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  چکیده 

کیفیـت،   هاي بـی  گیري بر اساس داده ها تاثیرگذار است. به نحوي که تصمیم گیري سازمان ها در امر تصمیم کیفیت داده
مختلـف،  کند. در این تحقیق پس از بیان اهمیـت موضـوع از دیـدگاه محققـین      هاي باالیی می سازمان را متحمل هزینه

شناسی و وابستگی تابعی مورد  هاي عصبی، درخت تصمیم، روش قوانین، هستان  هاي تشخیص خطا از جمله شبکه روش
هـاي داده   هاي ذکر شده در قالـب روش  دهد که هر کدام از روش بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می

هـاي ذکـر شـده قابـل      معایب متفاوتی دارند. ولی در کل همـه روش  هاي مختلف داراي مزایا و کاوي بر روي پایگاه داده
  باشند. پیاده سازي براي این هدف می

  
  .هاي فراابتکاري روش، آشکارسازي خطاکاوي،  تشخیص خطا، پایگاه داده، داده: ها هکلیدواژ
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  همقدم -1

آوردن مشاغلی با حمایـت   ها و ابزار پدید آمده و هدف آن فراهماي از تکنیکهوش تجاري از مجموعه
هـاي  هاي خدمات هوش تجاري ساده موجود عبارتنـد از سـرویس  گیري است. نمونهضروري از تصمیم

هـاي   آوري کننـدگانی کـه بسـته    مختلف جستجو و فیلترینگ و همچنین ارائـه گـران محتـوا و جمـع    
تر مدیریت اطالعـات   تهکنند. در یک سطح پیشرف اطالعاتی نیمه سفارشی را به کاربران خاص ارائه می

(IM) هـاي  هاي خـاص، تکنولـوژي هـا یـا حـوزه     تواند به یک مدیر در کنترل و نظارت بر سازمانمی
دهـد تـا بتواننـد در سـطح     هاي ابتدایی را نیز میها توانایی تحلیل داده تحقیقاتی کمک کرده و به آن

   .)1،2010س و تئودولیدیسگیري بپردازد(میکرویانیدی رقابت شرکت، بخش یا صنایع به نتیجه
ها است. انبـار داده یـک مخـزن     ي آن هاي هوش تجاري، انبار داده هاي سیستم یکی از مهمترین بخش

اند تـا بتواننـد در سرتاسـر    یافته شدهاي سازماناي به طور ویژههاي رابطهفیزیکی است که در آن داده
در یک فرمت استاندارد باشد. از مشکالتی که  هاي تمیزگیري پشتیبانی و شامل دادهسازمان از تصمیم

آوري  هاي نامتجانس به دلیل جمع هاي نامتجانس است. داده د، دادههاي انبار داده وجود دار در سیستم
آینـد کـه    امتجانس به وجـود مـی  هاي ن هاي قدیمی، استانداردهاي ناسازگار و قالب اطالعات از سیستم

هـاي پیچیـده    ر خصـوص یکپـارچگی داده و تجزیـه و تحلیـل    اي د باعث بروز مشـکالت عدیـده   اغلب
هـاي نـاهمگن و پـاالیش (تصـفیه) و      براي دسترسی و استخراج ایـن داده  انبار داده فراینديگردد.  می

ها در یک ساختار واحد کـه امکـان دسترسـی     سازي آن به فرمتی واحد و در نهایت ذخیره ها تبدیل آن
بـاال اسـت بـه ویـژه زمـانی کـه       هاي درون انبار داده بسـیار   م دادهکند. حج آسان و ساده را فراهم می

را دارند  ها پویش مقدار بسیار باالیی از دادههاي تحلیلی نیاز به داري کنیم. ابزار اي از داده را نگه سابقه
هاي عملیاتی دارند. به همین خاطر براي بهبود و بـاال بـردن کـارایی نیـاز بـه       که تاثیر منفی بر محیط

هاي میزان داده ).1391 (نیکومرام و محمدي، باشد می ها داده انبار محیط از عملیاتیاسازي محیط جد
ها قرار دارد، مـدیریت اطالعـات را تبـدیل بـه کـاري بسـیار       نامتجانسی که امروزه در دسترس سازمان

راي هوش ها ممکن است سرمایه ارزشمندي بپیچیده و در عین حال حیاتی کرده است؛ چون این داده
هـایی کـه روز بـه روز هـم      افزاري براي کنار آمدن بـا پیچیـدگی   هاي نرم زه سیستمامرو. تجاري باشند

در  شـان یـا   بیشتر می شوند، از طریق انطباق با تغییراتی که ممکن است در محیط یا بافـت عملیـاتی  
، قابـل اختصاصـی سـازي،    تر، قابل بازیابی پذیرتر، قابل اطمینان انعطافمقتضیات سیستم اتفاق بیفتد، 

 ،2(لیمـوس و همکـاران   اند جو شده و در مصرف انرژي صرفه تر، قابل پیکربندي و خودبهینه ساز وابسته
هـاي حجـیم و منـابع نـاهمگون و      ها بـا داده  ها موجب گردیده تا سازمان رشد روز افزون داده. )2013
ها و استخراج دانش  د استفاده از این دادهگیري نیازمن ها جهت تصمیم روگردند. سازمان شده روبه توزیع

                                                           
1 Mikroyannidis, A., & Theodoulidis 
2 Lemos et al. 
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 1هـا  ها موجب ایجاد موضوع دیگري به نام کیفیـت داده  وري این حجم از دادهآ باشند. جمع ها می  از آن
هاي مختلف  ها از منابع و سیستم ). زمانی که داده1395گردد (عطاییان و دانشپور،  ها می براي سازمان

د، ممکن است دچار خطا گردند و یا اینکـه بـا مشـکالتی از قبیـل     شون به یک سیستم دیگر منتقل می
هاي فاقد کیفیت عالوه بر اینکه  گیري بر مبناي این داده فرمت و دامنه ناهمگون مواجه گردند. تصمیم

هاي زیـادي بـه سـازمان وارد شـود. بـر اسـاس        شود هزینه زند. باعث می به ساختار سازمان آسیب می
ها موجـب گردیـده    ها فاقد کیفیت هستند و این گونه داده درصد داده 30ش از مطالعات انجام شده بی

). بنـابراین  2014، 2تریلیون دالر به دولت آمریکا خسارت وارد کننـد (بسـکالس و همکـاران    3ساالنه 
هـایی بـا کیفیـت بـاال      ها در منابع داده از اهمیت باالیی برخوردار است. فراهم نمودن داده کیفیت داده

هـاي فاقـد    هاي شکسـت بـر اثـر داده    ). اما در برابر هزینه2008، 3بر و هزینه بر است (فان زمان کاري
در میان ابعـاد دیگـر    4ها داراي ابعاد متنوعی است که صحت کیفیت بسیار ارزشمند است. کیفیت داده

باعـث   7تـه و مقادیر از دسـت رف  6، ناسازگاري5حایز اهمیت باالیی است. مشکالتی از قبیل ناقص بودن
هـاي نـاقص، نادرسـت و     ها فرایندي است که براي تشخیص داده شوند.  تصحیح داده نقض این بعد می

احمـد و همکـاران،   ( رود ها با اصالح خطاهاي شناسایی شده به کـار مـی   ناسازگار و بهبود کیفیت داده
 آن را نادیـده گرفـت  ان تـو  . اما نمیکننده باشد گیر و خسته تواند وقت ها می ). روند صحیح داده2011

ها، راهکارهاي تصحیح تعاملی غیرکاربردي است و  . با توجه به حجم داده)2002، 8(ویلیامز و همکاران
 ها است هاي کلیدي براي تصحیح داده کاوي یکی از تکنیک ه نیاز به راهکارهاي خودکار وجود دارد. داد

ها ارائه شـده اسـت. روش    راي تصحیح داده) و تاکنون راهکارهاي مختلفی ب2011احمد و همکاران، (
بنـدها شـامل (درخـت     ، طبقـه )2008، 9(بـروژمن  شناسی هاي مطرح شده در این حوزه شامل هستان

(یــاکوت و  و قــانون بیــز )1996، 10(بــریمن ، شــبکه عصــبی)2013(رحمــان و همکــاران،  تصــمیم
 ).2014، 12(هی و همکـاران ) و وابستگی تابعی 1996))، یادگیري مرکب (بریمن، 2013، 11همکاران

اند که خود داراي معایب و مزایایی هستند. با توجه به اهمیت موضوع  براي تصحیح داده استفاده نموده
هاي تشخیص خطا را با ذکر تحقیقاتی در این زمینه مورد بررسی قرار  در این تحقیق قصد داریم روش

  دهیم. 
  
 پایگاه دادهکاوي تشخیص خطا در  هاي داده مروري بر روش -2
  

                                                           
1 Data Quality 
2 Beskales et al. 
3 Fan 
4 Accuracy 
5 Incomplet 
6 Inconsistent 
7 Missing value 
8 Williams  et al. 
9 Brüggemann 
10 Breiman 
11Yakout et al. 
12 He et al. 
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  هستان شناسی-1- 2
هـا را ارایـه    هستان شناسی درك مشترکی از مفاهیم موجود در یک حـوزه بـه همـراه روابـط بـین آن     

شناسی عبـارت  نماید که براي حل مشکل چند معنائی موجود در اکثر کاربردها مفید است. .هستان می
هاي هستان شناسی که توصیف هویت است از یک تعریف رسمی از یک دامنه خاص با تعریف نهادها یا

هـا و روابـط آنهـا هسـتند. هسـتان شناسـی        کننده آن دامنه مثال مفاهیم یا طبقات و همچنین نمونه
افزاري امکان اصـالح   اطالعات را به شکل قابل پردازش توسط ماشین شرح داده و لذا توسط عوامل نرم

و  RDFSماننـد   XMLستفاده از زبـان مبتنـی بـر    آورد. این اطالعات معموال با اموثر آن را فراهم می
OWL گیـري شـباهت   شناسی به طور کلی از سـه مرحلـه انـدازه   شود. تطبیق هستاننمایش داده می

-گیري شباهت بین خواص و منطق انـدازه گیري شباهت بین مفاهیم ، اندازهتشکیل شده است : اندازه
تواند به لحاظ معنـایی یـک پایگـاه    می شناسیهستان ).2010 ،1(کاك و یانگ گیري شباهت استنتاج
  باشد که در مدیریت اطالعات تخصص دارند.هایی میدانش غنی در سیستم

هستان شناسی یک پایگاه دانش غنی به لحاظ معنایی را جهت تفسیر موضوعات فاقـد سـاختار بـراي    
ر هسـتان شناسـی،   آورد. برمبناي معـانی کدگـذاري شـده د   سیستم هاي مدیریت اطالعات فراهم می

توان از متونی با زبان طبیعی استخراج کرد و در سطح پیشرفته تر پـردازش، دانشـی را   اطالعات را می
شناسـی  کند. درهرحال نحوه مدیریت کردن هستانمی توان کشف کرد که به هوش تجاري کمک می

. از الیـه بنـدي   گیـرد در سیستم هاي مدیریت اطالعات پیچیده نیست و عوامـل مهـم را نادیـده مـی    
شناسی یا یکپارچه سازي آن به ندرت استفاده شده و جنبـه پویـاي هسـتان شناسـی کـه بـه       هستان

مکانیزم هاي ارزیابی مناسب نیاز دارد، اغلب نادیده گرفته می شود. بـه طـور کلـی پتانسـیل هسـتان      
مـورد اسـتفاده    شناسی در مدیریت اطالعات و هوش تجاري هنوز هم کامال شناسایی نشده و در عمل

 .)2010 ودولیدیس،(میکرویانیدیس و تئ (قرار نگرفته است
بندي  اي هوش تجاري با استفاده از طبقه) کاربرد یک ساختار بر2011 ،2درپژوهش(مارتین و همکاران

گیري به دست  ها با استفاده از درخت تصمیم آنتولوژي پرداختند. از این مدل آنتولوژي ارتباط بین داده
 منجر به توسعه یک مدل هوش تجاري گردید.   آمد که

شناسی براي شناسایی مقادیر معتبـر   )، روش ارائه شده از هستان1390( پژوهش امینی و همکاران در
شناسی موجود است به کـاربر   تمامی مقادیر معتبر که در هستان غیر معتبر  پس از شناسایی به همراه

ه براي رکورد مورد نظـر از میـان مقـادیر معتبـر مقـداري را      شود ک نشان داده شده و از او خواسته می
شده رسیده است. از  تعیین انتخاب کند. مقادیر انتخاب شده به وسیله کاربر به یک حد آستانه از پیش

ـ   شده پس، هنگامی که  مقادیر تصحیحشود. از این  استخراج میآنها قوانین  ه یـک حـد   توسط کـاربر ب
شود. از این پس، هنگامی که مقادیر غیر  ها قوانین استخراج می رسید، از آن تعیین شده آستانه از پیش

شناسی تشخیص داده شد به جاي تعامل با کـاربر بـراي تصـحیح، از قـوانین      معتبر  به وسیله  هستان

                                                           
1 Kwak & Yong 
2 Martin et al. 
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اي  نیاز به کاربر در فاز اولیه در حجم دادهشود. این روش به دلیل  استخراج شده براي اصالح اتفاده می
  باشد.   مناسب نمیباال

از انباره داده ارائه نمودنـد.   ETLیک روش هستان شناسی را در فرآیند  )،2010( لیهونگ و همکاران
بطور کلی آنها در پژوهش خود یک دامنه هستان شناسـی را تعریـف کردنـد تـا بتوانـد منـابع داده را       

یف نماید و ار بین بردن عدم هماهنگی ردیابی نموده و جستجو کند، قوانینی را براي انتقال داده ها تعر
را انجام دهد. در مقاله ارائه شده، دامنه هستان شناسی با ابر داده هاي انباره داده ادغـام شـده اسـت.    

  نگاشت شده است. OWL1رکوردهاي انباره داده به کالسهایی از آنتولوژي تحت عنوان 
بـراي سـاخت یـک هسـتان      ETLرآیند هستان شناسی را مبتنی بر ف ، یک)2011( جوئل و همکاران

شناسی انباره داده ارائه نمودند. هدف اصلی آنها در پژوهش خود تولید نمودن انباره داده اي بوده است 
  . را افزایش دهند ETLکه بتواند هستان شناسی اي فرآیند 

سـازي و تهیـه    ، با استفاده از هستان شناسی و نیازمندیها اقدام به بهینـه )2012( 2بالترچ و همکاران
ساختاري براي انباره داده ها نمودند. در این پژوهش یک مدیریت منابع انسانی جدید براي کاربردهاي 

 DBA، هدف طراحی یک سیستم مفهومی مبتنی بر DBAپایگاه داده اي مطرح شد. بجاي جایگزاري 
هـاي کـاربران را مـورد     ها و نیازمنـدي  بوده است. بالترچ و همکارانش در پژوهش خود ابتدا درخواست

ارائه مـی نمایـد.    SQL Serverتجزیه و تحلیل قرار داده، سپس درخواست ها را در قالب کوئري هاي 
در نهایت نیز شاخصه هایی را مبتنی بر نیاز هاي نرم افزار انتخاب نموده و در معماري پیشـنهاد شـده   

 . دهد مورد ارزیابی و مقایسه قرار می
شناسی را اعمـال نمودنـد. در ایـن     مربوط به هستان OWLهاي  د انتقال فایل، فرآین)2013( 3گولیک

ها انتقال دهد مـورد توجـه قـرار گرفتـه      را در نماي انبار داده OWLمقاله یک روش که بتواند ساختار 
در  OWLشناسی طراحی شد، یک روش انتقـال   است. پس از اینکه قوانین و شرایط مربوط به هستان

  گردد.  تولید میاي  نماي ستاره
، از هستان شناسی و انباره هاي داده مبتنی بـر اعتمـاد در هـوش    )2015( 4همکارانوانگ توم هام و 

تجاري استفاده نمودند. بطور خالصه، آنها روشی امن را طراحی نمودند می توان در بسیار از کاربردهـا  
، یـک معمـاري مبتنـی بـر     5ران، بـوچرا و همکـا  2016در تحقیق دیگر در سـال   از آن استفاده نمود.

هاي داده به منظور خودکار کردن فرآیند موجود در ایـن انبـاره هـا ارائـه      ناسی را براي انبارهش هستان
هاي داده دو مرحله را دنبـال   کار سازي فرآیند موجود در انبارهنمودند. آنها در تحقیق خود جهت خود

شناسی تحلیـل و طراحـی نمـوده و سـپس      الب هستانهاي کاربران را در ق ازمنديیکردند، ابتدا کلیه ن
سازي جدید ارائه نموده تا فرآیندها به صورت خودکـار   هاي تحلیل شده را در قالب یک پیاده نیازمندي
  .)2016 (بوچرا و همکاران، اجرا شوند

                                                           
1 Web Ontology Language (OWL) 
2 Bellatreche et al. 
3 Gulić 
4 Wongthongtham et al/ 
5 Bouchra 
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  هاي بیزین شبکه - 2- 2
ک نمونه به هر کالس را بـا  ها، میزان عضویت ی بندي هاي عصبی، این گروه از دسته در مقایسه با شبکه

دهد، همچنین از مفاهیم اماري مانند میانگین، انحراف معیار و یا از هیسـتوگرام   یک احتمال نشان می
تـرین   ). یکـی از مهـم  2014، 1نماینـد (جـین و آبراهـام    مقادیر ویژگی، براي تولید قانون استفاده مـی 

ي هستند. شبکه بیزي یک مدل گرافیکی هاي بیز و شبکه NBهاي  بندي آماري شبکه هاي دسته روش
، یک Sکند. ساختار سک شبکه بیزي  است که رابطه احتمالی بین یک مجموعه از متغیرها را بیان می

هـاي آن   دهـد و یـال   ها در آن متغیرهاي تصادفی را نشـان مـی   دار بدون دور است که گره گراف جهت
  ).2007، 2تسیانتیس و همکارانباشد (کو شبکه، یک ارتباط یک به یک بین متغیرها می

دار، بـا تنهـا    هاي بدون دور جهـت  اي هستند که از گراف هاي بیزي خیلی ساده ، شبکهNBهاي  شبکه
گیرد. ایـن الگـوریتم    اند و نودهاي فرزندان را مستقل در نظر می یک والد و چندین فرزند تشکیل شده

گیـرد. سـپس عمـل     اش یـاد مـی   ربوطـه احتمال شرطی هر ویژگی داده شده را به توجـه بـه دسـته م   
بندي با به کار بردن قوانین بیز براي محاسبه مقدار احتمالی دسته نتیجـه نمـوده داده شـده، بـا      دسته

، زمان کمتر محاسبه براي آمـوزش  NBبندي کننده  ترین مزیت دسته شود. مهم دقت باالیی انجام می
  ).1996، 3دیدن است (جان و لنگلی

چنین توانایی غلبه بر پدیده شاخه گمشده را دارد که به این دلیل است که از هر دو این کالسیفایر هم
احتمال پیشین و شرطی براي محاسبه احتمال هر کالس بندي ممکن استفاده می کنـد. از آنجاییکـه   

NBC  صفر شوند چرا که امکان   از مقادیر است، ممکن است برخی 1مبتنی بر رابطه
  هاي آموزشی موجود نباشد.  مجموعه مدنظر در  دارد 

  

)1(  
 

 

و این یک ضعف جدي براي آن کالس می  این موضوع ممکن است سبب صفر شدن 
باشد. از این رو بجاي صفر از یک عدد کوچک استفاده می شود. به لحاظ تئوري کالسیفایرهاي بیز 

ا نسبت به تمامی دیگر کالسیفایرها دارند. هرچند در کاربردهاي عملی فرض هاي کمترین نرخ خطا ر
ها  آماري موجب کاهش دقت کالسیفایر می شود. دیگر ضعف کالسیفایر هاي بیزي این است که آن

تنها براي مشخصه هاي گسسته قابل به کار بستن هستند و این موضوع، کاربردهاي این کالسیفایر را 
. عالوه بر آن یک معادله پیچیده در این کالسیفایر الزم است تا )2007، 4(برامر محدود می کند

  .ها باید متقابال مستقل و نابسته باشند بندي تخمین زده شود و تمام مشخصه احتمال کالس

                                                           
1 Jain & Abraham 
2 Kotsiantis et al. 
3 John, G. H., & Langley 
4 Bramer 
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  روش قوانین - 3- 2
) با استفاده از قوانین تعریف شده به تصحیح یک منبـع ناسـازگار   2010تانگ،الگوریتم ارائه شده در (

شوند که بخـش اول و دوم سـمت چـپ قـانون و      پردازد. این قوانین از سه بخش اصلی تشکیل می می
شود که بیـانگر   دهند. بخش اول الگوهاي شاهد نامیده می بخش سوم سمت راست قانون را تشکیل می

باشد. بخش دو شامل الکوهاي منفـی اسـت    یکدیگر در ارتباط هستد،میهایی که با  آن دسته از ویژگی
هـایی اسـت کـه مقـدار      ها است. بخش آخر مقادیر واقعـی ویژگـی   که بیانگر مقادیر اشتبا براي ویژگی

هاي ارائه شده در بخش الگوهـاي   کند. در ابتدا هر یک از ویژگی صحیح را به ازاي مقدار غلط بیان می
عنوان یک کلید انتخاب شده و سپس هر یک با مقادیر خود در یک لیست بـا نـام    شاهد به تنهایی به
شده در لیسـت پرداختـه شـده و در     شود. در هر رکورد به جستجوي کلیدهاي ذخیره قانون ذخیره می

صورتی که بخش دوم ر رکورد موجود بود، آن رکورد باید با بخش سوم تصحیح گردد و این روند بایـد  
جویی در هزینه مقایسـات   وردها تکرار شود. هدف از تعیین کلید در این الگوریتم صرفهبراي تمامی رک

هاي یک قانون براییک کلید مورد بررسی قـرار گیـرد. در    است. زیرا با این کار الزم نیست تمام قسمت
. هاي باال تعداد قوانین افزایش خواهد یافت و همچنین هر قانونی حاوي چندین کلید اسـت  حجم داده
  گیر است.  هایی با حجم باال بسیار زمان حجم کلید براي داده نبررسی ای

ها با استفاده از قوانین معرفی شده است. در ایـن روش   ، روش جهت تصحیح ناسازگاري)2014تانگ (
هـاي   شود.  قوانین موجود در آن منبع با استفاده از الگـوریتم  مورد بررسی انتخاب میابتدا پایگاه داده 

  کند.  هر قانون را محاسبه می 1و پس از آن الگوریتم اطمینان گردد د استخراج میموجو
 
  وابستگی تابعی - 4 - 2

هـاي   اند امـا بـه ازاي ناسـازگاري    هاي زیادي از وابستگی تابعی براي تشخیص خطا استفاده کرده روش
یک تصحیح را به عنـوان   توان ارائه نمود که باید از میان آنها هاي متنوعی را می شناخته شده، تصحیح

تصحیح نهایی ارئه کرد. براي انتخاب تصحیح بهینه دو پارامتر هزینه و تنوع مطرح است. الگوریتم ارائه 
براي نخستین بار هر دو پارامتر را به عنوان هدف خود قـرار داده   )2014توسط هی و همکاران (شده 

شـود کـه میـزان عـدم شـباعت رکوردهـا را        میتنوع از تابع فاصله استفاده است. براي محاسبه میزان 
کند. براي محاسبه هزینه نیز میزان تغییرات در منبع اولیه با منبع در دسترس را  در نظر  محاسبه می

   گیر است. ها محاسبه توابه بسیار زمان گیرد. در حجم باالي دااده می
  
  شبکه عصبی - 5 - 2

چه بصورت ها  ) سیستمFDIآن (کردن  هاي مصنوعی عصبی در شناسایی خطا و ایزوله شبکه
 ها آن ها و ارزیابی براي تولید نشانهغیرخطی دینامیک و چه دستهبندي کنندههاي الگو هاي  سیستم
اي که از آنها مدلی در دسترس  هاي پیچیده ). این موارد براي پروسه1994، 2(فرانکروند  بکار می

                                                           
1 - Confidence 
2 Frank 
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نیازي به مدل دقیق است  ANNیشوند. مدل نیست یا به سختی بدست میآید بطور خاص استفاده م
یک مشکل اصلی کنار آمدن با است. از سیستم ندارد ولی نیازمند اطالعات براي آموزش شبکه 

  ).1997، 1(آیزرمنمیباشد هنگامی که نشانهها تولید میشوند ها  دینامیک
یادگیري گرایش  تخمین به معناي دست یافتن به رفتار دینامیک پروسه بوسیله، بهترینهدف FDIدر 

دیگر شبکههاي عصبی باید ساختار مینیمال داشته است. به عبارت مقادیر نهایی و فیلتر کردن نویز 
  باشند تا امکان محاسبات سریع در موارد تولید نشانهها به شکل خطاي پیش بین را بدهد. 

) است. BPار (هاي پرکاربرد شبکه عصبی براي تشخیص خطا، الگوریتم پس انتش یکی از الگوریتم
بینند،که با عنوان الگوریتم  شبکه عصبی معموال در یک روش نظارتی با الگوریتم عمومی آموزش می

گردد تا ارتباط بین  شود. اطالعات مربوط به خطا فیلتر شده و به سیستم بازمی پس انتشار شناخته می
ترکیبی از دو الیه مختلف  BPي یابد. فرایند خطا ها را تنطیم کنو، در نتیجه عملکرد بهبود می الیه

خور) و مسیر بازگشتی (رو به عقب) است. در مسیر رو به جلو  هاي مسیر مستقیم (پیش شبکه به نام
اي از  یابد. در نهایت، مجموعه هاي شبکه به الیه انتشار می یک الگوي فعال براي حساسیت گره

حقیقی شبکه از مقدار پاسخ مطلوب کم شود. پاسخ  ها به عنوان پاسخ حقیقی شبکه تولید می خروجی
شود تا سیگنال خطا تولید شود. این سیگنال خطا سپس به صورت بازگشتی در طول شبکه و در  می

اند تا پاسخ حقیقی شبکه را  ها به صورت تنظیم شده شود. وزن خالف جهت ارتباطات وزنی پخش می
  ).2003، 2به پاسخ مطلوب نزدیکتر کنند (یوسف

اند. به عنوان مثال مرادي و همکاران  ادي از شبکه عصبی براي تشخیص خطا استفاده کردهمطالعات زی
) در پژوهشی با عنوان تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با 1389(

هاي مربوط را با استفاده از  استفاده از الگوریتم جستجوي گرانشی، با استفاده از شبکه عصبی داده
هاي جستجوي گرانشی آموزش خود را  شبکه عصبی پردازش کردند و سپس با استفاده از الگوریتم

 بهبود دادند.
  
  درخت تصمیم - 6 - 2

. درخت تصمیم 6ها و برگ 5ها ، گره4ها ، شاخه3یک درخت تصمیم معموال تشکیل شده است از ریشه
ها که با پاره خط نشان داده  و شاخهشوند  ها که با دایره نشان داده می هم به صورت مشابه از گره

را به منظور شادگی در رسم معموال از چپ به راست یا از  7شوند، تشکیل شده اند. درخت تصمیم می
گویند. نقیصه  کنند به طوري که ریشه در باال قرار بگیرد. گره اول را ریشه می باال به پایین رسم می

                                                           
1 Isermann et al 
2 Youssef  
3 Root 
4 Beach 
5 Node 
6 Leaf 
7 Decision Trees 
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ها کمی باشند، درخت تصمیم  ه تمام خصوصیتدرخت تصمیم در واقع این است که در موردي ک
 دهند. هاي غیر دقیقی را از جواب نهایی به دست می تخمین

ها و اصالح  هاي مشکوك به خطا و کالس آن ویژگی ) هدف شناسایی ویژگی2004( در پژوهش تنگ
. در فاز باشد است بینی و تنظیم مقادیر می که داراي دو فاز پیش polishingآن به وسیله الگوریتم 

دسته بر  10بنید، یک روش انتخاب شده و به ازاي هر ویژگی  هاي طبقه بینی از میان الگوریتم پیش
 10شود. در این مرحله مقدار ویژگی مورد نظر براي هر رکورد به ازاي هر  ها ایجاد می روي داده

بینی شده تناقض  شگردد. در صورتی که مقدار اصلی آن رکورد با مقدار پی بینی می بند پیش طبقه
  شود.  بینی براي آن رکورد جهت تصحیح در فاز بعدي ذخیره می داشته باشد، مقادیر حاصل از پیش

  بندي جمع -3
گیرد. از ابعاد مختلف حائز اهمیت فراوان است. به  ها قرار می هایی که در اختیار سازمان صحت داده

هاي جبران ناپذیري کند.  حمل هزینههاي ناصححی ممکن است سازمان را مت اي که داده گونه
هاي کارا به منظور شناسایی و تصحیح خطا به عنوان ابزار  کاوي از جمله روش هاي داده روش

هاي عصبی، درخت   توان به شبکه ها می گیرد. از جمله این روش قدرتمندي مورد استفاده قرار می
کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان شناسی و وابستگی تابعی اشاره  تصمیم، روش قوانین، هستان

  هاي فوق قابلیت استفاده در شناسایی و تصحیح خطا را دارند.  داد که روش
  
  منابع  -4

ها و  ). استنتاج توزیع شده بر روي آنتولوژي1390زاده محمود. محتشمی سید هاشم.( امینی، ملیحه. نقیب
  مهندسی برق، سال دوم، شماره سوم، پاییز.هاي هوشمند در  . سیستمorder-sortedقوانین در منطق

  
ترین  بندي و نزدیک ) تشخیص خودکار خطا در پایگاه داده، مبتنی بر خوشه1395عطاییان، م. و دانشپور، ن. (

  .356- 349) 4( 14همسایگی. نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، 
جومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهاي ) تشخیص جریان ه1389مرادي، ع.؛ عبادیان، م. و دریاباري، م. (

هاي هوشمند در مهندسی  پژوهشی سیستم-وجوي گرانشی، مجله علمی درت با استفاده از الگوریتم جست
  .58- 43): 1( 1برق، 
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