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کلیِ حمَق هادی ٍ هعٌَی ایي همالِ هتعلك بِ دبیشخاًِ دائوی کٌفشاًس دادُ کاٍی ایشاى است ٍ دسج آى فمط دس سایت سسوی کٌفشاًس دادُ کاٍی ایشاى هجاص بَدُ ٍ ّشگًَِ اًتشاس غیش اص آى ،خالف عشف ،اخالق ٍ لاًَى ٍ هستَجب پیگیشی است.

ثٍ کبرگيزي دادٌ کبيي در تطخيص الگًي رفتبر تأميه کىىذگبن قطعبت خًدرييي
مًرد مطبلعٍ :ضزکت صىعتي مُذ خًدري تًط
بٌْاص تشابی همذم ؛ هحوذ لگضیاى ؛ شوس الذیي ًاظوی ؛ هحسي کاّاًی
چکيذٌ
دس هحيظ سلبثتي ٍ پشتالعن دًيبي وؼت ٍ وبس اهشٍص ،ثِ دليل ايٌىِ ّيچ ػبصهبًي ًوي تَاًذ ثِ تٌْبيي ثمب داؿتِ ثبؿذ،
همَلِ هذيشيت صًديشُ تأهيي ثِ ػٌَاى اػتشاتظي وليذي ػبصهبى ّب اص اّويت هضبػفي ثشخَسداس گشديذُ اػت؛ اص ديگش ػَ توشوض ثش
اػتشاتظي ّبي تَليذ دسػت ثِ هَلغ ،هٌدش ثِ افضايؾ اّويت هؼألِ اسصيبثي ٍ اًتخبة پيوبًىبساى ؿذُ اػت .اص آًدب وِ دليك تشيي
اسصيبثي اص تأهيي وٌٌذگبى ثب ثشسػي دادُ ّبي تأهيي آًْب دس ثبصُ ّبي گزؿتِ هيؼش هي گشدد ،دادُ وبٍي ثِ ػٌَاى اثضاس پيوَدى ايي ساُ
اًتخبة گشديذُ اػت.
تحميك حبضش گبهي اػت هؤثش دس خْت ايٌىِ اص ثبًه ّبي دادُ ػبصهبى دس اخشاي فشآيٌذ دادُ وبٍي ثْشُ گشفتِ ٍ اص ًتبيح
آى دس خْت تلوين ػبصي ّبي هفيذ ثشاي هذيشاى اسؿذ اػتفبدُ ؿَد .ثِ ايي هٌظَس دس ايي پظٍّؾ الگَي سفتبس تأهيي وٌٌذگبى دس
تأهيي لغؼبت خَدسٍيي خْت يه ؿشوت لغؼِ ػبص خَدسٍ ،اص عشيك دادُ وبٍي هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت .هتذٍلَطي هَسد
اػتفبدُ ً ٍ CRISP-DMشم افضاس هَسد اػتفبدُ  SPSS Clementineاًتخبة گشديذُ اػت .ثب اػوبل وبسوشد دػتِ ثٌذي سٍي
دادُ ّبي تأهيي لغؼبت دس ثبصُ صهبًي ػبل ً ٍ 88 ،87يوِ اٍل  ،89هْن تشيي ػَاهل هؤثش ثش سفتبس تأهيي وٌٌذُ اص هٌظش تحمك تأهيي
ػفبسؽ ثِ ػٌَاى خشٍخي هذل ؿٌبػبيي ؿذُ ٍ ّوچٌيي دسخِ اّويت ّش يه اص ايي كفبت دس اسصؽ گزاسي هتغيش ّذف اػتخشاج
گشديذُ اػت .خشٍخي هذل حبوي اص اّويت ثبالي كفبت هيضاى ػفبسؽ هبّيبًِ ،سٍص ػفبسؽ گزاسيٍ ،صى لغؼِ؛ ٍ ػذم اّويت
فبوتَسّبي ًَع اًجبس هشتجظ ثب لغؼِ ٍ هـتشي لغؼِ ثَدُ اػت.

ياصگبن کليذي
دادُ وبٍي ،CRISP-DM ،سفتبس تأهيي وٌٌذگبى ،دػتِ ثٌذي ،تحمك تأهيي ػفبسؽ.

ًَ . 1يؼٌذُ هؼئَل :وبسؿٌبع اسؿذ هذيشيت كٌؼتي ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذBtorabimoghadam@yahoo.com ،
 .2داًـيبس گشٍُ هذيشيت ،داًـىذُ ػلَم اداسي ٍ التلبد ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذM-Lagzian@um.ac.ir ،
 .3داًـيبس گشٍُ هذيشيت ،داًـىذُ ػلَم اداسي ٍ التلبد ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذNazemi_shm@um.ac.ir ،
 .4داًـيبس گشٍُ هٌْذػي وبهپيَتش ،داًـىذُ فٌي ٍ هٌْذػي ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذKahani@um.ac.ir ،
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 .1مقذمٍ
1

تـذيذ سلبثت خْبًي دس دِّ  ٍ 1980هغشح ؿذى فلؼفِ تَليذ ثٌْگبم ػبصهبى ّابي دس تاشاص خْابًي سا سٍص ثاِ سٍص ثيـاتش ثاِ
اّويت ٍ هٌبفغ ثبلمَُ تؼبهل دس سٍاثظ خشيذاس -فشٍؿٌذُ هتَخِ ػبخت(خؼفشًظاد .)1385 ،اص دِّ  1990ثِ ثؼذ ثب هغشح ؿذى هذيشيت
صًديشُ تأهيي ً ،گشؽ ؿشوت ّبي ثشتش اص توشوض ثش ثْجَد ٍضؼيت ػبيت ّبي تَليذي خَد ،ثِ ثشسػي ٍ ثْجَد ول صًديشُ تأهيي تؼوين
پيذا وشد(ثشاٍى .)1383 ،2ايذُ اكلي صًديشُ تأهيي ثب ّذف اػتمشاس يه سٍيىشد ػيؼتوي ٍ خبهغ(ٍالواي ٍ 3ديگاشاى ،)2005 ،هَخات
گشديذ ًمؾ تأهيي وٌٌذگبى ثب ّذف ثْجَد ؿجىِ تأهيي ثِ ٍضؼيت ثشًذُ  -ثشًذُ(چيغ ٍ 4ديگشاى )2004 ،پشسًگ تش گشديذُ(َّّاب ٍ
وشيـٌبى)2008 ،5؛ ٍ لزا هؼألِ اًتخبة تأهيي وٌٌذُ هٌبػت يىي اص هؼبئل هْن پيؾ سٍي كبحجبى وؼت ٍ وبس لشاس گيشد.
اص ػَي ديگش ّوضهبى ثب سؿذ سلبثت ثبصاسّبي خْبًي ،اًمالة دس تىٌَلَطي ٍ اعالػبت هٌدش ثِ هؼشفي داًؾ ثِ ػٌَاى هْن تشيي
داسايي ثب اسصؽ ػبصهبى گشديذ .دس ايي هيبىٍ ،خَد اًجبسُ ّبي حدين دادُ ،تَاى ثبالي رخيشُ ػبصي ٍ هحبػجبت ٍ الگَسيتن ّبي خذيذ
ػبصهبى ّبي سلبثتي سا ًبگضيش اص ٍسٍد ثِ ػشكِ اػتفبدُ اص خذيذتشيي تىٌَلَطي ّبي هشتجظ دس صهيٌاِ اعالػابتي اص خولاِ دادُ وابٍي
ًوَدُ اػت(ؿْشاثي ،1386 ،ؿْشاثي ٍ ؿىَسًيبص ،1388 ،ثبوبئَ .)2008 ،6دسايي همبلِ اثتذا ثب ثشسػاي پيـايٌِ هؼاألِ اًتخابة تاأهيي
وٌٌذگبى ،ثِ سٍؿي ػبصي هفَْم اسصيبثي ٍ اًتخبة پشداختِ ؿذُ ٍ ػپغ هلبديك اػتفبدُ اص دادُ وبٍي دس ايي هؼألِ ثشسػي هي ؿَد.
دس ًْبيت ثب عي گبم ّبي فشآيٌذ دادُ وبٍي عجك چشخِ  CRISP-DMثِ ثشسػي الگَي سفتابس تاأهيي وٌٌاذگبى دس تحماك تاأهيي
لغؼبت پشداختِ ؿذُ ٍ داًؾ ًْفتِ دس اليِ ّبي دادُ ػبصهبى اػتخشاج ٍ اص آى دس هاذيشيت سٍاثاظ ثاب تاأهيي وٌٌاذگبى ثْاشُ خؼاتِ
هي ؿَد.
مزيري ثز ادثيبت مًضًع
 .1-2ارسيبثي ي اوتخبة تأميه کىىذگبن
 .1-1-2پيطيىٍ ي لشيم ارسيبثي ي اوتخبة تأميه کىىذگبن

هغبلؼبت اٍليِ دس حَصُ تأهيي وٌٌذگبى اوثشاً هؼغَف ثِ اًگيضُ ّب اص ثشٍى ػپبسي ثَدُ ،دس حبلي وِ دس ػبل ّبي اخيش ايي
هغبلؼبت ثيـتش هؼغَف ثش سٍاثظ ػبصهبى -تأهيي وٌٌذُ گشديذُ اػت(وٌبى ٍ تبى .)2006 ،7خزاثيت ايي هَضَع ثشاي كبحجبى وؼت ٍ
ٍ وبس ،ثبػث خلت تَخِ هحممبى آوبدهيه ثِ ايي حَصُ گشديذُ اػت(دًٍگ لي ٍ 8ديگشاىّ .)2007 ،وچٌيي هغشح ؿذى اثش ؿالق
چشهيً 9يض ثِ پشسًگ ؿذى ًمؾ تأهيي وٌٌذُ ووه ًوَدُ(ٍالوي ٍ ديگشاى .)2005 ،وِ ثش اثش آى ًَػبًبت تمبضبي هـتشي ثب فـبس
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هضبػف ثش ؿشوت ٍ ػپغ ثش تأهيي وٌٌذگبى آى ٍاسد هي گشدد .اًتخبة تأهيي وٌٌذُ يه فشآيٌذ تلوين گيشي خوؼي(ؿشفي)1388 ،
ٍ ثِ دليل ًيل ثِ چٌذ ّذف ثِ عَس ّوضهبى ،خضٍ دػتِ هؼبئل تلوين گيشي چٌذهؼيبسُ 1هحؼَة هي گشدد(ساهبًبتبى.)2007 ،2
 .2-1-2فزآيىذ اوتخبة تأميه کىىذگبن

اص هغبلؼِ ادثيبت هَضَع ،دٍ دػتِ ثٌذي هغشح ريل اػتخشاج ؿذُ وِ دس خذٍل ّ 1وشاُ ثب اًغجبق ثيي گبم ّبي فشآيٌذ
آٍسدُ ؿذُ اػت .الصم ثِ روش اػت ثيـتشيي تحميمبت دس ايي حَصُ ثش گبم  4 ٍ 3اص ايي فشآيٌذ هتوشوض ثَدُ اػت(َّليي ٍ ديگشاى،
.)2009
خذٍل  - 1همبيؼِ دٍ هذل هغشح دس فشآيٌذ اًتخبة تأهيي وٌٌذگبى
هذل َّّا ٍ کشیشٌا() 002

هذل هًَسضکا ٍ دیگشاى () 222

گبم .1تؼشيف هؼألِ اكلي

گبم .1عشح هؼألِ ًيبص ثِ اًتخبة تأهيي وٌٌذُ

گبم .2فشهَلِ وشدى ضبثغِ اسصيبثي

گبم .2تؼشيف ٍ احلبء هؼيبسّبي حيبتي هٌجغ يبثي
گبم .3اًتخبة اػتشاتظي خشيذ يب ثشٍى ػپبسي هٌبػت
گبم .6اًتخبة سٍؽ اسصيبثي تأهيي وٌٌذُ

گبم .3ثشسػي اٍليِ پتبًؼيل ٍ تَاى تأهيي وٌٌذگبى

گبم .4ؿٌبخت هدوَػِ هٌبثغ هوىي
گبم .5وبّؾ گؼتشدگي هدوَػِ تأهيي وٌٌذگبى دس دػتشع ٍ هحذٍد
ًوَدى خبهؼِ آى ّب

گبم .4اًتخبة ًْبيي ثْتشيي تأهيي وٌٌذُ

گبم .7اًتخبة ًْبيي تأهيي وٌٌذُ هٌبػت

 .2-2يريد دادٌ کبيي ثٍ مذيزيت سوجيزٌ تأميه
ّبى ٍ ووجش )2006(4ػبهل اكلي گشايؾ ػبصهبى ّب ثِ اػتفبدُ اص تىٌيه ّبي دادُ وبٍي سا ػشػت ثبالي سؿذ دادُ ّبي
رخيشُ ؿذُ دس پبيگبُ ّبي دادُ ػبصهبى ّب هي داًٌذ .ثذيْي اػت پبيگبُ ّبي دادُ هشتجظ ثب هذيشيت صًديشُ تأهيي دس ػبصهبى ّن اص
ايي لبػذُ هؼتثٌي ًجَدُ اًذ .اص ايي هٌظش دادُ وبٍي سا هي تَاى فشآيٌذي اسصيبثي وٌٌذُ تلمي ًوَد وِ ثب ّذف اػتخشاج داًؾ هفيذ ٍ
ػَدهٌذ اص دادُ ّبي ػبصهبى ٍاسد حَصُ اسصيبثي ٍ اًتخبة تأهيي وٌٌذگبى گشديذُ اػت (گبسگبًَ ٍ سگبد.)1999 ،5
تبوٌَى وبسثشدّبي دادُ وبٍي دس اًتخبة تأهيي وٌٌذگبى ثيـتش ؿبهل سٍؽ ؿجىِ ّبي ػلجي ٍ ػيؼتن ّبي خجشُ ؿذُ
اػت .سٍيىشدّبي دادُ وبٍي هثل دسخت تلوين ٍ ؿجىِ ّبي ػلجي اثضاس خَثي ثشاي تمشيت هؼبئل ًبپبساهتشيه ٍ غيشخغي هحؼَة
هي ؿًَذ(ٍٍّ .)2009 ،6لت )1998(7پغ اص ثشسػي چٌذ سٍؽ تلوين گيشي اص لجيل تحليل خَؿِ ،سگشػيَى چٌذگبًِ ٍ تحليل چٌذ
چٌذ هتغيشُ ثِ ايي ًتيدِ سػيذ وِ ثشاي هؼألِ اًتخبة تأهيي وٌٌذگبى ،تحليل خَؿِ دس ثيي ػبيش سٍؽ ّب ،اص پتبًؼيل ثبالتشي
ثشخَسداس اػت .صيشا احتوبل سدؿذى تأهيي وٌٌذُ "خَة" سا دس هشاحل اٍليِ وبس دادُ وبٍي وبّؾ هي دّذ(ٌّگ ًَّگ ٍ ديگشاى،
. MCDM: Multi Criteria Decision Making
. Ramanathan
. Monczka
.Han & Kamber
.Gargano & Raggad
. Wu
. Holt
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 .)2005وَهبس ٍ ديگشاى دس ػبل  2004ثشاي دادُ وبٍي سٍي دادُ ّبي هشثَط ثِ تأهيي وٌٌذگبى وِ ثب پبساهتشّبي هبّيتبً فبصي
ػشٍوبس داؿت ،سٍيىشد ثشًبهِ سيضي ّذف فبصي سا ثِ وبس گشفتٌذ وِ ثِ عَس ّوضهبى چٌذ ّذف سا اسضب هي ًوَد(يبئَ وٌگ ٍ لي،
 .)2009 ،ٍٍ ،2010دس ايي خلَف پغ اص آى دس ػبل  2007سٍيىشد ديگشي تَػظ دًٍگ لي ٍ ديگشاى پيـٌْبد گشديذ؛ هحممبى ثب
اسائِ هثبل ػذدي ٍالؼي ًـبى دادًذ ايي سٍيىشد ػالٍُ ثش دس ًظش گشفتي سٍيىشد فبصي ،دس ؿشايظ ػذم اعويٌبى ًيض وبسايي ثيـتشي داسد.

 .2فزآيىذ دادٌ کبيي ي متذيلًصي مًرد استفبدٌ در پضيَص
دادُ وبٍي يه فشآيٌذ تىشاس پزيش اػت ٍ ثِ ّويي دليل هي تَاًذ ثبسّب تىشاس گشدد(وبًتبسدصيه .)1385 ،ثشاي اعويٌبى اص
اخشاي هَفك يه پشٍطُ دادُ وبٍي ّوَاسُ ثبيذ يه هتذٍلَطي هـخق خْت اخشا ٍخَد داؿتِ ثبؿذ(ثشي ٍ ليٌف .)2000 ،1دس ثيي
هتذٍلَطي ّبيي وِ ثِ ػٌَاى فشآيٌذّبي اػتبًذاسد دادُ وبٍي تؼشيف ؿذُ اًذ ،هي تَاى اص  ، SEMMA َ CRISP-DMچشخِ
ٍيليبهض ٍ َّاًگ ،)1996(3طٍ ٍ ديگشاىٍ ،)1998(4يتي ٍ فشاًه ٍ )2000(5گبئًَ )2000(6بم ثشد(لي ٍ سٍآى .)2007 ،7دس ايي تحميك ثب
تحميك ثب تَخِ ثِ هبّيت دادُ ّب ،هتذٍلَطي  CRISP-DMاًتخبة گشديذُ اػت .ثش اػبع ايي هتذٍلَطي ،پشٍطُ دادُ وبٍي ؿبهل
يه چشخِ ػوش ؿؾ هشحلِاي اػت وِ هشاحل ثبّن دس تؼبهلٌذ(لي ٍ سٍآى.8)2007 ،
 .1-3مزحلٍ درک مسئلٍ کست ي کبر
 .1-1-3تعييه اَذاف کست ي کبر :دس فبص ؿٌبخت هحيظ هَسد هغبلؼِّ ،ذف وليذي ػبصهبى ثاِ كاَست "ثْجاَد هاذيشيت صًدياشُ
تأهيي ثِ خبًت تأهيي وٌٌذگبى" تؼشيف هي ؿَد .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ثْجَد ّش ػيؼتن ،اثتذا ًيبص ثِ اًذاصُ گياشي ٍضاؼيت هَخاَد داسد،
ًيبص ثِ اخشاي سٍؿي خْت اسصيبثي سفتبس تأهيي لغؼبت دس ػبصهبى احؼبع ؿذّ .وچٌيي ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هْن تاشيي ػبهال دس تاأهيي
لغؼبت تأهيي وٌٌذگبى ،هيضاى تحمك تَليذ آًْب ؿٌبػبيي ؿذُ ،دس ايي همبلِ ثِ ثشسػي سفتبس تأهيي اص ايي هٌظش پشداختِ هي ؿَد.
 .2-1-3ارسيبثي مًقعيت :ثشسػي ػَاثك گزؿتِ تأهيي دس ثبًه ّبي اعالػبتي هَسد ًظش پاظٍّؾ ،حابوي اص هوىاي ثاَدى اخاشاي
فشآيٌذ دادُ وبٍي ثب ّذف فَق الزوش هي ثبؿذ .فبص ثشسػي دادُ ّبي هَسد ًظش دس گبم ؿٌبخت دادُ ثِ تفليل هَسد ثحث لاشاس خَاّاذ
گشفتّ .وچٌيي ثشاي ايي پظٍّؾ ًيبص ثِ تـىيل تيوي هتـىل اص دادُ وبٍ ،چٌذ تي اص خجشگبى كٌؼت هَسد ًظش ،وبسؿاٌبع فٌابٍسي
اعالػبتً ٍ ،يض اص ًظش ػيؼتوي ًيبص ثِ اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبي  SPSS Clementine ٍ MYSQL ،Excelهي ثبؿذ.
 .3-1-3تعييه اَذاف دادٌ کبيي :ثب تَخِ ثِ اّذاف ػبصهبى وِ دس هشحلِ اٍل اص گبم دسن هؼألِ وؼت ٍ وبس هاَسد ثشسػاي لاشاس
گشفتّ ،ذف ػوذُ دادُ وبٍي دس ايي پظٍّؾ تحت ػٌَاى "ثشسػي الگَي سفتبس تأهيي وٌٌذگبى اص هٌظش ٍضؼيت تحمك تأهيي ػفبسؽ
لغؼبت خَدسٍيي" تؼشيف ؿذُ اػت.

. Berry & Linoff
. SEMMA: Sample, Explore, Modify, Model, Assess
. Willialms & Huang
. Zhu et al
. Witten & Frank
. Gao
. Li & Ruan
WWW.CRISP-DM.ORG
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 .2-3مزحلٍ درک دادٌ
 .1-2-3جمع آيري دادٌ ايليٍ :ثب تَخِ ثِ آًىِ اخشاي هَفك پشٍطُ دادُ وبٍي ٍاثؼتگي هؼتمين ثِ ٍضؼيت دادُ ّبي پاشٍطُ داسد،
ايي گبم سا هي تَاى يىي اص هْن تشيي گبم ّبي فشآيٌذ دادُ وبٍي داًؼت .دادُ ّبي هاَسد ًيابص اياي پاظٍّؾ دس لبلات خاذاٍل ريال
گشدآٍسي ؿذُ اًذ:


جذٍل تأهیي لطعات تَسط تأهیي کٌٌذگاى :ايي خذٍل وِ هؼتميوبً اص ًشم افضاس اًجبس ػبصهبى اػتخشاج گشديذُ ،ؿابهل
 18فيلذ ٍ دس ثبصُ صهبًي هَسد ًظش ايي تحميك ؿبهل  18400سوَسد هي ثبؿذ؛



جذٍل بشًاهِ ّا یا سفاسشات بشای تأهیي کٌٌذگاى :ايي خذٍل ؿبهل  18فيلذ ٍ  10590سوَسد هي ثبؿذ وِ ّش سوَسد
هؼشف يه ػفبسؽ هدضا ثشاي تأهيي وٌٌذُ اػت.



جذٍل هشخصات تأهیي کٌٌذگاى :ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دس ػبصهبى ّيچ هٌجغ يىپبسچِ ٍ خبهؼي خْت اػتخشاج فبوتَسّابي
هشتجظ ثب ّش تأهيي وٌٌذُ ٍخَد ًذاؿت ،دس خالل تحميك ًبگضيش اص اػاتخشاج اياي اعالػابت اص هٌابثغ پشاوٌاذُ هَخاَد دس
ػبصهبى ،اػتؼالم اص تأهيي وٌٌذگبى ٍ سخَع ثِ وتت ساٌّوبي كٌؼت ثَدُ اين .ايي خذٍل ؿبهل  56سوَسد يؼٌي ثاِ تؼاذاد
تأهيي وٌٌذگبى هَسد ًظش پظٍّؾ ٍ  9فيلذ تَكيف وٌٌذُ خْت ّش تأهيي وٌٌذُ هي ثبؿذ.



جذٍل هشخصات لطعات :دس خلَف ّش وذ لغؼِ هَسد ػفبسؽ ثِ تأهيي وٌٌذُ ،اص عشيك ثشسػي اػٌبد پشاوٌذُ هَخَد
دس ػبصهبى ،هشاخؼِ ثِ آدسع ايٌتشًتي ػبصهبى ّبي ػبيپب ٍ ػبصُ گؼتش ٍ ًيض ثشگضاسي خلؼِ ثب افشاد آگبُ فيلذّبي تَكايف
وٌٌذُ لغؼِ اػتخشاج گشديذُ اػت .لزا ايي خذٍل ؿبهل  448سوَسد يؼٌي ثِ تؼذاد وذ لغؼبت هَسد ًظش پظٍّؾ ٍ  5فيلذ
هي ثبؿذ.



جذٍل هشخصات ًیشٍی اًساًی :ايي كفت اص آى خْت اص ًظش هحمك ثب اّويت پيؾ ثيٌي هي گشدد وِ دس ثبصُ صهبًي
هَسد ًظش تحميك ،ػِ دػتِ افشاد هؼئَليت ثشًبهِ سيضي ٍ تأهيي لغؼبت پيوبًىبسي سا ثِ ػْذُ داؿتِ اًذ.

ٍسٍد دادُ ّب ثِ ًشم افضاس  Clementineدس لبلت فبيل  Excel 2003كَست گشفتِ اػت.
 .2-2-3تطزيح دادٌ :ثبًه دادُ هَسد ًظش ايي پظٍّؾ ؿبهل  10478سوَسد ثَدُ وِ هشثَط ثِ ػفبسؿابت كابدسُ تَػاظ ؿاشوت
هْذخَدسٍ تَع ثشاي تأهيي وٌٌذگبى دس ثبصُ صهبًي فشٍسديي  87تب ؿْشيَس  89هي ثبؿذ .دس هَسد ّاش سواَسد 43 ،فيلاذ ؿٌبػابيي ٍ
اػتخشاج ؿذُ اػت.
 .3-2-3ثزرسي دادٌ :ثِ هٌظَس ثشسػي اٍليِ دادُ ّب ،پغ اص ٍسٍد دادُ ّب ثِ ًشم افضاس اص ًوَداسّبي تَصياغ ٍ ّيؼاتَگشام اػاتفبدُ
ؿذُ اػت .دس ايي گبم خْت وٌتشل حدن ٍ وويت دادُ اص پبساهتشّبي هغشح ؿذُ دس هذل ًٍگ ٍ ديگشاى( )1994اػتفبدُ ؿذُ وِ دس
ؿىل ؿوبسُ  1هـبّذُ هي گشدد.
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کمیت دادي

دس دستشط بُدن کمیت دادي

ومایىذي بُدن کیفیت دادي

رات کمیت دادي

محتُاداسبُدن کمیت دادي

دس دستشط بُدن
حفظ امىیت دادي

تفسیش پزیش بُدن
سادي َ قابل فٍم بُدن
مختصش َ مُجض بُدن

َاقعی بُدن
دقت
فعال بُدن دادي
تکشاس

اسصش افضَدي
مشتبط بُدن
بی اسصش شذن دادي ٌا بً
حجم مىاط بً دلیل گزس صمان
حجم مىاسب دادي

ؿىل ؿوبسُ  -1هذل وٌتشلي دس خلَف وويت دادُ دس دادُ وبٍي(ًٍگ ٍ ديگشاى)1994 ،

ثش اػبع هذل فَق ،ثشخي ػَاهل وِ احتوبالً دس خالل تحميك ايدبد هـىل هي وشدُ اًذ ،هَسد وٌتشل لشاس گشفتِ اًذ وِ ثِ ؿشح ريل
هي ثبؿذ:


ٍالعی بَدى :ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دادُ ّب اص ًشم افضاس اًجبس ٍ يب اص عشيك فبيل ّبي هَخَد دس ػبصهبى اػتخشاج ؿذُ اًذ،
اعويٌبى اص كَسي ٍ ػبختگي ًجَدى دادُ ّب حبكل ؿذُ اػت.



تکشاسپزیشی :ثِ ػٌَاى هثبل ثب ٍخَد آًىِ وذّبي لغؼبت دس ػبصهبى ،حذٍد  200هَسد ثَدُ اػت ،دس گبم آهبدُ ػبصي
دادُ وِ دس اداهِ آٍسدُ خَاّذ ؿذ ،ػؼي ؿذُ اػت تب تؼذد ايي فيلذ اص عشيك گٌدبًذى دادُ ّبي ايي فيلذ دس  3دػتِ ثِ
تفىيه ًَع لغؼِ(هَاد اٍليًِ ،ين ػبختِ ،هحلَل) پَؿؾ دادُ ؿَد .دس هَسد ػبيش كفبت ًيض عجمِ ثٌذي ّبي هـبثْي
سٍي همبديش هَخَد اػوبل گشديذُ اػت.



هشتبط بَدى دادُ :ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اػتخشاج دادُ ّب تحت وٌتشل هحمك ثَدُ ،ايي ػبهل خَد ثِ خَد وٌتشل ؿذُ اػت.
دس هَاسدي وِ گشفتي گضاسؽ اص ًشم افضاس اًجبس ،هٌدش ثِ ٍاسدؿذى دادُ ّبي صايذ دس فبيل ؿذُ ،دس ًْبيت اص ٍسٍد فيلذّبي
ًبالصم ثِ هذل خلَگيشي گشديذُ اػت.



سادُ ٍ لابل فْن بَدى دادُ :ػؼي ثش آى ثَدُ اػت تب ًبهگزاسي فيلذّب لبثل فْن ثبؿذ.



دس دستشس بَدى دادُ ّا :ايي هَضَع دس گبم اٍل فشآيٌذ ٍ ٌّگبم تؼشيف هؼألِ تَػظ هحمك وٌتشل ؿذُ ٍ اعويٌبى
ًؼجي اص دس دػتشع ثَدى دادُ هَسد ًيبص حبكل ؿذُ اػت.

  . -تأییذ کیفیت دادُ :خْت ثشسػي ويفيت دادُ ٍسٍدي ثِ ًشم افضاس ،اص  Table nodeاػتفبدُ ؿاذُ ٍ ثبسّاب اص عشياكاكالح دادُ ّبي ٍسٍدي ٍ اػوبل آى ،اعويٌبى اص ويفيت دادُ ّبي تحميك حبكل ؿذُ اػات .ثشخاي خغبّابي احتوابلي واِ دس اياي
لؼوت هذ ًظش لشاس گشفتِ ٍ هشتفغ گشديذًذ ،ػجبستٌذ اص :همبديش خبسج اص سفتبس يب همبديش حذي ،اسصؽ ّبي گن ؿذُ ،كافبت تىاشاسي ٍ
دادُ ّبيي وِ دس فشم هٌبػت ثشاي هذل ػبصي ًيؼتٌذ.
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 .3-3مزحلٍ پيص پزداسش دادٌ
پيؾ پشداصؽ دادُ ّب ثِ تٌْبيي  60دسكذ اص حدن وبس دادُ وبٍي اػت(ًبي ٍ 1ديگشاى .)2009 ،ػوذُ الذاهبت الصم دس ايي هشحلِ اص
دٍ هٌظش ريل تحليل گشديذُ اػت:
 .1- 3- 3تُيٍ جذيل اوطجبقي دادٌ َبي تأميه ثب سفبرضبت :ثب اػتفبدُ اص خذاٍل هغشح ؿذُ دس لؼوت "تـشيح دادُ" پغ اص تؼييي
كفبتي وِ هؤثش ثش الگَي سفتبس تأهيي ثِ ًظش هي سػيذًذ ،اوٌَى ًيبص ثِ خذٍلي اػت وِ وليِ كفبت هَسد ًظش سا ثِ سوَسد
هَسد ًظش تخليق دّذ .تْيِ ايي خذٍل تغبثمي عي دٍ فبص كَست پزيشفتِ اػت:


فاص اٍل :دس ايي فبص تغبثك كفبت هشثَط ثِ هـخلبت لغؼِ ،هـخلبت تأهيي وٌٌذُ ٍ هـخلبت تين ًيشٍي اًؼبًي اص
عشيك ثشلشاسي تٌبظشّبي الصم كَست گشفتِ اػت .ايي وبس دس هحيظ  Excelاًدبم ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اص اثتذاي اخشاي
پشٍطُ كفبت ٍسٍدي ثِ هذل ّب دليمبً هـخق ًجَد ،ثبسّب دس خالل تحميك ًبگضيش اص ثشگـت ثِ ػمت ،ثبصًگشي كفبت هؤثش ٍ
اػوبل اكالحبت دس خذٍل ثَدُ اين.



فبص دٍم :دس ايي فبص ثِ هٌظَس تغجيك دادُ ّبي هشثَط ثِ ػفبسؿبت تأهيي ثب همبديش ٍالؼي تأهيي ّوبى عَس وِ ثيبى گشديذ،

وذًَيؼي دس هحيظ  MySQLاًدبم ؿذُ ٍ ّش ػبثمِ تأهيي ثِ ػبثمِ ثشًبهِ ػفبسؽ تخليق يبفتِ اػت .پغ اص الحابق
اي ي كفت ثِ هدوَػِ دادُ ثشاي حزف تأثيش تؼذاد لغؼِ ػفبسؽ دادُ ؿذًُ ،يبص ثِ ٌّدبسػابصي كافت "هماذاس تخلايق
يبفتِ" هي ثبؿذ؛ وِ ايي اهش اص عشيك ايدبد كفت الحبق ؿذُ دسكذ تحمك تأهيي هيؼش گشديذُ اػت .پاغ اص ٌّدبسػابصي،
ثِ هٌظَس اسصؽ گزاسي هتغيش ّذفٍ ،خَد عيف ٍػيغ اػذاد ايي فيلذ ًيبص ثِ افشاص همبديش دس دػتِ ّبيي هغبثك خذٍل ٍ 3
ًوَداس  1گشديذُ اػت.
خذٍلٍ :3ضؼيت دسكذ تحمك تأهيي ػفبسؽ(حبالت )Cٍ B ،A
 ; Aدسكذ تحمك ػفبسؽ ووتش اص 70دسكذ
ٍضؼيت دسكذ

 ; Bدسكذ تحمك ػفبسؽ ثيي 70دسكذ تب

تحمك ػفبسؽ

150دسكذ
 ; Cدسكذ تحمك ػفبسؽ ثبالتش اص 150دسكذ

ًوَداس ٍ :1ضؼيت دسكذ تحمك تأهيي ػفبسؽ(حبالت )Cٍ B ،A
درصد تحقق تأمین

تحقق سفاسش
کمتش اص % 70
% 47

تحقق سفاسش
باالتش اص
% 150
%5

تحقق سفاسش
بیه  %70تا
% 150
% 48

 .2- 3- 3ثزرسي ويبس ثٍ کبَص اثعبد دادٌ :هـىبًي ٍ ًبظوي( )1388هؼتمذًذ ثب ٍخَد ايٌىِ هدوَػِ دادُ ّبي حدين
اػتؼذاد اػتخشاج اعالػبت ثْتشي داسًذ ،اهب ّيچ تضويٌي ٍخَد ًذاسد وِ دادُ ّبي حدين ،داًؾ ثْتشي اص
هدوَػِ دادُ ّبي وَچه فشاّن وٌٌذ .ثٌبثشايي هَضَع اكلي دس ػبدُ وشدى دادُ ّب دس ايي گبم ،وبّؾ ثُؼذ
اػت ٍ ػؤال ػوذُ ايٌدبػت وِ آيب ثشخي دادُ ّبي پيؾ پشداصؽ ؿذُ سا هي تَاى ثذٍى فذا وشدى ويفيت وٌبس
گزاؿت؟
دس ػول الصم اػت وِ تٌبػجي ثيي تؼذاد كفبت ٍ تؼذاد سوَسدّبي دس اختيبس ثشلشاس ثبؿذ .دس غيش ايي كَست ثِ ػٌَاى هثبل ثب داؿتي
 100ثؼذ ٍ تٌْب  200يب ً 300وًَِ ،دادُ ّبي ثب ثبس صيبد ثِ ػلت ثؼذ ثبال ،هوىي اػت ػجت غيش لبثل اػوبل ؿذى ثشخي الگَسيتن ّبي
دادُ وبٍي گشدًذ .ػِ ثؼذ ػوذُ هدوَػِ دادُ ّبي پيؾ پشداصؽ ؿذُ وِ هؼوَالً ثِ ؿىل هؼغح ًوبيؾ دادُ هي ؿًَذ ،ػجبستٌذ اص :
ػغشّب يب ًوًَِ ّب ،ػتَى ّب يب كفبت ،همبديش كفبت.

. Nie
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ّوچٌيي ثِ هٌظَس اػوبل وبسوشد دػتِ ثٌذي ،هتغيش ّذف "تحمك ػفبسؽ تأهيي" اص حبلت پيَػتِ ثِ گؼؼتِ تجذيل گشديذُ
اػت .ثشاي ايي وبس اص عشيك ًشم افضاس تَصيغ هتغيشّب ثشسػي ٍ ثب اػتفبدُ اص خَؿِ ثٌذي ّبي هتؼذدً ،حَُ ستجِ ثٌذي هٌبػجتش اًتخبة
گشديذُ اػت .ستجِ ثٌذي ًوَدى كفت دس هَسد ػبيش فيلذّب اص لجيل ليوت فشآيٌذٍ ،صى لغؼِ ،آدسع تأهيي وٌٌذُ ،ػبثمِ ّوىبسي
تأهيي وٌٌذُ ثب ػبصهبى ،ػبثمِ وبس هذيشيت ػبهل ؿشوت تأهيي وٌٌذُ ٍ ً ...يض اػوبل گشديذُ اػت.
 .4-3مزحلٍ مذل سبسي
ثب تَخِ ثِ ؿٌبخت حبكل ؿذُ دس هشحلِ دسن وؼت ٍ وبس ٍ ًظشات افشاد خجشُ ػبصهبى ،كافبت ٍسٍدي ثاِ هاذل اًتخابة
ؿذًذ؛ اًتخبة دػتي فيلذّبي ٍسٍدي دس هَسد كفبتي كَست گشفتِ وِ هؤثش ثش ّشيه اص هتغيشّبي ّذف ثِ ًظش هي سػيذًذ .اًتخابة
خَدوبس(حزف خَدوبس) كفبت ًيض تَػظ ًشم افضاس كَست گشفتِ اػت .هغبثك ّذف تؼيايي ؿاذٍُ ،ضاؼيت دسكاذ تاأهيي ثاِ ػٌاَاى
خشٍخي هذل اًتخبة گشديذ.
دس اداهِ ثب اػتفبدُ اص  Record operations / Partition nodeهدوَػِ دادُ دس دػتشع ثِ دٍ دػتِ آهَصؿي ٍ
آصهبيـي افشاص هي گشدد .دس ايي پظٍّؾ دسكذ دادُ ّبي آهَصؿي ثِ آصهبيـي  80ثِ  20اًتخبة گشديذُ وِ ثش اػبع آى تؼذاد 8389
سوَسد دس هدوَػِ آهَصؿي ٍ تؼذاد  2089سوَسد دس هدوَػِ آصهبيـي لشاس هي گيشًذ .الگَسيتن ّبي هختلف دػتِ ثٌذي اص خولِ
 Chaid َ ، C&R Tree ،Quest ،C0.5سٍي هدوَػِ دادُ اػوبل ؿذُ ٍ دس ّش هَسد ثب اػتفبدُ اص
 Output / Analysis nodeدلت پيؾ ثيٌي ػٌديذُ ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثِ ًَع دادُ ّب ٍ ّذف تحميك ،ثْتشيي دلت ثب
اػتفبدُ اص الگَسيتن  C0.5حبكل ؿذُ ٍ لزا خْت اػتفبدُ دس ػبخت هذل اًتخبة هي گشدد.
پغ اص اًتخبة الگَسيتن هزوَس ٌَّص هي تَاى ثب تغييش پبساهتشّبي هؤثش دس ايي الگَسيتن دلت خشٍخاي دػاتِ ثٌاذي سا افاضايؾ دادُ ٍ
هذل ثْتشي ايدبد ًوَد .پبساهتشّبي هؤثش دس ايي هذل ػجبستٌذ اص:


دسجِ ّشس ًوَدى دسخت تصوین  :ثب افضايؾ ايي پبساهتش دلت هذل وبّؾ ٍ ػوَهيت آى افضايؾ هي يبثذ .ػول ّاشع
ًوَدى دسخت تلوين ػبختِ ؿذُ دس اكغالح ّوبى ّشع وشدى دسخت اػت وِ اص ايدبد ؿبخِ ّبيي وِ افضايؾ چٌاذاًي
دس دلت هذل ًذاسًذ ،خلَگيشي هي ًوبيذ.



کوتشیي تعذاد سکَسد دس ّش شاخِ فشصًذ  :پبساهتش ديگش ايي هذل ّوبى گًَِ وِ اص ًبهؾ پيذاػت ،وويٌِ تؼاذاد فشصًاذ

دس ؿبخِ ٍالذ سا تؼييي هي وٌذ .لزا ثذيْي اػت ثب وبّؾ ايي پبساهتش ،دسخت سؿذ ثيـتشي ًوَدُ ،دلت افضايؾ ٍ ػوَهيت
هذل تب حذٍدي وبّؾ هي يبثذ.
ثب ايي تَضيحبت دس اثتذا ػذدي سا ثِ ػٌَاى پبساهتش اٍليِ ٍاسد ًوَدُ ٍ ثؼذ اص اخشاي الگَسيتن ،ػبخت هذل آغبص هاي گاشدد .پاغ اص آى
ًَد  Field Operations / Analysisسا ثِ خشيبىٍ 3اسد ًوَدُ ٍ هذل هَسد اسصيبثي لشاس هي گيشد .ثب تغييش پبساهتشّبي هؤثش ثش دلتِ
پيؾ ثيٌي ،هذل ّبي ريل خشٍخي گشديذُ وِ دس خذٍل  4آٍسدُ ؿذُ اػت:

. Pruning Severity
. Minimum records per child branch
. Stream
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خذٍل  :4دلت هذل دػتِ ثٌذي ػبختِ ؿذُ ثب تغييش پبساهتشّبي هؤثش(حاالت )C ٍ B ،A
دسجِ ّشس ًوَدى دسخت

کوتشیي تعذاد سکَسد دس ّش

دلت دس هجوَعِ دادُ

دلت دس هجوَعِ دادُ

تصوین

شاخِ فشصًذ

آهَصشی

آصهایشی

1

100

50

57.59

58.11

2

30

10

79.53

72.19

3

35

10

79.53

72.19

4

45

10

79.53

72.19

5

55

10

79.53

72.19

6

65

10

79.53

72.19

7

70

10

78.83

71.9

8

65

20

73.36

69.55

9

10

2

91.25

77.79

حاالت هختلف

 .3يبفتٍ َب
 .1-4خزيجي مذل
پغ اص اًتخبة سديف  6اص خذٍل  ،4الگَسيتن ثب ايي پبساهتشّب اخشا ؿذُ وِ ًتبيح آى دس ًوَداس  ٍ 2خذٍل  5آٍسدُ ؿذُ اػت.
ًوَداس  :2ضشايت اّويت كفبت ٍسٍدي ثِ هذل
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خذٍل  :5هـخلبت هذل ػبختِ ؿذُ ٍ ضشيت اّويت كفبت ٍسٍدي
هتغيش ّذفٍ :ضؼيت تحمك تَليذ تأهيي وٌٌذُ
حبالت هوىي ثشاي هتغيش ّذفC ٍ B ، A :
الگَسيتن هَسد اػتفبدُC5.0 :
پبساهتشّبي الگَسيتن:
Pruning severity = 65
Minimom records per child branch = 0
دسكذ دادُ ّبي آهَصؿي ثِ آصهبيـي 80 :ثِ 20
تؼذاد سوَسد هدوَػِ آهَصؽ8389 :
تؼذاد سوَسد هدوَػِ آصهبيؾ2089 :

اّویت هتغیش دس تعییي اسصش هتغیش
ّذف

ٍسٍد بِ هذل

1

هيضاى ػفبسؽ هبّبًِ

0.379

*

2

سٍص ػفبسؽ

0.262

*

3

ًبم تأهيي وٌٌذُ

0.148

*

4

ٍصى

0.099

*

5

وذ تأهيي وٌٌذُ

0.056

*

6

داسا ثَدى گَاّي ًبهِ ويفي

0.032

*

7

ٍضؼيت ويفي لغؼِ ()PPM

0.031

*

8

ػبثمِ وبس هذيشيت ػبهل

0.016

*

9

تحليالت هذيشيت ػبهل

0.015

*

10

تٌَع تؼذاد وذ ًضد تأهيي وٌٌذُ

0.015

*

11

ًَع ػفبسؽ

0.013

*

12

ّفتِ ػفبسؽ

0.013

*

13

هبُ ػفبسؽ

0.010

*

14

ليوت

0.009

*

15

گشٍُ لغؼِ ًضد هـتشي

0.009

*

16

ػبل ػفبسؽ

0.008

*

17

آدسع

0.007

*

صفت ٍسٍدی

سدیف

18

ًؼجت ػفبسؽ ثِ ول ػفبسؽ هبّبًِ

0.007

*

19

ًَع خَدسٍ

0.005

*

20

هـتشي

0.004

*

21

فشآيٌذ

0.004

*

22

ػفبسؽ سٍصاًِ

0.003

*

23

سٍص كذٍس ػفبسؽ

0.002

*

24

فلل ػفبسؽ

0.001

*

25

وذ اًجبس
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26

ًبم لغؼِ

27

هـتشي

28

تين ًيشٍي اًؼبًي هؤثش

29

خٌؼيت هذيشيت ػبهل

ّوبى عَس وِ دس خذٍل  5هـبّذُ هي ؿَد ،اٍليي ًتيدِ لبثل تؼوك اص الگَي اػتخشاج ؿذُ ،ؿٌبػبيي كفبت ثاب اّويات دس ٍسٍد ثاِ
هذل ٍ تحليل ضشايت ثِ دػت آهذُ ثشاي اّويت ايي كفبت اػت .كفبت ثذٍى اّويت وِ دس ػغشّبي آخش خذٍل آهذُ ،ثِ دليل ػذم
تأثيش دس اسصؽ گزاسي هتغيش ّذف ا ص ٍسٍد ثِ هذل حزف گشديذُ ٍ كفت هيضاى ػفبسؽ هبّبًاِ ٍ سٍص ػافبسؽ دّاي داساي ثيـاتشيي
تأثيش دس ايي اسصؽ گزاسي تؼييي ؿذُ اػت .خشٍخي اكلي هذل دػتِ ثٌذي ػبختِ ؿذُ ،دسخت تلويوي ثب  8اليِ هي ثبؿذ.
 .2-4مزحلٍ ارسيبثي الگًَب
خْت اسصيبثي ويفيت هذل خشٍج ؿذُ اص ًشم افضاس ،اص هبتشيغ اًغجبلي اسصيبثي اػتفبدُ ؿذُ وِ دس خذاٍل  7 ٍ 6آٍسدُ ؿاذُ اػات .ثاب
تَخِ ثِ ايٌىِ ّضيٌِ پيؾ ثيٌي ًبدسػت ثشاي دػتِ ّبي تؼييي ؿذُ اص ًظش هفَْهي ثشاي ايي پظٍّؾ يىؼبى ثَدُ اػت ،دس هبتشيغ
ّضيٌِ خغب وليِ ّضيٌِ ّب يه دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
خذٍل  :6هبتشيغ اًغجبلي پيؾ ثيٌي والع سوَسدّب ثشاػبع هتغيش ٍضؼيت تحمك ػفبسؽ تأهيي وٌٌذُ  /هدوَػِ دادُ آهَصؿي
والع ٍالؼي

 ; Aدسكذ تحمك ػفبسؽ

 ; Bدسكذ تحمك ػفبسؽ ثيي

 ; Cدسكذ تحمك ػفبسؽ

ووتش اص 70دسكذ

70دسكذ تب 150دسكذ

ثبالتش اص 150دسكذ

 ; Aدسكذ تحمك ػفبسؽ ووتش اص 70دسكذ

3452

688

29

 ; Bدسكذ تحمك ػفبسؽ ثيي 70دسكذ تب 150دسكذ

646

3100

33

 ; Cدسكذ تحمك ػفبسؽ ثبالتش اص 150دسكذ

115

206

120

والع پيؾ ثيٌي ؿذُ

خذٍل  :7هبتشيغ اًغجبلي پيؾ ثيٌي والع سوَسدّب ثشاػبع هتغيش ٍضؼيت تحمك ػفبسؽ تأهيي وٌٌذُ  /هدوَػِ دادُ آصهبيـي
والع ٍالؼي
والع پيؾ ثيٌي ؿذُ

 ; Aدسكذ تحمك ػفبسؽ

 ; Bدسكذ تحمك ػفبسؽ ثيي

 ; Cدسكذ تحمك ػفبسؽ

ووتش اص 70دسكذ

70دسكذ تب 150دسكذ

ثبالتش اص 150دسكذ

 ; Aدسكذ تحمك ػفبسؽ ووتش اص 70دسكذ

772

221

8

 ; Bدسكذ تحمك ػفبسؽ ثيي 70دسكذ تب 150دسكذ

252

720

15

 ; Cدسكذ تحمك ػفبسؽ ثبالتش اص 150دسكذ

30

55
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ثشسػي خذاٍل اسصيبثي ثبال هٌتح ثِ اػتخشاج خذٍل  8گشديذُ وِ خالكِ ٍضؼيت پيؾ ثيٌي هذل سا ًـبى هي دّذ.
خذٍل  :8دلت پيؾ ثيٌي هذل ػبختِ ؿذُ ثشاي هدوَػِ دادُ آهَصؿي ٍ آصهبيـي
هجوَعِ آصهایشی

هجوَعِ آهَصشی
دسست

6672

79.53دسكذ

1،508

72.19دسكذ

ًادسست

1717

20.47دسكذ

581

27.81دسكذ

تعذاد کل

8،389

2،089

هالحظِ هي گشدد وِ دلت هذل دس پيؾ ثيٌي هدوَػِ دادُ آصهبيـي  ٍ 79.53دس هدوَػِ دادُ خذيذ آصهبيـاي 72.19دسكاذ هاي
ثبؿذ.
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 .4ثحث ي وتيجٍ گيزي
ّوبى عَس وِ اص خشٍخي هذل ثش هي آيذ ،يىي اص هْن تشيي ػَاهل هؤثش ثاش هتغياش ّاذف ٍضاؼيت تحماك تاأهيي ،سٍص ػافبسؽ
ؿٌبػبيي ؿذُ اػت .خشٍخي دسخت تلوين ًـبى هي دّذ ثشًبهِ ػفبسؿبتي وِ دس سٍصّبي هختلف هبُ كبدس ؿذُ اًاذ ،ثاشاي تاأهيي
وٌٌذگبى هختلف داساي ٍضؼيت تحمك تأهيي وبهالً هتفبٍتي ثَدُ اًذ .ثب تَخِ ثِ ايي هَضَع دس ثشًبهاِ سياضي ػفبسؿابت آتاي تاأهيي
وٌٌذگبى ػبصهبى هي تَاى ػفبسؿبت كبدسُ سا ثِ سٍصّبي ّش هبُ ثِ ًحَي تخليق داد وِ ثِ ّش تأهيي وٌٌذُ دس سٍصّبي ثْيٌِ خاَد
ثشًبهِ ػفبسؽ تؼلك گيشد.
ّوچٌيي خشٍخي هذل ثيبًگش تأثيش لبثل تَخِ هيضاى ػفبسؽ هبّيبًِ ثش ٍضؼيت تحمك ػفبسؽ اػت؛ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اياي كافت تاب
حذٍدي تبثغ ٍصى لغؼِ هي ثبؿذ ،دسخِ اّويت ثِ دػت آهذُ ثشاي فيلذ ٍصى لغؼِ ًيض هؤيذ ّويي هغلت هي ثبؿذ .داًؾ ثاِ دػات
آهذُ دس ايي صهيٌِ سا هي تَاى دس تلوين ػبصي ٍ تلوين گيشي ثشًبهِ ّبي لدؼتيىي چِ دس هجحث حوال ٍ ًمال لغؼابت ٍ چاِ دس
هجحث تؼييي اًذاصُ ثچ ّبي ػفبسؽ دّي ثِ وبس گشفت.
ّوچٌيي يىي ديگش اص كفبتي وِ دس ايي تحميك ثش ٍضؼيت تحمك تأهيي هؤثش ؿٌبختِ ؿذ ،داسا ثَدى گَاّي ًبهِ ويفي تاأهيي وٌٌاذُ
اػت .ثب تَخِ ثِ ثشسػي كفت هزوَس دس ثيي وليِ تأهيي وٌٌذگبى ٍ ًظش ثِ ايٌىِ ػوَم آًْب اص ايي هٌظش داساي ًمغِ ضؼف هي ثبؿٌذ،
ثِ ًظش هي سػذ ػبصهبى ثبيذ ثشًبهِ ّبي استمبء تأهيي وٌٌذگبى خَد سا دس كذس ثشًبهِ ّبي استجبط ثب تأهيي وٌٌذگبى لشاس دّاذ .ػابثمِ
ّوىبسي ثبالي تأهيي وٌٌذُ ثب ػبصهبى هَسد ًظش دس ايي تحميك ًيض اص خولِ كفبتي ثَدُ اػت وِ سٍي ٍضؼيت تحمك تأهيي آًْب تاأثيش
هثجت داؿتِ اػت.

مىبثع ي مآخذ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

ثشاٍى ،خيويّ ،بسى ،خبى ،ؿيًَبى ،خيوض" ،)1383( ،ػيؼتن ّبي هذيشيت تَليذ ثب ًگشؿي يىپبسچِ" ،تشخوِ :غضٌفشي ،هْذي،
كغيشي ،ػشٍؽ ،چبح ػَم ،اًتـبسات داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ايشاى.
خؼفشًظاد ،احوذ" ،)1385( ،هذيشيت تَليذ ٍ ػوليبت ًَيي" ،چبح اٍل ،اًتـبسات داًـىذُ هذيشيت داًـگبُ تْشاى.
ؿْشاثي ،خوبل" ،)1386( ،دادُ وبٍي" ،چبح اٍل ،هَػؼِ پظٍّـي دادُ پشداصاى گيتب ،اًتـبسات خْبد داًـگبّي ٍاحذ كٌؼتي اهيشوجيش.
ؿْشاثي ،خوبل ،رٍالمذس ؿدبػي ،ػلي" ،)1388( ،دادُ وبٍي پيـشفتِ ،هفبّين ٍ الگَسيتن ّب" ،چبح اٍل ،اًتـبسات خْبد داًـگبّي
ٍاحذ كٌؼتي اهيشوجيش.
دس
ّبيي
هثبل
ثب
وبسثشدي
وبٍي
دادُ
"
(،)1388
ًٍَع،
ؿىَسًيبص،
خوبل،
ؿْشاثي،
 ، " SQL Serverچبح اٍل ،هَػؼِ پظٍّـي دادُ پشداصاى گيتب ،اًتـبسات خْبد داًـگبّي ٍاحذ كٌؼتي اهيشوجيش.
وبًتبسدصيه ،هْوذ" ،)1385( ،دادُ وبٍي" ،هتشخن :ػليخبًضادُ ،اهيش ،چبح اٍلً ،ـش ػلَم سايبًِ.
هـىبًي ،ػليً ،بظوي ،ػجذالشضب" ،)1388( ،همذهِ اي ثش دادُ وبٍي" ،چبح اٍلً ،ـش داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًيـبثَس.
اػاليذّبي دٍسُ آهَصؿي آلبي دوتش ًخؼي صادُ ،)1386( ،هـْذ.

9) Bacao, F, ( 552), “Data mining and knowledge discovery technologies”, IGI
publishing.
05) Berry, M, Linoff, G, ( 555), “Mastering data mining: The art and relationship of
customer relationship management”, John Wiley and sons.
00) Chase, R, Jacobs, F, Aquilano, A, ( 552), “Operation Management for competitive
advantage”, McGraw Hill Publication, 05th edition.
0 ) Dong Li, G, Yamaguchi, D, Nagai, M, ( 552), “Application of grey-based rough
decision-making approach to supplier selection”, Journal of modeling in
management, Vol / , P 030-02 .
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03) Gargano, M, Raggad, B, (0999), “Data mining, a powerful information creating
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Amsterdam, Morgan Kaufman publication.
00) Hang Hong, G, Chan Park, S, Sik Jang, D, Min Rho, H, ( 550), “An effective
supplier selection method for constructing a competitive supply-relationship”,
Expert Systems with Applications, Vol 2 , P 2 9–239.
02) Ho Ha, S, Krishnan, R, ( 552), “A hybrid approach to supplier selection for the
maintenance of a competitive supply chain”, Expert systems with application, Vol
32, P 0353-0300.
02) Ho Lin, R, Chuang, C, Liou, J.H, Wu, G, ( 559), “An integrated method for finding
key suppliers in SCM”, Expert systems with application, Vol 32, P 2220-2220.
02) Kanan, V, Tan, K, ( 552), “Buyer-supplier relationships, The impact of supplier
selection and buyer-supplier engagement on relationship and firm performance”,
International journal of physical distribution & logistics management, Vol 32/ 05, P
200-220.
09) Larose, D, ( 550), “Discovering Knowledge in data mining, An Introduction to Data
Mining”, John Wiley & sons publication.
5) Li, T, Ruan, D, ( 552), “An extended process model of knowledge discovery in
database”, Journal of enterprise information management, Vol 5/ , P 029-022.
0) Monczka, R. M, Trent, R.J, Handfield, R. B, (0992), “Purchasing and supply chain
management”, Ohio, USA, South western college publishing co.
) Nie, G, Zhang, L, Liu, Y, Zheng, X, Shi, Y, ( 559), “Decision analysis of data
mining project based on Bayesian risk”, Expert systems with applications, Vol 32,
P 2029-2092.
3) Olson, D. L, Delen, D, ( 552), “Advanced data mining techniques”, Springer
publication.
2) Ramanathan, R, ( 552), “Supplier selection problem: integrating DEA with the
approaches of total cost of ownership and AHP”, Supply chain management
international journal, Vol 0 /2, P 02- 20.
0) Vollmann, T, Berry, W, Whybark, D, Jacobs, F, ( 550), “Manufacturing Planning &
control for supply chain management”, McGraw Hill Publication, 0th edition.
2) Wang, H, Wang, S, ( 552), “A knowledge management approach to data mining
process for business intelligence”, Industrial management and data systems, Vol
052/0, P 2 -232.
2) Wang, J, ( 553), “Data mining, Opportunities and challenges”, IRM Press
publication, 0st edition.
2) Wu, D, ( 559), “Supplier selection: A hybrid model using DEA, decision tree and
neural network”, Expert Systems with Applications, Vol 32, P 9050–900 .
9) Yau K, He, L, Amy H, ( 505), “A new supplier performance evaluation model, A
case study of integrated circuit (IC) packaging companies”, Kybernetes, Vol 39/0,
P 32-02.

