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 :چکيده
داده كـاوي بـه كمـك    . هـاي موجـود اسـت      از انبـوه داده    دانـش اسـتخراج   تـالش بـرای     كاوي   داده

هـاي   تواند الگوها و روابط پنهان موجـود در پايگـاه   هاي آماري و مدلسازي، مي اي از روش  مجموعه
يافتـه   هاي مختلف بـراي پـردازش اطالعـات سـاخت           و روش   تاكنون ابزارها   .داده را تشخيص دهد   

هـاي اطالعـاتي و ايجـاد انبارهـاي داده بـه       ها ساخت پايگـاه  توسعه داده شده است كه در نتيجه آن    
ها قادرند با هزينه كم اطالعات وسيعي از وضعيت كسب و             امروزه سازمان . گيرد  سادگي صورت مي  

كاوي، ارزش  دادههای  روشوجب شده است كه استفاده از  كنند و اين م     كار خود جمع  و نگهداري       
در . كاوي متنوع است    رويكردهاي موجود به مساله داده    . دست آورد   قابل توجهي را براي سازمان، به     

 . دهد شاخوانداخته اين درس نگاهي به آخرين دستاوردهاي اين زمينه علمي، 
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 قدمه   م-1

 بـزرگ جهـت   یگامها   نو پردازش آها   هداد يساز رهیت و ذخدر ثباي   رایانهيشرفت فناوریبشر با پ  

یـا  هـا   هـا، معلومـات، مفـاهیم، رویـداد      از واقعیـت   یدر واقع داده نمایشـ    . کسب دانش برداشته است   

 از طـرف دیگـر واژة      . ارتباط، تفسیر یا پردازش، توسط انسان یا ماشین اسـت          ي برقرار يبراها     هپدید

شـود و  آید اطالق مـی  میدست بهوزش ـ از طریق خواندن، مشاهده و آم کهی دانشیاطالعات، به معن  

انـد و شـکل      پردازش شده  يآور هستند که پس از جمع     هایی   هتوان گفت اطالعات داد   در حقیقت می  

 .اند تولید کردهیمفهوم

ز شود، پس ا که دریافت میيخبر. و اطالعات همانند خبر و اطالع رابطه وجود داردها   هبین داد

به بیان دیگر . شوند تا اطالعات را پدید آورندنیز پردازش میها   هداد. شود به اطالع تبدیل مییارزیاب

و اطالعات یک شکاف وجود دارد که ها   هبه این ترتیب بین داد. استها   هاطالع حاصل تکامل داد

تر باشند، این شکاف جیمحها   ههر چه داد. ارتباط مستقیم داردها   هاندازه این شکاف با حجم داد

کاراتر باشد، فاصله ها   هو ابزار پردازش دادها  کمتر و روشها   هبیشتر خواهد بود و هر چه حجم داد

 است که یبه شکلها   هامروزه افزایش سریع حجم پایگاه داد. و اطالعات کمتر استها   هبین داد

در این وضعیت، . باشدپر قدرت میسر نمی هاي  بدون ابزارها   ه درك این دادي انسان برایتوانای

 تکیه بر اطالعات بر درك مدیران و کاربران تکیه دارند، چرا که يبه جاها   يگیر تصمیم

 یدر واقع شرایط فعل.  استخراج اطالعات با ارزش را در دست ندارندي برايگیرندگان ابزار قو تصمیم

 . ما از لحاظ اطالعات ضعیف هستیم، ای است که ما از لحاظ داده غنیکننده حالتتوصیف

 

 کاوي خچه دادهی تار-2

 هـاي    همربوط به داد هاي   هگاه دادی، پاها هداد يآور  د و جمع  یتول هاي     روش اطالعات و    يبا رشد فناور  

عتر از هـر  یره سری و غیپزشک هاي   ه، دادیات مکالمات تلفنینترنت، جزئی، اي، کشاورزيتبادالت تجار 



 بـه اطالعـات   یابی بشر بـه فکـر دسـت   يالدی م80لذا از اواخر دهه  . شوند  می و انبارش  يآور  روز جمع 

 .ن کار نبودندی قادر به ایسنت هاي   ستمیرا سیم افتاد زیحج هاي   هگاه دادین پاینهفته درا

 بـه اطالعـات در     یابیت دست ی و اهم  ی و علم  ي، اقتصاد ی، نظام یاسیس هاي     ه رقابت در عرص   دلیل  به

.  پـا بـه عرصـه گذاشـت    کاوي ا دادهها ی  هل دادیه و تحلی زمان بدون دخالت انسان علم و تجز    نیکمتر

 نـو، بـه مسـئلۀ اسـتخراج     ی مطـرح شـد و بـا نگرشـ    90 است که در آغاز دهـۀ       ي فرآیند 1يکاوداده

و  وارد مباحث آمار شـد  ي جدصورت به يکاو داده1995از سال . پردازد میها   هاطالعات از پایگاه داد 

 یمحققـان .  منتشـر شـد  2هـا  ه اولین شمارة مجلۀ کشف دانش و معرفت از پایگـاه داد        ،1996در سال   

را هـا     هگـاه داد  یانه و رو به جلو کشف دانـش از پا         یه مراحل واقع گرا   یکل) 1996(براچمن و آناند  ر  ینظ

 .ص دادندیتشخ

 حجـیم اسـت و   هـاي    هد مـوثر از دا يبـردار  جهت بهـره ي مهمترین فناوريکاودر حال حاضر، داده   

 20در جهـان هـر   هـا     هتخمین زده شده است که مقدار داد      که  یطور  به.   است یاهمیت آن رو به فزون    

 تجـاري بسـیار بـزرگ در جمـع          هـاي    هدر یک تحقیق که بر روي گرو      . رسد  می ماه به حدود دو برابر    

ی بـا  یهـا   هراي پایگـاه داد   داهـا      ه درصد از این گرو    19صورت گرفت مشخص گردید که      ها     هآوري داد 

نزدیـک در   هـاي  انتطار دارند که در آیندها   ن درصد از آ59باشند و   می گیگا بایت  50سطح بیشتر از    

 . ]19[چنین سطحی قرار گیرند 

 یکیالکترون هاي     دیو خر  هاي    ریزنج هاي     هو فرشگا  اعتباري و ارتباطات     هاي   کارتدرصنایعی مانند   

ش سـرعت  یافـزا .  شـوند   مـی رهیـ د و ذخیـ  توليادیـ ز هـاي    هکد خوان هـر روزه داد   بار   هاي     و اسکنر 

 ییار بـاال  یل بسـ  یـ ه و تحل  یـ شده است که قـدرت تجز      هایی     تمی آمدن الگور  وجود  بهباعث  ها    وتریکامپ

 .]22[داشته باشند ها   وتریت و سرعت کامپینه ظرفی در زمیتینکه محدودیدارند بدون ا

                                                
1 : Data Mining 
2 : Knowledge  Discovery  in  Database(KDD) 



 4ی توسط پیاتتسک3ها ه کشف دانش و معرفت از پایگاه دادهاي  هکارگا 1991 و 1989در سال 

 کشف دانش و معرفت از هاي  هکارگا1994 تا 1991 هاي   لدر فواصل سا. و همکارانش برگزار شد

 يکاو اصطالح دادهی رسمطور به.  و دیگران برگزار شدی و پیاتتسک5توسط فییادها   هپایگاه داد

 در سال 6"يکاوکشف معرفت و داده"یالمللفییاد در اولین کنفرانس بین اولین بار توسط يبرا

 .شود در این زمینه در سراسر دنیا برگزار میی مختلفهاي  امروزه کنفرانس.  مطرح شد1995

 و کسب ی کار در علوم مهندسيازه براـت هاي   ش فرصتیدایاعث پـار بیبس هاي   هش دادیزاـاف

د ی جدیک رشته علمی عنوان ها به  هگاه دادیاـ و کشف دانش از پکاوي ادهنه دیزم. ار شده استـو ک

گوناگون و در بر  هاي   هع با حوزی صنایمهندس. وتر ظهور کرده استی و علوم کامپیدر مهندس

 يو براها   هگاه دادی و کشف دانش از پاکاوي  کاربرد دادهير اکنون براینظ  بیهاي   داشتن فرصت

 ي اکنون برايادی زیصنعت هاي   ندیفرآ. اده استـنه آمین زمیتازه در ا هاي   روشم و یتوسعه مفاه

 خودکار و طور بهمحصول  هاي   هنیاهش هزـت سفارشات محصول و کیفیمطمئن شدن از ک

 .]10 [ شده انديوتریکامپ

 اطالعات يآور گرد هاي    روش3-3

د که یآ  میشین پرسش پیز هر شرکت، اایاطالعات مورد ن هاي   یژ گی و وی از چگونگیبا آگاه

اطالعات با خود هر . نمود يآور توان به صورت موثر و کارآمد گرد  میاطالعات سودمند را چگونه

 ياده رویزها   هداد يآور ممکن است در گرد. آورد  میرا به همراه يساز نهیو هزمندي  دو مورد سود

.  هستندی همچنان تشنه دانش و آگاهی ولکه در اطالعات غرق شده هستند هایی   شرکت. شود

 که داده به یتا هنگام.  استي، اطالعات، دانش و خرد تفاوت گسترده و آشکارها هان دادیم

 ل نشوند، هدر رفته ویاطالعات پرورده، و سپس به دانش دست آخر به خرد و شناخت از بازار تبد

  .]22[مصرف هستند  بی

                                                
3 : Knowledge Discovery and Data Mining 
4 : Piatetsky 
5 : Fayyad 
6 Knowledge Discovery and Data Mining  



 ]22[اطالعات  يآور  گرديت بازار برایری سه راه مد3-3-1

 مشاهده -1

 دست دوم هاي   هداد -2

 دست اول هاي   هداد -3

 ست؟ی چکاوي  داده3-4  

  به Mine. کند، به ما در درك بهتر این واژه کمک میيکاو دادهیاللفظ به ترجمه تحتینگاه

داده، پیوند این کلمه با کلمه . شود استخراج از منابع نهفته و با ارزش زمین اتالق میيمعنا

 قابل هاي   ه مفید که قبالً نهفته بودند، از دادی عمیق جهت پیدا کردن اطالعــات اضافیجستجوی

باشد که از  میی یک رشته نسبتاً جدید علميکاوداده .]4[کند  میپیشنهاددسترس حجیم، را 

ها   ه پایگاه داد، علوم کامپیوترخصوصاً مدیریت7ی ماشیني آمار، یادگیرهاي   هانجام تحقیقات در رشت

 .]4[شکل گرفته است 

 :از جمله.  در مراجع مختلف و توسط افراد مختلف ارائه شده استکاوي  از دادهیتعاریف متنوع

هـا    هابل فهم از دادـو ق اً مفیدـ معتبر، جدید، ذاتهاي  رآیند شناخت الگوـ یک فياوـکداده . 1

 ).8ادییف( باشد می

نشـانگر فرآینـد جالـب اسـتخراج        ) شود  می دهینامها     هادگاه د یکشف دانش از پا   (يکاوداده . 2

 .]13[ازداده است ) الگو(دانش از قبل ناشناخته 

 ).9جان(گویند میيکاورا دادهها   ه مفید از دادهاي  فرآیند کشف الگو . 3

حجیم، جهت کشف روابـط نهفتـه بـا هـدف            هاي     ه داد يبندفرآیند انتخاب، کاوش و مدل     . 4

 . گوینديکاورا، دادهها   ه مالک پایگاه داديواضح و مفید، برا آوردن نتایج دست به

استخراج اطالعات و دانـش و  "تعریفی که در اکثر مراجع به اشتراك ذکر شده عبارت است از             اما  

یـک متـدولوژي    کاوي    داده. ]5[" بسیار بزرگ و پیچیده    هاي   ه از یک پایگاه داد    پنهان هاي  کشف الگو 
                                                

7 Machine learning 
8  : Fayad 
9  :  John 



کند که بر روي مهمترین اطالعات از        می کمکها      نباشد که به سازما     می  باال بسیار قوي و با پتانسیل    

 .]19[ نمایندخود تمرکز هاي   مخزن داده

هـا    هو روابط بین دادها   کشف الگو  ي برا ی گوناگون ی تحلیل هاي     است که از ابزار    ي فرایند کاوي  داده

 .]5[استفاده شودینی ب  اعتبار بخشیدن به پیشيکند که ممکن است برا  میاستفاده

و هـا   رونـد , الگوها, یک سیستمهاي     با کاوش  بر روي داده     ها      نکند تا سازما    می کمککاوي    داده 

کـاوي بـا اسـتفاده از تحلیـل     داده. کرده و بهتر تصمیم بگیرنـد بینی   آینده را کشف و پیش   هاي  رفتار

دهـد کـه      مـی  د و به سـواالتی جـواب      نمای  می وقایع گذشته یک تحلیل اتوماتیک و پیش بینانه ارایه        

 .در گذشته ممکن نبوده و یا به زمان زیادي نیاز داشتها   نپاسخ آ

کنند که متخصصان ممکن است بـه   میبینی    ی را کشف و پیش    پنهان هاي  الگوکاوي     داده هاي  ابزار

هـا    نرار ندهنـد و بـه آ  را مدنظر ق ها      نآ, باشدها      نخارج از انتظار آ   ها     دلیل اینکه این اطالعات و الگو     

 .]19[ دست نیابند

 

 ست؟ی چکاوي  حلقه داده3-5 

 : عبارتنداز نیز ارائه گردیده اند،1-3در شکل که کاوي   قدم اصلی حلقه دادهچهار

 .شکل تجاري را تعریف کنیمم صورت مساله و  -1

 .را به اطالعات و دانش تبدیل کنیمها   هاستفاده کنیم تا دادکاوي   از داده -2

 .قدامات الزم را در مورد اطالعات کسب شده انجام دهیم ا -3

  .کنیمگیري   نتایج را اندازه -4

 و رآیند تجـارت ـدر آمیختن آن با فکاوي    ل پیداست کلید موفقیت داده    ـهمانطور که از این مراح    

باشند و نتایج هر مرحله مانند یـک فرآینـد          می این مراحل بسیار به هم وابسته     . باشد  می کسب و کار  

باشد یعنـی هـر مرحلـه بـه نتیجـه و خروجـی                می یک ورودي براي مرحله بعد     اي  مرحلهتولید چند   

           .مرحله قبل وابسته است



 

 

                                                                              

  
 وسیله بهبه اطالعات ها   هتبدیل داد

 داده کاويها   روش
 

   
  ی کههای و جا تعیین مشکالت تجاري                انجام اقدامات الزم    

 تواند ارزشمند باشد میها   هتحلیل داد               آمدهدست بهبراي اطالعات 
       

  
 

  
 نتایجگیري  اندازه                     

  چرخه داده کاوي1-2شکل 
 

 کاوي  حلقه داده1-3ل شک
 

  تجاريهاي ناسایی فرصتش 3-5-1

شـود    مـی باشد که هنگامی در سازمان انجام       می  تجاري یک قدم بسیار مهم     هاي  شناسایی فرصت 

نواحی است که  وها   هشود و هدف آن تعیین زمین   ها    ات بتواند سبب انجام بهتر کار     ـکه افزایش اطالع  

توان بـا    می باشد را  میکاوي    داده این قدم که ورودي قدم    . ندتوانند باعث افزایش ارزش شو     میها     هداد

درواقـع هـدف تعیـین    . باشـند   نمیلزوما بهترینها      ن متفاوتی انجام داد که هیچ یک از آ        هاي  رویکرد

 .پتانسیل افزایش ارزش را داشته باشدها   هدرون دادهاي   نواحی است که الگو



ثبت  هاي     هم گرفت از مجموعه داد    ی تصم یزلید هاي    نوی، سازنده کام  10 مثال شرکت فرنچ   عنوان  به

شـرکت عالقمنـد    .  کند يد بهره بردار  ی خط تول  يد شده رو  ی تول یزلید هاي     شده در طول تست موتور    

 یکـ یم کنتـرل شـده الکترون     ی بـود کـه آن شـامل چـک و تنظـ            یند صـنعت  یک فرآ ینه کردن   یبه به 

 یند تست موتـور بـه معنـ   یفرآ هاي   هاز مجموعه داددر واقع هدف کشف دانش     .  بود یزلی د هاي    موتور

 .]10[بود %) 25در حدود (ند سفارشاتیکاهش زمان فرآ

 مراحـل روش   یتمـام . را مـورد اسـتفاده قـرار داد       ها     هگاه داد ین شرکت روش کشف دانش از پا      یا

 2زه داد تـا  ن مطالعه به شرکت اجایا.  مورد استفاده قرار گرفتی دو مرحله اضافعالوه بهکشف دانش  

زمـان  ) محاسـبه (ینـ یش بیل پـ ی آوردن مدل تکم   دست  به يکاربرد کشف برا  : ستم را توسعه دهد   یس

 .]10[ط یبان محیو کشف پشت%) 28 یقیک کاهش حقیبا (یواقع

براي انجام عملیات خود تکیـه  ها    ه تجاري از پیش به تحلیل حجم زیادي از داد         هاي  بعضی فرآیند 

 :  تجاري عبارتندازهاي ازجمله این فرآیند. دنگرد می شناسایی چرخه تعیین مرحله عنوان بهدارند و 

 انی و مشتر11 بازاربندي بخش -

 بازاریابی براي محصوالت جدیدریزي  برنامه -

 محصوالت و خدمات جدیدگذاري  قیمت -

 بازار هدف  ییو شناساتعیین  -

 مشتریانهاي   شناخت نارضایتی -

 یکپارچـه و  صـورتی  بـه بایـد  کاوي   شناسایی شده و داده تجاري بسادگی  هاي  در این موارد فرصت   

 .]4[ انجام شودها  توام با این فرآیند

آید کـه در درون سـطوح مختلـف           می از مشاهدات و سواالتی   کاوي     داده هاي  وروديبعضی اوقات   

آیـد از     مـی   بر اساس مشاهده مـوارد غیـر معمـول         که معموالً ها      ورودياین  . گیرد  می سازمان صورت 

 :از جمله این سواالت عبارتند از. دگرد می ف مدیران و افراد اجرایی ارائهطر

                                                
10  : French 
11  : Market Segmentation 



 . پاسخگو اتوماتیک باعث نارضایتی مشتریان شده استهاي آیا زمان انتظارزیاد سیستم -

 باشد؟  میالگوي مصرف فصلی در فواصل زمانی بلندمدت به چه صورت -

  انجام دهیم؟آیا  ما باید هزینه بیشتري براي خدمت دهی به مشتریان -

  شوند؟هی اراXتوانند با محصول   میچه محصوالتی -

د و بـدون وجـود یـک گـروه     گـرد  مـی  نبیشتر این مشاهدات هرگز ارائهها   هبدون دسترسی به داد   

اگر این گروه از نظر فنی هـم داراي اطالعـات     . شود  نمی بیشتر این سواالت هرگز پاسخ داده      پاسخگو

 .شود  مییهای و فرصتها   هین ایدباالیی باشند باعث افزایش چن

باشـد، ایـن رویکـرد        مـی  رویکرد دیگر شناسایی نواحی باارزش، مصاحبه با افراد کلیدي سـازمان          

توانـد بسـیار     مـی و ارزش اطالعات هنوز در سازمان جـا نیفتـاده اسـت   کاوي  هنگامی که مفهوم داده 

 تجـاري، افرادکلیـدي فرآینـد    هـاي  فرصتتوان با مصاحبه عالوه بر یافتن    می در واقع . ارزشمند باشد 

و ارزش اطالعات آن آشنا ساخت و یـک ارتبـاط دو طرفـه بـین گـروه         کاوي    تجارت را با مفهوم داده    

 .و افراد درگیر با فرآیند تجارت برقرار ساختکاوي  داده

ا هـ  ی که در باال بـراي شناسـایی فرصـت   های باید به این نکته توجه داشت که هیچ کدام از رویکرد      

 حتـی . تواننـد بهتـر عمـل نماینـد      مـی باشند و هر یک در مواقعی       نمی ارائه گردید لزوما بهتر از بقیه     

 بهتـر  هـاي  براي باال رفتن ضـریب اطمینـان و شناسـایی فرصـت    ها    توان از تلفیقی از این رویکرد      می

 .استفاده نمود

 کاوي  داده3-5-2

 و به اطالعـات بـراي انجـام اقـدامات الزم             تجاري سازمان را دریافت نموده     هاي  فرصتکاوي    داده

کـاوي    اینکـه ممکـن اسـت نتـایج داده    علـت  بهنکته مهم در این مرحله این است که    . کند  می تبدیل

 شود که نیاز به آشنایی با فرآیند تجارت داشته باشـد الزم اسـت در تحلیـل            پنهان هاي  منجر به الگو  

رزشمند حتما افراد آگاه به فرآیند تجارت نیـز دخیـل    آوردن اطالعات ا   دست  بهبراي  کاوي    نتایج داده 



و کـاوي   باید به نکـاتی توجـه داشـت کـه در موفقیـت داده         کاوي    همچنین در انجام داده   . ]4[ باشند

 :کسب اطالعات ارزشمند تاثیر گذار هستند از جمله این نکات عبارتنداز

 پنج رقمی هنگامی که به نه رقـم  هاي مثال استفاده از کد .  مناسبی ذخیره نگردند   صورت  بهها     هداد -

 .نیاز باشد

 تـاریخ  عنـوان  بـه مثال تاریخ تحویل در یک سیسـتم  . مختلفهاي     در زمینه ها     همغشوش شدن داد   -

تحویل مطابق برنامه باشد و در سیستم دیگر تاریخ تحویل واقعی باشد و ایـن نکتـه در نظـر گرفتـه                     

 .نشود

 ها   هعدم وارد کردن درست ومناسب داد -

بـراي تغییـر وجـود     هـاي   مخصوصا زمانی که انگیز،سازمانی به تغییر هاي      عدم تمایل برخی گروه    -

 .ندارد

آید دیگر قابل اقـدام نیسـت و     میبیرونکاوي   هنگامی که نتایج دادهدر نظر نگرفتن زمان، مثالً     -

 .فرصت از دست رفته است

 کاوي  مراحل داده3-5-2-1

 :باشدکه عبارتنداز  می نیز شامل مراحل مختلفیدر این چرخه خودکاوي  قدم داده

 .تعیین اطالعات گذشته . 1

هـاي    شوند و داده  میتصحیحها     ه داد هاي  دراین مرحله خطا  .  و پردازش اولیه   12ها  هتمیز کردن داد   . 2

را در  کـاوي     ان داده ـــ  درصـد از زم    60ا  ـت ت ـرحله ممکن اس  ـاین م  .شوند  می ایگزینـاه ج ـاشتب

 .]19[رگیردـب

 در آینـد  صورتی بهشوند باید   میآوري از منابع متفاوتی جمع ها     ه داد معموالً. ها دادهسازي    ارچهیکپ . 3

 .را بهتر انجام دادکاوي   مناسب ایجاد شود تا بتوان عملیات داده2يها هکه یک مخزن داد

 .هدفهاي   انتخاب مجموعه داده . 4
                                                

١٢  Data Cleaning 
۲  Data Warehouse 



 . جدیدهاي  مورداستفاده و تعیین ویژگیهاي یافتن ویژگی . 5

 .استفاده نمودکاوي  که بتوان براي دادهصورتی ها به  همایش دادن . 6

 .)غیره وبینی  بندي، پیش بندي، خوشه دسته(کاوي  انتخاب عملیات داده . 7

 ).و نظایر آن يبند خوشهعصبی، درخت تصمیم، هاي   شبکه(کاوي  انتخاب روش داده . 8

 .و جستجو براي یافتن الگوي مناسبکاوي  داده . 9

 . نامناسبهاي  آمده و حذف الگودست بهالگوي ارزیابی و تحلیل  . 10

 .اطالعات با ارزش و استنتاج ازها   هتفسیر نتایج داد . 11

 چـون  اصـوالً . باشـد   مـی نکته بسیار مهمـی ها   هباید توجه داشت که جمع آوري و محافظت از داد 

 هـاي   در قالبموجودهاي   کند ممکن است بسیاري از داده  میدر طول زمان تغییر  ها     هقالب و نوع داد   

در حالیکـه  . قدیمی از بین رفتـه و دور ریختـه شـوند       هاي      متفاوت باشند و همچنین بسیاري از داده      

همچنین به علـت اینکـه   . جدید به هیچ وجه کمتر نباشدهاي   از دادهها     هممکن است اهمیت این داد    

مشـتریان، کارفرمایـان،   از منابع مختلف داخلی و خارجی ماننـد کارکنـان شـرکت، مـدیران،       ها     هداد

بـه همـین دلیـل انتخـاب     . با هـم یکسـان نباشـد     ها     هپیمانکاران باشند باز هم ممکن است قالب داد       

از اهمیت بسـیار بـاالیی    کاوي     استفاده در داده   منظور  بهها      نقالب آ سازي    درست و یکپارچه  هاي      داده

 بـــه اختصـــار نشـــانرا کـــاوي  تـــوان مراحـــل داده  مـــی2-3در شـــکل .باشـــد  مـــیبرخـــوردار



.]20[داد

 
  مراحل داده کاوي2-3شکل 

 انجام اقدامات 3-5-3

شود   میگرفته شده و اقدامات الزم انجامکاوي    و اطالعات حاصل از داده    ها    در این مرحله خروجی   

 مطـرح اسـت ایـن    سوالی کـه اینجـا  . شود میگیري   اندازهدر مرحله بعد  این اقدامات  هاي  و خروجی 

 هـم  بـه است که چگونه اطالعات حاصله را با فرآیند تجارت یکپارچه ساخته و یک اقـدام یکپارچـه و        

 . ایجاد کنیمکاوي  پیوسته با مراحل دیگر در چرخه داده

ممکن است بعضـی  . تمامی افراد مسئول در فرآیند تجارت باید نیاز به اطالعات را احساس نمایند         

چندان توجهی نداشته باشند ولی باید به ایـن نکتـه           کاوي    به استفاده از نتایج داده    سازمان  هاي      گروه

ایج آن اسـتفاده کننـد وگرنـه    ـ تجاري باید از نتهاي فرآینددر موفق  کاوي    توجه داشت که براي داده    

بـه  البته باید این اصل را نیز مد نظر قرار داد که موفقیـت، موفقیـت        . مفهوم خواهد بود    بی کاوي  داده

منـدي    در هر قسمت از سـازمان باعـث عالقـه         کاوي    یعنی موفقیت استفاده از نتایج داده     . همراه دارد 

 .شود میکاوي   سازمانی براي استفاده از دادههاي دیگر واحد

Data Cleaning 

Data Integration 

Databases 

Data Warehouse 
Task-relevant Data 

Selection 

Data Mining 

Pattern 
Evaluation 



 نتایجگیري  اندازه 3-5-4

گیـري    انـدازه  .شـود   مـی  ی جهت بهبود مستمر   های  در واقع باعث فراهم آمدن بازخورد     گیري    اندازه

با وجـود ایـن     . باشد می سندي بر موفقیت یا عدم موفقیت آن       وکاوي     بر علت انجام داده    توجیهی

 .شوند  مینادیده و کم اهمیت گرفتهها   نمعموال در سازماکاوي  مرحله از داده

 کوتاهترین زمانی کـه   عموماًگیرد و  می گسسته صورت صورت  بهگیري    معموال اندازه ها      ندر سازما 

باشد در صورتیکه در بسـیاري از مواقـع اسـت         می شوند ماهانه   می  تهیه ها  گزارش وها    گیري  اندازه

گیـري     رویکردي که براي اندازه    .شود که فرصت انجام اقدام الزم از دست برود          می این زمان باعث  

کـاوي     کـه خـود از مباحـث داده        13گیرد عبارت است فرآینـد تحلیـل همزمـان          می مداوم صورت 

 .باشد می

گیـري   گذشـته انـدازه  هـاي     داده: مناسب به عواملی بسـتگی دارنـد کـه عبارتنـداز          ري  گی     اندازه

کـاوي   ، ماهیـت فرصـت داده  ها ه، در دسترس بودن و موجود بودن داد) براي تحلیل روندها مخصوصاً(

نتایج یک بازاریابی   گیري    حال اگر بخواهیم به یک مثال در مورد اندازه        . شده و وضعیت فعلی سازمان    

 : زیر را در نظر بگیریمهاي  لتوانیم سوا  میکنیماشاره 

 ی منجر به جذب مشتریان سودآور شده است؟ بازاریابآیا این روش  -

  آیا وفاداري مشتریان جدید بیشتر از متوسط است؟ -

 کنند و اگر پاسخ مثبت است به چه میزان؟  می آیا این مشتریان محصوالت متفاوتی خریداري -

 کنند؟  میدی را باهم خریان چه نوع محصوالتیمشتر -

 اند؟  آمدهدست به چند درصد مشتریان وفادار از این طریق بازاریابی  -

  هستند؟یان وفادار سازمان چه کسانیمشتر -

 در آینده سوالکاوي  بنحوي در مورد چگونگی استفاده از نتایج داده   ها    گیري  این اندازه  ازهر کدام   

 هـاي  و مقایسه آن با گذشته باعث ایجاد فرصـت کاوي  یج دادهو بررسی نتا  ها    گیري این اندازه . کند می

                                                
١٣ On-line Anaiytical Pracess(OLAP)  



ایـن بـدان معنـی اسـت کـه پـس از مرحلـه        . شود میکاوي   تجاري جدید و شروع مجدد چرخه داده      

دوباره و از نو شروع به کار کرده و هیچ وقت به اتمام نرسیده و همـواره           کاوي    چرخه داده گیري    اندازه

 . ماند  میدر این دور باقی

  يکاو آمار و داده3-6

 ی درك خوبي آمارهاي   باید از روش14کاو است و یک دادهي اساساً یک رشتۀ کاربرديکاوداده

 این يبرقرار.  برقرار گردداي هرابطاي   رایانهشود بین آمار و علوم تالش میيکاودر داده. داشته باشد

 يدشوار بودن تبدیل مفاهیم نظر و غیرواضح و یارتباط به دلیل وجود یک سلسله از فرضیات ضمن

اي   رایانه فراوان در ادبیاتهاي   و به دلیل وجود الگوریتميدر ادبیات آماراي   رایانههاي  به الگوریتم

 يکاو دادههاي   کاري برای محاسباتهاي   و الگوریتمي درست از مدلسازیلذا داشتن درک. دشوار است

 . استيضرور

 هاي  ، سريی از قبیل معادالت رگرسیونهایی  لو مدها   الگوصورت به غالباً يکاوروابط در داده

 نیز همانند آمار غالباً يکاودر داده. شوندو غیره ارائه میها  ها، گرافيبند، ردهها ه، خوشیزمان

 اي نمونه از جامعه هستند که به تبع بزرگ بودن جامعه با اي نمونهشوند،  که تحلیل میهایی  هداد

 .کند بروز میهاي   حجیم مشکالت تازهاي   هدر هنگام کار با مجموعه داد. اجه هستیمحجیم مو

 دیگر یشود و برخمربوط میها   ه دادی یا فراخوانيساز از این مشکالت به نحوه ذخیرهیبرخ

 حاکم هاي   لو مدها   مناسب و استخراج الگویدر زمانها   ه مانند نحوة تحلیل دادیمربوط به مسائل

و روابط مطلوب در یک مجموعه ها   ل فرآیند کاوش الگوها، مدیبه طور کل. ]4[ استها   هر دادب

 :داده شامل مراحل زیر است

 معین ساختن طبیعت و ساختار مورد نظر   .1

 انتخاب یک تابع ی، یعنها ه متفاوت به دادهاي   در مورد میزان برازش نمایشيگیرتصمیم .2
 امتیاز

                                                
14 Data Miner 



  تابع امتیازيساز بهینهي برایریتماتخاذ یک فرآیند الگو .3

  موثر الگوریتمي اجرايبراها   ه در مورد اصول مدیریت داديگیرتصمیم .4

ها   ه مدیریت دادهاي   و راهکاريساز بهینههاي  ، روش15و الگوها، توابع امتیازها   لبا توجه به اینکه مد

در آمار ها   ه با توجه به اینکه ماهیت داددهند، را تشکیل میيکاو دادههاي   الگوریتمیچهار مولفه اصل

 ی خاصهاي   ویژگیي که داراي آمارهاي   از روشی به برخيکاو متفاوت است، دادهيکاوبا داده

 که مورد توجه ي آمارهاي   آن دسته از روشيپارزن برا. دهد نشان میيباشند توجه بیشتر می

 مورد هاي   از ویژگیییک.  نموده استپیشنهاد را 16ير کاوش آماهاي  قرار دارند، نام روشها  کاو داده

 نسبتاً هاي   لاز این رو به استفاده از مد. استها   ن تعبیر آی، سادگيکاو در دادهي آمارهاي  توجه روش

با تعداد ها   ن که در آي موارديکاودر داده.  وجود دارديگرایش زیادها  ساده و قابل تعبیر مانند گراف

 یک فرآیند يکاو دادهیاز طرف.  متغیر، مدل و یا فرضیه مواجه هستیم، فراوان استيبسیار زیاد

شوند و اطالعات جدید کشف میها   ه که در خالل تحلیل دادی است به این معني و تکراریاکتشاف

ها   بار زیاد،هاي   هشوند و این کار ممکن است با داد جدید ارائه میهاي   ه اصالح و فرضیی قبلهاي   هفرضی

 هاي   ل و تحلیی محاسباتهاي   ل باال، تحلیی محاسباتی با کارایهایی لذا از دیدگاه آمار روش. تکرار شود

، به ي آمارهاي   روشی بر بعضيکاوتاکید بیشتر داده.  هستنديکاو، مورد توجه خاص دادهیتقریب

 هاي   از روشهاي   گسترد نیست و در عـمل از طیفي آمارهاي   عدم استفاده از سایر روشیمعن

 .]4[شود استفاده میها   ه تحلیل دادي برايآمــار

 بنابراین. باشندمرتبط میها   ه داديبند تحلیل و مدلهاي   هر دو با روشيکاوآمار و داده

 از نویسندگان در پاسخ ی، یکیبه عنوان یک شوخ.  بین این دو رشته وجود داردياشتراك زیاد

. " بهتریهمان آمار است، اما با یک نام خیل"کند که  بیان می" چیست؟يکاوهداد"سوال اینکه 

بر هم کنش . باشد آمار میيکاومــورد استفــاده در داده هاي   ه از رشتیهمانطور که گفتیم یک

                                                
15 Score functions 
16 Statistical Methods Mining 



 از ي شده است و مورد عالقه بسیاری آمدن موضوعات فراوان تحقیقاتوجود بهاین دو رشته سبب 

 .قرار گرفته استها   نآماردا

 ی، الیروب17ها ه از صید دادی به عنوان یک مترادفيکاوبه دادهها   ن آماردای یک مدت طوالنيبرا

 ي یک معناي دارايکاو این موارد دادهیدر تمام. مطرح بوده استها   ه دادي و دستکار18ها هداد

 . استی منفیضمن

 تحقیق ي که برا" دست اولهاي   هداد" هاي   هبا دادها   نآماردا. استها   هیک تفاوت در نوع داد

ا داده. کننداند، کار میو تولید شده يآور  جمعی خاصهاي   فرضیدرست هاي   هتحلیل داد"با ها  کاوام 

. کننداند، کار می شدهي گردآوریکه اغلب از منابع مختلف "اي ه    مشاهدهاي   هداد" و یا 19"دست دوم

اند و اغلب با  شدهیمخفها   ه است، که در داديع مورد عالقه و اطالعات مفیدمنظور پیدا کردن وقای

 . ندارنداي هاند، رابط شدهيآوربخاطر آن جمعها   ه که دادیاهداف ابتدای

هـا    ه از پایگـاه داد    یسر و کار دارد و همچنین بعضـ       ها     ه از داد  ی با حجم وسیع   يکاو داده یاز طرف 

 موضـوع  يکـاو جهت درك بهتر و کاملتر تفاوت آمار و داده.  را ندارنديآمار هاي   هساختار مناسب داد  

 .ح شده استیر تشریدر ز

 ها ه حجم داد3-6-1

 .کوچک و متوسطها   هحجم داد: آمار

 .بزرگها   هحجم داد: کاوي داده

 ها ه نوع داد3-6-2

 انـد  شـده  يآور جمـع ک سـوال خـــاص   یـ ا پــاســـخ دادن بـه   یک مدل ی آزمون  يبراها     هداد: آمار

 ).دست اول هاي   هداد(

 .يمورد هاي   لمطالعه کنتر -1

 .ها شیطرح آزما -2
                                                

17 Data fishing 
18 Data dredging 
19 Secondary Data Analysis 



 .ی نظر خواهیبررس -3

 .يا مطالعه مشاهده -4

 هـاي     هداد(شـوند    ي مـی  نده نگهـدار  یممکن آ  هاي     ه استفاد ي برا یکی الکترون طور  بهها     هداد: کاوي  داده

 ).دست دوم

 .يتبادالت تجار هاي   هداد -1

 .نترنتیک ایتراف يها   هداد -2

 .یمکالمات تلفن هاي   هداد -3

 .یپزشک هاي   هداد -4

 ها ه پردازش داد3-6-3

 .یدست هاي   روش :آمار

 .ردیگ  میوتر صورتیتوسط انسان به کمک کامپها   هپردازش داد -1

 .اٌ خودکاریقو هاي   روش :کاوي داده

 .ردیگ  میصورت با کمک انسان يوتریکامپ هاي   تمیتوسط الگورها   هپردازش داد -1

 ف معمولی وظا3-6-4

  :آمار

 .برازش مدل -1

 .آزمون مدل -2

 .ینیش بینان و پیفواصل اطم -3

 :کاوي داده

 .جستجو و شناخت الگو ها -1

 .بندي دسته -2

 قی اهداف تحق3-6-5



  :آمار

 . بهتريآمار هاي   توسعه روش -1

 . روش هایاضی و ريمطالعه خواص آمار -2

 :کاوي داده

 .فی وظايعتر جهت اجرایو سربهتر  هاي   تمیتوسعه الگور -1

 .کاوي داده هاي   تمیتجربه الگور هاي   مطالعه عملکرد -2

 

 دهد؟  می انجامي چه کارکاوي   داده3-7

نام خود را از شباهت بین جستجو براي یافتن اطالعات با ارزش تجاري در یـک پایگـاه   کاوي    داده

و کاویـدن کـوه بـراي       ) عات بـزرگ  مثل یافتن محصوالت مرتبط در یک پایگاه اطال       ( اطالعات بزرگ 

 .]21[اصلی سنگ معدن گرفته است هاي   یافتن رگه

 یـافتن  منظور بهیند شامل حرکت و یا جستجوي هوشمندانه در یک حجم بسیار بزرگ             آهر دو فر  

آمـاده   کـامالً انـد   با حمایت سه تکنولوژي که به مرحله بلوغ رسیدهکاوي    روزه داده ـام .باشد  می ارزش

 : این سه تکنولوژي عبارتند از.باشد می استفاده

 حجیمهاي   دادهسازي  آوري و ذخیره جمع -

  با قدرت پردازش چندگانههاي  کامپیوتر -

 کاوي  پیشرفته دادههاي  الگوریتم -

هـوش   , ذکـر شـده و علـومی نظیـر آمـار      هـاي   در دهه اخیر با حمایـت تکنولـوژي       کاوي    داده

 .دي یافته استمصنوعی و یادگیري ماشین توسعه بسیار زیا

 بـه  کاوي  دادههاي  و روشها   بردر از کای، برخ )دهد ی چه کار انجام م    کاوي  داده( اتی عمل 1-3در جدول   

 .ک آورده شده استیتفک

 



 عملیات کاربردها هاروش
 بندي  دسته-1  مشتریانبندي  دسته-1 یعصب هاي   ه شبک-1
 یبین  پیش-2  مشتریاني نگهدار-2 گیري  درخت تصمیم-2
 بندي  خوشه-3  تخلفاتی شناسای-3 ی نزدیکترین همسایگ-3
  تخمین-4 ی اینترنتهاي   تحلیل سایت-4  تحلیل خوشه-4
 هامتغیر تعیین ارتباط -5 یدر بازاریابها   ه تحلیل داد-5  استنتاج قانون-5
  ......-6   بازار بورسهاي  روندبینی   تحلیل و پیش-6  الگوریتم ژنتیک-6

 کاوي داده هاي   و روشها   ات، کاربردی  عمل1-3ول جد  

 کاوي ات دادهی  عمل3-8

ح ی کامل تشـر  صورت  بهل  ی قادر به انجام آن است در ذ       کاوي   داده روش را که    یاتیمجموعه عمل 

 .اند شده

 20 و پیشگوییبندي دسته  3-8-1

 عملیاتی است که بندي هدست.  است کاوي   در داده   رایج و مورد استفاده      یکی از عملیات   بندي  دسته

بـزرگ و پیچیـده بـه کشـف     هـاي     سازد که در حل مسائل خـاص در مجموعـه           می را قادر ها      نسازما

مشـخص  هـاي    را بـه قسـمت  ها     هباشد که مجموعه داد     می  فرآیندي بندي  دسته.  دست یابند  هاي  الگو

 بـه دو گـروه بـا    شتریان یک شرکت بیمـه را بـر اسـاس خصوصیاتشـان       مبراي مثال   . کند  می تقسیم

 بنـدي   در واقع مشتریان این شـرکت را دسـته       با این کار  . شوند  میریسک باال و ریسک پایین تقسیم       

 .ندا دهش

  مـثالً ،باشد میها   هرسد گذاشتن حدي براي دست     می  به نظر  بندي  ترین روشی که براي دسته     ساده

درآمـد پـایین تـر از آن را بـه یـک      افراد با درآمد باالي مقداري مشخص را به یک دسته و افـراد بـا          

 . ي دیگر تخصیص دهیم دسته

تواننــد جهــت   مــیکــه هــایی   روش از ي، تعــداد)1998(22ی، مــولر و چرکاســک)1997(21شــلیم

ر یـ  و نظیعصـب  هـاي    هم و شـبک یدرخت تصـم :  برده شوند، شامل کار  به بندي   مسائل دسته  کاوي  داده

                                                
 ٢٠ : Classification and Prediction 

21  : Mitchell 
22  : Muller and Cherkassky  



. شـوند   مـی  بـرده  کار  به یمهندس هاي     هنیاز زم  هاي    منه گسترد بر دا ها     روشن  یا. ه کردند یرا ارا ها      ینا

 مناسب یخروج يساز  و آشکار ها      کشف الگو  يبراها      در کنترل بازخورد   یعصب هاي     ه نمونه، شبک  يبرا

 .شوند  می بردهکار بهکنترل شده 

 س مجموعهدر گام اول، یک مدل بر اسا. باشد میاي مرحلهیک فرآیند دو ها   ه دادبندي دسته

 از رکوردها، ی آموزشهاي   همجموعه داد. ساخته شده استها   ه موجود در پایگاه دادی آموزشهاي   هداد

هر . اندباشد، تشکیل شدهمیها   ه از صفات یا جنباي ه که شامل مجموعیو یا اشیائها   ل، مثاها هنمون

م برچسب کالس مشخص شده  از صفات به ناینمونه یک برچسب کالس معلوم دارد، که در یک

 طور به گویند، که ی، یک نمونۀ آموزش23ی آموزشهاي   ه مجموعه دادهاي   هبه هریک از نمون. است

باشد، این  مشخص میی که برچسب کالس آموزشیزمان. شود  میانتخابها   ه از مجموعه دادیتصادف

 ي از یادگیرينوع دیگر. نامندمی)  با ناظريیادگیر(24 نظارت شدهي را یادگیريمرحله از یادگیر

 نامعلوم یباشد، که در آن برچسب کالس هر نمونه آموزشمی)  بدون ناظريیادگیر (25بدون نظارت

 و بندي  از قواعد دستههایی  ساخته شده به فرمهاي   ل معمول، مدطور به). 26يبندخوشه: مانند(است 

 .شوند نشان داده می27درخت تصمیم

 را در نظر بگیرید، ي اعتبارهاي  شامل اطالعات مشتریان کارتها   هگاه دادبه عنوان مثال یک پای

از .  و خوب ساخته شوندی عالي مشتریان به نرخ اعتباربندي تواند جهت دسته میبندي قواعد دسته

 . جدید استفاده کردهاي   ه نمونه داد،بندي توان جهت دستهاین قواعد می

 يقواعد یادگیر. شود  میسب مشتریان جدید استفاده شدهامن بندي  دستهيدر گام دوم مدل برا

 کالس اعتبار ی پیشگویيتوانند برا مشتریان موجود حاصل شده است، میهاي   هکه از تحلیل داد

 .مشتریان جدید یا آینده مورد استفاده قرار گیرند

                                                
23 : training data set 
24 : supervised learning 
25 : unsupervised learning 
26 : Clustering 
27 : Decision trees 



 بندي د، که دسته هستنی از مسائل پیشگویی و رگرسیون دو نوع اصلبندي ، دستهیاز نقطه نظر کل

 که رگرسیون جهت یگیرد، در حال مورد استفاده قرار میی مقادیر گسسته و اسمیجهت پیشگوی

 برچسب ی پیشگویي را برایگیرد در اینجا ما پیشگوی مقادیر پیوسته مورد استفاده قرار مییپیشگوی

 .کنیم میی معرفیگوی مقادیر پیوسته را به عنوان پیشی پیشگویي و برابندي کالس به عنوان دسته
 و ي، ارتباطات، کشاورزی، پزشکي، بانکداری در بازرگاني زیادهاي   کاربردی و پیشگویبندي دسته

 .غیره دارد

 يبندهدستاول، یک مدل .  در نظر گرفتاي مرحلهتوان به عنوان یک فرایند دو  را میبندي دسته

تواند به فراهم کردن یک  مییچنین مدل. شود ساخته میی آموزشهاي   هبا توجه به مجموعه داد

 از درخت تصمیم، هایی به فرمها   ل معمول، این مدطور به.  گمشده کمک کندهاي   هدرك بهتر از داد

تواند، سپس مدل می. شود نمایش داده میی ریاضهاي   لیا فرمو) IF-THEN(آنگاه -قوانین اگر

 برچسب کالس نامعلوم هستند، مورد ي که دارا جدیدهاي   ه کالس  دادهاي   برچسبیجهت پیشگوی

 .استفاده قرار گیرد

 بندي دسته هاي    روش3-8-1-1

 : عبارتند ازيکاو در دادهبندي  دستههاي  روش

  چند گانهیرگرسیون خط -1
 رگرسیون لجستیک -2
 يتحلیل ممیز -3
 بیز ساده  -4
 یعصب هاي   هشبک -5
  تصمیمهاي  درخت -6
7- K -ی نزدیکترین همسایگ 

 . بزرگ پرداخته شده است هاي   ه مجموعه دادي برابندي  دستههاي  به مقایسه روش 2-3در جدول 

 

 
 



 هاي   هرفتاربا داد سرعت توسعه يسرعت یادگیر قابلیت تفسیر دقت 
 گمشده

 متوسط زیاد زیاد زیاد متوسط  چند گانهیرگرسیون خط

 متوسط زیاد زیاد زیاد متوسط رگرسیون لجستیک

 متوسط زیاد زیاد متوسط متوسط يتحلیل ممیز

 زیاد زیاد زیادو متوسط زیاد زیادو متوسط بیز ساده

 متوسط زیاد کم کم زیاد یعصب هاي   هشبک

 زیاد زیادو متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط  تصمیمهاي  درخت

k-ی نزدیکترین همسایگ 
 

 متوسط وکم کم زیاد کم زیادو متوسط

 ديبن دسته هاي   سه روشی مقا2-3جدول 

 

 

 بندي  خوشه3-8-2

کـار گرفتـه    تصـادفی بـه  هـاي     ها است که در کشف       بندي یکی از مهمترین ابزار کشف داده        خوشه

. شـود  در حال حاضر، اخذ دانش یک گلوگاه عمده در فرآیند مهندسی دانش محسـوب مـی   .شود می

عنـوان روشـی بـراي     ا، بهه کاوي با هدف استخراج دانش از داده     یادگیري ماشین و داده   هاي        الگوریتم

بندي است که بـراي   یک رهیافت متداول در این زمینه روش خوشه . باشند  حل این مشکل مطرح می    

جدیـد بـا    هـاي    تواند تصمیمات نمـادینی را بـه نمونـه        بندي می   بندي یا کالس    گیري یا دسته    تصمیم

 .[A]موجود منتسب کنند  هاي   استفاده از نمونه

ي به واسطه قابلیت درکی که در خود نهفته دارند، از اقبال خـوبی برخـوردار               بند  خوشههاي        روش

هـاي     فهم قلمـرو، درك قابلیـت  : باشد وجود قابلیت درك از جهات گوناگونی حائز اهمیت می    . اند  شده

 هـاي    تواننـد از روي خوشـه     بندي، توجیه تصمیم و باالخره و جـود قـوانین نمـادینی کـه مـی                 کالس

 .[A]کار گرفته شوند  گیري مبنی بر قوانین به و سپس در یک سیستم تصمیماستخراج شده 



شـود    مـی این عملیات هنگامی اسـتفاده . 28باشد  می  در واقع یک عملیات غیر نظارتی      بندي  خوشه

در مـورد  بینـی   باشیم بدون اینکه از قبل پـیش   میمشابههاي      ی از داده  های    ه یافتن گرو  دنبال  بهکه ما   

 یـافتن  دنبـال  بـه شود کـه    می هنگامی استفاده معموالًبندي خوشه. وجود داشته باشیم  مهاي      شباهت

مشتریان در هاي     توان شباهت   می براي مثال . اند شناخته نشده  ی از مشتریان هستیم که قبالً     های    هگرو

 .  مشتریان و تشخیص خدمت جدیدي جستجو نمودبندي  گروهمنظور بهاستفاده از تلفن همراه را 

یکـه هـر   طور بـه و یا اقالم وجود دارنـد  ها   ه از دادهاي  ه عملی است که در طی آن گرو    بندي  شهخو

شوند و اعضاي داخل خوشه نیز باید داراي شـباهت ذاتـی بـا هـم       میمورد به یک خوشه نسبت داده 

به  مشخص باشد و براي هر جفت از موارد قابـل محاسـ            شباهت باید کامالً  گیري    باشند و معیار اندازه   

 .  بین اقالم آن خوشه وجود دارد29بنابراین در هر خوشه یک خود شباهتی. باشد

 بسیارزیاد، ابعاد بسیار بزرگ و سـاختار    هاي  داده بسیار بزرگ ممکن است شامل متغیر      هاي      پایگاه

 هـاي   تواننـد الگـو     نمی مستقیم هم کاوي     داده هاي  یکه حتی بهترین روش   طور  بهبسیار پیچیده باشند    

در خیلی از موارد مشکل این نیست که الگویی براي کشـف            . را استخراج نمایند  ها      نداري در آ  معنی  

بـراي حالتیکـه   کـاوي    دادههـاي   روششدن وجود ندارد و در واقع تعداد زیادي الگو وجود دارند ولی          

 .کند  نمیالگویی کشف) آزمون فرضی(شود   میبراي جواب دادن به سوالی استفاده

 هـاي   معیـار  عنـوان   بـه ی کـه از قبـل       هـای    متغیر وسیله  بهی ممکن است افراد، جامعه را       در بازاریاب 

هـا    ه پیچیـدگی پایگـاه داد  دلیـل  بـه در حالیکه ممکن است  .  نماییم بندي  شناختیم دسته   می مناسبی

درایـن  . نداشته باشیمها     ه کننده و یا چگونگی تعیین و یا خوش        بندي   دسته هاي  نظري در مورد متغیر   

 .]4[ رویم  میبندي  خوشههاي  روشنه موارد است که به سراغ گو

مثـل  کـاوي      داده هـاي   براي اکثر روش  . ]21[ غیر مستقیم است  کاوي     داده روش یک   بندي  خوشه

عصبی، با یک مجموعـه آموزشـی شـروع کـرده و بـه کمـک ایـن             هاي      و شبکه گیري    درخت تصمیم 

                                                
٢٨ Unsvpervised Operation 
٢٩  Self Similarity 



 سـپس از ان مـدل بـراي        .ایجـاد گـردد    ،هـا    هدادبنـدي     براي بخش  یک مدل    شود  می مجموعه سعی 

 . استفاده شود جدید هاي داده بینی پیش

 مسـتقل و  صـورت  بـه هـا   از قبل وجود ندارد و در واقـع متغیـر    اي ه هیچ دست  بندي  درروش خوشه 

هسـتیم کـه بـه هـم     هـا    هی از دادیهـا  ه گـرو  دنبال  بهبلکه ما در اینجا     . ]21[ شوند  نمی وابسته تقسیم 

هـا    نرا بهتـر شناسـایی کـرد و بـر مبنـاي آ           ها    توان رفتار  میها     د و با کشف این شباهت     شباهت دارن 

 .طوري عمل کرد که نتیجه بهتري حاصل شود

 اطالعـات، یـک   نهـایی شود که مصـرف کننـده     می براي این انجامبندي  خوشههاي  روشدر واقع  

هـا   برخـی بازاریـاب  . دن است داشته باشداددر حال رخ ها   همنظر مناسب از اتفاقاتی که در پایگاه داد    

که همانطور که پرنده از باال بر     اند     را مانند پرواز و مشاهده با چشمان پرندگان بیان کرده          بندي  خوشه

 اطالعات مفیـدي در موردکسـب   بندي منظره پایین خود تسلط دارد بازاریاب هم با استفاده از خوشه        

 .]5[ آورد  میدست بهو کار خود 

  مثـال  عنـوان   بـه . گیـرد   مـی  دیگري نیز صـورت   هاي       استفاده بندي  ر بعضی موارد از خوشه    البته د 

 مـثالً . تفاوت چشـمگیر دارد اسـتفاده نمـود   ها   هی که با سایر دادیها ه براي دادبندي  توان از خوشه   می

اه یا یکسري فروشـگ .  دالر در ماه دارند به غیر از یکی   100یکسري از مشتریان همگی خریدي باالي       

جـز دو فروشـگاه کـه     هاند ب   بوده A درصد درسال گذشته براي محصول       100همگی داراي سودآوري    

 . ]5[ توان ریشه را بررسی نمود  میمتفاوتهاي   پس از تعیین این داده

 بنـدي   این مساله یـک مثـال سـاده از خوشـه          . دو بعدي را بیان کرد     اي هلتوان مسا   می براي مثال 

روي یـک نمـودار دو   هـا     هدو متغیر وجود دارد و نمـایش خوشـ          تنها باشد وعلت آن این است که      می

حتی براي مواقعی که سه متغیر هم وجود دارد هم نشـان دادن نقـاط در     . باشد  می بعدي بسیار ساده  

 داراي ابعـاد کمـی      بنـدي   ولی اگر تمامی مسـائل خوشـه      . باشد  نمی یک مکعب سه بعدي کار سختی     

وابعـاد  هـا    در واقع هرچه متغیر   .  وجود نداشت  بندي   پیچیده خوشه  هاي  شاید نیازي به الگوریتم   بودند  

 و دید ما نسـبت بـه فاصـله دو نقطـه کـاهش           ها     همساله زیاد شود توانایی ما در نمایش گرافیکی داد        



یـانگر   بعدي داریم که هـر متغیـر آن ب  N متغیر داشته باشیم در واقع یک فضاي N  اگر ما . یابد می

 بعدي اسـت و هـر داده    Nهرعدد هر متغیر بیانگر فاصله از محور آن متغیر در فضاي            . یک بعد است  

 یک بردار در این فضا نمایش داد که ازمبدا بـه نقطـه حاصـل از آن داده درفضـا            صورت  بهتوان    می را

               . شود  میوصل

 ولی اگر بخـواهیم بـراي ایـن افـراد لبـاس      .دهد  میشکل این نمودار یک ایده خام از شکل افراد    

براي چگـونگی   اي مطالعه در کشور ایاالت متحده اخیراً.  بیشتري نیاز استهاي گیري  بدوزیم به اندازه  

مختلـف  هـاي     افراد نظامی صورت گرفته است و هدف از ایـن کـار کـاهش انـدازه         هاي  طراحی لباس 

 .باشد میها   نیکل افراد به آ متناسب با ههاي در انبار و تعلق لباسها  لباس

 100 نفـر از اشـکال بـدن افـراد تشـکیل شـد و بـیش از        3000هـا    هبراي این کار یک پایگاه داد     

 30 میـانگین -K بـه نـام  بنـدي   خوشـه هـاي  براي هر نفر صورت گرفت و از یکـی از روش        گیري    اندازه

.  میـانگین اسـت  Kگـوریتم   در ال ها     ه یا همان تعداد خوش    Kاولین کار مشخص کردن       . استفاده شد 

 هـر . شـوند   مـی تعیینها    هیا میانگین خوش    مقادیر اولیه مرکز ثقل    عنوان  به (Seed) مقدار   Kسپس  

 تواند یکـی از نقـاط واقعـی باشـد مـثالً           می یک مرکز . باشد میها    گیري  مرکز ترکیبی از مقادیر اندازه    

سپس هر رکـورد   . باشد  نمی مطلب یک الزام واقعی یکی از افراد نظامی باشد ولی اینهاي  گیري  اندازه

سـپس  . شـود   مـی و یا داده با توجه به اینکه به کدام مرکز نزدیکتر است به یک خوشه تخصیص داده  

تـا زمـانی کـه مراکـز     . شـود   مـی  مراکـز جدیـد تعیـین   عنوان بهجدید هاي   خوشه) یا میانگین(مرکز  

در . (یک خوشـه بـه خوشـه دیگـر برونـد      ست ازباشد بعضی نقاط ممکن ا   می در حال تغییر  ها     هخوش

هـا    هبعد از تعدادي تکرار مرکـز خوشـ  ). کند نه خود نقاط  میاست که تغییرها   هواقع این نواحی خوش 

 . جدید نظامی استهاي لباسهاي   همان اندازهها   هماند و این انداز  میکند و ثابت  نمیدیگر تغییر

میانگین یا از نوع خـاص   K -  آماري مثل الگوریتمهاي روش از نوع  معموالًبندي  خوشههاي روش

عملیـات انجـام   , ولی روش مورد نظر از هر نوعی که باشد  . باشد  می عصبیهاي       شبکه هاي  از الگوریتم 

                                                
٣٠  K-mean 



انـد    مراکزشان مشخص شـده وسیله بهکه ها   ههر سابقه در مقایسه با یکسري خوش      . شده یکسان است  

ن نزدیکتر است و ایـن باعـث تغییـر    آگیرد که به   میتعلق اي خوشهه گیرد و ب  میدر یک خوشه قرار  

شـود و    مـی ایـن کـار آنقـدر انجـام       . شود که شیئ جدید به آن تعلق گرفته است          می اي  خوشهارزش  

هـا    هی کـه بـه  خوشـ    یهـا   هداد(گیرند تا جواب بهینه حاصل شـود          می تعلقها     هآنقدر به خوش  ها     هداد

 زیـرا  ،شوند  مینزدیک است تخصیصی دادهها      نکه به آ   اي  خوشهز دوباره به    نیاند    تخصیص داده شده  

از آنجاییکه مرکز و ارزش خوشه در حال تغییر است ممکن است دیگر داده به مرکـز جدیـد خوشـه                    

 ).مورد نظر نزدیک نباشد

ی در یهـا  ه خوشـ  دنبـال   به مثال اگر    عنوان  به باید عوامل متعددي را تحلیل نماییم        بندي  در خوشه 

 میـزان  ،میزان مراجعه در هر مـاه : از جمله عوامل مهم عبارتند از, سوپر مارکت باشیمهاي   بین مغازه 

 مدت زمان باقی ماندن در مغـازه و روش پـول          ، میزان خرید از هر نوع محصول      ،خرید در هر مراجعه   

 .دادن

 میانگین  - K تمی الگور3-8-2-1

میـانگین    Kروش. باشـد   مـی ار متداول در عمل میانگین یک روش تشخیص خوشه بسی Kروش

دهـیم    میدر اینجا ما براي آسانی حالت دو بعدي را شرح      . گیرد  می مختلف صورت هاي      خود به شیوه  

. باشـد   مـی  تعداد ابعـاد فضـا بسـیار بیشـتر از دو بعـد     ولی باید در ذهن داشت که در واقعیت معموالً   

 نمایش داده شود بـا یـک بـردار    , X2 ) (X1 ردار دو بعدي اینکه نقاط با یک بجاي به  دیگرعبارت به

N صورت به بعدي ( X1 , … , Xn )ولی روش انجـام کـار در هـر دو حالـت یکـی      . شوند  می بیان

 .است

در الگـوریتمی کــه  . کنــیم  مـی انتخــابهـا    ه مراکـز خوشــ عنــوان بـه  تقطـه اولیــه را  Kدر ابتـدا  

هـا     ه مراکز خوش  عنوان  به نقطه را    K ارائه داد اولین       بندي  اولین الگوریتم خوشه   عنوان  به31کویین مک

 .]5[ گیرد  میدر نظر

                                                
٣١  Mac Queen 



داراي ترتیب خاصی باشند بهتر این است که مراکز طوري انتخـاب شـوند کـه از کـل          ها     هاگر داد 

مثال قـد  . باشد  می یک خوشه اولیه تک عنصريصورت بهو نقاط ها   هر کدام از این رکورد   . فضا باشند 

در .  تـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت     3هـا    ه اطالعات خارجی مساله طوري است که تعداد خوش   و وزن 

 4-3در شـکل    . دهیم  می که به مرکز آن نزدیکتر است تخصیص       اي  خوشهمرحله بعد هر رکورد را به       

 . نشان داده شده است2و1مراحل 

 

 

 

 

 

 ها ه مراکز اولیه مشخص کننده حدود خوش4-3شکل              

 مکان هندسـی نقـاطی   Y, Xدر مورد دو نقطه . باشد  میبسیار سادهها   هرسم محدوده بین خوش

بنـابراین  . باشـد   مـی که از این دو نقطه به یک فاصله هستند عمود منصف پاره خط واصل بین آن دو  

نقاطی که دریک سمت عمود منصف هستند به نقطـه همـان سـمت و نقـاطی کـه در سـمت دیگـر          

 . ه سمت دیگر نزدیکتر هستندهستند به نقط

 خطوط یکسـر  وسیله بهها     هو محدوده خوش  اند     به هم وصل شده    2 و   1هاي      در شکل مراکز خوشه   

 بعـدي   N سـطح و نقـاط یـک فضـاي           وسیله  به بعدي   3همچنین نقاط یک فضاي     . اند مشخص شده 

 .شوند  می بعدي از هم جداN -1 یک ابر صفحه وسیله به

که دور آن مربع کشیده شـده اسـت    اي نقطهرویم   میمیانگین، پیشK یتم همانطور که در الگور

 تخصـیص داده شـده اسـت چـون بـه      2این نقطه در حال حاضر به خوشـه  . دهیم  میرا مد نظر قرار   

 . نزدیکتر است2مرکز 

مرحلـه بعـد محاسـبه مراکـز جدیـد          . تا اینجا هر نقطه به یک خوشه تخصیص داده شـده اسـت            

 مـثالً . گیرد  میاین کار به سادگی و با گرفتن میانگین هر بعد در هر خوشه صورت       . دباش میها     هخوش

See

Seed 2 

Seed 1 



 نقطـه در  200آنگاه .  فیلد یا متغیر و یا بعد داشته باشیم4 نقطه باشد که  200اگر یک خوشه شامل     

  در نظـر ( X1,X2,X3,X4 )  یـک بـردار  صـورت  بـه و موقعیـت هرنقطـه را   .  بعـدي داریـم  4فضاي 

خواهـد بـود و بـه    هـا    ه نقطـ X1 تا 200 براي مرکز جدید برابر است با میانگین   X1قدار  م. گیریم می

در شـکل  . شـود   مـی  نقطه مشخص200  که به این صورت مرکز  X4 وX3 وX2همین ترتیب براي 

 .باشد  میبیانگر تغییر مکان مراکزها  که فلش. نشان داده شده استها   همرکز جدید خوش

 دید شناسایی شـدند دوبـاره هـر نقطـه بـه نزدیکتـرین مرکـز تخصـیص داده                جهاي      حال که خوشه  

کـه در    اي  نقطـه قابل توجه است که     . دهد  می جدید را نشان  هاي       محدوده خوشه  6-2 شکل. شود می

ایـن فرآینـد تخصـیص نقـاط بـه      .  منتقـل شـده اسـت   1 به خوشـه 2مربع کشیده شده بود از خوشه   

دیگـر تغییـر   هـا    هکنـد کـه محـدوده خوشـ      مـی ر ادامـه پیـدا    و محاسبه مراکز جدید آنقـد     ها     هخوش

 ). تغییرات ناچیز باشد(نکند

 

 

 

 
            

 ها هجدید خوشهاي    محاسبه محدوده5-3 شکل 

  ها   ه تعداد خوش- K  تعیین3-8-2-2

یـل بـه   تماهـا    هکنند که این زیر مجموعـ       می ایجادها     هدر واقع تعداد زیر مجموعه از داد      ها     هخوش

تمـام  (شـود     نمـی  ایجاد اي  خوشه مستقل باشند هیچ     کامالًها    اگر تمام متغیر  . تفاوت با یکدیگر دارند   

وابسته باشند آنگاه تمام   ها    بر عکس اگر تمام متغیر    ) شود  می پرها     ه تصادفی با نقاط داد    صورت  بهفضا  

 . دهند  میتشکیل یک خوشهها   هداد
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اگـر مـا   . ی کامل مانمی دانیم که واقعا چند خوشـه وجـود دارد         در شرایط بین استقالل و وابستگ     

  آوریـم ولـی ایـن بـدان معنـی     دست به باشیم ممکن است آن را K  یک مقدار مناسب براي دنبال به

 . مناسب دیگري پیدا نکنیمKباشد که با گشتن بیشتر مقدار   نمی

بـود نشـان داد کـه    هـا    هش در کتاب خود که در مورد تحلیل خو    32 مایکل اندربرگ  1973در سال   

 .  آمده داشته باشددست بههاي   تواند بر خوشه  می چه تاثیريKمتغیر مقادیر 

در . باشـد   مـی   نقش شـخص تحلیـل گـر بسـیار بیشـتر از کـامپیوتر      K در انتخاب مقدار     معموالً

وباره به سراغ کنند و د   می  را انجام داده، نتایج را بررسی      بندي   خوشه Kبا یک مقدار     بسیاري از موارد  

میـزان  گیـري    اندازهوسیله بهبعد از هر بار انجام این کار قدرت و ارزش نتایج را . روند  می دیگرKیک  

 هـاي  و بسـیاري روش ها    هو میزان متوسط فواصل بین مراکز خوش      ها     همتوسط فواصل در داخل خوش    

 ذهنـی  هاي  قضاوتوسیله بهها   هولی باید به این نکته نیز توجه داشت که خوش    . کنند  می دیگر بررسی 

 .در موارد خاص مورد بررسی قرار گیردها   نگیرند تا ارزش آ  میتحلیل گر هم مورد ارزیابی قرار

  شباهت، ارتباط و فاصله3-8-2-3

 میـانگین  K نقـاطی در فضـا نمـایش داد الگـوریتم        صـورت  بـه را هـا    هو داد ها    اگر بتوان رکورد  

 . باشد میها   هیی خوشسادگی قادر به شناسا هب

 هـاي   ویژگیمخصوصاً(بسیاري از موارد در امور تجاري  اما مشکلی که وجود دارد این است که در 

ی ماننـد جنسـیت افـراد،    یها هداد. سادگی توسط نقاط فضا بیان نمود    هتوان ب   نمی راها     هداد) مشتریان

، اینکـه متاهـل هسـتند یـا مجـرد،           ، اینکـه از خـود خانـه دارنـد یـا خیـر             ها  ننوع مکالمات تلفنی آ   

 کننـد همگـی از نـوعی هسـتند کـه       مـی  و نوع اقالمی کـه خریـداري      ها      ن هواپیمایی آ  هاي  مسافرت

 . سادگی مانند قد و وزن در فضا نمایش داد هرا بها   نتوان آ نمی

ود کنیم یک مفهوم ذهنی در نظر خـ         می استفادهها     ه اینگونه داد  بندي  هنگامی که در مورد خوشه    

کـه انتقـال    از آنجایی. داریم و آن این است که اعضاي یک خوشه یک ارتباط طبیعی با یکدیگر دارند        

                                                
٣٢  Micheal Anderberg 



 ارتباط را به انـدازه عـددي   بهمباشد ما باید این مفهوم م  میچنین مفاهیم ذهنی به کامپیوتر مشکل     

قادیر عددي اسـت  به مها  متداول ترین روش تبدیل تمام فیلد . شباهت تبدیل کنیم  گیري    براي اندازه 

 .باشد  نمیروش  تنهاولی باید به این نکته نیز اشاره کرد که این روش

. نقـاط یـک فضـا نمـایش داد     صـورت  بـه را هـا    هتوان داد  میعدديهاي      با تبدیل هر فیلد به داده     

و هـا   بنابراین اگر دو نقطه از لحاظ هندسی به یکدیگر نزدیک باشـد بـدان معنـی اسـت کـه رکـورد                  

البته باید به این نکته توجه داشـت کـه در اینجـا دو    . به یکدیگر شبیه هستندها     نمتناظر آ هاي    داده

 :مشکل وجود دارد

عـددي  هـاي     و بسـیاري از متغیـر  33اي  ردههـاي  مثل تمامی متغیـر   ها     بسیاري از انواع متغیر    -1

 بـردار در نظـر    جزئـی از عنـوان  بـه را هـا    ن چندان رفتار مناسبی ندارند که بتـوان آ    34اي رتبه

 .گرفت

تغییـر  هـا    ه در هندسه اهمیت مشارکت هر بعد یکسان است در حالیکـه در یـک پایگـاه داد                -2

کوچکی در یک فیلد یا متغیر ممکن است از تغییر بزرگی در فیلـد دیگـر اهمیـت بیشـتري                     

 .داشته باشد

 ارتباطگیري   اندازه3-8-2-4

برخـی بـراي   . دو رکورد و داده ارائـه شـده اسـت      ارتباط و شباهت    گیري    روش براي اندازه  ها     صد

طراحـی   هاي ردهاي   مثل دادهها    هباشد و بعضی براي انواع خاص داد       میها      ن ویژه مثل مت   هاي  کاربرد

  .شود  می روش بیاندودر اینجا . شده اند

 فاصله بین دو نقطه) الف

. باشـد   مـی در فضا اي نقطهنده هر فیلد یا متغیر در یک رکورد یک عنصر دو برداري است که نمای      

اگر فاصله دو نقطه . شود میگیري  میزان ارتباط و شباهت اندازه  گیري    فاصله بین دو نقطه براي اندازه     

 مختلفـی بـراي   هـاي  معیـار . هم شـبیه بـه هـم خواهـد بـود     ها   ن متناظر آ  هاي  کم باشد آنگاه رکورد   
                                                

٣٣  Categorical Variables 
٣٤  Ranking 



براي محاسبه این معیـار     . فاصله اقلیدسی است  ا  ه    نفاصله وجود دارد ولی متداول ترین آ      گیري    اندازه

 .  شود  می دوم اختالف بین عناصر در دو نقطه استفادههاي  ناز جذر مجموع توا

Distance (X,Y)=(∑ (Xi –Yi) ) 

 زاویه بین دو بردار)  ب

 داخـل هـر   هـاي  یـا متغیـر  هـا   گاهی از اوقات است که شباهت دو رکورد را بر اساس ارتباط فیلد       

 حیوانـات گربـه، ببـر و شـیردر یـک خوشـه و       بنـدي   مثـال در خوشـه   عنوان  به. کنیم  می  بیان رکورد

این در حالی اسـت کـه در یـک    . گیرند  میو حتی کوسه در یک خوشه قرار  ساردین، مینو هاي      ماهی

کوچک به گربه نزدیکتر هستند تا     هاي       مختلف بدن حیوانات ماهی    هاي  اندازه قسمت هاي      پایگاه داده 

 جـاي  بـه . اسـتفاده کنـیم   هـا      هراه حل این است که از تفسیر هندسی دیگري براي این داد           .  کوسه به

 صـورت  بـه را هـا      نتـوان آ    مـی  را محاسـبه کنـیم    ها      ن را نقاطی از فضا بگیریم و فاصله آ        X,Yاینکه  

 .را اندازه گرفتها  ی در فضا بیان نمود و زاویه بین بردارهای بردار

 

 

 

 

 ارتباطگیري   معیاري براي اندازهعنوان به بین دو بردار  زاویه6-3شکل

نمـاییم  گیري  را بري یک گربه خانگی و یک شیر اندازهها   ناگر اندازه پنجه، یال، طول بدن و دندا   

 صـورت  بـه ولـی اگر .  دونقطه بیان کنیم فاصله این دونقطه زیاد خواهد بود  صورت  بهرا در فضا    ها      نو آ 

باشـد و ایـن دو بـردار تقریبـا مـوازي              مـی   این دو برداربسیار نزدیک به هـم       بردار نشان دهیم جهت   

 .تواند شباهت را نشان دهد  میزاویه بین دو بردار در این مثال بسیار بهتر. هستند

باشـد چـون ایـن مقـدار در           می بهتريگیري    اندازهها     هدرحقیقت مقدار سینوس این اختالف زاوی     

 .باهم موازي هستند صفر استها   و در زمانی که بردار1 هستند بر هم عمودها  زمانی که بردار

 

 ببر

 گربه

 ماهي
 

 كوسه



  بندي  نقاط قوت و نقاط ضعف روش خوشه3-8-2-5

 : عبارتند ازبندي نقاط قوت روش خوشه

          . یک روش غیر مستقیم استبندي روش خوشه -

ـ   مـی  به غیر مستقیم بودن آن است بدین معنی که ایـن روش را بندي قدرت روش خوشه  وان حتـی  ت

 از این روش. نداریم استفاده نمودها     ههنگامی که هیچ نوع اطالعات قبلی از ساختار داخلی پایگاه داد          

 . مستقیم نیز استفاده نمودهاي  و بهبود عملکرد روشپنهان هاي توان براي کشف الگو می

 . گوناگون استفاده نمودهاي   توان براي داده  می رابندي خوشه -

اسـتفاده  هـا    هتوان براي بیشتر انواع داد  می رابندي گوناگون خوشههاي      اندازه فاصله  با انتخاب درست  

  .نمود

 . استفاده از این روش آسان است -

 خروجـی  عنـوان  به ورودي و بعضی دیگر را عنوان  بهرا  ها     در این روش الزم نیست که بعضی فیلد       

 .نیاز استها   هوزن دهی به داد کمتر به بندي  خوشههاي در نظر بگیریم و در بیشتر روش

 :همچنین نقاط ضعف این روش عبارتنداز

 .باشد  نمیکار آسانیها   ندقیق فواصل و وزهاي    انتخاب اندازه -

هـاي      ، حـداقل نزدیکـی و خوشـه       ها  ه اولیه نظیر تعداد خوش    هاي   این روش به پارامتر    -

 .] 5[  اولیه حساس است

ل باشد و معموال نیاز به تحلیل افـراد خبـره در            تواند مشک   می  تفسیر نتایج این روش    -

 .زمینه تجارت مورد نظر دارد

 35ها  تحلیل روابط و وابستگی 3-8-3   

 هـاي    ه از داد  يادیـ  را قادرسـاخته اسـت حجـم ز        ی خرده فروشـ   هاي     ه فروشگا يشرفت تکنولوژ یپ

ره یـ  و ذخيآور ود را جمـع ش یاد میان که از آن به عنوان سبد بازار   یک از مشتر  ید هر   یمربوط به خر  

                                                
٣٥  Association Analysis 



شـده اسـت کـه       هایی     روشان منجر به بهبود     یات اطالعات ثبت شده مشتر    یفراهم بودن جزئ   .ندینما

 .کنند  میرا جستجواند  انبارش شدهها   هگاه دادیکه در پا هایی   تمیآن یک روابط بی اتوماتطور به

 از  ین وابسـتگ  یاسـتخراج قـوان    هاي     متی الگور 90ل دهه   ی در اوا  کاوي  ش علم داده  یدایهمزمان با پ  

 در ین وابسـتگ ینـه اسـتخراج قـوان   ی در زم  يادیـ سـندگاه ز  ینو. ز پا به عرصه گذاشت    ینها     هگاه داد یپا

مهـم   هـاي    تمیسه الگـور یدر مقاله خود اقدام به مقا    ) 2003(36اس. رابرتاند    بحث کرده ها     هگاه داد یپا

تم مهم مـورد  یب سه الگوریو معاها     تین مطالعه به مز   یادر  .  پرداخته است  ین وابستگ یاستخراج قوان 

   پرداختـه اسـت  Apriori, Sampling, Partitoning یعنـ ی ین وابسـتگ یاستفاده در اسـتخراج قـوان  

]13[. 

 هسـتند کـه منجـر بـه      یجالـب تـوجه    هاي     یوابستگ) ز ها یچ(اءیان مجموعه اش  یاساساٌ ارتباط م  

، یمـال  هـاي    ینـ یش بیم، پی تصمیبانی پشتي برا ین وابستگ یو قوان د  یمف هاي     الگو يساز  امکان آشکار 

 را  يادیقت توجهات ز  یدر حق . شود  می گرید هاي      کاربرد یلی و خ  یع پزشک ی، وقا یبازاریاب هاي     استیس

 .]13[  ر به خود جلب کرده استیقات اخیدر تحق

ستجو بـراي یـافتن ارتبـاط    باشد که به ج میکاوي   یک حالت غیر نظارتی داده    ها    تحلیل وابستگی 

تجزیـه تحلیـل سـبد      “ها    یکی از کاربردیترین حاالت تحلیل وابستگی     . پردازد میها     هدر مجموعه داد  

. شـوند   مـی ی است که معموال به طور همزمان خریداري   های  باشد که در آن هدف یافتن کاال        می ”بازار

 خود را سـازماندهی کـرده و چیـدمان       يها  کند که خرده فروشان بهتر بتوانند کاال        می این کار کمک  

 .]2[ بهتري از محصوالت خود داشته باشند

لزوماً قانون X⇒A انون ــگر قی دعبارت به . هستندیالـــمن احتیتاً قوانیمــــاه ین وابستگیقوان

X+Y⇒Aبرخوردار نباشدیبانیپشتن قانون ممکن است از شرط حداقل یرا ایدهد ز یجه نمی رانت . 

 ری قانون اخراید زنده یجه نمی را نتX⇒Z لزوماً قانون Y⇒Z و X⇒Y نینابه قومشا طرز هب

                                                
36  : Robert S 



ک مجموعه ی یانگر وابستگی بی قانون وابستگ. برخوردار نباشدنانیاطمممکن است از شرط حداقل 

 .]17[گر است ی مجموعه اقالم ديشوند بر رو  میدهیتم نامیآکه ها   یژگیاز جفت و

 يهـر مشـتر  . ک زمان خـاص هسـتند  ی دريد مشتریدهنده خر نشان ازار ب موجود در سبد هاي     هداد

ل سـبد  یـ ه و تحلیـ با تجز. دهد ی متفاوت انجام مهاي  نزما  مختلف وهاي  تیکم  را دریید مجزایخر

د و گـرد  مـی  شـوند فـراهم   ی ميداری با هم خر   ینکه چه محصوالت  یفروشان ازا   خرده ي برا ینشیب بازار

 بهتـر  کـه  کنـد   میکمکها   نبه آ کار  کنند اینینیب شیان را پید مشتریخرنند رفتاراتو ین میبنابرا

ن یباشند و بنـابرا  داشته خود ازمحصوالت بهتري چیدمان و کرده سازماندهی را خود هاي کاال بتوانند

 .] 2 [ ش دهندی خود را افزايسودآور

 یم اصلیف و مفاهیتعار  3-8-3-1

ک مجموعه یان ی در میا ارتباط همبستگی روابط جالب دا شدنی باعث پین  وابستگیکاوش قوان

مم ینینظر خواهند آمد که م ه جالب توجه بی زمانین وابستگیقوان. شود  میبزرگ از اقالم داده

 .]13[نان را برآورد سازند یمم اطمین  می ویبانیپشت
37I = {i1, i2,…, im }: شده استيداری خرهاي  تمیآ از کل ايهمجموع .  

38T : از ايهرمجموعیزهر Iمیکن یاد می تراکنش عنوان بهکه از آن  باشد ی م.    
39D :موجود در هاي  مجموعه تراکنش Tاست . 

:TID 17[ ابدی یاختصاص م ها ک از تراکنشی است که به هرییکتای  شناسه منحصر به فرد و[. 

 :باشد یر می به فرم زیستگبک قانون وای ی کلينما

X ⇒ Y [support , Confidence]  
                       x∩Y =∅ & X,Y⊂I :  میکه داریطور به باشد یم

 X ي است که شامل هر دوD  درهایی  ا تعداد مجموعه تراکنشیدهنده درصد  نشان :40بانیپشت

                                                
37 Itemset 
38 Transaction 
39 Database 
40  : Support 



 .باشند) Y X ∪ Y( و

 ری فرمول زمطابق  کند و  میبیان دیگري به را خاص کاالي قلم یک وابستگی میزان: 41نانیاطم

 :شود یمحاسبه م

confidence = support(X ∪ Y)/support(X) 
 ي برا ی شاخصعنوان بهو  کند ی را محاسبه مY و X محموعه 2ن ی بین شاخص درجه وابستگیا

در نظر گرفته ها   ن قانويبزرگ برانان یاطماغلب  .شود یرفته مگک قانون درنظر یتوان گیري  اندازه

 .شود یم

 :مثال

 I=}ر،کرهیتون، پنی، نمک، نان، زیفرنگ از، گوجهیپ، يار، جعفریخ{

 :ر استی به فرم زD و مجموعه 

}8 ،...،1،2،3{=D 

 1}یفرنگ ار، گوجهیتون، خیاز، زی، پيجعفر{

 2}یفرنگ ار،گوجهی، خيجعفر{

 3}اری، خياز، جعفری، پیفرنگ  نمک، گوجه،نان{

 4}یار،گوجه فرنگیاز،خینان،پ{

 5}یفرنگ از،نمک، گوجهیپ{
 6}ر،نانیپن{

 7}یفرنگ ر،گوجهیار،پنیخ{

 8}}کره،نان{

 :میر را داری به فرم زیم قانون وابستگیفرض کن

 }یفرنگ  گوجه,اریخ{⇒} ي جعفر,ازیپ{

 =X}یفرنگ  گوجه,اریخ{

 =Y }ي جعفر,ازیپ{ 

                                                
41  : Confidence 



 X∪Y =  }ازیپ،يار، جعفری، خیفرنگ گوجه{ =}1,3                         {نیبنابرا

Support(X∪Y) =2/8 = 0.25 

 ي است که الگوین معنی عضو دارد و بدD،8 عضو و مجموعه X∪Y ،2را مجموعه یز

 .دهد ید رخ میکل سبد خر% 25 در "ازیپ،يار، جعفری، خیفرنگ گوجه"دیخر

}1،2،3،4،7{X= 

 نیبنابرا.اند  شدهيداریخر   1،2،3،4،7 هاي   در تراکنش}یفرنگ  گوجه,اریخ{ یعنی

Suport(x)=5/8=0.62  

Confidence=support(X∪Y)/support(X)=(2/8)/(5/8)=2/5=0.40 

 "ازی و پيجعفر"اوقات،% 40 در ،کنندد ی ميداری را خر"یفرنگ ار و گوجهیخ" که افرادی هنگامیعنی

  .خرند یرا هم م

 توجهی قابل و محکم هاي  نقانو چنین یافتن وابستگی، کردن پیدا درکاوي  داده اصلی هدف

 .باشد می

 A-Prioriه ینظر 3-8-3-2

 . . باشدfrequent item setک ی یستیزخود بای نfrequent item setک یرمجموعه یهر ز

 ین وابستگیقوان استخراج  فرآیند 3-8-3-3

 .دیابی هستند ببانیپشت حداقل يرا که داراها   frequent item setsابتدا همه   -1

 : هاfrequent item set ی تماميبرا  -2

 دیرا استخراج کنها   ن آهاي   هرمجموعیزهمه   -2-1

 دین ممکن را استخراج کنیهمه قوان  -2-2

 . برخوردارهستندنانیاطمد که از حداقل یری را بپذینیقوان  -3

 

 

 



 ها تمیالگور 3-8-3-4

 و 42اگروال.  مطرح شده اندین ارتباطینه استخراج قوانی در زمی گوناگونکاوي داده هاي   تمیالگور

ن یدا کردن قوانی پي بزرگ براهاي  تمی بر اساس مفهوم مجموعه اکاوي تم دادهی الگورچند همکارانش

 یروش) 1996(43کانتین اگروال و سریهمچن). 1993و1997( کردندپیشنهادها    از تراکنشیوابستگ

ک روش ین یهمچن.  کردندپیشنهاد ينریر بایبا مقاد هاي    از تراکنشین وابستگی کاوش قوانيبرا

 . ]12[ کردند پیشنهاد یگروه هاي   یژگی و ویر کمی از مقادین وابستگیش قوانکاو

ر یبا مقادها    اکتشاف دانش از تراکنشي براAprioriکرد ی بر اساس روي فازکاوي تم دادهیالگور

کرد ی بر اساس رويگری دي فازکاوي تم دادهیک الگوریراٌ یاخ.  شده استپیشنهاد یکم

AprioriTidشده پیشنهاد یر کمیبا مقادها    از تراکنشي فازین وابستگی کردن قواندای پي برا 

 .]12[است 

 ها  تمین الگوری ای در تمام شدهی  طیمراحل 3-8-3-4-1

ن یشتری با بهاي  تمیشود وآ  می مجزا محاسبههاي  تمیک از آیبان هر یپشت ن گذر،یدر اول .1

 .)LK(.شوند  میانتخاب) بانیبا حداقل پشت(یزان فراوانیم

جاد ی اياند برا  محاسبه شدهی که از فاز قبلین فراوانیشتری با بهاي  تمی، آيدر هر گذر بعد .2

 .)CK(روند  میکار بهدا ی کاندهاي  تمیآ

 .شوند یانتخاب مها   نن آیمحاسبه شده و بزرگترها   CK ک ازیبان هر یپشت .3

 .ابدی یمه مافت شود ادای نتواند يتم بزرگتریچ آیکه هین پروسه تا زمانیا .4

 AISتم یالگور 3-8-3-4-2

گـاه داده   یپا  بـزرگ از هـاي   تمیـ  اسـتخراج همـه آ  ي بود کـه بـرا  هایی  تمین الگوریاول تم ازین الگوریا

تم برگرفتـه از  ین الگـور یـ ت نـام ا یـ د و درحقیابداع گرد  44 اگراوال و همکارانشتوسط1993درسال 
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دهـد و   یگاه داده انجام مـ ی پاي گذررا برروچندتم یلگورن ایا. باشد ی اول ابداع کنندگان آن م    هاي    نام

 :باشند یر میتم به صورت زین الگوری اهاي  گام. دیمایپ  میراها  همه تراکنش گذر هر در

 .شوند  یانتخاب مها  تمین آیبزرگترها  ک ازتراکنشی هر يبرا .1

در هر ها  تمیر آی بزرگ به ساهاي  تمین آیک از ایبا گسترش هر )  CK(دای کاندهاي  تمیآ  .2

 .شوند  میتراکنش ساخته

شوند که از حداقل مقدار   میتم انتخابی مجموعه  آينستکه در هر گذر تعدادین روش ایب  ایاز معا

 .]17[ شته شوندا کنار گذیستیستند و بایبان برخوردار نیپشت

 

 SETMتم یالگور 3-8-3-4-3

 منظور به نسخه دوم آن 1996 و در سال  ابداع شد1995در سال ، 45 هاتسماتم توسطین الگوریا

ک از یتم هر ین الگوریدر ا.  مطرح شد46کانتیاسر توسط SQLبزرگ در  هاي   Item setمحاسبه 

 چندز یتم نین الگوری ا،AISتم یمشابه الگور .هستند >TID,Itemset< مجموعه به فرم ياعضا

 :باشند یر میتم به قرار زین الگوری اهاي  گام.دهد  یگاه داده انجام می پايرو بر گذر

 شوند یانتخاب مها   نن آی مجزا محاسبه و بزرگترهاي   تمیک از آیبان هر یپشت .1

در هر ها  تمیر آی بزرگ به ساهاي  تمین آیک از ایبا گسترش هر )  CK(دای کاندهاي  تمیآ .2

را   CKک از یمربوط به هر  هاي   TIDن مرحله یعالوه بر آن در ا. شوند  میتراکنش ساخته

کردن  با جمعها    CKک از ی هر بانیپشتکند و سپس  ي می نگهداریبیک ساختار ترتیدر 

 . کند  می محاسبهیبین ساختار ترتیا

 ،CK هر يکه برایدکننده است و از آنجائیتول هاي    CK از تعداد یتم ناشین الگوریب ایعن یتر  عمده

TID17[ از داردینها   نآ رهی ذخي برايشتری بيکند، فضا ی ميز نگهداری مربوط به آنرا ن[. 
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 AIS   وSETM هاي  تمیب الگوریمعا 3-8-3-4-4

  کند هستندیلیخها  تمین الگوریا -١

٢- Item set   در نانیاطم/بانیپشتمم ینینتر از میپائنان یاطم/بانیپشت با يادیز هاي 

 .کنند  میدینظرگرفته شده توسط کاربر تول

  Aprioriتم ی الگور 3-8-3-4-5

خ یدر تارها   هافتین ی از مهمتریکیابداع شد و  47انگی یچ  توسط 1996تم در سالین الگوریا

 يها متی آهاي   هرمجموعیقت که همه زین حقیتم ازاین الگوریدر ا . استین وابستگیاستخراج قوان

 .شود ی ميرویک باشند پیکوگرافیق قانون لکسبد مطایباها  تمید بزرگ باشند و آیز بایبزرگ، خود ن

ها   ننش آیو گز  CK هاي  تمی در روش محاسبه آیتم قبلی الگور2تم با ین الگوری ایتفاوت اساس

 هاي  تمیک از آی بزرگ با گسترش به هر هاي   تمی آی قبلهاي  تمیدر الگور.  استي مراحل بعديبرا

را ها    CKدند تا ش یجاد میاها  ک از تراکنشیدر هر ) که ممکن بود خودشان بزرگ نباشند( مجزا

 کوچک ي درمراحل بعدیستیشدند که با ید می توليادیز هاي   CKب ین ترتید کنند و به ایتول

تم ین الگوریکه ایدر حال،شدند یموده میپ) ها ک از تراکنشی هريبرا( بارچندگاه داده یشدند و پا یم

 .ندک یدا می بزرگ را پهاي  تمید وآیمایپ یم کباریگاه داده را فقط یپا

 بزرگ هاي  تمیرا با اتصال آها  CKدهد  و  ینظر قرار م مددر ن موضوع مهم را یتم این الگوریا

 طور بهها  ک از تراکنشیاند بدون توجه به هر   بودهی که در فاز قبلنهایی و حذف آیحاصل از فاز قبل

 . ]17[ ابندی ی کاهش ميریچشمگ طرز ه بیاضاف هاي   CKب تعداد ین ترتیبد.کند ید میمجزا تول

 .دگرد می ر محاسبهیتم زیتم مطابق الگورین الگوریدر اها   CK  :تذکر

Apriori-gen(Lk-1)  

Join step 
insert into Ck 
select p.item1, p.item2, ..., p.itemk-1, q.itemk-1 
from Lk-1 p, Lk-1 q 
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where p.item1= q.item1, ..., p.itemk-2= q.itemk-2,  
 
Prune step 

 p.itemk-1< q.itemk-1 
forall itemsets c ∈ Ck do 

 forall (k-1)-subsets s of c do 
  if ( s ∉ Lk-1 ) then 

   delete c from Ck; 
 

 :ر باشدیبه صورت ز L3م یفرض کن: مثال
} }4 3 2{ ،}5 3 1{ ،}4 3 1{ ،}4 2 1{ ،}3 2 1{ {=3L 

 
 } }1 2 3 4{، }1 3 4 5 { {                       :          م داشتیپس از مرحله اتصال خواه

 4C=}1 2 3 4{                                    :م داشتیو پس از مرحله هرس کردن خواه

The Apriori Algorithm 

      
 علت به است که يات کمتر دارد درحجم محاسبیتم قبلی الگور2تم با ین الگوری که ااي ه  تفاوت عمد

 که یشات مختلفیشوند و با آزما یجاد می در هر مرحله ايد کمتری زاهاي  تمیتم آی الگوريریگکار به
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do  candidates forall

subset 
begin  do  ons transactiforall

;genapriori-
begin  do   For 

1

1

φ

 گیرد بزرگترین آیتمها ر در نظر می

CK های جدید را مطابق الگوریتم بیان
 شده  تولید می کند

 

Support هر یک از آیتمهای CK 

 کند  را محاسبه می

  Support  فقط آنهایی که از حداقل
 دهد قرار می  LKرا دریا مساویند  بزرگتر 



تم عملکرد ین الگوری انجام شد مشخص شد که اIBM RS/6000 بزرگ توسط هاي  تمی کشف آيبرا

 . داردیتم قبلی الگور2 نسبت به يار بهتریبس

 :تمیب الگوریمعا

 . استيادیازمند زمان زیدا نی کاندهاي  تمی آبانیپشتاسبه مح  -٣

و  کند ی میرا بررسها  تم همه تراکنشیدا الگوری کاندهاي  تمی آبانیپشت محاسبه يبرا  -۴

 .نکار استی اي برايادیازمند زمان زین نیبنابرا

 AprioriTidتم یالگور 3-8-3-4-6

د تا یمایپ یداده را درهر گذر م گاهی پا همهAprioriتم یالگور زذکرشدیهمانگونه که قبأل ن

بر . از باشد یمورد نها  گاه داده ممکن است در همه فازیمودن همه پایرا محاسبه کند و پها   نبایپشت

 مشابه با یزروشیتم نین الگوریا.   ابداع شدAprioriTid بنام يگریتم دی الگور،ن مشکلی ايمبنا

 .برد ی مکار بهدرهر فاز ا ه CK محاسبه ي را براApriori تمیالگور

تم کل ین الگورین است که ای دارد در اAprioriتم یتم با الگورین الگوریکه ا هاي  تفاوت عمد

^Cد و از مجموعه یمایپ ی بعد از مرحله اول نمبانیپشت محاسبه يگاه داده را برایپا
K  محاسبه يبرا 

 .]17[ کند  می استفادهبانیپشت

شوند که در آن  یره می ذخ >TID,Xk<ز به فرم یتم نین الگوری ايا اعضSETMتم یمشابه الگور

 . هستند که در آن   > TID, C<زبه فرم ین C^k  ياعضا  .هستند   C^kبه فرم    Xk ياعضا

C€CK  ن اندازه یبنابراCKشوند یگاه داده می کل پايار کوچکتر از اعضای بس. 

 



 
 

ار یبس C^kن اندازه تابع ی آخرهاي  ن است که در فازیدر اگذاري  ن روش کدیده ا عميایمزا از

 .دگرد می در زمان يشتری بییجو شود و باعث صرفه یگاه داده میکوچکتر از کل اندازه پا

 که ممکن یمشکل . غالب است AIS , SETM هاي  تمیز از نظر عملکرد بر الگوریتم نین الگوریا 

 که ییانتها هاي  تم در فازین الگوریشود که ا یده میت بافراست ودیریشد مداست وجود داشته با

 .]17[  داردAprioriتم  ی نسبت به الگوريشود عملکرد بهتر ی کوچکتر مC^k اندازه 

 

 :تمیب الگوریمعا

 معادل ین زمانیبنابرا. دارند ید شده اندازه بزرگیتول هاي   C^kه ی اولهاي   فازیدر ط •

 .ازمندندی را نAprioriتم یالگور

 .بر خواهد داشت  را درینه اضافیهز ، شودFit اگر کامأل نتواند در حافظه  •

 :يریگ جهیخالصه و نت 3-8-3-5

 . داده هستندهاي   هگایل پای تحلي برای مهمهاي   ابزارین وابستگیقوان •
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   if
;

do  candidates forall
 

begin  do  forall

;genapriori-
begin  do   For 

1

1

φ

φ

 کند آیتمهاي با بیشترین فراوانی را محاسبه می 

CKهاي جدید را مطابق الگوریتم بیان شده  تولید می کند 

 Supportکند  را محاسبه می

یا  ربزرگت  Support  فقط آنهایی که ازحداقل
 دهد قرار می  LKرا درمساویند 

 با پایگاه داده موجود^C 1 مقداردهی اولیه 

 کند یک انباره جدید ایجاد می

Determine candidate itemsets 
which are containted in 
transaction TID 

 کند موجودیتهای خالی را حذف می



 .کشف کرد داده هاي   هگای روابط را در پایتوان تمام ی مطرح شده مهاي  تمیتوسط الگور •

 اجرا AIS, SETM هاي  تمی نسبت به الگوري زمان کمتردرApriori تم  یهر سه الگور •

 .شوند یم

 داده هاي   هگایشود و در پا یز حفظ می داده بزرگ نهاي   هگایدر پاها  تمین الگوریعملکرد ا •

 .دهند ی از خود نشان میز عملکرد خوبیبزرگ ن

 48بینی   پیش 3-8-4

ی کـه  هـای   پیشـگویی   . تعلـق دارنـد   ها      نشوند که اقالم به آ      می ی مشخص های   ه گرو بندي  در دسته 

 باشـد کـه مشـخص     مـی شـوند داراي یـک خروجـی گسسـته      می ارایهبندي   دسته هاي   لبراساس مد 

 یک مشتري جزء گروه با پاسخ مثبت است یا منفـی و یـک مـریض جـزء گـروه بـا                     کند که مثالً   می

بینـی    یـک مقـدار پیوسـته را پـیش    49بر خالف پیش گوییبینی  یشولی پ. ریسک باال است یا پایین    

 رگرسـیون  وسـیله  بـه  معمـوالً بینـی     پـیش . تقاضاي آینده با قیمت نفت در سال آینـده     کند مثالً  می

نـرم  هـاي    بسـته . گیرد  میصورت) پردازد میبینی    به پیش ها    عملیاتی که با تعیین ارتباط بین متغیر      (

ولی استفاده . نمایند  میرا فراهم هاي  توانایی حل مساله پیچیدمعموالSASً  وS PSSافزاري مانند 

هـا   از چنین عملیات آماري نیاز به دانش باالي آماردر خصوص شرایط و چگونگی استفاده از این ابزار          

 .را دارد

   .شود  میاستفادهبینی  عصبی نیز به وفور براي پیشهاي   نظیر شبکهکاوي   دادههاي ابزار

هـاي    مقادیر پیوسـته بـر اسـاس یکسـري داده    بینی  پیش: عبارتند از بینی    ز مسایل ساده پیش      ا

ی نظیـر درخـت     هـای   ابـزار . درآمد یک فرد بـر اسـاس مشخصـات فـرد          بینی    براي مثال پیش  . موجود

 .دهند  میعصبی چنین کاري را انجامهاي   و شبکهگیري  تصمیم

 تکـراري و  هـاي  یک یا چند مقدار براساس الگوبینی  توان به پیش میبینی  از مسایل پیچیده پیش   

 هـاي  ابزار.  ماه گذشته اشاره کرد6هاي    روز آینده بر اساس داده30متوالی مانند سطح سهام بازار در       
                                                

٤٨  Forecasting 
٤٩  Prediction 



موجود بایـد  هاي   در این گونه مواقع داده. دهند  میی را انجامهای  بینی سختی چنین پیش  هبکاوي    داده

ـ  هاي    جهت مناسب استفاده شوند و فرمت داده        مناسب و در   صورتی  به درسـتی مشـخص    هخروجـی ب

ورودي هـاي    نیاز به یک تحلیل گر به منظور پـردازش داده ها   همچنین در این گونه پیش بینی     . باشد

 .شود  میخروجی بیشتر احساسهاي   و تحلیل داده

 

  يکاو دادههاي  افزار نرم3-9

 هاي  افزارامروزه نرم. افزار مناسب نیاز داردبه یک نرمها   لحلی جهت انجام تيکاویک پروژه داده

 : در این زمینه وجود دارد مانندیمختلف

Weka, DBMiner, XLMiner, SAS Enterprise Miner, Clemantine 8.1 

 مناسب هستند و قابلیت انجام ی خاصهاي   فقط جهت انجام روشيافزار نرمهاي  بیشتر سیستم

 که قبالً نامعلوم و مقایسه ی نگاه کردن به روابطيکاواما از اهداف داده. گر را ندارند دیهاي  روش

 جهت تحلیل مناسب هایی افزار چنین نرمبنابراین. باشد موجود جهت تحلیل، میهاي  روش

 .باشند نمی

. دهد مختلف را به ما بهاي   مناسب باید اجازه استفاده و مقایسه روشيکاوافزار دادهیک نرم

 کسب اطالعات بیشتر يبرا.  مختلف را یکپارچه کندهاي  افزار نرمهاي   هضمن آن که باید پایگاه داد

همچنین به .   کمک گرفتcom.Kdnuggets.wwwتوان از سایت میها  افزارراجع به نرم
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