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 بسمه تعالي 

 

 هاي داده کاويالگوريتم از برخي 

 

امروزه با حجم عظيمي از داده ها روبرو هستيم. براي استفاده از آنها به ابزارهاي كشف دانش نياز داريم. داده 

كاوي به عنوان يك توانايي پيشرفته در تحليل داده و كشف دانش مورد استفاده قرار مي گيرد. داده كاوي در علوم )ستاره 

ارتباط با مشتري،...( در وب )موتورهاي جستجو،...( در مسايل دولتي )فعاليتهاي در تجارت )تبليغات، مديريت شناسي،...(

ضد تروريستي،...( كاربرد دارد. عبارت داده كاوي شباهت به استخراج زغال سنگ و طال دارد. داده كاوي نيز اطالعات را 

 كه در انبارهاي داده مدفون شده است، استخراج مي كند.

انباره هاي داده شناخته مي شود . به وسيله داده كاوي داده  يا Data Warehouse ترين كاربردداده كاوي به عنوان مهم

از بين  هاي غير محسوس و الگو هاي مخفي داده هادهاي احتمالي، ارتباطقرار مي گيرند تا رون هاي موجود مورد تحليل

رياضي و آماري استفاده مي شود تا داده ها تبديل  هدر اين فرايند از الگوريتم هاي پيچيد. انبوه داده ها، شناسايي شوند

 به دانش سازمان شوند

در واقع هـــــدف از داده كاوي ايجاد مدل هايي براي تصميم گيري است. اين مدلها رفتارهاي آينده را براساس تحليلهاي 

ه ده ها و تكميل قابليتهاي انبارگذشته پيش بيني مي كنند. به كاربردن داده كاوي به عنوان اهرمي براي آماده سازي دا

 داده، بهترين موقعيت را براي به دست آوردن برتريهاي رقابتي ايجاد مي كند.

 

 

 الگوريتمهاي داده کاوي:
 

 (Association algorithmالگوريتم وابستگي) -1

شود. ستفاده مياي خاص الگوريتم وابستگي نوعي آناليز پيوندي است كه براي تشخيص رفتار يك رويداد و يا يك پروسه

اين الگوريتم از دو بخش شرط و نتيجه تشكيل شده. بخش شرط يك آيتم خاص از اطالعات را كشف و در بخش نتيجه 

اي ، بر "پس"و  "اگر"ي كند. در واقع شرحي از دو كلمهآيتمي ديگر از اطالعات كه وابسته به شرط است را پيدا مي

ه ب "پس"شخصي چكش بخرد  "اگر"توان گفت كه است. براي مثال، ميهاي ناشناخته ميان اطالعات كشف رابطه

ار توانيم رفتالگوريتم وابستگي بسيار مفيد است چراكه توسط آن مي كند.درصد ميخ هم خريداري مي 80احتمال 

چيدمان  وبيني كنيم. بعالوه اين الگوريتم نقش مهمي در تحليل اطالعات سبد خريد مشتريان را تجزيه و تحليل و پيش

 شود تا كاالها را به صورت هدف دار به مشتريان پيشنهاد دهيم.محصوالت دارد كه در نتيجه سبب مي

 

 (Clustering algorithmبندي)الگوريتم خوشه -2

زديك هاي نبندي اطالعاتي را كه ويژگيكاوي است. الگوريتم خوشهبندي دادههاي دستهبندي از جمله الگوريتمخوشه

 بنديدهد. به بيان ديگر خوشهشود قرار ميهايي جداگانه كه به آن خوشه گفته ميابه دارند را در قطعهبه هم و مش



      الگوريتم هاي داده کاوي

 

www.farabar.net خط( 10) 88533266تلفن:  22پالک  –كوچه چهاردهم  - شهيد عشقيارخيابان  -خرمشهر )آپادانا(  خيابان

  8533267فكس: 

@Farabar_BI 

دهيم. وقتي با يك مجموعه كوچك از صفات روبرو اي است كه در كارهاي روزانه انجام ميهاي سادهبندي همان دسته

از خودكارهاي آبي، مشكي، قرمز و سبز به ك مجموعه باشيم اين دسته بندي به سادگي قابل اجراست، براي مثال در ي

هاي ديگري مثل سايز، شركت سازنده، دسته قرار دهيم اما اگر در همين مجموعه ويژگي 4ها را در توانيم آنراحتي مي

شود. حال فرض كنيد در يك مجموعه متشكل از هزاران ركورد و وزن، قيمت و... مطرح باشد كار كمي پيچيده مي

 ا ويژگي قصد دسته بندي داريد، چگونه بايد اين كار را انجام دهيد؟! صده

هاي مشابه و در عين حال هاي معنادار به طوري كه محتويات هر خوشه ويژگيها يا خوشهها به گروهبخش بندي داده

هاي تم در مجموعه دادهگويند. از اين الگوريبندي ميها غير مشابه باشند را خوشهنسبت به اشياء ديگر در ساير خوشه

گاهي اوقات ممكن است با مشاهده اوليه،  شود.هاي داده زياد باشد استفاده ميبزرگ و در مواردي كه تعداد ويژگي

 شويد.ي دقت اين الگوريتم ميبندي انجام شده منطقي به نظر نرسد اما با كمي تحليل متوجهخوشه

 

 (Decision Trees  algorithmالگوريتم درخت تصمیم) -3

ش ها و كشف دانكاوي است كه براي كاوش در دادههاي دادهترين و پركاربردترين الگوريتمدرخت تصميم يكي از قوي

كند. هر مجموعه شامل چندين زير مجموعه هاي مشخصي تقسيم ميها را به مجموعهكاربرد دارد. اين الگوريتم داده

ه براي مثال فرض كنيد ك شود. پيش بيني هستند تقسيم مي هاي قابلهاي كم و بيش همگن كه داراي ويژگياز داده

فروش  10فروش از  9شود كه تعداد اطالعاتي از محصوالت فروخته شده خود داريد. با بررسي اين اطالعات مشخص مي

يد. اسال داشته 25ساله انجام گرفته است و تنها يك فروش براي افراد باالي  25تا  15توسط افراد  محصول دوچرخه

الگوريتم درخت  هاي شما دارد.توان نتيجه گرفت كه سن مشتري نقش مهمي در فروش دوچرخهاز اين اطالعات مي

كند، در مورد يك هدف خاص چندين ويژگي را تجزيه و تحليل كرده و شرايط را براي تصميم نيز اينگونه عمل مي

 كند.بيني و هدفمندي فروش فراهم ميپيش

 

 (Linear Regression algorithmخطي)الگوريتم رگرسیون  -4

هاي ها است. رگرسيون خطي از فرمولرگرسيون فن و تكنيكي آماري براي بررسي و مدل سازي روابط ميان داده

كاوي تنوع رگرسيون در داده كند.استفاده مي Cبراي رسيدن به پيش بيني  Bو  Aمناسبي جهت محاسبه مقادير 

ي يك ارتباط خطي ميان متغيرهاي وابسته و غير وابسته كمك كلي كه به محاسبهديگري از درخت تصميم است به ش

 ها كاربرد دارند.بيني هاي انجام شده در پيشكند. محاسبهمي

 

 (Naive Bayes Algorithmالگوريتم بیز) -5

بندي هبراي دستگويانه ارائه شده است. قضيه بيز از روشي ي قضيه بيز براي مدل سازي پيشاين الگوريتم بر پايه

كند و احتمال رخ دادن يك پديده محاسبه و دسته ها بر پايه احتمال وقوع يا عدم وقوع يك پديده استفاده ميهپديد

 شود. به مثال زير توجه كنيد:بندي مي

ال كند. ارس هاي تبليغاتيبخش بازاريابي شركت قصد دارد به عنوان يك استراتژي تبليغاتي براي مشتريان بالقوه نامه

مند هستند و ممكن است واكنش مثبت نشان ها قصد دارد فقط به مشترياني كه عالقهاز طرفي براي كاهش هزينه
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هاي قبلي واكنش نشان داده بودند ها را ارسال كند. در پايگاه داده شركت اطالعاتي از افرادي كه به نامهدهند نامه

به وسيله اطالعات آماري مانند سن، موقعيت مكاني و به وسيله مقايسه خواهند ببينند كه ها ميآن است. ذخيره شده

پتانسيل مشتريان بالقوه با مشترياني كه مشخصات مشترک دارند و اينكه چه اشخاصي در گذشته از شركت خريداري 

ني كه ت مشتريابه طور كلي مي خواهند تفاو هاي دريافتي خود بي افزاييند.ها و پاسخكرده است مي توانند به واكنش

 اند را پيدا كنند.اند و مشترياني كه هيچ محصولي نخريدهمحصول خريداري كرده

توانند نتيجه را براي يك مشتري خاص به سرعت پيش بيني ها براي بازاريابي ميبا استفاده از الگوريتم بيز سازمان

 ادن نامه دارد.كنند، بنابراين مشخص مي شود كه كدام مشتري عالقه بيشتري به پاسخ د

 

 (Neural Network Algorithmهاي عصبي)الگوريتم شبکه -6

و بزرگ كه شامل صدها متغير هاي مدلسازي مسائل پيچيده ترين روشهاي عصبي از پركاربردترين و عملي  شبكه

گرسيون ربندي )كه خروجي يك كالس است( يا مسائل توانند براي مسائل طبقههاي عصبي مي باشد. شبكهمي هستند

 )كه خروجي يك مقدار عددي است( استفاده شوند.

د. اين باشبيني مي هر شبكه عصبي شامل يك اليه ورودي است كه هر گره در اين اليه معادل يكي از متغيرهاي پيش

رد كاربرد گيها به سادگي انجام نمياي كه انجام آن توسط ساير الگوريتمهاي پيچيدهالگوريتم براي تجزيه و تحليل داده

 دارد. 

 شود:هاي عصبي در موارد زير پيشنهاد ميالگوريتم شبكه

 هاي تبليغاتيبازاريابي، مانند رسيدن به موفقيت در ارسال نامه -1

 بيني حركت سهام، نوسانات نرخ ارز و يا ساير اطالعات سيال مالي كه داراي پيشينه هستندپيش -2

 هاي توليدي و صنعتيتجزيه و تحليل فرآيند -3

هاي نسبتا كم هاي زياد و خروجياي از وروديهاي پيچيدهبيني كه شامل تحليلمتن كاوي و هر مدل پيش -4

 باشد.

 

 (Logistic regression algorithmالگوريتم رگرسیون منطقي يا لجستیک) -7

رد برآو هايي كه نتايج دودويي دارند، است. براي شرايطي كه هدفرگرسيون منطقي يك روش آماري براي مدل سازي

 ي يك مسابقه فينال كه دو حالت بيشتر ندارد.است مانند نتيجه "رخ ندادن"يا  "رخ دادن"مفاهيمي چون 

بيني بيني شده بي معني باشد و يا در عمل تفسير پذير نباشند يا امكان مقايسه مقادير پيشممكن است مقادير پيش

تصميم و رگرسيون خطي باشد در چنين شرايطي براي رفع  هاي درختبا هم نباشد كه ممكن است از نتايج الگوريتم

از   شود.بيني استفاده ميشود. از اين مدل براي بدست آوردن نتايج بهينه پيشابهامات از اين الگوريتم استفاده مي

 لهاي عصبي نام برد. رگرسيون منطقي يك مدشبكه توان به عنوان تنوع ديگري از الگوريتمرگرسيون لجستيك مي

 آماري رگرسيون براي متغيرهاي باينري است.
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 (Sequence Clustering algorithmاي)بندي زنجیرهالگوريتم خوشه -8

و ها را بر پايه يك مدل جستجبندي، خوشهبندي دارد اما برخالف الگوريتم خوشهاين الگوريتم شباهت زيادي به خوشه

كند. در ي ماركوف ايجاد مياي رويدادها را بر اساس زنجيرههكند و نه بر اساس شباهت ركوردها. اين مدل زنجيرمي

ي ماركوف توزيع احتمال شرطي حالت بعدي تنها به حالت فعلي بستگي دارد و به وقايع قبل از آن وابسته زنجيره

در  سكند و سپهاي شدني)امكان پذير( ايجاد مينيست. زنجيره ماركوف ابتدا يك ماتريسي از تركيب تمامي وضعيت

كند. از طريق اين احتماالت محاسباتي ي ماتريس احتماالت حركت از يك وضعيت به وضعيت ديگر را ثبت ميهر خانه

 شود. به مثال زير توجه كنيد:ي آن ايجاد مييك مدل بر پايه شود كه در نتيجهانجام مي

كاربران و صفحات بازديد شده ثبت فرض كنيد براي فروش اينترنتي محصوالت خود يك وبسايت داريد كه اطالعات 

شود. هر مشتري براي خريد بايد اطالعاتي از خود در سايت ثبت كند و با هر كليك مشتريان، اطالعاتي از مشتري مي

ها ليكتوانيد مشترياني كه كاي بر روي اين اطالعات ميبندي زنجيرهشود. با استفاده از الگوريتم خوشهو صفحه ثبت مي

ما توانيد بفهميد كه چه كاربراني به سايت شها ميبندياند را گروه بندي كنيد. با تحليل گروهمشابه داشتهو الگوهاي 

ي از ي بعدهاي شما دارند و صفحهآيند، كدام صفحات سايت شما پر بازديدتر هستند و ارتباط بيشتري با فروشمي

 سايت شما كه بازديد خواهد شد، كدام است.


