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چکیده
در این مطالعه دادههای تخلفات شرکت
میاب دادهها پکداخده ش ر ه ار ر
 1931جمعآوری و جا
تصرمیم جا

اتبوبررکا ت تاکاب وا ارردفاده ا تکنیک های دادهتاوی مبرد وکررت و وه تشف دا ش پنااب

در اود ا دادههای تخلفات شررکت های پیما کار اتبوبرررکا ت تاکاب در ح فاصررس رررا های  1931تا

ورود وه کمافزار آمادهررررا ی یکدی

ارردخکاد دا ش ارردفاده شر ه ار

در مکحله وع وا واکهمن ی ا الگبریدمهای قبا ین ا جمنت و درخ

تعیین شکت های وا میزاب عملککد پایین و تخلفات وا فکاوا ت یاد و ارتباط رخ اد

آبها در فصررب مخدلف ا جمله دایق قاوس تبجات ار ر

ته وعنباب خکوجت الگبریدمهای مبرد اررردفاده موبررب متیکدد م یکاب

عالت ررا مابها وه منظبر تصرمیمییکی در شرکای ع م قطعی

یا دار

ته ا ریبدمهای تصمیمیار واکهمن شب

توقیق این مکاب را فکاهم مت مای ته وه منظبر درردیاوت یکت ا اه ا عالت ررا ماب ته ریای

دایق خکوجت

شاکو ی ار م م یکاب را ماب را

در تامین دا ش وکای اتخاذ تصرررمیم یاری ماین ریشرررهیاوت علس رخ اد تخلفات و تعیین فصرررب و ماههای پکتککار ا منظک تخلفاتم
متتبا

واعث ت وین درردبرالعمسها و رویه های واببد در شرکت

اتبوبررکا ت یکدد ته یرمن تندک شررکای

پیمرا کرار را ملزم وه اجکای دقیق قبا ین و تاهش رخ اد تخلفات مت مای وه هک حا این یک واقعی

ارررر

مبجبدم شکت های

ته ومنظبر درررردیاوت وه

شررکای واابات و پای ار وکای تمامت واح های تبلی یم صررنعدت و خ ماتت هما ن مطالعه مبردی مبرد ظکم تبجه وه ریررای
ال م و یکوری ار

واژه های کلیدی :داده کاوی ،درخت تصمیم ،سیستم پشتیبان تصمیم ،قوانین انجمنی
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مشرردکی

استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در تامین دانش برای یک سیستم.....
مطالعه دادههای بیش از  766/666نفر بیماران مبتال به سراان

 .1مقدمه
امروزه ساااازمانهای تولیدی و شااارکتها ی خدماتی بمنظور
ارتقاء بهرهوری ،الزم اساات کیفیت ارایه محصااوالت وخدمات
ارایه شاده به مشتریان را افزایش دهند .توجه به این مهم باعث
میگردد ضمن افزایش درآمد و عایدی خود در بازار رقابتی بین
شرکتها از رقبای خود سبقت بگیرند .به منظور افزایش کیفیت
محصاول و خدمت میبایست عواملی تاثیرگذار را کشف نمود.
ضااامن ارزیاابی تمامی عوامل ،موارد نامطلوب را حذف و در
راساااتای بهبود شااارای  ،راهکارهای عملی ارایه نمود .در این
خصاااو

از مافهوم دادهکاااوی بعنوان یکی از روشهااای

محاسبات نرم و تجزیه و تحلیل داده میتوان اشاره کرد.
دادهکاوی فرآیند کشاف الگوها و پیشبینی روندهای ناشناخته
تکرار شاونده از مقادیر زیادی داده به صاورت خودکار است .
دادهکاوی مجموعه ای اساات از توابع چند جملهای تجزیه و
تحلیال ارتباااات ،ابقه بندی و پیش بینی ،تجزیه و تحلیل
خوشااهها و دادههای پرت اساات] .[Sun and Li, 2008در
این تحقیق که مطابق با مدل کریسا

نوشااته شااده است ،ابتدا

داده های شارکت اتوبوسرانی جمع آوری شده ،سپس مجموعه
داده هاا پاکساااازی وتحت فرآیند پیش پردازش قرار گرفت .با
بهره مندی از آلگوریتم جی آر آی از روشاااهای قوانین تالزمی
همچنین مدل ساای فایو از آلگوریتمهای دسااته بندی ،داده های
تحقیق تحت مدلسااازی و واکاوی قرار گرفته و نتایج بدساات
آمده ،در تامین دانش مورد نیاز برای ایجاد سیستمی تصمیم یار
مورد استفاده قرارگرفت .

سینه مطالعه و روش درخت تصمیم در این مطالعه دارای دقت
باالتری گردید].[Delen, Walker and Kadam, 2005
تساو و یاو ( )7661به مقایسه سه تکنیک مدل سازی شامل
تجزیه و تحلیل رگرسیون ،درخت تصمیم و شبکههای عصبی
بمنظور پیش بینی مصاارف انر ی بر پرداختند .در راسااتای
پیش بینی مصارف انر ی بر  ،درخت تصاامیم و مدل شبکه
عصبی به نظر جایگزین مناسبی برای مدل رگرسیون در درک
الگوهای مصاارف انر ی و پیش بینی سااطر مصاارف انر ی
میباشند] .[Tso and Yau, 2007یانگ و همکاران ()7663
بخش اور انس یک بیمارساااتان مورد مطالعه قرار دادند .در
این پژوهش با اساتفاده از روشهای دادهکاوی همانند خوشه
بنادی و درخات تصااامیم به تجزیه و تحلیل مدل پیش بینی
تقااضاااای بیماران بخش اور انس در شااارای واقعی درمان
پرداختهاند].[Yang, 2009
قوساای و همکاران ( )7677به مطالعه یک روش مناسااو و
سااریع برای پیشبینی مصاارف داروهای مختلف پرداختند .بر
همین اساس ،الگوریتم پیش بینی همانند ،مدلهای رگرسیون،
شابکه های عصابی و درختهای تصمیم گیری مقایسه شده
اسااات].[Ghousi, Mehrani and Momeni, 2012
سدنو و همکاران ( )7679از دادهکاوی برای توانبخشی بیماران
مبتال به آساایو دیدگی میزی اسااتفاده کردند ،آساایو میزی
یکی از علل اصاالی مر

و میر و ناتوانی در جهان اساات که

هزینههای مراقبتی باالیی دارد .با استفاده از دادهکاوی سه مدل
پیشبینی با درخت تصاامیمگیری همانند شاابکه عصاابی ارائه

 .2مروری بر ادبیات

گردید .بمنظور آزمایش الگوریتمها از پایگاه داده بیماران یک

در فاصله زمانی بین سالهای  7662تا  7671مقاالت در حوزه
دادهکاوی مورد بررسی قرار گرفته است .این مقاالت از منظر
موضوع و محتوا در دو دسته قابل تقسیمبندی هستند -7 :حوزه
های مهندسی سالمت و حوادث ناشی از کار  -7حوزه
مهندسی حمل و نقل .در دستهبندی اول تاکنون تحقیقات
زیادی در حوزههای مختلف انجام شده است .دلن و همکاران
تحقیقی در زمینه پیشبینی سراان سینه انجام داده اند .در این
تحقیق از دو آلگوریتم دادهکاوی پرکاربرد شبکههای عصبی و
درخت تصمیم گیری همراه با روش آماری رگرسیون لجستیک
برای توسعه مدلهای پیشبینی استفاده گردیده است .در این

بیمارستان استفاده شد و مدل پیشبینی درخت تصمیمگیری با
 %3690دقت تعیین گردید.[Cedeno et al. 2013].
منگ و همکاران ( )7679به مقایسه سه مدل استخراج ااالعات
باا دادهکااوی برای پیشبینی دیاابت یا به تاخیر انداختن عوامل
ریساااک آن پرداختناد .هدف از این مطالعه مقایساااه عملکرد
رگرسااایون لجساااتیاک ،شااابکههای عصااابی و مدل درخت
تصااامیمگیری برای پیشبینی دیاابت یا به تاخیر انداختن آن با
اسااتفاده از عوامل تاثیرگذار اساات .افراد شاارکت کننده در این
پژوهش از دو جااامعاه آماااری در گوانجو چین ،یعنی  192نفر
دارای دیابت و  127نفر سااالم انتخاب شاادند .دقت سااه مدل
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اردالن بادامی ،روزبه قوسی ،محمد سعیدی مهرآباد
مورد اساتفاده در این پژوهش از نظر دقت ،حساسیت و ویژگی

شابکه عصابی مدلسازی شد].[Izad Shenas et al. 2014

مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل درخت تصامیم ،باالترین دقت

قوسااای ( )7672به مطالعه مجموعه داده های زیادی در مورد

داد].[Meng et al. 2013چنااگ و

حوادث در یک واحد صانعتی با اساتفاده از ابزارهای دادهکاوی

همکااران ( )7679از تکنیکهای دادهکاوی بمنظور تجزیه و

پرداخته اسات .در مرحله اول ،ااالعات پیش پردازش و سپس

تحلیل علل حوادث عمده شایلی در صنعت پتروشیمی استفاده

با انجام روشهای خوشااه بندی ،دادهها را به گروههای مجزا

کردند .در این مطالعه  943مورد از حوادث مهم در صااانعت

تقسیمبندی و تعداد خوشه های مشخص شده است .در مرحله

پتروشیمی بین سالهای  7666و  7676در کشور تایوان بمنظور

بعد ،با اسااتفاده از الگوریتم آپریوری بعنوان یکی از روشااهای

تجزیه و تحلیل جمعآوری شدهاند .در این تحقیق از ابقه بندی

قوانین انجمنی رواب میان حوادث استخراج شده و مورد تجزیه

و درخت تصاامیم در بررساای توابع توزیع و قوانین حاکم بر

و تحلیل قرار گرفت .بر اساس این تحقیق ،سهم قابل توجهی از

عوامل و علل حوادث اساتفاده شده است .این مطالعه نشان داد

حوادث به کارگران جوان دارای تحصاایالت دیپلم با ساان بین

کاه تجهیزاتی همانند خطوط لوله و دریچههای کنترل ،ارح

76تا  72سال و سابقه کاری کمتر از  7سال و همچنین کارگران

ریزی دساااتگااههاایی باا ایمنی و کیفیات باالی نگهداری و

با تجربه کاری بین  9تا  0سال و میزان تحصیالت کمتر از دیپلم

برنامههای نوساااازی میتواند به اور موثر از حوادثی همانند

اختصااا

داشااته اساات] .[Ghousi, 2015اسااماعیلی و

آتش سوزی ،انفجار و مسمومیت ناشی از نشت مواد جلوگیری

همکااران ( )7672باا در نظر گرفتن این موضاااوع که آموزش

کناد .در ضااامن ،اجرای اقاداماات مادیریات ایمنی ،ماانند

کارکنان فرآیندی بساایار وقتگیر و هزینهبر می باشاااد .مدل

آموزشهای ایمنی به کارگران ،اجرای اسااتاندارد بازرساای و

پیشبینی بر اسااااس دادههاای تااریخی ساااازمان و همینطور

ارزیابی ریسااک پرساانل ،عامل مهمی در پیشااگیری از حوادث

ااالعاات و ویژگیهای شاااخصااای کارکنان از جمله سااان،

میباشد] .[Cheng et al. 2013شرکتهای تولیدی میتوانند

مهاارتهاای فنی و تجربه کاری آنان به منظور جلوگیری از

درآمد و سااود قابل توجهی را از اریق ارتقاء کیفیت خدمات

رویگردانی و ترک شایل کارکنان و کاهش کارآیی سازمان ارائه

پس از فروش به دست آورند.

نمودند ].[Esmaieeli,Ghousi and Esmaieeli, 2015

ابراهیمزاده و همکااران ( )7674باه بررسااای یک چارچوب

در پژوهش دیگری میسااتی کوقلو و همکاران ( )7672حوادث

متشکل از تکنولو ی دادهکاوی و برنامه نویسی پویا برای تحلیل

سااقوط از ارتفاع در صاانعت ساااخت و ساااز را با اسااتفاده از

رواب مختلف در میان خرابیهای بخش خودرو پرداختند .مدل

درخت تصاامیم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .در این تحقیق

ارائه شده در ابتدا به جمع آوری دادههای ثبت مناسو میپردازد

با اسااتفاده از الگوریتمهای ساایفایو و کایدو حادثه سااقوط از

مهم و قوانین

ارتفاع تحت مورد واکاوی قرار گرفته و با اساااتفاده از واکاوی

انجمنی را جساااتجو میکنند .از آلگوریتم کا مینز جهت تعیین

قواعد اسااتخراج شااده ،رواب پنهان میان ویژگیها ی مختلف

ارتاباااط بایان خرابیهااای بخشهااای متفاااوت اساااتفاااده

ارائه گردید ].[ Mistikoglu et al. 2015

شد].[Ebrahimzadeh, Mahdavi and Ghousi, 2014

صااااحبی و همکااران ( )7934باا هدف پیش بینی و ارزیابی

در تحقیق دیگری ایزد شاناس و همکاران ( )7674به شناسایی

عوامل موثر بر شاادت تصااادفات عابران پیاده در راههای برون

بیمااران باا هزینه های درمانی باال با اساااتفاده از تکنیکهای

شاهری عوامل مربوط به تصادفات منجر به جراحت و فوت در

دادهکاوی همانند شااابکههای عصااابی و درختهای تصااامیم

اسااتان تهران ای سااالهای  7900الی  7936با اسااتفاده از مدل

پرداختناد .در این تحقیق مجموعاه ای به تعداد  30712پرونده

لوجیات دوتاایی مورد تحلیال قرار دادند .نتایج تحقیق میتواند

پزشکی با مخارج باال مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .این در

مدیران را در شااناخت بهتر ماهیت تصااادفات کمک بساازایی

حاالی اسااات کاه پس از عملیاات پیشپردازش ،ابقه بندی و

نمااید] [Sahebi et al. 2015بشااایر و همکاران ()7670

نرمالسازی دادهها ،مجموعه دادههای پاکسازی شده به کمتر از

سایستم پشتیبان تصمیمی در حوزه سالمت  MDSS1را ارائه

 97164مورد پرونده کاهش یافته و توساا درخت تصاامیم و

بیمارانهای

را بااه خود اختصاااا

و پس از پردازش ،در دو جریان مجزا رواب

کردند .در این تحقیق داده های متنوعی در خصو
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استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در تامین دانش برای یک سیستم.....
و میر مورد

قلبی ،ساراان پستان ،دیابت ،بیماری کبد ،پارکینسون و هپاتیت

سااطوح تحصاایالت و همچنین ساان با میزان مر

با اسااتفاده از درخت تصاامیم ،شاابکه عصاابی و ماشااین بردار

تااییاد قرارگرفت] .[Sami et al. 2013توکلی و همکاران

پشتیبان مورد تحلیل قرار گرفت].[Bashir et al. 2016

( )7674با توجه به اینکه مسااافران ترک سااوار موتورساایکلت

در حوزهی مهندسااای حمل و نقل بعنوان دومین دساااته بندی

شاامل بخش قابل توجهی از قربانیان تصادفات رانندگی هستند

تحقیقات بسیار محدودی انجام شده است .میرآبادی و شریفیان

به بررساای عوامل موثر در شاادت تصااادفات پرداختند .برای

( )7676با تجزیه و تحلیل ااالعات تاریخی در خطوط راه آهن

تجزیه و تحلیل شاادت آساایو مسااافر ترک سااوار در ایران،

ایران و اعمال قوانین انجمنی از تکنیکهای دادهکاوی به منظور

دادههای بیش از یک دوره چهار سااله حدفاصل سالهای 7663

کشف ارتبااات ناشناخته و الگوهای میان داده ها پرداختند .در

تا  7677با اسااتفاده از روش ابقه بندی و درخت رگرساایون

این پژوهش ااالعات مربوط به  0266تصااادف از میان پایگاه

بررساای شااد .نتایج نشااان داد که نوع منطقه ،کاربری زمین ،و

داده تصااادفات بین سااالهای  7330تا  7662انتخاب و مورد

بخش آسایو دیده بدن مصادومین حادثه (همانند سر و گردن)

بررسی قرار گرفت].[ Mirabadi and Sharifian, 2010

موثرترین عوامل بر مر

گوربوز و همکاران ( )7677با توجه به اهمیت موضااوع ایمنی

][Tavakoli, Rabieyan and Besharati, 2014
جیانکین و همکاران ( )7672به تجزیه و تحلیل فاصله زمانی در

در حمل و نقل هوایی و از ارفی رشاد چشمگیر مسافرتهای
هوایی ،تاخیر و لیو پرواز و همینطور بروز حوادث و تصادفات
هوایی و تولید و تجمع حجم زیادی داده و دانش در صااانعت
حمال و نقال هوایی در قاالاو گزارشاااهاای خلبان ،تعمیر و
نگهاداری ،حاادثاه و یاا تااخیر باه پردازش و تجزیه و تحلیل
گزارشهاای یک شااارکت هواپیمایی متعلق به کشاااور ترکیه
پرداختهاند].[Gurbuz, Ozbakir and Yapici, 2011
پاک گوهر و همکاران ( )7677در پژوهشی به بررسی حوادث
راهنمایی و رانندگی در کشااور ایران پرداختند .در این مطالعه
دادههای ترافیکی توسا تکنیکهای دادهکاوی مانند رگرسیون
لجسااتیک ،ابقه بندی و روش رگرساایون مورد بررساای قرار
گرفت] .[Pakgohar et al. 2011اونا و همکاران ( )7677با
توجه به اهمیت ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل و بررساای
رضاایت مشتریان ،از روش درخت رگرسیون که هیچ نیازی به
رابطه اساسی از پیش تعیین شده بین متییرهای مستقل و وابسته
ندارد ،اساااتفاده کردند و به شاااناساااایی عوامل کلیدی موثر بر
کیفیت خدمات حمل و نقل اتوبوسااارانی با توجه به داده های
جمع آوری شاده رضاایت مشتریان سیستم حمل و نقل شهری
گرانادا پرداختند].[Ona, Ona and Calvo, 2012
سامی و همکاران ( )7679به تجزیه و تحلیل دادههای تصادفات
جاادهای در اساااتان فارس به منظور کشاااف الگوهایی که به
پیشگیری یا کاهش تصادفات کمک می کند پرداختند.
دادههاا در این تحقیق باا نرم افزار کلمنتااین مورد واکاوی قرار
گرفت و از جمله نتایج بدسااات آمده ،معنی داری رواب بین

و میر موتور سااایکلت اسااات

تاکسایهای شهر پکن پرداختند و از دادههای  GPS2تاکسیها
اساتفاده کردند .دادهها شامل عملیات روزانه ،محدوده عملیاتی،
محل اقامت رانندگان ،اساتراحت دوره ای و شاخصهای دیگر
بودند .ااالعات بدساات آمده از این بررساای میتواند اساااس
تصامیمگیری در سطر مدیریت عملیاتی حوزه تاکسیرانی پکن
باشد].[Jianqin et al. 2015
واناگ و همکااران ( )7672به بررسااای دادههای رانندگی در
جاادههاای چین پرداختناد .هادف آنها از این تحقیق در ابتدا
خوشهبندی سطوح مختلف رانندگی در ارتباط با خطر ناشی از
تصاااادفات و یافتن عواملی که تا حد زیادی بر ساااطر خطر
رانندگی تاثیر میگذارد .از ابقهبندی و درخت رگرساایون برای
تجزیه و تحلیل دادهها اسااتفاده شااد .نتایج نشااان میدهد که
سارعت باال در هنگام ترمز ،عوامل تحریک آور و نوع تصادف
احتمالی باعث بیشترین اثر در خطرات رانندگی است [Wang
].et al. 2015
وانگ و همکاران ( )7670به بررسی  90پارامتر مرتب با ایمنی
با اسااتفاده از دادههای تقااعها در شااهر آالباما پرداختند .چهار
تاابع عملکرد ایمنی مختلف از جمله رگرسااایون پواساااون،
رگرسااایون دو جملهای منفی ،مدل خطی عمومی و درختان
رگرساایون مورد بررساای و مقایسااه قرار گرفتند .مدل درخت
رگرساایون عملکرد بهتری نساابت به سااایر مدل ها داشااته
اسااات] .[Wang et al. 2016ونگ و همکاران ( )7670به
بررساای ویژگیهای تلفات تصااادفات و عوامل موثر بر آن در
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اردالن بادامی ،روزبه قوسی ،محمد سعیدی مهرآباد
تجزیه و تحلیل ایمنی ترافیک پرداختند .آنان به وسااایله قوانین

بر مبنااای دساااتورالعماال واگااذاری اتوبوس و بهره برداری از

انجمنی این تجزیاه و تحلیال را انجاام دادنااد .از جملاه نتااایج

خطوط اتوبوسارانی شهری و حومه شهری به بخش خصوصی،

بدسات آمده نوشایدن هنگام رانندگی ،سرعت بیش از  46مایل

سایاسات شارکت اتوبوساارانی به سمت خصوصی سازی میل

در سااااعت و اساااتفاده نکردن از دساااتگاهای کنترل ترافیکی

داشاااتاه اسااات و این شااارکات باا پیمانکاران مختلف برای

میباشااد] .[Weng et al. 2016با توجه به این موضااوع که

سرویسدهی در خطوط مختلف قرارداد منعقد کرده است ،ولی

ارائه خدمات حمل و نقل در منااق شاااهری ضاااروری بوده و

این رویکرد با مشاکالتی هم رو به رو بوده است .برخی از این

ساطر درآمد برای رانندگان مهم است کین و همکاران ()7671

شاارکتها اسااتانداردهای الزم را در زمینه های مختلف اعم از

باه بررسااای عوامل موثر بر درآمد رانندگان پرداختند .محققین

زمانبدی خدمتدهی ،اسااتفاده از پرساانل مجرب ،کنترل کیفیت

تعداد  701میلیون ساااطر داده را از  0666تاکسااای در شاااهر

خادماات خود را رعاایات نمیکنناد .در این تحقیق ااالعات

شاانگهای چین بررسی نموده و در پایان یک مدل چند سطحی

تمامی شرکتهای خصوصی که در تهران فعالیت میکنند مورد

از عوامل مهم و تاثیرگذار ارائه نمودند].[Qin et al. 2017

واکاوی قرار داده شده است .با توجه به بررسی مقاالت مختلف

پراتی و همکاران ( )7671به بررساای عوامل پیش بینی شاادت

دادهکاوی مشااخص گردید اک ر تحقیقات انجام شااده در زمینه

تصادفات دوچرخه در ایتالیا پرداختند ،آنها برای این پژوهش از

اعمال تکنیکهای دادهکاوی در حوزههای مهندساای پزشااکی ،

دو تکنیک داده کاوی درخت تصمیم و شبکه بیز استفاده کردند.

دادههااای آموزشااای و خاادمااات پس از فروش واحاادهااای

محققین تعداد  43077تصااادف که حداقل یک دوچرخه سااوار

خودروسازی بوده است و تحقیقات کمی در زمینه حمل و نقل

مجروح شاده اسات را بررسی کردند که مواردی مانند سقوط،

عمومی انجام شده است ،ضمنا تاکنون هیچ تحقیقی در زمینه ی

نوع جااده و نوع وسااایله نقلیه ارف مقابل از مهمترین عوامل

تخلفات شااارکتهای حمل و نقل عمومی ایرانی انجام نشاااده

تااثیرگاذار در شااادت تصاااادفات در این تحقیق محساااوب

اسااات و همچنین در هیچ یک از تحقیقات مرتب گذشاااته در

گردیاادنااد].[Prati, Pietrantoni and Fraboni, 2017

ایران از دادههای جمعآوری شده با سیستم  GPSاستفاده نشده

باا بررسااای ادبیاات تحقیق و مقاالت و مطالعات انجام شاااده

اسااات .ضااامنا در هیچ یک از تحقیقات حوزه تحلیل عملکرد

مشااخص گردیده اساات که در هیچیک از پژوهش های انجام

انساااانی نیز از تکنیاکهای دادهکاوی بعنوان مدلهای پیشبینی

شااده ،داده های  GPSبرای ارزیابی پیمانکاران در حوزه حمل

استفاده نشده است.

و نقل شاااهری اساااتفاده نگردیده اسااات و همچنین در ایران
پژوهشی در زمینه تخلفات رانندگی رانندگان شرکت اتوبوسرانی
صورت نگرفته است.
با توسااعه روز افزون شااهرها ،امروزه حمل و نقل

 .3متدولوژی تحقیق
در این تحقیق متدولو ی کریسااا  -دی ام 9بعنوان متدولو ی

عمومی به عنوان یکی از ضااروریترین انواع خدمات

تحقیق مورد توجه قرار گرفت .این متدولو ی روشی توانمند و

شاهری ،راهگشاای بسایاری از مشاکالت زندگی در

منعطف جهت ارتقای دادهکاوی در حل مسائل سازمانی است.

کالن شاهرهایی همانند شاهرتهران ،درخصاو

ترافیک و

آلودگی هوا میباشد.
شااهرتهران با توجه به اینکه یکی از پرجمعیتترین شااهرهای
جهان اسااات ،کیفیت حمل و نقل عمومی از اهمیت بسااازایی
برخوردار است و باید توجه ویژه ای به این حوزه ،به خصو
ارزیاابی عملکرد واحادهاای زیرمجموعه آن همانند شااارکت
اتوبوسااارانی تهران مد نظر قرار داد .در ساااالیان اخیر با توجه
ضرورت ارتقای سطر کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان،

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی967 )93:

شکل  .1چرخه داده کاوی با مدل کریسپ

استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در تامین دانش برای یک سیستم.....
باا توجااه باه این روش ،یاک پرو ه دادهکاااوی چرخاه عمری

کااوی تجزیاه و تحلیال داده هاای تولید شاااده در شااارکت

متشاکل از شش گام دارد] .[Weng et al. 2016مدل فرآیند

اتوبوسارانی جهت پاساخگویی به این ساوال است که عملکرد

کریسا

که در شکل شماره یک مشاهده میشود .نمایش کلی

از چرخاه پرو ههاای دادهکاوی اسااات که در برگیرنده مراحل

پیماانکاران و رانندگان زیر مجموعه این شااارکتهای پیمانکاری
ارزیابی و رتبه بندی گردند .این فرآیند بایسااتی قادر باشااد که
پیمانکارانی را که عملکرد مناسابی ندارند را شااناسایی نموده و

پرو ه و ارتباط بین آنها اسات .این متدلو ی شااامل شش گام

نتایج حاصل از این واکاوی ،پیمانکاران با عملکرد و کارآیی باال

می باشاد که در ادامه به معرفی و بررسی آنها پرداخته خواهد

را انتخاب نموده و شرکت اتوبوسرانی را در راستای هدف غایی

شد.

یعنی ارتقاء رضایتمندی مشتریان سو دهد.

 1-3درک کسب و کار

ابق آخرین ااالعات اعالم شده در فروردین  7934این شرکت

اولین مرحله از چرخه کریسا  ،درک کسااو و کار اساات .در

دارای  42خ در بخش عمومی و  732خ در بخش خصوصی

این مرحله کارفرما مشاااکل ساااازمان و کساااو و کار خود را

و  76خ تندرو است که این خطوط  ایستگاه را پوشش

شناسایی نموده و به تیم دادهکاوی گزارش میدهد.

میدهند ،این شااارکت دارای  0063نفر پرسااانل اعم از راننده،

این یک واقعیت اسات که مدیران سازمانها تا زمانی که نتوانند

عوامال فنی ،عوامل بهره برداری و ساااایر(ساااتادی ،خدماتی،

وضاعیت واحدهای زیرنظر خود را با اساتفاده از شاخص های

پشااتیبانی ) می باشااد .هجده شاارکت در بخش خصااوصاای با

مناسااو اندازه گیری نمایند ،قطعا مدیریت این مجموعه ها کار

اتوبوسارانی تهران در حال همکاری هستند و وییفه جابهجایی

بسااایاار دشاااواری خواهاد بود .در این راساااتاا باا توجه به

مسافران در کالن شهر تهران را بر عهده دارند.

نارضااایتیهای اعالم شااده مردم در سااامانه اتوبوساارانی تهران،

 2-3شناخت دادهها

مدیران شاارکت را بر آن داشاات تا به دنبال پاسااخگویی به این

مجموعه دادههای مورد اسااتفاده در تحقیق ،میزان تخلفات بین

ساااوال باشاااند که چگونه میتوانند عملکرد پیمانکاران خود را

سال های  7937تا  7934اتوبوس های بخش خصوصی شرکت

ارزیابی نموده و داده های تولید شاااده از فعالیتهای پیمانکاران

اتوبوسارانی تهران شامل  0266سطراست  .ویژگیهای داده های

شااارکت اتوبوسااارانی و رانندگان زیرمجموعه این شااارکتهای

ورودی شاامل نام شرکت متخلف ،کد تخلف انجام شده ،زمان

پیماانکااری را مورد اساااتفااده قرار داده و باه تبع این ارزیابی

وقوع تخلف ،تعداد اتوبوس هر شاارکت در هر سااال ،همچنین

قرارداد پیماانکاارانی کاه خودشاااان و یا رانندگان آنها مرتکو

شارکت اتوبوسرانی برای تخلفاتی که توس راننده و یا شرکت

تخلف شده اند را تمدید ننمایند.

انجام می شااود به صااورت جداگانه امتیاز منفی در نظر گرفته

به همین منظور در این تحقیق اسااتفاده از تکنیکهای متنوع داده

است ،که هر کدام را به اختصار شرح داده میشود:

کااوی مورد توجه قرار گرفت .هدف اساااتفاده از رویکرد داده
جدول  .7معرفی داده ها
ردیف

داده های ثبت شده

شرح

1

نام شرکت

نام شرکت متخلف را نشان میدهد

2

زمان وقوع

زمان دقیق تخلف را معین میکند

3

درجه تخلف

میزان اهمیت تخلف را نشان میدهد

4

امتیاز منفی شرکت

میزان امتیاز منفی شرکت را بر حسب نوع تخلف را نشان میدهد

5

امتیاز منفی راننده

میزان امتیاز منفی راننده را بر حسب نوع تخلف را نشان میدهد

6

کد تخلف

تخلفات به صورت کد سه رقمی ثبت شدهاند

7

تعداد اتوبوسهای هر شرکت

تعداد اتوبوسهای هر شرکت پیمانکار را نشان میدهد
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اردالن بادامی ،روزبه قوسی ،محمد سعیدی مهرآباد
 1-2-3ناام شاارکات :ناام شااارکت متخلف تحت قرارداد

چه فصلی رخ داده است ،این فیلد با توجه به تاریخ دقیق وقوع

اتوبوسرانی تهران را نشان میدهد ،این یک فیلد اسمی است که

تخلف بدست آمده است.

شامل  70شرکت میباشند.

ماه وقوع تخلف :این ویژگی نشاااان میدهد که تخلف در چه

 2-2-3زمان وقوع :زمان دقیق وقوع تخلف بر حسااو سال،

ماهی رخ داده است ،این ویژگی نشان دهنده تاریخ دقیق وقوع

ماه و روز را نشان میدهد .این فیلد به صورت عددی است.

تخلف است .استفاده از فیلدها و ویژگیهای موجود در داده های

 3-2-3درجه تخلف :نشااان دهنده میزان اهمیت تخلف انجام

تحقیق و یا ساخت ویژگی های جدید که بطور م ال میتوان به

شده است که درجه یک(اهمیت باال) ،درجه دو(اهمیت متوس )

ساال ،فصال و ماه وقوع تخلف رانندگان وابساته به هر شرکت

و درجه سااه(اهمیت پایینتر) اساات .این فیلد نیز همانند زمان

پیمانکار نیز اشاااره نمود ،این امکان را فراهم مینماید که وقوع

وقوع از نوع عددی است.

تخلفات و امتیاز منفی رانندگان و شااارکت پیمانکار را از منظر

 4-2-3امتیاز منفی شرکت :در این فیلد شرکت اتوبوسرانی بر

زمانی نیز اشاااره نمود و شاااید بتوان برای زمان هایی که تواتر

حسو نوع تخلف شرکت پیمانکار ،امتیاز منفی برای شرکت در

این تخلفات افزایش می یابد ،راهکار های اصاااالحی مناسااابی

نظر گرفته و این فیلد بصورت عددی است.

پیشنهاد نمود.

 5-2-3امتیاز منفی راننده :شارکت اتوبوسرانی برای تخلفاتی

امتیاز منفی شاارکت ،راننده و تعداد اتوبوس :با توجه به این که

که راننده مرتکو شاده اسات بر حسو نوع تخلف امتیاز منفی
منظور مینماید .این فیلد از نوع عددی است.
 6-2-3کد تخلف :تخلفات در شاارکت اتوبوساارانی تهران به
صورت کد در قالو یک عدد سه رقمی ثبت میگردد.
 7-2-3تعاداد اتوبوسهاای هر شاارکات :تعااداد اتوبوس
شارکتها در هر ساال نشان داده شده است که این فیلد عددی

تعداد اتوبوس متعلق به شاارکتها دارای مقادیر متنوعی اساات،
2

فرآیند نرمالسازی بوسیله نرمافزار متلو انجام شد.
هماناور که در شاکل دو نشاان داده شده است ابتدا الگوریتم
مشاخص میکند تخلف را اتویوسران و یا شرکت مرتکو شده
اساات و در ادامه نام شاارکت ،سااال وقوع و تعداد اتوبوس آن
شرکت را مشخص میکند.

است.

 3-3پیش پردازش دادهها
کلیه عملیاتی که باعث آمادهسازی مجموعه دادهها جهت ورود
به نرمافزار و شااروع فرآیند مدلسااازی را شااامل میشااود را
پیشپردازش دادهها گویند .پنج مرحله در آماده سازی دادهها از
جمله انتخاب دادهها ،تمیز کردن دادهها ،سااخت و ساز دادهها،
یکپارچه سازی دادهها و قالو بندی دادهها اهمیت بسزایی دارد.
برای ورود داده ها به نرم افزار کلمنتاین 4باید اقداماتی بر روی
دادهها انجام شااود .به این منظور با بررساای و ارزیابی دادههای
موجود ،سال و فصل و ماه وقوع تخلف بدست آمد .همچنین با
توجاه باه تعاداد اتوبوسهاای هر شااارکات و نیز امتیاز منفی
شرکتها و رانندگان کیفیت عملکردی آنان در پنج سطر بخش
بندی شاد .سال وقوع تخلف :این ویژگی به سال وقوع تخلف

شکل  .2روند نرمال سازی در نرم افزار متلب
با توجه به امتیاز منفی تخلف و تعداد اتوبوس متعلق به هر یک
از شرکتهای پیمانکار متخلف ،عدد بدست آمده که نشان دهنده
کیفیت عملکرد شرکت پیمانکار به پنج سطر ()A,B,C,D,E
دساتهبندی میگردد .الزم به توضیر است که بیشتر شرکتهای
مورد بررسی مطابق شکل پنج در ردهی  Aقرار گرفته اند.

اشاره مینماید و با بررسی زمان وقوع تخلف ها حاصل میشود
.فصاال وقوع :این ویژگی نشااان دهنده این اساات که تخلف در
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استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در تامین دانش برای یک سیستم.....
 7-4-9الگوریتم جی آر ای
این الگوریتم بعنوان یکی از الگوریتمهای روش قوانین انجمنی
محسوب میگردد .هریک از قواعد استخراج شده توس
الگوریتمهای قوانین انجمنی با سه شاخص پشتیبان ،اامینان و
لیفت ارزشیابی میگردند .شاخص های پشتیبان و اامینان در
خصو
شکل  .9رتبه بندی فراوانی شرکتها بر حسو سال

مفید بودن و اامینان از قاعده کشف شده از میان داده

های موجود در قالو جذابیت و میزان اهمیت آن قاعده ایهار

 4-3مدل سازی

نظر مینماید .درنظر گرفتن همزمان شاخص های پشتیبان و

جهت ساخت مدلی از دادههای شرکت اتوبوسرانی از تکنیکهای

اامینان باعث ایجاد شاخص لیفت میشود که بر اساس ادبیات

مختلف دادهکاوی نظیر جی آر ای و سی فایو استفاده گردید.

تحقیق قواعدی که میزان لیفت باالی یک دارند میتوانند بعنوان

الگوریتم جی آر ای از دسته قوانین تالزمی وسی فایو مربوط به

قواعد قابل قبول برای ارزیابی و بررساای مسالاااه تحقیق مورد

درخت تصمیم می باشند .در این تحقیق از هر دو روش قوانین

توجه قرار گیرند .این در حالیاست که حداقل مقادیر شاخص

تالزمی و دسته بندی استفاده شده است و در بین  70شرکت

های پشااتیبان و اامینان نیز در این تحقیق بترتیو 76درصااد و

پیمانکار دو شرکت (الف) و (ب) در هر دو روش جزء شرکتهای

 16درصد منظور گردیده است].[Ghousi. 2015
این الگوریتم میتواناد ،قواعادی را کاه در مجموعه دادهها به

با تخلف باال تعیین شدند.

دفعات رخ داده است ،پیدا نموده و به صورت قواعدی جداگانه
در اختیار تصاامیم گیرندگان و مدیران قرار دهد .شااارکتهای
الف و ب ،با توجه به درخت تصااامیم نیز عملکرد نامناسااابی
داشااتهاند در قواعد بدساات آمده از الگوریتم جی آر ای نیز به
آنها اشااره شده شده است .بعالوه این شرکتها تخلفات مختلفی

شکل  .4نمایی از نرم افزار کلمنتاین

مرتکو شده اندکه در ادامه به چند نمونه

را در فصاولی خا

از قواعد بدست آمده اشاره میگردد
جدول  .2نمونه ای از قواعد انجمنی استخراج شده
ردیف

تالی/پیرو

7

نام شعبه :الف

7

نام شعبه :الف

9

نام شعبه :الف

مقدم
فصل وقوع :بهار

پشتیبان

اطمینان

لیفت

6/90

%766

92/00

کد تخلف942 :
امتیاز منفی شرکت()E
فصل وقوع :تابستان

6/90

%766

92/00

کد تخلف942 :
امتیاز منفی شرکت()E
فصل وقوع :تابستان

6/93

%766

92/00

کد تخلف971 :
امتیاز منفی شرکت()E
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اردالن بادامی ،روزبه قوسی ،محمد سعیدی مهرآباد
4

نام شعبه :ب

2

نام شعبه :ب

0

نام شعبه :ب

6/67

فصل وقوع :پاییز

%766

47/27

کد تخلف777 :
امتیاز منفی شرکت()E
6/67

فصل وقوع :تابستان

%766

47/27

کد تخلف747 :
امتیاز منفی شرکت()E
6/67

فصل وقوع :زمستان

%766

47/27

کد تخلف942 :
امتیاز منفی شرکت()D
قاعده شااماره  : 1این قاعده نشااان می دهد در صااورتیکه در

معیار لیفت  % 47/27باشاااد ،شااارکت متخلف ،شااارکت ب

فصل بهار  ،تخلف ( 942عدم رعایت برنامه فعالیت در خطوط،

محسوب میگردد .

سااعت کار روزانه و یا زمانبندی سرفاصله حرکت ناوگان برابر

قاعده شااماره  : 5این قاعده نشااان میدهد که اگر در فصاال

مقررات اتوبوساارانی و شاارکت در روزهای غیر تعطیل) اتفا

تابسااتان  ،تخلف ( 747عدم رعایت برنامه فعالیت در خطوط و

بیافتد و امتیاز منفی شرکت دارای رتبه  Eباشد ،با معیار پشتیبان

یا زمانبندی سارفاصله حرکت ناوگان برابر مقررات اتوبوسرانی

 %6/90و اامینان  %766و لیفت  %92/00باشد ،شرکت متخلف،

و شرکت در روزهای تعطیل و ایام کشیک) اتفا بیافتد و امتیاز

شرکت الف می باشد .

منفی شرکت دارای رتبه  Eباشد ،با معیار های پشتیبان ،اامینان

قاعده شاماره  : 2این قاعده نشان دهنده این است که اگر در
فصااال تابساااتان  ،تخلف ( 942عدم رعایت برنامه فعالیت در

و لیفات بترتیو  %6/67و  %766و  %47/27شااارکت متخلف،
شرکت ب است .

خطوط ،ساااعت کار روزانه و یا زمانبندی ساارفاصااله حرکت

قاعده شااماره  : 6این قاعده نشااان میدهد که اگر در فصاال

ناوگان برابر مقررات اتوبوسااارانی و شااارکت در روزهای غیر

زمساااتان  ،تخلف ( 942عدم رعایت برنامه فعالیت در خطوط،

تعطیل) اتفا بیافتد و امتیاز منفی شرکت دارای رتبه  Eباشد ،با

ساعت کار روزانه و یا زمانبندی سر فاصله حرکت ناوگان برابر

معیار پشاتیبان  %6/90و اامینان  %766و لیفت  %92/00باشاد،
شرکت متخلف ،شرکت الف می باشد .
قاعده شااماره  : 3این قاعده نشااان می دهد که اگر در فصاال
تاابساااتان  ،تخلف ( 971عدم توجه به اخطار کتبی و تذکرات
بازرساان و مسائولین ریرب ) اتفا بیافتد و امتیاز منفی شرکت
دارای رتبه  Eباشااد ،با معیار پشااتیبان  %6/93و معیار اامینان
 %766و معیار لیفت  % 92/00باشاد ،شارکت متخلف ،شاارکت
الف محسوب میگردد.

مقررات اتوبوساارانی و شاارکت در روزهای غیر تعطیل) اتفا
بیافتد و امتیاز منفی شرکت دارای رتبه  Dباشد ،با معیار پشتیبان
 %6/67و معیاار اامینان  %766و معیار لیفت  % 92/00باشاااد،
شاارکت متخلف ،شاارکت ب می باشااد  .همانطوریکه با مرور
قواعد مکشوفه توس

الگوریتم جی آر آی در جدول شماره 7

مالحظه میگردد ،از میان سااایر شاارکتهای پیمانکار ،شاارکتهای
الف و ب جزء پیمانکاران پرتخلف میباشند و این در حالیست
که که در بررسای درخت تصمیم نیز به این موضوع اشاره شده
اسات .این دانش کشف شده میتواند در فرآیند ارزیابی عملکرد

قاعده شماره  : 4این قاعده نشان میدهد که اگر در فصل پاییز

پیمانکاران شاارکت اتوبوساارانی در کنار سااایر موارد ،جهت

 ،تخلف ( 777حمل مسافر در محلی غیر از مسیر تعیین شده

تمادیاد قرارداد پیماانکااران باا عملکرد مطلوب و عدم تمدید

توس اتوبوسرانی) اتفا بیافتد و امتیاز منفی شرکت دارای رتبه

قرارداد پیمانکاران فاقد عملکرد مطلوب مورد توجه قرار گیرد.

 Eباشد ،با معیار پشتیبان  %6/67و معیار اامینان  %766و
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استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در تامین دانش برای یک سیستم.....
 2-4-3درخت تصمیم

در سطر دوم این شاخه درجه تخلف قرار دارد ،در تخلفاتی که

یکی از مزیتهای درخت تصمیم بعنوان یکی از روشهای دسته

با درجه دو و ساه رخ داده اند  %766رده امتیاز منفی شرکت E

بندی این اسااات که میزان اهمیت عوامل تاثیرگذار را نشاااان

بوده است.

میدهد و این عوامل را در تشکیل درخت تصمیم اولویت بندی
کرده و نیز میتواند ابزاری برای پیش بینی آینده باشاااد .در این
مرحله از تحقیق تالش شده است امتیاز منفی شرکت رتبه بندی
شاااده(هدف) براسااااس نام شااارکت(متییر ورودی) ،فصااال
وقوع(متییر ورودی) ،ماااه وقوع تخلف(متییر ورودی) ،کااد
تخلف(متییر ورودی) پیشبینی شود.
از بین  70شرکت خصوصی ،زیرمجموعه شرکت اتوبوسرانی
شهر تهران ،دو شرکت الف و ب در سطر امتیاز منفی) (Eاز
نظرتخلفات شرکت و رانندگان شان قرار گرفتند.

 -2شاارکت  : :همان اور که در شاااکل  2نمایان اسااات
 7/93درصاد از تخلفات مربوط به این شرکت می باشد و %26
از امتیاز منفی شرکت دارای رتبه  Eو بیش از  %94از آن در رده
 Dاست.
در سطر دوم این شاخه درجه تخلف قرار دارد ،که درجات
تخلف یک و دو در رده  Eو درجه تخلف سه در رده  Dقرار
دارد .هماناورکه در شکل  2مالحظه میگردد ،شرکتهای الف و
ب جزء شرکتهای با میزان تخلف باال و امتیاز منفی  Eو D
محسوب شده و این قاعده کشف شده در درخت تصمیم میتواند
در روند ارزیابی پیمانکاران مورد استفاده قرارگیرد.

 5-3ارزیابی
در این مرحله از مدل کریسااا

دی ام ،بمنظور ارزیابی قواعد

کشااف شااده توساا الگوریتمهای جی آر آی بعنوان یکی از
روشاهای قوانین انجمنی الزم اسات از شاااخص های پشتیبان،
اامینان و لیفت استفاده نماییم.
اما در مورد ارزیابی درخت ایجاد شااده توس ا مدل ساای فایو
بعنوان یکی از مدلهای روش دسااته بندی الزم اساات داده های
مسااله به دو دساته آموزشای و آزمایشای تقسایم بندی شده و
ضااامن تعیین میزان دقات پیش بینی مدل سااای فایو ،از دیگر
شکل  .2نمونهای از درخت تصمیم تحقیق

مدلهای موجود در حوزه ی دسااته بندی میتوان دقت مدل بکار

مطابق شکل شماره  2بمنظور تحلیل درخت تصمیم در ابتدا از
سااطر صاافر امتیاز منفی شاارکت (رتبه بندی) شااروع میکنیم.
همان اور که در شااکل هفت مالحظه میگردد ،در بیش از %03
از تخلفات امتیاز منفی شرکت ها در رده  Aبوده است.
در سطر یک نام شرکتها نشان داده شده است ،در این تحقیق
دو شااخه مهم از این ساطر بررساای شده است که دو شرکت
(الف) و (ب) رتبه امتیاز منفی  Eداشته اند.
 -1شرکت الف  :همان اور که در شکل چهار نشان داده شده
است این شرکت  7/34درصد از تخلفات را به خود اختصا
داده است و بیش از  %30از تخلفات آن در رده  Eبوده است.

رفته در تحقیق را تعیین نمود.
هدف از این مرحله ،پاسااخ به این ساااوال اسااات که آیا مدل
انتخاابی ،ماا را باه هدفی که در مرحله اول تعیین کرده ایم می
رسااند یا خیر در حقیقت صحت نتایج و اهداف داده کاوی با
دیدگاه و نقطه نظر ساازمانی ارزیابی می گردد تا مشخص شود
نتایج بدساات آمده برای ادامه کار مناسااو اساات و یا باید در
مراحل پیشین تجدید نظر گردد].[Chapman et al. 2000
در این بخش میزان دقت الگوریتم سی فایو بعنوان مدل تحقیق
با مدل شابکه عصاابی مقایساه گردید ،که نتیجه اعتبارساانجی و
صااحت مدل تحقیق با اسااتفاده از الگوریتم  C5معادل 09/09
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اردالن بادامی ،روزبه قوسی ،محمد سعیدی مهرآباد
درصد و شبکه عصبی  13/32درصد را نشان داد ،که این میزان

سطر کیفیت ارایه خدمات شوند .مدیران سازمانهای مختلف با

صحت نتایج پیش بینی حاصل از مدل را تایید مینماید.

ارزیاابی کاارکناان و ساااازماان خود میتوانند کیفیت خدمات
سازمان خود را افزایش دهند و این باعث رضایت بیشترمشتریان

 6-3پیادهسازی و توسعه

و در نتیجه افزایش بهروری و عایدی سازمان میگردد.

در این مرحله از نتایج و قواعد بدست آمده از الگوریتم قوانین

در این پژوهش برای اولین بار از داده های  GPSبرای ارزیابی

انجمنی و درخت تصمیم که در قسمت مدلسازی بدست آمده

عملکرد پیمانکاران وابساته به شرکت اتوبوسرانی تهران استفاده

است استفاده میکنیم .مدیران سازمان میتوانند از این ااالعات

شده است .با توجه به فراوانی بروز تخلفات در برخی فصلهای

بدسااات آمده برای چشااامانداز آینده و نیز ارح قوانین جدید

سااال میتوان در آن فصااول ،نظارت بیشااتری بر روی رانندگان

اساتفاده کنند .همچنین این نتایج میتواند در تصمیمگیری جهت

شااارکات اعمال نمود .همچنین با توجه به تخلفاتی که بیش از

تمدید قرارداد شاارکتهای خصااوصاای پیمانکار تحت نظارت

ساااایر تخلفاات رخ داده اسااات یا تخلفات مهم و حادثه خیز

شارکت اتوبوسرانی راه گشا بوده و باعث حذف شرکتهای با

میتوانناد جرائم خاصااای را در نظر گرفت .بعالوه با برگزاری

میزان کارآیی پایین و تمدید قرارداد شرکتهای با میزان کارآیی

کالسهااای آموزشااای ویژه اتوبوسااارانااان و عواماال کنترل

بااال میشاااود .هماانطوریکاه مالحظه میگردد بعنوان نمونه با

شااارکاتهاای مذبور از بروز و تعدد این تخلفات کاسااات و

بررساای تمامی ااالعات و نتایج بدساات آمده از الگوریتمهای

درجهت ارتقا کیفیت سارویس دهی به شهروندان محترم از آن

قوانین انجمنی و دسااته بندی بصااورت قواعد کشااف شااده و

بهره برد.

درخت تصاامیم در خصااو

پیمانکاران شاارکت اتوبوساارانی،

قطع همکاری شاارکتهای الف و ب با شاارکت اتوبوساارانی

 .5پی نوشتها

ضروری به نظر میرسد.

1- Medical Decision Support Systems
که جاری سازی و

2- Global Positioning System

توساااعاه اسااات ،هادف از انجام این مدل ،کشاااف قواعد و

3- Crisp DM

رویدادهای بحرانی ونامطلوب اساات که در بصااورت دانش در

4- Clementine SPSS-12.0

اختیاار تحلیال گران و تصااامیم گیرندگان و به تعبیری مدیران

5- Matlab

به هر حال در آخرین مرحله مدل کریسا

عالی سازمانها قرار میگیرد تا با استفاده از این قواعد نامطلوب با
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ارتقاء بخشاایده و ضاامن راهبری سااازمان با ثبات و پایداری

 -صاااحبی ،سااینا ،میربها ،بابک ،ماهپور ،علیرضااا و نوروز

باالتر ،رضایت مشتریان مجموعه خود را افزایش دهند.

علیایی ،محمد حساین ( ")1334ارائه مدل پیش بینی شدت

تواتر باال قابلیت اامینان تصمیم های خود را به حداک ر ممکن

 .4نتیجه گیری
در تمامی سااازمانها بصااورت مسااتمر میزان قابل توجهی داده
تولید و بر روی هم انباشاااته میشاااود .در صاااورتیکه بتوانیم با
اساتفاده از روشهای مختلف داده کاوی داده ها را مورد واکاوی
و تجزیه و تحلیل قرار دهیم ،دانش استخراج شده از درون داده
ها میتواند در تصاامیم گیری های درون س اازمان مورد اسااتفاده
قرار گیرد ،و عمال در تامین دانش برای اتخار تصااامیم مدیران
عالی ساازمان در ساطوح مختلف ساازمانی راه گشاا باشد .زیر
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استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در تامین دانش برای یک سیستم.....
اردالن بادامی ،درجه کارشناسی خود در رشته مهندسی صنایع را در سال  7937از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد فیروزکوه و درجه کارشناسی ارشد خود در رشته مهندسی صنایع – صنایع را در سال  7934از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عال قه ایشان تجزیه و
تحلیل داده های مهندسی در حوزه ها ی کاربردی مهندسی صنایع است.

روزبه قوسی ،درجه دکتری خود در رشته مهندسی صنایع را در سال  7937از دانشگاه علم و صنعت
ایران اخذ نمود .در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت
ایران است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مدیریت ریسک ،تجزیه و تحلیل داده ها ،داده کاوی
و کشف دانش ،مدلسازی فازی و کاربرد آن در حوزه مهندسی صنایع و عارضه یابی واحدهای صنعتی
است.

محمد سعیدی مهرآباد ،درجه دکتری خود در رشته مهندسی صنایع را در سال  7917از دانشگاه
ویرجینیای غربی کشور آمریکا اخذ نمود .وی از سال  7917تاکنون عضو هیات علمی دانشکده مهندسی
صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه نامبرده مدل سازی سیستم
های تولید سلولی ،تحلیل و بررسی اقتصادی هزینه های تولید و قابلیت اامینان محصول و مدل سازی
ریاضی فرایندهای ساخت و بهینه سازی آنهاست
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