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  :چکیده

اي واقعی در شاخه هاي مهندسی، علوم و تجارت مورد استفاده قرار یکالت دنابزارهاي داده کاوي بطور گسترده براي حل مش    

امروزه تعداد نرم افزارهاي مرتبط با داده کاوي رو به گسترش است، با این وجود ارزیابی ابزارهاي سرعت در به روز . می گیرد

چنین قضاوت هاي داراي سودمندي . ست براي یک هدف ویژه به چالش تبدیل شده اییرسانی آنها جهت ایجاد باالترین کارا

  .مورد نیاز براي بازدهی در کاربرد آنها است ) پول و زمان ( زیاد به علت سرمایه گذاريیهاي ویژه براي تولیدات داراي خروج

ر داده هاي مقاالت مروري که با توجه به مطالعه آزمونهاي عینی نوشته شده می تواند در انتخاب فرایند بسیار مفید باشد اما بیشت

منتشر شده  به موارد محدود شده و  تنها به عنوان ابزاري براي داده هاي واقعی در یک زمان نسبتآ طوالنی قابل استفاده خواهند 

 مورد از مهمترین ابزارهاي داده کاوي براي کاربرد تشخیص تقلب با هم مقایسه شده و نقاط قوت و ضعف آنها 5در این مقاله . بود

  .مچنین به یادگیري خوانندگان درطول فرایند ارزیابی محصوالت کمک خواهد نمودبیان شده ه

  

  داده کاوي، چالش، کمپانی، پایگاه داده، درخت تصمیم، شبکه عصبی: کلمات کلیدي
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  :مقدمه

یک مثال در این مورد فهرست .  ابزار داده کاوي تجاري شلوغ تر شده است50در سالهاي اخیر بازار ابزار داده کاوي با بیش از 

  . آمده استhttp://www.kdnuggets.com)( تحت عنوان KDNuggetsن ابزار است که در سایت یا

عه جالبی است اما مشکالتی  را  براي  خریداران ایجاد می کند که معرفی سریع ابزارهاي جدید و به روز شده نشان دهنده توس

تا کنون کمپانی غالب و برتري در این زمینه در بازار وجود نداشته .  دارند تا قابلیتهاي چنین ابزارهاي را ارزیابی کنندیسع

  ). بازار وجود داشته باشندتصورو پیش بینی ها  بر این است  که بطور گسترده اي شرکت هاي با توان یکسان در.(است

در % 10 با information discoveryدر بازار رتبه اول ، شرکت % 15 با IBMشرکت data quest  بر اساس آمار شرکت  

  ]1[در رتبه چهارم  قرار دارد % 6 با silicon graphicsدر رتبه سوم و % 9با  unica رتبه دوم ، 

 و دو ]data mation ]2 مفید منتشر شده که برخی در رسانه هاي عمومی مثلاخیرآ چندین مقاله مروري مقایسه اي و 

در عین حال بیشتر ]Tow Crows ( ]4(و ] 3[) Aberdeen(گروه آبردین: گزارش که بوسیله مشاوران فروخته شده است

 و تعداد اندکی از آنها مدارکی رااز ژه را براي بسیاري از کمپانی ها ذکر نکرده اندیمقاالت  مروري تا کنون بسیاري از کاربردهاي و

  .حیث تجربیات عملی و گسترده این ابزارها اشاره نموده اند

در .این مقاله ارزیابی جامع و جدیدي از ابزارهاي داده کاوي با خروجی زیاد را براي تشخیص تقلب را جمع آوري کرده است 

در این مقاله شیوه هاي مختلفی براي .  ابزار به اتمام رسید5شده و با  ابزار شروع 12 فرایند انتخاب ابزار آمده است که با 2بخش 

ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت که می توان تناسب ابزار براي کاربران و محیط کامپیوتر قابلیت هاي انواع اتوماسیون و کیفیت 

 مورد آزمون قرار یه طور گسترده اي  با داده هاي واقعدر نهایت هر ابزار ب. الگوریتم هاي مورد استفاده و سهولت کاربرد را نام برد

.گرفت تا دقت آنها در عمل نشان داده شود

  انتخاب ابزار.2

 محیط سیستم کامپیوتري 2,1 

نیازها و احتیاجات سیستم شامل پالت فرمهاي حمایت شده کامپیوتر ،بسته هاي آماري مرتبط پایگاه داده و فن آوري هاي 

خدمتگذار مطلوب است چرا که داده - به این دلیل ارزیابی یک محیط مشتري.هر کمپانی یا پروژه هستندشبکه غالبأ مختص 

 را اجرا Solaris 2.x که برنامه Sunمحیط ذکر شده  شامل سرور چند پردازنده .هاي زیاد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند

  . استwindows NT کند و کامپیوترهاي شخصی است که سیستم عامل آن  یم

ز نوعأ بر مبناي داده هاي اراکل حاصل شده که یها نداده.  استفاده می کنندTcp/Ipتمام کامپیوترها داراي شبکه اترنت از 

  .جداول کوچکتر آن می تواند در قالب اسکی در آمده  و براي سرور و کاربر قابل کپی است

   توسعه تعدد کاربران نهایی2,2

یل که از ابزارهاي داده کاوي استفاده خواهند نمود  با ارزیابی آنها  با افرد  غیر متخصص متفاوت خواهد تخصیص تجزیه و تحل

بود که دانش داده کاوي را دارند اما متخصص آمار نیستند یا در فهم الگوریتمهاي بکار رفته در الگورتم ها مثل کارشناسان 

بنابراین، ابزارهاي داده کاوي به اجبار از زبان قابل فهم استفاده . س هستندبا این وجود، در حوزه داده کاوي کارشنا. نیستند

  .نموده و راهنمایی را براي افراد غیر خبره فراهم می سازند
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      فرایند انتخاب2,3

 عمیق و مرحله اي جهت ارزیابی2نکه ارزیابی ابزار در مدت زمان محدودي صورت می گیرد بنابراین یک فاز انتخاب یبا توجه به ا

 کیفیت درجه بندي می 5 ابزار و شرکت داده کاوي بر اساس 40 گیرد براي اولین مرحله بیش از یدقیق مورد استفاده قرار م

  :شود

تعداد محصول  

قدرت شرکت ارا ئه دهنده ابزار  

نحوه الگوریتم هاي داده کاوي در ابزار  

سهولت در کاربرد  

زیاديه هاتوانایی مدیریت کردن مجموعه هاي وسیع داد   

 شاخص از جنبه هاي بازاریابی 5 را در هر ياز تعدادي از کارشناسان ارزیابی کننده این ابزارها  سوال شد تا توان ظاهري هر ابزار

نمره هاي هر دسته میانگین  گیري شد و نمره دسته  وزن دهی شده و جمع شدند تا یک نمره . مرور و تجربه دسته بندي کنند

  . ابزار برتر جهت ادامه کار به مرحله ي دوم فاز انتخاب وارد شدند10صول ایجاد کنند تنها براي هر مح

تجربه : این شاخص ها  و ویژگی ها  عبارتند از .  ابزار باقیمانده بر اساس شاخص هاي دیگري  نیز تقسیم بندي خواهند شد10

. یا کد اسکی) منبع(حیط  هاي دیگر  به عنوان کد اصلی در حوزه ي تقلب، کیفیت پشتیبانی فنی و توانایی ارسال  مدل ها به م

که می توانند سواالت تخصصی الگوریتمی و )مهموأل نمایندگی شرکت ها (در صورت امکان  ابزارها  در اختیار کاربران متخصص 

ي نموده و پنج ابزار در نهایت این متخصصین خصوصیت هر ابزاري را دوباره تقسیم بند. کاربردي را پاسخ دهند قرار می گیرد

 ]5[ نشان داده شده است1این ابزارها براساس حروف الفبایی محصول در جدول . اول براي ارزیابی عملی وجامع انتخاب شدند

]6[ ]7[ ]8[ ]9[.  

  

  

  

  

ارزیابی محصول .3

شده ، محصوالت تمام پنج ابزار ارزیابی 

توانند به طور موثري برتري هستند که می 

مورد استفاده قرار  داده کاوي براي الگوهاي

جامعه ابزار هاي داده این ابزارها در . بگیرند 

شده بوده و خودشان را کاوي  بنحوي شناخته 

  .در بازار نیز ثابت کردند 

  .در این مقاله سعی خواهد شد ابزارها از یکدیگر متمایز شده و نقاط قوت و ضعف آنها در موضوع تقلب بیان شود
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و الگوریتم هاي بکار تهاي اتوماسیونیخدمتگذار، قابل- د ارزیابی قرار می گیرند شامل سطوح اشتراك مشتريخصوصیاتی که مور

  .رفته، کاربردي آسان و دقت در آزمون شناسایی تقلب است

خدمتگذار-فرایند مشتري3,1

ابزارهاي . ته هاي حاوي داده زیاد استک تفاوت اولیه بین محصوالت داده کاوي جامع و ساده تر قابلیت و توانایی آنها  براي بسی

  نگهداري می کنند  که موجب کند شدن قابل توجهی در فرایند لود شدن داده ها Ramداده کاوي غالبأ داده ها را در حافظه 

ها در در مدل ) ده ها یا صد ها (همچنین، الگوریتم ها  هنگامی  که تعداد قابل توجهی از ورودیها . در حافظه مجازي  می شود

استفاده از این :  اهمیت زیادي دارد خدمتگذار-مشتريبنابراین مدل فرایند . نظر گرفته می شوند به کندي اجرا می شوند

با . امکان کاري قوي براي انجام فرایند، اما در عین حال دستیابی به  آنالیز چند گانه در کامپیوترهاي شخصی مشکل تر می شود

 سخت افزار و نرم 2در جدول .ه کاربر تاثیر قابل مالحضه اي  بر روي کارکرد خوب  این ابزارها دارد این وجود، پهناي باند  شبک

افزار مورد نیاز آورده شده 

  .]7[ ]6[ ]5[است

  

  

توجه . توصیف می کند ) محصوالت دیگر داده کاوي در این فهرست نیامده است(خصوصیات هر ابزار را در ارتباط با  این پروژه 

  در زمان این ارزیابی Intelligent Miner براي مثال . که برخی از ابزارها با هر سیستم تخصصی سازگار نیستندکنید 

  قابلیت ارتباط داده هاي نسبی را  Prwو Windows NT با کاربر  Clementine.  را پشتیبانی نمی کندSolariسرور

 استاندارد مورد WINDOWS NTحصوالت  روي نسخه بیشتر این م.  مناسب نیستخدمتگذار-مشترينداشته و براي 

  .]4[آزمون قرار گرفتند

 بهترین   Darwinبراي مثال . قرار می گیرند خدمتگذار-مشترياین محصوالت به چندین شیوه مورد استفاده در سیستم 

را براي  کاربري که  Darwinنیمما می توا. کاربرد را براي کاربري دارد که نیازمند حداقل پردازش داده ها و ترافیک شبکه است

م چرا که یبعد متصل است بدون کاهش قابل مالحضه اي سرعت به کار بگیرK 8/28به یک سرور داراي مودم هایی با بیش از 

.ک خط فرمان با سرور مرتبط است و بسته هاي داده به کار رفته براي بیشتر این مرحله نسبتآ کوچک بودیکاربر فقط با 

  Clementine بر روي سیستم Unix  و بدون یک کاربر معمولی  Windows NTبا این وجود ،ما نرم .  آزمون قرار گرفت

  افزار
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 x-terminalبعلت اینکه کل ویندوز  باالجبار  را روي کامپیوترهاي شخصی مورد استفاده قرار دادیم تا ویندوز را نمایش دهد

اجراي روي خط فرمان مودم دراین شرایط به . یلی بیشتر از ابزارهاي دیگر بودباید روي شبکه باشد نیازهاي شبکه و پردازنده خ

  .طور غیر فابل قبولی کند بود

PRW نیز به عنوان یک ابزار براي Windows NT مورد آزمون قرار گرفت داده ها از طریق فایل سرور یا بسته داده روي 

 آنالیزور  بر روي کامپیوتر مشتري جاوا اجرا شد که در کنار سیستم شبکه قابل دستیابی شد اما تمام پردازشها روي کامپیوتر

 خیلی کندتر اجرا شده اما این مشکل در آزمونها GUIجاوا در مقایسه با طراحی هاي دیگر .هاي اپراتور دیگري قرار گرفت 

  .مشکل جدي و قابل مالحضه اي نبوده

Enterise  Miner در ابتدا روي Windows NTبزار  به عنوان اstandalone مورد آزمون قرار گرفت چرا که نسخه 

Solaris در دوره ارزیابی به بازار آمده این نسخه وسیعترین footprint 300 میزي در بین ابزارهاي داده کاوي با بیش از 

  .مگابایت است

   : گیرد  براي اختصار ، در قسمت هاي آینده نام تولید کننده ي ابزار مورد استفاده قرار می:نکته

IBM)intelligent miner for data (،ISL) Clementine(،SAS)Enterprise Miner( ،TMC)Darwin( , وUnica)PRW(.  

   اتوماسیون و مستند سازي پروژه 3,2

ی فرایند آزمایشی شامل پارامترهاي الگوریتم.  بوده که با ایجاد مدل و آزمونهاي مکرر همراه استiterativeفرایند داده کاوي 

این موضوع به فرایند اتوماسیون کمک شایانی . منظم و مکرر داده هاي ورودي مشخص و نمونه هایی از داده هاي آزمایش است

اینجا . خواهد نمود چرا که این فرایند موجب خواهد شد خطاهاي ابزار و یافته هاي مبتنی بر جستجو در مدارك به حداقل برسد

تی  موفقیت آمیز خواهد بود که تحلیلگر  بتواند از یاداشت ها مطالب  و فایل ها ي ذخیره در صور) تنظیم مدارك(مستند سازي 

  .که بوسیله ابزارهاي داده کاوي فراهم می شود نتیجه گیري نماید

ن پژوهش هستند شامل زمان و تاریخ قرار یتمام پنج ابزاري که در اینجا آمده است ابزاري براي یافته هاي حاصل از اسناد در ه

  .گرفتن در مدل قسمتی براي متن که یادداشت هاي مدل بخصوصی در آن جاي می گیرد و ذخیره ي پارامترهاي راهنما

شامل ورود فایل ، انتقال داده ها، الگوریتم مدل، مدل ( آیکونی را براي هر گزینه داده کاوي SAS و ISLبرنامه نویسی حرفه اي

داراي کاربري آسان و راحتی است چرا که در مراحل ایجاد مدل ISLنسخه. ه نمودندیتعب) زیه و تحلیل داده، پالت و غیرهتج

 براي دستکاري پیشرفته Clemزبان سطح باال بنام ISL همچنین . موجب درك راحت و واضح مراحل مستند سازي می شود 

تعداد الیه هاي پنهان  و تعداد گره در هر الیه (فتن معماري  شبکه عصبی  اتومات را براي یايداده ها همچنین راه و شیوه 

  .ایجاد نمود) پنهان

TMC  در هر .بصورت معمولی و غیر اتوماتیک  بوسیله تحلیلگر از طریق منوهایی که بصورت عمودي باز می شوند اجرا شود

و ) همراه با متنی که تحلیلگر اضافه می کند(شوند مرحله در یک آزمایش، گزینه هاي انتخاب شده ثبت شده و بازیابی می 

  .رکوردي را براي پارامترهاي راهنمایی و ذکر تاریخ و زمان فراهم ساخته است

Unica در این ابزار  . و آزمون آنها بهره می گیرد) اتومات(  براي کنترل و ساخت مدل خودکار "مدیر آزمایشی " از یک

عالوه بر این، تحلیلگر می تواند تمام پارامترهاي الگوریتم ها یا فیلد داده هاي موجود . ریزي  استالگوریتمهاي مشابه قابل برنامه 

 می توان یادداشت هاي بدون متنی  نوشت و همچنین می توان از مدل براي توابع Unicaدر مدل را مورد جستجو قرار دهد در 

  .داخلی جهت آزمون داده ي جدید استفاده نمود
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IBMخودکار(الگوي شبکه عصبی بصورت پیش فرض به صورت اتوماتیک .لگو براي هر مدل بخصوص استفاده می کند  از یک ا (

  .آن را مشخص می کند) غیر اتوماتیک( می تواند به صورت دستی userیک معماري را تشکیل می دهند یا اینکه 

  

  

   الگوریتم ها       3,3

د گانه اي هستند که معموأل شامل شبکه درخت تصمیم گیري و شاید الگوریتم ابزارهاي داده کاوي داراي الگوریتم هاي چن

 فهرستی  از الگوریتم هاي بکار رفته در پنج ابزار مورد بررسی را 3جدول . دیگري نظیر رگرسیون با نزدیکترین همسایهمی باشد

]9[ ]8[ ]7[ ]6[ ]5[)بلیت هاي آنهاتوضیح زیر جدول وجه متمایز هر ابزار را نشان می دهد نه تمام قا.(نشان می دهد

  

  الگوریتم هاي بکار رفته

  فقط مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها- 1

  )نه براي دسته بندي(تنها براي بر آورد - 2

که نکته ي برجسته اي نسبت به ابزارهایی است که از روشهاي پیچیده تر غیر خطی استفاده ) خطی(سه ابزار داراي لجیستیک 

  .کنندمی 

Unica استفاده می ) فاقد مهمترین و معمولی ترین الگوریتم یعنی درخت تصمیم گیري( از متنوع ترین بسته هاي الگوریتمی

نکته مهم این است که یک شخص می تواند دامنه ي وسیعی از . کند و شامل یک سري جامع از گزینه ها براي هر کدام است

  .ورودي هایی را بطور اتوماتیک برگزیندپارامترها را مورد جستجو قرار دهد و 

 ISL.  متنوع ترین سري را دارد و کنترل هاي جامعی را براي پارامترها ي الگوریتم ها فراهم نموده استnica  ،  SAS,پس از 

  .از الگورستم ها ي زیاد ي استفاده می کند و سري خوبی از کنترل ها را دارد

TMCراهم نموده است اما در عین حال یادگیري آن جالب و بصورت دسته بندي شده نیست  سه الگوریتم را با کنترل خوب ف .

IBM با .و کنترل آنها  حداقل است)  که بنظر داراي تخمینی قابل دسترس هستند( تنها دو الگوریتم دسته بندي اصلی  دارد

  .است) سري زمانی(  داراي ابزار جستجو مبتنی بر ترتیب IBMاین وجود ،  
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   گزینه هاي درخت تصمیم گیري3,3,1

به  ) Advanced    pruning(گزینه. گزینه هاي قابل دسترسی براي الگوریتم هاي درخت تصمیم را مقایسه می کند 4جدول 

.]6[ ]5[ ]4[کاربرد   ارزشگذاري  تقاطعی یا یک مشکل پیچیده  براي  کوتاه   کرد ن  درخت  گفته می شود

  

  

ن درختان استفاده می کنند به شخص اجازه می دهند تا درختان را بصورت بعد از آموزش  در صورتی که  ابزارها که از اییتمام

از بهترین درخت استفاده نمی کند اما تحلیلگر می تواند از بخشی از یک درخت کامل TMCدر حقیقت . مطوب باشد هرس کند

 تنها گزینه هاي محدودي  IBM. ي فراهم نمی کند  منظره ي گرافیکی از درخت تصمیم گیرTMCهمچنین . استفاده کند 

  . در همه موارد درخت تصمیمی را در اختیار کاربر نمی  دهدUnica.براي تولید و ایجاد درخت دسترسی قرار می دهد

   گزینه هاي شبکه عصبی3,3,2

 ISL  و Unicaاین .تا بهترین مدل را بیابندفراهم نمودند  یک راه ساده و روشن را براي جستجوي در شبکه چندگانه عصبی

  Unicaبطور جالبی در میان کالسهاي مختلف  هیچ تفاوتی از نظر هزینه وجود ندارد و فقط . نیز وجود دارد IBMظرفیت در 

 داراي گزینه هاي یادگیري IBMقابلیت  هاي مختلفی را که از نظر هزینه متفاوت هستند معرفی کرده است همه ابزارها بجز 

 5جدول .   هستند و از روش ارزشگذاري تقاطعی براي ادامه دادن برنامه زمانی که بخواهند توقف کننداستفاده می کنندپیشرفته

  .]10[ ]8[ ]6[خالصه اي از این خصوصیت ها را نشان می دهد 
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   کارکرد آسان 3,4

انگین نمرات دسته ینمره هر دسته م. د به چهار دسته تقسیم می شون4از نظر کاربري آسان ابزارها ي فهرست شده  در جدول 

 کاربر داده شده است که این کاربران شامل کارشناسان و کاربران  ابزارها 6 تا 5هاي فرعی ویژه اي است که بطور مستقل بوسیله 

ه درك نمره قابل استفاده بودن در مجموعه یک میانگین وزنی این چهار جز است که با این شرح ک.ي داده کاوي انتخاب شدند

  .]8[ ]7[ ]2[ ]1[ برابر بقیه اجزا وزن دهی شد به علت اینکه  اهمیت آن براي این  ابزارها بسیار زیاد است2مدل 
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      دقت3,5 

هدف الگوریتم هاي داده کاوي مورد . داده هاي به کار رفته براي دقت ابزارها شامل موارد مالی حاوي تقلب و بدون تقلب هستند

در حقیقت داده ها به نظر ابزارهاي داده کاوي حاوي (دن تقلب هاي ممکن بدون دادن آالرم هاي غلط زیاد بود بررسی پیدا کر

ک نمره تنها یشناسایی حد مطلوب بین این دو کمیت ضروري است به ویژه وقتی ) تقلب هستند اما در حقیقت چنین نیستند

ناسانی که در حوزه تقلب کار می کنند  تنها  راهنمایی هاي عمومی در عین حال ما در مصاحبه با کارش. نتیجه آن خواهد بود

بنابراین، توانایی هر الگوریتم براي تنظیم با هزینه هاي طبقه بندي هاي . بدست آمده اما قانونی براي چنین مواردي حاصل نشد

  .دیگر و متغیر خیلی مهم است

نه تولید شدند که در نتیجه دامنه اي از منحنی ها جهت نسخه هاي بجاي ایجاد یک مدل تنها براي هر ابزار ،مدل هاي چند گا

  .تقلب در مقابل آالرم هاي خطا  ایجاد شد

داده هاي (می براي آزمون مستقل براي اجراي مدل یمی از این داده ها براي ایجاد مدل ها مورد استفاده قرار گرفت و نین

 افتادن استقالل داده ها  از این داده ها در ساختار مدل استفاده نشد که بتواند براي اجتناب از به خطر. به کار گرفته شد) ارزیابی

  .تعیین کند که آیا باید آموزشی عملی درختان تصمیم گیري در شبکه هاي عصبی متوقف شود یا اینکه مدل ها ارزیابی شوند

نتایجی که در اینجا آمده . ل دسترس هستند مدل براي هر ابزار ایجاد شده است که شامل حداقل یک الگوریتم قاب20تقریبأ 

دقیق .است موجب شده تا بتوان آنها را بخوبی مورد مقایسه قرار داد و ثابت  شده است که آنها بهتر از مدل هاي دیگر هستند

ز هر ابزار شکل تعداد آالرم هاي غلط حاصل ا. ترین نتایج در بسته داده هاي ارزیابی بدست آمد که در زیر نشان داده شده است

 تعداد 2شکل ). ، براي مثال نتوانست درختی ایجاد  کندPRW.( با کمک شبکه هاي عصبی و درخت تصمیم را نشان می دهد

 تعداد بیشتر مطلوبیت 2 مقدار کوچکتر بهتر است در شکل 1در حالیکه در شکل .(تقلب هاي شناسایی شده را نشان می دهد 

  ).بهتري دارد

  

  

این امر احتماآل . تان تصمیم نسبت به شبکه هاي عصبی به علت کاهش تعداد آالرم هاي غلط بهتر  هستندتوجه کنید که درخ

اوأل بیشتر این درختها به شخص این امکان را می دهد تا هزینه ها را زیادتر کند و بنابر این تعداد : به علت دو عامل است

رختان در برخی موارد بهتر از توقف قوانینی براي شبکه هاست چرا که اشتباهات کم می شود، ثانیأ گزینه هاي مرتبط با هرس د
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ارزیابی دقت ). شود که در موارد دیگر ما غالبأ در اجرا عکس چنین مواردي یافت می شود توجه.(خطرات مرتبط با آن کمتر است

  ).ودبراي اینکه درست انجام شود باید از داده هایی خیلی نزدیک به موارد کاربري استفاده ش

  

مقدار و نوع داده ي مورد آنالیز سطح و میزان .قیمت خرید و آموزش از جمله موارد انتهایی مربوط به هر ابزاري بشمار می رود

.تجربه تحلیلگر و سیستم محاسبه هر ابزار از جمله موارد مرتبط دیگر براي خرید هر ابزاري است

  

آموزش عملی      4,1

 کاربرهاي مبتدي مشکل هتند که يعنی داري از نظر قابلیت کاربرد بهبود یافتند اما از نظر توابع براابزارهاي داده کاوي بطور م

براي مثال، برخی ابزارها از زبان ماکرو با قابلیت دست ورزي داده ها .آن می کاهد) اثر بخشی(خود از کارایی و موثر بودن 

مثل (دازش آنها بصورت اتوماتیک است برخوردار هستند که اثر بخشی آن بیشتر خواهد شد یا پر

Clementine،PRW،Drawing،Enterprise Miner.(  اگر زمان کافی براي هر ابزار ي فراهم شود ،دوره هاي آموزش

  .عملی موجب کم شدن خطا ها و کارایی پردازش مدل هاخواهد شد

 از نسخه هاي بروز شده محصوالت آگاه باشید      4,2

در حالی که الگوریتم هاي ابزار داده کاوي جدید کمیاب هستند، نسخه . کاوي به سرعت در حال تغییر است صنعت ابزارهاي داده

در حقیقت افرادي که در عمل با این ابزارها سرو کار دارند . هاي توسعه یافته و پیشرفته به سرعت مورد پشتیبانی  قرار می گیرند

  .به سرعت منتظر نسخه هاي جدید هستند

  :     گیرينتیجه.5

پنج ابزار مورد  ارزیابی در این مقاله خصوصیات منحصر به فردي دارند  اما  هر کدام ممکن است براي محیط هاي مختلف داراي 

  بهترین کارایی باشد

 IBM’s    Intelligent    Miner  for Data برتري هایی از نظر اینکه حرف اول را در بازار می زند دارد با نسخه ي قوي

 از نظر پشتیبانی عالی است  و کاربري آن آسان ISL’s Clementine. از پشتیبانی هاي مشاوره اي خوبی بر خوردار است که

  .و ممکن است بهترین مدل ها را هم داشته باشد) UNIXدر خانواده (است 

SAS’s  Enterprise Minerامه ي  بطور ویژه اي از نظر محیط آماري پیشرفته است و کاربران با برنSAS بطور کامل 

 هنگامی که از پهناي باند شبکه باال و بسته  هاي آماري Darwinماشین فکر . آشنایی دارند و از زبان ماکروي موجود در آن
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  انتخاب مناسبی است وقتی که الگوریتم ها مشخص نباشند یا هنگامی که تحلیلگر  Unica. زیاد استفاده می شود بهترین است

   آشنایی داشته باشدUnix ها بهتر از با صفحه گسترده
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