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دادُ کاٍی 

 
سویِ علیسادُ

مطالب مورد بحث در کالس
(جلسِ اٍل ٍ دٍم ٍ سَم )تعاریف ٍ هفاّین   •

هفاّین  –
هتدٍلَشی اجرای پرٍشُ ّای دادُ کاٍی  –

(جلسِ چْارم ٍ پٌجن)خَضِ تٌدی •
دستِ تٌدی •

(جلسِ ضطن)درخت تصوین –
(جلسِ ّفتن)ضثکِ ّای عصثی –
(جلسِ ّطتن)ًسدیکتریي ّوسایگی –
(جلسِ ًْن)دستِ تٌدی تیسی –
(جلسِ دّن)رگرسیَى –
(جلسِ یازدّن)جوع تٌدی ٍ اعتثار سٌجی دستِ تٌدی –

سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 

دانشگاه خواجو نصیر طوسی
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مطالب مورد بحث در کالس

(جلسِ دٍازدّن ٍ سیسدّن)قَاعد تالزهی •
(جلسِ چْاردّن)اًثارُ دادُ ّا •
(16ٍ 15جلسِ )آهادُ سازی دادُ ّا، پیص پردازش دادُ ّا •
(17ٍ18)سریْای زهاًی •
(19)هتي کاٍی •
(20)ٍب کاٍی •
(21)پیًَدکاٍی ٍ تحلیل ضثکِ ّای اجتواعی •

سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 

دانشگاه خواجو نصیر طوسی

مطالب مورد بحث در کالس

CRM(22)کارتردّای دادُ کاٍی در تازاریاتی ٍ •
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کاويمتدلوژي بو کارگيري داده

سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 
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چگونه مي توان داده کاوي را 

شروع کرد

ُ کبٍي هي ثبيستي  قبثل استفبدُ ثَسيلِ افراد ثب  فرايٌذ داد
ُ کبٍي ثبضذ .پيص زهيٌِ کوي از اطالعبت داد

ثِ سبدگي ثراي افراد ٍ کبرثراى قبثل  •
.فْن ٍ استفبدُ ثبضذ 

هطلت جذيذي کِ کبرثر قجالً از آى  •
.اطالع ًذاضت را ارائِ دّذ

هذلْبي ثذست آهذُ هعتجر ٍ هطوئي •
.ثبضذ

رٍاثط کطف ضذُ هفيذ ثبضٌذ ٍ قبثل  •
.اجرا ٍ استفبدُ ثبضٌذ

سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 
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CRISP-DM 

متدولوژي

:فازها
شناخت سيستم
شناخت داده ها

آماده سازي داده ها
مدلسازي

ارزيابي
توسعه

CRoss Industry Standard Process for Data Mining

مذلسازي

شناختدادهها

دادهآمادهسازي

شناختسيستم

ارزيابي

توسعه

• سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 

• دانشگاه خواجو نصیر طوسی

شناختسيستم،شناختگامهايازمتذلوژياين•
وارزيابيسازي،مذلدادهها،سازيآمادهدادهها،
.استشذهتشکيلسيستمتوسعه

تقسيمبخشهاييزيربهگامهااينازکذامهر•
:شونذمي

CRISP-DM 

متدولوژي
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تعییي اّداف 
کسة ٍ کار

تعییي ٍضعیت
هَجَد 

تعییي اّداف 
دادُ کاٍی

تدٍیي 
طرح پرٍشُ

تَسعِ
ضٌبخت                
سيستن             

آهبدُ سبزي
ُ ّب داد

هذلسبزي ضٌبخت ارزيبثي
ُ ّب داد

فاز اول

ضٌبخت 
کست ٍکبر

اّداف
کسة ٍکار 

عَاهل هَفقیت
کسة ٍکار

تعییي سَدّا ٍ
ِ ّا تعييي هٌبثع هَجَدّسیٌ

تعییي ریسکْای پرٍشُ
ٍ اهکاى اًجام پرٍشُ

تعییي ًیازهٌدیْا 
ٍ هحدٍدیتْا

تیاى 
اصطالحات

پرٍشُ

اّذاف 
ُ کبٍي داد

عَاهل هَفقیت در 
دادُ کاٍی

طرح پرٍشُ
ارزیاتی اٍلیِ اتسارّا 

ٍ تکٌیکْا
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فاز دوم

ضٌبخت 
ُ ّب داد

ضٌبخت 
سيستن             

جوع آٍري
ُ ّبي اٍليِ  داد

اعتجبر سٌجي
ُ ّب کيفيت داد

ثبزرسي ٍ ثررسي
ُ ّب  داد

ُ ّب تَصيف داد

ُ ّبي اٍليِ جوع آٍري ضذُ گسارش داد

ُ ّب  گسارضي از   تَصيف داد

ثبزرسي ٍ ثررسيگسارضي از 
ُ ّب  داد

ُ ّب گسارش کيفيت داد

آهبدُ سبزيتَسعِ
ُ ّب داد

هذلسبزي ارزيبثي

سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 
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آهبدُ سبزي          
ُ ّب       داد

ُ ّبي  اًتخبة داد
هرتجط 

ُ ّب پبکسبزي داد

ُ ّب آهبدُ کردى داد
ُ کبٍي  جْت داد

هجتوع کردى 
ُ ّب داد

ُ ّب قبلت ثٌذي داد

فاز سوم

گسارضي 
ُ ّبي اًتخبة ضذُ هرتجط ثب هَضَع از داد

ُ ّب گسارش پبکسبزي داد

دادُ اي هجتوع گسارش
ضذُ 

ُ ّبي  گسارش  داد
ضکل  دادُ  ضذُ

اًتخبة ٍيصگيْب
گسارش  

ُ ّب آهبدُ سبزي     داد

ضٌبخت 
سيستن             

هذلسبزيتَسعِ ارزيبثي
ضٌبخت 
ُ ّب داد

سمیو علیزاده ىیات علمی دانشکده صنایع 
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اًتخبة
تکٌيک هذلسبزي 

ايجبد طرح ّبيي 
جْت تست

 سبخت هذل

ارزيبثي هذل

Business

Understanding
Data

Preparation
Evaluation Deployment

Data

Understanding

طراحي تست ّب

تعييي پبراهترّبي هَرد ًيبز هذل ّب تَصيف هذل سبختِ ضذُ

هذلسبزي
ثب تکٌيک اًتخبة ضذُ   هذلسبزي فرضيبت در هذل

گسارضي
از هذل ارزيبثي ضذُ 

ثررسي  ٍ  ارزيبثي هجذد 
 پبراهترّبي  هذل 

هذلسبزي           
ضٌبخت 

سيستن             
تَسعِ

آمادهسازي
ارزيبثي دادهها

ضٌبخت 

ُ ّب داد

فاز چهارم
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ثررسي ًتبيج

ثررسي  هجذد فرايٌذ

تعييي گبم ثعذي

Business

Understanding

Data

Preparation
Deployment

Data

Understanding
Modeling

ثررسي هجذد ًتبيج
فرايٌذ 

ثْجَد هذل
ُ کبٍي ثراسبض ًتبيج  ثررسي  ٍ ارزيبثي   ًتبيج   داد

تْيِ ليستي از
اعوبل قبثل اًجبم  تصوين گيري 

Business

Understanding

Data

Preparation
Deployment

Data

Understanding
Modeling              ارزيبثي

ضٌبخت 
سيستن             

آهبدُ سبزي   تَسعِ
ُ ّب  داد

هذلسبزي  
ضٌبخت 
ُ ّب داد

فاز پنجم 
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ايجبد طرح 
ٍارسي ٍ ًگْذاضت 

تْيِ گسارش ًْبيي

ثبزًگري  پرٍشُ

Business

Understanding

Data

Preparation
Modeling

Data

Understanding

تَسعِ هذل

فاز  ششم

هذل  ٍ طرح تَسعِ 

طرح    ٍارسي    ٍ      ًگْذاضت

هستٌذات  تجبرة آهَختِ 
در طي اًجبم پرٍشُ 

ارايِ    ًْبيي    پرٍشُ
گسارش ًْبيي

Business

Understanding

Data

Preparation

Data

Understanding
Modeling تَسعِ                

ضٌبخت 
سيستن             

آهبدُ سبزي   ارزيبثي    
ُ ّب  داد

هذلسبزي  
ضٌبخت 

ُ ّب داد
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با تشكر از حضورتان
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