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چیست؟( Information)و اطالعات ( Data)تفاوت داده 

خامورودی های (: Data)داده 

نتايج حاصل از پردازش داده های خام (: Information)اطالعات 

: مثال

نمرات دانشجويان يک کالس: داده

ا نتايج حاصل از پردازش روی اين نمرات، شاامل مياانگين، ميازان افازايش يا: اطالعات
…کاهش نمرات، نمودارها و



مقدمه

اطالعاتبازيابیوذخيرههایتکنولوژیتوسعه
شدهذخيرهاطالعاتحجمروزافزونافزايش
موجوداطالعاتدرزيادبسيارتنوع

اطالعاتیهایبانک
(صوتیهایفايلمتحرک،تصاوير)ایچندرسانههایفايل
ساختارفاقدومتنیاطالعات

ندشومیتبديلاطالعاتهایمقبرهبهغالبازياد،بسيارحجمدليلبهاطالعاتی،آرشيوهای.

شودنمیاستفادهشدهذخيرهاطالعاتبالقوههایقابليتاز.

استگرديدهآشکارهازمينهبسياریدردانشبهاطالعاتتبديلبهنياز.

رديدگآغازاطالعاتیهایبانکرویبرمصنوعیهوشهایتکنيکاعمالبرایتالشباکاویداده.



داده کاوی چیست؟

 هاای فرآيند استخراج و کشف همبستگی ها و الگوهای مفيد از ميان حجم زيادی از داده-

خام، با استفاده از الگوريتم و سازوکارهای هوشمند

استخراج دانش از ميان  مجموعه ای از داده ها-



!چند مثال عملی و جالب از فرایند داده کاوی

پيشنهادات قسمت جستجوی اپليکيشن اينستاگرام

 تبليغات هنگام جستجو در سايت گوگل

های پيشنهاد دهندهسيستم

...



کاربردهای اصلی داده کاوی

کشف الگوی ميان داده ها

پيش بينی حدودی نتايج

به دست آوردن اطالعات کاربردی

تمرکز بر روی داده های بزرگ



کاویچند مثال در مورد کاربردهای داده

هاپیدا کردن بازار هدف برای کسب و کار

 کشففا اوگوهففای ری ففاری شریففد مشفف ری در
ها و کسب و کارهایروشگاه

تحلیل سبد شرید

شناسایی مش ریان ویادار

آناویر دقیق نیازهای مش ریان

بینی یروشپیش
ان، بندی مش ریان بر اساس ملیت، نفااد، زبفدس ه

…موقعیت مکانی و 

ی بینفداری مانند پفیشهای مخ لا بانکدر زمینه
داریاوگوهای کاله برداری در بانک

مدیریت ریسک
 ص های مخ لا مثل تشفخیدر بخش) علم پزشکی

گیری سرطان، تشفخیص بیمفاران، درمفان و پیش
(…بیماران، تاثیر اثر دارو بر بیمار و 

 های مخ لفا ماننفد پفیش در بخش) علم اق صاد
(… بینی آینده، مدیریت سرمایه و

علم ژن یک

شناسایی مجرمان



فرم های مورد استفاده در فرایند داده کاویبرخی از پلت

 زبان برنامه نويسی آر(R)

زبان برنامه نويسی پايتون

زبان برنامه نويسی متلب

 نرم افزارSPSS

 نرم افزارWeka

 نرم افزارRapidMiner



مزایا و معایب داده کاوی

معایبمزایا

بينی آيندهپيش
گيریکمک در تصميم
رونق بخشيدن به کسب و کار
هاکاهش هزينه
تشخيص تقلب و کاله برداری
تحليل گرايشات مشتريان

دقيق و درست نيستند% 100کاوی های دادهروش
هاایاساتفاده از تکنياکData Mining  پيچياده و

پرهزينه است
هاا، حاريم آوری دادهها بارای جماعدر برخی از حوزه

.خصوصی کاربر ممکن است زير پا گذاشته شود



استبودهمختلفهایحوزهنيازبرحسبهموارهکاوی،دادهبهاطالعاتپردازشابتدائیهایروشازحرکت.

:اطالعاتپردازشتکنوووژیکلیسیر
فهرستتهيهحددرپردازشمتعدد،اشتباهاتمشخص،ساختارفاقدناهمگون،اطالعات:هایایل

سادهآماریگزارشاتکمتر،نسبتااشتباهاتناهمگون،اطالعات:شاصاطالعاتیهایبانک

چيدهپيآماریگزارشاتکمتر،اشتباهاتمشخص،ارتباطاتهمگون،اطالعات:ایرابطهاطالعاتیهایبانک
مختلفعناصرارتباطاتشاملوایمقايسهو

مشاهدهوساختامکانوچندوجهیمدليکارائهاطالعات،تحليلويژه:تحلیلیاطالعاتیهایبانک
(عددیاطالعاتفقطمعموال)اطالعاتانواعپردازشوسازیذخيرهدرمحدودتوانائیخاص،گزارشاتسريع

موجوداطالعاتازدانشکشفقابليتاطالعات،انواعپردازشامکان:کاویداده

:پردازش اطالعات
های متنی  تا داده کاویاز فایل



یک تعریف تئوریک از داده کاوی

مجموعهاز(پنهانالگوهایقالبدر)دانشاستخراجخودکار(نيمه)فرآيندازاستعبارتکاویداده•

.ورودیاطالعات

.داردوجودهدفدانشمورددراندکیآگاهیمعموال•

.استناممکنآندستیپردازشوحجيمبسيارعمدتاورودی•

.ستنييابیدستقابل(گيریگزارش)اطالعاتپردازشسنتیهایروشباکاوی،دادهازحاصلنتايج•

.استکاربردخالتبهنيازحداقلمعنایبهکاویدادهبودنخودکارنيمهياخودکار•

.هستندپردازشقابل(عددیاطالعاتصرفانه)اطالعاتانواع•



جایگاه داده کاوی

.دانستماشينيادگيریازشاخهيکتوانمیراکاویداده•
فضایابمسائل:نيستکنندهقانعچندانآمار،ازایمجموعهزيرعنوانبهکاویدادهتفسير•

.تمايزنداينوجهترينمهمزيادابعاددارایحالت
تکراری:هانمونهتوأماحتمالتوزيعتابعتخمينجهتفرآيندیعنوانبهکاویدادهتفسير•

.کندمیردرابندیطبقهچنينکاویدادهبودن
اطالعاتسازیفشردهبرایفرآيندیراکاویدادهسازی،فشردهمعادلکاویدادهنظريه•

.گيردمینظردرآنبرایمناسبساختاريککردنپيداطريقازورودی،



چند واقعیت

.کاوی می شودتعريف موجود، سبب ايجاد انتظاراتی غيرواقعی از داده•

اخته نشده کاوی کامال خودکاری که منطبق بر شرايط واقعی باشد، سفرآيند داده/تا کنون، هيچ سيستم•

.  است

.  کاوی، اجتناب ناپذير استدخالت مستقيم کاربر، به خصوص در مراحل اوليه يک فرآيند داده•

.  شودکاوی توسط انسان تعريف میهای يک فرآيند دادهتمام قدم•

.کاوی وجود داردچند مرحله کلی در هر فرآيند داده•



مراحل یک فرآیند داده کاوی

.هريک از مراحل، با مشکالت خاص خود مواجه است•

.پيرايش و تجميع اطالعات، معموال حجم عمده کار را به خود اختصاص می دهند•

.بازنمائی دانش، به خصوص در مورد داده کاوی، در موارد متعددی هيچ راه حل قابل قبولی ندارد•



کاربردهای داده کاوی

.استامنی یو تجاری، علمیهای اصلی شامل کاربردهای حوزه•

.مواجهيمشصایص م عددو حجم بسیار زیاد اطالعاتها با در تمام حوزه•

.روبرو هستيماطالعات مفید ها با انواع در تمام حوزه•

های تشخيص صحت ادعای خسارت در بيمه، تشخيص سوء استفاده از کارت: کاربردهای تجاری•

...اعتباری، تحليل اطالعات مشتريان يک سازمان، 

های پزشکی، جغرافيائی و اقليمی، فضا و سفرهای فضائیحوزه: کاربردهای علمی•

های کامپيوتری مبارزه با تروريسم، مقابله با نفوذگران به شبکه: کاربردهای امنی ی•



کاویهای دادهتکنیک

(Clustering)بندیخوشه: بدون نظارتيادگيری •

(Classification)بندیدسته: يادگيری با نظارت•

(Decision Tree)تصميمدرخت •

(Association Rule)انجمنیقوانين •



دسته بندی

 مختلفهای دستهيادگيری تابع نگاشت ترکيب مقادير خصايص به.

 يادگيری بيزیگيریتصميمدرخت ،

 مايدجديد را مشخص نهای نمونهپس از دريافت تعدادی نمونه آموزشی، يادگيرنده بايد دسته.

مثال:

 مشتری100000يک شرکت با بيش از
يک کاتالوگ با هزينه سنگين چاپ و توزيع
 (نه برای همه)لزوم ارسال انتخابی کاتالوگ
به مند قهعال”و پاسخ مشتريان، چه افرادی احتماال در گروه ها کاتالوگبا توجه به سوابق ارسال : بندیدسته

؟گيرندمیقرار “ محصول معرفی شده
 هاهزينهکاهش



بندیدستهابزار –درخت تصمیم 

 کندمیمعموال بر مبنای کاهش آنتروپی عمل.

 ودشمی، انتخاب کندمیايجاد ها نمونهکه بيشترين کاهش را در آنتروپی ای گره، خصيصهدر هر:

وندشمیآن تقسيم های شاخهبر حسب مقدار خصيصه انتخاب شده در گره جاری، بين زير ها نمونه.

 برگ استيک آن از يک کالس باشند، های نمونهکه تمام ای گرههر.
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(1)یک مثال –درخت تصمیم 

 آموزشیهای نمونهمجموعه:

Id Age Education Gender Hours 

Per 

Week

Income Buys

1 21-30 BS Male 30-40 <50K Yes

2 30-40 BS Female 30-40 <50K No

3 30-40 MS Female 40-50 >50K Yes

4 21-30 BS Male 40-50 <50K Yes

5 21-30 MS Male 30-40 <50K No

6 21-30 BS Female 30-40 >50K No



(2)یک مثال –درخت تصمیم 

 Entropy (S) = -(3/6) log (3/6) – (3/6) log(3/6)  Entropy (S) = 1

Gain (S, Age) = 1 – ( (4/6) + (2/6) ) = 0

Gain (S, Education) = 1 – 1 = 0

Gain (S, Gender) = 1 – ( -(2/3)log(1/3) –
(1/3)log(1/3) ) =0.08

Gain (S, Hours) = 1 – 0.6 = 0.4

Gain (S, Income) = 1 – 1 = 0

Gain (S, Hours) = max Gain  Root Node = Hours

؟



(  3)یک مثال –درخت تصمیم 

Hours

{1, 2, 5, 6}

?

{3, 4}

YES

Hours = 30-40 Hours = 40-50

 به برگ برسيمها شاخهتا در تمام شود میتکرار { 1و 2و 5و 6}های مثالالگوريتم برای گره شامل.



(انجمنی)قوانین تداعی 

تعيين ارتباط اقالم مختلف با يکديگر در مجموعه اطالعات ورودی.

معيارهای ارزيابی ارتباط: حمايت و اطمينان.

مثال:

 ؟شوندمیبا هم خريده کاالهايی ، معموال چه ایزنجيرهدر يک فروشگاه

چينش محصوالت در فروشگاه

دارهای هدفجايزهو ها تخفيف



نجمنیتشخیص قوانین ا

 الگوريتمAprior

حمايت :P(A U B) احتمال وقوع دو قلمA  وB

اطمينان :P(A|B)

 استقانون انجمنی هر تک قلمی که از حداقل حمايت برخوردار باشد، يک کانديد.

 استکانديداهای قوانين انجمنیهای ابرمجموعهمجموعه اقالم متداول، شامل تمام.

 ،متداول باشدتواند نمیابر مجموعه يک مجموعه غيرمتداول.

 ممکن تقسيم شده و اطمينان های زيرمجموعههر مجموعه اقالم متداول به تمام دو
.شودمیقوانين حاصل محاسبه 

 {P1, P2, P3}: P1 -> {P2, P3}, {P2, P3} -> P1



یک مثال تصویری: بندیخوشه

هاسه خوشه بديهی از نمونه

هائی در ابعاد زياد، ساده نيستتشخيص چنين خوشه!



کاربردهای داده کاوی

با تشکر از حسن توجه شما•


