
  

 داده كاوي

( Data Mining )  

معرفي فرآيند كشف دانش و تاكيد و تمركز بر مهمترين گام آن يعني داده كاوي است. دانشجويان در اين درس درخواهند يافت كه چگونه  هدف درس:

استخراج نمايند. ضمنا با كاربردهاي مختلف به كمك روشها و الگوريتمهاي محاسباتي داده كاوي، از داده هاي خام، الگوها و مدل هاي توصيفي و پيش بين 

 روشهاي داده كاوي آشنا خواهند شد، تا توانايي الزم را براي پژوهش در اين حوزه كسب نمايند.

  :طرح درس

  هفته اول

 
  يم مقدماتی و فرآیند کشف دانشآشنایی با مفاه  هدف:

يان جایگاه داده کاوی در ب –)  KDDد کاوش دانش در پایگاههای داده (فرآینمعرفی  - تاریخچه و اهميت داده کاوی –مقدمه  رئوس مطالب :
ی معرف –اهش ابعاد و اهميت آن ک –اهميت کيفيت داده ها در گام آماده سازی داده ها  –آماده سازی داده ها  –ا هانبار داده  -  KDDفرآیند 

  تکنيکهای استفاده شونده برای آماده سازی داده ها
  

  هفته دوم

 
  داده کاوی در کشف دانش و شناخت داده هااجمالی تکنيکهای معرفی   هدف:

 –معرفی راهکارهای متنوع جهت انجام داده کاوی، از قبيل کاوش قوانين انجمنی، تکنيکهای طبقه بندی و خوشه بندی  رئوس مطالب :
فات مقياس فاصله ای و مقياس ص –اینری، عددی و انواع آنها بصفت اسمی،  –شياء داده و انواع صفت (ویژگی) ا –مرحله ارزشيابی و تفسير 

  با ذکر مثال و تمرین کالسی تقسيم بندی کلی صفات –نسبی 
 
  

  هفته سوم

 
  آشنایی با آمار توصيفی و معيارهای شباهت هدف:

 –ماتریس عدم تشابه  –اتریس داده م –سنجش شباهت و عدم شباهت  –انحراف معيار  –واریانس  –مد  –ميانه  –ميانگين  رئوس مطالب :
نجش عدم تشابه برای صفات باینری س –سنجش عدم تشابه برای صفات اسمی، باینری و عددی  –آشنایی با برخی معيارهای تشابه 

سنجش  –به کسينوسی تشا –ينکوسکی و چبيشف م فاصله اقليدسی، همينگ، – (contingency table)جدول حدوث  –متقارن و نامتقارن 
 عدم تشابه برای صفات ترتيبی با ذکر مثال و تمرین کالسی

  

  هفته چهارم

 
  بعنوان یک فرآیند پيش پردازش پاالیش داده هاآشنایی با فرآیند   هدف:

آزمون همبستگی کای دو  –افزونگی و تحليل همبستگی  –یکپارچه سازی داده ها  –روشهای کنترل مقادیر ناموجود  رئوس مطالب :
واریانس داده های ک –ریب همبستگی برای صفات عددی ض –ثال برای آزمون کای دو و جدول توزیع آن م –پيرسون برای داده های اسمی 

 )١شماره  کوئيزبرگزاری  ( +با ذکر مثال و تمرین کالسی عددی 
  

  هفته پنجم

 
  انواع داده هامعرفی تبدیل داده ها و آشنایی با فرآیند کاهش داده ها و  هدف:

روش های اکتشافی انتخاب زیر مجموعه ای مناسب از  –کاهش ابعاد داده ها  –معرفی راهبردهای مختلف کاهش داده ها  رئوس مطالب :
 –ساخت یافته و ساخت یافته يم نداده های غير ساخت یافته،  –وشهای نرمال سازی ر –رمال سازی یک راهبرد تبدیل داده ها ن –صفات 

  با ذکر مثال و تمرین کالسی محور نشی، سری زمانی، چند رسانه ای و مکانپایگاه داده تراک –داده های جدولی 
 
  



  

  هفته ششم

 
  کشف الگوهای مکرر و قوانين انجمنی)تکنيک ( معرفی تکنيکهای داده کاوی هدف:

تحليل  –تراکنشهای  سبد خرید و نمایش باینری آن  –پایگاه داده تراکنشی  –مقدمه و آشنایی با برخی مفاهيم مقدماتی  رئوس مطالب :
(اطمينان) برای یک  confidence(پشتيبان) و   supportمفاهيم شمارش پشتيبان، تعریف قانون انجمنی و محاسبه –سبد خرید مشتریان 

 ال و تمرین کالسیذکر مث با اهميت هرس قوانين انجمنی -  Brute – Forceروش  -قوانين انجمنی مفيد کدامند؟  –قانون انجمنی 
  

  هفته هفتم

 
  روشهای توليد (استخراج) مجموعه اقالم (الگوهای) مکرر و قوانين انجمنیمعرفی  هدف:

معایب روش  –مثال  با ذکر  Aprioriروش بکارگيری الگوریتم  –و ارائه شبه کد آن  Aprioriمعرفی اصل   -  Aprioriروش  رئوس مطالب :
Apriori –  معرفی روشFP-Growth  –  الگوریتمFP-Growth  -  مراحل ساخت درختFP-Tree  اج الگوهای مکرر از درخت ، استخرFP-Tree  -

 با ذکر مثال و تمرین کالسی  Aprioriنمایش فشرده توليد قوانين انجمنی به روش 
  

  هفته هشتم

 
  ارزیابی کيفيت قوانين انجمنیآشنایی با معيارهای  هدف:
معيار ارزیابی کيفيت  –تشخيص قوانين انجمنی جالب یا قوی  –)  confidenceمعيار اطمينان ( –)  supportمعيار پشتيبان ( مطالب : رئوس

Lift تحليل همبستگی به کمک معيار ،Lift –  معيار ارزیابیConviction –  معيار ارزیابیLeverage  - ابی معيار ارزیJacard  - یابیمعيار ارز- 
coefficient  ϕ – ٢کوئيز شماره  برگزاری(+ با ذکر مثال و تمرین کالسی  ماتریس حدوث مرتبط با یک قانون و مفاهيم مرتبط با آن (  

  

  هفته نهم

 
  معيار ارزیابی کيفيت از همه بهتر است؟ کدامپاسخ به سئوال  هدف:

خاصيت افزودن  –خاصيت وارون سازی  –خواص معيارهای عينی  –)   objective Measuresسازگاری بين معيارهای عينی ( رئوس مطالب :
  ياس بندی با ذکر مثال و تمرین کالسیخاصيت مق –پوچ 

  

  هفته دهم

 
  به عنوان تکنيک دیگر داده کاوی )  classification دسته بندی (معرفی   هدف:

دسته بندی فرآیند وام  –یادگيری بعنوان گام اول ( مثال فرآیند وام )  –شيوه های رایج دسته بندی  –مفاهيم پایه  –مقدمه  رئوس مطالب :
، دسته بندی   Bayesianدسته بندی  یه ای دسته بندی شامل درخت تصميم،تکنيکهای پامعرفی  –صحت دسته بندی  –بعنوان گام دوم 
 –دليل محبوبيت درخت تصميم  –خت تصميم استنتاج در –شبکه عصبی با دسته بندی نزدیک ترین ، دسته بندی  ،مبتنی بر قانون

با ذکر مثال و تمرین  شکست ، پيچيدگی محاسباتی درخت تصميم ه پارتيشن کردن داده ها و ضابطهحوالگوریتمهای ساخت درخت تصميم، ن
  کالسی

  

  هفته يازدهم

 
  ( Decision Tree )معيارهای انتخاب صفت در درخت تصميمآشنایی با  هدف:

، معرفی برخی مشکالت درخت تصميم از قبيل بيش   Information Gain، محاسبه  Gain، معيار  Information Gainمعيار  رئوس مطالب :
) فواید هرس  scalability) و مسئله مقياس پذیری (  replicationتکثير زیر درخت (مشکل )،   repetition)، مشکل تکرار ( overfittingبرازش (

وریتمهای معرفی الگ – Cartپس هرس در درخت  –)  post pruningروش پس هرس (  -) prepruningروش پيش هرس ( –درخت تصميم 
Rain Forest   وBOAT استنتاج درخت تصميم مقياس پذیر با ذکر مثال و تمرین کالسی برای  

  

  هفته دوازدهم

 
  ( Rule based ) و مبتنی بر قواعد Bayesianروشهای دسته بندی معرفی  هدف:

 –صفات گسسته و پيوسته برای  Naive Bayesianدسته بندی  – Naive Bayesianدسته بندی  – Bayesقضيه  –مقدمه  رئوس مطالب :
توليد قوانين با الگوریتم  –استخراج قواعد از درخت تصميم و مشکالت آن  –دسته بندی مبتنی بر قواعد  –مواجهه با مقادیر احتمال صفر 

با ذکر مثال و تمرین  واعدقهرس کردن  – Likelihoodو  Accuracy  ،m-estimate  ،Laplace  ،FoiL-Gainمعرفی معيارهای  –پوشش ترتيبی 
  ) ٣کوئيز شماره  برگزاری(+ کالسی 



  

  هفته سيزدهم

 
  مصنوعیشبکه های عصبی  و  (k-Nearest Neighbor)نزدیکترین همسایه -kروشهای دسته بندی آشنایی با  هدف:

معرفی مختصر  –نزدیکترین همسایه و ذکر ویژگی های آن  Kروش دسته بندی  – Lazyو   Eagerروشهای دسته بندی  رئوس مطالب :
مواجهه با توزیع  -معيارهای ارزیابی یک دسته بند  –)  برای دسته بندی داده ها   SVMشبکه های عصبی مصنوعی و ماشين بردار پشتيبان (

  با ذکر مثال و تمرین کالسی کالسهای نامتوازن

  هفته چهاردهم

 
  هادسته بندراهکارهای برآورد و قابليت معرفی  هدف:

 – K-fold Crossروش اعتبار سنجی  متقابل(  – Random Subsamplingروش زیر نمونه تصادفی  – Holdoutروش  رئوس مطالب :
Validution (–  روشهایLeave-one-out  وstratified cross-validation –  روشBootstrap –  مقایسه روشهای دسته بندی توسط روش آماری

t-test  روش هزینه و سود و روش منحنی ،Roc –  تکنيکهای بهبود دقت دسته بندی شامل روشهای تلفيقی وbagging  ،Boosting  و
AdaBoost با ذکر مثال و تمرین کالسی  

 
  

  هفته پانزدهم

 
  وشهای خوشه بندی افرازی و سلسله مراتبی آشنایی با خوشه بندی بعنوان تکنيک داده کاوی و معرفی ر هدف:

-cو  k-means  ،bisecting k-means ، k-medoidsروش خوشه بندی افرازی  –خوشه بندی و تحليل خوشه  –مقدمه  رئوس مطالب :
means  خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی  –خوشه بندی سلسله مراتبی و نقاط قوت و ضعف آن  –با ذکر مثال و معایب و مزایای هر یک

 )َ  Aglomerative) و انواع آن و تقسيمی (Divisiveبا ذکر مثال و تمرین کالسی ) و انواع آن 
  

  هفته شانزدهم

 
  بر چگالی و گرید (توری)روشهای خوشه بندی مبتنی معرفی  هدف:

،  WAVE Clusterروش  ،  STINGروش  –روشهای توری پایه  -   OPTICSروش  – DBSCANروش  –روشهای چگالی پایه  رئوس مطالب :
با ذکر مثال و  روش آماری هاپکنيز. –، روشهای ارزیابی خوشه بندی  PROCLUSو  CLIQUروش خوشه بندی داده های با ابعاد باال، روش 

  ) ۴کوئيز شماره برگزاری (+ تمرین کالسی 
  

  

  

  روش ارزشيابي: 

              نمره ١٠تا  ٨پایان ترم 
              نمره ( جمع نمره کوئيزها ) ۶ميان ترم 
     نمره ۶تا  ۴سمينار و پروژه 

  

 منابع درسي :

1- DATA MINING Concept and Techniques ( Third Edition 2012 ) 
By: J. Han, M. Kamber, J. Pei 

2- Introduction to DATA MINING ( 2006 ) 
By: P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar 

  


