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 چکيده 

.هاراداردایعظیمازدادهاستکهتواناییکشفدانشنهفتهدرگسترهیقدرتمندفناوریکاویداده

فنیبههدف تحلیلسبددرخواستاقالم و دادهاینپژوهشتجزیه راستایبهبودوسیله کاویدر

بینیپیش پشتیبانیدفاعیهایسامانهآمادنیازمندیتأمینو میو بنابرایندرمرحلهکشفباشد.

قوانینانجمنی و نظرهدفکاربردیالگوها از ، نظر از روشاکتشافیو ماهیتو نظر گردآوریاز

ایاستاطالعاتکتابخانه هدفتو. نظر از کاربردیبودنالگوها و ارزیابیمفید مرحله ای،سعهدر

پایگاه،کاویدادهبرای.جامعهآماریباشدپیمایشیوگردآوریاطالعاتمیدانیمی-روشتوصیفی

وهاهاییكسازماندفاعیجهتسامانهتوسطیگاندادهاطالعاتدرخواستاقالموقطعاتفنی

سنجشرابطهجامعهآماریبرای.باشدسالمی10بازهزمانیآندریكمراکزتعمیریمربوطبه

پیشنتایجداده کاویبا پشتیبانینیازمندیتأمینبینیو و آماد خبرگانسامانه دفاعیسازمانها،

می تحلیلدادهبهباشند. منظور وکاروکسبباتعاملاستانداردفرآیندروشکاویازدادهبرایها

نرم افزارهای تحلیل برای و ماینر رپید و سرور ال. کیو. طریقدادهاس. از شده گردآوری های

ا اس. اس. پی. اس. افزار نرم از کهپرسشنامه داد پژوهشنشان این نتایج است. گردیده ستفاده

ازتوانمی انجمنی قوانین کشف روش وبه فنی قطعات درخواست سبد تحلیل و تجزیه منظور

دهدربهبودعملکردسامانهآمادوالگوهاوقوانینکشفشاستفادهنموددستیابیبهالگویدرخواست

هایاقالموقطعاتفنیکاربرددارد.نیازمندیتأمینبینیووپشتیبانیدرحوزهپیش

د استاندارد تعامل با كسب و بيني، سبد درخواست، قوانين انجمني، فرآين پيش هاي كليدي: واژه
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 مقدمه 

هدا،هایذخیرهشددهدرایدنسیسدتمدادهعظیمحجمواطالعاتیهایبانكامروزهباگسترش

هایذخیرهشددهراپدردازشکنددوتبددیلبدهیدكمجموعدهدادهاینکهاستابزاریبهنیاز

کهبتوانباتوجهبهایناطالعات،تصدمیماتمهدموحیداتیدردیاطالعاتمفیدوسودمندنما

دراختیارداردکهبهصورتنیمهخودکاروباحدداقلییابزارهاکاویکرد.دادهتخاذهااسازمان

هدادخالتکاربراناطالعاتسودمندودراصطالحالگوهایمفیددراازمیدانحجدمانبدوهداده

هدایهااسدتکدهدرباندكکشفدانشنهفتهدردادهیکاودردادهاصلیهدف.کندکشفمی

کمكبهحدلیکاواستفادهازدادههایحوزهنیازپرکاربردتریکیوجوددارند.یبزرگاطالعات

دیدخرایسبددرخواستلیمانندتحلتأمینرهیزنجتیریمختلفمدهایمسائلوبهبودبخش

کننددهوعیدکننددهوتوزتدأمینانتخدا ان،یارتبداطبدامشدترتیریتقاضا،مدینبیشیکاالوپ

ویبازرگدانیهداسدازمان،یاطالعداتیهداسدتمیفنداوریوسءارتقالی.بهدلباشدیمیانباردار

دادهراداراهسدتند.گاهیپاكیدرانیمشتریهاازدادهیادیحجمزیآورجمعتیقابل،یصنعت

نیددراانیوفدروشمشدتردیدخریالگوهاصیخوتشییشناسایبرادیمفنشیوجودبنیباا

(.1385وساالر،یماندهاست)دیوبالاستفادهباقیمخفهاانبارداده

سدازماندفداعیهدایتیدمأمورهیدازکلیآمادیبانیپشتتیآمادوپشتیبانیمسئولسامانه

تدأمینیدرراسدتایبخشعمدهمنابعسازماننکهیرابرعهدهداردوبانگرشبهاموردمطالعه

هیداستتاسدامانهمدذکورازکلیضرورگردد،یصرفمیوحفظوارتقاءتوانرزمهایازمندین

دردیدمفیعلمدیازابزارهایکی.دیاستفادهنمایجهتتحققاهدافسازماندریعلمیابزارها

سدازمانسامانهآمادوپشتیبانییاطالعاتهایدادهوبانكهایگاهیاستخراجدانشازپایراستا

یمدیکداودادههدایاستفادهازروشزات،یدرحوزهسوابقدادوستداقالموتجهموردمطالعه

یسدادهتلقدیتیفعالگریوبزرگ،ددهیچیپهایدرسازمانژهیبهو،یبانیوپشت.امورآمادباشد

ینمدیوتخصصدیعلمد،ایهاوتجار قابلتوجهحرفدهییازتوانایوبدونبرخودارشودینم

(.1394پرداخت)معتمد،تیبزرگوحساسبهفعالهایسازمانتأمینرهیدرزنجتوان

واندهرایازبدزرگیبابرخدوردارسازماندفاعیموردمطالعهآمادوپشتیبانیزهیمکانسامانه

توسدطیاقدالموقطعداتفندهایدرخواستهیکهکلدهیگردیطراحایشبکهگستردهبهگونه

اقدداماتهیدمذکوراساسکلیوبانكاطالعاتگرددیسامانهثبتمنیتابعهدرایهاگانیهیکل

یوواگذارسازیرهیذخافت،یدرخواست،درها،یازمندیونوعنزانیمینبیشیازجملهپیآماد

.باشددی(مراتیداخلوخارجکشور،ساختوتعمدی)خرتأمینوهیازمنابعتهازیاقالمموردن
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هدایازمندینقیدقینبیشیازجملهپیآمادیهاتیفعالریبخشمهماینسامانهکهآغازگرسا

.باشدیسازمانمیداخلانیبهعنوانمشترهاگانیاقالمتوسطخواستاست،درتأمینوهیوته

مدیرانسدامانهآمدادوپشدتیبانیییاستکهتوانایدادهبهشکلگاهیحجماینپاعیسرشیافزا

ریگیدمیتصدمت،یوضدعنی.دراباشدینمسریقدرتمبدونابزارهایپرهادادهنیبرایدركا

هیدبراطالعداتبدردركآنهداتکهیآمادوپشتیبانیبهجایتکامانهمدیرانومسئولینسهای

یفعلدطیدارد،چراکهابزارقویبرایاستخراجاطالعاتباارزشرادردستندارند.درواقعشرا

اماازلحاظاطالعدات،یاستکهسامانهآمادوپشتیبانیازلحاظدادهغنحالتیکنندهفیتوص

بدهموردمطالعدهدفاعیسازماندریدرخواستاقالمفنلیحاضرتحللمیباشد.درحافیضع

بدودنیعلمدریدغلیکهبهدلردگییصورتمیعلمهایوبدوناستفادهازروشسنتیصورت

دارد.یرادرپینداشتهوهدررفتنمنابعسازمانیچندانییکارا

سدازماندرسامانهمکانیزهآمادوپشتیبانیهاگانییهاباوجودحجمگستردهدادهبنابراین

جهتکشفداندشیکاوبودنابزاردادهدیمفنهیدرزمیپژوهشگونهچی،هموردمطالعهدفاعی

توانددیوانجدامپدژوهشدرایدنزمیندهمدرفتهینپذهاواطالعاتمذکورصورتنهفتهدرداده

داندشیریاطالعداتموجدودوبدهکدارگتدرقیددقلیدجهدتتحلدیجدیسرآغازورودابزارها

ندهیبهینیبشیوپهاگانیاقالمدرخواستشدهتوسطنیاستخراجشدهجهتشناختروابطب

جهدت،اعتبداراتندهیدرهزیازمندابعسدازمانترنهیبهیبرداربهره،یاقالمفنیهایازمندینتر

یبانیسامانهآماددرپشدتییپاسخگوتیقابلشیافزاجهیودرنتیاقالمفنیهایازمندینتأمین

دفاعیگردد.یهاگانیازیرزم

وهیدتجزیانجمندنیکشدفقدوانیکداوروشدادهایاستکهآنیمسألهپژوهشارواینزا

دادهگداهیپنهداندرپادیدمفیوالگوهدانیدراسدتخراجقدوانتوانددیسبددرخواستملیتحل

یوالگوهدانیسامانهآمادوپشتیبانیاستفادهگردد؟وآیداقدوانیدرخواستاقالموقطعاتفن

ودیدسامانهآمادوپشدتیبانیمفهاییازمندینتأمینوینبیشیبهبودپیکشفشدهدرراستا

 باشند؟مییکاربرد

 

 هاي پژوهشنظري و پيشينهمباني 
 داده كاوي

.افتاد حجیم هایداده پایگاهدر اطالعاتنهفته به یابیتدس فکر به بشر میالدی 80 دهه اواخر زا

 پایگاه ستخراجاطالعاتازألهامس به نو، نگرشی با 90 دهۀ آغاز در که است یدفرآین1کاویداده

                                                           
1
. Data Mining 
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کداویدادهد.شد آمدار مباحد  وارد جددی بهصدورت کاویداده1995 سال ازد.پردازمی هاداده

دهدتاورایدادهپردازیمعمولیحرکتکنددایازفنوناستکهبهشخصامکانمیمجموعه

انگیدزهبدرایبندابراینکندد.کمكمدی،پنهاناستهاوبهاستخراجاطالعاتیکهدرانبوهداده

(.1،2008)زیدنپدیددآمدد1990دهدهطورعمدهازدنیدایتجدارتدرهکاویبگسترشداده

کاویدرحقیقتکشفالگوهاوساختارهایجالبتوجه،غیرمنتظدره،ازقبدلناشدناخته،داده

(.هددف2،2007هااست)امهمددیوالدومیپنهانوباارزشازداخلمجموعهوسیعیازداده

نامعلومازمیانمقیاسوسدیعیتبدیلدادهبهدانشوتولیداطالعاتمفیداما،کاویعمدهداده

کداوییدااکتشدافداندشازداده(.3،2009گیرنددگاناسدت)یدووگدوهابرایتصدمیمازداده

)غیدرصدری (اسدتکدههایداده،بهمعنایفراینداستخراجغیربدیهیاطالعاتضمنیپایگاه

قبالًبرماپوشیدهبودهواحتماالًمورداستفادهوباارزشخواهندبدود)قربدانی،خلیلدی،علدوی

انسدانراوطلبددمدیکاوی،تالشهمکارانهانسانوکامپیوترراداده(.2010پناهونخعیزاده،

هداییراقراردادهوکلیدهنظدمراموردپردازشعمیقهاسازدکهحجمعظیمیازدادهقادرمی

درتمدامیتعداریفبدهمفداهیمیچدونتقریباً.،استخراجنمایدوجوددارندهاکهدرعمقداده

کاویبرایدنایدهاصلیدادهاشارهشدهاست.هااستخراجدانش،تحلیلویافتنالگویبینداده

کهدرآیندهمدورداسدتفادهقدرارهایقدیمیحاویاطالعاتیهستنداصلاستواراستکهداده

گرفتهومفیدخواهندبود.اینحقیقتکهالگوهاهموارهواض نیستندوعالئمدریافتشددهاز

نمایدد.لدذاجدداکردنعالئدمازتدرمدیهاگاهیمبهموگیجکنندههستند،کارراسدختداده

ظداهرتصدادفی،یکدیاز،یعنیتشخیصالگوهایاساسیدربطنمتغیرهدایبدهزایدچیزهای

هدابایدبتوانداده(.1394کاویاست)بشکنی،آسودهیدکیومحمدیملو،هایمهمدادهنقش

رابهاطالعات،اطالعاترابهعملوعملرابهارزشتبدیلنمود.اینرادریدكکدالمچرخده

هداوسداختارهایكایازتکنیدکداویچیدزیفراتدرازمجموعدهنامند.دادهکاویمیتعالیداده

هدایصدحی بدهکداربدردهارابایددرجدایمناسدبوبدادادهایقویاست.اینتکنیكداده

(.2011زاده،مشیریتبریزیومحبوبی،)فضل

1(وبددوننداظربیندیپدیش)4بهدودسدتهبدانداظرکاویدادههاییادگیریمدلدرروش

هابدرایازمقادیربعضیازویژگیبینیپیشهایشوند.درروشهایتوصیفی(تقسیممی)روش

                                                           
1
. Xin 

2
. Mhamdi & Elloumi 

3
. Yu & Guo 

4. Supervised methods 
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و3،رگرسدیون2بنددیدسدتههدایکندد.روشنمودنمقداریكویژگیاسدتفادهمدیبینیپیش

)صدنیعیهستندبیندیپدیشکاویباماهیدتسهروشیادگیریمدلدرداده4تشخیصانحراف

(.1393،محمودیوطاهرپرور،آباده

راهداکننددکدهروابدطحداکمبدردادهقابلتوصیفیراپیدامیهایتوصیفی،الگوهایروش

،5بنددیخوشدههدایبدوندرنظرگرفتنهرگونهبرچسبیامتغیرخروجیتبییننمایند.روش

کاویتوصیفیسهروشیادگیریمدلدرداده7وکشفالگوهایترتیبی6کاوشقوانینانجمنی

(.مانمنبعه)ایاستترتیبدارایاهمیتویژههستند.درکشفالگوهایترتیبیزمانو

هایکاشفقوانینانجمنیبهدنبالپیداکردنیكمجموعهازقوانینوابسدتگییداالگوریتم

کهوجودچهاشدیاییگفتتوانهستند.براساسقوانینکشفشدهمیهادادهانجمنیدرمیان

دیگریاثرگدذاراسدت.خروجدیمهدمدرایدنروشکداوشداده،بروجودچهمجموعهاشیای

ایازمانمجموعدهأآنگاهکهبیانگرارتباطاتمیانرخدادتو-عبارتاستازمجموعهقوانیناگر

فرآیندکشفقوانینانجمنی،یکدیاز(.1393،وهمکاراناشیابایکدیگرهستند)صنیعیآباده

کداویبدرایقواعددوالگوهدادرپایگداهدادهاسدت.یکدیازویندادهرویکردهایمهمدرعلمند

باشددکدهدرآنهددفهاتجزیهوتحلیلسبدبدازارمدیترینحاالتتحلیلوابستگیکاربردی

شوند)قربانی،خلیلی،علدویپنداهیافتنکاالهاییاستکهمعموالًبهطورهمزمانخریداریمی

اولدررابطهباکشفقوانینانجمنیتحلیلسبدخریداستکه(.مثالمتد2010زاده،ونخعی

(.1394گیدرد)مدرادی،مدنعمومدرادی،عاداتورفتارخریدمشتریانمدوردتوجدهقدرارمدی

باشند.هایکشفقوانینانجمنیمیازالگوریتم9والگوریتماف.پی.گروس8الگوریتماپریوری

هدایکاویوجودداردیکدیازروشهایدادههژجرایپروسازیواهایمختلفیبرایپیادهروش

،باشدد)غضدنفرییمد10کداروکسدببداتعامدلاستانداردفرآیندروشبسیارقوی،متدولوژی

6کاویبراساسمدلمدذکورشدامل(.مراحلمختلفیكپروژهداده1393،علیزادهوتیمورپور

.باشدشرحذیلمیهمرحلهب

                                                                                                                                                    
1. Unsupervised methods 
2. Classification 
3. Regression 
4. Anomaly Detection 
5. Clustering 
6. Association Rule Mining  
7. Sequential Pattern Discovery 
8
. Apriori 

9
. FP- Growth 

10
. Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM) 
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دستآوردندركمناسبیازاهدافوهبربمرحله:نخستین1وکارالف(شناختودركکسب

کداویکندوازآنبرایتعریدفیدكمسدألهدادهملزوماتپروژهازمنظرکسبوکارتمرکزمی

شودتاطرحیابتداییبرایرسیدنبهاهدافمسألهفراهمگردد.وظایفاینبخدشاستفادهمی

شودمیکاویوارائهطرحپروژهیوضعیت،تعییناهدافدادهتعییناهدافتجاری،ارزیابشامل

(.1393)روزبه،

ها،بازرسدیهایاولیه،توصیفدادهآوریدادهعبارتاستازجمع:2ها (شناساییودركداده

هدایمسدتقیماًمدرتبطبدادادهکاویدادهها.کاراییهاواعتبارسنجیکیفیتدادهوبررسیداده

تروبداکیفیدتبهتدریباشدندخروجدیتر،جامعدقیقهادادهباشد.هراندازهاستفادهمیمورد

یدرسدت،توصدیفآنهدا،هدادادهآوریکاویکاراترخواهدبدود.بندابراینانتخدا وجمدعداده

کداوی،ازاهمیدتبسدیاربداالییبرخدوردارسازیقالبآنهابهمنظدوراسدتفادهدردادهیکپارچه

هابهمنظورتعیینمیزانکیفیتآنهدابسدیارمهدمعالوهبراینبازرسیوبررسیدادهباشد.می

(.1393،،علیزادهوتیمورپورباشد)غضنفریمی

هاییکههاینهایی)دادههاییاستکهمجموعهداده:شاملهمهفعالیت3هاسازیداده(آمادهج

سدازیآمدادهکند.معموالًهایاولیهایجادمیدادهگیرند(راازسازیقرارمیدراختیارابزارمدل

نیدازداردوالبتدههدیچراهکدارازپدیشتعیدینمراحلهابهزمانبیشترینسبتبهسایرداده

بندی،انتخدا وگدزینشجدولمرحلهوجودندارد.وظایفاینمرحلهایبرایوظایفاینشده

برایمورداستفادهقرارگدرفتنبدهوسدیلهابزارهدایهادادهسازیرکوردوصفت،تبدیلوپاك

باشد.میسازیمدل

وپارامترهایشدهاستفاده،کاویانتخا هایمختلفدادهتکنیكمرحله:دراین4سازی(مدلد

کداویشوند.بهعنوانمثالبراییدكمسدألهدادهمدلبرایرسیدنبهمقادیربهینهتنظیممی

هداهابهاعمالتغییراتخاصیدرموردفدرمدادهدارد.برخیتکنیكچندیننوعتکنیكوجود

(.1393هارجوعشود)روزبه،سازیدادهآمادهمرحلهکندبهنیازمندندواینموضوعایجا می

هدابدهکیفیدتمطلدوبیرسدیدهدراینمرحلهمدلساختهشدهازنظرتحلیلداده:5(ارزیابیه

است.قبلازادامهمسیروگسترشواستقرارنهداییمددل،ارزیدابیکداملیازمددلوبررسدی
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مراحلساختآنضروریاستتادرسایهآن،اطمینانازدستیابیمناسببهاهدداففعالیدت

قابدلاسدتفادهدرمدوردگیریبایدشرایطبرایتصمیممرحلهتجاریحاصلشود.درپایاناین

کاویفراهمشدهباشد.بودننتایجداده

ساختنمدلپایانپروژهنیسدت.حتدیاگدرکسدباطالعداتبیشدتراز:1(گسترشواستقرارو

دستآمدهبهسازماندهیوارائهشدننیازمندندبدههسازیباشد.اطالعاتبهاهدفمدلداده

(.1393وزبه،نحویکهمشتریبتواندازآنهااستفادهکند)ر

 آماد و پشتيباني

و1950دهدۀ؛درگدرددیبرمد1940 بهاواخدردهدۀ(لجستیكآمادوپشتیبانی)دامنهونفوذ

رفتهحدوز لجسدتیكبدهرفتهکهکردندینظامیازلجستیكاستفادهمیهاتنهاسازمان1960

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

یدا و خددمات ارائده و موجدودی کنترل و اجرا نحوه که تأمین زنجیرهاز بخشی ،آمادوپشتیبانی

 را اسدت رزمدی نیازهایشدن برآورده تینهادر و مصرف نقطه تا تولید محل از مرتبط اطالعات

(.درسیسدتملجسدتیكنظدامی1391د)صرافجوشقانیوغفاریتوران،نمو مدیریت توانمی

هایسیستمنظامیاقالمیاستکهجهتانجاممأموریتتأمینمأموریتتدارکاتشاملتهیهو

)زنجیراندیفراهدانیواسدتازیدموردنحفظتوانوآمادگینظامینیروهدایمربوطدهمنظوربه

ییهداتیفعالجستیكنظامی،مدیریتیکپارچهمجموعهیمدیریتلطورکلبه(.1390عسگری،

،تعمیدرونگهدداریکاالهدایضدروری،درراسدتایونقدلحمل،انبارش،تأمیناستکهجهت

برقدرار.کارمتخصصینلجسدتیكنظدامیردیپذیمحمایتوپشتیبانینیروهایجنگیصورت

بهنحویاستکهباکمترینمیزانمصرفمنابعهاتیفعالتوازنمناسبیمیانانجاماینکردن

(.1390)عیسایی،یافتدستبتوانبهسط موردانتظاریازپشتیبانیعملکردی

جاییدرونیمواد،قطعاتوکاالهای،خریدوتنظیمجابهتأمینیمعنبه2تأمینتدارکاتیا

هاست.فروشیمونتاژ،انبارهاوخردههاسمتتولیدکنندگان،کارخانهکنندگانبهتأمیننهاییاز

موردنیازیاتقاضارانیدزتددارکاتمواردِقراردادنیادردسترسیموجودتأمینیاکردنفراهم

کداالوتدأمینشداملتهیدهوییهداتیدفعالۀگویند.مدیریتتدارکاتعبارتاسدتازمجموعد

نظرباکیفیتوقیمدتمناسدب،نگهدداریومراقبدتازخدماتموردنیازسازماندرزمانمورد

هابهواحدهایمتقاضیبراساسِقوانینومقرراتحداکمبدرموقعآنهادرانبارهاوتحویلبهآن

                                                           
1
. Deployment 

2
. Supply 



1399اییزپ،18شمارهپنجم،سالپژوهیدفاعی،آینده44



2ركدستآوردنچیزیازطریقِپرداختپولدرمبادلهاسدتوتهیدهوتددابه1خریدسازمان.

پوشانیدقیقسدهعامدلزمداندستآوردنچیزیاست.دربرنامۀتدارکات،بایدبههمعملبه

دسدترس،توجدهنقددینگیقابدلِیهاانیجریبنداحتیاجبهموادوخدمات،زمانخریدوزمان

ارتهداعبدهایرفعنیازمنددیترینروشمتداول(.1392)انواریرستمیوبنداری،کاملشود

(.3،2008)انجمنلجستیكهند:خرید،اجارهوساختاستاز

پسازپیروزیانقال اسالمیوقطعرابطهباآمریکا،بافاصلهکمیجنگشروعشدکدهدر

هاقدالممصدرفیدرانبارهدامشدکلژابتداوتااواسطجنگبهعلتوجوداقالموقطعاتبدهوید

خاصیوجودنداشت.لیکنپسازمدتینیازبهاقالمتندمصرفکهدرانبارموجودینداشدتند

هایخودازطریقساختدرنیازمندیتأمیناقدامبهسازماندفاعیموردمطالعهباع شدکه

(.1394)زینلی،داخلکشورنماید


 ژوهشپپيشينه 

 حسن، نوازواحد، و العلیانی هاردمان، ب2020)4الجهانی، عصبی( شبکه روش از استفاده ا

مدلیجهت زمانبینیپیشمصنوعیعمیق، مشخصکردن و آموزشیدانشجویان عملکرد

ارائه تحصیلی، افت از جلوگیری منظور به دانشجویان آموزشی فرآیند در احتمالی مداخله

اتدانشجویاندانشگاهنیجریهدرسهسالالعکاویاطداده(2019)5نمودند.آدکیتانوساالو

اولتحصیل را از استفاده 6با االگوریتمانجام اینتحقیقدادندو نتیجه بینیپیشبرای،ز

(درتجزیهوتحلیلسبد2016)6نکاتاچارید.امکانفارغالتحصیلیایندانشجویاناستفادهش

دخرید هنو مشتریان خرید رفتار اسپانیاییرك فروشگاه در دی بین، همبستگی روابط

هایمحصوالتوکاالهادریكمرکزتجاریرااستخراجوبهرهبرداریازاینروابطدرفعالیت

جزیهوتحلیلبازارسبدخریدت(در2016)7است.منپریتوشیوانیپیشنهاددادهبازاریابیرا

بهبررسیبازاربااستفادهازکشفقوانینانجمنییهادادهشناساییرونددرحالتغییرازو

کاویکشفقوانینانجمنیوایجادیكالگوریتمجدیدکهمیتوانددربررسیرفتارروشداده
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پرداختند. نماید، کمك فروش بهبود و مشتریان آکینتوالخرید و در2014)1عبدالسالم )

داده در خرید تحلیلسبد عنوان دنبالکاویباتحقیقیبا کشفقوانینانجمنیبه رویکرد

قالباستخراجروابطبین بزرگدر یكفروشگاه داده پایگاه در ارزشنهفته کشفدانشبا

توسطمشتریانمی الگوریتمکاالهایخریداریشده از اینتحقیقضمناستفاده در باشند.

تواندبهابطکشفشدهمیدرکشفقوانینانجمنی،نتیجهگرفتهشدهاستالگوهاورو اپریوری

برنامه در استراتژیشرکت و بازاریابی منسورریزی نماید. کمك تبلیغاتی در2012)2های )

عنوانپیش استفادهازروشتجزیهوتحلیلسبدمشتریوتحقیقیبا بینیموجودیکاالبا

بینیپیشرمنظوکنندگاندرخریدمحصوالتبههایعصبیبهدنبالدركرفتارمصرفشبکه

دوره برای خرید این از استفاده سپس و بعدی پشتیبانبینیپیشهای یك عنوان به ها

باشد.روشاستفادهشدهگیریدرتعیینمقدارمناسبازموجودیبرایهرمحصولمیتصمیم

منظوردراینپژوهشتحلیلسبدخریدجهتکشفرفتارخریدمشتریانوشبکهعصبیبه

باشد.موجودیهریكازمحصوالتمیبینیپیش

بینینمراتدانشجویاندانشگاهالگوییجهتپیش(1399یوسفیطزرجان،عالءومالباقر)

ارائهنمودند.دراینهایآتیدانشگاهسالهایمتمرکز،درنیمدرآزمونجامععلمیکاربردی

روشنپژوهش ویژگیبرای بین روابط شدن تر شده انتخا  درختهای مدل از استفاده با

نگیریتصمیم ماجوالرافزارم، اس. اس. پی. 3راس. مدلیبرایپیش10و بینیشاخصمؤثر،

تواندبرایکارآمدتربینیمیآتیارائهشدهاست.اینالگویپیشسالنمراتدانشجویاندرنیم

به(1398)وصادقیارقامیساختنفرآیندیادگیریدرسیستمدانشگاهیمؤثرباشد.نجفی،

یهادادههایواکاویالگوریتمایازثربرپیامدهایتصادفاتجادهؤعواملمبینیپیشمنظور

رانندگیدرتصادف3000انبوهدادهدراینمطالعه،گزارشتأمینبرایهاستفادهنمودند.انبو

بهره با ساله زمانیسه افزایكبازه نرم مطلبگیریاز اساس4ر الگوریتمدرختتصمیمبر

تحلیلشدند استخراجشدایشدتتصادفاتجادهبینیپیشمدلیبرایو نتایجنشانداد.

ثیرگذاربرشدتآسیبتصادفاتبهترتیباهمیتعبارتندازسمتجهتأترینعواملتمهم

راه،وضعیتشانهجاده،سنراننده،زمانوقوع فصلتصادف، نوعوسیلهنقلیه، علتتصادف،

شرایطجوی،تامهتصادف،نحوهتصادف،روشناییراه،تعمیراتراه،ماهسال،موقعیتتصادف،

نقایصم علتقضاییتصادفوؤموانعدید، هفته، روز شرایطسط راه، راه، عاملوسیلهثر
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ثردرتصادفاتدرونشهریبهروشؤبررسیعواملم(به1397)عباسییوشاهمحمدنقلیه.

اطالعاتپایگاهدادهشهراصفهانوحجمنمونه،پرداختند.جدادهکاوی امعهآماریپژوهش،

اطالعاتتصادفات پنجساله بازه کشفقوانینانجمنیمیدر برایتحلیلاطالعاتاز باشد.

مکرر اشیاء درخت تولید و خرید سبد شد. FP-Growthتکنیك نتایج،استفاده اساس بر

مویژگی شتا ،ؤهای و عجله ترتیب، به تصادف بروز در کالهثر و کمربند از استفاده عدم

بهتجهیزاتایمنیمی نبودنخودرو تجهیز و نبودشانهراه عدمتوجهبهجلو، باشد.ایمنی،

خدیور (1394)حامدیو استفاده کاویداده ترکیبی الگو بررسیدر ومنانج قواعد از با ی

و خرید بر حاکم الگوهای،پگاه پخش شرکتدردهیتخفیف استراتژی تعیین بندیبرایخوشه

استخراج فروش  و نحوه مورد در گیریتصمیم جهت شده، استنتاج قواعد از و محصوالترا

اختصاص مقدار نموده مشتریان به تخفیف بهینه استفاده کارگری)اند. در1391سپهریو )

 با خوشهتحقیقی الگوریتم بهبود رویکردعنوان با قطعاتیدکی توزیع برای مشتریان بندی

بررسیدادهداده پساز از36هایواقعیتوزیعشرکتایساکوبهمدتکاوی، استفاده با ماه

هایمختلفشرکتراسنجیدهبندی،شباهترفتارتقاضایقطعاتیدکیدربخشروشخوشه

بخشسیاست هر برای و کاهشهای به منجر حاصله نتایج و نمودند اتخاذ مناسب توزیع

با(درتحقیقخود1390درصدگردید.غفاری)32هایتوزیعشرکتایساکوبهمیزانهزینه

 از دادهاستفاده سیستمکاوی اطالعات بانك نگهداری مدیریت تمکانیزه کشف ثیرأبه

تعمیرفعالیت بر پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری مهای عوامل شناسایی و اتفاقی برؤات ثر

نتایجاینتحقیقحاکیازآناست.درپتروشیمیفرآورشپرداختهعملکردنگهداریاثربخشی

پیشگیرانهبیشترازسایرعواملگفتهشدهگهداریوتعمیرنهایفعالیتاستکهکیفیتانجام

.باشدمیثیرگذارأتعملکردنگهداریهایفعالیتدرتحقیقبراثربخشی

نمی نظر به ادبیاتتحقیق مرور دادهبا از استفاده زمینه تحقیقیدر حلرسد کاویدر

 مدیریتزنجیره وجودسازمانتأمینمسائل به توجه با لذا باشد. هاینظامیصورتگرفته

درتوان،میموردمطالعهدفاعیسازمانپایگاهدادهدادوستداقالموتجهیزاتدرسامانهآمادی

کاویاستفادهنمود.ازداده،راستایکمكبهحلبرخیازمشکالتاینسامانه

هاي پژوهش فرضيه

هایاقالمفنینیازمندیتأمینبینیو(تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیش1

کاربرددارد.
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هایاقالمنیازمندیتأمینبینیو(تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیش1-1

 فنیازطریقخریدکاربرددارد.

هایاقالمنیازمندیتأمینبینیو(تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیش1-2

 فنیازطریقساختکاربرددارد.

هایاقالمنیازمندیتأمینبینیو(تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیش1-3

 تعمیراتکاربرددارد.فنیازطریق

هایاقالمفنینیازمندیتأمینبینیو(تجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیش2

باشد.روشیکاربردیمی
 

 پژوهش شناسي روش

پیش راستایبهبود فنیدر تحلیلسبددرخواستاقالم و وبینیهدفاینپژوهشتجزیه

پشتیبانیهایسامانهآمادنیازمندیتأمین مرحلهباشدمییكسازماندفاعیو بنابرایندر .

ازنظرماهیتو،ازنظرهدف،کاربردیتحلیلسبددرخواستوکشفالگوهاوقوانینانجمنی

اطالعاتمربوطبهعملیاتوبرایستایا،اکتشافیوازنظرگردآوریاطالعاتکتابخانهروش

واستقطعاتفنیازبانكاطالعاتیدرخواستاقالموکاویوتجزیهوتحلیلسبددرخداده

پشتیبانیقطعاتفنی و آماد دفاعیسازمانسامانه مطالعه استمورد شده استفاده جامعه.

داده فنیآماری قطعات و اقالم درخواست اطالعات داده پایگاه کاوی مرکزسامانههشت

باشدسالهمی10تعمیریمربوطبهبازهزمانی هایمربوطبهدرخواستقطعاتدادهکلیهو

پردازشوجهتانجامپیشفنیدربازهزمانیذکرشدهموردبررسیوتحلیلقرارگرفتهاست.

سرورافزارهایپژوهشازنرمسازیدادهآماده ال. کیو. افزارکاوینرموجهتانجامداده1اس.

استفادهشدهاست.3کاروکسبباتعاملاستانداردفرآیندوروش2رپیدماینر

ازبررسیمفیدوکاربردیبودنالگوهاوقوانینکشفشدهدومبرایاینپژوهشدرمرحله

 توسعهنظرهدف، نظرماهیتوروشای، توصیفیاز نظرگردآوریاطالعات-، از پیمایشیو

هایسازمانیهاینمرحلهخبرگانسامانهآمادوپشتیبانیدرجایگاجامعهآماری.ستمیدانیا

باشندوبهجایگاهسازمانی(می28مرتبطبامدیریتوکنترلاقالم،قطعاتوتجهیزاتفنی)

 صورتبه شماریانجاموپرسشنامهگیریبهروشکلدلیلمحدودبودنجامعهآماری،نمونه

آوریگردید.جمع هایآناندیدگاه و نظرات توزیعو جامعه افراد بین حضوری
                                                           

1. SQL server 2008 R2 
2. Rapid Miner 5 
3. Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM) 
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محتواییازروایی آن،برایبررسیرواییوگردیده طراحی لیکرت طیف براساس نامهپرسش

است. شده بدیناستفاده به پرسشنامه نفر5صورتکه اساتید و صاحبنظران متخصصاز

کهگردیدنظرخواهیمربوطهفرضیهارزیابیوسؤالهرمورددرها¬دادهشدوازآنموضوع

.برایبررسیپایاییپرسشنامهازضریبآلفایکرونباخاستفادهشد.نمودندتأییدراپرسشنامه

کرونباخ ضریب شده برای آلفای اصالح رواییپرسشنامه بود، محتوایی که شده تأیید آن

کاویپایگاهجامعهآماریداده است. مناسبپرسشنامه نشانپایاییبهدستآمدکه0.929

مرکزتعمیریمربوطبهبازه2سامانهپروازیو6قطعاتفنیدادهاطالعاتدرخواستاقالمو

 می10زمانی پیشساله با الگوها رابطه سنجش برای آماری جامعه و تأمینباشد بینی

جایگاهنیازمندی در مطالعه مورد دفاعی سازمان آماد سامانه خبرگان فنی، اقالم در هایها

28وکنترلاقالم،قطعاتوتجهیزاتفنی)شاملسازمانی)صفیواجرایی(مرتبطبامدیریت

باشد.دراینپژوهشبدلیلاینکهجامعهآماریخبرگانسامانهآمادجهتجایگاهسازمانی(می

نمونهآماریبرابرهایتحقیقمحدودمیاظهارنظرپیرامونفرضیه جامعهآماریبا لذا باشند،

تحقیقاستفادهشدهاست.شماریجهتگردآورینتایجبودهوازروشکل

هایروشازباشدلذاپژوهشباتوجهبهاینکهنمونهآماریمعادلجامعهآماریمیدراین

برای1)میانگین،فراوانیودرصدفراوانی(ونرمافزاراس.پی.اس.اس.موجوددرآمارتوصیفی

تحلیلاطالعاتگردآوریشدهازطریقپرسشنامهاستفادهشدهاست.
 

 هاتجزيه و تحليل داده

تعاملاستانداردفرآیندراساسمتدلوژیبکاویتحلیلسبددرخواستقطعاتفنیفرایندداده

.شرحمراحلزیرانجامشدهاستهبکاروکسببا

 مرحله اول شناخت سيستم )درک سازمان( 

نقشبسیارمهمیکاالاستکهبادربرگرفتنصدهاهزارقلمیبزرگسیستموپشتیبانیآماد

نماید.دراینپژوهشدرخواستاقالممیءهایتخصصیایفاداشتنانواعسامانهدرعملیاتینگاه

بررسی فنیمورد آماد حوزه قطعاتفنیمربوطبه و سامانه در گرفت. قرار مکانیزه وآماد

وشعبدرخواستکنندهقطعاتهایگاناطالعاتکلیه،سازماندفاعیموردمطالعهشتیبانیپ

مجاز،هایثبتشدهشودوصرفاًشعبویگانگهداریمین2درفایلاطالعاتیمشتریانمجاز

                                                           
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
2
. Costumer Data File 
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می درخواستقطعه به آماد سامانه در قطعاتموجود همچنیناطالعاتفنیکلیه وباشند.

فایلاصلیاطالعاتپایهاقالمنیزیپشتیبان می1در قطعاتیقابلدرخواستوذخیره و شود

سامانهدرکهبخشمهمیباشندکهدرفایلاطالعاتیمذکوردارایسابقهباشند.واگذاریمی

فعالیت پیشآغازگرسایر جمله ،هابینیدقیقنیازمندیهایآمادیاز منابعتأمینتهیهو از

تتأمین است،)خرید، ساخت( و یگانعمیرات توسط اقالم مشتریانهادرخواست عنوان به

 .باشدمیداخلی

 ها  داده شناختم مرحله دو

شرحهبوپشتیبانیفیلدهایمربوطبهدرخواستقطعاتدرسامانهآمادبرخیازمهمترین

:باشندمیزیر

منظورتحققسازندهقطعاتبهایاستکهکارخانجاتمارهش)پارتنامبر(:2شماره قطعه

گاندراهدافیمانندکنترلوجلوگیریازادغاماقالمدرکارخانهوسهولتکارمصرفکنند

(.1381)فرهمند،دهنددسترسیبهقطعاتموردنیازبهاقالموقطعاتتولیدیاختصاصمی

زندهقطعاتوتنوعهایسا)شمارهانباری(:باتوجهبهنامحدودبودنکارخانه3شماره فني

شمارهشماره تشابه مختلف، قطعات و اقالم به یافته اختصاص سرگردانیهای موجب ای

میمصرف گرددکنندگان به. شمارهلذا در یکنواختی دفاعمنظور وزارت مشابه، اقالم گذاری

کهداراییكساختارنظامنداستتحتعنواننظامکدگذاریآمریکا بهجایشمارهفنیرا

(.1381)فرهمند،هاستهاارائهنموداستفادهازشمارهقطعاتکارخانه

رقم)حرفی14ایاستکهاز:شمارهمدركدرخواستیشماره4شماره مدرک درخواستي

به آماد توسطواحد اینشماره که تشکیلگردیده عددی( کنترلاقالمو رهگیریو منظور

 (.1381)فرهمند،یابداختصاصمیدرخواستیبهازاءهرقلمجنسدرخواستی

 باشد.می(1)شرحجدولههایاولیهبفرمتاطالعاتاولیهموردنیازونمونهداده

  و پشتيباني هاي استخراج شده از سامانه آماد قالب اوليه داده( نمونه 1) جدول

 مدرک درخواستيشماره  شماره فني  نام قطعه  سامانه تعداد  تاريخ 

1393/11/04120A LUBRICATING OIL9150009857099 S165FL50240001

جدول بر 1)عالوه توسط( درخواستشده فنی قطعات و اقالم اطالعات به مربوط که

باشدباتوجهبهاینکههدفازانجاماینپژوهششناساییروابطبیناقالموقطعاتهامییگان

                                                           
1
. Master Data File 

2
. Part Number 

3
. National Stock Number 

4
. Document Number 
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هایموجوددربهتفکیكسامانههابههریكازیگانفنیدرخواستشدهتوسطشعبمربوط

می باشدآنها درخواستکننده، مشتریانمجاز کلیه جدولدیگریشاملاطالعاتمربوطبه

اقالموقطعاتفنیازفایلاطالعاتمشتریانمجازسامانهمکانیزهآماداستخراجگردید.فرمت

باشد.می(2)شرحجدولهبهایاولیهاطالعاتجدولمذکورونمونهداده
  و پشتيبانيهاي اوليه مربوط به مشتريان مجاز سامانه آماد  قالب داده( نمونه 2 جدول

 رقم ابتداي شماره مدرک درخواستي 6 يگاننام  مشخصات شعبه

 E130RA )الف(یگان )الف(شعبه

 C152JE ) (یگان ) (شعبه

 G162NA )ج(یگان )ج(شعبه

 ها سازي دادهآمادهمرحله سوم 

آماده از دادههدف دادهسازی حذف شامل ها اضافی، بینهای ارتباط تعیین غیرمرتبط،

قطعه هر با درخواستی های درخواستسامانه به مربوط مالكسبدهای نهایتتعیین در و

باشد.کاویموردنظرمیجهتانجامسایرمراحلدادهیگانهاقطعاتتوسطشعب

هایجدولمشتریانبررویدادهزیرشرحههاییبپردازشنخستاقداماتوپیشدرگام

.مجازصورتگرفت

 رجدولمشتریانمجازایجادگردید.دسیستمنامیكفیلدجدیدالف(

هریكازرکوردهایمربوطبهجدولیادشدهموردبررسیقرارگرفتوپسازانجام (

ایسامانهکهمشخصبودمربوطبهچهکدآدرسمشتریانازدستهآن،هایسیستمیبررسی

ناممی گردیدودرجنامسیستمربوطهدرفیلدکدآدرسمشتریانملبدرمقاسامانهباشد،

امکانشناسایی چنانچه سامانه نبودسیستمینوع میسر ؛ آدرسمربوطبهسامانهنوع کد

 گردید.ذکورمشخصودرمقابلرکوردآندرجمشتریانم

 انجامج( مراحلباالپساز گردید، تقسیم داده دسته دو به آدرسجدولمذکور کد .

کهمربوطکدآدرسمشتریانیدرجگردیدهبودوسامانهکهدرمقابلآنهانامیكمشتریانی

 وحذفگردیدند.نبودندسامانهبه

ازهایاصلیپژوهشدادههایالزمبررویجدولپردازشمنظورانجامپیشدرگامدومبه

هاانجامگردید.شرحزیربررویجدولدادههاقداماتیباس.کیو.ال.سرورافزارنرمطریق

درجدولمذکورایجادگردیدوبااستفادهاز"sys name shop"یكفیلدجدیدبهنامالف(

( د1فرمول و ) پیش"Update"ستور گردید:فیلد روز به بدینشرح گفته اول6ابتدا رقم

مدركدرخواستیجدولداده فیلدشماره آدرسمشتریانهایاصلیبا دولمشتریانجکد
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گردیدنددرمجازتطبیقدادهشدوهرکجامقدارفیلدهایمذکورازدوجدولباهمبرابرمی

 "sys name shop"فیلد نام عنوان به مجاز مشتریان جدول سیستم قطعهسامانهمقدار

.درخواستیثبتگردید
 (1) فرمول

update main_A0 set sys name_shop = (select distinctsysname from shopsys where 

SUBSTRING(AAC,1,4)=SUBSTRING(main_A0.SHOP,1,4));

هایمداركدرخواستیجدولدادهمشخصشد"sys name shop"پسازتکمیلفیلد (

فیلدمذکورخالیهستندومداركدرخواستیکهدرمقابلآنهاایسامانهاصلیمربوطبهچه

بود ؛ به سامانهمربوط نبودندنظروردمهای پژوهش ازو استفاده )با د2فرمول و ستور(

"Delete"حذفگردیدند.
 (2)فرمول 

delete from main_A0where sys name_shop = 'null'

 هدفج( اینکه به توجه با پژوهشتحلیل فنیسبد قطعات باشدمیدرخواست با. لذا

 از 3فرمول)استفاده و ) ابوا رکوردهایدرخواستی"Delete"دستور جمعیمربوطبهاقالم

.حذفگردیدند
 (3)فرمول 

delete from main_A0where SUBSTRING(E.R.R.C,1,2) is ('NF','ND')

حلجهتتعیینسبدبهترینراهمشخصگردیدکههایتخصصیپسازانجامبررسید(

ها،یگاندرخواست از ترکیبی فیلد یك سال6ایجاد و مدركدرخواستی شماره اول رقم

می میدرخواستقطعه بیان مذکور فیلد تعمیرییكباشد. تخصصی شعبه هر سامانهدارد

یكفیلدجدیددرجدولابتداباال.برایتحققمنظوراستهقطعاتیدرخواستنمودهچخاص

نامداده هایاصلیپژوهشبه درخواستکنندهیگان، شعبه سپسباسالو گردید. ایجاد

رقماولشماره6صورتترکیبیازهفیلدمذکورب"Update"دستور(و4فرمول)استفادهاز

.کمیلگردیدتاریختسالازفیلدکدآدرسمشتریانومدركدرخواستییاهمان
 (4)مول فر

update main_A0set A.A.C_year=SUBSTRING(DOC_NR,1,6)+SUBSTRING 

(DATE,1,4);

بااستفادهسامانهترروابطوالگوهایبیندرخواستقطعاتهرمنظوراستخراجمنطقیبهه(

یكجدولجهتاقالمتعمیری،یكجدولجهتاقالممصرفیویكجدولکلی(5ازفرمول)

 هایاصلیتهیهگردید.جدولدادهاقالماز
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 (5)فرمول 

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')

 مراحل کلیه انجام از پس باال جدول روی رکوردهایدادهبر تعداد پژوهش اصلی های

اولیه تعداد درخواستقطعاتاز تعداد درخواستکاهشیافت483739به ساختار.رکورد

تغییریافت.(3)جدولمذکوربهشکلجدول
 سازي شدههاي آماده قالب نهايي دادهنمونه  (3) جدول

کدآدرس

مشتریانو

سال

sys 

name
shop

تاریخ

درخواست

گروه

جنس
مقیاستعداد

نام

قطعه

شمارهفنی

درخواستشده

شمارهمدرك

درخواستی



  سازيمرحله چهارم مدل

سازیهایآمادهکاویبررویدادهدراینمرحلهازروشکشفقوانینانجمنیجهتانجامداده

بهازنرمافزاررپیدماینرشده کاویبرودادهسازیمنظورانجامعملیاتمدلاستفادهگردید.

.شرحزیرانجامگردیدههایپژوهشاقداماتیبرویداده

ستتافرمتاکاویکشفقوانینانجمنیدرابتداضروریکارگیریروشدادههببرایالف(

آمادهگردد.(4)صورتجدولههایپژوهشبجدولداده
 جهت ورود به فرآيند كشف قوانين انجمني Pivotقالب ( نمونه 4) جدول

 كد مشتري (الف) كاالي (ب) كاالي )ج(كاالي  )د( كاالي )ه( كاالي

 1مشتري 01101

 2مشتري 10011

بدینمعنیاستکهمشتریموردنظرازکاالیمندرجدرجدولباالعددیكدرجدول

جهتهرباالمنظورتهیهجدولهباست.عدمدرخواستدرخواستداشتهوعددصفربهمعنی

نرم از جداول از )افزاریك سرور ال. کیو. اس. دستور و برنامه اPivotکد گردید.( ستفاده

عنوانکاالهایدرخواستبهشاملشمارهفنیاصلیPivotفیلدهایمورداستفادهدرجدول

قالبنمونهسالمیبهعنوانمشتریانمجازدرهرسالکدآدرسمشتریانوشدهو باشند.

تعدادPivotباشد.الزمبهتوضی استدرکددستورمی(5)صورتجدولهجدولتهیهشدهب

(5)درهرسالشمارششدهودرجدولیگانهایدرخواستشدهتوسطشعبهرشمارهفنی

.دنلذاممکناستبرخیازمقادیرجدولمذکوراعدادیبزرگترازیكباش.درجگردیدهاست

فرآیندداده اینرومقادیرجدولیادشدهدر نمیاز بههمیندلیلکاویقابلاستفاده باشد.
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کاویمقادیرجدولمذکورافزاردادهسازیبااستفادهازعملگرهاینرمقبلازآغازفرآیندمدل

اصالحگردید.صورتباینریهب
 هاي پژوهش داده Pivotقالب جدول ( نمونه 5) جدول

كد آدرس مشتريان و  شماره فني اصلي

شعبه يگان، ) سال

و  درخواست كننده

 سال(

5330P03740M-

75S 
6625008653347 1560006146096 2995005462956 

1 0 2 0 A900AH-1385 

 رکوردهایPivotپساجرایدستور تعداد بررویجداول، وسالکدآدرسمشتریانو

موردبررسیبهتفکیكسامانههایتنوعاقالموقطعاتفنیدرخواستشدهجهتهریكاز

باشد.می(6)شرحجدولهب
 تعداد ركوردهاي مشتريان و اقالم فني درخواستي به تفکيک ( 6) جدول 

 سامانهنام 

 اقالم مصرفي درخواستي تعميري درخواستي اقالم درخواستيكلي قالم ا

تنوع

اقالم

آدرسکد

سال-مشتریان

تنوع

اقالم

-آدرسمشتریانکد

سال

تنوع

اقالم

-آدرسمشتریانکد

سال

45551309118294933731235)الف( سامانه

529091012497664041840سامانه) (

19173965273271390306سامانه)ج(

35635316193642944497سامانه)د(

469828712932433405277سامانه)ه(

1662129280941382129 سامانه)و(

35902505681813022236سامانه)ز(

سازیسازیجهتمدلمنظورآماده،بهبرایهریكازجداولPivotپسازتهیهجدول (

 ذخیرهگردیدند.CSVصورتفایلمتنیبافرمتهجداولمذکورب

شدهاست.رپیدماینراستفادهافزارسازیاستخراجقوانینانجمنیازنرمبرایمدلج(
ابتدا.باشدصورتباینرینمیهتهیهشدهبPivotاینکهبرخیازمقادیرجدولد(باتوجهبه

داده ورود نرمپساز به افزارها ماینر رپید عملگر از استفاده Numerical to Binominalبا

حالتعددیبهوضعیتباینریتبدیلگردیدداده از وهایواردشده سپسالگوهایمکرر .

قوانینانجمنیتولیدگردید.

 ه( الگوریتم عملگر از بعدی مرحله مکررFP- Growthدر اشیاء مجموعه تولید جهت

هوجودداردکهاینمقدارب1نانتخا معیارکمینهپشتیباندراینمرحلهامکا.استفادهگردید

                                                           
1
. Min Support 
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عددبزرگیمیمی0.1صورتپیشفرض ممکناستبامعیارارزیابیوباشدباشدکهنسبتاً

.بنابراینبهیباپشتیبانکمترازحداقلتعیینشدهموردمحاسبهقرارنگیرندیسبدها،مذکور

مجموعهسبدهایاقالم،معیارمذکورجهتهریكازجداولمنظوردرنظرگرفتنحداکثری

 نظرگرفتهشد.در0.1کمتراز

 بهز( آخر مرحله در عملگر از انجمنی قوانین تولید Create Association Rulesمنظور

دراینمرحلهامکانانتخا حداقلمعیارکمینهاطمینان وجوددارد1استفادهگردیدهاست.

باشد.می0.1افزارصورتپیشفرضتوسطنرمهبکهاینمقدار


 پنجم ارزيابيمرحله 

 معيارهاي ارزيابي قوانين انجمني

استفادهشد.2برایارزیابیقوانینانجمنیازمعیارهایتکرار،اطمینان،استقاللوجذابیت

هستند.اینمعیارYوXهادانستکهشاملهردوموردکسریازتراکنش(:Supportتکرار )

نشان یكاستو و عددیبینصفر معیارهایارزیابیقوانینانجمنیاستکه یکیاز که

هااست.نزدیكبودنعدددهندهمیزانتکرارهرسبدازکاالهابایکدیگرنسبتبهکلتراکنش

.باشداینمعیاربهیكنشاندهندهباالبودنتکرارسبدمذکوردرپایگاهدادهمی

 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑋 → 𝑌)  =  S(X → Y)
P(𝑋&𝑌)

𝑚
 

راباهمخریداریکرده𝑋&𝑌تعدادمشتریانیاستکهمجموعهاقالمP(𝑋&𝑌)درفرمولباال

باشد.تعدادکلمشتریانمی mاندو

:(Confidence) اطمينان قانون گرفتن نظر در میX→Yبا اینConfidenceتوان گونهرا

هاییکهشاملشونددرتراکنشراشاملمیYهاییکهچهکسریازتراکنشتعریفنمودکه

Xشوند.اینمعیارنیزیکیازمعیارهایارزیابیقوانینانجمنیاستکهنیزهستند،ظاهرمی

درجهاطمینانبیانگرنسبتتعدادمشتریانیاستکهمجموعه عددیبینصفرویكاست.

راخریداریXاندبهتعدادمشتریانیکهکاالیییادرخواستنمودهراباهمخریدارY و Xاقالم

اند.نزدیكبودنعدداینمعیاربهیكنشاندهندهدرجهاطمینانباالبهیادرخواستنموده

باشد.سبدمذکوردرپایگاهدادهمی

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐 (𝑋 → 𝑌)  =  C(X → Y)
P(𝑋&𝑌)

P(𝑋)
 

                                                           
1
. Min Confidence 

2
. Support, Confidence, Lift and Conviction   
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 باهمخریداریX&𝑌درجهاطمینانبیانگرنسبتتعدادمشتریانیاستکهمجموعهاقالم را

اند.راخریدارینمودهXنمودهاندبهتعدادمشتریانیکهکاالی

Lift)استقالل اینمعیارمیزاناستقاللبیناشیاء :)X و Yنشانمی عدداینمعیاررا دهد.

است.Y و Xنهایتاستومقادیرنزدیكبهیكنشاندهندهاستقاللاشیاءبینصفرتابی

𝐿𝑖𝑓𝑡 (𝑋 → 𝑌)  =  
C(X → Y)

SUP(𝑌)
 

معیارهایارزیابیقوانینانجمنیاست،(:Conviction)جذابيت  از نیزیکیدیگر اینمعیار

بین بی5/0عدداینمعیار تا بیشترباشدنشاندهنده جذابیتنهایتاستهرچهاینمعیار

(.1393باشد)صنیعیآبادهوهمکاران،باالترقانونموردبررسیمی

𝐶𝑜𝑛𝑣 (𝑋 → 𝑌)  =  
1 − SUP (Y)

1 − Conf (𝑋 → 𝑌)
 

 (7)جدولدر نمونه معیارهای تعمیری اقالم درخواست به مربوط انجمنی ازقوانین یکی

هاارائهشدهاست.سامانه
 سامانه )الف(قوانين انجمني مربوط به درخواست اقالم معيارهاي نمونه  (7) جدول

 جذابيت  لاستقال اطمينان  تکرار  نتيجه  پيش شرط 

6680009274025 

(INDICATOR, 

FUEL) 6615009825301 

(AMPLIFIER, 

ELECTRONI) 6610008831034 

(INDICATOR, 

ATTITUDE)

6615000593851 

(GYROSCOP, 

DISPLAC W742) 

6685009879308 

(INDICATOR, 

TEMPERATU)

04/0100% 63/20 ∞ 

 

 مرحله ششم گسترش و استقرار

هایموردبررسی،سهمجموعهالگووقوانینپسازاجرایمراحلقبلیجهتهریكازسامانه

(تعدادقوانیناستخراجشدهبهتفکیكهریكاز8نیاستخراجگردیدهاستکهجدول)انجم

دهد.هارانشانمیسامانه
 ( تعداد قوانين انجمني كشف شده8جدول 

 كليه اقالم اقالم مصرفي اقالم تعميري نام سامانه

874188132سامانه)الف(

759113792سامانه) (

6111095396سامانه)ج(

140184116سامانه)د(

12588173012630سامانه)ه(
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 كليه اقالم اقالم مصرفي اقالم تعميري نام سامانه

145906182822 سامانه)و(

1108302336سامانه)ز(

113114244سامانه)ح(

منظوربررسیکاربردیومفیدبودنالگوهاوقوانینانجمنیکشفشده،ازمیانالگوهاوبه

هر به مربوط کلی و مصرفی تعمیری، اقالم جداول یكاز جهتهر شده استخراج قوانین

الگوانتخا وازطریقپرسشنامهموردارزیابی5سامانه،باتوجهبهمعیارهایارزیابی،تعداد

.نتایجتحلیلاطالعاتگردآوریندقرارگرفتسازماندفاعیموردمطالعهیدرخبرگانتخصص

باشد.شدهبهشرحزیرمی


 دهندگان پاسخ عمومي هاي ويژگي اطالعات تحليل

دارایافرادبهمربوطنفر16تعدادبافراوانی(بیشترین9ارائهشدهدرجدول)هاییافتهطبق

میدرصد57.1باسال20تا16سابقهخدمت درجهدارایدهندگانپاسخازنفر25باشد.

سازمانی بودند. باالتر و دهندگانازدرصد46.4سرگرد ومدركدارایپاسخ لیسانس

مدركفوقلیسانسبودند.دارایدهندگانپاسخازدرصد50وزیرلیسانس
 ( اطالعات ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان9)جدول 

 درصد فراواني ميزان تحصيالت درصد فراواني درجه درصد فراواني سابقه خدمت

1516/3تا10
سروانو

ترپایین
134/46پایینترلیسانسو37/10

1450لیسانسفوق1450سرگرد20161/57تا16

21113/39باالی
و2سرهنگ

باالتر
16/3دکترا113/39

28100جمعکل28100جمعکل28100جمعکل

 

 هاي پژوهشفرضيه آزمون

میانگیننظرات10جدول)بهتوجهبا و ازخبرگان28( سازماندفاعیموردتخصصمنفر

کلیهفرضیهمطالعه بنابراینگردیدندهایتحقیقتأیید، قوانینکشفگفتتوانمی. و الگوها

بینیودرخواستقطعاتفنیدرپیشهایمربوطبهشدهبهروشکشفقوانینانجمنیازداده

کاربردداردواینکاربردهمازطریقخرید،همازطریقساختوهمازهانیازمندیتأمین

بینیوطریقتعمیراتمیباشد.همینطورتجزیهوتحلیلسبددرخواستاقالمفنیدرپیش

مینیازمندیتأمین کاربردی روشی فنی اقالم ضمنهای در قوانینباشد. و الگوها کاربرد



57...کاویدادهازاستفادهباقطعاتدرخواستسبدتحلیل

هاازطریقتعمیراتدررتبهاول،ازطریقخریدبینیوتأمیننیازمندیاستخراجشدهدرپیش

دررتبهدوموازطریقساختدررتبهسومقراردارد.
 ( آزمون فرضيه هاي پژوهش10)جدول 

 نتيجه ميانگين متغير وابسته متغير مستقل فرضيه

تأیید3.98کاربردازطریقخرید تحلیلسبددرخواستاقالمفنی 1فرضيه فرعي

تأیید3.75کاربردازطریقساخت تحلیلسبددرخواستاقالمفنی 2فرضيه فرعي

تأیید4.24کاربردازطریقتعمیرات تحلیلسبددرخواستاقالمفنی 3فرضيه فرعي

تأیید3.99هانیازمندیتأمینبینیوپیشکاربرددر تحلیلسبددرخواستاقالمفنی 1فرضيه اصلي

تأیید4.25روشیکاربردی تحلیلسبددرخواستاقالمفنی 2فرضيه اصلي

 

 و پيشنهادها نتيجه گيري

فنیبه تحلیلسبددرخواستاقالم و دادههدفاینپژوهشتجزیه راستایوسیله کاویدر

پیش بینیبهبود نیازمندیتأمینو سامانه آمادهای پشتیبانی درمیو  پژوهش این باشد.

مراحل دادهکار،وکسبباتعاملاستانداردفرآیندیکاودادهبراساس بهابتدا مربوط های

درخواست بانكاطالعاتیمربوطبه قطعاتفنیاز و ودرخواستاقالم آماد مکانیزه سامانه

هایموردنظراستخراجوسپسبامؤلفهادرنظرگرفتنبسازماندفاعیموردمطالعهپشتیبانی

داده روش از درخواستاستفاده سبد تحلیل و تجزیه انجمنی قوانین کشف سبد،کاوی

فنیاستخراجگردید بانكاطالعاتیمذکوردرخواستاقالم از میانقوانینکشفشده از و

هایمحقققپرسشنامههااستخراجوازطریتعدادیازقوانینقویترمربوطبههریكازسامانه

-هاجمع،نظراتتخصصیخبرگانمرتبطباسامانهمنظورارزیابیقوانینکشفشدهساختهبه

فرضیه فرضیهآوریو کلیه بنابراینگردیدندهایتحقیقتأییدهایپژوهشآزمونو نظر. از

 دادهکاویدادهخبرگانتخصصی، روشکشفقوانینانجمنیاز و درخواستهایمربوطبه

درپیش کاربردداردوروشیکاربردیمینیازمندیتأمینبینیوقطعات، ها هاپیشنهادباشد.

:باشندبهشرحزیرمیهایخبرگانتخصصیتجربیاتمحققودیدگاهنتایجتحقیق،براساس

داده قوانینانجمنیکهپسطیمراحلاستاندارد و الگوها تعداد اینکه به توجه کاویبا

زیادبودهوبررسیتمامیالگوهاوقوانینمذکورتوسطمسئولین استخراجگردیدهاستبعضاً

دلیلطوالنیهوارزیابیمیزانکارآمدیقانوناستخراجشدهبوپشتیبانیامردرسامانهآماد

باباشدوازطرفیهاعمدتاًمستلزمصرفزماننسبتاًطوالنیمینیازمندیتأمینبودنفرآیند

درخواستقطعاتفنیتوسطیگان اینکه به بهاتوجه سامانهه داده پایگاه در صورتمداوم

توانددرتغییرهایجدیدمیباشدوثبتدرخواستدرحالثبتمیوپشتیبانیمکانیزهآماد
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قوانیناستخراجشدهتأثیرگذارباشد کاویکشفمدلدادهمراحلگرددبراساسپیشنهادمی؛

دادهقوانی انجام قالبنرمنانجمنی، درخواستقطعاتفنیدر داده پایگاه افزارهایکاویدر

ایطراحیگرددکهالگوهاوقوانینانجمنیمربوطبهبهگونهوپشتیبانیسامانهمکانیزهآماد

روابطبینقطعاتفنیدرخواستشدهبراساسآخرینوضعیتپایگاهدادهدرخواستاقالمفنی

اینطریقبهکاربرانومسئولینسامانهآمادمانهتوسطسا از وبهکاربراطالعدادهشودتا

هاکمكنماید.نیازمندیتأمینوبینیپیشدراتخاذتصمیماتالزمپشتیبانی

باشندکهمراکزتعمیریمی،هایعمدهجهتدرخواستاقالموقطعاتفنییکیازبخش

جهتتعمیراتقطعاتبزرگتروتجهیزات قطعاتریزرا سامانهحجمانبوهیاز درخواستها

درخواستصورت،نمایندمی سبد تحلیل و تجزیه تعمیری مرکز پژوهشجهتدو این در

گرفتهاست توجهبهاینکهبرنامه. هایمراکزتعمیریدرنیازمندیتأمینریزیجهتلیکنبا

گرددروشمذکورلذاپیشنهادمی.هاتأثیربسزاییداردسامانهزیقطعاتوتجهیزاتساآماده

 کارگرفتهشود.ههایمراکزتعمیریبترجهتبررسینیازمندیتروتخصصیصورتجزئیهب

کشفقوانینانجمنی تحلیلسبددرخواستو و خروجیروشتجزیه اینکه به توجه با

الگوهاو؛گردندطورهمزماندرخواستمیهکاالهاییاستکهبالگوهایمربوطبهیافتن لذا

می شده کشف یکدیگرقوانین با عموماً که اقالمی نگهداری و انبارداری زمینه در تواند

لذاازالگوهایاستخراجشدهجهتنگهداریاقالممذکور.شوندنیزکمكنمایددرخواستمی

یاستفادهگردد.درانبارهایپایکاروانبارهایاصل

تریازدرخواستاقالموقطعاتفنیکاویگسترهمحدودوتخصصیاستفادهازروشداده

هایمربوطبهبخشهیدرولیكیكسامانهخاصمیتواندبهعنوانمثالبررویدرخواست

تخصصی مینتایج پیشنهاد لذا نماید. ارائه مربوطه متخصصین به را بهتری فرآیند گردد

مسئولینمربوطهدرکارگ مدیرانسیستمو قالبکارگاهیآموزشیبه در یریروشمذکور

ترازاینروشسامانهآمادوپشتیبانیآموزشدادهشودتامسئولینبتوانندبهصورتتخصصی

 استفادهنمایند.

-کهپایهواساسالگوهاوقوانیناستخراجشدهدراینروشبرمبنایدرخواستازآنجائی

هایمخابرهشدهبهسامانهمکانیزهباشد.چنانچهدرخواستهامیایقطعاتفنیتوسطیگانه

می مبناینیازهایواقعینباشد؛ عملازآمادیبر در که قوانینیگردد تولید به تواندمنجر

باشند.لذامسئولینذیربطدرسامانهآمادوپشتیبانیپسازقابلیتاتکایپائینیبرخوردارمی

بخشتخصصیمی هر قوانینانجمنیمربوطبه واقعیبودناستخراج صورتغیر در توانند
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درخواستقطعاتفنیتوسطیگان بهعنواناشکالدر مراتبرا بهالگویاستخراجشده، ها

عنوانبازخورتخصصیبهآنهامنعکسنمودهوبهاینترتیبفرآینددرخواستقطعاتفنینیز

 گردد.تدریجاصالحبه

 :ارائهمیگردهتتحقیقاتآیندهجنیزهایپژوهشیزیرپیشنهاد

و الگوها گرفتهو تحلیلقرار تجزیهو اینپژوهشسبددرخواستقطعاتفنیمورد در

درتحقیقدیگریمیتوانسبد قوانینانجمنیدرخواستقطعاتفنیاستخراجشدهاست.

موردبررسیقرارد دراینپژوهشسبددرخواستقطعاتفنیازدرخواستسایراقالمرا اد.

کاربررسیشدهاست.وکسبباتعاملاستانداردفرآیندطریقالگوهاوقوانینانجمنیوروش

هابینینیازمندیجهتپیشکاویهایتوصیفیدادهسایرروشازهایدیگرمیتواندرتحقیق

قطعات و اقالم براساسالگوهایمصرفگذشته از همینطور نمود. برایکاویدادهاستفاده

وپشتیبانیاستفادهنمود.هایمختلفسامانهآمادبینیبودجهواعتبارتموردنیازبخشپیش

هایاستفادهکنندهوکاربراناقالموبندییگانبندیدرخوشهتوصیفیخوشهاستفادهازروش

بهینهجهتتوزیعاقالموهایمنظوراتخاذروشتجهیزاتبراساسنوعومیزانمصرفاقالمبه

ها یگان درخواستی قطعات و روش؛ از پیشاستفاده دادههای کننده مانندبینی کاوی

)ازجملهتکنیك2هایشبکهعصبیودرختتصمیم(،رگرسیون)ازجملهتکنیك1بندیدسته

تشخیصانحرافسری و قابلیت3هایزمانی( به توجه یكازهایگستبا تخصصیهر و رده

پایگاهروش از دانش استخراج در مذکور آمادهای سامانه مختلف داده پشتیبانیهای و

هایدفاعیازدیگرپیشنهادهایپژوهشیمیباشند.سازمان

:اشارهشدهاستتحقیقهادرادامهبهبرخیازمهمترینمحدودیت

انجامشدهاستوبرایتعمیمسازماندفاعییكاینتحقیقدرسامانهآمادوپشتیبانی

هایدفاعیبایدجانباحتیاطرعایتشود.دراینتحقیقسبددرخواستآنبهسایرسازمان

اند.اقالموقطعاتفنیمربوطبهحوزهآمادفنیبررسیشدهاستوسایراقالمتحلیلنشده

                                                           
1
. Classification 

2
. Regression 

3
. Anomaly Detection 
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