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Practical Data Mining Analytics with RapidMiner Studio 7
ระยะเวลาอบรม 3 วัน
่ ค
โลกในยุคปั จจุบน
ั ได ้ก ้าวเข ้าไปสูย
ุ ทีเ่ รียกว่า “Big Data” หรือ “ข ้อมูลอภิมหาศาล” เนือ
่ งจากในแต่ละวันมีข ้อมูลเกิดขึน
้
้ สินค ้าจากในซุปเปอร์มาร์เกตต่างๆ และเพือ
มากมาย อาทิเช่น ข ้อมูลสมาชิกของ Facebook ข ้อมูลการซือ
่ ให ้เกิด
ประโยชน์มากทีส
่ ด
ุ เราจาเป็ นต ้องนาข ้อมูลอภิมหาศาลเหล่านีม
้ าทาการวิเคราะห์ (analyze) ซึง่ เทคนิคหนึง่ ทีไ่ ด ้รับการ
้ เบียร์
นิยมอย่างสูงในปั จจุบน
ั คือ เทคนิค Data Mining ซึง่ เป็ นเทคนิคทีค
่ ้นหาความสัมพันธ์ในข ้อมูล เช่น ถ ้าลูกค ้าซือ
้ ผ ้าอ ้อมร่วมไปด ้วย หรือถ ้าเรากด Like หน ้า Facebook page เราจะเห็นว่า Facebook มีระบบแนะนา
แล ้วลูกค ้าจะซือ
page อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องมาให ้ด ้วย หรือ การสร ้างโมเดลเพือ
่ ทานายสิง่ ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในอนาคต เช่น ทานายยอดขายในไตร
มาสถัดไป หรือ การทานายว่าพนักงานคนไหนทีจ
่ ะลาออกจากบริษัทในช่วง 3 เดือนข ้างหน ้า ตัวอย่างเหล่านีล
้ ้วนเป็ นผล
มาจากการวิเคราะห์ข ้อมูลทางด ้าน Data Mining
การวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วย Data Mining นีก
้ าลังเป็ นทีน
่ ย
ิ มไปทั่วโลกด ้วยแรงขับเคลือ
่ นอย่างหนึง่ คือ การมีซอฟต์แวร์ทช
ี่ ว่ ย
้ ซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจ
ให ้ทาการวิเคราะห์ได ้ง่ายขึน
้ แต่ซอฟต์แวร์สว่ นใหญ่จะเป็ นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ทว่าการลงทุนซือ
เหล่านีม
้ าใช ้งานอาจจะไม่คุ ้มค่าในการลงทุนสาหรับผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
หรือ
อาจารย์ นักวิจัย ดังนัน
้ วิธก
ี ารหนึง่ ทีจ
่ ะทาให ้เราสามารถวิเคราะห์ข ้อมูลเหล่านีไ้ ด ้คือการใช ้ open source software ที่
สามารถดาวน์โหลดมาใช ้งานได ้โดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 เป็ นซอฟต์แวร์ทาง Data
Mining ทีไ่ ด ้รับการโหวตว่ามีผู ้ใช ้งานมากทีส
่ ด
ุ ในหลักสูตรนี้จะแนะนาการวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเทคนิค Data Mining
ตัง้ แต่ระดับเริม
่ ต ้น (basic) จนถึงระดับกลาง (intermediate) ด ้วยการใช ้ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 ซึง่ เป็ น
ั ล่าสุด
เวอร์ชน
หลักสูตรนีจ
้ ะทาให ้สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วย Data Mining เพือ
่ เข ้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค ้า ทานายอนาคต
ั ซ ้อนได ้แม ้ว่าจะไม่ม ี
ได ้ สามารถทางานวิจัยด ้าน text mining หรือ image processing ได ้ สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลทีซ
่ บ
ความรู ้เรือ
่ งการเขียนโปรแกรมใดๆมาก่อน
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ
 ผู ้ทีส
่ นใจการวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเทคนิค Data Mining และ open source software RapidMiner Studio 7
 อาจารย์มหาวิทยาลัยทีต
่ ้องการ update ความรู ้ทางด ้าน Data Mining และเรียนรู ้การใช ้งานซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ทีด
่ ี
ขึน
้
 บุคลากรทางด ้าน IT ทีต
่ ้องการเพิม
่ ทักษะทาง Data Mining
 หน่วยงานหรือองค์กรทีต
่ ้องการนาเทคนิค Data Mining และ open source software RapidMiner Studio 7 ไป
ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรหรือทดแทน commercial software
้ ขายสินค ้า
 ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ทีต
่ ้องการวิเคราะห์ข ้อมูลลูกค ้าหรือการซือ
้ หาการอบรม (Course Outline)
เนือ
ว ันที่ 1
 แนะนาการวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเทคนิค Data Mining และการใช ้ประโยชน์ในงานวิจัย
 แนะนากระบวนการ CRISP-DM เบือ
้ งต ้นสาหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล
 แนะนาส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
 การนาข ้อมูลไฟล์ Excel, CSV เข ้ามาใช ้ใน RapidMiner Studio 7
 ลักษณะของแอตทริบวิ ต์ (attribute) ต่างๆ ในชุดข ้อมูล
 การเขียนไฟล์ให ้อยูใ่ นรูปแบบของ Excel และ CSV
 การแสดงข ้อมูลในกราฟแบบต่างๆ เช่น scatter plot, time series
 การค ้นหา Outlier ซึง่ เป็ นข ้อมูลทีแ
่ ตกต่างจากข ้อมูลอืน
่ ๆ
 การค ้นหาข ้อมูลทีผ
่ ด
ิ พลาด (missing value) และแทนทีด
่ ้วยค่าทีก
่ าหนดเองหรือค่าทางสถิต ิ
 การแปลงข ้อมูลด ้วยเทคนิค discretization แบบกาหนดช่วงเองหรือแบบอัตโนมัต ิ
 การลดจานวนข ้อมูลด ้วยการ sampling แบบต่างๆ
 การเลือกแอตทริบวิ ต์เพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล
 แนะนาการหากฏความสัมพันธ์ (association rules) และการประยุกต์ใช ้งานด ้านต่างๆ
 แนะนาเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ด ้วยเทคนิค Apriori และ FP Growth
 การแปลงข ้อมูลจากฐานข ้อมูล relation database ให ้เป็ นฐานข ้อมูล transaction database
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 การหากฏความสัมพันธ์ด ้วยเทคนิค FP Growth ซึง่ เป็ นวิธท
ี ม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพมากทีส
่ ด
ุ
้ สินค ้าจานวนมากกว่า 100,000 transactions
 Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข ้อมูลการซือ
RapidMiner Studio 7
 แนะนาการแบ่งกลุม
่ ข ้อมูล (clustering) และการประยุกต์ใช ้งานด ้านต่างๆ
 แนะนาตัววัดประสิทธิภาพของการแบ่งกลุม
่ ข ้อมูล
 แนะนาการแบ่งกลุม
่ ข ้อมูลด ้วยเทคนิค K-Means และ DBScan
 Workshop การแบ่งกลุม
่ ข ้อมูลทางด ้านการศึกษาและการแพทย์ด ้วย RapidMiner Studio 7

ด ้วย

ว ันที่ 2
 แนะนาการจาแนกประเภทข ้อมูล (classification)
 การวัดประสิทธิภาพของการจาแนกประเภทข ้อมูล
 แนะนาเทคนิค Linear Regression และการประยุกต์ใช ้งาน
 การใช ้งาน Linear Regression ใน RapidMiner Studio 7
 แนะนาเทคนิค Naive Bayes และการประยุกต์ใช ้งาน
 การใช ้งาน Naive Bayes ใน RapidMiner Studio 7
 แนะนาเทคนิค Decision Tree และการประยุกต์ใช ้งาน
 การใช ้งาน Decision Tree ใน RapidMiner Studio 7
 แนะนาเทคนิค K-Nearest Neighbours (KNN) และการประยุกต์ใช ้งาน
 การใช ้งาน KNN ใน RapidMiner Studio 7
 แนะนาเทคนิค Neural Networks และการประยุกต์ใช ้งาน
 การใช ้งาน Neural Networks ใน RapidMiner Studio 7
 แนะนาเทคนิค Support Vector Machines (SVM) และการประยุกต์ใช ้งาน
 การใช ้งาน SVM ใน RapidMiner Studio 7
 Workshop การจาแนกประเภทข ้อมูลในงานด ้านต่างๆ
 ด ้านธุรกิจ
 ด ้านการศึกษา
 ด ้านการแพทย์
 การคัดเลือกแอตทริบวิ ต์ (attribute selection) และการประยุกต์ใช ้ในการจาแนกประเภทข ้อมูล
 Workshop การคัดเลือกแอตทริบวิ ต์และการจาแนกประเภทข ้อมูลในงานด ้านต่างๆ
 การจาแนกประเภทข ้อมูลแบบหลายลาเบล (multi-label)
 Workshop การจาแนกประเภทข ้อมูลแบบหลายลาเบล
ว ันที่ 3
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลจากเทคนิค classification ต่างๆ และ t-test
 แนะนาเทคนิคการหาวิธี classification ทีเ่ หมาะสมสาหรับข ้อมูลแต่ละชุด (meta-learning)
 แนะนาการทา Text Mining ด ้วย RapidMiner Studio 7
 Workshop การจาแนกข ้อความทีเ่ ป็ น spam จาก SMS
 Workshop การแบ่งกลุม
่ ข ้อมูลจากข ้อความรีววิ (Review)
 Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข ้อความรีววิ
 แนะนาการทา Image Mining ด ้วย RapidMiner Studio 7
 Workshop การจาแนกรูปภาพออกเป็ นประเภทต่างๆ
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