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  پیش پردازش داده ھا

مد کیفیت داده ھای موجود گاھی اوقات برای اعمالی کھ قرار است بر روی آنھا انجام شود مناسب نیست. الزاما ھمیشھ داده ھا بھ آن شکلی کھ 
  نظر ما ھست در اختیارمان قرار نمی گیرند. لذا ابتدا داده ھا پیش پردازش شده تا آماده انجام اعمال خاص شوند. 

  پردازش داده ھا شامل یکی از حاالت زیر می تواند باشد: پیش

      پاک سازی داده ھا Data Cleaning 

  برای پاک کردن نویز و عوامل مخرب در داده ھا بھ کار می رود.

        تجمیع داده ھاData Integration 

 ناسازگار ھم ھستند و قرار است این داده ھا را با ھم جمع کنیم. اگر از چند منبع مختلف داده ھایی را داشتھ باشیم و گاھی این داده ھا با ھم 

        کاھش داده ھا Data Reduction  

  جھت کاھش حجم داده ھا یا تعداد آنھا بھ کار می رود.

 تبدیل داده ھا Data Transformation   

  ا راحت تر کار کرد.بھ این جھت بھ کار می رود کھ بتوان داده ھا را بھ فضایی برد کھ بتوان با آنھ

  ھدف پیش پردازش داده ھا افزایش کیفیت داده ھا بوده تا داده ھایی با خطای کمتر و کیفیت بھتر بھ الگوریتم داده شود. 

  

  بخش اول: پاک سازی داده ھا

می افتد و تقریبا در اکثر  اما مھمترین مسئلھ ای کھ در ھنگام جمع آوری داده ھا ھمیشھ اتفاق در این بخش عملیات مختلفی انجام می شود
است. داده ھای گمشده مقادیر اندازه گیری نشده ای ھستند کھ فیلدھای مربوط بھ  (Missing Values)مواقع وجود دارد مسئلھ داده ھای گمشده 

  آنھا بدون مقدار ھستند.

ری نشده است و عمال ھیچ عددی برای این فیلدھای بھ عنوان مثال دیتاستی از بیماران کھ برخی از آنھا قند خون و فشار خونشان اندازه گی
مربوطھ وجود ندارد. در بسیاری از موارد نیز امکان اندازه گیری مجدد وجود ندارد. بھ عنوان مثال بیماران مربوطھ در دسترس نبوده تا 

  عمال امکان پذیر نیست.بتوان با اندازه گیری فیلدھای مربوطھ را پر کرد یا تعداد آنان آنقدر زیاد شده است کھ دیگر 

  راه حل ھای محتلفی برای حل این مسئلھ وجود دارد. برخی از این راه ھا عبارتند از:

 .حذف رکورد  

 مثال اگر بیمار مورد نظر یکی از فیلدھای مربوط بھ آن مانند فشار خون درج نشده باشد کل رکورد را حذف می کنیم. این راه حل ساده ترین
د آخرین راه حل باشد و در صورتی باید انتخاب شود کھ چاره دیگری نباشد. این راه حل خصوصا در مواردی کھ حجم راه حل بوده ولی بای

  دیتاست کم است اصال راه حل مناسبی نیست.

 .آن فیلد را با مقادیر دلخواه پر می کنیم 

باید در محدوده مجاز آن فیلد باشد. مثال برای فشار خون نمی  مقدار فیلد خالی را با یک مقدار دلخواه پر می کنیم. اما این مقدار دلخواه قطعا
گذاشت. بھترین راه برای انتخاب این عدد دلخواه این است کھ عدد انتخابی مقداری بین ماکزیمم و مینیمم مقدار آن  ١٠٠توان عددی منفی یا 

  ھم ممکن است کھ مقدار انتخابی بسیار دور از واقعیت باشد.  فیلد در دیتاست باشد. این راه حل بھتر از راه حل حذف داده ھا بوده ولی باز



 دیتا ماینینگ ..... محمد عبدالھی
 

2 
 

 استفاده از یک ثابت یا عالمت سراسری 

یا ھر عبارت دیگری کھ این مفھوم را برساند قرار  not accessibleبھ معنی  NAمثال برای فیلد فشار خون بیمارانی کھ خالی است عبارت 
  داد. 

 انگین ، میانھ ، مد)استفاده از یک معیار مرکزی (مانند می 

ال اگر مثال در مورد بیماران دیابتی اگر فیلد قند خون یک بیمار خالی بود می توان میانگین این فیلد سایر بیماران را برای آن انتخاب کرد. ح
چولگی داشت  نمودار قند خون بیماران حول یک مرکزی بھ صورت متقارن توزیع شده بود میانگین پاسخ خوبی است ولی اگر بھ یک سمت

  معیار میانھ پاسخ واقعی تری را می دھد.

  

اصوال میانھ ھمیشھ یک عدد صحیح را خروجی می دھد و بیشتر بھ واقعیت نزدیک است ولی میانگین در اکثر اوقات یک عدد اعشاری را 
  پاسخ را می دھد. خروجی داده کھ باید گرد شود. معموال برای داده ھای گسستھ و دارای چولگی معیار میانھ بھترین

 استفاده از یک معیار مرکزی مربوط بھ ھمان کالس 

اد بھترین مثال برای این مورد ھمان مورد بیماران فشار خونی است. اگر داده ھای بیماران در دیتاست مربوط بھ بیماران بین ھفت سال تا ھفت
سالھ  ۶۵اشد کھ نمونھ بیمار ھفت سالھ نیز در میانگین این فرد سالھ باشد شاید طبیعی نب ۶۵سال باشد و داده گمشده مربوط بھ یک بیمار 

، .....) تقسیم کرده و میانگین کالس فرد مورد  ٢۵تا  ١۵،  ١۵تا  ٧دخالت داشتھ باشد. برای این کار اگر بیماران را بھ کالس ھای مختلف (
  نظر را در فیلد گمشده اش قرار دھیم قطعا پاسخ بھ واقعیت نزدیکتری داریم.

 (مد) استفاده از مقادیر شایع و پر احتمال 

آن مقداری کھ در مورد آن فیلد در دیتاست بیشترین تکرار را داشتھ بھ عنوان مقدار داده گمشده فرض شود. مثال در مورد فشار خون مقدار 
انند مورد قبلی کالس بیس بوده یا عمومی بیشترین تکرار را در افراد داشتھ کھ می توان آنرا انتخاب کرد. حاب این مقدار مد می تواند م ١٢

  باشد.

سھ روش اول تا حد امکان باید بھ عنوان آخرین راه حل باشند چون این مشکل را دارند کھ ممکن است داده ذخیره شده در فیلد مورد نظر از 
دارد. مشکل بایاس ھمان مشکل سو واقعیت بسیار دور باشد و چھار روش آخری مشکل بایاس را داشتھ کھ راه حل سوم ھر دو مشکل را 

  گیری داده ھا بھ یک سمت غیر واقع ھستند کھ دو روش آخر کھ کالس بیس ھستند مشکل بایاس کمتری دارند.

حالت آخر کھ از معیار مرکزی مد استفاده می کند می تواند دو حالت نرم و سخت داشتھ باشد. حالت سخت وضعیتی است کھ داده مد را در 
رار دھیم . اما در این حالت ھمیشھ داده مد مد نظر قرار می گیرد و سایر داده ھا ھیچگونھ شانسی برای انتخاب ندارند. در حالت فیلد خالی ق

نرم بھ سایر داده ھا ھم شانس حضور داده می شود. بھ این صورت کھ بھ ھر داده بر اساس تکرار حضورش وزنی اختصاص داده کھ قطعا 
تری خواھد داشت ولی امکان انتخاب داده ھای با وزن کمتر ھم ایجاد خواھد شد. این روش مقدار بایاس را بھ شدت داده مد دارای وزن بیش

  کاھش می دھد کھ روش مطلوبی است. 

. گاھی اوقات داده گمشده واقعا یک داده گمشده نیست بلکھ بھ دالیل دیگری مانند عدم وجود آن فیلد برای آن رکورد خاص بوجود آمده است
مثال رکوردھای افرادی را در نظر بگیرید کھ عالوه بر سایر مشخصات شماره گواھینامھ فرد را نیز بھ عنوان یک ورودی دریافت می کنند. 

د فرد حال اگر فردی اصال گواھینامھ نداشت و این فیلد داده او خالی بود با فردی کھ گواھینامھ داشتھ و این فیلد خالی مانده فرق دارد. رکور
 دوم دارای داده گمشده است کھ این مورد در مورد فرد اول صادق نیست. در این گونھ موارد برای اینکھ مشکلی پیش نیاید باید با روشی این
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ری مد گیتمایز را قائل شد. مثال فیلد شماره گواھینامھ فرد بدون گواھینامھ را مقدار صفر یا یک مقدار منفی وارد کرد تا بعدا در برنامھ ھا و 
امھ یا میانگین گیری این فیلد شرکت داده نشود. می توان یک فیلد فلگ در نظر گرفت کھ اگر فیلد فلگ دارای مقدار یک بود فیلد شماره گواھین

  بررسی شود و در غیر این صورت عملیاتی بر روی آن انجام نشود. 

  داده ھای آلوده بھ نویز

ھمیت است داده ھای آلوده بھ نویز ھستند. نویزھا اصوال ماھیت تصادفی داشتھ و معموال مورد بعدی کھ در بحث پاکسازی داده ھا مورد ا
مقدارشان خیلی کمتر از داده اصلی می باشد. در نویز ھا اغلب تغییرات ناگھانی وجود دارد. بھ این صورت کھ اگر بھ یک باره یک تغییر 

ه نویز است. بھ طور مثال در داده ھای فرکانسی یک نویز در فرکانس باال اتفاق فاحشی در سری داده ھا مشاھده کردیم این تغییر نشان دھند
امل می افتد. اما برخی از نویزھا مانند نویز سفید دارای ھمھ فرکانس ھا ھستند. دلیل اینکھ نام این نویز سفید است این است کھ نور سفید ش

  ھمھ نورھا می باشد. 

اندازه گیری ھستند اما گاھی نویز انسانی نیز در آنھا دخیل می شود. یک ترازوی دیجیتال را در نظر نویز ھا بیشتر مربوط بھ دستگاه ھای 
گرم خطا دارد. اما خروجی آن یک عدد  ۵٠بگیرید. این دستگاه خود دارای مقدار خطایی بوده کھ محدوده آن مشخص است مثال می گوییم تا 

مشخص است. اما اگر ترازوی نام برده آنالوگ و عقربھ ای باشد زاویھ دید انسانی و تغییرات بوده و عدد نمایش داده شده یک مقدار ثابت و 
  گرمایی محیط می تواند خود موجب ایجاد نویز دیگری شود. 

بھ تصویر زیر دقت کنید. خط سیاه و مستقیم سیگنال واقعی بوده کھ بر اثر نویز سیگنال بھ صورت خط قرمز و زیگزاکی در آمده است. 
تغییرات در سیگنال نویز خیلی شدید تر از سیگنال واقعی بوده کھ ھمان مشخص کننده باال بودن فرکانس آن نسبت بھ سیگنال واقعی بوده و 
ھمانطور کھ مشخص است دامنھ آن بسیار کوتاه است. حال اگر بھ شکلی بتوان فرکانس ھای باال را از این سیگنال حذف کرد مسئلھ بھ نوعی 

  .حل می شود

 

  برای حذف نویز از روی سیگنال مورد نظر از روشھای متفاوتی می توان استفاده کرد. برخی از این روشھا عبارتند از:

 (ھموارسازی) رگرسیون  

است. عمل نرم کنندگی را می توان با حذف  smoothingیک راه این است کھ سیگنال واقعی را تخمین بزنیم. این عمل ھمان نرم کنندگی یا 
الھای باال انجام داد. بھترین راه برای حذف سیگنالھی باال استفاده از فیلتر پایین گذر است. خط آبی در شکل پایین سیگنال ھموار شده سیگن

سیگنال نویزی با استفاده از فیلتر پایین گذر است. مشخص می شود کھ لبھ ھا ھم در سیگنال ھموار شده نرم تر شده است ولی بھر حال خیلی 
  ز سیگنال نویزی است.بھتر ا

  

نیز استفاده کرد کھ از حوصلھ این بحث خارج  waveletالبتھ تنھا راه ھموارسازی رگرسیون نیست بلکھ می توان از تبدیل فوریھ و تبدیل 
  است. 

  دستھ بندیBinning 

تبدیل شده است. برای تشکیل یک دستھ بھ این   ١١.٩٨یا  ١١.٨،  ١٢.١بوده کھ در اثر نویز بھ یکی از اعداد  ١٢فرض کنید داده واقعی عدد 
صورت عمل کرده کھ تعدادی داده نزدیک بھ ھم را درنظر گرفتھ و تشکیل یک دستھ داده و سپس یک عدد صحیح میانگین را جایگزین آنان 

  می کنیم. شکل زیر مشخص کننده مقادیری ھستند کھ در دستھ ھای متفاوتی بھ صورت ستون قرار گرفتھ اند:
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این نوع دستھ بندی ممکن است بھ دو صورت انجام شود. در یک حالت اعداد نزدیک بھ ھم و در یک محدوده بھ یک عدد گرد شده ولی ان 
  عدد گرد شده جایگزین تک تک آنھا خواھد شد و در حالت دیگر فقط یک مقدار در ھر دستھ قرار می گیرد.

 تحلیل داده ھای پرت 

دارند کھ واقعا از مقدارھای واقعی بسیار دور بوده و بھ اصطالح پرت ھستند. می توان با روشھایی این داده ھا را یک سری داده ھایی وجود 
  کشف کرد و سپس یا انھا را حذف و یا در صورت امکان اصالح کرد.

یک خوشھ قرار می دھیم. حال مقادیری کھ مثال زیر نمونھ ھایی از داده ھا را نشان می دھد مقداری از آنھا نزدیک بھ ھم بوده کھ انھا را در 
بصورت انفرادی در خارج از این خوشھ ھا قرار گرفتھ اند داده ھای پرت بوده کھ یا باید حذف گردیده و یا در صورت امکان بھ سمت مرکز 

  نزدیکترین خوشھ سوق داد. بھ محض اینکھ داده مورد نظر درون خوشھ قرار گرفت داده پرت اصالح شده است.

  

این نوع داده ھای پرت معموال دارای فرکانس پایین ھستند و یک راه برای حذف نویز ھایی کھ بھ شکل داده ھای پرت ھستند حذف انھا یا در 
  صورت امکان اصالح آنھا و کشاندن بھ محدوده خوشھ ھای داده ھای غیر پرت می باشد. 

  

  

 

 


