
کسب و کار هوشمند و نقش 
 داده کاوی

 به نام دانای هوشمند



 هوش  هدف ازاين ارائه ، درک ارتباط و تاثير  بين
و بررسي اهميت  سازماني و سازمان و مديريت 

داده به عنوان يک سرمايه سازماني تصميم ساز 
 .به منظور تصميم گيری درست مي باشد



BI (Business Intelligence) 
 
  مورد  نيز هوشمند کار و  کسب عنوان به که )سازماني هوش•

  که عواملي همه از فراگير دانشي داشتن يعني ( ميگيرد قرار خطاب
  عوامل همه به نسبت عميق دانشي داشتن .است موثر سازمان بر

 فرآيندهاي و عمليات اقتصادي، محيط رقبا، مشتريان، مثل
 بر زيادي تاثير که (...و انساني منابع توليد، فروش، مالي،) سازماني
   .مي گذارد سازمان در مديريتي تصميمات کيفيت

 





تويوتاشرکت : نمونه عملي  

 مجموعه زير از يكي آمريكا در موتورز تويوتا شركت•
  هر حمل هزينه متوسط.است ژاپن تويوتای هايي

 ساالنه كه دالر 80 تا 72 شركت اين برای خودرو
  دالر ميليون 160 حدود در دستگاه ميليون2 حدود

 . بود خواهد

 



 بود روبرو مشكل با همواره تامين زنجيره:مشكالت•
 آنان نارضايتي و مشتريان به خودرو تحويل موقع به عدم•
 هوندا نظير شركتهايي به مشتريان شدن جذب•
 .شد مضاعف مشكالت 2003 در هيبريدی خودروهای توليد با•
 های نمايندگي و ژاپن بين خط بر اطالعات اشتراک مشكالت•

 متحده اياالت
 پايين سرعت•
 موازی اشتباهي پرداختهای•
 مرده گزارشات•
 مرده تصميمات•
 فروش از پس خدمات بخش در عديده مشكالت وجود•
 اشتباه اطالعات ثبت•
 مشكالت اين حل در IT بخش توانمندی عدم•

 



 ( اطالعات ارشد مقام)كوپر باربارا•
 داده انباره يک به نياز شدن مشخص و اطالعاتي سنجي نياز•
 داده انباره روی وب تحت عمليات وجود امكان•
 وب تحت پردازش برای افزاری نرم وجود•
 وب تحت دادهها دستكاری و  كاويدن و پردازش امكان•

 
 به خورد شكست رسما 1999 سال در اوليه سنجي نياز اين•

 :علت
 آنها خطاهای با گذشته دادههای ورود•
 انساني خطاهای ثبت و تكراری و متناقض دادههای•
  مفهوم چند هر مناسب شكل به مديريتي نيازهای برآوردن عدم•

 .بود شده ريزی پايه درست
 
 

 .اما اين شكست مقدمه توفيقي جهاني شد
 



 .شد استفاده اوراكل داده انباره از 2000 سال در•
 «هايپريون» تجاری هوش پلتفرم از سال اين در•

 .شد استفاده
 .شد آنالين داشبورد•
 چيز همه نشاندهنده گرافيكي وضعيت مديران برای•

 .بود
 .ميشد انجام وب تحت و سرعت با جستجوها•
 مشكالت و هشدارها برای متفاوت آميزی رنگ از•

 (خالص متن جای به ) شد استفاده
 مشكالت از و گرفت راحتتری شكل مشكالت تحليل•

 .نبود خبری قبل
 

 



 :نتايج•
  برای دالری هزار 800 مشابه پرداخت يک از روز چند طي در•

 .شد جلوگيری ريلي نقل و حمل
  ها هزينه و يافت افزايش درصد 40 ها جايي به جا ظرفيت•

 .شد بيشتر درصد 3  فقط
 .يافت كاهش درصد 5 حمل زمان•
 .امد بدست كمپاني تاريخ سود حاشيه باالترين 2003 در•
  المللي بين سازمانهای توسط مستقل مطالعات نهايت در•

  پروژه روی سرمايه بازگشت درصد 506 تويوتا داد نشان
  رقم اين متوسط كه بود درحالي اين و است داشته مزبور
  112 تنها حالت بهترين در رقيب مشابه شركتهای برای

 .بود فورچون  آمار طبق درصد

 



 فوايد هوش سازماني
  همه در تصميم گيری برای را مديران سازماني هوش•

 توانمند شركت ها و سازمان بر موثر عوامل
 كار و  كسب عنوان به كه ) سازماني هوش.مي سازد
  همه به ( ميگيرد قرار خطاب مورد  نيز هوشمند
  و گزارش گيری طريق از تا مي كند كمک شركت ها

   و مطمئن ، اثربخش عملكرد  يک داده ها، تحليل
  بدون  و زياد اجرائي هزينه های و اضافه دردسر بدون
 .آورند بدست خطا و سعي

 



CRM وERP عوامل نرم افزارها، و سيستم ها ساير 
 متاسفانه .هستند شركت ها و سازمان ها اداره برای حياتي

 را داده ها تعامالت و تراكنش ها سيستم ها، اين كه درحالي
  و تحليلي گزارش گيری برابر در مي كنند، اجرا خوب

 حالي در.ميدهند نمايش كمبودهايي داده ها به دسترسي
 شركت ها گزارش گيری و تحليل قابليت های و بهبود  كه

 روز نياز ميباشد ارشد مديران كنوني اولويت های جزء
 پيش از بيش روز هر سازماني هوش مباحث به افزون

 . ميكند پيدا نمود



 بتواند تا مي دهد سازمان به را امكان اين راه حل اين
 امروزه .كنند مانيتور را منفي يا مثبت تغييرات

 ....و CRM و ERP از صحبت پيشتاز سازمان های
 به آنها .است BI سمت به سازمان ها رويكرد نمي كنند،

 بهبود و ارزيابي طريق از فرآيندها بهينه سازی دنبال
 خود به وابسته زيرمجموعه های و خود عملكرد

 يافته توسعه و پيشرو كشورهای در امروزه.مي باشند
   .است افزايش حال در  BI در سرمايه گذاری



  و (بزرگ و كوچک) سازمان 877 از اه پژوهش
  از كه مي دهد نشان IT حوزه در تصميم گيرندگان

 IT زمينه در %9/1 سرمايه گذاری رشد
  ابزارهای خريد به نياز آنها %45 ولي برخوردارند

BI برای .مي كنند اقدام آن برای و دريافته اند را  
  چرا كه دارد وجود عمده دليل دو  موضوع اين

 اول .شده اند عالقه مند BI به سازمان ها و صنايع
 . اقتصادی مسائل دوم اطالعات، عصر



اگر بخواهيم به يک تاريخچه مختصر برای هوش سازماني اشاره ای 
 :داشته باشيم سه مورد ذيل خواسته ما را بر آورده ميكند

 .توسط گروه گارتنر مطرح شد  1989سال  -
به عنوان ابزار توليد هوشمند چكيده  IBMدر  95سال  -

 .مستندات به كار رفت
 .شروع شد 90اما توجه دانشگاهي از اواخر دهه  -



 كار و كسب يک در موفقيت برای «آلبرخت كارل»
 تيمهای هوشمند، انساني عامل داشتن به (سازمان)

 آلبرخت.مي كند اشاره   هوشمند سازمانهای و  هوشمند
 از گروهي، كُندذهني از جلوگيری و پاسخگويي برای

   مي  كند استفاده  سازماني هوش عنوان



هوش تجاری يا هوش كسب و كار كه قالب عمده تری را  
نظامي و  )مانند استفاده های تجاری و غير تجاری 

در بر دارد، عبارت است از بُعد وسيعي از  ( غير  انتفاعي
كاربردها و تكنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت 

زايش پرس و جو در راستای آناليز بنگاه برای اتخاذ 
 .تصميمات تجاری دقيق و هوشمند



 تشكيل بنگاه معماری يک براساس تجاری هوش يک
 (OLAP) برخط تحليلي پردازش قالب در و است شده

 و دقيق تصميمات اتخاذ و تجاری های داده تحليل به
  يک عنوان به نه تجاری، هوش .مي پردازد هوشمند
 يک عنوان به بلكه سيستم، يک عنوان به نه و محصول
 شامل البته كه است موردنظر جديد رويكردی و معماری

 به كه است تحليلي و كاربردی های برنامه از ای مجموعه
 و اخذ به تحليلي و عملياتي داده پايگاههای استناد
  و تجاری هوشمند فعاليتهای برای گيری تصميم به كمک
   .پردازند مي كار و كسب



 :است توجه جالب نيز را ديگر مناظر از تجاری هوش اما
 به تجاری هوش به فرايند و سازماني معماری منظر از 

  و سازمان كارايي افزايش عامل كه چارچوب يک عنوان
  در گيری تصميم فرايندهای بر نهايتا و فرايندها يكپارچگي

   .شود مي نگريسته است، متمركز سازماني مختلف سطوح



 از .ميداند رقابتي برتری برای ابزاری را تجاری هوش بازار
 هوشمند سيستم يک تجاری هوش نيز فناوری نظر نقطه
 سخت دخالت نقطه ها، داده دقيق پردازش با كه است
   .آيد مي حساب به ها افزار مغز در افزار نرم و افزار



 كاربردهاي مطرح در كسب و كار هوشمند

 تهيه گزارشات سازماني
تهيه گزارشات پويا و در قالب معين، كه قابليت استفاده و توزيع 

 .به صورت گسترده در سازمان را دارد

 تحليل های چندبعدی
ساده را بررای  ( افقي و عمودی)امكان انجام تحليل های برشي 
 .مديران كسب و كار فراهم مي كند



 هشداردهي و ارسال گزارش
موتور ارائه گزارش كه جهت ارسال گزارشات كامل يا هشدارها 

 برای تعداد زيادی از كاربران بر اساس برنامه  
 .زمان بندی، عضويت يا قبل از وقوع، به كار مي رود

 تحليل ها و درخواست های غيرمعمول
به كاربر اين امكان را مي دهد كه درخواست خود از پايگاه داده را 

 در واقع  . برای پاسخ به هر سوالي ارائه كند
 .درخواست های پيچيده و في البداهه را پشتيباني مي كند

 تحليل های آماری و داده كاوی
اين ابزارها جهت اجرای مدل های پيش بيني يا كشرف ارتبراط   

 .بين متغيرها بكار مي رود







  و فعال مخزن يک (Data Warehouse) ها داده انباره
 تحليل اطالعات است قادر كه است اطالعات از هوشمند

  و كرده مديريت و جمع آوری گوناگون محيط های از را يافته
  .نمايد ارائه نهايتاً
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  در را رقابتي مزيت اين كه سازمانهايي مديران
 زير موارد به توانند مي زير شرايط به بسته اختياردارند

 :يابند دست
-   اعطای دانش مناسب و بر خط  جهت تصميم گيری سريع در

 مربوطهزمان مناسب به مدير 
 
-     آماده و مشخص بودن داده ها و به روزرساني مداوم

تراكنش ها در سيستم و همچنين سادگي و شناخته شده 
 بودن شاخص های اندازه گيری به جهت ماهيت  

 
-    ايجاد يكپارچه سازی در گزارشهای مديريت با وجود

 پايگاههای داده متنوع و انبارههای پر حجم ديتا 



 سازماناز هدر رفتن زمان در تصميمات استراتژيک جلوگيری 
 
 فضای خالق و نوآور در تصميم گيری های سازماني ايجاد 

 
 بر خط برای مديريت ارشددر هر زمان و مكان دسترسي 

 
 ايجاد گزارشهای امكانAd-Hoc  برای كليه كارمندان متقاضي و

 دارای مجوز  
 
 نمودارهای آنالين از وضعيت های استراتژيک سازمان مانند ايجاد

چرخه مديريت تامين،چرخه   بازرگاني ، چرخه مالي،چرخه منابع 
 ...  انساني و 

 
 پيشرفته مانند مباحث تحليلOracle OLAP,Data 

mining,Real Time Decision  باالجهت مديران سطوح 



 ايجاد داده كاوی حتي در سطح مديران مياني  امكان
 سازمان  

 
 سازمانافزايش درآمدها  -هزينه ها كاهش 

 
 مشتريانموثر با ارتباط 

 
 فرصتهای كسب وكار جهت مديران استراتژيک و  شناسايي

 يابيبازار 
 
 پيش بيني شرايط اينده سازمان جهت مديريت عالي 



 از استفاده به شركتها است، تجارت در اصلي كليد زمان، كه عصری در
 بسرعت را نظر مورد اطالعات بتوانند تا اند آورده روی اطالعاتي ابزارهای

 مختلف سطوح در گيری تصميم امر در تجاری هوش كنند استخراج ازمنابع
 جو و پرس روشهای و اطالعات تحليل با ارشد مديران سطوح بويژه سازمان

 زير قرار به روشها اين متداولترين كه كند مي فراهم را زيادی تسهيالت
 :است

  
On-Line Analytical Processing :OLAP 

On-Line Transaction Processing :OLTP 
Data Warehousing :DW 
Data Mining :DM 

Intelligent Decision Support System :IDSS 
Intelligent Agent :IA 

Knowledge Management System :KMS 
Supply Chain Management :SCM 
Customer Relationship Management :CRM 
Enterprise Resource Planning :ERP 

Enterprise Information Management :EIM 



 : پرژوهرش يک هرای يرافتره
 نمودن بهينه و كارآيي بر BI تاثير گرفته صورت پژوهش اساس بر

 زير و مناسب سيستمي رويكرد تابع ارشد مديران تصميمات
 البته و مديران آموزش همچنين ، IT حوزه در صحيح ساخت
  در شده وارد صحيح دادههای بر مديران همه تقريبي تاكيد

 .است بوده سيستم
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  مواقعي در مديران % 60 مديريتي تصميمات بر BI تاثيرات مورد در
 رضايت اظهار بودند نموده مراجعه تصميمات انجام جهت BI به كه

 .نداشتند نظری % 40 و
  خواستار مديران همه تقريبا تجاری رقبای با رفتار بر تاثير حوزه در

 70 مشتريان با ارتباط نحوه مورد در و بيشتر اطالعاتي امنيت
 .بودند مشتريان با ارتباطات بهتر سازی شفاف به معتقد درصد

  داشتند اظهار مديران از % 50 مشتريان پايش بر BI تاثير حوزه در
  % 30. كنند كشف بهتر تعامل جهت را الگوهايي اند توانسته كه

  آنها ذهني تصميمات با BI گزارشات داشتند اعتقاد مديران
  انجام خاصي كار هنوز حوزه اين در نيز % 20 و است بوده يكسان

 بودند نداده
 



توانسته %  40تنها بر پيش بيني رفتر مديران  BIدر حوزه تاثير 
بودند اين مهم را انجام دهند و البته تاثير تغييرات قوانين  

حكومتي و صدور بخشنامه های پي در پي دولتي را عامل مهمي  
 .در به هم ريختگي الگوهای پيش بيني مي دانستند
از  %  30در حوزه دستيابي به الگوهای داده كاوی موثر تنها 

ديگر اظهار نمودند كه %  30مديران پاسخ قطعي دادند و 
تحريمهای تجاری و نواسانات ارز تمامي الگوهای موثر آنها را بهم 

نيز اعتقادی به داده %  40.ريخته است لذا ارزيابي دقيق ندارند
 .كاوی نداشتند

مديران از تاثيرات مثبت اظهار  %  40در حوزه مديريت عملكرد 
نيز تجارب  %  30نيازمند زمان بيشتر بودند و %  30.رضايت نمودند

 .نداشتند BIخود را كافي ميدانستند و نيازی به 



 توانسته مديران % 30 تنها جديد دانش خلق حوزه در
  ، مشتريان بيني پيش حوزههای در جديد دانشي به بودند
 پيش دانش ، سود كم و متوقع مشتريان برخي حذف دانش
 دانش و اوليه مواد تامين و فروش فصلي الگوهای بيني
  از % 30.يابند دست كنندگان تامين رفتارهای بيني پيش
 اموزش و زمان نيازمند كه نمودند اظهار مديران ساير

 خلق بر BI    تاثير هرگونه با قطعا % 40 و ميباشند بيشتر
 .بودند مخالف جديد دانش گونه هر

 سال 50 باالی سن با مديران گرديد مشاهده همچنين
 منفي پاسخهای دهندگان ارايه و مخالفين جزء عموما
 .بودند
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QlikView  آشنايي با 
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  است (BI)تجاری هوش فرم پلت پذيرترين انعطاف قابل ويو كليک
 نمودن تركيب با ابزار اين. شده ارائهQlikTech  شركت توسط كه

 آني كارگيری به و تحليل و تجزيه پويا، ارائه همچون هايي قابليت
  مي را مبتكرانه تجاری تصميمات اخذ توانايي كاربران به ها، داده
  از بيش . كند مي تبديل دانش به را ها داده نحو بهترين به و دهد

  ابزار از استفاده با را خود كاربران دنيا سراسر در سازمان 24000
  بصری مشاهده و جستجو سازی، يكپارچه به قادر ويو كليک ساده

  منحصر و سابقه بي تجاری بينش تا اند كرده خود های داده تمامي
 .باشند داشته فردی به

http://www.qlikview.com/us/company


 :شما را قادر مي سازد تا Qlik Viewنرم افزار•
 
 
 .بهره وری و اثربخشي فرآيندها را در سازمان خود اندازه گيری كنيد( 1
 .نقاط ضعف و قوت سازمان خود را شناسايي كنيد( 2
 .گردش اطالعات مديريتي را در سازمان خود روان تر كنيد( 3
اطالعات مناسب در زمان مناسب و با سرعت مناسب در اختيار داشته ( 4

 .باشيد
فرآيندهای سودآور سازمان خود را تقويت كرده و فرآيندهای بدون  ( 5

 .توجيه اقتصادی را حذف كنيد
توان رقابت سازمان خود را با ساير شركت ها سنجيده و خود را در ( 6

 .برابر حوادث آينده آماده سازيد
 



QlikView ويژگي های 

سرعت در نتيجه 
بدون ريسک 
 انعطاف پذيری 
متمركز 
 قدرتمند 
 توانمندسازی هوش كاربر 
سرعت در نصب، يادگيری آسان، سهولت در استفاده 
Qlik View هميشه پاسخي برای كاربر دارد 
انواع فرمت های   -تجميع داده ها جهت تجزيه و تحليل

 اطالعاتي
بازگشت سريع سرمايه و هزينه های كمتر 
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 نسخه های مختلف

• 
QlikView Enterprise  ▪جهت طراحي و پياده سازي برنامه ها 

▪ QlikView Enterprise  کامل ترين ابزار جهت طراحي و پياده سازي
 . برنامه هاي کاربردي است

•▪ QlikView Professional جهت کاربران حرفه اي 
به کاربران حرفه اي امکان ايجاد يا تغيير ظاهر برنامه هاي کاربردي موجود را  

 .  مي دهد

•▪ QlikView Analyzer جهت کاربران معمولي 
به کاربران معمولي امکان دسترسي و استفاده  QlikView Analyzerنسخه 

 QlikView. را مي دهد QlikView Serverاز برنامه هاي موجود در 
Analyzer  در قالب هاي تحت مرورگر وب، برنامه تحتJAVA ،  بصورت

ActiveX plug-in و يا برنامه هاي تحت ويندوز قابل نصب است. 
 

w
w

w
.p

ro
zh

e
.c

o
m

 



 داده کاوی چيست؟
كشف دانش درون  ! داده كاوی به معنای كشف دانش درون داده هاست•

داده ها آنهم در عصر اطالعات يكي از هيجان انگيزترين و كليدی ترين 
 .مفاهيمي است كه روز به روز اهميت بيشتری مي گيرد

داده كاوی به بررسي و تجزيه و تحليل مقادير عظيمي از داده ها به •
 .منظور كشف الگوها و قوانين معني دار گفته مي شود

داده كاوی، استخراج اطالعات مفهومي، ناشناخته و به صورت بالقوه •
 .مفيد از پايگاه داده مي باشد

داده كاوی استخراج نيمه اتوماتيک الگوها، تغييرات، وابستگي ها، •
نابهنجاری ها و ديگر ساختارهای معني دار آماری از پايگاه های بزرگ 

 داده مي باشد
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 جايگاه داده کاوی

 .داده كاوی را مي توان يک شاخه از يادگيری ماشين دانست•
به دليل عدم وجود يک چارچوب تئوريک برای داده كاوی، در نظر گرفتن •

آن به عنوان زير مجموعه ای از يادگيری ماشين مي تواند مورد بحث قرار 
 .گيرد

تالشهای اندكي برای توسعه يک چارچوب تئوريک برای داده كاوی انجام •
 .گرفته است

 .اين ميزان تالش كافي نبوده و به نتيجه قابل قبولي نرسيده است•
تفسير داده كاوی به عنوان زير مجموعه ای از آمار، چندان قانع كننده •

 .مسائل با فضای حالت دارای ابعاد زياد مهمترين وجه اين تمايزند: نيست
تفسير داده كاوی به عنوان فرآيندی جهت تخمين تابع توزيع احتمال •

 .تكراری بودن داده كاوی چنين طبقه بندی را رد مي كند:  توأم نمونه ها
نظريه داده كاوی معادل فشرده سازی، داده كاوی را فرآيندی برای •

فشرده سازی اطالعات ورودی، از طريق پيدا كردن يک ساختار مناسب 
 .برای آن در نظر مي گيرد



 چرا به سراغ داده کاوی رفته ايم؟
 

 چون•

 .با سرعت زيادی در حال رشد است (Data) حجم داده ها•

 .ما در مورد اين داده ها كم است (Information) اطالعات•

 .ما نسبت به اين اطالعات صفر است (Knowledge) دانش•

جالب اينجاست كه مشكل تمام اينها يک كلمه است و آن داده كاوی •
 .است

از طرف ديگرتوسعه تكنولوژيهای ذخيره و بازيابي اطالعات امكاني •
 :است برای محقق شدن داده كاوی

 شدهافزايش روزافزون حجم اطالعات ذخيره •



 تنوع بسيار زياد در اطالعات موجود•

 بانكهای اطالعاتي •

 (تصاوير متحرک، فايلهای صوتي)فايلهای چندرسانه ای •

 اطالعات متني و فاقد ساختار•

آرشيوهای اطالعاتي، به دليل حجم بسيار زياد، غالباً به مقبره های •
عليرغم هزينه های سنگين در بخش . اطالعات تبديل مي شوند

تكنولوژی اطالعات، بسياری از تصميمها همچنان در فقر اطالعاتي 
از قابليتهای بالقوه اطالعات ذخيره  شده استفاده . اتخاذ مي گردند

نياز به تبديل اطالعات به دانش در بسياری زمينه ها  آشكار . نمي شود
 گرديده است
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 مراحل يك فرآيند داده کاوی
 .هريک از مراحل، با مشكالت خاص خود مواجه است•
پيرايش و تجميع اطالعات، معموال حجم عمده كار را به خود اختصاص مي •

 .دهند
بازنمائي دانش، به خصوص در مورد داده كاوی، در موارد متعددی هيچ راه •

 .حل قابل قبولي ندارد
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 پايه های يك فرآيند داده کاوی

 پايه  اصلي    5
بايد انتخاب، جمع آوري و : مجموعه نمونه هاي آموزشي•

 .پيرايش شوند
 
نوع دانش مورد انتظار، تکنيک داده کاوي مورد   :  نوع دانش•

 .استفاده را مشخص خواهد کرد
 
 انتقال دانش موجود در مورد مسئله به فرآيند : دانش پايه•

 داده کاوي، غالبا به صورت سلسله مراتبي از مفاهيم



مالکهاي ارزش دانش حاصل از داده  : معيارهاي ارزيابي•
در زمان استخراج دانش و چه در زمان بازنمائي از  چه کاوي، 

اهميت کليدي برخوردار بوده و راهنماي فرآيند داده کاوي 
 .خواهند بود

 
معموال بر حسب نوع دانش استخراج شده تعيين  : نحوه ارائه•

در موارد متعددي نيز روش مناسبي براي بازنمائي  . مي شود
 .وجود ندارد



 فنون داده کاوی
 ابزارهای پرس و جو

 مصورسازی

 يادگيری مبتني بر مورد

 قوانين وابستگي

 فنون آماری

 پردازش تحليلي پيوسته

 درختان تصميم گيری

 شبكه های عصبي

 الگوريتم ژنتيكي
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 کاربردهای داده کاوی

کاربردهای  
 تجاری

کاربردهای  
 علمي

کاربردهای  
 امنيتي
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 کاربردهای تجاری

تقريبا در تمام سازمانها و انواع تجارتها، به دليل وجود  •
 .اطالعات، مي توان داده كاوی را مورد استفاده قرار داد

 پيش بينی مربوط به بازار بورس•

 تحليل سبد خريد•

 شناسائی طبقات و گروههای اصلی مشتريان•

...  تعيين ميزان تاثير عوامل  مختلفی نظير تبليغات، تخفيف، •

 بر ميزان و الگوهای فروش
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 کاربردهای علمي

اطالعات  : اطالعات جمع آوری شده در حوزه های مختلف•
 جغرافيائي، اطالعات اقليمي، اطالعات پزشكي

 حجم بسيار باال و خصايص متعدد •
 تنوع اطالعات•
نويز شديد در غالب اطالعات جمع آوری شده توسط  •

 سنسورها
نياز مبرم به تكنيكهای داده كاوی، حداقل جهت ايجاد  •

 امكان تصور اطالعات برای متخصصان



5
5

 

(ادامه)کاربردهای علمي   

 :حوزه پزشكي•
تصاوير پزشكي، )تشخيص بيماريها براساس انواع اطالعات •

 (مشخصات بيمار احتمالي
تشخيص ناهنجاريهائي كه توسط انسان به سختي قابل تشخيص •

لكه ها و نقاط خاص داخل چشم كه نشانه شروع كوری )خواهند بود 
 (ناشي از ديابت مي باشد

 حوزه اطالعات جغرافيائي و اقليمي•
 كشف پديده های اقليمي جديد•
 تكنيكهای بصری سازی و بازنمائي اطالعات•
فرستنده تصاوير، اطالعات به دست آمده از )پردازش انواع اطالعات •

 (ها
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: مثالي از کاربردهای داده کاوی  
(1)اطالعات ژنتيك    

 DNAآرايه ای از نمونه های •
 انجام تعدادی آزمايش بر روی يك تراشه•
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: مثالي از کاربردهای داده کاوی  
(2)اطالعات ژنتيك    

 رفتار مشابه در آزمايش ها: معيار شباهت ژن ها•
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(ادامه)کاربردهای علمي   

 حوزه كاربردی فضا و سفرهای فضائي•
 حجم بسيار زيادی از اطالعات•
 نويز بسيار باال•
 ارزش بسيار زياد دانش قابل استخراج•
 پردازش اطالعات جمع آوری شده از فضا•
 پردازش اطالعات مربوط به سفينه های فضائي•
ارائه دانش مفيد برای اتخاذ تصميم نهائي جهت پرتاب يا •

 عدم پرتاب يک سفينه به فضا
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کاربردهای 
 سيستمهاي تشخيص نفوذ امنيتي

 شده ارائه قوانين از استفاده با حمالت تشخيص نظير سنتي، روشهای

 جديد انواع با مقابله برای دائم، اصالح به نياز بر عالوه متخصصان، توسط

 .نيستند كافي حمالت

 بررسي امكان ،عدم تصور غيرقابل حالت فضای و زياد بسيار اطالعات حجم

 خودكار شناسائي به نياز شبكه متخصصان توسط فعاليت گزارشهای تمام

  متخصصان با همكاری لزوم نفوذ برای تالش به مشكوک و جديد الگوهای

 در متخصص نظر درخواست و موجود وضعيت سازی خالصه طريق از شبكه،

 بي موجب كه بدبين بسيار سيستمهای  از اجتناب لزوم مشكوک موارد

  .شد خواهد سيستم هشدارهای به متخصصان اعتنايي



 تروريسممقابله با 
 فزاينده صورت به سپتامبر، 11 واقعه از پس خصوص به اخير، سالهای در

 .است شده مطرح ای

 كندتری پيشرفت مفيد، اطالعات تمامي انتشار امكان عدم دليل به

 .دارد (عادی افراد نظر از حداقل)

 انواع از اطالعات پردازش با بتواند بايد كاوی داده آل، ايده حالت در

 كافي، جزئيات ذكر با تروريستي، حمالت وقوع احتمال به نسبت مختلف،

 .دهد هشدار

 فاجعه كافي، دقت وجود عدم صورت در تواند مي آن از حاصل نتايج

 .باشد آميز
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تكنيكهای داده 
 دسته بندی کاوی

  ويژگي های ارزشيابي واقع در بندی طبقه يا بندی دسته 
 به آن ها دادن اختصاص سپس و داده ها از مجموعه ای
 اين .است شده تعريف پيش از گروه های از مجموعه ای

 بندی، دسته در .مي باشد كاوی داده قابليت متداول ترين
 مي تواند دسته ها تشخيص با كه هستيم مدلي دنبال به

 دسته .كند بيني پيش را ديگر اشياء ناشناخته دسته
 مورد اسمي و گسسته مقادير پيشگويي جهت بندی

 مي گيرد قرار استفاده



خوشه  
 بندی

تكنيكهای داده 
 کاوی

 حجم يک در هم، با مشابه نمونه های بندی گروه بندی، خوشه
 نظارت بدون بندی دسته يک بندی خوشه .مي باشد داده

 در .اند نشده تعريف قبل از دسته ها كه است (نشده هدايت)
 طبقه ی يک به داده هر كه طبقه بندی خالف بر- خوشه بندی

  اطالعي هيچ -مي يابد تخصيص شده مشخص پيش از (كالس)
  خود عبارتي به و ندارد وجود داده ها درون موجود كالس های از

 مي شوند استخراج داده ها از نيز خوشه ها



 نمونه های اجرا شده داده کاوی

 زمينه صنعتدر 

  در صرفه جويي براي کره پوهانگ فوالدسازي شرکت•
 الگوريتمهاي از خود بلند کوره هاي در انرژي مصرف

  را خود انرژي مصرف از %15 حدود در و استفاده داده کاوي
  در صرفه جويي دالر ميليون 3/1 باعث که داد، کاهش

  قيمت کاهش باعث ديگر طرف از و شده شرکت هزينه هاي
  سود و مشتريان تعداد افزايش و شرکت آن محصوالت

   .شد نيز شرکت آن بيشتر



 در هتل داری
 

 باال براي آمريکا، الس وگاس در مشهور هتلهاي از يکي
 استفاده داده کاوي الگوريتمهاي از مسافران رضايت بردن
 جمع آوري اطالعات از استفاده با که صورت اين به کرد،
  داده ها آن آناليز و پرسشنامه، وسيله به مسافران از شده

 اين به دوباره مسافران مي شد باعث که عواملي توانست
 مسافران، طبقه بندي با و کرده پيدا را گردند باز هتل

 .کنند پيدا را هتل به وفادار مسافران



 ريسكمديريت در 
 

 از استفاده با کانادا بزرگ بانکهاي از يکي در
 و داده ارائه داده ها براي را مدلي داده کاوي، الگوريتمهاي

 و حسابها در تقلب مهم مسئله آن، آناليز نتايج وسيله به
 بانک توسط شده داده وامهاي برگشت ميزان و چگونگي

 مشتريهاي براي را صحيح تصميمي و نمودند حل را
 گرفتن بانک جديد



 بهرنگ احمدي: تهيه و تنظيم •
 مربي ارشد كسب و كار  •

 وكارآفرين اجتماعي و صنايع خالق•
 

•3www.telegram.me/karobar 
 

 


