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 اده كاوي چيست ؟د -1

م زيادي از داده ها به منظور استخراج اطالعات مفيد ، واضح و با اهميت ؛ الگوها 1داده كاوي فرايند تحليل حج

 . وقوانين با معني با استفاده از ابزارهاي پيشرفتة خودكار و نيمه خودكار است

هدف .مخزني از داده ها ذخيره شده باشند چنين داده هايي ممكن است در پايگاههاي داده، انبارة داده، و يا هر 

داده كاوي براي بسياري از سازمانها مي تواند بهبود بازاريابي ،فروش يا عمليات مربوط به خدمات مشتري از 

طريق درك بهتري از مشتريان، شناخت الگوهاي نا متعارف،پيش بيني آينده بر پاية تجارب گذشته وبهبود 

 . روشهاي كاري فعلي باشد

 
 ضرورت داده كاوي -2

 :درعصر اطالعات ، سازمانهاي كشور با مشكالتي در ابعاد جهاني و داخلي به شرح زير روبرو هستند

 :مشكالت جهانی  -1-2

 ابهام در چشم انداز و مقصد نهايي  

 هدفهاي غير قابل حصول  

 مأموريت سازماني ناپايدار وغير موثر و ناكارا  

 ناخواسته  راهبردها وتاكتيكهاي با نتايج 

 چند وجهي بودن مشكالت و تصميم گيريها  

                                                 
    

 عنوان مبحث

 داده کاوی
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 ابهام درتشخيص و جذب فنآوري وابزارهاي مناسب 

 مشكالت داخلی - 2-2

 ناتواني درتحقق رسالت  

 بازده سرمايه پايين  

 كيفيت پايين محصوالت و خدمات 

 ظرفيتهاي خالي وغير مولد سرمايه هاي موجود 

 فيكاهش مستمر قدرت جذب وحفظ نيروهاي كي 

 رشد منفي سرمايه گذاري واستهالك تدريجي سرمايه ها 

 محدوديت دردستيابي به تكنولوژيهاي پايه اي، محوري، وپيشرو 

 ناتواني دربه انجام رساندن پروژه هاي بزرگ وپيچيده  

 رهنمودهايی براي رفع مشكالت – 3-2

 .تحول يك ضرورت است 

 .تحول يك موضوع ملي است 

 .ند وسنت شكن استتحول نيازمند رهبري قدرتم 

 .تحول نياز به تحليل جامع و انديشمندانه در اوضاع ودرك صحيح از مسايل دارد 

  .تحول نيازمند تنظيم برنامه استراتژيك ويافتن راه حلهاي بنيادي است 

 .تحول نيازمند استفاده از فرايند استخراج دانش وبه كارگيري آن درتصميم گيري است  

 اي تحولاهداف پيشنهادي بر – 4-2

 پاسخگويي موثر به نياز مشتري  

 بهينه نمودن بازدهي سرمايه وبهره وري نيروي انساني  

 رضايت ،تعهد و بقاي مستمر كاركنان  

 ارتقاء مستمر استانداردها وكيفيت درابعاد مختلف  

 انعطاف وقابليت پاسخگويي سريع به تغييرات محيطي 

 ادي براي تحولاقدامات اصالحی براي تحقق اهداف پيشنه – 5-2

 آماده سازي بستر حركت  
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  (اداري)سازماني 

 فرآيندي 

 آشنايي با مفاهيم ونگرش منطبق با مدل اقتصادي مناسب  

 ايجاد و بكارگيري ابزارها و روشهاي تصميم گيري،پيگيري و كنترل  

 پويايي ساختاري 

 تغييرات وسيع بعنوان شيوة روزمرة تجاري بر پاية شرايط پوياي محيطي 

 به ابزارها وفنآوريهاي نوين ، مديريت وكاربرد اطالعات و معرفت نياز  

 جايگاه داده كاوي بعنوان رهيافتی براي سازمانهاي نوين  – 6-2

 تبديل داده ها به دانش  

 كمك به منطقي تر نمودن تصميمات  

 درك صحيح تر از ابعاد مختلف وپيچيدة مسايل  

 تبديل داده هاي حجيم به نتايج مختصر  

 انعطاف پذيري: ش به تغييرات سريع محيط واكن 

 : ارزشيابي 

 راهبردها و تاكتيكها  -

 رويه ها -

 نيروهاي انساني و تجهيزات و امكانات   -

 كارآيي تصميم گيريها -

 :احترام به ارزشهاي انساني  

 رضايت مشتريان  -

 همكاران  -

 استخراج معرفت و عدم وابستگي به اطالعات ذهني كاركنان  

 رچوب داده كاوي چا -3

 : چارچوب داده كاوي شامل سه اليه است
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، 2،يادگيري ماشين1مثالً، مديريت پايگاه داده. مربوط به فن آوريهاي مورد استفاده درداده كاوي است  :اليه اول 

 .7و انباره داده6،كمك در تصميم گيري5، پردازش موازي4، بصري سازي3آمار

 . بزارهاي داده كاوي قرار دارندفنون انجام كار و ا :دراليه دوم  

داده كاوي در پايگاه داده هاي توزيع  ،لامث براي. حوزه هاي مختلف داده كاوي قرار مي گيرند :دراليه سوم 

، مساله امنيت داده ها و 11، داده كاوي ابرداده ها11،داده كاوي دروب9،داده كاوي داده هاي چند رسانه اي8شده

 . كنترل دسترسي

 خی از جمع آوري داده تا داده كاوي سير تاري -4

 

Activated Technology Question Data Evolution 

Computer Tapes & Disks 
How much is the total  

income of a person in last year? 

Data Collection  

  691s 

Relational Database ODBC,SQL 
How Many units of a spesific product were 

soled durinig last month? 

Data Access  

 691s 

OLAP, DW 

How Many units of a spesific product were 

soled durinig last month in comparison with 

other stores ? 

Data warehouse DSS  

 661s 

Perofessional algorithms multi 

processor computers 
What will happened in next month sell? 

Data Mining  

Now 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Database Management-   
Machine learning-   
Statistics-   
Visualisation-   
Parallel processing-   
Decision support-9  
Data warehousing-   
Mining Distributed database-9  
Mining Multimedia data-6  
Mining data on the world wide web - 1  
Metadata aspects of Mining-    
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 سير تكامل داده كاوي  -5

 :درشكل زير سير تكاملي داده كاوي مشاهده مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنون مورد استفاده درداده كاوي  -6

 سيستمهاي مديريت پايگاه داده  -1-6

ر، ومديريت داده ها را سيستمهاي مديريت پايگاه داده، سيستمهايي هستند كه وظيفة سازماندهي ، ايجاد ساختا

ازآنجا كه داشتن داده هاي مناسب كليد بدست آوردن نتايج خوب و مورد انتظار است استفاده از . بعهده دارند

 . سيستمهاي مديريت پايگاه داده حائز اهميت مي باشد 

 : است  نمونه هايي از آن در زيرذكر شده.از داده كاوي درهر نوع پايگاه داده مي توان استفاده كرد 

 پايگاه دادة رابطه اي  

داده كاوي ابر 

 داده ها

وزيع داده كاوي درپايگاه داده هاي ت

شده ، درپايگاه داده هاي نا همگن 

 وقديمي 

داده كاوي داده هاي 

 چند رسانه اي 

داده كاوي پايگاه داده 

 هاي رابطه اي 

تكنولوژيهاي حمايت 

 كننده داده كاوي 

 مسايل امنيت و كنترل دسترسي وب كاوي
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 پايگاه دادة شي گرا 

 پايگاه دادة چند رسانه اي  

 پايگاه دادة وب  

 پايگاه دادة توزيع شده  

 انباره داده 

 تاثير سيستمهاي پايگاه داده بر داده كاوي  -1-1-6

تاثير مي گذارد ،داده ازآنجا كه داده ، نقش اساسي درداده كاوي دارد ونحوة نگهداري آن بر نحوة بازيابي داده 

مراحل فرآيندي در طراحي پايگاه داده در رهيافت داده كاوي تاثير مي .كاوي نيز تحت تأثير داده قرار مي گيرد 

 :گذارد كه شرح آن در زير آمده است 

 2نحوة مدل كردن داده ها -2-2-2-6

اند و اين در حالي است كه حجم نسبتاً بسياري از داده ها درحال حاضر در پايگاه داده هاي رابطه اي ذخيره شده 

،پايگاه داده هاي چند رسانه 3،پايگاه داده هاي شي ـ رابطه اي2زيادي از داده ها هم در پايگاه داده هاي شي گرا 

از آنجا كه اطالعات كمي از داده كاوي پايگاه  داده هاي شي گرا حاصل مي شود ، ابتدا . ،ذخيره شده اند 4اي

 .  از چنين پايگاه داده هايي استخراج شده ودر يك پايگاه دادة رابطه اي اعمال  مي شود رابطة بين اشياء

  معماری -1-2-2-6

همه منظور اعمال كرد، يعني يك سيستم 6مي توان ابزارهاي داده كاوي را به يك سيستم مديريت پايگاه دادة 

كار مي كند خريداري  چنين سيستم هايي تجاري ويك ابزار تجاري داده كاوي كه با  مديريت پايگاه داده  

 . با وجود مزاياي چنين كاري ، مشكالتي از قبيل پايين آمدن كارايي وجود دارد. كرده وبر آن  اعمال نمود 

درواقع ابزار . راه ديگر ، استفاده از موتورهاي پايگاه داده اي است كه ابزار داده كاوي را همراه خود دارند 

به اين ترتيب ،بسياري از توابع و كاركردهاي سيستم مديريت پايگاه ،تحت تاثير . اشند كاوش در سيستم مي ب

 . فنون داده كاوي قرار مي گيرند

  طراحی پایگاه داده  -9-2-2-6

                                                 
Data Modeling-   
Object- oriented-   
Object- relational -   
Multimedia-   
Architecture-   
Database Management System-9  
Database Design-   
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چون مدلهاي داده )درانباره داده روشهاي مختلفي . طراحي پايگاه داده نقش اصلي روي فرآيند داده كاوي دارد 

براي مدل بندي ودر (  4مختلفي مثل طرح ستاره 3و يا طرحهاي2لهاي پردازشي تحليل بر خط ،مد1اي چند بعدي 

از آنجا كه سازماندهي و ساختار داده در داده كاوي بسيار اساسي است ، انتخاب . نهايت طراحي ارائه شده است 

 . هر مدل وطراحي برداده كاوي تاثير مي گذارد

  دادهمدیریت ونظارت پایگاه   -4-2-2-6

براي مثال اگر از سيستم مديريت پايگاه داده . مديريت پايگاه داده تحت تاثير داده كاوي قرار مي گيرد     

 : كنيم كه ابزار داده كاوي رادر خود دارد سواالتي از قبيل زير مطرح مي شوند  استفاده

 چند وقت به چند وقت بايد داده ها را تحت فرايند داده كاوي قرارداد؟ 

 استفاده كرد؟ 6از داده كاوي مي توان براي تحليل داده هاي مميزي شده آيا 

 به روز رساني  داده ها در فواصل زماني كوتاه چه تاثيري برداده كاوي خواهد داشت؟ 

 :از توابع وكاركردهای پایگاه داده نیز تحت تاثیر داده كاوی قرار می گیرند بسیاری  -2-2-6- 

انجام    مثل زبان پرس و جوي ساخت يافته  الً توسط زبانهاي پردازش معمو :پردازش پرسش و پاسخ  

 .مي شود

از آنجا كه داده كاوي معموالً روي داده هاي مورد استفاده درتصميم گيري صورت  :9مديريت عمليات 

 . مي گيرد ، تاثير داده كاوي بر داده هاي عملياتي كم است مگر در موارد خاص 

مي توان  "ابر داده "را تحليل كرد ، از كاوش در   "داده "كه نمي توان در مواردي 6ابر داده ها 

در مواقعي كه داده ها بدون ساختار هستند اما ابر داده داراي  ،براي مثال.اطالعات مفيدي استخراج كرد 

ند مي تواند اطالعات مفيدي دراختيار قرار دهد كه در فراي "ابر داده  "از طرف ديگر . ساختار مي باشد 

 .داده كاوي به ما كمك كند 

                                                 
Multidimentional Data-   
On – line Analytical processing-   
Schema-   
Star- schema-   
 
Database Administration-   

Audit data-9  
SQL-   
Transaction management-9  
Metadata-6  
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همه اين موارد ، تحت تاثير داده كاوي قرار مي :  ،ميزان تحمل خطا ،كيفيت داده ،صحت امنيت 

گيرند از داده كاوي مي توان براي حفظ داده ها از تخريب ، با تشخيص تخريب و بهبود داده ها بهره 

ر سيستمهاي مختلف مثل سيستمهاي كنترل ازداده كاوي مي توان براي حفظ سالمت داده ها د. گرفت 

 . ترافيك هوايي ،سيستمهاي هسته اي وسيستمهاي سالحهاي جنگي استفاده كرد

 انباره داده -2-6

با فنآوي انباره داده، داده هاي منابع مختلف بطريقي جمع آوري و نگهداري مي شوند كه براحتي درفرآيند 

اختيار داشتن يك انباره داده مناسب ، فرآيند داده كاوي را آسانتر  در. تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرند 

 . مي كند 

 :مروري بر پيدايش انباره داده  -الف

 : داراي مشكالت زير هستند 5از آنجا كه محيطهاي قديمي

 مختلف 6سطوح عملياتي 

 واسط عملياتي متفاوت  

 نمايش داده اي مختلف  

 ودوباره ذخيره شده  اطالعات ذخيره شده ناسازگار وناهمگن 

 مجتمع نبودن اطالعات درسيستمها  

 نبود داده هاي تاريخي  

 7نبود دادة خالصه بندي شده 

 :نياز مديران   -ب

 ازديد اطالعاتي بتوانند تصوير واضح وكاملي نسبت به كار و تجارب خود داشته باشند 

 داده هاي مجتمع درسطح عملياتي داشته باشند  

 تصر وبا جزييات كافي داشته باشند داده هاي تاريخي ، مخ 

                                                 
Security-   
Integrity-   
Data quality-   
Fault tolerance-   
Legacy Environment-   
Platform-9  
Summerize-   
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. انباره داده سازوكاري براي باال بردن سطح دسترسي به اطالعات و تصميم گيري بهتر است  ،بر اين اساس

، متغير با  2، منسجم1يك انبارة داده يك پايگاه دادة موضوع گرا : صاحب نظري در تعريف انباره داده مي گويد 

درواقع مجموعه اي است از داده ها كه در فرآيند تصميم گيري ، . است 4گهانيو بدون تغيير حالت نا 3زمان

 . مديريت راياري مي نمايد

 :مزاياي انباره داده -پ

 بهتر كردن كيفيت تصميم گيري  

 افزايش شانس موفقيت در رقابتهاي تجاري 

 برقراري ارتباط قويتر با مشتريان  

 بهتر كردن سطح عمليات  

 فروشندگان  بهتر كردن رابطه با 

 :داليل نياز به انباره داده  -ت

 وقتي كه حجم داده ها براي تصميم گيري خيلي زياد است 

 سرعت تغيير دربازار زياد است  

 اطالعات درسراسر سازمان پخش شده اند  

هر واحدي با ديد خودش به اطالعات نگاه مي كند در حاليكه نياز به ايجاد  ديدگاهي مشترك نسبت  

 .مي باشد  به اطالعات

 اطالعات در قالبي تهيه مي شود كه كاركردن با آن مشكل است  

 ارائه گزارش هاي ثابت و معين كاربردي ندارد  

 كاوي  تاثير انباره داده در فرآيند داده -ث

كاو  باداشتن داده ها بصورت منسجم امكان بررسي آنها به سرعت وبه آساني براي داده: دادة منسجم  

 .  فراهم است 

داده با جزئيات كامل ، كمك زيادي به داده كاو مي كند تا بتواند آنرا در جزئي : داده با جزئيات كامل  

 .ترين شكل بررسي كرده و الگوهاي مهم رادر پايين ترين سطح جزئيات كشف كند

                                                 
Subject oriented-   
integrated-   
time variant-   
non volatile-   
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وقتي داده ها بصورت خالصه بندي شده موجود باشند از كار اضافي جهت : دادة خالصه بندي شده  

بطور معمول ، حجم كار جهت خالصه بندي و تحليل داده ها بسيار . داده ها جلوگيري مي شود تحليل

 . زياد است 

 . مخفي مي شوند  قطعات مهم اطالعات در دادة تاريخي : مهم اطالعات   قطعات 

براي  اطالعات از ابر داده ها استفاده مي كند ،بلكه  داده كاو نه تنها براي توصيف محتواي: ابر داده  

 . اطالعات نيز مي تواند از ابر داده ها بهره گيرد  توصيف مفهوم

 آمار  -3-6

مجتمع كرده اند تا روشهاي آماري پيشرفته تري را  4محققان روشهاي آمار فنون خود را با فنون يادگيري ماشين 

حليل آماري عمل مي كنند امروزه بسياري از بسته هاي نرم افزاري كه به طريقة ت. براي داده كاوي توليد كنند

 . بر اين اساس آمار يكي از   حوزه هاي اصلي مورد استفاده درداده كاوي است. جزء ابزارهاي داده كاوي هستند

 يادگيري ماشين  -4-6

يادگيري ماشين بدين معني است كه ماشين از الگوهاي انساني ، قوانين مختلفي بياموزد و سپس از اين قوانين 

درست است كه اصول مورد استفاده در يادگيري ماشين و داده كاوي شبيه هم . استفاده كند براي حل مسايل

در نتيجه ،يكپارچگي مديريت پايگاه داده و فنون  .است   هستند ولي حجم داده ها در داده كاوي بسيار زياد 

 . يادگيري ماشين براي داده كاوي الزم است 

 بصري سازي -5-6

هدف آنها داده كاوي .ديد ديگري نگاه مي كنند  كاوي با ي كامپيوتري به دادهمحققين شاخة تصويرساز

 . شود براي اين منظور از فنون بصري سازي استفاده مي. محاوره اي است 

 كمك در تصميم گيري - 6-6

د و سيستمهاي تصميم يار مجموعه اي از ابزارها وفرآيندها هستند تا به مديران در تصميم گيري بهتر كمك كنن

بعنوان مثال مي توان ابزارهاي زمانبندي  مالقاتها ، سازماندهي رخدادها ، نمايش . راهنماي آنها در مديريت باشند

 . نموداري صفحات گسترده  و ابزارهاي ارزيابي كارايي را نام برد

 روشهاي داده كاوي  -7

                                                 
nuggets -   

content-   
-context   

Machine learning -   
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در شيوه از باال به پايين كه آنرا .  2به باالواز پايين 1از باال به پايين: براي بررسي داده ها دو شيوه رايج است

اگر به . نيز مي نامند، محقق بدنبال اثبات فرضية خود به بررسي داده هاي موجود مي پردازد 3آزمون فرضيه

از بسياري از روشهاي آماري . موردي برخورد كند كه فرضيه اش را تاييد نكند ، فرضيه خود را اصالح مي كند 

بطور كلي در آزمون فرضيه ، نظرات و مدلهايي ارائه مي شود كه با انجام . ستفاده مي شودبراي اين منظور ا

 . ارزيابي ،اعتبار يا عدم اعتبار آنها تعيين مي شود

بلكه اجازه داده مي شود كه داده ها خود سخن . درشيوه پايين به باال هيچ سوال يا فرضيه اي ارائه نمي شود 

باشد اگر 6يا بدون جهت5اين روش مي تواند جهت دار. مي گويند4ف دانشبه اين شيوه ،كش. بگويند 

 . ساختاري از پيش تعيين شده مورد نظر باشد آنرا جهت دار و در غير اينصورت آنرا بدون جهت مي نامند

خاب در داده كاوي ابتدا بايد خروجي مورد انتظار را معين نمود سپس فن مورد نياز براي توليد اين خروجي را انت

 .كرد ودر نهايت روش انجام داده كاوي يعني شيوة باال به پايين يا شيوة پايين به باال را اتخاذ نمود 

 فرآيند داده كاوي  -8

 : مراحل زير در فرايند داده كاوي طي مي شوند 

 تعيين و تعريف مساله  

 استفاده از فنون داده كاوي براي تبديل داده ها به اطالعات  

 اطالعات بدست آمده  اقدام بر اساس 

 ارزيابي نتايج حاصل شده   

 وظايف داده كاوي  -9

بسياري از .داده كاوي ، درحقيقت مجموعه اي از  وظايف را تحت شرايط خاص خود به انجام  مي رساند 

 : مسائل از قبيل مسائل اقتصادي ، تجاري ،و دهني مي تواند درمحدودة شش وظيفة زير قالب بندي شود 

    يطبقه بند 

  9تخمين 

                                                 
Top- down-   
Bottom-up-   
Hypotesis  testing-   
Knowledge discovery-   
Directed-   
Undirected-9  
Classificatian -   
Estimation -9  



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

14 

    پيش بيني  

    تحليل سبد خريد يا وابستگي گروهي 

    خوشه بندي 

    توصيف 

در ابتدا هر . هيچ ابزار داده كاوي يا تكنيك خاصي موجود نيست كه براي تمامي اين وظايف تعريف شده باشد

ي تواند اين وظايف را كدام از اين شش وظيفه را به اختصار توضيح مي دهيم وسپس به بيان فنون مربوط كه م

 .پوشش دهد خواهيم پرداخت

 شـرح وظـايـف داده كـاوي -11

 ((Classifactionطبقه بندي  -1-11

به منظور فهم . مهمترين وظيفه داده كاوي طبقه بندي هايي است كه به نظر مي رسد وظيفه اي الزم اال جرا است 

 . عناصر هستيم 5نديبهتروارتباط راحت تر با دنيا ما هميشه در حال گروه ب

در طبقه بندي كردن اصوالً به بررسي خصوصيت يك شئ جديد و مر تبط كردن آن با يك مجموعه از طبقه 

اشياء طبقه بندي شده بصورت مقداري در داخل پايگاه داده با پر كردن . بندي از پيش تعريف شده مي پردازيم 

فه طبقه بندي با تعريفي خوب از كالس هاويك مجموعه وظي. معين مي شوند6فيلدي با يك كد به نام كد طبقه 

مثالهايي از طبقه بندي رادر زير . آموزشي شامل مثالهايي از قبل تعريف شده مي تواند مورد سنجش قرار بگيرد 

 : مي آوريم

 با اولويت هاي باال، متوسط وپائين  طبقه بندي كردن اعتبارات بانكي  

 . كه به ماشين فاكس متصل مي شوندطبقه بندي كردن شماره تلفن هايي  

در كليه مثالهاي بيان شده ، تعداد محدودي از كالسهاي تعريف شده موجود است و بايد هر مقدار به كالسي 

در محدوده هاي خاصي  1فن تحليل پيوند. مي باشند  8فنوني چون درخت تصميم گيري. تخصيص داده شود

 . مناسب اين عمل مي باشد 

                                                 
Prediction -   
Affinity Grouping -   
Clustering -   
Description -   

Classifing and categorizing-   
Class code-9  
Credits-   
Decision Trees-9  
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 2تخمين -2-11

با دادن .مي باشد 4است ،درحالي كه عمل تخمين مربوط به نتايج پيوسته 3مل طبقه بندي مربوط به نتايج گسستهع

 …مقاديري به عنوان ورودي ، از تخمين استفاده مي كنيم تا يك متغير ناشناس چون درآمد، ميزان موجودي و 

 . را تخمين بزنيم

به منظور مشخص .ي را براساس ميزان نمره شان مرتب كردمزيت بزرگ تخمين اين است كه مي توان مقدارهاي

كفش سرمايه گذاري كرده  111/511شدن اين اهميت فرض كنيد يك شركت سازندة پوتين اسكي براي ارسال 

نفر اسكي باز متقاضي كفش ، معين شود،يا مي  111/511/1اگر از طبقه بندي استفاده شود و براي مثال . است 

نفر را بطور تصادفي از بين متقاضيان انتخاب كرد و يا از نمره اسكي  111/511كار گرفت و  توان اين روش را به

 .تايي را كه نمره بيشتري دارند انتخاب نماييم  111/511هر ركورد استفاده شود 

 :مثالهايي ازتخمين را درزير مي آوريم

 تخمين تعداد اوالد در خانواده  

 تخمين كل درآمد يك خانواده  

  ارزش يك مشتري تخمين 

 . ،بسيار براي تخمين مناسب مي باشد6فن شبكه هاي عصبي

 7پيش بينی -3-11

پيش بيني همانند طبقه بندي و تخمين است با اين تفاوت كه ركورد براساس يك رفتار پيش بيني شده درآينده يا 

اين طبقه بندي را معين كند  درعمل تنها كاري كه ميتواند دقت. مقداري تخميني در آينده ، طبقه بندي مي شود

هر روشي كه براي طبقه بندي و تخمين بكار مي رود مي تواند . منتظر ماندن و مالحظه نتايج درآينده مي باشد 

براي پيش بيني هم استفاده شود مشروط بر استفاده از مثالهايي كه درآنها ارزش متغير قابل پيش بيني در حال 

اين داده هاي . هاي جمع آوري شده براي مثال ها در دسترس باشد حاضر معلوم باشد و همچنين داده

                                                                                                                                                         
Link analysis-   

 
-Estimation 

Discrete outcomes-   
Contineousely valued outcomes-   
Life time value of a customer-   
Neural networks-9  

 -Prediction 
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وقتي به اين مدل وروديهاي . براي ساخت مدلي كه رفتار فعلي قابل مشاهده را بيان ميكنند بكار مي روند 1قديمي

 . جديد داده شود ، نتيجه در واقع پيش بيني رفتار درآينده خواهد بود

فتن اين كه كدام اجناس در داخل سوپر ماركت ،بيشتر با هم خريداري مي به منظور يا 2فن تحليل سبد خريد

شوند بكار مي رود و همچنين مي تواند براي ساخت مدلي كه معلوم كند چه خريد يا عمل آتي روي داده هاي 

 . فعلي انجام خواهد گرفت نيز استفاده شود

 : مثالهايي از عمل پيش بيني را در زير مي آوريم 

 . اين كه تا شش ماه آينده چه مشترياني همچنان مشتري مي مانندپيش بيني  

 .را خواهد داشت  يا نامه صوتي پيش بيني اين كه كدام مشترك تلفني درخواست مكالمات سه طرفه 

درخت تصميم و شبكه هاي عصبي همگي براي اين ، فن تحليل سبد خريد ، استدالل بر مبناي حافظه 

انتخاب فن مناسب ، بسته به طبيعت داده هاي ورودي ، نوع چيزي كه نياز  .نوع پيش بيني مناسب هستند 

 .به پيش بيني دارد و ميزان پيش بيني ، احتماالً تغيير مي كند

 ((Market Basket Analysis or Affyning Grouping تحليل سبدخريد-4-11 

بهتر است كنار يكديگر قرار   عمل وابستگي گروهي در واقع تشخيص اين است كه چه چيزهاي مرتبط با هم

يك فروشگاه زنجيره اي با استفاده از اين روش مي تواند به نظم دادن و گروه بندي اجناس در داخل . بگيرند 

اين عمل همچنين مي . قفسه هاي خود بپردازد بطوريكه بيشترين جذابيت را براي خريدار ومشتري داشته باشد 

وابستگي هاي گروهي يك راه بسيار .ذاب محصوالت كنار هم بكار رود تواند براي طراحي بسته بندي هاي ج

در ادامه به تفصيل دربارة اين روش توضيح داده .  ساده براي رسيدن به قوانين در برگيرنده داده ها مي باشد 

 . خواهد شد

 (Clustering)   خوشه بندي -5-11

ادي از زير مجموعه هايي كه بيشتر به تعد5خوشه بندي در واقع تقسيم بندي يك جمعيت ناهمگون

 . اطالق مي شود 7هستند مي باشد كه به آن خوشه 6همگون

                                                 
Historical data-   
Market Basket Analysis-   
Three way calling-   
Voice mail-   
Heterogeneous population-   
Homogeneous-9  

 Cluster -   
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اين است كه خوشه بندي تكيه اش روي طبقات از قبل تعريف    1وجه متمايز كننده خوشه بندي از طبقه بندي

براساس شباهت در واقع در خوشه بندي طبقات از پيش تعريف شده نداريم بلكه مقادير . شده نمي باشد 

 . خودشان با يكديگر دريك گروه قرار مي گيرند 2ذاتي

 ) (Description توصيف -6-11

در بعضي مواقع ، هدف داده كاوي اين است كه بتوانيم براحتي از وقايع پيچيده اي كه در داخل پايگاه داده 

يك توصيف خوب اصوالً يك . دداريم شرح و تفصيلي داشته باشيم ، بطوريكه ميزان برداشت ما را افزايش ده

برخي از فنون داده كاوي چون تحليل سبد خريد كامالً جنبه توصيفي . تفسير خوب را هم به همراه خواهد داشت

 . دارند

 فنون داده كاوي  -11

 ((Market basket analysis تحليل سبد خريد -- 

 ((Memory based reasoning (MBR)استدالل براساس حافظه  -- 

 (Automatic cluster detection) يص خودكار خوشه ها تشخ -- 

 (Link analysis )تحليل پيوند ها   -- 

 ((Decision treesدرخت تصميم  -- 

 ( (Artificial neural networksشبكه هاي عصبي مصنوعي -- 

  ( Genetic Algorithms (GA))  الگوريتم هاي ژنتيكي  -- 

 . توضيح داده خواهد شد  در زير به تفصيل، هر يك از اين فنون

 ((Market basket analysisتحليل سبد خريد  -1-11

همانطور كه قبالً بيان شد ،تحليل سبد خريد يك فرم از خوشه بندي است كه براي شناخت گروهي از اجناس 

ت ها و نحوة براي مثال ، خريد توأم اجناس سوپر مارك. كه در معامالت باهم اتفاق مي افتند ، بكار برده مي شود 

در واقع تنها اطالعات اجناسي كه با . طبقه بندي قفسه ها را مي توان نام  برد كه مثالي عملي براي اين روش است 

. هم خريداري مي شوند موجود است و ساير اطالعات چون آمارگيري و تاريخچه مشتريان موجود نمي باشد 

. نتايج بدست آمده از اين روش قابل پي گيري مي باشد  . .چرا كه معامالت بدون نام مشتريان صورت مي گيرد

ترتيب قرار گرفتن : شامل مواردي از قبيل . اطالعات بدست آمده مي تواند براي مقاصد بسياري استفاده شود 
                                                 

Classification  -   
Self - similarities-   
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اجناس ، محدوديت قيمت گذاري محصولي خاص ، فروش كلي محصوالت ، ارائه كوپن هايي كه با جلب 

فرآيند اساسي اين روش را مي توان در موارد . ي براي محصوالت خاصي داشته باشندتوجه مشتريان فروش بهتر

 :زير خالصه كرد

 انتخاب كردن مجموعه اي درست از اجناس  

   توليد قوانين با كشف نمودن تعداد در ماتريس رخداد توأم 

در كنار هم  نتيجه گيري از محدوديت هاي عملي ايجاد شده توسط هزاران تا دهها هزار محصولي كه 

 . قرار مي گيرند تا حداكثر جذابيت براي مشتري را داشته باشد

 :نقاط قوت این روش

 نتايج حاصله كامالً واضح و قابل فهم هستند 

 را پشتيباني مي كند اين روش ،داده كاوي بدون جهت 

 اين فن روي داده هاي با طول متغير نيز كار مي كند 

 قابل فهم هستند محاسبات استفاده شده در آن ساده و 

 :نقاط ضعف این روش 

پيچيدگي اين روش در مواقعي كه اندازه مسئله بزرگ باشد بصورت نمائي افزايش مي يابد و به كار  

 محاسباتي خيلي زياد نياز دارد 

 داده ها دارد   اين روش پشتيباني محدودي روي ويژگيهاي 

 آوريم  بسيار مشكل است كه تعداد درست طبقات محصوالت را بدست  

 اين روش محصوالت اندكي را بصورت تخفيف داده شده معين مي كند  

 موارد استفاده  

روش تحليل سبد خريد در مسائل داده كاوي بدون جهت قابل استفاده است كه شامل تعريف درستي از 

بسيار  اين مسائل در صنعت خرده فروشي. محصوالت صحيحي كه با هم در يك طبقه قرار مي گيرند مي باشد 

مسائلي مشابه . ، پايه و اساسي براي تحليل و بررسي است 4جايي كه نقطه انجام معامله فروش . به چشم مي خورد 

 .در ساير صنايع نيز به چشم  مي خورد

                                                 
Co – occurance matrix-   
Undirected data mining -   
Attributes-   
Point of sale transaction-   
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الگوريتم هاي اساسي . نيز اعمال شود1اين روش همچنين مي تواند روي برخي از مسائل داده كاوي جهت دار 

براي مثال ، جهت يافت الگويي قابل فهم از فروش محصولي جديد مي توان از . يق مي باشد اين روش  قابل تطب

 . اين روش مدد جست

البته ذكر اين نكته . محدودة ديگري است كه اين روش جهت حل آنها قابل استفاده است  2مسائل سريهاي زماني

يد صورت بگيرد تا قابل استفاده با اين روش ضروري است كه تبديل نسبتاً ساده اي روي داده هاي سري زماني با

 . براي حل مسئله شوند

 (Memory Based Reasoning) 3استدالل براساس حافظه -11-2

زماني كه شخص چهرة آشنايي را درميان جمعيت . ما بر اساس تجارب گذشته مان قادر به تصميم گيري هستيم 

اوّلين قدم دراين روش . نايي كه از قبل مي شناسد مي گرددمي بيند به دنبال شباهتي كه اين چهره با چهره آش

سپس از نتايج حاصله  اطالعاتي به مساله در  مورد نظر . تشخيص موارد مشابه از روي تجارب كسب شده است 

بوسيلة . از آن استفاده مي كند  داده مي شود و اين در واقع همان چيزي است كه روش استدالل بر مبناي حافظه

به دنبال همسايگان مشابه براي مقدار جديد مي گردد و از  گاه داده از مقادير شناخته شده ، اين روش يك پاي

 . اين همسايگان جهت طبقه بندي و پيش بيني  كمك مي گيرد 

يك فن داده كاوي جهت دار مي باشد كه در واقع مدلي از چيزهاي شناخته شده را  استدالل بر مبناي حافظه 

به دنبال نزديكترين همسايه ها در فاصله شناخته  اين روش . بكار مي گيرد 4چيزهاي ناشناس جهت پيش بيني

 . شده مي گردد و به ادغام ارزش آنها تا بدست آوردن طبقه بندي يا پيش بيني مي پردازد

اده ها استدالل بر مبناي حافظه، قدرت آن است كه ميتواند روي هر منبع مجازي از د يكي از محاسن مهم روش 

تابع دو عامل اساسي در اين روش وجود دارد كه يكي . عمل كند ،حتي بدون اين كه تغييري روي آن بدهد

است كه عمل ادغام ارزش همسايه ها  6تابع ادغامجهت بدست آوردن نزديكترين همسايه ها و ديگري  ،5فاصله

توابع مي توانند بصورت جمالت زبان در مواردي ، اين . را براي بدست آوردن يك پيش بيني انجام مي دهد 

. رابطه اي مستقيماً اجرا شده و براي اهداف داده كاوي بكار روند  روي پايگاه دادة   پرس و جوي ساخت يافته

در موارد ديگر اين روش  مي . البته استفاده از پايگاه داده هاي رابطه اي امروزه كارآيي چندان بااليي ندارد 

                                                 
Directed data mining-   
Time series problems-   
MBR-   
Unknown instances-   
Distance function-   
Combination function-9  
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بكار گرفته شود كه البته توابع فاصله و ادغام  …پيچيده تر داده ها چون متن ، تصوير و  تواند بر اساس انواع

حسن ديگر اين روش قدرت يادگيري دربارة طبقه بندي هاي جديد فقط با . دراين دامنه ها بايد معلوم باشد 

ين روش روي قالب و همانطور كه بطور مختصر گفته شده ا. معرفي مثالهاي جديد به داخل پايگاه داده است 

اين توابع براي انواع . مقياس داده هاي ورودي حساس نمي باشد و تنها وجود توابع فاصله و ادغام ضروري است 

استاندارد داده بصورت آماده موجود مي باشد اين روش همچنين روي داده هاي       پيچيده اي چون موقعيت 

 .ه با ساير فنون داده كاوي كار با اين نوع داده بسيار مشكل استنيز استفاده مي شود ك …جغرافيايي و تصاوير و

 : نقاط قوت این روش

 نتايج  حاصله از اين روش آماده و قابل فهم هستند 

 قابل اعمال روي هر نوع داده اختياري حتي داده هاي غير رابطه اي  نيز مي باشد 

 بطور مكفي روي تقريباً هر تعدادي از فليد كار ميكند  

 ، نيازمند تالش اندكي است بدست آوردن يك مجموعه آموزشي براي 

 : نقاط ضعف این روش

 از لحاظ محاسباتي ، انجام طبقه بندي و محاسبه ، پيش بيني هزينه بسيار بااليي دارد 

 جهت مجموعه هاي آموزشي نيازمند فضاي بسيار زيادي جهت ذخيره سازي مي باشد 

عداد همسايگان انتخاب داشته باشيم ، نتايج مي تواند مستقل از هم چنانچه روي توابع فاصله و ادغام و ت 

 بدست آيد

 :موارد استفاده 

يك فن داده كاوي جهت دار است كه هم براي طبقه بندي و هم براي پيش بيني   استدالل بر مبناي حافظه

علوم باشد بسيار خوب در مقايسه با ساير فنون زماني كه الگوي داده ها بصورت كامالً محلي م. مناسب است 

اين روش هنگامي قدرتمند است كه از اطالعات محلي براي طبقه بندي و پيش  بطور خالصه. عمل مي كند 

 . بيني استفاده مي شود 

  (Automatic Cluster detection )تشخيص خودكار خوشه ها  -11-3

يك تصوير بسيار بزرگ نگاه كنيم اما اين كار در موارد بسياري جهت گاهي اوقات از ما خواسته مي شود كه به 

يك پايگاه داده وسيع ممكن است شامل تعداد بسيار زيادي متغير باشد ، ابعاد . فهم دقيق اين امر بسيار مبهم است 

                                                 
Trainig set-   
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ين ميزان جهت بسيار بااليي داشته باشد و ساختار پيچيده اي دارا باشد كه حتي بهترين فنون داده كاوي با بهتر

در بيشتر موارد مشكل اين نيست كه الگويي . دهي هم قادر به استخراج الگوهاي با معني از درون آنها نباشند 

 . موجود نمي باشد بلكه مشكل اين است كه الگوها بسيار زيادند 

بطوريكه هر  وقتي انسان  با سواالت پيچيده مواجه شد ، ياد گرفت كه آنها را به سواالت كوچك تري بشكند

براي مثال ، اگر از شما سوال شود كه رنگ درختان جنگل را توصيف كنيد جواب . قسمت راحت تربيان شود 

شما براي . مي باشد  …شما احتماالً شامل ارتباط بين رنگ برگ انواع درختان جنگلي ، نوع فصل ، نوع زمين و 

كه مربوط به جنگل است مد نظر شماست ، در  پاسخگويي ، اطالعات كافي از جنگل داريد و صدها متغيري

هاي درختان كه  چيزهايي هستند كه براي تشكيل خوشه …واقع ، فصل گونه درخت ،ميزان اسيديته خاك و 

اگر چه در بسياري موارد اين طور به نظر مي رسد كه در مجموعة داده هاي با . رنگ مشابه دارند بكار مي رود

موجود است ، اما ما هيچ ايده و خط مشي نداريم كه چطور آنها را تعريف  خوشه  اختالالت باال تعداد بيشتري

روش تشخيص خوشه در واقع . اينجاست كه فنوني چون تشخيص خودكار خوشه ها مطرح مي شود . كنيم 

ا اين مجموعه از شباهات ذاتي ر. ساخت مدل هايي است كه مقادير داده ها يي كه مشابه هم هستند را پيدا كند

چرا كه در واقع هدف ، يافتن شباهت هاي . اين روش يك روش داده كاوي بدون جهت است . خوشه مي نامند 

فنون بسياري از قبيل روش هاي هندسي ، روش هاي آماري و شبكه هاي . شناخته نشده قبلي در داده ها مي باشد 

 . عصبي  روشهاي مناسبي براي شروع تحليل خوشه بندي مي باشد 

 :قوت روشنقاط 

 تشخيص اتو ماتيك خوشه در واقع يك فن اكتشاف دانش بدون جهت مي باشد 

 اين روش روي داده هاي طبقه بندي شده ، عددي و متني بخوبي كار مي كند  

 براي استفاده بسيار ساده مي باشد 

 :نقاط ضعف روش

 مشكل است كه ميزان فاصله مناسب و وزن ها را به درستي تعيين كرد 

 ن روش به  پارامتر هاي ابتدايي زياد است حساسيت اي 

 تفسير خوشه هاي حاصل شده ، چندان ساده  نمي باشد 

 :موارد استفاده  
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زماني كه با مجموعه بسيار بزرگ و پيچيده و با تعداد بسيار زياد متغير و ساختار هاي داخلي پيچيده از داده ها 

تداي يك پروژه داده كاوي ، خوشه بندي تقريباً بهترين فن در اب. مواجهيم خوشه بندي ابزار بسيار منتسبي است 

زماني كه تشخيص خودكار خوشه ها . بهر حال به ندرت به عنوان تنها ابزار شناخته مي شود . براي شروع است 

در محدوده هاي فضاي داده اي كه شامل ركوردهاي مشابه هستند به اتمام رسيد ، ساير فنون داده كاوي شانس 

 . هت كشف قوانين و الگوهاي بين آنها خواهند داشت بهتري ج

 ( Link analysis)تحليل پيوند  -11-4

تحليل پيوند ، در پي گسترش مدل بر پايه الگوهاي موجود ، ارتباط بين مقادير  را دنبال مي كند اين روش در 

ارتباط بين مشتريان از اهميت  امروزه. واقع يك كاربرد از نظريه گراف مي باشد كه بر داده كاوي بنا شده است 

خاصي برخوردار شده است و بيشتر مورد اهميت قرار گرفته است زماني كه  فروشندگان كاال بيشتر روي 

هر تماس تلفني ارتباط . يك محدودة كاربرد اين روش ، موضوع ارتباطات است . مشتريان حساب باز كرده اند 

كند اين اطالعات مي تواند پاية موفقيت تجاري شركت ها قرار  بين يك مشتري را با مشتري ديگر برقرار مي

. بعنوان يك ابزار داده كاوي تحليل پيوند در پايگاه داده هاي رابطه اي با ناكار آمدي مواجه مي شود . بگيرد 

ن مهمترين محدوده اي كه اين روش كاربرد بااليي دارد محدوده قضايي است كه ارتباط و رشته هاي ارتباطي بي

در اين رابطه چندين ابزار در اختيار مي باشد . جنايات را باهم مربوط مي كند تا به يافتن عامل جنايت منتهي شود

بهر حال ، پرسش و پاسخ . كه بيشتر روي بصري سازي ارتباطات كار مي كنند تاروي تجزيه و تحليل الگوها 

. ه اي ، نيز مي تواند پايه اي براي اين روش باشد وي پايگاه داده هاي رابط  هاي زبان پرس و جوي ساخت يافته

تنها مورد مشكل ساز در اين روش اين است كه هزينه پرسش و پاسخ هاي تحليل ارتباطات اصوالً باال مي باشد 

براي مقادير كوچك داده فنآوري مبتني بر . ها معادل جفت ها در مدل رابطه اي هستند  چرا كه در اينجا پيوند

اعث كپسوله كردن ارتباطات در داخل پايگاه داده شده و راه مناسبي را جهت كار با آنها فراهم مي اغلب ب1شي 

 . كند

در مورد شبكه تلفن و ارتباطات اين . پيوند برقرار گردد مشكل ديگر اين روش اين است كه كجا هابين عناصر

باطات بطور اجباري به طور خودكار در مواردي كه اين ارت.امر چندان مشكل نيست و پيوند ها واضح هستند 

استفاده مي شود ارتباطات بين عناصر را از طريق اف بي آي سيستم تحليل بسيار قوي كه در . ايجاد شوند

 .تكنيكي مشابه تحليل بر اساس حافظه بدست مي آورد

                                                 
Object Oriented-   
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 نقاط قوت این روش 

 بر مبناي ارتباطات سرمايه گذاري مي كند 

 است براي مقوله بصري سازي مناسب  

 ويژگي هاي دروني داده ها را ظاهر مي سازد  

 : نقاط ضعف این روش

 براي بسياري از انواع داده قابل استفاده نمي باشد 

 تعداد اندكي از ابزارها چنين روشي را پشتيباني مي نمايد  

 اجراي اين روش روي پايگاه هاي داده رابطه اي كارآيي بااليي ندارد 

 : موارد استفاده 

وند ها و ارتباطات ، ابزاري براي اكتشاف دانش مي باشد كه براي حل محدوده خاصي از مسائل كاربرد تحليل پي

با . در موارد كاربرد ، قادر است الگوي بين داده ها را كشف كند كه ساير فنون قادر به كشف آن نيستند . دارد 

كه روي بيشتر انواع داده قابل اعمال نمي  وجود اين قدرتي كه داراست ، محدوديتهايي را نيز دارد از جمله اين

بهر حال ، زماني كه نتايج  بدست آمد ، به عنوان مشخصات براي ساير فنون از جمله شبكه هاي عصبي و . باشد 

 . درخت تصميم گيري ، قابل استفاده هستند 

1درخت تصميم گيري -11-5
 

ي و پيش بيني مي باشند ، جذابيت روش هايي كه درختهاي تصميم گيري ابزار عمومي و مورد استفاده طبقه بند

. مبنايشان بردرخت تصميم گيري است نسبت به شبكه هاي عصبي اين است كه اينها قادرند قوانين رانشان بدهند

 . قوانين را ميتوان به شكل زبان انگليسي يا بهر نحو كه قابل فهم باشد مالحظه نمود

دو الگوريتم كه بيشتر مورد استفاده قرار .صميم گيري موجود است الگوريتم هاي متنوعي براي ساخت درخت ت

 : مي گيرند عبارتند از 

2
CART  3و ديگر

CHAID  الزم به ذكر است كه الگوريتم جديدتري بنامC4.5  در حال همگاني شدن است. 

تصميم نخواهد هر كسي كه بازي بيست سوالي را تا به حال امتحان كرده باشد ، مشكلي در فهم كاركرد درخت 

چنانچه سواالت به خوبي انتخاب شوند يك . درخت تصميم نيز يك سري از سوالت را نمايش مي دهد. داشت 

                                                 
 -Decision trees 

Classification And Registration Trees -   
Chi-square Automatic interaction Detection-   
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مقادير از ريشه وارد درخت مي شود، در ريشه . مسير بسيار كوتاه جهت طبقه بندي مقادير فعلي طي خواهد شد 

تمام مقاديري كه به يك . سير بعدي انتخاب مي شود آزمون انجام مي شود ويكي از   نوه هاي فرزند به عنوان م

تنها يك راه يكسان از ريشه به هر برگ وجود دارد اين . برگ درخت ميرسند، يكسان طبقه بندي مي شوند 

 . مسير درواقع بياني از يك قانون براي طبقه بندي مقادير مي باشد

را بسازند ولي هر يك از آنها اين طبقه بندي را بسياري از برگهاي متفاوت ممكن است طبقه بندي هاي مشابهي 

براي مثال ، در درختي كه رنگ ميوه و سبزيجات را معين مي كند ، برگهاي .به دليل خاص خود تشكيل داده اند 

سيب، گوجه فرنگي، و گيالس همگي پيش بيني رنگ قرمز را براي ميوه مي كنند درحالي كه به  ندرت ممكن 

 . يا گيالس سياه  هم داشته باشيماست گوجه فرنگي سبز 

 : نقاط قوت روش

 قادر به ايجاد قوانين قابل فهم است 

 درخت تصميم قادر است طبقه بندي را بدون محاسبات زياد انجام بدهد 

 درخت تصميم قادراست هم متغير هاي پيوسته و هم متغير هاي قابل دسته بندي را پوشش دهد  

اضحي از اين كه كدام فيلدها در طبقه بندي وپيش بيني مهم درخت تصميم قادراست يك برآورده و 

 ترند، داشته باشد

 :نقاط ضعف روش

درخت تصميم براي وظايف تخميني مناسب نمي باشد از طرفي درخت تصميم براي داده هاي سري     

 .زماني مشكل ساز است مگر اين كه سعي بسياري جهت ارائه داده به روش ديگر صورت گيرد 

 :استفاده موارد  

درخت . درخت تصميم در مواردي مناسب است كه وظيفه داده كاوي دسته بندي مقادير يا پيش بيني نتايج باشد

تصميم از طرفي بسيار سودمند خواهد بود چنانچه بدنبال بدست آوردن قوانين قابل فهم به زبان پرس و جوي 

 .يا هر زبان طبيعي ديگر باشيم ساخت يافته 

1ي عصبی مصنوعیشبكه ها -11-6
 

                                                 
 
Artificial neural networks  
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اين روش در بسياري از مسائل چون پيش بيني هزينه مالي جهت شرايط پزشكي خاص ، تشخيص دادن خوشه ها 

از مشتريان با اهميت ، تشخيص نقل و انتقاالت مالي كاله برداران از طريق جعل كارت هاي اعتباري ، تشخيص 

 . كاربرد دارد …پيش بيني نرخ خرابي موتورها و

روش شبكه عصبي مي كند اين است كه پلي رابين تجارت بشري و ساختارهاي صريح كامپيوتري بنا  كاري كه

مي كند تا اين فاصله را بپوشاند ، و اين كار را از طريق مدل سازي سلولهاي عصبي انسان روي كامپيوتر هاي 

بدست آوردن ويادگيري از  چنانچه بخوبي دامنه هاي آن تعريف شود قدرت آنها براي. ديجيتال انجام مي دهد

اين توان باعث شده كه شبكه هاي . روي داده ها كاري مشابه قدرت مااز طريق يادگيري از تجاربمان  خواهد بود

عصبي در مقوله داده كاوي بصورت يك موضوع جالب توجه براي محققين درآيد و نتايج اميدوار كننده اي 

 . رابراي فردايي نه چندان دور بهمراه آورد

مشكلي كه اين فن دارد اين است كه نتايج گرفته شده از شبكه هاي عصبي به وزني متكي است كه علم شبكه نيز 

اين وزن باعث مي شود نتوان گفت كه چرا اين راه حل معتبر است همانطور كه محققين نمي . براين اساس است

ي قابل فهم نيستند و بطور گسترده  اين وزنها براحت. توانند بگويند چرا يك تصميم خاص بشري صحيح است

فنون خبره و مصنوعي براي اكتشاف داخل شبكه هاي عصبي بكار گرفته مي شوند تا تفسيري را از عملكرد آن 

شبكه هاي عصبي در مورد مسائل مبهمي كه همچون يك جعبه سياه بوده كه در داخل آن كارهاي . داشته باشند 

جوابهاي حاصله از اين روش اصوالً هنگامي صحيح . ورد استفاده داردمرموزانه اي صورت مي گيرد بسيار م

 . هستند كه اين نتايج در بسياري از موارد ارزش به مراتب باالتري تا شرح و تفسير آنها داراست 

دراين روش يادگيري از طريق مجموعه هاي آموزشي انجام مي شود و الگوهاي دروني از آنها ايجاد شده وطبقه 

اين روش  روي داده كاوي بدون جهت و پيش بيني  هاي .يش بيني  بر اين اساس صورت  مي گيرد بندي وپ

امروزه كاربردهاي زيادي براي اين روش درحال بررسي است و هر ماهه در .  سري زماني نيز كاربرد دارد

بكه هاي عصبي ، مهمترين مزيت ش. كنفرانس هاي  متعدد چالشهاي جديد دراين مورد به بحث گذاشته مي شود

ابزارهاي متنوعي در بازار وجود دارد كه شبكه عصبي را پوشش .  گستردگي پوشش براي حل مسائل   مي باشد 

از طرفي ، شبكه ها بدين خاطر  جذابيت دارند كه الگوهاي .مي دهد و در محيطهاي متنوعي قابل استفاده است 

د مي كنند كه اين خود در واقع پايه ابزار داده كاوي مي داده اي  مشابهي همانند نحوه فكر كردن انسان ايجا

 . باشد
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دو عيب عمده براي اين روش گفته  مي شود اوالً كه فهم مدل ايجاد شده چندان ساده نمي باشد ثانياً نتايج 

حاصله شديداً تحت تاثير داده هاي ورودي است و نسبت به اينها حساس است به گونه اي كه دسته هاي مختلفي 

بنابراين تشخيص نوع دادة  مناسب براي ورودي شبكه مهمترين بخش . ز داده ها ، در نتايج تنوع ايجاد مي نمايد ا

 . دراستفاده صحيح از اين فن است

 : نقاط قوت روش

 دامنه وسيعي از مسائل متفاوت از اين طريق قابل حل است  

 حتي دردامنه هاي پيچيده نتايج خوبي را توليد مي كند 

 را پوشش مي دهد ي متغيرهاي پيوسته وقابل طبقه بنديهر دو 

 در بسته هاي نرم افزاري متعددي در بازار عرضه شده است   

 :نقاط ضعف این روش 

 مي باشد 1و1نيازمند گرفتن داده هاي ورودي در محدوده  

 شبكه ها نمي توانند شبكه حاصله را توضيح دهند 

 ب نا مرغوب ميل كندممكن است شبكه بطور نا بهنگام به سمت جوا 

 :موارد استفاده 

شبكه هاي عصبي انتخاب بسيار مناسبي براي مواردي كه مسئله مورد نظر ، طبقه بندي و پيش بيني باشد و از 

از . طرف ديگر نتايج مدل براي فهم اين كه مدل چطور دارد كار ميكند ، بسيار مهمتر باشد انتخاب مناسبي است 

همچنين ، . فاف و مبهم است ، استخراج قوانين از درون آنها امكان پذير نيست آنجايي كه اين روش غير ش

دراين حالت شبكه ، خوشه . شبكه ها براي وظايف داده كاوي بدون جهت چون خوشه بندي نيز كاربرد دارد

يه هستند هايي از مقادير ورودي را كه شبيه يكديگر ند ايجاد مي كند ولي نوع شباهت و اين كه چطور اين ها شب

را مشخص نمي كند ، تنها جايي كه اين روش درست كار نمي كند وقتي است كه تعداد بسيار متنوعي از 

ويژگيهاي ورودي داريم واين خود منجر به اين مي شود كه يافت الگو درداخل داده ها بسيار مشكل شود و در 

درخت تصميم . درخت تصميم كار ميكند اين فن به خوبي با . اين موارد هرگز به جوابي خوب نخواهيم رسيد

براي يافتن متغيرهاي مهم بسيار مناسب است واين به نوبه خود مي تواند براي آموزش يك شبكه مورد استفاده 

 .قرار گيرد 

                                                 
Categorical variables -   
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 الگوريتم هاي ژنتيكی  -11-7

ي يافتن بهترين ، ساز و كار ژنتيك و انتخاب طبيعي را دارا مي باشد كه در جستجو برا 1الگوريتم هاي ژنتيكي

اين روش براي داده كاوي جهت . مجموعه از پارامتر هايي كه يك تابع پيش بيني نياز دارد را به مدد مي گيرد 

 . دار مورد استفاده قرار مي گيرد الگوريتم ژنتيكي به دليل نياز به شناخت كامل مدل ، مشابه علم آمار مي باشد 

اين فن اين . ي عصبي مبناي قياسي با فرآيندهاي بيولوژيكي دارند دو روش تحليل بر اساس حافظه و شبكه ها

بيان  مي شود و مسئله بايد حداكثر  2ايده كلي براي مسائل را دارد كه راه حل به عنوان يك چيز منحصر به فرد

بكه براي مثال كاربرد الگوريتم هاي ژنتيك مي توانند در آموزش ش. را با اين راه حل فراهم كند 3همخواني 

چيز خاص و منحصر به فرد مي تواند مجموعة وزنهاي داخل شبكه باشد . هاي عصبي مورد استفاده قرار گيرد 

وچيزي كه بايد درآن جا بيفتد در واقع قدرت پيش بيني شبكه هاي عصبي بر اساس وزنهاي موجود است مانند 

و تكاثر بيشتر آنها شده و نسلي برتر  يك سير تكاملي هر چه جفت شدن افراد جامعه بيشتر باشد باعث انتشار

اگر چه شانس ، نقش مهمي را در بقاي هر موجودي دارد ،  ولي در يك جمعيت زيادتر . حاصل خواهد شد 

قانون تعداد بيشتر چيره شده و انتخاب هاي طبيعي مناسب جهت تكاثر منجر به ايجاد افرادي مي شود كه بيشترين 

  .ميزان مناسبت را دارا هستند 

در سه محدوده آزمايش شده و نتايج خوب و قابل مالحظه اي نيز داشته اند  در سالهاي اخير الگوريتهاي ژنتيكي 

و به  آموزش شبكه هاي عصبي ، ايجاد تابع ارزش دهي براي روش استدالل برمبناي حافظه: اينها عبارتند از . 

البته اين فنون درآموزش شبكه هاي عصبي كاربرد   .عنوان موتورداخلي بهينه سازي در نرم افزار برنامه ريزي 

براي  بسياري از بسته هاي شبكه هاي عصبي امروزه از اين روش . بسيار وسيع تري نسبت به سايرين دارد 

 . آموزش استفاده مي كنند

داده . اشد در دنياي داده كاوي و تحليل داده استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي مانند ساير فنون  گسترده نمي ب

كاوي استفاده از اين فنون عمدتاً در وظايفي چون طبقه بندي و پيش بيني صحه مي گذارد تا بهينه سازي كه در 

الگوريتمهاي ژنتيكي موجود است اگر چه كه به بسياري از مسايل داده كاوي مي توان بصورت مسائل بهينه 

 .سازي نيز نگاه كرد 

                                                 
 
Genetic Algorithms (GA) 

Individual-   
Fitness -   
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ه روي پارامترها يا متغير هاي مسئله كار كند با قالب كد شده آنها سرو كار الگوريتم هاي ژنتيكي به جاي اينك

مفاهيم كورموزم ، جمعيت ، . دارد كه متداول ترين روش كد گذاري استفاده  ازاعداد دو جمله اي مي باشد 

 . ست ميزان برآن زندگي ، عملگرهاي متقاطع و جهش از مقوالتي است كه درالگوريتم هاي ژنتيكي  موجود ا

نرم افزارهايي كه اخيراً عرضه شده اند ،الگوريتم هاي ژنتيكي را نيز در بر ميگيرند ، به هر حال الگوريتم هاي 

اين طور برآورد كرده . ژنتيكي مقوله گسترده اي است كه هنوز تحقيقات وسيعي روي آن در حال انجام است 

 . ه داده كاوي و بهينه سازي روشهاي آن خواهند داشت اند كه الگوريتم هاي ژنتيكي سهم بسيار بسزايي در آيند

 :نقاط قوت این روش 

 نتايج توليد قابل توضيح هستند  

 خيلي ساده مي توان نتايج را بدست آورد  

 قادر است دامنه بسيار وسيعي از داده ها را پوشش دهد  

 قابل استفاده جهت بهينه سازي مي باشد  

 كي شدن استبه خوبي با شبكه هاي عصبي قابل ي 

 :نقاط ضعف این روش 

 كد گذاري بسياري از مسائل با اين روش  مشكل است  

 تضمين  براي بهينه سازي ندارد  

 از لحاظ محاسباتي ، هزينه بسيار بااليي دارد  

 در تعداد محدودي بسته نرم افزاري موجود است  

 مختصري دربارة پردازش تحليلی بر خط  -12

هاي پردازش تحليلي بر خط به عنوان ابزار پاسخگويي به سواالت مطروحه از پايگاه در چندين سال اخير ابزار

و يا روي سيستم  2يا انباره مجازي توزيعي  1هاي داده بسيار بزرگ كه يا داده  درون يك انباره داده مركزي 

خي آنرا جايگزيني اين ابهام همچنين درباره پردازش تحليلي بر خط بر جاست كه بر. عامل بوده بكار مي رود 

پردازش تحليلي بر خط يك ابزار سريع ، مناسب و قدرتمند است كه براي گزارش .براي داده كاوي مي دانند 

. گيري روي داده بكار مي رود در حالي كه ابزارهاي داده كاوي روي يافتن الگوهاي درون داده اي است 

ه مي توانند با يكديگر كامل شده و هر يك سهم پردازش تحليلي بر خط و داده كاوي رهيافت هايي هستند ك
                                                 

Centralized data warehouse-   
Virtual distributed warehouse-   
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مهمي را در استخراج و بهره برداري از داده داشته باشند پردازش تحليلي بر خط ابزاري براي ارائه است كه به 

اساساً بسته به ذكاوت و قابليت استفاده . مي دهد 1استفاده كننده امكان كشف اطالعات را به صورت دستي 

اگر چه پردازش تحليلي بر خط  جزيي از داده كاوي . چه حد اين كار را به خوبي انجام دهد  كننده دارد كه تا

داده كاوي مي .محسوب نمي شود اما قسمتي از راه حلي است كه با داده در محيط تجاري به كار برده مي شود 

 . د ، استفاده كند تواند از مزاياي تحليلي كه از اجراي يك راه حل پردازش تحليل بر خط ارائه مي شو

قديمي ترين . دنياي تجارت به طور مرتب در حال تهيه گزارشهاي گوناگون در دهه هاي گذشته بوده و هست 

. روشي دستي كه جهت تهيه گزارش استفاده مي شده ، ابزارهاي توليد گزارش از رايانه هاي بزرگ بوده است 

بود كه به خاطر دسترسي شان به داده  2و هاي خارج از سيستم پس از آنها نرم افزارها  هاي توليد كننده پرس و ج

امروزه پردازش تحليلي بر خط جايگزين آنها شده است كه . در دهة گذشته مورد استفاده گسترده اي داشتند 

مي 3سرويس گيرنده  -ابزاري سرويس دهنده .  براي استفاده كننده نهايي ، دسترسي به داده ها را فراهم مي كند 

اين . وجود دارد   شد كه با وجود واسط كاربر گرافيكي قوي در آن ارائه داده ها به صورت نمودار سه بعديبا

نمودارهاي سه بعدي يا در داخل پايگاه  داده هاي رابطه اي با استفاده از طرح ستاره ، و يا داخل پايگاه داده هاي 

ابزارهاي پرداز تحليل بر خط . ذخيره     مي شوند  براي بهينه سازي عمليات پردازش بر خط ، 4خاص چند بعدي 

پرس و جوهاي روي پايگاه داده هاي رابطه اي چيزي .بسيار سريعي دارند كه در حد ثانيه مي باشد  5پاسخگويي 

در حد ساعت ها و يا روزها براي تحليل اطالعات مشابه نياز دارند ، تا اطالعات مشابهي را بدست آوردند ، به 

زارهاي پردازش تحليلي بر خط توابع تحليل كاربردي را فراهم مي كنند و اين عمل كاري بسيار سخت و عالوه اب

ايجاد اين  مكعب ها نيازمند تحليل صحيح داده ها و . مي باشد   يا نشدني در زبان پرس و جوي ساخت يافته

اگر چه كه طراحي و بار كردن  .همچنين استفاده از يك متخصص آشنا با داده  و ابزار مورد نياز مي باشد 

مكعب ها در ابتداي كار ممكن است روزها و هفته ها به طول بيانجامد ، ليكن در نهايت دسترسي سريع و 

آموزنده براي استفاده كننده نهايي فراهم مي كند كه اين امر بسيار مفيد تر از نتايجي است كه از  ابزارهاي توليد 

 . پرس و جو بدست مي آيد 

 رابطه پردازش تحليلی بر خط و داده كاوي  -13

                                                 
Manual-   
Off–the–shell query-   
Client-Server -   

Special multi-Dimentional-Data bases-   
Response time-   
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 .مي باشد      1داده كاوي روشي موفق در بهره برداري از داده ها در راستاي اهداف پشتيباني تصميم 

مالحظه شد كه موفقيت بيشتر اين روش در گرو بهبود الگوريتم هاي تشخيص الگو ، نسبت به حالت فعلي مي 

بزرگ ،پردازش تحليلي بر خط نقش واضح و مهمي را در دسترسي به داده ها در راه حل هاي گسترده و . باشد 

جايي كه نيازمند به تصوير كشيدن بهترهستيم با استفاده . و مالحظه نتايج از جهات گوناگون فراهم مي آورد 

ب از آنها كردن از پردازش تحليلي بر خط روي همان داده ها با اطالعاتي درباره خوشه ها كه به عنوان بعد مكع

داده كاوي و پردازش تحليلي بر خط . استفاده مي شود مي توانيم عامل تفكيك خوشه ها را تشخيص بدهيم 

داده كاوي با . مكمل يكديگر هستند و مي توان از پردازش تحليلي بر خط در شبكه هاي عصبي استفاده نمود 

كستن مقادير يا ابعاد پيوسته ، كمك به تعريف ابعاد مناسب براي مكعب ها و همچنين با تعيين چگونگي ش

ساخت مكعب هاي بهتري مي كند ، از طرفي به واسطه خاصيت بصري سازي كه دارا ست فهم بهتري از نتايج 

در واقع قدرت يكديگر را در زمينه . داده كاوي چون خوشه بندي و شبكه هاي عصبي را در پي خواهد داشت 

 .دهند بهره برداري از داده ها افزايش مي 

 نقاط قوت پردازش تحلیلی بر خط 

 يك ابزار بسيار قوي براي بصري سازي است   

 زمان پاسخ بسيار سريع به صورت تعاملي است   

 براي تحليل سريهاي زماني مناسب است  

 براي يافتن خوشه ها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد   

 تحليلي بر خط را ترجيح مي دهند بسياري از استفاده كنندگان ، ابزارهاي موجود پردازش 

 نقاط ضعف 

 شكل دادن مكعب ها مي تواند كاري مشكل باشد  

 روي متغيرهاي پيوسته به خوبي كار نمي كند   

 مكعب ها مي توانند سريع خارج از رده محسوب شوند  

 داده كاوي محسوب نمي شود   

 ابزارهاي داده كاوي  -14

 :د زير را نام برد از ابزارهاي داده كاوي مي توان موار

                                                 
 Decision-Support Purposes-   
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1-Microsoft OLAP analysis  

2-Cognos –PowerPlay  

3- Microstrategy  

4- DBMINER 

5- Macola 

6-Knowledge seeker 

7-DataEngine 

8- NeuNet Pro 

9- VisiRex  

  خالصه و نتيجه گيري  -15

هاي عظيم است ، كه فنآوري  داده كاوي اكتشاف اطالعات قابل پيش بيني مخفي شده در داخل پايگاه داده

جديدي بوده و از پتانسيل بسيار بااليي جهت كمك به شركتها برخوردار است و اين امكان را برايشان فراهم مي 

ابزار هاي  داده . كند كه به اطالعات بسيار مهمي كه داخل انباره داده شان موجود است دسترسي پيدا كنند 

قدرت تجزيه و . م ها را پيش بيني كنند و قدرت تصميم گيري را باال ببرند كاوي مي توانند رفتارهاي آتي سيست

اين ابزارها مي توانند سواالتي را . تحليل داده كاوي بسيار قوي تر از ابزارهاي سيستم هاي پشتيباني تصميم است 

بزارها در پايگاه داده اين ا. كه اصوالً براي پاسخگويي بسيار وقت گير بودند را در زمان اندكي پاسخ گو باشند 

 .ها به دنبال الگوها      مي گردند ، تا اطالعات قابل پيش بيني غير قابل تشخيص متخصصين را استخراج كنند

همچنين نياز . حاصل شود  1دراين زمينه تحقيقات بيشتري نياز است كه تا محيطي اكتشافي مبتني بر ايجاد قيود

بعدي و مبتني بر قيود را به ساير اطالعات چون طبقه بندي ، خوشه بندي است كه بدانيم چطور اين اكتشاف چند 

اينها هنوز مقوالتي است كه در دستور كاري محققين وجود دارد و موضوع هاي مطرح . اعمال كنيم  …و

 . تحقيقات آتي را تشكيل مي دهد

ي پرس و جوها وظيفه اي مطرح شدن زباني براي پرس و جوي سطح باال ، پردازش پرس و جوها و بهينه ساز

اساسي در انقالب و تكامل فنآوري پايگاه داده ايفا كرد و باعث شد سيستم هاي پايگاه داده با اجراي در حد باال 

بطور موفقيت  امروزه نگاه ما اينگونه است كه نسل بعدي سيستم هاي داده كاوي.و قابل تطبيق شكل بگيرند 

م هاي مديريت پايگاه داده  ها را با قابليت هاي اكتشافي خود جايگزين آميزي قابليت هاي سنتي و قديمي سيست

اينگونه سيستم ها چارچوب بدون درزي ارائه خواهند داد كه مديريت سنتي پايگاه داده موقت و . خواهند كرد

                                                 
Constraint - based-   
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ي را موردي را با تحليل داده هاي دقيق و ابزارهاي اكتشاف تلفيق خواهندكرد كه به نظر مي رسد وظيفه اساس

 . اكتشاف چند بعدي بر مبناي قيود خواهد داشت

قيود مي تواند بعنوان يك نمونه كامل براي قيود سنتي مطرح باشد يا مربوط به سلسله مراتب بعد در پايگاه داده 

قيود نه تنها چارچوب قوانين اكتشافات را قويتر مي كنند و به استفاده كننده اين امكان را . هاي چند بعدي باشد

يدهند كه دقيقاً آن چيزي را كه مي خواهد مطرح كند بلكه باعث توسعه و بهينه سازي پرس و جوهاي تحليل و  م

 . اكتشاف مي شوند 
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