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 بسمه تعالي

 نکات مهم و کاربردي در داده کاوي

 

داده کاوي به بررسي و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمي از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین پنهان 

قادر ساختن یک سازمان به بهبود تصمیم گیري و معني دار درون داده ها اطالق مي شود.  هدف داده کاوي، 

 ها وعملکردهاي دروني و بیروني از طریق درک بهتر محیط مي باشد.

 

 مروري بر مفاهيم پايه داده کاوي -الف 

داده کاوي شامل شش عمل و وظیفه مهم است که مي توان بسیاري از مسائل محیط اطراف خود را 

 زیر گنجاند:در قالب یکي از این شش عمل و وظیفه 

  دسته بندي Classification 

بندي ما براي شناخت و برقراري رابطه دربارۀ دنیا، بطور مداوم دسته بندي، طبقه بندي و درجه

( بعبارت ساده دسته بندي شامل بررسي ویژگي Rankingو Categorizationمي کنیم.)

ن، شده مي باشد. هاي یک شي جدید و تخصیص آن به یکي از مجموعه هاي از قبل تعیی

انتخاب  -)مثالها : دسته بندي متقاضیان وام و اعتبار به عنوان کم خطر، متوسط و پرخطر

تشخیص مدعیان غیر واقعي  -محتویات یک صفحۀ وب براي قرار دادن در شبکۀ اینترنت 

 دریافت خسارت از بیمه و ...(

  تخمين Estimation 

هاي ورودي مختلف به سیستم داده مي شود و متغیرهاي در تخمین، داده هاي ورودي در قالب متغیر

خروجي آن رقمي چون درآمد یا تراز کارت اعتباري مي باشد. مدل هاي رگرسیون و شبکه هاي عصبي 

از جمله تکنیک هاي مناسب داده کاوي براي تخمین مي باشند. ) سایر مثالها : تخمین تعداد فرزندان 

تخمین احتمال  -تخمین دوره عمر یک مشتري  -یک خانواده تخمین درآمد کل  -در یک خانواده 

 پاسخ فردي خاص به یک پیشنهاد بیمۀ عمر و ...(

  پيش بينیPrediction 

پیش بیني مانند دسته بندي یا تخمین است با این تفاوت که اطالعات، مطابق برخي از رفتارهاي 

 شوند. در عمل پیش بیني، تنها روشميپیش بیني شدۀ آینده یا ارقام تخمین زدۀ آینده دسته بندي 

ماه  6براي بررسي صحت دسته بندي، انتظار دیدن آینده است. ) مثالها : پیش بیني مشتریاني که در 

پیش بیني مشترکین تلفني که متقاضي خدمات  -آینده، بازار محصول/ خدمات ما را ترک خواهند کرد 

 هند شد و ...(ویژه مانند مکالمۀ سه جانبه یا پیغام گیر خوا
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  گروه بندي شباهت Affinity Grouping 

عمل گروه بندي شباهت، براي تعیین ویژگي هاي همزماني هستند که در وقوع یک پدیده رخ مي 

دهند. بعبارت دیگرعمل گروه بندي شباهت احتمال وقوع و یا عدم وقوع همزمان ویژگي ها را تعیین 

کاالهایي است که با هم در یک چرخ دستي خرید در سوپر مي نماید. مثال معمول این موضوع تعیین 

 Market Basket Analysis  مارکت قرار مي گیرند. چیزي که آن را تحلیل سبد بازار مي نامیم

(MBA) 

  خوشه بنديClustering 

هاي همگن گفته خوشه بندي به عمل تقسیم جمعیت ناهمگن به تعدادي از زیر مجموعه ها یا خوشه

ه تمایز خوشه بندي از دسته بندي این است که خوشه بندي به دسته هاي از پیش مي شود. وج

تعیین شده تکیه ندارد. دسته بندي بر اساس یک مدل هر کدام از داده ها به دسته اي از پیش تعیین 

شده اختصاص مي یابد.)مثل جنسیت، رنگ پوست و مثال هایي از این قبیل(، اما در خوشه بندي 

 پیش تعیین شده اي وجود ندارد و داده ها صرفاً براساس تشابه گروه بندي مي شوند.هیچ دستۀ از 

  توصيف و نمايه سازي Profiling 

گاهي اوقات هدف داده کاوي، تنها توصیف آن چیزي است که در یک پایگاه داده اي پیچیده درجریان 

که داده ها را در مرحلۀ اول  است. نتایج نمایه سازي درک ما را از مردم، محصوالت یا فرآیندهایي

تولید کرده اند افزایش مي دهد. شکاف جنسیتي مشهور در سیاست آمریکا، مثالي از این دست است 

 "تعداد زنان حامي حزب دموکرات بیش از مردان است "که چگونه این توصیف ساده که 
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 نکات مهم و کاربردي در داده کاوي  -ب

 

 کاوي روش یادگیري از اطالعات گذشته براي اتخاذ تصمیمات بهتري در آینده است. این یادگیري داده

 نباید منجر به نتایج زیر شوند: 

 " یادگیري چیزهایي که درست هستند اما مفید نیستند"و  "یادگیري چیزهایي که درست نیستند"

 
 هاي مطمئن شوید که مجموعۀ مدل، نشانگر جامعۀ مرتبط باشد.) مجموعۀ مدل، منتخبي از داده

 هاي ما از مجموعۀشود. براي اینکه استنتاجکاوي استفاده ميهاي دادهست که براي ایجاد مدلتاریخي ا

توصیف، دسته  خواهد آن رااي باشد که مدل ميمدل نمایندۀ جامعهمدل معتبر باشند، باید مجموعه 

کنندۀ جامعۀ اصلي نباشد، اریب است؛ استفاده اي که به درستي منعکسبندي یا امتیاز دهي کند. نمونه

 شود که درست نیستند.(مي از یک نمونۀ اریب به عنوان مجموعۀ مدل، موجب یادگیري چیزهایي
 

 ک سازمان، آزمون فرضیه گیري یها در فرآیندهاي تصمیمترین رویکرد براي سهیم کردن دادهساده

شده است و ایـن مـورد تقریبـاً جـزئي از داوري است؛ هدف از آزمون فرضیه، اثبات یا رد نظرات پیش

کنند؛ ابتدا به برگشت ميوکـاوان معموالً بین رویکردها رفتست. دادهکاوي اهمـۀ فعالیت هـاي داده

د شده مي پردازناحتمالي براي رفتار مشاهده  وکار و تجارت به ارائۀ توضیحاتکمک متخصصان کسب

هایي باید تحلیل شوند، سپس اجازه مي دهند کنند که چه دادهها مشخص ميو بر اساس این فرضیه

است که دانشمندان و  آزمون فرضیه کاري ها فرضیات جدیدي براي آزمودن مطرح کنند.داده

است که اعتبارش فرضیه، یک توضیح پیشنهادي کنند. آمارشناسان، عمدۀ زمان خود را صرف آن مي

آوري شوند یا ها ممکن است به سادگي با مشاهده جمعها آزمود. این دادهرا مي توان با تحلیل داده

که  استهاي آزمایشي توسط آزمایش تولید شوند. باالترین ارزش آزمون فرضیه، زمانيمثل ارسال نامه

 اند.تراتژي هاي سازمان در بازار، نادرست بودههاي هدایت کنندۀ اسدهد فرضنشان 

 

  مهمترین گام تعریف مسئله و شناسایيBusiness Problem  است. براي تبدیل یک مسئله

(، باید آن را به یکي از شش فعالیت Data Mining Problemکاوي)وکار به یک مسئله دادهکسب

 کاوي زیر تبدیل نمود:داده

 دسته بندي 

 تخمین 

 بینيپیش 

 گروه بندي شباهت 
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 خوشه بندي 

 سازيتوصیف و نمایه 

 اند. شدهکـاوي هدایتهـایي از دادهبینـي نمـونـهسه فعالیت اول یعني دسته بندي، تخمین و پیش

تواند هم سازي مياند. نمایهشدهکاوي غیرهدایتهاي دادهگروه بندي شباهت و خوشه بندي، نمونه

شده همیشه یک متغیر هدف وجود دارد، کاوي هدایتاشد. در دادهشده بشده و هم غیرهدایتهدایت

 بیني شود. بندي، تخمین یا پیشموضوعي که باید دسته

 

  کیفیت و صحت داده ها در داده کاوي و مدل سازي داده ها، بسیار حائز اهمیت هستند. بنابراین به

بسیار توجه فرمایید. همچنین مطمئن شوید که داده ها داراي سطح  Data Cleansingفرآیندهاي 

 جزئیات نادرستي نباشند.

 

  ابزارهاي تصویرسازي داده ها، مي توانند در طول بررسي هاي اولیۀ مجموعۀ داده ها، بسیار مفید

یان باشند. بررسي هیستوگرام هر کدام از متغیرها در مجموعۀ داده ها و پي بردن به آنچه هست و ب

مي کند، برداشتن یک گام خوب است. دربارۀ هر چیز جالب توجه، یادداشت برداري کنید و نحوه 

 توزیع هاي صفات را بررسي کنید.
 

  به دست آوردن شمارگان و خالصۀ آماري هر موضوع و پدیده، تعداد مجزاي ارقام به دست آمده توسط

العات، مقایسه ارقام با توصیفات، نرخ متغیرهاي دسته اي، جدول بندي چند بعدي داده ها و اط

 تغییرات و حتي میانگین ها در شناخت داده ها بسیار اهمیت دارد.
 

  با هدف اعنبار بخشي فرضیات، با استفاده از جدول بندي چند بعدي و ابزارهاي تصویرسازي مانند

ه ها را مي توان معتبر نمودارهاي پراکندگي، نمودارهاي میله اي و نقشه ها، فرضیات موجود دربارۀ داد

 ساخت. 
 

  تخصصي ترین مرحله داده کاوي ایجاد مدل داده اي است. مجموعۀ مدل، حاوي همۀ داده هایي است

که در فرآیند مدل سازي مورد استفاده قرار گرفته است. از برخي از داده ها در مجموعۀ مدل براي 

در مجموعۀ مدل براي اثبات تداوم مدل  یافتن الگوها استفاده مي شود، از برخي دیگر از داده ها

 استفاده مي شود و برخي براي ارزیابي عملکرد مدل به کار گرفته مي شود.
 

  توجه شود که هدف اولیه در روش شناسي داده کاوي، تهیۀ مدل هاي پایدار است؛ مهم این است که

ي موجود در مجموعۀ مدل مدل ها در آینده و در هر زماني از سال به خوبي کار کنند. اگر داده ها

همگي از یک زمان در سال گرفته شده باشند، احتمال وقوع بي ثباتي در مدل بیشتر است. حتي اگر 
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قرار است مدلي بر اساس داده هاي تنها سه ماه ساخته شود، ردیف هاي مختلف مجموعۀ مدل باید از 

 دوره هاي سه ماهۀ متفاوت استفاده کنند. 
 

 از تکنیک هاي تحلیلي (همچون تحلیل روندهاTrend تبدیل اعداد به نسبت ها، تبدیل اعداد به ،)

 مقادیر بازه هاي گسسته و .... استفاده کنید.

 

  به ارزیابي مدل داده اي تهیه شده بسیار دقت کنید. ارزیابي مدل داده ها تعیین مي کند که آیا مدل

 اینگونه سؤاالت پاسخ داده شود: ها بخوبي کار مي کنند یا نه. در ارزیابي یک مدل باید به

o صحت و دقت مدل چقدر است؟ 

o مدل تا چه حد داده هاي مشاهده شده را به خوبي توصیف مي کند؟ 

o به پیش بیني هاي مدل چقدر مي توان اعتماد داشت؟ 

o مدل تا چه حد قابل فهم است؟ 

 

 

 
 


