Data Mining – 1
Why Mine Data?
- เอาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ทานายอนาคต
-

Mine อะไรจาก Data? – เพราะว่า Data เยอะ เก็บอยูใ่ น warehouse มีข้อมูลหลายแบบ เยอะแยะ

- เมื่อก่อนคอมพ์แพง เดี๋ยวนี ้คอมพ์ถกู เมมโมรี่ ถกู ลง Data ก็เก็บพอ แต่เราใช้ Algorithm มาช่วยด้ วย เพื่อให้ เก็บข้ อมูลขนาด
ใหญ่ได้ ดีขึ ้น ประหยัด ใช้ Data Structure ที่เหมาะสม
- เกิดการแข่งขันกัน ทาให้ เราต้ องพยายามเอาข้ อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ เก่งกว่าคูแ่ ข่ง
Mining Large Data Set – Motivation
- มักจะมีอะไรใหม่ๆ อยูใ่ น data ที่เรามองไม่เห็น (hidden) ทาให้ เราต้ องดึงมันออกมา
-

Uncover hidden knowledge

What is Data Mining?
- ขุดจาก Data ขนาดใหญ่ แล้ วเอาไปตัดสินใจ
- ค้ นข้ อมูลเพื่อไปหาความสัมพันธ์ รูปแบบของข้ อมูล
- เราไม่จาเป็ นต้ องวิเคราะห์ด้วย stat เลยในครัง้ แรก เราทา explore ดูก่อนก็ได้ ว่ามันมีอะไร แล้ วค่อยเอาไปตัดสินใจ เช่น เรา
อยากดูการใช้ โทรศัพท์ของคนไทย แต่ข้อมูลที่เรามี มีแต่ข้อมูลของคนกรุ งเทพ เพราะงันแปลว่
้
าข้ อมูลเราไม่เวิร์ค ทาให้ มีคาว่า
Exploration & Analysis จาก large quantity of data เพื่อค้ นหารู ปแบบที่มีความหมายและเป็ นประโยชน์

- แต่ถ้าเราไปคนเจออะไรที่ร้ ูอยูแ่ ล้ ว เป็ น fact อยูแ่ ล้ วก็ไม่นบั ว่าเป็ น knowledge
KDD
- selection > preprocessing > transformation > data mining > interpretation/evaluation
- เช่นเวลาขายของ บนเน็ต เราซื ้ออย่างนึง อีกอย่างจะโผล่มาให้ กดซื ้อด้ วย
Evaluate of Database Technology
- เกิดมานานแล้ วจ้ า
- เดี๋ยวนี ้ก็ไปทา warehouse, mining
Database VS Data Mining
- Database จะเป็ นพวกการ search เช่น คนทาบัตรเครดิต ใครชื่อ Smith บ้ าง เดือนที่แล้ วใครยอดซื ้อสูงกว่า 100 บาท
บ้ าง?
- Data Mining จะเป็ นการดูวา่ ใครบ้ างที่มาทาบัตรเครดิต แล้ วจะสร้ างปั ญหา, ใครลงเรี ยนวิชานี ้แล้ วจะได้ เอบ้ าง? เอา
ลักษณะ เอาโมเดลมาวิเคราะห์ ,ถ้ ามีฐานข้ อมูลลูกค้ า แบ่งลูกค้ าได้ เป็ นกี่กลุม่ ทีม่ ีพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ใกล้ เคียงกัน
- การทา Mining ไม่ใช่การดูจาก group by เหมือนพวก Database โจทย์ของสองแบบต่างกัน
- Mining จะเป็ นการที่ข้อมูลพาเราไปเจอความรู้ข้อมูลใหม่อะไรบางอย่าง

Data, Information, Knowledge
- Data เป็ นข้ อมูลดิบที่สร้ างมาจากระบบต่างๆ เช่น เว็บ ระบบเก็บข้ อมูลต่างๆ
- Information เป็ นพวกรายงาน ที่ได้ มาจาก Warehouse เช่น กราฟต่างๆ
- Knowledge เป็ นการสกัดข้ อมูลมาจาก Information ที่เป็ นความรู้ใหม่ๆ Guide สาหรับการตัดสินใจ
Database VS Data Warehousing
- Warehouse อยากรู้วา่ ยอดขายของจังหวัดนี ้เป็ นเท่าไหร่ ที่อาเภอนี ้เป็ นยังไงบ้ าง ,hierarchy มาเกี่ยวข้ อง
- Database อยากรู้วา่ ยอดขายเดือนที่แล้ วเป็ นเท่าไหร่
- Mining เป็ นการดูวา่ เดือนหน้ ายอดขายจะเป็ นเท่าไหร่ แล้ วทาไมมันถึงเป็ นแบบนัน้ จะขึ ้นหรื อจะลง ดูแนวโน้ ม ใช้
Algorithm ใช้ คอมพิวเตอร์ ที่มสี มรรถนะเข้ ามาช่วย

Search VS Discovery
- Mining จะเป็ นการ Discover ไม่ใช่การค้ นหาธรรมดา ถ้ ามีโครงสร้ างจะเป็ นแบบ graph-mining, sequence-mining
ถ้ าไม่มีโครงสร้ างจะเป็ น text-mining, web-mining, image-mining
- Search จะเป็ นพวกค้ นหาเฉยๆ เช่น ถ้ ามีโครงสร้ าง จะเป็ น Data querying, warehousing ถ้ าไม่มีโครงสร้ างก็จะเป็ น
information retrieval

KDD Process
- Selection: เป็ นการเลือกข้ อมูล มาจากข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อเอามาทา mining เช่น จะดูเกรดนักเรียน ก็ไม่ต้องเอาอาชีพของพ่อ
แม่มาดูก็ได้ เดี๋ยวนี ้มีวิธีในการเลือกที่ง่ายๆ โดยเป็ นการเลือก attribute ที่สง่ ผลต่อ target (Feature Selection
Algorithm) เพราะบางที เป็ นพันๆ Attribute จะเลือกยังไง ข้ อมูลที่เป็ น text จะเลือกคายังไง

- Preprocess: Data quality, sampling, clean data,… เยอะ เป็ นส่วนที่กินเวลามากที่สดุ
- Transform: Algorithm จะต้ องการ specific format เราก็ต้องเปลีย่ นให้ มนั ตรงกับทีต่ ้ องการ เช่น อัลกอต้ องการข้ อมูล
ที่มีคา่ ไม่เกิน 1 เราก็ต้องทา normalization ก่อน
- Data mining: เลือกวิธีที่จะใช้ ต้ องเลือกเทคนิคทีเ่ หมาะสม ทา clustering? classification? มีเทคนิคให้ เลือกเยอะ เรา
ต้ องจูนพารามิเตอร์ ของเทคนิคทีจ่ ะใช้ ให้ ดี เพื่อให้ ได้ โมเดลที่ดีที่สดุ
- Interpretation: เป็ นการตีความ เพื่อให้ ได้ output pattern ที่ถกู ต้ องและน่าสนใจ ถึงจะได้ knowledge ออกมา
Data Mining
- เกิดจากไอเดียของพวก ML / AI / pattern recognition / statistic / database system เพราะพวกนี ้มีเทคนิคที่
ต่างกันไป รองรับต่างกันไป
- วิธีเฉพาะตัวบางอย่าง อาจจะไม่เหมาะเช่น ข้ อมูลขนาดใหญ่ มี dimension เยอะ ข้ อมูลมาจากหลาย source ทาให้
mining จะเอาวิธีพวกนี ้ มาทาให้ เหมาะกับสเกลใหญ่ๆ

Statistics -> KDD
- Stat เข้ าใจยาก ดึงมาส่วนนึงแล้ วบอกว่าอธิบายได้ ทงหมด
ั้
แต่ Mining เน้ นความแม่นยา มากกว่า ทาให้ กระบวนการ Stat
สามารถตีความได้ ง่ายขึ ้น แล้ วนักstat ก็มีน้อย (สมัยก่อน) ใช้ คนทา Mining ก็ทาได้

Basic Data Mining Task
- Prediction modeling เป็ นการทานาย ที่ไม่ใช่ตวั เลข เช่น ทานายว่า จะอยูห่ รื อไป หุ้นขึ ้นหรื อลง (classification) แต่ถ้า
เป็ นตัวเลขก็จะเป็ นพวก ทานายเกรด (prediction)
- Clustering แบ่งข้ อมูลเป็ นกลุม่ ๆ ที่แต่ละกลุม่ มี record ที่เหมือนกันหรื อคล้ ายกัน แบ่งกลุม่ อัตโนมัติ ลักษณะวิธีการดูวา่
ของสองอย่างเหมือนกัน ดูยงั ไง เช่น โมเดล K-mean
- Link Analysis หา pattern ที่เกิดขึ ้นด้ วยกันบ่อยๆ เช่นพวก ซื ้อAจะซื ้อBด้ วย
- Summarization ให้ เอกสารไปแล้ วทาการย่อ เป็ นการอธิบาย Data สร้ าง abstract
- Time Series Analysis เช่น ดูพวกหุ้นตามเวลา
Classification: Application
- Direct Marketing เช่น การดูวา่ เวลาจะส่งบัตรเชิญไปหาใคร ที่มีแนวโน้ มว่าจะทาการซื ้อ ทาให้ ไม่ต้องส่งไปหาทุกคน
- Churn Prediction เป็ นการดูวา่ ลูกค้ าคนไหนจะหนีจากเราไป เราก็สง่ โปรโมชัน่ ไปให้ ลกู ค้ าก่อนที่สายเกินไป
Clustering Definition
- แบ่งกลุม่ ให้ แล้ ว เอามา visualize ให้ เราดูได้ ด้วยว่า ข้ อมูลแต่ละกลุม่ เป็ นยังไง เรามีความสนใจในกลุม่ ไหน
Sequential Pattern Discovery: Examples
- เช่น ซื ้อหนังสือเล่มนี ้ ต่อด้ วยเล่มนี ้ …
www.kdnuggets.com

หนังสือใช้แค่ครึ่ งเทอม แค่บางบท ซี ลอกเอาก็ได้

Data Mining -2
- จากควิซ ค่าบางค่า correlate กันเกินไป ทาให้ ไม่จาเป็ นต้ องทา Data mining ก็ได้ เพราะฉะนัน้ ค่านันเลยไม่
้
เหมาะสม
Supervised Learning
- การเรี ยนรู้แบบมีตวั อย่าง
- มีตวั อย่าง มี target ที่ชดั เจน ใช้ training เป็ น input ที่มีคาตอบระบุไว้ อยูแ่ ล้ ว
- ค่าที่ระบุ อาจจะเป็ น Mathematical หรื อ Categorical เช่นพวก เพศ ค่าสูงหรื อตา่ แล้ วก็เป็ นค่า predict ที่ระบุตวั อย่าง
คาตอบไว้ แล้ ว
- ทา supervised เพราะเราต้ องการทานาย input ที่เข้ ามาใหม่ ว่าจะได้ คาตอบเป็ นอะไร
- ถ้ าเราไม่มี objective ชัดเจนเราจะไม่ร้ ูวา่ อะไรจะเป็ น target ของการทานายนี ้ ทาให้ ไม่สามารถทาได้ หรื อ รู้แต่วา่ ไม่มคี า่ คาตอบ
ของข้ อมูลตัวอย่าง
- เพราะฉะนันปั
้ ญหาคือ ไม่มีคาตอบ(เฉลย) ไม่ร้ ูวา่ จะใช้ อะไรเป็ น feature ในการทานาย
- Classification/prediction
Supervised: Classification
- ทานาย categorical target เช่น ซื ้อหรื อไม่ซื ้อ
- การพิจารณา case เช่น การทานายลูกค้ าหนึง่ คน ต้ องพิจารณาจากการโทรศัพท์มากกว่าหนึง่ ครัง้ ไม่ใช่แค่ transaction การโทร
ครัง้ เดียว เพราะฉะนัน้ grain ของการทานายนี ้คือ ลูกค้ า (Customer ID)
- ตัวแปรที่เอามาใช้ ในการทานาย เรี ยกว่า predictor, feature, attribute ส่วนค่าที่ต้องการคือ outcome (ส่วนใหญ่จะเป็ น
ค่า binary ใช่หรื อไม่ใช่ แต่ multiclass ก็มี target มากกว่า2)
Supervised: Prediction
- จะเป็ นการทานายตัวเลข
Unsupervised Learning
- ต้ องการแบ่งข้ อมูล ไม่มี target
- ใช้ การทา clustering, association rules, data exploration, data visualization
- อย่างเวลา clustering จะแบ่งเป็ นกลุม่ ของข้ อมูล แล้ วแสดงรายละเอียดให้ เราเห็นเลยว่าแต่ละกลุม่ ของข้ อมูลเป็ นแบบไหน
- Association Rule จะสร้ างกฎออกมาว่า อะไรจะเกินขึ ้นกับอะไร เช่น ลูกค้ าซื ้อนมจะซื ้อโค้ กด้ วย
- Data Exploration จะแสดงข้ อมูลเยอะๆ ด้ วยเทคนิค visualization แบ่งข้ อมูลเป็ นหน่วยๆ ไม่เหมือนเป็ นกลุม่ แบบ
clustering

- Data Visualization
Steps in Data Mining
- กาหนด purpose ที่ชดั เจนของการทา mining ทา supervised, unsupervised
- ไปเอา Data มา ถ้ ามันเยอะมาก จะทา sampling ก่อนมัย้ โดย sampling ต้ องทาแบบมีหลักการ ให้ ไม่เสียการกระจายของ
ข้ อมูล ถ้ าข้ อมูลน้ อย อาจจะต้ อ งgenเพิ่มเองด้ วย

- Explore, clean, pre-process
- Reduce attribute บางอันอาจจะเยอะไป เกิด correlation มากเกินไป ต้ องเอาออก และถ้ าเกิดว่าเราทา Supervised เรา
ต้ องแบ่งข้ อมูลเป็ นส่วนๆ ทีจ่ ะเอาไว้ ทา training, testing, validation
- เลือกเทคนิคที่ใช้ วา่ จะทาอะไร classification, clustering, ….
- เลือกเทคนิคที่ใช้ อัลกอริ ทมึ ของการทางาน เพื่อให้ ได้ โมเดลที่ดีทสี่ ดุ
- ถ้ าเกิดว่ายังไม่ดี ก็ต้องกลับไปทาใหม่ ข้ อมูลยังไม่ดีก็แก้ เพิม่ ทาการจูนระบบ
- ต้ องมีการทาการ compare model เช่น F-measure ,Precision , Recall หรื ออาจจะเลือกหลายๆ อัลกอริ ทมึ
- โมเดลที่ดีที่สดุ คือ โมเดลที่แม่นทีส่ ดุ แม่นกับ Unseen ไม่ใช่แม่นกับ data ที่มาเทรน
Obtain Data: Sampling
- ปกติแล้ วทากับข้ อมูลขนาดใหญ่ ทาให้ บาง tools อาจจะไม่รองรับ
- ข้ อมูลบางอย่างอาจจะไม่ได้ สนใจจริ งๆ เช่น อย่างคนเป็ นมะเร็ ง จานวนปริ มาณข้ อมูลจะน้ อยมากๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นคนที่ไม่เป็ น ทา
ให้ ข้อมูลมันน้ อยเกินไป ต้ องทา oversampling ทาให้ คลาสของคนที่เป็ นมะเร็ งมีจานวนมากขึ ้น ทาให้ ข้อมูลสองส่วน balance
กัน แต่การ oversampling ก็ต้องทาให้ เหมาะสมด้ วย ไม่ให้ มนั เว่อร์ เกินไป
- แล้ วเวลามีการทา sampling เราก็ต้องทาการ adjust result ด้ วย
Preprocessing
- กินเวลามาก 60-70% ทังหมด
้
เพราะเวลาใช้ เทคนิค มันมีอลั กออยูแ่ ล้ วแค่ทาการปรับให้ มนั แม่น
- แต่ข้อมูลที่เราเอามา ส่วนใหญ่จะไม่ดี ต้ องเอามาแก้ ไข แปลง ไม่งนโมเดลเราจะออกมาไม่
ั้
มีประสิทธิภาพ
- หลักๆ เช่น
- แปลงข้ อมูลจากตัวเลข เป็ นประเภท หรื ออย่างอื่น บางอัลกอเหมาะกับข้ อมูลตัวเลข บางอันเหมาะกับแบบประเภท บางอันต้ องการ
ค่า 0-1 เท่านัน้
Variable Handling
- สาหรับแบบ Numerical บาง tool ไม่รองรับข้ อมูลแบบละเอียด เราต้ องทา discretize ให้ เป็ นช่วงก่อน
- ถ้ าเป็ น categorical ก็เช่น Naïve Bayes หรื อบาง tool เป็ น binary ว่าใช่หรื อไม่ แทนที่จะใส่คา่ ได้ วา่ ยี่ห้อ A B C เราต้ องแก้
เป็ น ใช่ A,ไม่ใช่A ใช่B,ไม่ใช่B
Detecting Outlier
- บางข้ อมูลเป็ นค่าทีแ่ ตกต่างจากค่าอื่นๆ มากๆ ซึง่ จะเป็ นค่าที่สง่ ผลทาให้ โมเดลเพี ้ยนไป เช่น คนอืน่ เงินเดือนประมาณสามหมื่น แต่มี
สองสามคนสามล้ าน ทาให้ โมเดลมันเพี ้ยน
- อาจจะต้ องใช้ domain knowledge เพื่อช่วยเอามันออกไป
Handling Missing Data
- บางอันจะถูกดรอปไปเพราะอัลกอริ ทมึ เห็นว่าค่าหลายๆค่า หายไป
- แบบแรก omission เราอาจจะตัดทิ ้งไปเลยได้ ถ้ าเกิดว่าจานวน row มันไม่เยอะมาก แต่ถ้าเกิดว่ามันมีจานวนมากๆ เราก็ไม่ควร
จะเอามันทิ ้ง

- แบบที่สอง ถ้ าเกิดว่ามีจานวน row มาก เราก็ replace อาจจะ replace โดยการเดาค่าจาก mining ก่อนก็ได้ หรื อจะแทนด้ วย
ค่า min/max
Data Reduction
- ลดจานวนข้ อมูลให้ น้อยลง
- ลด column ลดจานวนตัวแปรให้ น้อยลง
- ลดจานวน record ด้ วยการ clustering ทาให้ เราได้ ตวั แทนของข้ อมูลมา มาใช้ แทนข้ อมูลทังหมดในกลุ
้
ม่
Normalization
- การทาให้ ข้อมูลอยูใ่ นสเกลเดียวกัน
Partitioning the Data
- แบ่งข้ อมูลเป็ นสองส่วน คือ Training , Validation
- Training คือเอาไว้ เทรน มีคาตอบอยูแ่ ล้ ว
- Validation คือข้ อมูลที่มีคาตอบเหมือนกัน เอาไว้ สง่ ให้ อลั กอเพือ่ ปรับแต่งโมเดล ว่าจะทางานกับ Unseen ได้ มยั ้ ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาเรื่อง Overfitting (ข้ อมูล fit กับโมเดลมากเกินไป ทาให้ เวลาทางานกับ Unseen จะตอบไม่ได้ )
- ส่วนการ Testing คือข้ อมูลที่เอาไว้ ใช้ ตรวจสอบดูเลยว่าจริ งๆ แล้ วโมเดลเราแม่นมากน้ อยแค่ไหน มีเฉลยเหมือนกัน
- การ Test จะเป็ นส่วนสาคัญที่ใช้ ในการเลือกโมเดล เราต้ องดูวา่ ทดสอบแล้ วได้ ความแม่นมากที่สดุ ก็จะเลือกอันนัน้
Problem of Overfitting
- อย่างพวก stat จะเน้ นการหาโมเดลที่ตรงกับข้ อมูลมากที่สดุ ซึง่ Data Mining จะไม่ต้องการแบบนัน้ เพราะต้ องการโมเดลที่
เหมาะกับ unseen
- เราต้ องลองกับหลายๆ โมเดลดูวา่ แบบไหนจะดี เหมาะกับข้ อมูลใหม่ อย่าง decision tree ถ้ าเกิดว่า tree มันลึกมากๆ แปลว่า
มันเกาะติดกับข้ อมูลที่เอามาเทรนมากๆ ทาให้ ไม่เหมาะกับข้ อมูลใหม่ๆ ซึง่ ถ้ าเราตัดกิ่งมันทิ ้งไป ก็จะทาให้ โมเดลเรา General มาก
ขึ ้น

Association Rules – Lecture 3
Association Rules
- เป็ น unsupervised learning
- ศึกษาว่า อะไรจะไปคูก่ บั อะไร เช่น ซื ้อของ A แล้ วจะซื ้อของ B , เป็ นอาการ A แล้ วจะเป็ นโรค B
- บางทีเรียกว่า Marker Basket Analysis, Affinity Analysis
- ข้ อมูลนาเข้ าจะเป็ น set ของข้ อมูล ในแต่ละ transaction อาจจะไม่ต้องเป็ นข้ อมูลระดับ นมยีห่ ้ อxxx เราแค่จบั มันเป็ นกลุม่ ว่า
นม ก็พอ
- k-item set คือ itemset ที่มีข้อมูล k ตัว
- Support count ( ) เป็ นความถี่ของการเกิดของ itemset
- Support คือ ค่าที่บอกว่าเกิดเท่าไหร่ เช่น {milk,bread} = 2/5
- Frequent itemset คือ itemset ที่มี support มากกว่าหรื อเท่ากับค่า minsup threshold
Definition: Association Rule
- Association Rule จะเรี ยกต่างกันเช่น {Milk, Diaper} -> {Beer} อาจจะเรี ยกว่า head, body/ antecedent,
consequence/ left-hand, right-hand

- ปกติเราได้ กฎออกมาเยอะมาก แต่จริ งๆ เราอยากได้ แค่กฎที่นา่ สนใจ strong rules/ interesting rules
- Rule evaluation metrics
 Support (s): ว่าจานวนการเกิดมีความถี่เท่าไหร่


Confident (c): วัดใน transaction ที่มี Y มีจานวนเท่าไหร่ที่เกิด X ด้ วย

- เช่น กฎว่า {x, y} -> {z}
- c=

({
({

})
})

- บางที การวัดว่ามันเกิดร่วมกัน เกือบ 100% ก็อาจจะไม่มีประโยชน์ เพราะว่าจานวนการเกิดมันน้ อย แม้ วา่ จะเกิดร่วมกันมาก ก็ไม่
น่าสนใจ
- เราเลยต้ องใช้ คา่ support เข้ ามาช่วย เลยต้ องใช้ ทงค่
ั ้ า confident และ support ในการพิจารณา
Association Rule Mining Task
- วิธีถ้าเกิดว่าเราจะทาเอง จะทายังไง -> Brute Force? แล้ วต้ องมานัง่ คานวณค่า support/confidence
- เกิดวิธีชว่ ยให้ หากฎได้ เร็ วขึ ้น กฎที่นา่ สนใจ จะมาจาก Frequent itemset นับค่า support มาก่อน (Rule ที่มาจาก itemset
เดียวกัน เช่น {milk, diaper} -> {beer} กับ {milk, beer} -> {diaper} จะมีคา่ support เท่ากัน แต่คา่ c ของกฏจะ
ต่างกัน)
Generating Association Rules
- ขันแรกไปหา
้
frequent itemset ก่อน (ได้ คา่ support) >> กินเวลามากกว่า เพราะว่าต้ องหาหลาย combination แล้ วนับ
ต้ องไปอ่าน HDD มา ต้ องหาวิธี optimize

- ต่อไปเอาแต่ละ itemset เอาออกมากระจายหากฎ ดูคา่ confident แล้ วเลือกอันที่ผา่ น threshold ออกมา เร็ วกว่าเพราะนับ
จาก Memory เลย
Frequent Itemset Generation Strategies
- ลดจานวน candidates โดยใช้ การ pruning เพราะบางทียงั ไงมันก็อาจจะไม่ผา่ นค่า support อยูแ่ ล้ ว
- ลดจานวน transaction แทนที่จะมอง database เป็ น transaction เราก็มองกลับกัน เช่น จากมองว่า transaction 1 ->
bread, milk เราก็มองเป็ น bread อยูใ่ น transaction ไหนบ้ าง

- ลดจานวนของการเปรี ยบเทียบ ใช้ data structure ไม่ต้องแมพทุกๆ candidate กับ ทุกๆ transaction
Mining Association Rules
- Apriori เป็ นอัลกอริ ทมึ คือ
- ถ้ า superset มัน frequent subset ก็จะ frequent ด้ วย เช่น BCE ใช่ BE ก็ต้องใช่ด้วย
- ถ้ า subset ไม่ frequent superset ก็จะไม่ด้วย
Multi-dimension association rules
- ถ้ าเกิดว่าข้ อมูลนาเข้ าไม่ได้ เป็ น binary database แต่เป็ น relational database ก็จะสร้ างกฎได้ เหมือนกัน
Lift
- เป็ นค่า ratio ที่แสดงค่าความขึ ้นต่อกันของทางซ้ ายของกฎและขวาของกฎ ว่าแปรผันต่อกันจริงๆ หรื อเปล่า
- ถ้ า lift >1 ทางซ้ ายส่งผลทางบวกต่อทางขวา
- ถ้ า lift =0 ไม่ขึ ้นต่อกัน
- lift <0 ทางซ้ ายส่งผลต่อทางขวาเชิงลบ
- คือค่า correlation นัน่ เอง correlation = Confident/Expected Confident (support ของ ทางขวา)

K-nearest neighbor - Lecture 4
(Supervised Learning)
Data Classification
- ต้ องมี training data set
- training data set จะมี set ของ attribute ต้ องมีสว่ นที่บอกประเภทด้ วย
- เราต้ องการหาโมเดลสาหรับ attribute ต่างๆ และคลาส
- เพื่อทานาย, กาหนดคลาสให้ กบั unseen record
- data ที่จะเทรน ก็ต้องมีครบแบบ เช่น ทานายว่าลูกค้ าจะอยูห่ รื อไป ก็ต้อง อยู่/ไป
- ต้ องมี validation set (เอาไว้ ปรับโมเดล) , test set (ประเมิน accuracy)
- confusion matrix จะเกิดจากการ train / test ก็ได้ แต่ผลจะออกมาต่างกัน
- ข้ อเสียของงานแบบนี ้คือ ต้ องมีคลาสมาก่อน คลาสอาจจะไม่ชดั เจนด้ วย
- คลาสยิ่งมาก ความแม่นจะน้ อยลง
- ได้ กฎออกมา ทางซ้ ายจะเป็ นคลาสเสมอ ได้ classification rules
- ถ้ า attribute ข้ อมูลเยอะ ก็อาจจะต้ องลดลง
- ลักษณะการใช้ ข้อมูลเทรน พวก validation มาช่วยปรับโมเดล โดยสร้ างโมเดลไว้ ก่อน เรี ยกว่า eager learner
- ถ้ าเป็ น แบบไม่สร้ างโมเดล เราเอา unseen มาเทียบเลย จะเรี ยกว่า lazy learning (instant base)
- แบบ lazy เวลามีข้อมูลใหม่เข้ ามาเสียเวลา cost เพราะไม่มีโมเดลไว้ ก่อน
- k-nearest จะเป็ นแบบ lazy
K-nearest
- เวลามี data ใหม่เข้ ามา จะไปดูวา่ ในข้ อมูลเดิม มีอนั ไหนคล้ ายมันมากๆ บ้ าง (เรี ยกว่า neighbor)
- neighbor ส่วนใหญ่อยูค่ ลาสไหน เราก็จะตอบคลาสนัน้
- k คือ เลขจานวน neighbor ที่จะไปดึงมาพิจารณา
- เวลาจะหาความเหมือน ก็ต้องใช้ distance metric อย่างครัง้ ก่อนๆ ก็พวก Euclidean distance หรื อจะเลือกแบบอื่น แล้ วก็
กาหนดค่า k แล้ วเวลามี data ใหม่มา ก็ไปคานวณทุกๆ distance แล้ วก็เลือก record มาจานวน k
- การที่ทานายออกมาไม่ดี อาจจะเป็ นเพราะเลือก distance function ไม่ดี ค่า k ไม่เหมาะสม หรื อว่าเป็ นเรื่ องของจานวน
attribute

- k น้ อย เช่น k =1 -> overfitting เพราะว่า record นันอาจจะเป็
้
น noise ไม่ใช่ข้อมูลจริงๆ ก็ได้ แค่มนั บังเอิญตรง, k=n เยอะ
มาก ก็ไม่ต้องทาแล้ ว มันจะ error เยอะมาก เลือกเอาจากคลาสที่เยอะที่สดุ เลยง่ายกว่า
- เราจะพยายามเลือก k ต่าที่สดุ ทีไ่ ด้ accuracy สูงสุด
- k มากพอ จะทาให้ เรากาจัดส่วน error เพราะ noise ได้ K
K-NN for prediction (numerical outcome)
- เอาพวก weight เอา average ออกมา คานวณได้ คา่ ที่เป็ นตัวเลขออกมา

K- nearest problem
- scale problem
- การกระจายของหน่วยวัดที่มีชว่ งที่ตา่ งกันมากๆ เช่น salary , age, height
- จานวนตัวแปรเยอะ training set ใหญ่ ก็จะใช้ เวลา เสียเวลาเพิ่มเป็ น expo
- ยิ่งตัวแปรมาก distance ยิ่งใกล้ (curse of dimension)
K-nearest advantage
- ง่าย
- ไม่ต้องมีการกาหนดว่าจะต้ องมีการกระจายข้ อมูลเท่าไหร่ (เวิร์คทุกกรณี)
- ใช้ งานได้ ไม่ต้องสนใจเรื่ องสถิติ ว่าตัวแปรขึ ้นต่อกันไม่ขึ ้นต่อกัน ไม่สนใจ

Evaluation
- Error คือ แยกประเภทออกมาได้ ไม่ตรงกับคลาสที่ถกู ต้ องจริ งๆ
- Error rate คือวัดเปอร์ เซ็นต์ที่แยกออกมาถูกต้ อง
Naïve Rule
- คล้ ายกับ majority vote ส่วนใหญ่เราจะใช้ most prevalent class มาตอบ
- ส่วนใหญ่จะใช้ เป็ น benchmark แล้ วออกกราฟมาเทียบกับกราฟของโมเดล
Separation of Records
- ถ้ าเกิดว่าเราเลือก feature ที่ดีจะทาให้ เราแยกได้ ดี -> high separation of records ซึง่ record แต่ละคลาส แยกกันได้ ดี
ทาให้ low error
- แต่ถ้าเราเลือกใช้ feature ที่ไม่ดี -> low separation of records แต่ละ record แยกกันไม่ดี ทาให้ error มากกว่า อาจจะ
ไม่คอ่ ย improve จาก naïve rule เท่าไหร่
- อย่าง decision tree มันจะเลือก feature ให้ เราเองเลยใน algorithm
Confusion Matrix
- ส่วนใหญ่เราจะเอา precision/recall มาพิจารณา ว่าทังสองอย่
้
างต้ องสูง
- ดู F-measure คือดูทงั ้ precision/recall ไปพร้ อมกัน
- บางทีจะดูเป็ น TP: true positive, TN: true negative, FP: false positive, FN: false negative (true,false คือ
ทานายถูกผิด) True Positive: ทานายถูก ว่ามันตอบใช่ FP: ทานายผิดว่ามันตอบใช่
- ส่วนใหญ่เราจะต้ องการลด FN
Cutoff for classification
- ส่วนใหญ่โมเดลจะใช้ prob ในการตัดสินใจว่าจะเลือกโมเดลไหน
- default = 50% เราอาจจะกาหนดเพิ่ม/ลดได้ แต่ที่วดั มา เค้ าบอกว่า 50% ดีที่สดุ แล้ ว
- น้ อยเกินมากเกินอาจจะทาให้ ความถูกต้ องมันลดลง
When one class is more important
- บางทีเราต้ องการคลาสบางคลาสมากๆ เราอาจจะต้ องยอมให้ error rate โดยรวมมันเพิม่ ขึ ้น แต่วา่ คืนค่า TP มามากขึ ้น
Alternate Accuracy Measure
- Sensitivity: % of C1 class correctly classified
- Specificity: % of C0 class correctly classified
- ROC curve: กราฟพลอตระหว่าง ความแม่นคลาส positive – ความแม่นคลาส negative ต้ องการกราฟที่มีพท.ใต้ กราฟมาก
Lift and Decile Charts: Goal
- เช่น เวลาเราจะต้ องการคาตอบลูกค้ า ส่งจม.ไป แล้ วลูกค้ าจะตอบ เราอยากให้ โมเดลช่วยเราลด cost คือ ส่งไปน้ อยๆ แต่ตอบ
กลับมา yes เยอะ
- Lift chart: cumulative performance

Decision & Regression Trees
Trees and Rules
- Rule base
- Classification rule คือ ด้ านซ้ ายจะเป็ น condition ด้ านขวาจะเป็ น class attribute
- Decision Tree: Categorical
- Regression Tree: Numerical
- Tree จะเป็ นกฎว่า ถ้ ามี condition เป็ นแบบนี ้ จะได้ ผลเป็ นแบบไหน
- ยิ่ง attribute มีคา่ ได้ เยอะ ก็จะทาให้ กิ่ง ของ tree มีจานวนเยอะด้ วย
- leave node จะเป็ น class label
- Training หนึง่ อัน สามารถสร้ างได้ หลาย tree, model ที่เข้ าได้ กบั data
- เราก็เอาแต่ละ tree ไปวัด เช่น confusion matrix, ROC curve แล้ วเลือกอันที่มนั แม่นกับ unseen
- 1 node ก็คือ subset ของ training
Key Ideas
- ขันแรกในการสร้
้
าง คือ recursive partitioning แบ่งๆ ไปเรื่ อยๆ จนท้ ายสุด จะประกอบไปด้ วย record ที่เป็ นคลาส 0 ทังหมด
้
/ 1 ทังหมด
้

Hunt’s Algorithm
Pre Pruning
- ถ้ าเกิดว่าเราเจอจุดที่มนั จะ overfit ก็หยุดก่อน

Data Clustering- Lecture 5
- Clustering = a set of Clusters
Cluster Analysis
- หากลุม่ ของ object ที่ไม่ต้องมี label ก็ได้ ดูวา่ แบ่งออกมาได้ ยงั ไง
- ภายในแต่ละกลุม่ distance จะใกล้ กนั (intra-cluster distance) ถ้ าเป็ นระหว่างกลุม่ จะเรียกว่า inter-cluster distance
- เวลามีข้อมูลมา ก็ลองเอามาทา clustering ก่อน ก็จะรู้วา่ ข้ อมูลมีกลุม่ ไหนบ้ าง
- บางคนบอกว่าเป็ นการทา preprocessing ไม่ใช่ mining เพราะบางทีทา clustering เสร็ จ ก็เอาแต่ละกลุม่ ไปทา
Association rule สาหรับกลุม่ นันๆ
้ ต่อ

- ตัวใหม่ที่วงิ่ เข้ ามา จะพิจารณาด้ วย distance ว่าใกล้ ไกลกลุม่ ไหน แต่ละกลุม่ จะมีตวั แทนอยูต่ วั หนึง่ (centroid)
Classification vs. Clustering
- อาจจะเอา classification data ที่มี label เข้ าไปทา clustering
- ถ้ า clustering ได้ ดีจริงๆ มันก็นา่ จะแบ่งได้ label ที่ดีจริ ง (ดี = pure)
Examples of Clustering Application
- Marketing: แบ่งกลุม่ ลูกค้ า
- Astronomy: กลุม่ ดาว
- อย่างเวลาการค้ นหาเอกสาร เราอาจจะคืนค่าให้ เป็ นกลุม่ ของเอกสารไปเลยก็ได้
- หรื อทา visualization ก็ได้
Note:
- ถ้ าข้ อมูลทีเ่ อาไปทา clustering มีข้อมูลเป็ นตัวเลข จะทาให้ สามารถวัด error rate ได้ วัด distance ได้ ง่ายกว่า
- ถ้ าเป็ น categorical ก็จะมีวิธีการคานวณที่ตา่ งออกไป
- เราจะต้ องมี visualization ที่ดี จะทาให้ เราสามารถแบ่งข้ อมูลได้ ดี อ่านข้ อมูลได้ ง่าย ถ้ ามองจากกราฟ x,y ก็จะเห็นแค่สองมิติ
เท่านัน้ พอเรามองแล้ ว ก็จะได้ label ออกมา (เพราะตอนแรกยังไม่มี label มาให้ )
- เพราะฉะนันต้
้ องใช้ software ที่มีกราฟฟิ กดีๆ
Algorithm
- มีหลายอัน บางอันก็จะเหมาะกับข้ อมูลที่เป็ นตัวเลข บางอันก็เหมาะกับที่เป็ นประเภท
- การที่เราถามว่า unseen นี ้จะไปอยูใ่ น cluster ก็จะได้ คา่ prob มาด้ วยว่า มีโอกาสจะอยูใ่ นกลุม่ นี ้แค่ไหน แต่บางอันก็ไม่บอก
- บาง clustering อาจจะทาแบบทัง้ exclusive/overlap อยูไ่ ด้ แค่ cluster เดียว หรื อว่าอยูใ่ นหลาย cluster ก็ได้
- มีทงแบบ
ั้
flat/hierarchical คือ แบ่งไปเลยชันเดี
้ ยวหรื อ มี cluster ใหญ่ครอบอยูอ่ ีกที เป็ นลาดับชันลงไป
้
(partitional
clustering – hierarchical clustering

- top down คือ มองว่าทังหมดเป็
้
นกลุม่ ใหญ่ก่อน แล้ วค่อยแยกออกมา - bottom up มองว่าแต่ละอันเป็ นคนละกลุม่ ก่อน แล้ ว
ค่อยๆ รวมกันขึ ้นไป (ส่วนใหญ่จะเป็ น hierarchical ด้ วย)

Distance
- มีวิธีคานวณหลายแบบ เช่นเอามาบวกลบกันเลย ใช้ weight ใช้ Euclidean distance
- ถ้ าเป็ น nominal attribute ก็จะใช้ 1 = ต่าง 0 = เหมือน
- Euclidean Distance ฮิตที่สดุ
Normalizing
- อาจจะมีปัญหาถ้ าเกิดว่ามี measurement เยอะมากๆ ทาให้ คา่ ระยะทางมันไกลเกินไป
- ก็ใช้ z-score ก็ได้
K-means Z (partitioning)
- ใช้ เฉพาะกับ numerical data เท่านัน้
- k คือจานวน cluster
- เริ่ มด้ วยการเลือก k ที่ดี ว่าจะให้ มีกี่ center แล้ วหยิบมาเป็ น center
- แล้ วระบุข้อมูลอื่นๆ ให้ ไปอยูใ่ กล้ ๆ ตัวที่หยิบมาแล้ ว
- จากนันค
้ านวณ centroid ใหม่ จนกว่าจะหยุด
- หยุดเมื่อ centroid ไม่ขยับแล้ ว หรื อขยับน้ อยมากๆ
Problem
- ไม่ร้ ูวา่ จะเลือก k ยังไง (อาจจะเป็ นว่าเรารู้ลว่ งหน้ าว่ามีกี่กลุม่ ซึง่ ไม่เสมอไป เราอาจจะต้ องค่อยๆ เปลีย่ นค่า k ไปเรื่ อยๆ แล้ วค่อยดู
ว่าแบบไหนดี)
- ตอนเริ่ มจะเลือกแรนดอมมายังไง จะใช้ อะไรตัดสิน (เราอาจจะบอก software ได้ วา่ จะเลือกแบบไหน แล้ วแต่ domain
knowledge)

- k-means เลยมีข้อเสียในกรณีเริ่ มต้ นแบบนี ้
- การแบ่ง cluster เราอาจจะดูจากระยะห่างระหว่าง cluster-cluster ว่ามันห่างกันดีรึเปล่า
- อาจจะมีปัญหาเรื่ องกลุม่ กราฟหน้ าตาแปลกๆ มันจะตัดกลุม่ ออกมาได้ ไม่ดี (วิธีแก้ บางคนบอกว่าให้ แยก เยอะๆ แล้ วพอแยกเสร็ จ ก็
ค่อยเอามารวมกันให้ เป็ นกลุม่ )
K-mediods
- โดยอัลกอริ ทมึ ค่า center ก็คือค่า mean
- แต่บางที mean ก็ไม่เหมาะ ถ้ าข้ อมูลมันโดดมากๆ ก็ควรจะใช้ คา่ median
- เป็ นการหา representative ของ cluster
- ถ้ าเกิดว่าข้ อมูลใหญ่มากๆ จะใช้ การ sampling
Preprocess
- ก่อนทาให้ normalize , eliminate outlier
Post-process
- ถ้ าเรารวมมันเป็ นกลุม่ ใหญ่ไป อาจจะต้ องเขียนการแยกให้ มนั แยกออกจากกันเพิ่มเติม

- ถ้ าตอนแรกเราแยกไว้ เยอะ อาจจะต้ องทาให้ มนั มารวมกัน merge กัน
Problem with centroid problem
- เราอาจจะไปหาเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาค่า k มาก่อน แล้ วค่อยเอามาทา k-means
Hierarchical Method
- Agglomerative Methods (bottom-up) แยกเดี่ยวก่อน
- Divisive( top-down) รวมใหญ่ก่อน
- ดีกว่า k-mean ตรงที่ไม่ต้องกาหนดค่า k
- แต่วา่ ถ้ าตอนแรกๆ แยก แล้ วเรารวมกันขึ ้นไป ก็จะ backtrack กลับมาไม่ได้ รวมแล้ วรวมเลย
How to Find K
- อาจจะทา hierarchical แล้ วดูวา่ จะแบ่งยังไงดี แล้ วค่อยเลือก k
DBSCAN (density base –solved K-means)
- ทา clustering โดยใช้ ความหนาแน่น
- Core point: เป็ นจุดที่มี neighbor เยอะๆ ถ้ า core มันรวมกันได้ ก็จะ merge เป็ นกลุม่ เดียวกัน
- Border point:
- Noise point:
- ใช้ ความหนาแน่น ทาให้ สามารถใช้ ได้ กบั shape ที่แปลกๆ ขนาดต่างๆ
Clustering Validation
- Cluster interpretation: วัดกันด้ วยความหมายของ cluster ว่าสามารถตีความได้ ดีหรื อไม่ จะใช้ visualization tools
ช่วย
- Cluster Stability:
- Cluster Separation ดู distance ของ cluster
Interpretation
- ใช้ stat มาช่วยอธิบาย
- เวลาทา clustering แล้ ว อาจจะเอาตัวแปรที่ไม่ได้ ใช้ ทา clustering มาเป็ นตัว visualize
Evaluating K-means Cluster
- ใช้ SSE ดู เป็ นการดูความห่างของobject แต่ละ cluster โดยเราอยากได้ อนั ที่มี SSE ต่าๆ
- k มาก SSE จะต่าลง
- แต่วา่ good clustering > k น้ อย SSE ต่าด้ วย
Cluster Evaluating
- ทาแบบตอนแรก คือเรารู้ label แล้ วเอามาแยกโดยใช้ clustering วัดดูวา่ ตรงมากตรงน้ อยแค่ไหน

Cluster Validation
- วัดด้ วย F-measure เลยก็ได้
- แต่วิธีที่ดีที่สดุ คือดูด้วยตาคน

