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سپاسگساری 

 

ٝ اْ زاز . ؾذبؼ ذساي ٟٔطثبٖ ضا وٝ ا٘سيك

حٕس ٚ ؾشبيف ثي ليبؼ ذساي ضا ؾعاؾز وٝ اظ اُِبف ذٛز زض ا٘ؿبٖ زٔيس ٚ اٚ ضا اقطف 

 ،حبَ وٝ ثٝ ُِف اٚ سٛفيك سحهيُ ّٖٓ ٚ وؿت زا٘ف ضا ديسا ٕ٘ٛزْ. ٔرّٛلبر ذٛز لطاض زاز

ْ ٞبيٓ ضا زض ضاٜ ذسٔز ثٝ ػبٔٗٝ اؾشٛاض ٌطزا٘س سب ثشٛا٘ٓ اظ  اظ ذساٚ٘س ٔشٗبَ ٔي ذٛاٞٓ وٝ لس

ٝ اْ زض ٔؿيط ديكطفز ٚ آثبزا٘ي وكٛض ٖعيعْ اؾشفبزٜ ٕ٘بيٓ  َ ٞب آٔٛذش . آ٘چٝ زض ايٗ ؾب
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 ديف ٌفشبض

زازٜ وبٚي، فطايٙس ٔطست ؾبظي ٚ َجمٝ ثٙسي زازٜ ٞبي حؼيٓ ٚ آقىبضؾبظي اَالٖبر ٔطسجٍ 

أطٚظٜ زازٜ وبٚي ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ اثعاضٞبي ثؿيبض ٟٔٓ ٔسيطاٖ ػٟز قٙبذز . ثبٞٓ ٔي ثبقس

ثب اؾشفبزٜ . ٚيٗيز زليك سط ؾبظٔبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ وٕه زض اسربش سهٕيٕبر ٔٙبؾت وبضثطز زاضز

اظ ايٗ سىٙيه، زازٜ ٞبي ٔٛػٛز زض ؾبظٔبٖ ثب ثىبضٌيطي اثعاضٞبي ٘طْ افعاضي، ٔٛضز ثطضؾي ٚ 

سحّيُ زليك لطاض ٔي ٌيطز سب اٍِٛٞبي دٟٙبٖ ٚ ديچيسٜ اي وٝ زض آٟ٘ب ٚػٛز زاضز وكف ٚ 

. زازٜ وبٚي ضا ٔي سٛاٖ ٘ؿُ ؾْٛ سىِٙٛٛغيٟبيي ٘بٔيس وٝ ثب زازٜ ؾطٚوبض زاض٘س. اؾشرطاع ٌطزز

زض ٘ؿُ اَٚ يب ٘ؿُ ؾٙشي، فمٍ ا٘ؼبْ دطؼ ٚ ػٛ ٞبي ؾبزٜ أىبٖ دصيط ثٛز، ٔظال سٗساز فطٚـ 

يه وبالي ذبل چمسض اؾز؟ ٔيعاٖ ذطيس يه ٔكشطي ذبل زض ٔبٜ ػبضي چٝ ٔجّغي اؾز؟ 

أىبٖ دطؼ ٚ ػٛي ٕٞعٔبٖ چٙس  (OLAP)زض ٘ؿُ زْٚ يب ٕٞبٖ دطزاظـ ِحٓٝ اي ثطذٍ 

ٔيعاٖ فطٚـ ٔحهٛالر ثٝ »: زض ايٗ ضٚـ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثٝ ؾٛاالسي ٔب٘ٙس. ثٗسي فطاٞٓ ٌطزيس

ثهٛضر ِحٓٝ اي ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ « سفىيه فطٚقٙسٜ، ذطيساض ٚ ٔؿيط ذبل چمسض اؾز؟ 

أب زض ٘ؿُ ؾْٛ يب ٕٞبٖ زازٜ وبٚي . ٔىٗت سهٕيٓ ٚ ٌعاضـ ٔبسطيؿي دبؾد زازٜ ٔي قٛز

فمٍ ٔؿبِٝ دطؼ ٚ ػٛ ٚ زضيبفز ٌعاضـ ٞب اظ زازٜ ٞب ٘يؿز، ثّىٝ اظ حؼٓ ا٘جٜٛ زازٜ ٞب، 

يب ضٚـ ؾٙشي  OLAP اٍِٛٞبيي وكف ٔي قٛز وٝ ٞيچ ٚلز أىبٖ وكف ايٗ اٍِٛٞب زض

ا٘ٛأ اَالٖبر ٚ اٍِٛٞبيي وٝ اظ َطيك زازٜ وبٚي ثسؾز ٔي آيٙس ٚ وبضثطز . ٚػٛز ٘ساقز

ثطاي . ٚاثؿشٍي، سؿّؿُ ٚ سٛاِي، َجمٝ ثٙسي، ذٛقٝ ثٙسي ٚ ديف ثيٙي: زاض٘س ٖجبضسٙس اظ

اؾشرطاع ايٗ اٍِٛٞب اغّت اظ ضٚقٟبي ٘ٛيٙي ٔب٘ٙس قجىٝ ٖهجي ٚ زضذشٟبي سهٕيٓ اؾشفبزٜ 

زض ُٖٕ ثطاي أىبٖ ا٘ؼبْ زازٜ وبٚي ٚ اؾشفبزٜ اظ سىٙيىٟبي فٛق اِصوط، اثشسا ثبيس . ٔي قٛز

يه ا٘جبضزازٜ زض حميمز دبيٍبٜ زازٜ اي اؾز . ٘ؿجز ثٝ ايؼبز يه ا٘جبض زازٜ ٔٙبؾت الساْ وطز

وٝ زازٜ ٞبي ػبضي ٚ ٕٞچٙيٗ ؾٛاثك لجّي سطاوٙكٟب ضا زض ذٛز شذيطٜ وطزٜ ٚ ثب ٔٙبثٕ ذبضع 

 .ؾبظٔبٖ ٘يع اضسجبٌ ثطلطاض ٔي وٙس

اٞساف وّي ايٗ ٔمبِٝ ٖجبضسٙس اظ اضايٝ سٗطيف زليمي اظ ا٘جبض زازٜ، ثطضؾي سىٙيىٟب ٚ وبضثطزٞبي 

زازٜ وبٚي ٚ وبضثطز آٖ زض ٔسيطيز، ٔٗطفي قجىٝ ٖهجي ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ضٚقٟبي اػطاي زازٜ 

 .وبٚي ٚ ثيبٖ ٔفْٟٛ زضذز سهٕيٓ ٚ اضسجبٌ آٖ ثب زازٜ وبٚي
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چىيسٜ 

أطٚظٜ ثٝ زِيُ ٚػٛز اثعاض ٞبي ٔرشّف ثطاي ػٕٕ آٚضي زازٜ ٞب ٚ ديكطفز لبثُ لجَٛ 

. سىِٙٛٛغي دبيٍبٜ زازٜ ، حؼٓ ا٘جٛٞي اظ اَالٖبر زض ا٘جبض زازٜ ٞبي ٔرشّف شذيطٜ قسٜ اؾز 

ايٗ ضقس ا٘فؼبضي زازٜ ٞب ، احشيبع ثٝ يه ؾطي سىٙيه ٞب ٚ اثعاض ٞبي ػسيس وٝ سٛا٘بيي 

 .  ٞٛقٕٙسا٘ٝ اَالٖبر ضا زاضا ثبقٙس ، ٕ٘بيبٖ ٔيؿبظز دطزاظـ

ٞب ،  زازٜ وبٚي ثب ديسا وطزٖ ٔؼٕٖٛٝ اي اظ اٍِٛٞبي ػبِت اظ زَ زازٜ ٞبي ٔٛػٛز زض ا٘جبضٜ

 . ٔي سٛا٘س چٙيٗ ٘يبظي ضا ٔطسفٕ وٙس

زض حبَ حبيط زازٜ وبٚي زض دبيٍبٜ زازٜ ٞبي ثعضي ، سٛؾٍ ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ يه 

 . ٔٛيٛٔ سحميمبسي ٟٔٓ ثٝ قٕبض ٔي آيس

ٔحممبٖ زض ثؿيبضي اظ ضقشٝ ٞب ٘ٓيط دبيٍبٜ زازٜ ٞب ، يبزٌيطي ٔبقيٗ ٚ آٔبض ، ايٗ ٔٛيٛٔ ضا 

ديٍيطي وطزٜ ٚ سىٙيه ٞبي ٔرشّفي ضا ثطاي زازٜ وبٚي ، سىٙيه ٞب ٚ ضٚـ ٞبي ٔرشّف اضائٝ 

 . وٙس قسٜ زض ايٗ ظٔيٙٝ ضا ٔٗطفي وطزٜ ٚ آٟ٘ب ضا َجمٝ ثٙسي

. زازٜ وبٚي يىي اظ ٟٔٓ سطٖ ٔطاحُ فطايٙس اؾشرطاع زا٘ف زض دبيٍبٜ زازٜ ثٝ حؿبة ٔي آيس 

 : ٔطاحُ ٔرشّف اؾشرطاع زا٘ف زض دبيٍبٜ زازٜ ٞب ثٝ قطح شيُ اؾز

 . قبُٔ زا٘ف ٞبي ٔٛػٛز ٚ اٞساف ٔؿئّٝ: زضن زأٙٝ ٔؿئّٝ  .1

قبُٔ ا٘شربة يه ٔؼٕٖٛٝ زازٜ اي ٚ سٕطوع ض ضٚي لؿٕشي اظ : اؾشرطاع يه ٔؼٕٖٛٝ زازٜ  .2

 . زازٜ ٞب

قبُٔ ّٖٕيبر دبيٝ اي ٘ٓيط حصف ٚ سغييط زازٜ ٞبي زاضاي : آٔبزٜ ؾبظي ٚ دبوؿبظي زازٜ ٞب  .3

 . اقىبَ

 . قبُٔ يىذبضچٝ وطزٖ ٔٙبثٕ زازٜ اي ٘بٍٕٖٞٛ: يىذبضچٝ ؾبظي زازٜ ٞب  .4

 . قبُٔ ضٚـ ٞبيي ثطاي سغييط قىُ ٚ وبٞف اثٗبز زازٜ ٞب: وبٞف ٚ سغييط قىُ زازٜ ٞب  .5

قبُٔ سٕٗيٓ ٚ سمّيُ ، َجمٝ ثٙسي ، ضٌطؾيٖٛ ، ٌطٜٚ ثٙسي ، : ا٘شربة ٘ٛٔ وبٚـ زازٜ ٞب  .6

ٚة وبٚي ، ثبظيبثي سهٛيط ، وكف لٛا٘يٗ ديٛ٘سي ٚ ٚاثؿشٍي ٞبي سبثٗي ، اؾشرطاع لٛا٘يٗ ٚ 

 . يب سطويجي اظ ايٟٙب
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 . قبُٔ ا٘شربة ٔشسٞبيي ثطاي ػؿز ٚ ػٛي اٍِٛٞب: ا٘شربة اٍِٛضيشٓ وبٚـ زازٜ ٞب  .7

 . قبُٔ ػؿز ٚ ػٛي اٍِٛٞبي ػبِت: وبٚـ زازٜ ٞب  .8

 . قبُٔ سفؿيط ، ثبظٕ٘بيي ٚ آ٘بِيع اٍِٛي وكف قسٜ: سفؿيط  .9

قبُٔ ديبزٜ ؾبظي زا٘ف وكف قسٜ زض ؾيؿشٓ ٞبي اػطايي : اؾشفبزٜ اظ زا٘ف وكف قسٜ  .10

  ٚ اسربش سهٕيٕبسي ثطدبيٝ زا٘ف ٔطاحُ ٔرشّف وكف زا٘ف
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 کاٍی دادُ ٔمسٔٝ اي ثط 1

ٞب ثٝ ؾطٖز   لجُ سٛا٘بيي ٞبي فٙي ثكط زض ثطاي سِٛيس ٚ ػٕٕ آٚضي زازٜزض زٚ زٞٝ

ٖٛأّي ٘ٓيط اؾشفبزٜ ٌؿشطزٜ اظ ثبضوس ثطاي سِٛيسار سؼبضي، ثٝ ذسٔز . افعايف يبفشٝ اؾز

ٌطفشٗ وبٔذيٛسط زض وؿت ٚ وبض، ّْٖٛ، ذسٔبر زِٚشي ٚ ديكطفز زض ٚؾبئُ ػٕٕ آٚضي زازٜ، 

اظ اؾىٗ وطزٖ ٔشٖٛ ٚ سهبٚيط سب ؾيؿشٕٟبي ؾٙؼف اظ زٚض ٔبٞٛاضٜ اي، زض ايٗ سغييطار ٘مف 

. ٟٕٔي زاض٘س

ثُٛض وّي اؾشفبزٜ ٍٕٞب٘ي اظ ٚة ٚ ايٙشط٘ز ثٝ ٖٙٛاٖ يه ؾيؿشٓ اَالٔ ضؾب٘ي ػٟب٘ي ٔب ضا 

ٞبي شذيطٜ قسٜ،   ضقس ا٘فؼبضي زض زازٜايٗ. ثب حؼٓ ظيبزي اظ زازٜ ٚ اَالٖبر ٔي وٙسٔٛاػٝ 

٘يبظ ٔجطْ ٚػٛز سىِٙٛٛغي ٞبي ػسيس ٚ اثعاضٞبي ذٛزوبضي ضا ايؼبز وطزٜ وٝ ثٝ نٛضر 

زازٜ : ٞٛقٕٙس ثٝ ا٘ؿبٖ يبضي ضؾب٘ٙس سب ايٗ حؼٓ ظيبز زازٜ ضا ثٝ اَالٖبر ٚ زا٘ف سجسيُ وٙس

زض يه سٗطيف غيط ضؾٕي زازٜ .  ثٝ ٖٙٛاٖ يه ضاٜ حُ ثطاي ايٗ ٔؿبئُ ُٔطح ٔي ثبقسوبٚي

وبٚي فطآيٙسي اؾز، ذٛزوبض ثطاي اؾشرطاع اٍِٛٞبيي وٝ زا٘ف ضا ثبظٕ٘بيي ٔي وٙٙس، وٝ ايٗ 

 ٚ زيٍط ٔربظٖ ثعضي اَالٖبر، زا٘ف ثٝ نٛضر يٕٙي زض دبيٍبٜ زازٜ ٞبي ٖٓيٓ، ا٘جبضٜ زازٜ

سىِٙٛٛغي : زازٜ وبٚي ثُٛض ٕٞعٔبٖ اظ چٙسيٗ ضقشٝ ّٖٕي ثٟطٜ ٔي ثطز ٘ٓيط. شذيطٜ قسٜ اؾز

                                                           
1
 Data Mining 

2
 Data  warehouses 
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دبيٍبٜ زازٜ، ٞٛـ ٔهٖٙٛي، يبزٌيطي ٔبقيٗ، قجىٝ ٞبي ٖهجي، آٔبض، قٙبؾبيي اٍِٛ، ؾيؿشٓ 

 ٚ ثبظٕ٘بيي ٔحبؾجبر ؾطٖز ثبال ،، ثبظيبثي اَالٖبر، حهَٛ زا٘فٞبي ٔجشٙي ثط زا٘ف

 ٌبٟٔبي ثّٙسي زض 1990 دسيساض ٌكشٝ، زض زٞٝ 1980زازٜ وبٚي زض اٚاذط زٞٝ .  ثهطي زازٜ

ايٗ قبذٝ اظ ّٖٓ ثطزاقشٝ قسٜ ٚ ا٘شٓبض ٔي ضٚز زض ايٗ لطٖ ثٝ ضقس ٚ ديكطفز ذٛز ازأٝ 

 .زٞس

 اغّت ثٝ نٛضر ٔشطازف يىسيٍط ٔٛضز «وكف زا٘ف زض دبيٍبٜ زازٜ»ٚ « زازٜ وبٚي»ٚاغٜ ٞبي 

.   ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز1-1وكف زا٘ف ثٝ ٖٙٛاٖ يه فطآيٙس زض قىُ. اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س

 وكف زا٘ف زض دبيٍبٜ زازٜ فطايٙس قٙبؾبيي زضؾز، ؾبزٜ، ٔفيس، ٚ ٟ٘بيشب اٍِٛٞب ٚ ٔسِٟبي لبثُ 

زازٜ وبٚي، ٔطحّٝ اي اظ فطايٙس وكف زا٘ف ٔي ثبقس ٚ قبُٔ . فٟٓ زض زازٜ ٞب ٔي ثبقس

اٍِٛضيشٕٟبي ٔرهٛل زازٜ وبٚي اؾز، ثُٛضيىٝ، سحز ٔحسٚزيشٟبي ٔؤطط ٔحبؾجبسي لبثُ 

ثٝ ثيبٖ ؾبزٜ سط، زازٜ وبٚي ثٝ فطايٙس . لجَٛ، اٍِٛٞب ٚ يب ٔسِٟب ضا زض زازٜ وكف ٔي وٙس

سٗطيف زيٍط ايٙؿز . اؾشرطاع زا٘ف ٘بقٙبذشٝ، زضؾز، ٚ ثبِمٜٛ ٔفيس اظ زازٜ اَالق ٔي قٛز

وٝ، زازٜ وبٚي ٌٛ٘ٝ اي اظ سىٙيىٟب ثطاي قٙبؾبيي اَالٖبر ٚ يب زا٘ف سهٕيٓ ٌيطي اظ لُٗبر 

زازٜ ٔي ثبقس، ثٝ ٘حٛي وٝ ثب اؾشرطاع آٟ٘ب، زض حٛظٜ ٞبي سهٕيٓ ٌيطي، ديف ثيٙي، ديكٍٛيي، 

زازٜ ٞب اغّت حؼيٓ ، أب ثسٖٚ اضظـ ٔي ثبقٙس، زازٜ ثٝ . ٚ سرٕيٗ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيط٘س

                                                           
3
 Knowledge-based system 

4
 Knowledge-acquisition 

5
 Information  retrieval 

6
 High-performance  computing 

7
 Data  visualization 

8
 Knowledge Discovery in Database  
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ثٝ ايٗ زِيُ . سٟٙبيي لبثُ اؾشفبزٜ ٘يؿز، ثّىٝ زا٘ف ٟ٘فشٝ زض زازٜ ٞب لبثُ اؾشفبزٜ ٔي ثبقس

 . ٌفشٝ ٔي قٛزاغّت ثٝ زازٜ وبٚي، سحّيُ زازٜ اي طب٘ٛيٝ

 

  چِ چيسی سثة پيذایص دادُ کاٍی ضذُ است؟1-1

انّي سطيٗ زِيّي وٝ ثبٖض قس زازٜ وبٚي وبٖ٘ٛ سٛػٟبر زض نٙٗز اَالٖبر لطاض ثٍيطز، 

ٔؿبِٝ زض زؾشطؼ ثٛزٖ حؼٓ ٚؾيٗي اظ زازٜ ٞب ٚ ٘يبظ قسيس ثٝ ايٙىٝ اظ ايٗ زازٜ ٞب اَالٖبر 

اَالٖبر ٚ زا٘ف ثسؾز آٔسٜ زض وبضثطزٞبي ٚؾيٗي اظ . ٚ زا٘ف ؾٛزٔٙس اؾشرطاع وٙيٓ

ٔسيطيز وؿت ٚ وبض ٚوٙشطَ سِٛيس ٚ سحّيُ ثبظاض سب َطاحي ٟٔٙسؾي ٚ سحميمبر ّٖٕي ٔٛضز 

 .اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز

زازٜ وبٚي ضا ٔي سٛاٖ حبنُ ؾيط سىبّٔي َجيٗي سىِٙٛٛغي اَالٖبر زا٘ؿز، وٝ ايٗ ؾيط 

ػٕٕ آٚضي : سىبّٔي ٘بقي اظ يه ؾيط سىبّٔي زض نٙٗز دبيٍبٜ زازٜ ٔي ثبقس، ٘ٓيط ّٖٕيبر

 ايٗ ضٚ٘س 2-1زض قىُ. زازٜ ٞب ٚايؼبز دبيٍبٜ زازٜ، ٔسيطيز زازٜ ٚ سحّيُ ٚ فٟٓ زازٜ ٞب

 .سىبّٔي زض دبيٍبٜ ٞبي زازٜ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز

                                                           
9
 Secondary Data Analysis 
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 زازٜ وبٚي ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔطحّٝ اظ فطآيٙس وكف زا٘ف:  1قىُ

 

سىبُٔ سىِٙٛٛغي دبيٍبٜ زازٜ ٚ اؾشفبزٜ فطاٚاٖ آٖ زض وبضثطزٞبي ٔرشّف ؾجت ػٕٕ آٚضي 

ايٗ زازٜ ٞبي فطاٚاٖ ثبٖض ايؼبز ٘يبظ ثطاي اثعاضٞبي لسضسٕٙس . حؼٓ فطاٚا٘ي زازٜ قسٜ اؾز
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ثطاي سحّيُ زازٜ ٞب ٌكشٝ، ظيطا زض حبَ حبيط ثٝ ِحبِ زازٜ ططٚسٕٙس ٞؿشيٓ ِٚي زچبض وٕجٛز 

.  اَالٖبر ٔي ثبقيٓ

اثعاضٞبي زازٜ وبٚي زازٜ ٞب ضا آ٘بِيع ٔي وٙٙس ٚ اٍِٛٞبي زازٞبي ضا وكف ٔي وٙٙس وٝ ٔي سٛاٖ 

 ٚ سحميمبر ّٖٕي سٗييٗ اؾشطاسػي ثطاي وؿت ٚ وبض، دبيٍبٜ زا٘ف: اظ آٖ زض وبضثطزٞبيي ٘ٓيط

قىبف ٔٛػٛز ثيٗ زازٜ ٞب ٚ اَالٖبر ؾجت ايؼبز ٘يبظ ثطاي اثعاضٞبي . ٚ دعقىي، اؾشفبزٜ وطز

  .زازٜ وبٚي قسٜ اؾز سب زازٜ ٞبي ثي اضظـ ضا ثٝ زا٘كي اضظقٕٙس سجسيُ وٙيٓ

 

زا٘ف اظ ٔمساض ظيبزي زازٜ ذبْ « ٔٗسٖ وبضي»ثٝ َٛض ؾبزٜ زازٜ وبٚي ثٝ ٔٗٙبي اؾشرطاع يب 

اِجشٝ ايٗ ٘بٍٔصاضي ثطاي ايٗ فطآيٙس سب حسي ٘بٔٙبؾت اؾز، ظيطا ثٝ َٛض ٔظبَ ّٖٕيبر . اؾز

ٔٗسٖ وبضي ثطاي اؾشرطاع َال اظ نرطٜ ٚ ٔبؾٝ ضا َال وبٚي ٔي ٘بٔيٓ، ٘ٝ ٔبؾٝ وبٚي يب 

ٔي زازيٓ « اؾشرطاع زا٘ف اظ زازٜ»نرطٜ وبٚي، ثٙبثطايٗ ثٟشط ثٛز ثٝ ايٗ فطآيٙس ٘بٔي قجيٝ ثٝ 

ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖجبضر وٛسبٞشط ثٝ ٖٙٛاٖ « زا٘ف وبٚي». وٝ ٔشبؾفب٘ٝ ثؿيبض َٛال٘ي اؾز

ٔٗسٖ وبضي . ػبيٍعيٗ، ٕ٘ي سٛا٘س ثيبٍ٘ط سبويس ٚ إٞيز ثط ٔٗسٖ وبضي ٔمساض ظيبز زازٜ ثبقس

ٖجبضسي اؾز وٝ ثالفبنّٝ ا٘ؿبٖ ضا ثٝ يبز فطآيٙسي ٔي ا٘ساظز وٝ ثٝ ز٘جبَ يبفشٗ ٔؼٕٖٛٝ 

 .وٛچىي اظ لُٗبر اضظقٕٙس اظ حؼٓ ثؿيبض ظيبزي اظ ٔٛاز ذبْ ٞؿشيٓ

 

                                                           
10 Knowledge base 
11 Mining 
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ثب سٛػٝ ثٝ ُٔبِت ٖٙٛاٖ قسٜ، ثب ايٙىٝ ايٗ فطآيٙس سب حسي زاضاي ٘بٍٔصاضي ٘بلم اؾز ِٚي 

اِجشٝ اؾبٔي زيٍطي ٘يع ثطاي ايٗ . ايٗ ٘بٍٔصاضي يٗٙي زازٜ وبٚي ثؿيبض ٖٕٛٔيز ديسا وطزٜ اؾز

اؾشرطاع زا٘ف اظ : فطآيٙس ديكٟٙبز قسٜ وٝ ثًٗب ثؿيبضي ٔشفبٚر ثب ٚاغٜ زازٜ وبٚي اؾز، ٘ٓيط

. ، ٚ اليطٚثي زازٜ ٞباٍِٛ، ثبؾشبٖ قٙبؾي زازٜ/ ، آ٘بِيع زازٜ  دبيٍبٜ زازٜ، اؾشرطاع زا٘ف

 

 هراحل کطف داًص 1-2

: وكف زا٘ف زاضاي ٔطاحُ سىطاضي ظيط اؾز

. (اظ ثيٗ ثطزٖ ٘ٛيع ٚ ٘بؾبظٌبضي زازٜ ٞب) دبوؿبظي زازٜ ٞب- 1

. (چٙسيٗ ٔٙجٕ زازٜ سطويت ٔي قٛ٘س) يىذبضچٝ ؾبظي زازٜ ٞب- 2

. (زازٜ ٞبي ٔطسجٍ ثب آ٘بِيعاظدبيٍبٜ زازٜ ثبظيبثي ٔي قٛ٘س) ا٘شربة زازٜ ٞب- 3

سجسيُ زازٜ ٞب ثٝ فطٔي وٝ ٔٙبؾت ثطاي زازٜ وبٚي ثبقس ٔظُ ذالنٝ ) سجسيُ وطزٖ زازٜ ٞب- 4

  ٚ ٕٞؿبٖ ؾبظيؾبظي

                                                           
12 Knowledge extraction 
13 Data archaeology 
14 Data dredging 
15 Data cleaning 
16 Data integration 
17 Data selection 
18 Data  transformation 
19 Summary 
20 Aggregation 
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فطايٙس انّي وٝ ضٚاِٟبي ٞٛقٕٙس ثطاي اؾشرطاع اٍِٛٞب اظ زازٜ ٞب ثٝ وبض ٌطفشٝ )زازٜ وبٚي -5

 (.ٔي قٛ٘س

ثطاي ٔكرم وطزٖ اٍِٛٞبي نحيح ٚ ٔٛضز ٘ٓطثٝ ٚؾيّٝ ٔٗيبضٞبي ا٘ساظٜ ) اضظيبثي اٍِٛ-6

 (ٌيطي

يٗٙي ٕ٘بيف ثهطي، سىٙيىٟبي ثبظٕ٘بيي زا٘ف ثطاي اضائٝ زا٘ف وكف قسٜ ) اضائٝ زا٘ف-7

  .(ثٝ وبضثط اؾشفبزٜ ٔي قٛز

 

                                                           
21 Pattern  evaluation 
22 Knowledge presentation 
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 ؾيط سىبّٔي نٙٗز دبيٍبٜ زازٜ: 2قىُ

 

 

اٍِٛٞبي وكف قسٜ ثٝ . ٞط ٔطحّٝ زازٜ وبٚي ثبيس ثب وبضثط يب دبيٍبٜ زا٘ف سٗبُٔ زاقشٝ ثبقس

. وبضثط اضائٝ ٔي قٛ٘س ٚ زض نٛضر ذٛاؾز اٚ ثٝ ٖٙٛاٖ زا٘ف ثٝ دبيٍبٜ زا٘ف ايبفٝ ٔي قٛ٘س
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سٛػٝ قٛز وٝ ثط َجك ايٗ زيسٌبٜ زازٜ وبٚي سٟٙب يه ٔطحّٝ اظ وُ فطآيٙس اؾز، اِجشٝ ثٝ ٖٙٛاٖ 

ثب سٛػٝ ثٝ ُٔبِت ٖٙٛاٖ قسٜ، . يه ٔطحّٝ اؾبؾي وٝ اٍِٛٞبي ٔرفي ضا آقىبض ٔي ؾبظز

: زضايٙؼب سٗطيفي اظ زازٜ وبٚي اضائٝ ٔي زٞيٓ

زازٜ وبٚي ٖجبضسؿز اظ فطآيٙس يبفشٗ زا٘ف اظ ٔمبزيط ٖٓيٓ زازٜ ٞبي شذيطٜ قسٜ زض دبيٍبٜ "

  . "زازٜ، ا٘جبضٜ زازٜ ٚيب زيٍط ٔربظٖ اَالٖبر

ثط اؾبؼ ايٗ زيسٌبٜ يه ؾيؿشٓ زازٜ وبٚي ثٝ َٛض ٕ٘ٛ٘ٝ زاضاي اػعاء انّي ظيط اؾز وٝ 

.  ثيبٍ٘ط ٕٔٗبضي ؾيؿشٓ اؾز3-1قىُ

 

 ٕٔٗبضي يه ٕ٘ٛ٘ٝ ؾيؿشٓ زازٜ وبٚ: 3قىُ
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وٝ اظ ٔؼٕٖٛٝ اي اظ دبيٍبٜ زازٜ ٞب، ا٘جبضٜ : دبيٍبٜ زازٜ، ا٘جبضٜ زازٜ يب زيٍط ٔربظٖ اَالٖبر- 1

دبوؿبظي زازٜ ٞب ٚ سىٙيىٟبي يىذبضچٝ . ، يب زيٍط ا٘ٛأ ٔربظٖ اَالٖبرزازٜ، نفحٝ ٌؿشطزٜ

. ؾبظي ضٚي ايٗ زازٜ ٞب ا٘ؼبْ ٔي قٛز

وٝ ٔؿئَٛ ثبظيبثي زازٜ ٞبي ٔطسجٍ ثط اؾبؼ ٘ٛٔ : ؾطٚيؽ زٞٙسٜ دبيٍبٜ زازٜ يب ا٘جبضٜ زازٜ- 2

. زضذٛاؾز زازٜ وبٚي وبضثط ٔي ثبقس

 سكىيُ قسٜ سب ثٝ ػؿشؼٛ وٕه وٙس، يب ثطاي ايٗ دبيٍبٜ اظ زا٘ف ظٔيٙٝ: دبيٍبٜ زا٘ف- 3

. اضظيبثي اٍِٛٞبي يبفشٝ قسٜ اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔي قٛز

ايٗ ٔٛسٛض ػعء انّي اظ ؾيؿشٓ زازٜ وبٚي اؾز ٚ ثٝ َٛض ايسآَ  : ٔٛسٛض زازٜ وبٚي- 4

، ٚ ، آ٘بِيعذٛقٝ ٞب، والؾجٙسي، سساٖي ٞبيي ٘ٓيط سٛنيفقبُٔ ٔؼٕٖٛٝ اي اظ ديٕب٘ٝ

 .، اؾزآ٘بِيع سىبُٔ ٚا٘حطاف

                                                           
23 Spread sheets 
24 Domain knowledge 
25 Data mining engine 
26 Module 
27 Characterization 
28 Association 
29 Classification 
30 Cluster analysis 
31 Evolution and deviation analysis 
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 ضا ثٝ وبض ٔي ثٙسز ٚ ثب ديٕب٘ٝء زازٜ ايٗ ػعء ٔٗيبضٞبي ػصاثيز : ديٕب٘ٝ اضظيبثي اٍِٛ- 5

وبٚي سٗبُٔ ٔي وٙس ثسيٙهٛضر وٝ سٕطوع آٖ ثط ػؿشؼٛ ثيٗ اٍِٛٞبي ػصاة ٔي ثبقس، ٚ اظ 

. يه حس آؾشب٘ٝ ػصاثيز اؾشفبزٜ ٔي وٙس سب اٍِٛٞبي وكف قسٜ ضا اضظيبثي وٙس

ايٗ ديٕب٘ٝ ثيٗ وبضثط ٚ ؾيؿشٓ زازٜ وبٚي اضسجبٌ ثطلطاض ٔي وٙس، ثٝ  : ٚاؾٍ وبضثطٌطافيىي- 6

 اضسجبٌ ثطلطاض وٙس، ايٗ ػعء وبضثط اػبظٜ ٔي زٞس سب ثب ؾيؿشٓ زازٜ وبٚي اظ َطيك دطؼ ٚػٛ

ثٝ وبضثط اػبظٜ ٔي زٞس سب قٕبي دبيٍبٜ زازٜ يب ا٘جبضٜ زازٜ ضا ٔطٚض وطزٜ، اٍِٛٞبي يبفشٝ قسٜ ضا 

. اضظيبثي وطزٜ ٚ اٍِٛٞب ضا زض فطٟٔبي ثهطي ٌٛ٘بٌٖٛ ثبظٕ٘بيي وٙس

ثب ا٘ؼبْ فطآيٙس زازٜ وبٚي، زا٘ف، اضسجبٌ يب اَالٖبر ؾُح ثبال اظ دبيٍبٜ زازٜ اؾشرطاع ٔي قٛز 

زا٘ف وكف قسٜ زض ؾيؿشٓ ٞبي سهٕيٓ يبض، . ٚ لبثُ ٔطٚض اظ زيسٌبٟٞبي ٔرشّف ذٛاٞس ثٛز

.   لبثُ اؾشفبزٜ ذٛاٞس ثٛزوٙشطَ فطآيٙس، ٔسيطيز اَالٖبر ٚ دطزاظـ دطؼ ٚػٛ

 

ثٙبثطايٗ زازٜ وبٚي ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ قبذٝ ٞبي ديكطٚ زض نٙٗز اَالٖبر ٔٛضز سٛػٝ لطاض 

ٌطفشٝ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٘ٛيس ثرف سطيٗ ظٔيٙٝ ٞبي سٛؾٗٝ ثيٗ ضقشٝ اي زض نٙٗز اَالٖبر 

 .اؾز

                                                           
32 Pattern evaluation module 
33 Interesting measures 
34

 Graphical User Interface (GUI) 
35
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36

 Query processing 
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 جایگاُ دادُ کاٍی در هياى علَم هختلف 1-3

ٟٕٔشطيٗ ايٗ . ضيكٝ ٞبي زازٜ وبٚي زض ٔيبٖ ؾٝ ذب٘ٛازٜ اظ ّْٖٛ، لبثُ ديٍيطي ٔي ثبقس

ثسٖٚ آٔبض، ٞيچ زازٜ وبٚي ٚػٛز ٘رٛاٞس زاقز، .  ٔي ثبقسذب٘ٛازٜ ٞب، آٔبض والؾيه

. ثُٛضيىٝ آٔبض، اؾبؼ اغّت سىِٙٛٛغي ٞبيي ٔي ثبقس وٝ زازٜ وبٚي ثط ضٚي آٟ٘ب ثٙب ٔي قٛز

آٔبض والؾيه ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس سحّيُ ضٌطؾيٖٛ، سٛظيٕ اؾشب٘ساضز، ا٘حطاف اؾشب٘ساضز، ٚاضيب٘ؽ، 

سحّيُ ذٛقٝ، ٚ فبنّٝ ٞبي إَيٙبٖ ضا وٝ ٕٞٝ ايٗ ٔٛاضز ثطاي ُٔبِٗٝ زازٜ ٚ اضسجبٌ ثيٗ زازٜ 

ُٕٔئٙب سحّيُ آٔبضي والؾيه ٘مف اؾبؾي زض سىٙيىٟبي زازٜ . ٞب ٔي ثبقس، ضا زض ثط ٔي ٌيطز

. وبٚي ايفب ٔي وٙس

ٞٛـ ٔهٖٙٛي .  ٔي ثبقسزٚٔيٗ ذب٘ٛازٜ اي وٝ زازٜ وبٚي ثٝ آٖ سّٗك زاضز ٞٛـ ٔهٖٙٛي

وٝ ثط دبيٝ ضٚقٟبي اثشىبضي ٔي ثبقس ٚ ثب آٔبض يسيز زاضز، سالـ زاضز سب فطايٙسي ٔب٘ٙس فىط 

چٖٛ ايٗ ضٚيىطز ٘يبظ ثٝ سٛاٖ ٔحبؾجبسي ثباليي . ا٘ؿبٖ، ضا ثطاي حُ ٔؿبئُ آٔبضي ثىبض ثٙسز

ٞٛـ ٔهٖٙٛي وبضثطزٞبي وٕي ضا زض حٛظٜ ٞبي ّٖٕي .  ّٖٕي ٘كس1980زاضز، سب اٚايُ زٞٝ 

ٚ حىٛٔشي ديسا وطز، أب ٘يبظ ثٝ اؾشفبزٜ اظ وبٔذيٛسطٞبي ثعضي ثب ٖض قس ٕٞٝ افطاز ٘شٛا٘ٙس اظ 

. سىٙيىٟبي اضائٝ قسٜ اؾشفبزٜ وٙٙس

                                                           
37

 Classic Statistics 
38

 Artificial Intelligence 
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 ٔي ثبقس، وٝ ثٝ ٔفْٟٛ زليمشط، اػشٕبٔ آٔبض ٚ ؾٛٔيٗ ذب٘ٛازٜ زازٜ وبٚي، يبزٌيطي ٔبقيٗ

زضحبِيىٝ ٞٛـ ٔهٖٙٛي ٘شٛا٘ؿز ٔٛفميز سؼبضي وؿت وٙس، . ٞٛـ ٔهٖٙٛي ٔي ثبقس

اظ يبزٌيطي ٔبقيٗ ثٝ ٖٙٛاٖ سحَٛ . يبزٌيطي ٔبقيٗ زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ػبيٍعيٗ آٖ ٌطزيس

ٞٛـ ٔهٖٙٛي يبز قس، چٖٛ ٔرَّٛي اظ ضٚقٟبي اثشىبضي ٞٛـ ٔهٖٙٛي ثٝ ٕٞطاٜ سحّيُ 

يبزٌيطي ٔبقيٗ اػبظٜ ٔي زٞس سب ثط٘بٔٝ ٞبي وبٔذيٛسطي زض ٔٛضز زازٜ . آٔبضي ديكطفشٝ ٔي ثبقس

اي وٝ آٟ٘ب ُٔبِٗٝ ٔي وٙٙس، ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝ ٞبيي وٝ سهٕيٕٟبي ٔشفبٚسي ثط ٔجٙبي ويفيز زازٜ 

ُٔبِٗٝ قسٜ ٔي ٌيط٘س، يبزٌيطي زاقشٝ ثبقٙس ٚ ثطاي ٔفبٞيٓ دبيٝ اي آٖ اظ آٔبض اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس 

.  ٚ اظ اٍِٛضيشٕٟب ٚ ضٚقٟبي اثشىبضي ٞٛـ ٔهٖٙٛي ضا ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسف ثٟطٜ ٔي ٌيط٘س

زازٜ وبٚي زض ثؿيبضي اظ ػٟبر، ؾبظٌبضي سىٙيىٟبي يبزٌيطي ٔبقيٗ ثب وبضثطزٞبي سؼبضي 

ثٟشطيٗ سٛنيف اظ زازٜ وبٚي ثٛؾيّٝ اػشٕبٔ آٔبض، ٞٛـ ٔهٖٙٛي ٚ يبزٌيطي ٔبقيٗ . اؾز

ايٗ سىٙيىٟب ؾذؽ ثب وٕه يىسيٍط، ثطاي ُٔبِٗٝ زازٜ ٚ ديسا وطزٖ اٍِٛٞبي . ثسؾز ٔي آيس

: ثًٗي اظ وبضثطزٞبي زازٜ وبٚي ثٝ قطح ظيط اؾز. ٟ٘فشٝ زض آٟ٘ب اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س
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 Machine Learning 
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 اظ لجيُ سحّيُ ٚ ٔسيطيز ثبظاض، سحّيُ ؾجس ثبظاض، :کارتردّای هعوَل تجاری 

 ثبظاضيبثي ٞسف، فٟٓ ضفشبض ٔكشطي، سحّيُ ٚ ٔسيطيز ضيؿه؛

 وكف فطيت سّفٙي، وكف فطيجٟبي ثيٕٝ اي ٚ اسٛٔجيُ، : هذیریت ٍ کطف فریة

 ؛(دِٛكٛيي)وكف حمٝ ٞبي وبضر اٖشجبضي، وكف سطاوٙكٟبي ٔكىٛن ٔبِي 

 ؛(٘بٔٝ ٞبي اِىشطٚ٘يىي، ٌطٟٚٞبي ذجطي ٚ غيطٜ)دباليف ٔشٗ : هتي کاٍی 

 وكف اضسجبٌ ٖالٔز ٚ ثيٕبضي، سحّيُ آضايٝ ٞبي : پسضکیDNA سهبٚيط ، 

 دعقىي؛

 آٔبضٞبي ٚضظقي؛: ٍرزش 

 ديكٟٙبز نفحبر ٔطسجٍ، ثٟجٛز ٔبقيٟٙبي ػؿشؼٌٛط يب قرهي : ٍب کاٍی

 ؾبظي حطوز زض ٚة ؾبيز؛

 

 دادُ کاٍی چِ کارّایی ًوی تَاًذ اًجام دّذ؟ 1-4

زازٜ وبٚي ثٝ ايٗ ٔٗٙي ٘يؿز وٝ . زازٜ وبٚي فمٍ يه اثعاض اؾز ٚ ٘ٝ يه ٖهبي ػبزٚيي

. قٕب ضاحز ثٝ وٙبضي ثٙكيٙيس ٚ اثعاضٞبي زازٜ وبٚي ٕٞٝ وبض ضا  ا٘ؼبْ زٞس

                                                           
40

 Text Mining 
41

 Web Mining 
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زازٜ وبٚي ٘يبظ ثٝ قٙبذز زازٜ ٞب ٚ اثعاضٞبي سحّيُ ٚ افطاز ذجطٜ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٞب  ضا اظ ثيٗ 

. ٕ٘ي ثطز

زازٜ وبٚي فمٍ ثٝ سحّيٍّطاٖ ثطاي ديسا وطزٖ اٍِٛٞب ٚ ضٚاثٍ ثيٗ زازٜ ٞب وٕه ٔي وٙس ٚ زض 

ايٗ ٔٛضز ٘يع ضٚاثُي وٝ يبفشٝ ٔي قٛز ثبيس ثٝ ٚؾيّٝ زازٜ ٞبي ٚالٗي زٚثبضٜ ثطضؾي ٚ سؿز 

. ٌطزز

 

   ّا    دادُ کاٍی ٍ اًثار داد1-5ُ

ٕٔٗٛال زازٜ ٞبيي وٝ زض زازٜ وبٚي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س اظ يه ا٘جبض زازٜ اؾشرطاع ٔي 

 .اي ٚيػٜ ثطاي زازٜ وبٚي لطاض ٔي ٌيط٘س يب ٔطوع زازٜ ٌطز٘س ٚ زض يه دبيٍبٜ زازٜ

اٌط زازٜ ٞبي ا٘شربثي ػعيي اظ ا٘جبض زازٜ ٞب ثبقٙس ثؿيبض ٔفيس اؾز چٖٛ ثؿيبضي اظ اٖٕبِي وٝ 

ثطاي ؾبذشٗ ا٘جبضٜ زازٜ ٞب ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز ثب اٖٕبَ ٔمسٔبسي زازٜ وبٚي ٔكشطن اؾز ٚ زض 

٘شيؼٝ ٘يبظ ثٝ ا٘ؼبْ ٔؼسز ايٗ اٖٕبَ ٚػٛز ٘ساضز ، اظ ػّٕٝ ايٗ اٖٕبَ دبوؿبظي زازٜ ٞب ٔي 

. ثبقس

دبيٍبٜ زازٜ ٔطثٌٛ ثٝ زازٜ وبٚي ٔي سٛا٘س ػعيي اظ ؾيؿشٓ ا٘جبض زازٜ ٞب ثبقس ٚ يب ٔي سٛا٘س يه 

. دبيٍبٜ زازٜ ػسا ثبقس

                                                           
42

 Data warehouse 
43

 Database 
44

 Data mart 
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 ٞب اظ ا٘جبضٜ زاٜ ٞب اؾشرطاع ٔي ٌطز٘س زازٜ . 4ضکل 
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ِٚي ثب ايٗ حبَ ٚػٛز ا٘جبضٜ زازٜ ٞب ثطاي ا٘ؼبْ زازٜ وبٚي قطٌ الظْ ٘يؿز ٚ ثسٖٚ آٖ ٞٓ  

اٌط زازٜ ٞب زضيه يب چٙسيٗ دبيٍبٜ زازٜ ثبقٙس ٔي سٛاٖ زازٜ وبٚي ضا ا٘ؼبْ زٞيٓ ٚ ثسيٗ ٔٙٓٛض 

فمٍ وبفيؿز زازٜ ٞب ضا زض يه دبيٍبٜ زازٜ ػٕٕ آٚضي وٙيٓ ٚ اٖٕبَ ػبٔٗيز زازٜ ٞب ٚ 

ايٗ دبيٍبٜ زازٜ ػسيس ٔظُ يه ٔطوع زازٜ اي ُٖٕ ٔي . دبوؿبظي زازٜ ٞب ضا ضٚي آٖ ا٘ؼبْ زٞيٓ

  .وٙس

 

 زازٜ ٞب اظ چٙس دبيٍبٜ زازٜ اؾشرطاع قسٜ ا٘س .5قىُ 

 

 

   OLAP دادُ کاٍی ٍ 1-6

 زٚ چيع ٔكبثٝ ٞؿشٙس زض ايٗ ثرف ؾٗي ٔي OLAPثؿيبضي فىط ٔي وٙٙس وٝ زازٜ وبٚي ٚ 

وٙيٓ ايٗ ٔؿئّٝ ضا ثطضؾي وٙيٓ ٚ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ذٛاٞيٓ زيس ايٗ زٚ اثعاض ٞبي وبٔال ٔشفبٚر ٔي 

. ثبقٙس وٝ ٔي سٛا٘ٙس ٕٞسيٍط ضا سىٕيُ وٙٙس
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OLAP    ؾيؿشٓ ٞبي ؾٙشي ٌعاضـ ٌيطي ٚ .ٔي ثبقسػعيي اظ اثعاضٞبي سهٕيٓ ٌيطي

 ٞسف OLAP ضا وٝ زض دبيٍبٜ زازٜ ثٛز سٛييح ٔي زاز٘س حبَ آ٘ىٝ زض آًچِدبيٍبٜ زازٜ اي 

 . نحز يه فطييٝ اؾزدليلثطضؾي 

ثسيٗ ٔٗٙي وٝ وبضثط فطييٝ اي زض ٔٛضز زازٜ ٞب ٚ ضٚاثٍ ثيٗ آٟ٘ب اضائٝ ٔي وٙس ٚ ؾذؽ ثٝ 

.  نحز آٖ فطييٝ ضا ثطضؾي ٔي وٙسQuery ثب ا٘ؼبْ چٙس OLAPٚؾيّٝ اثعاض 

أب ايٗ ضٚـ ثطاي ٍٞٙبٔي وٝ زازٜ ٞب ثؿيبض حؼيٓ ثٛزٜ ٚ سٗساز دبضأشطٞب ظيبز ثبقس ٕ٘يشٛا٘س 

ٔفيس ثبقس چٖٛ حسؼ ضٚاثٍ ثيٗ زازٜ ٞب وبض ؾرز ٚ ثطضؾي نحز آٖ ثؿيبض ظٔب٘جط ذٛاٞس 

. ثٛز

 ثطاي ثطضؾي نحز OLAP زض ايٗ اؾز وٝ زازٜ وبٚي ثطذالف OLAPسفبٚر زازٜ وبٚي ثب 

. يه اٍِٛي فطيي اؾشفبزٜ ٕ٘ي قٛز ثّىٝ ذٛز ؾٗي ٔي وٙس ايٗ اٍِٛٞب ضا وكف وٙس

 ٔي سٛا٘ٙس ٕٞسيٍط ضا سىٕيُ وٙٙس ٚ سحّيُ ٌط ٔي سٛا٘س ثٝ OLAPزض٘شيؼٝ زازٜ وبٚي ٚ 

 يه ؾطي اَالٖبر وؿت وٙس وٝ زض ٔطحّٝ زازٜ وبٚي ٔي سٛا٘س ٔفيس OLAPٚؾيّٝ اثعاض 

ثبقس ٚ ٕٞچٙيٗ اٍِٛٞب ٚ ضٚاثٍ وكف قسٜ زض ٔطحّٝ زازٜ وبٚي ٔي سٛا٘س زضؾز ٘جبقس وٝ ثب 

.   ثيكشط  ثطضؾي قٛ٘سOLAPاٖٕبَ سغييطار زض آٟ٘ب ٔي سٛاٖ ثٝ ٚؾيّٝ 
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 Decision Support Tools 
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 کارترد یادگيری هاضيي ٍ آهار در دادُ کاٍی 1-7

ٞط . زازٜ وبٚي اظ ديكطفز ٞبيي وٝ زض ظٔيٙٝ ٞٛـ ٔهٖٙٛي ٚ آٔبض ضخ ٔي زٞس ثٟطٜ ٔي ٌيطز 

زٚ ايٗ ظٔيٙٝ ٞب زض ٔؿبئُ قٙبؾبيي اٍِٛ ٚ َجمٝ ثٙسي زازٜ ٞب وبض ٔي وٙٙس ٚ ثبِشجٕ زض زازٜ 

ٚ ٞط زٚ ٌطٜٚ زض قٙبذز ٚ اؾشفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ٖهجي . وبٚي اؾشفبزٜ ٔؿشميٓ ذٛاٞٙس زاقز

. ٚ زضذز ٞبي سهٕيٓ ٌيطي فٗبَ ٔي ثبقٙس

 

زازٜ وبٚي ػب٘كيٗ سىٙيه ٞبي آٔبضي ؾبثك ٕ٘ي ثبقس ثّىٝ ٚاضص آٟ٘ب ثٛزٜ ٚ زض ٚالٕ سغييط ٚ 

ٌؿشطـ سىٙيه ٞبي ؾبثك ثطاي ٔشٙبؾت ؾبظ ي آٟ٘ب ثب  حؼٓ زازٜ ٞب ٚ ٔؿبئُ أطٚظي ٔي 

سىٙيه ٞبي والؾيه ثطاي زازٜ ٞبي ٔحسٚز ٚ ٔؿبئُ ؾبزٜ ٔٙبؾت ثٛزٜ ا٘س حبَ آ٘ىٝ ثب . ثبقس

ثٝ ٖجبضر .ديچيسٜ قسٖ ٔؿبئُ ٚ ضقس ضٚظافعٖٚ زازٜ ٞب ٘يبظ ثٝ سغييط آٟ٘ب وبٔال َجيٗي اؾز

زيٍط زازٜ وبٚي سطويت سىٙيه ٞبي والؾيه ثب اٍِٛضيشٓ ٞبي ػسيس ٔظُ قجىٝ ٞبي ٖهجي ٚ 

. زضذز سهٕيٓ ٌيطي ٔي ثبقس

ٟٕٔشطيٗ ٘ىشٝ ايٗ اؾز وٝ زازٜ وبٚي ضاٞىبضي اؾز ثطاي ٔؿبئُ سؼبضي أطٚظ ثٝ وٕه 

سىٙيه ٞبي آٔبضي ٚ ٞٛـ ٔهٖٙٛي ثطاي افطاز حطفٝ اي وٝ لهس زاض٘س يه ٔسَ ديف ثيٙي 

  .ايؼبز ٕ٘بيٙس
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تَصيف دادُ ّا در دادُ کاٍی - 2

  خالصِ سازی ٍ تِ تصَیر در آٍردى دادُ ّا2-1

لجُ اظ ايٙىٝ ثشٛاٖ ضٚي ٔؼٕٖٛٝ اي اظ  زازٜ ٞب ،زازٜ وبٚي ا٘ؼبْ ثسٞيٓ ٚ يه ٔسَ ديف ثيٙي 

ٔٙبؾت اثؼبز وٙيٓ ، ثبيس ثشٛاٖ زازٜ ٞب ضا ثٝ ذٛثي قٙبذز وٝ ثطا ي قطٚٔ ايٗ وبض ٔي سٛاٖ اظ 

. اؾشفبزٜ وٙيٓ.... ا٘حطاف ٔٗيبض ٚ, دبضأشطٞبيي ٔظُ ٔيبٍ٘يٗ 

اثعاضٞبي سهٛيطؾبظي زازٜ ٞب ٚ ٌطاف ؾبظي ثطاي قٙبذز زازٜ ٞب ثؿيبض ٔفيس ٔي ثبقٙس ٚ 

٘مف آٟ٘ب زض آٔبزٜ ؾبظي زازٜ ٞب ثؿيبض ٔفيس ٚ غيط لبثُ ا٘ىبض اؾز ، ٔظال ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ اثعاض 

ٔي سٛاٖ سٛظيٕ ٔمبزيط ٔرشّف زازٜ ٞب ضا زض يه ٕ٘ٛزاض ٔكبٞسٜ وطز ٚ ٔيعاٖ زازٜ ٞبي زاضاي 

. ذُب ضا ثٝ َٛض سمطيجي حسؼ ظز

ٟٕٔشطيٗ ٔكىُ ايٗ اثعاض ايٗ اؾز وٝ ٕٔٗٛال سحّيُ ٞب زاضاي سٗساز ظيبزي دبضأشط ٞؿشٙس وٝ 

ثٝ ٞٓ ٔطثَٛٙس ٚ ثبيس ضاثُٝ ايٗ دبضأشطٞب ضا وٝ چٙس ثٗسي ٔي ثبقس زض زٚ ثٗس ٕ٘بيف زٞٙس وٝ 

. ايٗ وبض اٌط ٞٓ ّٖٕي ثبقس ثطاي اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب ٘يبظ ثٝ افطاز ذجطٜ ٔي ثبقس
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  خَضِ تٌذی 2-2

ٞسف اظ ذٛقٝ ثٙسي ايٗ اؾز وٝ زازٜ ٞبي ٔٛػٛز ضا ثٝ چٙس ٌطٜٚ  سمؿيٓ  وٙٙس ٚ زض ايٗ 

سمؿيٓ ثٙسي زازٜ ٞبي ٌطٜٚ ٞبي ٔرشّف ثبيس حساوظط سفبٚر ٕٔىٗ ضا ثٝ ٞٓ زاقشٝ ثبقٙس ٚ 

. زازٜ ٞبي ٔٛػٛز زض يه ٌطٜٚ ثبيس ثؿيبض ثٝ ٞٓ قجيٝ ثبقٙس 

 

زض ذٛقٝ ثٙسي ، ٌطٜٚ ٞب اظ لجُ ٔكرم  (وٝ زض ازأٝ ذٛاٞيٓ زيس)ثطذالف والؼ ثٙسي 

ٕ٘ي ثبقٙس ٚ ٕٞچٙيٗ ّْٔٗٛ ٘يؿز وٝ ثط حؿت وساْ ذهٛنيبر ٌطٜٚ ثٙسي نٛضر ٔي 

زض٘شيؼٝ دؽ اظ ا٘ؼبْ ذٛقٝ ثٙسي  ثبيس يه فطز ذجطٜ ذٛقٝ ٞبي ايؼبز قسٜ ضا سفؿيط . ٌيطز

وٙس ٚ زض ثًٗي ٔٛالٕ الظْ اؾز وٝ دؽ اظ ثطضؾي ذٛقٝ ٞب ثًٗي اظ دبضأشطٞبيي وٝ زض 

ذٛقٝ ثٙسي زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ ا٘س ِٚي ثي ضثٍ ثٛزٜ يب إٞيز چٙسا٘ي ٘ساض٘س حصف قسٜ ٚ 

 .ػطيبٖ ذٛقٝ ثٙسي اظ اَٚ نٛضر ٌيطز

 

دؽ اظ ايٙىٝ زازٜ ٞب ثٝ چٙس ٌطٜٚ ُٔٙمي ٚ سٛػيٝ دصيط سمؿيٓ قس٘س اظ ايٗ سمؿيٓ ثٙسي ٔي 

. سٛاٖ ثطاي وؿت اَالٖبر زض ٔٛضز زازٜ ٞب يب سمؿيٓ زازٜ ٞب ػسيس اؾشفبزٜ وٙيٓ

                                                           
46

 Clustering 
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 ٚ Kohnenاظ ٟٕٔشطيٗ اٍِٛضيشٓ ٞبيي وٝ ثطاي ذٛقٝ ثٙسي اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س ٔي سٛاٖ 

.  ضا ٘بْ ثطزK-meansاٍِٛضيشٓ 

 

  تحليل ليٌک2-3

سحّيُ زازٜ ٞب يىي اظ ضٚـ ٞبي سٛنيف زازٜ ٞبؾز وٝ ثٝ وٕه آٖ زازٜ ٞب ضا ثطضؾي وطزٜ 

اظ ٟٕٔشطيٗ ضاٟٞبي سحّيُ .ٚ ضٚاثٍ ثيٗ ٔمبزيط ٔٛػٛز زض ثب٘ه اَالٖبسي ضا وكف ٔي وٙيٓ

 .ٔي ثبقس کطف ترتيةٚ  کطف ٍاتستگیِيٙه 

ٔٙٓٛض اظ وكف ٚاثؿشٍي يبفشٗ لٛا٘يٙي زض ٔٛضز ٔٛضازي اؾز وٝ ثب ٞٓ اسفبق ٔي افشٙس ٔظال 

. اػٙبؾي وٝ زض يه فطٚقٍبٜ احشٕبَ ذطيس ٕٞعٔبٖ آٟ٘ب ظيبز اؾز

. وكف سطسيت ٘يط ثؿيبض ٔكبثٝ ٔي ثبقس ِٚي دبضأشط ظٔبٖ ٘يع زض آٖ زذيُ ٔي ثبقس

 ٔٛذط يب ٘شيؼٝ B ٔمسْ ٚ ثٝ  A ٕ٘بيف زازٜ ٔي قٛ٘س وٝ ثٝ  A->Bٚاثؿشٍي ٞب ثٝ نٛضر 

: ٔظال اٌط يه لبٖ٘ٛ ثٝ نٛضر ظيط زاقشٝ ثبقيٓ .ٌفشٝ ٔي قٛز

  “ اگر افراد چکص تخرًذ آًگاُ آًْا هيخ خَاٌّذ خریذ "

  . ٔي ثبقسخریذ هيخ ٚ ٘شيؼٝ خریذ چکصزض ايٗ لبٖ٘ٛ ٔمسْ 
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 Link Analysis 
48

 Association discovery 
49

 Sequence discovery 
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هذل ّای پيص تيٌی دادُ ّا  - 3

3-1 Classification  

 ٞسف قٙبؾبيي ٚيػٌيٟبيي اؾز وٝ ٌطٚٞي ضا وٝ ٞط ٔٛضز ثٝ آٖ classificationزض ٔؿبئُ 

اظ ايٗ اٍِٛ ٔيشٛاٖ ٞٓ ثطاي فٟٓ زازٟٞبي ٔٛػٛز ٚ ٞٓ ديكجيٙي . سّٗك زاضز ضا ٘كبٖ زٞٙس

.  ٘حٜٛ ضفشبض  ٔٛاز ػسيس اؾشفبزٜ وطز

 ضا ثب ثطضؾي زازٟٞبي زؾشٟجٙسي قسٜ لجّي ايؼبز ٔيىٙس ٚ classificationزازٞىبٚي ٔسِٟبي 

ايٗ ٔٛاضز ٔٛػٛز ٕٔىٗ اؾز اظ يه . يه اٍِٛي ديكجيٙي وٙٙسٜ ضا ثهٛضر اؾشمطايي ٔييبثٙس

 ].Error! Reference source not found[. دبيٍبٜ زازٜ سبضيري آٔسٜ ثبقٙس

 

3-2 Regression  

Regressionزض ؾبزٞشطيٗ .  اظ ٔمبزيط ٔٛػٛز ثطاي ديكجيٙي ٔمبزيط زيٍط اؾشفبزٜ ٔيىٙس

- اؾشفبزٜ ٔيlinear regression اظ سىٙيىٟبي آٔبضي اؾشب٘ساضز ٔب٘ٙس regressionفطْ، 

ثٙبضايٗ . ٔشبؾفب٘ٝ، ثؿيبضي ٔؿبئُ ز٘يبي ٚالٕ سهٛيطذُي ؾبزٞبي اظ ٔمبزيط لجّي ٘يؿشٙس. وٙس
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 (، زضذشٟبي سهٕيٓ، يب قجىٟٟبي ٖهجيlogistic regression)سىٙيىٟبي ديچيسٞشطي

. ٕٔىٗ اؾز ثطاي ديكجيٙي ٔٛضز ٘يبظ ثبقٙس

 اؾشفبزٜ classification ٚ ٞٓ ثطاي regressionا٘ٛأ ٔسَ يىؿب٘ي ضا ٔيشٛاٖ ٞٓ ثطاي 

 ضا ٔيشٛاٖ ٞٓ ثطاي ؾبذز زضذشٟبي CARTثطاي ٔظبَ اٍِٛضيشٓ زضذز سهٕيٓ . وطز

classification زضذشٟبي ٓٞ ٚ regressionقجىٟٟبي ٖهجي ضا ٘يع ٔي.  اؾشفبزٜ وطز-

  .سٛاٖ ثطاي ٞط زٚ ٔٛضز اؾشفبزٜ وطز

3-3 Time series 

 ٔمبزيط ٘بقٙبذشٝ آيٙسٜ ضا ثطاؾبؼ يه ؾطي اظ ديكجيٙي Time seriesديكجيٙي ٞبي 

، اظ ٘شبيغ زا٘ؿشٝ قسٜ ثطاي regressionٚ ٔب٘ٙس . ٌطٞبي ٔشغيط ثب ظٔبٖ ديكجيٙي ٔيىٙٙس

ٔسِٟب ثبيس ذهٛنيبر ٔشٕبيع ظٔبٖ ضا زض ٘ٓط ٌيط٘س ٚ . ضإٞٙبيي ديكجيٙي ذٛز اؾشفبزٜ ٔيىٙٙس

. ثٛيػٜ ؾّؿّٟٕطاست زٚضٟٞب ضا
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 هذل ّا ٍ الگَریتن ّای دادُ کاٍی  4

ثؿيبضي . زض ايٗ ثرف لهس زاضيٓ ٟٕٔشطيٗ اٍِٛضيشٓ ٞب ٚ ٔسَ ٞبي زازٜ وبٚي ضا ثطضؾي وٙيٓ

اظ ٔحهٛالر سؼبضي زازٜ وبٚي اظ ٔؼٕٖٛٝ اظ ايٗ اٍِٛضيشٓ ٞب اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس ٚ ٕٔٗٛال ٞط 

وساْ آٟ٘ب زض يه ثرف ذبل لسضر زاض٘س ٚثطاي اؾشفبزٜ اظ يىي اظ آٟ٘ب ثبيس ثطضؾي ٞبي الظْ 

. زض ػٟز ا٘شربة ٔشٙبؾت سطيٗ ٔحهَٛ سٛؾٍ ٌطٜٚ ٔشرهم زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز

 ٚػٛز ٘ساضز ٚ ثب سٛػٝ تْتریي٘ىشٝ ٟٔٓ زيٍط ايٗ اؾز وٝ زض ثيٗ ايٗ اٍِٛضيشٓ ٞب ٚ ٔسَ ٞب ، 

 .ثٝ زازٜ ٞب ٚ وبضايي ٔٛضز ٘ٓط ثبيس ٔسَ ا٘شربة ٌطزز

 

  ضثکِ ّای عصثی 4-1

قجىٝ ٞبي ٖهجي اظ دطوبضثطزسطيٗ ٚ ّٖٕي سطيٗ ضٚـ ٞبي ٔسَ ؾبظي ٔؿبئُ ديچيسٜ ٚ 

قجىٝ ٞبي ٖهجي ٔي سٛا٘ٙس ثطاي ٔؿبئُ والؼ . ثعضي وٝ قبُٔ نسٞب ٔشغيط ٞؿشٙس ٔي ثبقس

 (وٝ ذطٚػي يه ٔمساض ٖسزي اؾز)يب ٔؿبئُ ضٌطؾيٖٛ  (وٝ ذطٚػي يه والؼ اؾز)ثٙسي 

. اؾشفبزٜ قٛ٘س

                                                           
50

  Neural  Networks 



 

 37 

ٔي ثبقس وٝ ٞط ٌطٜ زض ايٗ اليٝ ٔٗبزَ يىي اظ  ٞط قجىٝ ٖهجي قبُٔ يه اليٝ ٚضٚزي

ٌطٜ ٞبي ٔٛػٛز زض اليٝ ٔيب٘ي ٚنُ ٔي قٛ٘س ثٝ سٗسازي ٌطٜ . ٔشغيطٞبي ديف ثيٙي ٔي ثبقس

.   ٞط ٌطٜ ٚضٚزي ثٝ ٕٞٝ ٌطٜ ٞبي اليٝ ٟ٘بٖ ٚنُ ٔي قٛز .زض اليٝ ٟ٘بٖ

ٌطٜ ٞبي ٔٛػٛز زض اليٝ ٟ٘بٖ ٔي سٛا٘ٙس ثٝ ٌطٜ ٞبي يه اليٝ ٟ٘بٖ زيٍط ٚنُ قٛ٘س  يب ٔي 

. ٚنُ قٛ٘سسٛا٘ٙس ثٝ اليٝ ذطٚػي 

  .اليٝ ذطٚػي قبُٔ يه يب چٙس ٔشغيط ذطٚػي ٔي ثبقس

 6قىُ قٕبضٜ
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 Input Layer 
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  Hidden Layer 
53

  Output Layer 
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 قجىٝ ٖهجي ثب يه اليٝ ٟ٘بٖ

 

 ٕ٘بيف زازٜ ٔي  Wx,y ٔي ثبقس زاضاي يه ٚظٖ اؾز وٝ ثب X,Yٞط يبَ وٝ ثيٗ ٘ٛز ٞبي 

ايٗ ٚظٖ ٞب زض ٔحبؾجبر اليٝ ٞبي ٔيب٘ي اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س ٚ َطظ اؾشفبزٜ آٟ٘ب ثٝ ايٗ . قٛز

زاضاي چٙس ٚضٚزي اظ  (اليٝ ٞبي غيط اظ اليٝ اَٚ)نٛضر اؾز وٝ ٞط ٘ٛز زض اليٝ ٞبي ٔيب٘ي 

. چٙس يبَ ٔرشف ٔي ثبقسوٝ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٌفشٝ قس ٞط وساْ يه ٚظٖ ذبل زاض٘س

ٞط ٘ٛز اليٝ ٔيب٘ي ٔيعاٖ ٞط ٚضٚزي ضا زض ٚظٖ يبَ ٔطثَٛٝ آٖ يطة ٔي وٙس ٚ حبنُ ايٗ 

ضٚي  (سبثٕ فٗبَ ؾبظي)يطة ٞب ضا ثب ٞٓ ػٕٕ ٔي وٙس ٚ ؾذؽ يه سبثٕ اظ ديف سٗييٗ قسٜ 

. ايٗ حبنُ اٖٕبَ ٔي وٙس ٚ ٘شيؼٝ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ذطٚػي ثٝ ٘ٛزٞبي اليٝ ثٗس ٔي زٞس

ٚ زازٜ ٞبي آٔٛظقي وٝ ثٝ ٚظٖ يبَ ٞب دبضأشطٞبي ٘بقٙبذشٝ اي ٞؿشٙس وٝ سٛؾٍ سبثٕ آٔٛظـ 

 .ؾيؿشٓ زازٜ ٔي قٛز سٗييٗ ٔي ٌطز٘س

سٗساز ٌطٜ ٞب ٚ سٗساز اليٝ ٞبي ٟ٘بٖ ٚ ٘حٜٛ ٚنُ قسٖ ٌطٜ ٞب ثٝ يىسيٍط ٕٔٗبضي 

وبضثط يب ٘طْ افعاضي وٝ قجىٝ ٖهجي ضا َطاحي . قجىٝ ٖهجي ضا ٔكرم ٔي وٙس (سٛدِٛٛغي)

ٔي وٙس ثبيس سٗساز ٘ٛزٞب ، سٗساز اليٝ ٞبي ٟ٘بٖ ، سبثٕ فٗبَ ؾبظي ٚ ٔحسٚزيز ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ 

 .ٚظٖ يبَ ٞب ضا ٔكرم وٙس
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 Training method 
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(7)شکل شماره   

Wx,y  ٗٚظٖ يبَ ثيX ٚ Yاؾز . 

 

 

 

  ٔي ثبقس Feed-Forward Backpropagationاظ ٟٕٔشطيٗ ا٘ٛأ قجىٝ ٞبي ٖهجي 

. وٝ زض ايٙؼب ثٝ اذشهبض آ٘طا سٛييح ٔي زٞيٓ

Feed-Forward ثٝ ٔٗٙي ايٗ اؾز وٝ ٔمساض دبضأشط ذطٚػي ثطاؾبؼ دبضأشطٞبي ٚضٚزي  

 ٔمبزيط ٚضٚزي ثب ٞٓ سطويت قسٜ ٚ زض اليٝ ٞبي  .ٚ يه ؾطي ٚظٖ ٞبي اِٚيٝ سٗييٗ ٔي ٌطزز
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ٟ٘بٖ اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س ٚ ٔمبزيط ايٗ اليٝ ٞبي ٟ٘بٖ ٘يع ثطاي ٔحبؾجٝ ٔمبزيط ذطٚػي سطويت ٔي 

. قٛ٘س

Backpropagation :  ٜذُبي ذطٚػي ثب ٔمبيؿٝ ٔمساض ذطٚػي ثب ٔمساض ٔس ٘ٓط زض زاز

ٞبي آظٔبيكي ٔحبؾجٝ ٔي ٌطزز ٚ ايٗ ٔمساض ثطاي سهحيح قجىٝ ٚ سغييط ٚظٖ يبَ ٞب اؾشفبزٜ 

. ٔي ٌطزز ٚ اظ ٌطٜ ذطٚػي قطٚٔ قسٜ ٚ ثٝ ٖمت ٔحبؾجبر ازأٝ ٔي يبثس

. ايٗ ُٖٕ ثطاي ٞط ضوٛضز ٔٛػٛز زض ثب٘ه اَالٖبسي سىطاض ٔي ٌطزز

. ٌفشٝ ٔي قٛزدٍرُ ثٝ ٞط ثبض اػطاي ايٗ اٍِٛضيشٓ ثطاي سٕبْ زازٜ ٞبي ٔٛػٛز زض ثب٘ه يه 

. ايٗ زٚضٜ ٞب آ٘مسض ازأٝ ٔي يبثس وٝ زيٍط ٔمساض ذُب سغييط ٘ىٙس

اظ آ٘ؼبيي وٝ سٗساز دبضأشطٞب زض قجىٝ ٞبي ٖهجي ظيبز ٔي ثبقس ٔحبؾجبر ايٗ قجىٝ ٞب ٔي 

ِٚي اٌط ايٗ قجىٝ ٞب ثٝ ٔسر وبفي اػطا ٌطز٘س ٕٔٗٛال ٔٛفميز آٔيع . سٛا٘س ٚلز ٌيط ثبقس

  ٔي ثبقس ٚ آٖ Overfittingٔكىُ زيٍطي وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٚػٛز ثيبيس . ذٛاٞٙس ثٛز

ثسيٗ نٛضر اؾز وٝ وٝ قجىٝ فمٍ ضٚي زازٜ ٞب آٔٛظقي ذٛة وبض ٔي وٙس ٚ ثطاي ؾبيط 

ثطاي ضفٕ ايٗ ٔكىُ ٔب ثبيس ثسا٘يٓ چٝ ظٔب٘ي آٔٛظـ قجىٝ . ٔؼٕٖٛٝ زازٜ ٞب ٔٙبؾت ٕ٘ي ثبقس

يىي اظ ضاٜ ٞب ايٗ اؾز وٝ قجىٝ ضا ٖالٜٚ ثط زازٜ ٞبي آظٔبيكي ضٚي زازٜ ٞبي .ضا ٔشٛلف وٙيٓ

اٌط زض ايٗ زازٜ ٞب ثٝ .سؿز ٘يع ٔطسجب اػطا وٙيٓ ٚ ػطيبٖ سغييط ذُب ضا زض آٟ٘ب ثطضؾي وٙيٓ

                                                           
55

 Epoch 
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ػبيي ضؾيسيٓ وٝ ٔيعاٖ ذُب ضٚ ثٝ افعايف ثٛز حشي اٌط ذُب زض زازٜ ٞبي آظٔبيكي ٕٞچٙبٖ 

. ضٚ ثٝ وبٞف ثبقس آٔٛظـ ضا ٔشٛلف وٙيٓ

اظ آ٘ؼبيي وٝ دبضأشطٞبي قجىٝ ٞبي ٖهجي ظيبز اؾز يه ذطٚػي ذبل ٔي سٛا٘س ثب 

ٔؼٕٖٛٝ ٞبي ٔرشّفي اظ ٔمبزيط دبضأشطٞب ايؼبز ٌطزز زض٘شيؼٝ ايٗ دبضأشطٞب ٔظُ ٚظٖ يبِٟب لبثُ 

. سفؿيط ٘جٛزٜ ٚ ٔٗٙي ذبني ٕ٘ي زٞٙس 

يىي اظ ٟٕٔشطيٗ فٛايس قجىٝ ٞبي ٖهجي لبثّيز اػطاي آٟ٘ب ضٚي وبٔذيٛسطٞبي ٔٛاظي ٔي 

. ثبقس

 

4-2 Decision trees  

زضذشٟبي سهٕيٓ ضٚقي ثطاي ٕ٘بيف يه ؾطي اظ لٛا٘يٗ ٞؿشٙس وٝ ٔٙشٟي ثٝ يه ضزٜ يب 

ثطاي ٔظبَ، ٔيرٛاٞيٓ ٔشمبييبٖ ٚاْ ضا ثٝ زاض٘سٌبٖ ضيؿه اٖشجبض ذٛة ٚ ثس . ٔمساض ٔيكٛ٘س

قىُ  يه زضذز سهٕيٓ ضا وٝ ايٗ ٔؿئّٝ ضا حُ ٔيىس ٘كبٖ ٔيسٞس ٚ ٕٞٝ . سمؿيٓ وٙيٓ

٘ٛز سهٕيٓ، قبذٟٟب ٚ : ٔؤِفٟٟبي اؾبؾي يه يه زضذز سهٕيٓ زض آٖ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز 

. ثطٌٟب
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زضذز سهٕيٓ ٌيطي  (   8)قىُ قٕبضٜ 

 CARTثطاي ٔظبَ، . ثطاؾبؼ اٍِٛضيشٓ، ٕٔىٗ اؾز زٚ يب سٗساز ثيكشطي قبذٝ زاقشٝ ثبقس

ٞط قبذٝ ٔٙؼط ثٝ ٘ٛز سهٕيٓ زيٍط يب يه . زضذشب٘ي ثب سٟٙب زٚ قبذٝ زض ٞط ٘ٛز ايؼبز ٔيىٙس

ثب ديٕبيف يه زضذز سهٕيٓ اظ ضيكٝ ثٝ دبييٗ ثٝ يه ٔٛضز يه ضزٜ يب . ٘ٛز ثطي ٔيكٛز

ٞط ٘ٛز اظ زازٟٞبي يه ٔٛضز ثطاي سهٕيٍٕيطي زضثبضٜ آٖ ا٘كٗبة . ٔمساض ٘ؿجز ٔيسٞيٓ

. اؾشفبزٜ ٔيىٙس

زضذشٟبي سهٕيٓ اظ َطيك ػساؾبظي ٔشٛاِي زازٟٞب ثٝ ٌطٟٚٞبي ٔؼعا ؾبذشٝ ٔيكٛ٘س ٚ 

. ٞسف زض ايٗ فطآيٙس افعايف فبنّٝ ثيٗ ٌطٟٚٞب زض ٞط ػساؾبظي اؾز

يىي اظ سفبٚسٟب ثيٗ ٔشسٞبي ؾبذز زضذز سهٕيٓ ايٙؿشىٝ ايٗ فبنّٝ چٍٛ٘ٝ ا٘ساظٍٞيطي 

-زضذشٟبي سهٕيٕي وٝ ثطاي ديكجيٙي ٔشغيطٞبي زؾشٟبي اؾشفبزٜ ٔيكٛ٘س، زضذز. ٔيكٛز

.  ٘بٔيسٜ ٔيكٛ٘س ظيطا ٕٟٟ٘ٛ٘ب ضا زض زؾشٟٟب يب ضزٟٞب لطاض ٔيسٞٙسclassificationٞبي 
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زضذشٟبي سهٕيٕي وٝ ثطاي ديكجيٙي ٔشغيطٞبي ديٛؾشٝ اؾشفبزٜ ٔيكٛ٘س زضذشٟبي 

regression٘بٔيسٜ ٔيكٛ٘س  .

اظ ايٗ ِحبِ يه زضذز . ٞط ٔؿيط زض زضذز سهٕيٓ سب يه ثطي ٕٔٗٛال لبثُ فٟٓ اؾز

ثب ايٗ حبَ ايٗ . سهٕيٓ ٔيشٛا٘س ديكجيٙيٟبي ذٛز ضا سٛييح زٞس، وٝ يه ٔعيز ٟٔٓ اؾز

ثطاي ٔظبَ، ػساؾبظي ٞبي ؾرز زض زضذشٟبي سهٕيٓ . ٚيٛح ٕٔىٗ اؾز ٌٕطاٞىٙٙسٜ ثبقس

 400001چطا ثبيس وؿي وٝ حمٛق اٚ ). زلشي ضا ٘كبٖ ٔيسٞٙس وٝ وٕشط زض ٚالٗيز ٕ٘ٛز زاض٘س

.  اؾز ثس ثبقس40000اؾز اظ ٘ٓط ضيؿه اٖشجبض ذٛة ثبقس زضحبِيىٝ وؿي وٝ حمٛلف 

ثٗالٜٚ، اظ آ٘ؼبوٝ چٙسيٗ زضذز ٔيشٛا٘ٙس زازٟٞبي ٔكبثٟبي ضا ثب زلز ٔكبثٝ ٘كبٖ زٞٙس، چٝ 

سفؿيطي ٕٔىٗ اؾز اظ لٛا٘يٗ قٛز؟ 

ثطاي ٞط ؾُح زضذز حساوظط )زضذشٟبي سهٕيٓ سٗساز زفٗبر وٕي اظ زازٟٞب ٌصض ٔيىٙٙس

زض٘شيؼٝ، ٔسِٟب ثؿطٖز . ٚ ثب ٔشغيطٞبي ديكجيٙيىٙٙسٜ ظيبز ثرٛثي وبض ٔيىٙٙس (يه ٔطسجٝ

اٌط ثٝ زضذز اػبظٜ . ؾبذشٝ ٔيكٛ٘س، وٝ آٟ٘ب ضا ثطاي ٔؼٕٖٟٛسازٜ ٞبي ثؿيبض ٔٙبؾت ٔيؿبظز

زٞيٓ ثسٖٚ ٔحسٚزيز ضقس وٙس ظٔبٖ ؾبذز ثيكشطي نطف ٔيكٛز وٝ غيطٞٛقٕٙسا٘ٝ اؾز، 

ا٘ساظٜ زضذشٟب ضا ٔيشٛاٖ اظ َطيك .  ٔيكٛ٘سoverfitأب ٔؿئّٝ ٟٕٔشط ايٙؿشىٝ ثب زازٟٞب 

. يه لبٖ٘ٛ َٕٔٗٛ سٛلف ٔحسٚز وطزٖ ٖٕك ضقس زضذز اؾز. لٛا٘يٗ سٛلف وٙشطَ وطز
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زضذز ٔيشٛا٘س سب ا٘ساظٜ ٟ٘بيي ٌؿشطـ يبثس، . ضاٜ زيٍط ثطاي سٛلف ٞطؼ وطزٖ زضذز اؾز

ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبي اوشكبفي سٛوبض يب ثب ٔساذّٝ وبضثط، زضذز ثٝ وٛچىشطيٗ ا٘ساظٞبي 

.  وٝ زلز زض آٖ اظ زؾز ٘طٚز وبٞف ٔييبثس

يه اقىبَ َٕٔٗٛ زضذشٟبي سهٕيٓ ايٙؿشىٝ آٟ٘ب سمؿيٕىطزٖ ضا ثطاؾبؼ يه اٍِٛضيشٓ 

حطيهب٘ٝ ا٘ؼبْ ٔيسٞٙس وٝ زض آٖ سهٕيٍٕيطي ايٙىٝ ثطاؾبؼ وساْ ٔشغيط سمؿيٓ ا٘ؼبْ قٛز، 

.  اططار ايٗ سمؿيٓ زض سمؿيٕٟبي آيٙسٜ ضا زض٘ٓط ٕ٘يٍيطز

يٗٙي سٟٙب : ثٗالٜٚ اٍِٛضيشٕٟبيي وٝ ثطاي سمؿيٓ اؾشفبزٜ ٔيكٛ٘س، ٕٔٗٛال سىٕشغيطي ٞؿشٙس

زضحبِيىٝ ايٗ يىي اظ زاليُ ؾبذز ؾطي ٔسَ . يه ٔشغيط ضا زض ٞط ظٔبٖ زض ٘ٓط ٔيٍيط٘س

 .اؾز، سكريم ضاثُٝ ثيٗ ٔشغيطٞبي ديكجيٙي وٙٙسٜ ضا ؾرششط ٔيىٙس

 

 

4-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS) 

، ٔشسي ضا Jerome H. Friedman، ـ CART يىي اظ ٔرشطٖيٗ 80زض ٔيبٟٟ٘بي زٞٝ 

. ثطاي ثطَطفىطزٖ ايٗ وبؾشيٟب سٛؾٗٝ زاز

: وبؾشيٟبي اؾبؾي وٝ اٚ لهس ثطَطف وطزٖ آٟ٘ب ضا زاقز ٖجبضسٙس اظ 
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 ٝ(سمؿيٓ ؾرز )ديكجيٙي ٞبي غيطديٛؾش 

 ٚاثؿشٍي ٕٞٝ سمؿيٕٟب ثٝ سمؿيٕٟبي لجّي 

 

 ٘ؿجشب ؾبزٜ اؾز، زضحبِيىٝ MARSايسٜ انّي .  ضا سٛؾٗٝ زازMARSثٝ ايٗ زِيُ اٚ اٍِٛضيشٓ 

: ثؿيبض ؾبزٜ ايسٜ ٖجبضر اؾز اظ . ذٛز اٍِٛضيشٓ ٘ؿجشب ديچيسٜ اؾز

  ػبيٍعيٙي ا٘كٗبثٟبي غيطديٛؾشٝ ثب ٌصض ٞبي ديٛؾشٝ وٝ سٛؾٍ يه ػفز اظ ذُٟبي

زض ا٘شٟبي فطآيٙس ؾبذز ٔسَ، ذٌُٛ ٔؿشميٓ زض ٞط ٘ٛز ثب يه . ٔؿشميٓ ٔسَ ٔيكٛ٘س

 . ٘بٔيسٜ ٔيكٛز ػبيٍعيٗ ٔيكٛ٘سsplineسبثٕ ثؿيبض ٕٞٛاض وٝ 

 ٖسْ ٘يبظ ثٝ ايٙىٝ سمؿيٕٟبي ػسيس ٚاثؿشٝ ثٝ سمؿيٕٟبي لسيٕي ثبقٙس. 

 ضا ٘ساضز ٚ ٕ٘يشٛا٘س لٛا٘يٙي CART ؾبذشبض زضذشي MARSٔشأؾفب٘ٝ ايٗ ثٝ ٔٗٙي ايٙؿز وٝ 

 ثٝ نٛضر ذٛزوبض ٟٕٔشطيٗ ٔشغيطٞبي ديكجيٙي وٙٙسٜ ٚ MARSاظ َطف زيٍط، . ضا ايؼبز وٙس

 ٕٞچٙيٗ ٚاثؿشٍي ٔيبٖ دبؾد ٚ ٞط ديكجيٙي وٙٙسٜ MARS. ٕٞچٙيٗ سٗبُٔ ٔيبٖ آٟ٘ب ضا ٔييبثس

.  اؾزstep-wise٘شيؼٝ اثعاض ضٌطؾيٖٛ اسٛٔبسيه، ذٛزوبض ٚ . ضا ٔٗيٗ ٔيىٙس

MARS ٝٔب٘ٙس ثيكشط اٍِٛضيشٕٟبي قجىٟٟبي ٖهجي ٚ زضذز سهٕيٓ، سٕبيُ ث ،overfit 

اَٚ ايٙىٝ، . وٝ ٔيشٛاٖ آ٘طا ثٝ زٚ َطيك زضؾز وطز. قسٖ ثطاي زازٟٞبي آٔٛظقسٞٙسٜ  زاضز
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cross validation ثهٛضر زؾشي ا٘ؼبْ قٛز ٚ اٍِٛضيشٓ ثطاي سِٛيس ديكجيٙي ذٛة ضٚي 

زْٚ ايٙىٝ، دبضأشطٞبي سٙٓيٓ ٔشفبٚسي زض ذٛز اٍِٛضيشٓ ٚػٛز زاضز . ٔؼٖٛٝ سؿز سٙٓيٓ قٛز

.  زضٚ٘ي ضا ٞسايز ٔيىٙسcross validationوٝ 

4-4 Rule induction  

. اؾشٙشبع لٛا٘يٗ ٔشسي ثطاي سِٛيس ٔؼٕٖٟٛبي اظ لٛا٘يٗ اؾز وٝ ٔٛاضز ضا زؾشٟجٙسي ٔيىٙس

اٌطچٝ زضذشٟبي سهٕيٓ ٔيشٛا٘ٙس ٔؼٕٖٟٛبي اظ لٛا٘يٗ ضا ايؼبز وٙس، ٔشسٞبي اؾشٙشبع لٛا٘يٗ 

اظ آ٘ؼب . وٝ ِعٚٔب يه زضذز ضا ايؼبز ٕ٘يىٙٙس. ٔؼٕٖٟٛبي اظ لٛا٘يٗ ٔؿشمُ ضا ايؼبز ٔيىٙس

وٝ اؾشٙشبػٍط لٛا٘يٗ اػجبضي ثٝ سمؿيٓ زض ٞط ؾُح ٘ساضز، ٚ ٔيشٛا٘س ثٝ آيٙسٜ ثٍٙطز، لبزض اؾز 

ثطذالف زضذشبٖ، لٛا٘يٗ ايؼبز قسٜ ٕٔىٗ . اٍِٛٞبي ٔشفبٚر ٚ ٌبٞب ثٟشطي ثطاي ضزٞجٙسي ثيبثس

ثطذالف زضذشبٖ، لٛا٘يٗ ٕٔىٗ اؾز زض ديكجيٙي » ٕٞچٙي. اؾز ٕٞٝ ٔٛاضز ٕٔىٗ ضا ٘ذٛقب٘س

يه ضٚـ ثطاي . ٔشٗبضو ثبقٙس، وٝ زض ٞط ٔٛضز ثبيس لب٘ٛ٘ي ضا ثطاي ز٘جبَ وطزٖ ا٘شربة وطز

حُ ايٗ سٗبضيبر ا٘شهبة يه ٔيعاٖ إَيٙبٖ ثٝ ٞط لبٖ٘ٛ اؾز ٚ اؾشفبزٜ اظ لب٘ٛ٘ي اؾز وٝ 

.  ٔيعاٖ إَيٙبٖ ثبالسطي زاضز
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4-5 K-nearest neibour and memory-based 

reansoning(MBR)  

ٍٞٙبْ سالـ ثطاي حُ ٔؿبئُ ػسيس، افطاز ٕٔٗٛال ثٝ ضاٞحُ ٞبي ٔؿبئُ ٔكبثٝ وٝ لجال حُ 

 يه سىٙيه زؾشٟجٙسي اؾز وٝ K-nearest neighbor(k-NN). قسٞب٘س ٔطاػٗٝ ٔيىٙٙس

زض ايٗ ضٚـ سهٕيٍٕيطي ايٙىٝ يه ٔٛضز ػسيس زض . اظ ٘ؿرٟبي اظ ايٗ ٔشس اؾشفبزٜ ٔيىٙس

سٗساز . اظ قجيٟشطيٗ ٔٛاضز يب ٕٞؿبيٟٟب ا٘ؼبْ ٔيكٛز (k)وساْ زؾشٝ لطاض ٌيطز ثب ثطضؾي سٗسازي

ٔٛاضز ثطاي ٞط والؼ قٕطزٜ ٔيكٛ٘س، ٚ ٔٛضز ػسيس ثٝ زؾشٟبي وٝ سٗساز ثيكشطي اظ ٕٞؿبيٟٟب 

. ثٝ آٖ سّٗك زاض٘س ٘ؿجز زازٜ ٔيكٛز

 

 ( لطاض ٌطفشٝ ا٘سXثيؿشط ٕٞؿبيٝ ٞب زض زؾشٝ )ٔحسٚزٜ ٕٞؿبيٍي 

 

 يبفشٗ ٔٗيبضي ثطاي فبنّٝ ثيٗ نفبر زض زازٟٞب ٚ ٔحبؾجٝ k-NNاِٚيٗ ٔٛضز ثطاي ثىبضثطزٖ 

زض حبِيىٝ ايٗ ُٖٕ ثطاي زازٟٞبي ٖسزي آؾبٖ اؾز، ٔشغيطٞبي زؾشٟبي ٘يبظ ثٝ . آٖ اؾز

ٍٞٙبٔيىٝ فبنّٝ ثيٗ ٔٛاز ٔرشّف ضا سٛا٘ؿشيٓ ا٘ساظٜ ٌيطيٓ، ٔيشٛا٘يٓ اظ . ثطذٛضز ذبني زاض٘س
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ٔؼٕٖٛٝ ٔٛاضزي وٝ لجال زؾشٟجٙسي قسٞب٘س ضا ثٗٙٛاٖ دبيٝ زؾشٟجٙسي ٔٛاضز ػسيس اؾشفبزٜ وٙيٓ، 

. فبنّٝ ٕٞؿبيٍي ضا سٗييٗ وٙيٓ، ٚ سٗييٗ ويٙٓ وٝ ذٛز ٕٞؿبيٟٟب ضا چٍٛ٘ٝ ثكٕبضيٓ

K-NN ثبض ٔحبؾجبسي ظيبزي ضا ضٚي وبٔذيٛسط لطاض ٔيسٞس ظيطا ظٔبٖ ٔحبؾجٝ ثهٛضر 

زضحبِيىٝ ثىبثطزٖ زضذز سهٕيٓ يب قجىٝ ٖهجي ثطاي . فبوشٛضيّي اظ سٕبْ ٘مبٌ افعايف ٔييبثس

 ٘يبظ ثٝ ٔحبؾجٝ ػسيسي ثطاي ٞط ٔٛضز ػسيس K-NNيه ٔٛضز ػسيس فطايٙس ؾطيٗي اؾز، 

.   ٕٔٗٛال سٕبْ زازٟٞب زض حبفٓٝ ٍٟ٘ساضي ٔيكٛ٘سK-NNثطاي افعايف ؾطٖز . زاضز

آٟ٘ب .  ٍٞٙبٔيىٝ سٗساز ٔشغيطٞبي ديكجيٙي وٙٙسٜ وٓ اؾز ثؿيبض ؾبزٜ اؾزK-NNفٟٓ ٔسِٟبي 

. ٕٞچٙيٗ ثطاي ؾبذز ٔسِٟبي قبُٔ ا٘ٛأ زازٜ غيط اؾشب٘ساضز ٞؿشٙس، ٔب٘ٙس ٔشٗ ثؿيبض ٔفيس٘س

.   سٟٙب ٘يبظ ثطاي ا٘ٛأ زازٜ ػسيس ٚػٛز ٔٗيبض ٔٙبؾت اؾز

 

  رگرسيَى هٌطقی4-6

لجال ايٗ ضٚـ ثطاي ديف .ضٌطؾيٖٛ ُٔٙمي يه حبِز ٖٕٛٔي سط اظ ضٌطؾيٖٛ ذُي ٔي ثبقس

اظ آ٘ؼبيي . اؾشفبزٜ ٔي قس (والؼ)ثيٙي ٔمبزيط ثبيٙطي يب ٔشغيطٞبي زاضاي چٙس ٔمساض ٌؿؿشٝ 

وٝ ٔمبزيط ٔٛضز ٘ٓط ثطاي ديف ثيٙي ٔمبزيط ٌؿؿشٝ ٔي ثبقٙس ٕ٘ي سٛاٖ آ٘طا ثٝ ضٚـ ضٌطؾيٖٛ 

ذُي ٔسِؿبظي وطز ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ايٗ ٔشغيطٞبي ٌؿؿشٝ ضا ثٝ ضٚقي سجسيُ ثٝ ٔشغيط ٖسزي 
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ٚ ديٛؾشٝ ٔي وٙيٓ ٚثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ٔمساض ٍِبضيشٓ احشٕبَ ٔشغيط ٔطثَٛٝ ضا زض ٘ٓط ٔي ٌيطيٓ ٚ 

: ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض احشٕبَ ديكبٔس ضا ثسيٗ نٛضر زض ٘ٓط ٔي ٌيطيٓ 

احشٕبَ اسفبق افشبزٖ ديكبٔس / احشٕبَ اسفبق ٘يفشبزٖ ديكبٔس

ٚ سفؿيط ايٗ ٘ؿجز ٔب٘ٙس سفؿيطي اؾز وٝ زض ثؿيبضي اظ ٔىبِٕبر ضٚظٔطٜ زض ٔٛضز ٔؿبثمبر يب 

ٔظال ٚلشي ٔي ٌٛييٓ قب٘ؽ ثطزٖ يه سيٓ زض .قطٌ ثٙسي ٞب يٝ ٔٛاضز ٔكبثٝ ثٝ وبض ٔي ضٚز 

 اؾز زض ٚالٕ اظ ٕٞيٗ ٘ؿجز اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ ٔٗٙي آٖ ايٗ اؾز وٝ احشٕبَ ثطز 1 ثٝ 3ٔؿبثمٝ 

. اؾز% 75آٖ سيٓ 

ٚلشي وٝ ٔب ٔٛفك قسيٓ ٍِبضيشٓ احشٕبَ ٔٛضز ٘ٓط ضا ثسؾز آٚضيٓ ثب اٖٕبَ ٍِبضيشٓ ٔٗىٛؼ 

 .ٔي سٛاٖ ٘ؿجز ٔٛضز ٘ٓط ٚ اظ ضٚي آٖ والؼ ٔٛضز ٘ٓط ضا ٔكرم ٕ٘ٛز

 

  تحليل تفکيکی 4-7

ايٗ ضٚـ اظ لسيٕي سطيٗ ضٚـ ٞبي ضيبيي ٚاض ٌطٜٚ ثٙسي زازٜ ٞب ٔي ثبقس وٝ  ثطاي اِٚيٗ 

ضٚـ وبض ثسيٗ نٛضر اؾز وٝ زازٜ ٞب ضا ٔب٘ٙس .  سٛؾٍ فيكط اؾشفبزٜ ٌطزيس1936ثبض زض ؾبَ 

ثطاي زازٜ ٞب زٚ )زازٜ ٞبي چٙس ثٗسي ثطضؾي وطزٜ ٚ ثيٗ زازٜ ٞب ٔطظٞبيي ايؼبز ٔي وٙٙس 

وٝ ايٗ ٔطظٞب ٔكرم  (..ثٗسي ذٍ ػسا وٙٙسٜ، ثطاي زازٜ ٞبي ؾٝ ثٗسي ؾُح ػسا وٙٙسٜ ٚ 
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وٙٙسٜ والؼ ٞبي ٔرشّف ٔي ثبقٙس ٚ ثٗس ثطاي ٔكرم وطزٖ والؼ ٔطثٌٛ ثٝ زازٜ ٞبي 

. ػسيس فمٍ ثبيس ٔحُ لطاضٌيطي آٖ ضا ٔكرم وٙيٓ

ايٗ ضٚـ اظ ؾبزٜ سطيٗ ٚ لبثُ ضقسسطيٗ ضٚـ ٞبي والؼ ثٙسي ٔي ثبقس وٝ زض ٌصقشٝ ثؿيبض 

  .اؾشفبزٜ ٔي قس

اَٚ ايٙىٝ ايٗ ضٚـ فطو ٔي وٙس ٕٞٝ :ايٗ ضٚـ ثٝ ؾٝ زِيُ ٔحجٛثيز ذٛز ضا اظ زؾز زاز 

. ٔشغيطٞبي ديف ثيٙي ثٝ نٛضر ٘طٔبَ سٛظيٕ قسٜ ا٘س وٝ زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز نحز ٘ساضز 

زْٚ ايٙىٝ زازٜ ٞبيي وٝ ثٝ نٛضر ٖسزي ٕ٘ي ثبقٙس ٔظُ ضٍٟ٘ب زض ايٗ ضٚـ لبثُ اؾشفبزٜ ٕ٘ي 

ؾْٛ ايٙىٝ زض ايٗ ضٚـ فطو ٔي قٛز وٝ ٔطظٞبي ػسا وٙٙسٜ زازٜ ٞب ثٝ نٛضر اقىبَ . ثبقٙس

. ٞٙسؾي ذُي ٔظُ ذٍ يب ؾُح ٔي ثبقٙس حبَ ايٙىٝ ايٗ فطو ٕٞيكٝ نحز ٘ساضز

٘ؿرٝ ٞبي اذيط سحّيُ سفىيىي ثًٗي اظ ايٗ ٔكىالر ضا ضفٕ وطزٜ ا٘س ثٝ ايٗ َطيك اػبظٜ ٔي 

 ٘يع ثبقٙس وٝ ثبٖض ثٟجٛز وبضايي ٚ حؿبؾيز زض 2زٞٙس ٔطظٞبي ػسا وٙٙسٜ ثيكشط اظ زضػٝ 

. ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ٔي ٌطزز

 



 

 51 

 (GAM) هذل افسٍدًی کلی 4-8

ثٝ . ايٗ ضٚـ ٞب زض ٚالٕ ثؿُي ثط ضٚـ ٞبي ضٌطؾيٖٛ ذُي ٚ ضٌطؾيٖٛ ُٔٙمي ٔي ثبقٙس

ايٗ زِيُ ثٝ ايٗ ضٚـ افعٚز٘ي ٔي ٌٛيٙس وٝ فطو ٔي وٙيٓ ٔي سٛا٘يٓ ٔسَ ضا ثٝ نٛضر 

 ٔي GAM. ثٙٛيؿيٓ (ٞط سبثٕ ثطاي يه ٔشغيط ديف ثيٙي وٙٙسٜ )ٔؼٕٛٔ چٙس سبثٕ غيط ذُي 

ايٗ ٚيػٌي غيط . سٛا٘س ٞٓ ثٝ ٔٙٓٛض ضٌطؾيٖٛ ٚ ٞٓ ثٝ ٔٙٓٛض والؼ ثٙسي زازٜ ٞب اؾشفبزٜ ٌطزز

.  ذُي ثٛزٖ سٛاثٕ ثبٖض ٔي قٛز وٝ ايٗ ضٚـ ٘ؿجز ثٝ ضٚقٟبي ضٌطؾيٖٛ ذُي ثٟشط ثبقس 

 

4-9 Boosting 

زض ايٗ ضٚـ ٞب ٔجٙي وبض ايٗ اؾز وٝ اٍِٛضيشٓ ديف ثيٙي ضا چٙسيٗ ثبض ٚ ٞط ثبض ثب زازٜ ٞبي 

اػطا وٙيٓ ٚ زض ٟ٘بيز آٖ  (وٝ ثب سٛػٝ ثٝ اػطاي لجّي ا٘شربة ٔي قٛ٘س)آٔٛظقي ٔشفبٚر 

ايٗ ضٚـ اٌط چٝ ٚلز ٌيط اؾز ِٚي ػٛاة . ػٛاثي وٝ ثيكشط سىطاض قسٜ ضا ا٘شربة وٙيٓ

 اؾشفبزٜ قس ٚ زض ايٗ 1996ايٗ ضٚـ اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ . ٞبي  آٖ ُٕٔئٗ سط ذٛاٞٙس ثٛز

 .ضٚظٞب ثب سٛػٝ ثٝ افعايف لسضر ٔحبؾجبسي وبٔذيٛسطٞب ثط ٔمجِٛيز آٖ افعٚزٜ ٌكشٝ اؾز
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هراتة اًتخاتْا  سلسلِ  5-

ايٗ ٞسف ثب . ٞسف زازٞىبٚي سِٛيس زا٘ف ػسيسي اؾز وٝ وبضثط ثشٛا٘س اظ آٖ اؾشفبزٜ وٙس

. ؾبذز ٔسِي اظ ز٘يبي ٚالٕ ثطاؾبؼ زازٟٞبي ػٕٗأٚضي قسٜ اظ ٔٙبثٕ ٔشفبٚر ثسؾز ٔيأيس

٘شيؼٝ ؾبذز ايٗ ٔسَ سٛنيفي اظ اٍِٛٞب ٚ ضٚاثٍ زازٟٞبؾز وٝ ٔيشٛاٖ آ٘طا ثطاي ديكجيٙي 

:  ؾّؿٝ ا٘شربثٟبيي وٝ لجُ اظ آغبظ ثبيس ا٘ؼبْ قٛز ثٝ ايٗ قطح اؾز . اؾشفبزٜ وطز

  ٞسف سؼبضي

  ديكجيٙي ٔٛ٘

   َٔس ٔٛ٘

  ٓاٍِٛضيش

  َٛٔحه

ف ٟ٘بيي اظ وبٚـ زازٟٞب چيؿز؟ ثطاي ٔظبَ، زٜ:  لطاض زاضزّذف تجاریزض ثبالسطيٗ ؾُح 

ػؿشؼٛي اٍِٛٞب زض زازٟٞب ٕٔىٗ اؾز ثطاي حفّ ٔكشطيٟبي ذٛة ثبقس، وٝ ٕٔىٗ اؾز 

ٔسِي ثطاي ؾٛزثركي ٔكشطيٟب ٚ ٔسَ زٚٔي ثطاي قٙبؾبيي ٔكشطيٟبيي وٝ ٕٔىٗ اظ زؾز 

اَالٔ اظ اٞساف ٚ ٘يبظٞبي ؾبظٔبٖ ٔب ضا زض فطِٔٛٝ وطزٖ ٞسف ؾبظٔبٖ يبضي . زٞيٓ ٔيؿبظيٓ

. ٔيطؾب٘س

 : ٔٙبؾت اؾزًَع پيطثيٌیٔطحّٝ ثٗسي سهٕيٍٕيطي زضثبضٜ 
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(1 )classification : ( 2)يب . ديكجيٙي ايٙىٝ يه ٔٛضز زض وساْ ٌطٜٚ يب ضزٜ لطاض ٔيٍيطز

regression : ديكجيٙي ايٙىٝ يه ٔشغيط ٖسزي چٝ ٔمساضي ذٛاٞس زاقز  .

 ،ٚ يه regressionيه قجىٝ ٖهجي ثطاي ا٘ؼبْ :  اؾزًَع هذلٔطحّٝ ثٗسي ا٘شربة 

 logisticٕٞچٙيٗ ضٚقٟبي ٔطؾْٛ آٔبضي ثطاي ٔب٘ٙس . classificationزضذز سهٕيٓ ثطاي 

regression ،discriminant analysisيب ٔسِٟبي ذُي ٖٕٛٔي ٚػٛز زاضز ٚ ،  .

 

ٔيشٛاٖ يه قجىٝ ٖهجي ضا ثب . ٞبي ثؿيبضي ثطاي ؾبذز ٔسِٟب ٚػٛز زاضزالگَریتن

backpropagation ٕيب سٛاث ،radial biasثطاي زضذز سهٕيٓ، ٔيشٛاٖ اظ .  ؾبذز

.  ا٘شربة وطزCHAID، ٚ يب CART ،C5.0 ،Questٔيبٖ 

 

 زازٞىبٚي، ثبيس آٌبٜ ثٛز وٝ ٕٔٗٛال ديبزٞؿبظيٟبي ٔشفبٚسي اظ يه هحصَلٍٞٙبْ ا٘شربة يه 

ايٗ سفبٚسٟبي ديبزٞؿبظي ٔيشٛا٘س ثط ٚيػٌيٟبي ّٖٕيبسي ٔب٘ٙس اؾشفبزٜ اظ . اٍِٛضيشٓ زاض٘س

.  حبفٓٝ ٚ شذيطٜ زازٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٚيػٌيٟبي وبضايي ٔب٘ٙس ؾطٖز ٚ زلز اطط ٌصاض٘س

زض ٔسِٟبي ديكٍٛيب٘ٝ، ٔمبزيط يب ضزٟٞبيي وٝ ٔب ديكجيٙي ٔيىٙيٓ ٔشغيطٞبي دبؾد، ٚاثؿشٝ، يب 

-ٔمبزيطي وٝ ثطاي ديكجيٙي اؾشفبزٜ ٔيكٛ٘س ٔشغيطٞبي ٔؿشمُ يب ديف. ٞسف ٘بٔيسٜ ٔيكٛ٘س

. ثيٙيىٙٙسٜ ٘بٔيسٜ ٔيكٛ٘س
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ٔسِٟبي ديكٍٛيب٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ زازٟٞبيي وٝ ٔمبزيط ٔشغيطٞبي دبؾد ثطاي آٟ٘ب اظ لجُ زا٘ؿشٝ 

 supervised learningايٗ ٘حٜٛ آٔٛظـ . قسٜ اؾز ؾبذشٝ يب آٔٛظـ زازٜ ٔيكٛ٘س

-٘بٔيسٜ ٔيكٛز، ظيطا وٝ ٔمبزيط ٔحبؾجٝ قسٜ يب سرٕيٙعزٜ قسٜ ثب ٘شبيغ ّٔٗٛٔي ٔمبيؿٝ ٔي

 clustering ،unsupervised learningزض ٔمبثُ، سىٙيىٟبي سٛنيفي ٔب٘ٙس  ).قٛ٘س

 (.٘بٔيسٜ ٔيكٛ٘س ظيطا وٝ ٞيچ ٘شيؼٝ اظ ديف ّٔٗٛٔي ثطاي ضإٞٙبيي اٍِٛضيشٓ ٚػٛز ٘ساضز
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هراحل فرایٌذ کطف داًص از پایگاُ دادُ ّا   6-

: فطايٙس وكف زا٘ف اظ دبيٍبٜ زازٜ ٞب قبُٔ دٙغ ٔطحّٝ اؾز وٝ ٖجبضسٙس اظ 

  ا٘جبضـ زازٜ ٞب .1

 ا٘شربة زازٜ ٞب  .2

 سجسيُ زازٜ ٞب  .3

 وبٚـ زض زازٜ ٞب  .4

 سفؿيط ٘شيؼٝ  .5

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز زازٜ وبٚي يىي اظ ٔطاحُ ايٗ فطايٙس اؾز وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ثرف 

 . چٟبضْ آٖ ٘مف ٟٕٔي زض وكف زا٘ف اظ زازٜ ٞب ايفب ٔي وٙس 

 

 اًثارش دادُ ّا 6-1 

. ٚػٛز اَالٖبر نحيح ٚ ٔٙؿؼٓ يىي اظ ّٔعٚٔبسي اؾز وٝ زض زازٜ وبٚي ثٝ آٖ ٘يبظٔٙسيٓ 

اقشجبٜ ٚ ٖسْ ٚػٛز اَالٖبر نحيح ثبٖض ٘شيؼٝ ٌيطي غٍّ ٚ زض ٘شيؼٝ اذص سهٕيٕبر 

٘بنحيح زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔي ٌطزز ٚ ٔٙشغ ثٝ ٘شبيغ ذُط٘بوي ذٛاٞس ٌطزيس وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آٖ وٓ 

. ٘يؿشٙس 
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زض ايٍٙٛ٘ٝ ؾبظٔبٟ٘ب ٕٔٗٛال ؾيؿشٓ ٞبي .  ٞؿشٙس اوظط ؾبظٔبٟ٘ب زچبض يه ذال اَالٖبسي

اَالٖبسي زض ََٛ ظٔبٖ ٚ ثب ٕٔٗبضي ٚ ٔسيطيز ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ؾبذشٝ قسٜ ا٘س ، ثٝ َٛضي وٝ 

ٖالٜٚ ثط ايٗ ثطاي فطايٙس زازٜ . ؾبظٔبٖ اَالٖبسي يىذبضچٝ ٚ ٔكرهي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي ٌطزز 

. وبٚي ثٝ اَالٖبر ذالنٝ ٚ ٟٔٓ زض ظٔيٙٝ سهٕيٓ ٌيطيٟبي حيبسي ٘يبظٔٙسيٓ 

ٞسف اظ فطايٙس ا٘جبضـ زازٜ ٞب فطاٞٓ وطزٖ يه ٔحيٍ يىذبضچٝ ػٟز دطزاظـ اَالٖبر اؾز 

زض ايٗ فطايٙس ، اَالٖبر سحّيّي ٚ ٔٛػع زض زٚضٜ ٞبي ٔٙبؾت ظٔب٘ي ؾبظٔب٘سٞي ٚ شذيطٜ . 

ٔي قٛز سب ثشٛاٖ اظ آٟ٘ب زض فطايٙس ٞبي سهٕيٓ ٌيطي وٝ اظ ّٔعٚٔبر آٖ زازٜ وبٚي اؾز ، 

:  ثٝ َٛض وّي سٗطيف ظيط ثطاي ا٘جبض زازٜ ٞب اضائٝ ٔي ٌطزز . اؾشفبزٜ قٛز 

 اظ زازٜ ٞب  ٚ دبيساض ، ٔشغيط زض ظٔبٖ ، ٔؼشٕٕا٘جبض زازٜ ٞب ، ٔؼٕٖٛٝ اي اؾز ٔٛيٖٛي

.  وٝ ثٝ ٔٙٓٛض دكشيجب٘ي اظ فطايٙس ٔسيطيز سهٕيٓ ٌيطي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز 

ا٘جبضـ زازٜ ٞب ذٛز ٔٛيٛٔ ٔفهّي اؾز وٝ ٔمبِٝ ٞب ٚ ضؾبِٝ ٞب ي ٌٛ٘بٌٛ٘ي زض ٔٛضز آٖ 

 .زض ايٗ فهُ ثٝ ٔٙٓٛض آقٙبيي ثب ايٗ فطايٙس ثٝ آٖ اقبضٜ اي قس . ٍ٘بقشٝ قسٜ ا٘س 

 

 

                                                           
 Information Gap 
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 اًتخاب دادُ ّا 6-2

ا٘جبض زازٜ ٞب قبُٔ ا٘ٛأ ٔرشّف ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي اظ زازٜ ٞب اؾز وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب زض زازٜ وبٚي ٔٛضز 

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض . ثطاي فطايٙس زازٜ وبٚي ثبيس زازٜ ٞب ي ٔٛضز ٘يبظ ا٘شربة قٛ٘س . ٘يبظ ٘يؿشٙس 

يه دبيٍبٜ زازٜ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ؾيؿشٓ فطٚقٍبٞي ، اَالٖبسي زض ٔٛضز ذطيس ٔكشطيبٖ ، 

ثطاي سٗييٗ . ٚػٛز زاض٘س ... ذهٛنيبر آٔبضي آٟ٘ب ، سبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ، ذطيس ، حؿبثساضي ٚ 

٘حٜٛ چيسٖ لفؿٝ ٞب سٟٙب ثٝ زازٜ ٞب يي زض ٔٛضز ذطيس ٔكشطيبٖ ٚ ذهٛنيبر آٔبضي آٟ٘ب ٘يبظ 

حشي زض ٔٛاضزي ٘يبظ ثٝ وبٚـ زض سٕبْ ٔحشٛيبر دبيٍبٜ ٘يؿز ثّىٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ . اؾز 

.  ٔٙٓٛض وبٞف ٞعيٙٝ ّٖٕيبر ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اظ ٖٙبنط ا٘شربة ٚ وبٚـ قٛ٘س 

 تثذیل دادُ ّا6-3

ٍٞٙبٔي وٝ زازٜ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ا٘شربة قس٘س ٚ زازٜ ٞب ي ٔٛضز وبٚـ ٔكرم ٌطزيس٘س ، 

٘ٛٔ سجسيُ ثٝ ّٖٕيبر ٚ سىٙيه زازٜ وبٚي . ٕٔٗال ثٝ سجسيالر ذبني ضٚي زازٜ ٞب ٘يبظ اؾز 

سجسيالسي ؾبزٜ ٕٞچٖٛ سجسيُ ٘ٛٔ زازٜ اي ثٝ ٘ٛٔ زيٍط سب سجسيالر : ٔٛضز اؾشفبزٜ ثؿشٍي زاضز 

ديچيسٜ سط ٕٞچٖٛ سٗطيف نفبر ػسيس ثب ا٘ؼبْ ّٖٕيبسٟبي ضيبيي ٚ ُٔٙمي ضٚي نفبر 

 . ٔٛػٛز 
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 کاٍش در دادُ ّا 6-4

زازٜ ٞبي سجسيُ قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ سىٙيىٟب ٚ ّٖٕيبسٟبي زازٜ وبٚي ٔٛضز وبٚـ لطاض ٔي ٌيط٘س 

.  سب اٍِٛٞبي ٔٛضز ٘ٓط وكف قٛ٘س 

 تفسير ًتيجِ 6-5

اَالٖبر اؾشرطاع قسٜ ثب سٛػٝ ثٝ ٞسف وبضثط سؼعيٝ ٚ سحّيُ ٚ ثٟشطيٗ ٘شبيغ ٔٗيٗ ٔي ٌطز٘س 

٘يؿز ، ثّىٝ دباليف  (ثهٛضر ُٔٙمي ٚ يب ٕ٘ٛزاضي)ٞسف اظ ايٗ ٔطحّٝ سٟٙب اضائٝ ٘شيؼٝ . 

. اَالٖبر اضايٝ قسٜ ثٝ وبضثط ٘يع اظ اٞساف ٟٔٓ ايٗ ٔطحّٝ اؾز 

عولياتْای دادُ کاٍی  7-

 :زض زازٜ وبٚي ، چٟبض ُٖٕ انّي ا٘ؼبْ ٔي قٛز وٝ ٖجبضسٙس اظ 

 ٔسِؿبظي ديكٍٛيي وٙٙسٜ .1

 سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب  .2

 سحّيُ ديٛ٘س  .3

 سكريم ا٘حطاف .4

اظ ّٖٕيبسٟبي انّي ٔصوٛض ، يه يب ثيف اظ يىي اظ آٟ٘ب زض ديبزٜ ؾبظي وبضثطز ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ 

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثطاي وبضثطز ٞبي ذطزٜ فطٚقي ٕٔٗٛال اظ ّٖٕيبر . زازٜ وبٚي اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س 

سمُيٕ ٚ سحّيُ ديٛ٘س اؾشفبزٜ ٔي قٛز زض حبِي وٝ ثطاي سكريم والٞجطزاضي ، ٔي سٛاٖ اظ ٞط 
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ٖالٜٚ ثطا يٗ ٔي سٛاٖ اظ ز٘جبِٝ اي اظ ّٖٕيبسٟب ثطاي . يه اظ چٟبض ّٖٕيبر ٔصوٛض اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز 

ٔظال ثطاي قٙبؾبيي ٔكشطيبٖ ، اثشسا دبيٍبٜ سمُيٕ ٔي قٛز ٚ . يه ٔٙٓٛض ذبل اؾشفبزٜ وطز 

. ؾذؽ ٔسِؿبظي ديكٍٛيي وٙٙسٜ زض لُٗبر ايؼبز قسٜ اٖٕبَ ٔي ٌطزز 

. سىٙيىٟب ، ضٚقٟب ٚ اٍِٛضيشٕٟبي زازٜ وبٚي ، ضاٟٞبي ديبزٜ ؾبظي ّٖٕيبسٟبي زازٜ وبٚي ٞؿشٙس 

اٌط چٝ ٞط ّٖٕيبر ٘مبٌ يٗف ٚ لٛر ذٛز ضا زاضز ، اثعاضٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ زازٜ وبٚي ّٖٕيبسٟب 

: ايٗ ٔٗيبضٞب ٖجبضسٙس اظ . ضا ثط اؾبؼ ٔٗيبضٞبي ذبني ، ا٘شربة ٔي وٙٙس 

  سٙبؾت ثب ٘ٛٔ زازٜ ٞبي ٚضٚزي 

  قفبفيز ذطٚػي زازٜ وبٚي 

  ٔمبٚٔز زض ٔمبثُ اقشجبٜ زض ٔمبزيط زازٜ ٞب 

 ٔيعاٖ نحز ذطٚػي 

  سٛا٘بيي وبض وطزٖ ثب حؼٓ ثبالي زازٜ ٞب 

: زض ػسَٚ ظيطسىٙيه ٞبي ٚاثؿشٝ ثٝ ٞط يه اظ ّٖٕيبسٟبي چٟبض ٌب٘ٝ ٔكرم قسٜ ا٘س

 

 

 

 



 

 60 

تکٌيک ّای دادُ کاٍی ًام عوليات 

ضزٜ ثٙسي ، ديكٍٛيي ٔمساض ٔسِؿبظي ديكٍٛيي وٙٙسٜ 

ذٛقٝ ثٙسي آٔبضي ، ذٛقٝ ثٙسي سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب  

وكف ثؿشٍي ، وكف اٍِٛٞبي ٔشٛاِي ، سحّيُ ديٛ٘س 

وكف ز٘جبِٝ ٞبي ظٔب٘ي ٔكبثٝ  

آٔبض ، سؼؿٓ ٔسَ  سكريم ا٘حطاف 

( 1)ػسَٚ قٕبضٜ 

 

ّٖٕيبسٟب ٚ سىٙيىٟبي زازٜ وبٚي 

هذلسازی پيطگَیی کٌٌذُ 7-1

ٔسِؿبظي ديكٍٛيي وٙٙسٜ ، قجيٝ سؼطثٝ يبزٌيطي ا٘ؿبٖ زض ثٝ وبض ثطزٖ ٔكبٞسار ثطاي ايؼبز 

زض ايٗ ضٚـ اظ سٕٗيٓ ز٘يبي ٚالٗي ٚ سٕٗيٓ . يه ٔسَ اظ ذهٛنيبر ٟٔٓ دسيسٜ ٞب اؾز 

. ز٘يبي ٚالٗي ٚ لبثّيز سُجيك زازٜ ٞبي ػسيس ثب يه لبِت وّي ، اؾشفبزٜ ٔي قٛز 

زض ايٗ ٔسَ ، ٔي سٛاٖ ثب سحّيُ يه دبيٍبٜ زازٜ ٞبي ٔٛػٛز ، ذهٛنيبر ٔؼٕٖٛٝ ٞبي زازٜ 

ايٗ ٔسَ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ يبزٌيطي ٘ٓبضر قسٜ، قبُٔ زٚ فبظ آٔٛظـ ٚ . ضا سٗييٗ وطز 
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زض فبظ آٔٛظـ ثب اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٖٓيٕي اظ زازٜ ٞبي ؾبثمٝ . آظٔبيف ايؼبز قسٜ اؾز 

زض فبظ آظٔبيف ايٗ ٔسَ . اي ، ٔسِي ؾبذشٝ ٔي قٛز وٝ وٝ ثٝ آٖ ٔؼٕٖٛٝ آٔٛظقي ٌٛ يٙس 

ضٚي زازٜ ٞبيي وٝ زض ٔؼٕٖٛٝ آٔٛظقي لطاض ٘ساض٘س ، اٖٕبَ ٔي قٛز سب نحز ٚ ذهٛ نيبر 

. آٖ سبييس ٌطزز 

اظ وبضثطزٞبي ٖٕسٜ ايٗ ٔسَ ٔي سٛاٖ ثٝ ٔسيطيز ٔكشطيبٖ ، سهٛيت اٖشجبض ، ثبظاضيبثي ٔؿشميٓ 

. اقبضٜ وطز ... زض ذطزٜ فطٚقي ٚ 

 تقطيع پایگاُ دادُ ّا 7-2

 اظ ٞسف اظ سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب ، سمؿيٓ آٖ ثٝ سٗساز ٘بٔٗيٙي اظ لُٗبر يب ذٛقٝ ٞبيي

ضوٛضزٞبي ٔكبثٝ اؾز ، يٗٙي ضوٛضزٞبيي وٝ ذهٛنيبسي ٔكبثٝ زاض٘س ٚ ٔي سٛاٖ آٟ٘ب ضا 

ديٛؾشٍي زاذّي ايٗ لُٗبر ثؿيبض ظيبز اؾز زض حبِي وٝ ٕٞجؿشٍي . ٍٕٞٗ فطو وطز 

.  ذبضػي ٔيبٖ آٟ٘ب وٓ ٔي ثبقس 

زض ايٗ ٔسَ ثط ذالف ٔسَ لجُ ، اظ يبزٌيطي ٘ٓبضر ٘كسٜ ثطاي سٗييٗ ظيطقبذٝ ٞبي ٕٔىٗ اظ 

زلز سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب اظ ضٚقٟبي زيٍط وٕشط اؾز ، . ػٕٗيز زازٜ اي اؾشفبزٜ ٔي قٛز 

. ثٙبثطايٗ زض ٔمبثُ ذهٛنيبر ٘بٔطثٌٛ ٚ افعٍٚ٘ي ، حؿبؾيز وٕشطي اظ ذٛز ٘كبٖ ٔي زٞس 

                                                           
 Clusters 
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زض . اقبضٜ وطز ... اظ وبضثطزٞبي ايٗ ضٚـ ٔي سٛاٖ ثٝ قٙبؾبيي ٔكشطيبٖ ، ثبظاضيبثي ٔؿشميٓ ٚ 

.   ٔظبِي اظ سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب زيسٜ ٔي قٛز 4قىُ 

 100 اؾىٙبؼ سمّجي ٚ 100 ٔكبٞسٜ اؾز وٝ زض آٖ 200زض ايٗ ٔظبَ ، دبيٍبٜ زازٜ ٞب قبُٔ 

زازٜ ٞب زاضاي قف ثٗس ٔي ثبقٙس وٝ ٞط ثٗس ٔطثٌٛ ثٝ يه ٔٗيبض اظ . اؾىٙبؼ ٚالٗي ٞؿشٙس 

ثب اؾشفبزٜ اظ سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب ٔي سٛاٖ ذٛقٝ ٞبي ٔشٙبْط ثب . ا٘ساظٜ اؾىٙبؼ ٞب اؾز 

زٚ ذٛقٝ اظ اؾىٙبؾٟبي سمّجي ٚػٛز زاض٘س ٚ ايٗ . اؾىٙبؾٟبي ٔٗشجط ٚ سمّجي ضا سكريم زاز 

. ثساٖ ٔٗٙي اؾز وٝ حسالُ زٚ ٌطٜٚ ٔجبزضر ثٝ سِٛيس ٚ چبح اؾىٙبؾٟبي سمّجي ٔي وٙٙس 

سمُيٕ دبيٍبٜ زازٜ ٞب ثب آٔبضٌيطي ٔطسجٍ اؾز وٝ زض اٖ اظ فبنّٝ ٔيبٖ ضوٛضزٞب ٚ زضنس لطاض 

 .ٌطفشٗ زازٜ ٞبي ٚضٚزي زض ذٛقٝ ٞب ، ػٟز سؼعيٝ ٚ سحّيُ اؾشفبزٜ ٔي قٛز 
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تحليل پيًَذ 7-3

 ٔيبٖ ضوٛضزٞب ٚ يب ٔؼٕٖٛٝ اي اظ ضوٛضزٞب زض ايٗ ضٚـ ديٛ٘س ٞبيي ٔطؾْٛ ثٝ ثؿشٍي

: ؾٝ ضزٜ ٚيػٜ اظ سحّيُ ديٛ٘س ٚػٛز زاض٘س وٝ ٖجبضسٙس اظ . ثبظقٙبؾي ٔي قٛ٘س 

 وكف ثؿشٍي .1

  وكف اٍِٛٞبي ٔشٛاِي .2

وكف ز٘جبِٝ ٞبي ظٔب٘ي ٔكبثٝ .3

                                                           
 Association 

 Association Discovery 

 Sequential Pattern Discovery 

 Similar time Sequences 
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: ثطاي لٛا٘يٗ ٚاثؿشٍي زٚ دبضأشط ٔٗطفي ٔي ٌطز٘س 

وؿطي اظ ػٕٗيز اؾز وٝ زض يه لبٖسٜ ، ٞٓ ٔمسْ ٚ ٞٓ سبِي ضا  : زضػٝ دكشيجب٘ي .1

زض ٚالٕ زضنسي اظ سطاوٙكٟب وٝ قبُٔ ٕٞٝ الالْ ْبٞط قسٜ زض ٔمسْ ٚ سبِي . زاض٘س 

اظ سطاوٙكٟبي ذطيس ، قيط ٚ ديچ ٌٛقشي ثب / . % 0001فطو وٙيٓ وٝ سٟٙب زض . ثبقٙس 

 ثؿيبض دبييٗ "  قيط → ديچ ٌٛقشي  "ٞٓ ثبقٙس ، ثٙبثطايٗ زضػٝ دكشيجب٘ي ثطاي لبٖ٘ٛ 

 ديچ " ٚ " قيط "ايٗ ٔؿبِٝ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔسضوي ثطاي اطجبر ضاثُٝ ٔيبٖ . اؾز 

 .  ٚػٛز ٘ساضز "ٌٛقشي 

زض يه ػٕٗيز ٔٛضز ثطضؾي ، وؿطي اظ ٔٛاضز اؾز وٝ ٚلشي ٔمسْ  : زضػٝ إَيٙبٖ .2

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض لبٖ٘ٛ . لبٖسٜ زض آٟ٘ب ْبٞط قسٜ اؾز ، سبِي ٘يع زض آٟ٘ب ٚػٛز زاضز 

سطاوٙكٟبي ذطيس ، اٌط ٘بٖ ٚػٛز زاقشٝ % 80 اٌط زضػٝ إَيٙبٖ ثطاثط " ٘بٖ → دٙيط "

ثبيس سٛػٝ زاقز وٝ ٔمساض زضػٝ إَيٙبٖ ثب سٗٛيى ٔمسْ . ثبقس ، دٙيط ٘يع ٚػٛز زاضز 

.  ٚ سبِي زض لبٖسٜ ، ٕٔىٗ اؾز ثٝ قسر سغييط وٙس 

 

زأٙٝ ا٘ساظٜ دبيٍبٜ ٞبي زازٜ أطٚظٜ ثٝ سطا ثبيز ضؾيسٜ اؾز ايٗ دبيٍبٜ زازٜ ثٝ ٕٞطاٜ اَالٖبر 

فطاٚا٘ي وٝ ثٝ نٛضر ٘بقٙبذشٝ زض آٖ سٗجيٝ ٌطزيسٜ ٔي ثبيكس ٔؿبِٝ ايٗ اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ٔي 

سٛاٖ اظ ٔيبٖ ايٗ ػٍُٙ ٖٓيٓ اَالٖبسي ثٝ ٕٞطاٜ زضذشٟبي ديچيسٜ آٖ اَالٖبسي ضا اؾشٙشبع 

                                                           
 Support 

 Confidence 
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ٕ٘ٛز؟ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ وبٚي ٔي سٛاٖ ايٗ ٞعيٙٝ ضا وٓ ٕ٘ٛز ٚ زض ٖٛو ثبظزٞي ثيكشطي 

زض حبَ حبيط قطوشٟبي ثي قٕبضي ؾٗي زاض٘س ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ثٝ .ثسؾز آٚضز

ٔكشطيبٖ ذٛز ديكٟٙبزار ثٟشطي ثطاي ذطيس اضائٝ زٞٙس سب فطٚـ آٟ٘ب ثبالسط ضفشٝ ٚ زض ٖٛو 

 .يطض ٚ ظيبٖ ٔٛػٛز اظ ايٗ َطيك وٕيٙٝ ٌطزز

 زازٜ وبٚي فطآيٙسي اؾز وٝ َي آٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ا٘ٛأ ٔرشّف اثعاض سحّيُ زازٜ ثٝ ز٘جبَ 

وكف اٍِٛٞب ٚ اضسجبَبر ٔيبٖ زازٜ ٞبي ٔٛػٛز وٝ ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ اؾشرطاع اَالٖبر 

.    ػسيسي اظ دبيٍبٜ زازٜ ٌطز٘س ٔي ثبقس

اظ ػّٕٝ ٔٗٙي )اِٚيٗ ٚؾبزٜ سطيٗ ٌبْ سحّيُ زازٜ زض زازٜ وبٚي سٛييح ٚ قطح ٔكرم زازٜ 

ٔي ثبقس وٝ ايٗ وبض ٔي سٛا٘س ثٝ ٚؾيّٝ ٕ٘ساضٞب ٚ ٌطاف (زازٜ ٚا٘حطاف اؾشب٘ساضز وّٕٝ

ٞبييٕٛٞچٙيٗ وّٕبسي وٝ ثب ايٗ وّٕٝ اضسجبٌ ٔٗٙبيي ٘عزيىي زاض٘س ا٘ؼبْ ٌطزز زض ٘يؼٝ ػٕٕ 

. آٚضي ػؿشؼٛ ٚ ا٘شربة زازٜ زضؾز زض ايٗ ثرف ثؿيبض ٟٔٓ ٚ حيبسي ٔي ثبقس

أب ايٗ وبض ثٝ سٟٙبيي وبض ذبني ا٘ؼبْ ٕ٘ي زٞس قٕب ثبيس يه ٔسَ ديف ثيٙي وٙٙسٜ ثط اؾبؼ 

اٍِٟبيي وٝ اظ ٘شبيغ زا٘ف ثٝ زؾز آٚضزٜ قسٜ ثؿبظيس ؾذؽ آظٔبيف وٙيس وٝ آيب اٖ ٔسَ ثب 

 .ٕ٘ٛ٘ٝ انّي ؾبظٌبض اؾز يه ٔسَ ذٛة ٘جبيس ثب ػٟبٖ ٚالٕ سفبٚر چٙسا٘ي زاقشٝ ثبقس

ثطاي ٔظبَ اظ .آذطيٗ ٌبْ ٘يع سكريم نحز ٚؾمٓ ّٖٕىطز ٔسَ ثهٛضر سؼطثي ٔي ثبقسْ

يه ثب٘ه ٔطثٌٛ ثٝ ٔكشطيبٖ ٚدبؾد ٞبيي وٝ ثٝ يه ديكٟٙبز ذبل زازٜ ا٘س يه ٔسَ ٔي 
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ؾبظيس وٝ ثط اؾبؼ آٖ ٔكرم ٔي قٛز وٝ وساْ حسؼ ٚا٘شٓبض ثيكشطيٗ ٘عزيىي ضا ثب يه 

 ديكٟٙبز ٔب٘ٙس ديكٟٙبز لجّي زاضز ٚ ايٙىٝ آيب قٕب ٔي سٛا٘يس ثط ايٗ حسؼ اٖشٕبز وٙيس يب ٘ٝ؟

 

 

: DataMiningقاتليتْای 8-

ثبيس سٛػٝ زاقشٝ ثبقيس وٝ زازٜ وبٚي يه اثعاض ػبزٚيي ٘يؿز وٝ ثشٛا٘س زض دبيٍبٜ زازٜ قٕب ثٝ 

ز٘جبَ اٍِٛٞبي ػبِت ثٍطزز ٚ اٌط ثٝ اٍِٛيي ػسيسي ثطذٛضز وطز آٖ ضا ثٝ قٕب اٖالْ وٙس ثّىٝ 

ثٙبثطايٗ . نطفب اٍِٛٞب ٚ ضٚاثٍ ثيٗ زازٜ ٞب ضا ثٝ قٕب اٖالْ ٔي وٙس ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ اضظـ آٟ٘ب

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ . اٍِٛٞبيي وٝ ثٝ ايٗ ٚؾيّٝ وكف ٔي قٛ٘س ثبيس ثب ػٟبٖ ٚالٕ سُبثك زاقشٝ ثبقٙس

 $65/000 ٚ $50/000زازٜ وبٚي ٔي سٛا٘س ثب سٗييٗ ٘طخ زض آٔسٞبيي وٝ ثُٛض ٔظبَ ثيٗ 

اؾز وٝ ثطاي ذطيس ضٚظ٘بٔٝ ذبني زض ٔيبٖ فطٚقٙسٌبٖ اؾز سٗييٗ وٙس وٝ اوظط وبالٞبي 

ٔٛضز ٘يبظ ٔطزْ چٝ ض٘ؼي اظ ليٕز ثٛزٜ ٚوساْ ٞب ٞؿشٙس؟ 

ثٝ ايٗ سطسيت قٕب ٔي سٛا٘يس اظ ٞسف ذطيس ٔطزْ ثسٖٚ ايٙىٝ فبوشٛضٞبيي ثطاي ذطيس وبالٞبي 

ذٛز زض ٘ٓط ثٍيطيس ُّٕٔ قٛيس؟ 

ثطاي سًٕيٗ ثسؾز آٔسٖ ٘شبيغ ثب ٔٗٙي الظْ اؾز وٝ قٕب ثشٛا٘يس زازٜ ٞبي ذٛز ضا سحّيُ 

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زازٜ اي ثباضظقي وٝ  )وٙيس ويفيز ذطٚػي قٕب ثٝ اَالٖبر ذبضع اظ دبيٍبٜ زازٜ 
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ؾشٟٛ٘بي ْبٞطا ثي اضسجبٌ يب ثب اضسجبٌ  (ٔشفبٚر اظ زازٜ ٞبي ٖ٘ٛي زض دبيٍبٜ زازٜ قٕبؾز

اٍِٛضيشٓ ثط .ثؿشٍي ٘عزيىي زاض٘س  (ٔب٘ٙس سبضيد سِٛيس يب ا٘مًبي وبال)٘عزيه ثٝ ثميٝ دبيٍبٜ زازٜ

أب غيط ٖبلال٘ٝ اؾز وٝ ثٝ ٔحهَٛ زازٜ . اؾبؼ حؿبؾيشكبٖ ثٝ زازٜ ٞب ضٚقٟبي ٔشفبٚسي زاض٘س

. وبٚي نطفب ثٝ ثطاي سٕبْ سهٕيٓ ٌيطي ٞبيٕبٖ سىيٝ وٙيٓ

قٕب سطػيحب ثٝ . زازٜ وبٚي ثُٛض اسٛٔبسيه ٚ ثسٖٚ ضٕٞٙبيي لبزض ثٝ وكف ضاٜ حُ ٞب ٘يؿز

 " ٔٗ mailوٕه ثٝ اضسمبي دبؾد زٞي ثٝ زض ذٛاؾز ٞب "ػبي ثيبٖ يه ٞسف ٔجٟٓ ٔب٘ٙس 

قٕب ثبيس اظ زازٜ وبٚي ثطاي يبفشٗ ذهيهٝ ٞبي افطازي وٝ  

ثٝ زضذٛاؾز ٞبي قٕب دبؾد ٔي زٞٙس  : (1)

ثٝ زضذٛاؾز ٞبي قٕب دبؾد زازٜ ٚ ذطيس ظيبزي ٔي وٙٙس  : (2)

اٍِٛ ٞبيي وٝ زازٜ وبٚي ثطاي يبفشٗ ثٝ ايٗ زٚ ٞسف اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس ٔشفبٚر . اؾشفبزٜ وٙيس

. اؾز

اٌط چٝ يه اثعاض ذٛة ثطاي زازٜ وبٚي قٕب ضا اظ ديچيسٌي ٞبي سىٙيىٟبي آٔبضي ضاحز ٔي 

ؾبظز أب ثٝ قٕب ثطاي فٟٕيسٖ وبض ٞبي اثعاضي وٝ ا٘شربة وطزٜ ايس ٚ ٕٞچٙيٗ اٍِٛضيشٕٟبيي وٝ 

ا٘شربثي وٝ قٕب ثطاي اثعاض ٔٛضز ٘يبظ ا٘ؼبْ ٔي زٞيس ٚ . ثط دبيٝ آٖ وبض ٔي وٙس ٘يبظٔٙس اؾز

  .ثٟيٙٝ ؾبظي ٞبيي ضا وٝ قٕب ا٘ؼبْ ٔي زٞيس زض زلز ٚ ؾطٖز وبض ثؿيبض سبطيط زاضز
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: دادُ کاٍی ٍ اًثار دادُ ّا 8-1

اغّت زازٜ اي وٝ ٔٛضز وبٚـ لطاض ٔي ٌيطز اثشسا اظ يه ا٘جبض زازٜ آٔبزٜ قسٜ ثٝ زاذُ يه 

دبيٍبٜ زازٜ وبٚي ٔي سٛا٘س ثٝ . ايٗ وبض ٔعايبي ظيبزي زاضز. دبيٍبٜ زازٜ وبٚي ؾطاظيط ٔي قٛز

 DBMSثٝ قطٌ آ٘ىٝ ا٘جبض زازٜ. ػبي يه ا٘جبض فيعيىي زازٜ يه ا٘جبض ُٔٙمي اظ زازٜ ٞب ثبقس

ضٚ٘س قطح زازٜ قسٜ زض قىُ . ثشٛا٘س زأٙٝ ٞبي ٔٙبثٕ ايبفي اظ زازٜ وبٚي ضا ٘يع دٛقف زٞس

: ظيط آٔسٜ اؾز
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آهار ٍ یادگيری هاضيي  , دادُ کاٍی 8-2

زازٜ وبٚي فٛايسي  اظ ديكطفشٟبي ضقشٝ ٞٛـ ٔهٖٙٛي ضا زض ذٛز ػبي زازٜ اؾز وٝ ٞٓ 

قبُٔ لٛاٖسي ثطاي ٔؿبئُ سكريم اٍِٛ ٚ َجمٝ ثٙسي ٔي ثبقس ٚٞٓ اضسجبَبسي وٝ اظ َطيك 

وبضثطز قجىٝ ٞبي ٖهجي ٚ زضذشٟبي سهٕيٓ ٌيطي ثطاي فٟٓ ٔؿبئُ نٛضر ٔي ٌيطز ٔي 

. ثبقس

زازٜ وبٚي زض ايٗ ظٔيٙٝ زاضاي اٍِٛضيشٓ ٞبي ٘ؿجشب ػسيسي ٔب٘ٙس قجىٝ ٖهجي ٚ زضذز 

سهٕيٓ  ٚضٞيبفز ٞبي ػسيسي ثطاي اٍِٛضيشٓ ٞبي لسيٕيشط ٔب٘ٙس اٍِٛضيشٓ ٞبي سفىيه وٙٙسٜ 

. زاضز

٘ىشٝ ٟٔٓ آ٘ىٝ زازٜ وبٚي وبضثطز ايٗ سىٙيىٟب ضا ثطاي ٔؿبئُ سؼبضي ٔكبثٝ ثبال ثٝ َطيمي وٝ 

ايٗ سىٙيىٟب ضا ثطاي وبضثط ذجطٜ زا٘ف ٚ آٔبضٌيط ٔشرهم لبثُ زؾشطؼ ؾبظز اؾشفبزٜ ٔي 

. قٛز

 کارتردّای دادُ کاٍی 8-3

. زازٜ وبٚي ثٝ ؾطٖز زض حبَ ٔحجٛثيز اؾز ثٝ ذبَط وٕه ٞبي اؾبؾي آٖ

ؾبظٔبٟ٘بي ظيبزي زض حبَ اؾشفبزٜ اظ زازٜ وبٚي ثطاي وٕه ثٝ ٔسيطيز سٕبْ فبظٞبي اضسجبٌ ثب 

افعايف ؾٛز اظ َطيك ٔكشطيبٖ ٔٛػٛز ٚ حفّ , ٔكشطي قبُٔ ثٝ زؾز آٚضزٖ ٔكشطيبٖ ػسيس

ثب سٗييٗ ٔكرهبر يه ٔكشطي ذٛة يه قطوز ٔي سٛا٘س ثب .وطزٖ ٔكشطيبٖ ذٛة ٞؿشٙس
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ثب دطٚ٘سٜ ؾبظي ثطاي ٔكشطي وٝ يه . ٕٞبٖ ٔكرهبر اٞساف آيٙسٜ ذٛيف ضا ديف ثيٙي وٙس

ٔحهَٛ ذبل ضا ذطزي ٔي ٕ٘بيس ايٗ قطوز ٔي سٛا٘س سٛػٝ ذٛز ضا ثٝ ٔكشطيبٖ ٔكبثٟي وٝ 

اظ ايٗ ٔحهَٛ ذطيس ٘ىطزٜ ا٘س ُٔٗٛف زاضز ثب دطٚ٘سٜ ؾبظي ثطاي ٔكشطيب٘ي وٝ ايٗ ؾبظٔبٖ ضا 

سطن وطزٜ ا٘س يه قطوز ٔي سٛا٘س ٔكشطيب٘ي ضا وٝ ذُط ضفشٗ آٟ٘ب ٘يع ٚػٛز زاضز ضا ٍ٘ٝ زاضز 

چطا وٝ ٍٟ٘ساضي يه ٔكشطي ٔٛػٛز ثؿيبض وٓ ٞعيٙٝ سط اظ ثسؾز آٚضزٖ يه ٔكشطي ػسيس 

زازٜ وبٚي اضظقٟبيي ضا اظ َطيك ثطضؾي يه َيف ٚؾيٗي اظ وبضذب٘ٝ ٞب . ٞعيٙٝ ٔي ثطز

قطوشٟبي اضسجبَبر اظ ضاٜ زٚض ٚ وبضر ٞبي اٖشجبضي زٚ قبذٝ ثعضي زض .ديكٟٙبز ٔي وٙس

قطوشٟبي . اؾشفبزٜ اظ زازٜ وبٚي ثطاي سكريم اؾشفبزٜ والٜ ثطزاضا٘ٝ اظ ذسٔبر آٟ٘ب ٔي ثبقٙس

. ثيٕٝ ٚ زضآٔس ٞٓ ٖاللٕٙس ثٝ اؾشفبزٜ اظ ايٗ سىِٙٛٛغي ثطاي وبٞف والٜ ثطزاضي ٔي ثبقٙس

وبضثطزٞبي زاضٚيي ٘ٛاحي ٔفيس زيٍطي ٞؿشٙس وٝ زازٜ وبٚي زض آٟ٘ب زؾز زاضز زازٜ وبٚي ٔي 

. آظٔبيف ٞبي زاضٚيي ٚزضٔبٖ اؾشفبزٜ ٌطزز, سٛا٘س ثطاي سكريم سبطيط اٖٕبَ ػطاحي

قطوشٟبيي وٝ زض ذطيس ٚ فطٚقٟبي ٔبِي فٗبِيز ٔي وٙٙس اظ زازٜ وبٚي ثطاي سٗييٗ قبذهٝ 

ذطزٜ فطٚقٟب اظ زازٜ وبٚي . ٞبي ثبظاض ٚ نٙٗز ثطاي سكريم وبضايي زضآٔس اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس

ثطاي سهٕيٓ زض ٔٛضز ايٙىٝ وساْ ٔحهَٛ زض فطٚقٍبٜ ٞب زض آٔس ظاؾز ثٝ ٔٙٓٛض زؾشطؾي ثٝ 

قطوشٟبي زاضٚيي زض حبَ وبٚـ دبيٍبٟٞبي . اضسمبي ويفيز وبض ذٛز اؾشفبزٜ ثيكشطي ٔي ٕ٘بيٙس

زازٜ ثعضٌي اظ سطويجبر قيٕيبيي ٚ ٔٛاز غ٘شيىي ثطاي وكف ٔٛاز وٝ ٔي سٛا٘ٙس ٌعيٙٝ ذٛثي 

  .ثطاي ؾبذز ثٝ ٖٙٛاٖ زاضٚ ثبقٙس
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: دادُ کاٍی هَفق8-4

اَٚ ايٙىٝ يه فطِٔٛٝ ؾبظي زليك اظ . زٚ ٘ىشٝ ثطاي ٔٛفك ثٛزٖ يه زازٜ وبٚي ٚػٛز زاضز

دؽ اظ ا٘شربة . زٚٔيٗ ٘ىشٝ اؾشفبزٜ اظ زازٜ نحيح اؾز. ٔؿبِٝ اي اؾز وٝ قٕب ثبيس حُ وٙيس

ٖ آزازٜ اي وٝ زض زؾشطؼ قٕبؾز يب قبيس ذطيس زازٜ ذبضػي قٕب ٕٔىٗ اؾز ٘يبظٔٙس قٛيس 

. ضا ثٝ ضٚقٟبيي ا٘شمبَ زازٜ يب زؾشٝ ثٙسي وٙيس

: تحليل ارتثاطات8-5

سحّيُ اضسجبٌ يه ضٞيبفز سٛنيفي ثطاي اوشكبف زازٜ اؾز وٝ ٔي سٛا٘س ثٝ ٔكرم ؾبظي 

زٚ ضٞيبفز ٖبْ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ سحّيُ اضسجبَي .اضسجبَبر ٔيبٖ ٔمبزيط زض دبيٍبٜ زازٜ وٕه ٕ٘بيس

اوشكبف اضسجبَبر لٛا٘يٙي ضا زض ٔٛضز ٔٛاضزي ضا وٝ .اوشكبف اضسجبَي ٚ اوشكبف سٛاِي ٔي ثبقس

سحّيُ ؾجس ٖطيٝ يه .ثبيس ثب ٞٓ زض يه ضٚيساز ْبٞطقٛ٘س ٔب٘ٙس سطاوٙف ذطيس ضا ٔي ِاثس

وكف سٛاِي ثؿيجبض قجيٝ وكف اضسجبٌ اؾز ثب .ٕ٘ٛ٘ٝ قٙبذشٝ قسٜ اظ وكف اضسجبٌ ٔي ثبقس

سٛػٝ ثٝ ايٗ ٘ىشٝ وٝ زض ايٙؼب سٛاِي يه اضسجبٌ اؾز وٝ زض ََٛ يه ثبظٜ ظٔب٘ي نٛضر ٔي 

. ٌيطز

 سبِي يب B ٔمسْ يب َطف ؾٕز چخ ٚ ثٝ A ٘ٛقشٝ ٔي قٛز وٝ ثٝ A=>Bاضسجبَبر ثٝ نٛضر 

اٌط ٔطزْ يه چىف ثرط٘س آٍ٘بٜ "ثطاي ٔظبَ زض لبٖ٘ٛ اضسجبَي .َطف ؾٕز ضاؾز ٔي ٌٛيٙس

.  ٔي ثبقس"ذطيس ٔيد" ٚ ػّٕٝ سبِي "ذطيس چىف" ػّٕٝ ٔمسْ "ٔي سٛا٘ٙس ٔيد ثرط٘س
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ثطاحشي ٔيشٛاٖ ٘ؿجز سطاوٙكٟبيي ضا وٝ قبُٔ ٔٛضز يب ِيؿشي اظٔٛاضز ذبل ٔي ثبقس ثب قٕطزٖ 

سٗساز ٔٛػٛز اظ .ضا سٗييٗ وطز (وٝ زض اَٙؼب ٔٛاضز ٔيد ٞب ٚ چىف ٞبٔي ثبقس)آٟ٘ب سٗييٗ وطز 

يه ٘ٛٔ اضسجبٌ ذبل وٝ زض يه دبيٍبٜ زازٜ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ضا ٔٛػٛزي يب قيٛٔ آٖ ٔٛضز ٔي 

 ٔي "ٔيد ٚ چىف" سبي آٖ قبُٔ 15سطاوٙف  1000اٌط ثطاي ٔظبَ ٌفشٝ قٛز وٝ اظ ٞط .ٌٛيٙس

ٔي سٛا٘س  (ٔظال يه زض ٔيّيٖٛ)يه ٔٛػٛزي وٓ.ذٛاٞس ثٛز%1.5ثبقس ٔٛػٛزي ايٗ اضسجبٌ 

. ثيبٍ٘ط ايٗ ثبقس وٝ اٖ اضسجبٌ ذبل زض دبيٍبٜ زازٜ چٙساٖ ٟٔٓ ٘يؿز

ثطاي وكف لٛا٘يٗ ٔٗٙب زاض ٔب ثبيس ثٝ فطاٚا٘ي ٔشٙبؾت زفٗبر اسفبق ٔٛاضز ٚ سطويجبسكبٖ ٘يع 

 چٙس ثبض اسفبق ٔي افشس؟ثٝ ٖجبضر زيٍط B ٔٛضز Aثبزاقشٗ سٗساز زفٗبر اسفبق ٔٛضز .ثٍٙطيٓ

ٍٞٙبٔي وٝ ٔطزْ يه چىف ٔي ذط٘س چٝ سٗساز اظ ايٗ افطاز ٔيد "ؾٛاَ ايٗ اؾز وٝ ثجيٙيٓ 

. ٞٓ ٔي ذط٘س؟ ٖجبضر زيٍط ثطاي ايٗ ديف ثيٙي قطَي إَيٙبٖ ٘بْ زاضز

فطو وٙيس دبيٍبٜ زازٜ فطيي ٔبٖ ضاثٝ نٛضر ظيط ٚ ثب ػعئيبر ثيكشط ثطاي ثيبٖ ايٗ ٔفبٞيٓ زض 

: ٘ٓط ثٍيطيٓ

 1000:سٕبْ سطاوٙكٟبي ؾرز افعاض 

 50: ٔي ثبقس"چىف "سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 

 80: ٔي ثبقس"ٔيد"سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 

 20: ٔي ثبقس"سرشٝ "سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 
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 15:ٔي ثبقس" ٔيد ٚ چىف"سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 

 10: ٔي ثبقس" ٔيد ٚ سرشٝ "سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 

 10:  ٔي ثبقس" چىف ٚ سرشٝ"سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 

 5: ٔي ثبقس" چىف ٚ سرشٝ ٚ ٔيد "سٗساز سطاوٙكٟبيي وٝ قبُٔ 

: حبَ لبزض ثٝ ٔحبؾجٝ ايٓ

% 1.5;"ٔيد ٚ چىف"ٔٛػٛزي 

% 0.5;" ٔيد ٚ چىف ٚسرشٝ"ٔٛػٛزي 

% 30  ; "ٔيد<;چىف"زضنس إَيٙبٖ 

% 19 ; " چىف<; ٔيد"زضنس إَيٙبٖ 

% 33 ; "سرشٝ<; چىف ٚ ٔيد"زضنس إَيٙبٖ 

% 25 ;" چىف ٚ ٔيد <; سرشٝ"زضنس إَيٙبٖ 
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ثيكشط اظ احشٕبَ  (%30)ثٙبثطايٗ ٔب ٔي ثيٙيٓ وٝ احشٕبَ ايٙىٝ يه ذط٘سٜ چىف ٔيد ٞٓ ثرطز

اضسجبٌ چىف ٚ ٔيد ثٝ ا٘ساظٜ اي .(%19)آٖ اؾز وٝ فطزي وٝ ٔيد ٔي ذطز چىف ٞٓ ثرطز

. ثعضي اؾز وٝ يه لبٖ٘ٛ ثب ٔٗٙي ثبقس

Lift(٘ؿجشب ديكطفز) ٞط چٝ .يىي اظ ٔٗيبضٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي لسضر يه اضسجبٌ اؾزlift ثعضٌشط 

 ثهٛضر ٘ؿجز  lift. اسفبق ثيفشس ثيكشط اؾزB ثط احشٕبَ ايٙىٝ Aثبقس سبطيط اسفبلبر 

:  ٔحبؾجٝ ٔي قٛزBسمؿيٓ ثط فطاٚا٘ي  (A=>Bإَيٙبٖ )

: ثطاي ٔظبَ ٔب

Lift "3.75 :"ٔيد<;چىف 

Lift " 16.5:"سرشٝ <; چىف ٚ ٔيد 

اٍِٛضيشٕٟبي اضسجبٌ ايٗ لٛا٘يٗ ضا ثب ٔٗبزَ ٔطست ؾبظي زازٜ ٍٞٙبْ قٕبضـ زفٗبسي وٝ ٔي 

اططاسي وٝ ٞط يه اظ ايٗ لٛا٘يٗ ٔي . وٙٙس ٔي يبثسسٛا٘ٙس زضنس إَيٙبٖ ٚ ٔٛػٛزي ضا ٔحبؾجٝ 

ايٗ ٔٗيبض ٟٔٓ اؾز ظيطا وٝ . سٛا٘ٙس زاقشٝ ثبقٙس يىي اظ ٔٗيبضٞبي سفبٚر ايٗ اٍِٛضيشٓ ٞبؾز

٘شبيغ سطويجي ثؿيبض ظيبزي اظ سٗساز ثي قٕبضي اظ لٛا٘يٗ ثسؾز ٔي آيس حشي ثطاي ؾجس ٞبي 

ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ أىبٖ , فبوشٛضٞبي ايٕٗ, ثطذي اظ اٍِٛضيشٕٟب يه دبيٍبٜ زازٜ اظ لٛا٘يٗ. ذطيس

ثطاي ٔظبَ سٕبْ اضسجبَبسي وٝ زض آٖ وّٕٝ ثؿشٙي زض لٛا٘يٗ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘شيؼٝ آٔسٜ ٚ )ػؿشؼٛ

. ضا ايؼبز ٔي ٕ٘بيٙس(ضا زاض٘س ٘كبٖ ثسٜ%80فبوشٛضي ثطاثط 
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ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ .اغّت سهٕيٓ ٌيطي زض ٔٛضز وبض ثب لٛا٘يٙي وٝ قٕب وكف وطزٜ ايس زقٛاض اؾز

زض يه ٘مكٝ ذطيس ثطاي ٔكشطيبٖ زض يه فطٚقٍبٜ لطاضزازٖ سٕبْ اػٙبؼ ٔطسجٍ ُٔٙمي ثٝ 

 ٔكشطيبٖ –نٛضر فيعيىي زض وٙبض يىسيٍط ٕٔىٗ اؾز اضظـ وبُٔ ؾجس ذطيس ضا وبٞف زٞس 

ٕٔىٗ اؾز زض ٔؼٕٛٔ اضظـ وٕشطي ذطيس وٙٙس چٖٛ آٟ٘ب ثط ذالف ٘مكٝ ذطيس ٔٛضز ٘ٓط 

زض چٙيٗ حبِشي . قٕب زض حيٗ ضاٜ ضفشٗ زض ٔغبظٜ اػٙبؼ ٔٛضز زِرٛاٜ ذٛز ضا ذطيس ٔي وٙٙس

سمطيت ٚ سحّيُ اضسجبَبر ٕٔٗٛال ثطاي ثسؾز آٚضزٖ ٞط ٌٛ٘ٝ ؾٛزي اظ لٛا٘يٗ ٔطسجٍ ثب ٞٓ 

. ٔٛضز ٘يبظ ذٛاٞس ثٛز

زض قىُ ظيط ٞط . ضٚقٟبي ٌطافيىي ٔي سٛا٘ٙس زض ٕ٘بيف ؾبذشبض اضسجبَبر ٘مف زاقشٝ ثبقٙس

ذٌُٛ اضسجبَي ٔيبٖ ايٗ زايطٜ ٞب . يه اظ زٚايط يه ٔمساض يب يه ضٚيساز ضا ٕ٘بيف ٔي زٞس

ذٌُٛ وّفز سط اضسجبَبر لٛي سط ٚ فطاٚاٖ سطي ضا ٕ٘بيف ٔي . يه اضسجبٌ ضا ٘كبٖ ٔي زٞٙس

  .زٞٙس
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سلسلِ هراتثی از اًتخاب ّا -(10)ضکل ضوارُ 

. ٞسف زازٜ وبٚي سِٛيس زا٘ف ػسيسي اؾز وٝ وبضثط ثشٛا٘س ثط اؾبؼ آٖ وبض ذٛز ضا ػّٛ ثطز

ايٗ وبض ثٛؾيّٝ ؾبذشٗ ٔسِي اظ ػٟبٖ ٚالٗي ثط دبيٝ زازٜ ٞبيي وٝ اظ ٔٙبثٕ ٌٛ٘بٌٖٛ ثسؾز ٔي 

سبضيد ٔطثٌٛ ثٝ ٞط , آيس نٛضر ٌيطز وٝ ايٗ ٔٙبثٕ ٔي سٛا٘س قبُٔ سطاوٙكٟبي ٕٞبًٞٙ

زازٜ وٙشطَ فطآيٙس ٚ دبيٍبٜ زازٜ ٞبي ٔطسجٍ ذبضػي ٔب٘ٙس , اَالٖبر ٕ٘بيف ٌطافيىي, ٔكشطي

٘شيؼٝ ٔسَ ؾبظي يه ؾطي سٛييحبر زض ٔٛضز اٍِٛٞب ٚ . ثبقس... اَالٖبر اٖشجبض ازاضي ٚ 

اضسجبَبر زازٜ اي وٝ ٔي سٛا٘س ثٝ نٛضر ُٕٔئٙي ػٟز ديف ثيٙي آيٙسٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 

. ٌيطز

ثطاي ػٌّٛيطي اظ ؾطٌطزا٘ي زض ٔطاحُ ٔرشّف زازٜ وبٚي ايؼبز سهٛيطي اظ ؾّؿّٝ ٔطاسجي اظ 

ا٘شربثبر ٚ سهٕيٓ ٞب وٝ ٘يبظ ٔٙس آٖ ٞؿشيس زض شٞٗ لجُ اظ قطٚٔ وبض ثٝ قٕب وٕه ذٛاٞس 

: وطز
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ّذف کار - 

ًَع پيص تيٌی  - 

ًَع هذل اًتخاتی - 

الگَریتن - 

هحصَل - 

: اِٚيٗ ٌبْ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٞسف وبض ٔي ثبقس 

ٞسف ٟ٘بيي اظ ػؿشؼٛي ايٗ زازٜ چيؿز؟ ثطاي ٔظبَ ػٟز يبفشٗ اٍِٛٞبي ٔفيسي زض زازٜ 

ذٛز ثطاي ايٗ وٝ ثٝ قٕب وٕه وٙس ٔكشطيبٖ ذٛز ضا حفّ وٙيس قٕب ثبيس يه ٔسَ ثطاي ديف 

ثيٙي ؾٛزثركي ثٝ ٔكشطي ٚ ٔسَ زيٍطي ثطاي قٙبؾبيي ٔكشطيب٘ي وٝ آ٘ؼب ضا سطن وطزٜ ا٘س 

زا٘ف قٕب اظ احشيبػبر ٚ اٞساف ؾبظٔب٘شبٖ قٕب ضا ثٝ ؾٕز فطِٔٛٝ وطزٖ اٞساف . َطاحي وٙيس

. ٔسِٟبيشبٖ ضإٞٙبيي ذٛاٞس وطز

: ٌبْ ثٗسي سهٕيٓ زض ٔٛضز ا٘شربة ٖ٘ٛي ديف ثيٙي وٝ اظ ٕٞٝ ٔٙبؾت سط اؾز ٔي ثبقس

. سٗييٗ ايٗ وٝ ايٗ ٔٛضز ذبل زض وساْ والؼ يب زؾشٝ لطاض ٔي ٌيطز: َجمٝ ثٙسي (1)

اٌط ٔشغيطي ثبقس وٝ ثب ظٔبٖ )حسؼ ظزٖ ايٙىٝ يه ٔشغيط چٝ ٔمساض ٖسزي ذٛاٞس زاقز (2)

زض ٔظبَ ثبال قٕب ٔي سٛا٘يس اظ ايٗ .(سغييط وٙس ايٗ وبض حسؼ ؾطيٟبي ظٔب٘ي ٘بٔيسٜ ٔي قٛز
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حسؼ ثطاي ديف ثيٙي ٔمساض ؾٛززٞي ٚ َجمٝ ثٙسي ثطاي ديف ثيٙي ايٙىٝ وساْ ٔكشطيبٖ ٕٔىٗ 

. اؾز ذطيس قٕب ضا سطن وٙٙس اؾشفبزٜ وٙيس

: حبال ٘ٛثز ثٝ ٘ٛٔ ٔسَ ٔي ضؾس

وٝ ٖجبضر اؾز اظ يه قجىٝ ٖهجي ثطاي ا٘ؼبْ حسؼ فٛق اِصوط ٚ يه زضذز سهٕيٓ ثطاي 

سحّيُ سفىيىي ٚ , ٔسِٟبي آٔبضي ؾٙشي ٘يع ثطاي ا٘شربة اظ ٔسِٟبي ِٕٔٗٛي ذُي . َجمٝ ثٙسي

اٍِٛضيشٕٟب ٚ )ٟٕٔشطيٗ ٘ٛٔ ايٗ ٔسِٟب ثطاي زازٜ وبٚي زض ثرف ثٗس . حسؼ ُٔٙمي ٚػٛز زاضز

. سٛييح زازٜ ٔي قٛز(ٔسِٟبي زازٜ وبٚي

قٕب ٔي سٛا٘يس ثب اؾشفبزٜ اظ . اٍِٛضيشٕٟبي ظيبزي ثطاي ؾبذز ٔسِٟبيشبٖ زض زؾشطؼ ٞؿشٙس

ثطاي زضذز سهٕيٓ قٕب ٔي سٛا٘يس اظ ٔيبٖ َطق . سٛاثٕ قٗبٖي يب ا٘شكبضي قجىٝ ٖهجي ثؿبظيس

cart ,c5.0 ,Quest,CHAIDثطذي اظ ايٗ اٍِٛضيشٓ ٞب زض ٔسِٟب ٚ .  يىي ضا ا٘شربة وٙيس

. اٍِٛضيشٕٟبي زازٜ وبٚي سٛييح زازٜ قسٜ اؾز

ٍٞٙبْ ا٘شربة يه ٔحهَٛ زازٜ وبٚي ثبيس سٛػٝ زاقز وٝ ايٗ ٔحهٛالر ديبزٜ ؾبظيٟبي 

ٔرشّفي اظ يه اٍِٛضيشٓ ذبل زاض٘س حشي اٌط ايٗ اٍِٛضيشٓ ثطاي ٕٞٝ آٟ٘ب ٘بْ يىؿب٘ي زاقشٝ 

ايٗ سفبٚسٟب زض ديبزٜ ؾبظي ٔي سٛا٘س ثط ضٚي ٔكرهٝ ٞبي لبثُ اؾشفبزٜ ٔب٘ٙس اؾشفبزٜ اظ . ثبقس

حبفٓٝ ٚ شذيطٜ زازٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثط ضٚي ٔكرهٝ ٞبي وبضايي ٔب٘ٙس ؾطٖز ٚ زلز سبطيط 

. ثٍصاض٘س
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ثؿيبضي اظ اٞساف سؼبضي ثٝ ثٟشطيٗ قىُ ثٝ ٚؾيّٝ ؾبذز ا٘ٛأ ٔرشّفي اظ ٔسِٟب ثب اؾشفبزٜ اظ 

قٕب ٕٔىٗ اؾز سب ظٔب٘ي وٝ ضاٜ ٞبي ٔرشّفي ضا . اٍِٛضيشٕٟبي ٔرشّف ثٝ زؾز ٔي آيٙس

  .أشحبٖ ٘ىٙيس لبزض ٘جبقيس سٗييٗ  وٙيس وساْ ٘ٛٔ ٔسَ ثٟشطيٗ اؾز

 

 طثقِ تٌذی 9-

ٔؿبئُ َجمٝ ثٙسي ثٝ قٙبؾبيي ذهٛنيبسي ٔٙؼط ٔي قٛ٘س وٝ ٔكرم ٔي ٕ٘بيٙس ٞط ٔٛضز ثٝ 

ايٗ اٍِٛ ٞٓ ٔي سٛا٘س ثطاي فٟٓ زازٜ ٔٛػٛز ٚ ٞٓ ثطاي ديف ثيٙي ايٙىٝ .وساْ ٌطٜٚ سّٗك زاضز

ديف  ثطاي ٔظبَ قٕب ٕٔىٗ اؾز ثرٛاٞيس .ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ػسيس چٍٛ٘ٝ وبض ٔي وٙس اؾشفبزٜ قٛز

اقربل ثطاي دبؾرٍٛيي ثٝ زضذٛاؾز يه ٔيُ ٔؿشميٓ وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ  ثيٙي وٙيس وٝ آيب

يه زؾشٍبٜ سّفٗ ثب ٔؿبفز ظيبز آؾيت ثطؾب٘س ٔي سٛا٘ٙس ٌطٜٚ ثٙسي قٛ٘س يب ثطاي يه ُٖٕ 

. ػطاحي ثبيس ٌطٜٚ ثٙسي قٛ٘س

سب يٚ ٟ٘ب (ٔٛاضز)ِٝ أشحبٖ وطزٖ زازٜ َجمٝ ثٙسي قسٜيزازٜ وبٚي ٔسِٟبي َجمٝ ثٙسي ضا ثٛؼ

 ٔٛاضز ٔٛػٛز ٔي سٛا٘س اظ يه دبيٍبٜ زازٜ سبضيري ٖيا .ػبز ٔي وٙسيـ ٌٛ اين اٍِٛي حيافشٗ ي

٘بقي قٛز ٔب٘ٙس اَالٖبر افطازي وٝ سحز ٔٗبِؼٝ زاضٚيي ذبني ٞؿشٙس ٚ يب ثٝ ؾٕز يه 

يب ايٙىٝ اظ سؼطثٝ ٞبيي وٝ َي آٖ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ سٕبْ .ذسٔز ثب ٔؿبفز زٚض ػصة قسٜ ا٘س

دبيٍبٜ زازٜ زض ػٟبٖ ٚالٗي سؿز قسٜ ثبقس ٚ ٘شبيغ آٖ ثطاي ايؼبز يه ٌطٜٚ ثٙس اؾشفبزٜ قسٜ 
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ثطاي ٔظبَ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ِيؿشي اظ ديبٟٔب ثٝ ٖٙٛاٖ ديكٟٙبز فطؾشبزٜ ذٛاٞس قس . ثبقٙس ٔٙشغ قٛز

ٚ ٘شبيغ ديبْ ضؾب٘ي ثطاي ؾبذز يه ٔسَ َجمٝ ثٙسي ػٟز ثىبض ٌطفشٝ قسٖ زض سٕبْ دبيٍبٜ 

. زازٜ اؾشفبزٜ ذٛاٞس قس

حذس تازگطتی  9-1

حسؼ ثبظٌكشي اظ زازٜ ٞبي ٔٛػٛز ثطاي ديف ثيٙي ايٗ وٝ ٔمبزيط زازٜ ٞبي زيٍط چٝ ذٛاٞس 

زض ؾبزٜ سطيٗ حبِز حسؼ ٔصوٛض اظ سىٙيىٟبي آٔبضي ٔب٘ٙس حسؼ ذُي . ثٛز اؾشفبزٜ ٔي وٙس

. ٔشبؾفب٘ٝ ثؿيبضي اظ ٔؿبئُ ػٟبٖ ٚالٕ سهٛيطي ذُي اظ ٔمبزيط لجّي ٘يؿشٙس. اؾشفبزٜ ٔي وٙس

اضظـ ؾٟبْ ٚ ٘طخ ٚضقىؿشٍي ٔحهَٛ ثطاي ديف , اضظـ فطٚـ, ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمبزيط فطٚـ

ثيٙي ؾرز ٔي ثبقس ظيطا آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾز ثط فُٗ ٚ ا٘فٗبالر ديچيسٜ حبنُ اظ چٙسيٗ ٔشغيط 

ثٙبثطايٗ سىٙيىٟبي ديچيسٜ سطي ٕٔىٗ اؾز ثطاي ديف ثيٙي . ديف ثيٙي وٙٙسٜ ٔشىي ثبقٙس

ا٘ٛأ ٔسَ يىؿبٖ اغّت ٔي سٛا٘ٙس ٞٓ ثطاي حسؼ ثبظٌكشي . ٔشغيطٞبي آيٙسٜ يطٚضي ثبقٙس

زضذشٟبي ) CARTثطاي ٔظبَ اٍِٛضيشٓ زضذز سهٕيٓ . ٚٞٓ ثطاي َجمٝ ثٙسي اؾشفبزٜ قٛ٘س

ٞٓ ثطاي ؾبذز زضذشٟبي حسؼ ٚ ٞٓ ثطاي ؾبذز زضذشٟبي َجمٝ (حسؼ َٚجمٝ ثٙسي 

قجىٝ ٞبي ٖهجي ٞٓ ٔي سٛا٘ٙس ٞط زٚ ٘ٛٔ ٔسَ ٘بْ ثطزٜ قسٜ ضا ايؼبز . ثٙسي ثٝ وبض ٔي ضٚز

. ٕ٘بيٙس
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سری ّای زهاًی 9-2

ؾطي ٞبي ظٔب٘ي ديف ثيٙي وٙٙسٜ ٔمبزيطي ضا وٝ ٞٙٛظ ٔمساضقبٖ ٔكرم ٘يؿز ثط اؾبؼ يه 

ٔب٘ٙس حسؼ ثبظٌكشي ايٗ ضٚـ ٞٓ اظ . ؾطي اظ ديكٍٛٞبي ٔشغيط ثب ظٔبٖ ديف ثيٙي ٔي وٙٙس

ٔسِٟب ثبيس ذٛال ٔٙحهط . ٘شبيغ ّْٔٗٛ لجّي ثطاي اٖٕبَ ديكٍٛيي ٞبي ثٗسي اـ ثٟطٜ ٔي ثطز

ثفطز ظٔبٖ ّٖي اِرهٛل ؾّؿّٝ ٔطاست زٚضٜ ٞبي ظٔب٘ي ٔب٘ٙس زٚضٜ ٞبي فهّي سبطيطار 

سمٛيٕي ٔب٘ٙس سُٗيالر ٔحبؾجبر سبضيري ٚ ٔالحٓبر ذبل ٔب٘ٙس سُجيك ٌصقشٝ ثب حبَ ضا 

. شذيطٜ ٕ٘بيٙس

درخت ّای اًتخاب 9-3

زضذز ٞبي ا٘شربة ضاٞي ثطاي ٕ٘بيف يه ؾطي اظ لٛا٘يٗ وٝ ثٝ يه والؼ يب ٔمساض ٔٙؼط 

ثطاي ٔظبَ قٕب ٕٔىٗ اؾز ثرٛاٞيس زضذٛاؾشٟبي ٚاْ ضا ثطحؿت ضيؿه . ٔي قٛز ٔي ثبقٙس

قىُ ثٗس يه ٔسَ ؾبزٜ اظ يه زضذز ا٘شربة ثٝ ٕٞطاٜ . اٖشجبض ذٛة يب ثس َجمٝ ثٙسي وٙيس

قبذٝ ٞب ٚ ثطٌٟبي آٖ وٝ ايٗ ٔؿبِٝ , سٛييح زض ٔٛضز سٕبْ ثؿشٝ ٞبي دبيٝ آٖ يٗٙي ٌطٜ ا٘شربة

. ضا حُ ٔي وٙس ٘كبٖ ٔي زٞس
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( 11)قىُ قٕبضٜ 

اِٚيٗ ثؿشٝ ٌطٜ ثباليي سهٕيٓ يب ضيكٝ ٔي ثبقس وٝ يه ثطضؾي ػٟز ثطلطاضي قطٌ ذبني 

٘شبيغ ايٗ ثطضؾي ٔٙؼط .  ٔي ثبقس”Income>$40,000“ٌطٜ ضيكٝ زض ايٗ ٔظبَ . ٔي ٕ٘بيس

زض .ٔي قٛز وٝ زضذز ثٝ زٚقبذٝ سمؿيٓ ٌطززوٝ ٞط يه ٘كبٖ زٞٙسٜ ػٛاثٟبي ٕٔىٗ اؾز

ايٗ ٔٛضز ثطضؾي قطٌ ٔصوٛض ٔي سٛا٘س زاضاي ػٛاة ذيط يب ثّٝ ثبقس زض ٘شيؼٝ زٚ قبذٝ 

. زاضيٓ

ثطاي ٔظبَ . ثطاؾبؼ ٘ٛٔ اٍِٛضيشٓ ٞط ٌطٜ ٔي سٛا٘س زٚ يب سٗساز ثيكشطي قبذٝ زاقشٝ ثبقس

CARTچٙيٗ زضذشي يه زضذز زٚزٚيي . زضذشٟبيي ثب سٟٙب زٚقبذٝ زض ٞط ٌطٜ سِٛيس ٔي وٙس

. ٔي ثبقس

ٔسِٟبي ٔرشّف زضذز سهٕيٓ ثُٛض ٖٕٛٔي زض زازٜ وبٚي ثطاي وبٚـ زازٜ ٚ ثطاي اؾشٙشبع 

يه . زضذز ٚ لٛا٘يٗ آٖ وٝ ثطاي ديف ثيٙي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س

 ,CHAIDسٗساز اظ اٍِٛضيشٕٟبي ٔرشّف ٔي سٛا٘ٙس ثطاي ؾبذز زضذشٟبي سهٕيٓ قبُٔ 

CART,Quest ٚ C5.0ثىبض ضٚ٘س  .
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ا٘ساظٜ زضذز ٔي سٛا٘س اظ َطيك لٛا٘يٗ ٔشٛلف قٛ٘سٜ وٝ ضقس زضذز ضا ٔحسٚز ٔي وٙٙس 

  .وٙشطَ قٛز

  . سئٛضي ثيع ●

زض ايٗ ضٚـ والؼ . سئٛضي ثيع يىي اظ ضٚـ ٞبي آٔبضي ثطاي َجمٝ ثٙسي ثٝ قٕبض ٔي آيس 

 . ٞبي ٔرشّف ، ٞط وساْ ثٝ قىُ يه فطييٝ زاضاي احشٕبَ زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔي قٛ٘س

ٞط ضوٛضز آٔٛظقي ػسيس ، احشٕبَ زضؾز ثٛزٖ فطييٝ ٞبي ديكيٗ ضا افعايف ٚ يب وبٞف ٔي 

زٞس ٚ زض ٟ٘بيز ، فطييبسي وٝ زاضاي ثبالسطيٗ احشٕبَ قٛ٘س ، ثٝ ٖٙٛاٖ يه والؼ زض ٘ٓط 

ايٗ سىٙيه ثب سطويت سئٛضي ثيع ٚ ضاثُٝ ؾججي ثيٗ . ٌطفشٝ قسٜ ٚ ثطچؿجي ثط آٟ٘ب ظزٜ ٔي قٛز 

 . زازٜ ٞب ، ثٝ َجمٝ ثٙسي ٔي دطزاظز

  . ضٌطؾيٖٛ ●

ٞسف اظ ضٌطؾيٖٛ ، . ضٌطؾيٖٛ ٘يع يىي اظ ضٚـ ٞبي آٔبضي ثطاي َجمٝ ثٙسي ثٝ قٕبض ٔي آيس 

ضٌطؾيٖٛ ثٝ زٚ . ديف ثيٙي ٔمساض يه ٔشغيط ديٛؾشٝ ثط اؾبؼ ٔمبزيط ٔشغيط ٞبي زيٍط اؾز 

 . زؾشٝ ذُي ٚ غيط ذُي سمؿيٓ ٔي قٛز

ثطاي ٔظبَ ٔي سٛاٖ ديف ثيٙي ٔيعاٖ فطٚـ يه ٔحهَٛ ػسيس ضا ثط اؾبؼ ٔيعاٖ سجّيغبر 

 . نٛضر ٌطفشٝ ثط ضٚي آٖ ، اظ ضٚـ ضٌطؾيٖٛ ا٘ؼبْ زاز

ثٝ ػع ضٚـ ٞبي شوط قسٜ ، ضٚـ ٞبي زيٍطي ٘يع ثطاي َجمٝ ثٙسي ٔٛػٛز اؾز وٝ ٔي سٛاٖ 

ٚ اٍِٛضيشٓ غ٘شيه  K_ Nearest Neighborhood  ،Case_ Based Reasoning ثٝ
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 . اقبضٜ وطز

  . ٌطٜٚ ثٙسي زازٜ ٞب ●

 )ثٝ فطايٙس زؾشٝ ثٙسي اقيبي فيعيىي يب ا٘شعاٖي ثٝ والؼ ٞبيي اظ اقيبء ٔشكبثٝ ، ٌطٜٚ ثٙسي 

 . ٔي ٌٛيٙس (َجمٝ ثٙسي ثسٖٚ ٘بْط 

ايٗ ضٚـ ثب سفىط سمؿيٓ ٚ حُ ، . ٌطٜٚ ثٙسي ػعٚ ضٚـ ٞبي سكطيح وٙٙسٜ ثٝ حؿبة ٔي آيس 

ثٝ زؾشٝ ثٙسي زازٜ ٞبي ٔٛػٛز زض يه ؾيؿشٓ ثعضي دطزاذشٝ ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ ِٔٛفٝ ٞبي وٛچه 

 . سط سمؿيٓ ٔي وٙس

يه ٌطٜٚ ثٙسي ضا ظٔب٘ي ٔٙبؾت ٌٛيٙس وٝ اقيبي زازٜ اي زضٖٚ ٞط ٌطٜٚ ثؿيبض ثٝ يىسيٍط 

ٔٗيبض قجبٞز ٚ سفبٚر ثيٗ  . قجيٝ ثٛزٜ ٚ ثب اقيبي ٌطٜٚ ٞبي زيٍط سفبٚر ثؿيبض زاقشٝ ثبقٙس

ثؿشٝ ثٝ ٘ٛٔ زازٜ ، سٛاثٕ فبنّٝ  . اقيبي زازٜ اي سٛؾٍ يه سبثٕ فبنّٝ ٔكرم ٔي قٛز

، سبثٕ فبنّٝ  Minkowski ٔشفبٚسي ٔٛػٛز اؾز وٝ اظ آٖ ػّٕٝ ٔي سٛاٖ ثٝ سبثٕ فبنّٝ

زض ازأٝ ثٝ ضٚـ ٞبي ٔرشّف ثطاي ٌطٜٚ ثٙسي زازٜ ٞب . اقبضٜ وطز  Jaccark الّيسؾي يطيت

 .دطزاذشٝ ٔي قٛز

 ثرف ثٙسي  ●

ايٗ وبض . ٌطٜٚ ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز  k قيء ثٝ n ثب D زض ايٗ سىٙيه يه ثرف ثٙسي اظ دبيٍبٜ زازٜ

ضٚـ ٞبي ٔرشّفي اظ . سٛؾٍ ٔٗيبضي وٝ ثطاي ٌطٜٚ ثٙسي زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ ، ا٘ؼبْ ٔي قٛز 

ثطاي زؾشٝ ثٙسي  K_ means  ،K_ medoids  ،PAM  ،CLARA  ٚCLARANS ػّٕٝ
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 . ٔٛػٛز اؾز

  . ؾّؿّٝ ٔطاسجي ●

ايٗ ضٚـ ثٝ  . ايٗ سىٙيه اظ فبنّٝ ٔبسطيؿي ثٝ ٖٙٛاٖ قطٌ ٌطٜٚ ٌطٜٚ ثٙسي اؾشفبزٜ ٔي وٙس

ػبي ٔكرم وطزٖ سٗساز ٌطٜٚ ٞب زض اثشساي وبض ، احشيبع ثٝ يه قطٌ ذبسٕٝ ثطاي دبيبٖ زازٖ 

 . ثٝ ّٖٕيبر ٌطٜٚ ثٙسي زاضز

 ضٚـ ٞبي ٔرشّفي ٘يع ثطاي ايٗ سىٙيه ُٔطح قسٜ اؾز وٝ اظ آٖ ػّٕٝ ٔي سٛاٖ ثٝ ضٚـ

AGNES  ،DLANA  ،BLRCH  ،CURE ٚ CHAMELEON اقبضٜ وطز . 

  . ٌطٜٚ ثٙسي ثط اؾبؼ سطاوٓ ●

زٚ . زض ايٗ سىٙيه ، ٌطٜٚ ثٙسي ثط اؾبؼ ٔيعاٖ سطاوٓ ٘مبٌ ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ ٔكرم ٔي قٛز 

ٔكرم وٙٙسٜ ٔبوعيٕٓ  Eps زض ايٗ سىٙيه زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔي قٛز وٝ Eps ٚ MinPts دبضأشط

 . اؾز Eps ٔكرم وٙٙسٜ ٔيٕٙٓ سٗساز ٘مبٌ زضٖٚ ٕٞؿبيٍي MinPts قٗبٔ ٕٞؿبيٍي ٚ

٘يع زض ايٗ  DBSCAN  ،OPTLCS  ،DENCLUE ٚ CLlQUE ضٚـ ٞبي ٔرشّفي ٘ٓيط

  . ديٛ٘سي لٛا٘يٗ وبٚـ ●.سىٙيه ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز

 . يىي زيٍط اظ سىٙيه ٞبي زازٜ وبٚي ، وبٚـ لٛا٘يٗ ديٛ٘سي اؾز

اظ ػّٕٝ وبضٞبيي وٝ وبٚـ لٛا٘يٗ ديٛ٘سي ثطاي ٔب ا٘ؼبْ ٔي زٞس ٔي سٛاٖ ثٝ ديسا وطزٖ 

ٚاثؿشٍي ٞب ٚ ٕٞجؿشٍي ٞب ٚ ٕٞجؿشٍي ٞبي ٔٛػٛز زض ثيٗ زازٜ ٞب ، يبفشٗ اٍِٛٞبيي وٝ غبِجب 

زض ثيٗ زازٜ ٞب ٚػٛز زاض٘س ٚ ٕٞچٙيٗ ديسا وطزٖ يه ؾطي ؾبذشبض ؾججي زض ثيٗ آيشٓ ٞب ٚ 
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لجُ اظٔٗطفي اٍِٛضيشٓ ٞبي . اقيبي ٔٛػٛز زض دبيٍبٜ زازٜ ٞبي سٗبّٔي ٚ ضاثُٝ اي اقبضٜ وطز 

  . ٔطثٌٛ ثٝ وبٚـ لٛا٘يٗ ديٛ٘سي ، ٘يبظ ثٝ ٔٗطفي يه ؾطي ٔفبٞيٓ دبيٝ اؾز

ٕ٘بيف  ltemSet = { X2، X1،...} ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبي ٔٛػٛز زض يه دبيٍبٜ اَالٖبسي ثب .1

 . زازٜ ٔي قٛ٘س

ٔكرم ٔي  Support ٚ Confidence اؾز ، زٚ ٔمساض Y -> X ثطاي ٞط لبٖ٘ٛ ثٝ قىُ .2

 . قٛز

3. Support ٖاحشٕبَ ٚػٛز ٕٞعٔب X ٚ Y ثٝ نٛضر سٛاْ زض سطاوٙف اؾز . 

4. Confidence آ٘ىٝ سطاوٙف زاضاي  احشٕبَ قطَي اؾز ثطاي X زاضاي ، Y ٘يع ثبقس . 

ثٝ نٛضر سٛاْ  X ٚ Y ثسيٗ ٔٗٙي اؾز وٝ ( S=50% ٚ C=66.7% ) ثب Y -> X ثٙبثطايٗ لبٖ٘ٛ

زض  X  زضنس اظ سطاوٙف ٞب ، ٞط ػب7/66 زضنساظ وُ سطاوٙف ٞب ٚػٛز زاض٘س ٚ زض 50زض 

وبٚـ لٛا٘يٗ ديٛ٘سي زض دبيٍبٜ زازٜ ٞب . ٘يع حًٛض زاقشٝ اؾز  Yسطاوٙف حًٛض زاقشٝ ، 

 : قبُٔ زٚ ٔطحّٝ ظيط اؾز

ثبالسط  Support ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبيي وٝ زاضاي ٔمساض )وكف ثعضي سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞب  .1

 . ( اظ يه ٔمساض ذبل ثبقٙس

 . اؾشفبزٜ اظ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبي وكف قسٜ زض ٔطحّٝ لجُ ٚ ؾبذز لٛا٘يٗ ديٛ٘سي .2

ثٝ َٛض وّي ثيكشط وبضٞب ثطاي ثٟيٙٝ وطزٖ اػطاي ٔطحّٝ اَٚ يٗٙي وكف ثعضي سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ 

آيشٓ ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز ، ظيطا ثب زاقشٗ ثعضي سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ، ديسا وطزٖ لٛا٘يٗ ثٝ نٛضر 
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زض ازأٝ ثٝ ٔٗطفي اٍِٛضيشٓ ٞبي ٔرشّف اضائٝ قسٜ ثطاي وكف . ٔؿشميٓ ، ٕٔىٗ ٔي قٛز 

 . ثعضي سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٔي دطزاظيٓ

● Apriori  

 ٚ Supportٞسف زض ايٗ اٍِٛضيشٓ ، ديسا وطزٖ ثعضي سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ اؾز وٝ حسالُ 

Confidence  زٚ فطو ظيط زض ايٗ اٍِٛضيشٓ زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔي قٛز. ضا ضٖبيز وٙس : 

يٗٙي اٌط فطيبً  ) . ٞط ظيط ٔؼٕٖٛٝ اظ يه ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ سىطاض قٛ٘سٜ ، سىطاض قٛ٘سٜ اؾز .1

 (. ٘يع سىطاض قٛ٘سٜ اؾز { b  ،a } سىطاض قٛ٘سٜ ثبقس ، آٍ٘بٜ ٔؼٕٖٛٝ { c  ،b  ،a } ٔؼٕٖٛٝ

 } يٗٙي اٌط فطيبً ٔؼٕٖٛٝ ). ٞط فٛق ٔؼٕٖٛٝ اظ يه ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ سىطاض ٘كٛ٘سٜ ، اؾز  .2

b  ،a } ٖٕٝٛسىطاض قٛ٘سٜ ٘جبقس ، آٍ٘بٜ ٔؼ { c  ،b  ،a } ٘يع سىطاض قٛ٘سٜ ٘يؿز . ) 

 ثٝ ايٗ نٛضر اؾز وٝ زض ٞط ثبض ، يه ؾطي ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ثعضي ثب ََٛ Apriori اٍِٛضيشٓ

K+1 ََٛ ضا اظ ضٚي ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبي وب٘سيس ثب K  ٔي ؾبظز ٚ ايٗ وبض ضا سب ضؾيسٖ ثٝ يه

ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبي وب٘سيس زض ٞط زفٗٝ ثب يطة . ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ثب ثيكشطيٗ ََٛ ا٘ؼبْ ٔي زٞس 

ٔؼٕٖٛٝ وب٘سيس زض ذٛزـ ثٝ زؾز ٔي آيس اظ ٔكىالر ايٗ ضٚـ ٔي سٛاٖ ثٝ حؼٓ ثؿيبض 

ثبالي سطاوٙف ٞبي ٔٛػٛز زض دبيٍبٜ زازٜ ، َٛال٘ي ثٛزٖ ظٔبٖ ػؿز ٚ ػٛي آٟ٘ب زض ٞط ثبض ٚ 

ايسٜ ٞبي ُٔطح قسٜ ثطاي ثٟيٙٝ ؾبظي اٍِٛضيشٓ . سٗساز ظيبز وب٘سيسٞب زض ٞط ٔطحّٝ اقبضٜ وطز 

Apriori ٖجبضسٙس اظ : 

 . وبٞف سٗساز زفٗبر ػؿز ٚ ػٛ زض دبيٍبٜ زازٜ سطاوٙكي .1

 . وبٞف سٗساز وب٘سيسٞب .2
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 . Support ؾبزٜ وطزٖ قٕبضـ ثطاي .3

● DHP  

ثٛزٜ ٚ سٟٙب سفبٚر آٖ زض ايؼبز ٔؼٕٖٛٝ وب٘سيس زض ٞط  Apriori ايٗ ضٚـ ٔكبثٝ ثب اٍِٛضيشٓ

ٔؼٕٖٛٝ وب٘سيس ، ثب يطة ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ثعضي ثٝ زؾز  Apriori زض ضٚـ. ٔطحّٝ اؾز 

ثطاي ؾبذز ٔؼٕٖٛٝ  DHPأب زض ضٚـ . آٔسٜ سب ايٗ ٔطحّٝ زض ذٛزـ ، ثٝ ٚػٛز آٔس 

اؾشفبزٜ ٔي قٛز ٚ سٟٙب يه ؾطي اظ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ  hash وب٘سيس زض ٞط ٔطحّٝ ، اظ يه ػسَٚ

 . ٞبي ٔٛػٛز زض حبنًّطة ثٝ ٖٙٛاٖ ٔؼٕٖٛٝ وب٘سيس دصيطفشٝ ٔي قٛز

 (. ثبالسطي ٞؿشٙس Support ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبيي وٝ زاضاي )

. ضا ثٟجٛز ٔي ثركس  Apriori ثب اؾشفبزٜ اظ وبٞف سٗساز وب٘سيسٞب ، اٍِٛضيشٓ DHP اٍِٛضيشٓ

سٗساز ػؿز  DlC ُٔطح قسٜ ا٘س ؛ ضٚـ Apriori ضٚـ ٞبي زيٍطي ٘يع ثطاي ثٟجٛز اٍِٛضيشٓ

دبيٍبٜ زازٜ ضا ثٝ زٚ لؿٕز سمؿيٓ وطزٜ ٚ  Partition ٚ ػٛ ٞب ضا وبٞف ٔي زٞس ، ضٚـ

زضٞط وساْ ثٝ ز٘جبَ ثعضي سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٔحّي ٔي ٌطزز ٚ زض ٟ٘بيز ثط اؾبؼ آٟ٘ب ثعضي 

  . سطيٗ ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ وّي ضا ديسا ٔي وٙس

ٞط زفٗٝ يه ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شربة وطزٜ ٚ ثعضي سطيٗ  Sampling ضٚـ

ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ضا ديسا ٔي وٙس ٚ ؾذؽ ٔطظٞبي ٔؼٕٖٛٝ ضا ثطضؾي وطزٜ ٚ دبيٍبٜ ضا ثطاي 

 . ٔؼٕٖٛٝ آيشٓ ٞبي ثعضي سط ، ػؿز ٚ ػٛ ٔي وٙس

  . ذالنٝ ؾبظي ٚ وّي ٍ٘طي زازٜ ٞب زض ؾُٛح ٔرشّف●

يىي زيٍط اظ ضٚـ ٞبي زازٜ وبٚي ، ذالنٝ ؾبظي ٚ وّي ٍ٘طي زازٜ ٞب زض ؾُٛح ٔرشّف 
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ثطاي . ثٝ َٛض وّي اغّت زازٜ ٞبي ٔٛػٛز زض دبيٍبٜ زازٜ زاضاي ػعئيبر فطاٚا٘ي ٞؿشٙس . اؾز 

ٔظبَ زض دبيٍبٜ زازٜ فطٚـ ، ضاثُٝ وبال قبُٔ فيّسٞبي اَالٖبسي ٘ٓيط قٕبضٜ وبال ، ٘بْ وبال ، 

ػعئيبر ظيبز ؾجت دبييٗ آٔسٖ ؾُح ازضاوي ٔي قٛز ٚ  . ؾبَ ؾبذز ، ليٕز ٚ غيطٜ اؾز

 . ثطاي سهٕيٓ ٌيطي ثط اؾبؼ اَالٖبر لجّي ، ٘يبظ ثٝ ؾُٛح ازضاوي ثبالسطي اؾز

زازٜ وبٚي ثب ا٘ؼبْ ذالنٝ ؾبظي ٚ وّي ٍ٘طي زض زازٜ ٞب زض ؾُٛح ٔرشّف ثٝ وٕه قشبفشٝ ٚ 

زض ازأٝ ضٞيبفز ٞبي ٔرشّف اضائٝ قسٜ ثطاي ايٗ وبض . ؾُٛح ازضاوي ثبالسطي ضا ايؼبز ٔي وٙس 

 . ، ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ اؾز

  . ضٞيبفز ٞطْ زازٜ ٞب ●

ايسٜ انّي زض ايٗ ضٞيبفز ، ػٕٕ آٚضي ٘شبيغ ٔحبؾجبر دطٞعيٙٝ اي اؾز وٝ اغّت ٔٛضز 

زضذٛاؾز ثٛزٜ ٚ ٍٟ٘ساضي اظ آٟ٘ب زض يه ؾبذشبض چٙس ثٗسي ثٝ ٘بْ ٞطْ زازٜ ٞب نٛضر ٔي 

ايٗ ٔحبؾجبر ٕٔٗٛال قبُٔ سٛاثٗي ٘ٓيط ٔؼٕٛٔ ، ٔيبٍ٘يٗ ، ٔبوعيٕٓ ٚ غيطٜ ثط ضٚي . ٌيطز 

. ٞطْ زازٜ ٞب ٕٔٗٛال ثط ضٚي دبيٍبٜ زازٜ سحّيّي ايؼبز ٔي ٌطزز . ٔؼٕٖٛٝ نفبر ذبنٝ اؾز 

ضا ثط  Roll_Up ٚ Drill_Down ثطاي وّي ٍ٘طي ٚ ٚيػٜ ٍ٘طي زازٜ ٞب ثٝ سطسيت ٔي سٛاٖ

زض ثيكشط ٔٛالٕ ٞطْ زازٜ ٞب زاضاي ؾٝ ثٗس ثٛزٜ وٝ زٚ ثٗس آٖ . ضٚي ٞطْ زازٜ ٞب ا٘ؼبْ زاز 

 . ٕٔٗٛالً ظٔبٖ ٚ ٔىٗ ٚ ثٗس زيٍط يه آيشٓ اَالٖبسي اؾز

زض ٟٔط ٔبٜ ؾبَ لجُ زض ُٔٙمٝ قٕبَ سٟطاٖ ، ٔي سٛاٖ ٕ٘بيف  X ثطاي ٔظبَ ٔيعاٖ فطٚـ آيشٓ

اظ ٔكىالر ايٗ ضٚـ ٔي  . زٞٙسٜ يه زضذٛاؾز وٝ غبِجبً ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز ، ثبقس



 

 90 

سٛاٖ ثٝ ٔحسٚز ثٛزٖ ٔحبؾجبر فمٍ ثط ضٚي ا٘ٛأ زازٜ اي ؾبزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ اؾشفبزٜ اظ سٛاثٕ 

 . ٔحبؾجبر ؾبزٜ اقبضٜ وطز

  . ضٞيبفز اؾشٙشبع ثط اؾبؼ نفز ذبنٝ ●

ا٘ؼبْ ٔي  offlineزض ضٞيبفز ٞطْ زازٜ ٞب ، ٔحبؾجبر ثط ضٚي دبيٍبٜ زازٜ سحّيّي ثٝ نٛضر 

ثطاي حُ ايٗ ٔكىُ ، ضٞيبفز اؾشٙشبع ثط اؾبؼ نفز ذبنٝ اثشسا يه زضذٛاؾز زازٜ . ٌيطز 

زازٜ  DMQL ؾذؽ يه دطؼ ٚ ػٛ اظ ضٚي. ٔكرم ٔي وٙس  DMQL وبٚي ضا ثٝ نٛضر

ؾذؽ ثط ضٚي زازٜ . زضذٛاؾز ٔي وٙس  ONLINE قسٜ ٔي ؾبظز ٚ اظ دبيٍبٜ زازٜ ثٝ نٛضر

ٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ ، سىٙيه ٞبي وّي ٍ٘طي زازٜ ٞب ٘ٓيط حصف نفز ذبنٝ ، ثبال ضفشٗ اظ 

 . زضذز ازضان ٚ غيطٜ ضا اٖٕبَ ٔي وٙس

استٌتاج قاًَى 9-4

. اؾشٙشبع لبٖ٘ٛ ضٚقي ثطاي ثسؾز آٚضزٖ يه ؾطي اظ لٛا٘يٗ ثطاي َجمٝ ثٙسي ٔٛاضز ٔي ثبقس

اٌطچٝ زضذشٟبي سهٕيٓ ٔي سٛا٘ٙس يه ؾطي لٛا٘يٗ سِٛيس وٙٙس ضٚقٟبي اؾشٙشبع لبٖ٘ٛ يه 

چٖٛ . ٔؼٕٖٛٝ اظ لٛا٘يٗ ٚاثؿشٝ وٝ يطٚضسب زضذشي سكىيُ ٕ٘ي زٞٙس ضا سِٛيس ٔي ٕ٘بيس

اؾشٙشبع وٙٙسٜ لٛا٘يٗ ِعٚٔب ا٘كٗبثي زض ٞط ؾُح لطاض ٕ٘ي زٞس ٚ ٔي سٛا٘س ٌبْ ثٗسي ضا 

. سكريم زٞس ٌبٞي اٚلبر ٔي سٛا٘س اٍِٛٞبي ٔرشّف ٚ ثٟشطي ضا ثطاي َجمٝ ثٙسي ثيبثس

. ثطذالف زضذشبٖ لٛا٘يٗ سِٛيسي ٕٔىٗ اؾز سٕبْ حبِشٟبي ٕٔىٗ ضا دٛقف ٘سٞٙس
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الگَریتوْای شًتيک 9-5

اٍِٛضيشٕٟبي غ٘شيه ثطاي يبفز اٍِٛٞب اؾشفبزٜ ٕ٘ي قٛز ثّىٝ ثيكشط ثٝ ٔٙٓٛض ضإٞٙبيي زض 

ٔٛضز فطآيٙس يبزٌيطي اٍِٛضيشٕٟبي زازٜ وبٚي ٔب٘ٙس قجىٝ ٞبي ٖهجي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي 

اٍِٛضيشٕٟبي غ٘شيه ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔشس ػٟز ا٘ؼبْ يه ػؿشؼٛي ٞسايز قسٜ ثطاي . ٌيطز

.  ٔسِٟبي ذٛة زض فًبي حُ ٔؿبِٝ ُٖٕ ٔي وٙس

اٍِٛضيشٕٟبي غ٘شيه ٘بٔيسٜ ٔي قٛ٘س چٖٛ ثُٛض ثي لبٖسٜ اي اٍِٛي سىبُٔ , ايٗ اٍِٛضيشٕٟب

ظيؿشي وٝ زض آٖ اًٖبي يه ٘ؿُ ثط ؾط ا٘شمبَ ذهٛنيبر ذٛز ثٝ ٘ؿُ ثٗس ضلبثز ٔي وٙٙس 

اَالٖبسي وٝ ثبيس ا٘شمبَ زازٜ قٛز زض لبِت . سب ٟ٘بيشب ثٟشطيٗ ٔسَ يبفز قٛز ضا ز٘جبَ ٔي وٙٙس

. وطٚٔٛظٟٔب وٝ قبُٔ دبضأشطٞبيي ثطاي ؾبذشٗ ٔسَ ٔي ثبقس لطاض ٔي ٌيطز

فرآیٌذ دادُ کاٍی 10

ٔسِٟبي فطآيٙس 

ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ يه فطآيٙس ؾيؿشٕبسيه ثطاي زازٜ وبٚي ٔٛفك يطٚضي اؾز ثؿيبضي اظ 

فطٚقٙسٌبٖ ٚ ٕٞفىطاٖ ٔكبٚض آٟ٘ب يه ٔسَ فطآيٙس ثطاي ضإٞٙبيي وبضثط ذٛز وٝ اظ َطيك يه 

ثطاي ٔظبَ . ؾطي ٔطاحُ ٔكرم اٚ ضا ثٝ ٘شبيغ ذٛثي ٞسايز ذٛاٞس وطز َطاحي وطز٘س

SPSS ٚ ٖٛاظ ٔطاحُ دٙؼٍب٘ٝ سكريم زؾشطؾي سحّيُ ُٖٕ ٚ اسٛٔبؾي SAS ٕٝ٘ٛ٘ ُاظ ٔطاح 

. ٔسَ ؾبظي ٚ سٗييٗ اؾشفبزٜ ٔي ٕ٘بيس, سغييط ٚ ثٟجٛز, ػؿشؼٛ, ٌيطي
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ضاٜ حّٟبي ,  وذٟٙبنNCRاذيطا ائشالف فطٚقٙسٌبٖ ٚوبضثطاٖ قبُٔ ؾيؿشٕٟبي ٟٔٙسؾي 

 زض حبَ ؾبذشٗ يه فطآيٙس ذبل وٝ ثٝ فطآيٙس اؾشب٘ساضز نٙٗشي OHRA ٚ ثب٘ه SPSSػبٕٔ

ايٗ فطآيٙس ثطاي دطزاظـ ٔسِٟبي قطوشٟبي  . ٔٛؾْٛ اؾز ٔي ثبقٙس(CRISP-DM)زازٜ وبٚي 

ايٗ فطآيٙس قطٚٔ ذٛثي ثطاي وٕه ثٝ . زيٍط وٝ يه وبضٜ يب زٚ وبضٜ ٞؿشٙس يىؿبٖ ٔي ثبقس

  .ٔطزْ ػٟز فٟٓ ٔطاحُ يطٚضي زض زازٜ وبٚي ٔٛفك ٔي ثبقس

هذل فرآیٌذ دٍ سَیِ 10-1

ٔسَ فطآيٙس زٚ ؾٛيٝ وٝ زض ظيط سٛييح زازٜ قسٜ اؾز ثطذي اظ ٔٛاضز ديف ثيٙي ضا اظ ٔسَ 

CRISP-DMثٝ اضص ٔي ثطز  .

: ٌبٟٔبي انّي زازٜ وبٚي ػٟز وكف زا٘ف ٖجبضسٙس اظ

سٗطيف ٔؿبِٝ  -1

 ؾبذشٗ دبيٍبٜ زازٜ ٔطثٌٛ ثٝ زازٜ وبٚي -2

 ػؿشؼٛي زازٜ -3

 آٔبزٜ ؾبذشٗ زازٜ ثطاي ٔسَ ؾبظي  -4

 ؾبذشٗ ٔسَ -5

 اضظيبثي ٔسَ -6

 ؾبذز ٔسَ ٚ٘شبيغ -7
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. ثٝ ؾطا٘ ايٗ ٌبٟٔب ٔي ضٚيٓ سب فطآيٙس وكف زا٘ف ضا ثٟشط ٔشٛػٝ قٛيٓ

تعریف هسالِ  -1

ثسٖٚ ايٗ فٟٓ . زض اثشساي أط ديف ظٔيٙٝ وكف زا٘ف فٟٓ زضؾز زازٜ ٚ ٔؿبِٝ ٔي ثبقس

زضؾز ٞيچ اٍِٛضيشٕي نطف ٘ٓط اظ ذجطٜ ثٛزٖ آٖ ٕ٘ي سٛا٘س ٘شيؼٝ ُٕٔئٙي ثطاي قٕب 

حبنُ ٕ٘بيس ٚ ٕٞچٙيٗ قٕب لبزض ٘رٛاٞيس ثٛز وٝ ٔؿبئّي ضا وٝ ؾٗي زض حُ آٖ زاضيس 

يب ٘شبيغ ضا ثٝ َٛض نحيح  سٗطيف وطزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ زازٜ ضا ػٟز وبٚـ آٔبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ

ثطاي اؾشفبزٜ ثٟشط اظ زازٜ وبٚي قٕب ثبيس يه ثيبٖ ٚايح اظ ٞسف ذٛز زاقشٝ . سفؿيط ٕ٘بئيس

 .ثبقيس

ساختي یک پایگاُ دادُ دادُ کاٍی 11-

زض ٔؼٕٛٔ . ايٗ ٌبْ ثٝ ٕٞطاٜ زٚ ٌبْ ثٗسي ٞؿشٝ آٔبزٜ ؾبظي زازٜ ضا سكىيُ ٔي زٞٙس

ٕٔىٗ اؾز قٕب ٌبٟٔبي . ٌبٟٔبي ٌفشٝ قسٜ ٚلز ٚ وبض ثيكشطي اظ ؾبيط ٌبٟٔب ٔي ثط٘س

سىطاضي زض آٔبزٜ ؾبظي زازٜ ٚ ؾبذشٗ ٔسَ زاقشٝ ثبقيس چطا وٝ زض ٞط ٔطحّٝ ٕٔىٗ اؾز 

ايٗ ٌبٟٔبي آٔبزٜ ؾبظي . ثٝ ٘ىشٝ اي ثطؾيس وٝ قٕب ضا ثط آٖ زاضز زازٜ ذٛز ضا ثٟجٛز ثركيس

ٚلز ٚ وبض اظ سٕبْ فطآيٙس وكف زا٘ف ضا ثٝ ذٛز اذشهبل % 90سب % 50زازٜ ٔي سٛا٘س 

. زٞس
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ثط اؾبؼ ٔمساض . زازٜ اي وٝ ٔي ذٛاٞس وبٚـ قٛز ثبيس زض يه دبيٍبٜ زازٜ شذيطٜ قٛز

ديچيسٌي زازٜ ٚ اؾشفبزٜ ٞبيي وٝ لطاض اؾز اظ آٖ قٛز يه فبيُ ِٕٔٗٛي ٚ يب يه , زازٜ

SpreadSheetثطاي ايٗ وبض وبفي اؾز  .

ثٝ ٖالٜٚ قٕب . ثٝ احشٕبَ ظيبز قٕب ٔي ذٛاٞيس زازٜ ٔٛػٛز زض ا٘جبضٜ زازٜ ضا سغييط زٞيس

ٕٔىٗ اؾز ثرٛاٞيس فيّسٞبي ػسيسي وٝ اظ فيّسٞبي ٔٛػٛز ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز ضا ثٝ ا٘جبض 

. ايٗ يىي اظ زاليُ اؾشفبزٜ اظ يه دبيٍبٜ زازٜ ػساٌب٘ٝ اؾز.زازٜ ذٛز ثيبفعاييس

زِيُ زيٍط ثطاي ايٗ وبض آٖ اؾز وٝ ا٘جبض زازٜ ٞبي يىي قسٜ ٕٔىٗ اؾز ثٝ آؾب٘ي ا٘ٛأ 

ٔب٘ٙس دطؼ ٚ ػٛٞبيي . ػؿشؼٛٞبيي ضا وٝ قٕب ثطاي فٟٓ زازٜ ثٝ آٟ٘ب ٘يبظ زاضيس ا٘ؼبْ ٘سٞس

ٌعاضقبر چٙس ثٗسي ٚ ثؿيبضي اظ ا٘ٛأ زيٍط اظ ٌطافٟب يب , وٝ زازٜ ضا ذالنٝ ٔي وٙس

. ٔهٛضار

ٚ زِيُ آذط ايٙىٝ قٕب ٕٔىٗ اؾز ثرٛاٞيس ايٗ زازٜ ضا زض يه ؾيؿشٓ ٔسيطيز دبيٍبٜ زازٜ 

ٔطزْ ثٝ َٛض ضٚظ . ثٝ ٕٞطاٜ يه َطاحي فيعيىي ٔشفبٚر اظ ا٘جبض زازٜ ذٛز شذيطٜ وٙيس

افعٚ٘ي زض حبَ ا٘شربة دبيٍبٜ زازٜ ٞبي ذبل ٔٙٓٛضٜ اي ٞؿشٙس وٝ ايٗ ٘يبظٞبي زازٜ 

ثٝ ٞطحبَ اٌط زازٜ ٔٛػٛز زض ا٘جبض زازٜ قٕب اػبظٜ ٔي . وبٚي ضا ثٝ ٘حٛ ٔٙبؾجي حٕبيز وٙس

زٞس وٝ ٔطاوع ُٔٙمي زازٜ اي ايؼبزوٙيس ٚ اٌط قٕب ٔي سٛا٘يس سمبيبي زازٜ وبٚي ضا اضيب 

 .ٕ٘بييس دبيٍبٜ زازٜ قٕب ثٝ ذٛثي ْٚيفٝ ذٛز ضا ا٘ؼبْ ٔي زٞس
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: ٔطاحُ الظْ ثطاي ؾبذز يه دبيٍبٜ زازٜ زازٜ وبٚي ثٝ قىُ ظيط ٔي ثبقس

ػٕٕ آٚضي زازٜ ٞب  -1

 سٛييح زازٜ ٞب -2

 ا٘شربة زازٜ ٞب -3

 سٗييٗ ويفيز زازٜ ٞب ٚ دبن وطزٖ آٖ -4

 سظجيز ٚ يىذبضچٍي  -5

زازٜ ٞبيي وٝ ذٛز ثيبٍ٘ط سٛييحي زض ٔٛضز زازٜ ٞبي ٔٛػٛز ٔي )ؾبذشٗ فٛق زازٜ  -6

 (.ثبقٙس

 ثبضوطزٖ دبيٍبٜ زازٜ ٔطثٌٛ ثٝ زازٜ وبٚي  -7

 ٍٟ٘ساضي دبيٍبٜ زازٜ ٔطثٌٛ ثٝ زازٜ وبٚي  -8

. ايٗ وبضٞب ٕٔىٗ اؾز ِعٚٔب ثٝ ٕٞيٗ سطسيت ٌفشٝ قسٜ ا٘ؼبْ ٍ٘طز٘س

جستجَی دادُ 11-1

سؼعيٝ ٚ , ثٝ ثرف سٛييح زازٜ ثطاي زازٜ وبٚي وٝ سٛييح ٔرشهطي ضاػٕ ثٝ اقىبَ

. سحّيُ اضسجبٌ ٚ زيٍط ٚؾبيُ ػؿشؼٛي زازٜ ٔي ثبقس ٍ٘بٞي ثيب٘ساظيس

ٞسف قٙبؾبيي ٟٕٔشطيٗ فيّسٞب زض ديف ثيٙي ٘شيؼٝ ٚ سٗييٗ ايٙىٝ وساْ يه اظ زازٜ ٞبي 

. ثسؾز آٔسٜ ٔفيس ٔي ثبقس اؾز
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زض يه ٔؼٕٖٛٝ زازٜ اي ثب نسٞب يب حشي ٞعاضاٖ ؾشٖٛ ػؿشؼٛي زازٜ ٔي سٛا٘س وبض ٚ 

يه ٚاؾٍ ٔٙبؾت ٚ ػٛاة وبٔذيٛسط ؾطيٕ زض ايٗ فبظ ٟٔٓ ٚ حيبسي ٔي . ظٔبٖ ثط ثبقس

 زليمٝ نجط 20ثبقٙس ظيطا ٍٞٙبٔي وٝ قٕب ثطاي زضيبفز دبؾد ثطذي ٌطاف ٞب ٔؼجٛض ثبقيس 

 .وٙيس ٔبٞيز ػؿشؼٛي قٕب ثٝ وّي سغييط ذٛاٞس وطز

 

آهادُ سازی دادُ ترای هذل سازی 11-2

چٟبض لؿٕز ٟٔٓ زض ايٗ ٔطحّٝ . ايٗ آذطيٗ ٌبْ آٔبزٜ ؾبظي زازٜ لجُ اظ ؾبذز ٔسِٟبؾز

: ٚػٛز زاضز

ا٘شربة ٔشغيطٞب  -1

 ا٘شربة ؾُطٞب -2

 ؾبذشٗ ٔشغيطٞبي ػسيس -3

 سغييط قىُ ٔشغيطٞب -4
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ساختي هذل دادُ کاٍی 11-3

ٟٕٔشطيٗ ٔؿبِٝ ثطاي يبزآٚضي زض ٔٛضز ؾبذز ٔسَ آٖ اؾز وٝ ايٗ وبض يه فطآيٙس سىطاضي 

قٕب ثطاي ػؿشؼٛ ثٝ ٔسِٟبي ػبيٍعيٗ ػٟز يبفشٗ ؾٛزٔٙسسطيٗ آٟ٘ب ػٟز حُ . اؾز

آ٘چٝ وٝ قٕب زض ػؿشؼٛي يه ٔسَ ٔٙبؾت يبز ٔي ٌيطيس ٔي سٛا٘س قٕب . ٔؿبئّشبٖ ٘يبظ زاضيس

ضا ثٝ ثبظٌكشٗ ثٝ ٖمت ٚ ا٘ؼبْ ثطذي سغييطار زض زازٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ ذٛز ٚ حشي ثٟجٛز ثيبٖ 

. ؾبِٝ ضإٞٙبيي وٙس

ٍٞٙبٔي وٝ قٕب زض ٔٛضز ٘ٛٔ ديف ثيٙي وٝ ٔي ذٛاٞيس ا٘ؼبْ زٞيس سهٕيٓ ٌطفشيس ثبيس يه ٘ٛٔ 

. ٔسَ ثطاي ؾبذز سهٕيٓ ذٛز ا٘شربة وٙيس

آٔبزٜ ؾبظي ٚ آظٔبيف ٔسَ زازٜ وبٚي احشيبع ثٝ ايٗ زاضز وٝ زازٜ ثٝ حسالُ زٚ ٌطٜٚ قىؿشٝ 

اٌط قٕب اظ آٔبزٜ ؾبظي ٚ . يىي ثطاي آٔبزٜ وطزٖ ٔسَ ٚ زيٍطي ػٟز سؿز ٔسَ ٔطثَٛٝ: قٛز

. سؿز ٔشفبٚسي اؾشفبزٜ ٕ٘ٙبئيس زلز ٔسَ   ذٛاٞس ثٛز

  

تائيذ اعتثارسادُ 11-4

ثطاي ا٘ؼبْ ايٗ وبض چٖٛ زضنسي اظ . دبيٝ اي سطيٗ ضٚـ سؿز زازٜ سبييس اٖشجبض ؾبزٜ ٔي ثبقس

دبيٍبٜ زازٜ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه سؿز دبيٍبٜ زازٜ وٙبض ثٍصاضيس ٚ ثٝ ٞط نٛضر اظ آٖ زض ثطآٚضز ٚ 

.  ٔي ثبقس33 سب 5ايٗ زضنس ٕٔٗٛال ثيٗ . ؾبذز ٔسَ اؾشفبزٜ ٕ٘ٙبئيس
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ارزیاتی ٍ تفسير 11-5

ثٗس اظ ؾبذز يه ٔسَ قٕب ثبيس ٘شبيغ آٖ ضا اضظيبثي ٕ٘ٛزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ إٞيز آٖ ضا ٘يع 

. سٛييح زٞيس
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هاتریسْای پيچيذگی 12

یک . ترای هسائل طثقِ تٌذی یک هاتریس پيچيذگی اتسار هفيذی ترای فْن ًتایج هی تاضذ

هجازی را در هقایسِ تا تعذاد هقادیر (گرٍُ)هاتریس پيچيذگی تعذاد هقادیر کالس 

ًِ تٌْا چگًَگی پيص تيٌی هذل تَسط ایي . پيص تيٌی ضذُ ًطاى هی دّذ (گرٍُ)کالس

هاتریس ًطاى دادُ هی ضَد تلکِ ًطاى دٌّذُ جسئياتی است کِ ترای ًطاى دادى هَارد 

ستًَْا کالسْای هجازی ٍ سطرّا کالسْای پيص تيٌی ضذُ را ًطاى . اضتثاُ ضرٍری است

در . تٌاترایي قطرّای ایي هاتریس تياًگر توام پيص تيٌی ّای درست هی تاضٌذ. هی دٌّذ

 را تِ درستی پيص تيٌی B تا کالس 46 تا از 38هاتریس پيچيذگی هی تيٌيذ کِ هذل ها 

 تا تِ Aٍ 6 تا تِ عٌَاى کالس2.  تا از آًْا اضتثاّا کالس تٌذی ضذُ اًذ8کردُ است اها 

.  هی تاضٌذCعٌَاى کالس 
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زض حبالر ذبل اٌط ليٕز ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثب اقشجبٞبر ٔرشّفي زض اضسجبٌ ثبقٙس يه ٔسَ ثب 

زلز وٕشط ٕٔىٗ اؾز ثط يه ٔسَ ثب زلز ثيكشط ٚ زض يٕٗ ليٕز ثيكشط ثٝ ذبَط ا٘ٛأ 

ثطاي ٔظبَ فطو وٙيس زض ٔبسطيؽ ثبال ٞط ػٛاة . اقشجبٞبسي وٝ ايؼبز ٔي وٙس سطػيح زازٜ قٛز

 B 10ثطاي والؼ ,  زالض A 5 زالض ٚ ٞط ػٛاة ٘بزضؾز ثطاي والؼ 10زضؾز ليٕشي ٔٗبزَ 

: ثٙبثطايٗ ٞعيٙٝ قجىٝ اي ٔبسطيؽ ٔٗبزَ.  زالض زاقشٝ ثبقسC 20زالض ٚ ثطاي والؼ 

 

. ذٛاٞس زاقز

وبٞف ديسا وطزٜ اؾز ٍٞٙبٔي وٝ ٕٞبٖ % 79زلز سب . أب ٔبسطيؽ قىُ ثٗس ضا زض ٘ٓط ثٍيطيس

: ليٕشٟبي لجّي ضا ثط ضٚي ايٗ ٔبسطيؽ اٖٕبَ وٙيٓ ٞعيٙٝ وُ ثطاثط
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ثٙبثطايٗ اٌط ثرٛاٞيس ٔمساض اضظقي  ٔسَ ضا ثيكيٙٝ وٙيس ثٟشط اؾز وٝ ٔسِي ثب زلز وٕشط ِٚي 

  .زض ٖٛو ثب اضظـ قجىٝ اي ثيكشط ا٘شربة ٕ٘بئيس

ایجاد هعواری هذل ٍ ًتایج 12-1

ٍٞٙبٔي وٝ يه ٔسَ ؾبذشٝ ٚ سبييس اٖشجبض ٔي قٛز ٔي سٛا٘س زض زٚ ضاٜ انّي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 

ضاٜ اَٚ ثطاي سحّيُ ٌط اؾز وٝ اٖٕبِي ضا ثط اؾبؼ زيس ؾبزٜ اظ ٔسَ ٚ ٘شبيغ آٖ ٔٗطفي . ٌيطز

ايٗ ٔسَ ٔي سٛا٘س ثطاي . ضاٜ زْٚ ثىبضثطزٖ ٔسِٟب زض ٔؼٕٖٛٝ زازٜ اي ٔرشّف اؾز. ٔي وٙس

ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ضوٛضزٞب ثط اؾبؼ ٌطٜٚ ثٙسيكبٖ ٚ يب ٔمساض زٞي يه أشيبظ ٔظال احشٕبَ ا٘ؼبْ 

. يه ُٖٕ اؾشفبزٜ ٌطزز

ٍٞٙبْ ثٝ زؾز آٚضزٖ يه وبضثطز ديچيسٜ زازٜ وبٚي اغّت اٌط چٝ ثرف ثحطا٘ي أب وٛچه 

ثطاي ٔظبَ زا٘كي وٝ اظ زازٜ وبٚي وكف ٔي قٛز ٔي سٛا٘س ثب . دطٚغٜ ٟ٘بيي ثٝ حؿبة ٔي آيس

زض يه ؾيؿشٓ سكريم فطآيٙس . زا٘ف ٔشرههبٖ زازٜ ٚ سطاوٙكٟبي ٚضٚزي سطويت قٛز

ٍٞٙبٔي وٝ ٔٛاضز . اٍِٛٞبي ٔٛػٛز فطآيٙس ٔي سٛا٘ٙس ثب اٍِٛٞبي وكف قسٜ سّفيك قٛ٘س

ٔفطٚو ايٗ فطآيٙس ثطاي اضظيبثي ثٝ ثطضؾي وٙٙسٌبٖ فطؾشبزٜ ٔي قٛ٘س ثطضؾي وٙٙسٌبٖ ٕٔىٗ 

اؾز ٘يبظ زاقشٝ ثبقٙس وٝ ثٝ ضوٛضزٞبيي زض دبيٍبٜ زازٜ وٝ ٔطثٌٛ ثٝ لؿٕشٟبي ازٖب قسٜ سٛؾٍ 

. يه ؾبظ٘سٜ اؾز زؾشطؾي ديسا وٙٙس

. ثٝ َٛض وّي ٔطاحّي وٝ سٛييح زازٜ قس ثطاي ا٘ؼبْ ٞط فطآيٙس زازٜ وبٚي الظْ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس
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  . ٘شيؼٝ ٌيطي

زازٜ وبٚي يه ٌطايف سحميمبسي اؾز وٝ ثٝ ؾطٖز زض حبَ ديكطفز ثٛزٜ ٚ دػٚٞف ٞبي 

ٔحممبٖ ٚ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿبٖ ضقشٝ ٞبي ٔرشّف ، زض ٞٙط . ثؿيبضي ثط ضٚي آٖ ا٘ؼبْ قسٜ اؾز 

زازٜ وبٚي ثب ٞٓ قطيه ٞؿشٙس ، اظ ايٗ ضٚ ٟٔيب وطزٖ يه ثطضؾي وّي ٘ؿجز ثٝ ٔشسٞبي زازٜ 

 . وبئي ، وبض زقٛاضي اؾز

زض ٞط نٛضر ايٗ ٔمبِٝ ؾٗي وطز ، يه ثطضؾي اػٕبِي ثط ضٚي سىٙيه ٞبي ٔرشّف زازٜ 

 ا٘ؼبْ زازٜ ٚ ضٚـ ٞبي ٔرشّف اضائٝ قسٜ ضا ٔٛضز ٔٗطفي ٚ زضدبيٍبٜ زازٜ ٞبي ثعضي وبٚي

 . ٔمبيؿٝ لطاض زٞس
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