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 چكیده

شد. ذخیره سازی و نتیجه گیری از این اطالعات  با انبوهی از اطالعات مواجه خواهیدبا گسترش علم در زمینه های مختلف، هر روز 

به دست آمده خود سبب پیدایش علوم جدیدی شده است. داده بزرگ و تحلیل داده بزرگ یكی از این موارد است که در دهه ی 

توانایی برنامه اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. . داده های بزرگ به عنوان مجموعه داده هایی شناخته شده است که 

های کاربردی و تكنولوژی های معمول را در مدیریت و تجزیه و تحلیل دچار چالش کرده است. وجود هرگونه خطا و اشتباهی در 

 تحلیل داده ها می تواند به نتیجه گیری های نادرستی منجر گردد.

عینی را فراهم می سازد و منجر به ارائه ی نتایج با استفاده از روش های آماری زمینه های علمی، برای تجزیه و تحلیل داده های  

معنا و معتبر از اطالعات جمع آوری شده می گردد. حجم ، مقیاس و ساختار داده های حال حاضر چالش های آماری ایجاد کرده 

نهایی کارا نیست. است. برای درک قوی از اطالعات موجود در داده هایی با حجم زیاد استفاده از روش های کالسیک آماری به ت

ایجاد ارتباط بین روش های آماری و علوم رایانه ای، سبب می شود که روش های کارا و سریعی برای استخراج اطالعات نهفته ی 

مجموعه ای بزرگ از داده ها ارائه گردد و منجر به طیف گسترده ای ازبینش ها و منافع شود. با کمک آمار و سایر رشته های وابسته 

داده کاوی، یادگیری ماشین، شبكه های عصبی، تحلیل شبكه های اجتماعی، پردازش سیگنال، تشخیص الگو، روشهای انند به آن م

مدل سازی  ترکیب بهینه ساز ی و تجسم رویكردها می توان اطالعات نهفته ی مجموعه ای بسیار بزرگ از داده ها را به دست آورد.

است یی رده بندی درخت رگرسیونی که از تكنیک های .یادگیری ماشین یكی از روشهالگاریتم خطی به عنوان یک روش آماری با 

 .ه استرد بررسی قرار داده شدوکه در تحلیل داده های رسته ای نقش مهمی دارند و در این تحقیق م
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 مقدمه -1

در دنیای امروزی، داده از نظر اندازه در حال بزرگ شدن است. 

سرعت تولید داده به دلیل تنوع موضوعات مورد بررسی و استفاده ی 

زیاد از وسایل همراه و حسگرهای متصل به اینترنت در حال افزایش 

د سال پیش برای اولین بار تالش برای تعیین نرخ رشد در هفتا است.

با آن مواجه  "انفجار اطالعات"حجم داده ها و یا آنچه مردم به عنوان 

فرمونت رایدر،  1944شروع شد. در سال ، *توسط فرمونت رایدر، شدند

پژوهشی کتابخانه را این طور تخمین ی ، آینده †کتابدار دانشگاه وسلین

 کتابخانه های دانشگاه آمریکایی هر شانزده سال، دو برابر میزد، که 

شوند. با توجه به این نرخ رشد، رایدر حدس زد که کتابخانه دانشگاه 

رسد، که بیش  حجم می 200،000،000به حدود  2040سال در †ییل

مایل از قفسه ها را اشغال خواهد کرد، پس نیاز به یک هیات  6000از 

نتیجه نیاز به منبعی  شش هزار نفر داشته و در نویسی بیش از فهرست

. [3] د شدکه حجم بزرگی از داده ها را بتواند نگهداری کند، پیدا خواه

به دنبال این نظریه و نظریات مشابه مشخص گردید که حجم اطالعات 

در اکثر زمینه ها در حال افزایش است. با توجه به رشد روز افزون 

یی جهت ذخیره سازی اطالعات ، اصطالح اطالعات و ارائه راه حل ها

داده ی بزرگ مطرح گردید و به دنبال آن تحقیقات زیادی در زمینه ی 

حوزه ی تولید و ذخیره سازی و تحلیل حجم انبوه اطالعات انجام 

 ادامه دارد.  گرفته شد و این تحقیقات همچنان نیز

اصطالحی داده های بزرگ بر اساس تحقیقات انجام گرفته شده،  

برای مجموعه ای از داده های حجیم، متنوع، با ساختار پیچیده است 

که دارای دشواریهایی برای ذخیره سازی، تحلیل و مصور سازی می 

باشند و اغلب از منابع مختلف سرچشمه گرفته اند. داده های بزرگ به 

نیازهای متمایزی می پردازند، مانند ترکیب مجموعه ای از داده های 

د نامربوط، برازش مقادیر زیادی از داده ها ی بدون ساختار و متعد

برداشت اطالعات به شیوه ی حساس به زمان. اگرچه داده های بزرگ 

ممکن است به عنوان یک رشته جدید به نظر برسد، اما این داده ها 

طی سال های متمادی در حال توسعه هستند. مرزهای آنچه که به 

رگ شناخته می شود با توجه به چشم انداز عنوان یک مساله ی داده بز

همیشه در حال تغییر است و دلیل این موضوع با توجه به پیشرفت نرم 

افزار و فناوری سخت افزاری قابل قبول است. سی سال پیش، یک 

گیگا بایت داده می توانست یک مساله داده بزرگ محسوب شود و نیاز 

یک گیگا بایت یک به منبع محاسباتی خاص داشت. در حال حاضر 

حجم معمولی محسوب می شود و به راحتی می تواند روی دستگاه 

 های مصرف کننده انتقال، و ذخیره شود.

                                                 
* Fremont Rider 
† Wesleyan 
‡ Yale 

در بررسی این اطالعات عظیم یا همان داده های بزرگ دو 

موضوع اولیه مطرح می گردد. یکی جمع آوری و ذخیره سازی داده ها 

است. داده ها و اطالعات می باشد و دیگری تجزیه و تحلیل داده ها 

جمع آوری شده منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج 

آنها باید توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مدیریت و 

تحلیل مجموعه داده های بزرگ یکی از مسائلی است که از دیرباز 

کار مطرح بوده است. فرآیند پژوهش روی داده های بزرگ برای آش

سازی الگوهای پنهان، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ نامیده می شود. 

وجود هرگونه خطا و اشتباهی در تحلیل داده ها می تواند به نتیجه 

گیری های نادرستی منجر گردد. استفاده از روش های آماری زمینه 

های علمی برای تجزیه و تحلیل داده های عینی را فراهم می سازد و 

ارائه ی نتایج با معنا و معتبر از اطالعات جمع آوری شده می منجر به 

گردد. حجم ، مقیاس و ساختار داده های حال حاضر چالش های 

آماری ایجاد کرده است. برای درک قوی از اطالعات موجود در داده 

هایی با حجم زیاد استفاده از روش های کالسیک آماری به تنهایی کارا 

ن روش های آماری و علوم رایانه ای، سبب می نیست. ایجاد ارتباط بی

شود که روش های کارا و سریعی برای استخراج اطالعات نهفته ی 

 مجموعه ای بزرگ از داده ها ارائه گردد و منجر به طیف گسترده ای از

بینش ها و منافع شود. این اطالعات به سازمان ها و شرکت ها کمک 

دهند و در رقابت پیروز گردند.  می کند تا ماهیت کسب و کار را تغییر

 بعضی از این منافع عبارتند از:

 بهینه سازی 
 شناسایی موقعیت های جدید 
 پیش بینی های دقیق 
 عیب یابی خرابی و تقلب 
 رکورد هایی با جرئیات بیشتر 
 بهبود تصمیم گیری 
 [2]اکتشافات علمی. 

هدف اصلی این مقاله شناخت و معرفی روشهای مختلف تحلیل داده 

ی بزرگ با استفاده از ترکیب روش های آماری با سایر علوم به ویژه ها

مفاهیم مربوط به داده های بزرگ  2علوم رایانه ای می باشد. در بخش 

و روشهای تحلیلی داده ها در حالت کلی معرفی می گردند. با کمک 

داده کاوی، یادگیری ماشین، آمار و سایر رشته های وابسته به آن مانند 

ای عصبی، تحلیل شبکه های اجتماعی، پردازش سیگنال، شبکه ه

تشخیص الگو، روشهای بهینه ساز ی و تجسم رویکردها می توان 

اطالعات نهفته ی مجموعه ای بسیار بزرگ از داده ها را به دست آورد. 

مدل سازی  4معرفی می گردند. در بخش  3این روشها دربخش 

رده بندی درخت لگاریتم خطی به عنوان یک روش آماری با 

معرفی شده  رگرسیونی که از تکنیک های .یادگیری ماشین می باشد 

 و در یک مثال کاربردی مورد استفاده قرار داده شده است.
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 مفاهیم و اصطالحات -2

 داده بزرگ -2-1

در حالت کلی، داده مجموعه ای یا گروه هایی از اطالعات مرتبط، 

دارای صفات و خواص هر عضو از گروه یا مجموعه  به هم است که

مشترکی با دیگر اعضا در همان مجموعه باشد. َََبرای اینکه یک 

مجموعه، به عنوان مجموعه داده بزرگ در نظر گرفته شود باید عالوه 

بر تعریف فوق شامل یک یا چند ویژگی دیگر نیز باشد . بسیاری از این 

شده مشخص  2001ویژگی ها در ابتدا توسط داگ النی در اوایل سال 

اند. در ادامه نیز تحقیقات مختلفی در زمینه ی شناسایی ویژگی های 

داده بزرگ انجام شد که پنج ویژگی مهم بر اساس این تحقیقات 

 عبارتند از: حجم، سرعت، تنوع، صحت، ارزش.

 رویكرد تحلیلی داده بزرگ -2-2

رویکرد تحلیل داده یک اصطالح گسترده به معنای تحلیل 

است و متمایز از تحلیل متداول است. رویکرد محاسباتی نظام مند 

تحلیلی داده بزرگ به طور کلی شامل شناسایی، تهیه، آماده سازی و 

تحلیل مقادیر زیادی از داده های بدون ساختار اولیه برای استخراج 

عنوان ورودی برای شناسایی  اطالعات معنی دار است که می تواند به

د و انجام جستجو در مقیاس بزرگ الگو ها، غنی سازی داده های موجو

 عمل کند. 

انواع مختلف سازمان ها از ابزار ها و تکنیک های مختلفی برای 

رویکرد تحلیلی داده ها استفاده می کنند. برای مثال، در محیط های 

کسب و کار محور، نتایج رویکرد تحلیلی داده ها می تواند هزینه های 

استراتژیک را تسهیل کند. در عملیاتی را کاهش دهد و تصمیم گیری 

حوزه های علمی، رویکرد تحلیلی داده ها می تواند به شناسایی علت 

یک پدیده به منظور بهبود دقت پیش بینی کمک کند. در محیط های 

مبتنی برسرویس مانند سازمان های بخش دولتی، رویکرد تحلیلی داده 

فیت باال با کاهش قویت تمرکز بر ارائه ی خدمات با کیتها می تواند به 

 هزینه ها کمک کند.
چهار دسته کلی از رویکرد تحلیلی وجود دارد که توسط نتایج به 

 دست آمده متمایز می شوند:

 رویکرد تحلیلی توصیفی 
 رویکرد تحلیلی تشخیصی 
 رویکرد تحلیلی پیش بینانه 
 رویکرد تحلیلی تجویزی 

م های انواع رویکردهای تحلیلی مختلف از تکنیک ها و الگوریت

تحلیل مختلف استفاده می کنند. نکته قابل توجه این است که ارزش و 

پیچیدگی از رویکرد تحلیلی توصیفی به رویکرد تحلیلی تجویزی 

 افزایش می یابد.

 رویكرد تحلیلی توصیفی -2-2-1

رویکرد تحلیلی توصیفی برای پاسخ به پرسش ها در مورد اتفاقاتی که 

شود. این شکل از رویکرد  روی داده است انجام می در حال حاضر

 تحلیلی، داده ها را برای تولید اطالعات تعریف می کند.

 نمونه پرسش ها عبارتند از:

  ماه گذشته چقدر بوده  12حجم فروش در طی

 است.
  تعدادتماس های پشتیبانی دریافت شده در طبقه

 بندی دقت و موقعیت جغرافیایی چقدر است؟
  هر عامل کمسیون ماهانه به دست آمده توسط

 فروش چقدر است؟

 رویكرد تحلیلی تشخیصی -2-2-2

ی تشخیصی تعیین علت یک پدیده روی هدف از رویکرد تحلیل

داده در گذشته و استفاده از پرسش ها یی است که روی دلیل 

یک رویداد تمرکز می کنند. هدف از این نوع رویکرد تحلیلی 

رسش تعیین اطالعات مربوط به پدیده به منظور ارائه پاسخ به پ

 هایی است که به دنبال علت روی دادن چیزی هستند.

 چنین پرسشهایی عبارتند از:

  چرا فروش یک کاال کم تر از فروش کاالی دیگر

 بوده است؟
  چرا تماس های پشتیبانی بیشتر از منطقه شرق

 هستند تا منطقه غرب؟
  جرا نرخ مجدد بیمار در طی سه ماه گذشته

 افزایش یافته است؟

 رد تحلیلی پیش بینانهرویك -2-2-3

رویکرد تحلیلی پیش بینانه در تالش برای تعیین نتیجه رویدادی 

که ممکن است در آینده روی دهد، انجام می شود. با رویکرد تحلیلی 

پیش بینانه، اطالعات برای تولید دانشی که به این دسته اطالعات 

 مربوط است تقویت می شود. قدرت و بزرگی ارتباطات، مبنای مدل

هایی را که برای تولید پیش بینی آینده بر اساس حوادث گذشته 

 استفاده می شوند، شکل می دهد.

اگر ، تدوین . پرسش ها معموال با استفاده از منطق چه می شود..

 شود. مانند:

  احتمال اینکه یک مشتری در باز پرداخت وام

 قصور کند چقدر است اگر پرداخت ماهانه را انجام ندهد؟
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  میزان احیای بیمار چقدر است اگر دارویB  به

 تجویز شود؟ Aجای داروی 
  اگر یک مشتری محصوالتA  وB  را خریداری

را نیز خریداری  Cکرده باشد، احتمال  اینکه محصوالت 

 کند چقدر است؟

رویکرد تحلیلی پیش بینانه سعی می کند نتایج رویداد ها را 

الگوها، روند ها و استثنائات  پیش بینی کند و پیش بینی ها بر اساس

موجود در داده های تاریخی و جاری ایجاد می شوند. این امر می تواند 

 به شناسایی خطرات و فرصت ها منجر شود.

این نوع از رویکرد تحلیلی شامل استفاده از مجموعه داده های 

بزرگ متشکل از داده های داخلی و خارجی و تکنیک های تحلیل داده 

زش بیشتری فراهم می کند و نیاز به مهارت های پیشرفته است که ار

 تر آماری نسبت به رویکرد تحلیلی توصیفی و تشخیصی دارد. 

 رویكرد تحلیلی تجویزی-2-2-4

رویکرد تحلیلی تجویزی بر اساس نتایج حاصل از رویکرد تحلیلی 

پیشبینانه از طریق اقدامات تجویزی ایجاد می شود. در این رویکرد، 

روی بهترین گزینه تجویزی برای دنبال کردن و هم چنین  تمرکز

چرایی آن است. به عبارت دیگر، رویکرد تحلیلی تجویزی نتایجی ارائه 

می کند که می توانند در مورد اینکه چرا آن ها شامل عناصر شناخت 

موقعیت می شوند مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین این نوع از رویکرد 

د برای به دست آوردن یک مزیت یا کاهش ریسک تحلیلی می توان

 استفاده شود.

 نمونه ای از پرسش ها عبارتند از:

  در میان سه دارو ، کدامیک بهترین نتایج را

 فراهم می کند؟
  بهترین زمان برای معامله یک سهام خاص چه

 زمانی است؟

رویکرد تحلیلی تجویزی ارزش بیشتری از هر نوع دیگری از 

ارائه می کند و به تناسب، نیاز به پیشرفته ترین مهارت  رویکرد تحلیلی

ها و هم چنین نرم افزار ها و ابزار های تخصصی دارد. نتایج مختلف 

محاسبه می شوند و بهترین اقدامات برای هر نتیجه پیشنهاد می شود. 

روش اصلی از تو ضیحی به مشاوره ای تغییر کرده است و می تواند 

 وهای مختلف باشد.شامل شبیه سازی سناری

از ابزار مناسب برای انجام این رویکردها روشهای آماری است. 

برای متنوع و سریع در حال رشد هستند،  بزرگ آنجاییکه داده های

پردازش داده های بزرگ، نیاز به ترکیب فناوری ها و روش های جدید 

ها مورد . در قسمت بعد این روش با روش های کالسیک آماری است

 .[2]قرار داده شده است بررسی

 بزرگ ی روشهای تحلیل داده -3

روشهای تحلیل داده های بزرگ، روشهای ترکیبی است که با 

داده کاوی، یادگیری کمک آمار و سایر رشته های وابسته به آن مانند 

ماشین، شبکه های عصبی، تحلیل شبکه های اجتماعی، پردازش 

تجسم رویکردها به سیگنال، تشخیص الگو، روشهای بهینه سازی و 

راحتی اطالعات نهفته ی مجموعه ای بسیار بزرگ از داده ها به دست 

آورده می شود. این روش ها الگوها و تکنیک های متفاوتی ازجمله 

رگرسیون، سری زمانی، ماشین های بردار پشتیبان، درخت تصمیم و ... 

تخاب هستند که هریک به فراخور داده ها و کارایی مورد نظر باید ان

شوند. داده کاوی و یادگیری ماشین، از مهم ترین این روش ها هستند 

که با توجه به موضوع مورد بررسی در این مقاله در این قسمت معرفی 

 شده است.

 داده کاوی -3-1

این اصطالح را آماردانان و تحلیلگران داده ها به کار برده اند. 

شده اند که تعاریف گوناگونی نسبت به داده کاوی در علوم بیان 

 عبارتند از:

  داده کاوی شناخت فرایند مفید و قابل درک از

 داده های بزرگ است.
  داده کاوی، روشی برای تشخیص الگوها و روابط

 نامعلوم در داده ها است.
  داده کاوی، فرایندی برای استخراج اطالعات

نهفته و مهم از پایگاه داده های بزرگ و استفاده از آنها برای 

 گیریها است.تصمیم 

به طور کلی فنون داده کاوی را می توان به لحاظ ایجاد و طراحی 

مدل و یافتن الگوها به دو بخش تقسیم کرد. دسته ای از این فنون 

مربوط به ساختن مدل می باشندکه در این حالت هدف اصلی این 

است که خالصه ای کلی از داده ها برای شناخت بیشتر از خصوصیات 

آید. اما بخش دیگر از فنون داده کاوی دارای رویکرد مدل به دست 

تشخیص الگو می باشد. در این رویکرد سعی بر این است که انحراف 

هایی هر چند کوچک از حد مطلوب تشخیص داده شود تا الگوهای غیر 

 معمول نمایان شوند.

مهم ترین روش های داده کاوی روشهای مبتنی بر فرضیه و 

 ه ها است.  روشهای مبتنی بر داد

از روش های مبتنی بر فرضیه ها می توان به همبستگی خطی، 

،تحلیل واریانس، رگرسیون خطی، رگرسیون لجستیک،   tآزمون 

 تحلیل تشخیصی و روشهای پیش بینی اشاره کرد.



 

713 
 

از روش های مبتنی بر داده ها می توان به تحلیل خوشه ای، 

صمیم گیری، درخت تحلیل عاملی، تحلیل مولفه های اصلی، درخت ت

 رگرسیونی و اگوریتم ژنتیک نام برد.

با توجه به آنچه گفته شد می توان به زبان ساده بیان کرد که 

داده کاوی همان آمار است و روش های داده کاوی همان روشهای 

آماری هستند. برخی از محققان داده کاوی را زیر محموعه ای ازآمار 

 .[8] می دانند

 یادگیری ماشین -3-2

های وسیع و پرکاربرد به به عنوان یکی از شاخهدگیری ماشین یا 

پردازد که بر اساس آنها هایی میها و الگوریتمتنظیم و اکتشاف شیوه

هدف  .کنندها توانایی تعلٌم و یادگیری پیدا میها و سامانهرایانه

ترین مفهوم آن( بتواند یادگیری ماشین این است که کامپیوتر )در کلی

مورد ی  ها کارایی بهتری در انجام وظیفهج و با افزایش دادهبه تدری

با استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین و هوش  کند. نظر پیدا

ها قادر هستند ما را در حل مسائل مهم، مصنوعی، این سیستم

کاربردی و روزمره یاری دهند. غالبا این کار، با استناد به و استفاده از 

شود که به دلیل حجم زیاد و یا ماهیت نامفهوم، یهایی انجام مداده

 .ها چندان قابل استفاده نیستبرای ما انسان

 شود گستردههایی که در یادگیری ماشینی میطیف پژوهش 

های یادگیری گران بر آنند که روشآن پژوهش است. در سوی نظری

برای پذیری و کیفیت یادگیری را ای به وجود بیاورند و امکانتازه

گران ای از پژوهشهایشان مطالعه کنند و در سوی دیگر عدهروش

ای اعمال های یادگیری ماشینی را بر مسایل تازهکنند روشسعی می

هایی از هر دو رویکرد شده دارای مولفههای انجامپژوهشبیشتر کنند. 

 .[6]تحلیل داده های بزرگ نیز بر این اساس انجام می شود .هستند

های ماشین کمک فراوانی به صرفه جویی در هزینه یادگیری

کند. به عنوان ها میعملیاتی و بهبود سرعت عمل تجزیه و تحلیل داده

مثال در صنعت نفت و پتروشیمی با استفاده از یادگیری ماشین، 

گیری شده و با تجزیه و تحلیل ها اندازههای عملیاتی تمام حفاریداده

های بعدی بیشترین شود که در حفارینظیم میهایی تها، الگوریتمداده

 .دنتیجه و استخراج بهینه ای را داشته باش

های مبتنی بر یادگیری ماشین، بر خالف سایر بزارها و روشا

ها و نیازهای فیزیکی ابداعات و اختراعات بشر، برای رفع محدودیت

ن هایی است که به جای انساها، ساختن سیستمنیستند؛ بلکه هدف آن

تا کنون کاربردهای بسیار زیادی از  .بیاندیشند، یاد بگیرند و یاد بدهند

های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در زندگی روزمره روش

های ایمیل معروف و پرکاربرد، برای تشخیص ایم. سرویستجربه کرده

 .کنندهای یادگیری ماشین استفاده میاسپم و هرزنامه، از الگوریتم
سازی نتایج موتورهای جستجو، ی پیشنهادگر، مرتبهاسیستم

تشخیص چهره خندان برای عکاسی خودکار، و نرم افزارهای ویروس 

 .های دیگری از کاربردهای یادگیری ماشین هستندکش، همگی نمونه
در طی اغلب کاربردها در ارتباط با داده های بزرگ مطرح می گردند. 

شاهد استفاده هر چه بیشتر  رسد که مایک دهه آینده، به نظر می

های دارای تعامل با انسان خواهیم یادگیری ماشین در طراحی سیستم

دو مورد از این مسائل در زمینه ی آموزش و پزشکی در زیر آورده  بود

 شده است.

های درس سنتی، با حضور یک مدرس و معموال به صورت یک کالس 

برنامه آموزشی کالس،  شوند. ضمن این که،پروسه یک طرفه برگزار می

سازی نشده است، و برای همه آموزان سفارشیبرای دانشجویان یا دانش

شود. ثابت در نظر گرفته می ی حاضرین در کالس، تقریبا یک برنامه

در این سیستم، اگر معلمی دلسوز، با احساس مسئولیت وضعیت 

، به آموزشی را برایش سفارشی نکند ی شاگردش را رصد نکند و برنامه

های درس اما کالس .احتمال زیاد، نتیجه جالبی به دست نخواهد آمد

ی این امکان را به واسطه  سازی شدهآینده، با ایده آموزش شخصی

یادگیری ماشین به دست خواهند آورد که، مطالب مطرح شده، روند 

کالس، روند یادگیری نتایج، میزان فعالیت کالس، و هر چیز مهم دیگر 

های یادگیری، به دقت رصد و تحلیل شود، و نتیجه گیریدر فرایند 

های هوشمند نسل آینده، عملیاتی انجام شوند. در واقع، کالس

آموزش باید چطور برگزار گیرند که برای یک دانشخودشان یاد می

ارزیابی نیز، دیگر یک فرایند مطلق نیست و معلم  ی شوند. حتی شیوه

شمند، در خصوص طرح آزمون و تواند روی کمک این سیستم هومی

 .آموزانش نیز حساب کنداختصاص نمره به دانش

مگابایت  725یک انسان، تقریبا  DNA سازی اطالعاتبرای ذخیره

ها را، که های مشترک میان همه انسانفضا الزم است. البته، اگر بخش

است حذف کنیم، این مقدار به چهار  DNA درصد رشته 99بیش از 

ش خواهد یافت. اما برای یک انسان، جمع بندی و در مگابایت کاه

مگابایت داده عددی باینری، عمال غیر ممکن است.  4ذهن نگه داشتن 

. های جدی با کامپیوترها داردچرا که سیستم محاسباتی مغز ما، تفاوت

های یادگیری ماشینی، این توانایی را دارند که الگوهای مخفی الگوریتم

انسان را، استخراج کنند و توصیفی  DNA اتشده در انبوه اطالع

ها و سایر موارد تر و کارآمدتر از عملکرد داروها، تومورها، پروتئینفشرده

یک فرد به خصوص ارائه دهند و  DNA نظیر آن را، در مواجهه با

 .حتی پیش بینی دقیقی از عملکرد آینده سیستم بدن ارائه کنند
های هوشمندی که هسته اصلی مپزشکان، به واسطه استفاده از سیست

دهند، قادر خواهند های یادگیری ماشین تشکیل میها را الگوریتمآن

های درمانی را به صورت اختصاصی برای هر بیمار بود که داروها و شیوه

طراحی کرده و حتی پیش از اعمال آن، با دقت باالیی، نتیجه را پیش 

ه چندان دور، بهداشت و بینی کنند. این تغییری است که در آینده ن

 ..[4]درمان را متحول خواهد کرد
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هایی که در اختیار مسائل یادگیری ماشین را بر اساس داده

و یادگیری  نظارت یادگیری بأ  دسته ی  الگوریتم قرار می گیرد به دو

ها به صورت در یادگیری با نظارت داده. شوندبدون نظارت تقسیم می

دراختیار الگوریتم قرارمی گیرد، اما خروجی، -جفت های ورودی

مرودی ها در اختیار الگوریتم فقط  دریادگیری بدون نظارت

ها و ها و مثالدر ادامه جزئیاتی از هر یک از این الگوریتم .گیردقرارمی

  نشان داده شده است.کابردهایی از هر کدام 

 یادگیری با نظارت-3-2-1

ها را داریم و پاسخ ای از دادهدر یادگیری با نظارت ما مجموعه

 صورت جفتهای ها بهصحیح برای هر عضو داده، به عبارتی داده

در اختیار الگوریتم قرارمی گیرد و اصطالحا گفته می خروجی،  -ورودی

در این مسائل، الگوریتم سعی می . هستندها دارای برچسب  شود داده

ها برای هرورودی جدید، مقدارخروجی دادهبه مجموعه ی توجه  باکند 

ی مسائل رگرسیون و  ها به دو دستهاین الگوریتم .را تخمین بزند

 .شوندبندی تقسیم میمسائل طبقه

 .است در مسائل رگرسیون، خروجی الگوریتم مقادیر پیوسته 
بینی ، پیشاودانشجو با استفاده از نمرات قبلی  تخمین نمرهبرای مثال 

بندی، خروجی در مسائل طبقه .میزان فروش محصول در سه ماه آینده

ای به صورت برچسب است. برای الگوریتم مقادیر محدود و گسسته

تومور، اسپم بودن یا نبودن  خوش خیم یا بدخیم بودنمثال تشخیص 

الین )بله/خیر(، تشخیص بیماری از بین ها، کالهبرداری آنایمیل

صورت ها بهزنی ایمیلمجموعه محدودی از بیماری ها، برچسب

شخصی، دوستان، کاری، خانوادگی، تشخیص عابرین در خیابان، 

بینی وضع هوا ها و پیشتشخیص خودروها، خواندن شماره پالک

درخت  .ندبندی هستآفتابی، ابری، بارانی یا برفی بودن از مسائل طبقه

تصمیم با ترکیبی از مسائل رگرسیون و طبقه بندی یک ساختمان داده 

ی سلسله مراتبی است که می تواند برای یادگیری با ناظر مورد 

ساختار درخت تصمیم در یادگیری ماشین، یک  استفاده قرار گیرد.

مدل پیش بینی کننده می باشد که حقایق مشاهده شده در مورد یک 

یده را به استنتاج هایی در مورد مقدار هدف آن پدیده نقش می پد

کند. تکنیک یادگیری ماشین برای استنتاج یک درخت تصمیم از داده 

ها، یادگیری درخت تصمیم نامیده می شود که یکی از رایج ترین روش 

  های داده کاوی است.

هر گره داخلی متناظر یک متغیر و هر کمان به یک فرزند، 

گر یک مقدار ممکن برای آن متغیر است. یک گره برگ، با داشتن نمایان

مقادیر متغیرها که با مسیری از ریشه درخت تا آن گره برگ بازنمایی 

.یک  متغیر هدف را نشان می دهد ی می شود، مقدار پیش بینی شده

 ی درخت تصمیم ساختاری را نشان می دهد که برگ ها نشان دهنده

رکیبات فصلی صفاتی که منتج به این دسته دسته بندی و شاخه ها ت

بندی ها را بازنمایی می کنند. یادگیری یک درخت می تواند با تفکیک 

کردن یک مجموعه منبع به زیرمجموعه هایی براساس یک تست مقدار 

صفت انجام شود. این فرآیند به شکل بازگشتی در هر زیرمجموعه 

مانی کامل می شود حاصل از تفکیک تکرار می شود. عمل بازگشت ز

 ی که تفکیک بیشتر سودمند نباشد یا بتوان یک دسته بندی را به همه

 بدست آمده اعمال کرد.  نمونه های موجود در زیرمجموعه

درختان تصمیم قادر به تولید توصیفات قابل درک برای انسان، از روابط 

موجود در یک مجموعهء داده ای هستند و می توانند برای وظایف 

بندی و پیش بینی بکار روند. این تکنیک به شکل گسترده ای  دسته

در زمینه های مختلف همچون تشخیص بیماری دسته بندی گیاهان و 

کاربرد این تکنیک و  استراتژی های بازاریابی مشتری بکار رفته است.

ترکیب آن با روش های آماری به منظور کشف بیشتر و تفسیر بهتری 

 ورده شده است.آ 4از داده ها در قسمت 

 یادگیری بدون نظارت - 3-2-2

 ها در اختیارداده  هایدر یادگیری بدون نظارت فقط ورودی

همه  کهها برچسبی ندارند و یا اینگیرد و دادهالگوریتم قرار می

اند ولی گفته نشده ها به الگوریتم داده شدهیکسان دارند. داده برچسبی

کند. از الگوریتم خواسته شده در  ها چکارکه الگوریتم باید با داده

ها بیابد. برای مثال دسته بندی اخبار صورت امکان ساختاری در داده

های ها به خوشهبندی افراد بر اساس ژندر صفحه اخبار گوگل، دسته

های ای، تجزیه و تحلیل شبکهرانش خوشه مختلف، سازماندهی یا

داده های نجومی را بندی بازار و تجزیه و تحلیل اجتماعی، تقسیم

 .[10]عنوان کاربردهایی از یادگیری بدون نظارت نام بردتوان بهمی

تحلیل داده بزرگ با ترکیب مدل سازی  -4

 رده بندی رگرسیون درخت  لگاریتم خطی با

در این قسمت با ذکر مثالی ازچانگ اهمیت ترکیب روش های 

استخراج اطالعات از داده ها آماری با سایر رشته های علم رایانه ای در 

و تحلیل آن ها نشان داده می شود. از روش های آماری ، مدل سازی 

لگاریتم خطی و از تکنیک های یادگیری ماشین ، درخت طبقه بندی 

( به کاربرده شده است که در زیر به طور خالصه CARTرگرسیونی )

 معرفی می شوند

 

 مدل سازی لگاریتم خطی4-1.
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لگاریتم خطی یک تکنیک آماری چند متغیره برای مدل سازی 

توصیف الگوی ارتباط در متغیرهای رسته ای به کار برده می شود. این 

مدل ها قابل تغییر و قابل تفسیر می باشند. لزومی به تعیین متغیر 

پاسخ یا توضیح دهنده مگر در مواردی که طبیعت موضوع است، نمی 

صل در قالب نسبت بخت ها یا باشد. عالوه بر این، مدل های حا

مدل لگاریتم خطی با همه  نمودارهای ارتباط بیز تفسیر می گردند.

متغیرها تواما مانند متغیر پاسخ رفتار می کنند که در آن فراوانی هر 

 از یک نمونه پواسن می باشد. به عنوان مثال {𝜇𝑖𝑗𝑘}خانه برای مثال 
می توان به صورت زیر در معادله مدل لگاریتم خطی برای سه عامل را 

 نظر گرفت:
𝑙𝑜𝑔  𝜇𝑖𝑗𝑘 = 𝜆 + 𝜆𝑖

𝑋 + 𝜆𝑗
𝑌 + 𝜆𝑘

𝑍 + 𝜆𝑖𝑗
𝑋𝑌 + 𝜆𝑖𝑘

𝑋𝑍, 
 𝑌با  𝑋در این مدل تنها اثرات اصلی متغیر ها و اثر توام متغیر  

در نظر گرفته شده اند که در آن پارامترها به روش تکرار  𝑍 و

فاده از مدل های سلسله حداکثردرستنمایی برآورد می شوند. با است

مراتبی، باالترین رتبه و دیگر ترکیب هایی که معنی دار نباشند از مدل 

حذف می گردد و مدل نهایی معرفی می شود. از روی مدل نهایی 

انتخاب شده، الگوی ارتباط به کمک نمودارهای ارتباط نشان داده می 

مدل لگاریتم شوند، این نمودارها ارتباط کلی بین همه متغیرها برای 

خطی را ارائه می دهند. به عالوه نسبت بخت ها نیز می تواند از برآورد 

قدرت ارتباط بین متغیر های بخصوص  پارامترها برای اندازه گیری

می تواند توسط  𝑌و  𝑋برای  θبدست آید. برای مثال نسبت بخت 

 فرمول زیر حاصل شود:

 

𝑙𝑜𝑔𝜃 = 𝑙𝑜𝑔
𝜇11𝑘𝜇22𝑘

𝜇12𝑘𝜇21𝑘
= 𝜆11

𝑋𝑌 + 𝜆22
𝑋𝑌 − 𝜆12

𝑋𝑌 − 𝜆21
𝑋𝑌 

 

بنابراین مدل لگاریتم خطی الگوی ارتباط را برای تجسم و نسبت 

بخت ها را برای تفسیر پیشرفته تر ارائه می دهد. چنانچه متغیر پاسخ 

می تواند به مدل لوجیت تبدیل شود  معلوم باشد، مدل لگاریتم خطی

 ..[9]و [5]

 رگرسیونیطبقه بندی درخت  4-2

یکی از روش های جالب طبقه بندی، ساختن یک درخت تصمیم 

است که این درخت شامل مجموعه ای از گره های تصمیم است که به 

وسیله شاخه ها به هم متصل شده اند. درخت تصمیم از گره ریشه 

گسترش یافته و به گره برگ ها ختم می شود. با شروع از درخت ریشه 

در باالی دیاگرام درخت تصمیم قرار می گیرد، که به طور قرار دادی 

خصیصه ها در گروه های تصمیم مورد آزمون قرار گرفته و هر نتیجه 

ی آن به یک مشاهده منجر می شود. سپس هر شاخه به یک گره 

تصمیم دیگر یا به یک گره برگ خاتمه دهنده متصل می گردد. در 

تخصیص دهد که واقع، درخت تصمیم می تواند طبقه بندی هایی را 

 مقدار باالیی را برای معیار اطمینان موجود حاصل نماید.

نکته قابل توجه در این روش این است که چگونه می توان 

تجانس )همگونی( را اندازه گیری نمود؟ یا بالعکس، چگونه می توان 

عدم تجانس )ناهمگونی( را اندازه گیری نمود؟ از بین تعداد بسیار زیاد 

( CARTد، الگوریتم درخت طبقه بندی رگرسیونی )روش های موجو

دارای کاربرد بیشتری است. در این شیوه، متغیر هدف می تواند رسته 

بسیار پیچیده است و  CARTای یا پیوسته باشد. الگوریتم ریاضی 

با  CART( معرفی و ارائه شد.1984توسط بریمان و همکاران )

خت را می سازد و با هرس استفاده از افراز بندی دوتایی بازگشتی در

کردن، پس از آنکه درخت بلندی ایجاد نمود، با استفاده از حداقل نرخ 

پیچیدگی به هرس کردن درخت می پردازد. هرس کردن درخت 

 تصمیم، قابلیت تعمیم پذیری نتایج را افزایش می دهد.
از ضریب جینی برای کاهش ناخالصی و  CARTدر تحلیل 

ی ارزیابی میزان کارایی نتایج پیش بینی اعتبار سنجی متقابل برا

به عنوان  CARTاستفاده می شود. در واقع ضریب جینی در الگوریتم 

 معیار انتخاب ویژگی ااستفاده می شود و رابطه آن به صورت زیر است:
 

𝐼𝑔𝑖𝑛𝑖 = 1 − ∑ 𝑃(𝑐𝑗)2

𝑗

 

را نشان  𝑐نسبت داده های متعلق به کالس 𝑃(𝑐𝑗)که در آن 

می دهد. در این الگوریتم مقدار سودمندی هریک از ویژگی ها از رابطه 

 ی زیر بدست می آید:
 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐴) = 𝐼𝑔𝑖𝑛𝑖 − 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑔𝑖𝑛𝑖
(𝐴) 

 

. این الگوریتم همانند روش استفاده از آنتروپی، ابتدا برای تمامی 

ده، ویژگی ها ضریب جینی را با استفاده از رابطه ی باال حساب کر

که دارای بیشترین سودمندی اطالعات است را به  𝐹سپس ویژگی 

 . [8] و  [12]عنوان ریشه ی و یژگی جدا ساز انتخاب می کند

 مثال کاربردی4-3

( در مقاله ای دو تکنیک از روش های آماری و 2004چانگ  )

یادگیری ماشین به ترتیب مدل سازی لگاریتم خطی را با رده بندی و 

( از شیوه های درخت تصمیم ترکیب نموده CARTدرختی )رگرسون 

تا از مشاهدات ، تفسیر ودانش بیشتری کسب نماید.در این مطالعه 

نوزاد تولد شده در کشور تایوان با  3101اطالعات ثبت شده 

 خصوصیات:

  سال 22-12سن مادر بین 
 نوزاد تک قل 
 اولین زایمان 
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  هفته 24دوره بارداری بیشتر یا مساوی 
 گرم 2500هنگام تولد نوزاد کمتر یا مساوی وزن 

نتیجه ی تولد در گروه جوان  مورد بررسی قرار گرفته است.

سال ( که وضعیت 22-30سال ( با گروه مرجع ) 19-18و  17-12تر)

تاهل و استعمال دخانیات مادر در کنترل بوده،  مقایسه شده است. 

 37کم تر از هدف بررسی دو عامل زایمان زود رس )دوره بارداری 

 گرم( بوده است. 2500هفته( و وزن پایین نوزاد)کم تر از 

در این مطالعه برای ساخت مدل پیشین، آزمون کای دو و آزمون 

نسبت درستنمایی و مشابه رگرسیون لجستیک برای آشکار سازی 

خطرهای بالقوه ی وابسته به وزن پایین تولد یا تولد زود هنگام 

ر از سن مادر، دو عامل دیگر وضعیت استفاده شده است. به غی

تاهل )ازدواج نکرده، ازدواج پس از بارداری یا ازدواج کرده( و 

استعمال دخانیات)بله، خیر( به عنوان عوامل خطر بالقوه انتخاب 

شده اند. آزمون نیکویی برازش مدل خطی در رابطه با متغیرهای 

استعمال ، A ، سن مادرB وزن پایین تولد ،pتولد زود هنگام 

را با مقدار  جدول( 5)مدل مدل زیر  Mو وضعیت تاهل  Sدخانیات

نشان داده  1پیشنهاد می دهد )نتایج در جدول  371/0احتمال 

 شده است.(

𝒍𝒐𝒈𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎
𝑩𝑷𝑨𝑺𝑴 = �̂� + �̂�𝒊

𝑩 + �̂�𝒋
𝑷 + �̂�𝒌

𝑨 + �̂�𝒍
𝑺

+ �̂�𝒎
𝑴 + �̂�𝒊𝒋

𝑩𝑷 + �̂�𝒊𝒌
𝑩𝑨 + �̂�𝒊𝒍

𝑩𝑺

+ �̂�𝒋𝒎
𝑷𝑴 + �̂�𝒋𝒌

𝑷𝑨 + �̂�𝒌𝒍
𝑨𝑺 + �̂�𝒌𝒎

𝑨𝑴 
 

مدل لگاریتم خطی  بآزمون خوبی یرازندگی برای انتخا -(1)جدول

در ارتباط با تولد زود هنگام، وزن کم هنگام تولد، مناسب در ارتباط با 

 سن مادر، سیگار کشیدن و ازدواج
 

نسبت  مدل

 درستنمایی

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

متقابال -1

 مستقل

68/436 64 00001/

0> 

 525/0 45 74/43 پیوند دوتایی -2

3-PS 78/43 46 566/0 

4-PS/BM 91/47 48 477/0 

5-
PS/BM/SM 

[BP,BA,BS
,PM,PA,AS,AM] 

67/52 50 371/0 

6- 
PS/BM/SM,PA 

62/55 52 34/0 

 

 
 

الگوی ارتباطی بین داده های تولد بر اساس مدل برازش  -1شکل

ارتباط می باشد روی شده )نسبت بخت ها که نشان دهنده ی سطح 

 . خط بین متغیرها نشان داده شده است(

 

پس از بررسی الگوی ارتباط )همه ی متغیر های مورد مطالعه را 

با یکدیگر مرتبط می سازد( نتیجه می شود که یک ارتباط قوی بین 

تولد زود رس و وزن پایین هنگام تولد وجود دارد. استعمال دخانیات و 

م با وزن پایین نوزاد  ارتباط دارند و هم چنین سن مادر به طور مستقی

بین این دو متغیر نیز نوعی ارتباط نشان داده شده است. وضعیت تاهل 

ارتباطی مستقیم با تولد زود رس و ارتباط غیر مستقیم با وزن پایین 

 تولد در بین موارد زایمان زود رس داشته است.

گروه مادران جوان تر برآورد نسبت بخت برای وزن پایین تولد در 

برابر گروه مرجع بوده است.  نوزادان مادران سیگاری  02/1و  83/1

بیشتر از مادران غیر سیگاری وزن پایین هنگام تولد داشته )نسبت 

( و مادرانی که پس از بارداری ازدواج کرده اند، کم تر از 2/2بخت 

(، که 68/0مادران متاهل دچار زایمان زود رس شده اند )نسبت بخت 

 این یک نتیجه ی قابل مالحظه است.

برای بررسی موضوع با الگوریتم درخت طبقه بندی و رگرسیون، 

وزن پایین تولد به عنوان متغیر هدف با پیش گو های زایمان زود رس 

سن مادر، وضعیت تاهل و استعمال دخانیات برای ساخت درخت به کار 

ی کاهش ناخالصی و از ضریب چینی برا CARTرفته است. در تحلیل 

اعتبار سنجی متقابل برای ارزیابی میزان کارایی نتایج پیش بینی 

، در یک رده بندی ساده،  CARTاستفاده شده است. با استفاده از 

کل داده ها به دو گروه زایمان به هنگام )گروه مرجع( و زایمان زود 

 (. این تقسیم 2رس )گروه مورد بررسی( افراز گردیده است )شکل 

 بندی با توجه به موضوع مورد بررسی ضروری بوده است.

CART (، ابتدا 3برای رده بندی گروه زایمان به هنگام )شکل

روی وضعیت استعمال دخانیات مادر به دو افراز سیگاری و غیر 

سیگاری منشعب شده و این انشعابات در گروه مادران غیر سیگاری 

روی سن مادر نیز به دو گروه مرجع و جوان تر افراز گردیده است. این 

با استعمال دخانیات و سن مادر را تحلیل ارتباط وزن پایین تولد 

نمایان ساخته است. ظاهرا استعمال دخانیات،  بیش از سن مادر به 

عنوان یک فاکتور خطر بالقوه اثر گذار بوده است و تمام نتایج مدل 

در یک راستا بوده اند. در  CARTسازی لگاریت خطی با تحلیل 

خطر اصلی برای  نهایت در گروه مادران جوان تر، بارداری یک فاکتور
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وزن پایین تولد در بین گروه غیر سیگاری این مطالعه بوده است. برای 

درخت ساده ای ارائه  CARTرده بندی گروه زایمان زود رس، تحلیل 

داده است که تنها در وضعیت تاهل )مادران متاهل در برابر مادران 

متاهل پس از بارداری یا مجرد( منشعب بوده است. از نقطه نظر 

پزشکی زایمان زود رس معموال منجر به وزن پایین به هنگام تولد می 

گردد ولیکن در این بررسی، این مشاهده تنها در نوزادان مولد از مادر 

 متاهل مشاهده شده است.

 

 
 

برای تمام افراد با  CART رسم بهترین درخت از -2شكل

قت کامل استفاده از وزن کم هنگام تولد به عنوان متغیر هدف و با د

88/0 0 ((240+2861(/)125+2606)) 

 

در الگوی ارتباط مدل لگاریتم خطی، ارتباط مستقیم بین وزن پایین 

نوزاد و ازدواج، در گروه زایمان زودرس و با سن مادر نشان داده شده 

جزئیات اطالعات بین مسیر ارتباط بیشتر  CARTاست که در تحلیل 

آشکار شده است. همچنین بین وزن پایین تولد و وضعیت تاهل در 

گروه زایمان زود رس ارتباطی قوی وجود داشته است و از طرفی 

ارتباط معنی داری بین سن مادر و استعمال دخانیات )یا ازدواج( در 

 CARTدر تحلیل مدل لگاریتم خطی آشکار شده که به طور مستقیم 

ارائه نشده اند و ترکیب این دو تکنیک را برای دستیابی به اطالعات 

 بیشتر و کامل تر تایید می کند.

 نتیجه -5

در دنیای پیشرفته ی امروزی، هر روز حجم بی سابقه ای از اطالعات به 

طور مداوم و در اکثر زمینه ها ایجاد می شود. در بررسی این اطالعات 

ده های بزرگ دو موضوع اولیه مطرح می گردد. یکی عظیم یا همان دا

جمع آوری و ذخیره سازی داده ها می باشد و دیگری تجزیه و تحلیل 

داده ها است. توانایی در تجزیه و تحلیل و درک مجموعه ی داده های 

 از اهمیتانبوه نسبت به توانایی در جمع آوری و ذخیره سازی داده ها 

 
برای افراد دارای  CART زرسم بهترین درخت ا -3شكل

زایمان به هنگام با استفاده از وزن کم هنگام تولد به عنوان متغیر 

 ((9+13+2368(/)115+2606))  88/0هدف و با دقت کامل 

 

 
برای افراد دارای زایمان  CART رسم بهترین درخت از -4شکل

زودرس با استفاده از وزن کم هنگام تولد به عنوان متغیر هدف و با 

 ((255+125(/)84+116)) 53/0دقت کامل 
 

بیشتری برخوردار است. توانایی در تفسیر و استفاده از تمامی این 

اطالعات مزایای اقتصادی و اجتماعی در بر داشته و سبب پیشرفت 

هایی در زمینه های مختلف و بهبود کیفیت خواهد شد. روشهای 

تحلیل داده های بزرگ، روشهای ترکیبی است که با کمک آمار و سایر 

داده کاوی، یادگیری ماشین، شبکه های مانند  رشته های وابسته به آن

عصبی، تحلیل شبکه های اجتماعی، پردازش سیگنال، تشخیص الگو، 

روشهای بهینه سازی و تجسم رویکردها به راحتی اطالعات نهفته ی 

 روش مجموعه ای بسیار بزرگ از داده ها به دست آورده می شود. این
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رگرسیون، سری زمانی،  ها، الگوها و تکنیک های متفاوتی ازجمله

ماشین های بردار پشتیبان، درخت تصمیم و ... هستند که هریک به 

 د.فراخور داده ها و کارایی مورد نظر باید انتخاب شون
روش مدل سازی لگاریتم خطی برای تشخیص الگو های کلی ارتباط 

بین متغیر ها استفاده می شود و نمی تواند برای طبقه بندی مورد 

رار گیرد. برعکس، الگوریتم درخت رده بندی رگرسیونی با استفاده ق

انتخاب یک متغیر هدف می تواند داده ها را طبقه بندی کند و ارتباط 

ها را تعیین نماید. در تحلیل داده های بزرگ طبقه بندی داده ها در 

کشف اطالعات از آن ها بسیار مفید و تحلیل را دقیق تر و ساده تر می 

نتیجه گرفته می شود که ترکیب این دو روش در کند. بنابراین 

سنجش الگوی ارتباط و گروه بندی متغیرها و ارائه نتیجه صحیح الزم 

است و اهمیت ترکیب روشهای آماری و رایانه ای در تحلیل داده های 

 بزرگ را تایید می نماید. 
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