خوشهبندی مبتنی بر افراز دادهها انجام میشود ،همانطور کاه از ناام
آن مشخص است دادهها به درون چند خوشهی جدا افراز میشوند .این بدین معنی اسات
که تعداد خوشهها معمو ا در این الگوریتمها به عنوان ورودی الگوریتم مشخص میشود و
هر نمونه داده فقط عضو یک خوشه میتواند باشد .قرارگرفتن هر نموناه در یاک خوشاه
توسط معیارهای تشابهی که الگوریتم مشخص میکند ،ارزیابی میشود.
همانطور که میدانید این معیارهای تشابه بر روی عملکرد الگوریتمهای خوشهبندی تأثیر
به سزایی دارند .به همین دلیل تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر افراز تاکید بسیار زیاادی
بر روی این معیارها دارند .در صورتی که تکنیکهای دیگر خوشهبندی نگااهی باه ماد
دادهها نیز میکنند و به تنهایی با توابع و معیارهای تشابه به عمل یافتن خوشاههاا اداماه
نمیدهند .در ادامه با بررسی چند نمونه از این الگوریتمها به این نکته بیشتر و بهتر اشااره
میشود.
1

Partitioning Method
Hierarchical
3
Density- based
4
Grid- based
5
Model- based
2
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در حالی که تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر افراز با یک ورودی که مشاخص کننادهی
تعداد خوشههاست شرو میکند و هر نمونه را با کمک معیارهای معرفی شده در الگوریتم
به خوشهها تخریص میدهد ،در روشها و تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی ماا باا
یکی از دو عمل ادغام 1و یا تقسیم 2روبرو هستیم .در حقیقت دو نو خوشهبنادی سلساله
مراتبی وجود دارد .الگوریتمهای نو او در ابتدا هر یک از نمونهها را در یک خوشه قرار
میدهند .به عبارتی دیگر در شرو اجرای الگوریتم ،تعداد خوشهها برابر با تعداد نموناههاا
است و الگوریتم در حین اجرا سعی بر ادغام نمودن خوشههایی دارد که در ارزیاابی معیاار
تشابه موفق باشند ،یعنی شباهت چشمگیری با یکدیگر داشته باشند .این در حالی است که
در الگوریتمهای نو دوم تمام نمونهها در یک خوشه قرار داده میشوند و در هر مرحله از
الگوریتم ،نمونههایی که کمترین تشابه را دارند در خوشههای متفاوت قرار میگیرند .ناو
او از الگوریتمهای خوشهبندی سلسله مراتبی برورت گستردهتری نسابت باه ناو دوم
استفاده میشوند و با بررسی چند الگوریتم از این نمونه به خوبی به این نکته پی خاواهیم
برد.
از آنجا که تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر افراز مصدود به یافتن خوشههایی باه شاکل
کروی (شکل قرار گرفتن دادهها در فضای  nبعدی) میشوند ،بایاد تکنیاکهاایی وجاود
داشته باشد تا این عیب را پوشش دهند .بدین ترتیب تکنیکهای خوشهبنادی مبتنای بار
تراکم توسعه داده شدند .در این تکنیکها یا خوشهها بر اساس تراکم نمونههای همساایه
رشد مییابند و یا بر طبق تصلیل یک تابع تراکم که از قبل تعریف شده است .به هر حا
فضای کل نمونهها به نواحی با تراکم با تقسیم میشوند .این نکتاه باعاث مایشاود تاا
تکنیک خوشهبندی مصدود به خوشههایی با شکل خاص (مثالا کروی) نباشد.
نو چهارم از تکنیکهای خوشهبندی موسوم به تکنیکهاای مبتنای بار شابکهی گریاد
هستند .در این گونه تکنیکها فضای نمونهها بر روی تعداد مصدودی از سلو ها با ساختار
شبکهی شطرنجی قرار میگیرند و یا در واقع نقش میبندند .کلیهی عملیات خوشهبنادی
بر روی این ساختار اجرا میشود .زمان پردازش سریع در این روش از مزیت اصلی آن باه
Merge
Split

1
2
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شمار میرود .معمو ا زمان اجرای تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر گرید وابسته به تعاداد
سلو هایی است که نمونهها بر روی آنها نقش میبندند ،نه به تعداد نمونه دادههاایی کاه
ورودی الگوریتم را تشکیل میدهند.
در تکنیکهای مبتنی بر مد همانطور که از نام آن مشاخص اسات ،بارای هار یاک از
خوشهها یک مد پیش فرض در نظر گرفته میشود و در ادامه به یافتن نمونههایی که در
این مد گنجانده میشوند ،میپردازد .بطور معمو در این ناو تکنیاک خوشاهبنادی از
راهکارهای آماری و یا شبکههای عربی استفاده میشود.
همانطور که قبل از این به آن اشاره کردیم ،برخی از تکنیکهای خوشهبندی از ایدههاای
موجود در پنج تکنیک فوق بهره میبرند و ما به سختی میتوانیم آنهاا را در گاروهبنادی
خاصی قرار دهیم .به طور مثا تکنیکهایی وجود دارند که قبل از خوشهبندی ،کاربر قادر
است مصدودیتهایی را تعریف و نتیجهی نهایی را در راستای این مصدودیتها قرار دهد.
یا بعضی از تکنیکهای خاص خوشهبندی کارایی بهتری در مواجهه با دادههایی باا ابعااد
با از خود نشان میدهند .این مووو از اهمیت زیادی برخوردار است ،چرا که برنامههای
کاربردی زیادی میتوان یافت که تعداد ابعاد و ویژگیهای نمونهها در آنها کم نیست .هار
چند بسیاری از این صفاتخاصه یا دارای مقدار نیستند و یا در تصلیال ماا نقاش کمتاری
بازی میکنند ،اما بدون شک نیاز به یک تکنیک خاص خوشهبندی در این مورد به خوبی
احساس میشود.
انتخاب یک تکنیک مناسب خوشهبندی متکی به ناو دادههاا و همچناین هادف اصالی
برنامهی کاربردی شما دارد .به نظر میرسد استفاده از چند تکنیک مختلاف و مشااهده و
مقایسهی نتایج آنها میتواند مفید باشد.
قبل از بررسی دقیق چند تکنیک خوشهبندی توویصی مخترر در مورد معیارهای تشاابه
داریم.
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 )8-3معیارهای تشابه و انواع دادهها
مووو اصلی در تکنیکهای خوشهبندی تشابه 1و عدم تشابه 2دو نمونه داده است .در هر
خوشه نمونههایی که تشابه بیشتری دارند ،قرار میگیرند .به عبارتی دیگار قارار اسات تاا
نمونههای مشابه به یکدیگر در یک خوشه و نمونههای غیرمشابه در خوشههاای متفااوت
گروهبندی شوند .بنابراین به منظور ارزیابی تشابه نیاز به مقیااس و یاا معیااری واروری
است .از آنجا که هر نمونه میتواند شامل صفاتخاصه متعددی باشاد و هار یاک از ایان
صفاتخاصه یک نو داده تلقی میشود ،لذا در مصاسبه یا تصلیال تشاابه دو نموناه بایاد
معیارهای تشابه برای انوا دادهها تعریف شوند.
دادهها میتوانند توسط یک ماتریس یا یک جدو نشان داده شوند .تعداد ستونها در این
ساختار نشاندهندهی ویژگیها و صفات خاصهی هر نمونه و تعداد سطرها معارف تعاداد
دادهها یا نمونهها هستند .این روش نمایش دادهها کامالا شبیه یک جدو یا رابطه در مد
رابطهای است .به عبارتی دیگر یک ماتریس  n×mحاوی مقادیری اسات کاه  nنموناه
داده را نمایش میدهد و هر یک از این  nنمونه دارای  mویژگی هستند .برای مثا اگار
نمونهها موجودیت دانشجو را نشان میدهند ،ویژگیها یا صافاتخاصاهای نظیار شاماره
دانشجویی ،نام و نام خانوادگی را برای هر دانشجو ثبت کردهایم .همان طاور کاه قبال از
این نیز به آن اشاره شد ،نو هر صفتخاصه یا ویژگی میتواند با نو ویژگی دیگر متفاوت
باشد .شماره دانشجویی یک نو دادهی عددی است در حاالی کاه ناام و ناام خاانوادگی
اینطور نیست .ما در این کتاب از بصث در مورد مجموعه دادههای خاص مانناد دادههاای
چندرسانهای 3پرهیز میکنیم ،هر چند در بسیاری از برنامههای کاربردی میتوان در ابتادا
دادهها را به شکل دادههای جدولی تبدیل نمود و از تکنیکهای ارائه شده در ایان کتااب
استفاده کرد.
ماتریس دیگری در تصلیل خوشهبندی وجود دارد که مصتویات آن تشابه یاا عادم تشاابه
(فاصله) بین نمونهها را نشان میدهد .معمو ا هر عضو این ماتریس عدد مثبتی است کاه
1

Similarity
)Dissimilarity (Distance
3
Multimedia
2
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به نزدیکی (یا دور بودن) دو نمونه د لت دارد و از آنجا که در اکثار مواقاع و ناه هماهی
زمانها ،تشابه نمونههای  aو  bدر معنی تفاوتی با تشابه میان نمونههای  bو  aنادارد،
این ماتریس متقارن است .لذا فقط کافی است اعضای با ی قطر اصالی و یاا پاایین آن
نگهداری شوند .ماتریس شکل  8-1عدمتشابه (فاصله) میان  nنمونه را نشان میدهد .در
این ماتریس ) d(i,jفاصلهی دو نمونهی iام و jام را بیان میکند .عادد کاوچکتر نشاان
دهندهی تشابه با ی دو موجودیت یا نمونه است.
 0

)d (2,1

0


) d (3,1) d (3,2

0


...
...
... ...
 ...
d (n,1) d (n,2) d (n,3) ... 0 
شکل  :8-1نمونهای از یک ماتریس تشابه

ما این ماتریس را ماتریس تشابه 1مینامیم .نکته مهمی که باید به آن اشاره شاود اینکاه
مقادیر موجود در این ماتریس هم میتواند تشابه میان نمونهها و هم میتواند عادمتشاابه
(فاصله) میان آنها را نشان دهد .هر چند در کاربرد باید این مسائله باه روشانی مشاخص
شود ،اما در طو کتاب هر دوی آنها را با نام ماتریس تشابه میشناسایم و در هار لصظاه
مشخص خواهیم نمود که در ماتریس اعداد نشاندهندهی تشابه هستند و یاا فاصاله .باه
عبارت دیگر روشن خواهد شد که مقدار بزرگتر هر عضو ماتریس نشان تشابه بیشتر است
یا تشابه کمتر .در ادامه روشهایی برای ارزیابی تشابه میان نمونههایی بیان میشوند کاه
صفاتخاصه آنها میتواند از انوا دادهای (عددی ،غیرعددیی ،دودویی )...،تشاکیل شاده
باشد.
 )8-3-1معیارهای تشابه در دادههای پیوسته
مرسومترین نو داده که میتواند مقدار صفتخاصهی یک نمونه را نشان دهد ،دادههاای
عددی هستند .منظور از دادههای عددی مقادیر پیوسته مانند اعداد حقیقی اسات .مقاادیر
Similarity Matrix

1
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صفاتخاصهای مانند قد و وزن مثا های بارزی از این نو داده هستند .قبل از بیان چناد
معیار تشابه میان این نو از داده ذکر یک نکتهی مهام واروری اسات و آن هام واحاد
اندازهگیری این ویژگیهاست .همانطور که میدانید واحد اندازهگیاری بارای یاک صافت
خاصه میتواند متفاوت باشد .برای مثا قد یک شخص میتواند با واحد سانتیمتار و یاا
اینچ سنجیده شود .حداقل اینکه مطمئن هستیم واحد اندازهگیری صافاتخاصاه مختلاف
متفاوت هستند .هر مقدار با واحدهای اندازهگیری متفاوت ممکن است تاأثیر مختلفای بار
روی روشهای خوشهبندی داشته باشد .بیان ویژگی قد در واحد کوچکتر (مقادار بزرگتار)
باعث میشود تا شما عدد بزرگتری (کوچکتری) را در تصلیل معیار تشابه به کار ببرید .باه
عبارت دیگر تأثیر بیشتر این ویژگی را در الگوریتم خوشهبندی باعث میشود .لاذا قبال از
هر چیز و به منظور مستقل بودن نتیجهی خوشهبندی و همچنین واحدهای انادازهگیاری
صفاتخاصه ،این مقادیر نرما سازی میشوند .از آنجا که معمو ا ایان گوناه عملیاات در
مرحلهی پیش پردازش و آمادهسازی دادهها انجام میشود ،شما میتوانید اطالعات بیشاتر
در این زمینه را در فرل دوم مطالعه فرمایید.
یکی از پرکاربردترین معیار ارزیابی تشابه میان ویژگیهایی که مقادیر آنها پیوساته اسات،
فاصلهی اقلیدسی 1است .فاصلهی هندسی که در یک فضای چند بُعدی برای دو نموناه از
فرمو زیر مصاسبه میشود:
 xjk ) 2

m

 (x

ik

Distance(Oi, Oj ) 

k 1

در فرمو فوق  mتعداد ویژگیها و xها مقادیر صفاتخاصه برای نمونه دادههاا هساتند.
برای مثا جدو  8-1که برای  3نمونه که با  4ویژگی توصیف شدهاند را در نظر بگیرید.
جدو  :8-1نمایش سه نمونه با چهار صفتخاصه
Att4
8
1
3

Att3
4
3
5

Att2
5
8
4

Object Att1
O1
4
O2
7
O3
3
Euclidean Distance

1
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با مصاسبهی فاصلهی اقلیدسی میان زوا نمونههای جدو  8-1داریم:
Distance(O1, O2)  (4  7) 2  (5  8) 2  (4  3) 2  (8  1) 2  8.25
Distance(O 2, O3)  (7  3) 2  (8  4) 2  (3  5) 2  (1  3) 2  6.32
Distance(O1, O3)  (4  3) 2  (5  4) 2  (4  5) 2  (8  3) 2  5.29

عدد کوچکتر نشان دهندهی فاصالهی کمتار و در نتیجاه تشاابه بیشاتر اسات .فاصالهی
اقلیدسی یک معیار و مقیاسی است که فاصله را نشان میدهاد .بادین معنای کاه مقادار
بزرگتر در این معیار به مفهوم فاصلهی بیشتر و تشابه کمتر دو نموناه اسات .در برخای از
مواقع معیارهایی که تشابه را بجای عدم تشابه نشان مایدهناد باه کاار بارده مایشاود.
همانطور که متوجه شدید عدم تشابه تصت عنوان فاصله معرفی میگاردد .در ایان مثاا
نمونهی  O1به  O3نزدیکتر است تا به نمونهی . O2
معیار معروف دیگری که برای مصاسبهی فاصله میان دادههای پیوسته استفاده میشود باا
نام فاصلهی مانهاتان(1بلوک شهری )2شناخته و با فرمو زیر بیان میشود:
m

Distance(Oi, Oj )   xik  xjk
k 1

برای سه نمونه موجود در جدو  ،8-1این مقیاس برورت زیر مصاسبه میشود:
Distance(O1, O2) | 4  7 |  | 5  8 |  | 4  3 |  | 8  1 | 14
Distance(O 2, O3) | 7  3 |  | 8  4 |  | 3  5 |  | 1  3 | 12

Distance(O1, O3) | 4  3 |  | 5  4 |  | 4  5 |  | 8  3 | 8

همانند فاصلهی اقلیدسی با مصاسبهی این معیار نیز متوجه میشویم که تشابه نمونههاای
 O1و  O3بیشتر از تشابه میان نمونههای دیگر است ،اما توجه کنید که همیشاه اینطاور
نیست.

Manhattan
City Block

1
2
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فاصلهی اقلیدسی و فاصلهی مانهاتان (بلوک شهری) شکل خاصی از معیار مینکوفساکی

1

هستند که برای pهای بزرگتر از صفر به صورت کلی زیر بیان میشود:
m

Distance(Oi, Oj )  ( | xik  xjk | p )1/ p
k 1

با قرار دادن مقادیر  1و  2برای  pدر این فرمو به ترتیب فاصالههاای مانهاتاان (بلاوک
شهری) و اقلیدسی را بدست خواهیم آورد.
برای این دو معیار و همچنین بسیاری از معیارهای فاصله ،خروصایات زیار را مایتاوان
تعریف کرد:
 فاصله یک معیار عددی غیر منفی است یعنی Distance(Oi,Oj)≥0
 فاصااله یااک تااابع متقااارن اساات یعناای بااه عبااارتی دیگاار خااواهیم داشاات:
)Distance(Oi,Oj)= Distance(Oj,Oi
 فاصلهی هر نمونه با خودش برابر با صفر است یعنی Distance(Oi,Oi)=0
 میان سه نمونه ،نامعادلهی مثلثی زیر وجود دارد:
)Distance(Oi,Oj)≤Distance(Oi,Ok)+Distance(Ok,Oj
فاصلهی چبیچف 2معیار دیگری است که فرمو آن همراه باا مصاسابه بارای دادههاای
جدو  8-1در زیر آمده است:
|Distance(Oi,Oj)=Maxk=1,2,…,m|xik−xjk
Distance(O1,O2)=Max(|4−7|,|5−8|,|4−3|,|8−1|)=7
Distance(O2,O3)=Max(|7−3|,|8−4|,|3−5|,|1−3|)=4
Distance(O1,O3)=Max(|4−3|,|5−4|,|4−5|,|8−3|)=5
توجه کنید با انتخاب این معیار نمونههای  O2و  O3تشابه بیشتری دارند ،در صورتی کاه
در مصاسبهی دو معیار قبلی اینچنین نبود .در معیار چبیچف عدم تشاابه باا در یکای از

Minkowski
Chebychev

1
2
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صفاتخاصه کافی است تا ما  2نمونهی تصت مقایسه را بسیار متفاوت بدانیم ،حتی اگر در
دیگر صفاتخاصه تشابهاتی نزدیک دیده شود.
معیارهای دیگری نیز وجود دارند که هر کدام تصت شرایط خاصی میتوانند مفید باشند .به
دو فرمو زیر برای مصاسبهی فاصله میان دو نمونه توجه کنید.
| | xik  xjk
k 1 xik  xjk
m

Distance(Oi, Oj )  

)  xjk

m

 (x

ik

k 1

m

m

k 1

k 1

[ xik 2   xjk 2 ]1/ 2

Distance(Oi, Oj ) 

اولی به نام فاصلهی کانبرا 1و دومی تصت عنوان همبستگی کسینوسی شناخته مایشاود.
فاصلهی کانبرا برای مقادیر مثبت مصاسبه میشاود .دقات کنیاد کاه باه جاز پیچیادگی
مصاسباتی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد کاه ایان دو معیاار را باا معیارهاای قبلای از
همدیگر متمایز میسازد .برای مثا در همبستگی کسینوسی فاصلهی هر نمونه با خودش
برابر با صفر نیست .یا مقدار فاصله در این معیار همیشه یک عدد مثبت نیست .میتوانیاد
نامعادلهی مثلثی را نیز برای معیار همبستگی کسینوسی بررسی کنید.
اعداد زیر مقادیر معیار همبستگی کسینوسی را برای  3نموناه دادهی جادو  8-1نشاان
میدهد.
Distance(O1,O2)=0.72
Distance(O2,O3)=0.83
Distance(O1,O3)=0.90
برخی از مقیاسها برای فاصله وجود دارند که تأثیر نقاط مجاور در فضااهای چناد بُعادی
نمونهها را نیز در نظر میگیرند .برای مثا تشابه بین دو نمونهی  Oiو  Ojباا اساتفاده از

Canberra

1
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فاصلهی همسایگی متقابل (MND)1که با کمک فرمو زیر میتوان اندازهگیری کرد ،از
این جمله مقیاسها مصسوب میشود.
)MND(Oi, Oj)=NN(Oi,Oj)+NN(Oj,Oi
به نصوی که ) NN(Oi,Ojرتبهی همسایگی  Ojنسبت به  Oiاست .بدین ترتیب کاه
اگر  Oiنزدیکترین نمونه به  Ojباشد ،پاس مقادار ) NN(Oi,Ojبرابار باا  1و اگار Oi
دومین نمونهی نزدیک به  Ojباشد مقدار ) NN(Oi,Ojبرابر با  2خواهد بود و الی آخار.
با کمک جدو  8-2در ادامه یک مثاا سااده از طریقاهی مصاسابهی روش  MNDرا
توویح میدهیم .در این مثا از فضای دوبُعدی و فاصلهی اقلیدسی استفاده کردهایم.
جدو  :8-2مشخرات دکارتی  7نقطه

Y
2
4
8
2
1
2

X
4
6
8
3
3
2

Point
A
B
C
D
E
F

به منظور مصاسبهی ) MND(A,Cداریم:
)MND(A,C)=NN(A,C)+NN(C,A
برای بدست آوردن مقدار ) NN(A,Cباید بدانیم نقطهی  Aچندمین نقطهی نزدیک باه
 Cاست .بدین ترتیب بایستی فاصلهی  Cبا کلیهی نقاط را بدست آوریم .لذا داریم:
Distance(C,A)=7.21
Distance(C,B)=4.47
Distance(C,D)=7.81
Distance(C,E)=8.60
Distance(C,F)=8.48

Mutual Neighbor Distance

1
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بنابراین  Aدومین نقطهی نزدیک به  Cبعد از  Bاست و با توجه به این نکته مقادار  2را
برای ) NN(A,Cلصاظ میکنیم.
برای بدست آوردن مقدار ) NN(C,Aباید بدانیم نقطهی  Cچندمین نقطهی نزدیک باه
 Aاست .مقادیر بدست آمده در زیر به ما کمک میکند تا به این مطلب پی ببریم.
Distance(A,C)=7.21
Distance(A,B)=2.83
Distance(A,D)=1.00
Distance(A,E)=1.41
Distance(A,F)=2.00
چهار نقطهی  Bو  Dو  Eو  Fنزدیکتر از نقطهی  Cبه  Aهستند .بنابراین نقطهی  Cاز
نظر نزدیکی پنجمین نقطه به  Aخواهد بود و داریم:
NN(C,A)=5
با بدست آمدن دو مقدار فوق داریم:
MND(A,C)=NN(A,C)+NN(C,A)=2+5=7
با افزودن نقاط جدید و نزدیک به  ،Aفاصلهی همسایگی متقابال باین  Aو دیگار نقااط
افزایش مییابد ،حتی اگر  Aو نقاط قبلی جابهجا نشاده باشاند .مقادار کاوچکتر نشاانهی
تشابه بهتر است .در ومن نابرابری مثلثای بارای ایان پاارامتر صاادق نیسات .فاصالهی
همسایگی متقابل به طور موفقیتآمیزی در چندین تکنیک خوشهبندی استفاده میشود.
همانند قبل ذکر این نکته وروری است که انتخاب یکی از این معیارها وابسته به ماهیت
دادهها و کاربردی دارد که تکنیکهای دادهکاوی بر روی آنها اجرا میشود .هماانطور کاه
مالحظه کردید نتایج هر یک از آنها بر روی دادههای یکسان نتایج متفاوتی را به هماراه
دارد.
 )8-3-2معیارهای تشابه در دادههای دودویی(باینری)
شاید بتوان دادههای دودویی را دستهای از دادههای طبقهبندی شده با دو گروه تلقی نمود.
اما به دلیل اهمیت و کاربرد وسیع آن ،بررسی معیارهای تشابه در اینگوناه از دادههاا را در
یک بخش مجزا قرار دادهایم .بسیاری از ویژگیها در دنیای واقعی دارای دو مقدار هستند،
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مانند جنسیت افراد که با دو مقدار مرد و زن شناخته میشود .مقادیر بسیاری از ویژگیها را
میتوان در دو مصدودهی گسسته قرار داد ،مانند صفتخاصهی قد که میتواند به صاورت
دو گروه کوتاهتر از  161سانتیمتر و بلندتر از  161سانتیمتر گسستهساازی شاود .مثاا
دیگر آزمایشهایی هستند که در علم پزشکی وجود یا عدم وجود یاک بیمااری خااص را
نشان میدهند .وجود و عدم وجود بیماری میتواند به صاورت ویژگایهاایی باا مقاادیر
دودویی نمایش داده شوند .با این توویح مای تاوان باه خاوبی متوجاه شاد کاه تعریاف
معیارهای گوناگون تشابه در ویژگیهایی با مقادیر دودویی مایتواناد نقاش مهمای را در
تکنیکهای خوشهبندی بازی کند.
جدو  8-3پنج نمونه داده را که هر یک دارای شش صفتخاصه هستند ،توصیف میکند.
جدو  :8-3مشخرات  5نمونه همراه با  7صفتخاصه برای هر یک

Object Height Weight Lips
Hair
Hand Gender
O1
155
65
Thin Curly Right Female
O2
172
75
Thick Straight Right Male
O3
162
68
Thin Curly Right Male
O4
168
62
Thick Curly Right Female
O5
175
80
Thick Curly
Left
Male
با معرفی شش صفتخاصهی  A1تا  A6به صورت زیر که به ترتیب متناظر با ویژگیهای
بیان شده در جدو  8-3هستند ،میتوانیم آنرا تبدیل به جدولی با ویژگایهاای دودویای
کنیم.
 اگر  Height≥165باشد مقدار  A1برابر با یک درغیراینرورت برابر با صفر در
نظرگرفته میشود.
 اگر  Weight≥70باشد مقدار  A2برابر با یک درغیراینرورت برابر با صفر در
نظرگرفته میشود.
 اگر  Lips=Thickباشد مقدار  A3برابر با یک درغیراینرورت برابر با صفر در
نظرگرفته میشود.
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 اگر  Hair=Curlyباشد مقدار  A4برابر با یک درغیراینرورت برابر باا صافر
در نظرگرفته میشود.
 اگر  Hand=Rightباشد مقدار A5برابر با یک درغیراینرورت برابر باا صافر
در نظرگرفته میشود.
 اگر  Gender=Maleباشد مقدار A6برابر با یک درغیراینرورت برابر با صفر
درنظرگرفتهمیشود.
رعایت قواعد با جدو  8-3را به جدو  8-4تبدیل میکند.
جدو  :8-4نمایش جدو  8-3با کمک دادههای دودویی

Object Height Weight Lips Hair Hand Gender
O1
0
0
0
1
1
0
O2
1
1
1
0
1
1
O3
0
0
0
1
1
1
O4
1
0
1
1
1
0
O5
1
1
1
1
0
1
روشهایی که برای بدست آوردن مقادیر معیارهای تشابه باین دو نموناهی نماایش داده
شده با ویژگیهای دودویی مانند جدو  8-4استفاده میشود ،مصتویات یک ماتریس 2×2
است که یکسان بودن یا نبودن مقادیر این ویژگیها را شمارش میکند.
ماتریس شکل  8-2پس از شمارش مقادیر یکسان و غیریکسان برای نموناههاای  O3و
 O4موجود در جدو  8-4تشکیل شده است.
O3
4
2
6

1

0
b=2

a=2

1

d=1
3

c=1
3

0

O4

شکل  :8-2نمونهای از یک ماتریس شمارش برای نمونههای  O3و O4
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با نگاه به ماتریس به سادگی میتوانید مفهوم مصتوای آن را دریابید .مقدار  aبرابر است با
تعداد حالتهایی که مقادیر ویژگیهای  O3و  O4مساوی و برابر با یک باشند .مقادار b
به تعداد حالتهایی اطالق میشود که مقدار ویژگی  O3برابار باا صافر و مقادار هماان
ویژگی در  O4برابر با یک باشد .مقدار  cاز تعداد صفاتخاصهی دودویی که مقادیر آن در
 O3برابر با یک و در  O4برابر با صفر است ،بدست مایآیاد .در نهایات مقادار  dتعاداد
حالتهایی را نشان میدهد که در آن مقدار ویژگیها در  O3و  O4مساوی و برابر با صفر
میباشد.
هنوز هیچگونه پارامتر و معیاری جهت ارزیابی تشابه میان نمونههاا تعریاف نشاده اسات.
چندین مقیاس براساس مصتوای ماتریس شکل  8-2میتوان یافت تا با کمک آن معیاری
برای سنجش تشابه داشته باشیم .یکی از معیارها تاکید بر تعداد حالتهای یکسان بر روی
صفاتخاصه دارد که با توجه به مصتویات ماتریس از فرمو زیر مصاسبه میشود:
ad
abcd

ماتریس شکل  8-3تشابه زوا نمونههاای جادو  8-4را هنگاامی کاه از ایان مقیااس
استفاده شده است ،نشان میدهد .در ماتریس مزبور عنرر سطر iام و ستون jام د لت بر
تشابه بین نمونههای  Oiو  Ojدارد.
 1

1 / 6

1


5 / 6 2 / 6 1



4 / 6 3 / 6 3 / 6 1

1 / 6 4 / 6 2 / 6 3 / 6 1
شکل  :8-3ماتریس تشابه برای دادههای جدو 8-4
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جدو  8-5چند نمونه از مقیاسهای دیگر را همراه با ایدهی اصلی آن نشان میدهد.
جدو  :8-5چگونگی مصاسبهی چند نمونه از معیارهای تشابه برای دادههای دودویی

Rationale
تاکید بر تعداد حالتهای یکسان صفاتخاصه
تاکید مضاعف بر روی تعداد حالتهای یکسان
صفاتخاصه
تاکید بر تعداد حالتهای غیرهمسان
لصاظ نکردن تعداد حالتهای صفر–صفر در
صورت کسر
غیرمرتبط تلقی شدن حالت صفر–صفر
لصاظ نکردن حالتهای صفر–صفر و تاکید
مضاعف حالتهای یک–یک
غیرمرتبط تلقی شدن حالت صفر–صفر و تاکید
بر روی حالتهای غیرهمسان
مصاسبهی نرخ حالتهای یکسان یک–یک به
تعداد حالتهای غیرهمسان

Coefficient
ad
abcd
) 2(a  d
)2(a  d )  (b  c

1
2

ad
)(a  d )  2(b  c

3

a
abcd

4

a
abc
2a
2a  b  c

5
6

a
)a  2(b  c

7

a
bc

8

همانطور که از مصتوای جدو  8-5روشن است ،هر یک از مقیااسهاا جهات کااربردی
خاص مناسب به نظر میرسند .ماهیت دادهها در تعیین نو مقیاس نقش مهمای را باازی
میکند .نکتهی دیگر اینکه مقیاسها تشابه را ارزیابی میکنند .این بدین معنی اسات کاه
مقدار بزرگتر نشان دهندهی تشابه بیشتر خواهد بود.
نکتهی دیگر وجود روشهایی است که با داشتن یکی از دو مقیاس تشابه یا فاصله قادرید
با کمک آن راهکار ،دیگری را مصاسبه کنید.
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برای مثا فرمو زیر با فرض وجود مقدار فاصله به نصوی تشابه بین دو نمونه را مصاسبه
میکند.
1
) 1  Distance(Oi, Oj

Sim(Oi, Oj ) 

در این فرمو با وجود مقداری برای عدمتشابه برای دو نمونه ،میتاوانیم مقاداری بارای
ارزیابی تشابه آنها بدست آوریم .اگر فرض کنیم که فاصلهی میان  2نموناه عاددی باین
صفر تا یک باشد ،این فرمو این مقادیر را به اعدادی بین  1/5تا یک نگاشت میکند.
با فرض اینکه حداکثر تشابه مقداری برابر با یک باشد و تشابه با عددی غیرمنفای نشاان
داده شود ،میتوانیم با کمک فرمو زیر نیز تبدیل تشابه و فاصله را داشته باشیم.
)) Distance(Oi, Oj )  2  (1  Sim(Oi, Oj

راه حل سادهی دیگر اینکه چنانچه تشابه و عدم تشابه در مصدودهی صافر تاا یاک قارار
داشته باشند ،از فرمو بسیار سادهی زیر میتوان آنها را به یکدیگر تبدیل نمود.
)Sim(Oi,Oj)=1−Distance(Oi,Oj
 )8-3-3معیارهای تشابه در دادههای کیفی
دادههای کیفی که گاه به آنها دادههای طبقهبندی شده نیز اطالق میشود ،میتوانند به دو
صورت اسمی و ترتیبی دستهبندی شوند .ویژگیهایی مانند جنسیت (با مقادیر مرد و زن)،
مصل تولد و رنگ نوعی از دادههای کیفی هستند .از این میان ،دادههای طبقهبندی شدهی
ترتیبی به دادههایی گفته میشود که میتوان بین آنها یک نظم و ترتیب مفهومی یافات.
برای مثا مدارک تصریلی را در نظر بگیرید .ممکن است مجموعهی {دیپلم ،فوق دیپلم،
لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری} دامنهی این ویژگی را تشکیل دهند .این صفتخاصه از
نو دادههای طبقهبندی شده است ،اما یک ترتیب از نظر مفهوم در میان آنهاا مایتاوان
یافت .اما برای سه مقدار آبی ،سفید و قرمز که دامنهی صافتخاصاهی رناگ را تشاکیل
میدهند ،هیچگونه ترتیبی نهفته نیست و این ویژگی از نو دادههای طبقهبنادی شادهی
اسمی است .در این نو از دادهها فقط عمل مساوی و نامساوی معنی دارد ،در صورتی که
عملیات کوچکتر و بزرگتر و یا بهتر بیان کنیم بعد و قبل میان دادههای نو ترتیبی عالوه
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بر مساوی و نامساوی نیز وجود دارد .اما معیارهای تشابه میان نمونههایی که از ایان ناو
صفاتخاصه استفاده میکنند چگونه مصاسبه میشود؟
مرسومترین روش برای دادههای اسمی مصاسبهی تعداد صفاتخاصهی است کاه مقاادیر
آنها مساوی نیستند.
)  xjk

m

 (x

ik

k 1

m

Distance(Oi, Oj ) 

عبارت نامساوی در صورت کسر هنگامی که مقدار دو صفتخاصه در  2نمونه برابر باشند،
مقدار صفر و درغیر این صورت مقدار یک را برمیگرداند .برای مثا چنانچاه دو نموناهی
 O1و  O2دارای شش ویژگی از نو اسمی باشند و چهار مقدار از این ویژگیها در هر دو
نمونه یکسان باشد ،فاصله این  2نمونه از فرمو زیر مصاسبه میشود:
2
6

)  xjk


6

 (x

ik

k 1

6

Distance(O1, O 2) 

برای معرفی معیارهای تشابه میان ویژگیهای ترتیبی میتوانیم از روشهاایی کاه بارای
صفاتخاصهی عددی توویح داده شد ،استفاده کنیم .اما قبل از آن میبایست دو عملیات
زیر انجام شود:
 انتساب عدد  rبه عنوان رتبه به جای مقدار صفتخاصهی ترتیبی برورتی که:
}r {1,2,..., s

که در آن  sتعداد حالتهایی است که ویژگی ترتیبی میتواند داشته باشد.
 از آنجا که هر صفتخاصهی ترتیبی میتواند دارای تعاداد حالاتهاای متفااوتی
برای مقداردهی باشد ،اغلب مجموعه مقادیر صصیح  rبه مصدودهی صفر تا یک
نگاشت میشود ،تا هر صفتخاصه دارای وزن یکسانی باا دیگار صافاتخاصاه
داشته باشد .این کار را میتوان با جایگزینی  rبا  zو با کمک فرمو زیر انجاام
داد.
r 1
s 1

z
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پس از انجام عملیات فوق میتوانیم هر یک از معیارهای تشابه برای ویژگیهای عددی را
برای صفتخاصهی ترتیبی مورد استفاده قرار دهیم.
 )8-4تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر افراز دادهها
در این نو از تکنیکهای خوشهبندی با فرض وجود  nنمونه و ورودی  kبه عنوان تعداد
خوشههای نهایی ،نمونهها در  kخوشه گنجانده میشوند .معیااری جهات ارزیاابی تشاابه
میان نمونههای یک خوشه و عدم تشابه میان خوشهها برای شاکلدهای آنهاا در حالات
بهینه استفاده میشود .از شناختهشدهترین الگوریتمهای خوشهبندی مبتنی بر افراز دادههاا
میتوان به الگاوریتمهاایی مانناد  k-Meansو  k-Medoidsاشااره کارد .معماو ا
الگوریتمهای دیگر ،تعمیمیافتهی این دو الگاوریتم یاا بهتار بیاان کنایم تعمایم یافتاهی
الگوریتم  k-Meansهستند .در این بخش به بررسی چند الگوریتم که از تکنیاک افاراز
دادهها استفاده میکنند ،میپردازیم.
 )8-4-1الگوریتم k-Means
همانطور که قبل از این نیز به آن اشاره شد ،ورودی این الگوریتم  nنمونه داده و مقدار k
که تعداد خوشههای خروجی را مشخص میکند ،میباشد .در ابتدا تعداد  kنمونه به صورت
اتفاقی از میان کل نمونهها انتخاب میشوند .این نمونهها به عنوان نماینادهی k 1خوشاه
شناخته خواهند شد .گاهی به آنها مرکز ثقل 2یا مرکز خوشه نیز اطالق میشود .هر یک از
نمونههای باقیمانده عضوی از خوشهای خواهند بود که یکی از این نمایندههاا ( kنموناه)
متعلق به آن است .به عبارت دیگر با کمک معیارهایی همچون فاصلهی اقلیدسای تشاابه
هر یک از نمونههای باقیمانده را با  kنماینده مصاسبه میکنیم و نمونهی مورد نظر به هر
یک نزدیکتر بود ،به عضویت آن خوشه در میآید .پس از آن برای هر خوشه ،با مصاسبهی
میانگین میان اعضای خوشه نمایندهی جدیدی انتخاب میگردد .ایان فرآیناد تاا پوشاش

Centroid
Center of Gravity

1
2
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معیاری جهت خاتمهی کار تکرار میشود .برای مثا این فرآیند میتواند تا هنگاامی کاه
دیگر هیچ یک از نمونهها خوشههای خود را تغییر ندهند ،ادامه پیدا کند.
معمو ا به حداقل رساندن درصد خطا که از فرمو زیر مصاسبه میشود ،معیار خوبی برای
شرط پایانی است.
k

E   ( p  mi ) 2
i 1 pci

در عبارت فوق  Eمجمو مجذور خطا برای کلیهی نمونهها p ،یک نمونه از دادهها و mi
نماینده یا مرکز ثقل خوشه  ciاست .به عبارت دیگار فاصالهی هار نموناه باا نماینادهی
خوشهی مذکور به توان دو میرسد و مقادیر با یکدیگر جمع میشوند .باا حاداقل کاردن
مقدار این خطا امیدواریم خوشههای بدست آمده تا حد ممکان فشارده و جادا از یکادیگر
باشند .توجه کنید در این الگوریتم نمونهها فقط به یک خوشه تعلاق دارناد و نمایتوانناد
همزمان عضو چند خوشه باشند.
اجازه دهید مراحل اجرای الگوریتم  k-Meansرا بر پایهی مجموعه دادههاای ساادهای
که در جدو  8-2ارائه شده است ،تجزیه و تصلیل کنیم .برای شرو مااتریس تشاابه را
برای این دادهها بدست میآوریم (شکل  .)8-4توجه کنید مصتوای این ماتریس میتواند با
کمک هر معیار تشابهی بدست آید .ما از فاصلهی اقلیدسی استفاده کردهایم.
F

E

D

C

B

0
4.47 0
3.60 7.80 0
4.24 8.60 1.00 0
4.47 8.48 1.00 1.40 0

A
0
2.80
7.00
1.00
1.40
2.00

A
B
C
D
E
F

شکل  :8-4ماتریس تشابه برای دادههای موجود در جدو 8-2

میخواهیم این  7نمونه را در دو خوشه قرار دهایم) .(k=2بناابراین ابتادا از  7نموناهی
موجود برورت اتفاقی  2نمونه را انتخاب میکنیم .در این مثا ما نمونههای  Aو  Bرا به
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عنوان اولین مرکز ثقلهای  2خوشهی مورد نظر فرض میکنیم .در واقع ابتدا این  2نمونه
به عنوان نمایندگان  2خوشه در نظر گرفته میشوند .با توجه به ماتریس تشابه میتاوانیم
اعضاء  2خوشه را مصاسبه کنیم .تک تک نمونهها امتصان خواهند شد .برای مثا نمونهی
 Cاز میان دو نمونهی  Aو  Bبه نمونهی  Bنزدیکتر است ،لذا  Cو  Bدر یک خوشه قرار
خواهند گرفت .بدین ترتیب پس از خوشهبندی مرحلهی او داریم:
}Cluster1={A,D,E,F
,
}Cluster2={B,C
پس از آن میانگین نمونهها در هر خوشه مصاسبه میشوند.
)Mean1=[(4+3+3+2)/4,(2+2+1+2)/4]=(3,1.75
)Mean2=[(6+8)/2,(4+8)/2]=(7,6
نمونههای  Mean1و  Mean2نمایندگان جدید خوشهها مصسوب میشوند .توجه کنید
که این نمونهها در جدو اولیه به عنوان دادههای اصلی (جدو  )8-2وجود ندارند .در این
مرحله باید تشابه هر  7نمونه را با این دو نمایندهی جدید اندازهگیری کنیم ،تا در صاورت
نیاز خوشههای  Cluster1و  Cluster2اصالح شوند.
Distance(Mean1, A)  1.03, Distance(Mean 2, A)  5.00  A  Cluster 1
Distance(Mean1, B)  3.75, Distance(Mean 2, B)  2.23  B  Cluster 2

Distance(Mean1, C)  8.00, Distance(Mean 2, C)  2.23  C  Cluster 2
Distance(Mean1, D)  0.25, Distance(Mean 2, D)  5.65  D  Cluster 1
Distance(Mean1, E)  0.75, Distance(Mean 2, E)  6.40  E  Cluster 1

Distance(Mean1, F )  1.03, Distance(Mean2, F )  6.40  F  Cluster 1

در این مثا و در این مرحله اعضای خوشهها هیچ تغییری نمایکنناد .باه عباارت دیگار
هیچگونه انتساب مجدد و متفاوتی صورت نخواهد گرفت و لذا الگوریتم خاتماه ماییاباد.
چنانچه نمونهای از یک خوشه به خوشهی دیگر منتقل میشد ،بایست مصاسبهی میانگین
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و فاصلهی میان نمونهها و آنها از سر گرفته میشد .همانطور که قبال از ایان نیاز باه آن
اشاره شد ،این عمل تا مصقق شدن یک شرط پایانی ادامه دارد.
با کمی دقت میتوان متوجه شد که پیچیدگی زمانی این الگوریتم برابر است با )،O(nkt
که در آن  nمعرف تعداد نمونهها k ،تعداد خوشهها و  tتعداد تکرارهایی است که الگوریتم
پس از آن خاتمه مییابد .روشن است که تعداد خوشهها و تعداد تکرارها بسیار کاوچکتر از
تعداد نمونهها هستند .لذا میتوان ادعا نمود که این الگوریتم در کار با حجم با ی دادهها
نسبتاا مقیاسپذیر و کارآ است.
ورورت مشخص نمودن تعداد خوشهها در ابتدای الگوریتم هم عیب و هم حسان آن باه
شمار میرود .در برخی از کاربردهای عملی مایلیم تا تعداد خوشاههاای نهاایی مشاخص
باشند ،ولی اغلب کاربر دید روشنی از تعداد خوشهها ندارد و پساند کااربر ایان اسات کاه
الگوریتم خود به صورت خودکار این تعداد را بدسات آورد .از آنجاا کاه در هار مرحلاه باا
مصاسبهی میانگین نمونهها سروکار داریم ،بناابراین بارای ویژگایهاایی کاه مصاسابهی
میانگین برای آنها دارای مفهومی نیست ،این الگوریتم مناسب نیست .به عالوه از آنجا که
دادههای نویز و خارا از مصدوده مانند دادههایی با مقدار خیلی کم و یا زیاد بر روی مقدار
میانگین اثرگذار است ،این الگوریتم در مواجهه با این نو دادهها عملکرد مناسبی از خاود
نشان نمیدهد و به عبارتی دیگر مقاوم نیست .این روش بارای کشاف خوشاههاایی کاه
دارای شکلهای غیرکروی و در اندازههایی بسایار متفااوت هساتند نیاز مناساب نیسات.
پیچیدگی فضای مورد نیاز آن ) O(k+nمیباشد و چنانچه ذخیرهسازی تمام نمونهها در
حافظهی اصلی امکانپذیر باشد ،زمان دسترسی به تماام نموناههاا خیلای ساریع باوده و
الگوریتم بسیار کارآمد است.
به منظور بهبود الگوریتم  k-Meansپیشنهادهای متعاددی وجاود دارناد .یکای از ایان
پیشنهادها که معمو ا با نتیجهی قابل قباولی نیاز روبروسات ،اساتفاده از الگاوریتمهاای
خوشهبندی سلسلهمراتبی برای بدست آوردن مقادار  kاسات و پاس از باه دسات آمادن
خوشهبندی ابتدایی ،تکرارها در  k-Meansباعث بهبودی در خوشههاای بدسات آماده
میشود.
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پیشنهاد دیگر استفاده از مُد و میانه به جای مصاسبهی میانگین بین نمونههای موجاود در
دادهها است .این روشها که به ترتیب با نامهای  k-Modesو  k-Mediansشناخته
میشوند و همانطور که از نامشان مشخص است با مصاسبهی مُد و میانهی نمونهها مرکز
ثقل خوشهها را بدست میآورند .استفاده از مُد باعث میشاود دادههاا باه ناو دادههاای
عددی مصدود نباشند و بتوانیم ویژگیهای طبقهبندی شدهی اسامی و ترتیبای را نیاز در
روش مزبور استفاده کنیم.
 )8-4-2الگوریتم k-Medoids
الگوریتم  k-Medoidsعملکردی بسیار شبیه باه الگاوریتم  k-Meansدارد ،باا ایان
تفاوت که در الگوریتم  k-Medoidsبه جای استفاده از میانگین  ،از خود نمونهها بارای
مرکزثقل و نمایندگی خوشهها استفاده میشود .با انتخاب نمونههای واقعی جهت نماایش
یک خوشه ،حساسیت روش نسبت به نمونههای نویز و خارا از مصدوده کاهش ماییاباد.
فراموش نکنید که الگوریتم  k-Meansبه دلیل اینکه حتی تعداد کمای از ایان دادههاا
میتواند در مقدار میانگین تأثیر بگذارد ،الگوریتم به این گونه از دادهها بسیار حساس است.
بنابراین روش  k-Medoidsبرخالف  k-Meansبه جاای اینکاه مقاادیر میاانگین از
نمونهها را دریافت کند ،از مرکزیترین نمونهی موجاود در خوشاه باه عناوان نماایش و
نمایندهی خوشه استفاده میکند .به همین دلیل این الگوریتم حساسیت کمای نسابت باه
دادههای خارا از مصدوده از خود نشان میدهد.
اجازه دهید با توویصات بیشتر با این الگوریتم آشنا شاویم .همانناد  k-Meansدر ابتادا
باید مقدار  kرا مشخص کنید .پس از آن تعداد  kنمونه به عنوان نمایندههاای اولیاهی k
خوشه به صورت اتفاقی انتخاب میشوند .پس از تشاکیل مااتریس تشاابه ،هار یاک از
نمونههای باقیمانده( n-kنمونه) باید در یکی از این  kخوشه قرار گیرند .توجاه کنیاد کاه
میتوانیم به جای تشکیل ماتریس تشابه ،فاصلهی هر یک از نمونههای باقیمانده را باا k
نمونهی اولیه مصاسبه کنیم .هر نمونه به نزدیکترین نماینده تعلق دارد .تاا ایان مرحلاه از
الگوریتم تفاوتی میان  k-Meansو  k-Medoidsمشاهده نمیشود.
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پس از این با جایگزینی یک نمونه از دادهها با یکی از  kنمونهی نماینده ،کیفیت و مناسب
بودن خوشههای بدست آمده از این جایگزینی بررسی میشوند .در صورت بهبود در نتایج،
مجاز به جایگزینی نمایندهی مزبور خواهیم بود .اما این بهبود چگوناه ارزیاابی و مصاسابه
میشود؟ یکی از معیارهای مناسب خطای مطلق است ،که با فرمو زیر مصاسبه میشود.
k

| E   | p  Oi
i 1 pci

در فرمو  Eمجمو خطای مطلق برای کلیهی نمونهها p ،یاک نموناه از دادههاا و Oi
نمایندهی خوشهی  ciاست.
برای تعیین یک نمایندهی جدید  Onewبه جاای نماینادهی کناونی  Ooldیاک خوشاه،
عملیات زیر برای هر نمونهی غیر نماینده مثل  pباید انجام شود.
 اگر  pمتعلق به خوشهای است که  Ooldنمایندهی آن خوشه باشد:
چنانچه با جایگزینی  Onewبه جای  Ooldفاصلهی  pبه نمایندهی جدید یعنای
 Onewنزدیکتر باشد p ،را در خوشهای به نمایندگی  Onewقرار دهیاد .در غیار
اینرورت  pرا در خوشهی  iقرار دهید ،به نصاوی کاه فاصالهی نماینادهی آن
خوشه با  pحداقل و  old≠iباشد.
 اگر  pمتعلق به خوشهی  iاست که  Oiنمایندهی آن خوشه باشد:
چنانچه با جایگزینی  Onewبه جای  Ooldهمچناان فاصالهی  pباا نماینادهی
خوشهی خود یعنی  Oiحداقل است ،پس هیچگوناه انتسااب جدیادی صاورت
نمیپذیرد .در غیر اینرورت  pدر خوشهای قرار میگیرد که نمایندهی آن Onew
است .فراموش نکنید در اینرورت نیز  old≠iخواهد بود.
هر زمان که با جایگزینی  Onewبه جای  Ooldنمونههای  pبه خوشهی دیگری منتقال
میشوند ،مقدار خطای مطلق نیز تغییر میکند .واوح است که کااهش در مقادار خطاای
مطلق ،جایگزینی نمایندهی جدید  Onewرا تأیید میکند .این عمل برای  kنماینده انجام
میشود تا جایی که هیچ یک از نمونهها خوشهی خود را با جایگزینی نماینده تغییر ندهند.
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یکی از اولین الگوریتمهای  k-Medoidsبا نام  PAM1معرفی شد .در ایان الگاوریتم
پس از انتخاب  kنماینده به صورت اتفاقی از میان نمونهها ،با تکارار ساعی مایشاود تاا
نمایندگان بهتری برای خوشهها انتخاب شوند .جایگزینی نمونهها و نمایندههاا درصاورتی
انجام میشود که بیشترین کاهش را در مقدار خطا داشته باشیم .در این الگوریتم کلیاهی
ترکیبات دوتایی از نمونهها ارزیابی میشوند ،به صورتی که یکی از نموناههاا نمایناده یاا
مرکز ثقل باشد .مجموعهی بهترین نمونههای هر خوشه در یک تکرار ،نمایندگان خوشهها
برای تکرار بعدی را شکل میدهند .پیچیدگی زمانی هر تکرار در ایان الگاوریتم برابار باا
) O(k(n-k)2خواهد بود که برای مقادیر بزرگ  nو  kمیتواند پرهزینه باشد.
 )8-4-3الگوریتمهای دیگر مبتنی بر افراز دادهها
یک الگوریتم خوشهبندی مبتنی بر افراز دادهها نظیر  PAMمیتواند بر روی حجم کمی
از مجموعه دادههای ورودی مناسب باشد ،اما در برخورد باا دادههاای حجایم ایان روش
معمو ا کارآ نیست .روشی موسوم به  CLARA2این چالش را با کمک شیوههای مبتنای
بر نمونهگیری 3تا حدودی حل کرده است .ایادهی اصالی ایان روش همانناد شایوههاای
نمونهگیری کار با بخش کوچکی از دادهها به جای کل دادههاست .نمایندهها و مراکز ثقل
خوشهها نیز از میان رکوردهایی که در نمونهگیری قرار دارند ،انتخاب میشوند .باه جهات
آنکه نمونهگیری از مجموعه دادهها جهتگیرانه نباشاد ،الگاوریتم چنادین باار و بار روی
نمونهگیریهای متفاوت اجرا و بهترین نتیجهی خوشهبندی بازگردانده میشود .پیچیادگی
زمانی هر تکرار به )) O(ks2+k(n-kمیرسد .که در آن همانند قبل  nو  kبه ترتیب
تعداد کل نمونهها و تعداد خوشهها هستند و  sنمایندهی تعداد رکوردهاایی اسات کاه باا
روش نمونهگیری انتخاب شدهاند .کارایی این الگوریتم بطاور کامال وابساته باه انادازهی
نمونهگیری است.

1
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در  k-Medoidsالگوریتم در میان کلیهی نمونهها به دنبا نمایندگان مناسبی میگشت
در حالی که در  CLARAفقط در میان برخی از نمونههای مجموعاه دادههاا باه دنباا
بهترینها میگردد .اگر نمونهی مناسبی در میان رکوردهای انتخاب شده توسط روشهای
نمونهگیری نباشد ،بهترین خروجی را برای این الگوریتم خوشهبندی نخواهیم داشت .بدون
شک با در اختیار داشتن کل دادهها نتیجهی بهتاری خواهیاد داشات ،اماا ایان عمال باا
پیچیدگی زمانی با تری نیز انجام خواهد شد.
به منظور بهبود کیفیت و قابلیت مقیاسپذیری روش  CLARAالگوریتم دیگری به ناام
 CLARANS1پیشنهاد شد که ترکیب تکنیک نمونهگیری و الگوریتم  PAMبود .ایان
الگوریتم برخالف  CLARAخود را مصدود به نمونههای ثابتی که با یک بار نمونهگیری
بدست میآید ،نمیکند.
از نظر مفهومی فرایند خوشهبندی را میتوان همانند جستجو در گراف فرض کرد ،که هار
گره در این گراف یک راه حل بالقوهی درست تلقی میشود .دو گره در این گراف ماوقعی
میتوانند همسایه باشند که مجموعه دادههای آنها فقط در موقعیت یاک نموناه متفااوت
باشد .در هر گره همچنین مقداری نگهداری میشود که نشاندهنادهی مجماو فواصال
بین نمونههای هر خوشه با نمایندهی همان خوشه است .در هر مرحله از الگوریتم PAM
کلیهی همسایههای گرهی جاری جهت یافتن حداقل خطا جستجو میشوند .گره یا حالت
جاری با گره و حالتی جایگزین میشود که بیشترین کااهش را در مقادار ایان خطاا دارد.
چون در الگوریتم  CLARAبا نمونههای کمتری از دادهها که با روشهای نمونهگیاری
انتخاب شدهاند سروکار داریم ،گرهی جاری دارای همسایههای کمتری اسات و مایتاوان
گفت در این الگوریتم فضای جستجوی کوچکتری نسبت باه الگاوریتم  PAMخاواهیم
داشت.
مصدود بودن فضای جستجوی الگوریتم  CLARAمیتواند از معایب این روش به شمار
رود و این در حالی است که الگوریتم  CLARANSیک نموناهی اتفااقی از گارههاای
همسایه را برورت پویا در هر مرحله انتخاب میکند .با کمک پارامتری که توساط کااربر
مشخص میشود ،تعداد این گرههای همسایه میتواند معین گردد .بدین ترتیب جستجو در
Clustering Large Applications based upon Randomized Search
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این الگوریتم به یک ناحیهی مصلی مصدود نمیشود .با یافتن حالت و گارهی همساایهای
که خطای کمتری دارد الگوریتم به طرف این حالت و گره حرکت میکند و فرایناد اداماه
مییابد ،در غیراینرورت خوشهبندی به یک بهینهی مصلی دست یافته است .ایان بادین
معنی است که حالت (گرهی) انتخابی قبلی ممکان اسات مناساب نباشاد .لاذا الگاوریتم
 CLARANSبرورت اتفاقی گرهی دیگاری را انتخااب مایکناد .تعاداد دفعااتی کاه
الگوریتم میتواند شرو مجدد با حالت(گرهی) جدید را تجربه کند ،ممکان اسات توساط
کاربر مشخص شود .نتایج تجربی بدست آمده نشان میدهد که الگوریتم CLARANS
کارآیی بهتری نسبت به الگوریتمهای  PAMو  CLARAاز خود نشان مایدهاد .ایان
روش جهت کشف دادههای خارا از مصدوده نیز میتواند مفید باشد .به هرحا پیچیدگی
زمانی این الگوریتم ) O(n2است که در آن  nتعداد نموناههاسات .فراماوش نکنیاد کاه
کیفیت خوشهبندی در این روش به شایوههاای نموناهگیاری وابساته اسات و اساتفاده از
ساختمان دادههایی نظیر  R*-treeبرای ذخیرهی نمونههایی که بار روی دیساک قارار
دارند ،به بهبود کارایی در این الگوریتم کمک میکند.
 )8-5تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی
برخالف تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر افراز که تعداد خوشهها به عنوان پارامتر ورودی
توسط کاربر مشخص میشد ،در تکنیکهای سلسلهمراتبای مجموعاه دادههاا و معیااری
جهت ارزیابی تشابه به عنوان ورودی معین میشوند .بسته به اینکه تصلیال ایان سااختار
سلسلهمراتبی از پایین به با  1و یا بر عکس از با به پایین 2انجام شاود ،عملیاات اصالی
این الگوریتمها را میتوان در دو دستهی ادغام 3و تقسیم 4قرار داد .فرایند ادغام و یا تقسیم
چند خوشه در این تکنیکها نقش مهمی را ایفا میکند .چرا که در صورت اخذ ترامیمی
وعیف جهت ادغام و تقسیم خوشهها ،تکنیک توانایی برگشت و اصالح آن را ندارد و این
عمل باعث کاهش کیفیت در خوشههای تولید شدهی نهایی خواهد شد.
1
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الگوریتمهای خوشهبندی سلسله مراتبی که یک فرایند پایین باه باا را طای مایکنناد،
کارشان با قراردادن هر نمونه داده در یک خوشهی مجزا شرو میشود .با ادغام خوشهها
الگوریتم تا جایی پیش میرود که یا کلیهی نمونهها در یک خوشه قرار گیرند و یا شرط از
پیش تعیین شدهای به عنوان پایان اجرا مشخص شده باشد .اغلب تکنیاکهاای موجاود
سلسلهمراتبی متعلق به این دسته هستند.
در طرف دیگر الگوریتمهای سلسله مراتبی قرار دارند که یک استراتژی با باه پاایین را
دنبا میکنند .در این روشها برعکس تکنیکهای قبلی در ابتدا کلیهی نمونهها در یاک
خوشه قرار میگیرند .پس از آن با کمک از یاک معیاار تشاابه در چناد مرحلاه براورت
سلسلهمراتبی این خوشه به خوشههای کوچکتر تقسیم میشود .در ایان الگاوریتمهاا نیاز
میتوان کار را تا جایی ادامه داد تا هر نمونه در یک خوشه قرار بگیرد و یا اینکه شرطی را
جهت پایان اجرای الگوریتم معین نمود .در هر دو دسته از الگاوریتمهاای سلسالهمراتبای
کاربر میتواند تعداد خوشههای تولید شدهی نهایی را به عنوان یک شرط پایانی مشخص
کند .معمو ا فرایند خوشهبندی سلسلهمراتبی توسط یک نمودار با نام دندروگرام 1نماایش
داده میشود که مثالی از آن را در شکل  8-5مالحظه میکنید.

شکل  :8-5نمونهای از یک دندروگرام جهت نمایش خوشهبندی سلسلهمراتبی

Dendrogram
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این نمودار ادغام و تقسیم خوشهها را در هر مرحله نمایش میدهاد .روشهاای مختلاف
دیگری نیز وجود دارند که میتوان با کمک آنها فرایند خوشهبندی سلسلهمراتبی را نمایش
داد.
مصور عمودی کنار نمودار ،مقادیر مقیاس تشابه میان خوشهها را نشان میدهد .برای مثا
همانطور که مشاهده میکنید هنگامی که تشابه میان خوشههاای } {a,b,cو }{d,e,f
تقریباا برابر با  1/5است ،این دو خوشه با یکدیگر ادغام میشوند.
 )8-5-1معیارهای تشابه میان خوشهها
در تکنیکهای مبتنی بر افراز دادهها معیارهای تشابه میان دو نموناه از دادههاا مصاسابه
میشد و این در حالی است که در تکنیکهای سلسلهمراتبی معیارهایی باید وجود داشاته
باشند تا تشابه و نزدیکی میان خوشهها را نیز ارزیابی کنند .اغلب الگوریتمهای خوشهبندی
سلسلهمراتبی دارای تنو زیادی از این معیارها هستند که در ادامه به ذکر بعضای از آنهاا
میپردازیم.
انتخاب دو نمونه با بیشترین تشابه
یکی از سادهترین روشهای مصاسبهی تشابه میان دو خوشه در نظرگارفتن دو نموناه باا
بیشترین تشابه (کمترین فاصله) است به شرطی که هر دوی آنها متعلق باه یاک خوشاه
نباشند .در این روش که برخی مواقع با نامهای دیگاری از جملاه تکنیاک پیوناد منفارد

1

شناخته میشود ،حداقل فاصله بین همهی زوا نمونههای دو خوشه (یاک نموناه از یاک
خوشه و نمونهی دوم از خوشهی دیگر) مصاسبه میشود .توجه داشته باشید در این حالات
نمونههای خوشهها همپوشانی ندارند .این بدین معنی است که هر نمونه فقاط متعلاق باه
یک خوشه است و نمونهای که بتواند همزمان در دو یا چند خوشه قرار داشته باشد ،وجاود
ندارد.

Single-link

1
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فرمو های زیر این روش را به خوبی بیان میکند.
}) Distance(Ci, Cj )  Min{Distance(Oi, Oj )}  Max{Sim(Oi, Oj
OiCi ,OjCj

OiCi ,OjCj

}) Distance(Ck , Ci  Cj )  Min{Distance(Ck , Ci), Distance(Ck , Cj

اجازه دهید اجرای این تکنیک خوشهبندی سلسلهمراتبی را با مثاالی کاه دادههاای آن در
جدو  8-7مشخص شده است ،دنبا کنیم.
جدو  :8-7دادههای آزمایشی با تعداد  5نمونه و  2صفتخاصه

O5
4
1

O4
1
1

O2
5
2

O3
6
1

Attribute O1
X
1
Y
2

همانطور که از مصتوای جدو روشن است ،ما دارای  5نمونه داده هستیم که هار یاک از
آنها با  2ویژگی  Xو  Yتوصیف میشوند(مشخرات  5نقطه در فضای دوبُعدی) .در ابتادا
هر یک از این نمونهها معرف یک خوشه هستند و الگوریتم کار خود را با  5خوشه شارو
میکند .به منظور تعیین این مطلب که کدامیک از خوشهها شرایط ادغام را دارند ،ماتریس
تشابه را تشکیل میدهیم (شکل .)8-7
O4 O5

O2 O3

0
1.4 0
4.1 5.0 0
1.4 2.0 3.0 0

O1
0
4.0
5.1
1.0
3.1

O1
O2
O3
O4
O5

شکل  :8-7ماتریس تشابه برای دادههای جدو 8-7

معیار ارزیابی تشابه فاصلهی اقلیدسی است .بنابراین مقادیر ماتریس تشابه در واقع فاصاله
و یا عدم تشابه زوا نمونهها را نشان میدهد .این بدین معنی است که عدد کوچکتر نشان
دهندهی تشابه با ی میان  2نمونه است.
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در میان مقادیر موجود در ماتریس تشابه کوچکترین عدد یک اسات کاه نشاان از تشاابه
با ی نمونههای  O1و  O4میباشد .بنابراین در این مرحله این دو نمونه میتوانند در یک
خوشه قرار گیرند و به عبارتی دیگر ادغام میشوند .جهت اصالح ماتریس تشابه مصاسبات
زیر انجام میشود.
Distance({O1,O4},O2)=Min{d(O1,O2),d(O4,O2)}=Min{4.0,4.1}=4
Distance({O1,O4},O3)=Min{d(O1,O3),d(O4,O3)}=Min{5.1,5.0}=5
Distance({O1,O4},O5)=Min{d(O1,O5),d(O4,O5)}=Min{3.1,3.0}=3

با توجه به مقادیر بدست آمده از مصاسبات فوق ماتریس تشابه را بازسازی میکنیم (شکل
.)8-6
{O1,O4} O2 O3 O5
}{O1,O4
0
O2
4.0
0
O3
5.0
1.4 0
O5
3.0
1.4 2.0 0
شکل  :8-6ماتریس تشابه پس از اجرای مرحلهی او

در این مرحله دو مقدار  1/4در ماتریس نشان دهندهی نزدیکی نمونههای  O3و  O5باه
نمونهی  O2است .میتوان این سه نمونه را در یک خوشه ادغام کرد و کاار را اداماه داد.
اما اگر شرط الگوریتم این است که در هر مرحله فقط یکی از نمونهها با نمونه یا خوشهی
دیگر ادغام شود ،مجبور خواهیم بود تا نمونهی  O2را با یکی از نموناههاای  O5یاا O3
ادغام کنیم.
Distance({O1,O4},{O2,O3})=Min{d(O1,O2), d(O1,O3),d(O4,O2), d(O4,O3)}=4
Distance({O1,O4},O5)=Min{d(O1,O5),d(O4,O5)}=3
Distance({O2,O3},O5)=Min{d(O2,O5),d(O3,O5)}=1.4
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ما نمونهی  O2را با  O3ادغام و پس از آن ماتریس تشابه را بروزرسانی میکنیم (شاکل
.)8-8
{O1,O4} {O2,O3} O5
}{O1,O4
0
}{O2,O3
4.0
0
O5
3.0
1.4
0
شکل  :8-8ماتریس تشابه پس از اجرای مرحلهی دوم

با توجه به مصتوای ماتریس تشابه در این مرحلاه نموناهی  O5باا خوشاهی }{O2,O3
ادغام خواهد شد و ماتریس تشابه پس از این ادغام اصالح میشود (شکل  .)8-9اما فاصله
همان مقدار  1/4را نشان میدهد.
}{O1,O4} {O2,O3,O5
}{O1,O4
0
}{O2,O3,O5
3.0
0
شکل  :8-9ماتریس تشابه پس از اجرای مرحلهی سوم

با خره در مرحلهی نهایی دو خوشه در یک خوشه ادغام میشوند .در واقع کلیهی نمونهها
در یک خوشه قرار میگیرند .نمودار دندرگرام این مثا در شکل  8-11نشاان داده شاده
است.
انتخاب دو نمونه با کمترین تشابه
برخالف روش قبلی که به منظور ترمیمگیاری در ماورد ادغاام دو خوشاه ،دو نموناه باا
بیشترین تشابه را معیار خود قرار میداد ،در این روش مالک ارزیابی ادغام دو خوشاه ،دو
نمونهای هستند که بیشترین فاصله و یا به عبارتی کمترین تشابه را دارند .فراموش نکنید
که منظور دو نمونهای هستند که هر یک متعلق به خوشهای متفاوت است .این تکنیک با
نامهای پیوند کامل 1و دورترین همسایه 1نیز شناخته میشود.
Complete-link

1
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شکل  :8-11نمودار دندروگرام برای خوشهبندی دادههای جدو 8-7

فرمو های زیر عملکرد این روش را نشان میدهند.
}) Distance(Ci, Cj )  Max{Distance(Oi, Oj )}  Min{Sim(Oi, Oj
OiCi ,OjCj

OiCi ,OjCj

}) Distance(Ck , Ci  Cj )  Max{Distance(Ck , Ci), Distance(Ck , Cj

فراموش نکنید که فرمو های فوق جهت ادغام خوشهها استفاده میشوند.
اجرای این تکنیک را با کمک دادههای جدو  8-7و ماتریس تشاابه شاکل  8-7دنباا
میکنیم .مرحلاهی او الگاوریتم همانناد روش قبلای ادغاام دو نموناهی  O1و  O4باا
کمترین فاصله و یا با بیشترین تشابه است .پس از آن برای مصاسبهی فاصله میان خوشه
حاوی نمونههای فوق و  3نمونهی دیگر مصاسباتی زم است که در ادامه نوشته شدهاند.
Distance({O1,O4},O2)=Max{d(O1,O2),d(O4,O2)}=Max{4.0,4.1}=4.1
Distance({O1,O4},O3)=Max{d(O1,O3),d(O4,O3)}=Max{5.1,5.0}=5.1
Distance({O1,O4},O5)=Max{d(O1,O5),d(O4,O5)}=Max{3.1,3.0}=3.1

Furthest Neighbor

1
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در این مرحله ماتریس تشابه اصالح میشود (شکل  .)8-11میتوانیاد تفااوتهاای ایان
ماتریس و شکل  8-6را مشاهده کنید.
{O1,O4} O2 O3 O5
}{O1,O4
0
O2
4.1
0
O3
5.1
1.4 0
O5
3.1
1.4 2.0 0
شکل  :8-11ماتریس تشابه پس از اجرای مرحلهی او

در ماتریس کوچکترین عدد  1/4است که مربوط به تشابه میان نمونه  O2با نموناههاای
 O3و  O5است .همانند مثا روش قبل در این لصظه بدلیل تشابه یکسان با دو انتخااب
روبرو هستیم .بدلیل آنکه نشان دهیم الگوریتم میتواند در هر مرحله چندین نموناه را در
یک خوشهی واحد قرار دهد ،سه نمونه را در این مرحله در یک خوشاه ادغاام مایکنایم.
ماتریس تشابه نهایی نیز در شکل  8-12آمده است.
}{O1,O4} {O2,O3,O5
}{O1,O4
0
}{O2,O3,O5
5.1
0
شکل  :8-12ماتریس تشابه پس از اجرای مرحلهی نهایی

در مرحله پایانی همانند الگوریتم قبل اعضاء دو خوشهی باقیمانده در یاک خوشاه ادغاام
میشوند .نمودار دندروگرام این مثا مانند شکل  8-11است ،به جز اینکه اعدادی که بار
روی مصور عمودی کنار نمودار نوشته شده است ،متفاوت خواهد بود.
میانگین تشابه (عدم تشابه) میان زوج نمونهها
در دو روش قبل به منظور مصاسبهی تشابه میان دو خوشه ،تشابه میان یک نمونه از هار
خوشااه را مااالک ارزیااابی قاارار دادیاام .در روش او دو نمونااهای کااه نزدیکتاارین
فاصله(بیشترین تشابه) و در روش دوم دو نمونهای که دورترین فاصاله(کمترین تشاابه) را
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داشتند انتخاب و با مصاسبهی معیاار ارزیاابی تشاابه ،الگاوریتم را اجارا کاردیم .در روش
میانگین که با نام مخترر  UPGMA1نیز شناخته میشود ،باید میانگین کلیهی فواصل
زوا نمونهها را طوری که هر نمونه متعلق به یک خوشه است را مصاسبه کنایم .فرماو -
های زیر این مسئله را به خوبی نشان میدهند.
1
)   Distance(Oi, Oj
| Ci |  | Cj | OiCi ,OjCj

Distance(Ci, Cj ) 

Distance(Ck , Ci  Cj ) 
| | Ci
| | Cj
 Distance(Ck , Ci ) 
)  Distance(Ck , Cj
| | Ci |  | Cj
| | Ci |  | Cj

در فرمو های فوق منظور از | |Ciتعداد نمونههایی است که در خوشهی  Ciقرار دارند .با
فرض وجود ماتریس تشابه زیر میان  4نمونه این روش را دنبا میکنیم (شکل .)8-13
O1 O2 O3 O4
0
1 0
11 2 0
5 3 4 0

O1
O2
O3
O4

شکل  :8-13ماتریس تشابه برای  4نمونه

با توجه به مصتوای ماتریس نمونههای  O1و  O2در مرحلهی او ادغام میشوند .پس از
آن چنانچه ماتریس تشابه را تشکیل دهید ،متوجه خواهید شد که نموناههاای  O3و O4
میتوانند در مرحلهی بعدی ادغام شوند .در نهایت دو خوشهی } {O1,O2و }{O3,O4
در یک خوشه قرار میگیرند .جهت فهم بهتر در ادامه طریقهی مصاسبهی فاصله میان این
دو خوشهی پایانی بیان شده است.
)Distance({O1,O2},{O3,O4})=(1/4)×(d(O1,O3)+ d(O1,O4
+d(O2,O3)+d(O2,O4)) =(1/4)×(11+5+2+3)=5.25

Unweighted Pair Group Method using Arithmetic Averages

1
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اگر حدس میزنید اندازهی خوشههای تولید شده توسط تکنیاک خوشاهبنادی باه شادت
نابرابر است ،میتوانید از روشی موسوم به  WPGMA1استفاده کنید که کامالا شابیه باه
 UPGMAاست ،با این تفاوت که در الگوریتم  WPGMAمیتوانیم برای هر خوشاه
وزنی را در مصاسبهی میانگین مترور شویم .تعداد نمونههای موجود در هر خوشه میتواند
مشخص کنندهی وزن هر خوشه باشد .فرمو زیر فاصلهی میان خوشهها را درحالی نشان
میدهد که خوشههای  Ciو  Cjو  Ckدر یک سطح از تکنیک خوشهبندی (در مرحلاهی
یکسانی از اجرای الگوریتم) قرار دارند.
1
1
) Distance(Ck , Ci  Cj )   Distance(Ck , Ci )   Distance(Ck , Cj
2
2

روشهای مبتنی بر نمایندگان خوشهها
در این الگوریتمها با مصاسبهی فاصله میان مراکز ثقل و نمایندگان دو خوشه ،تشابه میان
دو خوشه بررسی میشود .همانطور که در روش خوشهبندی  k-Medoidsتووایح داده
شد ،از مرکزیترین نمونهی موجود در خوشه به عنوان نمایندهی خوشه اساتفاده کاردیم.
حا به منظور مقایسهی دو خوشه میتوانیم از این نمونهها استفاده کنیم .در واقع فاصلهی
میان این نمونهها معرف عدم تشابه و یا تشابه دو خوشه خواهاد باود .ایان روش باا ناام
مخترر  UPGMC2نیز شناخته میشود.
1
)   Distance(Oi, Oj
| Ci |  | Cj | OiCi ,OjCj
Oi ,OjCi

1
2 | Ci | 2

Oi ,OjCj

1
2 | Cj | 2

)  Distance(O , O
j

i

)  Distance(O , O
j

i

Distance(C i, Cj ) 




در این الگوریتم چنانچه دو خوشهای که ادغام میشاوند ،دارای انادازهی بسایار متفااوتی
باشند ،مرکز ثقل خوشهی جدید بسیار به خوشهای با اندازهی بزرگتر نزدیک خواهد باود و
شاید همان نماینده بدون تغییر باقی بماند.
Weighted Pair Group Method using Arithmetic Averages
Unweighted Pair Group Method using the Centroids

1
2
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روشی مبتنی بر میانه با نام مخترر  WPGMC1وجود دارد که همانند روش با عمال
میکند ،به جز اینکه با فرض ورود وزن خوشهها ممکن است عملکرد بهتاری نسابت باه
روش با داشته باشد .در این روش فاصلهی میان خوشههای ادغام شده و دیگر خوشهها
از فرمو زیر مصاسبه میشود:
1
1
) Distance(Ck , Ci )  Distance(Ck , Cj
2
2
1
)  Distance(Ci, Cj
4

Distance(Ck , Ci  Cj ) 

در فرمو فوق به سه خوشهای اشاره میشود که در سلسله مراتاب خوشاههاا هامساطح
هستند.
 )8-5-2الگوریتم BIRCH
معمو ا ورودی الگوریتمهای دادهکاوی را حجم انبوهی از دادهها تشکیل میدهاد .از ایان
جهت الگوریتمهای مقیاسپذیری که در مواجهه با این نمونههای حجیم میتوانند عملکرد
مناسبی از خود نشان دهند ،مورد استقبا کاربران قرار میگیرناد .الگاوریتم خوشاهبنادی
 BIRCH2از این دسته از الگوریتمها مصسوب میشود .این روش با کمک تکنیکهاای
خوشهبندی سلسلهمراتبی و تکنیکهای دیگر برای کار بر روی دادههای عددی باا حجام
با طراحی شده است .این الگوریتم همچنین از اولین الگوریتمهای خوشهبندی است کاه
برای تشخیص دادههای نویز و مزاحم میتوان از آن استفاده کرد.
در این الگوریتم مفهومی به نام ویژگی خوشه 3یا به اختراار  CFمعرفای مایشاود کاه
طریقهای جهت نمایش خالصه شدهی خوشهها به شمار میرود .اساتفاده از ایان مفهاوم
 CFباعث میشود تا الگوریتم از سرعت مناسب و قابلیت مقیاسپذیری خوبی در مواجهه
با دادههای بسیار حجیم از خود نشان دهد.

1

)Weighted Pair Group Method using the Centroids(Median
Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies
3
Clustering Feature
2
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یک ویژگی خوشه با سهگانهی زیر تعریف میشود:
]CF=[n,LS,SS
که در آن  nتعداد نمونههای موجود در خوشه و  LSمجمو خطی ایان نموناههاا و SS
مجمو مربع نمونههای موجود در خوشه است .برای مثا فرض کنید در خوشهی  Cسه
نمونهی ( )2 , 7( ، )1 , 3و ( )5 , 4وجود دارند .مصاسبهی  CFبرای این خوشه براورت
زیر انجام میشود:
])CF(C)=[3,(1+2+5,3+6+4),(12+22+52,32+62+42)]=[3,(8,13),(30,61

در واقع به جای نگهداری مشخرات نمونههای موجود در یک خوشه میتوان  CFمربوط
به خوشه را استفاده کرد .نکتهی مهم اینکه CFها برای انجاام خوشاهبنادی دادههاا در
الگوریتم  BIRCHاطالعات کافی جهت مصاسبات را دارا هستند .بدین طریق با نمایش
ساده و خالصه شدهی خوشهها میتوانیم از حافظه به صورت مؤثر و کارا بهاره بباریم .از
طرفی دیگر با ادغام دو خوشه فقط کافی است که سه مؤلفهی موجود در ویژگی خوشه را
با یکدیگر جمع کنیم .به مثا زیر توجه نمایید:
])CF(C2)=[4,(4,12),(4,46

,

])CF(C1)=[3,(8,13),(30,61

])CF(C1  C2)=[3+4,(8+4,13+12),(30+4,61+46)]=[7,(12,25),(34,107

مفهوم دیگری که در الگوریتم  BIRCHاز آن استفاده میشود ،درخت متوازنی 1است که
CFهای خوشهها را جهت اجرای الگوریتم ذخیره میکند .هر گرهای از ایان درخات کاه
دارای گرهی فرزند است ،در خود مجمو CFهای فرزندانش را نگهداری میکند .بادین
ترتیب اطالعات خالصه شدهای از فرزندان خود را خواهد داشت.
درخت دارای دو پارامتر به نامهای فاکتور شاخهبندی B 2و حد آستانهی T 3است .حداکثر
تعداد فرزندان گرههای غیرپایانی با فاکتور شاخهبندی  Bمشخص میشوند و حد آستانهی
 Tحداکثر قطر(فاصله) خوشههای ذخیره شده در گرههای پایانی(برگها) را معین میسازد.
قطر به حداکثر فاصلهای که میان دو نمونه از خوشههای برگ قرار دارد ،اطالق میشاود.
1

Balanced Tree
Branching Factor
3
Thershold
2
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پس از درا و یا حذف یک  CFدر درخت و یا در صورت افزایش مقادیر  Bو  Tاز مقدار
تعیین شده توسط کاربر ،گرههای درختِ متوازن تقسیم و یا ادغام میشوند .واواح اسات
که مقادیر  Bو  Tدر اندازهی درخت تولید شدهی نهایی نقش بسزایی ایفا میکنند .بارای
مثا اگر حافظهی کافی جهت ذخیرهی درخت  CFوجود نداشته باشد ،میتوانیم با مقدار
جدید ( Tبزرگتر از قبل) درخت را بازسازی و درخت کوچکتری تولید کنیم .بنابراین مای-
توان ادعا کرد ،الگوریتم با منابع در دسترس بهترین خوشهبنادی را انجاام مایدهاد .باه
منظور بازسازی درخت نیز زم نیست تمام نمونهها بازخوانی شوند ،فقط کاافی اسات باا
کمک گرههای پایانی درخت قدیمی ،درخت جدید را تولید کرد.
الگوریتم  BIRCHیک الگوریتم خوشهبندی افزایشی 1به شمار میرود .این بدین معنای
است که با ورود هر نمونه ،درخت به صورت پویا ساخته میشود و زم نیست الگوریتم از
ابتدا بر روی کلیهی دادهها اجرا شود .نمونهی جدید به نزدیکتارین مادخل بارگ اواافه
خواهد شد و چنانچه قطر(فاصله) خوشهی ذخیره شده در برگ مزباور از حاد آساتانهی T
تجاوز کند ،برگ و شاید دیگر گرهها شکسته شوند .پس از درا نمونهی جدیاد اطالعاات
آن به گرههای با تر(تا ریشهی درخت) منتقل میشود.
پس از ساخت درخت ،الگوریتم  BIRCHبا به خدمت گرفتن یک الگوریتم خوشهبنادی،
کار خود را ادامه میدهد .با کمک از گرههای پایانی (برگها) خوشههای پراکنده به عنوان
دادههای خارا از مصدوده حذف و همچنین خوشههاای متاراکم در خوشاههاای بزرگتار
گروهبندی میشوند.
پیچیدگی زمانی الگوریتم برابر با ) O(nاست که در آن  nتعداد کل نمونههایی است که
خوشهبندی میشوند .روشها و هیوریستیکهایی ارائه شدهاند که کیفیت خوشههای تولید
شده را بهبود میبخشند ،ولی در مقابل پیمایش مجدد دادهها را به دنبا دارند.
به هر حا از آنجا که هر گره ظرفیت مصدودی برای نگهداری CFها دارد ،خوشاههاای
تولید شده توسط الگوریتم میتواند دلخواه کاربر نباشد .به عالوه چون الگوریتم از مفهومی
مثل قطر جهت کنتر مصدودهی خوشهها استفاده میکند ،در مواجهه با خوشههاایی کاه
کروی شکل نیستند ،اجرای خوبی را به دنبا نخواهد داشت.
Incremental Clustering

1
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اما همانطور که قبل از این به آن اشاره شد ،قابلیت مقیاسپذیری مناسب و سرعت اجرای
با با وجود هر مقدار حافظه ،از مزایای اصلی این الگوریتم به شمار میروند.
 )8-5-3الگوریتم CURE
یکی از تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی که توانایی تشخیص خوشههایی متفاوت در
اندازه و غیرکروی شکل را در پایگاهدادههای بازرگ دارد ،باه اختراار  CURE1نامیاده
میشود .در این الگوریتم هر خوشه با تعداد معینی از نمونهها که به طرز مناسبی در فضای
خوشه پراکنده شدهاند ،نمایش داده میشود .استفاده از روشهای نموناهگیاری تراادفی و
افراز دادهها در این الگوریتم باعث شده است تا عملکرد مناسبی در برابر پایگااه دادههاای
بزرگ داشته باشد .این الگوریتم شامل  7مرحلهی اصلی است که به اختراار هار یاک از
مراحل در ادامه توویح داده شده است.
 در مرحلهی او با کمک روشهای نمونهگیری برخی از دادهها انتخاب میشوند.
همان طور که میدانیم ،انتخاب تعداد مناسب نمونهها در نتایج بدسات آماده در
مراحل بعدی موثر است.
 در این مرحله جهت افزایش سرعت الگوریتم در مقابله با حجام ورودی باا  ،از
یک روش ساده برای افراز دادهها استفاده میشود .چنانچه حجم نمونهگیاری در
s
مرحله او  sو تعداد افرازها برابر با  pباشد ،هر دسته دارای
p

نموناه خواهاد

بود.
 در مرحلهی سوم هر یک از این  pدسته خوشهبندی میشاوند ،باه نصاوی کاه
s
تعداد خوشههای هر دسته به
pq

که  q>1است ،کاهش پیدا کند.

 از آنجا که همیشه نمونهها میتوانند دارای دادههاای خاارا از مصادوده باشاند،
مرحلهی چهارم این الگوریتم به حذف این نمونهها تخریص داده شده است.

Clustering Using Representatives
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 در مرحلهی پنجم با کمک از یک الگوریتم خوشهبندی ،خوشههای تولید شده در
هر دسته با یکدیگر ترکیب و خوشههای نهایی تولید میشوند.
 به دلیل آنکه اجرای الگوریتم بر روی نمونههای مصدودی انجام شاده اسات(به
دلیل نمونهگیری در مرحلهی او ) ،باید بارای نموناههاای باقیماناده برچساب
خوشهای در نظر گرفته شود .بنابراین در این مرحله ،نمونههای باقیمانده برچسبی
معاد خوشهی نزدیکتر را به خود خواهند گرفت.
در بدترین حالت ،پیچیدگی زمانی این الگاوریتم برابار باا )) O(n2×Log(nاسات .در
صورتی که با ابعاد پایین دادهها این روش اجرا شود ،این مقادار باه ) O(n2نیاز کااهش
مییابد.
 )8-5-4الگوریتم ROCK
در بیشتر الگوریتمهای خوشهبندی تشابه میان نمونهها معیار ارزیابی است و در هر مرحله
نمونههای مشابه در یک خوشه قرار میگیرند .اما با این شرط الگوریتم مساتعد خطاسات.
برای مثا دو خوشهای را در نظر بگیرید که فقط چند نمونه از هر یک(شاید نموناههاای
خارا از مصدوه) به هم نزدیک و مشابه باشند .با معیار مزبور دو خوشاه مایتوانناد ادغاام
شوند در حالیکه این عمل مناسب نیست .الگوریتم  ROCK1که بارای خوشاهبنادی بار
روی دادههایی با صفاتخاصهی طبقهبندیشده و دودویی طراحی شده اسات ،باا کماک
مصاسبهی تعداد همسایههای مشترک میان نمونهها راهکار مناسبی ارائه مایکناد .بطاور
معمو الگوریتمهای خوشهبندی از معیارهایی که در بخشهاای اولیاه ایان فرال ارائاه
شدند ،جهت ارزیابی تشابه یا فاصله میان نمونهها استفاده میکنند .نتاایج تجربای نشاان
میدهند این معیارها نمیتوانند با نو ویژگی طبقهبندی شده خوشاههاای مناسابی را در
خروجی تولید کنند .در فرل بعد در مورد مفهوم همسایگی که در تکنیکهای خوشهبندی
مبتنی بر تراکم از آن استفاده میکنیم ،توویح داده شده است ،اما بطور رسمی و خالصاه
دو نمونهی  Oiو  Ojرا هنگامی همسایه مینامیم که داشته باشیم:
Similarity(Oi,Oj)≥T
Robust Clustering using Links
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که در آن  Similarityتابع معین و  Tحد آستانهای است که مقدار آنهاا توساط کااربر
مشخص میشود.
تعداد پیوندهای میان  Oiو  Ojبه عنوان تعداد همسایههای مشترک میان ایان دو نموناه
تلقی میشود .اگر این تعداد زیاد باشد ،امکان یکی بودن خوشههای این دو نموناه بیشاتر
است .با در نظر گرفتن تعداد همسایههای مشترک میتوان گفات الگاوریتم  ROCKدر
مقابل دادههای نویز و خارا از مصدوده مقاومتر از الگوریتمهای خوشهبندی است که فقط
بر روی تشابه میان نمونهها متمرکز میشوند.
بر اساس توویح مخترر با در مییابیم که الگوریتم  ROCKبا کمک از تابع ارزیاابی
تشابه ،حد آستانهی آن و ماتریس تشابه در مرحلهی او به ساخت یاک گاراف پراکناده

1

میپردازد .در گراف مفهوم همسایههای مشترک نیز لصاظ شاده اسات .مرحلاهی بعادی
اجرای یک الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی بر روی این گراف است که استفاده از یک
معیار ارزیابی مناسب جهت تولید خوشههای خروجی میتواناد آنارا بهباود بخشاد .بارای
مجموعه دادههایی با حجم با میتوان از روشهای نمونهگیری نیز استفاده نمود.
در باااادترین حالاااات پیچیاااادگی مصاسااااباتی ایاااان الگااااوریتم براباااار بااااا
)) O(n2+nma+n2Log(nاست ،که در آن  nتعداد کل نمونهها m ،حداکثر تعاداد
همسایهها و  aمیانگین تعداد همسایهها را نشان میدهد.
 )8-5-5الگوریتم Chameleon
از یک زاویه تکنیکهای خوشهبندی میتوانند باه عناوان مسائلهای تصات عناوان افاراز
گرافها 2مطرح شوند .بسیاری از الگاوریتمهاای خوشاهبنادی در مراحال ابتادایی خاود
مجموعه دادهها را با یک گراف نمایش میدهند و ادامهی کار خود را بر روی این گاراف
انجام میدهند .بطور معمو گرههای گراف نمونهها را نشان میدهناد و یاا هاا کاه دو
نمونه را به یکدیگر مترل میکند ،وزندار هستند .مقدار این وزن به نو روش یا تکنیکی
که استفاده میشود ،بستگی خواهد داشت .برای مثا تکنیکهاای اولیاهای کاه در ایان
Sparse Graph
Graph Partitioning
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فرل به عنوان تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی بررسی شدند ،همانند روش انتخاب
دو نمونه با بیشترین تشابه ،بر روی گراف کاملی کار میکردند که یا های گاراف معارف
شباهت میان دو نمونه بود .به همین دلیل در برخی از منابع دادهکاوی از این نو روشها
به عنوان تکنیکهای مبتنی بر گراف 1نیز یاد میکنند .الگوریتم  Chameleonیکی از
تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی است که مفهوم گراف در آن نقش اساسی را باازی
میکند .مراحل انجام این الگوریتم در شکل  8-14به صورت ترویری نمایش داده شاده
است.

شکل  :8-14مراحل اجرای الگوریتم Chameleon

پس از تشکیل ماتریس تشابه ،الگوریتم برای هر نمونه  kهمسایه باا کاوچکترین مقاادیر
فاصله (بیشترین تشابه) را انتخاب و کار خود را شرو میکند .حاصل این مرحلاه گرافای
است که گرههای آن نمایندهی نمونهها و  kاترا هر گره نشاان دهنادهی  kنموناهای
است که در میان دادهها نزدیکترین نمونه به گرهی مورد نظر هستند .به عبارتی دیگر هر
گره (نمونه) حداقل به  kگرهی (نمونهی) دیگر مترل میشود.
توجه داشته باشید که مفهوم همسایگی در این گراف کامالا یک مفهاوم پویاسات و ایان
بدین معنی است که شعا همسایگی با توجه به تراکم دادههاا و نموناههاا در آن منطقاه
تعریف میشود .در مناطق متراکم گرههای همسایه نزدیکتر هستند و در مناطق غیرمتراکم
این همسایگی با فاصلهی بیشتری مشخص میشود .در مقایسه با روشهاایی کاه در آن
یک شعا همسایگی ثابت تعریف میشود ،این نکته میتواند از مزایای این الگاوریتم باه
شمار رود .تراکم بیشتر مناطق ،وزن بیشتر یا های گراف را باعث میشود ،چارا کاه وزن
Graph- based Techniques
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یا ها نشان دهندهی تشابه میان نمونههایی است که توسط این یا ها به یکدیگر مترل
شدهاند.
در مرحلهی دوم گراف تولید شده در مرحلهی قبل به بخشهای کوچکی افراز مایشاود.
تقسیم گراف به نصوی است که وزن یا های حذف شده در این افراز به حداقل میرساد.
این عمل تا رسیدن به یک معیار مشخص تکرار میشود .الگوریتمهاای متعاددی جهات
افراز گراف وجود دارند که از کارایی خوبی برخوردارند و میتوان از آنها اساتفاده نماود .در
ادامه مجمو وزن یا هایی که با حذف آنها خوشهی  Cبه دو خوشهی  Ciو  Cjشکسته
میشود ،به صورت ) EC(Ci,Cjنمایش میدهیم.
در مرحلهی پایانی الگوریتم  Chameleonبا بهره از تکنیک خوشهبندی سلسلهمراتبای
و ادغام خوشههای تولید شده در مرحلهی قبل ،کار خود را به اتمام میرساند .این الگوریتم
جهت ادغام دو خوشه از ترکیب دو معیار تشابه استفاده میکند .شباهت بین یک جفات از
خوشههای  Ciو  Cjبر طبق به هم پیوستگی ارتباط 1آنها ) RI(Ci,Cjو نزدیکی نسبی

2

آنها ) RC(Ci,Cjارزیابی میشود .با در نظر گرفتن این دو معیار واعف الگاوریتمهاایی
مانند  ROCKو  CUREکه تأکید آنها فقط بر روی یکی از این پارامترهاست ،مرتفاع
خواهد شد.
فرمو های زیر طریقهی مصاسبهی هر یک از این دو معیار را نشان میدهند.
| ) | EC (Ci, Cj
1
]| ) [| EC (Ci ) |  | EC (Cj
2
) EC (Ci, Cj
| | Ci
| | Cj
EC (Ci ) 
) EC (Cj
| ) | Ci |  | Cj
| ) | Ci |  | Cj

RI (Ci, Cj ) 

RC (Ci, Cj ) 

جدو  8-6عبارتهای به کار برده شده در فرمو ها را توویح میدهد.

Relative Interconnectivity
Relative Closeness
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جدو  :8-6معانی عبارتهای به کار برده شده در مصاسبهی توابع  RIو RC

Component
Meaning
)EC(Ci
مجمو وزن یا هایی که خوشهی  Ciرا به دو
قسمت تقریباا هم اندازه میشکند .یا های انتخابی
دارای مجمو وزنی حداقل هستند.
مجمو وزن یا هایی که گرههاای خوشاهی  Ciرا
به گرههای خوشهی  Cjمترل میکند.

)EC(Ci,Cj

میانگین وزن یا هایی در خوشهی  Ciکه با حاذف
آنها خوشهی مزبور به دو قسمت تقریبااا هام انادازه
شکسته میشود .یا های انتخابی دارای میاانگین
وزنی حداقل هستند.

) EC (Ci

میانگین وزن یا هایی که گرههای خوشاهی  Ciرا
به گرههای خوشهی  Cjمترل میکند.

) EC (Ci, Cj

با مصاسبهی دو تابع  RIو  RCبرای دو خوشهی  Ciو  Cjمیتوان معین کرد کاه ایان
خوشهها مستعد ادغام هستند یا خیر .روش او تعریف دو حد آستانهی  TRIو  TRCبرای
مقدار دو تابع فوق است ،به ترتیبی که هر گاه مقادیر مصاسبه شده بزرگتار از حاد آساتانه
باشند ،این دو خوشه ادغام میشوند .یعنی با درست بودن شرط زیر:
RI(Ci,Cj)>TRI and RC(Ci,Cj)>TRC
راه حل دیگر یافتن تابعی است که در آن دو تاابع  RIو  RCنقاش مساتقیمی را در آن
بازی میکنند .برای مثا در بسیاری از مواقع ارزیابی تشابه میان دو خوشه با حاصلورب
زیر مصاسبه میشود:
RC(Ci,Cj)×RI(Ci,Cj)α
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در نظر گرفتن مقادیر مختلفی برای  αتأکید غیریکسان دو تابع فوق را باعاث مایشاود.
مقدار یک برای  αوزن یکسانی برای اندازهگیری هر دوی آنها ارائه میدهد.
از مزایای الگوریتم  Chameleonمیتوان به توانایی در کشف خوشههاایی باا اشاکا
دلخواه و چگالی گوناگون اشاره نمود .پیچیدگی زمانی آن برای  nنمونه برابر باا )O(n2
است.
 )8-5-6الگوریتم DIANA
همانطور که قبالا نیز به آن اشاره کردیم ،تکنیکهای خوشهبنادی سلساله مراتبای در دو
دستهی پایین به با و با به پایین گروهبندی شدهاناد .الگاوریتمهاایی کاه تااکنون باه
بررسی آنها پرداختهایم ،در دستهی او گنجانده میشوند .این بدین معنی است که با قرار
دادن هر نمونه در خوشهای مجزا شرو و پس از معرفی معیاری جهت ارزیابی تشابه ،آنها
را ادغام میکنیم تا جایی که کلیهی نمونههاا در یاک خوشاه قارار مایگیرناد .علیارغم
مصبوبیاات و عمومیاات داشااتن ایان دسااته ،برخاای از الگااوریتمهااا نظیاار  DIANA1و
 DISMEAعملکردی برعکس روشهای فوق را دنبا میکنند .به این صورت کاه در
ابتدا کلیهی نمونهها در یک خوشه قرار میگیرند و سپس در هر مرحلاه خوشاههاا باه
خوشههای کوچکتر تقسیم میشوند ،تا جایی که هر نمونه در یک خوشه قرار میگیرد .به
منظور آشنایی بیشتر در ادامه الگوریتم  DIANAبه اخترار توویح داده میشود.
در هر مرحله از الگوریتم  DIANAبزرگترین خوشه تقسیم میشود ،تا در مرحله )(n-1
ام هر نمونه در یک خوشهی مجزا قرار میگیرد.
یکی از مقیاسهایی که برای سنجش بزرگ بودن خوشه استفاده میشود ،قطر هر خوشاه
است که با فرمو زیر مصاسبه میشود:
})Diameter (C )  Max{Distance(x, y
x , yC

این مقدار همچنین میتواند بر روی مصور عمودی در کنار نمودار دندروگرام کاه مقیااس
تشابه (فاصله) را نشان میدهد ،نوشته شود.
Divisive Analysis

1

262

فصل هشتم :خوشهبندی

فرض کنید خوشهی  Cخوشهی مورد نظری است که باید به دو خوشهی دیگر یعنی  Aو
 Bتقسیم شود .تعداد نمونههای موجود در خوشهی  Cبیشتر از دو نمونه اسات و پاس از
عمل تقسیم خوشههای  Aو  Bدارای نمونهی مشترکی نیستند .الگاوریتم  DIANAدر
ابتدا کلیهی نمونههای خوشهی  Cرا در خوشهی  Aقرار میدهد و خوشاهی  Bدر ابتادا
خالی است.
در مرحلهی او یک نمونه از خوشهی  Aدر صورتی به خوشهی  Bمنتقل مایشاود کاه
تابع زیر را به حداکثر برساند.
1
)   d (Oi, Oj
| A | 1 OjA,Oj Oi

D(Oi, A  {Oi}) 

در فرمو  Oiنمونهی مورد نظر برای انتقاا و | |Aانادازهی خوشاهی  Aو )( dتاابعی
جهت ارزیابی فاصلهی میان نمونهها است .پس از انتقاا  Oiباه خوشاهی  Bخوشاههاا
بروزرسانی میشوند .یعنی:
}Anew=Aold−{Oi
,
}Bnew=Bold  {Oi
در مراحل بعدی الگوریتم جستجوی خود را برای انتقا دیگر نمونهها از  Aبه خوشهی B
ادامه مییابد و در این مراحل به حداکثر رساندن تابع زیر برای انتقا  Oiبررسی میشود.
1
1
  d (Oi, Oj ) 
)   d (Oi, Ok
| B | OkB
| A | 1 OjA,Oj Oi

D(Oi, A  {Oi})  D(Oi, B) 

چنانچه نمونهی  Oiتابع فوق را به حداکثر برساند و این مقدار عددی مثبت باشد Oi ،از
خوشهی  Aبه خوشهی  Bمنتقل میشود .در غیراینرورت با منفی یا صفر بودن این
مقدار فرایند تقسیم متوقف و خوشههای  Aو  Bجایگزین خوشهی  Cخواهند شد .توابع
متعدد دیگری نیز میتوانند در فرایند تقسیم به دو خوشه استفاده شوند.
از آنجا که الگوریتم  DIANAاز بزرگترین فاصله میان نمونههای یک خوشه(قطر خوشه)
به عنوان معیار تشابه استفاده میکند ،میتوان حدس زد که این روش نسبت به نمونههای
خارا از مصدوده عکسالعمل مناسبی از خود نشان نمیدهد.
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خالصه فصل
خوشهبندی در واقع یافتن ساختار در مجموعهای از دادههایی است که طبقهبندی نشدهاند.
به بیان دیگر میتوان گفت که خوشهبندی قراردادن دادههاا در گاروههاایی اسات کاه
اعضای هر گروه از زاویهی خاصی به یکدیگر شباهت دارند و با اعضای خوشههای دیگار
هیچ شباهتی ندارند یا حداقل نسبت به اعضای خوشهی خود از شباهت بسیار کمتاری باا
اعضای دیگر خوشهها برخوردارند .خوشهبندی میتواند در کاربردهای زیادی مورد استفاده
قرار گیرد و شاخههایی همچون هوش مرنوعی ،آمار ،زیست شناسی ،پزشکی ،یاادگیری
ماشین ،تشخیص الگو و ...را میتوان نام برد.
یک الگوریتم خوشهبندی میتواند دارای مشخرات مطلوبی نظیر قابلیت مقیااسپاذیری،
توانایی مواجهه با انوا دادهها ،استخراا خوشههایی به هر شکل دلخواه ،توانایی مقابله باا
دادههای نویز ،عدم حساسیت به ترتیب ورود دادههاا ،عادم نیااز باه پارامترهاای ورودی،
پذیرش دادههایی با ابعاد با  ،قابلیت یافتن خوشههایی مبتنی بار مصادودیت و همچناین
قابل فهم بودن نتایج نهایی الگوریتم باشد.
مووو اصلی در تکنیکهای خوشهبندی تشابه و عدم تشابه دو نمونه داده است .در هار
خوشه نمونههایی که تشابه بیشتری دارند ،قرار میگیرند .به عبارتی دیگار قارار اسات تاا
نمونههای مشابه در یک خوشه و نمونههای غیرمشابه در خوشههای متفاوت گاروهبنادی
شوند .بنابراین به منظور ارزیابی تشابه نیاز به مقیاس و یا معیاری وروری اسات .از آنجاا
که هر نمونه میتواند شامل صفاتخاصه متعددی باشد و هر یک از این صفاتخاصه یک
نو داده تلقی میشود ،لذا در مصاسبه یا تصلیل تشابه دو نمونه باید معیارهای تشابه برای
انوا دادهها تعریف شوند.
هر چند بسیاری از تکنیکهای خوشهبندی را نمیتوان در یک گروه خاص قرار داد اما در
این فرل ما این تکنیکها را در پنج گروه خوشهبندی مبتنی بر افراز ،خوشهبندی سلساله
مراتبی ،خوشهبندی مبتنی بر تراکم یا چگالی دادهها ،خوشهبندی مبتنای بار شابکههاای
شطرنجی گرید و خوشهبندی مبتنی بر مد قرار دادهایم.
در الگوریتمهایی که خوشهبندی مبتنی بر افراز دادهها انجام میشود ،همانطور کاه از ناام
آن مشخص است دادهها به درون چند خوشهی جدا افراز میشوند .این بدین معنی اسات
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که تعداد خوشهها معمو ا در این الگوریتمها به عنوان ورودی الگوریتم مشخص میشود و
هر نمونه داده فقط عضو یک خوشه میتواند باشد.
از شناختهشدهترین الگوریتمهای خوشهبندی مبتنی بر افراز میتوان به الگوریتمهایی مانند
 k-Meansو  k-Medoidsاشاره کرد .معمو ا الگوریتمهای دیگر ،تعمیمیافتهی این
دو الگوریتم یا بهتر بیان کنیم تعمیم یافتهی الگوریتم  k-Meansهستند.
در حالی که تکنیکهای خوشهبندی مبتنی بر افراز با یک ورودی که مشاخص کننادهی
تعداد خوشههاست شرو میکند و هر نمونه را با کمک معیارهای معرفی شده در الگوریتم
به خوشهها تخریص میدهد ،در روشها و تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی ماا باا
یکی از دو عمل ادغام و یا تقسیم روبرو هستیم .در حقیقت دو ناو خوشاهبنادی سلساله
مراتبی وجود دارد .الگوریتمهای نو او در ابتدا هر یک از نمونهها را در یک خوشه قرار
میدهند و الگوریتم در حین اجرا سعی بر ادغام نمودن خوشاههاایی دارد کاه در ارزیاابی
معیار تشابه موفق باشند ،یعنی شباهت چشمگیری با یکدیگر داشته باشند .ایان در حاالی
است که در الگوریتمهای نو دوم تمام نمونهها در یک خوشه قرار داده میشوند و در هر
مرحله  ،نمونههایی که کمترین تشابه را دارند در خوشههای متفاوت قرار میگیرناد .ناو
او از الگوریتمهای خوشهبندی سلسله مراتبی برورت گستردهتری نسابت باه ناو دوم
استفاده میشوند .در این فرل به بررسی الگاوریتمهاایی نظیار ،CURE ،BIRCH
 Chameleon ،ROCKو  DIANAپرداختیم.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
مووو خوشهبندی برای بیش از  41سا به صورت گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته و
در شاخههای گوناگون علمی از آن استفاده شده است .کتابهایی که پیرامون دادهکاوی به
رشتهی تصریر درمی آیند ،به طور حتم حداقل فرلی را به صورت کامال باه ایان مبصاث
اختراص میدهند .کتابهای ] [KR90] [JD88] [Har75و ] [AHS96از منابعی
هستند که فقط به این مبصث میپردازند .مقا تی نیز وجود دارند که مروری بر جنبههای
مختلف روشهای خوشاهبنادی دارناد کاه ] [PHL04] [JMF99و ] [Jai10از آن
جمله مصسوب میشوند.
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الگوریتم  k-Meansابتدا در ] [Llo57ارائه و پس از آن نیاز در ] [Mac67مطالعاه
شد .تعمیمی از این الگوریتم رایج را میتوانید در ] [AV07و ] [KMN+02پیدا کنید.
یک الگوریتم مقیاسپذیر مبتنی بار  k-Meansدر ] [BFR98بصاث شاده اسات.
الگوریتمهای  PAMو  CLARAدر ] [KR90پیشنهاد شادند .اطالعااتی درباارهی
الگااوریتم  k-Modesرا در ] [CGC94] [Hua98و ] [CGC01جسااتجو کنیااد.
الگوریتم  CLARANSدر ] [NH94ارائه و پس از آن در ] [EKX95پیشانهاداتی
جهت بهبود آن داده شد.
مروری بر روشهای خوشهبندی سلسلهمراتبی که به صورت پایین به با عمل مایکنناد
در ] [DE84آمده است و در ] [KR90میتوانید نکاتی را برای دو روش سلسلهمراتبی
ادغام و تقسیم پیدا کنید .یک روش جهت بهبود کیفیت در خوشهبندی سلسلهمراتبی کنار
هم قرار دادن این روشها با تکنیکهای دیگار خوشاهبنادی اسات .در ماورد الگاوریتم
 BIRCHبااه ] ،[ZRL96در مااورد الگااوریتم  CUREبااه ] ، [GRS98در مااورد
الگاااوریتم  ROCKباااه ] [GRS99و در ماااورد الگاااوریتم  Chameleonباااه
] [KHK99رجو کنید .مرجع ] [HG05نیز منبع دیگری است که به مطالعهی یاک
روش خوشهبندی سلسلهمراتبی مبتنی بر فرمو احتما بیز میپردازد.

فصل دهم
مباحثی چند در دادهکاوی
با آگاهی به این نکته که دادهکاوی کار خود را اوایل  0891آغاز نموده ،به عنوان یک
شاخهی تحقیقاتی جدید پیشرفت قابل توجهی را از خود نشان داده است .امروزه دادهکاوی
در حوزههای متعددی استفاده میشود و محصوالت تجاری متفاوتی برای آن وجود دارد .با
این وجود چالشهای زیادی هنوز باقی مانده است.
در این فصل ابتدا اشارهای به برخی از کاربردهای عملی دادهکاوی خواهیم داشت ،هر چند
حوزهی عملی دادهکاوی به این نمونهها محدود نمیشود .سپس موضوعاتی که در
چگونگی انتخاب یک سیستم نرمافزاری دادهکاوی مطرح هستند همراه با چند نمونه از
سیستمهای تجاری موجود بیان میشوند .شکلهای دیگری از دادهکاوی مانند متنکاوی،
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وبکاوی ،استخراج الگوها از میان گرافها و کاوش در میان دادههای مکانی و همچنین
چندرسانهای بحثهایی هستند که در بخشهای انتهایی به آن میپردازیم.
 )11-1چند مثال کاربردی در دادهکاوی
در فصلهای قبل به مطالعهی مفاهیم و روشهای دادهکاوی پرداختیم ،اما به دلیل آنکه
دادهکاوی نسبتاً یک شاخهی جوان با کاربردهای متنوع را در بر میگیرد ،هنوز فاصلهی
زیادی میان این مفاهیم و ابزارهای موثر تولید شده برای دادهکاوی وجود دارد .در این
بخش به برخی از کاربردهای دادهکاوی اشاره میشود و برای هر یک شرح مختصری در
مورد چگونگی انتخاب الگوریتمهای دادهکاوی برای استفاده در زمینهی مورد نظر داده
خواهد شد.
 )11-1-1دادهکاوی و بانکداری
شاید استفاده از دادهکاوی در مسائل مالی اولین کاربردی باشد که بتوان در این حوزه از آن
نام برد .بانکها دارای طیف وسیعی از سرویسهای مالی هستند و بسیاری از دادههای
جمعآوری شده در این موسسات مالی برای دادهکاوی کامل و قابل اعتمادند .کیفیت خوب
دادهها باعث میشود تا تحلیل دادهها و عملیات دادهکاوی تسهیل شوند .در اینجا به برخی
از مواردی که با کمک تکنیکهای دادهکاوی میتوان به کمک صنعت بانکداری آمد
بررسی میشوند.
 همانند بسیاری از کاربردها ،نیاز جهت ساخت انبار دادهها برای دادههای بانکها
و موسسات مالی میتواند بسیار مفید باشد .پس از آن برای تحلیل خصوصیات
دادهها به روشهای تحلیل دادههای چندبُعدی نیاز داریم .ابعاد در این دادهها
میتواند هر یک از صفاتخاصهای باشد که در پایگاهدادههای بانک میتوان آنرا
یافت.
 یکی از خدماتی که در موسسات مالی مانند بانکها وجود دارد ،اعطای تسهیالت
مالی از جمله وامها است .تحلیلهای متفاوتی را میتوان با کمک دادهکاوی
برای این سرویس بانکها طراحی نمود .برای مثال میتوانیم با کمک روشهای
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رتبهبندی صفاتخاصه ،فاکتورهای مهم در اعطای وام را بررسی کنیم .نمونهی
دیگر اینکه با الگوریتمهای طبقهبندی میتوانیم ریسک اعطای وام به مشتریان
بعدی (مانند مشتریان بدحساب) را کمتر کنیم .همچنین با کمک روشهای
خوشهبندی مشتریان در گروههای متفاوت قرار میگیرند که هر گروه دارای
مشتریانی با رفتار مشابه هستند .در این صورت مدیر میتواند تصمیم مناسب و
متفاوتی را برای هر خوشه یا گروه اتخاذ کند.
 یکی از موضوعاتی که در موسسات مالی از اهمیت باالیی برخوردار است،
مواجهه با افراد سودجو و مجرم است .پولشویی و انواع خسارتهای مالی که
توسط این افراد به این موسسات وارد میشود ،میتواند ضربهی جبران ناپذیری
را به دنبال داشته باشد .با کمک روشهایی مانند خوشهبندی و طبقهبندی و
همچنین ابزارهای بصریسازی میتوان الگوهای خاصی را در میان دادهها یافت
که با کمک آنها روابط مشکوک بین دادهها تشخیص داده شوند.
 )11-1-2دادهکاوی و فروشگاهها
از آنجا که فروشگاهها معموالً مقدار دادههای حجیمی در مورد خرید مشتریان و اطالعاتی
در مورد اجناس را در خود نگهداری میکنند ،حوزهی مناسبی برای تحلیل این دادهها با
کمک روشهای دادهکاوی تلقی میشوند .این دادهها به شدت در حال رشد هستند ،به
خصوص اینکه امروزه اینترنت و تجارت الکترونیکی کار را راحتتر و حجم اطالعات را
دوچندان نموده است .بسیاری از این مراکز عالوه بر مکانهای خاص خرید و فروش از
طریق سایتهایی که راهاندازی کردهاند نیز فعالیت میکنند .حتی برخی از آنها (مانند
سایت معروف  )AMAZONسرویسهای خود را فقط از طریق سایت دنبال میکنند،
بدون آنکه دارای مکانی (فیزیکی) جهت انجام این کار داشته باشند .به همین دلیل این
دادهها منبع بسیار غنی برای تکنیکهای دادهکاوی به شمار میروند.
معرفی رفتار مشتریان در رابطه با خرید اجناس ،کشف الگوهای خرید آنها ،بهبود در
کیفیت سرویسدهی به خریداران ،کسب رضایت مشتری ،افزایش نرخ مصرف اجناس،
طراحی یک سیستم کارا جهت توزیع و انتقال کاالها و کاهش هزینهها از جمله اهدافی
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هستند که میتوان با کمک دادهکاوی حاصل شوند .در ادامه به برخی از این کاربردهای
دادهکاوی در صنعت خردهفروشی اشاره میشود.
 چون دادههای این صنعت بطور معمول از طیف وسیعی از انواع اطالعات تشکیل
میشود ،روشهای متعددی نیز برای طراحی انبار دادهها وجود دارد .اینکه ابعاد
انبار دادهها کدامیک از این اطالعات انتخاب شوند ،به نقطه نظر کاربر حرفهای
برمیگردد .اما توصیه میشود چندین انبار دادهها با تنوع ابعاد و سطوح امتحان
شوند .پس از آن بسیار مهم است که از ابزار قدرتمندی جهت بصریسازی و
تحلیل این دادهها استفاده شوند.
 فروشگاهها تالش بسیار زیادی برای فروش و در نتیجه کسب سود بیشتر اجناس
خود دارند .تبلیغات و ارائهی انواع مختلف تخفیفها میتواند مشتریهای
بیشتری را جذب کنند .تحلیل محتاطانه از دادهها میتواند در جهت منافع بیشتر
سازمان یا شرکت انجام شود .یافتن وابستگیها میان اقالم دادهها و یا بدست
آوردن قوانین انجمنی یکی از عملیات رایج برای این نوع از کارها بشمار میرود.
تحلیل مسائلی چون تعداد تراکنشهای حاوی برخی از اقالم دادهها قبل و بعد از
تبلیغ یک جنس ،میتواند تأثیر اینگونه عملیات را بررسی کند .یافتن اقالمی که
معموالً با یکدیگر در سبد خرید مشتریان قرار میگیرند نیز کاربرد رایج دیگری
است.
 امروزه خرید به صورت نقدی در فروشگاهها روز به روز کاهش مییابد و
مشتریان از کارتهای اعتباری خود جهت انجام این کار استفاده میکنند .تحلیل
بر روی دادههای کارتها و یافتن مشتریان وفادار (مشتریان همیشگی) میتواند
مدیر را در تصمیمگیریهای مناسب کمک کند .تحلیل سبد خرید این مشتریان
و همچنین خرید آنها در محدودههای زمانی مشخص میتواند کمک کند تا
قیمت این اجناس تنظیم و پیشنهادهای دیگری به آنها داده شود .تصور کنید که
پس از اِعمال روشهای دادهکاوی به این الگو دست مییابیم " 01درصد از
مشتریانی که کاالی  Xرا میخرند پس از آن کاالی  Yرا نیز ابتیاع میکنند".
این الگو کمک میکند تا تمهیداتی را جهت چیدمان این دو نوع کاال به کار بریم
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و یا به  01درصد از مشتریانی که  Xرا خریدهاند اما تاکنون موفق به خرید Y
نشدهاند ،اطالع دهیم که این نوع کاال نیز وجود دارد.
 )11-1-3دادهکاوی و مخابرات
در این چند سال اخیر صنعت مخابرات رشد چشمگیری داشته است .از سرویسهای محلی
و راه دور گرفته تا سرویسهای ارتباطی پیشرفته مانند تلفنهای سلولی ،انتقال تصاویر و
سرویسهای متنوع اینترنتی را میتوان امروزه در همه جای دنیا پیدا کرد .به عالوه با رفع
برخی از ممنوعیتهای قانونی در این حوزه و در بعضی از کشورها وهمچنین توسعهی
تکنولوژی کامپیوترهای جدید ،رقابت در بازار این صنعت به شدت گرم شده است .این
مسئله باعث ایجاد تقاضا جهت تحلیل دادههای جمعآوری شده است .بهبود کیفیت
سرویسها ،استفادهی بهینه از منابع ،جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه و تقلب و شناسایی
الگوهای ارتباطی میتواند از اهداف اصلی استفاده از تکنیکهای دادهکاوی باشند .به
برخی از کاربردهای دادهکاوی در این حوزه به صورت مختصر در ادامه اشاره میکنیم.
 دادههای مخابراتی با صفاتخاصه و ابعادی نظیر زمان مکالمه ،محل جغرافیایی
طرفین مکالمه ،نوع مکالمه و تاریخ آن یک دادهی چندبُعدی تلقی میشود.
استفاده از ابزاری جهت تحلیل و بررسی این دادهها میتواند نتایج مناسبی را به
همراه داشته باشد .کشف مشارکت و الگوهای مکرر در این دادهها باعث ارتقای
سرویسهای مخابراتی خواهد شد .با یافتن الگوهای مکرر قادریم سرویسهای
خاصی مانند تلفنهای همراه را در زمانها و مکانهای مشخص ارتقا دهیم.
 هر ساله حمالت مختلف سایبری که به موسسات مخابراتی میشود ،برای آنها
هزینههای زیادی را به دنبال دارد .این مسئله بسیار مهم است که قادر باشیم
کاربران فریبکار را از دیگران تشخیص دهیم .الگوریتمهایی در دادهکاوی که
میتواند این الگوهای خارج از محدوده را تشخیص دهند ،در این نوع از مسائل
قادر است به کاربران و مدیران کمک کند.
 از آنجا که امروزه سرویسهای مخابراتی فقط به سرویسهای تلفنی محدود
نمیشوند و سرویسهایی نظیر اینترنت را نیز در دستور کار خود دارند ،تحلیل این
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دادهها نیز مسیر را برای سرویسدهی بهتر آماده میکند .برخی از این سرویسها
دارای تنوع دادهای هستند و برای تحلیل آنها به تکنیکهای خاص نیاز است.
برای مثال مجموعه دادههایی که از یک دستگاه  GPSجمعآوری میشوند،
دادههای مکانمحور 0هستند و اطالعات مکانی را در خود ذخیره میکنند و
ساختار مخصوص به خود را دارند.
 )11-1-4دادهکاوی و بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیک 2شاخهای از علم زیستشناسی است که به ذخیره و تحلیل و تفسیر
اطالعات آزمایشگاهی میپردازد .هدف اصلی بیوانفورماتیک استخراج اطالعات و
شناسایی روابط بین مجموعه اطالعات انبوهی است که در علم زیستشناسی به دست
آمده است .اغلب دادهها شامل توالی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ،ساختارهای پروتئینی،
پروفایلهای بیان ژن ،مسیرهای متابولیکی یا بیوشیمیایی هستند .از نقطه نظر علم
زیستشناسی میتوان گفت که بیوانفورماتیک عبارت است از ذخیرهسازی و تجزیه و
تحلیل و بازیابی دادههای زیستی ،توالی اسیدهای نوکلئیک ،توالیهای پروتئینی و
اطالعات ساختاری است.
چندین پایگاه دادهی معروف در زیستشناسی مولکولی وجود دارند که در آن توالیهای
زیادی را میتوان یافت .تعداد توالیهای موجود در این پایگاه دادهها به قدری زیاد است
که نیاز به الگوریتمهای کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل آنها به خوبی احساس میشود.
در ضمن تعداد این پایگاهدادهها و محتویات آنها به سرعت در حال رشد است .بنابراین با
توجه به حجم بسیار باالی دادهها ،علم بیوانفورماتیک درصدد برآمده است تا با کمک
روشهایی چون دادهکاوی به بررسی کارآمد و مدیریت بهتر اطالعات مختلف بتواند
تجزیه و تحلیل انواع مختلف دادهها(مانند توالیهای  DNAو پروتئین ،تعیین و پیشبینی
ساختارهای پروتئینی و چارچوب عمل ژن) را به درستی انجام دهد.

Spatial Dataset
Bioinformatic

1
2
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حوزهی عمل در علم بیوانفورماتیک به طور عمده شامل سه حوزهی تجزیه و تحلیل
توالیهای مولکولی ،ساختارهای مولکولی و تجزیه و تحلیل عملکردهای مولکولی است.
تکنیکهای مختلف دادهکاوی مانند طبقهبندی ،خوشهبندی و قوانین انجمنی را میتوان
برای تحلیل دادهها در این حوزه به کار برد .اما یافتن توالیهای مکرر از رایجترین
عملیاتی هستند که در آن دادهکاوی به کمک علم بیوانفورماتیک آمده است .منصفانه
نیست که بخش کوچکی از یک کتاب را به کاربرد دادهکاوی در علم بیوانفورماتیک
تخصیص دهیم ،چرا که مطالب در این حوزه بسیار وسیع است و ما این کار را به عهده
متخصصین خودش واگذار میکنیم.
 )11-2نکاتی در مورد محصوالت تجاری دادهکاوی
اگر چه دادهکاوی یک حوزهی علمی تقریباً جدید تلقی میشود و هنوز کارهای انجام نشده
در آن بسیار است ،اما میتوان محصوالت و برنامههای کاربردی متنوعی را در این حوزه
در بازار پیدا کرد .بنابراین با این تاریخچهی کوتاه ،افزایش ویژگیهای متنوع و یافتن یک
زبان استاندارد و بررسی بسیاری از موارد دیگر در دستور کار محققان این زمینه قرار دارند.
در این بخش نکاتی پیرامون چگونگی انتخاب یک محصول تجاری دادهکاوی و همچنین
اشارهای کوتاه به چند برنامهی کاربردی موجود در این زمینه خواهیم داشت .شاید ذکر
مکرر این نکته ماللآور باشد که یادآوری کنیم بررسی هر یک از محصوالت تجاری
دادهکاوی نیاز به فرصت و فضای مناسب و بیشتری جهت نمایش جزئیات هر یک از آنها
دارد.
 )11-2-1موضوعاتی چند جهت چگونگی انتخاب یک سیستم
بدون شک با تنوع نرمافزارهای موجود در زمینههای مختلف ،یکی از دغدغههای بزرگ
کاربران انتخاب بهترین از میان آنها است .برخی از سیستمهای نرمافزاری کنونی مانند
سیستمهای مدیریت پایگاه دادهی رابطهای ،پیشرفتهای شایانی را داشتهاند و بسیاری از
آنها دارای ویژگیهای مشترک و یکسانی هستند .اما نوپا بودن سیستمهای دادهکاوی
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باعث شده است که اشتراکهای زیادی میان آنها مشاهده نشود .از این رو معیارها و
شرایطی جهت انتخاب یکی از آنها وجود دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
 اکثر سیستمهای دادهکاوی در دسترس با دادههای مبتنی بر رکورد و جدولی کار
میکنند .عملکرد بسیاری از روشها و الگوریتمهای دادهکاوی به نوع دادههای
ورودی این تکنیکها بستگی دارد .بنابراین شاید مجبور باشیم از یک سیستم
دادهکاوی مشخص جهت کار بر روی دادهها استفاده کنیم که دادههایی همچون
متن ،چندرسانهای و  ...را پشتیبانی میکند .هرچند محصوالت کمپانیها معموالً
به صورتی است که ترجیح میدهند بسیاری از روشهای دادهکاوی را در خود
جای دهند ،اما نوع دادههایی که کاربر با آنها سروکار دارد در انتخاب بستهی
نرمافزاری بی تأثیر نیست.
 امکانات سختافزاری و نرمافزاری نیز در انتخاب یک محصول موثر است .اغلب
به دلیل پیشرفت خوب و سریع در سختافزارها در این مورد محدودیتی دیده
نمیشود .اما سیستم عاملها میتوانند انتخاب شما را در محصول نرمافزاری
تحتالشعاع خود قرار دهند .اکثر سیستمعاملهای محبوب و رایج مانند یونیکس
و ویندوز پذیرای اغلب نرمافزارهای دادهکاوی هستند ،هر چند برخی از آنها
سیستمعاملهای دیگر را نیز پشتیبانی میکنند.
 شاید بدون اغراق بتوان ادعا نمود که تنوع الگوریتمهای موجود در یک بستهی
نرمافزاری دادهکاوی اولین عاملی است که در انتخاب آن توسط کاربر بررسی
میشود .برخی از این بستهها فقط تعداد محدودی از تکنیکها و الگوریتمها را
پشتیبانی میکنند .بعضی دیگر طیف وسیعی از روشها را در خود دارند ،ولی
برای هر یک از روشها دارای الگوریتمهای کم و محدودی هستند .بدون شک
سیستمهایی که از تکنیکهای مختلفی مانند طبقهبندی ،خوشهبندی و قوانین
انجمنی پشتیبانی میکنند و برای هر یک از آنها الگوریتمهای متعددی را تحت
اختیار کاربر قرار میدهند از انعطافپذیری باالتری برخوردارند .برای بسیاری از
مسائل شاید بهتر باشد کاربران نتایج خروجی چندین الگوریتم مختلف دادهکاوی
را مشاهده و تحلیل کنند.
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 همانطور که در فصلهای قبلی نیز به آن اشاره شد ،قابلیت مقیاسپذیری
الگوریتمها یکی از مزایای مهم آنها محسوب میشود .یک الگوریتم هنگامی
مقیاسپذیر خواهد بود که با افزایش حجم دادهها سرعت اجرای الگوریتم به
صورت تقریباً خطی رشد کند .یافتن نرمافزارهایی که با حجم باالی دادهها (چه
از نظر تعداد نمونهها و چه از نظر ابعاد) به خوبی کنار میآیند ،چالش بزرگی
است که محققان حوزهی دادهکاوی را به تالش جهت یافتن الگوریتمهای
مناسب وادار نموده است.
 وجود ابزارهای بصریسازی مناسب در سیستمهای دادهکاوی ،کاربران را در
تحلیل راحتتر ودقیقتر کمک میکند .اغلب نمایش یک عکس و یا تصویر
ارزشی برابر با صدها کلمه در بر دارد .ابزار تجسمسازی و نمایش میتواند جهت
نمایش مناسب دادهها ،نتایج و یا فرایند دادهکاوی استفاده شود .تنوع ،کیفیت و
انعطافپذیری این گونه ابزارها میتواند به شدت جذابیت و قابلیت تفسیر سادهتر
نتایج دادهکاوی را به دنبال داشته باشد.
 عدم وجود یک واسط کاربر مناسب میتواند شکست یک بستهی نرمافزاری
قدرتمند را به دنبال داشته باشد .واسطی که میتوان از آن به راحتی استفاده
نمود و دارای گرافیک مناسبی است یک مزیت مهم برای سیستمهای دادهکاوی
تلقی میشود .فقدان یک زبان استاندارد برای دادهکاوی نیز یکی از مشکالتی
است که شرکتهای تولید نرمافزار را درگیر کرده است .البته اخیراً تالشهایی
برای معرفی و استانداردسازی زبانهای پرسوجوی دادهکاوی انجام شده است
که میتوان از آن بین به موردهایی نظیر  OLE DBمایکروسافت و
 PMMLو همچنین  CRISP-DMاشاره نمود.
 )11-2-2چند بستهی نرمافزاری دادهکاوی
در این بخش بطور خالصه به نام برخی از سیستمهای تجاری دادهکاوی اشارهای میکنیم
تا خوانندهی کتاب بداند در زمان طبع آن چه نرمافزارهایی در دسترس بودند .البته بسیاری
از این نرمافزارها هر ساله نسخهها و ویرایشهای جدیدتری را به بازار عرضه میکنند که
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دارای امکانات بهتری نسبت به نسخههای قبلی آنها است .میتوان این نرمافزارها را با
دیدگاههای متفاوتی دستهبندی نمود .برای مثال بعضی از آنها نرمافزارهای آماری شناخته
میشوند و بعضی دیگر از زاویهی دید پایگاهدادهها طراحی شدهاند .اما از آنجا که قصد
نداریم به جزییات آنها بپردازیم ،این کار را به عهدهی خواننده گذاشته تا اگر مایل باشد با
رفتن به سایت محصول مورد نظر اطالعات بیشتری کسب کند.
 نرمافزار  WEKAیک بستهی نرمافزاری منبعباز است که دانشگاهی در نیوزلند
آن را با جاوا طراحی و پیادهسازی نموده است .این نرمافزار شامل مجموعهای از
الگوریتمهای دادهکاوی مانند طبقهبندی ،خوشهبندی ،رگرسیون ،عملیاتی جهت
پیشپردازش دادهها ،یافتن وابستگیها و ابزاری برای بصریسازی است .شکل
 01-0تصویری از محیط این برنامه را نشان میدهد ،که در آن یک درخت
تصمیم رسم شدهاست.

شکل  :01-0تصویری از برنامهی کاربردی WEKA
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 کمپانی  IBMمحصول دادهکاوی  Intelligent Minerرا همراه با طیف
وسیعی از تکنیکهای دادهکاوی شامل طبقهبندی ،رگرسیون ،مدلسازی جهت
تخمین ،خوشهبندی ،کاوش وابستگیها و تحلیل الگوهای مکرر ارائه کرده است.
جعبه ابزارهایی برای الگوریتمهای شبکههای عصبی ،روشهای آماری ،ابزار
آمادهسازی دادهها و همچنین بصریسازی دادهها را میتوانید به این نرمافزار
اضافه کنید .ویژگی شاخص این نرمافزار قابلیت مقیاسپذیری الگوریتمهای
دادهکاوی موجود در آن و نزدیکی آن با سیستم پایگاه دادهی رابطهای DB2
است.
 نرمافزار  Enterprise Minerتوسط شرکت  SASتوسعه داده شده است و
همانند دیگر محصوالت شامل تکنیکهای طبقهبندی ،رگرسیون ،خوشهبندی،
کاوش وابستگیها ،تحلیل دادههای نوع سریهای زمانی و همچنین بستهی
نرمافزاری جهت تحلیلهای آماری است .تنوع ابزارهایی که برای تحلیلهای
آماری در این نرمافزار وجود دارد ،مشخصهی بارز آن است که البته قدمت
شرکت  SASدر این حوزه آن را باعث شده است.
 SQL Server 2005 از مایکروسافت یک سیستم مدیریت پایگاه داده است
که چندین تابع دادهکاوی را در سیستم پایگاه دادهی رابطهای خود و محیطهای
سیستم انباردادهها گنجانده است .کاوش وابستگیها ،طبقهبندی (درخت تصمیم،
بیز و الگوریتمهای شبکه عصبی) ،درختان رگرسیون ،خوشهبندی و تحلیل
سریهای زمانی را میتوان در آن یافت .با توجه به اینکه این بانک اطالعاتی به
عنوان یکی از قویترین سیستمهای مدیریت پایگاه دادهی رابطهای مخصوصاً با
حجم باالی داده شناخته میشود ،استفاده از آن در دادهکاوی جهت کار با حجم
وسیع دادهها میتواند انتخاب خوبی باشد.
 شرکت  SPSSنرمافزار  Clementineرا برای کاربران آمار و دادهکاوی تهیه
نموده است .در این نرمافزار میتوانید مجموعهای از توابع را برای طبقهبندی،
خوشهبندی ،تخمین و کاوش وابستگیها پیدا کنید .یکی از ویژگیهای مهم این
نرمافزار واسط کاربری است که به صورت شئیگرا توسعه یافته و به کاربران
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الگوریتمها اجازه میدهد تا به محیط برنامهنویسی بصری اضافه شوند .در شکل
 01-2تصویری از یک مثال در محیط این نرمافزار نشان داده شده است.

شکل  :01-2تصویری از نرمافزار Clementine

 نرمافزار  MineSetدر سال  0888توسط  SGIمعرفی شد و شامل کاوش
قوانین وابستگی ،طبقهبندی و همچنین ابزارهای پیشرفتهی آماری و قدرتمند
بصریسازی است .ویژگی ممیزهی آن ابزار قدرتمند گرافیکی آن است که این
نرمافزار را به نحوی از دیگر محصوالت جدا میسازد.
 نرمافزار  Insightful Minerاز شرکت  Insightfulهم دارای چندین
روش دادهکاوی شامل پاالیش دادهها ،طبقهبندی ،تخمین ،خوشهبندی ،بستهی
تحلیل آماری همراه با ابزار بصریسازی است .ویژگی خاصی که در آن میتوان
مشاهده کرد ،واسط بصری آن است که کاربر را قادر میسازد با اتصال اجزاء و
بخشها مستندسازی کند.
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 نرمافزار منبعباز  RapidMinerاز گروه  Rapid-Iمحصولی است که دارای
امکاناتی جهت پیشپردازش دادهها و تکنیکهای متنوع دادهکاوی از جمله
طبقهبندی ،خوشهبندی ،تخمین و کاوش وابستگیها است .این نرمافزار با
مجموعه بستههایی که به آن افزوده میشود ،میتواند با دادههای حجیم نیز به
خوبی عمل کند .این بستهها به قدرت نرمافزار میافزایند .برای مثال بستهی
متنکاوی باعث میشود تا کاربر بتواند الگوریتمها را بر روی مجموعه دادههای
نیمهساختیافته اجرا کند .در ضمن میتوان الگوریتمهای  WEKAرا وارد این
نرمافزار نمود و از آنها نیز استفاده کرد .در شکل  01-0میتوانید رابط کاربر این
نرمافزار را مشاهده کنید.

شکل  :01-0رابط کاربر نرمافزار RapidMiner
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بدون شک بستههای نرمافزاری دیگری را نیز میتوان یافت که شاید به صورت خاص
برای تکنیکهای مشخص دادهکاوی پیادهسازی شدهاند .برای مثال  CARTنرمافزاری
است که از نامش نیز میتوان حدس زد ،جهت ساخت درختان تصمیم و رگرسیون استفاده
میشود.
 )11-3شکلهای دیگری از دادهکاوی
در فصلهای قبلی به معرفی مفاهیم اساسی و تکنیکهای دادهکاوی پرداختیم .مجموعه
دادههای ورودی در الگوریتمهای مطالعه شده معموالً از ساختار سادهای برخوردار بودند.
جداول در مدل رابطهای ،پایگاه دادهی تراکنشی و انبار دادهها از این ساختارها به شمار
میروند .رشد بیرویهی دادهها در شکلها و ساختارهای پیچیدهتر روشهای دادهکاوی را
نیز تحت تأثیر خود قرار داده است .در این بخش بصورت خالصه چگونگی برخورد
تکنیکهای دادهکاوی را با این نوع از دادههای خاص بررسی میکنیم .کاوش در میان
دادههای متنی یا بصورت خالصه متنکاوی ،یافتن الگوهای مفید در مجموعه دادههای
چندرسانهای ،کار بر روی گرافها ،جستجو در دادههای وب یا وبکاوی و استخراج الگوها
از میان دادههای مکانی موضوعات اصلی این بخش را تشکیل میدهند .هر یک از این
موضوعات نیاز به بحث گستردهای دارد که از حدود کتاب حاضر خارج است.
 )11-3-1متنکاوی

1

اکثر روشهای دادهکاوی بر روی دادههای ساختیافته مانند جداول متمرکز هستند ،حال
آنکه حجم وسیعی از اطالعات در دسترس در دنیای بیرون در پایگاه دادهی متنی ذخیره
شدهاند .این پایگاه داده شامل مجموعهی بزرگی از مستندات متنی مانند کتابها ،مقاالت،
کتابخانههای دیجیتال و صفحات وب میشوند .امروزه بسیاری از سازمانها اطالعات خود
را در قالب متن نگهداری میکنند و این موضوع اهمیت استفاده از تکنیکهای دادهکاوی
را برای این نوع از دادهها دوچندان کرده است .عموماً این دادهها نیمهساختیافته هستند.
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برای مثال یک مقاله را درنظر بگیرید .این سند شامل برخی از ویژگیهای ساختیافته
مانند عنوان ،نویسنده ،تاریخ چاپ و ...و همچنین شامل واژههایی است که از هیچ
ساختاری (صرفهنظر از ساختمان یک جمله) پیروی نمیکنند .تحقیقات فراوانی بر روی
دادههای نیمهساختیافته صورت گرفته است و به عالوه تکنیکهای بازیابی اطالعات نیز
جهت کار بر روی اسناد غیرساختیافته توسعه داده شده است .تکنیکهای سنتی قبلی
جهت بازیابی اطالعات در میان حجم وسیعی از دادهها کافی نیستند .کاربران به ابزاری
نیاز دارند تا اسناد مختلف را مقایسه کنند و یا یک رتبهبندی بین آنها داشته باشند .یافتن
الگوها در این متون میتواند برای کاربر مفید باشد .به همین دلیل متنکاوی به یک
شاخهی محبوب در موضوع دادهکاوی تبدیل شده است.
برای سالها حوزهی بازیابی اطالعات همراه با سیستمهای پایگاه دادهها به صورت موازی
توسعه یافتهاند .برخالف سیستمهای پایگاه دادهها که بر روی پرسوجو و پردازش
تراکنشهای دادههای ساختیافته متمرکز شده است ،دغدغهی حوزهی بازیابی اطالعات،
سازماندهی و بازیابی اطالعات از حجم وسیعی از مستندات متنی است .از آنجا که هر یک
از این دو بر روی نوع دادههای خاص خود کار میکنند ،در برخی از ویژگیها با یکدیگر
متفاوتند .برای مثال الزم نیست به مفاهیمی چون کنترل همروندی ،0ترمیم 2و مدیریت
تراکنشها در بازیابی اطالعات توجه شود و در این شاخه با مسائلی چون کار بر روی
مستندات غیرساختیافته و یا جستجوی تقریبی بر اساس کلمات کلیدی مواجه میشویم.
قرار دادن اسناد مرتبط با یکدیگر در یک گروه که بر اساس پرسوجوی کاربر جمعآوری
شده است ،از نمونه مسائلی است که در بازیابی اطالعات مطرح است .این مجموعه اسناد
که در یک گروه قرار گرفتهاند ،میتواند شامل مجموعهای از کلمات کلیدی باشند که
اطالعات الزم را در خود نگهداری میکنند .روشهای متعددی برای بازیابی متن و
همچنین ارزشیابی دقت و صحت خروجی آنها وجود دارند .موضوع دیگری که میتوان در
مورد پایگاه دادههای متنی ابراز نمود ،حجم باالی تعداد اسناد و همینطور واژههای موجود
در هر یک از آنها است .ابعاد باال در این نوع از دادهها نیز باعث ناکارآمد بودن محاسبات
Concurrency Control
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بر روی آن خواهد شد .به عالوه در تبدیل دادههای متنی به شکل جدول با بردارها و
ماتریسهای خالی روبرو هستیم که در آن تشخیص ارتباط میان واژهها ما را با چالش
دیگری روبرو میکند .جهت غلبه بر این مشکالت میتوان از تکنیکهای کاهش ابعاد
برای متون استفاده نمود.
بازیابی مبتنی بر شباهت و یا مبتنی بر کلمات کلیدی کمک شایانی به ما میکنند ،اما
دادهکاوی یک قدم فراتر میرود و با کمک طبقهبندی یا خوشهبندی اسناد به استخراج
دانش از دادههای متنی نیمهساختیافته میپردازد .جهت اطالع بیشتر و دقیقتر در مورد
متنکاوی به مراجعی که در انتهای فصل معرفی شدهاند ،میتوانید رجوع کنید.
 )11-3-2وبکاوی

1

با افزایش چشمگیر حجم دادهها و همچنین توسعهی وب ،نیاز به روشها و تکنیکهایی
جهت استخراج دانش از این حجم انبوه بیش از پیش احساس میشود .در وبکاوی با به
کارگیری تکنیکهای دادهکاوی به کشف خودکار اطالعات از اسناد و سرویسهای وب
میپردازیم .وب دارای خصوصیات منحصر به فردی است که کاوش و استخراج اطالعات
مفید از دادههایی با این مشخصات چالش بزرگی تلقی میشود .اجازه دهید برخی از آنها را
در ادامه مرور کنیم.
 حجم دادهها و اطالعات بر روی وب بسیار زیاد است و هر روزه نیز رو به
افزایش است .تقریباً هر چیزی را بر روی وب میتوان یافت .به عبارت دیگر
دادهها میتوانند از هر نوعی باشند .برای مثال جداول که ساختیافته هستند و یا
صفحات وب و متون که به ترتیب در دادههای نیمهساختیافته و غیرساختیافته
گنجانده میشوند .فایلهای چندرسانهای نیز مانند تصاویر و صداها از جایگاه
ویژهای بر روی وب برخوردارند.
 دادهها بر روی وب معموالً ناهمگن 2هستند .بدین ترتیب ،در هنگام جمعآوری
اطالعات از منابع مختلف با چالش بزرگی روبرو خواهیم بود.
Web Mining
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 حجم وسیعی از اطالعات بر روی وب به یکدیگر لینک (پیوند) شدهاند .این
لینکها در واقع صفحات وب را به یکدیگر پیوند میزنند .صفحاتی که توسط
بسیاری از صفحات وب دیگر لینک میخورند ،صفحات پراهمیتی هستند .چرا
که این موضوع نشان میدهد که کاربران به این صفحات بیشتر اعتماد دارند و
به آن رجوع میکنند.
 دادههای نامربوط و مزاحم بر روی وب یافت میشوند .یک صفحهی وب شامل
اطالعاتی مانند تبلیغات است که ممکن است کاربر به این اطالعات نیازی
نداشته باشد .بخشی از آنها مفیدند و لذا قبل از اِعمال دادهکاوی شاید بهتر باشد
تا دادههای مربوط جداسازی شوند .در ضمن به دلیل عدم هیچگونه کنترل
محتوایی ،هر شخص میتواند هر چه را که مایل باشد در وب قرار دهد .به
همین دلیل حجم وسیعی از اطالعات موجود در وب دارای کیفیت مناسب
نیستند و حتی میتوانند گمراه کننده نیز باشند.
 میتوان گفت وب یک محیط پویاست .اطالعات بر روی آن مدام در حال تغییر
است .اجرای الگوریتمهای دادهکاوی همراه با تغییر مدام دادهها بر روی وب
موضوع بسیار مهمی در بسیاری از کاربردهای عملی محسوب میشود .وب
همانند یک جامعهی مجازی است .به این معنی که فقط شامل دادهها و
اطالعات نیست ،بلکه تعامل میان مردم ،سازمانها و سیستمهای خودکار را نیز
شامل میشود .هر شخص یا سازمان قادر است آزادانه نظرات و دیدگاههای خود
را برای نمایش دیگران بر روی وب قرار دهد.
تمام خصوصیات اشاره شده در باال و همچنین بسیاری از خصوصیات دیگر چالشها و
فرصتهایی را برای کشف و استخراج دانش از وب ایجاد میکند .اگر چه در وبکاوی
بسیاری از الگوریتمهای دادهکاوی استفاده میشوند ،اما به دلیل ناهمگن بودن دادهها و
همچنین ماهیت غیرساختیافته و نیمهساختیافتهی دادههای وب ،این الگوریتمها باید به
طرز قابل مالحظهای تعمیم داده شوند .در این چند سال اخیر الگوریتمهای جدیدی نیز
برای وبکاوی طراحی و ارائه شدهاند.
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مجموعه وظایف وبکاوی را میتوان در سه دستهی کاوش ساختاری وب ،0کاوش
محتوایی وب 2و کاوش استفاده از وب 0گروهبندی نمود.
نمایش ساختار وب به عهدهی لینکها است و کاوش ساختاری وب به استخراج دانش
مفید از میان این لینکها میپردازد .اهمیت یک صفحهی وب به این طریق مشخص
میشود که میتواند برای موتورهای جستجو مفید باشد .تکنیکهای دادهکاوی سنتی فاقد
روشهایی هستند که ساختار پیوندخورده شده میان چند نمونه داده را بررسی کنند.
محتویات صفحات وب نیز دارای اطالعات مفیدی است که با طبقهبندی و خوشهبندی
آنها میتوان به نتایج مناسبی دست یافت .این تکنیکها مشابه همانهایی هستند که در
فصلهای قبل توضیح داده شدند .اما الگوهایی نیز ممکن است در محتویات صفحات وب
وجود داشته باشند که الگوریتمهای قبلی قادر به یافتن آنها نباشند.
بدون شک بررسی و ردیابی مسیرهایی از لینکها که کاربران دنبال میکنند ،یکی از
اهداف اصلی در تکنیکهای وبکاوی است .جهت کاوش استفاده از وب میتوان بسیاری
از الگوریتمهای دادهکاوی را استفاده نمود .برای مثال یافتن توالیهای مکرر عالیق
کاربران را هدف قرار میدهد.
فرایند وبکاوی مشابه فرایندی است که در دادهکاوی انجام میشود و تفاوت اصلی در
جمعآوری دادهها خالصه میشود .در حالی که دادهکاوی سنتی با دادههای جمعآوری شده
در انبار دادهها سروکار دارد ،برای وبکاوی جمعآوری دادهها مرحلهی مهمی از این فرایند
محسوب میشود ،به خصوص در کاوش ساختاری و محتوایی وب که مجبور خواهید بود
تعداد صفحات وب زیادی را پیمایش کنید.
به هر حال به دلیل تنوع و غنی بودن اطالعات موجود بر روی وب ،تکنیکهای مختلفی
برای وبکاوی وجود دارند که حتی در کتابهای وبکاوی نیز همهی آنها پوشش داده
نمیشوند .در انتهای فصل به برخی از منابع وبکاوی اشارهای شده است.
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شاید این ادعا گزاف نباشد که در میان انواع ساختمان دادهها گرافها در مدلسازی
ساختارهای پیچیده از اهمیت باالیی برخوردارند .استفادهی کاربردی آنرا میتوان در
طراحی مدارات الکترونیکی ،تصاویر ،ساختمان پروتئینها ،شبکههای زیستشناختی ،وب و
حتی اسناد  XMLمشاهده نمود .بسیاری از الگوریتمهای جستجوی گرافها برای
کاربردهایی چون بینایی ماشین ،شاخصبندی ویدئو و بازیابی متون توسعه یافتهاند .با
افزایش تقاضا جهت دادههای ساختیافته ،گرافکاوی نیز به عنوان یکی از موضوعات
مورد بحث و مهم در دادهکاوی مطرح شده است.
از میان عملیاتی که برروی گرافها انجام میشوند ،یافتن الگوهای مکرر (زیرگرافها) از
اساسیترین و رایجترین آن به شمار میرود .توصیف مجموعه گرافها ،تشخیص تمایز
میان آنها ،طبقهبندی و خوشهبندی گرافها ،ساخت شاخص برای آنها و همچنین
تسهیالتی جهت جستجو در گرافها از مزایای یافتن الگوهای مکرر در گرافها محسوب
میشوند .به همین دلیل تکنیکهای متعددی برای یافتن الگوهای مکرر ارائه شدهاند که
هر یک در شرایط مشخصی به صورت بهینه عمل میکنند .الگوریتمهایی که در فصل
قوانین انجمنی توضیح داده شدند را میتوان با تغییراتی برای گرافها نیز استفاده کرد.
برای مثال استفاده از الگوریتمی موسوم به  Aprioriو همچنین روش کاراتری به نام
 FP-Growthرا میتوان برای گرافها استفاده کرد .محدودیتهایی که توسط کاربران
مشخص میشوند به الگوریتمهای گرافکاوی کمک خواهد کرد تا الگوهای مناسب و
جالبی را تحت اختیار کاربر قرار دهند.
گستردگی استفاده از گرافها باعث شده است تا گرافکاوی به حوزهی محبوبی میان
محققان تبدیل شود .برای مثال تحلیل شبکههای اجتماعی یکی از کاربردهایی است که
مفهوم گراف در آن نقش به سزایی دارد .در این گراف گرهها نمایندهی نمونهها و یالها
روابط میان آنها را منعکس میکنند .روشهای دادهکاوی برای تحلیل شبکههای اجتماعی
به دنبال بررسی یالها و پیوندهای میان گرههای این گراف میپردازند .منابع بسیاری

Graph Mining
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وجود دارند که به بررسی تکنیکهای دادهکاوی در گرافها توجه میکنند .اسامی برخی از
آنها را میتوان در انتهای فصل جستجو کنید.
 )11-3-4کاوش در دادههای چندرسانهای

1

یک سیستم پایگاه دادهی چندرسانهای مجموعهی وسیعی از دادههای چندرسانهای را
ذخیره و مدیریت میکند .این دادهها میتوانند صدا ،تصویر ،ویدئو ،گرافیک ،متن و حتی
دادههایی مانند صفحات وب باشند .امروزه ادواتی که این دادهها را تولید میکنند مانند
دوربینهای دیجیتال را میتوانیم هر جایی پیدا کنیم و در میان مردم رایج است .لذا پایگاه
دادهی چندرسانهای از محبوبیت باالیی برخوردار است .از آنجا که واژهی چندرسانهای
طیف وسیعی از انواع دادهها را تشکیل میدهد ،اغلب برای بیان روشهای دادهکاوی بر
روی دادههای چندرسانهای نوع داده (تصویر ،صدا ،متن )...،مشخص میشود .این بدین
معنی است که تعمیم تکنیکها به ماهیت داده بستگی خواهد داشت .برخی از موضوعات
قابل بررسی و مهم در این حوزه به قرار زیر هستند:
 بررسی شباهت میان دادههای چندرسانهای از مسائلی است که اغلب به آن
پرداخته میشود .این عمل میتواند با دو دیدگاه و یا با دو صورت انجام شود.
یک نوع آن بر اساس توصیف دادهها مانند کلمات کلیدی ،اندازه و زمان ایجاد
دادههای چندرسانهای اجرا میشود .دیدگاه دیگر مربوط به سیستمهایی است که
بر اساس محتوا عمل میکنند .الگوها و شکلهایی را که در مجموعه دادههای
چندرسانهای (به خصوص تصاویر) میتوان یافت ،پایهی اصلی معیار شباهت قرار
میدهند.
 جهت تسهیل در تحلیل و بررسی چندبُعدی دادههای چندرسانهای ،مانند دیگر
دادهها میتوان انبار دادههایی را طراحی نمود .ابعاد این انبار دادهها میتواند
شامل ویژگیهایی که در دادههای چندرسانهای هست ،باشد .هر چند این کار
مناسب است ،اما فراموش نکنید که ساخت یک انبار دادهها با ابعاد بسیار زیاد
Multimedia Mining
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آنهم برای دادههای چندرسانهای کار سادهای نیست .بنابراین تحقیقات بسیاری
نیاز است تا بر روی چگونگی طراحی یک انبار دادههای چندرسانهای متمرکز
شود و توازنی میان کارایی روش و قدرت نمایش برقرار کند.
 استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی جهت کاوش در دادههای چندرسانهای نیز
میتواند برای کاربردهایی نظیر نجوم ،زلزله و زمینشناسی مناسب باشد.
تکنیکهایی که در فصلهای قبلی برای مدلسازی و طبقهبندی ارائه شدند را
میتوان برای این نوع از دادهها نیز استفاده نمود.
 یافتن قوانین انجمنی درگیر میان دادههای چندرسانهای میتواند جالب باشد.
برای مثال قانونی شبیه "اگر در قسمت باالی تصویر حداقل  01درصد رنگ آبی
مشاهده شد ،این رنگ نشاندهندهی آسمان است ".و یا اینکه "چنانچه یک
تصویر دارای دو مربع آبی هماندازه باشد ،به احتمال معینی دارای یک دایرهی
قرمز نیز هست ".برای کاوش قوانین انجمنی ،دادههای چندرسانهای مانند
تصاویر تراکنشهای ما را تشکیل میدهند و الگوهای موجود در این دادهها
اقالم دادهی ما هستند.
 )11-3-5دادهکاوی مکانمحور

1

یک پایگاه دادهی مکانمحور شامل مجموعه دادههای زیادی در رابطه با مکان است.
نقشهها ،تصاویر پزشکی و الیههای تراشههای  VLSIنمونهای از این دادهها به شمار
میروند .این نوع از پایگاه دادهها دارای یک سری از ویژگیها هستند که بتوان آنرا از
پایگاه دادهی نوع رابطهای تشخیص داد.
امروزه دادهکاوی این نوع پایگاه داده بطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .در
تکنیکهای دادهکاوی مزبور الگوریتمها و روشهایی هستند که دادههایی دارای
مشخصات مکانی را تحلیل میکنند .با این کار الگوها و وابستگیهای مکانی در میان

Spatial Mining
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پدیدهها استخراج میشوند .در واقع هدف از تحلیل دادههای مکانمحور پاسخ دادن به
پرسشهایی است که در آن مکان و یا وابستگیهای مکانی مطرح باشند.
بر اساس نیازهای اطالعاتی میتوان تحلیلهای مکانمحور را در پنج نوع زیر جستجو
کرد:
 تحلیل الگوی نقطهای
 تحلیل شبکه

2

 مدلسازی مکانمحور
 تحلیل سطح

0

0

4

 تحلیل شبکهی شطرنجی گرید

5

نقاط ،خطوط و چندضلعیها از عناصر اصلی برای نمایش دادههای مکانی هستند و
اطالعاتی نظیر موقعیت ،6صفاتخاصهی دادهها ،توپولوژی ،0مجاورت و همسایگی،9
محدوده ،8اتصال 01وتقاطع در تحلیل مکانمحور از مهمترین اطالعات جهت مکانیابی به
شمار میروند.
مدلهای دادهای گوناگونی پیشنهاد و طراحی شدهاند که برای نگهداری این نوع از
اطالعات مناسبند .چالش اساسی در کار با این نوع از دادهها ،طراحی تکنیکهای کارا
جهت دادهکاوی است .این موضوع با توجه به حجم وسیع دادهها ،پیچیدگی و همچنین
روشهای دسترسی به دادههای مکانمحور ،حساسیت بیشتری به خود میگیرد .به منظور
کسب اطالعات بیشتر میتوانید به منابع ذکر شده در پایان فصل رجوع کنید.

1

Point Pattern Analysis
Network Analysis
3
Spatial Modeling
4
Surface Analysis
5
Grid Analysis
6
Location
7
Topology
8
Adjacency
9
Containment
10
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خالصه فصل
به دلیل آنکه دادهکاوی نسبتاً یک شاخهی جوان با کاربردهای متنوع را در بر میگیرد،
هنوز فاصلهی زیادی میان مفاهیم و روشهای دادهکاوی و ابزارهای موثر تولید شده برای
دادهکاوی وجود دارد .در این میان موسسات و سازمانهایی چون بانکها ،فروشگاهها و
شرکتهای مخابراتی به دلیل سرویسهای متعدد و حجم انبوهی از دادهها ،محیط
مطلوبی جهت استفاده از تکنیکهای دادهکاوی تلقی میشوند .حجم بسیاری از دادههای
جمعآوری شده در این موسسات و کمپانیها برای دادهکاوی کامل و قابل اعتمادند.
کیفیت خوب دادهها باعث میشود تا تحلیل دادهها و عملیات دادهکاوی تسهیل شوند.
با توجه به حجم بسیار باالی دادهها ،علم بیوانفورماتیک درصدد برآمده است تا با کمک
روشهایی چون دادهکاوی به بررسی کارآمد و مدیریت بهتر اطالعات مختلف بتواند
تجزیه و تحلیل انواع مختلف دادهها(مانند توالیهای  DNAو پروتئین ،تعیین و پیشبینی
ساختارهای پروتئینی و چارچوب عمل ژن) را به درستی انجام دهد.
اگر چه دادهکاوی یک حوزهی علمی تقریباً جدید تلقی میشود و هنوز کارهای انجام نشده
در آن بسیار است ،اما میتوان محصوالت و برنامههای کاربردی متنوعی را در این حوزه
در بازار پیدا کرد .پشتیبانی از تنوع دادهها ،امکان اجرا بر روی نرمافزار و سختافزارهای
مختلف ،وجود الگوریتمهای متنوع دادهکاوی ،قابلیت مقیاسپذیری الگوریتمها و وجود
ابزارهای بصریسازی مناسب از جمله مواردی هستند که در انتخاب یک محصول تجاری
دادهکاوی بایست به آنها توجه نمود.
امروزه بستههای نرمافزاری مختلفی را میتوان یافت که در زمینهی دادهکاوی امکاناتی را
تحت اختیار کاربران قرار میدهند .از این میان میتوان از Intelligent ،WEKA
،MineSet ،Clementine ،SQL Server ،Enterprise Miner ، Miner
 Insightful Minerو  RapidMinerنام برد.
رشد بیرویهی دادهها در شکلها و ساختارهای پیچیدهتر روشهای دادهکاوی را نیز تحت
تأثیر خود قرار داده است .چگونگی برخورد تکنیکهای دادهکاوی با این نوع از دادههای
خاص روشهای جدیدی را نیز میطلبد .کاوش در میان دادههای متنی یا بصورت خالصه
متنکاوی ،یافتن الگوهای مفید در دادههای چندرسانهای ،کار بر روی گرافها ،جستجو در
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دادههای وب یا وبکاوی و استخراج الگوها از میان دادههای مکانی موضوعاتی هستند که
امروزه دغدغهی زیادی را برای محققین ایجاد نمودهاند.
مراجع و منابع جهت مطالعهی بیشتر
رشد بیرویهی دادهها در شکلها و ساختارهای پیچیده روشهای دادهکاوی را نیز تحت
تأثیر خود قرار داده است .چگونگی برخورد تکنیکهای دادهکاوی با این نوع از دادههای
خاص در کتابها و مقاالت بسیاری بررسی شدهاند که در ادامه به بعضی از آنها اشارهای
خواهیم داشت.
تحلیل دادههای متنی به صورت گسترده با شاخهی بازیابی اطالعات عجین شده است.
برای کسب اطالعات در این زمینه میتوانید به ][BCC10] [CMS09
][Zha08] [MRS08] [GR04] [FS06] [Ber03] [BYRN11
] [MZ06] [BL09] [WIZD04و ] [PL07رجوع کنید.
وبکاوی نیز امروزه نظر محققین را به خود جلب نموده و کتابهایی مانند ][Ber03

] [Cha03aو ] [Liu06مراجع مناسبی در این زمینه هستند .همچنین تکنیکهای
وبکاوی باعث بهبود موتورهای جستجو در اینترنت شدهاند .برای کاوش در دادههای وب
منابع ] [MLSZ06] [CWL+08] [CDK+99] [KT99] [Kle99] [BP98و
] [Sil10را میتوانید استفاده کنید.
یافتن الگوهایی در گرافها نیز جنبهای دیگر از استفادهی تکنیکهای دادهکاوی با انواع
دادههاست .کتابها و مجموعه مقاالت بسیاری در این زمینه وجود دارند که ][HCD94

] [HWB+04] [BB02] [YH03a] [KK01] [YH02] [IWM98و
] [NK04از آن جمله هستند .پژوهشهایی نیز در زمینهی تحلیل شبکههای اطالعاتی و
اجتماعی انجام شدهاند ] [Wat03] [YHF10] [WF94] [EK10] [New10و
] .[NBW06مدلسازی آماری شبکهها نیز در ][Wat03] [FFF99] [AB99

] [KRR+00و ] [LKF05مطالعه شده است .الگوریتمهای خوشهبندی و رتبهبندی 0و
طبقهبندی در شبکهها را نیز میتوانید ][GFKT01] [Kle99] [BP98] [CDI98
Ranking
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][NGE- [SHZ+09] [KBDM09] [YHY05] [YHYY04] [NG04
] R09و ] [JSD+10پیدا کنید .جستجو بر مبنای تشابه و  OLAPدر شبکههای

اطالعاتی مطالب منابع ] [THP08و ] [CYZ+08را تشکیل میدهند .مطالب دیگر در
مورد شبکههای اطالعاتی و اجتماعی را در ] [KH09و ] [STH+10جستجو کنید.
کاوش در میان دادههای چندرسانهای ارتباط نزدیکی با حوزههای پردازش تصویر و
تشخیص الگو دارد و به همین دلیل کتب زیادی از جمله ][Rus06] [GW07

] [DHS01و ] [ZZ09در این باره به رشتهی تحریر درآمده است .جستجو و کاوش
دادههای چند رسانهای در ] [NRS99] [FL95] [FS93و ] [ZHZ00بررسی
شدهاند و در ] [HLZ02یک مرور بر روی روشهای کاوش دادههای تصویری انجام
شده است.
کاوش در میان دادههای مکان محور در مقاالت متعددی مثل ] [MH09و در کتابهای
زیادی مانند ] [SC03و ] [HLW07بررسی شده است .منابع ][MCK+04

] [TG01] [KH95] [SHK00و ] [HKGT03نیز در این زمینه مطالبی را بیان
نمودهاند .کاوش بر روی اشیاء متحرک 0در ][LHKG07] [TFPL04] [VGK02

] [LHW07و ] [LDH+10مطالعه شده است.
کتابهای مختلفی دربارهی پایگاه دادهی سریهای زمانی نوشته شده است ][BJR08

] [SS05] [Ham94] [Cha03b] [BD02و اِعمال تکنیکهای دادهکاوی بر روی
این نوع از دادهها نیز رایج است و نکاتی در این مورد را میتوانید در ][FRM94

] [ALSS95و ] [SZ04جستجو کنید.
دادههای رشتهای 2نیز از دسترس روشهای دادهکاوی دور نماندند و مدلسازی Cubeها
در این نوع دادهها در ] ،[CDH+02کاوش الگوهای مکرر در ] [MM02و
] ، [KPS03طبقهبندی دادههای رشتهای در
][AHWY04b

] [DH00] [WFYH03و

و خوشهبندی دادههای رشتهای در ] [GMMO00و

] [AHWY03مطالعه شدهاند.
Mining Moving Object Data
Stream Data
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برای دادهکاوی بصری 0کتابهای رایج ] [Tuf01] [Tuf97] [Tuf90و ][SD02

هستند .خالصهای از تکنیکهای بصریسازی در ] [Cle93بررسی شدهاند و کتاب
] [FGW01شامل مجموعه مقاالتی در این زمینه است.
بحث امنیت در دادهکاوی نیز از حوزههایی است که امروزه با حجم بسیار زیاد دادهها و در
دسترس بودن آنها مطرح است .کتابهای ] [VCZ10] [AY08] [Thu04و
] [FWFY10و مقاالت ] [ESAG02] [AS00و ] [VC03در این زمینه به
رشتهی تحریر درآمدهاند.

Visual Data Mining

1
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