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امروزه با تولید انبوه دادهها ،بهویژه از طریق وسایل الکترونیکی ،دیگر نمیتوان از روشهای سنّتی تحلیل دادههاا
استفاده کرد .از این رو علم آمار در پیوند با علوم رایانه ،بهویژه دادگانها و هاوش منانوعی و یاادگیری کودکاار،
ابزار جدیدی بهنام «دادهکااوی» را پدیاد آورده اسا  .باه ایان ترتیاد ،دادهکااوی را بایاد امتاداد هماان علام آماار
دانس .
نظام ملی آماار ایاران کاه تولیاد کننادهی آمارهاای رسامی کراور اسا  ،روزباهروز باا دادگانهاای بی تار و
بزرگتری درگیر میشود .با توجه باه اابلی هاای روشهاای دادهکااوی در کرا

الگوهاا و ارتباطهاای پنهاان در

دادگانهای عظیم ،به نظر میرسد که میتوان این روشها را بر روی دادگانهای تولیدکنندگان آمار رسمی نیاز باه
کار گرف

و الگوها و ارتباطهای مفید و آگاهیبخری را استخراج کرد.

پژوهرکدهی آمار با توجه به رسال

کود در زمینهی اجرای طرحهای پژوهری برای پاسخگو یی به نیازهاای

پژوهری نظام ملای آماار ایاران ،اجارای طارح پژوهرای «بررسای روشهاای دادهکااوی و کااربرد آن در آمارهاای
رسمی» را در دستور کار کود ارار داد .هدف این طرح پژوهری ،معرفی و بررسی روشهاای دادهکااوی و کااربرد
آنها در نظام آماری اس .
ایان پااژوه
هریارمن
میشود.

در گااروه پژوهرای پااردازش دادههااا و اطالعرسااانی پژوهرااکدهی آمااار ،توسااآ آاااای سااین

و با همکاری آاای دکتر کاوه کیاانی باه انااام رسایده اسا  ،کاه از آناان صامیمانه تراکّر و اادردانی
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۱
مقدمهای بر دادهکاوی

در دو دهه ابل تواناییهای فنی بشر در تولید و جمع آوری دادهها به سرع
استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تااری ،به کدم
پیررف

افازای

یافتاه اسا  .عاواملی نظیار

گرفتن کامپیوتر در کسد و کار ،علوم ،کدمات دولتی و

در وسائل جمع آوری داده ،از اسکن کردن متون و تناویر تا سیستمهای سنا

در این تغییرات نق

از راه دور مااهوارهای،

مهمی دارند.

به طور مثال استفاده همگانی از وب و اینترن

به عنوان یک سیستم اطاالع رساانی جهاانی ماا را باا اام

زیااادی از داده و اطالعااات مواجااه میکنااد .ای ان رشااد انفااااری در دادههااای کی اره شااده ،نی ااز مباارم بااه وجااود
تکنولوژیهای جدید و ابزارهای کودکاری را ایااد کرده اس
بتواند این ام ز یاد داده را به اطالعات و دان
مطرح میباشد .در یک تعر ی
را بازنمایی میکنند ،که این دان

که به صاورت هوشامند باه انساان یااری رساانند تاا

تبدیل کند .دادهکاوی به عنوان یاک راه ال بارای ایان مساائل

غیر رسمی ،دادهکاوی فرآیندی اس  ،کودکار برای استخراج الگوهایی کاه دانا
۹

به صورت ضمنی در پایگاه دادههای عظیم ،انباره داده و دیگار مخاازن بازرگ

اطالعات ،کیره شده اس  .دادهکاوی به طور همزمان از چندین رشته علمی بهره میبارد نظیار :تکنولاوژی پایگااه
داده ،هوش مننوعی ،یادگیری ماشین ،شبکههای عنبی ،آمار ،شناسایی الگاو ،سیساتمهای مبتنای بار دانا ،2
نول دان  ،۳بازیابی اطالعات ،4محاسبات سرع

باال 5و دیاداری ساازی دادههاا . 2دادهکااوی در اواکار دهاه

 ۹۱۸1پدیدار گرته اس  .پژوهرگران در دهه  ۹۱۱1موفق شدند گامهای بلندی در این شاکه از علم برداشاته و
انتظار رشد و پیررف

آنرا در این ارن را ایااد کردهاند.
Data warehouses
Knowledge-based system
Knowledge-acquisition
Information retrieval
High-performance computing
Data visualization

۹
2
۳
4
5
2

بررسی روشهای دادهکاوی و کاربرد آن در آمارهای رسمی

۲

در سال  ۹۱۸۱و  ۹۱۱۹کارگاههای کر

دان

در فواصل سالهای  ۹۱۱۹تا  ۹۱۱4کارگاههای کر

از پایگاه دادهها توسآ پیاتتسکی و همکاران
دان

برگزار شد.

از پایگاه دادهها توسآ فییاد و پیاتتسکی و دیگران

برگزار شد .به طور رسمی اصطالح دادهکاوی برای اولین بار توساآ فییااد در اولاین کنفارانن بینالمللای «کرا
دان

و دادهکاوی» در سال  ۹۱۱5مطرح شد .امروزه کنفراننهای مختلفی در این زمینه در سراسار دنیاا برگازار

میشود .از سال  ۹۱۱5دادهکاوی به طور جدی وارد مبا ث آمار شد و در سال  ۹۱۱2اولین شماره مالاه کرا
دان

از پایگاه دادهها منترر شد .محققانی نظیر باراچمن و آناناد کلیاه مرا ال وااعگرایاناه و رو باه جلاو کرا

دان

از پایگاه دادهها را ترخیص دادند.
واژههای «دادهکاوی» و «کر

میگیرند .کر
کر

دان

دان

دان

در پایگاه داده» 7اغلد به صورت مترادف یکدیگر مورد اساتفاده اارار

به عنوان یک فرآیند در شکل  ۹-۹نران داده شده اس .

در پایگاه داده فرایند شناسایی درس  ،ساده ،مفید ،و نهایتااً الگوهاا و مادلهای اابال فهام در

شکل  :۹-۹دادهکاوی به عنوان یک مر له از فرآیند کر

دان

Knowledge discovery in database
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۳

فصل  .۱مقدمهای بر دادهکاوی

دادهها میباشد .دادهکاوی ،مر لهای از فرایند کر
اس  ،بطوریکه ،تح

میباشاد و شاامل الگوریتمهاای مخناو

دادهکااوی

محدودی های مؤثر محاسباتی اابل ابول ،الگوها و یا مدلها را در داده کر

میکند .به

بیان سادهتر ،دادهکاوی به فرایند استخراج دان
دیگر اینس

دان

ناشناکته ،درس  ،و بالقوه مفید از داده اطالق میشود .تعریا

که ،دادهکاوی گونهای از تکنیکها برای شناسایی اطالعات و یا دان

میباشد ،به نحوی کاه باا اساتخراج آنهاا ،در وزههاای تنامیم گیاری ،پای

تنمیم گیری از اطعاات داده

بینای ،پیراگویی ،و تخماین ماورد

استفاده ارار میگیرند .دادهها اغلد ایم  ،اما بدون ارزش میباشند ،داده به تنهایی اابل استفاده نیسا  ،بلکاه
دان

نهفته در دادهها اابل استفاده میباشد .به این دلیل اغلد به دادهکاوی ،تحلیل دادهای ثانویه ۸گفته میشود.

 -۱-۱دادهکاوی چیست؟
یکی از دالیلی که باعث شد دادهکاوی در کانون توجهات صنع

اطالعات اارار بگیارد ،مساأله در دساتر

ام وسیعی از دادهها و نیاز شدید باه اساتخراج اطالعاات و دانا
دان

بدس

آمده در کاربردهای وسیعی از مدیر ی

باودن

ساودمند از ایان دادههاا اسا  .اطالعاات و

کسد و کار و کنترل تولید و تحلیل بازار تا طرا ی مهندسای

و تحقیقات علمی مورد استفاده ارار میگیرد.
دادهکاوی را میتوان اصل سیر تکامل طبیعی تکنولوژی اطالعات دانس  ،که ایان سایر تکااملی ناشای از
یک سیر تکاملی در صنع

پایگاه داده میباشد ،نظیر عملیات جمع آوری دادههاا و ایاااد پایگااه داده ،مادیر ی

داده و تحلیل و فهم دادهها .در شکل  2-۹این روند تکاملی در پایگاههای داده نران داده شده اس .
تکامل تکنولوژی پایگاه داده و استفاده فراوان آن در کاربردهای مختل

سبد جمع آوری ام فراوانای داده

شده اس  .این ام عظیم دادهها ،نیاز به وجود ابزارهای ادرتمند به منظور تحلیال دادههاا را سابد شاده اسا .
ز یرا در ال اضر به لحاظ داده ثروتمند هستیم ولی دچار کمبود اطالعات میباشیم.
ابزارهااای دادهکاااوی دادههااا را آنااالیز مایکننااد و الگوهااای دادهااا را کرا

م ایکننااد کااه م ایتااوان از آن در

کاربردهایی نظیر :تعیین استراتژی برای کسد و کار ،پایگاه دان  ۱و تحقیقاات علمای و پزشاکی ،اساتفاده کارد.
شکاف موجود بین دادهها و اطالعات سبد ایااد نیاز برای ابزارهای دادهکاوی شده اس

تا دادههاای بای ارزش

را به دانری ارزشمند تبدیل کنیم.
به طور ساده دادهکاوی به معنای استخراج یا «معدن کاری »۹1دان

از مقدار ز یاادی داده کاام اسا  .البتاه

این نامگذاری برای این فرآیند تا دی نامناسد اس  ،ز یرا به طور مثاال عملیاات معادن کااری بارای اساتخراج
طال از صخره و ماسه را طال کاوی مینامیم ،نه ماسه کاوی یا صخره کاوی ،بنابراین بهتر بود به این فرآیناد ناامی
شبیه به «استخراج دان

از داده» میدادیم که متأسفانه بسیار طوالنی اس « .دان

کوتاهتر به عنوان جایگز ین ،نمیتواند بیانگر تاکید و اهمی

کاوی» به عنوان یک عبارت

بار دادهکااوی باشاد .معادن کااری عباارتی اسا

کاه

بالفاصله انسان را به یاد فرآیندی میاندازد که در آن ،ما به دنبال یافتن ماموعه کاوچکی از اطعاات ارزشامند از
ام بسیار ز یادی از مواد کام هستیم.
Secondary data analysis
Knowledge base
Mining

۸
۱

۹1
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تعاری

متنوعی از دادهکاوی در مراجع مختل

 -۹داده کاوی عبارت اس

و توسآ افراد مختل

ارائه شده اس  .از جمله:
ناشناکته ،اابل فهم و اابل اعتماد

از فرآیند استخراج اطالعات معتبر ،از پی

از پایگاه دادههای بزرگ و استفاده از آن در تنمیمگیری در فعالی های تااری مهم.
 -2اصطالح دادهکاوی به فرآیند نیمه کودکار تازیه و تحلیل پایگاه دادههای بزرگ به منظاور یاافتن الگاوی
مفید اطالق میشود.
 -۳دادهکاوی یعنی جستاو در پایگاه دادهها برای یافتن الگوهای میان دادهها.
 -4دادهکاوی یعنی تازیه و تحلیل ماموعه دادههای اابل مراهده برای یافتن روابآ مطمئن بین دادهها.
 -5عبارت دادهکاوی مترادف با یکی از عبارتهای استخراج دان  ،برداش
تی الی روبی کردن دادهها اس  ،که در قیق

کر

دان

اما تعریفی که در اکثر مراجع به اشتراک کر شده عباارت اسا

اطالعاات ،وارسای دادههاا و

در پایگاه دادهها را توصی

میکند.

از «اساتخراج اطالعاات و دانا

و کرا

الگوی پنهان از پایگاه دادههای بسیار بزرگ و پیچیده» .دادهکاوی یک متدولوژی بسیار ااوی و باا پتانسایل بااال
میباشد که به سازمانها کمک میکند که بر روی مهمترین اطالعات از مخزن دادههای کود تمرکز کنند.
داده کاوی فرآیندی اس

که از ابزارهای تحلیلی گوناگونی برای کر

شکل :2-۹سیر تکاملی صنع

الگوهاا و رواباآ باین دادههاا اساتفاده

پایگاه داده

فصل  .۱مقدمهای بر دادهکاوی

میکند که ممکن اس
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برای اعتبار بخریدن به پی بینی استفاده شود.

دادهکاوی کمک میکند تا سازمانها با کاوش بر روی دادههاای یاک سیساتم ،الگوهاا و رفتارهاای آیناده را
کر

و پی بینی کرده و بهتر تنمیم بگیرند .دادهکاوی با استفاده از تحلیل واایع گذشته یاک تحلیال کودکاار و

پی بینانه ارائه میکند و به سواالتی جواب میدهد که پاسخ آنها در گذشته ممکن نبوده و یا پاسخگویی به آنها
به زمان زیادی نیاز داشته اس .
همانگونه که در تعاری

گوناگون دادهکاوی مرااهده میشاود ،تقر یبااً در تماامی تعااری

باه مفااهیمی چاون

استخراج دان  ،تحلیل و یافتن الگوی بین دادهها ،اشاره شده اس .
با توجه به مطالد عنوان شده ،با اینکه این فرآیند تا دی دارای نامگذاری نااص اس
یعنی دادهکاوی بسیار عمومی

ولی ایان نامگاذاری

پیدا کرده اس  .البته اسامی دیگری نیز برای این فرآیند پیرانهاد شاده کاه بعضااً

بسیاری متفاوت با واژه دادهکاوی اس  ،نظیر :استخراج دان

از پایگاه داده ،اساتخراج دانا  ، ۹۹آناالیز داده /

الگو ،باستان شناسی داده ،۹2و الی روبی دادهها.۹۳

 -۲-۱مراحل کشف دانش
دادهکاوی فقآ یک ابزار اس

و نه یک عنای جادویی .دادهکاوی به این معنای نیسا

کاه شاما را ا

باه

کناری بنرینید و ابزارهای دادهکاوی همه کار را اناام دهند.
دادهکاوی نیاز به شناک

دادهها و ابزارهای تحلیل و افراد کبره در این زمینهها را از بین نمیبرد.

دادهکاوی فقآ به تحلیلگران برای پیدا کردن الگوها و روابآ بین دادهها کمک مایکناد و در ایان ماورد نیاز
روابطی که یاف
کر

دان

میشوند باید به وسیله دادههای وااعی دوباره بررسی و تس

گردد.

دارای مرا ل تکراری ز یر اس :

 .۹پاکسازی دادهها( ۹4از بین بردن نو یز و ناسازگاری دادهها).
 .2یکپارچه سازی دادهها( ۹5چندین منبع داده ترکید میشوند).
 .۳انتخاب دادهها( ۹2دادههای مرتبآ با آنالیز از پایگاه داده بازیابی میشوند).
 .4تبدیل کردن دادهها( ۹7تبدیل دادهها به فرم مناسد برای دادهکاوی مثل کالصه سازی ۹۸و انبوه )۹۱
 .5دادهکاوی (فرایند اصلی که روالهای هوشمند برای استخراج الگوها از دادهها به کار گرفته میشوند).
 .2ارز یابی الگو( 21برای مرخص کردن الگوهای صحیح و مورد نظر به وسیله معیارهای اندازه گیری)
Knowledge extraction
Data archaeology
Data dredging
Data cleaning
Data integration
Data selection
Data transformation
Summary
Aggregation
Pattern evaluation

۹۹
۹2
۹۳
۹4
۹5
۹2
۹7
۹۸
۹۱
21
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 .7ارائه دان ( 2۹یعنی نمای

بنری ،تکنیکهای بازنمایی دان

برای ارائه دان

کرا

شاده باه کااربر

استفاده میشود).
هر مر له دادهکاوی باید با کاربر یا پایگاه دان
میشوند و در صورت کواس

او به عنوان دان

تعامال داشاته باشاد .الگوهاای کرا

به پایگاه دان

شاده باه کااربر ارائاه

اضاافه مایشاوند .توجاه شاود کاه بار طباق ایان

دیدگاه دادهکاوی تنها یک مر له از کل فرآیند اس  ،البته باه عناوان یاک مر لاه اساسای کاه الگوهاای مخفای را
آشکار میسازد .با توجه به مطالد عنوان شده ،در ایناا تعر یفی از دادهکاوی ارائه میدهیم:
"دادهکاوی عبارت اس

از فرآیند یافتن دان

از مقادیر عظیم دادههاای کیاره شاده در پایگااه داده ،انبااره

داده و یا دیگر مخازن اطالعات".
بر اسا

این دیدگاه یک سیستم دادهکاوی به طور نمونه دارای اجزاء اصلی ز یر اس

کاه شاکل ۳-۹بیاانگر

معماری سیستم اس .
 -۹پایگاه داده ،انباره داده یا دیگر مخازن اطالعات :که شامل ماموعهای از پایگااه دادههاا ،انبااره دادههاا،
صفحههای گسترده ،22یا دیگر انواع مخازن اطالعات را شامل میشود .پاکسازی دادهها و تکنیکهای یکپارچه
سازی روی این دادهها اناام میشود.
 -2سروین دهنده پایگاه داده یا انباره داده :که مسئول بازیابی دادههاای مارتبآ بار اساا

ناوع درکواسا

دادهکاوی کاربر میباشد.

شکل :۳-۹معماری یک نمونه سیستم دادهکاوی

Knowledge presentation
Spread sheets

2۹
22

1

فصل  .۱مقدمهای بر دادهکاوی

 -۳پایگاه دان  :این پایگااه از دانا

زمیناه 2۳تراکیل شاده تاا باه جساتاو کماک کناد ،یاا بارای ارز یاابی

الگوهای یافته شده از آن استفاده میشود.
 -4موتور دادهکاوی : 24این موتور جزء اصلی از سیستم دادهکاوی اس

و به طور ایدهآل شاامل ماموعاهای

از پیمانه 25هایی نظیر توصی  ،22تداعی ،27کال بندی ،2۸آنالیز کوشهها ،2۱و آنالیز تکامل و انحراف ،۳1اس .
 -5پیمانه ارز یابی الگو : ۳۹این جزء معیارهای جذابی  ۳2را به کاار مایبنادد و باا پیماناه دادهکااوی تعامال
میکند بدینصورت که تمرکز آن بر جستاو بین الگوهای جذاب میباشد ،و از یک د آساتانه جاذابی
میکند تا الگوهای کر

اساتفاده

شده را ارز یابی کند.

 -2واسآ کاربر گرافیکی : ۳۳این پیمانه بین کاربر و سیستم دادهکاوی ارتباط برارار میکند ،به کااربر اجاازه
میدهد تا با سیستم دادهکاوی از طر یق پر

و جو ۳4ارتباط برارار کند ،این جزء به کاربر اجازه میدهد تا شامای

پایگاه داده یا انباره داده را مرور کرده ،الگوهای یافته شده را ارز یابی کرده و الگوها را در فرمهای بنری گوناگون
بازنمایی کند.
با اناام فرآیند دادهکاوی ،دان  ،ارتباط یا اطالعات سطح باال از پایگاه داده استخراج میشود و اابل مرور
از دیدگاههای مختل
پردازش پر

کواهد بود .دان

کر

شده در سیستمهای تنمیم یار ،کنترل فرآیند ،مدیر ی

اطالعات و

و جو ۳5اابل استفاده کواهد بود.

بنابراین دادهکاوی به عنوان یکی از شاکههای پیررو در صنع
یکی از نو ید بخ

تر ین زمینههای توسعه بین رشتهای در صنع

اطالعات مورد توجه ارار گرفته و به عناوان

اطالعات اس .

 -۳-۱جایگاه دادهکاوی در میان علوم مختلف
ر یرههای دادهکاوی در میان سه کانواده از علوم ،اابل پیگیری میباشد .مهمتر ین این کانوادهها ،آمار کالسیک
میباشد .بدون آمار ،هیچ دادهکاوی وجود نخواهد داش  ،بطوریکه آمار ،اسا

۳2

اغلد تکنولوژیهایی میباشد کاه

دادهکاوی بر روی آنها بنا شده اس  .آمار کالسیک مفاهیمی مانند تحلیل رگرسایون ،توزیاع اساتاندارد ،انحاراف
استاندارد ،واریانن ،تحلیل کوشه ،و فاصلههای اطمینان را که همه این موارد بارای مطالعاه داده و ارتبااط باین

Domain knowledge
Data mining engine
Module
Characterization
Association
Classification
Cluster analysis
Evolution and deviation analysis
Pattern evaluation module
Interesting measures
)Graphical user interface (GUI
Query
Query processing
Classic statistics

2۳
24
25
22
27
2۸
2۱
۳1
۳۹
۳2
۳۳
۳4
۳5
۳2
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دادهها میباشد ،را در بر میگیرد .مطمئناً تحلیال آمااری کالسایک نقا

اساسای در تکنیکهاای دادهکااوی ایفاا

میکند.
دومااین کااانوادهای کااه دادهکاااوی بااه آن تعلااق دارد هااوش مناانوعی ۳7اسا  .هااوش مناانوعی کااه باار پایااه
روشهای ابتکاری میباشد و با آمار ضدی

دارد .هوش مننوعی تاالش دارد تاا فراینادی مانناد تفکار انساان را

برای ل مسائل آماری بکار بندد .چون این رویکرد نیاز باه تاوان محاساباتی بااالیی دارد ،تاا اوایال دهاه ۹۱۸1
عملی نرد .هوش مننوعی کاربردهای کمی را در وزههای علمی و کاومتی پیادا کارد ،اماا نیااز باه اساتفاده از
کامپیوترهای بزرگ باعث شد همه افراد نتوانند از تکنیکهای ارائه شده استفاده کنند.
سومین کانواده دادهکاوی ،یادگیری ماشین ۳۸اس  ،که به مفهاوم دایاقتر ،اجتمااع آماار و هاوش منانوعی
اس  .در الی که هوش مننوعی نتوانس

موفقی

تاااری کساد کناد ،یاادگیری ماشاین در بسایاری از ماوارد

جایگزین آن شد .از یادگیری ماشین به عنوان تحول هوش مننوعی یاد شد ،چون مخلوطی از روشهای ابتکاری
هوش مننوعی به همراه تحلیل آماری پیررفته میباشد .یادگیری ماشین اجازه میدهد تاا برناماههای کاامپیوتری
در مورد دادهای که آنها مطالعه میکنند ،مانند برنامههایی که تنمیمهای متفاوتی بر مبناای کیفیا

داده مطالعاه

شااده مایگیرنااد ،یااادگیری داشااته باشااند و باارای مفاااهیم پایاهای آن از آمااار اسااتفاده مایکننااد و از الگوریتمهااا و
روشهای ابتکاری هوش مننوعی را برای رسیدن به هدف بهره میگیرند.
دادهکاوی در بسیاری از جهات ،سازگاری تکنیکهای یادگیری ماشین با کاربردهای تاااری اسا  .بهتارین
توصی

از دادهکاوی به وسیله اجتماع آمار ،هوش منانوعی و یاادگیری ماشاین بدسا

مایآیاد .ایان تکنیکهاا

سپن با کمک یکدیگر ،برای مطالعاه داده و پیادا کاردن الگوهاای نهفتاه در آنهاا اساتفاده مایشاوند .بعضای از
کاربردهای دادهکاوی به شرح زیر اس :




کاربردهای معمول تجاری :از ابیل تحلیل و مدیری
رفتار مرتری ،تحلیل و مدیری

ریسک؛

مدیریت و کشف فریب :کر

فرید تلفنای ،کرا

بازار ،تحلیل سابد باازار ،بازاریاابی هادف ،فهام
فر یدهاای بیماهای و اتومبیال ،کرا

کارت اعتباری ،کر

تراکن های مرکوک مالی (پولشو یی)؛

متن کاوی :۳5پاالی

متن (نامههای الکترونیکی ،گروههای کبری و غیره)؛

ارتباط عالم



پزشکی :کر



ورزش :آمارهای ورزشی؛



وب کاوی :70پیرنهاد صفحات مرتبآ ،بهبود ماشینهای جستاوگر یا شخنای ساازی رکا

قاههای

و بیماری ،تحلیل آرایههای  ،DNAتناویر پزشکی؛
در وب

سای ؛

Artificial intelligence
Machine learning
Text mining
Web mining

۳7
۳۸
۳۱
41
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 -7-۱دادهکاوی و انبار دادهها

7۱

در ال اضر ،دادهکاوی مهمترین فناوری جها
فزونی اس  .به طوری که تخمین زده شده اس

و اهمیا

بهرهبارداری ماوثر از دادههاای اایم اسا

آن رو باه

که مقدار دادهها در جهان هر  21ماه به ادود دو برابار میرساد.

در یک تحقیق که بر روی گروههای تااری بسیار بزرگ در جمعآوری دادهها صورت گرف
درصد از این گروهها دارای پایگاه دادههایی با سطح بی

از  51گیگابای

مرخص گردید که ۹۱

میباشند و  5۱درصد از آنها انتظاار

دارند که در آیندهای نزدیک در چنین سطحی ارار گیرند.
معموالً دادههایی که در دادهکاوی مورد استفاده ارار میگیرند از یک انبار داده استخراج میشاوند ،و در یاک
پایگاه داده 42یا مرکز داده 4۳ای ویژه ،برای دادهکاوی ارار میگیرند.
اگر دادههای انتخابی جزیی از انبار دادهها باشند بسیار مفید کواهند بود ،چون بسیاری از اعمالی کاه بارای
ساکتن انباره دادهها اناام میگیرد با اعمال مقدماتی دادهکاوی مرترک اس

و در نتیاه نیاز به اناام مادد این

اعمال وجود ندارد ،از جمله این اعمال ،پاکسازی دادهها میباشد.
پایگاه داده مربوط به دادهکاوی میتواند جزیی از سیستم انبار دادهها باشد و یا میتواند یک پایگاه داده جدا
را ترکیل دهد.
ولی با این ال وجود انباره دادهها برای اناام دادهکاوی شرط الزم نیس

و بدون آن هم اگر دادهها در یک

یا چندین پایگاه داده باشند میتوان دادهکاوی را اناام دهایم و بادین منظاور فقاآ کاافی سا
پایگاه داده جمع آوری کنیم و اعمال جامعی

دادههاا را در یاک

دادهها و پاکسازی دادهها را روی آن اناام دهیم .ایان پایگااه داده

جدید مثل یک مرکز دادهای عمل کواهد کرد.

شکل  . 4دادهها از انباره دادهها استخراج میگردند
Data warehouse
Database
Data mart

4۹
42
4۳
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شکل . 5دادهها از چند پایگاه داده استخراج شدهاند

 -9-۱کاربرد یادگیری ماشین و آمار در دادهکاوی
دادهکاوی از پیررف هایی که در زمینه هوش مننوعی و آمار رخ میدهاد بهاره مایگیارد .هار دو ایان زمیناهها در
مسائل شناسایی الگو و طبقه بندی دادهها فعالی
داش  .و این دو گروه در شناک

میکنند و به این واسطه در دادهکاوی استفاده مستقیم کواهند

و استفاده از شبکههای عنبی و درک های تنمیم گیری فعال میباشند.

دادهکاوی جانرین تکنیکهای آماری سابق نمایباشاد بلکاه وار

آنهاا باوده و در واااع تغییار و گساترش

تکنیکهای سابق برای متناسد سازی آنها با ام دادهها و مساائل اماروزی مایباشاد .تکنیکهاای کالسایک
برای دادههای محدود و مسائل ساده مناسد بودهاند ال آنکه با پیچیده شدن مساائل و رشاد روزافازون دادههاا
نیاز به تغییر آنها کامالً طبیعی اس .به عباارت دیگار دادهکااوی ترکیاد تکنیکهاای کالسایک باا الگوریتمهاای
جدید مثل شبکههای عنبی و درک
مهمتر ین نکته این اس

تنمیم گیری میباشد.

که دادهکاوی راهکاری اس

برای مسائل تااری امروز به کمک تکنیکهای آمااری

و هوش مننوعی برای افراد رفهای که اند دارند یک مدل پی

بینی ایااد کنند.

 -۶-۱جایگاه دادهکاوی
با اکتراع کامپیوتر و اام انباوه اطالعاات و دادههاای مختلا
ریاضیات ،مرخص کنندهی کمبودی در نظم دهی و آرای
در استخراج دان

و افازای

مرتد اطالعات انبوه ،برای سهول

به کارگیری دادهها

نهفته شده در انبوه اطالعات موجود شدند.

برای رسیدن به این منظور نیاز به علمی که بتواند توانایی ما را در پی
کم ا سا

دانا

برار باه کناو

در زمیناهی

بینی عملکرد اطالعات باال ببارد کام

میشود ،علم آمار در این زمینه به ما کمک میکند.

علمی که توانس

از  ۳دان  ،ریاضی ،آمار ،و کاامپیوتر ،بیراترین بهارهوری را ایاااد کناد ،علام دادهکااوی

اس  .دادهکاوی با کاربرد ابزارهای متفاوت و مناسد با شرایآ موجود توانسا

از اام انباوه اطالعاات کیاره

شده در کامپیوتر و معادالت اطعی و محکم ریاضیات ،و ا تماالت آماری در زمینههای مختل

به ما کمک کند.

پژوهرگران با استفاده از کامپیوتر ام انباوهی از اطالعاات را جماع آوری میکنناد وباا اساتفاده از دانا
ریاضیات فرمول های الزم را کسد کرده ،در همین زمان نیااز باه وجاود ابازاری بارای انتخااب دادههاای مناساد
شرایآ ،دسته بندی آنها ونیز رسیدن به شناک

الزم و کافی وهم چنین ارائهی مدلی مناسد ا سا

میشود.

این ابزارها در علم دادهکاوی موجودند و کدمات ارزنادهای باه پژوهراگران ارائاه میکنناد ،از جملاه کااه
زمان و هزینهها .این علم در کدم

صا بان صانایع و بنگاههاا نیاز باوده و صارفه جاویی در زماان و هزیناهها را
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فصل  .۱مقدمهای بر دادهکاوی

برای آنها ممکن میکنناد .ارائاهی مقااالت دادهکااوی در طاول ساالهای  2111-21۹۹رشاد صاعودی و اابال
مال ظهای داشته اس  .اما با شناک

بیرتر فواید و کارایی ابازار ماورد اساتفاده در ایان علام و هام چناین نقا

عمدهی آن در دسته بندی دادهها و ارائهی دادههای مورد نیاز از میاان انباوه داده رشاد ایان گوناه مقااالت از ساال
 21۹۹تا کنون کامالً صعودی بوده اس  .در این میان اابل کر اس  ،درآمد شغل دادهکاوی نیز در این مهام بای
تأثیر نبوده اس

و داده کاوان از نظر مالی به کوبی تأمین شدهاند ،چناان کاه درآماد ایان شاغل باه طاور میاانگین

 %2۹بیرتر از سایر شغلها اس  ،و از سال  2112نیز روناد صاعودی داشاته اسا  .از ساال  21۹1ایان نارخ
صعودی با روند افزایری همراه بوده اس
این روند افزای

و رشد درآمدی اابل تاوجهی را در ایان فرجاهی زماانی نراان میدهاد.

درآمدی در مورد همهی شغلها صدق نمیکند ،چنانچه شغلهای مرباوط باه فنااوری اطالعاات

که از شغلهای پرکاربرد و جدید اس

رشد درآمدی به نسب

کمتر ،و تی در فرجهی زمانی  211۸-211۱رشد

منفی داشته اس .
درآمد این شغلها  %4زیر میانگین درآمد سایر شغلها اس  ،در صورتی کاه ساختی کاار اابال مال ظاه در
این شغلها نهفته اس  ،اما متأسفانه این شغلها از نظار درآمادی نساب

باه داده کااوان کاه درآماد آنهاا %25

بیرتر از میانگین درآمدی شغلهای مربوط به فناوری اطالعات اس  ،تأمین مالی میشوند.
دادهکاوی علمی اس

که با استفاده از ابزارهای مختل

مراکالت و ارائاهی راه

به پژوهراگران در شاناک

لهای آن کمک میکند .این علم شامل بخ هایی از علوم ریاضی ،کاامپیوتر ،آماار اسا  .ابزارهاای آمااری در
دادهکاوی استفاده میشوند .اصلیتر ین این ابزارهاا ،کوشاهبندی ،دساتهبندی ،و مدلبنادی اسا  .داده کااوان باا
مرکالت در علوم مختل

استفاده از این ابزارها به شناک

و ارائهی راه ل برای آنها اادام میکنند.

 -1-۱درخت دادهکاوی
استفاده از کامپیوتر در مدت زمان کوتاه سبد شد تا پژوهرگران با اطالعات متنوع و ایمی روبرو شوند.
پژوهرگران با وجود اطالعات متنوع و ایم ،توانایی اناام تحلیل مناسد مسائل را بر اساا

اطالعاات

موجود نداشتند.
برای بررسی موضوعات مختل
سرع

زمان و هزیناه زیاادی صارف میشاد ،کاه ایان مساأله کاود موجاد کااه

تحقیقات و دور شدن از نتیاهی مطلوب با گذر زمان میشد.
به نحوی شاید بتوان گف

اطالعات در زمان مناسد در اکتیار کاربران ارار نمیگرف

کار تحقیقاتی را از ارزش به هنگام بودن و در مواع نیاز در دستر
پژوهرگران سعی کردند با کاه

و همین مسأله نتایج

بودن کارج میکرد.

ام اطالعات موجود در کامپیوتر در یاک اد مطلاوب و ماورد نیااز ،و

استفاده از معادالت و استداللهای محکم علم ریاضیات این مرکل را ل کنند.
در عمل نتوانستند به موفقیتی برسند ،زیرا در بسیاری از موارد نیاز به ا تماالت و پای
ا سا

بینیهاا باه شادت

میشد ،و مرکل زمان بری ل این مسألهها به عنوان چالری بزرگ هنوز پابرجا بود.
پژوهرگران با استفاده از علم آمار و اوانین آن که شامل ا تمال ،پی

بینی ،و مادل بنادی اسا  ،در ال

مسائل کر شده توانستند مرکل را تا د زیادی ل کنند .علم کامپیوتر نیز در کااه

زماان تحلیال مساائل باه

کاربران کمک زیادی کرد ۳ .علم ریاضی ،کامپیوتر ،و آمار پایههای علم دادهکاوی را ترکیل دادند.
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باید توجه داشته باشیم که در گذشته نیز از علم دادهکاوی اساتفادههای بسایاری شاده اسا  ،البتاه ناه باا ناام
صرف دادهکاوی  ،بلکه پژوهرگران مسائلی را با استفاده از علوم ریاضای ،کاامپیوتر ،و آماار پای

بینای میکارده

اند ،اما کود نمیدانستند که این  ۳علم در آینده پایههای علم جدیدی به نام دادهکاوی کواهند بود.
به منظور توصی
آمار ریرههای این درک

علم دادهکاوی ،میتوان آن را به صورت درکتی تنور کرد ،که علاوم ریاضای ،کاامپیوتر ،و
هستند و در وااع پایههای علام دادهکااوی را تراکیل میدهناد .مناابع دادهای مختلا

مانناد  Adminstrative data bases ،Statistical Registersو  ،Big dataمیتوانناد دادههاای ماورد نیااز
داده کاوان را در اکتیار آنها ارار دهند .در وااع این  ۳پایگاه داده ،تنهی درکا

دادهکااوی را تراکیل میدهناد.

داده کاااوان بااه منظااور انتخاااب دادههااای مناسااد از هاار یااک از پایگاههااای داده میتواننااد ،از یکاای از  2روش
 classification ، clustringاستفاده کنند.
آنها با استفاده از روشهای دسته بندی و کوشه بندی ،دادههاا را در دساتهها و کوشاههایی باا ویژگیهاای
تقریباً یکسان مرتد میکنند .این کار در انتخاب دادههای مناسد و کاه
اس .

زمان مورد نیاز برای ل مسئله مؤثر
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داده کااوان بارای تحلیال دادههاا از دو روش  ،nonparametric ،parametricاساتفاده میکنناد .آنهاا در
صاورت وجاود فرضایه از روش parametricاساتفاده کارده ،و در غیار ایان صاورت از روش nonparametric
استفاده کواهند کرد .داده کاوان به منظور اناام تحلیل در روش  ،parametricابزارهای مورد نیازشان را از بین
 2کانوادهی  bayesian،classicانتخاب میکنند.
اگر آنها برای تحلیل دادهها از روش  nonparametricاستفاده کنند ،ابزارهای مورد نیاز کود را از باین 2
کانوادهی شبکه عنبی و شبکهی فازی انتخاب میکنند.
داده کاوان با اناام تمامی این مرا ل ،دان

نهفته را استخراج کرده ،و به مدل ،طرح ،الگو ،و یا استراتژی

مناسد ،در ل مسأله میرسند.

 -8-۱اسرار موفقیت در دادهکاوی
برای رسیدن به موفقی

باید برنامه ریزی داشته باشیم ،دادهکاوی از این ااعده مستثنی نیس  .نتیاهی کوب در

دادهکاوی با تنظیم درس
مختل

اهداف میسر میشود .در اولین ادم باید تیمی مترکل از پژوهرگران در عرصههای

علوم داشته باشیم.
در گام نخس

باید از صح

دادهها اطمینان اصل کنیم و پایههای فناوری اطالعات مطمئن داشته باشیم.

استفاده از راه ل صحیح دادهکاوی در این کار بسیار مؤثر اس  .در این راه میتوان از دادهکاوی سایر دادهها نیاز
استفاده کرد .با گسترش وزهی دادهکاوی میتاوان باه نتیااهی مطلاوبتر رساید و از تماامی راههاا بایاد اداکثر
استفاده را کرد و مدیری

مدلها را افزای

داد.

 -5-۱معرفی شرکتهای پیشرو در دادهکاوی
در سال  ۹۱۱5شرک های  ،AT&T ،NASA ، JPL ،GTEبه عنوان پیررو در زمینهی دادهکاوی شناکته
شدند .سال  2111شرک های  ،SALFORD System ،Microsoft Research ،SASبه آنها اضافه شد.
با پیررف

تکنولوژی و استفادهی گستردهی مردم از کامپیوتر و اینترن

شرک های،Google ،HP

 SPSS ،HP ،Oracle ،Yahoo ،Microsoftبه آنها ملحق شدند .در سال  21۹1شناکته شدهترین شرک ها
در زمینهی دادهکاوی شرک های Facebook ،Microsoft ،IBM Reserch ،Google ،Yahoo ،SAS
بودند.

 -۱0-۱معرفی نرمافزارهای مطرح در حوزه دادهکاوی
در این بخ

به طور کالصه به نام برکی از سیستمهای تااری دادهکاوی اشارهای میکنیم تا کوانندهی این طرح

بداند در زمان نگارش آن چه نرم افزارهایی بیرترین کاربرد را داشتهاند .البته بسیاری از این نرم افزارها هر ساله
نسخهها و ویرای های جدیدتری را به بازار عرضه میکنند که دارای امکانات بهتری نسب

به نسخههای ابلی

آنها اس  .میتوان این نرم افزارها را با دیدگاههای متفاوتی دستهبندی نمود .برای مثال بعضی از آنها
نرمافزارهای آماری شناکته میشوند و بعضی دیگر از زاویهی دید پایگاه دادهها طرا ی شدهاند.
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اما با توجه به اینکه موضوع این طرح بررسی جزئیاات نرمافزارهاای دادهکااوی نیسا

لاذا اناد ناداریم باه
محنول ماورد

جزئیات آنها بپردازیم ،و این کار را به عهدهی کواننده گذاشته تا اگر مایل باشد با رفتن به سای
نظر اطالعات بیرتری کسد کند.


نرمافزار WEKAیک بستهی نرمافزاری منبع باز اس
و پیاده سازی نموده اس

که دانرگاهی در نیوزلند آنرا با جااوا طرا ای

.این نرمافزار شامل ماموعهای از الگوریتمهاای دادهکااوی مانناد طبقهبنادی،

کوشهبندی ،رگرسیون ،عملیاتی جه

پردازش دادهها ،یاافتن وابساتگیها و ابازاری بارای بناری

پی

سازی اس .


کمپااانی IBMمحنااول دادهکاااوی  Intelligent Minerرا همااراه بااا طی ا
دادهکاوی شامل طبقهبنادی ،رگرسایون ،مدلساازی جها

وساایعی از تکنیکهااای

تخماین ،کوشاهبندی ،کااوش وابساتگیها و

تحلیل الگوهای مکرر ارائه کرده اس  .جعبه ابزارهایی برای الگوریتمهای شبکههای عنبی ،روشهاای
آماری ،ابزار آماده سازی دادهها و همچنین بنری سازی دادهها را میتوانید به این نرمافزار اضافه کنید.
ویژگی شاکص این نرمافزار اابلی

پذیری الگوریتمهای دادهکاوی موجود در آن و نزدیکی آن با

مقیا

سیستم پایگاه دادهی رابطهای  DB 2اس .


نرمافزار  Enterprise Minerتوسآ شرک

 SASتوسعه داده شاده اسا

و همانناد دیگار محناوالت

شااامل تکنیکهااای طبقهبناادی ،رگرساایون ،کوشااهبندی ،کاااوش وابسااتگیها ،تحلیاال دادههااای نااوع
سریهای زمانی و همچنین بستهی نرمافزاری جه

تحلیلهای آماری اس  .تناوع ابزارهاایی کاه بارای

تحلیلهای آماری در این نرمافزار وجود دارد ،مرخنهی بارز آن اس

که البته ادم

شارک

 SASدر

این وزه آنرا باعث شده اس .


 SQL Server 2002از مایکروساف

یک سیستم مدیری

پایگاه داده اس

که چندین تابع دادهکااوی

را در سیسااتم پایگاااه دادهی رابطااهای کااود و محیآهااای سیسااتم انبااار دادههااا گناانااده اس ا  .کاااوش
وابستگیها ،طبقهبندی)درک

تنمیم ،بیز و الگوریتمهاای شابکه عنابی( ،درکتاان رگرسایون ،کوشاه

بندی و تحلیل سریهای زمانی را میتوان در آن یاف  .با توجه به اینکه این بانک اطالعاتی باه عناوان
یکی از ااویترین سیساتمهای مادیری
میشود ،استفاده از آن در دادهکاوی جه


شاارک

پایگااه دادهی رابطاهای مخنوصااً باا اام بااالی داده شاناکته
کار با ام وسیع دادهها میتواند انتخاب کوبی باشد.

 SPSSنرمافاازار  Clementineرا باارای کاااربران آمااار و دادهکاااوی تهیااه نمااوده اس ا  .در ایاان

نرمافزار میتوانید ماموعهای از توابع را برای طبقهبندی ،کوشهبندی ،تخمین و کاوش وابستگیها پیدا
کنید .یکی از ویژگیهای مهم این نرمافزار واسآ کاربری اس

که به صورت شیء گرا توسعه یافتاه و باه

کاربران الگوریتمها اجازه میدهد تا به محیآ برنامه نویسی بنری اضافه شوند.


نرمافاازار  MineSetدر سااال  ۹۱۱۱توسااآ  SGIمعرفاای شااد و شااامل کاااوش اااوانین وابسااتگی،
طبقهبندی و همچنین ابزارهای پیررفتهی آماری و ادرتمند بنری سازی اس  .ویژگی ممیزهی آن ابزار
ادرتمند گرافیکی آن اس



که این نرمافزار را به نحوی از دیگر محنوالت جدا میسازد.

نرمافزار  Insightful Minerاز شرک

 Insightfulهم دارای چنادین روش دادهکااوی شاامل پااالی

دادهها ،طبقهبندی ،تخمین ،کوشهبندی ،بستهی تحلیل آماری همراه با ابزار بنری سازی اس  .ویژگی

فصل  .۱مقدمهای بر دادهکاوی

کاصی که در آن میتوان مراهده کرد ،واسآ بنری آن اس

۱9

که کاربر را اادر میسازد با اتناال اجازاء

و بخ ها مستند سازی کند.


نرمافزار منبع باز  RapidMinerاز گاروه  Rapid-Iمحناولی اسا

کاه دارای امکانااتی جها

پای

پااردازش دادههااا و تکنیکهااای متنااوع دادهکاااوی از جملااه طبقهبناادی ،کوشااهبندی ،تخمااین و کاااوش
وابستگیها اس  .این نرمافزار با ماموعه بساتههایی کاه باه آن افازوده میشاود ،میتواناد باا دادههاای
ایم نیز به کوبی عمل کند .این بستهها به ادرت نرمافزار میافزایند .برای مثاال بساتهی ماتن کااوی
باعث میشود تا کاربر بتواند الگوریتمها را بر روی ماموعه دادههای نیماه سااک

یافتاه اجارا کناد .در

ضمن میتوان الگوریتمهای  WEKAرا وارد این نرمافزار نمود و از آنها نیز استفاده کرد.


باادون شااک بسااتههای نرمافاازاری دیگااری را نیااز میتااوان یاف ا

کااه شاااید بااه صااورت کااا

تکنیکهای مرخص دادهکااوی پیااده ساازی شادهاند .بارای مثاال  CARTنرمافازاری اسا
ساک

درکتان تنمیم و رگرسیون استفاده میشود.

باارای
کاه بارای

