e

عنوان:

مروری بر مبحث داده کاوی

استاد مربوطه :خانم دکتر محمدی
گردآورنده :فاطمه احمدنژادیان

پاییز و زمستان 97

بخش اول :مقدمه ای بر داده کاوی
در دو دهه قبل توانايي هاي فني بشر در براي توليد و جمع آوري دادهها به سرعت
افزايش يافته است .عواملي نظير استفاده گسترده از باركد براي توليدات تجاري ،به خدمت گرفتن
كامپيوتر در كسب و كار ،علوم ،خدمات دولتي و پيشرفت در وسائل جمع آوري داده ،از اسكن
كردن متون و تصاوير تا سيستمه اي سنجش از دور ماهواره اي ،در اين تغييرات نقش مهمي
دارند بطور كلي استفاده همگاني از وب و اينترنت به عنوان يك سيستم اطالع رساني جهاني ما را
مواجه با حجم زيادي از داده و اطالعات ميكند .اين رشد انفجاري در داده هاي ذخيره شده ،نياز
مبرم وجود تكنولوژي هاي جديد و ابزارهاي خودكاري را ايجاد كرده كه به صورت هوشمند به
انسان ياري رسانند تا اين حجم زياد داده را به اطالعات و دانش تبديل كند :داده كاوي به عنوان
يك راه حل براي اين مسائل مطرح مي باشد .در يك تعريف غير رسمي داده كاوي فرآيندي است،
خودكار براي استخراج الگوهايي كه دانش را بازنمايي مي كنند ،كه اين دانش به صورت ضمني در
پايگاه و ديگر مخازن بزرگ اطالعات ،ذخيره شده است .داده كاوي بطور همزمان از چندين رشته
 2داده هاي عظيم ،انباره داده علمي بهره مي برد نظير :تكنولوژي پايگاه داده ،هوش مصنوعي،
يادگيري ماشين ،شبكه هاي عصبي ،آمار ،شناسايي و بازنمايي بصري داده  ،محاسبات سرعت باال
 ،بازيابي اطالعات ، 4حصول دانش  3الگو ،سيستم هاي مبتني بر دانش 7 .داده كاوي در اواخر
دهه  1980پديدار گشته ،در دهه  1990گامهاي بلندي در اين شاخه از علم برداشته شده و
انتظار مي رود در اين قرن به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد اغلب به صورت مترادف يكديگر مورد
استفاده قرار مي گيرند 8 .واژه هاي «داده كاوي» و «كشف دانش در پايگاه داده »كشف دانش به
عنوان يك فرآيند در شكل 1-1نشان داده شده است .كشف دانش در پايگاه داده فرايند شناسايي
درست ،ساده ،مفيد ،و نهايتا الگوها و مدلهاي قابل فهم در داده ها مي باشد .داده كاوي ،مرحله اي
از فرايند كشف دانش مي باشد و شامل الگوريتمهاي مخصوص داده كاوي است ،بطوريكه ،تحت
محدوديتهاي مؤثر محاسباتي قابل قبول ،الگوها و يا مدلها را در داده كشف مي كند به بيان ساده
تر ،داده كاوي به فرايند استخراج دانش ناشناخته ،درست ،و بالقوه مفيد از داده اطالق مي شود.
تعريف ديگر اينست كه ،داده كاوي گونه اي از تكنيكها براي شناسايي اطالعات و يا دانش تصميم

گيري از قطعات داده مي باشد ،به نحوي كه با استخراج آنها،در حوزه هاي تصميم گيري ،پيش
بيني ،پيشگويي ،و تخمين مورد استفاده قرار گيرند .داده ها اغلب حجيم  ،اما بدون ارزش مي
باشند ،داده به تنهايي قابل استفاده نيست ،بلكه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده مي باشد .به
اين دليل گفته مي شود .اغلب به داده كاوي ،تحليل داده اي ثانويه چه چيزي سبب پيدايش داده
كاوي شده است؟ اصلي ترين دليلي كه باعث شد داده كاوي كانون توجهات در صنعت اطالعات
قرار بگيرد ،مساله در دسترس بودن حجم وسيعي از داده ها و نياز شديد به اينكه از اين داده ها
اطالعات و دانش سودمند استخراج كنيم .اطالعات و دانش بدست آمده در كاربردهاي وسيعي از
مديريت كسب و كار وكنترل توليد و تحليل بازار تا طراحي مهندسي و تحقيقات علمي مورد
استفاده قرار مي گيرد .داده كاوي را مي توان حاصل سير تكاملي طبيعي تكنولوژي اطالعات
دانست ،كه اين سير تكاملي ناشي از يك سير تكاملي در صنعت پايگاه داده مي باشد ،نظير
عمليات :جمع آوري داده ها وايجاد پايگاه داده ،مديريت داده و تحليل و فهم داده ها .در شكل2-1
اين روند تكاملي در پايگاه هاي داده نشان داده شده است.

شكل  1مراحل مختلف كشف دانش
تكامل تكنولوژي پايگاه داده و استفاده فراوان آن در كاربردهاي مختلف سبب جمع آوري حجم
فراواني داده شده است
ين داده هاي فراوان باعث ايجاد نياز براي ابزارهاي قدرتمند براي تحليل داده ها گشته ،زيرا در
حال حاضر به لحاظ داده ثروتمند هستيم ولي دچار كمبود اطالعات مي باشيم
ابزارهاي داده كاوي داده ها را آناليز مي كنند و الگوهاي دادهاي را كشف مي كنند كه مي توان از
آن در كاربردهايي نظير :تعيين استراتژي براي كسب و كار ،پايگاه دانش و تحقيقات علمي و
پزشكي ،استفاده كرد .شكاف موجود بينداده ها و اطالعات سبب ايجاد نياز براي ابزارهاي داده
كاوي شده است تا داده هاي بي ارزش را به دانشي ارزشمند تبديل كنيم
مراحل کشف دانش
كشف دانش داراي مراحل تكراري زير است:

 1پاكسازي داده ها (از بين بردن نويز و ناسازگاري داده ها)
 2يكپارچه سازي داده ها(چندين منبع داده تركيب مي شوند). 3انتخاب داده ها(داده هاي مرتبﻂ با آناليزازپايگاه داده بازيابي مي شوند). 4تبديل كردن داده ها(تبديل داده ها به فرمي كه مناسب براي داده كاوي باشد مﺜل خالصهسازي و همسانسازي)
5داده كاوي (فرايند اصلي كه روالهاي هوشمند براي استخراج الگوها از داده ها به كار گرفته ميشوند)
6ارزيابي الگو(براي مشخﺺ كردن الگوهاي صحيﺢ و مورد نظربه وسيله معيارهاي اندازه گيري)7ارائه دانش (يعني نمايش بصري ،تكنيكهاي بازنمايي دانش براي ارائه دانش كشف شده به كاربراستفاده ميشوند )

هر مرحله داده كاوي بايد با كاربر يا پايگاه دانش تعامل داشته باشد .الگوهاي كشف شده به كاربر
ارائه مي شوند و در صورت خواست او به عنوان دانش به پايگاه دانش اضافه مي شوند .توجه شود
كه بر طبق اين ديدگاه داده كاوي تنها يك مرحله از كل فرآيند است ،البته به عنوان يك مرحله
اساسي كه الگوهاي مخفي را آشكار مي سازد .با توجه به مطالب عنوان شده ،دراينجا تعريفي از
داده كاوي ارائه مي دهيم:

 -1پايگاه داده ،انباره داده يا ديگر مخازن اطالعات :كه از مجموعه اي از پايگاه داده ها ،انباره داده،
صفحه گسترده
ديگر انواع مخازن اطالعات .پاكسازي داده ها و تكنيكهاي يكپارچه سازي روي اين داده ها انجام
مي شود.
 -2سرويس دهنده پايگاه داده يا انباره داده :كه مسئول بازيابي داده هاي مرتبﻂ بر اساس نوع
درخواست داده كاوي كاربر مي باشد
 3پايگاه دانش :اين پايگاه از دانش زمينهتشكيل شده تا به جستجو كمك كند ،يا براي ارزيابي .الگوهاي يافته شده از آن استفاده مي شود.
 4موتور داده كاوي  :اين موتور جزء اصلي از سيستم داده كاوي است و به طور ايدآل شاملمجموعه اي از پيمانههايي نظير توصيف ،characterizationتداعي،Association
كالسبنديِ  ،Classificationآناليزخوشه ها  ،Cluster analysisو آناليز تكامل
وانحرافٍ  ،Evolution and division analysisاست.

 5پيمانه ارزيابي الگو :Pattern evaluation moduleاين جزء معيارهاي جﺬابيت
 Interesting measuresرا به كار مي بندد و با پيمانهء داده كاوي تعامل مي كند بدينصورت

كه تمركز آن بر جستجو بين الگوهاي جﺬاب مي باشد ،و از يك حد آستانه جﺬابيت استفاده مي
كند تاالگوهاي كشف شده را ارزيابي كند.
 6واسﻂ كاربرگرافيكي :hical User Interface (GUIاين پيمانه بين كاربر و سيستم دادهكاوي ارتباط برقرار مي كند ،به كاربر اجازه مي دهد تا با سيستم داده كاوي از طريق پرس
وجوارتباط برقرار كند ،اين جزء به كاربر اجازه مي دهد تا شماي پايگاه داده يا انباره داده را مرور
كرده ،الگوهاي يافته شده را ارزيابي كرده و الگوها را در فرمهاي بصري گوناگون بازنمايي كند
جایگاه داده کاوی در ميان علوم مختلف

ريشه هاي داده كاوي در ميان سه خانواده از علوم ،قابل پيگيري مي باشد مهمترين اين خانواده
ها ،آماركالسيك مي باشد .بدون آمار ،هيچ داده كاوي وجود نخواهد داشت ،بطوريكه آمار ،اساس
اغلب تكنولوژي هايي مي باشد كه داده كاوي بر روي آنها بنا مي شود .آمار كالسيك مفاهيمي
مانند تحليل رگرسيون ،توزيع استاندارد ،انحراف استاندارد ،واريانس ،تحليل خوشه ،و فاصله هاي
اطمينان را كه همه اين موارد براي مطالعه داده و ارتباط بين داده ها مي باشد ،را در بر مي گيرد.
مطمئنا تحليل آماري كالسيك نقش اساسي در تكنيكهاي داده كاوي ايفا مي كند.
دومين خانواده اي كه داده كاوي به آن تعلق دارد هوش مصنوعي مي باشد .هوش مصنوعي كه بر
پايه روشهاي ابتكاري مي باشد و با آمار ضديت دارد ،تالش دارد تا فرايندي مانند فكر انسان ،را
براي حل مسائل آماري بكار بندد.

چون اين رويكرد نياز به توان محاسباتي بااليي دارد ،تا اوايل دهه  1980عملي نشد .هوش
مصنوعي كاربردهاي كمي را ابتكاري مي باشد و با آمار ضديت دارد ،تالش دارد تا فرايندي مانند
فكر انسان ،را براي حل مسائل آماري بكار بندد.
سومين خانواده داده كاوي ،يادگيري ماشين مي باشد ،كه به مفهوم دقيقتر ،اجتماع آمار و هوش
مصنوعي مي باشد.
درحاليكه هوش مصنوعي نتوانست موفقيت تجاري كسب كند ،يادگيري ماشين در بسياري از
موارد جايگزين آن گرديد .از يادگيري ماشين به عنوان تحول هوش مصنوعي ياد شد ،چون
مخلوطي از روشهاي ابتكاري هوش مصنوعي به همراه تحليل آماري پيشرفته مي باشد .يادگيري
ماشين اجازه مي دهد تا برنامه هاي كامپيوتري در مورد داده اي كه آنها مطالعه مي كنند ،مانند
برنامه هايي كه تصميمهاي متفاوتي بر مبناي كيفيت داده مطالعه شده مي گيرند ،يادگيري
داشته باشند و براي مفاهيم پايه اي آن از آمار استفاده مي كنند و از الگوريتمها و روشهاي
ابتكاري هوش مصنوعي را براي رسيدن به هدف بهره مي گيرند

داده كاوي در بسياري از جهات ،سازگاري تكنيكهاي يادگيري ماشين با كاربردهاي تجاري است.
بهترين توصيف از داده كاوي بوسيله اجتماع آمار ،هوش مصنوعي و يادگيري ماشين بدست مي
آيد .اين تكنيكها سپس با كمك يكديگر ،براي مطالعه داده و پيدا كردن الگوهاي نهفته در آنها
استفاده مي شوند .بعضي از كاربردهاي داده كاوي به شرح زير است
•كاربردهاي معمول تجاري :از قبيل تحليل و مديريت بازار ،تحليل سبد بازار ،بازاريابي هدف ،فهم
رفتار مشتري ،تحليل و مديريت ريسك؛
•مديريت و كشف فريب :كشف فريب تلفني ،كشف فريبهاي بيمه اي و اتومبيل ،كشف حقه هاي
كارت اعتباري ،كشف تراكنشهاي مشكوك مالي (پولشويي)

متن كاوي
•پزشكي :كشف ارتباط عالمت و بيماري ،تحليل آرايه هاي  ، DNAتصاوير پزشكي؛
•ورزش :آمارهاي ورزشي؛
وب كاوي
:پيشنهاد صفحات مرتبﻂ ،بهبود ماشينهاي جستجوگر يا شخصي سازي حركت در وب
سايت؛
داده کاوی و انبار داده ها
معموال داده هايي كه در داده كاوي مورد استفاده قرار مي گيرند از يك انبار داده استخراج مي
گردند و در يك پايگاه اي ويژه براي داده كاوي قرار مي گيرند .يا مركز داده داده
اگر داده هاي انتخابي جزيي از انبار داده ها باشند بسيار مفيد است چون بسياري از اعمالي كه
براي ساختن انباره داده ها انجام مي گيرد با اعمال مقدماتي داده كاوي مشترك است و در نتيجه
نياز به انجام مجدد اين اعمال وجود ندارد  ،از جمله اين اعمال پاكسازي داده ها مي باشد.

پايگاه داده مربوط به داده كاوي مي تواند جزيي از سيستم انبار داده ها باشد و يا مي تواند يك
پايگاه داده جدا باشد در يك پايگاه داده جمع آوري كنيم و اعمال جامعيت داده ها و پاكسازي
داده ها را روي آن انجام دهيم .اين پايگاه داده جديد مﺜل يك مركز داده اي عمل مي كند

.

داده کاوی وOLAP

بسياري فكر مي كنند كه داده كاوي و  OLAPدو چيز مشابه هستند در اين بخش سعي مي كنيم
اين مسئله را بررسي كنيم و همانطور كه خواهيم ديد اين دو ابزار هاي كامال متفاوت مي باشند كه
مي توانند همديگر را تكميل كنند.

.سيستم هاي سنتي گزارش گيري و پايگاه داده اي آنچه را كه  OLAP 45جزيي از مي باشد
ابزارهاي تصميم گيري در پايگاه داده بود توضيﺢ مي دادند حال آنكه در  OLAPهدف بررسي
دليل صحت يك فرضيه است.
بدين معني كه كاربر فرضيه اي در مورد داده ها و روابﻂ بين آنها ارائه مي كند و سپس به وسيله
ابزار  OLAPبا انجام چند  Queryصحت آن فرضيه را بررسي مي كند.
اما اين روش براي هنگامي كه داده ها بسيار حجيم بوده و تعداد پارامترها زياد باشد نميتواند مفيد
باشد چون حدس روابﻂ بين داده ها كار سخت و بررسي صحت آن بسيار زمانبر خواهد بود.
تفاوت داده كاوي با  OLAPدر اين است كه داده كاوي برخالف  OLAPبراي بررسي صحت يك
الگوي فرضي استفاده نمي شود بلكه خود سعي مي كند اين الگوها را كشف كند
درنتيجه داده كاوي و  OLAPمي توانند همديگر را تكميل كنند و تحليل گر مي تواند به وسيله
ابزار  OLAPيك سري اطالعات كسب كند كه در مرحله داده كاوي مي تواند مفيد باشد و
همچنين الگوها و روابﻂ كشف شده در مرحله داده كاوي مي تواند درست نباشد كه با اعمال
تغييرات در آنها مي توان به وسيله  OLAPبيشتر بررسي شوند

بخش دوم:توصيف داده ها در داده کاوی
خالصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها
قبل از اينكه بتوان روي مجموعه اي از داده ها ،داده كاوي انجام بدهيم و يك مدل پيش بيني
مناسب ابجاد كنيم  ،بايد بتوان داده ها را به خوبي شناخت كه برا ي شروع اين كار مي توان از
پارامترهايي مﺜل ميانگين  ,انحراف معيار و ....استفاده كنيم

ابزارهاي تصويرسازي داده ها و گراف سازي براي شناخت داده ها بسيار مفيد مي باشند و نقش
آنها در آماده سازي داده ها بسيار مفيد و غير قابل انكار است  ،مﺜال با استفاده از اين ابزار مي توان
توزيع مقادير مختلف داده ها را در يك نمودار رابطه اين پارامترها را كه چند بعدي مي باشد در دو
بعد نمايش دهند كه اين كار اگر هم عملي باشد براي استفاده از آنها نياز به افراد خبره مي باشد
خوشه بندی
هدف از خوشه بندي اين است كه داده هاي موجود را به چند گروه تقسيم كنند و در اين تقسيم
بندي داده هاي گروه هاي مختلف بايد حداكﺜر تفاوت ممكن را به هم داشته باشند و داده هاي
موجود در يك گروه بايد بسيار به هم شبيه باشند .
برخالف كالس بندي (كه در ادامه خواهيم ديد) در خوشه بندي  ،گروه ها از قبل مشخﺺ نمي
باشند و همچنين معلوم نيست كه بر حسب كدام خصوصيات گروه بندي صورت مي گيرد.
درنتيجه پس از انجام خوشه بندي بايد يك فرد خبره خوشه هاي ايجاد شده را تفسير كند و در
بعضي مواقع الزم است كه پس از بررسي خوشه ها بعضي از پارامترهايي كه در خوشه بندي در
نظر گرفته شده اند ولي بي ربﻂ بوده يا اهميت چنداني ندارند حﺬف شده و جريان خوشه بندي از
اول صورت گيرد
پس از اينكه داده ها به چند گروه منطقي و توجيه پﺬير تقسيم شدند از اين تقسيم بندي مي توان
براي كسب اطالعاتدر مورد داده ها يا تقسيم داده ها جديد استفاده كنيم.
از مهمترين الگوريتم هايي كه براي خوشه بندي استفاده مي شوند مي توان  Kohnenو
الگوريتم  means-Kرا نام برد.
تحليل لينک
تحليل داده ها يكي از روش هاي توصيف داده هاست كه به كمك آن داده ها را بررسي كرده و
روابﻂ بين مقادير موجود در بانك اطالعاتي را كشف مي كنيم.از مهمترين راههاي تحليل لينك
كشف وابستگي و كشف ترتيب مي باشد

منظور از كشف وابستگي يافتن قوانيني در مورد مورادي است كه با هم اتفاق مي افتند مﺜال
اجناسي كه در يك فروشگاه احتمال خريد همزمان آنها زياد است.
كشف ترتيب نير بسيار مشابه مي باشد ولي پارامتر زمان نيز در آن دخيل مي باشد.
وابستگي ها به صورت  B->Aنمايش داده مي شوند كه به  Aمقدم و به  Bموخر يا نتيجه گفته مي
شود.مﺜال اگريك قانون به صورت زير داشته باشيم:
"اگر افراد چكش بخرند آنگاه آنها ميخ خواهند خريد”
در اين قانون مقدم خريد چكش و نتيجه خريد ميخ مي باشد.

بخش سوم  :مدل های پيش بيني داده ها
Classification
در مسائل  classificationهدف شناسايي ويژگيهايي است كه گروهي را كه هر مورد به آن تعلق
دارد را نشان دهند .از اين الگو ميتوان هم براي فهم دادههاي موجود و هم پيشبيني نحوه رفتار
مواد جديد استفاده كرد
داده كاوي مدلهاي  classificationرا با بررسي دادههاي دستهبندي شده قبلي ايجاد ميكند و
يك الگوي پيشبيني كننده را بصورت استقرايي مييابند .اين موارد موجود ممكن است از يك
پايگاه داده تاريخي آمده باشند.
Regression
Regressionاز مقادير موجود براي پيشبيني مقادير ديگر استفاده ميكند .در سادهترين فرم،
regressionاز تكنيكهاي آماري استاندارد مانند  regression linearاستفاده ميكند.
متاسفانه ،بسياري مسائل دنياي واقع تصويرخطي سادهاي از مقادير قبلي نيستند .بناراين
تكنيكهاي پيچيده تري(، regression logisticدرختهاي تصميم ،يا شبكههاي عصبي) ممكن
است براي پيشبيني مورد نياز باشند.

Time series
پيشبيني هاي  series Timeمقادير ناشناخته آينده را براساس يك سري از پيشبيني گرهاي
متغير با زمان پيش بيني ميكنند .و مانند ، regressionاز نتايج دانسته شده براي راهنمايي
پيشبيني خود استفاده ميكنند .مدلها بايد خصوصيات متمايز زمان را در نظر گيرند و بويژه سلسله
مراتب دورهها را.

بخش چهارم :الگوریتم های داده کاوی

در اين بخش قصد داريم مهمترين الگوريتم ها و مدل هاي داده كاوي را بررسي كنيم .بسياري از
محصوالت تجاري داده كاوي از مجموعه از اين الگوريتم ها استفاده مي كنند و معموال هر كدام
آنها در يك بخش خاص قدرت دارند وبراي استفاده از يكي از آنها بايد بررسي هاي الزم در جهت
انتخاب متناسب ترين محصول توسﻂ گروه متخصﺺ در نظر گرفته شود
نكته مهم ديگر اين است كه در بين اين الگوريتم ها و مدل ها  ،بهترين وجود ندارد و با توجه به
داده ها و كارايي مورد نظر بايد مدل انتخاب گردد
شبكه های عصبي
شبكه هاي عصبي از پركاربردترين و عملي ترين روش هاي مدل سازي مسائل پيچيده و بزرگ كه
شامل صدها متغير هستند مي باشد .شبكه هاي عصبي مي توانند براي مسائل كالس بندي (كه
خروجي يك كالس است) يا مسائل رگرسيون (كه خروجي يك مقدار عددي است) استفاده شوند

هر شبكه عصبي شامل يك اليه ورودي مي باشد كه هر گره در اين اليه معادل يكي از متغيرهاي
پيش بيني مي  .هر گره ورودي به همه گره هاي  52باشد .گره هاي موجود در اليه مياني وصل
مي شوند به تعدادي گره در اليه نهان وصل مي شود.
گره هاي موجود در اليه نهان مي توانند به گره هاي يك اليه نهان ديگر وصل شوند يا مي توانند
به اليه خروجي وصل شوند
اليه خروجي شامل يك يا چند متغير خروجي مي باشد.

هر يال كه بين نود هاي  Y,Xمي باشد داراي يك وزن است كه با  y,Wxنمايش داده مي شود.
اين وزن ها در محاسبات اليه هاي مياني استفاده مي شوند و طرز استفاده آنها به اين صورت است
كه هر نود در اليه هاي مياني (اليه هاي غير از اليه اول) داراي چند ورودي از چند يال مختف مي
باشدكه همانطور كه گفته شد هر كدام يك وزن خاص دارند.
هر نود اليه مياني ميزان هر ورودي را در وزن يال مربوطه آن ضرب مي كند و حاصل اين ضرب ها
را با هم جمع مي كند و سپس يك تابع از پيش تعيين شده (تابع فعال سازي) روي اين حاصل
اعمال مي كند و نتيجه را به عنوان خروجي به نودهاي اليه بعد مي دهد وزن يال ها پارامترهاي
ناشناخته اي هستند كه توسﻂ تابع آموزش و داده هاي آموزشي كه به سيستم داده مي شود

تعيين مي گردند.
تعداد گره ها و تعداد اليه هاي نهان و نحوه وصل شدن گره ها به يكديگر معماري (توپولوژي)
شبكه عصبي را مشخﺺ مي كند .كاربر يا نرم افزاري كه شبكه عصبي را طراحي مي كند بايد
تعداد نودها  ،تعداد اليه هاي نهان  ،تابع فعال سازي و محدوديت هاي مربوط به وزن يال ها را
مشخﺺ كند

.

از مهمترين انواع شبكه هاي عصبي  Backpropagation Forward-Feedمي باشد

Forward-Feedبه معني اين است كه مقدار پارامتر خروجي براساس پارامترهاي ورودي و يك
سري وزن هاي اوليه تعيين مي گردد .مقادير ورودي با هم تركيب شده و در اليه هاي نهان
استفاده مي شوند و مقادير اين اليه هاي نهان نيز براي محاسبه مقادير خروجي تركيب مي شوند.

Backpropagation :خطاي خروجي با مقايسه مقدار خروجي با مقدار مد نظر در داده هاي
آزمايشي محاسبه مي گردد و اين مقدار براي تصحيﺢ شبكه و تغيير وزن يال ها استفاده مي گردد
و از گره خروجي شروع شده و به عقب محاسبات ادامه مي يابد.
اين عمل براي هر ركورد موجود در بانك اطالعاتي تكرار مي گردد
Decision trees
درختهاي تصميم روشي براي نمايش يك سري از قوانين هستند كه منتهي به يك رده يا مقدار
ميشوند .براي مﺜال ،ميخواهيم متقاضيان وام را به دارندگان ريسك اعتبار خوب و بد تقسيم كنيم.
شكل يك درخت تصميم را كه اين مسئله را حل ميكد نشان ميدهد و همه مؤلفههاي اساسي يك
يك درخت تصميم در آن نشان داده شده است  :نود تصميم ،شاخهها و برگها

براساس الگوريتم ،ممكن است دو يا تعداد بيشتري شاخه داشته باشد .براي مﺜالCART ،درختاني
با تنها دو شاخه در هر نود ايجاد ميكند .هر شاخه منجر به نود تصميم ديگر يا يك نود برگ
ميشود .با پيمايش يك درخت تصميم از ريشه به پايين به يك مورد يك رده يا مقدار نسبت
ميدهيم .هر نود از دادههاي يك مورد براي تصميمگيري درباره آن انشعاب استفاده ميكند
درختهاي تصميم از طريق جداسازي متوالي دادهها به گروههاي مجزا ساخته ميشوند و هدف در
اين فرآيند افزايش فاصله بين گروهها در هر جداسازي است
يكي از تفاوتها بين متدهاي ساخت درخت تصميم اينستكه اين فاصله چگونه اندازهگيري ميشود.
درختهاي تصميمي كه براي پيشبيني متغيرهاي دستهاي استفاده ميشوند ،درختهاي
 classificationناميده ميشوند زيرا نمونهها را در دستهها يا ردهها قرار ميدهند .درختهاي
تصميمي كه براي پيشبيني متغيرهاي پيوسته استفاده ميشوند درختهاي  regressionناميده
ميشوند
هر مسير در درخت تصميم تا يك برگ معموال قابل فهم است .از اين لحاظ يك درخت تصميم
ميتواند پيشبينيهاي خود را توضيﺢ دهد ،كه يك مزيت مهم است .با اين حال اين وضوح ممكن
است گمراهكننده باشد .براي مﺜال جداسازي هاي سخت در درختهاي تصميم دقتي را نشان
ميدهند كه كمتر در واقعيت نمود دارند( .چرا بايد كسي كه حقوق او  400001است از نظر
ريسك اعتبار خوب باشد درحاليكه كسي كه حقوقش  40000است بد باشد .بعالوه ،ازآنجاكه
چندين درخت ميتوانند دادههاي مشابهاي را با دقت مشابه نشان دهند ،چه تفسيري ممكن است
از قوانين شود؟درختهاي تصميم تعداد دفعات كمي از دادهها گﺬر ميكنند(براي هر سطﺢ درخت
حداكﺜر يك مرتبه) و با متغيرهايپيشبيني كننده زياد بخوبي كار ميكنند .درنتيجه ،مدلها بسرعت
ساخته ميشوند ،كه آنها را براي مجموعهداده هاي بسيار مناسب ميسازد .اگر به درخت اجازه دهيم
بدون محدوديت رشد كند زمان ساخت بيشتري صرف ميشود كهغيرهوشمندانه است ،اما مسئله
مهمتر اينستكه با دادهها  overfitميشوند .اندازه درختها را ميتوان از طريق قوانينتوقف كنترل
كرد .يك قانون معمول توقف محدود كردن عمق رشد درخت است.

راه ديگر براي توقف هرس كردن درخت است .درخت ميتواند تا اندازه نهايي گسترش يابد ،سپس
با استفاده از روش هاي اكتشافي توكار يا با مداخله كاربر ،درخت به كوچكترين اندازهاي كه دقت
در آن از دست نرود كاهش مييابد.
يك اشكال معمول درختهاي تصميم اينستكه آنها تقسيمكردن را براساس يك الگوريتم حريصانه
انجام ميدهند كه در آن تصميمگيري اينكه براساس كدام متغير تقسيم انجام شود ،اثرات اين
تقسيم در تقسيمهاي آينده را درنظر نمي گيرد

نتيجه گيری
در دنياي امروز و در اقتصاد ديجيتالي و به خصوص در حوزه هاي خدمات دولـت الكترونيكـي،
اطالعات زيادي در فرمت متن وجود دارند كه ميتوان به راحتي آنها را در كـالسهـاي از پـيش
تعريف شده طبقه بندي و رده بندي كرد كه البته حدود  80درصد از اطالعات در دسترس به
عنـوان اسناد متني در دسترس است .اين اطالعات اغلب در بيشتر داده هاي توصيفي ماننـد
گـزارشهـا ،اطالعات به دست آمـده از مشـتريان ،سـاخت مسـتندات كيفيـت ،تحقيقـات ميـداني
و تجزيـه و يادداشتها و غيره هستند .بـراي بهبـود عملكـرد و ارائـة خـدمات تحليلهاي تئوري
زمينهاي باكيفيتتر در آينده و ارائة راه حل ،بايد اطالعات موجود را به فرمتهاي قابل استفاده
تبديل كرد.
تصميمگيرندگان و كاركنان دانشي سازمان و بهخصوص مديران دانشي ،تصـميمات كسـب وكـار
خويش را از طريق كشف الگوهاي دانش به كار ميگيرند كه سبب كاهش هزينـه هـاي سـربار از
خدمات ،بهبود كيفيت و مديريت بهتر ميشود .همزمـان بـا رشـد فزاينـدة تحـوالت اقتصـادي
اجتماعي ،تأثير دانش و مديريت تجربه هاي سازماني بـه ويـژه سـازمانهـا و ارگـانهـاي دولتـي
به شدت احساس ميشود مـديريت دانـش ،توانـايي سازمانها براي يـادگيري از محـيﻂ خـود و
مشـاركت دادن دانـش در فراينـدهاي كسـب وكـار و تصميمگيري را افزايش ميدهد
روشهاي داده كاوي مزايايي دارد كه سبب مديريت بهتر منابع دانش و فعاليتهاي مـديريت دانش
ميشود .داده كاوي در كشف دانـش مفيـد بـراي كمـك بـه پـردازش اطالعـات و بهبـود بهره

وري كاركنان دانشي سازمان استفاده مـيشـود .نتيجـةداده كاوي ،افـزايش ارزش افـزودة كسب
وكار به منظور تسهيل فرايند تصميم گيري و كاهش هزينه ،نسـبت بـه سـاير تكنيـكهـاي
پردازش متن است .در اصل براي بهدست آوردن مزايـاي رقـابتي تـر و بهـره بـرداري از اطالعـات
چندگانه ،روشهاي كشف دانش در نظر گرفته ميشود..
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