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   کاوی مقدمه ای بر دادهبخش اول :

در دو دهه قبل توانايي هاي فني بشر در براي توليد و جمع آوري دادهها به سرعت  

افزايش يافته است. عواملي نظير استفاده گسترده از باركد براي توليدات تجاري، به خدمت گرفتن 

كامپيوتر در كسب و كار، علوم، خدمات دولتي و پيشرفت در وسائل جمع آوري داده، از اسكن 

اي سنجش از دور ماهواره اي، در اين تغييرات نقش مهمي  تصاوير تا سيستمه كردن متون و

بطور كلي استفاده همگاني از وب و اينترنت به عنوان يك سيستم اطالع رساني جهاني ما را  دارند 

هاي ذخيره شده، نياز  مواجه با حجم زيادي از داده و اطالعات ميكند. اين رشد انفجاري در داده

تكنولوژي هاي جديد و ابزارهاي خودكاري را ايجاد كرده كه به صورت هوشمند به مبرم وجود 

انسان ياري رسانند تا اين حجم زياد داده را به اطالعات و دانش تبديل كند: داده كاوي به عنوان 

يك راه حل براي اين مسائل مطرح مي باشد. در يك تعريف غير رسمي داده كاوي فرآيندي است، 

استخراج الگوهايي كه دانش را بازنمايي مي كنند، كه اين دانش به صورت ضمني در  خودكار براي

پايگاه و ديگر مخازن بزرگ اطالعات، ذخيره شده است. داده كاوي بطور همزمان از چندين رشته 

داده هاي عظيم، انباره داده علمي بهره مي برد نظير: تكنولوژي پايگاه داده، هوش مصنوعي،  2

 شين، شبكه هاي عصبي، آمار، شناسايي و بازنمايي بصري داده  ، محاسبات سرعت باال يادگيري ما

داده كاوي در اواخر  . 7الگو، سيستم هاي مبتني بر دانش  3، حصول دانش  4، بازيابي اطالعات

گامهاي بلندي در اين شاخه از علم برداشته شده و  1990پديدار گشته، در دهه  1980دهه 

در اين قرن به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد اغلب به صورت مترادف يكديگر مورد  انتظار مي رود

كشف دانش به  «كشف دانش در پايگاه داده»و « داده كاوي»واژه هاي  8استفاده قرار مي گيرند. 

كشف دانش در پايگاه داده فرايند شناسايي  .نشان داده شده است 1-1عنوان يك فرآيند در شكل

داده كاوي، مرحله اي  .مفيد، و نهايتا الگوها و مدلهاي قابل فهم در داده ها مي باشددرست، ساده، 

از فرايند كشف دانش مي باشد و شامل الگوريتمهاي مخصوص داده كاوي است، بطوريكه، تحت 

به بيان ساده  محدوديتهاي مؤثر محاسباتي قابل قبول، الگوها و يا مدلها را در داده كشف مي كند 

ده كاوي به فرايند استخراج دانش ناشناخته، درست، و بالقوه مفيد از داده اطالق مي شود. تر، دا

تعريف ديگر اينست كه، داده كاوي گونه اي از تكنيكها براي شناسايي اطالعات و يا دانش تصميم 



گيري از قطعات داده مي باشد، به نحوي كه با استخراج آنها،در حوزه هاي تصميم گيري، پيش 

ي، پيشگويي، و تخمين مورد استفاده قرار گيرند. داده ها اغلب حجيم ، اما بدون ارزش مي بين

باشند، داده به تنهايي قابل استفاده نيست، بلكه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده مي باشد. به 

داده  چه چيزي سبب پيدايش اين دليل گفته مي شود. اغلب به داده كاوي، تحليل داده اي ثانويه 

كاوي شده است؟ اصلي ترين دليلي كه باعث شد داده كاوي كانون توجهات در صنعت اطالعات 

قرار بگيرد، مساله در دسترس بودن حجم وسيعي از داده ها و نياز شديد به اينكه از اين داده ها 

ز اطالعات و دانش سودمند استخراج كنيم. اطالعات و دانش بدست آمده در كاربردهاي وسيعي ا

مديريت كسب و كار وكنترل توليد و تحليل بازار تا طراحي مهندسي و تحقيقات علمي مورد 

داده كاوي را مي توان حاصل سير تكاملي طبيعي تكنولوژي اطالعات  .استفاده قرار مي گيرد

دانست، كه اين سير تكاملي ناشي از يك سير تكاملي در صنعت پايگاه داده مي باشد، نظير 

 2-1آوري داده ها وايجاد پايگاه داده، مديريت داده و تحليل و فهم داده ها. در شكل عمليات: جمع

 .گاه هاي داده نشان داده شده استاين روند تكاملي در پاي

 



 

 مراحل مختلف كشف دانش 1شكل 

تكامل تكنولوژي پايگاه داده و استفاده فراوان آن در كاربردهاي مختلف سبب جمع آوري حجم 

 داده شده استفراواني 

ين داده هاي فراوان باعث ايجاد نياز براي ابزارهاي قدرتمند براي تحليل داده ها گشته، زيرا در 

 داده ثروتمند هستيم ولي دچار كمبود اطالعات مي باشيم حال حاضر به لحاظ

ان از ابزارهاي داده كاوي داده ها را آناليز مي كنند و الگوهاي دادهاي را كشف مي كنند كه مي تو

آن در كاربردهايي نظير: تعيين استراتژي براي كسب و كار، پايگاه دانش و تحقيقات علمي و 

پزشكي، استفاده كرد. شكاف موجود بينداده ها و اطالعات سبب ايجاد نياز براي ابزارهاي داده 

 كاوي شده است تا داده هاي بي ارزش را به دانشي ارزشمند تبديل كنيم

 دانش کشف مراحل

 :ستا يرز اريتكر حلامر داراي نشدا فكش



 ها(ري داده گازناساو نويز دن بين بر)از ها زي داده پاكسا 1

 تركيب مي شوند.(داده ها)چندين منبع زي داده چه ساريكپا 2-

 يابي مي شوند.(زباه داده پايگاازناليزآمرتبط با ي هاداده ها)ب داده نتخاا 3-

باشد مثل خالصه وي كااي داده ها به فرمي كه مناسب برداده ها)تبديل دن داده تبديل كر 4-

 زي(سانهمسازي و سا

گرفته مي ر ها به كااز داده لگوها اج استخراي اهوشمند بري لهارواصلي كه ايند ا)فروي كاداده 5-

 شوند(

 ي( گيرازه ندي اهارسيله معياونظربه رد موو صحيح ي لگوهادن امشخص كراي لگو)برايابي ارز6-

بر ربه كاه نش كشف شددائه اي ارانش بردانمايي زباي تكنيكهاي، نش )يعني نمايش بصردائه ارا7-

 استفاده ميشوند (

 

 

 



 

هر مرحله داده كاوي بايد با كاربر يا پايگاه دانش تعامل داشته باشد. الگوهاي كشف شده به كاربر 

افه مي شوند. توجه شود ارائه مي شوند و در صورت خواست او به عنوان دانش به پايگاه دانش اض

كه بر طبق اين ديدگاه داده كاوي تنها يك مرحله از كل فرآيند است، البته به عنوان يك مرحله 

اساسي كه الگوهاي مخفي را آشكار مي سازد. با توجه به مطالب عنوان شده، دراينجا تعريفي از 

 :داده كاوي ارائه مي دهيم

 

 داده، انباره ها، داده پايگاه از اي مجموعه از كه: اطالعات مخازن ديگر يا داده انباره داده، پايگاه- 1

 گسترده صفحه

 انجام ها داده اين روي سازي يكپارچه تكنيكهاي و ها داده پاكسازي. اطالعات مخازن انواع ديگر

 .شود مي

 نوع اساس بر مرتبط هاي داده بازيابي مسئول كه: داده انباره يا داده پايگاه دهنده سرويس- 2

 باشد مي كاربر كاوي داده درخواست

. يابي اي ارزيا بر، تا به جستجو كمك كنده مينهتشكيل شدزنش ه از داين پايگاانش: ه داپايگا 3- 

د.مي شوده ستفاه از آن ايافته شدي لگوهاا  

شامل آل يدر ابه طوو ست وي اكاداده سيستم از صلي ء اجزر ين موتووي : اكار داده موتو 4-

، Associationعياتد، characterizationپيمانههايي نظير توصيفي از امجموعه 

ناليز تكامل ، و آCluster analysisا ناليزخوشه ه، آ Classificationيِكالسبند

 ست. ، ا Evolution and division analysisافٍنحروا

 

 بيتاجذي هارمعياء ين جز: اPattern evaluation moduleلگوايابي ارزپيمانه  5

Interesting measures  رت تعامل مي كند بدينصووي كاء داده با پيمانهد و مي بندر به كارا



مي ده ستفاابيت استانه جذآيك حد ، و از مي باشداب جذي لگوهاابر جستجو بين آن كه تمركز 

 يابي كند. ه را ارزكشف شدي لگوهااكند تا

داده سيستم و بر رن پيمانه بين كاي: اhical User Interface (GUIفيكيابرگررسط كاوا 6-

س طريق پروي از كاداده هد تا با سيستم دمي زه جاابر ربه كا، مي كندار برقرط تباوي اركا

ور مرره داده را نباا ياه داده پايگاي هد تا شمادمي زه جاابر ربه كاء ين جز، اكندار برقرط تباارجوو

 نمايي كندزبان گوناگوي بصري فرمهارا در ها لگوده و ايابي كره را ارزيافته شدي لگوهاده، اكر

 جایگاه داده کاوی در ميان علوم مختلف

 

 

 

 

 



 خانواده اين مهمترين باشد مي پيگيري قابل علوم، از خانواده سه ميان در كاوي داده هاي ريشه

 اساس آمار، بطوريكه داشت، نخواهد وجود كاوي داده هيچ آمار، بدون. باشد ميكالسيك آمار ها،

 مفاهيمي كالسيك آمار. شود مي بنا آنها روي بر كاوي داده كه باشد مي هايي تكنولوژي اغلب

 هاي فاصله و خوشه، تحليل واريانس، استاندارد، انحراف استاندارد، توزيع رگرسيون، تحليل مانند

. گيرد مي بر در را باشد، مي ها داده بين ارتباط و داده مطالعه براي موارد اين همه كه را اطمينان

 .كند مي ايفا كاوي داده تكنيكهاي در اساسي نقش كالسيك آماري تحليل مطمئنا

 بر كه مصنوعي هوش. باشد مي مصنوعي هوش دارد تعلق آن به كاوي داده كه اي خانواده دومين

 را انسان، فكر مانند فرايندي تا دارد تالش دارد، ضديت آمار با و باشد مي ابتكاري روشهاي پايه

 .بندد بكار آماري مسائل حل براي

 

 

 هوش. نشد عملي 1980 دهه اوايل تا دارد، بااليي محاسباتي توان به نياز رويكرد اين چون

 مانند فرايندي تا دارد تالش دارد، ضديت آمار با و باشد مي ابتكاري را كمي كاربردهاي مصنوعي

 .بندد بكار آماري مسائل حل براي را انسان، فكر

 هوش و آمار اجتماع دقيقتر، مفهوم به كه باشد، مي ماشين يادگيري كاوي، داده خانواده سومين

 .باشد مي مصنوعي

 از بسياري در ماشين يادگيري كند، كسب تجاري موفقيت نتوانست مصنوعي هوش درحاليكه

 چون شد، ياد مصنوعي هوش تحول عنوان به ماشين يادگيري از .گرديد آن جايگزين موارد

 يادگيري. باشد مي پيشرفته آماري تحليل همراه به مصنوعي هوش ابتكاري روشهاي از مخلوطي

 مانند كنند، مي مطالعه آنها كه اي داده مورد در كامپيوتري هاي برنامه تا دهد مي اجازه ماشين

 يادگيري گيرند، مي شده مطالعه داده كيفيت مبناي بر متفاوتي تصميمهاي كه هايي برنامه

 روشهاي و الگوريتمها از و كنند مي استفاده آمار از آن اي پايه مفاهيم براي و باشند داشته

 گيرند مي بهره هدف به رسيدن براي را مصنوعي هوش ابتكاري



. است تجاري كاربردهاي با ماشين يادگيري تكنيكهاي سازگاري جهات، از بسياري در كاوي داده

 مي بدست ماشين يادگيري و مصنوعي هوش آمار، اجتماع بوسيله كاوي داده از توصيف بهترين

 آنها در نهفته الگوهاي كردن پيدا و داده مطالعه براي يكديگر، كمك با سپس تكنيكها اين. آيد

 است زير شرح به كاوي داده كاربردهاي از بعضي. شوند مي استفاده

 فهم هدف، بازاريابي بازار، سبد تحليل بازار، مديريت و تحليل قبيل از: تجاري معمول كاربردهاي •

 ريسك؛ مديريت و تحليل مشتري، رفتار

 هاي حقه كشف اتومبيل، و اي بيمه فريبهاي كشف تلفني، فريب كشف: فريب كشف و مديريت •

 (پولشويي) مالي مشكوك تراكنشهاي كشف اعتباري، كارت

 

 كاوي متن

 پزشكي؛ تصاوير ، DNA هاي آرايه تحليل بيماري، و عالمت ارتباط كشف: پزشكي •

 ورزشي؛ آمارهاي: ورزش •

 كاوي وب

 وب در حركت سازي شخصي يا جستجوگر ماشينهاي بهبود مرتبط، صفحات پيشنهاد :

 سايت؛

 ها داده انبار و کاوی داده

 مي استخراج داده انبار يك از گيرند مي قرار استفاده مورد كاوي داده در كه هايي داده معموال

 داده داده مركز يا. گيرند مي قرار كاوي داده براي ويژه اي پايگاه يك در و گردند

 كه اعمالي از بسياري چون است مفيد بسيار باشند ها داده انبار از جزيي انتخابي هاي داده اگر

 نتيجه در و است مشترك كاوي داده مقدماتي اعمال با گيرد مي انجام ها داده انباره ساختن براي

 .باشد مي ها داده پاكسازي اعمال اين جمله از ، ندارد وجود اعمال اين مجدد انجام به نياز



 يك تواند مي يا و باشد ها داده انبار سيستم از جزيي تواند مي كاوي داده به مربوط داده پايگاه

 پاكسازي و ها داده جامعيت اعمال و كنيم آوري جمع داده پايگاه يك در باشد جدا داده پايگاه

 كند مي عمل اي داده مركز يك مثل جديد داده پايگاه اين. دهيم انجام آن روي را ها داده

 

 

. 

 

 

 

 

 

 OLAP و کاوی داده



 كنيم مي سعي بخش اين در هستند مشابه چيز دو OLAP و كاوي داده كه كنند مي فكر بسياري

 كه باشند مي متفاوت كامال هاي ابزار دو اين ديد خواهيم كه همانطور و كنيم بررسي را مسئله اين

 .كنند تكميل را همديگر توانند مي

 

 باشد مي از جزيي OLAP 45 كه را آنچه اي داده پايگاه و گيري گزارش سنتي هاي سيستم.

 بررسي هدف OLAP در آنكه حال دادند مي توضيح بود داده پايگاه در گيري تصميم ابزارهاي

 .است فرضيه يك صحت دليل

 وسيله به سپس و كند مي ارائه آنها بين روابط و ها داده مورد در اي فرضيه كاربر كه معني بدين

 .كند مي بررسي را فرضيه آن صحت Query چند انجام با OLAP ابزار

 مفيد نميتواند باشد زياد پارامترها تعداد و بوده حجيم بسيار ها داده كه هنگامي براي روش اين اما

 .بود خواهد زمانبر بسيار آن صحت بررسي و سخت كار ها داده بين روابط حدس چون باشد

 يك صحت بررسي براي OLAP برخالف كاوي داده كه است اين در OLAP با كاوي داده تفاوت

 كند كشف را الگوها اين كند مي سعي خود بلكه شود نمي استفاده فرضي الگوي

 وسيله به تواند مي گر تحليل و كنند تكميل را همديگر توانند مي OLAP و كاوي داده درنتيجه

 و باشد مفيد تواند مي كاوي داده مرحله در كه كند كسب اطالعات سري يك OLAP ابزار

 اعمال با كه نباشد درست تواند مي كاوي داده مرحله در شده كشف روابط و الگوها همچنين

 شوند  بررسي بيشتر OLAP وسيله به توان مي آنها در تغييرات

 کاوی داده در ها داده توصيفبخش دوم:

 ها داده آوردن در تصویر به و سازی خالصه

 بيني پيش مدل يك و بدهيم انجام كاوي ،داده ها داده از اي مجموعه روي بتوان اينكه از قبل

 از توان مي كار اين شروع ي برا كه شناخت خوبي به را ها داده بتوان بايد ، كنيم ابجاد مناسب

 كنيم استفاده ....و معيار انحراف,  ميانگين مثل پارامترهايي



 نقش و باشند مي مفيد بسيار ها داده شناخت براي سازي گراف و ها داده تصويرسازي ابزارهاي

 توان مي ابزار اين از استفاده با مثال ، است انكار قابل غير و مفيد بسيار ها داده سازي آماده در آنها

 دو در باشد مي بعدي چند كه را پارامترها اين رابطه نمودار يك در را ها داده مختلف مقادير توزيع

 باشد مي خبره افراد به نياز آنها از استفاده براي باشد عملي هم اگر كار اين كه دهند نمايش بعد

   بندی خوشه

 تقسيم اين در و كنند تقسيم گروه چند به را موجود هاي داده كه است اين بندي خوشه از هدف

 هاي داده و باشند داشته هم به را ممكن تفاوت حداكثر بايد مختلف هاي گروه هاي داده بندي

 . باشند شبيه هم به بسيار بايد گروه يك در موجود

 نمي مشخص قبل از ها گروه ، بندي خوشه در( ديد خواهيم ادامه در كه) بندي كالس برخالف

. گيرد مي صورت بندي گروه خصوصيات كدام حسب بر كه نيست معلوم همچنين و باشند

 در و كند تفسير را شده ايجاد هاي خوشه خبره فرد يك بايد بندي خوشه انجام از پس درنتيجه

 در بندي خوشه در كه پارامترهايي از بعضي ها خوشه بررسي از پس كه است الزم مواقع بعضي

 از بندي خوشه جريان و شده حذف ندارند چنداني اهميت يا بوده ربط بي ولي اند شده گرفته نظر

  گيرد صورت اول

 توان مي بندي تقسيم اين از شدند تقسيم پذير توجيه و منطقي گروه چند به ها داده اينكه از پس

 .كنيم استفاده جديد ها داده تقسيم يا ها داده مورد اطالعاتدر كسب براي

 و Kohnen توان مي شوند مي استفاده بندي خوشه براي كه هايي الگوريتم مهمترين از

 .برد نام را means-K الگوريتم

 تحليل لينک

 و كرده بررسي را ها داده آن كمك به كه هاست داده توصيف هاي روش از يكي ها داده تحليل

 لينك تحليل راههاي مهمترين از.كنيم مي كشف را اطالعاتي بانك در موجود مقادير بين روابط

 باشد مي ترتيب كشف و وابستگي كشف



 مثال افتند مي اتفاق هم با كه است مورادي مورد در قوانيني يافتن وابستگي كشف از منظور

 .است زياد آنها همزمان خريد احتمال فروشگاه  يك در كه اجناسي

 .باشد مي دخيل آن در نيز زمان پارامتر ولي باشد مي مشابه بسيار نير ترتيب كشف

 مي گفته نتيجه يا موخر B به و مقدم A به كه شوند مي داده نمايش B->A صورت به ها وابستگي

 : باشيم داشته زير صورت به قانون اگريك مثال.شود

 ” خريد خواهند ميخ آنها آنگاه بخرند چكش افراد اگر "

 .باشد مي ميخ خريد نتيجه و چكش خريد مقدم قانون اين در

 

 ها داده بيني پيشبخش سوم : مدل های  

 Classification  

 تعلق آن به مورد هر كه را گروهي كه است ويژگيهايي شناسايي هدف classification مسائل در

 رفتار نحوه پيشبيني هم و موجود دادههاي فهم براي هم ميتوان الگو اين از. دهند نشان را دارد

 كرد استفاده جديد مواد

 و ميكند ايجاد قبلي شده دستهبندي دادههاي بررسي با را classification مدلهاي كاوي داده

 يك از است ممكن موجود موارد اين. مييابند استقرايي بصورت را كننده پيشبيني الگوي يك

 . باشند آمده تاريخي داده پايگاه

Regression 

Regression فرم، سادهترين در. ميكند استفاده ديگر مقادير پيشبيني براي موجود مقادير از 

regression مانند استاندارد آماري تكنيكهاي از regression linear ميكند استفاده .

 بناراين. نيستند قبلي مقادير از سادهاي تصويرخطي واقع دنياي مسائل بسياري متاسفانه،

 ممكن( عصبي شبكههاي يا تصميم، ،درختهاي regression logistic)تري پيچيده تكنيكهاي

 .باشند نياز مورد پيشبيني براي است



 

 

Time series  

 گرهاي پيشبيني از سري يك براساس را آينده ناشناخته مقادير series Time هاي پيشبيني

 راهنمايي براي شده دانسته نتايج ،از regression مانند و. ميكنند بيني پيش زمان با متغير

 سلسله بويژه و گيرند نظر در را زمان متمايز خصوصيات بايد مدلها. ميكنند استفاده خود پيشبيني

 .را دورهها مراتب

 

 بخش چهارم: الگوریتم های داده کاوی

 

 از بسياري. كنيم بررسي را كاوي داده هاي مدل و ها الگوريتم مهمترين داريم قصد بخش اين در

 كدام هر معموال و كنند مي استفاده ها الگوريتم اين از مجموعه از كاوي داده تجاري محصوالت

 جهت در الزم هاي بررسي بايد آنها از يكي از استفاده وبراي دارند قدرت خاص بخش يك در آنها

 شود گرفته نظر در متخصص گروه توسط محصول ترين متناسب انتخاب

 به توجه با و ندارد وجود بهترين ، ها مدل و ها الگوريتم اين بين در كه است اين ديگر مهم نكته

  گردد انتخاب مدل بايد نظر مورد كارايي و ها داده

  عصبي های شبكه

 كه بزرگ و پيچيده مسائل سازي مدل هاي روش ترين عملي و پركاربردترين از عصبي هاي شبكه

 كه) بندي كالس مسائل براي توانند مي عصبي هاي شبكه. باشد مي هستند متغير صدها شامل

 شوند استفاده( است عددي مقدار يك خروجي كه) رگرسيون مسائل يا( است كالس يك خروجي



 متغيرهاي از يكي معادل اليه اين در گره هر كه باشد مي ورودي اليه يك شامل عصبي شبكه هر 

 وصل مياني اليه در موجود هاي گره. باشد 52 هاي گره همه به ورودي گره هر.  مي بيني پيش

 .شود مي وصل نهان اليه در گره تعدادي به شوند مي

 توانند مي يا شوند وصل ديگر نهان اليه يك هاي گره به توانند مي نهان اليه در موجود هاي گره

 شوند وصل خروجي اليه به

. باشد مي خروجي متغير چند يا يك شامل خروجي اليه

 

. شود مي داده نمايش y,Wx با كه است وزن يك داراي باشد مي Y,X هاي نود بين كه يال هر

 است صورت اين به آنها استفاده طرز و شوند مي استفاده مياني هاي اليه محاسبات در ها وزن اين

 مي مختف يال چند از ورودي چند داراي( اول اليه از غير هاي اليه) مياني هاي اليه در نود هر كه

 .دارند خاص وزن يك كدام هر شد گفته كه همانطور باشدكه

 ها ضرب اين حاصل و كند مي ضرب آن مربوطه يال وزن در را ورودي هر ميزان مياني اليه نود هر

 حاصل اين روي( سازي فعال تابع) شده تعيين پيش از تابع يك سپس و كند مي جمع هم با را

 پارامترهاي ها يال وزن  دهد مي بعد اليه نودهاي به خروجي  عنوان به را نتيجه و كند مي اعمال

 شود مي داده سيستم به كه آموزشي هاي داده و آموزش تابع توسط كه هستند اي ناشناخته



 .گردند مي تعيين

( توپولوژي) معماري يكديگر به ها گره شدن وصل نحوه و نهان هاي اليه تعداد و ها گره تعداد

 بايد كند مي طراحي را عصبي شبكه كه افزاري نرم يا كاربر. كند مي مشخص را عصبي شبكه

 را ها يال وزن به مربوط هاي محدوديت و سازي فعال تابع ، نهان هاي اليه تعداد ، نودها تعداد

 كند مشخص

 

. 

 

 

  باشد مي Backpropagation Forward-Feed عصبي هاي شبكه انواع مهمترين زا



Forward-Feed يك و ورودي پارامترهاي براساس خروجي پارامتر مقدار كه است اين معني به 

 نهان هاي اليه در و شده تركيب هم با ورودي مقادير. گردد مي تعيين اوليه هاي وزن سري

 .شوند مي تركيب خروجي مقادير محاسبه براي نيز نهان هاي اليه اين مقادير و شوند مي استفاده

 

Backpropagation : هاي داده در نظر مد مقدار با خروجي مقدار مقايسه با خروجي خطاي 

 گردد مي استفاده ها يال وزن تغيير و شبكه تصحيح براي مقدار اين و گردد مي محاسبه آزمايشي

 .يابد مي ادامه محاسبات عقب به و شده شروع خروجي گره از و

 گردد مي تكرار اطالعاتي بانك در موجود ركورد هر براي عمل اين

Decision trees  

 مقدار يا رده يك به منتهي كه هستند قوانين از سري يك نمايش براي روشي تصميم درختهاي

. كنيم تقسيم بد و خوب اعتبار ريسك دارندگان به را وام متقاضيان ميخواهيم مثال، براي. ميشوند

 يك اساسي مؤلفههاي همه و ميدهد نشان ميكد حل را مسئله اين كه را تصميم درخت يك شكل

 برگها و شاخهها تصميم، نود:  است شده داده نشان آن در تصميم درخت يك

 



 

 درختاني CART مثال، براي. باشد داشته شاخه بيشتري تعداد يا دو است ممكن الگوريتم، براساس

 برگ نود يك يا ديگر تصميم نود به منجر شاخه هر. ميكند ايجاد نود هر در شاخه دو تنها با

 نسبت مقدار يا رده يك مورد يك به پايين به ريشه از تصميم درخت يك پيمايش با. ميشود

 ميكند استفاده انشعاب آن درباره تصميمگيري براي مورد يك دادههاي از نود هر. ميدهيم

 در هدف و ميشوند ساخته مجزا گروههاي به دادهها متوالي جداسازي طريق از تصميم درختهاي

 است جداسازي هر در گروهها بين فاصله افزايش فرآيند اين

. ميشود اندازهگيري چگونه فاصله اين اينستكه تصميم درخت ساخت متدهاي بين تفاوتها از يكي

 درختهاي ميشوند، استفاده دستهاي متغيرهاي پيشبيني براي كه تصميمي درختهاي

classification درختهاي. ميدهند قرار ردهها يا دستهها در را نمونهها زيرا ميشوند ناميده 

 ناميده regression درختهاي ميشوند استفاده پيوسته متغيرهاي پيشبيني براي كه تصميمي

 ميشوند

 تصميم درخت يك لحاظ اين از. است فهم قابل معموال برگ يك تا تصميم درخت در مسير هر

 ممكن وضوح اين حال اين با. است مهم مزيت يك كه دهد، توضيح را خود پيشبينيهاي ميتواند

 نشان را دقتي تصميم درختهاي در سخت هاي جداسازي مثال براي. باشد گمراهكننده است

 نظر از است 400001 او حقوق كه كسي بايد چرا. )دارند نمود واقعيت در كمتر كه ميدهند

 آنجاكهاز بعالوه،. باشد بد است 40000 حقوقش كه كسي درحاليكه باشد خوب اعتبار ريسك

 است ممكن تفسيري چه دهند، نشان مشابه دقت با را مشابهاي دادههاي ميتوانند درخت چندين

 درخت سطح هر براي)ميكنند گذر دادهها از كمي دفعات تعداد تصميم شود؟درختهاي قوانين از

 بسرعت مدلها درنتيجه،. ميكنند كار بخوبي زياد كننده متغيرهايپيشبيني با و( مرتبه يك حداكثر

 دهيم اجازه درخت به اگر. ميسازد مناسب بسيار هاي مجموعهداده براي را آنها كه ميشوند، ساخته

 مسئله اما است، كهغيرهوشمندانه ميشود صرف بيشتري ساخت زمان كند رشد محدوديت بدون

 كنترل قوانينتوقف طريق از ميتوان را درختها اندازه. ميشوند overfit دادهها با اينستكه مهمتر

 .است درخت رشد عمق كردن محدود توقف معمول قانون يك. كرد



 سپس يابد، گسترش نهايي اندازه تا ميتواند درخت. است درخت كردن هرس توقف براي ديگر راه

 دقت كه اندازهاي كوچكترين به درخت كاربر، مداخله با يا توكار اكتشافي هاي روش از استفاده با

 .مييابد كاهش نرود دست از آن در

 حريصانه الگوريتم يك براساس را تقسيمكردن آنها اينستكه تصميم درختهاي معمول اشكال يك

 اين اثرات شود، انجام تقسيم متغير كدام براساس اينكه تصميمگيري آن در كه ميدهند انجام

 نمي گيرد درنظر را آينده تقسيمهاي در تقسيم

 جه گيرینتي

 الكترونيكـي، دولـت خدمات هاي حوزه در خصوص به و ديجيتالي اقتصاد در و امروز دنياي در

 پـيش از كـالسهـاي در را آنها راحتي به ميتوان كه دارند وجود متن فرمت در زيادي اطالعات

به  دسترس در اطالعات از درصد 80 حدود البته كه كرد بندي رده و بندي طبقه شده تعريف

 ماننـد توصيفي هاي داده بيشتر در اغلب اطالعات اين. است دسترس در متني سناداعنـوان 

 ميـداني تحقيقـات كيفيـت، مسـتندات سـاخت مشـتريان، از آمـده دست به طالعاتاگـزارشهـا،  

 تئوري تحليلهاي  خـدمات ارائـة و عملكـرد بهبـود بـراي. هستند غيره و و يادداشتها تجزيـه و

 استفاده قابل فرمتهاي به را موجود اطالعات بايد حل، راه ارائة و آينده در زمينهاي  باكيفيتتر

  .كرد تبديل

وكـار  كسـب تصـميمات دانشي، مديران بهخصوص و سازمان دانشي كاركنان و تصميمگيرندگان

از  سـربار هـاي هزينـه كاهش سبب كه ميگيرند كار به دانش الگوهاي كشف طريق از را خويش

اقتصـادي  تحـوالت فزاينـدة رشـد بـا همزمـان. ميشود بهتر مديريت و كيفيت بهبود خدمات،

 دولتـي ارگـانهـاي و سـازمانهـا ويـژه بـه سازماني هاي تجربه مديريت و دانش تأثير اجتماعي،

 و خـود محـيط از يـادگيري براي توانـايي سازمانها دانـش، ميشود مـديريت احساس شدت به

 ميدهد افزايش را و تصميمگيري وكـار كسـب فراينـدهاي در دانـش دادن مشـاركت

 مـديريت دانش فعاليتهاي و دانش منابع بهتر مديريت سبب كه دارد مزايايي داده كاوي روشهاي

 بهبـود  بهره و اطالعـات پـردازش بـه كمـك بـراي مفيـد دانـش كشف در يداده كاو. ميشود



 افـزودة كسب ارزش افـزايش ،داده كاوينتيجـة. مـيشـود استفاده سازمان دانشي كاركنان وري

تكنيـكهـاي  سـاير بـه نسـبت هزينه، كاهش و گيري تصميم فرايند تسهيل منظور به وكار

 اطالعـات از بـرداري بهـره و تـر رقـابتي مزايـاي آوردن بهدست براي اصل در. است متن پردازش

 ..ميشود گرفته نظر در دانش كشف روشهاي چندگانه،

 

 منابع :

 

 دانش، مديريت در آن كاربرد و كاوي داده ،۱۳۹۴ العابديني، زين حاجي محسن و مجتبي, رستمي

 اطالع موسسه تهران، دانش، مديريت المللي بين كنفرانس دومين و ملي كنفرانس هشتمين

 پتروشيمي و گاز نفت، رساني

 داده هاي تكنيك از گيري بهره ضرورت بررسي ،۱۳۹۵ صدرالديني، هادي محمد و الناز, غنيمت
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