
 کاوي یک ابزار آنالیز مدیریتی داده
Data Mining an Analysis Implement 

Managemental  
  مهندس عمادي: استاد راهنما 

  :ارائه دهنده 
  مسعود فهرستی خمسه

  یوسف مغانلو فرد
   قربان مقدم زرزري

 موسسه آموزش عالی روزبه زنجان

  
  چکیده

احی شده است،که در جـستجوي الگوهـاي       داده کاوي فرآیندي تحلیلی براي کاوش داده هاي طر        
سازگار، یا روابط سیستماتیک بین متغیرها است، و سپس به تائید ایـن یافتـه هـا بـا اسـتفاده از                      

ها و تبـدیل     استخراج اطالعات مناسب از میان انبوه داده      . الگوهاي تشخیص داده شده می پردازد     
 نیازمنـد اسـتفاده از   ،هـاي سـازمانی   يگیـر  آنها به دانش مورد نیاز سـازمانها، بـویژه در تـصمیم       

داده کاوي یکی از این ابـزار و رویکردهاسـت کـه در فـضاي               . هاي نوین در این حوزه است      روش
این مقالـه بـه بررسـی       . کند ها به کشف دانش از پایگاه داده ها کمک می          مدیریت دانش سازمان  
  .ده از آن را نشان می دهدفرد این حوزه از فناوري و تکنیکهاي استفا ویژگی هاي منحصر به

  مقدمه
هـا    استخراج و کشف سریع و دقیـق اطالعـات بـا ارزش و پنهـان از پایگـاه داده                   ،به مرور زمان  

کاوي به عنوان فراینـد   به این شکل بود که فرایند داده. کاوي مورد توجه قرار گرفت   عنوان داده  به
پررنگ شد ،بـه حـدي   ) KDD(ها  دهآماري و تجزیه و تحلیل درفرایند کشف دانش در پایگاه دا   

مورد اسـتفاده  ) KDD(ها عنوان مترادف کشف دانش در پایگاه داده       به) DM(کاوي    داده ،که گاه 
 قابل فهـم و قابـل      ، از پیش ناشناخته   ،امروزه فرایند استخراج اطالعات معتبر    . [2]گرفت قرار می 

هـاي تجـاري    گیـري و در فعالیـت      هاي بـزرگ و اسـتفاده از آن در تـصمیم           اعتماد از پایگاه داده   
: کـاوي برموضـوعاتی نظیـر     در تعاریف متعدد و متنـوع بـراي داده        . [1]شود کاوي نامیده می   داده

ها و یافتن روابط و الگوهاي مطمئن         تجزیه و تحلیل داده    ،ها  کاوش در داده   ،استخراج دانش کالن  
گیـري   هـاي پـشتیبانی تـصمیم      م ایجـاد سیـست    ،کاوي هدف نهایی داده  . شود ها تاکید می   بین داده 

. پـردازد  هـا مـی    کاوي به استخراج اطالعات مفید و دانش از حجم زیـاد داده            داده. سازمانی است 
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ایـن الگوهـا و   . کنـد  وجـو مـی   هاي موجـود جـست    الگوهاي حاوي اطالعات را در داده  ،کاوي داده
بینـی داشـته    و یـا جنبـه پـیش   ها را توصیف کنند      توانند توصیفی باشند یعنی داده     ها، می  الگوریتم

کـاوي   داده. کار روند  هاي ناشناخته سایر متغیرها به     بینی ارزش  باشند، یعنی از متغیرها براي پیش     
بینانه با نگاه  کاوي پیش ها یا اقدامات گذشته است و داده       دنبال یافتن اگرها در فعالیت     توصیفی، به 
 .[1]کند بینی می  رفتار آینده را پیش،به سابقه

  وزه فعالیتح
اکتشاف در این مرحله معموال با آماده سازي داده ها که ممکن است شامل تمیز کردن داده ها ،                
 تبدیل داده ها ، زیر مجموعه هاي انتخاب آثار ضبط شده و انجام برخی از عملیات اولیه انتخاب

ه هـا ممکـن   تحلیلی ، این مرحله از فراینـد اسـتخراج داد   سپس بسته به ماهیت.  شروع می شود
است شامل هر انتخاب ساده و سرراست براي یک مدل رگرسیون استادانه درسـت شـده را بـه                  
تجزیه و تحلیل اکتشافی با استفاده از طیف گسترده اي از روش هاي گرافیکی و آماري به منظور              

ه البته ناگفتـه نمانـد کـ      . شناسایی متغیرهاي مربوطه و تعیین پیچیدگی  از طبیعت مدل ها باشد           
مقدار زیادي گزارش و تحقیق و استعالم در آنها اشـتباه گرفتـه مـی     داده کاوي معموال با نوشتن

داده کـاوي توسـط تجهیـزات    . داده کاوي هیچ کدام از اینها را شامل نمی شود اما در واقع. شود
می پذیرد، که عملیات کاوش را بر اساس تجزیه و تحلیل مکرر داده ها انجام می  خاصی صورت

داده کاوي با آنالیز هاي متداول آماري نیز متفاوت است؛در زیر بـه بررسـی نـوع دیـدگاه                 . هدد
  :روش آماري به روش داده کاوي می پردازیم

 :روش آنالیز آماري 
اساس  بر. یک مفسر ممکن است متوجه الگوي رفتاري شود که سبب کالهبرداري بیمه گردد

نتایج  اگر. پردازد تا این موضوع را بررسی کنداین فرضیه، مفسر به طرح یک سري سوال می 
مجددا شروع  حاصله مناسب نبود، مفسر فرضیه را اصالح می کند و یا با انتخاب فرضیه دیگري

نیز بستگی  این روش نه تنها وقت گیر است بلکه به قدرت تجزیه و تحلیل مفسر. می کند
را که مفسر به آنها  هبرداري دیگريمهمتر از همه اینکه این روش هیچ وقت الگوهاي کال.دارد

  .مظنون نشده و در فرضیه جا نداده ، پیدا نمی کند
  :داده کاوي  روش

جمله جمع آوري داده ها،  یک مفسر سیستم هاي داده کاوي را ساخته و پس از طی مراحلی از
م داده کاوي تما. کاوي می پردازد یکپارچه سازي و اخالص داده ها به انجام عملیات داده

انحراف دارند و ممکن است منجر به  الگوهاي غیرعادي را که از حالت عادي و نرمال
کاوي حالت هاي مختلفی را که مفسر باید در  نتایج داده. کالهبرداري شوند را پیدا می کند
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نهایت مدل هاي به دست آمده می توانند  در. مراحل بعدي تحقیق کند، نشان می دهند
  .بینی نمایند کالهبرداري دارند، پیشمشتریانی را که امکان 

کاوي به دو روش با ناظر و بدون ناظر و از طریق الگوریتمهایی چون شبکه هاي  تحلیلهاي داده
ژنتیک، تحلیل سبد خرید، شبکه کوهونن  ،)C&RT(تصمیم طبقه بندي و درخت  ،)NN(عصبی

اي جدیدي براي اهداف عالوه بر این الگوریتمهاي رایج، همچنان الگوریتمه. قابل اجراست
ویژگیهاي منحصر . شود تحقیقات علمی یا تجاري از طریق طرحهاي پژوهشی دانشگاهی، تولید می

  :[3]بفرد داده کاوي را می توان به صورت زیر برشمرد
  نه تنها بر فاز تحلیل، بلکه بر طراحی مطالعه و جمع آوري داده نیز تاثیر می گذارند •

دقیق و با پیچیدگی باال را در دادههاي امکان جستجوي پاسخ سؤاالت  •
 .آوري شده فراهم می کنند جمع

مزیت اصلی و تفاوت . قادرند که به سؤاالت بطور واضح و مشخص پاسخ دهند •
آنها با سایر تکنیکها نیز در همین است که بجاي ارائه صرف استراتژي کالن، 

 .پاسخهاي دقیق در اختیار محقق قرار می دهند

اثر متغیرهاي مختلف بر روي متغیرهاي وابسته را فراهم می امکان سنجش  •
 .کنند

کنند که تأثیر سناریوهاي آتی را مورد ارزیابی قرار دهند و  به مدیران کمک می •
با مدلسازي گزینه هاي متعدد و کمک به تصمیم گیري در شرایط عدم قطعیت 

 .به انتخاب مسیر حرکت بپردازند

گیرند و از داده کاوي استفاده نمی کنند، ابزار   دو را در نظر میمحققینی که تنها روابط دو به
. قدرتمندي را از دست می دهند که می تواند اطالعات سودمندي را در اختیار آنان قرار دهد

در مسائل واقعی چندین متغیر به طور همزمان بر روي پاسخ تاثیر می گذارند، از این رو 
) 1(در شکل . یقتر و نزدیک به واقع تري را فراهم می کندآنالیزهاي چندمتغیره جواب هاي دق

 همانطور که مالحظه [4]فرایند کسب دانش از پایگاه دادهها به صورت شماتیک بیان شده است
موفقیت در این مرحله کامال متاثر از . می شود یکی از گام هاي این فرایند، داده کاوي می باشد

 کدام از مراحل قبلی به درستی انجام نپذیرد، نتایج سه گام قبل است بگونه اي که اگر هر
 .حاصل از داده کاوي نه تنها مفید نبوده ممکن است گمراه کننده نیز باشد
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 فرآیند تبدیل دادها به دانش): 1(شکل  

تکنیکهاي داده کاوي از جمله تکنیکهاي نوین علمی هستند که در توصیف، تشریح، پیش بینی و 
بینی درجه  گیري، تشریح و پیش این تکنیکها به اندازه. [3]کار می روندکنترل پدیدهها به 

کاوي نه تنها بر جنبه هاي تحلیلی مطالعات، بلکه  روشهاي داده. وابستگی میان متغیرها میپردازند
 .گذارند گیري و حل مسائل نیز تأثیر می در طراحی و ابزارهاي جمع آوري داده براي تصمیم

کاوي، در چارچوب فرآیند استانداردي اجرا می شودکه توسط یک تیم   دادهترین پروژههاي موفق
برطبق ]. 5[  ارائه شده استCRISP-DM  در قالب پروژهاي به نام SPSSکاري در شرکت 

CRISP-DMاي است که توالی  کاوي معین شامل چرخه حیاط شش مرحله  یک پروژه داده
 ترتیب مراحل اغلب نتیجه وابستگی مراحل هر مرحله از). 2(مراحل را نشان می دهد شکل 

خاصیت تکراري . مهمترین وابستگی بین مراحل نمایش پیکانها می باشد. قبلی را نیز دربر دارد
CRISP حاکی از چرخه بیرونی است که اغلب منجر به راه   
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   در فرایند تکرار و سازگاري  مراحلCRISP–DM)   ٢( شکل

 
در زیر مراحل کاري . ري با سواالت اضافی جالب توجه می شودحلی براي مسئله تحقیقی یا تجا

  :دهیم کاوي را توضیح می در داده
  می  CRISP–DMاولین مرحله پردازش استاندارد : مرحله درك پروژه و فهم حوزه کاربرد

ترجمه اهداف و محدودیت . باشد که به صورت آشکار اهداف و نیازمندیها آن مشخص می شود
کاوي و مهیا کردن استراتژي اولیه براي نائل شدن به  ازي، تعریف مسئله دادهس آن در قاعده

  .شود اهداف تعریف می
این مرحله شامل جمع آوري دادها براي استفاده از تحلیل اکتشافی و : مرحله انتخاب دادها 

 هاي با کیفیت و انتخاب دادهاي مفید و مورد مشخص کردن اطالعات اولیه براي ارزیابی داده
  .نیاز می باشد
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هاي نهایی، این دادها در کلیه  هاي اولیه خام به داده آماده کردن داده: ها مرحله آماده سازي داده
. مراحل بعدي استفاده می شود و از این نظر این مرحله تحلیل و تالش بیشتري را می طلبد

و با تمیز . هیمها اختصاص می د هاي تحلیل شده را براي کاوش داده انتخاب عناصر و شناسه
  .کنیم کردن دادهاي خام آن را براي ابزارهاي مدلسازي آماده می

کاوي معین  کار بستن تکنیکهاي مدلسازي مناسب و روش داده با انتخاب و به: مرحله مدلسازي
کنیم که در صورت نیاز می توانیم با برگشت به عقب تحلیل  نتایج مدلسازي را بهینه می

  .نماییممدلسازي را بهینه تر 
مشخص کردن اینکه آیا مدل انتخابی، ما را به اهدافمان که در اولین مرحله : مرحله ارزیابی

کاوي براي اعتبارسنجی نیز  اتخاذ تصمیم راجع به استفاده از نتایج داده. رساند تعیین کردیم می
  .شود در این مرحله انجام می

ده، براي مثال می تواند تولید یک استفاده کردن از مدل ایجاد ش:مرحله تحکیم و گسترش 
کاوي  گزارش ساده از خروجیها را نام برد، و براي یک مثال پیچیده تکمیل کردن پردازش داده

ها به یک دانش مفید و قابل استفاده تبدیل می  الگوها می باشد که این  موازي در سایر حوزه
 در یک سیستم اجرایی به کار شوند شوند و پس از بهبود آنها، الگوهایی که کارا محسوب می

  .گرفته خواهند شد
  نتیجه گیري

کاوي نشان می دهد که  بررسی اجمالی پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه دانش ابزراهاي داده
از سوي دیگر با . ایران اندك شمار است  تحقیقات عمیق و اساسی در این باره خصوصاً در
ز دانشهاي نوین بیش از پیش محرز شده است افزایش سرعت تحول در علوم، ضرورت استفاده ا

داده کاوي به عنوان یک رشته علمی نوین در زمینه بازیابی و استخراج اطالعات می تواند نقش  .
امروزه اکثر نرم افرار هاي پایگاه داده اي  .داشته باشد مهمی در جهت دستیابی به این اهداف

اده کاوي شده اند ولی نرم افزار هاي  نیز شامل ابزارهایی دSQL Server و ORACLEمثل 
 Intelligent Miner , Darwin , Mine Set ,Knowledgeکاوي همچون  تخصصی داده

Studio, Data Mind در این مقاله . از مهمترین ابزار هاي داده کاوي به شمار می روند
أثیر آن را در کاوي و مراحل کاري آن معرفی شد که در گامهاي بعد می توان ت قابلیتهاي داده
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