
 

 

 

 

 

گیری فرماندهان و مدیران  کاوی در تصمیم کاربردهای داده

 نظامی

 
  محسن مرادیان

  فرد مؤمنیحسین 

  محمدتقی پرتوی

 :چکیده
 

اطالعات در نیروهای نظامی نقشی اساسی دارند بطوریکه مبنای فعالیت همه ارکان نظامی 

صورت مستمر و ایجاد  آوری اطالعات به شود، بر همین اساس جمع اطالعات محسوب می

از زمان . امری انکارناپذیر استهای اطالعاتی برای نیروهای نظامی هر کشوری  بانک

ها و  های مختلف از رایانه؛ یکی از کاربردهای اصلی آن ذخیره داده برداری سازمان بهره

های مختلف در  وجود پایگاه داده. اطالعات گوناگون درون سازمانی و محیطی است

موده کاوی و کشف دانش پنهان و استخراج دانش جدید را فراهم نها امکان داده سازمان

در این مقاله با توجه به اهمیت اطالعات در ارتش و نیروهای نظامی، جایگاه و . است

های کاربردی وسیع آن در  در ادامه زمینه. است کاوی تشریح گردیدهکاربردهای داده

کارگیری این دانش در  شده و مقایسه تطبیقی از به های مختلف امور نظامی بیان حیطه

وتحلیل و نتایج حاصله از  فته است و درنهایت با توجه به تجزیههای مدرن صورت گر ارتش

گیری  کاوی پیشنهادهای کاربردی برای بهره مندی از دادهتحقیق مبنی بر ضرورت بهره

های سطوح راهبردی و  گیری فرماندهان و مدیران عالی نیروهای نظامی کشور در تصمیم

 .آمده است عمل عملیاتی به

 

  :واژگان کلیدی
 گیری، فرماندهان نظامی کاوی، تصمیمهداد
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 همقدم

فناورانه  انقالباست که دهه آینده را با  ای توسعه درحالکاوی یکی از ده دانش دانش داده   

. سریعی داشته استالعاده  فوقاخیر در دنیا گسترش  های سالدر  لذامواجه خواهد ساخت 

یافت  کاوی داده شاز دان گیریبهرهموضوعی بدون هیچ ، یافته توسعهامروزه در دنیای 

نقش  کشورها ها و های مختلف در سازمان زمینهکه این دانش در تمامی  ای گونه به، شود نمی

ه با برخورداری از کاست،  ها دادهفرآیند کشف دانش پنهان درون  کاوی دادهدانش . دارد

 های پدیدهترل کن و بینی پیشتخصصی با توصیف، تشریح،  های زمینه دردامنه وسیع 

صنعتی،  ازجمله مختلف های حوزهگوناگون پیرامونی، امروزه دارای کاربرد بسیار وسیع در 

یاسی، اقتصادی، بازرگانی، سپزشکی، ارتباطات، کشاورزی، انرژی، علوم اجتماعی، فرهنگی، 

محدودیتی برای کاربرد دانش  وکه امروزه مرز  ای گونه بهاست  غیرهنظامی و آموزشی و 

تمامی  رکاری این دانش را د های زمینهدر نظر گرفته نشده و کاوی و کشف دانش  داده

 .دانند میبرخوردار از داده  های عرصه

راگیری فشناسی،  ولگاوش مصنوعی، هکامپیوتر،  ملععلم آمار،  نپل ارتباطی میا  کاویداده

فرآیندی پیچیده جهت شناسایی الــگوها  کاوی داده. باشد میبصری داده  بازنمایی و ماشین

این الگوها و  ه، به طریقی کباشد میصحیح، جدید در حجم وسیعی از داده  های مـدلو 

قابل خریداری  لیک محصو صورت به کاوی داده .باشند درک قابل ها انسانبرای  ها مدل

در پروژه  کی صورت بهعلمی و فرآیندی است که بایستی  رشته یک، بلکه باشد نمی

 (. : 31  غضنفری، علیزاده، . )شود سازی سازمانهای مختلف  پیاده

 ها دادهنیستند، بلکه دانش نهفته در  استفاده قابل تنهایی بهو  باشند میاغلب حجیم  ها داده
جهت شناسایی الگوها و  کاوی دادهاز قدرت فرآیند  گیری بهرهبنابراین . باشد می استفاده قابل
و  ها دادهز ارتباط عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کشف دانش نهفته در و نی ها مدل
 .شود می تر ضروری روز روزبهتبدیل داده به اطالعات،  نهایتاً
این  ترین مهم. باشد می پیگیری قابلاز علوم،  حوزهدر میان سه  کاوی داده های ریشه

وجود نخواهد داشت،  کاوی هدادبدون آمار، هیچ . باشد می  ، آمار کالسیکها خانواده
. شود میبنا  ها آنبر روی  کاوی دادهکه  باشد می هایی تکنولوژیآمار، اساس اغلب  که طوری به

آمار کالسیک مفاهیمی مانند تحلیل رگرسیون، توزیع استاندارد، انحراف استاندارد، واریانس، 

                                                           
1. Data Mining 

2. Classic Statistics 
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اطمینان را که همه این موارد برای مطالعه داده و ارتباط بین  های فاصلهتحلیل خوشه، و 
تحلیل آماری کالسیک نقش اساسی در  مطمئناً. گیرد برمی در، را باشد می ها داده

 .(3: 31  محمدی، ملک)کنند  میایفا  کاوی داده های تکنیک
مصنوعی که هوش . باشد می  کاوی به آن تعلق دارد هوش مصنوعیکه داده ایحوزهدومین 
، تالش دارد تا فرایندی قرار داردآمار در تقابل با و با  باشد میابتکاری  های روشبر پایه 

چون این رویکرد نیاز به توان . مانند فکر انسان، را برای حل مسائل آماری بکار بندد
را  اندکیهوش مصنوعی کاربردهای . عملی نشد 331 محاسباتی باالیی دارد، تا اوایل دهه 

پیدا کرد، اما نیاز به استفاده از کامپیوترهای و حتی نظامی حکومتی  ،علمی های حوزهر د
 .استفاده کنند شده ارائه های تکنیکبزرگ باعث شد همه افراد نتوانند از 

، اجتماع آمار و تر دقیق، که به مفهوم باشد می  کاوی، یادگیری ماشینداده حوزهسومین 

کاربردی عمومی هوش مصنوعی نتوانست موفقیت  که درحالی. باشد میهوش مصنوعی 

از یادگیری ماشین . کسب کند، یادگیری ماشین در بسیاری از موارد جایگزین آن گردید

ابتکاری هوش مصنوعی  های روشتحول هوش مصنوعی یاد شد، چون مخلوطی از  عنوان به

 های برنامهتا  دهد میزه یادگیری ماشین اجا. باشد میبه همراه تحلیل آماری پیشرفته 

 های تصمیمکه  هایی برنامه، مانند کنند میمطالعه  ها آنکه  ای دادهکامپیوتری در مورد 

، یادگیری داشته باشند و برای گیرند میبر مبنای کیفیت داده مطالعه شده را  مختلف

هوش مصنوعی  ابتکاری های روشو  ها الگوریتمو  کنند میآن از آمار استفاده  ای پایهمفاهیم 

 (2 : :31  محمدی، ملک) .گیرند میرا برای رسیدن به هدف بهره 

 :مبانی نظری تحقیق

بنیادی مرتبط با این حوزه م اهی، ابتدا مفشودبیشتر صحبت  کاوی دادهقبل از اینکه در مورد 

 .شود ه میتوضیح دادبه صورت اجمالی  یلمع

  داده، اطالعات و دانشمفهوم 

 .نمودرا پردازش  ها آنکه با کامپیوتر بتوان  باشند میحقیقت، اعداد، یا متونی  ها داده: داده

اطالعاتی متفاوت را  های بانکمختلف داده و  های فرمتحجم عظیمی از  ها سازمانامروزه 

انواع مواد اولیه و  وجودیاز قبیل م هایی دادهشامل  ها دادهاین . کنند میو ذخیره  آوری جمع

                                                           
1.Artificial Intelligence 

2.Machine Learning 

3. Data, Information, Knowledge 
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 های دادهو حسابداری، ات کارکنان، اطالعات تجهیزات، اطالعات مالی اطالع، کاالها

مانند طراحی منطقی  ها دادهدرباره خود  هایی دادهاقتصادی و  های داده، شده بینی پیش

 (03: 11  صادقی، ) .باشد می غیرهاطالعاتی و  های بانک

را های پردازش شده دادهو همچنین  ها دادهالگو، وابستگی، یا ارتباط میان تمام : اطالعات

تعداد، اطالعاتی در مورد  تواند اطالعات نیروی انسانی میبرای مثال تحلیل . اطالعات گویند

 .را فراهم آوردکارکنان و آخرین وضعیت آنها  نوع، مهارت و توانمندی، تخصص

 تبدیل به دانش شوند که این دانش در مورد الگوهای گذشته و تواند میاطالعات : دانش

. برای اتخاذ تصمیم استفاده کرد توان می شده کسباز دانش . باشد میآینده  های گرایش

به ما بگوید که رفتار خرید در یک فروشگاه  تواند میاطالعات  سازی خالصهبرای مثال، 

  .(2: 31  غضنفری، ) چگونه است و به کمک شناخت این رفتار فروش کاال را افزایش داد

باشد، داده شده است، میجایگاه و ارتباط بین مفاهیم بیان شده نشان  در شکل 

های زیادی وجود دارند که در صورت گردد در هر سازمانی دادههمانطوریکه مالحظه می

تری برای آن آوری اطالعات به اطالعات کاربردی باارزشپردازش، سازماندهی و جمع

گیری مناسب و شوند و در صورت خالصه سازی، ایجاد مدلهای تصمیمسازمان تبدیل می

 (.03:  11  صادقی، )تری تبدیل می گردند استنتاج و تحلیل به دانش باارزش

 سازی سازمانگیری و تصمیمجایگاه داده، اطالعات و دانش در مراحل تصمیم - شکل 

 کاوی داده تعریف
 

که برخی از مهمترین تعاریف  شده ارائه کاوی داده برای گوناگونی تعاریف دانشگاهیدر متون 

 :ارائه شده بشرح زیر است

                                                           
1. Data Mining 
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 شناسی،  ومصنوعی، الگکاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش  داده

یک محصول قابل  صورت بهکاوی  داده. باشد فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده می

یک پروژه  صورت به، بلکه یک فرآیندی است که بایستی باشد نمیخریداری 

 . سازی شود پیاده

 جدید و  های صحیح، جهت شناسایی الگوها و مدل پیچیده، کاوی فرآیندی داده

باشد، به طریقی که این الگوها و  در حجم وسیعی از داده می لقوه مفید،صورت با به

 (3: 31  غضنفری، ). باشند درک قابل ها انسانبرای  ها مدل

 هم در  کشف دانش دروندادها آن ،هاست کاوی به معنای کشف دانش درون داده داده

روز  روزبهترین مفاهیمی است که  انگیزترین و کلیدی عصر اطالعات یکی از هیجان

 .گیرد اهمیت بیشتری می

 کشف الگوها و  منظور بهها  مقادیر عظیمی از داده وتحلیل تجزیهکاوی به بررسی و  داده

 .شود دار گفته می قوانین معنی

 بالقوه مفید از پایگاه داده  صورت بهکاوی، استخراج اطالعات مفهومی، ناشناخته و  داده

 .باشد می

 ها و دیگر  ها، نابهنجاری وماتیک الگوها، تغییرات، وابستگیکاوی استخراج نیمه ات داده

 (Berson, 2004) .باشد های بزرگ داده می دار آماری از پایگاه ساختارهای معنی

 ؛دنناممییا دانش  اطالعات آنرا اکتشاف گاهی اوقات که کاوی داده طورکلی بنابراین به

و  پردازد می ها داده تحلیل بهمختلف  اندازهایاز چشم کهعبارت از فرآیندی است 

برای  توان میاین اطالعات را . کند میرا در قالب اطالعات مفیدی ارائه  ها آن بندی جمع

. کار بردبمه آنها یا ه ها هزینه کاهشآمد، وری افزایش درکارایی سازمان، بهبود بهرهافزایش 

 های بانکگوناگون  های حوزهدر میان  کهعبارت از فرآیندی است  کاوی دادهبه لحاظ فنی، 

 .(  :  31  ملک محمدی، )کند  مییا الگوهایی را پیدا  ها همبستگیاطالعاتی بزرگ، 

های مختلف مانند کتابخانه دیجیتال، آرشیو تصاویر، اطالعات زیستی، تصاویر پزشکی،  حوزه

اه دور و و بازاریابی، شبکه ر وکار کسب، ساخت و تولید، گذاری سرمایهاطالعات مالی و 

متمرکز یا  داده های پایگاهحجم بسیاری از داده در  ها آنوجود دارد که در  تاینترن

 .شود ذخیره می شده توزیع
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 ها دادهاستفاده نیستند، بلکه دانش نهفته در  تنهایی قابل و به باشند میاغلب حجیم  ها داده

اوی جهت شناسایی الگوها و ک از قدرت فرآیند داده گیری بهرهبنابراین  ؛استفاده هست قابل

و  ها دادهو نیز ارتباط عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کشف دانش نهفته در  ها مدل

 .شود تر می روز ضروری نهایتاً تبدیل داده به اطالعات، روزبه

 گیری فرماندهان نظامیکاوی در تصمیم دالیل اصلی لزوم استفاده از داده

 است افزایشدر حال  زیادیها با سرعت  حجم داده . 

  لذا اطالعات کافی از  ها کم است داده ایندر مورد گیری موجود برای تصمیماطالعات

 .شودها استخراج نمیاین داده

  صفر است در حد اطالعات اینما نسبت به فرماندهان دانش. 

 . کاوی است دادههم یک کلمه است و آن  ها اینجالب اینجاست که مشکل تمام 

اهداف برای محقق شدن کار ممکن هتنها رااطالعات  بازیابیو  ذخیره هایناوریف توسعه

روزافزون حجم  همچنین مسائلی از قبیل افزایش. باشدو کشف دانش می کاوی داده

ذخیره شده، اطالعات  زیاد بسیارتنوع شده در بانکهای اطالعاتی سازمانها،  ذخیرهاطالعات 

 مثل تصاویرای  چندرسانه های اطالعاتی، افزایش بکارگیری فایل های افزایش و توسعه بانک

ر مواردی هستند که تنها با اطالعات متنی و فاقد ساختاو  صوتی های فایل و  متحرک

 ( Gyordi, 2004. )گیری سازمانی را بهینه سازی نمودکاوی می توان تصمیماستفاده از داده

های  ، غالباً به مقبرهزیاد بسیارحجم  دلیل، به در سطح نیروهای نظامی اطالعاتی آرشیوهای

های زمانی کوتاه یا برای همیشه امحاء شده و و اغلب آنها را در بازه شوند می تبدیلاطالعات 

در بخش تکنولوژی اطالعات،  سنگین های هزینه علیرغم .گیردیا بایگانی را که صورت می

اطالعات  بالقوه های قابلیتاز . گردند خاذ میهمچنان در فقر اطالعاتی ات ها تصمیماز  بسیاری

 آشکار ها زمینه بسیاریاطالعات به دانش در  نیاز به تبدیل. شود شده استفاده نمی ذخیره

 (Ye, 2003:12) .است گردیده

 کاوی دادهفنون 

 :(Berry,2007,35) کاوی عبارتند از تحت عنوان داده شده گرفتهبکار  برخی از فنون رایج 

  یگیر تصمیمدرختان 

 یقوانین وابستگ 

 یهای عصب شبکه 

 یالگوریتم ژنتیک 
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  وجو  پرسابزارهای 

 یآمار هایروش 

 یمصورساز 

 هپردازش تحلیلی پیوست 

 دیادگیری مبتنی بر مور 

 کاوی دادهکاربردهای 

ده علم برتر که  عنوان بهو گوناگون است که  وسیع کاربردهایبا  جدید رشته یککاوی  داده

ها کاربرد دارد، معرفی  شود و در تمام زمینه منجر به ایجاد تحول در عصر تکنولوژی می

امور : از قبیل یابد، می کاوی نیز معنا اصوالً هرجایی که داده وجود داشته باشد داده .شود می

 کشف، DNAمربوط به  های وتحلیل تجزیه، پزشکی زیست، پزشکی، امور مالیو  تجاری

 .رسانی اطالعو  کتابداری، سرگرمی، ارتباطات از راه دور، ورزش و جعلیو اسناد  ها ناهنجاری

که مشتریان در کانون  هایی شرکتگسترده توسط تمامی  صورت بهکاوی  امروزه عملیات داده

مالی، ارتباطاتی،  های شرکتها،  فروشگاه: ازجملهشود،  قرار دارند، استفاده می ها آنتوجه 

کند تا ارتباط عوامل  ها کمک می کاوی به این شرکت استفاده از داده . ریابی و غیرهبازا

محل قرارگیری محصوالت و مهارت کارمندان را با عوامل خارجی  قیمت، : داخلی ازجمله

  .ر و محل جغرافیایی مشتریان کشف نمایندرقابت در بازا اقتصادی، ازجمله وضعیت

 کاوی دادهمراحل اصلی 

روالی برای شناسایی الگوهای معتبر، جدید، بالقوه  عنوان به ، داده استخراج دانش در پایگاه

روال سراسری شامل تبدیل داده . است شده تعریفها،  در داده فهم قابلمفید، و سرانجام 

دارای مراحل  ها دادهیا استخراج دانش  کاوی داده. سطح پایین به دانش سطح باالست

 :کنیم میرا بیان  ها آنخالصه  صورت به اینجا درکه  باشد میمختلفی 

                                                           
1. Knowledge discovery in databases 



 30   بهار ،  فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال یازدهم، شماره  ................................................................................................ 1 

 

 

 صورت بهکه  باشد میاولین مرحله پردازش استاندارد : مرحله درک پروژه و فهم حوزه کاربرد

 قاعدهترجمه اهداف و محدودیت آن در . شود میآن مشخص  ها نیازمندیآشکار اهداف و 

استراتژی اولیه برای نائل شدن به اهداف  مهیاکردنکاوی و ، تعریف مسئله دادهسازی

 ( شکل  مطابق) .شودتعریف می
 کاوی دادهمراحل  ) شکل 

 

 (ایگاه دادهپ)ستخراج اطالعات از چندین منبع داده ا. هتشکیل انبار داد - 

  این مرحله برای تشکیل محیطی پیوسته و یکپارچه جهت انجام مراحل بعدی و در

 شده بندی طبقهدر حالت کلی انبار داده مجموعه پیوسته و . گیرد میدر آن، انجام  کاوی داده

انبار  .شود میآماده  در حال تغییر بوده و دینامیک است که برای کاوش دائماًاست که 

 منظور بهکه  ها دادهاز  پایداردر زمان و  متغیراست موضوعی، مجتمع،  ای مجموعه، ها داده

 .گیرد میقرار  مورداستفاده گیری تصمیم مدیریت فرآینداز  پشتیبانی

 .ها دادهاز بین بردن نویز و ناسازگاری : ها داده سازی پاک - 

معتبر از  غیر های دادهمرحله  ایندر  :زائد های داده حذف واطالعات  سازی یکپارچه - 

... ، اطالعات ناکامل و نویزدارای  های داده. شوند میآموزشی خارج  های دادهمجموعه 

 .انجام گردد ها آندر مورد  سازی پاک بایدهستند که  هایی دادهاز  هایی نمونه

استقرار و اجرای 
 مدل

 تبیین مسئله

سازی آماده
 هاداده

 کاوش داده

 اعتبار مدل ساخت مدل

ی 
ها
یس
رو
س

چه
پار
یک

ی
ساز

 

ی 
سرویسها

یکپارچه
ی
ساز

 
مشاهده منبع داده

 

-طراحی داده

 کاوی
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 ها دادهانتخاب 

 توان میمبحث را  این. شود میجدا  ها داده سایراز  کاوی دادهمرتبط به فرایند  های داده

در مواردی نیاز به کاوش در تمام محتویات . دانست نیزکاهش اطالعات  فرایندبخشی از 

از عناصر انتخاب  هایی نمونه ،کاهش هزینه عملیات منظور بهپایگاه نیست بلکه ممکن است 

ست جز انتخاب یک مجموعه داده یا یک زیرمجموعه از یاین چیزی ن. و کاوش شوند

 های داده) ها دادهنتخاب ا. بندی و انتخاب است های رتبه متغیرها، با استفاده از تکنیک

های های اولیه خام به دادهآماده کردن داده( شوند میمرتبط با آنالیز از پایگاه داده بازیابی 

و از این نظر این مرحله تحلیل و  شود مینهایی، این دادها در کلیه مراحل بعدی استفاده 

ها را برای کاوش داده شده تحلیلهای انتخاب عناصر و شناسه. طلبد میتالش بیشتری را 

آماده می سازی مدلبا تمیز کردن دادهای خام آن را برای ابزارهای  و دهیم؛ میاختصاص 

 .کنیم

از پایگاه  هایی داده، کاوی دادهعملیات  های هزینهدر این مرحله برای کم کردن  ایتدرنه

دادن نتایجی در مورد  کاوی دادههستند و هدف  موردمطالعهکه  شوند میداده انتخاب 

 .هاست آن
 :ها دادهتبدیل 

به قالبی  ها داده، سازی همسانو  سازی خالصهمانند  کاوی دادهبه فرمی مناسب برای  ها داده

 توان می گیرد، میمرحله صورت  ایناز اعمالی که در . آیند درمی کاوی دادهبرای  استفاده قابل

تبدیالتی ساده همچون تبدیل نوع . تجمعی اشاره کرد مقادیرمحاسبه  یاو  سازی خالصهبه 

 های عملیاتهمچون تعریف صفات جدید با انجام  تر پیچیدهبه نوع دیگر تا تبدیالت  ای داده

 شده گرفتهاین مرحله برای افزایش کیفیت داده بکار . ریاضی و منطقی روی صفات موجود

 پردازش پیش. همچنین برای بهبود کارایی کاوش داده الزم است. کاوی، الزم است برای داده

سازی داده  داده، کاهش یا فشرده سازی یکپارچهداده، انتقال داده،  سازی پاکداده شامل 

 .فشرده، و غیره استبرای نمایش 

انجام  ها داده رویباید تبدیالت خاصی  لزوماً کاوی دادهمشخص است برای انجام عملیات 

گیرد ممکن است این تبدیالت خیلی راحت و مختصر مثل تبدیل بایت به عدد صحیح باشد 

یا تبدیل و  باال مثل تعریف صفات جدید و  های هزینهو با  بر زمانیا خیلی پیچیده و 

 .باشد... و  ای رشتهاز مقادیر  ها دادهاستخراج 
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  :ها دادهکاوش در 

 کاوی دادهدر این مرحله است که .مخصوص افزارهای نرمتوسط کاوی  دادهانجام عملیات 

مورد کاوش  ها داده کاوی داده های تکنیکدر این مرحله با استفاده از . شود میانجام 

که در  یفرایند .گیرد میصورت  الگوسازیو  شده استخراج ها آندانش نهفته در  قرارگرفته،

. گیرد میدانش صورت  الگوهایاستخراج  ،خاص های تکنیکو  ها روشآن با استفاده از 

مورد کاوش قرار  کاوی داده های عملیاتو  ها تکنیکبا استفاده از  شده تبدیل های داده

، و تا حد شده استخراجشامل تفسیر الگوهای . کشف شوند موردنظرتا الگوهای  گیرند می

سازی  فهم قابلکننده مهم در  بصری سازی یک کمک. امکان، بصری سازی این الگوهاست

 .الگوهاست

 :الگوها ارزیابی

صحت . شود میمرحله انجام  ایندر  الگوها سایراز  موردنظر، صحیح الگوهای تشخیص

 های خروجیدر این مرحله . شود می سنجیده جذابیت معیارهایسری  یکالگوها بر اساس 

و جالب  استفاده قابلتا مشخص شود که آیا این نتایج  شوند میآزمایش  کاوی دادهمرحله 

 های نمونهرا با صفات و  کاوی دادهفرآیند  توانیم میهستند یا نه؟ اگر نتایج بهینه نباشد 

مراجعه کنیم و فرآیند استخراج دانش  «هادنبار دا»به  توانیم میهمچنین . جدید تکرار کنیم

 .را تکرار کنیم

 .فمانند گزارش و گرا فهم قابل صورت بهنمایش نتایج  :تفسیر نتیجه -0

و نتایج  قرارگرفته موردبررسیتوسط ابزار داده کاو  شده ارائه الگوهایدر این مرحله نتایج و 

سری  یکاز  ،به کاربر شده استخراجارائه دانش  منظور بهبخش  ایندر . شود می معینمفید 

ین مرحله شامل تلفیق این دانش با کارایی ا. گردد میابزارهای بصری سازی استفاده 

 .این دانش است اساس برسیستم و گرفتن تصمیمات عملی 

است که ابزار به دنبال اثبات این است که وجود چیزی به  گونه این  طرز کار ابزار داده کاو

در درجه اول از توالی ارتباطات برای کشف  کند میسعی  دیگری است و معنای وجود چیز

کند تا به الگوی خاصی  بندی دستهرا  آمده دست بهاطالعات  درنهایتیک الگو بهره بگیرد و 

 .ی به مخاطبش ارائه دهدلفاکتورهای داخ اساس بربرسد که بتواند آن را 
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گام مهم می باشد که  2کاوی شامل هنشان داشده شده مراحل داد  همانطوریکه در شکل 

-، کاوش داده کاوی، آماده سازی محیا شدن برای داده تبیین و تعریف مسئله: عبارتند از

2و استقرار و اجرای مدل 1، تعیین اعتبار مدل0کاوی، مدلسازی داده ها
   

 3کاویو طراح داده 3، مشاهده منبع داده1سازیخدمات یکپارچه

کاوی توسط پیشنهاد شده های دادهتری نیز برای اجرایی پروژهالگوریتم جامعالبته از یک 

 .که در بخش تجزیه و تحلیل این مقاله از این مدل استفاده گردیده است

 فکاوی در میان علوم مختل جایگاه داده

ترین این  مهم. باشد پیگیری می کاوی در میان سه خانواده از علوم، قابل های داده ریشه

کاوی وجود نخواهد داشت،  بدون آمار، هیچ داده. باشد می 1 ها، آمار کالسیک وادهخان

. شود بنا می ها آنکاوی بر روی  باشد که داده هایی می که آمار، اساس اغلب فنّاوری طوری به

آمار کالسیک مفاهیمی مانند تحلیل رگرسیون، توزیع استاندارد، انحراف استاندارد، واریانس، 

های اطمینان را که همه این موارد برای مطالعه داده و ارتباط بین  و فاصلهتحلیل خوشه 

 های تکنیکمطمئناً تحلیل آماری کالسیک نقش اساسی در . گیرد ها هست را در برمی داده

 .کند کاوی ایفا می داده

هوش مصنوعی . باشد می   کاوی به آن تعلق دارد هوش مصنوعی ای که داده دومین خانواده

باشد و با آمار ضدیت دارد، تالش دارد تا فرایندی مانند  های ابتکاری می که بر پایه روش

چون این رویکرد نیاز به توان محاسباتی . فکر انسان را برای حل مسائل آماری بکار بندد

های  حوزههوش مصنوعی کاربردهای کمی را در . عملی نشد 331 باالیی دارد تا اوایل دهه 

علمی و حکومتی پیدا کرد، اما نیاز به استفاده از کامپیوترهای بزرگ باعث شد همه افراد 

 .شده استفاده کنند ارائه های تکنیکنتوانند از 

                                                           
1  .  Defining the problem 
2  .  Preparing data 
3  .  Exploring data 
4  .  Building models 
5  .  Validating models 
6  .  Deploying and uploading models 
7  .  Integration services 
8  .  Data source view  
9 . Data mining designer  
10 . Classic Statistics 

11. Artificial Intelligence 
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تر، اجتماع آمار و  ست که به مفهوم دقیقه  کاوی، یادگیری ماشین سومین خانواده داده

که هوش مصنوعی نتوانست موفقیت تجاری کسب کند،  درحالی. هوش مصنوعی هست

عنوان تحول  از یادگیری ماشین به. یادگیری ماشین در بسیاری از موارد جایگزین آن گردید

های ابتکاری هوش مصنوعی به همراه  هوش مصنوعی یاد شد، چون مخلوطی از روش

کامپیوتری در  های برنامهتا  دهد مییادگیری ماشین اجازه . تحلیل آماری پیشرفته هست

های متفاوتی بر مبنای  که تصمیم هایی برنامه، مانند کنند میمطالعه  ها آنکه  ای دادهمورد 

آن از آمار  ای پایه، یادگیری داشته باشند و برای مفاهیم گیرند میکیفیت داده مطالعه شده 

های ابتکاری هوش مصنوعی را برای رسیدن به هدف  و روش ها الگوریتمو  کنند میه استفاد

 .گیرند بهره می

های و اتخاذ تصمیم کاریکاوی برای حل مشکالت روزانه توان از قدرت و اهرم داده چطور می

کاوی  کاوی چیست؟ چرخه یک پروژه داده استفاده کرد؟ فنّاوری پشت پرده داده مناسب تر

طور کامل  کاوی به در این فصل به تمام این سوا الت پاسخ داده خواهد شد و داده چیست؟

 .معرفی خواهد شد

 کاوی پروژه داده اجراشدههای  نمونهمعرفی زمینه و 

را برای  ها آنهای عمومی  و شناخت سلیقهها بینی وضع آینده، گرایش کاوی پیش داده

تواند هایی که اطالعات داده کاوی میترین حوزهکه از جمله مهم سازد ممکن می هاسازمان

 :گیری مناسب کمک نماید عبارتند از در اتخاذ تصمیم

 های جهتی و جغرافیایی و اقتصادی و ف با توجه به آخرین وضعیتهد هایبازار....  

 (برای نیروهای امنیتی و نظامی)فعالیت در حوزه حریف و دشمن  الگویکردن  پیدا  

 درای معرفی محصول جدیریزی ب برنامه  

 های هوایی و دریاییها در عملیاتاهداف بر اساس ماهیت و نوع آن بندی دسته  

 تجهیزاتی نیروهای دشمن و خودی نیازهای آنالیز 

 تجهیزات مناسب برای دسته بندی نیروهای خودی تشخیص 

 نیروهای انسانی کیفیجذب  برای فاکتورهایی تشخیص.  

 ت اطالعاتی، تجهیزاتی و آماد در پشتیبانی دشمنفعالیسبد  وتحلیل تجزیه  

 نفوذ نیروهای دشمن الگوهای بینی پیشگویی میزان و پیش  

                                                           
1. Machine Learning 
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 توسط ( بی سیم و با سیم)های مختلف ارتباطی سامانهاستفاده از  میزان تعیین

  نیروهای دشمن

  اقدامات پدافندی و یا آفندیشناسایی فاکتورهای اصلی در ریسک  

 های طبیعی های مختلف در بحراناحتمالی برای گروهبینی میزان خسارت  پیش

 . توسط نیروهای مدیریت بحران

  ندارو بر بیماری و اثرات جانبی آ تأثیربررسی میزان  

 نبینی انواع سرطا مانند تشخیص و یا پیش ها بیماریبینی انواع  تشخیص و پیش  

 تاطالعات سالم های سیستمهای موجود در  داده وتحلیل تجزیه  

  یپزشک های عکستحلیل 

جویی در  شرکت فوالدسازی پوهانگ کره برای صرفهکاری اجرا شده در صنعت مثال داده

از % 1 کاوی استفاده و در حدود  داده های الگوریتمهای بلند خود از  مصرف انرژی در کوره

های  ویی در هزینهج میلیون دالر صرفه  / مصرف انرژی خود را کاهش داد، که باعث 

شرکت شده و از طرف دیگر باعث کاهش قیمت محصوالت آن شرکت و افزایش تعداد 

وگاس آمریکا،  مشهور در الس های هتلیکی از  . مشتریان و سود بیشتر آن شرکت نیز شد

کاوی استفاده کرد، به این صورت که با  داده های الگوریتمبرای باال بردن رضایت مسافران از 

ها  پرسشنامه، و آنالیز آن داده وسیله بهاز مسافران  شده آوری جمعه از اطالعات استفاد

و با  پیداکردهرا  بازگردندشد مسافران دوباره به این هتل  توانست عواملی که باعث می

 .بندی مسافران، مسافران وفادار به هتل را پیدا کنند طبقه

  خدماتیمثال داده کاوی اجرا شده در امور بازرگانی و 

ها  کاوی، مدلی را برای داده داده های الگوریتمبزرگ کانادا با استفاده از  های بانکاز  دریکی

و چگونگی و میزان  ها حسابآن، مسئله مهم تقلب در  آنالیز نتایج وسیله بهارائه داده و 

 های مشتریتوسط بانک را حل نمودند و تصمیمی صحیح را برای  شده داده های وامبرگشت 

 .جدید بانک گرفتند

کاوی در حوزه نظامی استفاده از این ابزار توسط نیروهای یکی از نمونه های کاربردی داده

در افغانستان است که توسط پهبادهای آمریکایی بصورت مستمر از سال   ویژه آمریکایی

                                                           

1  .  US Special Operations Command Contracting: Data-Mining the Public Record 
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بوط کاوی نیروهای آمریکایی نه تنها اطالعات مردر این پروژه داده. گیردصورت می  11 

به نیروهای طالبان را دائما ذخیره و داده کاوی نمودند بلکه اطالعات وسیعی از کشورهای 

منطقه شامل چین، روسیه، ایران و هند و پاکستان و سایر کشورهای منطقه را با استفاده از 

های کاوی دانشآوری نمودند و با استفاده از تکنیکهای دادهایگل جمعپهبادهای اسکن

:  3  شیرزاد، . )برداری قرار می دهندا استخراج و در حال و آینده مورد بهرهپنهانی ر

 11) 

  (http://defenceindustrydaily.com/images/AIR_UAV_ScanEagle) 

 به عنوان یک مثال کاربردی دیگر در سطح نیروهای مسلح : مثال در نیروی دریایی سوئد

ریایی سوئد می باشد، در این پروژه داده آوری اطالعات توسط نیروی دمی توان به جمع

های کشورهای دیگر در منطقه را رصد و کاوی نیروی دریایی سوند حرکت زیردریایی

سازی نمودند، با استفاده از تحلیل اطالعات حرکت آنها را در رایانه مربوطه ذخیره

سطح  الگوریتم ژنتیک توانستند، احتماالت مختلف حرکت زیردریاییها را مدل و با

. اطمینان باالیی مسیرهای حرکت بعدی و اقدامات آتی آنها را مشخص نمایند

(Bergsten, 1997:130 ) 

 .کاوی داده های داده کاوی اجرا شده در استراتژی

 3بندی دسته(3

هایی از اشیاء  طبقه صورت بهای از اشیاء فیزیکی یا مجرد  فرایند گروه گروه کردن مجموعه

یک  اساس بر ها گروهبندی به تخصیص موارد به  دسته. گویندمی بندی دستهمشابه هم را 

از خصوصیات است که  ای مجموعههر مورد شامل . گردد ، برمیبینی پیشخصوصیت قابل 

شامل  بندی دسته. نام دارد( بینی خصوصیت قابل پیش) سخصوصیت کال ها آنیکی از 

. ابعی از خصوصیات ورودی تشریح کندت اساس بریافتن مدلی است که خصوصیت کالس را 

های  بندی، شما به مقدار کالس موارد ورودی در مجموعه داده برای آموزش مدل دسته

کاوی که به یک هدف برای یادگیری نیاز دارند،  های داده الگوریتم. آموزشی نیاز دارید

است  هایی یژگیو شناساییهدف  بندی دستهدر مسائل . ، نام دارند شده نظارتهای  الگوریتم

هم برای فهم  توان میالگو  ایناز . که گروهی را که هر مورد به آن تعلق دارد نشان دهند

 (Jeffrey, 2014) .استفاده کرد جدیدموارد  رنحوه رفتا بینی پیشموجود و هم  های داده

                                                           
1. Classification 

2. supervised algorithm 
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ای مانند تحلیل  مسائل تجاری. کاوی است ترین وظایف داده بندی یکی از رایج دسته

در موردشان توضیح دادیم،  قبالً، که  گیری موردی ، مدیریت ریسک و هدف دانیرویگر

از قبل  بندی دسته های کالسیا  ها دستهدر این وظیفه تعداد . شوند بندی می شامل دسته

 برای، که بندی دسته قوانیناز  ای مجموعه یا تصمیمدرخت  یک تولید. باشد میمشخص 

به  آیندهکه در  هایی داده بندی دسته همچنینداده و  پایگاهموجود در  های دادهفهم بهتر 

را با بررسی  بندی دسته های مدل کاوی داده. رود میبه کار  شوند میداده اضافه  پایگاه

 صورت بهکننده را  بینی پیشالگوی  یکو  کند می ایجادقبلی  شده بندی دسته های داده

 .یابد می استقرایی

شامل بازاریابی مستقیم، شناخت تقلب، شناسایی و  بندی طبقهبرخی از کاربردهای 

 درختبندی شامل  های رایج دسته الگوریتم. باشد میمشتری و ارسال کاتالوگ  بندی طبقه

 .است  تصمیم، شبکه عصبی و بیز
 1بندی خوشه (9

بندی طبیعی موارد  برای شناسایی گروه خوانند کهمیبندی نیز  گاهی قطعه رابندی  خوشه

 ترین کمموارد درون یک گروه بیشترین یا . رود بر اساس یک مجموعه خصوصیت بکار می

ها در ابتدا  تعداد کالس بندی دستهبرخالف . میزان شباهت را در مقادیر خصوصیات دارند

 بین های شباهت حداکثرسازی مفهومیاصل  اساس برها  داده بندی خوشه. نیستمشخص 

مختلف صورت  های کالسمربوط به  اعضای بینها  شباهت سازی حداقلهر کالس و  اعضای

 .گیرد می

که شامل دو  های کشف شده راداریدریافتی از هدفیک مجموعه داده ساده   شکل 

 برمجموعه داده را  بندی خوشهالگوریتم . دهد است را نشان می ارتفاع و فاصلهخصوصیت 

های کشف هدفشامل  اولخوشه . این دو خصوصیت به سه گروه تقسیم کرده است اساس

، و خوشه سوم ارتفاع متوسط سرعت باالشامل  دومپایین، خوشه  سرعت و ارتفاعبا  شده

-متفاوت نگریسته شود خوشه .نسبتاً پایین استاهداف سرعت بسیار باال ولی ارتفاع شامل 

                                                           

1. Churn analysis 

2. Ad targeting 

3. Naïve Bayes 

4. Clustering 
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سازی  و های تصمیمری این اهداف توسط سامانهبندی این اهداف در تخصیص و واگذا

 .دهندگیری را افزایش میگیری فرماندهی و کنترل سرعت تصمیمتصمیم

هیچ خصوصیت تکی برای هدایت . است  کاوی بدون نظارت بندی یک وظیفه داده خوشه

بیشتر . یکسان هدف هستند طور بهرود و تمام خصوصیات ورودی  روال آموزش بکار نمی

مدل  که هنگامیسازند و  می بندی، مدل را در تعداد تکرارهای معینی خوشه های وریتمالگ

 .ها تثبیت شد ن هنگامی است که مرزهای گروهآشوند و  همگرا شد، متوقف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرعت بر حسب نات

 یبند خوشه - شکل 

 :بندی خوشه کاربردهای

 بسیاری، در موارد گردد میبدون نظارت محسوب  یادگیریروش  یک بندی خوشه ازآنجاکه

 .باشد داشتهکاربرد  تواند می

   از  ها آن نیازهایرفتارها و  برحسب هایی دستهبه  ها مشتری بندی دسته: بازاریابیدر

 .ها آن ای خریده آخرینو  ها ویژگیاز  زیادیمجموعه  طریق

 ها آن های ویژگی رویاز  گیاهانو  حیوانات بندی دسته: شناسی زیست. 

 ها کتاب بندی دسته:  کتابداری. 

 ها آن جغرافیایی موقعیتها بر اساس نوع و  خانه بندی دسته: شهری برداری نقشه. 

  قبلیبر اساس مشاهدات  خیز حادثهمناطق  تشخیص: نگاری زلزلهمطالعات. 

 و ها سایتبه  مشتریان بندی دسته یااسناد و  بندی دسته: وب... 

                                                           
1.Unsupervised algorithm 

 هزار بر حسب فاصله
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  برحسبکردن گفتار  تقسیم، در ویژگی بردارهایدر ساخت کتاب کد از : گفتارتشخیص 

 .رگفتا سازی فشرده یاآن و  گویندگان

 ای ماهواره یاو  پزشکی تصاویر بندی تقسیم: تصاویر بندی تقسیم. 

 میزان بیشترینموتور دارند و  بیمهکه  افرادی تشخیصافراد متقلب،  تشخیص: بیمه 

  .اند داشته مشخصیدر سال  نیزرا  بیمهدرخواست از 

 .تشریح گردیده است  بندی در حوزه نظامی در شکل یک نمونه کاربردی خوشه
 .نتخمی (1

 بندی دستهدر تخمین . سروکار دارد اند شده دادهتخمین با نتایجی که با ارقام پیوسته نشان 

 .شود میمتغیرهای ناشناس مداوم استفاده 

 :دیگر از تخمین هایی مثال

  قطعات بحرانی در مسائل آمادیتخمین تعداد 

  عمر مفید تجهیزاتتخمین 

  تعداد نفرات شرکت کننده در یک مانورتخمین 

 تعداد تلفات احتمالی در یک نبردن تخمی 

 .عصبی برای تخمین مناسبند های شبکهرگرسیون و  های بطور کلی مدل 

وابستگی (0
  

نیز خوانده   کاوی است که تحلیل سبد بازار وابستگی یکی دیگر از وظایف معمول داده

معمول وابستگی، تحلیل یک جدول تراکنش فروش و  وکار کسبیک مسئله . شود می

استفاده . گیرند میشناسایی آن محصوالتی است که اغلب در یک سبد خرید یکسان قرار 

و قوانینی برای ( مجموعه اقالم متناوب) درایج از وابستگی شناسایی مجموعه رایج اقالم خری

تواند تحلیل و مسائل نظامی میالبته در این زمینه نیز بسیاری از  .است  متقاطع -فروش

های مختلف و ارتباط بین بطور مثال درک وابستگی بین پدیده. برداری قرار گیردمورد بهره

آنها در امور نظامی در بسیاری از موارد کامال شفاف و مشخص نیست ولی ترسیم نمودار 

مثال کاربردی یک  0در شکل . تواند به تجزیه و تحلیل کمک کندوابستگی و تحلیل آن می

 .ها و متغیرها نشان داده شده استاز وابستگی بین فعالیت

                                                           
1 . Association 

2 . Market basket analysis 

3 . Cross-selling 
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ها را چندین  های وابستگی برای یافتن مجموعه اقالم متناوب، مجموعه داده بیشتر الگوریتم

، قبل از شروع پردازش، توسط کاربر تعیین (پشتیبانی)  آستانه تناوب. کنند بار پیمایش می

درصد به معنی است که مدل فقط آن اقالمی که در   انی برابر با برای مثال پشتیب. شود می

هر مجموعه قلم یک اندازه دارد . شوند را تحلیل کند های خرید دیده می درصد از کارت  

 .است  اندازه این مجموعه آیتم برابر با  مثالً. های آن است که تعداد آیتم

های وابستگی، قوانین  مبنای پشتیبانی، بیشتر الگوریتم از شناسایی مجموعه اقالم بر جدای

و  Bو  Aبا یک احتمال دارد، که  A,B=>Cیک قانون وابستگی شکلی مانند . یابند را نیز می

C نیز خوانده   کاوی اعتماد همچنین احتمال در ادبیات داده. همگی مجموعه اقالم هستند

یک مقدار آستانه است که یک کاربر قبل از آموزش یک مدل وابستگی، احتمال . شود می

و « جنگنده»= هدف: برای مثال، این یک قانون معمول است. نیاز دارد که تعیین کند

تفسیر این قانون %. 31با احتمال « متخاصم»= محصول <=« ایحرکت شیرجه»= هدف

های خاص ای به سمت هدفبصورت شیرجهو  جنگنده هدفاگر یک . بسیار سرراست است

 (Han, 2006). متخاصم باشددرصد ممکن است که  31با احتمال تقرب نماید 

 1رگرسیون (5

بینی است که  پیش خصوصیتتفاوت اساسی در . بندی است وظیفه رگرسیون مشابه با دسته

رگرسیون . در حوزه آمار مطالعه شده است ها سالتکنیک رگرسیون . یک عدد پیوسته است

های رگرسیون  سایر تکنیک. های بسیار رایج رگرسیون هستند خطی و منطقی از روش

 (Schubert, 1996) .های عصبی است های رگرسیون و شبکه شامل درخت

                                                           
1 . Frequency threshold 

2 . Confidence 

3 .Regression 

تقرب  جنگنده

 ای شیرجه

 متخاصم
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 توانند میبرای مثال، آنها . را حل کند هاسازمانبسیاری از مسائل  تواند میرگرسیون  تحلیل

دما، رطوبت، فشار هوا و پارامترهای جوی استفاده شود، همین طور در مسئله بینی  در پیش

ها و نفرات خودی و نظامی زیادی می توان با داشتن اطالعات آماری زیاد از وضعیت سامانه

دشمن یک برازش آماری استخراج نمود، در صورتیکه تغییرات در طول زمان بصورت خطی 

که این معادله خطی بر حسب . ادله خطی برای آن لحاظ نمودباشد می توان یک مع

 .آیدها بدست میرگرسیون داده
 3بینیپیش( 6

وضعیت انظباطی بعد از . کاوی است داده مهم دیگر برای یک وظیفه بینیو پیش پیشگویی

در ماه  پایش بارانچگونه خواهد بود؟ مقدار  های جدید سازماناعماب قوانین و محدودیت

 .پاسخ دهد سؤاالتبه این  تواند میآینده چگونه خواهد بود؟ پیشگویی 

بینی، تنها روش برای بررسی صحت مدل، دیدن آینده و مقایسه نتیجه مدل و  در عمل پیش

و تخمین را  بندی دستهدر  شده استفاده های تکنیکهر یک از . باشد می شده واقعپدیده 

های پیشین برای تهیه یک مدل که  از داده. تطبیق داد بینی پیشتوان برای استفاده در  می

کنونی  های ورودیوقتی این مدل برای . شود بیانگر رفتار مشاهده کنونی است استفاده می

 .بینی رفتار آینده خواهد بود به کار رفت نتیجه کار پیش
 9تحلیل توالی (4

یا ) ریک توالی از مقادی. رود می های گسسته بکار تحلیل توالی برای یافتن الگوها در رشته

مرکب از چهار  رشته یک DNAبرای مثال، یک توالی . است شده ترکیبگسسته ( نواحی

های زمانی در این است که  های توالی و رشته تفاوت داده. است Tو  A ،G ،Cناحیه مختلف 

 .های زمانی شامل اعداد پیوسته و توالی شامل مقادیر گسسته است رشته
 1تحلیل انحراف (8

 که این. تحلیل انحراف برای یافتن موارد نادری است که با دیگران بسیار متفاوت هستند

دار از رفتار  شود که تشخیص تغییرات معنی نیز نامیده می 0همچنین کشف خطا

                                                           

1. Forecasting 
2. Sequence analysis 
3. Deviation Analysis 

4. Outlier detection 
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. تواند در کاربردهای بسیاری استفاده شود تحلیل انحراف می. قبلی است شده مشاهده

شناسایی موارد غیرعادی . اعتباری است های کارته از آن در کشف تقلبات ترین استفاد رایج

شامل  تواند میسایر کاربردها . ها تراکنش یک چالش بسیار مشکل است از بین میلیون

 .کشف ورود سرزده به شبکه، تحلیل خطای تولید و غیره باشد

هیچ استانداردی برای تحلیل انحراف وجود ندارد و این هنوز یک موضوع باز برای تحقیقات 

های تصمیم،  های درخت الگوریتم شده اصالحهای  نسخه معموالًاما تحلیلگران . است

ساختن قوانین  منظور به. گیرند های عصبی را برای این کار بکار می بندی، یا شبکه خوشه

های  های بسیار از این موارد نادر در مجموعه ن نیاز به داشتن نمونهگرا دار، تحلیل معنی

 .آموزشی خود دارند
 کاوی دادهکاربردهای  ( جدول 

 مالگوریت فعالیت/  ه وظیف

 هپیشگویی یک خاصیت گسست

در جهت اجرای اهداف آن خاص پیام یک نامه  کنندگان دریافتاینکه آیا  بینیپیشبرای مثال 

ها یا انتشار پیام به منظور مثال ارائه تبلیغات یا پیام بازرگانی در رسانه. اهند نمودپیام اقدام خو

 ...عملیات روانی بر روی نیروهای دشمن و 

 مالگوریتم درخت تصمی

 زالگوریتم بی

 بندی خوشهالگوریتم 

 یالگوریتم شبکه عصب

 هپیشگویی یک خاصیت پیوست

 هبرای مثال پیشگویی فروش سال آیند

 مالگوریتم درخت تصمی

 یالگوریتم سری زمان

 بپیشگویی یک ترتی

 تیک شرک سایت وببرای مثال تحلیل نحوه ترتیب انتخاب صفحه در 

 بندی خوشهالگوریتم 

 یترتیب

 شمعمولی در یک تراکن های آیتمپیدا کردن گروهی از 

 یی اضافه به مشتربرای مثال استفاده از تحلیل سبد خرید برای ارائه پیشنهاد خرید یک کاال

 یالگوریتم وابستگ

 مالگوریتم درخت تصمی

 همشاب های گزینهپیدا کردن گروهی از 

 ها خاصیتبرای درک بهتر روابط بین  ها گروهبه  ها دادهبرای مثال تقسیم جمعیتی 

 بندی خوشهالگوریتم 

 بندی خوشهالگوریتم 

 یترتیب
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 :الگوی پیشنهادی مراحل پیاده سازی و اجرای داده کاوی در سطح نیروهای مسلح
 

 

 

 

 

 

 :شناخت سیستم( گام اول -1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه ارزیابی مدلسازی هادادهسازی آماده هاشناخت داده شناخت سیستم

 سازمان تعیین اهداف

تعیین وضعیت 
 موجود

 اهداف تعیین 
 کاوی داده

 تدوین طرح پروژه 

 سازمان موفقیت عوامل سازمان اهداف سازمان شناخت

نیازمندیها و تعیین  موجود منابع تعیین
 حدودیتهام

 ریسکهایتعیین 
 پروژه و امکان انجام

بیان اصطالحات 
 پروژه

 کاویعوامل موفقیت در داده کاویداده اهداف

 ارزیابی اولیه ابزارها و تکنیکها پروژه طرح

 توسعه ارزیابی مدلسازی هاسازی دادهآماده هادادهشناخت  شناخت سیستم

های انتخاب داده
 مرتبط

 هاپاکسازی داده

ها آماده کردن داده
 کاویجهت داده

 های انتخاب شده مرتبط با موضوع گزارشی از داده

 ها گزارش پاکسازی داده

 انتخاب ویژگیها

 مجتمع کردن  شده های مجتمعگزارش داده
 هاداده

 

 هاقالب بندی داده های شکل داده شدهگزارش داده

گزارش آماده سازی 
 هاداده
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 هاشناخت داده: گام دوم -2شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مدلسازی: گام چهارم -3شکل 

  

  

 توسعه ارزیابی مدلسازی هاسازی دادهآماده هاشناخت داده شناخت سیستم

-آوری دادهجمع
 های اولیه

 هاتوصیف داده

بازرسی و بررسی 
 هاداده

 آوری شدههای اولیه جمعگزارش داده

 اصطالحات پروژهگزارشی از 

 هاگزارشی از بازرسی و بررسی داده

اعتبار سنجی  هاگزارش کیفیت داده
 هاکیفیت داده

 هاسازی دادهآماده: گام سوم -1شکل 

 

 توسعه ارزیابی مدلسازی هاسازی دادهآماده هاشناخت داده شناخت سیستم

انتخاب تکنیک 
 مدلسازی

ایجاد طرحهایی 
 جهت تست

 مدلسازی با تکنیک انتخاب شده

 هاطراحی تست

تعیین پارامترهای مورد 
 نیاز

 ساخت مدل

 ارزیابی مدل گزارشی از مدل ارزیابی شده

مدل ساخته  توصیف
 شده

 هامدل

 مدلسازی فرضیات در مدل
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 ارزیابی: گام پنجم -3شکل 

 توسعه: گام ششم -1 شکل 

 :گیری نتیجه

چکیده، مقدمه و متن مقاله اشاره گردید با افزایش حجم استفاده از همانطوریکه در بخش 

ها های نظامی و دفاعی کشورها، حجم زیادی از دادهها و بخصوص بخشها در سازمانرایانه

گردند، این گونه اطالعات آوری و پایش و ذخیره میو اطالعات بصورت مستمر رصد، جمع

های مختلف و حتی عملکرد و رفتار کشورهای سامانهشامل اطالعات کارکنان، تجهیزات، 

ریزی شده عمدتا بعد از یک بازه باشد، اینگونه اطالعات بطور برنامهحریف و دشمن می

گردند، در حالیکه تحقیقات نشان داده است زمانی مشخص به بایگانی را ارسال و یا امحا می

در این . ی غیر قابل محاسبه استگیرسازی و تصمیمارزش اینگونه اطالعات برای تصمیم

ای مختلف بویژه کاوی و کشف دانش در حوزههای کاربردی علم دادهمقاله با ذکر متال

کاوی بهره گرفت و در صورت توان از دادههایی مینظامی مشخص گردید که در چه زمینه

ین، وابستگی، بندی، تخمبندی، خوشههای دستهکاوی با استفاده از تکنیکاستفاده از داده

هایی اتخاذ شده بشدت کاراتر، بینی، تحلیل توالی و تحلیل انحراف تصمیمرگرسیون، پیش

های ذخیره شده به کاوی از دادهموثرتر و مفید تر خواهد بود، حتی در بعضی از مواقع داده

های تواند برای سازمانگردد که میمدت طوالنی منجر به استخراج دانش جدیدی می

-های اجرایی و عملیاتی و نبرد با کمبود نوآوری و خالقیت مواجه میکه در صحنه نظامی

 .باشند کمک نماید

 توسعه ارزیابی مدلسازی هاسازی دادهآماده هاشناخت داده شناخت سیستم

 بررسی نتایج

بررسی مجدد 
 فرایند

بررسی و ارزیابی نتایج 
 داده کاوی

 بررسی مجدد نتایج فرایند

 تعیین گام بعدی گیریتصمیم تهیه لیستی از اعمال قابل انجام

بهبود مدل بر اساس 
 نتایج
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کاوی در های پیاده سازی پروژه دادهمراحل و گام 1 الی  1های در انتهای این تحقیق شکل

های چند و چندین ساله هایی از نیروی نظامی، دفاعی، امنیتی که دارای پایگاه دادهبخش

 .باشند پیشنهاد شده استیم

 :منابع
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