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 قدمهم -0

 با    1هاا داده کیفیت تامین ،ایداده منابع حجم افزون روز رشد با

 متنوعی ابعاد دارای هاداده کیفیت. استشدهتبدیل اساسی مشکل یک

 ایان  میاان  در صاحت  ک  باشد،می 2صحت و دقت یکپارچگی، جمل  از

 تاثیرگاااری  بعد این اهمیت علت. است برخوردار باالیی اهمیت از ابعاد

 ایان  بار  مبتنای  شدهاستخراج اطالعات روی بر ناصحیح هایداده باالی

-مای  گیریتصمیم اطالعات این اساسبر هاسازمان ک  باشدمی هاداده

-سیساتم  در مهم فعالیت یک عنوان ب  هاداده تصحیح رواین از. نمایند

 ناصاحیح  هاای داده کا   ایگونا  با   شاود مای محساو   اطالعاتی های

-می اشتباه هایگیریتصمیم و اقتصادی ضررهای متحمل را هاسازمان

 اما باشدمی گیرزمان اغلب داده منبع یک تصحیح فرایند . [1] نماید

 ناصاحیح  هایداده اثر بر هاسازمان است ممکن ک  هاییهزین  قبال در

 .[2]است اغماض قابل شوند، متقبل باشکست

 انساانی  خطای قبیل، از دالیلی ب  است ممکن ناصحیح هایداده 

 هنگاا   در کا   سیستمی خطای یا و سیستم ب  اطالعات نمودنوارد در

 در متناوعی  مشاکالت . وجودآیناد ب  مختلف، منابع از هاداده استخراج

 ایان  جمل از. گردد ایداده منابع در خطا بروز باعث است ممکن هاداده

 و 5رفتا  دسات از مقاادیر  ،4ناسازگاری ،3بودنناقص ب  توانمی مشکالت

 شاامل  فراینادی  هاا داده تصحیح. نموداشاره  6ناهمگون دامن  و فرمت

-مای  هاا آن تصاحیح  و نادرسات  و ناساازگار  ناقص، هایداده تشخیص

 .   [3]باشد

   ک  استشدهمطرح هاداده تصحیح برای متنوعی هایروش تاکنون

-داده اساسای  رویکارد  دو ب  را هاداده تصحیح راهکارهای این توانمی

 هاای روش .[4] نماود بنادی طبقا   7یکپارچگی هایمحدودیت و کاوی

 هاای وابساتگی  از تصاحیح  بارای  یکپاارچگی  هایمحدودیت بر مبتنی

 هاای روش . اناد کارده اساتفاده   9شارطی  تابعی وابستگی و [5] 8تابعی

 از بنادهایی طبقا   ،[6] شناسیهستان از کاویداده حوزه در شدهمطرح

 قوانین ،[10] بیز قانون و [9] عصبی شبک  ،[8,7] تصمیم درخت قبیل

 در .اندنمودهاستفاده داده تصحیح برای [9] مرکب یادگیری و [11,12]

 ایداده ناو   یاک  در تصاحیح  توانایی جمل  از معایبی هاروش از بعضی

 فااز  پاایری تفکیاک  عاد   و تصاحیح  حاین  در کااربر  با تعامل خاص،

  .شودمیمشاهده تصحیح و تشخیص

 در. اسات شاده ارائ  خطا تصحیح برای خودکار روشی مقال  این در

 صاحیح  رکوردهاای  از خطاا  حااوی  رکوردهای ک  شدهفرض روش این

 حااوی  رکوردهاا  از فیلد کدا  نیست مشخص اما اند،شدهداده تشخیص

 خطا حاوی فیلد تشخیص فاز دو از پیشنهادی راهکار لاا. باشدمی خطا

 ترکیبای  روش یاک  از تشاخیص  فاز در. استشدهتشکیل آن تصحیح و

. اسات شاده استفاده 10همسایگی تریننزدیک k و بیز بندطبق  بر مبتنی

 بیاز  بناد طبق  وسیل  ب  اول فاز در شدهشناسایی خطای تصحیح فاز در

 خطا تصحیح و تشخیص ب  کاربر، ب  نیاز بدون روش این. شودمیاصالح

 باا  هاایی فیلاد  در را خطاا  استقادر شدهارائ روش چنینهم. پردازدمی

 اسات  آن از حااکی  آزمایشات نتایج. نمایدتصحیح متفاوت ایداده انوا 

 و شناساایی  را خطاهاا  از% 86 متوسا   طاور  با   پیشانهادی  روش ک 

 وابستگی از استقاده با ک  روشی با پیشنهادی روش. استکرده تصحیح

-گرفت قرار مقایس  مورد پردازدمی تشخیص ب  خودکار صورت ب  تابعی

 ها مبتنی بر روشی ترکیبیتصحیح خودکار داده

  2روپ، نگین دانش1مهدی  عطاییان
 m.ataeyan@srttu.eduدانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  1

 ndaneshpour@srttu.eduاستادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  2
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 متوسا   طاور  با   پیشانهادی  روش کا   دهاد مینشان مقایسات. است

 .استداشت  خطا تصحیح در بهتری عملکرد10%

 ابتادا  دو  بخاش  در. است شرح بدین مقال  این بعدی هایبخش

 طور ب  پیشنهادی روش سو  بخش در. اندشده بررسی قبلی هایروش

 یاک  روی بار  آزمایشاات  نتاایج  چهار  بخش در و شودمیتشریح کامل

 هاای ویژگای  شاامل  داده مجموعا   کا   اسات، شاده بیان داده مجموع 

 روش چهاار   بخاش  در ایان بار عاالوه . باشاد مای  12اسامی  و 11عاددی 

 [13] تابعی وابستگی از استفاده با خطا تصحیح راهکار با پیشنهادی

-ارائا   مقالا   از گیرینتیج  و خالص  پایانی بخش در. گرددمیمقایس 

. شودمی

تحقيقپيشينه  -2

ها ب  دلیل خطاهاای انساانی یاا سیساتمی     سازمانای منابع داده

هاا جهات   باشند. سازماندارای مشکالت کیفی از جمل  عد  صحت می

های درست باید کیفیت منابع داده خود را بهبود بخشاند.  اتخاذ تصمیم

اسات، کا  در ایان    شاده ها ارائا  های متنوعی برای تصحیح دادهراهکار

 است. شدهها اشارهطور خالص  ب  برخی از آنبخش ب 

-یک روش تشخیص و تصاحیح خطاا مبتنای بار هساتان      [6]در 

اسات. ایان روش در ابتادا با  صاورت نیما        شدهشناسی و قوانین ارائ 

نماید و پس از چندین تصاحیح تبادیل با  یاک روش     میخودکار عمل

شناسای  گردد. این راهکار برای شناسایی خطاها از هساتان خودکار می

اید، اما برای تصحیح ابتدا تما  مقاادیر معتبار موجاود در    نممیاستفاده

-شده، را ب  کاربر نمایششناسی ب  ازای مقدار نامعتبر شناساییهستان

کند. پس از چنادین مرحلا    میدهد و کاربر مقدار صحیح را انتخا می

کند و پاس  سیستم از رفتار کاربر قوانینی را برای تصحیح استخراج می

 پردازد.  صورت خودکار ب  تصحیح میاز آن سیستم ب

باشند با این تفاوت می EM بر پای  الگوریتم SiMIو  DMI روش

این دو روش بارای   .[7,8]است DMIیافت  الگوریتم توسع  SiMI ک  

با  ازای   DMIاست. در الگاوریتم  شدهارائ  رفت دستتصحیح مقادیر از

-درخت تصمیم ساخت  میهای صحیح هر ویژگی از روی مجموع  داده

رفت  در هار رکاورد باا اساتفاده از درخات      شود. سپس مقادیر از دست

ب  جای درخت تصمیم SiMI گردد. در الگوریتم متناظر آن تصحیح می

است. پس از سااخت جنگال با  یاافتن     نمودهاز جنگل تصمیم استفاده

دن ها را با هدف بیشان  نماو  های درختان پرداخت  و تقاطعتقاطع برگ

-نماید. سپس هر رکورد دارای مقادار از شباهت بین رکوردها ادغا  می

دهاد.  ایان دو الگاوریتم تواناایی     مای رفت  را ب  یک تقاطع نسبتدست

 باشند.ای را دارا میهای عددی و دست تصحیح ویژگی

های یادگیرنده با  استفاده از الگوریتم SCARE الگوریتم [10]در 

شاده  است.  در این روش فرضشدهصحیح معرفیبرای ت likelihoodو 

-باشد و فق  ب  تصاحیح آن پرداختا   ک  محل وقو  خطا مشخص می

-مای بند ساخت های موجود، طبق است.  در این راهکار ب  تعداد ویژگی

شاوند. هار   میدادههای صحیح آموزشها ب  وسیل  دادهبندشود و طبق 

گردد. سپس با  وسایل    میبینیشها پیبندویژگی غل  ب  وسیل  طبق 

 شود.  رسم گراف بهترین مقدار برای هر رکورد انتخا  می

لگوریتمی با استفاده از قوانینی ک  توس  کااربر تعیاین   ا [11] در

باشاند کا    است. این قوانین دارای سا  قسامت مای   شدهگردد، ارائ می

ناصاحیح  هاای مارتب ، قسامت دو  مقاادیر     قسمت اول بیانگر ویژگی

هاا  های قسمت اول و قسمت آخر مقادیر صحیح برای آن ویژگیویژگی

هاای قسامت اول و   باشد. در ایان الگاوریتم با  جساتجوی ویژگای     می

پردازد و در صاورت یاافتن تطااب     ها با بخش دو  میمقایس  مقدار آن

 گردد.میمقدار ویژگی با قسمت سو  اصالح

هاا،  هاای موجاود در داده  راهکار دیگر برای تصاحیح ناساازگاری   

روشی مبتنی بر این قاوانین کا     [12]استفاده از قوانین ثابت است. در 

است. در این راهکار قوانین ب  هماراه  شدهباشد، ارائ متعامل با کاربر می

confidence شاود. هار رکاورد ممکان     میها از منبع داده استخراجآن

اد قوانینی کا  هار رکاورد    اساس تعدکند. براست چندین قانون را نقض

دهاد، کا  از مجماو     میای ب  آن اختصاصکند، الگوریتم نمرهمینقض

confidence مای شده ب  توان یک مقدار تجربای حاصال  قوانین نقض-

شاده توسا  الگاوریتم جهات     گردد. هر رکورد ب  همراه نمره محاساب  

هر رکاورد   شود. کاربر بر اساس نمرهمیدادهگیری ب  کاربر نشانتصمیم

 کند.گیری میراجب تصحیح آن تصمیم

استفاده از قوانین ثابت ب  تنهایی راهکار مناسابی بارای تصاحیح    

با استفاده از بهبود قوانین ثابت با  تشاخیص    [4]باشد. در ها نمیداده

است. این روش قاوانینی باا مقادار    شدهخطا ب  صورت خودکار پرداخت 

support   کناد. با  ازای هار قاانون، با       مای اجبسیار پاایین را اساتخر

پاردازد.  کنند، مای میجستجوی تعداد رکوردهایی ک  آن قانون را نقض

های متناقض باا آن قاانون از یاک مقادار از     ک  تعداد رکورددر صورتی

-مای شده بیشتر باشد، آن قانون از مجموع  قاوانین حااف  پیش تعیین

ای یاک قاانون، زیار    کا  بتاوان بار   شود. پس از این مرحل  در صاورتی 

هاایی از قاوانین یافات، بارای کااهش افزونگای قاوانین، زیار         مجموع 

شوند. سپس ب  ازای هر رکورد، تعداد قوانینی ک  با میها حافمجموع 

-چ  تعداد قوانین نقضگردد. چنانمی دارند، محاسب این رکورد تناقض

 باشد.  شده از یک حد آستان  بیشتر باشد، آن رکورد خطادار می

هااای یکپااارچگی باارای دیگااری از مقاااالت از محاادودیت دساات  

روشی برای تصحیح خطاا باا    [5]نمایند. در میها استفادهتصحیح داده

-باشاد، ارائا   های یکپارچگی مای وابستگی تابعی ک  یکی از محدودیت

کا  تصاحیحات متناوعی  با  ازای خطاهاای      است. با توج  ب  اینشده

باشد، در این روش میوسیل  وابستگی تابعی قابل ارائ شده ب  شناسایی

-نمودهبرای رسیدن ب  تصحیح بهین  از دو معیار هزین  و تنو  استفاده

است. در واقع هدف کمین  نمودن هزین  تغییرات و بیشن  نمودن تنو  

 باشد. در تصحیحات می

ی های تاابع ها مبتنی بر وابستگیمدلی برای تصحیح داده [13]در 

شده ثابات  های تابعی استخراجاست. در این راهکار وابستگیشدهمعرفی

های تابعی ها ممکن است وابستگینیستند بلک  همزمان با تصحیح داده
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های تابعی بر اساس امتیاازی کا  از   نیز تغییر نمایند. در ابتدا وابستگی

شاود، در یاک لیسات با  صاورت نزولای       میمیانگین دو پارامتر حاصل

گردند. پارامتر اول درج  ناسازگاری هر وابساتگی تاابعی را باا    میبمرت

هاای  کند و پارامتر دو  میزان تنااقض وابساتگی  میمنبع داده مشخص

کناد.  مای شاده را تعیاین  گرفتا  نظار تابعی دیگر با وابساتگی تاابعی در  

شوند. ایان الگاوریتم   میهای تابعی ب  ترتیب از لیست برداشت وابستگی

کناد. میازان هزینا  تصاحیح متنااقض باا       میحریصان  عمل ب  صورت

شاود  ساپس هزینا  تصاحیح     مای وابستگی تابعی مورد نظار محاساب   

هاای دیگار ماورد    ناسازگاری وابستگی تابعی ماورد نظار باا وابساتگی    

باشاد،  گیرد.  تصحیحی کا  کمتارین هزینا  را داشات     میمحاسب  قرار

 شود.تابعی دیگر اجرا می یشود و این روند برای وابستگاعمال می

است ب  دلیل دانش ناقص و یاا مناابع    های تابعی ممکنوابستگی

الگاوریتمی   [14]غل  در حین اساتخراج دچاار خطاا گردناد. در      داده

هاای تاابعی و   است ک  ب  طور همزمان با  تصاحیح وابساتگی   شدهارائ 

اکثر تعداد نمودن حدپردازد. هدف اصلی در این روش محدودها میداده

آوردن دسات گردناد و با   هایی ک  در منبع داده دچاار تغییار مای   فیلد

های تابعی ک  ب  مجموع  اولی  وابستگی تاابعی  ای از وابستگیمجموع 

باشند است. این راهکار ابتدا ها نداشت نزدیک و تناقضی با مجموع  داده

ولیا ، با    های تاابعی ا ب  کمک گراف تناقض، مجموع  داده و وابستگی

پردازد. پس از اصالح وابستگی تابعی، ب  های تابعی میتصحیح وابستگی

هاا، گاراف تنااقض    داده ازای مجموع  جدید وابستگی تابعی و مجموع 

شود و سپس هر تراکنش ب  صورت تصاادفی انتخاا  و جهات    میرسم

 گیرد.تصحیح مورد بررسی قرارمی

هاای موجاود در   زگارینیز یک راهکار برای تصحیح ناسا [15]در 

است، با این تفاوت ک  ایان  شدهداده معرفیهای تابعی و منابعوابستگی

باشد. این روش برای تصحیح، هر های پویا میروش برای مجموع  داده

بناد  کند. در این روش از یک طبقا  میبار از روند تصحیح قبلی استفاده

کناد و از  مای خصشود ک  نو  تصحیح را مشا میبرای تصحیح استفاده

 شود.   میدادهتصحیحات هر مرحل ، آموزش

شاده، دارای معاایبی از قبیال    های تصحیح معرفیبرخی از راهکار

ای نیم  خودکاار باودن و عاد  تواناایی تشاخیص خطاا در اناوا  داده       

باشند. هدف این مقال  معرفی راهکاری برای تشخیص فیلاد  مختلف می

باشاد. ایان روش قاادر    ت خودکار میحاوی خطا و تصحیح آن ب  صور

ای مختلاف شناساایی و تصاحیح نمایاد. در     است خطا را در اناوا  داده 

 شوند. میدادهطور کامل شرحبخش بعدی جزئیات راهکار پیشنهادی ب 

 پيشنهادیروش -3

در این بخش ب  تفصیل ب  شرح راهکار پیشنهادی بارای تصاحیح   

شده ک  رکوردهای صاحیح  فرضاست. در این راهکار شدهخطا پرداخت 

شده اما محل وقو  خطا در هار  از رکوردهای حاوی خطا تشخیص داده

باشااد. از ایاان رو راهکااار پیشاانهادی از دو فاااز رکااورد مشااخص نماای

اسات. در فااز   تشخیص فیلد حاوی خطا و تصحیح خطا تشاکیل شاده  

-شاده بند بیز استفادهترین همسایگی و طبق نزدیک kتشخیص خطا از 

-شده، با استفاده از طبقا  دادهاست. در فاز تصحیح، خطاهای تشخیص

-این دو فااز با    2-3و  1-3های در زیر بخشگردند. میبند بیز اصالح

 گردد. میطور کامل توصیف

مرحلهاول.تشخيصخطا-3-0

هاای  قبل از شرو  ب  عملیات تشاخیص خطاا ابتادا بایاد ویژگای     

تاوان از  کار مای  دیل گردند. برای اینای تبعددی ب  ویژگی های دست 

در ابتادا با  ازای هار    . [16]نماود  های موجود استفادهالگوریتمیکی از 

ترین همسای  از میاان رکوردهاای صاحیح    نزدیک kرکورد حاوی خطا، 

 kچنین بیشترین مقدار تکرار شونده در هر فیلاد از  شود. هممیانتخا 

گاردد.  مای ذخیاره  nearestرایا   ترین همسایگی هر رکورد در آنزدیک

 3-1اسات. خطاو    شدهارائ  1 شکلبخشی از الگوریتم مرحل  اول در 

 دهد.میاین بخش از الگوریتم را نشان 1در شکل 

مجموعا  داده      مجموع  داده خطادار،    شده است ک  فرض 

 باشاند. های این دو مجموع  داده میویژگی {          } صحیح و

   برای تشخیص ویژگی حاوی خطا روند بدین شرح است. ابتدا ویژگی 

هاا، هار باار یکای از     شود. ب  ازای بقی  ویژگای میجهت بررسی انتخا 

-حااف    ، ویژگی   شود ک  در اولین مرحل  برای میها حافویژگی

-مای تغییار  {          }ها ب  صورت شود. لاا مجموع  ویژگیمی

-مای دادهرکوردهای صحیح آموزشبند بیز ب  ازای مجموع  یابد. طبق 

بند بیز بینی برای طبق ب  عنوان کالس پیش   چنین ویژگی شود. هم

بارای     بناد مقادار ویژگای    شود. سپس با  وسایل  طبقا    میدادهقرار

گاردد. ایان مقادار بارای تماامی      مای بینیرکوردهای حاوی خطا پیش

با    {       }های ب  همین ترتیب ویژگی گردد.میرکوردها ذخیره

گاردد و  مای شده اضاف ترتیب حاف و ویژگیی ک  در مرحل  قبل حاف

-پایش    شود.  سپس مقداری ب  ازای ویژگی میدادهبند آموزشطبق 

گردد. با   میبینیمقدار برای هر ویژگی پیش m-1واقع کند. درمیبینی

 {       }هاای  ر یاک از ویژگای  مقدار برای ها  m-1همین روش، 

شود. میذخیره bayse_predictشود. این مقادیر در آرای  میبینیپیش

 دهد.میرا نشان الگوریتممراحل این بخش از  17-5خطو  1 شکلدر 

گردیاد، بایاد   بینیک  ب  ازای هر ویژگی مقداری پیشپس از این  

محل وقو  خطا  ترین همسای نزدیک kشده و بینیاساس مقادیر پیشبر

باشد. ب  ازای شب  کد این بخش می 2 شکلشود. در هر رکورد مشخص

چا   پاایرد. چناان  ای بدین شرح صورتهر رکورد حاوی خطا باید روی 

در  aبناامیم، تعاداد دفعاات تکارار      aرا  rدر رکاورد     مقدار ویژگی 

bayse_predict(r,  )  و درk تاارین همسااای نزدیااک r  باا   محاسااب

شود. میذخیره  knearest_repeatو  bayse_repeatترتیب در آرای  

 شود. میاجرا rهای این روند ب  ازای تما  ویژگی

 کااوچکتر از   bayse_repeatچاا  صاافرهای موجااود در چنااان

 
 

برابار   (  )bayse_repeatباشد، روند الگوریتم بدین شرح اسات. اگار   

در  nearest(r,   )صااااافر باشاااااد، تعاااااداد دفعاااااات تکااااارار 

bayse_predict(r,  )  گاااردد و در مااایمحاسااابnearest_repeat 
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 چ  این مقدار برابر صفر یاا بزرگتار از   شود. چنانمینگهداری

 
باشاد    

گیارد. اگار ایان    مورد بررسی قارار   (  )knearest_repeatباید مقدار 

 nearest_repeat)تعاداد همساایگیو و   k مساوی باا  مقدار بزرگتر یا 

باشد، در این صورت این ویژگی حاوی خطا است و  mبزرگتر مساوی با 

چ  ایان شار  برقارار    گیرد. اما چنانمیرکورد بعدی مورد بررسی قرار

مطل  شود، ک  در آن اگر قدرمیاجرا 2از شکل  19-15نباشد، خطو  

  از   (  )knearest_repeat و nearest_repeatتفاضل دو پاارامتر  

را با  مقادار تفاضال      داده و مقادار  قارار  kبزرگتر باشد خطا را برابر 

 شاکل را در  19-1دهد. این بخش از الگوریتم، خطو  میحاصل  تغییر

 bayse_repeatهاای موجاود در   ک  صفرکند. در صورتیمیتوصیف 2

 برای یک رکورد از 

 
 28-24باشد برای تشخیص خطا خطاو    بیشتر 

و  nearest_repeatایااان صاااورت از تفاضااال  شاااوند. درمااایاجااارا

knearest_repeat(  ) شود.میبرای یافتن خطا استفاده 

 
Input  

 : a incorrect dataset {          }with m attribute 

  : a correct dataset {          }with m attribute 

1:  foreach record in   

2:  find k-nearest neighbor of record 

3: nearest most repeated in k-nearest neighbor for each 

attribute 

4:  end  

5: foreach attribute    in   

6: e 1 

7: while e<=m 

8:         if e == i        

9:   remove      from  ,     

10:         else  

11:        remove    from  ,    

12:          end    
13:        bayse_model   train bayse with    data set & 

          class  

14:       bayse_predict(record,   )   predict with   

      bayse_model    for   data set 

15:        e e+1 

16: end  

17: end  

 

 

باید در حاالت زیر برای  مرحل  تشخیص خطا شده درروند تشریح

 یافتن فیلد حاوی خطا تکرار شود:

نمود. ک  بند استفادهاید از دو تابع توزیع مختلف برای طبق ب .1

اسات. هام   شدهاستفادهدر این مقال  از توزیع نرمال و کرنل 

 13نشای یازای هار تاابع توزیاع از احتماال پ     چنین باید با  

 نمود.استفاده 15و تجربی 14یکنواخت

ب  ازای هر تابع توزیع و احتمال، الگوریتم یکبار با شارایطی   .2

بزرگتر مساوی  2 شکلاز  12در خ   nearest_repeatک  

m  باشد و بار دیگر ب  ازای بزرگتر ازm گردد. اجرا می 

-اجارا مای   2 شکل 8یکبار نیز الگوریتم را بدون شر  خ   .3

 نماید.

بار تکرار گردد و در نهایت فیلدی کا    9بدین شرح الگوریتم باید 

است، ب  عنوان فیلد حااوی خطاا   بیشترین تکرار را در هر رکورد داشت 

شاده در هار   شود. قابل ذکر است ک  در ایان روش فارض  شناسایی می

 دارد.  یک خطا وجود رکورد حداکثر

  
Input  

 : a incorrect dataset {          }with m attribute 

Output  

Out: set of erroneous field  

1: foreach record in              

2:  bayse_repeat   find repeated number of each  

attribute value of record in bayse_predict(record) 

3: knearest_repeat  find repeated number of each  

attribute value of record in  k_nearest neighbor 

4:        

5:     +inf 

6:    +inf 

7: foreach    in   

8:        if number of zeros in bayse_repeat <
 

 
 

9:           if bayse_repeat(  ) == 0 

10:  nearest_repeat find repeated number of       

                             nearest(r,   ) in bayse_perdict(r,   ) 
11:                         if nearest_repeat == 0 or  

nearest_repeat > 
 ⁄  

12:     if knearest_repeat(  ) >=k &  

  nearest_repeat >=m 

13:       error i 

14:       Exit() 

15:     else 

16:        if  | nearest_repeat – 

knearest_repeat(  )|>  
17:           error i 

18:             | nearest_repeat – 

        knearest_repeat(  )|      

19:       end 

20:  end 

21:           end 

22:       end  

23:     else 

24:         if | nearest_repeat – 

                               knearest_repeat(  )|>   

25:            error i  

26 :              | nearest_repeat – 

                               knearest_repeat(  )| 
27:        end 

28:    end 

29: end 

30: return(error) 

31: end 

 

 

 

مرحلهدوم.تصحيحخطا-3-2

گردیاد،  ک  فیلد حااوی خطاا در مرحلا  اول مشاخص    پس از این

شاود. با  ازای هار رکاورد در     مای دراین مرحل  ب  تصحیح آن پرداخت 

شاود.  مای محاساب     ترین همسای  از مجموع  نزدیک k،  مجموع  

ترین همسای  نزدیک kبند بیز ب  وسیل  سپس ب  ازای هر رکورد، طبق 

بینی برابر فیلد حاوی خطا در آن شود و کالس پیشمیدادهآن آموزش

  

 ازمرحلهتشخيصخطا0:فاز0شكل

 ازمرحلهتشخيصخطا2:فاز2شكل
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بند، مقاداری بارای فیلاد    شود. پس از آموزش طبق میرکورد قرار داده

-میگردد و این مقدار ذخیرهمیبینییشبند پحاوی خطا  توس  طبق 

. این روند باید ب  ازای تابع توزیع کرنل و نرمال  و بارای هار تاابع    شود

بناد بیاز   ن یکنواخت و تجربی بارای طبقا   شییاحتمال پ یتوزیع ب  ازا

باشد، ب  شود. مقداری ک  بیشترین تکرار را در این دو تکرار داشت تکرار

 شود.میتصحیح انتخا عنوان مقداری برای 

تجربیآزمایشات -4

ای دادهدر این بخش عملکرد راهکار پیشنهادی بر روی مجموعا    

machine learning از پایگاه داده
16 UCI    گرفتا  ماورد بررسای قارار-

-استفاده MATLAB R2014a سازی این راهکار از است.  برای پیاده

ریان عماده  مجموعا  داده ماورد بررسای مرباو  با  مشات       .اسات شده

 6باشاد کا    ویژگی مای  8باشد. این مجموع  داده شامل می 17فروشی

های عددی با باشند. در ابتدا ویژگیویژگی اسمی می 2ویژگی عددی و 

-شاده ای تبدیلهای دست ب  ویژگی k_meansبندی استفاده از خوش 

و 1گیری  میزان کارایی راهکار پیشنهادی از دو فرماول  اند. برای اندازه

گیاری عملکارد فااز اول از    بارای انادازه   1است. فرماول  شدهاستفاده 2

شده است ک  در آن نسبت خطاهای شناسایی شده ب  کل الگوریتم ارائ 

گیری کارایی مجماو  فااز   برای اندازه 2شود. فرمول میخطاها محاسب 

شده است ک  در آن نسبت تعاداد تصاحیحات   اول و دو  الگوریتم ارائ 

 گردد.میب  کل خطاها محاسب صحیح 

(1)              
تعداد خطاهای شناسایی شده

تعداد کل خطاها
 

(2)         
تعداد تصحیحات صحیح

تعداد کل خطاها
 

% و 15%، 10%، 5از مجموع  داده فاقد خطا و صحیح، با  ترتیاب   

 3اسات. در شاکل   شاده ها خطاا ایجااد  ها انتخا  و در آن%  از داده20

میزان کارایی مرحلا  اول از راهکاار پیشانهادی در هار نار  خطاا باا        

طاور کا  در   اسات. هماان  شدهدادهو نشان محاسب  1استفاده از فرمول 

% 89است، ب  طور متوس  کارایی مرحل  اول از الگاوریتم  نمودار نمایان

نر  خطا  کارایی مرحل  اول و دو  الگوریتم در هر 4باشد. در شکل می

دهناده میازان   است، ک  در واقع نشاان شدهمحاسب  2ب  وسیل  فرمول 

باشد. ب  طور توانایی تشخیص درست فیلد حاوی خطا و تصحیح آن می

 باشد.% می86کارایی کل الگوریتم  4متوس  بر اساس نتایج شکل 

کا  باا اساتفاده از     [13]راهکاار پیشانهادی باا روش     5در شکل 

است، مورد ها پرداخت وابستگی تابعی ب  صورت خودکار ب  تصحیح داده

 اسات. شاده اساتفاده  2برای مقایس  از فرماول   است.گرفت مقایس  قرار

شاده با  طاور متوسا  راهکاار      دادهنشاان  5طور کا  در شاکل   همان

  است.داشت  [13] % عملکرد بهتری نسبت ب  روش10پیشنهادی 

 

 

 



گيرینتيجهوخالصه-5

-ای خاود اساتخراج  اساس اطالعاتی ک  از منابع دادهها بر سازمان

-هاا در تصامیم  رو کیفیات داده نمایند. از اینمیگیریکنند، تصمیممی

های باال و ها را با هزین ک  سازمانگیری تاثیر ب  سزایی دارد، ب  نحوی

تارین ابعااد   ها ب  عنوان یکی از مهمکند. صحت دادهمیروشکست روب 

های متنوعی برای تصاحیح  آید. تاکنون راهکارمیشمارا ب هکیفیت داده

ها خودکار و برخی دیگر است ک  برخی از آنشدههای ناصحیح ارائ داده

های ای روشمتعامل با کاربر هستند. با توج  ب  حجم باالی منابع داده

هاای خودکاار   باشند. لاا نیاز با  روش های مناسبی نمیتعاملی، راهکار

ارد. در این مقال  یک راهکار خودکار برای تشخیص فیلد حااوی  دوجود

اسات. در  شاده خطا و تصحیح آن مبتنی بر یک روش ترکیبی پیشنهاد

تاارین نزدیااک kروش ترکیباای پیشاانهادی، باارای تشااخیص خطااا از  
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 [13]راهکار  راهکار پیشنهادی
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ll 

 

 

ميانگينراهكارپيشنهادیباrecallمقایسهميانگين:5شكل

recall[13] راهكار 

نرخیبهازامرحلهاولراهكارپيشنهادیییکارا:3شكل

 متفاوتیخطا

 نهادیشيراهكارپیمتفاوتبراینرخخطایبهازاrecall:4شكل
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است. در فااز تصاحیح نیاز فیلاد     شدهبند بیز استفادههمسایگی و طبق 

اسات.  گردیاده بند بیز اصاالح یل  طبق شده، ب  وسدادهخطادار تشخیص

% 86شده کارایی روش پیشنهادی ب  طور متوس  بنابر آزمایشات انجا 

% عملکارد  10باشد ک  نسبت با  راهکاار تصاحیح خودکاار مشااب       می

 است.بهتری داشت 
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پانویس

                                                           
1
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2
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3
 Incomplete 

4
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5
 Missing value 

6
Heterogeneous   

7
Integrity constraints   

8
Functional dependency  

9
Conditional functional dependency   

10
 K-nearest neighbor   

11
 Numeric  

12
 Nominal 

13
Prior   

14
Uniform   

15
Empirical   

16
 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets 

17
 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wholesale+custom

ers 

2657 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

