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 مقدمه 

سسال    21( پس  از حسدود   0921از هنگامی که رایانه در تحليل و ذخيره سازی داده ها بکار رفت )

شسرفت فسن   حجم داده ها در پایگاه داده ها دو برابر شد. ولی پ  از گذشت دو دهه و همزمان با پي

هر دو سال یکبار حجم داده ها  دو برابر شده و همچنين تعداد پایگساه داده هسا     (IT)آوری اطالعات

با سرعت بيشتری رشد نمود. این در حالی است که تعداد متخصصين تحليل داده ها با این سسرعت  

انسد   گسترش یافته داده ها چنان رشد نکرد. حتی اگر چنين امری اتفاق می افتاد  بسياری از پایگاه 

امکسان تحليسل و اسستخرا     .که شامل چندصد ميليون یا چندصد ميليارد رکورد ثبت شسده هسستند  

رایانه هسای مووسود    اطالعات با روش های معمول آماری از دل انبوه داده ها مستلزم چند روز کار با

 [3]است.

کی و تجسارت الکترونيسک    حال با ووود سيستم های یکپارچه اطالعاتی  سيستم های یکپارچسه بسان  

لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه داده های مربوط اضسافه شسده و باعسه بسه ووسود آمسدن       

 .انبارهای عظيمی از داده ها شده است

این واقعيت  ضرورت کشف و استخرا  سریع و دقيق دانش از این پایگاه داده هسا را بسيش از پسيش    

 حاضر گفته می شود اطالعات طالست.  نمایان کرده است  چنان که در عصر

هم اکنون در هر کشور  سازمان  شرکت و غيره برای امور بازرگانی  پرسنلی  آموزشی  آماری و غيره 

پایگاه داده ها ایجاد یا خریداری شده است. به طوری که این پایگاه داده هسا بسرای مسدیران  برنامسه     

ردی  تهيه گزارش های مختلف  توصيف وضعيت ریزان  پژوهشگران وهت  تصميم گيری های راهب

واری خود و سایر اهداف می تواند مفيد باشد. بسياری از این داده ها از نرم افزارهای تجاری  مثسل  

ها  می آیند. نتيجه ایسن ومسع آوری داده هسا ایسن      web logها و CRMها  ERPکاربردهای مالی  

ضعيف  اسست. ومسع آوری داده هسا  بسسيار انبسوه       د که در سازمانها  داده ها غنی ولی دانششو می

 [2]لی از داده ها را محدود می سازد.د و بسرعت اندازه آن افزایش می یابد و استفاده عمشو می

استخرا  و تحليل مقسدار زیسادی داده بمنظسور کشسف قسوانين و الگوهسای معنسی دار در        کاوی  داده

از داده ها  افسزایش ارزش اصسلی آنهسا و انتقسال      آنهاست. هدف اصلی داده کاوی  استخرا  الگوهایی

 داده ها بصورت دانش است.

  یسک  ETL( و Enterprise reporting  گزارشسگری تشسکيالت اقتصسادی)   OLAPکاوی  بهمراه  داده

 2Error! Reference]  اسست. Business Intelligence(BI)عضسو کليسدی در خسانواده محصسول     

source not found.] 

های متمرکز یسا توزیسع    داده های مختلفی ووود دارد که در آنها حجم بسياری از داده در پایگاه حوزه

 2Error! Reference source not] شسود. برخسی از آنهسا بسه قسرار زیسر هسستند:        شده ذخيره می

found.] 

 ورت مستن در  کتابخانه دیجيتال: یک مجموعه سازماندهی شده از اطالعات دیجيتال که بص

 های بزرگی ذخيره می شوند. داده پایگاه

 داده بزرگی از تصاویر به شکل خام یا فشرده. آرشيو تصویر: شامل پایگاه 
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  هزار نوع ژن یا پروتئين مختلف ساخته شده  011تا  21اطالعات زیستی: بدن هر انسانی از

ه شسده در  است. اطالعات زیسستی شسامل تحليسل و تفسسير ایسن حجسم عظسيم داده ذخيسر        

 داده بزرگی از ژنهاست. پایگاه

 های پزشکی به شکل تصساویر دیجيتسال توليسد     تصاویر پزشکی: روزانه حجم وسيعی از داده

هسای بزرگسی در    داده و غيره. اینهسا در پایگساه   EKG  MRI  ACT  SCANشوند  مانند  می

 های مدیریت پزشکی ذخيره می شوند.  سيستم

 عات با،ا  یکسری اطالعات پزشکی دیگری نيز روزانسه ذخيسره   های پزشکی: بجز اطال مراقبت

شود مانند سوابق پزشکی بيماران  اطالعات بيمسه درمسانی  اطالعسات بيمساران خسا  و       می

 غيره. 

 هسا هسستند کسه بسرای      گذاری: این اطالعسات دامنسه بزرگسی از داده    اطالعات مالی و سرمایه

های مربوط به سسهام    توان از داده ها می بيل دادهباشند. از این ق کاوی بسيار مطلوب می داده

  و کشسف  ATMهسای   هسای اعتبساری  اطالعسات کسارت     هسا  کسارت   امور بانکی  اطالعات وام

 ها می باشد. برداری کاله

 هسا توليسد    ها روزانه به اشکال مختلفسی در کارخانسه   ساخت و توليد: حجم زیادی از این داده

هسا و تحليسل آنهسا بسرای صسنعت توليسد بسسيار         ه این دادهشود. ذخيره و دسترسی کارا ب می

 بااهميت است.

 بينی فروش  طراحی کسب و کسار  رفتسار    ،ازم است برای پيش  کسب و کار و بازاریابی: داده

 بازرایابی  و غيره.

 ها در این صنعت توليد و ذخيره مسی شسوند. آنهسا بسرای      دور: انواع مختلفی از داده شبکه راه

ها  مدیریت شبکه  کنترل تراکم  کنترل خطسا   ای مکالمات  دنبال کردن تماستحليل الگوه

 شوند. و غيره  استفاده می

 .حوزه علوم: این حوزه شامل مشاهدات نجومی  داده زیستی  داده ژنوميک  و غيره است 

 WWWاند. : یک حجم وسيع از انواع مختلف داده که در هر وایی از اینترنت پخش شده 

ها بسيار  ها یک روال دستی بود. یک تحليلگر کسی بود که با داده ها  تحليل داده ن حوزهدر بيشتر ای

کرد. در یسک حالست    هایی تهيه و گزارشاتی را توليد می های آماری  خالصه آشنا بود و با کمک روش

هسا   هها با افزایش حجسم داد  شد. اما این روش تر  از یک پردازنده پيچيده پرسش استفاده می پيشرفته

 کامال بالاستفاده شدند.

 اغلسب بسه صسورت متسرادف یکسدیگر مسورد       0«کشف دانش در پایگاه داده»و « کاوی داده»واژه های 

 نشان داده شده است.  0استفاده قرار می گيرند. کشف دانش به عنوان یک فرآیند در شکل

لگوها و مدلهای قابل فهسم  کشف دانش در پایگاه داده فرایند شناسایی درست  ساده  مفيد  و نهایتا ا

باشسد و شسامل الگوریتمهسای     ای از فراینسد کشسف دانسش مسی     کاوی  مرحله باشد. داده در داده ها می

است  بطوریکه  تحت محدودیتهای مؤثر محاسباتی قابل قبول  الگوها و یا مدلها کاوی  دادهمخصو  

                                                 
1
 Knowledge Discovery in Database  
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کاوی  دادهتر   [. به بيان ساده.3Error! Reference source not foundرا در داده کشف می کند]

شسود. تعریسف دیگسر     به فرایند استخرا  دانش ناشناخته  درست  و بالقوه مفيسد از داده اطسالق مسی   

گيری از قطعسات   ای از تکنيکها برای شناسایی اطالعات و یا دانش تصميم گونهکاوی  دادهاینست که  

گيسری  پسيش بينسی  پيشسگویی  و      های تصميم   در حوزهباشد  به نحوی که با استخرا  آنها داده می

باشند  داده به تنهایی قابل  ها اغلب حجيم  اما بدون ارزش می تخمين مورد استفاده قرار گيرند. داده

استفاده نيست  بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشسد. بسه ایسن دليسل اغلسب بسه داده       

 شود. گفته می 0کاوی  تحليل داده ای ثانویه

 
 به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانشکاوی  داده:  0شکل

 

(  بعنوان روالی برای شناسایی الگوهای معتبر  ودیسد  بسالقوه   KDD) 2داده استخرا  دانش در پایگاه

-ها  تعریف شده است. روال سراسری شسامل تبسدیل داده سسطح    مفيد  و سرانجام قابل فهم در داده

                                                 
1
 Secondary Data Analysis 

 
2
 Knowledge discovery in databases 
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بطور خالصه نشان داده شده است. ایسن روال   0در شکل  KDDبا،است. روال -نش سطحپایين به دا

 2Error! Reference source not]:باشد یک روال تعاملی و تکراری است که شامل مراحل زیر می

found.] 

 : این شامل دانش قبلی مرتبط و اهداف کاربرد است.درک دامنه کاربرد -0

: این چيزی نسست وسز انتخساب یسک مجموعسه داده یسا یسک        ه هدفاستخرا  مجموعه داد -2

 بندی و انتخاب است. رتبههای  زیرمجموعه از متغيرها  با استفاده از تکنيک

کساوی    : این مرحله برای افزایش کيفيت داده بکار گرفته شده برای دادهپيش پردازش داده -3

پسيش پسردازش داده شسامل     ،ازم است. همچنين برای بهبود کارایی کاوش داده ،ازم است.

سازی داده بسرای نمسایش    پاکسازی داده  انتقال داده  یکپارچه سازی داده  کاهش یا فشرده

 فشرده  و غيره است. 

 کاوی است. های داده مرحله شمل اعمال یکی از الگوریتم ن: ایکاوی داده -3

الگوهاسست.   : شامل تفسير الگوهای استخرا  شده  و تا حد امکان  بصری سازی ایسن تفسير -2

 کننده مهم در قابل فهم سازی الگوهاست.  بصری سازی یک کمک

: این مرحله شامل تلفيق ایسن دانسش بسا کسارایی سيسستم و      استفاده از دانش استخرا  شده -2

 گرفتن تصميمات عملی براساس این دانش است.

 

دهه های قبل ووسود  حداقل به عنوان الگوریتمهای آکادميک از سالها یا کاوی  دادهبيشتر تکنيکهای 

 تجاری نقش عمده ای را بازی کرده است.کاوی  دادهداشته اند. تنها در دهه اخير است که 

 !2Error]:گسرایش داریسمد در زیسر تعسدادی از د،ایسل آن آورده شسده      کساوی   دادهچرا امروزه ما به 

Reference source not found.] 

اخير  قيمت سخت افزار بویژه فضای دیسسک سسخت    : در دهه مقدار زیاد داده در دسترس .0

بسيار کاهش یافته است. و به دنبال آن  تشکيالت اقتصادی مقسدار زیسادی از داده هسا را از    

کاربردهای زیادی گردآوری کرد. با این انفجار داده ها  تشکيالت اقتصادی می خواهند کسه  

هسای تجسارت خسود بکسار گيرنسد.       الگوهای پنهان در این داده ها را برای هدایت اسستراتژی 

هنگامی بيشترین معنی را پيدا می کند که داده های زیادی ووود داشته باشسد.  کاوی  داده

نيازمند ميزان زیادی از داده ها هستند تا مدلهایی را ترتيسب  کاوی  دادهاغلب الگوریتم های 

مسورد  کساوی   دادهدهند که بعداً برای دسته بندی  تخمين  پيش بينی یا سایر کارکردهسای  

 استفاده قرار گيرند.
 

: رقابت بعلت ووود بازارهای مدرن و کانالهای توزیع مثل اینترنت و ارتباطات افزایش رقابت .2

راه دور  بطور فزاینده ای در حال افزایش است. تشکيالت اقتصادی با رقابتهسای وهسان وب   

سست آوردن مشستریان   مواوه اند و کليد موفقيت در تجارت  حفس  مشستریان کنسونی و بد   
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ودید است. داده کاوی  تکنولوژی هایی دارد که اوسازه مسی دهسد کسه تشسکيالت تجساری       

 فاکتورهایی را برای مواوه با این زمينه ها  تحليل کند.

 

قبال فقط در حوزه آکادميک قرار داشت  امسا در حسال   کاوی  داده: آماده بودن تکنولوژی آن .3

کامسل شسده انسد و بسرای اعمسال در صسنعت آمساده انسد.         حاضر بسياری از این تکنولوژی ها 

الگوریتم ها  بسيار دقيق تر و کاراتر شسده انسد و مسی تواننسد بطسور فزاینسده ای داده هسای        

ها(  اکنسون  APIپيچيده را مدیریت کنند. بعالوه رابط برنامه نویسی کاربردهای داده کاوی)

کساوی   دادهرا می دهند که کاربردهای  استاندارد شده اند  که به توسعه دهندگان این امکان

 بهتری بسازند.

 

: در طيف وسيعی از صنایع  شرکتها به این عالقه به مدیریت روابط با مشتریان فراوان است .3

و اطالعات دربساره آن مشستریها    .بينش رسيده اند که مشتریان برای سازمان حياتی هستند

اتی که شرکتها درباره مشتریانشان دارند یکی از دارایی های اساسی سازمان می باشد. اطالع

نه تنها برای خودشان بلکه برای دیگران هم ارزشمند است. اطالعات یسک محصسول اسست.    

یک شرکت کارت اعتباری چيزهایی می داند که شرکتهای خطسوط هسوایی دوسست دارنسد     

نبال گوگل می داند مردم در وب دبدانند یعنی چه کسی بليطهای پرواز متعددی می خرد. 

چه چيزی هستند و از این شناخت با فروش لينکهایی با پشتيبان مالی بهره ميبرد. در واقع 

هر شرکتی که داده های با ارزش ومع آوری می کند در موقعيت یک واسطه اطالعات قرار 

 دارد. 

 

 [.2Error! Reference source not found]کاوی مسائل کسب و کار برای داده

می تواند برای کاربردهای بسياری بکار رود  در زیر تعدادی از مسائل کسسب و  کاوی  دادههای تکنيک

 شود: برای آنها پاسخی یافت  شرح داده میکاوی  دادهتوان با  کار معمولی را که می

: کدام مشتریان بيشتر تمایل دارند بسمت رقيب ما بروندد امروزه صنایع  0تحليل رویگردانی .0

کداری و بيمه  بيش از دیگران در معرض این رقابت ها هستند. بطسور متوسسط    تله کام  بان

د،ار در بسازار   211هر مشترک ودید تلفن همراه  برای شرکت تلفسن  هزینسه ای بسالر بسر     

سرمایه گذاری دارد. هر کسب و کاری می خواهد مشتریان بيشتری را کسب کنسد. تحليسل   

بی کمک کند تا د،ایل رویگردانی مشتری را درک کند رویگردانی می تواند به مدیران بازاریا

 و روابط مشتری را بهبود دهد و وفاداری مشتری را افزایش دهد.

: مشتریان چه محصو،اتی را دوست دارند بخرندد فروش متقاطع برای خرده 2فروش متقاطع .2

فروشان یک چالش تجاری بزرگ اسست. بسسياری از خسرده فروشسان  بسویژه خسره فروشسان        

online   برای افزایش فروش خود از این ویژگی استفاده می کنند. برای مثال  اگر شسما بسه  
                                                 

1
 Churn Analysis 
2

 Cross selling 
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برای خرید یک کتاب  برویسد  شسما متووسه     Amazon.comمثل  Onlineیک کتابفروشی 

شده اید که وب سایت مجموعه ای از پيشنهادات درباره کتابهای مرتبط را به شما پيشنهاد 

 ی توان از تحليل دده کاوی گرفت.می کند. این پيشنهادات را م

: آیا این ادعای بيمه  کالهبرداری استد شرکت های بيمه  روزانه هزاران دعوی کشف تقلب .3

مسی  کساوی   دادهبيمه دارند. برای آنها مهم است که درباره هر مورد تحقيق و بررسی کننسد.  

 تواند برای شناسایی دعاوی ای که بيشتر نادرست هستند  کمک کند.

: آیا باید این درخواست وام برای این مشتری تصویب شودد این یک سسوال  یت ریسکمدیر .3

می توانند برای رتبسه بنسدی   کاوی  دادهبسيار رایج در سناریوهای بانکی است. تکنيک های 

سطح ریسک یک مشتری  بکار روند  و به مدیر در گرفتن یک تصسميم مناسسب بسرای هسر     

 کاربرد  کمک کنند.

بندی مشتریان به مدیران بازاریابی   : چه کسی مشتری من استد قطعهیانبندی مشتر قطعه .2

های مشتریان را درک کنند و عمل بازاری مناسبی را  کند که تفاوت های پروفایل کمک می

 بر مبنای هر بخش  انجام دهند.

: چه بنر تبليغی باید برای یسک بازدیدکننسده خسا   نمسایش داده شسودد      دار تبليغات هدف .2

گان وب و سایت های پورتال تمایل دارند که محتسوای خسود را بسرای مشتریانشسان     فروشند

  این سسایت هسا مسی    onlineسفارشی کنند. با استفاده از الگوهای ناوبری مشتری یا خرید 

را برای نمایش تبليغات هسدف دار بسرای مشتریانشسان  بکسار     کاوی  دادهتوانند راه حل های 

 برند.

هایی را در ایسن فروشسگاه در ایسن هفتسه خسواهم فروخستد        نمونه: من چه بينی فروش پيش .7

می تواند برای پاسخ به انواع این پرسش هسای مسرتبط بسا    کاوی  دادهبينی  های پيش تکنيک

 زمان  بکار روند.

 

1داده کاوی تعالی چرخه
 [1]؟چیست 

کرد. این را در یسک    ها را به اطالعات  اطالعات را به عمل و عمل را به ارزش تبدیل داده باید بتوان

کساوی بسه    به منظور دستيابی بسه ایسن هسدف ،ازم اسست داده     نامند. کاوی می کالم چرخه تعالی داده

ها نظير بازاریابی  فروش  پشتيبانی مشتری وکنترل  صورت یک فرآیند ضروری در کنار سایر فرآیند

 مووودی درآید.

هسای   دهند بطوریکه تنهسا کافيسست الگسوریتم    می کاوی را بسيار آسان ولوه در ادبيات بازاریابی داده

هسای   هسای عصسبی  درخست    خودکار تهيه شده توسط بهتسرین دانشسمندان دانشسگاهی نظيسر شسبکه     

گيرید. اگرچه این الگوریتم ها  گيری و الگوریتم ژنتيک را به کار برد تا در مسير موفقيت قرار  تصميم

ای قوی  ای از تکنيکها و ساختارهای داده از مجموعهمهمند  اما راه حل های داده کاوی چيزی فراتر 

کاوی یک  های صحيح بکار برد. چرخه تعالی داده این تکنيکها را باید در وای مناسب و با دادهاست. 
                                                 

1
 The Virtuous Cycle of Data Mining 
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گردد. موفقيست   ای است که بر اساس نتایج در طول زمان تهيه می فرآیند یادگيری تکراری و مرحله

استفاده از با  سازمان را از واکنشی به کنشگرا تبدیل خواهد نمود.ها  وضعيت یک  در بکارگيری داده

کاوی بسه دسست    کاوی مطرح شده در این کارگاه  بيشترین سود از تکنيکهای داده چرخه تعالی داده

 آید. می

 :استچهار مرحله این چرخه شامل 

 کار و تجارت و  تشخيص مشکل کسب .0

 ات عملیها به اطالع ها برای تبدیل آن واکاوی داده .2

 کار روی اطالعات .3

  نتایج بررسی .3

در گنجاندن داده کاوی در فرآیندهای تجاری است و اینکه بتسوان راههسای ارتبساطی      کليد موفقيت

 ميان داده کاوان تکنيکی و کاربران تجاری نتایج یافت.

 

  تجارت و کار و کسب های تعيين فرصت -0
کار و تجارت آغساز مسی گسردد. متاسسفانه      و بهای واقعی کس چرخه تعالی داده کاوی با تعيين فرصت

هایشان بسی ثمسر مسی مانسد زیسرا آنهسا مسسائلی را حسل           گران زیادی هستند که معمو،اً تالش تحليل

خواهنسد ایسن وضسعيت     کساوان خسوب مسی    نماید. داده کار و تجارت کمکی نمی و کنند که به کسب می

 گردد.  صل با اراده برای کار روی نتایج آغاز میحا برایشان پيش نياید. اوتناب از تالشهای تحليلی بی

 بيشتر فرایندهای تجاری معمول کاندیداهای خوبی برای داده کاوی هستند:

 ریزی برای معرفی محصول ودید برنامه 

 ریزی برای بازاریابی مستقيم برنامه 

 های مشتریان فهم احساسات و گالیه 

از آن چيزی یاد گرفت و آنگاه هيچ چرخه تعالی ووود توان  کاوی را سنجيد نمی اگر نتوان نتایج داده

هسای   دربساره تجسارت  فرصست    گرفته در گذشته سوا،اتی را های صورت سنجش تالش نخواهد داشت.

 :کند ودیدی از داده کاوی را فراهم می

 چه نوع مشتریانی به ودید ترین اقدام پاسخ داده اندد 

 کنندد بهترین مشتریان کجا زندگی می 

 زمان طو،انی در پای دستگاههای خودپرداز دليل گالیه آنهاستد آیا صرف 

 کنندد آیا مشتریان سودآور از خدمات پشتيبانی مشتریان استفاده می 

  دتبلير نمود چه نوع محصو،ات دیگری را باید با یک محصول خا 

زیسرا ممکسن اسست کسسانی کسه در       مصاحبه با خبرگان تجارت  روش خوب دیگری برای آغاز است؛

 کاوی آشنا نباشند. آنها ممکن است ندانند چگونه روی نتایج کار کنند. داخل تجارت هستند  با داده

 سسویه را  هسایی امکسان ایجساد ارتبساطی دو     کاوی برای یک سازمان  چنين مصاحبه با بيان ارزش داده

 کند  فراهم می
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 استفاده از نتایج داده کاوی  کسب توانایی راه مشکالت در -2

ها  تشخيص منابع درست داده شوند. ظاهر میای  های چندگانه سيستمو از  ر اشکال گوناگونها د داده

  باشد. و گرد آوردن آنها کنار یکدیگر از عوامل حياتی در موفقيت می

های اطالعاتی ناهماهنگ   کاوی مسائل خا  خود در ارتباط با داده ها را دارد: سيستم هر پروژه داده

کساوی بکسار    هسای داده  در اینجاست که الگوریتمشوند.  باز نویسی می ماه یکباراطالعاتی که هر چند 

 آیند. می

 

 انجام عمل -3
د اشسکال  داده کاوی است. همانطور که ذکسر شسد  عمسل مسی توانس      متعالیعمل  هدف چرخه  انجام

. و در تسر اتخساذ شسود    گاهانهتصميمات کسب و کار آ سبب می شود کاوی مختلفی داشته باشد. داده

 طول زمان  تصميمات با آگاهی بيشتر  نتایج بهتری بدنبال دارد. 

 روند: اعمال معمو،ا به سمت آنچه کسب و کار انجام می دهد  پيش می

  ارسال پيام ها به مشتریان و انتظارات از طریق پست مستقيم  پست الکترونيک  بازاریابی از

 راه دور و غيره. 

 های مختلف به افراد مختلفی فرستاده شود. پيامآید که این امکان بووود می   کاوی با داده 

 اولویت بندی سروی  های مشتریان 

  مووودیتعدیل کردن سطوح 

 وغيره 

،ازم است که نتایج داده کاوی روال های کسب و کار را تغذیه کند تا مشتریان لمس  شسوند و روی   

 روابط با مشتریان تاثير گذاشته شود.

 

 اندازه گيری نتایج -3
رغسم اهميست آن  ایسن مرحلسه ای      اندازه گيری نتایج  در حال حاضر پررنگ خواهد شد. علیاهميت 

گيسری و بهبسود    ارزش انسدازه  بسر  پوشی می شود. حتی با اینکه که اغلب چشم تعالیاست در چرخه 

شده است  معمو،ا به نسبت استحقاق آن  تووه کمتری به آن می شود. چقدر  بسيار تاکيدپيوسته  

ب و کاری ووود دارد که پياده سازی شده اند و هيچ کسی برنگشته تسا ببينسد آیسا آنچسه     موارد کس

تسالش هایشسان را بسا مقایسسه و یسادگيری       افراد سازی شده واقعا با طرح سازگار است یا خيرد پياده

یسا   کنند  با طرح سوا،اتی درباره اینکه چرا طرح ها با آنچه واقعا اتفاق افتاده سازگار است کنترل می

 .برد داردکند برای سازمان ها نيز کار نچه برای افراد صدق می. آسازگار نيست

گيری در شروع زمسان شناسسایی مسسئله کسسب و کسار اسست. چطسور         زمان شروع تفکر درباره اندازه

هسا و یسا    یک معيار مناسب دیگر  سنجش افزایش فروش در مغازهگيری کردد  توان نتایج را اندازه می

توان به تالشهای خا  بازاریابی مرتبط نمود. ممکن اسست   را می این افزایشها .است مناطق مشخص
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هایی از آنجا که نيازمند اطالعات وزئی فروش است مشکل باشد. با ایسن ووسود اگسر     چنين سنجش

 هدف افزایش فروش است روشی برای بررسی مستقيم آن ،ازم است. 

 عنوان یک مورد کوچک تجاری نگاه کنيم.   هاست که به هر تالش  داده کاوی ب ایده خوبی

های آتی را تشخيص دهيم تا از  مقایسه انتظارات با نتایج عملی این امکان را ایجاد ميکند که فرصت

آميز باشسد یسا نسه      کاوی چه موفقيت هر اقدام داده آنها در دوره های بعدی چرخه تعالی بهره ببریم.

 های آتی بکار رود.  شتواند برای تال حاوی نکاتی است که می

ها را برای  سؤال این است که چه چيزی را بررسی نمایيم و چگونه به آن بپردازیم  تا بهترین ورودی

 های آتی داشته باشيم.ه استفاد

 

 [1]های آن کاوی و بهترین تمرین متدلوژی داده

آن رسسيده کسه بسه     کاوی و مراحل آنرا بررسی کردیم. حا،ا زمان در بخش قبل ما چرخه تعالی داده

ماند  کاوی بعنوان یک روال تکنيکی نگاهی بيندازیم. رئوس مطالب در سطح با،ا  همان باقی می داده

مسان را از   شود. به وای شناسایی مسئله کسب و کار  حا،ا می خواهيم تووه ولی تاکيدها منتقل می

 کاوی منتقل کنيم.  مسئله کسب و کار به مسئله داده

های عسدم موفقيست آن و اخسذ تسدابير      کاوی  درک راه ی دوری از شکست چرخه دادهبهترین راه برا

اند که  کاوی مواوه شده های داده های زیادی برای پروژه پيشگيرانه است. در طول سالها  مولفان با راه

باید چيزهایی که ما  -به اشتباه رفته اند. در پاسخ  ما مجموعه ای از عادات کارآمد را توسعه داده ایم

برای هموار کردن مسيرمان از ومله ابتدایی مسئله کسب و کار تا یک مدل پایدار کسه نتسایج قابسل    

کاوی یک روال تکراری طبيعسی اسست.    کند  انجام دهيم. داده گيری و قابل اعمالی را توليد می اندازه

 ادیده گرفت. توان کامال ن ،ازم است برخی مراحل را چندین بار تکرار کرد  ولی هيچيک را نمی

کاوی  نياز به ووود یک مشی سفت و سخت بيشتر اسست. پس  از    با افزایش پيچيدگی راه حل داده

های مختلفی توضيح داده شد  با استفاده از پرسسش هسای خسا      اینکه نياز به ووود متدلوژی با راه

کاوی با شکست  منظوره نشان داده خواهد شد که در صورت نبود یکی از مراحل آن  تالش های داده

کساوی   مرحله متسدلوژی داده  00کاوی به  مرحله از چرخه تعالی داده 3مواوه خواهند شد. در پایان  

 شود. تبدیل می

 

 چرا یک متدلوژی داشته باشيمد

کاوی راهی است برای یادگيری از گذشته تا بتوان تصميمات بهتری در آینسده گرفست. داشستن     داده

 دو نتيجه نامطلوب روال یادگيری است:یک متدلوژی برای اوتناب از 

 یادگيری چيزهایی که درست نيستند 

 یادگيری چيزهایی که درستند ولی کارآمد نيستند 
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 یادگيری چيزهایی که درست نيستند
تسر از یسادگيری چيزهسایی اسست کسه کارآمسد        یادگيری چيزهایی که درست نيستند بسيار خطرناک

های  ات سازمان براساس اطالعات درست گرفته شود. یافتهنيستند  چون بسيار مهم است که تصميم

های واقعی در یک حالت ظساهرا   رسد که قابل اعتماد باشند چون بر اساس داده کاوی به نظر می داده

تواند فریبنده باشد. ممکن است داده نادرست باشد یا مرتبط  علمی هستند. این نمود قابل اعتماد می

دار باشند یا اطالعات مهمسی   ها  ممکن است مشکل سازی ها مانند خالصه هبا سوال نباشد. انتقال داد

شسوند    را پنهان کنند. در زیر درباره برخی از مسائل بسيار رایجی که منجر به استنتاوات اشتباه می

 کنيم. بحه می

 

 الگوهایی که ممکن است هيچ قانون اصولی را ارائه نکنند

هسا   خواهيم الگوها را در داده توانند رقم شوند. وقتی می روغ ها میگویند  ولی د ارقام اغلب دروغ نمی

هسای زیسادی    خواهند با هدف پيشنهاد چيزهای نادرست  بما دروغ بگویند. راه بيابيم  ارقام واقعا نمی

ووود دارد که الگوهایی ساخته شود که هر مجموعه داده تصادفی  اگر به اندازه کافی آزمایش شود  

ایم و دوست داریم آنها را  مان بسيار وابسته خواهد کرد. ما انسانها  به الگوها در زندگی یکی را آشکار

کنسيم و یسک مجموعسه     همه وا ببينيم حتی اگر ووود نداشته باشند. وقتی به آسمان شب نگاه مسی 

بينيم  آنها را به شکل دب اکبر  دب اصغر و غيره مسی بينسيم. گساهی حتسی      تصادفی ستارگان را می

 دهند.  بينيم که از آینده خبر می هایی می گوهای مربوط به نجوم را نشانهال

کند این است که این الگوها  ها را برای الگوها استنتا  می احتما،ا دليل اینکه بشر این قبيل وابستگی

 دهند.  اغلب برخی حقایق را درباره کار وهان  بازتاب می

کند که کدام الگوهسا پيشسگویانه هسستند و کسدام      چالش پيش روی کاونده داده این است که کشف

نيستند. به الگوهای زیر دقت کنيد  همه آنها در مقا،ات بعنوان اینکه ارزش پيش بينی دارنسد  ذکسر   

 اند: شده

  حزبی که در ریاست ومهوری را برنده نشده  در انتخاباتoff-year  هسای کنگسره را    کرسسی

 شود. برنده می

 خواهان کسا  سسفيد را    شود  ومهوری های وهانی را برنده می ریوقتی که ليگ امریکایی س

 می برند.

 .در مناظرات ریاست ومهوری آمریکا  کسی که قدبلندتر است  معمو،ا برنده است 

رسد که با عبارات صرف سياسی قابل توضيح باشد. چون در اینجا یک توضيح  الگوی اول  به نظر می

رسد به آینده نظر دارد بنابراین ارزش پيشگویانه خواهسد   ظر میمتضمن آن ووود دارد  این الگو به ن

رسد کسه بسه وضسوح ارزش     داشت. دو عبارت بعدی  یکی که حاوی حوادث ورزشی است  به نظر می

پيشگویی نداشته باشد. هيچ اهميتی ووود ندارد که چند بار در گذشته فاتحان ومهوری خواهان و 

ین چيزی است که تحقيقی برای آن انجام نشده است. در مورد ليگ آمریکایی  مشترک بوده اند و ا

انسد.   تا کنون  هميشه کاندیداهای قد بلندتر  برنده انتخابات بوده 0932قد کاندیدها چطورد از سال 
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رسد که قد هيچ ربطی به ریاست ومهوری نداشته باشد. از سوی دیگسر  قسد  ارتبساط     اما به نظر می

کنندگان  بطور عمدی یا غيرعمدی   های اوتماعی دارد  و انتخاب وفقيتمثبتی روی درآمد و سایر م

 دهند. کاندیداهای بلندتر را ترويح می

 
 چيدمان مدل ممکن است بازتاب دهنده ومعيت وابسته نباشد

رود.  کساوی بکسار مسی    های تاریخی است که برای توسعه مدل داده   مجموعه ای از داده0چينش مدل

برگرفته از چينش مدل  معتبر باشد  چيدمان مدل باید منعک  کننده ومعيتی برای اینکه تفاسير 

بندی آنرا داشته است. یک مثال که ومعيت والد بسه   باشد که مدل قصد تشریح  طبقه بندی یا رتبه

است. استفاده از یک نمونه وانبدارانه  بعنوان یسک چيسدمان    2خوبی منعک  نشده است  وانبداری

ای است که درست نيسستند. اوتنساب از آن نيسز سسخت      مل برای موارد آموزشیمدل  یک دستورالع

 است. فرض کنيد:

 .مشتریانی که مطابق با انتظارات نيستند 

 اند نيست. مميزی پاسخ دهندگان مانند آنها که پاسخ نداده 

  افرادی کهemail خوانند نيستند. می خوانند مانند آنها که نمی 

 شسوند    نسام نمسی   کنند  مانند آنها که موفق به ثبت نام می بتافرادی که در یک سایت وب ث

 نيستند.

  رکوردهایی که هيچ مقدار گم شده ای ندارند  ومعيت متفاوتی را به نسبت رکوردهایی که

 کنند. مقادیر گم شده دارند  منعک  می

کساوی بسسيار    دادهها برای مدل  بسيار دقيق باشيد؛ زیرا در موفقيت  گيری از داده در انتخاب و نمونه

 موثر خواهد بود.
 

 ممکن است داده در سطح اشتباهی از وزئيات باشد
 2یابسد. شسکل   های پيش از ترک مشتری  کاهش می گویيم که کارکرد در ماه در بيشتر صنایع ما می

ماه  مشسترک در هسر مساه حسدود      7دهد. در  دقایق ماهانه استفاده از تلفن یک مشترک را نشان می

شود و در ماه نهسم  هسيچ    کارکرد داشته است. سپ  در ماه هشتم  کارکردش نصف می دقيقه 011

رسد این مشترک  با الگویی که کاهش کارکرد بمنزله رها کردن  ای نداشته است. به نظر می استفاده

سروی  است  مطابقت دارد. ولی ظاهر این مسئله فریبنده است. اگر به وای نگاه به مصرف ماهانسه  

دهد که مشترک با نسر  ثسابتی تسا اواسسط مساه بسه        ه مصرف روزانه او نگاه کنيم  نشان میمشترک ب

شود. احتما،ا به این دليل که در  دهد و سپ  استفاده او کامال قطع می استفاده از سروی  ادامه می

کند. در واقع دوره مورد قبسول کساهش کسارکرد  ووسود      آن روزها  او از سروی  دیگری استفاده می

افتد کسه یسک    کند. چه اتفاقی می ارد و یقينا یک پنجره از مجال برای نگهداری مشتری تهيه نمیند

 شاخص عمده یکی را بدنبال کشد!
                                                 

1
 Model set 
2

 biased 
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 دقایق ماهانه استفاده از تلفن یک مشترک -2شکل 

 

رسد کسه فسروش در مساه     دهد. به نظر می مثال دیگری از گيجی ناشی از تجميع را نشان می 3شکل 

نسبت اگوست و سپتامبر سقوط کرده اسست. ایسن شسکل تصسویر کسسب و کساری را نشسان        اکتبر به 

دهد. و از آنجا که  دهد که فعاليت فروش را روزانه هنگامی که بازارهای مالی باز هستند انجام می می

هسای آگوسست و    در تعطيالت آخر هفته و تعطيالت رسمی  فروش ندارد و ماه اکتبر بسه نسسبت مساه   

طيالت بيشتری دارد پ  فروش آن در این ماه سقوط کرده است. و همين حقيقت برای سپتامبر  تع

 کاهش فروش در این ماه کافی است. 

در مثال قبلی  تجميع باعه گيجی شد. شکست تجميع در سطح مطلوب  ممکسن اسست باعسه بسه     

سستگی  اشتباه انداختن شود. در مورد دیگری  داده تهيسه شسده بوسسيله یسک موسسسه خيریسه  همب      

بينی  معکوسی را بين عالئق اهداکنندگان به پاسخ به درخواست های کمک و اندازه کمک آنها  پيش

کند. آنها بيشتر عالقمندند به چکهای کوچک پاسخ دهند. شمار زیادی از درخواست های خيریه  می

ر سسال بسه   د،ار د 211شود. تصور کنيد دو اهداکننسده  قصسد دارنسد     سا،انه به پشتيبانان ارسال می

دهد و سایر درخواست  د،ار را یکباره به یک درخواست می 211خيریه کمک کنند. یکی از آنها تمام 

کند. ولی وقتی در سطح سسا،انه   د،ار کمک می 011درخواست  2ریزد. و یکی دیگر به  ها را دور می

 پاسخگو بوده است. اند در حالی که اهداکننده دوم بيشتر نگاه کنيم  هر دو به یک ميزان کمک کرده

 
 فروش ماهانه -3شکل
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 اند یادگیری چیزهایی که درست ولی بالاستفاده

یادگيری چيزهایی که بالاستفاده اند  اگرچه به خطرناکی یادگيری چيزهایی که نادرسستند نيسست    

 ولی بسيار رایج است.

 یادگيری چيزهایی که در حال حاضر می دانيم 
توليسد کنسد. بسسياری از الگوهسای قسوی در داده  چيزهسایی را کسه         کاوی باید اطالعات ودیدی داده

کنند. مثال افراد با،ای سن بازنشستگی  تمایلی به پاسخ دادن به طرح های ذخيره  دانيم  ارائه می می

کنند که بر  مخابرات ندارند  تمایلی بسه خریسد    بازنشستگی  ندارند. افرادی که در وایی زندگی می

 تلفن ندارند. 

کاوی کشف کند که افرادی  دهند. اگر داده های کسب و کار را بازتاب می ترین الگوها  اغلب قانونقوی

نيز دارند  این محتمل است چسون کسه ایسن     caller IDهای نامشخص را دارند   که امکان قطع تلفن

کشسف   نيز هست. ما بسياری از این الگوهسای  caller IDشود که شامل  ای فروخته می امکان با بسته

کاوی می بينيم. این الگوها نه تنها مطلوب نيسستند  کسه ممکسن اسست قسدرت آنهسا         شده را در داده

 الگوهای بدیهی دیگری را محو کند.

کند که در سطح  یادگيری چيزهایی که درحال حاضر می دانيم  یک هدف مفيد دارد اینکه ثابت می

تواند کامال تسلی بخش باشد. اگر  ت. این میکند و داده صحيح اس کاوی کار می تکنيکی  تالش داده

کاوی اعمال شده بر آن به اندازه کسافی قدرتمنسد باشسد کسه چيزهسای شسناخته شسده را         داده و داده

 دهد که سایر کشفياتش نيز درست باشد. کند  پ  این اطمينان را می بدرستی کشف می

 

 دادتوان آنها را مورد استفاده قرار  یادگيری چيزهایی که نمی 
ای را که هسم درسستند و هسم قسبال      کاوی روابط پوشش داده نشده این زمانی اتفاق می افتد که داده

کند ولی مشکل است که از آنها استفاده کرد. مثال سابقه اعتباری یسک   اند را کشف می شناخته نشده

تصميم را  مشتری ممکن است یک دعوی بيمه را در آینده پيش بينی کند  اما تنظيم کننده  اتخاذ

 بر مبنای آن منع کند.

کاوی ممکن است خرووی های دیگری را که خار  از کنترل شرکت هستند را پيش بينی کند.  داده

ممکن است یک محصول برای یک آب و هوا مناسب تر از آب و هوای دیگسری باشسد  ولسی سسخت     

 است که آب و هوا را کنترل کرد.

استفاده بسدانيم.   شتباه باعه شود که اطالعات ودید را بینکته: بعضی اوقات ممکن است یک تصور ا

های رویگردانی مشتریان ممکن است دیگر برای بکارگيری حف  مشتریان کنسونی بسسيار    بينی پيش

تواند ما را برای یافتن راههایی برای تغيير کانال هسای ارتبساطی مسان بسا مشستریان       دیر باشد  اما می

 آینده  ترغيب کند.

 

 بینی سازی، و پیش روفایلها، پ مدل
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کاوی شرح داده شده در اینجا  همگی برای یسادگيری چيزهسای ودیسد بسا سساخت       های داده تکنيک

 اند. ها  طراحی شده ها بر اساس داده مدل

هسا   نشان داده شده است  مدل 3هاست. همانطور که در شکل  ن مدلکاوی  درباره ساخت سراسر داده

ای کسه بسرای سساختن مسدل بکسار       د. دادهکننس   یک خرووی توليد می گيرند و ای ورودی می مجموعه

شسوند    های ودید اعمسال مسی   ها روی داده شود. و هنگامی که مدل ناميده می 0مجموعه مدلرود  می

 شوند. مجموعه مدل سه وزء دارد: ناميده می 2مجموعه رتبه

 رود. که برای ساختن یک مجموعه مدل بکار می 3مجموعه آموزشی 

 رود. که برای انتخاب بهترین مدل از ميان اینها بکار می 3عه اعتبارسنجیمجمو 

 های دیده نشسده  بکسار    که برای تعيين چگونگی عملکرد مدل بر روی داده 2مجموعه آزمون

 رود. می

 
 کنند گيرند و یک خرووی توليد می هایی می ها ورودی مدل : 3شکل

 

ن سه نوع مدل برای سسه نسوع وظيفسه  اسستفاده کسرد:      توان برای ساخت کاوی را می های داده تکنيک

 .2بينی   و پيش7سازی وهتدار   پروفایل2سازی توصيفی پروفایل

کنند که چه چيزی در داده است. خرووی آنها  نمودارها یا اعسداد یسا    های توصيفی  تشریح می مدل

دل  هسدفی را دنبسال   بينی  از ساخت مس  هاست. از سوی دیگر  پروفایل سازی وهتدار و پيش گرافيک

نشان داده شده اسست. در   2های زمانی است که در شکل  چارچوب کنند. تفاوت این دو مدل در می

گویی   سازی  هدف در همان چارچوب زمانی ورودی قرار دارد در حاليکه در مدل پيش مدل پروفایل

 هدف در چارچوب زمانی بعدی است.

                                                 
1

 Model set 
2

 score set 
3

 training set 
4

 validation set 
5

 test set 
6

 descriptive profiling 
7

 directed Profiling 
8

 prediction 
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 های زمانی هدف  با هم تفاوت دارند رچوببينی در چا سازی و پيش پروفایل :2شکل 

 

 0سازی پروفایل
سازی یک دستاورد آشنا برای بسياری از مسائل است. نيازی به هيچ تحليل داده سطح با،ا و  پروفایل

ها  اغلب بر اساس متغيرهسای سرشسماری  مثسل ونسسيت  سسن و مکسان        پيچيده ای ندارد. پروفایل

هسای   شسوند  پروفایسل   يغات بر طبسق ایسن متغيرهسا فروختسه مسی     وغرافيایی هستند. از زمانی که تبل

توانند مسقيما در استراتژی های رسانه قرار گيرند. پروفایل های ساده ای بسرای حسق    سرشماری می

ساله  حق بيمه بيشستری   21ساله  بنسبت یک زن  07بيمه شرکتهای بيمه بکار می روند. یک مرد 

ين کاربردهایی که برای پرداخت حسق بيمسه عمسر هسستند      برای ماشينش باید پرداخت کند. همچن

 سوا،اتی درباره سن  ونسيت و سيگاری بودن می پرسند.

ای دارد. اول اینکه قادر به تشسخيص انگيسزه و    های ودی رغم این قدرت  پروفایلينگ محدودیت علی

توانسد   ایسن نمسی  سازی مبتنی بر متغيرهای سرشماری آشنا باشسد    نتيجه نيست. مادامی که پروفایل

 قابل تووه باشد. 

کاوی  های داده های رفتاری  مسير عليت هميشه روشن نيست. یک وفت مثال واقعی از پروژه با داده

 واقعی را فرض کنيد:

 شان  مقدار کم  های ذخيره های اعتباری شان خرید کرده اند  در حساب افرادی که با سپرده

 یا هيچ پولی ندارند.

                                                 
1

 Profiling 
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 شسان   هسای کوتساه زیسادی بسا شسماره      کنند  تمساس  ست صوتی استفاده میمشتریانی که از پ

 گيرند. می

های اعتبساری اسست. مثسل مسرد      های ذخيره  رفتار رایج دارندگان سپرده نگه نداشتن پول در حساب

بودن که خصوصيت رایج نوشندگان نوشابه است. شرکت های نوشابه  مشتریان مسرد را بسرای بسازار    

شسان  کسسانی را    های اعتبساری  کنند  همينطور بانک ها  برای فروش سپرده محصولشان وستجو می

های اعتبساری هسيچ    کنندد شاید نه! احتما،ا دارندگان سپرده حساب ذخيره خالی دارند  وستجو می

کننسد.   پولی در حساب های ذخيره خود ندارند چون پولشان را برای خرید از اعتبارشان استفاده می

نداشتن پول در حساب های ذخيره  نداشتن هيچ پولی است و کسانی که پولی  یک دليل رایج برای

 ندارند برای خریدن کارت اعتباری اصال مطلوب نيستند. 

 

 پيش بينی
بسرد.   های گذشته را برای تشریح آنچه کسه در گذشسته ر  داده اسست بکسار مسی      پروفایل سازی  داده

بينی آنچه که در آینسده ر  خواهسد    را برای پيشهای گذشته  بينی یک گام به ولوست. و داده پيش

 برد. این استفاده از داده  قدرت بيشتری دارد.  داد  بکار می

ساختن مدل پيشگویانه  نياز به ودایی زمانی بين ورودی های مسدل یسا پيشسگو  و خرووسی مسدل       

ین مثالی است چيزی که پيش بينی شده  دارد. اگر این ودایی حاصل نشود مدل کار نخواهد کرد. ا

 کاوی پيروی کنيم. از اینکه چرا مهم است که از متدلوژی داده

 

 متدلوژی

 مرحله دارد: 00کاوی  متدلوژی داده

 کاوی تبدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده -0

 انتخاب داده مناسب -2

 رسيدن به شناخت داده -3

 ایجاد یک مجموعه مدل -3

 تثبيت مسئله با داده -2

 عات به سطحتبدیل داده برای آوردن اطال -2

 ساختن مدل ها -7

 ارزیابی مدل ها -2

 استقرار مدلها -9

 ارزیابی نتایج -01

 شروع دوباره -00

ای تودرتسو   کاوی بصورت یک مجموعه روال حلقه نشان داده شده  روال داده 2همانطور که در شکل 

 است بجای اینکه یک خط مستقيم باشد. 
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 کاوی یک روال خطی نيست داده: 2شکل 

 

 کاوی بدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده: ت1مرحله 
 کاوی برای یک پروژه خا  نباید با عبارت کلی نوشته شده باشد  مثال: اهداف داده

 کسب درکی از رفتار مشتری 

 ها دار از داده های معنی کشف داده 

 یادگيری چيزهای والب 

د  اندازه گيری آنها مشکل ای هستند ولی حتی هنگامی که آنها بدست آین تمام اینها اهداف شایسته

گذاری آنها سخت است. تا آنجا کسه ممکسن    گيری آنها سخت است  ارزش هایی که اندازه است. پروژه

است  باید اهداف کلی را به اهداف خا  دیگری شکسته شوند که نظارت بر روال دسترسی به آنهسا  

 ف زیر شکسته شود:تواند به اهدا آسانتر شود. بدست آوردن درکی از رفتار مشتری  می

 .شناسایی مشتریانی که دوست ندارند اشتراکشان را تجدید کنند 

 ای که رویگردانی مشتریان خانگی را کاهش دهد طراحی یک طرح مکالمه 

 .رتبه بندی تمام مشتریانی که گرایش به اسکی دارند 
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کاوی نيسز آسسانتر    ادهاین اهداف واقعی  فقط برای نظارت آسانتر نيستند بلکه تبدیل آنها به مسائل د

 است. 

کساوی  بایسد آنسرا بصسورت یکسی از وظسایف        برای تبدیل یک مسئله کسب و کار به یک مسسئله داده 

 کاوی شرح داده شده دربخش قبل  دوباره فرمول سازی کرد داده

 شودد از نتایج چگونه استفاده می
انگيسزی    بپرسيم. بطور شگفت این یکی از سوا،ات بسيار مهمی است که در این مرحله باید از خود 

پاسخ در ابتدا این است: مطمئن نيستم! اما پاسخ به این سوال بسيار مهسم اسست چسون کاربردهسای     

 کنند. های مختلفی را نيز پيشنهاد می حل مختلف  راه

 شوندد نتایج چگونه تحویل داده می
داشته باشسند. مسثال وقتسی    کاوی مختلف  ممکن است چندین نوع نتایج قابل تحویل  های داده پروژه

هدف اوله پروژه  بدست آوردن درکی از مشتری باشد  نتيجه قابل تحویل اغلب یک گزارش  چسارت  

 کاوی را تحت تاثير قرار دهد.  تواند نتایج داده ودار یا گراف است. شکل قابل تحویل میمیا ن

 نقش کاربران کسب و کار و تکنولوژی اطالعات
لوب به سوا،ات مطرح شده در با،ا  درگير کسردن صساحبان کسسب و کسار در     تنها راه پاسخ دادن مط

آوری اطالعات در کشف نحوه  کاوی  و درگير کردن کارکنان فن کشف چگونگی استفاده از نتایج داده

 تحویل این نتایج است. 

 

 : انتخاب داده مناسب2مرحله 

مسورد نيساز در یسک انبسار داده مجتمسع       کاوی به داده نياز دارد. در بهترین حالت ممکسن  داده   داده

پا،ایش شده  در دسترس  با سابقه درست  و بطور متناوب در حال اصالح  قرار دارد. اما در واقعيست  

ای بسه مسسئله دیگسر  و از     تمام این موارد ممکن نيست. منسابع داده مفيسد و دردسسترس  از مسسئله    

 صنعتی به صنعت دیگر  متنوع هستند.

 
 ترس استدچه چيزی در دس

هسا در انبسار  پسا،ایش      مجتمسع اسست. داده   0اولين وایی که باید بدنبال داده گشت  یسک انبسار داده  

دهسد   اند. یک مدل داده تکی  این اطمينان را می اعتبارسنجی و از چندین منبع باهم گردآوری شده

اند  معنای یکسانی  وانسواع داده سسازگاری را در پایگساه داده     که فيلدها بطور مشابهی نامگذاری شده

شسوند   های ودید بسه آن اضسافه مسی    سابقه ای است؛ دادهدارند. یک انبار داده یکی شده  یک مخزن 

شوند. از آنجسایی کسه بسرای پشستيبانی تصسميم گيسری طراحسی         های قبلی تغيير داده نمی ولی داده

کاوی در سطح درستی پذیرفته شسود  تهيسه    های با وزئياتی را که برای داده اند  انبار داده  داده شده

بسياری از سازمان ها  واقعا چنين انبار داده ای ووود ندارد یسا   کند. تنها مسئله این است که در می

اینکه یک یا چند انبار داده ووود دارد ولی در سسطح قابسل قبسولی نيسستند. در شسروع ایسن مسورد         
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های مختلف اداری و از دل سيستمهای عمليساتی مختلسف    ها را از ميان پایگاه داده کاو باید داده داده

ای بسرای گسرفتن داده    هسای برنامسه نویسسی    دار و تالش های معنی ست سياستبيرون بکشد. ممکن ا

بشکل کارآمد برای کشف دانش از چنسين سيسستم هسایی نيساز شسود. در برخسی مسوارد  روال هسای         

 عملياتی برای تهيه داده  تغيير خواهند کرد. 

 
 چه مقدار داده کافی استد 

ارد. پاسخ به الگوریتم های خاصی که بکسار گرفتسه   متاسفانه پاسخ ساده ای برای این سوال ووود ند

کاوی نه تنها کم اثر است  شود و پيچيدگی داده  بستگی دارد. در مواردی که داده کم است  داده می

کساوی بيشسترین فایسده را زمسانی دارد کسه حجسم خالصسی از داده          بلکه بالاستفاده نيز هسست. داده 

 های کوچک هستند. در پایگاه دادهالگوهایی را پنهان کند که قابل وستجو 

ها هر چه بيشتر  بهتر است ولی باید به دو نکته تووه کرد. اولين نکته  رابطه بين  کاوی  داده در داده

هاست. اغلب متغير هدف   آن است. منظور از تراکم پخش اثرات مطلوب تراکماندازه مجموعه مدل و 

رای دارندگان کارت های اعتباری  ارتکساب تقلسب نسادر    کند. ب چيزی را که نسبتا نادر است  ارائه می

ید. بسرای مجموعسه مسدل     آ است. اینکه مشترکان یک روزنامه  اشتراکشان را لغو کنند  کم پيش می

مطلوب این است که با اعداد برابر با هر یک از خرووی های روال ساخت مدل  متسوازن باشسد. یسک    

 شود.  ی که موارد نادر را داشته باشد  ترويح داده میمجموعه کوچکتر متوازن به مجموعه بزرگتر

دومين نکته  این است که وقتی مجموعه مدل برای ساختن مدل های خوب و پایدار  به اندازه کافی 

بزرگ است  بزرگتر ساختن آن خنثی کننده توليد است  چون هر چيزی برای اوسرا روی مجموعسه   

کاوی یک فرایند تکراری است  اگر هر اورا از یسک   روال دادهداده  زمان بيشتری می برد. از آنجا که 

سازی به وای چند دقيقه  ساعت ها وقت بگيرد  زمان صرف شده برای رسيدن به نتایج  روتين مدل

 ممکن است طو،انی شود.

ها برای شروع به اندازه کافی مناسب است این است  یک تست ساده برای اینکه بدانيم مجموعه داده

زه نمونه را دوبرابر کنيم و بهبود درستی مدل را اندازه گيری کنيم. اگر مدل ساخته شسده از  که اندا

داری بهتر از مدل کوچکتر بود  بدان معنی است که مجموعه نمونه مسا   های بزرگتر  بطرز معنی داده

به اندازه کافی بزرگ نيست. اما اگر بهبود چشمگيری در مسدل حاصسل نشسد  احتمسا،ا مسدل اصسلی       

 مناسب خواهد بود.

 

 چقدر سابقه ،ازم استد
های گذشته را برای پيش بينی آینده بکار می برد. ولی چه مقدار از سابقه را باید بسا   کاوی  داده داده

ها آوردد این یک سوال ساده دیگری است که پاسخ ساده ای ندارد. اولين چيز برای تووه فصلی  داده

ی از فصلی بودن را دارند. مثال سفرهای فراغت در تابسستان  بودن است. برخی کسب و کارها دروه ا

شسود. بایسد بسه انسدازه کسافی داده       ها بيشتر در یک چهارم پایانی سال انجام می افتد. فروش اتفاق می

 ای از این دست  گرفته شود.  قبلی برای رویدادهای دوره
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تواننسد خيلسی مفيسد باشسند.        نمیهای دور بدليل تغيير شرایط بازار های گذشته از سوی دیگر  داده

 برای بيشتر کاربردهای متمرکز برمشتری  سوابق دو تا سه سال  مناسب است. 

 
 چند تا متغيرد

تجربه  بعضی اوقات در دور ریختن متغيرهایی که به نظرشان بدردنخور هستند و نگه  کاوهای بی داده

هسای   د  بسسيار شستاب دارنسد. روش   رسسن  داشتن تعداد کمی از متغيرهایی که به نظرشان مهسم مسی  

اهميست   دهند که داده خودش مشخص کند که چه چيز مهم و چيسز بسی   کاوی این اوازه را می داده

ایسم  در صسورت    ایم و آنها را کنسار گذاشسته   است. اغلب  متغيرهایی که قبال از آنها چشم پوشی کرده

ن درست اسست کسه مسدل نهسایی فقسط      کنند. ای ترکيب با متغيرهای دیگر  ارزش پيشگویانه پيدا می

شود. ولی این متغيرهسای انسدگ گساهی از ترکيسب چنسدین       براساس تعداد کمی متغير بنا نهاده می

آیند و ممکن است که در ابتدا قابل مشاهده نباشند که یکی از آنها در نهایت  متغير دیگر بدست می

 مهم خواهد بود.

 

 داده باید حاوی چه چيزی باشدد
کساوی   ترین حالت باید حاوی تمام مثسال هسای ممکسن از نتسایج مطلسوب باشسد. در داده      داده در کم

هسای   مستقيم  که هدف پيش بينی متغير هدف است  داشتن یک مجموعسه مسدل دربردارنسده داده   

بندی شده  بسيار حساس است. برای تمایز بين افرادی که دوست دارنسد وام دریافست کننسد و     دسته

های متفاوت زیادی ،ازم است تا مدلی ساخته شود که  ند  از هر دو دسته مثالافرادی که دوست ندار

رسسد  درخواسست او بسا مشستریان      یکی را از دیگری تشخيص دهد. وقتی یک درخواست ودید مسی 

شود  یا بطور مستقيم در استد،ال مبتنی بر حافظه  یا بطور غيرمستقيم از طریق  گذشته مقایسه می

 "شبيه به نظر رسيد"ای. اگر درخواست ودید  های سابقه عصبی برگرفته از دادههای  قوانين یا شبکه

 اند  رد خواهد شد. با درخواست هایی که در گذشته قرارداد شده

 

 مرحله سوم: پیش به سوی شناخت داده

کننسد. تنهسا راه بسرای توسسعه درک یسک       کاوان خوب  بر روی درک مستقيم خيلسی تکيسه مسی    داده

ور شدن در آن است. از این راه شسما بسسياری از مسسائل کيفيست داده را      اآشنا  غوطهمجموعه داده ن

 شود. کشف خواهيد کرد و سوا،ات بسياری برایتان مطرح می

 

 ها آزمودن توزیع
  "کاليفرنيا"کند  تووه کنيد؛ اگر یک متغير کد ناحيه داریم  آیا  به هر چيزی که شما را متحير می

اگر متغير ونسيت داریم  آیا تعداد زنان و مردان یکی استد بسه دامنسه هسر     بيشترین طول را داردد

کننسده   داده  کمسک  تواند در راه کنکساش اوليسه پایگساه    سازی  می متغيری دقت کنيد. ابزارهای بصری

 باشد.
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 ها مقایسه مقادیر با توصيف
تغيسر در مسستندات    به مقادیر هر یک متغيرها دقت کنيد و مقایسه کنيد کسه آیسا بسا توصسيف آن م    

 کند که آیا مستندات درست و کامل هستندد  مطابقت داردد این تمرین مشخص می

 
 اعتبارسنجی فرضيات

تسوان   های پراکنسده  مسی   ها و نقشه های خطی  نگاشت سازی  مثل گراف با استفاده از ابزارهای بصری

تغير مقصد و سسایر متغيرهسا دقست    ها  بررسی و اعتبارسنجی کرد. به رابطه م فرضياتی را درباره داده

 کنيد تا چيزهایی از این قبيل را ببينيد  مثل رابطه بين درآمد و ونسيت. 

 

 پرسيدن سوا،ات بسيار
هسا را تهيسه    ها  فهرستی از سوا،اتی است از افرادی که داده یک خرووی مهم از روال وستجوی داده

طلبد  چون کاربران کمسی  بسه همسان دقست      های بيشتری را می کنند. اغلب این سوا،ات  بررسی می

 کنند. کاو  داده را بررسی می داده

 

 مرحله چهارم: ساختن یک مجموعه مدل

رونسد. یکسسری از ایسن     هایی است که در فرایند مدلسسازی بکسار مسی    مجموعه مدل  شامل تمام داده

بسرای ارزیسابی کسارایی     ها  برای یافتن الگوها  برخی دیگر برای اعتبارسنجی مدل  و برخی دیگر داده

روند. ساختن یک مجموعه مدل  نياز به اسمبل کردن داده از منابع چندگانه و سپ   مدل  بکار می

 آماده کردن آنها برای تحليل  دارد.

 

 گردآوری امضاهای مشتری
ای از وداول با یک ردیف برای هر ۀیتم و فيلدهایی برای هسر   مجموعه مدل  یک ودول یا مجموعه

هسای مجموعسه    کنسد  ردیسف   دانيم  است. وقتی داده مشتریان را توصيف می رباره آن آیتم میآنچه د

"امضاهای مشتری"مدل اغلب 
هسای   شوند. گردآوری این اطالعات اغلب نياز بسه پرسسش   ناميده می 0

 های دیگر منابع  دارد. سازی آنها با داده پيچيده از چندین ودول و سپ  یکپارچه

 

 تعادلساختن یک نمونه م
هسای مختلسف اسست: مثسل پاسسخگوها و       کاوی شسامل یسادگيری تمسایز بسين گسروه      اغلب وظيفه داه

هسای   ها متناسب باشد  الگسوریتم  ها و بدها  و غيره. اگر تعداد اعضای این گروه ندهندگان  خوب پاسخ

ازی از سس  کنند. بنسابراین فبسل از مدلسسازی  مجموعسه داده بایسد بسا نمونسه        کاوی بهتر عمل می داده

 های متفاوت و افزودن یک فاکتور وزن دهی  متوازن شود. های مختلف با نر  گروه

                                                 
1

 Customer Signatures 



 24 

 

 های زمانی چندگانه باشد شامل چارچوب
ها برای  هدف اصلی یک متدلوژی  ساختن یک مدل پایدار است. یکی از معانی آن این است که مدل

اتفاق زمانی می افتسد کسه در مجموعسه    هر زمانی از سال کار کنند و برای آینده مناسب باشند. این 

ها از یک دوره خا  زمانی از سال  نيامده باشند. ساختن مسدل براسساس یسک دوره     مدل  تمام داده

زمانی خا   این خطر را دارد که الگوهایی که عموما درست نيسستند را آمسوزش دهسد. یسک مثسال      

هسای یسک هفتسه     ا بسرای داده والب برای این مسئله ایسن اسست کسه یکبسار یسک قسانون وابسستگی ر       

بينی سبد خریسد    شد. یعنی پيش ها به تخم مرغ  ختم می سوپرمارکتی بدست آوردند که تمام قانون

خرد! البه این نباید زیساد تعجسب برانگيسز     مرغ هم می خرد  تخم کرد که هر کسی چيزی می بيان می

 پاک بوده است!باشد اگر بدانيم که مجموعه مدل ما مربوط به هفته قبل از عيد 

 

 بينی ساختن یک مجموعه مدل برای پيش
های مختلف زمانی باشد  اما هسر امضسای مشستری      اگرچه ممکن است که مجموعه مدل شامل فریم

توان  بينی کننده و متغيرهای هدف  خواهد داشت. هميشه می یک فاصله زمانی بين متغيرهای پيش

شسود  مسدل     بينسی انجسام مسی    آینده. وقتی یک پيش زمان را به سه دوره تقسيم کرد: گذشته  حال 

نشسان داده شسده    2گيرد. همانطور کسه در شسکل    بينی آینده بکار می های گذشته را برای پيش داده

هسا در   است  تمام این سسه دوره زمسانی بایسد در مجموعسه مسدل نشسان داده شسود. البسه تمسام داده         

تسر شسامل    های زمانی در مجموعسه مسدل  بطسور دقيسق     هآیند؛ بنابراین دور دادهآ از گذشته می پایگاه

بينی برای یسافتن الگوهسایی در    گذشته دور  گذشته نچندان دور  و گذشته اخير است. مدلهای پيش

کند. وقتی مسدل مسستقر    هایشان  گذشته اخير را توصيف می اند که خرووی گذشته دور ساخته شده

 بينی آینده بکار برد. پيش های گذشته اخير را برای تواند داده شود  می

 
 چاچوبهای زمانی داده 2شکل 

)گذشسته اخيسر(   Julyبينسی   )گذشته نه چندان دور( را برای پيشJuneهای ماه  اگر یک مدل  داده

یبنسی سسپتامبر    های آگوسست در دسسترس باشسند  بسرای پسيش      تواند تا زمانی که داده بکار برد  نمی

ی در دسترس خواهد بودد قطعا در خود آگوست نسه. از آنجسا   های آگوست ک استفاده شود. ولی داده

هسای   آوری  پسا،ایش  بارگسذاری و تسست کسرد  در بسسياری از شسرکتها  داده       ها را باید ومع که داده

حل شامل یسک مساه تساخير در مجموعسه مسدل       آگوست  حتی تا اوایل اکتبر در دسترس نيستند. راه

 را ببينيد. 7شکل  است.
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 ه زمان ساختن مدل با زمان استفاده از مدلمقایس 7شکل 

 

 

 ها مرحله پنجم: تثبیت مسئله با داده
ها مسئله دارنسد. آیسا مسسئله ای هسست کسه بسا تکنيسک هسای          ها کثيف هستند. تمام داده تمام داده

کاوی تغيير کندد برای مثال  برای درخست تصسميم گيسری  مقسادیر گمشسده و چيزهسای وسدا          داده

توانند باعسه دردسسرهای    های عصبی  می ر زیادی درست کند. برای بقيه  مثل شبکهتواند دردس نمی

 زیادی شوند. 

 

 متغيرهای طبقه بندی شده  با مقادیر بسيار
متغيرهایی مثل کدپستی  کشور و کد شغل  همه از متغيرهایی هستند که اطالعات مفيدی را بيان 

توانند مدیریت کنند. مقادیر ممکسن   کاوی می داده کنند  ولی نه از راهی که بيشتر الگوریتم های می

کننسد ووسود دارد  و مثسال هسای کمسی در       بسياری برای متغيرهایی که این اطالعات را حمسل مسی  

 های شما برای بيشتر این مقادیر ووود دارد. داده

ابطسه  های بسيار زیادی برای ر بندی شوند که در آن صورت کالس متغيرهای اینچنينی  یا باید گروه

آنها با متغير پيش بينی  بووود خواهد آمسد؛ یسا بایسد بسا خصوصسيات مطلسوب از کدپسستی و غيسره         

وایگزین شوند. وایگزینی کدپستی با کدپستی ميانگين  وایگزینی شغل با ميانه حقوق برای شسغل  

 و به همين صورت.

ور ریاضی بکسار مسی بسرد     کاوی که مقادیر را بط توزیع مورب و پرت  مسائلی را برای هر تکنيک داده

کنسد. در بسسياری از مسوارد      )مثال با ضرب وزن آنها در یکدیگر و اضافه کردن آنها به هم( ایجاد مسی 

شوند. در سایر موارد  بهتر است که مقادیر را به اندازه دامنه  رکوردهایی که پرت افتاده اند  خار  می

امنه مقادیر این متغيرها  وسایگزینی هسر   یکسان تقسيم کرد. گاهی هم بهترین روش برای کاهش د

 مقدار مثال با لگاریتم آن است. 

 

 مقادیر گم شده
برخی از الگوریتم ها  قادرند با مقادیر گم شده نيز مانند سایر مقادیر رفتار کنند و آنها را در قسوانين  

یر گمشده  تبعسي   توانند. دور ریختن تمام این رکوردهای با مقاد بياورند. متاسفانه برخی دیگر نمی

کند چون بعيد است که این قبيل رکوردها بطور تصادفی توزیع شده باشند. وایگزینی  را معمول می
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سازد. وایگزینی آنها با مقسادیر   تر  اطالعات وعلی را می ها و مقدار متداول آنها با مقادیری مثل ميانه

توانند تشخيص دهنسد    اوی آنها را نمیک تواند بدتر باشد  چون الگوریتم های داده نامطلوب  حتی می

برای متغير سن. وقتی مقسادیر گمشسده بایسد وسایگزین شسوند  بهتسرین        999مثال وایگزینی مقدار 

حل این است که با ساختن یک مدل که مقادیر گمشده بعنوان متغير هدف باشند  آنها را مستند  راه

 کنيم.

 

 ده استمقادیری که مفاهيم آنها در طول زمان تغيير کر
آیند  خيلی متداول است که مفهوم برخی مقسادیر بسرای    ها از چندین نقطه از گذشته  می وقتی داده

اعتبسار  هميشسه بهتسرین     Aبرخی فيلدها  در طول زمان تغيير کرده باشند. ممکن است که کالس 

بسه زمسان    دهنسد  از زمسانی   را تشکيل می  Aهای اعتباری که کالس  کالس باشد  اما آن دامنه رتبه

دیگر  ممکن است تغيير کند. بحه کردن درباره این  کامال به یک انبار داده خوب طراحی شده نياز 

تواند در طول زمان معنسای ثسابتی    دارد که این تغييرات در معنی بصورت یک متغير ودیدی که می

 اند. داشته باشد ثبت شده

 

 کدگذاری ناسازگار داده
ن از چندین منبع گردآوری شوند  اغلب ممکن است منسابع مختلسف   وقتی اطالعات با موضوع یکسا

ها داشته باشند. اگر ایسن تفساوت هسا دریافست نشسوند  تمایزهسای        روش های ارائه مختلفی برای داده

شود. با دانسستن ایسن تفساوت هسا ،ازم      کنند که منجر به استنتاوات نادرستی می وعلی را اضافه می

 آنها ثبت شوند.  ها به شکل رایج است که داده

 

 مرحله ششم: تبدیل داده برای آوردن اطالعات به سطح
ها همگذاری شدند و مسائل تثبيت شدند  هنوز داده باید برای تحليل آماده شود. این  وقتی که داده

شامل افزودن فيلدهای مشتق شده برای آوردن اطالعات در سطح است. همچنين ممکن است ایسن  

  گروه بندی کالس ها برای رده بندی متغيرهسا  اعمسال تبسدیالتی از قبيسل     0اه افتاده کار حذف پرت

هسا  مسسئله مهمسی اسست کسه در کتسابی بعنسوان         ها و سایر کارهای مشابه باشد. آمایش داده لگاریتم

 کاوی  بطور مفصل شرح داده شده است.  ها برای داده آمایش داده

 

 2گرفتن گرایشات
هسای   هسای عکس    های زمانی هستند. اطالعسات صورتحسساب   ل سریهای یکی شده  شام بيشتر داده

کاوی  سری های زمسانی را درک   فوری ماهانه  کارکردها  تماس ها و غيره. بيشتر الگوریتم های داده

توانند نقطه به نقطه با مشاهدات هسر   نمی "سه ماه کاهش سود سهام"هایی مثل  کنند. سيگنال نمی

                                                 
1

 outlier 
2

 Capture Trends 
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کاو بستگی دارد که اطالعات رفتاری را  ه باشد. این تاحدودی به دادهماه بطور مستقل  مطابقت داشت

هسای اخيسر بسه     ای  به سطح بياورد  مثل نسبت صرف شسده در مساه   با افزودن متغيرهای مشتق شده

هسا در سسال    های اخير به همان مساه  های قبلی  برای داشتن یک گرایش کوتاه مدت  و نسبت ماه ماه

 گرایش بلندمدت. قبل برای بدست آوردن یک

 

 ساختن نسبت ها و سایر ترکيبات متغيرها

های آوردن اطالعات در سطح با ترکيب متغيرهسای چندگانسه اسست. از اینهسا      گرایشات یکی از مثال

گسران دارای   تعداد زیادی ووود دارد. اغلب این فيلدهای اضافی از روشهای مووود از طریسق تحليسل  

 اند. مثالهای معمول از این قرارند: افزارها تووه شده وسط نرماند  ولی کمتر ت دانش گرفته شده
obesity_index = height2 / weight 

PE = price / earnings 

pop_density = population / area 

rpm = revenue_passengers * miles 

است که اوازه دهد  راهی  های آن زمينه را نشان می فيلدهای اضافه شده که روابط مهم از نظر خبره

 دهد که روال کنکاش از مهارتها بهره گيرد. می

 

 تبدیل شمارش ها به خصوصيات
ها  شامل مقادیر شمارش یا د،ار هستند که خودشان بویژه والسب نيسستند    بسياری از مجموعه داده

پسول   های کسوچکتر   نسبت خانواده های بزرگتر به کنند. خانواده چون مطابق با سایر مقادیر  تغيير می

کنند. پول بيشتری در گوشت  محصو،ات  در بسته بندی بهتر  در  بيشتری را در بقالی ها صرف می

هسای بسا    محصو،ات شوینده  و همه چيز. پ  مقایسه فيلد قيمت د،اری صرف شده بوسيله خسانواده 

تر هسای بزرگتسر  بيشس    کند کسه خسانواده   ومعيت متفاوت  در یک طبقه  مثل نانوایی  فقط آشکار می

 کنند. مطلوبتر آن است که دروه مصرف هر خانواده را در هر طبقه  بررسی کنيم. مصرف می

هسای   توان با مقایسه دو نمودار مبتنسی بسر مجموعسه داده    ها  را می ها به نسبت ارزش تبدیل شمارنده

ی کسه  هسای  کشی بد را با تعسداد خانسه   های با لوله شمار خانه 2  آشکار کرد. شکل NYشهرهای ایالت 

است  ولی خيلی قوی نيسست. در   دهد. رابطه واضح کنند را نشان می برای گرما از چوب استفاده می

کشسی بسد  و رابطسه     های با لولسه  های با لوله کشی بد  تبدیل شده به نسبت خانه تعداد خانه 9شکل 

ی بسسياری  هسا  های بسياری لوله کشی بد دارند  همچنين خانه تر شده است. شهرهایی که خانه قوی

کشی را خسراب   شود. آیا این به این معنی است که چوب لوله دارد که گرمای آنها از چوب تامين می

الگوهایی که ما می یابيم  همبسستگی هسا را نشسان    کندد مهم است که به خاطر داشته باشيم که  می
 .ها را دهد و نه علت می
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 2شکل 

 
 9 شکل

 مرحله هفتم: ساختن مدلها
ای است که  کند. به عبارت کلی  این مرحله مرحله از تکنيکی به تکنيک دیگر تغيير می وزئيات این

کاوی وهتدار  مجموعه آموزشی بسرای   افتد. در داده بيشتر کارهای ساخت یک مدل در آن اتفاق می

شود.  توليد تفسيری از متغيرهای مستقل یا هدف بر اساس متغيرهای وابسته یا ورودی  استفاده می

گيری  یا یک گراف پيوند   تفسير ممکن است یک شکل شبکه عصبی را بگيرد  یا درخت تصميم این

کاوی غيروهتدار  هيچ  های دیگر از رابطه بين هدف و سایر فيلدهای پایگاه داده. در داده یا سایر ارائه

وابستگی یا بسا   یابد و آنها را بصورت قوانين متغير هدفی ووود ندارد. مدل  روابط بين رکوردها را می

 کند. های متداول  بيان می تخصيص آنها به خوشه

کساوی مسدرن    افزارهسای داده  کاوی است که بدرستی بسا نسرم   ساختن مدل ها  اولين گام از روال داده

 گيرد. کاوی  می بصورت اتوماتيک درآمده است. به همان دليل  زمان کمتری را در پروژه داده
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 ها مرحله هشتم: ارزیابی مدل
کنند یا نه. ارزیابی مدل ها باید به سوا،ات از این قبيل   کند که مدل ها کار می این مرحله تعيين می

 پاسخ دهد:

 چقدر یک مدل دقيق و قابل درک استد 

 های مشاهده شده را تشریح کندد مدل چقدر توانسته داده 

 چه ميزان اطمينان از پيش بينی های مدل ووود داردد 

 ین سوا،ات به نوع مدل ساخته شده بستگی دارد.البته پاسخ به ا

 

 ارزیابی مدل های توصيفی

یسا   320یسا   339اگر)ناحيسه =  "  از قسانون   "( آنگاه منبع گرما نفت است'MA'اگر )ایالت = "قانون  

تر است. حتی اگسر     بسيار توصيفی"( باشد آنگاه منبع گرمایش نفت خواهد بود207یا  212یا  303

 تر است. رسد که توصيفی دل هم باشند  اولی به نظر میدو قانون معا

قدرت بيان ممکن است بطور ذهنی به نظر برسد  ولی در اینجسا در حقيقست یسک راه تئسوری بسرای      

شود. بسرای یسک مسدل      ( ناميده میMDL)0گيری آن ووود دارد  که کوچکترین طول توصيف اندازه

MDLبرای کدگذاری قسانون و تمسام اسستثناءهای آن      هایی که آن مدل   عبارت است از تعداد بيت

را  MDLکساوی   های کمتری نيساز دارد. برخسی ابزارهسای داده    گيرد. قانونی بهتر است که به بيت می

 کنند تا ببينند که کدام مجموعه قانون را نگه دارند و کدام را دور بریزند. استفاده می

 

 ارزیابی مدل های وهتدار
شوند. ارزیابی هر مدلی به زمينه  های نادیده اوليه  سنجيده می شان در دادهمدل های وهتدار در دقت

توانند برطبسق یسک پيمانسه  بسد و در دیگسری خسوب باشسند.         آن بستگی دارد. مدل های یکسان می

 محققان یک هدف از ساخت مدل ها دارند و آن امکان درک تماميت مسئله است. 

باشد یا در سسطح پيشسگوهای تکسی. دو مسدل بسا دقتهسای       تواند در سطح کل مدل  ارزیابی مدل می

سراسری یکسان  ممکن است سطوح مختلفسی از ناسسازگاری را در پيشسگوهای تکسی شسان داشسته       

بنسدی سراسسری دارد  ولسی هسر      گيری  برای نمونه  یک نر  خطای دسته باشند. یک درخت تصميم

 شاخه و برگ درخت نر  خطای خودش را دارد.

 

 بندها و پيشگوها ارزیابی طبقه
شسود. نسر  خطسای     بندی  دقت با عبسارت نسر  خطسا  سسنجيده مسی      برای وظایف پيشگویی و دسته

بندی شده  بکار مسی رود بسرای تخمسين نسر       بندی روی یک مجموعه آزمایشی از پيش دسته دسته

ست که شوند. البته این روال فقط هنگامی معتبر ا بندی می خطا هنگامی که رکوردهای ودید دسته

 مجموعه آزمایشی در نسبت بزرگتری ارائه شوند. 

                                                 
1

 minimum description length 
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 گرها ارزیابی تخمين
تواند با عبارت تفاوت بين نمره پيش بينی شده و اندازه واقعسی  بيسان    برای وظایف تخمين  دقت می

شود و دقت کل مدل  هر دو مطلوب و مسورد نظسر ماسست.     شود. دقت هر وزئی که تخمين زده می

ی یک دامنه از مقادیر ورودی  کامال صحيح باشد و برای دامنه دیگری نباشسد.  ممکن است مدلی برا

روش استاندارد برای توصيف دقت مدل تخمين  اندازه گيری ميزان دوری تخمين از ميانگين. ولسی  

توان بسادگی با کم کردن مقدار تخمين از مقدار واقعی یا با ميانه گيری برای مقادیر بی معنسی    می

 نگاه کنيد. 0تخمين های ودول  آورد. برای دیدن اینکه چرا  بهآنرا بدست 

ميانگين تفاوت بين مقادیر واقعی و مقدار تخمينی صفر است. تفاوت های مثبت و منفی یکسدیگر را  

شوند. روش معمول برای حل این مسئلهباید مجموع مربعات تفاوت ها را به نسسبت خسود    کنسل می

5-)10=5/د  بدست آورید:  تفاوت ها  که واریان  نام دار
2
+2

2
+-2

2
+1

2
+4

2) 

  واریان  کوچکتر بمعنی دقت با،اتر تخمين است.

 
 خطاهای خنثی کردن 0ودول 

 
 

 liftمقایسه مدل ها با استفاده از 
های عصبی  الگوریتم ژنتيک و درخت تصميم همگی برای بسه انجسام    مدل های وهتدار  که با شبکه

بندی  تخمين  اند. چرا نباید آنها درباره توانایی هایشان برای دسته رساندن برخی وظایف ساخته شده

بنسدی مسدل هسا        بينی  مقایسه شوندد یک روش بسيار معمول برای مقایسسه کسارایی دسسته    و پيش

تواند برای مقایسه مدل های طراحسی شسده بسرای     است. این مقياس می Liftاستفاده از نسبتی بنام 

 تغيير تمرکز از یک کالس خا  را وقتی  liftطبيق داده شود. درحقيقت سایر وظایف نيز بخوبی ت

 شود  اندازه می گيرد. مدل برای انتخاب یک گروه از ومعيت کل  استفاده می

 

lift = P(classt| sample) / P(classt | population( 

سخ به اشتراک فرض کنيد می خواهيم مدلی را بسازیم برای پيش بينی اینکه چه کسی تمایل به پا

پست مستقيم دارد. معمو،ا  ما مدلی می سازیم بسا اسستفاده از یسک مجموعسه داده آموزشسی پسيش       
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بندی شده. حا،ا ما آماده ایم  بندی شده  و اگر ،ازم شد  یک مجموعه اعتبارسنجی پيش طبقه طبقه

 مدل بکار بریم.  liftکه مجموعه تست را برای محاسبه 

بينی  پيش"یا  "پيش بينی شده برای پاسخ"ا را در مجموعه تست بعنوان بندی کننده  رکورده دسته

کند. البته این هميشه درست نيست  ولی اگر مدل به هسيچ ووسه    بندی می دسته "نشده برای پاسخ

  شسامل یسک   "پيش بينی شده بسرای پاسسخ  "مزیتی نداشته باشد  گروه عالمت گذاری شده بعنوان 

واقعی است به نسبت کل مجموعه تست. به این رکوردها تووه کنيد.  نسبت با،اتر از پاسخ دهندگان

درصد از پاسسخ   21درصد از پاسخ دهندگان واقعی باشد و نمونه  شامل  2اگر مجموعه تست شامل 

 (50/5است.) 01مدل  liftدهندگان واقعی باشد  

که نيمی از کل آنها پاسخ بيشتری داشته باشد  بهتر استد البته فهرستی از افراد   Liftآیا مدلی که 

شسود.   انسد  تسرويح داده مسی    دهنده خواهند بود  به فهرستی که فقط یک چهارم آنها پاسسخ دهنسده  

 نام از پاسخ دهندگان باشد. 01ممکن است که آن ليست فقط شامل  -درستهد نه لزوما

تسا از پاسسخ    01یک تابع از اندازه نمونسه اسست. اگسر یسک دسسته بنسد فقسط         liftنکته اینجاست که 

خواهد رسسيد  بيشسترین مقسدار     lift=20درصد زمان باشد  به مقدار  011دهندگان را بردارد و این 

lift  درصد پاسخ دهندگان باشد.  2ممکن وقتی که ومعيت حاوی 

 
 مرحله نهم: استقرار مدل ها

ممکسن اسست    کاوی به محيط رتبه بندی است. فرایند استقرار مدل به معنی بردن آن از محيط داده

ساده یا سخت باشد. در بدترین حالت)که در بيش از یک شرکت دیده شده( مسدل در یسک محسيط    

 شود.  شود  توسعه داده می مدلسازی خا  با استفاده از نرم افزاری که هيچ وایی اورا نمی

ای اسستفاده کسرده باشسد کسه در داده      یک مسئله شایع دیگر این است که مدل از متغيرهای ورودی

واقعی ووود ندارد. این مسئله نباید ووود داشته باشد از آنجا که متغيرهای ورودی مدل از فيلدهای 

 اند.  برگرفته از داده اصلی در مجموعه مدل  گرفته شده

 

 : ارزیابی نتایج11مرحله 

 

  مرحله یازدهم: شروع دوباره

يار خوبی است. این به این معنی خيزد. این چيز بس هایی بسياری برمی کاوی پرسش از هر پروژه داده

روابط ودید کشف شده   شدند.  شوند که قبال دیده نمی است که روابط ودیدی اکنون دیده می

کاوی از ابتدا  کنند که باید آزمایش شوند و بنابراین روال داده های ودیدی را پيشنهاد می فرضيه

 شود. آغاز می



 32 

 [.2Error! Reference source not found] کاوی وظایف داده
کاوی می تواند برای حل صدها مسئله کسب و کار بکار آید. بر اساس طبيعت ایسن مسسائل  مسا     داده

 کنيم. بندی می کاوی زیر دسته آنها را به وظایف داده

 1بندی دسته -1

  2انسی ای ماننسد تحليسل رویگرد   کاوی است. مسائل تجساری  ترین وظایف داده بندی یکی از رایج دسته

 شوند. میبندی    شامل دسته3گيری موردی مدیریت ریسک و هدف

گسردد. هسر    بينی  برمسی  پيش بندی به تخصيص موارد به گروه ها براساس یک خصوصيت قابل  دسته

)خصوصسيت قابسل   کسالس مورد شامل مجموعه ای از خصوصيات است که یکسی از آنهسا خصوصسيت    

تن مدلی است که خصوصيت کسالس را براسساس تسابعی از    بينی( نام دارد. این وظيفه شامل یاف پيش

بندی  شما به مقدار کالس مسوارد ورودی در   خصوصيات ورودی تشریح کند. برای آموزش مدل رده

نيساز   برای یسادگيری  کاوی که به یک هدف های داده های آموزشی نياز دارید. الگوریتم مجموعه داده

 رند.  نام دا3نظارت شدههای    الگوریتمدارند

 است. 2های تصميم  شبکه عصبی  و ناوی بيز بندی شامل درخت های رایج دسته الگوریتم

 

 6بندی خوشه -2

بنسدی طبيعسی مسوارد بسر      برای شناسایی گسروه  شود بندی نيز خوانده می بندی که گاهی قطعه خوشه

ان رود. مسوارد درون یسک گسروه بيشسترین یسا کمتسرین ميسز        اساس یک مجموعه خصوصيت بکار می

 شباهت را در مقادیر خصوصيات دارند. 

یک مجموعه داده ساده مشتری که شسامل دو خصوصسيت سسن و درآمسد اسست را نشسان        01شکل 

دهد. الگوریتم خوشه بندی مجموعه داده را براساس این دو خصوصيت به سه گروه تقسيم کرده  می

سال بسا درآمسد    مشتریان ميان شامل 2شامل مشتریان ووانتر با درآمد پایين  خوشه  0است. خوشه 

 با،اتر  و خوشه سوم شامل افراد مسن با درآمد نسبتاً پایين است.

اسست. هسيچ خصوصسيت تکسی بسرای هسدایت روال        7کاوی بدون نظارت بندی یک وظيفه داده خوشه

هسای   رود و تمام خصوصيات ورودی بطور یکسان هسدف هسستند. بيشستر الگسوریتم     آموزش بکار نمی

سازند و هنگامی که مسدل همگسرا شسد  متوقسف      مدل را در تعداد تکرارهای معينی می بندی  خوشه

 ها تثبيت شد. شوند و ان هنگامی است که مرزهای گروه می

                                                 
1
 classification 

2
 churn analysis 

3
 ad targeting 

4
 supervised algorithm 

5
 Naïve Bayes 

6
 Clustering 

7
 unsupervised algorithm 
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 بندی خوشه -01شکل 

 

 [4]تخمین -3

هسای ورودی   اند سسروکار دارد. در تخمسين داده   تخمين با نتایجی که با ارقام پيوسته نشان داده شده

شوند و به رقمی در متغيرهای ناشناس مداوم چسون درآمسد یسا تسراز کسارت اعتبساری خستم         داده می

 استفاده ميشود.دسته بندی شود. در عمل  تخمين اغلب برای انجام  می

یک شرکت کارتهای اعتباری که مایل است یک فضای تبليغاتی را در پاکتهای صورتحساب به یسک  

مدل دسته بندی تهيه کند که همه دارنسدگان کارتهسا را در   توليد کننده پوتين اسکی بفروشد  باید 

 یک یا دو دسته قرار دهد: اسکی باز یا غير اسکی باز. 

روش دیگر ایجاد مدلی است که به هر دارنده کارت  یک امتياز تمایل به اسکی تخصيص می دهسد.  

ه دارنده کارت یسک  این ارقام می تواند صفر و یک باشد که نشانگر احتمال تخمين زده شده است ک

گردد. هسر کسسی    بندی اکنون به ایجاد امتيازی آستانه ای منجر می اسکی باز است یا نه. عمل دسته

شسود. هسر    که امتيازی بيشتر یا مساوی با امتياز آستانه داشته باشد به عنوان اسکی باز قلمسداد مسی  

محسسوب نمسی گسردد. شسرکت      کسی که امتيازی کمتر از امتياز مورد نظر را داشته باشد اسکی باز

ریزی نموده اسست. اگسر از روش    های اسکی برای پست پانصد هزار اوراق تبليغاتی بودوه توليد پوتين

اند پ  به راحتی می توان به  بندی استفاده شده و یک و نيم ميليون نفر اسکی باز تعيين شده دسته

تخب از آن افراد قرارداد. اگر از طرف صورت تصادفی تبليغات را در صورتحسابهای پانصد هزار نفر من

توان تبليغات را برای پانصسد هسزار از    دیگر هر دارنده کارت  امتياز تمایل به اسکی را داشته باشد می

 ترین کاندیداها فرستاد. محتمل

 مثالهایی دیگر از تخمين:

 تخمين تعداد فرزندان در یک خانواده 

 تخمين درآمد کل یک خانواده 

  مشتریتخمين عمر یک 

 .تخمين احتمال اینکه فردی به یک تقاضای تغيير ميزان اعتبار بانکی پاسخ دهد 
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 مدلهای رگرسيون و شبکه های عصبی برای تخمين مناسبند. 

 

 1وابستگی -4

شود. یک  نيز خوانده می 2تحليل سبد بازارکاوی است که  وابستگی یکی دیگر از وظایف معمول داده

ستگی  تحليل یک ودول تراکنش فروش و شناسسایی آن محصسو،اتی   مسئله کسب و کار معمول واب

است که اغلب در یک سبد خرید یکسسان قسرار مسی گيرنسد. اسستفاده رایسج از وابسستگی شناسسایی         

 است. 3متقاطع-و قوانينی برای فروش )مجموعه اقالم متناوب(مجموعه رایج اقالم خرید

وفت خصوصيت/مقداری  یک قلم در نظر گرفته در عبارات وابستگی  هر محصولی  یا بطور کلی هر 

 شود. وظيفه وابستگی دو هدف دارد: یافتن مجموعه اقالم متناوب و یافتن قوانين وابستگی. می

هسا را چنسدین بسار     های وابستگی برای یافتن مجموعه اقسالم متنساوب  مجموعسه داده    بيشتر الگوریتم

شسود.   از شروع پردازش  توسط کساربر تعيسين مسی   )پشتيبانی(  قبل 3کنند. آستانه تناوب پيمایش می

درصسد از   2درصد به معنی است که مسدل فقسط آن اقالمسی کسه در      2برای مثال پشتيبانی برابر با 

توانسد ماننسد مجموعسه     شسوند را تحليسل کنسد. یسک مجموعسه قلسم مسی        های خرید دیسده مسی   کارت

هر مجموعه قلم یک اندازه  { دیده شود."آبميوه"  محصول="چيپ "  محصول="پپسی"}محصول=

 است. 3های آن است. مثال اندازه این مجموعه آیتم برابر با  دارد که تعداد آیتم

هسای وابسستگی  قسوانين را نيسز      ودای از شناسایی مجموعه اقالم برمبنای پشتيبانی  بيشتر الگوریتم

همگسی   Cو  Bو  A با یک احتمسال دارد  کسه   A,B =>Cیابند. یک قانون وابستگی شکلی مانند  می

شسود. احتمسال    نيز خوانده می 2اعتمادکاوی  مجموعه اقالم هستند. همچنين احتمال در ادبيات داده

یک مقدار آستانه است که یک کاربر قبل از آموزش یک مدل وابستگی  نياز دارد کسه تعيسين کنسد.    

محصسول=   <= "چيسپ  "و محصسول=   "پپسسی "برای مثال  این یک قانون معمول است: محصول= 

%. تفسير این قانون بسيار سرراست است. اگر یک مشتری پپسسی و چيسپ    21با احتمال  "آبميوه"

الگوی وابستگی محصول را  00است که او آبميوه نيز بخرد. شکل  درصد ممکن 21خرید  با احتمال 

ی را گسوی  دهد. هر گره یک محصول و هر لبه رابطه را نشان می دهد. وهت لبه وهت پيش نشان می

دهد. برای مثال لبه ار شير به پنير نشان ميدهد که کسی که شير بخرد ممکن است پنيسر   نشان می

 نيز بخرد.

                                                 
1
 association 

2
 market basket analysis 

3
 cross-selling 

4
 frequency threshold 

5
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 الگوی وابستگی محصول  -00شکل 

 

 1رگرسیون -5

بينی است که یک عسدد   بندی است. تفاوت اساسی در خصویت پيش وظيفه رگرسيون مشابه با دسته

ها در حوزه آمار مطالعه شده است. رگرسون خطی و منطقسی از  پيوسته است. تکنيک رگرسيون سال

هسای رگرسسيون و    های رگرسيون شامل درخت های بسيار رایج رگرسيون هستند. سایر تکنيک روش

 های عصبی است.  شبکه

وظيفه رگرسيون می تواند بيساری از مسائل کسب و کار را حل کند. برای مثال  آنها می تواننسد در  

های خریداری و آزادسازی کوپن بر اساس ارزش ووه  روش توزیع و حجم توزیسع یسا    بينی نر  پيش

 بينی سرعت باد براساس دما  فشار هوا و رطوبت  بکار روند. پيش

 

 2پیشگویی -6

فسردا چگونسه خواهسد بسودد      MSFTکاوی مهم دیگری است. ارزش سهام  پيشگویی یک وظيفه داده

 ه خواهد بودد پيشگویی می تواند به این سوا،ات پاسخ دهد. مقدار فروش پپسی در ماه آینده چگون

بينی  تنها روش برای بررسی صحت مدل  دیدن آینده و مقایسه نتيجه مدل و پدیسده   در عمل پيش

تسوان بسرای    باشد. هر یک از تکنيکهای استفاده شده در دسته بندی و تخمسين را مسی   واقع شده می

های پيشين برای تهيه یک مدل که بيانگر رفتار مشساهده   ز دادهاستفاده در پيش بينی تطبيق داد. ا

شود. وقتی این مدل برای ورودی هسای کنسونی بسه کسار رفست نتيجسه کسار         کنونی است استفاده می

 بينی رفتار آینده خواهد بود. پيش

 

 3تحلیل توالی -7

از مقادیر)یسا نسواحی(    رود. یک تسوالی  های گسسته بکار می تحليل توالی برای یافتن الگوها در رشته

  Aیک رشته مرکب از چهار ناحيه مختلف  DNAگسسته ترکيب شده است. برای مثال  یک توالی 

G  C  وT هایی از  است. یک توالی کليک وب شامل رشتهURL هاست. خریدهای کامپيوتری را هم
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2
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وتر  سسپ   های توالی مدل کرد. برای مثال  یسک مشستری ابتسدا یسک کسامپي      می توان بصورت داده

زمسانی در ایسن    هسای  های توالی و رشسته  خرد. تفاوت داده اسپيکرها  و در نهایت یک دوربين وبی می

 های زمانی شامل اعداد پيوسته و توالی شامل مقادیر گسسته است.  است که رشته

های توالی و وابستگی در اینکه هر یک شامل یک مجموعه آیتم یا ناحيسه هسستند  شسبيه مسی      داده

کننسد و مسدل    هسای نسواحی را تحليسل مسی     توالی انتقال های ند. تفاوت آنها در این است که مدلباش

وابستگی فرض می کند که هر فقره در یک کارت خرید برابر یا مستقل باشد. با مدل تسوالی  خریسد   

ک یک کامپيوتر قبل از اسپيکرها با خرید اسپيکرها قبل از کامپيوتر متفاوت است. درحالی که بسا یس  

 سازند.  الگوریتم وابستگی این دو توالی خرید  مجموعه اقالم یکسانی را می

است. هر خط وهتی است  URLدهد. هر گره یک گروه  های کليک وب را نشان می توالی 0.2شکل 

دهد. هر انتقال با یک وزن مشخص شده که احتمال انتقال بين  نشان می URLکه انتقالی را بين دو 

 دهد.  را نشان میو دیگری  URLیک 

کاوی ودید است. و در دو نوع کاربرد بسسيار مهسم شسده اسست:      تحليل توالی  نسبتا یک وظيفه داده

های توالی مختلفی مانند زنجيسره مسارکوف در    . امروزه تکنيکDNAو تحليل  0های وب تحليل ثبت

های  انتقال 02ل ر فعالی در حال تحقيق هستند. شکدسترس ما هستند. محققان در این زمينه بطو

 دهد. های کليک وب را نشان می مبتنی بر داده URLنواحی را بين یک مجموعه 

 
 توالی ناوبری وب 02شکل 

 

 2تحلیل انحراف -8

تحليل انحراف برای یافتن موارد نادری است که با دیگران بسيار متفاوت هستند. این که همچنسين  

outlierکشف 
دار از رفتار مشاهده شده قبلی اسست.   غييرات معنیشود که تشخيص ت نيز ناميده می 3

تسرین اسستفاده از آن در کشسف     تواند در کاربردهای بسياری اسستفاده شسود. رایسج    تحليل انحراف می

ها تراکنش یک چالش بسيار  تقلبات کارتهای اعتباری است. شناسایی موارد غيرعادی از بين ميليون

                                                 
1
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2
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3
 outlier detection 



 37 

ل کشف ورود سرزده به شبکه  تحليل خطای توليد و غيره مشکل است. سایر کاربردها می تواند شام

 باشد. 

هيچ استانداردی برای تحليل انحراف ووود ندارد و این هنوز یک موضوع باز برای تحقيقات است. اما 

بنسدی  یسا    هسای تصسميم  خوشسه    هسای درخست   های اصسالح شسده الگسوریتم    تحليلگران معمو،ا نسخه

گران نياز به  دار  تحليل گيرند. بمنظور ساختن قوانين معنی بکار میهای عصبی را برای این کار  شبکه

 های آموزشی خود دارند. های بسيار از این موارد نادر در مجموعه داشتن نمونه

 

1سازی نمایه -9
[4] 

کاوی تنها توصيف آن چيزی است که در یک پایگاه داده پيچيسده دروریسان    گاهی اوقات هدف داده

هسا را در مرحلسه اول    سازی درک ما را از مردم  محصو،ات یا فرآینسدهایی کسه داده   است. نتایج نمایه

 دهد. توصيف خوب رفتار اغلب توضيح خوبی هم به همراه دارد.  اند افزایش می توليد کرده

شکاف ونسيتی مشهور در سياست آمریکا مثالی از این دست است که چگونه این توصيف ساده که 

دمکرات بيش از مردان است می تواند تووه بيشستر و مطالعسات تکميلسی را    تعداد زنان حامی حزب 

 شناسان  اقتصاددانان و دانشمندان علوم سياسی ایجاد کند.  نگاران  وامعه برای روزنامه

درخت های تصميم ابزار مفيدی برای نمایه سازی می باشد. قوانين وابستگی و خوشه بنسدی را نيسز   

 ها استفاده نمود.می توان برای نمایه سازی 

 

کاوی وهت دار هميشه یک متغير  دار است. در داده کاوی وهت سه وظيفه نخست مثال هایی از داده

شود. روال  شود یا پيش بينی می شود  تخمين زده می بندی می برخی مواقع دسته -هدف ووود دارد

ز رکوردهسایی شسروع   بند  با یک مجموعه پيش تعریف شده کالس ها و مثالهایی ا ساختن یک دسته

شود که در حال حاضر بخوبی کالس بندی شده اند. بطور مشابه  روال ساختن یک تخمين گسر    می

شود که مقدار متغير مقصد برای آنها در حال حاضر مشسخص اسست.    های سابقه ای شروع می با داده

 ح دهد. وظيفه مدل سازی یافتن قوانينی است که مقادیر شناخته شده متغير هدف را توضي

گسروه بنسدی وابسستگی و خوشسه بنسدی        کاوی غير وهتدار  هيچ متغير هدفی ووود نسدارد.  در داده

کاوی یافتن الگوهای موازی است کسه بسه هسيچ متغيسری      وظيفه داده کاوی بدون وهت هستند. داده

هسای  هایی از رکورد کاوی غيروهتدار  خوشه بندی است  که گروه مقيد نيستند. یک شکل رایج داده

مشابه را می یابد بدون هيچ دستورالعملی درباره اینکه بسه چسه متغيسری بایسد بيشستر تووسه شسود.        

 کاوی غير وهتدار با طبيعتش توصيف شده است.  داده

 

 
 

 

                                                 
1

 visualization 
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