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  دکتر جماعت: استاد
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افزايش داده ها ديجيتال  توجه به گسترش فناور اطالعات و ارتباطات و با در طول سال ها اخير با
و رشد قدرت محاسباتي کامپيوترها، نرم افزارها تجار و آموزشي فراواني برا داده کاو در حوزه ها 

، مي تواند ماهيت پيچيدهاستفاده از ابزارها و الگوريتم ها د. مختلف عرضه شده اند ها و   داده اده کاو
، داده را  .کند روابط نامحسوس ميان اين داده ها را مدل و يک تصوير از  گرفتهدر واقع ابزار داده کاو

   .، اين مدل روابط موجود در داده ها را شرح مي دهد.ايجاد مي کنندشکل مدل  رابهواقعيت 
 SQLداده کاو گسترش زياد يافته است، به طور که اکثر نرم افزارها پايگاه داده ا مانند امروزه 

Server  وORACLE از جمله نرم افزارها متداول در زمينه داده . نيز شامل ابزارها داده کاو شده اند
-٨(جدول  .و غيره مي باشند R، نرم افزار WEKA ،Clementine ،Rapid Miner ،Orange ،Matlabکاو 

  .را نمايش مي دهد  داده کاونرم افزارها متداول ترين نقش )١
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 .در آن مورد بررسي قرار مي گيرد داده کاوروش ها آشنا و ، WEKAنرم افزار  محيطدر اين فصل با 
همچنين، امکانات گسترده  نرم افزار، واسط ها گرافيکي، سازگار با ساير برنامه ها ويندوز مورد 

  .بررسي قرار مي گيرد

  WEKAمعرفي نرم افزار  ١- ٨

در نيوزلند طراحي شده  ١دانشگاه وايکاتو، نرم افزار آزاد و اپن سورس است که توسط WEKAنرم افزار 
فزار اين نرم ا. استخراج گشته است» Waikato Environment For Knowledge«است و اسم آن از عبارت 

                                                             
- Waikato 

  متداول ترين نرم افزارها داده کاو  –) ١- ٨(جدول 

 

Clementine 
طراحي واسط کاربر اين نرم افزار باعث شده . مي باشد قو ترين و پر کاربردترين ابزار در حوزه  داده کاو

برنامه نويسي مدل ساز در اين نرم افزار نياز به . است تا کاربران به راحتي با نرم افزار ارتباط برقرار کنند
  .ندارد، از اين رو برا افراد که برنامه نويسي نمي دانند نيز قابل استفاده است

Matlab 

و سنگين مهندسي است؛ به طور که رسم برخي حجيم  ابزار بسيار قدرتمند برا انجام پردازش ها
اين نرم افزار برا انجام . کردنمي توان تصور  Matlabنمودارها يا انجام بعضي محاسبات را جز به کمک 

، شبکه ها عصبي، دريافت تصوير، پردازش  محاسبات مختلفي از جمله پردازش سيگنال، پردازش ها آمار
، الگوريتم ها ژنتيک و غيره مي باشد در حل مسايل پردازش  Matlabکاربرد موثر . تصوير، منطق فاز

  .در حل مسائل داده کاو مي باشد Matlabرم افزار کاربرد موثر ن. سيگنال و سيستم ها کنترل است
 

R
، توسط اين . انجام مي گيرد اين نرم افزار تحليل فعل و انفعاالت داده و متدها جديد در روش ها آمار

با تغييراتي در نحوه  برنامه نويسي   spluseنرم افزار دارا ساختار مشابه دستورات برنامه  آمار 
  .داردآمار 

 

Rapid Miner 
نرم افزار برا متن کاو در سيستم داده کاو است، که به عنوان يک برنامه مستقل برا تجزيه و تحليل 

  .داده ها و به عنوان يک موتور داده کاو در دسترس مي باشد
 

WEKA
اين نرم افزار . داده ها مي باشد مجموعه ا از الگوريتم ها يادگير ماشيني و ابزارها پيش پردازش 

   .پشتيباني ها ارزشمند را برا کل فرآينها داده کاو ها تجربي فراهم مي کنند

  . و بيشتر خصوصيات تجربي دارد نبودهدان حرفه ا و چن نرم افزار دانشجويي است ای
 

Orange 
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 چارچوب. عرضه شد GPLبه شکل مدرنش نوشته شده و تحت مجوز  ١٩٩٧برا نخستين بار در سال 
عامل ها لينوکس، ويندوز و مکينتاش و حتي باعث مي شود تا اجرا آن رو سيستم  WEKA جاوايي

  .امکان پذير باشد ١رو يک منشي ديجيتال شخصي
اين . ، مجموعه ا از الگوريتم ها يادگير ماشين برا انجام وظايف داده کاو استWEKAنرم افزار 

، رگرسيون، خوشه بند و قوانين انجمني مي  محيط شامل روش هايي برا پردازش اوليه داده، طبقه بند
  .باشد

  معرفي پايگاه داده ٢- ٨

فاده خواهد شد که ابتدا اين يشتر استبجهت آموزش کار از يک مجموعه داده ا بانکي جهت تفهيم 
، درک درست داده ها و تعريف مسئله است و بدون  .عه داده شرح داده مي شودمجمو پيش زمينه داده کاو

تعريف کرد و داده ها را جهت کاوش آماده نمود و نتايج را به درک صحيح، نمي توان مسائل را به درستي 
در واقع هيچ الگوريتمي صرف نظر از خبره بودن آن نمي تواند نتيجه  مطمئني  .طور صحيح تفسير کرد

در برنامه   ٢ Datasetو  ١ Datasetدو پايگاه داده جهت درک بهتر مطالب اين فصل،  .حاصل نمايد
Excel با فرمت .csv ،که برا ساخت مدل از قسمت به عنوان مثال در نظر گرفته مي شودopen file  نرم

   .ه استدافزار قابل استفا
برا پياده ساز الگوريتم ها رگرسيون، درخت تصميم و خوشه بند  Dataset١بانک اطالعاتي از 

که فيلدها تشکيل  فرد مختلف است ٤١١٧در مورد بانک اطالعاتي شامل اطالعاتي . استفاده شده است
  .مشاهده مي کنيد) ٢-٨(دهنده  آن را در جدول 

  
  

  سن  )numeric(  )Age(مشتر سن 

  درآمد  )numeric(  )Income( درآمد مشتر

  جنسيت )Gender(  مرد يا زن

  وضعيت تاهل )Marital(  مطلقه ،متاهل مجرد،
  فرزندان )numeric(  )Numkid( تعداد فرزندان

  وام دريافتي )numeric(  )Loan(تعداد وام ها دريافتي 

  ريسک )Risk(  بداعتبار خوب، اعتبار

                                                             
- Personal Digital Assistant  

 نام فيلدها بانک اطالعاتي  –) ٢- ٨(جدول 
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مورد بررسي قرار  موثر بر اعتبار متقاضيان وام، عوامل )اعتبار بد ،اعتبار خوب( با در نظر گرفتن فيلد هدف
   .مي گيرد

مي باشند، اگرچه برخي مدل ها ممکن است به الزامات خاص ديگر نياز مقادير برخي فيلدها از نوع عدد 
  .داشته باشند

  WEKAشروع کار با  ٣- ٨

  :به دو نکته بايد توجه کرد WEKAبرا اجرا نرم افزار 
نصب  ) s -windows – i٥٨٦ – ٦u٢٤ – jre (مي بايست برنامه  جاوا ماشين WEKAبرا  نصب ) ١

  .مواجه مي شويد WEKAدر غير اين صورت با عدم اجرا يا پرش صفحه  گرافيکي . گردد
تا بتوان در نرم افزار  گردندذخيره  Text delimitedبا فرمت  و دهدر اکسل وارد شبهتر است داده ها ) ٢

WEKA  نموداز آن استفاده.  
  
  

  
  
   

شکل  بهWEKA صفحه شروع . در صورتي که اين دو نکته رعايت شود، مشکل خاص ديگر نخواهيد داشت
  .خواهد بود) ٢-٨(

  :گزينه مي باشد چهاراين صفحه شامل 
١- Explorer:  اين واسط گرافيکي، محيطي برا مکاشفه در داده ها با استفاده ازWEKA ،که  مي باشد

واسط . به وسيله  انتخاب منوها و پر کردن فرم ها مربوطه، دسترسي به همه امکانات را فراهم کرده است
Explorer نما ) ٣-٨(شکل  .کمک مي کند تا الگوريتم ها متعدد نيز آزمايش شوندExplorer  را نشان

  .مي دهد

  WEKAصفحه آغازين  –) ٢- ٨(شکل 
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  : کارکرد تمام گزينه ها به شرح ذيل مي باشد. پانل مختلف وجود دارد ششدر اين واسط،  
  

  
 
 

  Preprocess  :انتخاب مجموعه داده و اصالح آن از راه ها گوناگون. 
  Classify  : ارزيابي آموزش برنامه ها يادگير که رده بند يادگير رگرسيون انجام مي دهند و

 .آن ها
  Cluster  :يادگير خوشه ها برا مجموعه ها داده. 
  Associate  :يادگير قواعد انجمني برا داده ها و ارزيابي آن ها. 

  Select Attributes  :انتخاب مرتبط ترين جنبه ها در مجموعه ها داده. 
  Visualize  : با آن هامشاهده نمودارها مختلف دو بعد داده ها و تعامل. 

٢-Experimenter:  محيطي برا انجام آزمون و انجام آزمايش ها آمار ميان روش ها مختلف
استفاده از تکنيک ها رده بند و رگريون، چه  اين واسط کمک مي کند تا به هنگام. يادگير مي باشد

 با ساده  Experimenterبا اين وجود،  .روش ها و پارامترهايي برا مساله داده شده، بهتر عمل مي کنند
گوناگون رو تعداد از مجموعه ها داده، جمع  کردن اجرا رده بند کننده ها و فيلترها با پارامترها

معموال کاربرها پيشرفته، از . آور کارآيي و انجام آزمايش ها معنا، پردازش را خودکار مي کند
Experimenter تي بين چندين ماشين، استفاده مي کنندبرا توزيع بار محاسبا.   

 Explorerواسط گرافيکي  –) ٣- ٨(شکل 
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٣ - Knowledge Flow : محيطي که تقريبا تمامي کاراييExplorer  را پشتيباني مي کند، اما در عوض
کھ با اتصال الگوریتم ھای یادگیری و منابع داده  استفاده می کنند» ١کشیدن و رھا کردن«رابط از يک 

  .ھا، ترکیب وچینش دلخواه ساختھ می شود

٤- Simple CLI:  رابط ساده خط فرمان که به شما اجازه دسترسي مستقيم به دستوراتWEKA  را مي
  .دهد

 ، در پايين هر پانل،Explorer  WEKA در محيط .مي نمائيمبه عنوان واسط کاربر انتخاب  Explorer ما
، پيغام ها مبني بر انجام عمليات را نشان مي Statusجعبه   .قرار دارد Logدکمه و  Statusجعبه  

تاکنون در اين بخش انجام داده را به همراه  WEKA، گزارش عملکرد متني کارهايي که Logدهد و دکمه 
  .برچسب زماني ارائه مي کند

وچکي در پايين سمت راست پنجره در حال عمليات است، پرنده ک WEKAتوجه داشته باشيد زماني که 
 اگر پرنده بايستد و حرکت نکند، او مريض است؛ يعني اشتباهي رخ داده است و بايد . يين مي پردباال و پا

Explorer دوباره اجرا شود.  

   پيش پردازش ٤- ٨

 WEKAبرا اين کار بايد آن ها را به فرمتي درآورد که برا  کهوارد مي شوند  WEKAابتدا داده ها به 

  :که به شرح ذيل مي باشند WEKAدر   داده هاوارد کردن  مراحل .فابل فهم باشد

 ها  خواندن و فيلتر كردن فايل )الف

جود و open File ،URL open ،open database ها ، دكمه)٤-٨( در شكل Preprocessدر باال پانل 
 فايل نمايش داده مي browserدر  arffبا پسوند  يهاي ، ابتدا فايلopen Fileبا کليک بر رو دکمه دارد، 
  .در جعبه انتخاب فايل تغيير داده شود Formatايد گزينه ب مورد نظر برا ديدن فايل. شود

    
  
  
  
  

                                                             
- Drag and Drop 
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 ARFFها به فرمت  تبديل فايل )ب

ها صفحه گسترده با پسوند  برا فايل )٥- ٨(، شکل باشد دارا سه مبدل فرمت فايل مي Wekaنرم افزار 
CSV فرمت فايل ،Cبا پسوند  ٤.٥ names وdata و برا نمونه ها سر با پسوند bsi.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باز کردن فايل –) ٤- ٨(شکل 
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 شكل ي مطابق باپيغام و كندمي تفسير  ARFFقادر به خواندن داده ها نباشد، آن را به صورت  Wekaاگر 
ظاهر  )ج -٦-٨( و) ب -٦-٨( ها شكل ، پيغامUse Converter با انتخاب گزينه. شود ظاهر مي )الف -٦-٨(

   .شود مي
  
   

  
  
  
  

 تبديل فرمت ها فايل - ) ٥- ٨(شکل 

 پيغام خطا –) الف - ٦- ٨(شکل 
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 ويرايشگر - ) ب - ٦- ٨(شکل 

 moreاطالعات بيشتر فشردن دکمه  –) ج - ٦- ٨(شکل 
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برا انتخاب و تنظيم اشيا مي باشد و برا موارد  WEKAعمومي در  ، ويرايشگر)ب -٦-٨(شکل 
به طور  .شود انتخاب انجام) د -٦-٨(يست شکل کليک شود تا از ل choose رو گزينه مختلف الزم است بر

تنظيم مي شود، جعبه ا با نوع مشابه بکار برده مي شود که در  classifierمثال زماني که پارامتر برا 
  .مشاهده مي نماييد) ٣-٨(جدول 

  
  
  

    
svLoader  فايل هايي با پسوند.csv  

ArffLoader فايل هايي ناموفق  

C٤.٥Loader  اسم ها و داده ها واقعي(دو فايل(  
DatabaseLoader  شي  برا بازخواني مجموعه داده ا که به صورت(ها سريالي نمونه

  .)سريال شده جاوا ذخيره شده است
  

اشد که به ترتيب برا مي ب openو   save، )ب -٦-٨(از ويژگي ها ديگر ويرايشگر عمومي در شکل 
  .ي که پيش از اين ذخيره شده است، به کار مي رودذخيره اشيا تنظيم شده و باز کردن ش

 chooseانتخاب يک مبدل با فشردن دکمه   –) د - ٦- ٨(شکل 

 ليست مبدل ها –) ٣- ٨(جدول 
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عالوه  از فايل ها موجود رو کامپيوتر استفاده مي کند، open file) ٤- ٨(شکل  preprocessدر پانل 
از شبکه  Arffبرا دانلود کردن يک فايل  HTTPاز پروتکل  WEKAباز کرد تا   URLبر آن مي توان يک

درايو اتصال به مجموعه داده ، يک پايگاه داده را که open DBهمچنين مي توان با باز کردن  .استفاده کند
به همه  save اده ها به کمکد. ، بازيابي کردsqlزبان  selectرا دارد، به وسيله دستور  ) JDBC(به زبان جاوا 

  .فرمت ها ذکر شده، ذخيره مي شوند
 WEKAفيلترها اجزا مهم . اجازه  فيلتر کردن داده ها را نيز مي دهدبه کاربر  preprocessپانل 

  .هستند
دهد و حين بررسي آنها، اطالعات آمار  فيلدها را تشخيص مي WEKAبعد از اينکه فايل بارگذار شد، 

نشان داده شده است، ) ٧-٨( همان طور که در شکل. کند ا را برا هر کدام از صفات محاسبه مي پايه
مربوطه در باال آن نشان ليست صفات تشخيص داده شده، در سمت چپ، پايين و اطالعات پايگاه داده 

  .شود داده مي
  
  

  
  
  
   

 بانک اطالعاتي –) ٧- ٨(شکل 
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با کليک کردن بر رو هر کدام از صفات، اطالعات آمار اصلي آن را در سمت راست قابل مشاهده خواهد 
آن نمودار ترسيم شده در سمت راست، بر اساس فيلدها موجود در پايگاه داده مي باشد که مي توان . بود

  .شده است حاصل NUMKIDاز انتخاب فيلد ) ٨-٨(ثال شکل به عنوان م. ها را به دلخواه تغيير داد
  
  

  
  

  
 
  به کارگير فيلترها) ج

از فيلترها برا حذف ويژگي . ليستي از فيلترها مشاهده مي شود) ٩-٨(، در شکل chooseبا کليک کردن 
تيک (انتخاب آنهاالبته با انتخاب دستي ويژگي ها، با . ر از يک مجموعه داده استفاده مي شودها مورد نظ

  .، امکان حذف وجود داردRemoveو انتخاب کليد  )زدن 

  
  

  NUMKIDاطالعات آمار فيلد  –) ٨- ٨(شکل 
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-٨(با استفاده از روش اول، در شکل  از بانک اطالعاتي  ageبه عنوان مثال مراحل الزم برا حذف فيلد 
  .مشاهده مي شود) ١٠

  
  

 انواع فيلترها –) ٩- ٨(شکل 

   Removeانتخاب فيلتر –) الف - ١٠- ٨(شکل 
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 وارد کردن شماره فيلد مورد نظر  –) ب - ١٠- ٨(شکل 

 

 Ageو حذف فيلد  Applyانتخاب گزينه   –) ج - ١٠- ٨(شکل 
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Discretize  صفت پيوسته به تعداد دلخواه از ديگر فيلترها موجود است که با استفاده از آن مقادير يک
بازه را  ٢جنسيت به مراحل الزم برا شکستن مقادير صفت ) ١١-٨(شکل . بازه گسسته تبديل مي شود

  .نشان مي دهد
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Discretizeانتخاب فيلتر   –) الف - ١١- ٨(شکل 
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 وارد کردن شماره فيلد مورد نظر و انجام تنظيمات –) ب - ١١- ٨(شکل 

 Applyانتخاب گزينه  –) ج - ١١- ٨(شکل 
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٥- ٨ Classify  
WEKA طبقه بند . مي کند ساز پيش بيني بسيار متنوعي را پياده الگوريتم ها طبقه بند و

الگوريتم ها طبقه بند . روشي است برا مشخص کردن گروهي که يک نمونه داده در آن قرار مي گيرد
در اين بخش به . تقسيم مي شوند Rulesو  Bayesian ،Functions ،lazy ،Meta ،Misc ،treesبه 

  .پرداخته مي شود WEKAمعرفي برخي از اسامي طبقه بند ها 

 Trees  

 Decision stump ،درخت تصميم عدد يا رده ها داده برا مجموعه ، گير يك سطحي  ا
با مقادير از دست رفته، به صورت مقادير مجزا برخورد كرده و شاخه سومي از ، که سازد مي

  .دهد توسعه مي را درخت

 Rules  

 Decision Table ،اين الگوريتم، با . سازد گير مي بر اساس اكثريت جدول تصميم طبقه بند
تواند از  و مي نمودهها را ارزيابي  ها ويژگي ، زير دستهاول جستجو بهتريناستفاده از 

  . تفاده کنداساعتبارسنجي تقاطعي برا ارزيابي 

 N-nge ،ها مشابه  گير كه بر اساس دسته ويژگي به جا استفاده از اكثريت جدول تصميم
ها كه توسط مدخل  ترين همسايه برا تعيين رده هر يك از نمونه كند، از روش نزديك عمل مي

)Entry (شودمي اند، استفاده  گير پوشش داده نشده جدول تصميم.  

 Conjunctive Rule ،كند بيني مي ها عدد را پيش گيرد كه مقادير رده ا را ياد مي قاعده .
سپس . شوند آموزشي، منسوب ميها  ها آزمايشي به مقادير پيش فرض رده نمونه نمونه

مربوط به هر ) ها عدد برا رده(، يا كاهش واريانس )ها رسمي برا رده(تقويت اطالعات 
، )Reduced-error pruning(والد محاسبه شده و به روش هرس كردن با خطا كاهش يافته 

  . شوند قواعد هرس مي

 ZeroR ،ميانگين  آزمايش و برا ردهها مورد  ها اسمي، اكثريت داده برا رده ، ها عدد
  .اين الگوريتم بسيار ساده است. كند بيني مي ها را پيش آن

 M٥ Rules ، به كمكMكند استخراج مي را ها مدل، قواعد رگرسيون از رو درخت ٥ . 
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 Functions 

 Simple Linear Regression ،گيرد، آنگاه مدل رگرسيون خطي يك ويژگي مشخص را ياد مي 
در اين الگوريتم، مقادير از دست رفته و . كند را انتخاب مي ،مدل با كمترين خطا مربعات
  . مقادير غيرعدد مجاز نيستند

 Linear Regression ،دهد و مي رگرسيون خطي استاندارد كمترين خطا مربعات را انجام مي 
به صورت حريصانه، با حذف  تواند تواند به طور اختيار به انتخاب ويژگي بپردازد، اين كار مي

 انجام شود، يا با ساختن يك مدل كامل از همه ويژگي) Backwarde limination(عقب رونده 
ها، تا رسيدن به شرط  ها با ترتيب نزولي ضرايب استاندارد شده آن ها و حذف يكي يكي جمله

  . توقف مطلوب انجام گيرد

 Least Med sq ، كه به جا ميانگين مربعات انحراف از يك روش رگرسيون خطي مقاوم است
اين روش به طور مكرر رگرسيون خطي استاندارد را به . كند خط رگرسيون، ميانه را كمينه مي

دهد كه كمترين خطا مربع  كند و نتايجي را بيرون مي ها اعمال مي هايي از نمونه زيرمجموعه
  . ميانه را دارند

 SMOreg ،كند تيبي را رو مسايل رگرسيون اعمال ميالگوريتم بهينه ساز حداقل تر.  

 Pace Regression با استفاده از تكنيك رگرسيون ،paceها رگرسيون خطي توليد  ، مدل
ا در تعيين  ها خيلي زياد است، به طور ويژه ، زماني كه تعداد ويژگيpaceرگرسيون. كند مي

واقع در صورت وجود نظم و ترتيب در . كند نظر شوند، خوب عمل مي هايي كه بايد صرف ويژگي
  . كند ها، اين الگوريتم بهـينه عمل مي شود كه با بينهايت شدن تعداد ويژگي خاصي، ثابت مي

 RBF Network، مراكز و عرضه. كند ا گوسي شعاعي را پياده ساز مي يك شبكه با تابع پايه 
 سپس خروجي. شود تعيين مي K (K-means)ا واحدها مخفي به وسيله روش ميانگين 

، با استفاده از رگرسيون منطقي در مورد )Hidden layer(ها مخفي  ها فراهم شده از اليه
، با يكديگر تركيب مي ها اسمي و رگرسيون خطي در مورد رده رده فعال . شوند ها عدد
 ميها خطي، با جمع شدن با عدد يك، نرماليزه  ها توابع پايه پيش از ورود به مدل ساز

ها  ها، بيشترين تعداد تكرارها رگرسيون ، تعداد خوشهKتوان  در اين الگوريتم مي. شوند
ها، و مقدار بيشينه  ها رسمي، حداقل انحراف معيار خوشه ها رده لهامنطقي برا مس

به طور جداگانه به هر رده اعمال  Kها رسمي باشد، ميانگين  اگر رده. رگرسيون را تعيين نمود
 .خوشه مورد نظر برا هر رده استخراج گردد Kشود تا  مي
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 رده بندها Lazy 

كنند و تا زمان رده بند هيچ كار واقعي انجام  ها آموزشي را ذخيره مي نمونه lazyها  رندهگيياد
  . دهند نمي
 IB١ 

آزمايشي ها  ها آموزشي به نمونه يك يادگيرنده ابتدايي بر پايه نمونه است كه نزديكترين نمونه 
ها  ا مشابه رده همان نمونه داده شده را از نظر فاصله اقليدسي پيدا كرده و نزديكترين رده

  . زند آموزشي را تخمين مي

 IBK 

تعداد نزديكترين . كند همسايه نزديك است كه معيار فاصله ذكر شده را استفاده مي Kيك رده بند با  
ها  بيني پيش. صريح در ويرايشگر شيء تعريف شودتواند به طور  ، مي)١=kپيش فرض (ها  فاصله

  .دار گردد ها آزمايشي، وزن تواند بر اساس فاصله آنها تا نمونه متعلق به پيش از يك همسايه مي

ها آموزشي كه به  تعداد نمونه. اند دو فرمول متفاوت برا تبديل فاصله به وزن، پياده ساز شده
زماني كه . تواند با تنظـيم گزيـنه اندازه پنجره محدود گردد مي شـود، نگهدار مي بند وسيله رده

ها آموزشي در  ها قديمي حذف شده تا تعداد كل نمونه شوند، نمونه ها جديد اضافه مي نـمونه
  .اندازه تعيين شده باقي بماند

 Kstar 

 ت استفاده ميا عمومي شده بر اساس تبديال يك روش نزديكترين همسايه است كه از تابع فاصله 
  .كند

 LWL 

اين الگوريتم با استفاده از يك . يك الگوريتم كلي برا يادگير وزن دار شده به صورت محلي است 
. سازد بند را مي ها وزندار شده، رده دهد و از رو نمونه ها را نسبت مي ن روش بر پايه نمونه، وز

برا مسايل رده بند و رگرسيون . شود انتخاب مي LWL، در ويرايشگر شيء Nave Bayesبند  رده
ها  توان در اين الگوريتم، تعداد همسايه مي. خطي برا مسايل رگرسيون، انتخابها خوبي هستند

خطي، (مورد استفاده را كه پهنا باند هسته و شكل هسته مورد استفاده برا وزن دار كردن را 
ها به طور پيش فرض فعال  ساز ويژگينرمال . كند، تعيين نمود مشخص مي) معكوس، يا گوسي

 .است

ها را  classifierبا مثال ها عملي نحوه کار با . الگوريتم ها طبقه بند به صورت تئور معرفي شدند
  .نشان خواهيم داد
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  رگرسيون ١-٥- ٨

شيوه . در اختيار پيش بيني کننده قرار دهمدل رگرسيون در عين سادگي مي تواند اطالعات مفيد را د
بدين .  کار به اين صورت است که رابطه ميان يک سر متغير مستقل و يک متغير وابسته کشف مي شود

  .با داشتن مقادير متغيرها مستقل، متغير وابسته پيش بيني مي شود معني که
، ريسک، متغيرها مستقل اين پيش بيني. مي شوداستفاده ١ Dataset  از بانک اطالعاتي مثالبه عنوان 

حال با استفاده از اين شش . مي باشند جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزندان و تعداد وام دريافتيدرآمد، 
  .پيش بيني مي شود» سن«متغير، متغير وابسته 

     ، پنجره ها مطابق شکل Classifyبعد از باز کردن فايل مورد نظر و با کليک کردن بر رو پانل 
برا اين کار . در اين قسمت بايد مدل انتخاب شود که مدل، رگرسيون خطي مي باشد. باز مي شود) ١٢-٨(

با کليک ( را انتخاب کنيد  LinearRegressionرفته و  Functionکليک کره، سپس به بخش  chooseرو 
همان طور که مشاهده مي کنيد، . )فعال مي شود functionتمامي آيتم ها  remove filterکردن بر رو 

. دارد WEKAبرا مدلساز گزينه ها متعدد ديگر نيز وجود دارد که نشان از قدرت باال نرم افزار 
چهار گزينه وجود . حال بايد برا نرم افزار مشخص کرد تا از چه داده هايي برا ساخت مدل استفاده کرد

اين گزينه به اين معناست که . که در اينجا از آن استفاده مي شوداست  Training Set، اولي استفاده از دارد
WEKA بايد داده ها را از فايلي که در بخش قبل وارد شده، بگيرد.  Supplied test set  برا زماني است که

در واقع از روشي  Cross-validation. شما مي خواهيد از داده ها متفاوتي برا مدل ساز استفاده کنيد
با همين نام استفاده مي کند که در آن ابتدا داده ها به يک سر زير مجموعه تقسيم شده و آناليز رو يک 

پس اين آناليز رو زير مجموعه ها ديگر که . زير مجموعه آن که مجموعه تمريني نام دارد، انجام مي شود
  ).١٧-٨(، شکل مجموعه آزمون نام دارد، تاييد مي شود
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نيز تعداد اندکي از داده ها را انتخاب کرده و از آن برا ساخت مدل  percentage splitدر نهايت، 

اين . مرحله نهايي انتخاب متغير وابسته مي باشد که به پيش بيني آن پرداخته مي شود. استفاده مي کند
) ١٣-٨(در شکل . کليک کنيد STARTرا انتخاب و رو  AGEپس در کامبو باکس، . است AGEمتغير 

  .مدل ايجاد شده، مشاهده مي شود
 
 
  

  

 classifyانتخاب پانل  –) ١٢- ٨(شکل 
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  :با توجه به مدل بدست آمده در باال مي توان تفسيرها زير را انجام داد

WEKA بدين ترتيب، ستون . تنها ستون هايي را در تحليل دخالت مي دهد که به دقت مدل کمک کنند
عوامل موثر ) ١٤-٨(در شکل  .هايي که در ساخت يک مدل خوب بي تاثير هستند، کنار گذاشته مي شوند

  . طبق مدل رگرسيون مشاهده مي شود
  

  
  
  

  اجرا مدل رگرسيون رو داده ها –) ١٣- ٨(شکل 
 

 عوامل موثر در مدل –) ١٤- ٨(شکل 
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  تصميمدرخت  ٢-٥- ٨

در ساده ترين حالت، مي توان طبقه بند را به صورت . متفاوت با رگرسيون داردطبقه بند ماهيتي 
در اينجا خروجي دريافت شده به يک عدد محدود نيست و مي توان از نتيجه . يک درخت در نظر گرفت

  .حاصل، برداشت ها عميق تر کرد
  :را درباره طبقه بند در نظر گرفت بايد چندين نکته مهم WEKAقبل از شروع کار با 

اما در طبقه . در رگرسيون تنها از يک مجموعه داده استفاده مي شود و يا آن مدل مشخص مي شود -١
مجموعه آموزشي«بند بين شصت تا هشتاد درصد داده ها موجود به عنوان 

مي روند، يعني در ابتدا مدل با استفاده از مجموعه  به کار» ٢مجموعه آزمايشي«و بقيه آنان در قالب » ١
دليل استفاده از دو  .آموزشي مشخص شده، سپس با استفاده از مجموعه آزمايشي دقت آن امتحان مي شود

، جلوگير از تطابق بيش از اندازه يا  اين پديده زماني . است Overfittingمجموعه داده در زمينه طبقه بند
در اين حالت با . يک مدل را بيش از اندازه به يک مجموعه داده خاص وابسته سازيدرخ مي دهد که شما 

وجود اين که مدل درباره  آن مجموعه از داده ها عملکرد بسيار دقيقي از خود ارائه مي دهد، برا ديگر 
ده، ان را در واقع در اين حالت مدل به جا يادگير يک مجموعه دا. داده ها دقت خوبي را نشان نمي دهد

با توجه به اين که هدف اصلي از ساخت چنين مدلي ارائه پيش بيني مناسب برا داده . به خاطر مي سپارد
به همين دليل، از مجموعه . جلوگير شود Overfittingها جديد بوده، بايد سعي کرد تا جا ممکن از 

مواجهه با داده ها جديد آزمايش  داده ها آزمايشي استفاده مي شود تا پس از ساخت مدل، دقت آن در
  .شود

اگر يک . اندازه درخت ها طبقه بند يکي از مسائل مهمي است که در کارکرد آن ها اثر مستقيم دارد -٢
از طرف ديگر . رو مجموعه داده ها آموزشي پيش مي آيدOverfitting درخت زياد بزرگ شود، ريسک 

برا اين که اندازه مناسب درخت به . يک درخت کوچک ممکن است برخي فاکتورها مهم را ناديده بگيرد
در اين روش با اعمال هرس رو يک . استفاده مي شود» هرس کردن«دست آورده شود، از روشي با عنوان 

هرس کردن باعث . گره هايي که اطالعات اضافه ا در بر ندارند، حذف شونددرخت بزرگ سعي مي شود تا 
  .مي شود تا توازني ميان دقت درخت و سادگي آن برقرار شود

،  مثبت کاذب. مي شود  ٤و منفي کاذب  ٣اشاره ا به مثبت کاذب -٣ زماني رخ مي دهد که آزمايشي آمار
  .فرضي صحيح را رد کند

                                                             
- Training set 
- Test set 
- False Positive  
- False Negative 
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سازنده يک . مشابه هنگامي رخ مي دهد که آزمايش فرضي نادرست را بپذيرد منفي کاذب نيز به صورت
  .مدل بايد مشخص کند که مفاهيم تا چه اندازه ا قابل قبول است

همان طور که گفته شد برا . کار با الگوريتم نشان داده شده است  در ادامه با يک مثال عملي نحوه
مهم ترين نکته . به دو دسته  آموزشي و آزمايشي تقسيم کنيداجرا مناسب طبقه بند بايد داده ها را 

بايد سعي کنيد اين تقسيم بند به صورت کامال تصادفي . در اين تقسيم بند  تصادفي بودن آن است
بنابر . انجام شود، در غير اين صورت مجموعه آموزشي و آزمايشي شما نشان دهنده يک جامعه نخواهد بود

  .يک فايل جداگانه بسازيد اين برا هر مجموعه
کليک  classifyرا در نظر گرفته و با باز کردن فايل مورد نظر، بر رو پانل  Dataset  ١بانک اطالعاتي  

   .باز مي شود) ١٥-٨(پنجره ا مطابق شکل . کنيد
  
  

  
  

  
، مي توان الگوريتم رده بند مورد نظر را انتخاب نمود classifyدر پانل  chooseبا کليک کردن بر رو 

زماني که يک الگوريتم رده بند انتخاب مي . انتخاب مي شود j٤٨در اين مثال، الگوريتم ). ١٦-٨(شکل 
اين خط فرمان شامل . رده بند در سطر نزديک به دکمه ظاهر مي گردد ١شود، نسخه خط فرماني

برا تغيير آن ها مي توان رو آن خط کليک . پارامترها الگوريتم است که با خط تيره مشخص مي شوند
                                                             
- Command line 

 classifyانتخاب پانل  –) ١٥- ٨(شکل 
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در اينجا همان مقادير پيش فرض در نظر گرفته مي ). ١٧-٨(نمود تا ويرايشگر مناسب شي باز شود، شکل 
  . شود

  

  
  
  

  
  

انتخاب الگوريتم رده بند –) ١٦- ٨(شکل   
 

  تنظيم پارامترها الگوريتم رده بند –) ١٧- ٨(شکل 
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   ).١٨-٨(مدل مورد نظر توليد مي شود، شکل  startبا کليک کردن بر رو دکمه 
  
  

  
  
  

  : از جمله اعداد مهمي که در خروجي مشاهده مي شود
 correctly classified instances: ٧٢/٦٢ %  
 incorrectly classified instances: ٢٧/٣٧ %  

درصد نادرست دسته بند شده  ٢٧درصد از نمونه ها به درستي و  ٧٢بيش از درصد نشان مي دهد  ٦٢/٧٢
  .اند

  .ميزان مثبت کاذب و منفي کاذب را مشخص مي کند  Confusion Matrixدر قسمت 

 visualize tree در سمت چپ، و با انتخاب  Result listبا راست کليک بر رو مجموعه جواب در پانل 
 ،مي توان نتيجه را در پنجره ها جداگانه، و يا شکل گرافيکي درخت حاصل از طبقه بند را مشاهده نمود

  ).١٩-٨(شکل 
با راست کليک بر رو يک قسمت خالي از صفحه مي توان نحوه ) ٢٠-٨(در شکل توجه کنيد که 

  .نمايش درخت را به دلخواه تنظيم کرد
  

 مدل حاصل از اجرا الگوريتم طبقه بند –) ١٨- ٨(شکل 
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 ) ١٩- ٨(شکل 

 درخت حاصل از طبقه بند –) ٢٠- ٨(شکل 
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  :نحوه  تفسير برا گره ها به صورت زير مي باشد   را در نظر بگيريد، )٢٠-٨(توضيح درخت در شکل 
  :گره ها هم عمق) ١

ايين پگره يا گره هايي را انتخاب مي کنيم که دارا بيشترين مقدار عدد باشند اين عدد در قسمت 
وجود داشته  ١٠و  ٤٠و  ٣٠اگر سه گره هم عمق با مقادير . شکل گرافيکي درخت تصميم نوشته شده است

  .حذف مي شود ١٠ه با مقدار باشد، گر
  :پايش عمقي گره ها) ٢

ه با د، اگر دو گرنگره يا گره هايي در نظر گرفته مي شوند که دارا عمق بيشتر نسبت به بقيه باش
 ٩و  ٧يا  ٦و  ٥اما اگر اختالف زياد نباشد، مثل . تفسير مي شود ٦وجد داشته باشد گره با عمق  ٢و  ٦عمق 

  .د، هر دو تفسير مي شون
 INCOMEبه اين معنا است که ) ١٠٧.٠/  ٥٦.٠(يعني  NUMKIDSبه عنوان مثال راست ترين گره  

نفر از  ٥٦در واقع به صورت دقيق تر . مي باشد نفر ٣بوده و تعداد فرزندان بيشتر از  ٢٥٠٤٩بيشتر از 
توجه داشته باشيد که تمام اين اعداد به مجموعه آموزشي مربوط  .نفر دارا سود بد هستند ١٠٧مجموع 

. حال به آزمايش مدل با استفاده از مجموعه آزمايشي پرداخته مي شود. درصد از کل داده ها ٧٥است، يعني 
کليک  startرا انتخاب کنيد، در ادامه رو  Test options  ،Supplied test setبرا اين کار در قسمت 

اعداد بدست آمده از رو مجموعه آموزشي و آزمايشي را مقايسه نماييد تا . تا آزمايش انجام شود کنيد
  .ارزيابي شودکارايي مدل 

مجموعه داده ها ممکن است برا . توجه داشته باشيد که موضوع هميشه به همين سادگي نمي باشد
کلي طبقه بند را زير سوال نمي برد، بلکه اين نکته صالحيت . ، اعداد بسيار پايين تر بدست آوريد ديگر

  .نيستمجموعه داده اين  شد روش مناسبي برا کاونشان مي دهد، طبقه بن
مجموعه داده روش ها مختلف داده کاو ممکن است تفاوت ها ويژه ا در عملکرد خود رو 

   .مختلف ارائه دهند

  خوشه بند ٣-٥- ٨

، دسته بند مجموعه ا از  داده ها به گروه ها يا خوشه ها مختلف است که در آن خوشه خوشه بند
با دسته بند يک مجموعه داده به گروه ها، مي توان به سرعت نتيجه  .ها به نحو با يکديگر شباهت دارند

، . گير ها الزم را بدست آورد نيز با اهميت است،  تعداد خوشه هادانستن در الگوريتم ها خوشه بند
در صورتي که ماهيت مسئله به روشني معلوم نباشد، . پيش نياز از مدل و داده ها نياز داردکه به دانش 

اين موضوع يکي از مشکالت روش  .تعيين اين که چند خوشه الزم است مي تواند کار بسيار مشکل باشد
استفاده  ها خوشه بند است، در صورتي که اين روش ها سعي مي کنند تا از تمام ويژگي ها داده ها

  ).بر خالف روش طبقه بند که بخشي از ويژگي ها را در نظر مي گرفت(کنند 
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) Partitioning(و قسمت بند ) Hierarchical(روش ها خوشه بند به دو دسته سلسله مراتبي 
در روش ها سلسله مراتبي خوشه ها به مرور ساخته مي شوند و خوشه بند نهايي .دسته بند مي شوند

روش ها قسمت بند در مقابل سعي مي کنند تمام خوشه ها را به . طي مراحلي شکل مي گيرد پس از
الگوريتم ها خوشه بند متنوعي را پياده ساز مي کند، در اينجا  WEKA. يکباره مشخص کنند

  .انتخاب مي شود K-Meansالگوريتم 
را از آن حذف  idفيلد  preprocessمرحله  است که در Dataset   ١فايل نمونه مورد استفاده در اين قسمت

 باز مي )٢١-٨(شکلا مطابق  پنجره clusterبعد از باز کردن فايل مورد نظر و با کليک بر رو پانل  .کنيد
  .شود

  
  

  
  
  

، مورد نظر را انتخاب نمودبند  توان الگوريتم خوشه مي clusterدر پانل  chooseمه کد بر رو با کليک
بند انتخاب  زماني كه يك الگوريتم خوشه .بر مي گزينيمرا  Simple K-Meansالگوريتم . )٢٢-٨(شکل 

اين خط . گردد مه ظاهر ميکبند در سطر نزديك به د شود، نسخه خط فرماني الگوريتم خوشه مي
توان رو آن  ها مي برا تغيير آن. شوند ميفرمان شامل پارامترها الگوريتم است كه با خط تيره مشخص 

مي تنظيم  ٥ خوشهدر اين مثال تعداد . )٢٣-٨(د، شکل خط كليك نمود تا ويرايشگر مناسب شيء باز شو
  .شود

  clusterانتخاب پانل  –) ٢١- ٨(شکل 
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 انتخاب الگوريتم خوشه بند  - ) ٢٢- ٨(شکل 

 تنظيم پارامترها الگوريتم خوشه بند –) ٢٣- ٨(شکل 
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  ).٢٤-٨(، شکل شود مدل مورد نظر توليد مي startباکليک بر رو دکمه 
  

  

  
  
  

  پايين و انتخاب گزينه-در سمت چپ Result list صفحهبا راست کليک بر رو مجموعه جواب در 
»View in separate window «همان). ٢٥-٨(، شکل ا جداگانه مشاهده نمود پنجرهتوان نتيجه را در  مي 

، تعداد و درصد خوشه، اطالعات آمار مربوط به هرکالستر، از جمله مرکز ثقل هر مشاهده مي کنيدطور که 
  .در اين پنجره قابل مشاهده است خوشهاعضا هر 

  

  

  

 مدل حاصل از اجرا الگوريتم خوشه بند  - ) ٢٤- ٨(شکل 
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با راست کليک بر رو مجموعه . روش ديگر برا کسب اطالعات در مورد هرکالستر، مصورساز است
ا  پنجره »Visualize cluster assignments «  در سمت چپ و انتخاب گزينه Result listجواب در پانل 

) ، رنگY، محور X محور(ها مختلف برا هرکدام از سه بعد نمودارحاصل  انتخاب ، کهشود باز مي
به عنوان مثال . ها اطالعات مورد نظر را بدست آورد توان از آن دهد که مي نمودارها مختلفي را نتيجه مي

ها نماينده شماره نمونه در بانک اطالعاتي، و Y، محور  خوشهها نماينده شماره X، محور )٢٦-٨( در شکل
بيشتر توسط  ٢ خوشهشود  همانطورکه مشاهده مي ). مرد: ، آبيزن: قرمز(ها نماينده جنسيت هستند  رنگ

به اين صورت که ميزان اعتبار متقاضيان وام برا زن ها  .توسط مردان ١ خوشهزنان احاطه شده است و 
  .بدتر از مردان بوده است

  

  

  

  

  

 نتيجه حاصل از اجرا الگوريتم خوشه بند –) ٢٥- ٨(شکل 
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 خوشههر نمونه در بانک اطالعاتي، به کدام  دکه بداني دمند باشي عالوه بر اين ممکن است عالقه
و فايل مورد  کرده را انتخاب save، گزينه )٢٦-٨(برا اين منظور در پنجره شکل . اختصاص داده شده است

افزار پردازش  توان از طريق يک نرم مي فايل حاصل را. کنيدذخيره  »Kmeans-١ Datasets «نظر را با نام 
 همان. نشان داده شده است) ٢٧-٨( شکلبخش ابتدايي اين فايل در . کردباز  wordيا  Notepadمتن مثل 

ها موجود  را به مجموعه ويژگي Clusterويژگي جديد به نام  WEKA  کنيد، طورکه مشـاهده مي
 .اضافه کرده است

 

 

 

 

  مصور ساز نتيجه حاصل از خوشه بند –) ٢٦- ٨(شکل 
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  وابستگيقوانين  ٤-٥- ٨

ساز مي تواند الگوريتم ها قوانين وابستگي متفاوت حاکم بر بانک اطالعاتي را پياده  WEKAنرم افزار 
قوانين وابستگي، ولي جهت يادآور  طور کامل مورد بررسي قرار گرفته استه ب ٤ اين قوانين در فصل.کند

يک قانون وابستگي، يک  .شناسايي مي کندالگوها پنهان ميان اقالم موجود در پايگاه داده ها بزرگ را 
مجموعه ا از آيتم ها هستند که نبايد با يکديگر اشتراک داشته  Yو  Xاست که  X Yقانون به فرم 

. در همان تراکنش را دارد Yدر يک تراکنش داللت بر حضور  Xمعني اين قانون اين است که حضور . باشند
در قانون وابستگي اطمينان يک قانون ميزان همبستگي بين مجموعه اقالم را اندازه گير مي کند، در حالي 

در واقع بايد به دنبال . که پشتيباني يک قانون، اهميت بستگي بين مجموعه اقالم را اندازه گير مي کند
  . ر را برآورده کنندقوانيني بود که مينيمم پشتيباني و اطمينان تعريف شده به وسيله کارب

  نتيجه اختصاص نمونه ها به خوشه –) ٢٧- ٨(شکل 
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جهت درک . مي باشد Apriori ها مختلفي وجو دارد که از معروفتر آنها الگوريتم الگوريتمبرا اينکار 
 ٢٠٠به عنوان مثال استفاده مي شود، که شامل اطالعاتي در مورد  ٢ Datasetبهتر، از بانک اطالعاتي 

  .مجموعه داده ها را نشان مي دهد، )٤-٨(جدول . دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي است

  

  جنسيت )Sex(  مونث، مذکر
  وضعيت تاهل )Marital(  مجرد، متاهل

  تولد )numeric(  )Birthday(سال تولد دانشجويان 
  مشروطي )numeric(  )NumConditional( تعداد مشروطي ها

  مقطع تحصيلي )MA, BA,PHD(  )Degree(مقاطع 
  معدل دروس عمومي )numeric(  )General-Avg( دروس عمومي  معدل ميانگين

  معدل دروس اختصاصي )numeric(  )Avg-Specific(  اختصاصيدروس ميانگين معدل 
  دروس پيش نياز )numeric(  )Num-cours-pish(تعداد دروس پيش نياز 

  رشته تحصيلي )Field(  )فني، علوم انساني و تجربي( رشته ها تحصيلي
  حذف )numeric(  )Num-omit(ها  ترم کل تعداد دروس حذفي دانشجويان در طول
  درس افتاده )numeric(  )Num-fail(تعداد دروسي که نگذراندن 

  معدل کل نتيجه )Result-Avg(  بد، خوب

 

با پيدا کردن . گرفته است، افت تحصيلي دانشجويان مورد بررسي قرار )خوب، بد(با توجه به فيلد هدف  
برنامه ريز مناسبي جهت بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان ارائه  الگوها نهفته در اين اطالعات مي توان

  . داد
انتخاب و  RESULT-AVGو   SEXاز آن حذف مي شود و دو صفت  IDفيلد  preprocessدر قسمت 

  ).٢٨-٨(مقادير آن ها به صورت گسسته در آمده است، شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فيلدها بانک اطالعاتي  –) ٤- ٨(جدول 
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باز مي ) ٢٩-٨(کليک کرده، پنجره ا مطابق با شکل  Associateبا باز کردن فايل مورد نظر، بر رو پانل 
   .شود

بارگذار فايل –) ٢٨- ٨(شکل   
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، مي توان الگوريتم مورد نظر را انتخاب نمود، شکل Associateدر پانل  chooseبا کليک کردن بر گزينه  
برا تغيير پارامترها الگوريتم بر رو خط فرمان  .انتخاب مي شود Aprioriدر اينجا الگوريتم ). ٣٠-٨(

در اين بخش همان ). ٣١- ٨(کليک کرده تا ويرايشگر مناسب شيء باز شود، شکل  chooseنزديک گزينه  
  .نظر گرفته مي شودپارامترها پيش فرض در 

  

  Associateانتخاب پانل  –) ٢٩- ٨(شکل 
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  Aprioriانتخاب الگوريتم  –) ٣٠- ٨(شکل 
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، مي توان توضيحات الزم را در مورد هر کدام از )٣١-٨(در شکل   Moreبا کليک کردن بر رو گزينه 
  ).٣٢-٨(پارامترها بدست آورد، شکل 

  

  
  

 Associationتنظيم پارامترها الگوريتم  –) ٣١- ٨(شکل 

  Aprioriتوضيحات بيشتر در مورد پارامترها الگوريتم  –) ٣١- ٨(شکل 
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حاصل از اين الگوريتم در  جکليک کرده و نتاي startبر رو گزينه   Aprioriدر نهايت با انتخاب الگوريتم 
نتايج نشان مي دهد که  ).٣٢- ٨(نمايش داده مي شود، شکل   L٢و   L١و ) conf(قالب ضريب همبستگي 

  .مي باشد ٠.٩احتمال اينکه جنسيت مذکر وضعيت تحصيلي بد را داشته باشد 
  

  

   
  

  
  

ممکن است در هر نوع مجموعه داده ا قابل اعمال نبوده و يا نتايج البته بايد توجه نمود که قواعد انجمني 
  .ننمايد انتخاب نوع الگوريتمي که نتايج مطلوبي داشته باشد، نياز به تجربه بيشتر دارد مطلوبي ارائه

  Aprioriنتيجه اجرا الگوريتم   - ) ٣٢- ٨(شکل 
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