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 داشته باشند ییها آشناکار با آنوکسب رانیمد ستیکه با لیابزار تحل ۱۸

 

 یا نتایج ردنب باال جهت کاروکسب در استفاده برای مناسب اطالعات آوردن دست به و داده آنالیز تحلیل، ابزارهای هدف  

 و کجا استفاده کنیم. ي در دسترس قرار دارند و بدین جهت باید بدانیم از هر کدام چه زمانيمتفاوت ابزارهای امروزه. است عملکرد

گیرد را منتشر و تایي از ابزارهای تحلیلي که امروزه مورد استفاده قرار مي 1۸ یک لیست datasciencecentral سایت

  دهد تا آشنایي بهتری با این ابزارها پیدا کنیم.ها ميتوضیحي مختصر درباره آن

شود، در واقع کار انجام ميوآزمایشات و امتحاناتي که روی مسائل مختلف کسب :۱آزمایش و تجربه در کسب و کار -۱

بندی جدیدی برای توانند فرضیه های استراتژیک، بستههایي هستند برای آزمودن اعتبار مسائل مختلف. این مسائل ميتکنیک

کنید و محصوالت یا رویکرد بازاریابي باشند. در این تکنیک شما یک مسئله جدید را در یکي از بخش های سازمان امتحان مي

کنید. این روش زماني که ها صورت نگرفته است، مقایسه ميمان که تغییری بر روی آنهای سازنتایج یا عملکرد را با سایر قسمت

 خواهید بین چند انتخاب، یکي را برگزینید به کار مي رود.مي

های این کار، ایجاد اشکال ترین روشتوان تحلیل کرد و یکي از سادههای مختلفي ميها را به گونهداده :۲تحلیل بصری -۲

سازی داده و هاست. این رویکردی یکپارچه است که آنالیز داده را با بصریها و یافتن الگوی قرارگیری آنف با دادهبصری یا گرا

ها مواجه کند. این رویکرد به خصوص در مواقعي که با کالن دادهگذارد، ترکیب ميتاثیری که انسان بر تفسیر این اطالعات مي

  هستیم بسیار مفید است.

دهد آیا بین دو متغییر ارتباط وجود دارد یا خیر و اگر این یک تکنیک آماری است که نشان مي :۳بستگیتحلیل هم -۳

ارتباط وجود دارد، میزان آن چه قدر است. این روش را مي توانید در مواقعي استفاده کنید که مي دانید و یا مشکوک هستید که 

 مایید.بین دو متغییر همبستگي وجود دارد و سپس آن را بیاز

یرها. برای مثال، آیا رابطه علت و معلولي بین قیمت ابزاری آماری است برای سنجش ارتباط بین متغی :۴تحلیل رگرسیون -۴

و تقاضا برای محصول وجود دارد؟ از این ابزار زماني استفاده کنید که معتقد هستید یک متغییر بر روی دیگری اثر گذار است و 

 خواهید این فرضیه را به اثبات برسانید.مي

دهي کل هم معروف است. فرایند تحلیلي است که به شما اجازه تحلیل بازوبه تحلیل افقي یا تجزیه :5تحلیل سناریو -5

دهد با مالحظه نتایج احتمالي گوناگون، انواع رخدادها یا سناریوهای احتمالي در آینده را تحلیل نمایید. از این ابزار زماني مي

 ن دهید.استفاده کنید که مطمئن نیستید چه تصمیمي بگیرید یا چه عکس العملي در مواقع مختلف نشا

                                                 
1 .Business experiments 
2 .Visual analytics 
3 .Correlation analysis 
4 .Regression analysis 
5  .Scenario analysis 

http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/18-analytics-tools-every-business-manager-should-know?utm_source=The+Gradient&utm_campaign=da1c48782f-The_Gradient_Data_Science_News_for_2_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_24f99e9fa7-da1c48782f-163700213&mc_cid=da1c48782f&mc_eid=dae051a599
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های شوند. آنالیز سریآوری ميهایي هستند که در فواصل زماني متوالي جمعهای سری زماني دادهداده :۶سری زمانی -۶

خواهید به تغییرات در طول زمان بپردازید یا با توجه به کند. وقتي ميها، آمار معني داری استخراج ميزماني، با بررسي داده

 بیني کنید که چه اتفاقي در آینده رخ خواهد داد، از این تحلیل استفاده کنید.اده است پیشاتفاقاتي که در گذشته افت

هایي که باعث بهبود ها تا به دیدگاه، الگو یا ارتباط بین متغیرفرایند تحلیلي است برای جستجو در داده :۷داده کاوی -۷

های با حجم باال، حجم زیادی از داده مواجه هستیم. به داده شود که باشوند دست یابیم. معموال زماني استفاده ميعملکرد مي

  گویند.کالن داده مي

تحلیل متن یا متن کاوی فرایند استخراج ارزش از میان حجم وسیعي از داده های متني سازمان نیافته  :۸تحلیل متن -۸

ستخراج اطالعات، ارزیابي احساسات و تحلیل هستند. بازیابي اطالعات، باز شناسي آماری الگو، برچسب زدن یا حاشیه نویسي، ا

 بیني همه از روش های تحلیل متن هستند.پیش

تحلیل احساسات یا نظرکاوی سعي مي کند تا عقیده یا حس دروني یک متن، ویدیو یا داده صوتي  :۹تحلیل احساسات -۹

ئله خاص است. مي توانید از این روش را استخراج نماید. هدف این روش مشخص کردن طرز فکر فرد یا گروه در مورد یک مس

 برای درک نظر سهامداران خود استفاده کنید.

وقتي از روی تصاویر، عکس رادیولوژی و یا هر تصویر گرافیکي دیگر، اطالعات و معاني خاصي را درک  :۱۰تحلیل تصویر -۱۰

 کنیم در حقیقت مشغول تحلیل تصویر هستیم. از این شیوه مي توان در تشخیص چهره برای مسائل امنیتي استفاده نمود.مي

همان تحلیل تصویر است با این تفاوت که مي توانید رفتار مشتریتان در فروشگاه را ردیابي نمایید  :۱۱تحلیل ویدیو -۱۱

  ببینید در لحظه مشغول چه کاری هستند.  و

در این آنالیز، عالوه بر اینکه از کلمات استفاده شده در یک مکالمه برای استخراج اطالعات استفاده  :۱۲تحلیل صوتی -۱۲

توانید در مرکز تماس شویم. از این روش ميي که در زمان انجام مکالمه رد و بدل شده است هم مطلع ميکنیم، از احساسمي

 های مشتریان حاوی شکایت از محصوالت یا خدمات شماست.شرکت خود استفاده کنید تا ببیند چه میزان از تماس

کند. رای تخمین احتماالت پیچیده استفاده ميسازی که از اعداد اتفاقي بروشي در شبیه :۱۳سازی مونت کارلوشبیه -۱۳

ای از حوادث، ی احتمال وقوع ترکیب پیچیدهافتد. اما محاسبهدهید که رویداد خاصي اتفاق ميفرض کنید، این احتمال را مي

را محاسبه کند و  1و  0کنید. تا یک عدد اتفاقي بین بسیار دشوار است. در روش مونت کارلو از یک مولد عدد اتفاقي استفاده مي

باشد. این برنامه  0/5۸و عدد اتفاقي تولید شده  0/62کنید. مثالً اگر احتمال حادثه سپس آن عدد را با احتمال حادثه مقایسه مي

                                                 
6  .Forecasting/time series analysis  
7   . Data mining 
۸   . Text analytics 
9  .  Sentiment analysis 
10   . Image analytics 
11   . Video analytics 
12  .Voice analytics 
13  . Monte Carlo Simulation 
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ها چگونه سازی کرده و نگاه کنید که ترکیبات آنتوانید شبیهکند که حادثه رخ داده است. هزاران حادثه را ميسازی ميشبیه

 شوند.ياضافه م

توان بهترین نتیجه )مثالً بیشترین سود یا کمترین هزینه( را در سازی خطي ميبه وسیله برنامه :۱۴برنامه ریزی خطی -۱۴

ریزی خطي در مدیریت و اقتصاد است، اما در های خاص به دست آورد. محل اصلي استفاده برنامهشرایط خاص و با محدودیت

خواهید ببینید که چگونه های زیادی مثل زمان یا مواد اولیه دارید و ميرد. زماني که محدودیتمهندسي نیز کاربردهای فراواني دا

توانید از این روش توانید ترکیبي از امکانات در دسترس بسازید که بهترین نتیجه یا بیشترین سود را برایتان داشته باشد، ميمي

 استفاده کنید.

دهد که رفتار یک گروه را در گیرد و به شما این امکان را ميیز رفتاری قرار ميزیر مجموعه آنال :۱5گروهی تحلیل هم -۱5

 توانید برای بررسي رفتار مشتریان یا سهامدارانتان از این روش استفاده کنید.طول زمان بررسي کنید. مي

ها بر حسب تعداد اندکي روشي است برای تحلیل واریانس بین چند متغیر وابسته براساس توصیف آن :۱۶تحلیل عاملی -۱۶

های پیچیده را با توصیف آنها برحسب تعداد کمتری متغیر خواهد دادهمتغیر )عامل( نهان. به عبارت دیگر، تحلیل عاملي مي

 سازی کند.ساده

سباتي نویني برای یادگیری ماشیني، نمایش دانش و در انتها اعمال های محاها و روشسیستم :۱۷های عصبیشبکه -۱۷

ها )تا ی اصلي این گونه شبکههای پیچیده هستند. ایدههای خروجي از سامانه  بیني پاسخدانش به دست آمده در جهت بیش

 برای یادگیری و ایجاد دانش است.ها و اطالعات ی کارکرد سیستم عصبي زیستي، برای پردازش دادهگرفته از شیوهحدودی( الهام

تحلیل تحلیل هاست بدین معني که از طریق تحلیل اولیه)تحلیل مقدماتي داده ها( به تحلیل ثانویه)تحلیل  :۱۸فرا تحلیل -۱۸

یک  پردازد. بدین ترتیب که ابتدا اطالعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب مي شوند و سرانجامها( ميمجدد داده

کل جدید حاصل مي شود. اصل اساسي و عملي در این روش عبارتست از ترکیب نتایج تحقیقات مختلف و استخراج نتایج جدید 

 شود.و منسجم و حذف آنچه که موجب سوگیری در نتایج نهایي مي

                                                 
14 . Linear programming 
15  .Cohort analysis 
16 . Factor analysis 
17 . Neural network analysis 

1۸ . Meta analytics/literature analysis 


