Tableau بهکارگیری امکانات تعبیه شده در نرم افزار هوش تجاری

به منظور دادهکاوی
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چکیده
، فرآیند دادهكاوي به كمك مجموعهاي از روشهاي آماري و مدلسازي.دادهكاوي تالش براي استخراج دانش از انبوه دادههاي موجود است
 تاكنون ابزارها و روشهاي مختلفي براي پردازش دادههاي.ميتواند الگوها و روابط پنهان موجود در پایگاههاي داده را تشخيص دهد
 در این مقاله. ساخت پایگاههاي داده و ایجاد انبارههاي داده به سادگي صورت ميگيرد،ساختیافته توسعه داده شده است كه در نتيجه آنها
 ابتدا مقدمهاي راجع، در نتيجه. استفاده نمایيمTableau  در محيط نرم افزار هوش تجاريR قصد داریم از كتابخانههاي نرمافزار دادهكاوي
 درباره بهكارگيري، پس از آن. ميپردازیمR  وTableau به داده كاوي ارائه نموده و سپس به ارائه شرحي مختصر در رابطه با دو نرم افزار
 توضيحاتي ارائه مينمایيم و بصورت عمليRandom Forest  وCART برخي از روشهاي مرسوم دادهكاوي مانند ردهبندهاي درخت تصميم
 جمعبندي این مقاله در، در نهایت. آشنا خواهيم شدTableau با كمك نرمافزارهاي اشاره شده با چگونگي استفاده از این الگوریتمها در
.بخش نتيجه ارائه خواهد شد
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ABSTRACT
Data Mining is an attempt to extract knowledge from tremendous amount of available data. This process can
detect hidden patterns and relationships in databases using a set of statistical methods and modeling. So far,
different methods have been developed to process structured data, thus, facilitating the creation of databases and
data warehouses. In this paper, we intend to utilize R data mining software libraries in Tableau Business
Intelligence environment. As a result, at first, an introduction of data mining is offered and then, a brief description
of both Tableau and R is provided. After that, we offer an explanation about utilizing some conventional data
mining methods such as CART and Random Forest classifiers, and then we will become practically familiar with
how to use these algorithms in Tableau. Finally, the conclusion of this paper will be presented in the summary
section.
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 .1مقدمه

به علت استفاده همگاني از وب و اینترنت ،دنياي اطالعات با حجم زیادي از دادهها و اطالعات مواجه شده است .این رشد
انفجاري در دادههاي ذخيره شده ،نياز مبرم به وجود فناوريهاي جدید و ابزارهاي خودكاري را ایجاد كرده است كه تا از طریق
تبدیل این حجم زیاد داده به اطالعات و دانش ،به صورت هوشمند به انسان یاري رسانند .در نتيجه ،دادهكاوي به عنوان
مهمترین فناوري جهت بهرهبرداري موثر از این دادههاي بزرگ 1مورد توجه قرار گرفته و اهميت آن رو به فزوني است .دادههاي
بزرگ عليرغم حجيم بودن ،اغلب بدون ارزش مي باشند چرا كه به تنهایي قابل استفاده نبوده و این دانش نهفته در این نوع
دادههاست كه قابل استفاده مي باشد .در حال حاضر دادهكاوي به عنوان یك راهحل اساسي براي چالشهاي مربوط به دادههاي
بزرگ مطرح شده است .در یك تعریف غير رسمي دادهكاوي فرآیندي است خودكار براي استخراج الگوهایي كه دانش را
بازنمایي مي كنند ،كه این دانش به صورت ضمني در پایگاه دادههاي عظيم ،انباره داده و دیگر مخازن بزرگ اطالعات ،ذخيره
شده است.
دادهكاوي بطور همزمان از چندین رشته علمي نظير فناوري پایگاه دادهها ،هوش مصنوعي ،یادگيري ماشين ،شبكههاي
عصبي ،آمار ،شناسایي الگو ،سيستمهاي مبتني بر دانش ،2اكتساب دانش ،3بازیابي اطالعات4و مصورسازي داده 5بهره ميبرد.
دادهكاوي در اواخر دهه  1891پدیدار گشته ،در دهه  1881گامهاي بلندي در این شاخه از علم برداشته شد و انتظار مي رود
در این قرن با سرعتي فزاینده به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد[.]2
همانگونه كه پيش از این نيز بيان شد ،پيشرفت و تكامل فناوريهاي پایگاه داده و استفاده فراوان آنها در كاربردهاي
مختلف سبب جمعآوري حجم انبوهي از دادهها شده است .شكاف موجود بين دادهها و اطالعات ،ضرورت وجود ابزارهایي خاص
جهت انجام دادهكاوي را باعث شده است تا بدین بوسيله ،دادههاي بي ارزش به دانشي ارزشمند تبدیل گردند .ابزارهاي
دادهكاوي دادهها را تحليل كرده و الگوهاي موجود در دادهها را كشف ميكنند .در نتيجه ميتوان از این الگوها در كاربردهایي
نظير تعيين راهبردهاي كسب وكار ،پایگاه دانش ،تحقيقات علمي و پزشكي و دیگر موارد استفاده نمود .در بخش زیر به مراحل
كشف دانش از طریق دادهكاوي ميپردازیم.
 .1.1مراحل کشف دانش

كشف دانش داراي مراحل تكراري زیر است:
 .1پاكسازي دادهها (از بين بردن نویز و ناسازگاري دادهها)
 .2یكپارچه سازي دادهها (چندین منبع داده تركيب ميشوند)
 .3انتخاب دادهها (داده هاي مرتبط با آناليز از پایگاه داده بازیابي ميشوند)
 .4تبدیلكردن دادهها (تبدیل دادهها به فرمي كه مناسب براي دادهكاوي باشد مثل خالصه سازي و همسان سازي)
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 .5دادهكاوي (فرایند اصلي كه روالهاي هوشمند براي استخراج الگوها از دادهها به كار گرفته مي شوند)
 .6ارزیابي الگو (براي مشخص كردن الگوهاي صحيح و مورد نظر بهوسيله معيارهاي اندازهگيري)
 .7ارائه دانش (نمایش بصري ،فنون بازنمایي دانش براي ارائه دانش كشف شده به كاربر استفاده مي شود)[.]3
شكل ( )1مراحل دادهكاوي را به اختصار نشان ميدهد.
ادامه مقاله به شرح زیر سازماندهي شده است:
بخش  2به معرفي و نحوه استفاده از ابزارهاي دادهكاوي و مجموعه دادههاي مورد استفاده پرداخته ،بخش  3ردهبندها را
شرح ميدهد ،بخش  4نحوه انجام آزمایشها و بدست آوردن نتایج را تشریح كرده و نهایتاً بخش  5مقاله را جمعبندي ميكند.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق
 .1.2نرم افزار هوش تجاری Tableau

 ،Tableauیك شركت نرمافزاري آمریكایي واقع در سياتل آمریكاست .این شركت خانوادهاي از محصوالت مصورسازي
تعاملي دادهها را كه متمركز بر روي هوشمندي كسبوكار است توليد ميكند .ابزار  Tableauاز محبوبترین محصوالت درزمينه
تجزیه وتحليل دادهها و گزارشگيري ميباشد كه مبتني بر وب بوده و با در اختيار داشتن قابليتهاي امنيتي باال ،اطالعات
جمعآوريشده از حوزههاي مختلف را در داشبوردهاي اطالعاتي عرضه ميكند Tableau .از فنون استاندارد دادهكاوي بویژه
پردازش اطالعات ،خوشهبندي ،طبقهبندي ،رگرسيون ،مصورسازي و گزینش ویژگي پشتيباني ميكند.
مصورسازي دادهها در یك تعریف ساده ،نمایش اعداد بهصورت تصویر ،نمودار یا نقشه با هدف درک روند آنها در یك نگاه
است كه با تغيير یك متغير ،تصویر نيز تغيير ميكند Tableau .ازجمله شركتهایي است كه در زمينه مصورسازي دادهها
فعاليت گستردهاي دارد [.]1
 .2.2نرمافزار دادهکاوی R

نرمافزار  Rابزاري قدرتمند براي تجزیه و تحليل دادههاي آماري است .اولين عاملي كه آن را از سایر نرمافزارهاي آماري
متمایز مينماید ،رایگان و منبع باز 6بودن آن است R .داراي یك محيط كدنویسي است و عمليات مختلف در آن بوسيله تایپ
دستورات صورت ميگيرد .براي هر كاري ،یا هر روش آماري جدید و قدیمي ،به احتمال زیاد یك بسته در نرم افزار  Rوجود
دارد .این بستهها توسط كاربران حرفهاي طراحي و در دسترس عموم قرار ميگيرند[.]1
 Rحاوي طيف گستردهاي از فنون آماري از جمله مدلسازي خطي و غيرخطي ،آزمونهاي كالسيك آماري ،تحليل
سريهاي زماني ،ردهبندي ،خوشهبندي و غيره مي باشد R .همچنين نرمافزاري قدرتمند براي ایجاد اشكال گرافيكي و
نمودارهاست.
در این پژوهش نيز ما از این نرم افزار بویژه دو بسته بسيار پر كاربرد آن یعني  Rserveو ]1[ rpartبه منظور پياده سازي
الگوریتم هاي یادگيري ماشين و ترسيم نمودارهاي مربوطه استفاده خواهيم كرد.

در بخش بعدي پس از ارائه مقدمه اي اجمالي در رابطه با دو الگوریتم رایج دادهكاوي ،به منظور آشنایي با قابليت هاي

شکل ( :)1مراحل دادهکاوی

دادهكاوي نرم افزار  Rدر محيط  ،Tableauدو نمونه الگوریتم دادهكاوي را بر روي مجموعه داده  Irisكه در مخزن یادگيري
ماشيني  ]6[UCIموجود است بررسي ميكنيم.
 .3روش شناسی تحقیق
 .1.3رده بندها

در این مقاله به منظور انجام دادهكاوي از دو الگوریتم  CARTو  Random Forestاستفادهشده است .این دو الگوریتم
جهت دادهكاوي در پژوهش هاي زیادي مورد استفاده قرارگرفتهاند[.]4, 5
بلوکبندي بازگشتي یكي از ابزارهاي اساسي در دادهكاوي ميباشد .این ابزارها براي كاوش ساختار مجموعه داده ،بهمنظور
توسعه راحت قواعد تصميمگيري براي پيش بيني نتایج گسسته(درخت طبقه بند) یا پيوسته(درخت رگرسيون) به ما كمك
ميكنند.
هنگاميكه دادهها ویژگيهاي زیادي دارند و تعامل آنهابهصورت غيرخطي است( یعني بهصورت خطي جدایيپذیر نيستند)،
آنگاه پيدا كردن یك فرمول رگرسيون كلي مانند فرمول پيشبيني كه روي همه مجموعه داده بهكار رود بسيار مشكل است.

یك روش جایگزین ،بخش كردن فضا به نواحي كوچكتر و سپس تبدیل آنها به قطعات كوچكتر(قطعهبندي بازگشتي) است
تا زماني كه همه قطعات بزرگ ،قابل شرح بوسيله یك مدل ساده باشند.
در این مقاله از مدل  ،CARTجهت پيادهسازيهاي درخت ردهبند و درخت رگرسيون استفاده گردید .همچنين عالوه بر
الگوریتم  ،CARTاز روش جمعي Random Forest 7نيز استفاده شد و براي جلوگيري از بروز پدیده بيش برازش ]1[ 9در
این الگوریتمها از هرس كردن استفاده شد .در ادامه به شرح این الگوریتمها ميپردازیم.
.1.1.3

درخت CART

الگوریتم  CARTابتدا یك درخت پيچيده را توليد كرده و سپس ساختار درخت با توجه به اعتباردهي متقاطع و اعتباردهي
مجموعه داده هرس ميشود[.]1
 CARTبه دليل سادگي مطالعه درختهاي تصميمگيري ،ابتكارات فني ارائه شده بوسيله آن و مباحث پيچيده و پيشرفته
دادههاي درختي ،حائز اهميت است.
شبه كد نحوه عملكرد الگوریتم  CARTدر  Tableauبه شرح زیر ميباشد:
[1] SCRIPT_STR
{
;)[2] LIBRARY (RPART

;[3] DETERMINE TARGET VARIABLE & PREDICTOR VARIABLES
;[4] METHOD OF ALGORITHM IS CLASSIFICATION
;[5] READ DATA AND TRAIN ALGORITHM USING DATASET
;[6] PRUNE TREE & PREVENT FROM OVERFITING

Random Forest .2.1.3

;[7] TEST DATA USING CREATED TREE IN ABOVE
}
شکل( :)2شبه کد الگوریتم CART

 ،Random Forestبهعنوان یكي از روشهاي یادگيري جمعي شناخته شده است .یك روش یادگيري جمعي ،یادگيرهاي
منحصربهفرد زیادي را توليد كرده و نتایج را جهت رايگيري حداكثر جمعآوري ميكند .در یك ردهبند درخت تصميم معمولي،
تصميمگيري در یك نود قابل انشعاب بر اساس همه ویژگيها ساخته ميشود .اما در  ،Random Forestبهترین پارامتر در
هر گره موجود در درخت تصميم بهصورت تصادفي از یك تعداد ویژگي انتخابشده ساختهميشود .این انتخاب تصادفي
ویژگيها نه تنها به داشتن یك معيار خوب هنگاميكه تعداد زیادي بردار ویژگي وجود دارد كمك ميكند بلكه به كاهش
همبستگي ميان ویژگيها نيز كمك ميكند و بنابراین در برابر نویزهاي موجود در دادهها كمتر آسيبپذیرميشود[.]7
شبه كد بكار رفته براي پيادهسازي  Random Forestبهصورت زیر است:

[1]SCRIPT_STR
{
;)[2]LIBRARY(RPART
)[3]LIBRARY(RANDOM FOREST
[4]DETERMINE AIM VARIABLE & PREDICTOR VARIABLE
;[5]READ DATA AND TRAIN ALGORITHM USING DATASET
;[6]PREDICT TEST DATA USING CREATED TREES
}
شکل ( :)3شبه کد الگوریتم Random Forest

در بخش بعدي ارزیابي این الگوریتمها را بر روي مجموعه داده  Irisبررسي ميكنيم.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها
 .1.4درخت مربوط به الگوریتم CART

براي ایجاد درخت  CARTميتوان از بسته  rpartاستفاده نمود.
وارد محيط  Tableauشده ،اتصال  Tableauرا به  Rبرقرار نموده و در قسمت انتخاب دادهها براي ردهبندي از مجموعه
داده  Irisكه براي تعيين رده گلهاي زنبق است استفاده ميكنيم .این مجموعه داده داراي  6فيلد اطالعاتي به نامهاي
( petallengthطول گلبرگ)( petalwidth ،عرض گلبرگ)( sepallength ،طول كاسبرگ)( sepalwidth ،عرض كاسبرگ)،
فيلد مهمي به نام  classكه مشخص كننده رده قرارگيري گل است كه در این مجموعه داده گلها در  3دسته ( setosa,
 )versicolor, virgincaقرار ميگيرند و نهایتا یك فيلد به نام  IDاست.
رده بندي انجام شده در  Tableauدر شكل ( ) 4نمایش داده شده است .همچنين ،همانطور كه قبال نيز بيان شد ،از بسته
 rpartبراي ایجاد درخت  CARTاستفاده مي شود كه در شكل ( )5به تصویر كشيده شده است.

شکل ( :)4رده بندی انجام شده در  Tableauتوسط الگوریتم CART

شکل ( :)5درخت ایجاد شده توسط الگوریتم  CARTدر R

از همين مجموعه داده براي بررسي الگوریتم  Random Forestنيز استفاده نمودیم كه در بخش زیر بررسي مي نمایيم.
 .2.4درخت مربوط به الگوریتم Random Forest

در این مقاله بهمنظور استفاده از الگوریتم  Random Forestدر محيط  Tableauاز كتابخانه randomForest

استفادهشده است .همانطور كه ميدانيم ،روش  Random Forestبراي پيشبيني ،چندین درخت بهصورت كامالً تصادفي
ساخته سپس بر اساس رأيگيري اكثریت بهترین پيشبيني را انجام ميدهد .نتایج این الگوریتم در شكلهاي ( )6و ( )7نمایش
داده شده كه بسيار مشابه با نتایج الگوریتم  CARTاست.

شکل ( :)6ردهبندی انجام شده در  Tableauتوسط الگوریتم Random Forest

شکل ( :)7رده بندی انجام شده در  Tableauتوسط الگوریتم Random Forest

 .5نتیجهگیری

این مقاله تالشي بود در جهت آشنایي با فرآیند دادهكاوي از طریق نرم افزار هوش تجاري  ،Tableauكه این مهم با استفاده
از امكان برقراري اتصال به نرمافزار دادهكاوي  Rكه به صورت تعبيه شده در  Tableauموجود ميباشد فراهم گردید .بدین
منظور ،پس از بيان مفاهيم كلي و معرفي ابزارها ،پياده سازي عملي الگوریتمهاي بيان شده را مشاهده كردیم .در این پژوهش
از مجموعه داده  ،Irisبراي پياده سازيها استفاده گردید .با توجه به گستردگي الگوریتمهاي دادهكاوي كه در این مقاله
نميگنجيد ،فقط از روشهاي ردهبندي با استفاده از درخت تصميم  CARTو  Random Forestاستفاده نمودیم و نتایج
حاصله نيز به تصویر كشيده شد.
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