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 چکیده:
هاي نوین هستند. آوريبراي کمک کردن به مدیران در راستاي اتّخاذ تصمیمات مهمّ و حیاتی بدنبال ابزارها و فن سازمانهاامروزه اکثر 

ها و هاي دنیاي امروزي است که اطّالعات ارزنده و مهمّی براي توسعۀ برنامه) یکی از بهترین تکنولوژيDMکاوي (در این بین، داده
هاي هاي بزرگ و تبدیل دادهبرداري از دیتابیسکاوي توانایی باالیی در بهرهگذارد. دادهها میهاي بازاریابی در اختیار شرکتفعّالیّت

کاوي در بازاریابی و مدیریّت رابطه با مشتري هان و باارزش دارد. تمرکز این مطالعه بر نقش تکنولوژي دادهذخیره شده به اطّالعات پن
)CRMهاي همراه است. در این مطالعه، الزامات مهمّ سیستم ) در صنعت تلفنCRM هاي که به ساخت اپلیکیشنDM  کمک

اند. حاظ شناسایی، جذب، حفظ، و توسعۀ مشتریان مورد مطالعه قرار گرفتهکاوي به لداده CRMهاي کنند، بازاریابی، و اپلیکیشنمی
هاي ما در این تحقیق مصاحبات انجام شده با اشخاص آگاه و در نوار غّزه نمونۀ مورد مطالعه بود. منبع داده Jawwalاپراتور موبایل 

و مروري بر تحقیقات سابق به محقّق در زمینۀ ایجاد یک مطّلع، وبسایت شرکت، و مراجعه به منابع و مطالعات قبلی بودند. مطالعه 
انداز جامع در خصوص حیطۀ مورد پژوهش، انجام تحلیلی عمیق، طرّاحی سؤاالت مناسب و خوب براي مصاحبه، و ارائۀ نتایج و چشم

ق نظري در این رابطه وجود داشته اي تحلیلی بکار بسته شد تا ببینیم آیا در تحقیقات سابق اتّفاپیشنهاداتی سازنده کمک کرد. پروسه
) Jawal.psسایت شرکت ( هاي بازاریابی و تحلیلی محتواي آنها از وباست یا خیر. محقّق براي انتخاب نمونه از میان خدمات و فعّالیّت

ها، گردآوري دادهکاوي عبارتند از هاي دادهکمک گرفت. مطالعۀ حاضر به این نتیجه رسید که اجزاي ضروري براي ساخت تمام برنامه
کاوي هاي بازاریابی این شرکت وابستگی شدیدي به برنامۀ دادهها. اکثر خدمات، محصوالت، و فعّالیّتها، و کیفیّت دادهسازي دادهذخیره

ثّر و استراتژیک کاوي بعنوان ابزاري مؤدارند. در کلیّۀ ابعاد مورد برّرسی، از شناسایی مشتري گرفته، تا جذب، حفظ، و توسعۀ آنها، داده
هاي مشتریان، شود. این برنامه کمک شایانی به تجزیه و تحلیل دادهقلمداد می CRMدر راستاي انجام بازاریابی مؤثّر و استراتژي 

هاي مختلف بازار مشتري، انتخاب بخش، کانال، زمان، محصول، پیام، و مکان شناخت خصوصّیات و رفتارهایشان، شناسایی بخش
هاي بازاریابی، ایجاد و طرّاحی انواع خدمات با ارزش افزوده بمنظور ایجاد و افزایش کاربرد و ارزش مشتري، هدایت فعّالیّتمناسب براي 

بینی مشتریانی که عنقریب از دست خواهند رفت، شناسایی مشتریان سودآور، و هدفگذاري مشتریان تحلیل ریزش مشتریان و پیش
کند. افزون بر این، شرکت بکمک این برنامه اطّالعات مشتریان (جمعیّتی، رفتاري، و مالی) را ب میبا ارائۀ امتیازات و خدمات مناس

هاي بازاریابی مناسبی را طرّاحی کند. توصیۀ این تحقیق این است که کند تا نیازهاي آنها را شناخته و فعّالیّتتجزیه و تحلیل می
بندي هاي رفتاري مثل نوع موبایل، توجّه بیشتري به بخشها، منطقه)  و دادهژگیها بر مبناي آمارهاي جمعیّتی (جنسیّت، ویشرکت

هاي مشتري، ها به بازاریابی مستقیم بیشتر با هدف مدلسازي پاسخبازار مشتریان به خرج دهند. در این راستا، عالقمندتر کردن شرکت
 گیرد.شتریان صورت میو افزایش استفاده از اینترنت بمنظور ارتباط و تعامل بیشتر با م
هاي ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهاي پرحادثه قرار دارد و هر کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت

و نکته اي که  کندهاي گسترده روبرو میبه ویژه زلزله و آتش سوزي در مناطق مختلف را با خسارت -ساله، حوادث متنوع و متعددي
ن راستا وجود دارد این است که تمامی این حوادث و نوع هاي مختلف آن در پایگاههاي داده سازمان آتش نشانی کشور ذخیره در ای

 هاي ماشین استقرار جهت را اي لحظه خیز حادقه نقاط میتوان نشانی آتش هاي تماس اطالعات از استفاده با مثال طور به می گردد
 در اسپارك و هدوپ از استفاده با را مسئله و بحث این تا شده سعی ارائه این در. کرد مشاهده کالن هاي داده طریق از نشانی آتش
از این رو ما در این مقاله می خواهیم با استفاده از متودهاي داده کاوي در دیتابیس هاي موجود مدل  دهیم قرار تحلیلی مورد عمل

هایی را استخراج نماییم که بتوانیم به  مشتریان فعلی آتش نشانی که تمامی اقشار مردم می باشند خدمت رسانی بهتري به انجام 
 رسانیم.
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  ، آتش نشانی   CRMT ارتباط با مشتري، ،Dataminingداده کاوي، :کلیدي واژگان

 مقدّمه
هاي خیلی زیاد است، امّا اطّالعات کافی در اختیار نیست. این مشکلی اند. حجم دادهها دور و بر ما را احاطه کردهدر سراسر دنیا، داده

کاوي که به کشف دانش و توان در دادهو صنایع با آن روبرو هستند. راه حلّ این مشکل را می و سازمانها  هااست که خیلی از شرکت
هاي کاري و تکامل سریع تکنولوژي هاي داده نیز موسوم است، جستجو کرد. در بسیاري از مؤسّسات بواسطۀ فعّالیّتاطّالعات در بانک

پردازي براي و مرسوم دادهها قرار دارند، امّا متدهاي سنّتی ها روبرو هستیم. اطّالعات مفید در پشت این دادهبا حجم کالنی از داده
هاي کاوي، امکانی است براي استخراج اطّالعات و الگوهاي ناشناخته و بالقوّه مفید از دیتابیسها ارزش بیشتري دارند. دادهکالن داده

ها دازش دادههاي مختلف، پیش پرهاي داده یا دیتابیسهاي حاصل از انبارهبزرگ. این فرآیند شامل مراحل مختلفی مثل تلفیق داده
 شود.و استنتاج مدلی با الگوریتم یادگیري است. سپس از این مدل براي شناسایی و اجراي تصمیماتی در شرکت استفاده می

ها کرده است. هاي نوآورانه جهت افزایش سهم بازاري و کاهش هزینهها را به سمت روشرقابت شدیدي که در بازار وجود دارد، سازمان
اي بزرگ مزیّت رقابتی قابل توجّهی را نصیب یک شرکت کند. برداري از پتانسیل انبارهاي دادهتواند با بهرهکاوي میبنابراین، داده

هاي فروش سازي سیاستهاي سهام، بهینهبینی قیمتها در راستاي شناخت رفتار مشتریان، پیشکاوي کمک بزرگی به شرکتداده
 دارد.

هاي تري به دنبال دارند. فرق مهمّ روشپیدا کردن ارتباطات پنهان امّا مهمّی است که منافع کالنآوري بطور معمول، هدف این فن
هاي سنّتی پایگاه داده تحت تأثیر عامل خارجی قرار داشته و از آن ها این است که در روشهاي سنّتی با دیتابیسکاوي و روشداده

الشّعاع عامل خارجی قرار کاوي، پایگاه داده دیگر تحتهاي دادهشود. امّا در روشمیها استفاده فقط براي ذخیرة حجم انبوهی از داده
 دهند.هاي تجاري قرار میها و برنامهپردازي خودکار اطّالعات مفیدي در اختیار طرحکاوي بوسیلۀ فرآیند دادههاي دادهندارد. روش
هاي ثبت شده در یک مجموعۀ آموزشی که این فرآیند با انتخاب داده ).1شود (تصویر کاوي از چند مرحله تشکیل میفرآیند داده

هاي انتخاب شده الروبی شده و تحت گردد. سپس دادههاي تاریخی هستند آغاز میشامل مقادیر مشاهده شدة صفات خاّصی بنام داده
ها صورت گرفته و پردازش مقدّماتی مسئول ترکیب گیرند. فرآیند الروبی با هدف از بین بردن تناقضات و مغایرتپردازش اوّلیه قرار می

کند پیچیدگی مسئله را کاهش دهد. از بین مراحل پردازش اوّلیه، انتخاب کاوي است و تالش میاطّالعات مناسب براي الگوریتم داده
 مشخّصه (صفت) از نقش خاصّی برخوردار است.

شود و براي این کار از چندین الگوریتم یادگیري استقرایی استفاده تحلیل میها بمنظور شناسایی الگوها تجزیه و سپس مجموعه داده
شوند. در اینجا، انتخاب ویژگی مسئلۀ مهمّی شود. مراحل فرآیند استخراج تا زمان استخراج اطّالعات کاري مورد نظر، تکرار میمی

هایی هایی مناسب دادهد عبارتست از تعیین اینکه چه ویژگیاست که بهتر است قبل از اعمال الگوریتم یادگیري انجام شود. این فرآین
اي گذارند. زیرمجموعههایی اضافی بوده یا اطّالعات ناچیزي در اختیار میشوند، و بالعکس چه ویژگیبینی یا تعریف میهستند که پیش

اي از ضوابط و ي مشخّصه بنا بر پارهانتخاب شده است، به قسمی که فضا M_Nویژگی، مطابق با شرط  Nویژگی از میان  Mشامل 
هاي باکیفیّتی هستند. شناسایی هاي رسیده به مرحلۀ استخراج دادهشود. انتخاب ویژگی متضمّن این است که دادهمعیارها کوچک می

 ود.شگیري و حفظ آنها غالباً باعث دستیابی به اطّالعات ساختاري ارزشمندي میهاي مناسب تصمیمها و ویژگیمشخّصه
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)، 1998هاي ژنتیکی (یانگ و هوناوار، سازي است، رویکردي شامل الگوریتمهاي انتخاب ویژگی مبتنی بر رویکرد بهینهبسیاري از روش
کاوي، دادهسازي هاي بهینه). یکی از کارآمدترین روش1998نویسی ریاضی (بردلی، )، و برنامه2000ها (بروس، تحلیل منطقی داده

کاوي عبارتند ترین مفاهیم آموخته شده در دادههاي کرنل است، و در این بین مرسومهاي بردار پشتیبان یا روشگیري از ماشینبهره
) CRMهاي مدیریّت ارتباط با مشتري (کاوي، یعنی سیستمبندي، و پیوستگی. در ادامه به توضیح اپلیکیشن دادهبندي، خوشهاز طبقه

 دازیم.پرمی

CRM  چیست؟ 

 مشتري با ارتباط مدیریّت عنوان تحت اي¬تازه مفهوم عملیّاتی، هاي عرصه تمام به کامپیوتر ورود و اطّالعاتی تکنولوژي ظهور
)CRM (است انداخته ها¬زبان سر بر بازاریابی دنیاي در را .CRM، ازدیاد و نگهداري، اکتساب، فرآیند: است شده تعریف اینگونه 

، CRM. است وفاداري موجد و مشتري براي آفرین ارزش خدماتی هاي ویژگی به دقیقی توجّه مستلزم که فرآیندي سودآور، مشتریان
 فرآیندها این از پشتیبانی براي. دارند خود مشتریان با که است روابطی به رسیدگی براي شرکت اجرایی فرآیندهاي به اطالقی اصطالح

 .شود می استفاده CRM افزار نرم از آتی مشتریان اطّالعات ذخیرة و

 فروشندگان بیشتر. است مشتریان با ارتباطات به رسیدگی هدفش که دارد، اشاره افزار نرم بر مبتنی رویکردي به CRM واژة معموالً
 اوقات اکثر امّا. است جانبه همه رویکرد یک از برخورداري موفّق، CRM استراتژي یک الزمۀ یک که دارند تأکید CRM افزار نرم

 هاي¬بسته آنکه بدون شود،-می محدود CRM افزار¬نرم تعبیۀ به نوآوري این اجراي چون شود، می مواجه ناکامی با CRM نوآوري
 با رابطه. شود دیده اّطالعاتی سیستم این از کمال و تمام برداري¬بهره و داده، تهیّۀ یادگیري، راستاي در کارکنان براي الزم تشویقی
 مشتریان نیازهاي تمدیری و بینی،¬پیش شناخت، هدفش که است کاري استراتژي یک بلکه پروژه؛ یک نه است، مفهوم یک نه مشتري

 .است سازمان یک آتی و جاري

 :است برقرار آنها بین مستقیمی ارتباط که دارد زیادي ابعاد مشتري با رابطه تمدیری
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 و تلفنی، هاي تماس آنالین، خدمات ایمیلی، رو، در رو ارتباطات مثل مشتري، با مستقیم رابطۀ: سازمانی صحنۀ جلوي اتعملی•

 125تلفن که این رابطه در سازمان آتش نشانی از طریق تماس تلفنی با ستاد فرماندهی و از طریق شماره  .دست این از مواردي

 صورت می پذیرد.

 مثل است، سازمان صحنۀ جلوي روي نهایت در تأثیرشان که هستند عملیّاتی اینها: سازمانی صحنه پشت یا آفیس بک اتعملی •
 .غیره و تبلیغات، تولید، و ساخت فاینانس، ریزي، برنامه بازاریابی، نگهداري، و تعمیر حساب، صورت صدور

 توزیع فروشی، خرده هاي رسانه فروشندگان، /کنندگان¬تأمین نظیر شرکاء، و ها سازمان دیگر با ارتباط: بازرگانی و کاري روابط •

 .کند می پشتیبانی سازمان صحنۀ جلوي و پشت هاي فعالیّت از خارجی شبکۀ این. صنعتی هاي شبکه و کنندگان،

 هاي ستراتژيا هدف، بازاریابی هاي کمپین براي ریزي برنامه هدف با توان می را CRM کلیدي اطّالعات و ها داده: تحلیل و تجزیه •
 و تجزیه مورد غیره، و سودآوري، درآمد، میزان مشتریان، نوع و تعداد بازار، سهم نظیر CRM هاي فعالیّت موفقیّت ارزیابی و کاري،
 .داد قرار تحلیل

 کاويداده

هاي آماري استفاده ها از الگوریتمکاوي، یک قابلیّت پیشرفتۀ جستجوي داده است که براي کشف الگوها و همبستگی میان دادهداده
هاي قدرتمند براي ها در پایگاه داده، بجاي تجزیه و تحلیل دستی، از کامپیوترها و الگوریتمانبوه داده کند. امروزه بخاطر حجممی

کاوي، به فرآیند کشف روندها و الگوهاي ارتباطی مهمّ گفته شود. دادههاي موجود استفاده میاستخراج اطّالعات و معلومات از داده
خیص الگو، با حجم انبوهی از اطّالعات ذخیره شده در پایگاه داده سر و کار داشته و آنها شود، فرآیندي که به کمک تکنولوژي تشمی

 دهد.را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 کاوي داده هاي الگوریتم و ها مدل

 از کاوي تجاري داده محصوالت از بسیاري. کنیم بررسی را کاوي داده هاي مدل و ها الگوریتم مهمترین داریم قصد بخش این در
 آنها از یکی از استفاده دارند و براي قدرت خاص بخش یک در آنها کدام هر معموال و کنند می استفاده ها الگوریتم این از مجموعه

 که است این دیگر مهم نکته .شود گرفته در نظر متخصص گروه توسط محصول ترین متناسب انتخاب جهت در الزم هاي بررسی باید
 .گردد انتخاب مدل باید نظر کارایی مورد و ها داده به توجه با و ندارد وجود بهترین ، ها مدل و ها الگوریتم این بین در

  عصبی هاي شبکه

 می متغیر هستند صدها شامل که بزرگ و پیچیده مسائل سازي مدل هاي روش ترین عملی و پرکاربردترین از عصبی هاي شبکه
 یک خروجی که( مسائل رگرسیون یا) است کالس یک خروجی که( بندي کالس مسائل براي توانند می عصبی هاي شبکه. باشد
 .شوند استفاده) است عددي مقدار

 هاي گره. می باشد بینی پیش متغیرهاي از یکی معادل الیه این در گره هر که باشد می 51 ورودي الیه یک شامل عصبی شبکه هر
 .شود می وصل نهان هاي الیه گره همه به ورودي گره هر نهان  الیه در گره تعدادي به شوند می وصل میانی الیه در موجود

 الیه .شوند وصل خروجی   الیه به توانند می یا شوند وصل دیگر نهان الیه یک هاي گره به توانند می نهان الیه در موجود هاي گره
 .باشد می خروجی متغیر چند یا یک شامل خروجی
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 هاي نمایش داه می شود و این وزن ها در  محاسبات الیه Wx,Yمی باشد داراي یک وزن است که با  X,Yهر یالکه بین نودهاي 
 چند داراي) اول الیه از غیر الیه هاي( میانی هاي الیه در نود هر که است صورت این به آنها استفاده طرز و شوند می استفاده میانی

 .خاص دارند وزن یک کدام هر شد گفته که همانطور باشدکه می مختف یال چند از ورودي
 سپس و می کند جمع هم با را ها ضرب این حاصل و کند می ضرب آن مربوطه یال وزن در را ورودي هر میزان میانی الیه نود هر

 می بعد الیه نودهاي به خروجیعنوان  به را نتیجه و کند می اعمال حاصل این روي) سازي فعال تابع( شده تعیین پیش از تابع یک
.دهد  
 می تعیین شود می داده سیستم به که آموزشی هاي داده و آموزش تابع توسط که هستند اي ناشناخته پارامترهاي ها یال وزن

 گردند
. 

 کاربر. کند می را مشخص عصبی شبکه) توپولوژي( معماري یکدیگر به ها گره شدن وصل نحوه و نهان هاي الیه تعداد و ها گره تعداد
 مربوط هاي محدودیت و سازي تابع فعال ، نهان هاي الیه تعداد ، نودها تعداد باید کند می طراحی را عصبی شبکه که افزاري نرم یا
 .کند مشخص را ها یال وزن به

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که در اینجا به اختصار آن را توضیح می  Feed Forward Backpropagationاز مهمترین انواع شبکه هاي عصبی می باشد
 .دهیم

• Feed Forward: 
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به معنی این است که مقدار پارامتر خروجی بر اساس پارامترهاي ورودي و یکسري بسته هاي اولیه تعیین می گردد دیر ورودي با  
 ند.محاسبه مقادیر خروجی ترکیب می شو شود و مقادیر این الیه هاي نهان نیز برايهاي نه آن استفاده میهم ترکیب شده و در الیه

• : Backpropagation 
شود و این مقادیر براي تسهیل شبکه و مقدار خروجی با مقدار مدنظر در داده هاي آزمایشی محاسبه می 3خطاي خروجی و موقعی 

 .هاي استفاده می گردد در خروجی شروع شده و به عقب محاسبات ادامه می یابدتغییر وزن یال
 .گردد می تکرار اطالعاتی بانک در موجود رکورد هر براي ملع این
 دیگر که یابد ادامه می آنقدر ها دوره این. شود می گفته دوره یک بانک در موجود هاي داده تمام براي الگوریتم این اجراي بار هر به

 .نکند تغییر خطا مقدار
 شبکه این ولی اگر. باشد گیر وقت تواند می ها شبکه این محاسبات باشد می زیاد عصبی هاي شبکه در پارامترها تعداد که آنجایی از
 صورت بدین آن و باشد وجود می به است ممکن که دیگري مشکل. بود خواهند آمیز موفقیت معموال گردند اجرا کافی مدت به ها

. باشد نمی مناسب ها داده مجموعه سایر بیاید براي Overfitting و کند می کار خوب آموزشی ها داده روي فقط شبکه که که است
 هاي داده بر عالوه را شبکه که است این ها راه از یکی .متوقف کنیم را شبکه آموزش زمانی چه بدانیم باید ما مشکل این رفع براي

 که رسیدیم جایی به ها داده این در اگر.کنیم بررسی آنها در را خطا جریان تغییر و کنیم اجرا مرتبا نیز تست هاي داده روي آزمایشی
 .کنیم متوقف را آموزش باشد کاهش به رو همچنان آزمایشی هاي در داده خطا اگر حتی بود افزایش به رو خطا میزان

 ایجاد مقادیر پارامترها از مختلفی هاي مجموعه با تواند خاص می خروجی یک است زیاد عصبی هاي شبکه پارامترهاي که آنجایی از
 عصبی هاي شبکه فواید مهمترین از یکی . دهند نمی خاصی معنی و نبوده تفسیر قابل یالها وزن مثل پارامترها این درنتیجه گردد

 .باشد می موازي کامپیوترهاي روي آنها اجراي قابلیت
•  Decision trees: 

 مثال، میخواهیم براي. میشوند مقدار یا رده یک به منتهی که هستند قوانین از سري یک نمایش براي روشی تصمیم درختهاي
 نشان میکد حل را این مسئله که را تصمیم درخت یک شکل. کنیم تقسیم بد و خوب اعتبار ریسک دارندگان به را وام متقاضیان

 .برگها و شاخهها تصمیم، نود :  است شده داده نشان آن در تصمیم درخت یک یک اساسی مؤلفههاي همه و میدهد
 
 
 
 
 
 
 

 
 از کنند می ایجاد آن در اشاره تنها با درختانی  CART مثال براي دو یا تعداد بیشتري شاخه داشته باشد است ممکن این اساس بر

 سبتن مقدار یا وعده یک مورد یک به پایین به تصمیم درخت یک پیمایش و شود می نابود باید دیگر تصمیمی نوع به منجر شاخه
 .کنند می استفاده ها آن درباره گیري می دست براي برف مورد یک هايداده از و دهیم می

 
 بین گروهها افزایش فاصله فرآیند این در هدف و میشوند ساخته مجزا گروههاي به دادهها متوالی جداسازي طریق از تصمیم درختهاي

درختهاي . میشود اندازهگیري چگونه فاصله این اینستکه تصمیم درخت ساخت متدهاي بین تفاوتها از یکی .است جداسازي هر در
هاي می شود زیرا نمونه را در دسته نامیده Classificationشود درختهاي تصمیم که براي پیش بینی متغیرهاي دست استفاده می

نامیده می   Registrationهاي هاي تصمیمی که براي پیش بینی متغیرهاي پیوسته استفاده می شود درختدهند درختقرار می
 شود

 توضیح را پیش بینی هاي خود میتواند تصمیم درخت یک لحاظ این از. است فهم قابل معموال برگ یک تا تصمیم تدرخ در مسیر هر
 درختهاي در سخت هاي مثال، جداسازي براي. باشد کننده گمراه است ممکن وضوح این حال این با. است مهم مزیت یک که دهد،
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 خوب اعتبار ریسک نظر از است 400001 او که حقوق کسی باید چرا. (دارند نمود واقعیت در کمتر که میدهند نشان را دقتی تصمیم
 مشابه دقت با را مشابهاي دادههاي میتوانند درخت چندین از آنجاکه بعالوه،. باشد بد است 40000 حقوقش که کسی درحالیکه باشد
 درخت سطح هر براي(یکنند  گذر دادهها از کمی دفعات تعداد تصمیم شود؟ درختهاي قوانین از است ممکن تفسیري چه دهند، نشان

 براي را آنها که یشوند،  ساخته بسرعت مدلها درنتیجه،. میکنند کار بخوبی زیاد متغیرهاي پیش بینی کننده با و) مرتبه یک حداکثر
که   در زمان ساخت بیشتري صرف می شود رشدبدون محدودیت دهیم  اجازه درخت به اگر. میسازد مناسب هاي بسیار مجموعه داده

 توقفتوان از طریق قوانین می اندازه درخت ها را د نمی شو Over fitاین است که با داده ها  تر است اما مسئله مهم انههوشمندغیر 
 یک قانون معمول توقف محدود کردن عمق رشد درخت است.کنترل کرد 

 
 اکتشافی روش هاي از استفاده با سپس یابد، گسترش نهایی اندازه تا میتواند درخت. است درخت کردن هرس توقف براي دیگر راه

 درختهاي معمول اشکال یک .مییابد کاهش نرود دست از آن در دقت که اندازهاي کوچکترین به درخت کاربر، مداخله با یا توکار
 متغیر کدام براساس اینکه تصمیمگیري آن که در میدهند انجام حریصانه الگوریتم یک براساس را تقسیمکردن آنها اینستکه تصمیم
 میشوند، استفاده تقسیم براي که الگوریتمهایی بعالوه .نمی گیرد درنظر را آینده تقسیمهاي در تقسیم این اثرات شود، انجام تقسیم
 است، مدل سري ساخت دالیل از یکی این درحالیکه. میگیرند نظر زمان در هر در را متغیر یک تنها یعنی: هستند متغیري تک عموما

 .میکند تر را سخت کننده پیشبینی متغیرهاي بین رابطه تشخیص
 خوشه بندي •

 یک دانش اخذ حاضر، حال در. گرفته میشود بهکار تصادفی کشف هاي در که است داده ها کشف ابزار مهمترین از یکی خوشه بندي
 دادهها، از دانش استخراج هدف با دادهکاوي و ماشین یادگیري الگوریتمهاي .میشود محسوب دانش مهندسی فرآیند در عمده گلوگاه

 براي تصمیمگیري که است خوشه بندي روش زمینه این در متداول رهیافت یک. میباشند مطرح مشکل این براي حل روشی بهعنوان
 . روشهايکنند منتسب موجود نمونه هاي از استفادهبا  جدید نمونههاي به را نمادینی تصمیمات میتواند کالسبندي یا دسته بندي یا

 گوناگونی جهات از درك قابلیت وجود. برخوردار شده اند خوبی اقبال از دارند، نهفته خود در که درکی قابلیت واسطه به خوشهبندي
 روي از میتوانند که نمادینی قوانین جود و باالخره و تصمیم توجیه قابلیتهاي کالس بندي، درك قلمرو، فهم: میباشد اهمیت حائز

 .شوند گرفته به کار قوانین بر مبنی تصمیمگیري سیستم یک در سپس و شده خوشه هاي استخراج

 دادههاي از گروههایی یافتن به دنبال ما میشود که استفاده هنگامی عملیات این. میباشد نظارتی غیر عملیات یک واقع در خوشه بندي
 که میشود استفاده هنگامی معموالً خوشهبندي. باشیم داشته موجود مورد شباهتهاي در پیشبینی قبل از اینکه بدون میباشیم مشابه

 تلفن از در استفاده مشتریان شباهتهاي میتوان مثال براي. نشدهاند شًناخته قبال که هستیم مشتریان از یافتن گروههایی به دنبال
 از گروههاي آن طی در که است عملی خوشهبندي .نمود جستجو جدیدي تشخیصخدمت و مشتریان گروهبندي منظور به را همراه

 ذاتی شباهت داراي باید نیز خوشه داخل اعضاي و میشوند داده نسبت خوشه یک به هر مورد به طوریکه دارند وجود اقالم یا و دادهها
 داده پایگاههاي بنا. محاسبه باشد قابل موارد از جفت هر براي و باشد مًشخص کامال باید شباهت اندازهگیري معیار و هم باشند با

 روشهاي بهترین حتی به طوریکه باشند پیچیده ساختار بسیار و بزرگ بسیار ابعاد بسیارزیاد، متغیرهاي شامل است ممکن بزرگ بسیار
 الگویی که نیست این مشکل موارد از خیلی در. نمایند استخراج را آنها در داري الگوهاي معنی نمی توانند هم مستقیم دادهکاوي

 سوالی به دادن جواب حالتیکه براي براي دادهکاوي روشهاي ولی دارند وجود الگو زیادي تعداد واقع در و ندارد وجود کشف شدن براي
خوشه  .دارد وجود خوشه آن اقالم بین شباهتی خود یک خوشه هر در براین.نمیکند کشف الگویی) فرضی آزمون( میشود استفاده

 یک با عصبی، شبکههاي و تصمیم گیري مثل درخت دادهکاوي روشهاي اکثر .براي است مستقیم غیر دادهکاوي روش یک بندي
 مدل ان از سپس. گردد ایجاد دادهها، بخشبندي براي مدل یک میشود سعی مجموعه این کمک به و کرده شروع آموزشی مجموعه

 .شود استفاده جدید دادههاي براي پیشبینی
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 نتیجه گیري

 شناسایی در مسائل ها زمینه این دو هر.  گیرد می بهره دهد می رخ آمار و مصنوعی هوش زمینه در که هایی پیشرفت از کاوي داده
 استفاده و شناخت در دو گروه هر و. داشت خواهند مستقیم استفاده کاوي داده در به طبع و کنند می کار ها داده بندي طبقه و الگو

 .باشند می فعال گیري تصمیم هاي درخت و عصبی هاي شبکه از
 براي هاي سابق تکنیک گسترش و تغییر واقع در و بوده آنها وارث بلکه باشد نمی سابق آماري هاي تکنیک جانشین کاوي داده

 مناسب ساده مسائل و هاي محدود داده براي کالسیک هاي تکنیک. باشد می امروزي مسائل و ها داده حجم با آنها ي ساز متناسب
 کاوي داده دیگر عبارت به.است کامال طبیعی آنها تغییر به نیاز ها داده روزافزون رشد و مسائل شدن پیچیده با آنکه حال اند بوده

 .باشد می گیري تصمیم و درخت عصبی هاي شبکه مثل جدید هاي الگوریتم با کالسیک هاي تکنیک ترکیب
 هوش مصنوعی و آماري هاي تکنیک کمک به امروز مسائلرسیدن به حل  براي است راهکاري کاوي داده که است این نکته مهمترین

ط به انواع که دریایی از اطالعات مربوسازمان آتش نشانی در  .نمایند ایجاد بینی پیش مدل یک دارند قصد که اي حرفه افراد براي
می تواند با استفاده از ،ات آتش سوزي و مدلهاي مختلف آن و نحوه پیشگیري و یا مهار آن را دارد رسوانح ،معابر خطرناك ،انواع خط

این مدل و با استفاده از تجهیزات پیشرفته عملیاتی خود راه کارهاي بسیاري در تسریع عملیات هاي نجات در تمامی نقاط کشور 
ا نیاز هایی براي تمامی مدیران وجود دارد که در حوزه هاي مختلف داشته باشد در این راستبخصوص کالن شهر تهران  مان زعزی

 عبارتند از:
 
 آن مزایاي و کاوي داده هاي تکنولوژي از مدیران اطالعات افزایش. 1
 نرمال اطالعاتی هاي پایگاه و یکپارچه اطالعاتی هاي ساخت زیر وجود. 2
 جدید هاي تکنولوژي اجرا جهت ضروري برخی اطالعات به بانک یهاي نیازمند از اطالعاتی بانکهاي نویسان برنامه آگاهی. 3
 اطالعاتی بانک هاي فیلد در اطالعات تمامی کامل ثبت. 4
 سرعت پاسخگویی به سوانح و آتش سوزي ها به نسبت مدیران آگاهی افزایش. 5
 سازمانی هاي پست براي مدیریت گزینش نحوه و عملکرد کیفیت مسائل به توجه. 6
 هاي عملیاتی نیاز و خواست به احترام و مشتریان از سنجی نظر هاي دوره افزایش. 7

با استفاده از این روش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران می تواند تحلیل سریعتر و هوشمندانه تر ي از مسایل پیش روي 
و پیش بینی اماکن پر خطر در بانک اطالعاتی خود  اعزام به حریقخود اعم از تحلیل در سیستم ناوبري سیستم خودرویی ، سیستم 

 داشته یاشد.
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