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تاریخدریافت 99/07/26:

 

تاریخپذیرش 99/11/21:

ازصفحه37تاصفحه 62

تحليل سبد درخواست قطعات با استفاده از دادهكاوي در راستاي بهبود پيش
بيني و تأمين نيازمنديهاي سامانه آماد و پشتيباني دفاعي
*1

امیرصادقی  
محمدکارساز 2
محموددیپیر 3
محمودغالمی 4
چکيده
ایعظیمازدادههارادارد.

دادهکاویفناوریقدرتمندیاستکهتواناییکشفدانشنهفتهدرگستره

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل سبد درخواست اقالم فنی بهوسیله دادهکاوی در راستای بهبود
میباشد.بنابرایندرمرحلهکشف
تأمین نیازمندیهایسامانهآماد وپشتیبانیدفاعی 
پیشبینیو 

الگوها و قوانینانجمنی از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از نظر گردآوری
سعهای،
اطالعات کتابخانهای است  .در مرحله ارزیابی مفید و کاربردی بودن الگوها از نظر هدف تو 
دادهکاوی ،پایگاه
پیمایشیوگردآوریاطالعاتمیدانیمیباشد.جامعهآماریبرای 

روشتوصیفی -
هاییكسازماندفاعیجهتسامانهها و

دادهاطالعاتدرخواستاقالموقطعاتفنی توسطیگان
مراکزتعمیریمربوطبه آندریك بازهزمانی 10سالمیباشد .جامعهآماریبرای سنجشرابطه
تأمین نیازمندیها ،خبرگان سامانه آماد و پشتیبانی سازمان دفاعی
نتایج دادهکاوی با پیشبینی و  
دادهکاوی از روش فرآیند استاندارد تعامل با کسب و کار و
بهمنظور تحلیل دادهها برای  
میباشند  .

دادههای گردآوری شده از طریق
نرمافزارهای اس .کیو .ال .سرور و رپید ماینر و برای تحلیل  

پرسشنامه از نرم افزار اس .پی .اس .اس .استفاده گردیده است .نتایج این پژوهش نشان داد که
میتوان از روش کشف قوانین انجمنی به منظور تجزیه و تحلیل سبد درخواست قطعات فنی و

دستیابیبهالگویدرخواستاستفادهنمودوالگوهاوقوانینکشفشدهدربهبودعملکردسامانهآماد
تأمیننیازمندیهایاقالموقطعاتفنیکاربرددارد .
وپشتیبانیدرحوزهپیشبینیو 
واژههاي كليدي :پيشبيني ،سبد درخواست ،قوانين انجمني ،فرآيند استاندارد تعامل با كسب و

كار ،آماد و پشتيباني ،دادهكاوي.
1

.استادیاردانشگاهعلوموفنونهواییشهیدستاری،تهران 
.2کارشناسارشدآماددانشگاهعلوموفنونهواییشهیدستاری،تهران 
.3دانشیار دانشکدهرایانه،دانشگاهعلوموفنونهواییشهیدستاری،تهران 
 .4استادیاردانشگاهعلوموفنونهواییشهیدستاری،تهران 
 Email: Amir.sadeghi@ssau.ac.ir



*نویسندهمسئول :

38

آیندهپژوهیدفاعی،سالپنجم،شماره،18پاییز 1399
 



مقدمه
دادههایذخیرهشددهدرایدنسیسدتمهدا،
امروزهباگسترشبانكهایاطالعاتیوحجمعظیم 
داده هایذخیرهشددهراپدردازشکنددوتبددیلبدهیدكمجموعده
نیازبهابزاریاستکهاین 
اطالعاتمفیدوسودمندنمایدکهبتوانباتوجهبهایناطالعات،تصدمیماتمهدموحیداتیدر
کرد.دادهکاویابزارهاییدراختیارداردکهبهصورتنیمهخودکاروباحدداقل

سازمانهااتخاذ

دخالتکاربراناطالعاتسودمندودراصطالحالگوهایمفیددراازمیدانحجدمانبدوهدادههدا
کشفدانشنهفتهدردادههااسدتکدهدرباندكهدای

دردادهکاوی

کشفمیکند.هدفاصلی
استفادهازدادهکاویکمكبهحدل

بزرگاطالعاتیوجوددارند.یکیازپرکاربردترینحوزههای
تأمینمانندتحلیلسبددرخواستیاخریدد
مسائلوبهبودبخشهایمختلفمدیریتزنجیره 
کاالوپیشبینیتقاضا،مدیریتارتبداطبدامشدتریان،انتخدا تدأمینکننددهوتوزیدعکننددهو
انبارداریمیباشد.بهدلیلارتقاءفنداوریوسیسدتمهدایاطالعداتی،سدازمانهدایبازرگدانیو
هایمشتریاندریكپایگاهدادهراداراهسدتند.
ازداده 

صنعتی،قابلیتجمعآوریحجمزیادی
بااینوجودبینشمفیدبرایشناساییوتشخیصالگوهایخریددوفدروشمشدتریاندرایدن
هامخفیوبالاستفادهباقیماندهاست(دیوساالر .)1385،
انبارداده 

سامانهآمادوپشتیبانیمسئولیتپشتیبانیآمادیازکلیدهمأموریدتهدایسدازماندفداعی
موردمطالعهرابرعهدهداردوبانگرشبهاینکهبخشعمدهمنابعسازمانیدرراسدتایتدأمین
نیازمندیهاوحفظوارتقاءتوانرزمیصرفمیگردد،ضروریاستتاسدامانهمدذکورازکلیده
ابزارهایعلمیدرجهتتحققاهدافسازمانیاستفادهنماید.یکیازابزارهایعلمدیمفیدددر
راستایاستخراجدانشازپایگاههایدادهوبانكهایاطالعاتیسامانهآمادوپشتیبانیسدازمان
دادهکداویمدی
موردمطالعهدرحوزهسوابقدادوستداقالموتجهیزات،استفادهازروشهدای 
.امورآمادوپشتیبانی،بهویژهدرسازمانهایپیچیدهوبزرگ،دیگرفعالیتیسدادهتلقدی

باشد
ییهاوتجار قابلتوجهحرفدهای،علمدیوتخصصدینمدی
یشودوبدونبرخوداریازتوانا 
نم 
سازمانهایبزرگوحساسبهفعالیتپرداخت(معتمد .)1394،

تأمین
ره 
تواندرزنجی 
سامانهمکانیزهآمادوپشتیبانیسازماندفاعیموردمطالعهبابرخدورداریازبدزرگرایاندهو
درخواستهایاقدالموقطعداتفندیتوسدط

شبکهگستردهبهگونهایطراحیگردیدهکهکلیه
یگرددوبانكاطالعاتیمذکوراساسکلیدهاقددامات
گانهایتابعهدراینسامانهثبتم 
کلیهی 
آمادیازجملهپیشبینیمیزانونوعنیازمندیها،درخواست،دریافت،ذخیرهسازیوواگذاری
تأمین(خریدداخلوخارجکشور،ساختوتعمیرات)میباشدد.
اقالمموردنیازازمنابعتهیهو 

تحلیلسبددرخواستقطعاتبااستفادهازدادهکاوی...
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تهایآمادیازجملهپیشبینیدقیقنیازمندیهدا
بخشمهماینسامانهکهآغازگرسایرفعالی 
گانهابهعنوانمشتریانداخلیسازمانمیباشد.
تأمیناست،درخواستاقالمتوسطی 
وتهیهو 
افزایشسریعحجماینپایگاهدادهبهشکلیاستکهتواناییمدیرانسدامانهآمدادوپشدتیبانی
هابدونابزارهایپرقدرتمیسرنمیباشد.دراینوضدعیت،تصدمیمگیدری
داده 
برایدركاین 
هایمدیرانومسئولینسامانهآمادوپشتیبانیبهجایتکیهبراطالعداتبدردركآنهداتکیده
دارد،چراکهابزارقویبرایاستخراجاطالعاتباارزشرادردستندارند.درواقعشرایطفعلدی
توصیفکنندهحالتیاستکهسامانهآمادوپشتیبانیازلحاظدادهغنی،اماازلحاظاطالعدات
ضعیفمیباشد.درحالحاضرتحلیلدرخواستاقالمفنیدرسازماندفاعیموردمطالعدهبده
صورتسنتیوبدوناستفادهازروشهایعلمیصورتمیگیردکهبهدلیلغیدرعلمدیبدودن
کاراییچندانینداشتهوهدررفتنمنابعسازمانیرادرپیدارد .
باوجودحجمگستردهدادههاییگانهادرسامانهمکانیزهآمادوپشتیبانیسدازمان

بنابراین
بودنابزاردادهکاویجهتکشفداندش

دفاعیموردمطالعه،هیچگونهپژوهشیدرزمینهمفید
نهفتهدردادههاواطالعاتمذکورصورتنپذیرفتهوانجدامپدژوهشدرایدنزمیندهمدیتواندد

سرآغازورودابزارهایجدیدجهدتتحلیدلدقیدقتدراطالعداتموجدودوبدهکدارگیریداندش
شبینیبهینده
گانهاوپی 
استخراجشدهجهتشناختروابطبیناقالمدرخواستشدهتوسطی 
بهرهبرداریبهینهترازمندابعسدازمانیدرهزیندهاعتبدارات،جهدت
یهایاقالمفنی ،
ترنیازمند 
یهایاقالمفنیودرنتیجهافزایشقابلیتپاسخگوییسامانهآماددرپشدتیبانی
تأمیننیازمند 

گانهایدفاعیگردد .
رزمیازی 
روشدادهکداویکشدفقدوانینانجمندیتجزیدهو

ازاینرومسألهپژوهشایناستکهآیا
یتواندددراسدتخراجقدوانینوالگوهدایمفیددپنهداندرپایگداهداده
تحلیلسبددرخواستم 
درخواستاقالموقطعاتفنیسامانهآمادوپشتیبانیاستفادهگردد؟وآیداقدوانینوالگوهدای
تأمیننیازمندیهایسامانهآمادوپشدتیبانیمفیددو
کشفشدهدرراستایبهبودپیشبینیو 
میباشند؟
کاربردی 
مباني نظري و پيشينههاي پژوهش
داده كاوي

دادههای حجیم افتاد.
تیابی به اطالعاتنهفته درپایگاه 
از اواخر دهه  80میالدی بشر به فکر دس 
دادهکاوی1فرآیندی است که در آغاز دهۀ  90با نگرشی نو ،به مسألهاستخراجاطالعاتاز پایگاه

1

. Data Mining
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دادهکداوی
دادهکاوی بهصدورت جددی وارد مباحد  آمدار شدد .
دادهها میپردازد.از سال  1995

مجموعهایازفنوناستکهبهشخصامکانمیدهدتاورایدادهپردازیمعمولیحرکتکندد

هاپنهاناست،کمكمدیکندد.بندابراینانگیدزهبدرای
وبهاستخراجاطالعاتیکهدرانبوهداده 

گسترشدادهکاویبهطورعمدهازدنیدایتجدارتدردهده1990پدیددآمدد(زیدن.)2008،1

دادهکاویدرحقیقتکشفالگوهاوساختارهایجالبتوجه،غیرمنتظدره،ازقبدلناشدناخته،

2
پنهانوباارزشازداخلمجموعهوسیعیازدادههااست(امهمددیوالدومی .)2007،هددف

عمدهدادهکاوی،تبدیلدادهبهدانشوتولیداطالعاتمفیدامانامعلومازمیانمقیاسوسدیعی

3
دادهکداوییدااکتشدافداندشاز
ازدادههابرایتصدمیمگیرنددگاناسدت(یدووگدو  .)2009،

پایگاههایداده،بهمعنایفراینداستخراجغیربدیهیاطالعاتضمنی(غیدرصدری )اسدتکده

قبالًبرماپوشیدهبودهواحتماالًمورداستفادهوباارزشخواهندبدود(قربدانی،خلیلدی،علدوی
کاوی،تالشهمکارانهانسانوکامپیوتررامدیطلبددوانسدانرا

پناهونخعیزاده .)2010،
داده
هاراموردپردازشعمیققراردادهوکلیدهنظدمهداییرا
سازدکهحجمعظیمیازداده 


قادرمی
کهدرعمقدادههاوجوددارند،استخراجنماید.تقریباًدرتمدامیتعداریفبدهمفداهیمیچدون

ایدهاصلیدادهکاویبرایدن

هااشارهشدهاست.
استخراجدانش،تحلیلویافتنالگویبینداده 

اصلاستواراستکهدادههایقدیمیحاویاطالعاتیهستندکهدرآیندهمدورداسدتفادهقدرار

گرفتهومفیدخواهندبود.اینحقیقتکهالگوهاهموارهواض نیستندوعالئمدریافتشددهاز
دادههاگاهیمبهموگیجکنندههستند،کارراسدختتدرمدینمایدد.لدذاجدداکردنعالئدماز

چیزهایزاید،یعنیتشخیصالگوهایاساسیدربطنمتغیرهدایبدهظداهرتصدادفی،یکدیاز
بایدبتواندادههدا

هایمهمدادهکاویاست(بشکنی،آسودهیدکیومحمدیملو.)1394،


نقش
رابهاطالعات،اطالعاترابهعملوعملرابهارزشتبدیلنمود.اینرادریدكکدالمچرخده
كهداوسداختارهای
نامند.دادهکداویچیدزیفراتدرازمجموعدهایازتکنید 


کاویمی

تعالیداده
ایقویاست.اینتکنیكهارابایددرجدایمناسدبوبدادادههدایصدحی بدهکداربدرد


داده
(فضلزاده،مشیریتبریزیومحبوبی .)2011،

1
4
روشهاییادگیریمدلدردادهکاویبهدودسدتهبدانداظر (پدیشبیندی)وبددوننداظر

ازمقادیربعضیازویژگیهابدرای

شوند.درروشهایپیشبینی


هایتوصیفی)تقسیممی
(روش
1

. Xin
. Mhamdi & Elloumi
3
. Yu & Guo
2

. Supervised methods

4
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2

3

پیشبینینمودنمقداریكویژگیاسدتفادهمدیکندد.روشهدایدسدتهبنددی ،رگرسدیون و
سهروشیادگیریمدلدردادهکاویباماهیدتپدیشبیندیهستند(صدنیعی

تشخیصانحراف4
آباده،محمودیوطاهرپرور .)1393،
قابلتوصیفیراپیدامیکننددکدهروابدطحداکمبدردادههدارا

روشهایتوصیفی،الگوهای
بدوندرنظرگرفتنهرگونهبرچسبیامتغیرخروجیتبییننمایند.روشهدایخوشدهبنددی،5

سهروشیادگیریمدلدردادهکاویتوصیفی

کاوشقوانینانجمنی6وکشفالگوهایترتیبی7
هستند.درکشفالگوهایترتیبیزمانوترتیبدارایاهمیتویژهایاست(همانمنبع) .
الگوریتمهایکاشفقوانینانجمنیبهدنبالپیداکردنیكمجموعهازقوانینوابسدتگییدا

هستند.براساسقوانینکشفشدهمیتوانگفتکهوجودچهاشدیایی

دادهها
انجمنیدرمیان 
بروجودچهمجموعهاشیایدیگریاثرگدذاراسدت.خروجدیمهدمدرایدنروشکداوشداده،
عبارتاستازمجموعهقوانیناگر-آنگاهکهبیانگرارتباطاتمیانرخدادتوأمانمجموعدهایاز
اشیابایکدیگرهستند(صنیعیآبادهوهمکاران.)1393،فرآیندکشفقوانینانجمنی،یکدیاز
وینداده کداویبدرایقواعددوالگوهدادرپایگداهدادهاسدت.یکدیاز

رویکردهایمهمدرعلمند
کاربردیترینحاالتتحلیلوابستگیهاتجزیهوتحلیلسبدبدازارمدیباشددکدهدرآنهددف

یافتنکاالهاییاستکهمعموالًبهطورهمزمانخریداریمیشوند(قربانی،خلیلی،علدویپنداه
ونخعیزاده.)2010،مثالمتداولدررابطهباکشفقوانینانجمنیتحلیلسبدخریداستکه

عاداتورفتارخریدمشتریانمدوردتوجدهقدرارمدیگیدرد(مدرادی،مدنعمومدرادی.)1394،
9
هایکشفقوانینانجمنیمیباشند .


ازالگوریتم
الگوریتماپریوری8والگوریتماف.پی.گروس
روشهایمختلفیبرایپیادهسازیواجرایپروژههایدادهکاویوجودداردیکدیازروشهدای
یباشدد(غضدنفری،
بسیارقوی،متدولوژی روشفرآینداستانداردتعامدلبداکسدبوکدار 10مد 
).مراحلمختلفیكپروژهدادهکاویبراساسمدلمدذکورشدامل6

علیزادهوتیمورپور1393،
شرحذیلمیباشد .

مرحلهبه
1

. Unsupervised methods
. Classification
3
. Regression
4
. Anomaly Detection
5
. Clustering
6
. Association Rule Mining
7
. Sequential Pattern Discovery
2

8

. Apriori
. FP- Growth
10
). Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM
9
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1

الف)شناختودركکسبوکار :نخستینمرحلهبربهدستآوردندركمناسبیازاهدافو
ملزوماتپروژهازمنظرکسبوکارتمرکزمیکندوازآنبرایتعریدفیدكمسدألهدادهکداوی

استفادهمی شودتاطرحیابتداییبرایرسیدنبهاهدافمسألهفراهمگردد.وظایفاینبخدش

میشود
یوضعیت،تعییناهدافدادهکاویوارائهطرحپروژه 

شاملتعییناهدافتجاری،ارزیاب
(روزبه .)1393،
2
هایاولیه،توصیفدادهها،بازرسدی


آوریداده

عبارتاستازجمع
)شناساییودركدادهها :

هاواعتبارسنجیکیفیتدادهها.کاراییدادهکاویمسدتقیماًمدرتبطبدادادههدای


وبررسیداده
تر،جامعتروبداکیفیدتبهتدریباشدندخروجدی

استفادهمیباشد.هراندازهدادهها 
دقیق

مورد
دادهکاویکاراترخواهدبدود.بندابراینانتخدا وجمدعآوریدادههدایدرسدت،توصدیفآنهدا،

یکپارچهسازیقالبآنهابهمنظدوراسدتفادهدردادهکداوی،ازاهمیدتبسدیاربداالییبرخدوردار

عالوهبراینبازرسیوبررسیدادههابهمنظورتعیینمیزانکیفیتآنهدابسدیارمهدم

میباشد.

میباشد(غضنفری،علیزادهوتیمورپور .)1393،

3
هاینهایی(دادههاییکه


هاییاستکهمجموعهداده

:شاملهمهفعالیت
سازیدادهها

ج)آماده
دادههایاولیهایجادمیکند.معموالًآمدادهسدازی
سازیقرارمیگیرند)رااز 

دراختیارابزارمدل
دادههابهزمانبیشترینسبتبهسایرمراحلنیدازداردوالبتدههدیچراهکدارازپدیشتعیدین

شدهایبرایوظایفاینمرحلهوجودندارد.وظایفاینمرحلهجدولبندی،انتخدا وگدزینش
رکوردوصفت،تبدیلوپاكسازیدادههابرایمورداستفادهقرارگدرفتنبدهوسدیلهابزارهدای
میباشد .
مدلسازی 

4
هایمختلفدادهکاویانتخا ،استفادهشدهوپارامترهای

)مدلسازی :دراینمرحلهتکنیك

د
مدلبرایرسیدنبهمقادیربهینهتنظیممیشوند.بهعنوانمثالبراییدكمسدألهدادهکداوی
دارد.برخیتکنیكهابهاعمالتغییراتخاصیدرموردفدرمدادههدا

چندیننوعتکنیكوجود
سازیدادههارجوعشود(روزبه .)1393،

نیازمندندواینموضوعایجا میکندبهمرحله 
آماده
دراینمرحلهمدلساختهشدهازنظرتحلیلدادههدابدهکیفیدتمطلدوبیرسدیده

ه)ارزیابی:5
است.قبلازادامهمسیروگسترشواستقرارنهداییمددل،ارزیدابیکداملیازمددلوبررسدی
1

. Business Understanding
. Data Understanding
3
. Data Preparation
4
. Modeling
5
. Evaluation
2
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مراحلساختآنضروریاستتادرسایهآن،اطمینانازدستیابیمناسببهاهدداففعالیدت
بایدشرایطبرایتصمیمگیریدرمدوردقابدلاسدتفاده

تجاریحاصلشود.درپایاناینمرحله
بودننتایجدادهکاویفراهمشدهباشد .

1
و)گسترشواستقرار :ساختنمدلپایانپروژهنیسدت.حتدیاگدرکسدباطالعداتبیشدتراز
دادههاهدفمدلسازیباشد.اطالعاتبهدستآمدهبهسازماندهیوارائهشدننیازمندندبده

نحویکهمشتریبتواندازآنهااستفادهکند(روزبه .)1393،
آماد و پشتيباني

یگدردد؛دردهدۀ1950و
دامنهونفوذآمادوپشتیبانی(لجستیك)بهاواخدردهدۀ 1940برمد 
رفتهرفتهحدوز لجسدتیكبده
یکردندکه 
تنهاسازمانهاینظامیازلجستیكاستفادهم 

1960
فراترازسازمانهاینظامیگسترشیافت(عبدالمنافی،غالمی.)1398،با در اختیار گرفتن علم

تأمین که نحوه اجرا و کنترل موجدودی و ارائده خددمات و یدا

آمادوپشتیبانی ،بخشی اززنجیره
اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف و درنهایت برآورده شدننیازهای رزمدی اسدت را
میتوان مدیریت نمود(صرافجوشقانیوغفاریتوران.)1391،درسیسدتملجسدتیكنظدامی

تأمیناقالمیاستکهجهتانجاممأموریتهایسیستمنظامی
مأموریتتدارکاتشاملتهیهو 
بهمنظورحفظتوانوآمادگینظامینیروهدایمربوطدهموردنیدازاسدت(زنجیراندیفراهدانیو
عسگری.)1390،بهطورکلیمدیریتلجستیكنظامی،مدیریتیکپارچهمجموعهفعالیتهدایی
تأمین،انبارش،حملونقدل،تعمیدرونگهدداریکاالهدایضدروری،درراسدتای
استکهجهت 
یپذیرد.کارمتخصصینلجسدتیكنظدامیبرقدرار
حمایتوپشتیبانینیروهایجنگیصورتم 
کردنتوازنمناسبیمیانانجاماینفعالیتهابهنحویاستکهباکمترینمیزانمصرفمنابع
دستیافت(عیسایی .)1390،
بتوانبهسط موردانتظاریازپشتیبانیعملکردی 
،خریدوتنظیمجابهجاییدرونیمواد،قطعاتوکاالهای

تأمین2بهمعنی 
تأمین
تدارکاتیا 
فروشهاست.


یمونتاژ،انبارهاوخرده
سمتتولیدکنندگان،کارخانهها


کنندگانبه
نهاییاز 
تأمین
تأمینموجودییادردسترسقراردادنمواردِموردنیازیاتقاضارانیدزتددارکات
فراهمکردنیا 

تهداییشداملتهیدهوتدأمینکداالو
گویند.مدیریتتدارکاتعبارتاسدتازمجموعدۀفعالید 
خدماتموردنیازسازماندرزمانموردنظرباکیفیتوقیمدتمناسدب،نگهدداریومراقبدتاز
موقعآنهابهواحدهایمتقاضیبراساسِقوانینومقرراتحداکمبدر


هادرانبارهاوتحویلبه

آن

1

. Deployment
. Supply

2
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2

1

بهدستآوردنچیزیازطریقِپرداختپولدرمبادلهاسدتوتهیدهوتددارك 
سازمان.خرید  
دستآوردنچیزیاست.دربرنامۀتدارکات،بایدبههمپوشانیدقیقسدهعامدلزمدان


عملبه
انهاینقددینگیقابدلِدسدترس،توجده
احتیاجبهموادوخدمات،زمانخریدوزمانبندیجری 

ترینروشهایرفعنیازمنددیهداعبدارت


متداول
کاملشود(انواریرستمیوبنداری.)1392،
3
استاز:خرید،اجارهوساخت(انجمنلجستیكهند  .)2008،
پسازپیروزیانقال اسالمیوقطعرابطهباآمریکا،بافاصلهکمیجنگشروعشدکدهدر
ابتداوتااواسطجنگبهعلتوجوداقالموقطعاتبدهویدژهاقدالممصدرفیدرانبارهدامشدکل
خاصیوجودنداشت.لیکنپسازمدتینیازبهاقالمتندمصرفکهدرانبارموجودینداشدتند
نیازمندیهایخودازطریقساختدر

تأمین
باع شدکهسازماندفاعیموردمطالعهاقدامبه 
داخلکشورنماید(زینلی .)1394،


پيشينه پژوهش
4

واحد ،حسن ،الجهانی ،هاردمان ،العلیانی و نواز ( )2020با استفاده از روش شبکه عصبی
پیشبینی عملکرد آموزشی دانشجویان و مشخص کردن زمان
مصنوعی عمیق ،مدلی جهت  
مداخله احتمالی در فرآیند آموزشی دانشجویان به منظور جلوگیری از افت تحصیلی ،ارائه
دادهکاویاطالعاتدانشجویاندانشگاهنیجریهدرسهسال
نمودند.آدکیتانوساالو )2019( 5
پیشبینی
اول تحصیل را با استفاده از  6الگوریتم انجام دادند و از نتیجه این تحقیق ،برای  
امکانفارغالتحصیلیایندانشجویاناستفادهشد.نکاتاچاری)2016(6درتجزیهوتحلیلسبد
خرید و درك رفتار خرید مشتریان هندی در فروشگاه اسپانیایی ،روابط همبستگی بین
محصوالتوکاالهادریكمرکزتجاریرااستخراجوبهرهبرداریازاینروابطدرفعالیتهای

بازاریابیراپیشنهاددادهاست.منپریتوشیوانی)2016(7درتجزیهوتحلیلبازارسبدخرید
دادههایبازاربااستفادهازکشفقوانینانجمنی بهبررسی
وشناساییرونددرحالتغییراز 
روشداده کاویکشفقوانینانجمنیوایجادیكالگوریتمجدیدکهمیتوانددربررسیرفتار


1

. Buy or Purchase
. Procurement
3
. Confederation of Indian Industry (CII) Institute of Logistics
4
. Waheed, Hassan, Aljohani, Hardman, Alelyani, & Nawaz
5
. Adekitan & Salau
6
. Venkatachari
7
. Manpreet & Shivani
2
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1

خرید مشتریان و بهبود فروش کمك نماید ،پرداختند .عبدالسالم و آکینتوال ( )2014در
تحقیقی با عنوان تحلیل سبد خرید در دادهکاوی با رویکرد کشف قوانین انجمنی به دنبال
کشف دانش با ارزش نهفته در پایگاه داده یك فروشگاه بزرگ در قالب استخراج روابط بین
کاالهای خریداری شده توسط مشتریان میباشند .در این تحقیق ضمن استفاده از الگوریتم
ابطکشفشدهمیتواندبه

اپریوری درکشفقوانینانجمنی،نتیجهگرفتهشدهاستالگوهاورو
شرکت در برنامهریزی بازاریابی و استراتژیهای تبلیغاتی کمك نماید .منسور )2012( 2در
تحقیقیباعنوانپیش بینیموجودیکاالبااستفادهازروشتجزیهوتحلیلسبدمشتریو
پیشبینی
کنندگاندرخریدمحصوالتبهمنظور 


هایعصبیبهدنبالدركرفتارمصرف

شبکه
بینیها به عنوان یك پشتیبان
پیش 
خرید برای دورههای بعدی و سپس استفاده از این  
گیریدرتعیینمقدارمناسبازموجودیبرایهرمحصولمیباشد.روشاستفادهشده


تصمیم
دراینپژوهشتحلیلسبدخریدجهتکشفرفتارخریدمشتریانوشبکهعصبیبهمنظور

موجودیهریكازمحصوالتمیباشد .

پیشبینی

الگوییجهتپیشبینینمراتدانشجویاندانشگاه

یوسفیطزرجان،عالءومالباقر()1399
سالهایآتیدانشگاهارائهنمودند.دراین
هایمتمرکز،درنیم 

جامععلمیکاربردی درآزمون

پژوهش برای روشنتر شدن روابط بین ویژگیهای انتخا شده با استفاده از مدل درخت
شاخصمؤثر،مدلیبرایپیشبینی

رمافزاراس.پی.اس.اس.ماجوالر 3و 10
تصمیمگیری،ن 

بینیمیتواندبرایکارآمدتر


آتیارائهشدهاست.اینالگویپیش
نمراتدانشجویاندرنیمسال

ساختنفرآیندیادگیریدرسیستمدانشگاهیمؤثرباشد.نجفی ،ارقامی وصادقی ()1398به
دادههای
الگوریتمهایواکاوی 

ثربرپیامدهایتصادفاتجادهایاز 

پیشبینی عواملمؤ
منظور 
تأمین انبوهدادهدراینمطالعه،گزارش 3000تصادف رانندگیدر
انبوهاستفادهنمودند.برای 
4
یك بازه زمانی سه ساله با بهرهگیری از نرم افزار مطلب بر اساس الگوریتم درخت تصمیم
پیشبینی شدت تصادفات جادهای استخراج شد .نتایج نشان داد
تحلیل شدند و مدلی برای  
مهمترینعواملتأثیرگذاربرشدتآسیبتصادفاتبهترتیباهمیتعبارتندازسمتجهت

راه،وضعیتشانهجاده،سنراننده،زمانوقوع تصادف،نوعوسیلهنقلیه،فصلتصادف،علت
تامهتصادف،نحوهتصادف،روشناییراه،تعمیراتراه،ماهسال،موقعیتتصادف،شرایطجوی،
موانع دید ،نقایص مؤثر راه ،شرایط سط راه ،روز هفته ،علت قضایی تصادف و عامل وسیله
1

. Abdulsalam & Akintola
. Mansur
3
. SPSS Modeler
4
. MATLAB
2
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نقلیه.شاهمحمدیوعباسی()1397بهبررسیعواملمؤثردرتصادفاتدرونشهریبهروش
دادهکاویپرداختند.جامعهآماریپژوهش،اطالعاتپایگاهدادهشهراصفهانوحجمنمونه،
میباشد .برای تحلیل اطالعات از کشف قوانین انجمنی
اطالعات تصادفات در بازه پنج ساله  
تکنیك سبد خرید و تولید درخت اشیاء مکرر  FP-Growthاستفاده شد .بر اساس نتایج،
ویژگیهای مؤثر در بروز تصادف به ترتیب ،عجله و شتا  ،عدم استفاده از کمربند و کاله

ایمنی،عدمتوجهبهجلو،نبودشانهراهوتجهیزنبودنخودروبهتجهیزاتایمنیمیباشد.

خدیور و حامدی ( )1394در بررسی الگو ترکیبی دادهکاوی با استفاده از قواعد انجمنی و
خوشهبندیبرای تعیین استراتژی تخفیفدهیدرشرکت پخش پگاه،الگوهای حاکم بر خرید و
فروش محصوالترااستخراج و از قواعد استنتاج شده ،جهت تصمیمگیری در مورد نحوه و
مقدار بهینه اختصاص تخفیف به مشتریان استفاده نمودهاند .سپهری و کارگری ( )1391در
تحقیقی با عنوان بهبود الگوریتم خوشهبندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد
دادهکاوی،پسازبررسیدادههایواقعیتوزیعشرکتایساکوبهمدت 36ماهبااستفادهاز

بندی،شباهترفتارتقاضایقطعاتیدکیدربخشهایمختلفشرکتراسنجیده


روشخوشه
و برای هر بخش سیاستهای توزیع مناسب اتخاذ نمودند و نتایج حاصله منجر به کاهش
هزینههایتوزیعشرکتایساکوبهمیزان 32درصدگردید.غفاری()1390درتحقیقخودبا

دادهکاوی بانك اطالعات سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری به کشف تأثیر
استفاده از  
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر تعمیرات اتفاقی و شناسایی عوامل مؤثر بر

اثربخشیعملکردنگهداریدرپتروشیمیفرآورشپرداختهاست.نتایجاینتحقیقحاکیازآن
فعالیتهاینگهداریوتعمیرپیشگیرانهبیشترازسایرعواملگفتهشده

استکهکیفیتانجام
فعالیتهایعملکردنگهداریتأثیرگذارمیباشد .

درتحقیقبراثربخشی
با مرور ادبیات تحقیق به نظر نمیرسد تحقیقی در زمینه استفاده از دادهکاوی در حل
سازمانهای نظامی صورت گرفته باشد .لذا با توجه به وجود

تأمین 
مسائل مدیریت زنجیره  
،میتواندر
پایگاهدادهدادوستداقالموتجهیزاتدرسامانهآمادیسازماندفاعیموردمطالعه 
راستایکمكبهحلبرخیازمشکالتاینسامانه،ازدادهکاویاستفادهنمود .
فرضيههاي پژوهش 

تأمیننیازمندیهایاقالمفنی
)1تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیشبینیو 
کاربرددارد .
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)1-1تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیشبینیوتأمیننیازمندیهایاقالم
فنیازطریقخریدکاربرددارد.
)2-1تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیشبینیوتأمیننیازمندیهایاقالم
فنیازطریقساختکاربرددارد.
)3-1تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیشبینیوتأمیننیازمندیهایاقالم
فنیازطریقتعمیراتکاربرددارد.
تأمیننیازمندیهایاقالمفنی
)2تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیشبینیو 
روشیکاربردیمیباشد .
روششناسي پژوهش
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل سبد درخواست اقالم فنی در راستای بهبود پیشبینی و
میباشد.بنابرایندر مرحله
نیازمندیهایسامانهآماد وپشتیبانییكسازمان دفاعی 

تأمین
تحلیلسبددرخواستوکشفالگوهاوقوانینانجمنیازنظرهدف،کاربردی،ازنظرماهیتو
،اکتشافیوازنظرگردآوریاطالعاتکتابخانهایاستوبرایاطالعاتمربوطبهعملیات

روش
دادهکاویوتجزیهوتحلیلسبددرخ واستقطعاتفنیازبانكاطالعاتیدرخواستاقالمو

قطعات فنی سامانه آماد و پشتیبانی سازمان دفاعی مورد مطالعه استفاده شده است .جامعه
آماری دادهکاوی پایگاه داده اطالعات درخواست اقالم و قطعات فنی هشت سامانه مرکز
دادههایمربوطبهدرخواستقطعات
تعمیریمربوطبهبازهزمانی 10سالهمیباشد وکلیه  
فنیدربازهزمانیذکرشدهموردبررسیوتحلیلقرارگرفتهاست.جهتانجامپیشپردازشو
کاوینرمافزار

هایپژوهشازنرمافزار اس.کیو.ال.سرور 1وجهتانجامداده


سازیداده
آماده
3
2
رپیدماینر وروشفرآینداستانداردتعاملباکسبوکار استفادهشدهاست .
اینپژوهشدرمرحلهدومبرایبررسیمفیدوکاربردیبودنالگوهاوقوانینکشفشدهاز
نظرهدف،توسعهای،ازنظرماهیتوروش،توصیفی -پیمایشیوازنظرگردآوریاطالعات
میدانیاست.جامعهآماریاینمرحلهخبرگانسامانهآمادوپشتیبانیدرجایگاههایسازمانی
مرتبطبامدیریتوکنترلاقالم،قطعاتوتجهیزاتفنی( 28جایگاهسازمانی)میباشندوبه
دلیلمحدودبودنجامعهآماری،نمونهگیریبهروشکلشماریانجاموپرسشنامه بهصورت
حضوری بین افراد جامعه توزیعو نظرات و دیدگاههایآنان جمعآوریگردید .
1

. SQL server 2008 R2
. Rapid Miner 5
3
). Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM
2
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پرسشنامه براساس طیف لیکرت طراحی گردیده وبرایبررسیروایی آن ،ازرواییمحتوایی
استفاده شده است .بدینصورت که پرسشنامه به 5نفر از صاحب نظران و اساتید متخصص
موضوعدادهشدوازآن¬ها در مورد هر سؤال و ارزیابی فرضیه مربوطه نظرخواهی گردید که
پرسشنامهراتأییدنمودند .برایبررسیپایاییپرسشنامهازضریبآلفایکرونباخاستفادهشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اصالح شده که روایی محتوایی آن تأیید شده بود،
جامعهآماریدادهکاویپایگاه

 0.929بهدستآمدکهنشانپایایی مناسبپرسشنامه است.
دادهاطالعاتدرخواستاقالموقطعاتفنی6سامانهپروازیو2مرکزتعمیریمربوطبهبازه
زمانی  10ساله میباشد و جامعه آماری برای سنجش رابطه الگوها با پیشبینی تأمین
نیازمندی ها در اقالم فنی ،خبرگان سامانه آماد سازمان دفاعی مورد مطالعه در جایگاههای
سازمانی(صفیواجرایی)مرتبطبامدیریتوکنترلاقالم،قطعاتوتجهیزاتفنی(شامل28
جایگاهسازمانی)می باشد.دراینپژوهشبدلیلاینکهجامعهآماریخبرگانسامانهآمادجهت

هایتحقیقمحدودمیباشند،لذاجامعهآماریبانمونهآماریبرابر

اظهارنظرپیرامونفرضیه
بودهوازروشکلشماریجهتگردآورینتایجتحقیقاستفادهشدهاست .
پژوهشباتوجهبهاینکهنمونهآماریمعادلجامعهآماریمیباشدلذااز روشهای

دراین
موجوددرآمارتوصیفی (میانگین،فراوانیودرصدفراوانی)ونرمافزاراس.پی.اس.اس1.برای
تحلیلاطالعاتگردآوریشدهازطریقپرسشنامهاستفادهشدهاست .
تجزيه و تحليل دادهها
فراینددادهکاویتحلیلسبددرخواستقطعاتفنیبراساسمتدلوژی فرآیند استاندارد تعامل
باکسبوکاربهشرحمراحلزیرانجامشدهاست .
مرحله اول شناخت سيستم (درک سازمان)

آمادوپشتیبانیسیستمبزرگیاستکهبادربرگرفتنصدهاهزارقلمکاالنقشبسیارمهمی
مینماید.دراینپژوهشدرخواستاقالم
درعملیاتینگاهداشتنانواعسامانههایتخصصیایفاء 
و قطعات فنی مربوط به حوزه آماد فنی مورد بررسی قرار گرفت .در سامانه مکانیزه آماد و
یگانها وشعبدرخواستکنندهقطعات
پشتیبانیسازماندفاعیموردمطالعه ،اطالعاتکلیه 
درفایلاطالعاتیمشتریانمجاز 2نگهداریمیشودوصرفاًشعبویگانهایثبتشده ،مجاز
1

). Statistical Package for Social Sciences (SPSS

2

. Costumer Data File
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به درخواست قطعه می باشند .همچنین اطالعات فنی کلیه قطعات موجود در سامانه آماد و
پشتیبانینیزدرفایلاصلیاطالعاتپایهاقالم 1ذخیرهمیشودوقطعاتی قابلدرخواستو
واگذاریمیباشندکهدرفایلاطالعاتیمذکوردارایسابقهباشند.بخشمهمی کهدرسامانه

تأمین ازمنابع
آغازگرسایرفعالیتهایآمادیازجمله پیشبینی دقیقنیازمندیها ،تهیه و 

تأمین (خرید ،تعمیرات و ساخت) است ،درخواست اقالم توسط یگانها به عنوان مشتریان

داخلیمیباشد.
مرحله دوم شناخت دادهها

برخیازمهمترینفیلدهایمربوطبهدرخواستقطعاتدرسامانهآمادوپشتیبانیبهشرح
زیرمیباشند :
سازندهقطعاتبهمنظورتحقق

شماره قطعه( 2پارتنامبر) :شمارهایاستکهکارخانجات
اهدافیمانندکنترلوجلوگیریازادغاماقالمدرکارخانهوسهولتکارمصرفکنندگاندر
دسترسیبهقطعاتموردنیازبهاقالموقطعاتتولیدیاختصاصمیدهند(فرهمند .)1381،
شماره فني( 3شمارهانباری):باتوجهبهنامحدودبودنکارخانههایسازندهقطعاتوتنوع
شماره های اختصاص یافته به اقالم و قطعات مختلف ،تشابه شمارهای موجب سرگردانی
مصرفکنندگان میگردد .لذا بهمنظور یکنواختی در شمارهگذاری اقالم مشابه ،وزارت دفاع

آمریکانظامکدگذاریراکهداراییكساختارنظامنداستتحتعنوانشمارهفنیبهجای
استفادهازشمارهقطعاتکارخانههاارائهنمودهاست(فرهمند .)1381،

شماره مدرک درخواستي:4شمارهمدركدرخواستیشمارهایاستکهاز 14رقم(حرفی
و عددی) تشکیل گردیده که این شماره توسط واحد آماد بهمنظور رهگیری و کنترل اقالم
درخواستیبهازاءهرقلمجنسدرخواستیاختصاصمییابد(فرهمند .)1381،
میباشد.
فرمتاطالعاتاولیهموردنیازونمونهدادههایاولیهبهشرحجدول( )1

جدول ( )1نمونه قالب اوليه دادههاي استخراج شده از سامانه آماد و پشتيباني
تاريخ

تعداد

 120  1393/11/04

سامانه
A

نام قطعه

شماره مدرک درخواستي

شماره فني

9150009857099  LUBRICATING OIL

 S165FL50240001

عالوه بر جدول ( )1که مربوط به اطالعات اقالم و قطعات فنی درخواست شده توسط
هامی باشدباتوجهبهاینکههدفازانجاماینپژوهششناساییروابطبیناقالموقطعات


یگان
1

. Master Data File
. Part Number
3
. National Stock Number
4
. Document Number
2
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بههریكازیگانها بهتفکیكسامانههایموجوددر

فنیدرخواستشدهتوسطشعبمربوط
آنها میباشد  ،جدول دیگری شامل اطالعات مربوط به کلیه مشتریان مجاز درخواست کننده
اقالموقطعاتفنیازفایلاطالعاتمشتریانمجازسامانهمکانیزهآماداستخراجگردید.فرمت
اطالعاتجدولمذکورونمونهدادههایاولیهبهشرحجدول()2میباشد .

جدول  )2نمونه قالب دادههاي اوليه مربوط به مشتريان مجاز سامانه آماد و پشتيباني
مشخصات شعبه

نام يگان

 6رقم ابتداي شماره مدرک درخواستي

شعبه(الف)

یگان(الف)

E130RA

شعبه( )

یگان( )

C152JE

شعبه(ج)

یگان(ج)

G162NA

مرحله سوم آمادهسازي دادهها

هدف از آمادهسازی دادهها شامل حذف دادههای اضافی ،غیرمرتبط ،تعیین ارتباط بین
قطعههای درخواستی با هر سامانه و در نهایت تعیین مالك سبدهای مربوط به درخواست

کاویموردنظرمیباشد .


جهتانجامسایرمراحلداده
قطعاتتوسطشعبیگانها
بررویدادههایجدولمشتریان

درگامنخستاقداماتوپیشپردازشهاییبهشرحزیر
مجازصورتگرفت .
الف)یكفیلدجدیدنامسیستمدرجدولمشتریانمجازایجادگردید.
) هریكازرکوردهایمربوطبهجدولیادشدهموردبررسیقرارگرفتوپسازانجام
بررسیهایسیستمی،آندستهازکدآدرسمشتریانکهمشخصبودمربوطبهچهسامانهای
میباشد،نامسامانه درمقابل کدآدرسمشتریانمربوطهدرفیلد نامسیستم درجگردیدو

چنانچه امکان شناسایی سیستمی نوع سامانه میسر نبود؛ نوع سامانه مربوط به کد آدرس
مشتریانمذکورمشخصودرمقابلرکوردآندرجگردید.
ج) پس از انجام مراحل باال ،جدول مذکور به دو دسته داده تقسیم گردید .کد آدرس
مشتریانیکهدرمقابلآنهانامیكسامانه درجگردیدهبودو کدآدرسمشتریانیکهمربوط
بهسامانهنبودندوحذفگردیدند.
دادههایاصلیپژوهش از
درگامدومبهمنظورانجامپیشپردازشهایالزمبررویجدول  
شرحزیربررویجدولدادههاانجامگردید .

طریقنرمافزاراس.کیو.ال.سروراقداماتیبه
الف)یكفیلدجدیدبهنام""sys name shopدرجدولمذکورایجادگردیدوبااستفادهاز
فرمول ( )1و دستور " "Updateفیلد پیشگفته بدین شرح به روز گردید :ابتدا  6رقم اول
شماره مدرك درخواستی جدول دادههای اصلی با فیلد کد آدرس مشتریان جدول مشتریان

تحلیلسبددرخواستقطعاتبااستفادهازدادهکاوی...
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مجازتطبیقدادهشدوهرکجامقدارفیلدهایمذکورازدوجدولباهمبرابرمیگردیدنددر
فیلد " "sys name shopمقدار سیستم جدول مشتریان مجاز به عنوان نام سامانه قطعه
درخواستیثبتگردید .
فرمول ()1
sysname from shopsys where update main_A0 set sys name_shop = (select distinct
=) SUBSTRING(main_A0.SHOP,1,4));SUBSTRING(AAC,1,4

مداركدرخواستیجدولدادههای

)پسازتکمیلفیلد""sys name shopمشخصشد
اصلیمربوطبهچهسامانهایهستندومداركدرخواستیکهدرمقابلآنها فیلدمذکورخالی
بود؛ مربوط به سامانههای موردنظر پژوهش نبودند و با استفاده از فرمول ( )2و دستور
""Deleteحذفگردیدند .
فرمول ()2
 where sys name_shop = 'null'delete from main_A0

میباشد .لذا با
ج) با توجه به اینکه هدف پژوهش تحلیل سبد درخواست قطعات فنی  
استفادهاز فرمول()3ودستور" "Deleteرکوردهای درخواستی مربوطبهاقالمابوا جمعی
حذفگردیدند .
فرمول ()3
 where SUBSTRING(E.R.R.C,1,2) is ('NF','ND') delete from main_A0

د)پسازانجامبررسیهایتخصصیمشخصگردیدکهبهترینراهحلجهتتعیینسبد
درخواست یگانها ،ایجاد یك فیلد ترکیبی از  6رقم اول شماره مدرك درخواستی و سال
درخواست قطعه میباشد .فیلد مذکور بیان میدارد هر شعبه تخصصی تعمیری یك سامانه
هقطعاتیدرخواستنمودهاست.برایتحققمنظورباالابتدایكفیلدجدیددرجدول

خاصچ
دادههای اصلی پژوهش به نام یگان ،شعبه درخواست کننده و سال ایجاد گردید .سپس با

استفادهازفرمول()4ودستور" "Updateفیلدمذکوربهصورتترکیبیاز 6رقماولشماره
مدركدرخواستییاهمانکدآدرسمشتریانوسالازفیلدتاریختکمیلگردید .
فرمول ()4
SUBSTRING(DOC_NR,1,6)+SUBSTRING =set A.A.C_yearupdate main_A0
;) (DATE,1,4

بهمنظوراستخراجمنطقیترروابطوالگوهایبیندرخواستقطعاتهرسامانهبااستفاده
ه) 
ازفرمول( )5یكجدولجهتاقالمتعمیری،یكجدولجهتاقالممصرفیویكجدولکلی
جدولدادههایاصلیتهیهگردید.

اقالماز
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فرمول ()5
select * into main_a0_f4xd from main_a0_f4 where ERRC in
)' ('xd1','xd2','xd3','xd4','xf2','xf3
)' select * into main_a0_f4xb from main_a0_f4 where ERRC in ('xb2','xb3','xb4

دادههای اصلی پژوهش تعداد رکوردهای
پس از انجام کلیه مراحل باال بر روی جدول  
درخواست قطعات از تعداد اولیه به تعداد  483739رکورد درخواست کاهش یافت .ساختار
جدولمذکوربهشکلجدول()3تغییریافت .
جدول ( )3نمونه قالب نهايي دادههاي آمادهسازي شده
کدآدرس
مشتریانو
سال 

sys
name
 shop

تاریخ
درخواست 

شمارهمدرك
شمارهفنی
نام
گروه
تعداد  مقیاس 
قطعه  درخواستشده  درخواستی 
جنس 



مرحله چهارم مدلسازي
کاویبررویدادههایآمادهسازی


دراینمرحلهازروشکشفقوانینانجمنیجهتانجامداده
ودادهکاویبر

استفادهگردید.بهمنظورانجامعملیاتمدلسازی

شده ازنرمافزاررپیدماینر
رویدادههایپژوهشاقداماتیبهشرحزیرانجامگردید .

کارگیریروشدادهکاویکشفقوانینانجمنیدرابتداضروریاستتافرمت

الف)برایبه
جدولدادههایپژوهشبهصورتجدول()4آمادهگردد .

جدول ( )4نمونه قالب  Pivotجهت ورود به فرآيند كشف قوانين انجمني
كاالي (ه)

كاالي (د)

كاالي (ج)

كاالي (ب)

كاالي (الف)

كد مشتري

0

1

1

0

1

مشتري 1

1

0

0

1

1

مشتري 2

عددیكدرجدول باال  بدینمعنیاستکهمشتریموردنظرازکاالیمندرجدرجدول
درخواستداشتهوعددصفربهمعنیعدمدرخواستاست.بهمنظورتهیهجدولباالجهتهر
یك از جداول از نرمافزار اس .کیو .ال .سرور (کد برنامه و دستور  )Pivotاستفاده گردید.
فیلدهایمورداستفادهدرجدول  Pivotشاملشمارهفنیاصلی بهعنوانکاالهایدرخواست
شدهو کدآدرسمشتریانوسال بهعنوانمشتریانمجازدرهر سالمیباشند.قالبنمونه
جدولتهیهشدهبهصورتجدول()5میباشد.الزمبهتوضی استدرکددستورPivotتعداد
شمارهفنیهایدرخواستشدهتوسطشعبهریگاندرهرسالشمارششدهودرجدول()5
درجگردیدهاست .لذاممکناستبرخیازمقادیرجدولمذکوراعدادیبزرگترازیكباشند.
کاویقابلاستفادهنمیباشد.بههمیندلیل

ازاینرومقادیرجدولیادشدهدرفرآیندداده
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سازیبااستفادهازعملگرهاینرمافزاردادهکاویمقادیرجدولمذکور

قبلازآغازفرآیندمدل
بهصورتباینریاصالحگردید .
جدول ( )5نمونه قالب جدول  Pivotدادههاي پژوهش
كد آدرس مشتريان و

شماره فني اصلي

سال (يگان ،شعبه

5330P03740M75S

6625008653347

1560006146096

2995005462956

1

0

2

0

درخواست كننده و
سال)

A900AH-1385

پساجرایدستور  Pivotبررویجداول،تعداد رکوردهای کدآدرسمشتریان وسال و
تنوعاقالموقطعاتفنیدرخواستشدهجهتهریكازسامانههایموردبررسیبهتفکیك
بهشرحجدول()6میباشد .
جدول ( )6تعداد ركوردهاي مشتريان و اقالم فني درخواستي به تفکيک
اقالم كلي درخواستي
نام سامانه

تنوع
اقالم 

کدآدرس
مشتریان-سال 

اقالم تعميري درخواستي
کدآدرسمشتریان-
تنوع
سال 
اقالم 

اقالم مصرفي درخواستي
تنوع
اقالم 

کدآدرسمشتریان-
سال 

سامانه (الف)   4555

 1309

 1182

 949

 3373

 1235

سامانه( )   5290

 910

 1249

 766

 4041

 840

سامانه(ج)   1917

 396

 527

 327

 1390

 306

سامانه(د) 

 3563

 531

 619

 364

 2944

 497

سامانه(ه) 

 4698

 287

 1293

 243

 3405

 277

سامانه(و)

 1662

 129

 280

 94

 1382

 129

سامانه(ز) 

 3590

 250

 568

 181

 3022

 236

،بهمنظورآمادهسازیجهتمدلسازی
)پسازتهیهجدولPivotبرایهریكازجداول 
جداولمذکوربهصورتفایلمتنیبافرمتCSVذخیرهگردیدند.
سازیاستخراجقوانینانجمنیازنرمافزاررپیدماینراستفادهشدهاست .


برایمدل
ج)
د)باتوجهبهاینکهبرخیازمقادیرجدولPivotتهیهشدهبهصورتباینرینمیباشد.ابتدا
پس از ورود دادهها به نرمافزار رپید ماینر با استفاده از عملگر Numerical to Binominal
دادههای وارد شده از حالت عددی به وضعیت باینری تبدیل گردید .سپس الگوهای مکرر و

قوانینانجمنیتولیدگردید .
ه) در مرحله بعدی از عملگر الگوریتم  FP- Growthجهت تولید مجموعه اشیاء مکرر
استفادهگردید.دراینمرحلهامکانانتخا معیارکمینهپشتیبان1وجودداردکهاینمقداربه
1

. Min Support
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میباشدکهنسبتاًعددبزرگیمیباشد وممکناستبامعیارارزیابی
صورتپیشفرض   0.1
مذکور ،سبدهاییباپشتیبانکمترازحداقلتعیینشدهموردمحاسبهقرارنگیرند.بنابراینبه
منظوردرنظرگرفتنحداکثریمجموعهسبدهایاقالم،معیارمذکورجهتهریكازجداول
کمتراز0.1درنظرگرفتهشد.
ز) در مرحله آخر بهمنظور تولید قوانین انجمنی از عملگر Create Association Rules
استفادهگردیدهاست.دراینمرحلهامکانانتخا حداقلمعیارکمینهاطمینان 1وجوددارد
میباشد .
صورتپیشفرضتوسطنرمافزار 0.1

کهاینمقداربه


مرحله پنجم ارزيابي
معيارهاي ارزيابي قوانين انجمني
2

برایارزیابیقوانینانجمنیازمعیارهایتکرار،اطمینان،استقاللوجذابیت استفادهشد .
تکرار (:)SupportکسریازتراکنشهادانستکهشاملهردوموردXوYهستند.اینمعیار
که یکی از معیارهای ارزیابی قوانین انجمنی است که عددی بین صفر و یك است و نشان
دهندهمیزانتکرارهرسبدازکاالهابایکدیگرنسبتبهکلتراکنشهااست.نزدیكبودنعدد
اینمعیاربهیكنشاندهندهباالبودنتکرارسبدمذکوردرپایگاهدادهمیباشد .

)𝑌&𝑋(P
𝑚

)𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑋 → 𝑌) = S(X → Y

درفرمولباال)𝑌&𝑋(Pتعدادمشتریانیاستکهمجموعهاقالم𝑌&𝑋راباهمخریداریکرده
اندو mتعدادکلمشتریانمیباشد .
اطمينان ( :)Confidenceبا در نظر گرفتن قانون  X→Yمیتوان  Confidenceرا اینگونه
تعریفنمودکهچهکسریازتراکنشهاییکه Yراشاملمیشونددرتراکنشهاییکهشامل
 Xنیزهستند،ظاهرمی شوند.اینمعیارنیزیکیازمعیارهایارزیابیقوانینانجمنیاستکه
عددیبینصفرویكاست.درجهاطمینانبیانگرنسبتتعدادمشتریانیاستکهمجموعه
اقالم Yو XراباهمخریدارییادرخواستنمودهاندبهتعدادمشتریانیکهکاالیXراخریداری
یادرخواستنموده اند.نزدیكبودنعدداینمعیاربهیكنشاندهندهدرجهاطمینانباالبه
سبدمذکوردرپایگاهدادهمیباشد .

)𝑌&𝑋(P
)𝑋(P

)𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐 (𝑋 → 𝑌) = C(X → Y
1

. Min Confidence
. Support, Confidence, Lift and Conviction

2

تحلیلسبددرخواستقطعاتبااستفادهازدادهکاوی...

 55



درجهاطمینانبیانگرنسبتتعدادمشتریانیاستکهمجموعهاقالم𝑌& Xراباهمخریداری
نمودهاندبهتعدادمشتریانیکهکاالیXراخریدارینمودهاند .
استقالل (:)Liftاینمعیارمیزاناستقاللبیناشیاء Yو  Xرانشانمیدهد.عدداینمعیار
بینصفرتابینهایتاستومقادیرنزدیكبهیكنشاندهندهاستقاللاشیاء Yو Xاست .
)C(X → Y
)𝑌(SUP

= )𝑌 → 𝑋( 𝑡𝑓𝑖𝐿

جذابيت (  :)Convictionاین معیارنیزیکیدیگرازمعیارهایارزیابیقوانینانجمنیاست،
عدداینمعیاربین 0/5تابینهایتاستهرچهاینمعیاربیشترباشدنشاندهندهجذابیت
باالترقانونموردبررسیمیباشد(صنیعیآبادهوهمکاران .)1393،
)1 − SUP (Y
)𝑌 → 𝑋( 1 − Conf

= )𝑌 → 𝑋( 𝑣𝑛𝑜𝐶

در جدول ( )7نمونه معیارهای قوانین انجمنی مربوط به درخواست اقالم تعمیری یکی از
سامانههاارائهشدهاست .
جدول ( )7نمونه معيارهاي قوانين انجمني مربوط به درخواست اقالم سامانه (الف)
پيش شرط

نتيجه

6680009274025
(INDICATOR,
FUEL) 6615009825301
(AMPLIFIER,
ELECTRONI) 6610008831034
(INDICATOR,
) ATTITUDE

6615000593851
(GYROSCOP,
)DISPLAC W742
6685009879308
(INDICATOR,
) TEMPERATU

تکرار

اطمينان

%100  0/04

استقالل

20/63

جذابيت

∞

مرحله ششم گسترش و استقرار

پسازاجرایمراحلقبلیجهتهریكازسامانههایموردبررسی،سهمجموعهالگووقوانین
انجمنیاستخراجگردیدهاستکهجدول()8تعدادقوانیناستخراجشدهبهتفکیكهریكاز
سامانههارانشانمیدهد .
جدول  )8تعداد قوانين انجمني كشف شده
نام سامانه

اقالم تعميري

اقالم مصرفي

كليه اقالم

سامانه(الف) 

 874

 188

 132

سامانه( ) 

 759

 113

 792

سامانه(ج) 

 611

 1095

 396

سامانه(د) 

 140

 184

 116

سامانه(ه) 

 12588

 1730

 12630
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نام سامانه

اقالم تعميري

اقالم مصرفي

كليه اقالم

سامانه(و)

 14590

 618

 2822

سامانه(ز) 

 1108

 302

 336

سامانه(ح) 

 113

 114

 244

به منظوربررسیکاربردیومفیدبودنالگوهاوقوانینانجمنیکشفشده،ازمیانالگوهاو

قوانین استخراج شده جهت هر یك از جداول اقالم تعمیری ،مصرفی و کلی مربوط به هر
سامانه،باتوجهبهمعیارهایارزیابی،تعداد  5الگوانتخا وازطریقپرسشنامهموردارزیابی
خبرگانتخصصیدرسازماندفاعیموردمطالعه قرارگرفتند.نتایجتحلیلاطالعاتگردآوری
شدهبهشرحزیرمیباشد .


تحليل اطالعات ويژگي هاي عمومي پاسخ دهندگان
یافتههایارائهشدهدرجدول()9بیشترینفراوانیباتعداد16نفرمربوطبهافراد دارای
طبق 
میباشد 25.نفر از پاسخ دهندگان دارای درجه
سابقهخدمت 16تا 20سال با 57.1درصد  
سازمانی سرگرد و باالتر بودند 46.4 .درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرك لیسانس و
پاسخدهندگاندارایمدركفوقلیسانسبودند .
زیرلیسانسو50درصداز 
جدول ( )9اطالعات ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
درصد

فراواني

درصد

ميزان تحصيالت

سابقه خدمت

فراواني

درصد

درجه

فراواني

 13

 46/4

10تا 15

1

 3/6

سروانو
پایینتر 


3

فوقلیسانس 

 14

 50

16تا 20

 16

 57/1

سرگرد 

 14

 50

1

 3/6

باالی 21

 11

 39/3

سرهنگ2و
باالتر 

 11

 39/3

دکترا 

 28

 100

جمعکل 

 28

 100

جمعکل 

 28

 100

جمعکل 

  10/7لیسانسوپایینتر 

آزمون فرضيههاي پژوهش

با توجه به جدول ()10ومیانگیننظرات 28نفرازخبرگانمتخصصسازماندفاعیمورد
میتوان گفت الگوهاوقوانینکشف
مطالعه،کلیهفرضیههایتحقیقتأییدگردیدند.بنابراین  
شدهبهروشکشفقوانینانجمنیازدادههایمربوطبهدرخواستقطعاتفنیدرپیشبینیو

تأمین نیازمندیها  کاربردداردواینکاربردهمازطریقخرید،همازطریقساختوهماز

طریقتعمیراتمیباشد.همینطورتجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیشبینیو
تأمین نیازمندیهای اقالم فنی روشی کاربردی میباشد .در ضمن کاربرد الگوها و قوانین


تحلیلسبددرخواستقطعاتبااستفادهازدادهکاوی...

 57



استخراجشدهدرپیشبینیوتأمیننیازمندیهاازطریقتعمیراتدررتبهاول،ازطریقخرید
دررتبهدوموازطریقساختدررتبهسومقراردارد .
جدول ( )10آزمون فرضيه هاي پژوهش
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

ميانگين

نتيجه

فرضيه فرعي1

تحلیلسبددرخواستاقالمفنی

کاربردازطریقخرید 

 3.98

تأیید 

فرضيه فرعي2

تحلیلسبددرخواستاقالمفنی

کاربردازطریقساخت 

 3.75

تأیید 

فرضيه فرعي3

تحلیلسبددرخواستاقالمفنی

کاربردازطریقتعمیرات 

 4.24

تأیید 

فرضيه اصلي1

تحلیلسبددرخواستاقالمفنی

تأمیننیازمندیها 
کاربرددرپیشبینیو 

 3.99

تأیید 

فرضيه اصلي2

تحلیلسبددرخواستاقالمفنی

روشیکاربردی 

 4.25

تأیید 

نتيجه گيري و پيشنهادها
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل سبد درخواست اقالم فنی بهوسیله دادهکاوی در راستای
میباشد .در این پژوهش
تأمین نیازمندیهای سامانه آماد و پشتیبانی  
بهبود پیشبینی و  
دادهکاوی فرآیند استاندارد تعامل با کسب و کار ،ابتدا دادههای مربوط به
براساس مراحل  
درخواست اقالم و قطعات فنی از بانك اطالعاتی مربوط به درخواست سامانه مکانیزه آماد و
پشتیبانیسازماندفاعیموردمطالعهبادرنظرگرفتنمؤلفههایموردنظراستخراجوسپسبا
استفاده از روش دادهکاوی کشف قوانین انجمنی تجزیه و تحلیل سبد درخواست ،سبد
درخواست اقالم فنی استخراج گردید و از میان قوانین کشف شده از بانك اطالعاتی مذکور
تعدادیازقوانینقویترمربوطبههریكازسامانههااستخراجوازطریقپرسشنامههایمحقق
ساختهبهمنظورارزیابیقوانینکشفشده،نظراتتخصصیخبرگانمرتبطباسامانههاجمع-

آوریو فرضیههایپژوهشآزمونوکلیه فرضیههایتحقیقتأیید گردیدند.بنابراین از نظر
دادهکاوی و روش کشف قوانین انجمنی از دادههای مربوط به درخواست
خبرگان تخصصی  ،
قطعات،درپیشبینیوتأمین نیازمندیهاکاربردداردوروشیکاربردیمیباشد.پیشنهادها
براساسنتایجتحقیق،تجربیاتمحققودیدگاههایخبرگانتخصصیبهشرحزیرمیباشند :
با توجه به اینکه تعداد الگوها و قوانین انجمنی که پس طی مراحل استاندارد دادهکاوی
استخراجگردیدهاستبعضاًزیادبودهوبررسیتمامیالگوهاوقوانینمذکورتوسطمسئولین
امردرسامانهآماد وپشتیبانیوارزیابیمیزانکارآمدیقانوناستخراجشدهبهدلیلطوالنی
تأمین نیازمندیهاعمدتاًمستلزمصرفزماننسبتاًطوالنیمیباشدوازطرفی با
بودنفرآیند 
توجه به اینکه درخواست قطعات فنی توسط یگانها به صورت مداوم در پایگاه داده سامانه
هایجدیدمیتوانددرتغییر

درحالثبتمیباشدوثبتدرخواست

مکانیزهآماد وپشتیبانی

58
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پیشنهادمیگرددبراساسمراحلمدلدادهکاویکشف

قوانیناستخراجشدهتأثیرگذارباشد؛
قوانین انجمنی ،انجام دادهکاوی در پایگاه داده درخواست قطعات فنی در قالب نرمافزارهای
سامانهمکانیزهآماد وپشتیبانیبهگونهایطراحیگرددکهالگوهاوقوانینانجمنیمربوطبه
روابطبینقطعاتفنیدرخواستشدهبراساسآخرینوضعیتپایگاهدادهدرخواستاقالمفنی
توسطسامانه  بهکاربراطالعدادهشودتاازاینطریقبهکاربرانومسئولینسامانهآماد و
پیشبینیوتأمیننیازمندیهاکمكنماید .
پشتیبانیدراتخاذتصمیماتالزم 
یکیازبخشهایعمدهجهتدرخواستاقالموقطعاتفنی،مراکزتعمیریمیباشندکه
حجمانبوهیازقطعاتریزراجهتتعمیراتقطعاتبزرگتروتجهیزاتسامانههادرخواست
مینمایند ،در این پژوهش جهت دو مرکز تعمیری تجزیه و تحلیل سبد درخواست صورت
نیازمندیهایمراکزتعمیریدر

لیکنباتوجهبهاینکهبرنامهریزیجهتتأمین 

گرفتهاست.
آمادهسازیقطعاتوتجهیزاتسامانههاتأثیربسزاییدارد.لذاپیشنهادمیگرددروشمذکور

ترجهتبررسینیازمندیهایمراکزتعمیریبهکارگرفتهشود.

بهصورتجزئیتروتخصصی
با توجه به اینکه خروجی روش تجزیه و تحلیل سبد درخواست و کشف قوانین انجمنی
طورهمزماندرخواستمیگردند؛لذاالگوهاو

الگوهایمربوطبهیافتنکاالهاییاستکهبه
قوانین کشف شده می تواند در زمینه انبارداری و نگهداری اقالمی که عموماً با یکدیگر
درخواستمیشوندنیزکمكنماید.لذاازالگوهایاستخراجشدهجهتنگهداریاقالممذکور

درانبارهایپایکاروانبارهایاصلیاستفادهگردد .
کاویگسترهمحدودوتخصصیتریازدرخواستاقالموقطعاتفنی


استفادهازروشداده
بهعنوانمثالبررویدرخواستهایمربوطبهبخشهیدرولیكیكسامانهخاصمیتواند
نتایج تخصصیتری را به متخصصین مربوطه ارائه نماید .لذا پیشنهاد میگردد فرآیند به
کارگ یری روش مذکور در قالب کارگاهی آموزشی به مدیران سیستم و مسئولین مربوطه در
سامانهآمادوپشتیبانیآموزشدادهشودتامسئولینبتوانندبهصورتتخصصیترازاینروش
استفادهنمایند.
ازآنجائی کهپایهواساسالگوهاوقوانیناستخراجشدهدراینروشبرمبنایدرخواست-
هامیباشد.چنانچهدرخواستهایمخابرهشدهبهسامانهمکانیزه

هایقطعاتفنیتوسطیگان
آمادی بر مبنای نیازهای واقعی نباشد؛ میتواند منجر به تولید قوانینی گردد که در عمل از
قابلیتاتکایپائینیبرخوردارمیباشند.لذامسئولینذیربطدرسامانهآمادوپشتیبانیپساز
استخراج قوانین انجمنی مربوط به هر بخش تخصصی میتوانند در صورت غیر واقعی بودن
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الگویاستخراجشده،مراتب رابهعنواناشکال در درخواستقطعات فنی توسطیگانهابه
عنوانبازخورتخصصیبهآنهامنعکسنمودهوبهاینترتیبفرآینددرخواستقطعاتفنینیز
بهتدریجاصالحگردد.
پیشنهادهایپژوهشیزیرنیزجهتتحقیقاتآیندهارائهمیگرد:
دراین پژوهشسبد درخواستقطعات فنیموردتجزیهوتحلیل قرار گرفتهوالگوها و
قوانینانجمنیدرخواستقطعاتفنیاستخراجشدهاست.درتحقیقدیگریمیتوانسبد
درخواستسایراقالمراموردبررسیقرارداد.دراینپژوهشسبددرخواستقطعاتفنیاز
طریقالگوهاوقوانینانجمنیوروشفرآینداستانداردتعاملباکسبوکاربررسیشدهاست.
بینینیازمندیها


جهتپیش
هایتوصیفیدادهکاوی

درتحقیقهایدیگرمیتوانازسایرروش
دادهکاوی برای
براساس الگوهای مصرف گذشته اقالم و قطعات استفاده نمود .همین طور از  
بینیبودجهواعتبارتموردنیازبخشهایمختلفسامانهآماد وپشتیبانیاستفادهنمود.


پیش
بندییگانهایاستفادهکنندهوکاربراناقالمو

استفادهازروشتوصیفیخوشهبندیدرخوشه
هایبهینهجهتتوزیعاقالمو
منظوراتخاذروش 


تجهیزاتبراساسنوعومیزانمصرفاقالمبه
قطعات درخواستی یگان ها؛ و استفاده از روشهای پیشبینی کننده دادهکاوی مانند
دستهبندی(1ازجملهتکنیكهایشبکهعصبیودرختتصمیم)،رگرسیون(2ازجملهتکنیك

سریهای زمانی) و تشخیص انحراف 3با توجه به قابلیتهای گسترده و تخصصی هر یك از
روشهای مذکور در استخراج دانش از پایگاههای داده مختلف سامانه آماد و پشتیبانی
سازمانهایدفاعیازدیگرپیشنهادهایپژوهشیمیباشند .

درادامهبهبرخیازمهمترینمحدودیتهاتحقیقاشارهشدهاست :
اینتحقیقدرسامانهآمادوپشتیبانییكسازماندفاعی انجامشدهاستوبرایتعمیم
آنبهسایرسازمان هایدفاعیبایدجانباحتیاطرعایتشود.دراینتحقیقسبددرخواست
اقالموقطعاتفنیمربوطبهحوزهآمادفنیبررسیشدهاستوسایراقالمتحلیلنشدهاند .


1

. Classification
. Regression
3
. Anomaly Detection
2
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