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 2داده بخش  مدیریت -5 جلسه

 كاوي داده كاربردهاي و مفاهيم .1

 مقدمه .1.1

 .است شده تبدیل اینترنتی، های داده و تحلیل داده انبار یك در ها داده زیاد مقادیر تحلیل برای عمده ابزاری به كاوی داده -

 یك در كاو و كَند با كاری ارزشمند عاتاطال آوردن دست به برای بزرگ داده های پایگاه در كاو و كَند تشابه از داده، استخراج -

 كاوش یا ازمواد زیادی حجم بررسی مستلزم ، فرایند دو هر .است شده گرفته معدنی، سنگ یك های رگه دنبال به كوه

 .دارند قرار كجا ارزشمند موارد كه دریابیم تا آنهاست هوشمند

 خارجی منابعیا از  حسابداری، و تولید تداركات، بازاریابی، و فروش مانند ای روزمره عملیاتی های فعالیت از ها داده معموالً -

 .آیند دست به تجاری داده های پایگاه و تحقیقات دولتی، آمارهای مانند ای غیرروزمره

 كاوي داده هاي قابليت .1.1

 توضيح قابليت ها

 خودكار بینی پیش

 رفتارها و روندها

o سازد می خودكار بزرگ، داده های پایگاه در را به آینده مربوط اطالعات یافتن فرایند ، كاوی داده  . 

o  :بهتری پاسخ احتماالً كه هایی پیشین، هدف تبلیغاتی مرسوالت از استفاده با تواند می كاوی دادهمثال 

 .كند شناسایی را داد خواهند آینده مرسوالت به

o  بانك ورشكستگی بینی پیشمثال دیگر 

 خودكار كشف

 ناشناخته الگوهای

o كنند می شناسایی مرحله یك در بودند، گذشته پنهان در كه را الگوهایی كاوی داده ابزارهای . 

o  :هیچ ظاهراً كه روند می كار به محصوالتی شناسایی برای كه فروشی های خرده داده تحلیل مثال 

o نوشیدنی و شامپو مانند شوند؛ می خریداری هم كنار در غالباً اما ندارند هم با ارتباطی . 

o :جعلی اعتباری كارت با شده انجام های تراكنش ناساییش مثال 

 كاوي داده ابزارهاي .1.1

 نهایی كاربر همان اغلب معدنچی حالت، این در .پذیرد انجام نیز نیستند نویس برنامه كه كاربرانی توسط تواند می كاوی داده -

 می موردی سؤاالت آن، داشتن بدون یا نویسی برنامه مهارت حداقل با و است مجهز جستار، قدرتمندابزارهای  به كه است،

 .گیرد می را خود جواب سرعت به و پرسد

 و تحلیل كار و شده تركیب نهایی كاربر افزاری نرم توسعه ابزارهای سایر و گسترده صفحات با توانند می كاوی داده ابزارهای  -

 .نمایند آسان نسبتاً را شده استخراج های داده پردازش

 يداده كاو فنون انواع .1.1

 توضيح فنون

 بندی رده
o كند می بیان را گروه خاص یك شده تعریف های ویژگی. 

o :اند شده كشیده رقبا، سمت به كامالً كه مشتریانیرده بندی  مثال. 

 بندی دسته
o دارند مشتركی های كه ویژگی كند می شناسایی را اجزاء از گروهی . 

o ارائه ای شده تعریف پیش از ویژگی هیچ نآ در كه دارد تفاوت جهت از این بندی رده با بندی دسته 



 2بخش  داده مدیریت -5 جلسه                     فناوری اطالعات برای مدیرانجزوه درس                       دانشگاه پیام نور مشهد                     

                                                            2www.mjahangir.irمصطفی جهانگیر                                                                             

 

 .گردد نمی

 وابستگی
o كند می را شناسایی همزمان رخدادهای بین ارتباط. 

o ،ًخرید سبد یك محتویات مثال. 

 سازی مرتب
o گیرد می نظر در را زمانی بازه یك در نظر، مورد روابط كه این تفاوت با است وابستگی تعیین همانند. 

o ماركت سوپر یك به جعهمرا دفعات تعداد مانند. 

 بینی پیش
o زند می تخمین ها، داده از بزرگی های مجموعه در الگوهای موجود براساس را آینده های ارزش. 

o تقاضا بینی پیش مانند. 

 كاربردهاي داده كاوي .1.1

 توضيح كاربردها

 فروش
o فروش بینی پیش 

o انبار موجودی واقعی سطوح تعیین 

 بانكداری
o نشده وصول های وام حجم بینی پیش 

o اعتباری های كارت از استفاده در تقلب 

 معامله و ارگزاریك

 بهادار اوراق

o قرضه اوراق قیمت تغییر زمان بینی پیش 

o بازار كل در و خاص موارد در سهام نوسانات بینی دامنه پیش 

o سهام فروش و خرید مناسب زمان تعیین. 

 یمهب
o نیدرما پوشش هزینة و خسارت ادعاهای تعداد بینی پیش 

o خواهندكرد خریداری را جدید های نامه بیمه مشتریان، كدام كه این بینی پیش. 

 پلیس
o آمیز جرم رفتار و جرم ارتكاب محل و الگو ردیابی 

o كند می كمك جنایی مسائل حل به كه هایی نشانه شناسایی. 

 هوایی خطوط

o در كه مسافرینی نهاییمقصد  و كنند می پرواز كجا به مشتریان این كه درباره هایی داده یافتن 

 . كنند تعویض می را خود نقلیه وسیله یا هواپیما میانی، شهرهای

o و كرده شناسایی كنند، نمی ارائه آنجا خدمات در كه را پرطرفداری های مكان توانند می هوایی خطوط 

 .نمایند سنجی امكان جدید های مسیر افزودن مورد در

 های مراقبت

 درمانی بهداشتی

o حیاتی های با بیماری بیماران شناختی جمعیت اطالعات نكرد مرتبط 

o ها آن برای مناسب درمان ارائه چگونگی و آنها بروز علل ها، بیماری به نسبت بهتر دید ایجاد. 

 ازاریابیب
o مشتریان كدام كرد بینی پیش آن كمك به توان می كه مشتریان شناختی جمعیت اطالعات بندی رده 

 .خرند می را خاصی محصول یا دهند می نشان كنشوا شده، ارسال مطالب به

 وب كاوي و متن كاوي .2

 متن كاوي .1.1

 است. یافته ساختار كمتر یا یافته ساختار متنی های فایل در كاوی داده كارگیری به كاوی، متن -

 آنها بین در مفید روابط جمله از مستندات " پنهان" محتوای یافتن -

 خسارت ادعاهای كه بیمه شركت یك مشتریان كلیه شناسایی مثال برای تركمش موضوع یك براساس مستندات بندی دسته -

 .دارند مشابهی
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 وب كاوي .1.1

 .است اینترنتی منابع در روندها و ها پرونده بین معنی با و عملی لگوهایا كشف برای كاوی داده فنون كارگیری به كاوی وب -

 . است طالعاتا كسب برای ها سایت وب كاو و كند فرایند وب، محتوای در كاوش -

 یا یك به كاربر دسترسی و جستجو به مربوط اطالعات سایر و اینترنت به دسترسی موارد تحلیل وب، كارگیری به در اوشك -

 .شود می شامل را وب در موقعیت چند

 باالیی ربسیا اهمیت از وب محتوای در كاوش حوزه، این های سایت بازدیدكنندگان زیاد تعداد علت به الكترونیكی، تجارت در -

 .است برخوردار

 داده ها سازي مجسم هاي فناوري .3

 مجسم سازي داده ها .1.1

 مانند و جدول گرافیكی، تصاویر متن، صورت به ها، داده تجسم متعدد های فناوری كمك به توانند می پردازش از پس ها، داده -

 . شوند ارائه كاربران به آن،

 جغرافیایی، اطالعات های سیستم دیجیتالی، تصاویر چون هایی ناوریف توسط ها داده نمایش معنی به ها داده سازی مجسم -

 متحرك، تصاویر و ویدیویی تصاویر بعدی، سه ارائه مجازی، واقعیت چندبعدی، نمودارهای و جداول كاربر، گرافیكی های واسط

 .باشد می

 چندبعدي سازي مجسم .1.1

 .باشند داشته متعددی ابعاد است ممكن اطالعات و ها داده -

 و فروشنده زمانی، دورة یك محصول، نوع برحسب خاص شهر یك در را فروش ارقام باشد مند عالقه مدیر است ممكن :مثال  -

 .دهد قرار بررسی مورد (بعد 5 در دیگر بیان به) فروشگاه

 در را ابعادی سهولت، و سرعت به سازد قادر را آنان كه گیرد قرار كاربران اختیار در فناوری نوعی كه است مهم این كاربرای   -

 .دهند تغییر یا نموده یگزینجا كرده، اضافه گرافیكی، تصویر یا جدول یك

 و كردن قطعه قطعه و زدن برش فناوری .شوند می شناخته" ها داده كردن قطعه قطعه و دادن برش" عنوان با تغییرات این -

 می نامند. OLAPدی بع چند حالت را مشابه تغییرات

 .زمان و مقادیر ابعاد، :گیرد می قرار توجه مورد عامل سه ،بودن بعدی چند در -

 توزیع، های كانال جغرافیایی، های تموقعی كار، و كسب واحدهای بازار، های بخش فروشندگان، محصوالت، :ابعاد از لهایی مثا -

 .صنایع كشورها،

 بینی شپی نتایج مقابل در واقعی نتایج موجودی، نگهداری از ناشی سود افراد، تعداد فروش، حجم پول، :ریمقاد از هایی لمثا -

 .شده

 .ساالنه فصلی، ماهانه، هفتگی، روزانه، :زمان از هایی لمثا -

 يجغرافياي اطالعات هاي سيستم .1.1
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 كردن، بررسی سازی، ذخیره سازی، مدل آوردن، دست به كه است كامپیوتری سیستمی جغرافیایی اطالعات سیستم یك -

 .كند می پذیر امكان دیجیتالی، های نقشه از استفاده با را جغرافیایی های داده نمایش و تحلیل تغییر، ایجاد سازی، یكپارچه

 شده شناسایی جغرافیایی موقعیت یك دارای ،دیجیتالی اشیاء یا شده ثبت ردموا همه كه است آن سیستم این اصلی مشخصه -

 .هستند

 برای را الزم اطالعات داده، های پایگاه سایر و فضایی داده های پایگاه با ها نقشه سازی یكپارچه طریق از توانند می كاربران -

 .دهند افزایشرا خود تصمیمات كیفیت و وری رهبه ترتیب بدین و كنند تولید گیری، تصمیم و مسائل حل ریزی، برنامه

 مجازيواقعيت  .1.1

 . خاص های نمایش های صفحه طریق از بعدی هس و كامپیوتری تعاملی، تصاویر نمایش از است عبارت مجازی واقعیت -

 .است واقعی شده، خلق مصنوعی طور به كه این وجود با دهد می انجام آنچه كه است معتقد فرد مجازی، واقعیت در -

 .دارد تعامل بعدی، سه كامپیوتری محیط یك با كامپیوتر، مسطح نمایش صفحة به كردن نگاه جای به مجازی، حقیقت كاربر -

 .كند می استفاده استریو گوشی و عینك یك از محیط، این در شنیدن و دیدن برای كاربر -

 هایحسگر و كامپیوتری نمایش صفحه یك كاربر، محیط، درون در حركت یا آن در موجود اشیاء كنترل محیط، با تعامل برای -

 .پوشد می را (ها دستكش) دست روی مستقر

 واقعيت مجازيي كاربردها .1.1

 مجازی ویدیویی كنفرانس -

 مجازی تصادفات در مجازی های اتومبیل آزمایش -

 آنالین های فروشگاه و ها موزه ها، سوپرماركتگشت و گذار در  -

 مجازی تور -

 داده مدیریت وب بر مبتني هاي سيستم .4

 داده مديريت وب بر مبتني هاي سيستم .1.1

 می امانج اینترنتی ابزارهای با یا باغل و هداد انبارسازی تا هادد اكتساب از كار و بكس هوشمندی و ه داد مدیریت های فعالیت -

 .شوند

 . نمایند دریافت هنگام به قالبی در را ها گزارش و كرده جستجو شده، سیستم یك وارد توانند می مرورگر یك كمك به كاربران -

 و دهی سفارش های سیستم به را داده انبار كه كنند می فراهم را اینترنتی ابزارهای الكترونیكی، تجارت افزار نرم فروشندگان -

 .نمایند می متصل الكترونیكی، تجارت بندی فهرست

 اينترنتي هوشمند داده انبار هاي سيستم .1.1

 شود انجام ای گونه به باید ها داده سازماندهی كه حال عین در .باشد زیاد بسیار تواند می داده، انبار در موجود های داده حجم -

 .باشد مفید تواند می خاص، كاربردهای برخی برای جستجو موتور یك وجود سازد، پذیر امكان را آسان جستجوی كه


