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Abstract- Recently, information in the workplace and decision has a major role. Due to the importance of
deciding, it is also necessary to ensure data quality. Data quality can be improved by data cleaning methods. In
this research, we propose a process for discovering duplications and contradictory types of records, integrating
and identifying duplications to improve the quality of data. Our proposed process consists of different
activities. These activities are coding records, clustering by expectation maximization algorithm, making token
for records, integrate coding records methods and making token for records methods, and extracting association
rules by Fp-growth Algorithm. The results of the tests show that the proposed process has averaged 96% recall,
99% precision, 95% accuracy and 95% f-score. The proposed method is compared with a duplication and error
detection method. The results indicate an increase of 13% for recall, 1% for accuracy and 6% for f-score in the
proposed process.
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چکیده -اطالعات در محیطهای کاری امروزی و تصمیمگیریها نقشی اساسی دارند .با توجه به اهمیت تصمیمگیری ،اطمینان از کیفیت
دادههای موجود ضروری است .با استفاده از روشهای پاکسازی داده میتوان کیفیت دادهها را بهبود بخشید .در این مقاله فرایندی در
جهت کشف انواع رکوردهای تکراری و متناقض ،یکپارچهسازی و تشخیص تکرار برای بهبود کیفیت دادهها ارائه میشود .فرایند
پیشنهادی شامل بخشهایی ازجمله کد کردن دادهها و خوشهبندی با استفاده از الگوریتم امید ریاضی -بیشینهسازی ،ساخت نشانه
برای رکوردها ،ادغام روشهای کدکردن دادهها و ساخت نشانه و ایجاد قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم  Fp-growthاست .نتایج
آزمایشها نشان میدهد در فرایند پیشنهادی بهطور متوسط معیار فراخوانی  ،%96صحت  ،%99دقت  %95و امتیاز -اف  %95شده است.
روش پیشنهادی با یک روش شناسایی تکرار و خطا ،مقایسه شده است که نتایج حاصل نشاندهندهی افزایش  %13فراخوانی %1 ،صحت
و  %6امتیاز -اف است.
واژههای کلیدی -کیفیت داده ،عوامل کیفیت دادهها ،پاکسازی دادهها

 -1مقدمه
امروزه اطالعات با سرعت باالیی تولید میشوند .برای دستیابی به
بهترین سطح تصمیمگیری در راستای سودآوری کسبوکار،
دسترسی به داده ها در سطحی مناسب و به روشی تعاملی ،اغلب
بهصورت یک رویا برای مدیران اجرایی کسبوکار و سایر مدیران
است که با استفاده از پایگاهدادهتحلیلی محقق میشود [.]1
اطمینان از کیفیت اطالعات پایگاهدادهتحلیلی ضروری است و با
کیفیت دادههای موجود در آن ارتباط مستقیم دارد .کیفیت دادهها
اشاره به وجود دادههای عاری از خطاهای تایپی ،بدون تکرار ،بدون
گمشدگی و عدم وجود دادههای ناقص دارد .در صورت عدم اعتماد
به کیفیت داده ها ،اطمینان از دانش استخراج شده از آنها نیز
امکانپذیر نیست [ .]2عوامل متفاوتی از قبیل خطا در ورود
دادهها ،خطا در انتقال دادهها ،ابزارهای استفادهشده خطادار برای

جمعآوری دادهها و تناقض در قراردادهای نامگذاری موجب کاهش
کیفیت دادهها میشود [ .]3کیفیت دادهها را میتوان با استفاده از
تکنیکهای پاکسازی دادهها افزایش داد .پاکسازی دادهها
ساختار و محتوایی ضروری و اولین گام در ایجاد پایگاهدادهتحلیلی
باکیفیت است [ 4و  .]5پاکسازی داده ،تنظیف یا حذف داده نیز
نامیده میشود [ ]6که به مشکالت دادهها پس از وقوع آنها
میپردازد .این فرایند شامل فعالیت اصالح و یا تعدیل اطالعات
گمشده ،نادرست ،ناتمام و با فرمتهای نامناسب []7؛ حذف
رکوردهای تکراری و فیلتر کردن دادههای بد است [ .]8همچنین
مسئولیت خطایابی ،رفع خطا و ناهمسانیهای دادهها بهمنظور
ارتقاء کیفیت داده را بر عهده دارد [ ]6که منجر به بهبود صحت و
استفاده موثر از دادههای موجود میشود [ .]9پاکسازی دادهها دو
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بخش تشخیص و تصحیح ناهنجاریهای موجود در دادهها را در بر
میگیرد.
راهکارهای متفاوتی برای تشخیص و تصحیح خطاهای موجود در
دادهها ارائه شده است که از روشهای قوانین [ 10و  11و  1و
 ،]12الگوریتمهای تجربی [ ،]13خوشهبندی [ ،]14مدل کاربر
[ ،]27الگوریتمهای استنتاجی [ ،]16رویکردهای آماری [،]17
جنگل تصادفی و نمونهبرداری [ ،]18پرسوجو محور [ 19و  ]20و
پاکسازی تعاملی [ ]21استفاده کردهاند .کاستیهای موجود در
برخی روشهای ارائهشده ،شامل محدودیت در تشخیص برخی از
خطاها ،پیچیدگی باال ،توسعه ناپذیری ،عملکرد نامناسب ،زمان
اجرای طوالنی ،محدودیت در نوع داده و سطح باالی وابستگی به
کاربر است.
هدف اصلی این مقاله ارائه فرایندی در جهت کشف انواع
رکوردهای تکراری و متناقض در انواع دادههای موجود است که با
کاربر تعامل داشته باشد.
رکوردهای تکراری و متناقض مورد نظر عبارتند از:
•

دو یا چند رکورد کامال مشابه در مجموعه دادهها

•

رکوردهایی که چند ویژگی مشابه دارند اما در برخی از
ویژگیها هم کامال متفاوت هستند.

•

رکوردهایی که چند ویژگی مشابه دارند اما در برخی از
ویژگیها مقداری متفاوت دارند ،به عنوان مثال در یکی
از رکوردها ویژگی نام به صورت  Aliنوشته شده است و
در دیگری به صورت  Aleeنوشته شده است.

فرایند پیشنهادی شامل هشت بخش اصلی انتخاب ویژگی،
یکسانسازی دادهها ،کد کردن دادهها ،ساخت نشانه ،ادغام
بخشهای کدکردن دادهها و ساخت نشانه ،ساخت متغیر واحد،
ایجاد قوانین انجمنی ،شناسایی رکوردهای تکراری و متناقض و
اطالع به خبره است .در بخش کد کردن دادهها نوآوریهایی
ازجمله خوشهبندی دادهها با استفاده از الگوریتم امید ریاضی-
بیشینهسازی 1و همچنین روشی برای مشخص کردن رکوردهای
نسبتاً مشابه و میزان شباهت میان آنها پیشنهاد میشوند .نوآوری
بخش نشانه سازی ،ساخت نشانه برای هر رکورد است .سپس
بخش کد کردن دادهها و ساخت نشانه با یکدیگر تلفیق میشوند.
متغیر  R-Tبرای شناسایی رکوردهای تکراری و متناقض پیشنهاد
میشود .در فرایند پیشنهادی ،قوانین انجمنی با استفاده از
الگوریتم
 Fp-growthساخته میشوند .با توجه به قوانین ساخته شده
کشف نمونههای تکراری صورت میگیرد .روش پیشنهادی بر روی
سه مجموعه داده مشهور  3Employee ،2Restaurantو  4Adultبا

اندازههای متفاوت پیادهسازی شده است و پس از محاسبه
معیارهای سنجش کارایی ،مشاهده شد که بهطور متوسط معیار
فراخوانی ،96% 5دقت ،95% 6صحت 99% 7و امتیاز-اف 95% 8به
دست میآید.
ساختار کلی مقاله بدین شرح است :در بخش دوم مقاله شرحی از
کارهای گذشته و کاستیهای آنها بیانشده است؛ در بخش سوم
فرایند پیشنهادی آورده شده است؛ در بخش چهارم پیادهسازی
فرایند پیشنهادی و نهایتاً در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادی
در جهت کارهای آتی آورده شده است.
 -2پیشینه تحقیق
در حوزه پاکسازی دادهها تحقیقاتی انجام شده و روشهایی جهت
یکپارچهسازی ،تشخیص و تصحیح خطای موجود در مجموعه
دادهها ارائه شده است؛ که با استفاده از آنها کیفیت دادهها بهبود
مییابد.
این روشها به چهار دسته تقسیم میشوند:
•

شناسایی و حذف تکرار

•

شناسایی و پرکردن دادههای ناکامل

•

شناسایی و رفع ناسازگاری دادهها

•

شناسایی و حذف دادههای پرت

وی و همکاران ( )2007روش پاکسازی دادهها را بر اساس قوانین
انجمنی ارائه دادند .در این روش از قوانین پایه کسبوکار ،قوانین
استخراجشده کسبوکار و قوانین کسبوکار پیشرفته استفاده شده
است .این روش امکان جمعآوری دادهها از منابع چندگانه بزرگ را
فراهم میکند و باعث افزایش دقت میشود [.]28
جو ( ،)2007ترکیبی از تکنیکهایی بر پایه جنگل تصادفی و
روشهای نمونهبرداری ارائه کرد که شامل دو مرحله عمده
پاکسازی دادهها و طبقهبندی بر اساس جنگل تصادفی است.
روش پیشنهادی عملکرد قابل قبولی دارد [.]18
جبامالر و همکاران ( )2008چارچوبی را با شش مرحله ارائه دادند
که شامل انتخاب ویژگیها ،ساخت نشانه ،انتخاب الگوریتم
خوشهبندی ،محاسبه شباهت برای ویژگیهای انتخابشده ،انتخاب
تابع حذف و ادغام است .هدف اصلی چارچوب ارائهشده از
پاکسازی دادهها ،کاهش زمان و پیچیدگی فرایند کاوش و افزایش
کیفیت دادهها در پایگاهدادهتحلیلی است .ویژگیهای این چارچوب
تعامل با کاربر ،درک آسان و عملکرد قابلقبول است .این چارچوب
تنها به حذف رکوردهای تکراری محدود است .پیادهسازی این
چارچوب دشوار است و توسعهپذیر نیست [.]24
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آرورا و همکاران ( )2009الگوریتمی ارائه کردند که ابزاری خودکار
برای تشخیص و شناسایی دادههای غیرقابل استفاده در مجموعه
دادهها و پایگاهدادهتحلیلی است .این الگوریتم بر اساس قوانین
انجمنی ریاضی است.]10[ .
یو و همکاران ( )2009چارچوب پاکسازی دادهها را بر اساس مدل
کاربر و با توجه به نیازهای سیستمهای اطالعاتی فعلی ارائه دادند.
چارچوب دارای پیادهسازی آسان ،توسعهپذیری و عملکرد
قابلقبول است ،اما اجازه انتخاب ویژگیها را نمیدهد و حتماً الزم
است تمام ویژگیها تجزیهوتحلیل شوند؛ که درواقع باعث
پردازشهای طوالنیمدت و اتالف زمان و هزینه است [.]27
میفیلد و همکاران ( ،)2009روشی ارائه کردند که با استفاده از
الگوریتمی استنتاجی تقریباً کارآمد ،بهراحتی در استانداردهای
سیستمهای مدیریت پایگاه داده اجرا شده است و مقیاس خوبی
برای پایگاه دادهها با اندازه بزرگ است .روش پیشنهادی دقت و
انعطافپذیری قابل قبولی دارد [.]16
حماد و همکارانش ( )2011الگوریتمی بهبودیافته برای پاکسازی
دادهها پیشنهاد دادند که تعامل با کاربر را با انتخاب قوانین هر
منبع و اهداف موردنظر فراهم میکند .الگوریتم پیشنهادی تعاملی،
توسعهپذیر ،دارای عملکرد قابلقبول ،پیادهسازی آسان و سرعت
اجرای مناسب است .این الگوریتم گزارشی از انواع خطاهای
تشخیص دادهشده با توجه به منابع داده ارائه میکند .این الگوریتم
بر کیفیت دادهها توجه دارد با این وجود بر زمان انجام آن تمرکز
نشده است [.]11
کاویتهاکومار و همکاران ( )2011چارچوبی را ارائه کردند .این
چارچوب از تکنیکهای پیشپردازش در جهت انتخاب ویژگیها و
از روشهای خوشهبندی برای انتخاب مجموعهای از رکوردها با
توجه به کلیدهای خوشه بهره میگیرد .همچنین میزان شباهتها
با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی محاسبه میشود.]26[ .
خان و همکاران ( )2012الگوریتمی را برای شناسایی و حذف
رکوردهای تکراری در پایگاهدادهتحلیلی و پیرو آن بهبود کیفیت
دادهها و عملکرد پایگاهدادهتحلیلی ارائه کردند .این الگوریتم از سه
مرحله تبدیل ،خوشهبندی و تطبیق برای شناسایی رکوردهای
کامالً تکراری و نسبتاً تکراری استفاده میکند [.]32

تکرارهایی با معنای مشابه و ظاهر متفاوت نیست و نیازمند بهبود
روشهای مرتبسازی در جهت رفع این کاستی است [.]23
پائول و همکارانش ( )2012روشی ترکیبی برای پاکسازی داده در
پایگاهدادهتحلیلی ارائه کردند که شامل دو بخش اعمال الگوریتم
پیاناراس بر برخی از ویژگیها و خطاهای فاحش و حذف آنها و
اعمال الگوریتم بسته بودن متعدی اصالح شده برای حذف
رکوردهای تکراری و پر کردن رکوردهای خالی است [.]31
اوهنگوو و همکاران ( )2013الگوریتم پاکسازی بر اساس نشانه
تعریف کردهاند که از چهار مرحله انتخاب و رتبهبندی ویژگیها،
استخراج و تشکیل نشانه ،مرتبسازی نشانهها ،تشخیص تکرار،
حذف و ایجاد شناسههای پایگاهدادهتحلیلی تشکیلشده است
[.]25
رحمان و همکاران ( )2009الگوریتمی برای تشخیص رکوردهای
تکراری بر پایه الگوریتمهای تجربی ارائه کردند .الگوریتم
پیشنهادی دقت و فراخوان مناسبی را فراهم کردهاست و پیچیدگی
باالیی دارد [.]22
هشینو و همکاران ( )2015رویکردی آماری برای پاکسازی دادهها
بر پایه محدودیت ارائه کردند .این رویکرد رکوردهایی را که با
قوانین وابستگی تابعی یا وابستگی تابعی شرطی متضاد هستند
شناسایی میکند .این رویکرد مقیاسپذیری خطی دارد و دقت
تشخیص خطای مناسبی را فراهم کرده است [.]17
برگمن و همکارانش ( )2015روش گیو او سی او ،پاکسازی
جستجو محوری را ارائه دادند .در این دیدگاه نمایشهای محقق
شده بهعنوان محرکی برای شناسایی اطالعات غلط یا گمشده
استفادهشده است .پرسوجوهای کاربران ،دیدگاههای مرتبط و
متمرکز از اساس پایگاهداده را فراهم میکند ،بنابراین کشف خطا را
تسهیل میکند .این الگوریتم بهطور مؤثر فضای جستوجو را
هرس میکند و میزان تعامل و برهمکنش با جمعیت را به حداقل
میرساند .این روش به وجود افراد خبره در مراحل مختلف اجرا
وابستگی بسیاری دارد [ 19و .]20
جدول  1فرایندهای بررسی شده و دسته قرارگیری هر یک را
نشان میدهد.

ریپون و همکاران ( )2012تکنیک جدید دامنه مستقل را برای
تطبیق بهتر رکوردهای مشابه و تکراری ارائه کردند .آنها
الگوریتمی برای تشخیص موارد تکراری در محیطی مستقل از
دامنه پیشنهاد دادند .الگوریتم پیشنهادی قادر به تشخیص
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جدول  :1فرایندها و کارایی آنها
فرایند

شناسایی و
حذف
تکرار

شناسایی و
پرکردن
دادههای
ناکامل

شناسایی و
رفع
ناسازگاری
دادهها

وی و همکاران ()2007

✓

جو ()2007

✓

جبامالر و همکاران
()2008

✓

آرورا و همکاران
()2009

✓

یو و همکاران ()2009

✓
✓

میفیلد و همکاران
()2009
حماد و همکاران
()2011

✓

✓

✓

✓

کاویتهاکومار و همکاران
()2011
خان و همکاران ()2012

✓

ریپون و همکاران
()2012

✓

پائول و همکاران
()2012

✓

اوهنگوو و همکاران
()2013

✓

رحمان و
همکاران()2015

✓

هشینو و همکاران
()2015

✓

برگمن و همکاران
()2015

شناسایی
و حذف
دادههای
پرت

✓

شکل  :1نمودار فعالیت رویکرد پیشنهادی

 -1-3انتخاب ویژگیهای مورد نظر

✓
✓

✓

این روشها در تشخیص تعداد و نوع خطاها ،توسعهپذیری ،ارتباط
با کاربر ،سرعت اجرا و پیچیدگی متفاوت هستند .هدف این مقاله
ارائه راهکاری با عملکرد مناسب است که به تشخیص تکرار در
انواع دادههای موجود میپردازد و در ارتباط با کاربر است.
 -3روش پیشنهادی
در این بخش فرایندی برای یکپارچهسازی ،تشخیص تکرار و
تشخیص خطا در مجموعه دادهها پیشنهاد میشود .فرایند
پیشنهادی شامل هشت بخش اصلی است که نمودار فعالیت آن در
شکل ( )1آمده است.

سازمانها منابع دادهای بسیاری دارند و مجموعه دادههایی با
ویژگیهای متفاوتی را دریافت میکنند .مجموعه دادههای دریافتی
میتواند شامل میلیونها رکورد و صدها ویژگی باشد .انتخاب
ویژگیها در مقایسه میان رکوردها بسیار مهم است [ .]33مرحله
شناسایی و انتخاب ویژگیها یکی از مراحل موردنیاز در رویکرد
پیشنهادی است .این مرحله بهعنوان پایه و اساسی برای تمامی
بخشهای باقیمانده در نظر گرفته شده است .ویژگیهای مجموعه
داده خود ممکن است تناقضات و زوائدی را دربر داشته باشند.
بهعنوانمثال امکان استفاده از نامهای متفاوت برای نشان دادن
یک ویژگی و یا یک نام برای نمایش ویژگیهای متفاوت وجود
دارد؛ عالوه بر این در برخی موارد سازمانها به تجزیهوتحلیل چند
ویژگی از دیتاهای خود در جهت تصمیمگیری نیاز دارند .در این
مرحله ویژگیهای مجموعه داده بررسی و شناسایی شدهاند و با
توجه به نیاز کسبوکار ،ویژگیهای مورد نیاز برای تشخیص خطا
توسط خبره انتخاب شده است .ویژگیهای انتخاب شده به عنوان
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ورودی وارد فرایند شدهاند تا پس از پاکسازی ،سازمانها از طریق
آنها تصمیمات مؤثری در پیشبرد اهداف کسبوکارشان بگیرند.
انجام مرحله انتخاب ویژگیها سبب کاهش زمان و تالش مورد
نیاز برای انجام سایر مراحل میشود.

یکدیگر آورده میشوند .بار دیگر فرمول مبنا بر هر یک از
ویژگیهای ستون ایجاد شده اعمال میشود و در نتیجه برای هر
رکورد عددی ساخته میشود .فرمول مبنا و متغیرهایش در ()1
آمده است.
0−9
{ = alphvalue
aA = 10, bB = 11, … , zZ = 35

 -2-3یکسانسازی دادهها
منظور از یکسانسازی ،انجام اصالحات بر روی مجموعه داده است
تا در مراحل بعدی بدون وجود مشکلی از آن بهره گرفته شود.
اصالحات انجامشده شامل از میان بردن کاراکترهای اضافی و
نگارشی است .عالوه بر این شامل تبدیل تمام حروف بهصورت
حروف بزرگ و یا کوچک است .تبدیل حروف برای جلوگیری از
ایجاد مشکل در مرحله کدسازی دادهها و تخصیص عدد به آنها
انجام شده است .دادههای یکسانسازی شده ذخیره میشوند و از
آنها بهعنوان ورودی بخشهای کد کردن دادهها ،نشانه سازی و
ایجاد قوانین انجمنی استفاده میشود.
 -3-3کد کردن دادهها
در این بخش رکوردهای کامالً تکراری مشخص میشود و جدولی
نیز از رکوردهای نسبتاً تکراری و میزان شباهت میان آنها ایجاد
میشود .در بخش کد کردن دادهها نوآوریهایی ازجمله
خوشهبندی دادهها با استفاده از الگوریتم امید ریاضی-
بیشینهسازی انجام میشود .عالوه بر این روشی برای مشخص
کردن رکوردهای نسبتاً مشابه و میزان شباهت میان آنها پیشنهاد
میشود .بخش کد کردن دادهها شامل سه مرحله است که در ادامه
شرح داده میشوند

• تبدیل رکوردها به فرمت عددی
هدف از انجام این مرحله تبدیل تمام ویژگیهای دادهای موجود با
فرمتهای متفاوت متنی و عددی به مقادیر عددی و سپس
استفاده از آن مقادیر و تولید عددی برای هر کدام از رکوردهای
موجود در مجموعه داده است .سپس عملیات خوشهبندی بر روی
اعداد هررکورد انجام میشود .شرح فعالیت این مرحله بدینصورت
است :ابتدا دادههای یکسانسازی شده از مرحله قبل به عنوان
ورودی این مرحله دریافت میشوند .سپس فرمول مبنا که در
پژوهشهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج مناسبی
ایجاد کرده است [ ،]32بر روی تمام ویژگیهای داده اعمال می-
شود .نتیجهی حاصل ،مقادیر عددی منحصربهفرد برای تمام
ویژگیهای مجموعه داده است .با توجه به مقادیر بهدستآمده به
هرکدام از ویژگیهای هر رکورد ،ستونی اختصاص داده میشود که
در آن مقادیر عددی مرتبط با تمام ویژگیهای هر رکورد در کنار

m = Large prime number
)(1

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑥 => 36
]∑[((radix)position ∗ alphvalue) mod m

به ارقام  9-0مقادیر صفر تا نه و به حروف الفبا  aAتا  zZمقادیر
 10تا  35اختصاص داده میشود m .به عنوان یک عدد اول بزرگ
 731در نظر گرفته میشود .در فرمول position ،نشاندهنده
شماره کاراکتر مورد محاسبه است که ارزش آن از راست به چپ و
از صفر تا تعداد کاراکترها ،شمارهگذاری میشود .به عنوان مثال
اگر ویژگی نام شامل داده  ASIMبوده باشد نحوه تبدیل آن به
مقدار عددی در ادامه آمده است.
{(((36)3 ∗ 10)mod731) + (((36)2 ∗ 28)mod731) +
})((36)1 ∗ 18)mod731 + ((360 ) ∗ 22)mod731
= 182 + 469 + 648 + 22
= 1321
•

خوشهبندی

هدف از مرحله خوشهبندی ،تقسیم مجموعه داده به گروههایی از
دادهها است و این کار بر روی مقادیر ایجاد شده برای هر رکورد
صورت میگیرد .در این مرحله الگوریتم خوشهبندی بر روی
ستونی شامل اعداد تولید شده برای هر رکورد اعمال میشود .با
توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه الگوریتمهای خوشهبندی
موجود ،از الگوریتم امید ریاضی -بیشینهسازی استفاده میشود.
این الگوریتم شامل ویژگیهایی از جمله پایه آماری قوی ،نیرومند
در مواجهه با دادههای نویزی ،قبول کردن تعداد زیاد خوشه
بهعنوان ورودی ،مدیریت دادهها با ابعاد باال ،همگرایی سریع با
مقداردهی اولیه مناسب و کیفیت مناسب همراه با مجموعه
دادههای بزرگ است [ .]15در انتهای مرحله خوشهبندی ،هر کدام
از رکوردها با توجه به عددشان در خوشهای قرار میگیرند.
خوشههای تولید شده ،با توجه به تعدادشان برچسبگذاری می-
شوند .خوشهبندی دادهها باعث کاهش تعداد مقایسههای موردنیاز
میشود زیرا هر رکورد بهجای مقایسه با تمام رکوردهای موجود در
مجموعه داده ،تنها با رکوردهای موجود در خوشه خود مقایسه
میشود.
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• تطبیق
پس از اجرای مرحله خوشهبند ی ،با توجه به مجموعه داده مورد
نظر ،تعدادی خوشه ایجاد میشود .هر خوشه مورد بررسی قرار
میگیرد ،بدین ترتیب که رکوردهای موجود در هر خوشه دوبهدو
مقایسه میشود .برای انجام مقایسه میان رکوردهای هر خوشه،
تعداد ویژگیهای موجود در مجموعه دادهها در نظر گرفته میشود
و سپس رکوردهای هر خوشه دوبهدو برای یافتن تعداد ویژگیهای
یکسان بررسی میشوند .مقایسه میان ویژگیهای رکوردها از
طریق مقایسه میان اعداد منحصربهفرد تولید شده برای هر ویژگی
رکورد در مرحله تبدیل رکوردها به فرمت عددی ،انجام میشود و
تعداد اعداد برابر ذخیره میشود .به عدد ذخیره شده ،عدد تشابه
گفته میشود .عدد تشابه در بیشترین حالت برابر با تمام
ویژگیهای مجموعه داده است ،به این معنا که تمام ویژگیهای دو
رکورد ،یکسان بوده و دو رکورد کامالً با یکدیگر مشابه هستند.
برای پیدا کردن میزان تشابه میان رکوردها حد آستانهای تعریف
شده است و با مقایسه میان عدد تشابه و حد آستانه ،رکوردهای
مشابه و میزان شباهت میان آنها مشخص شده و در جدولی به
نام ) CR (Coding Recordsذخیره میشود.
 -4-3نشانه سازی
هدف از پیشنهاد این بخش پیدا کردن رکوردهای مشابه ،خطادار و
ساخت مجدد جدولی نشان دهندهی میزان این شباهت به روشی
متفاوت است .در این قسمت برای هر یک از ویژگیهای موجود در
مجموعه داده نشانهای ساخته میشود و سپس با استفاده از
نشانههای ساخته شده میزان شباهت میان رکوردها مشخص
میشود .نتایج حاصل از آن در جدولی ذخیره شده و در بخشهای
بعدی از آن استفاده میشود .بخش نشانه سازی شامل سه مرحله
است که در ادامه توضیح داده میشود.
•

ساخت نشانه

در این مرحله ،بر روی دادههای یکسانسازی شده و ویژگیهای
انتخاب شده از مجموعه داده ،نشانههای مناسب ساخته میشود.
هرکدام از ویژگیهای مجموعه داده شامل نشانه هستند .با توجه
به نوع و ساختار ویژگیهای داده ،نشانهها میتوانند تک جزئی و
چند جزئی باشند .سه نوع نشانه به همراه حدودشان تعریف
میشود.
نشانههای الفبایی :این نشانهها اغلب برای نمایش ویژگیهای نام
مانند نام ،نام خانوادگی ،نام مشتری ،عنوان کتاب و غیره مورد

استفاده قرار میگیرد .مقادیر دربرگیرندهی این نوع نشانه Aa-Zz
است [ 25و .]34
نشانههای عددی :این نشانهها اغلب برای نمایش ویژگیهای شماره
مانند ش ماره تلفن ،شماره خیابان ،شماره آپارتمان و غیره مورد
استفاده قرار میگیرد .مقادیر دربرگیرندهی این نوع نشانه 9-0
است [ 25و .]34
نشانههای الفبایی عددی :این نشانهها اغلب برای نمایش
ویژگیهایی مانند آدرس ،کد محصول و نظایر آن مورد استفاده
قرار میگیرد .مقادیر این نوع نشانه شامل هم مقادیر الفبایی است
و هم عددی [ 25و .]34
برای ساخت نشانه ،برای ویژگیهایی که دادههای یک جزئی را
شامل شدهاند؛ اولین کاراکتر موجود در ویژگی در نظر گرفته
میشود .برای ویژگیهای چند جزئی ابتدا کاراکتر اول در نظر
گرفته شده و سایر کاراکترها بررسی میشوند تا به کاراکتر فاصله
رسیده شود ،سپس کاراکتر پس از فاصله در کنار کاراکتر اول قرار
داده شده و به همین پس از فاصله در کنار کاراکتر اول قرار داده
شده و به همین صورت ادامه ویژگی بررسی میشود .بهعنوان مثال
ویژگی نام) (ASIMبهصورت  Aو ویژگی آدرس ( 4161 NORTH
 )SIXTH STREETبهصورت  4NSSنشانهگذاری شده است .پس
از ساخت نشانه برای هر ویژگی ،نشانههای ویژگیهای هر رکورد
در کنار هم قرار میگیرند و برای هر رکورد نشانهای ساخته
میشود؛ بهعنوان مثال اگر رکورد مورد نظر شامل ویژگیهای ذکر
شده باشد ،نشانه رکورد بهصورت  A4NSSساخته میشود .با توجه
به وجود نشانه برای هر رکورد ،سرعت محاسبه فاصله میان
رکوردها و تطابق آنها کاهش یافته است.
•

محاسبه فاصله میان رکوردها و تطابق

پس از ساخت نشانهی هر رکورد ،برای مقایسه شباهت میان
رکوردها ،نشانههای ساختهشده برای دو رکورد موردنظر ،بررسی
شده و بر روی آنها تابع لوناشتاین اعمال میشود .در روش
لوناشتاین ،فاصله بین دو رشته ،بهوسیله کمترین تعداد عملیات
مورد نیاز برای تبدیل یک رشته به رشته دیگر معین میشود.
عملیات مجاز در این روش یکی از عملیات درج ،حذف یا
جایگزینی است [ .]35قدرت لوناشتاین در توانایی انتخاب
مناسبترین عملیات برای تبدیل یک رشته به رشته دیگر است
بهگونهای که تعداد کل عملیات ،کمترین مقدار شود .هر چه عدد
فاصله لوناشتاین کمتر باشد به معنی تالش کمتر برای تبدیل
رکوردها به یکدیگر است .این به معنای امکان وجود رکوردهای
مشابه و خطادار است .نتایج مقایسه رکوردها و میزان شباهت میان
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آنها که از طریق فاصله لوناشتاین بهدستآمده است ،در جدولی
به نام ) MT (Making Tokenذخیره میشود.
 -5-3ترکیب نتایج و معرفی متغیر جدید
در این بخش متغیری با توجه به نتایج بهدستآمده از مراحل
کدسازی دادهها و نشانه سازی پیشنهاد میشود .با توجه به اینکه
هر کدام از مراحل کد کردن دادهها و نشانهسازی به تنهایی قادر به
شناسایی بخشی از رکوردهای تکراری بودهاند ،ترکیب نتایج حاصل
از آنها باعث شناسایی دقیقتر تکرارها میشود.
در بخش کد کردن دادهها جدولی با نام  CRایجاد شد .جدول
 CRبر اساس تشابه میان رکوردها برمبنای عدد تشابه میان آنها
بهدستآمد .هر چه عددی که در جدول  CRموجود است بیشتر
باشد ،اختالف میان رکوردها کمتر است و شباهت میان رکوردها
بیشتر است .در بخش نشانه سازی نیز جدولی با نام  MTایجاد
شد .جدول  MTبر اساس تشابه میان رکوردها بر اساس فاصله
لوناشتاین میان آنها به دست آمد .هر چه عددی که در جدول
 MTموجود است کمتر باشد اختالف میان رکوردها کمتر است و
رکوردها شبیهتر هستند .در این بخش متغیری با نام  R-Tمعرفی
میشود که از تقسیم اعداد موجود در  CRبر اعداد موجود در MT
بهدست میآید و در فرمول ( )2ارائه میشود.
)(2

CR
MT

کشف نمونه دادههای تکراری میباشد [ .]30عالوه بر این
 growthبر اساس درختی پیشوندی از تراکنشهای پایگاه داده
نمایش داده میشود و باعث صرفهجویی قابلتوجهی در حافظه
ذخیرهسازی تراکنشها میشود [.]36
Fp-

پس از پیادهسازی الگوریتم مورد استفاده بر روی مجموعه دادهها و
بررسی ناهنجاریهای موجود ،نتایج حاصل ذخیره میشود.
 -7-3تشخیص رکوردهای تکراری
نتایج بهدستآمده از مراحل ترکیب نتایج و معرفی متغیر جدید و
ایجاد قوانین انجمنی ،در این قسمت در کنار یکدیگر جمع شده و
مورد بررسی مجدد قرار میگیرد و دید یکپارچهای نسبت به
مجموعه دادهها ،رکوردهای مشابه و تناقضات موجود فراهم
میشود.
 -8-3اطالع به خبره
در این بخش نتایج حاصل شده از طریق فرایند ،ازجمله رکوردهای
مشابه ،نیمه مشابه و خطادار به فرد خبره اعالم میشود تا
تصمیماتی در جهت برطرف کردن این اشتباهات و نواقص گرفته
شود.
 -4پیادهسازی فرایند

=R−T

بهمنظور مشاهده کاربرد فرایند پیشنهادی ،از محیط
 R2014bاستفاده میشود و آزمایشها بر روی سه مجموعه داده
انجام میشود .فرایند پیشنهادی با [ ]22مقایسه میشود.
Matlab

با توجه به توضیحات ذکر شده و اینکه هر چه عدد جدول
بیشتر و عدد جدول  MTکمتر باشد مطلوبتر است ،میتوان
نتیجه گرفت که هرچه متغیر  R-Tبزرگتر باشد تشابه میان
رکوردها نیز بیشتر است.
CR

 -6-3ایجاد قوانین انجمنی
با توجه به پیشنهاد متغیر  R-Tدر مرحله پیش ،توانایی شناسایی
رکوردهای مشابه فراهم میشود .هدف از انجام این بخش پیدا
کردن الگوی تکرار رکوردها و قوانین موجود میان آنها است .با
کمک قوانین انجمنی الگوهای ناهنجار موجود در مجموعه دادهها
شناسایی و بررسی میشوند .در ادامه با استفاده از ادغام نتایج
بهدستآمده از بخشهای متفاوت فرایند ،رکوردهای خطادار و
ناهنجار به گونهای مطلوب مشخص میشود .الگوریتمهای بسیاری
جهت کاوش قواعد انجمنی ارائه شده است .پس از بررسی این
الگوریتمها ،برای اولین بار از الگوریتم  Fp-growthکه یکی از
موفقترین الگوریتمها در این حوزه است [ ،]36استفاده شده است.
این الگوریتم در حال حاضر یکی از سریعترین الگوریتمها جهت

 -1-4مجموعه دادهها
پیادهسازی رویکرد پیشنهادی بر روی سه مجموعه داده
شناختهشده و واقعی  Employee ،Restaurantو  Adultانجام شده
است.
برای ایجاد تکرار بر روی هر کدام از مجموعه دادهها ،رکوردهای
کامالً تکراری و رکوردهایی نسبتاً تکراری ،با اضافه کردن یک یا
چند ویژگی تکراری در رکورد و اشتباهات تایپی در ویژگیها ایجاد
شدهاند .در پنج ،ده و پانزده درصد دادههای هر یک از مجموعه
دادهها خطا ایجاد شده است .مشخصات آماری مجموعه دادههای
مورد استفاده درجداول  -2الف و  -2ب نشان داده میشود.
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جدول -2الف :ویژگیهای آماری مجموعه دادهها
مجموعه داده

تعداد کل رکوردها

Restaurant

864

Employee

5000

Adult

48842

 -3-4نتایج آزمایشها
در این بخش ،نمونهای از انجام کار بر روی مجموعه داده
 Restaurantبا  5درصد خطا آورده شده است .در ابتدا مراحل
انتخاب ویژگی و یکسانسازی دادهها انجام میشود .در ادامه
مرحله کدکردن دادهها است که نتایج حاصل از آن در نرمافزار
متلب پوشه  Newradixشکل ( )2آمده است که نشاندهنده عدد
هر رکورد است.

جدول -2ب :ویژگیهای آماری مجموعه دادهها
تعداد رکوردهای

تعداد رکوردهای

تعداد رکوردهای

خطادار با نرخ

خطادار با نرخ خطای

خطادار با نرخ خطای

خطای  5درصد

 10درصد

 15درصد

Restaurant

43

86

112

Employee

250

500

750

Adult

2442

4884

7326

مجموعه
داده

هر کدام از مجموعه دادهها شامل ویژگیهای متفاوتی هستند که
در ادامه بیان میشود.
مجموعه داده  :Restaurantمجموعه دادههای دو  Restaurantبا
ویژگیهایی از قبیل نام ،آدرس و شهر است.
مجموعه داده  :Employeeمجموعه دادهای از کارمندان شامل
ویژگی هایی از قبیل نام ،نام خانوادگی ،محل کار و میزان حقوق
است.
مجموعه داده  :Adultمجموعه دادهای با ویژگیهایی از قبیل سن،
سطح شغلی ،تحصیالت ،وضعیت تاهل ،نژاد ،جنس ،ملیت ،نقش
خانوادگی است.

شکل  :2رکوردهای کد شده

سپس خوشهبندی با الگوریتم  Emانجام میشود که نتایج آن در
پوشه  Clusterdataذخیره میشود .سپس رکوردهای موجود در هر
خوشه مقایسه میشوند و رکوردهای مشابه و عدد تشابه
بهدستآمده از مرحله کدکردن دادهها در پوشه  CRشکل ()3
ذخیره میشود.

 -2-4معیارهای ارزیابی
برای ارزیابی مدل پیشنهادی از چهار معیار متعارف فراخوانی،
دقت ،صحت و امتیاز-اف استفاده میشود که فرمول آنها در
( )5()4()3و ( )6آمده است .پارامترهای موجود در فرمولهای
استفاده شده در ادامه توضیح داده میشوند.
 TPنشاندهنده تعداد رکوردهایی است که تکراری بودهاند و
بهعنوان موارد تکراری شناسایی میشوند FP.تعداد رکوردهایی
است که تکراری نبودهاند اما بهعنوان موارد تکراری شناسایی
میشوند TN.تعداد رکوردهایی است که تکراری نبودهاند و بهعنوان
تکراری نیز شناسایی نمیشوند FN .تعداد رکوردهایی است که
تکراری بودهاند اما بهعنوان تکراری شناسایی نمیشوند.
𝑃𝑇

)(3
)(4

𝑁𝑇𝑇𝑃+

=Recall

𝑁𝐹𝑇𝑃+

𝑁𝐹𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+
𝑃𝑇

=Accuracy

)(5

=Precision

)(6

=F-score

𝑃𝐹𝑇𝑃+
)𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖𝑚𝑟𝑒𝑃∗𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅(∗2
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑚𝑟𝑒𝑃𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+

شکل  :3جدول  CRرکوردهای مشابه حاصل از مرحله کد کردن دادهها

نتایج حاصل از نشانهسازی در شکل ( )4فایل
آورده شدهاست .پوشه  MTشکل ( )5نتایج را بعد از محاسبه
فاصله لوناشتاین مشخص میکند و نشاندهندهی رکوردهای
مشابه و فاصله لوناشتاین میان رکوردها است.
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در ادامه با پیادهسازی الگوریتم Fp-growthبه الگوهای پرتکرار
دست مییابیم و ناهنجاریهای موجود در مجموعه دادهها
شناسایی میشود شکل ( 7و .)8

شکل  :4نشانههای رکوردها

شکل  :7الگوی تکرار دادهها

شکل  :5جدول MTرکوردهای مشابه حاصل از مرحله نشانهسازی

سپس با توجه به شکل ( ،)6جدول  R-Tبر اساس نتایج مراحل کد
کردن دادهها و نشانهسازی ایجاد میشود.

شکل  :8درخت حاصل از پیادهسازی Fp-growth

نتایج حاصل از پیادهسازی شناسایی  40رکورد تکراری بهدرستی و
با نام  ،TPسه رکورد غیرتکراری بهعنوان تکراری با نام  ،FPسه
رکورد تکراری به عنوان غیرتکراری با نام منفی  FNو  818رکورد
غیرتکراری به عنوان غیرتکراری با نام  TNاست .سپس معیارهای
ارزیابی با توجه به فرمولهای ( )5( ،)4( ،)3و ( )6محاسبه شده
است .نتایج حاصل از محاسبه معیارهای مورد ارزیابی بر روی
مجموعه دادههای متفاوت در جدول  3نشان داده میشود.

شکل  :6جدولR-T

117

ارائه فرایندی جهت یکپارچهسازی و تشخیص تکرار برای بهبود کیفیت دادهها .............................................نیلوفر مالمحمد و نگین دانشپور
فراخوانی

1

جدول  :3مقادیر معیارهای ارزیابی در مجموعه دادهها با نرخ خطای

Resturant

متفاوت
مجموعه داده

درصد خطا

Restaurant

5

Restaurant

10

Restaurant

15

Employee

5

Employee

10

Employee

15

Adult

5

Adult

10

Adult

15

فراخوانی

Employee
صحت

دقت

0.93

0.98

0.93

0.93

0.98

0.93

0.937

0.984

0.945

0.98

0.994

0.90

0.99

0.994

0.957

0.99

0.995

0.97

0.98

0.997

0.96

0.99

0.997

0.98

0.99

0.997

0.992

0.95

Adult
درصد خطا

0.9
20

0

10

شکل  -9الف :معیار فراخوانی در سه مجموعه داده
صحت

1
0.995
Resturant

0.99

Employee

0.985
0.98

Adult
درصد خطا

0.975
20

10

0

شکل  -9ب :معیار دقت در سه مجموعه داده

با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی معیارهای ارزیابی به
دست آمده ،مشاهده میشود که در هر مجموعه داده با افزایش
درصد خطای موجود ،معیارهای ارزیابی موردنظر ازجمله صحت،
دقت ،فراخوانی و امتیاز-اف افزایش یافته است.
در ادامه به مقایسه مقادیر معیارهای به دست آمده بر روی سه
مجموعه با یکدیگر پرداخته میشود که نمودارهای آن در شکل 9
به صورت الف -ب -ج و دال نشان داده میشود.
شکل  -9الف نشان دهندهی نمودار ارتباط میان اندازه مجموعه
دادها و معیار فراخوانی است و مشاهده میشود با افزایش حجم
دادهها معیار فراخوانی افزایش یافته است.
شکل  -9ب نشان دهندهی نمودار ارتباط میان اندازه مجموعه
دادهها و معیار صحت است و مشاهده می شود با افزایش حجم
دادهها معیار دقت افزایش یافته است.
شکل  -9ج نشان دهندهی نمودار ارتباط میان اندازه مجموعه
دادهها و معیار دقت است و مشاهده میشود با افزایش حجم داده-
ها معیار صحت افزایش یافته است.
شکل  -9دال نشاندهنده ی نمودار ارتباط میان اندازه مجموعه
دادهها و معیار امتیاز -اف است و مشاهده میشود با افزایش حجم
دادهها معیار امتیاز -اف افزایش یافته است.

دقت

1
Resturant

0.95

Employee
0.9

Adult

0.85

درصد خطا

20

10

0

شکل  -9ج :معیار صحت در سه مجموعه داده
امتیاز-اف

1
Resturant
Employee
Adult

0.95
0.9

درصد خطا

20

10

0

شکل  -9د :معیار امتیاز-اف در سه مجموعه داده

مشاهده میشود با افزایش حجم مجموعه دادهها مقادیر معیارهای
ارزیابی مورد نظر نیز افزایش مییابد.
فرایند پیشنهادی با [ ]22که از طریق رویکردی تجربی به
تشخیص رکوردهای تکراری موجود در مجموعه دادهها پرداخته
است ،مقایسه میشود .مقایسه بر روی مجموعه داده  Restaurantبا
نرخ خطای  %5صورت میگیرد؛ که نتایج آن در جدول  4آمده
است.
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