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دادهکاوی ،پایگاهها و مجموعههای حجیم دادهها را در پی کشف واستخراج دانش ،مورد تحلیل و کند و
کاوهای ماشینی (و نیمهماشینی) قرار میدهد .این گونه مطالعات و کاوشها را به واقع میتوان همان
امتداد و استمرار دانش کهن و همه جا گیر آمار دانست .تفاوت عمده در مقیاس ،وسعت و گوناگونی
زمینهها و کاربردها ،و نیز ابعاد و اندازههای دادههای امروزین است که شیوههای ماشینی مربوط به
یادگیری ،مدلسازی ،و آموزش را طلب مینماید.
اصطالح  Data Miningهمان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص میشود به مفهوم
استخراج اطالعات نهان و یا الگوها وروابط مشخص در حجم زیادی از دادهها در یک یا چند بانک اطالعاتی
بزرگ است.
بسیاری از شرکتها و موسسات دارای حجم انبوهی از اطالعات هستند .تکنیکهای دادهکاوی به طور
تاریخی به گونهای گسترش یافتهاند که به سادگی میتوان آنها را بر ابزارهای نرمافزاری امروزی تطبیق
داده و از اطالعات جمع آوری شده بهترین بهره را برد .در صورتی که سیستمهای  Data Miningبر
روی سکوهای Client/Serverقوی نصب شده باشد و دسترسی به بانکهای اطالعاتی بزرگ فراهم
باشد ،میتوان به سواالتی از قبیل :کدامیک از مشتریان ممکن است خریدار کدامیک از محصوالت آینده
شرکت باشند ،چرا ،در کدام مقطع زمانی و بسیاری از موارد مشابه پاسخ داد.
مسئله این است که اعمال الگوریتم های داده کاوی روی مجموعه داده های نفتی تا چه حد می تواند به
مدیران در جهت اخذ تصمیمات دقیق و پیش بینی شده کمک کند؟
داده کاوی به بهره گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل دادهها به منظور کشف الگوها و روابط معتبری که تا
کنون ناشناخته بودهاند اطالق میشود .این ابزارها ممکن است مدلهای آماری ،الگوریتمهای ریاضی و
روشهای یاد گیرنده )(Machine Laming Methodباشند که کار این خود را به صورت خودکار و
بر اساس تجربهای که از طریق شبکههای عصبی ) (Neural Networksیا درختهای تصمیم گیری
)(Decision Treesبه دست میآورند بهبود میبخشد .داده کاوی منحصر به گردآوری و مدیریت
دادهها نبوده و تجزیه و تحلیل اطالعات و پیش بینی را نیز شامل میشود برنامههای کاربردی که با بررسی
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فایلهای متن یا چند رسانهای به کاوش دادهها می پردازند پارامترهای گوناگونی را در نظر میگیرد که
عبارت اند از:
*رابطه  (Association):الگوهایی که بر اساس آن یک رویداد به دیگری مربوط میشود مثال خرید قلم
به خرید کاغذ.
 ترتیب ) (Sequenceالگویی که به تجزیه و تحلیل توالی رویدادها پرداخته و مشخص میکند
کدام رویداد ،رویدادهای دیگری را در پی دارد مثال تولد یک نوزاد و خرید پوشاک.
 دسته بندی ) (Classificationشناسایی الگوهای جدید مثال همزمانی خرید چسب و پوشه
 خوشه بندی) (Clusteringکشف و مستند سازی مجموعهای از حقایق ناشناخته مثال موقعیت
جغرافیایی خرید محصولی با مارک خاص
 پیش بینی) (Forecastingکشف الگوهایی که بر اساس آنها پیش بینی قابل قبولی از
رویدادهای آتی ارایه می شود ،مثال رابطه عضویت در یک باشگاه ورزشی با شرکت ذر کالسهای
ورزشی.
برنامههای کاربردی که در زمینه تجزیه و تحلیل اطالعات به کار میروند از امکاناتی چون پرس و جوی
ساخت یافته ) (Structured queryکه در بسیاری از بانکهای اطالعاتی یافت میشود و از ابزارهای
تجزیه و تحلیل آماری برخوردارند اما برنامههای مربوط به داده کاوی در عین برخورداری از این قابلیتها
از نظر نوع با آنها تفاوت دارند .بسیاری از ابزارهای ساده برای تجزیه و تحلیل دادهها روشی بر پایه راستی
آزمایی) (verificationرا به کار میبرند که در آن فرضیهای بسط داده شده آنگاه دادهها برای تایید یا رد
آن بررسی میشوند .به طور مثال ممکن است این نظریه مطرح شود که فردی که یک چکش خریده حتماً
یک بسته میخ هم خواهد خرید .کارایی این روش به میزان خالقیت کاربر برای ارایه فرضیههای متنوع و
همچنین ساختار برنامه بکار رفته بستگی دارد .در مقابل در داده کاوی روشهایی برای کشف روابط بکار
برده میشوند و به کمک الگوریتمهایی روابط چند بعدی بین دادهها تشخیص داده شده و آنهایی که یکتا
)(uniqueیا رایج هستند شناسایی میشوند .به طور مثال در یک فروشگاه سختافزار ممکن است بین
خرید ابزار توسط مشتریان با تملک خانه شخصی یا نوع خودرو ،سن ،شغل ،میزان درآمد یا فاصله محل
اقامت آنها با فروشگاه رابطهای برقرار شود.
در نتیجه قابلیت های پیچیده اش برای موفقیت در تمرین داده کاوی دو مقدمه مهم است یکی فرمول
واضحی از مشکل که قابل حل باشد و دیگری دسترسی به داده متناسب .بعضی از ناظران داده کاوی را
مرحلهای در روند کشف دانش در پایگاه دادهها میدانند  (KDD).مراحل دیگری در روند  KDDبه
صورت تساعدی شامل ،پاکسازی داده ،انتخاب داده انتقال داده ،داده کاوی ،الگوی ارزیابی ،و عرضه دانش
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میباشد .بسیاری از پیشرفت ها در تکنولوژی و فرآیندهای تجاری بر رشد عالقه مندی به داده کاوی در
بخشهای خصوصی و عمومی سهمی داشتهاند .بعضی از این تغییرات شامل:
 رشد شبکههای کامپیوتری که در ارتباط برقرار کردن پایگاهها داده مورد استفاده قرار میگیرند.
 توسعه افزایش تکنیکهایی بر پایه جستجو مثل شبکههای عصبی و الگوریتمهای پیشرفته.
 گسترش مدل محاسبه کالینت سروری که به کاربران اجازه دسترسی به منابع دادههای متمرکز
شده را از روی دسک تاپ میدهد.
 و افزایش توانایی به تلفیق داده از منابع غیر متناجس به یک منبع قابل جستجو میباشد.
عالوه بر پیشرفت ابزارهای مدیریت داده ،افزایش قابلیت دسترسی به داده و کاهش نرخ نگهداری داده
نقش ایفا می کند .در طول چند سال گذشته افزایش سریع جمع آوری و نگه داری حجم اطالعات وجود
داشتهاست .با پیشنهادهای برخی از ناظران مبنی بر آنکه کمیت دادههای دنیا به طور تخمینی هر ساله
دوبرابر میگردد .در همین زمان هزینه ذخیره سازی دادهها بطور قابل توجهی از دالر برای هر مگابایت به
پنی برای مگابایت کاهش پیدا کردهاست .مطابقا قدرت محاسبهها در هر  ۴۲ – ۸۱ماه به دوبرابر ارتقاء
پیدا کردهاست این در حالی است که هزینه قدرت محاسبه رو به کاهش است.
با توجه به توضیحات باال ،بکارگیری الگوریتم های داده کاوی بر روی مجموعه داده های استاندارد نفتی
می تواند در تصمیم سازی مدیران بسیار نقش فعال داشته باشد .همچنین از حجم داده های ذخیره شده
غیر مفید در پایگاه های داده کم شده و سرعت محاسبات و نرم افزارهایی که از این داده ها استفاده می
کنند افزایش خواهد یافت .این پیشنهاد می تواند بطور قابل توجهی در شناسایی مشتریان خوب ،نحوه
برخورد با مشتریان ،مقایسه شرکت ها و کشورهایی که از ما نفت خریداری می کنند و پیش بینی رفتار ان
ها در مقابل برخی تغییرات و همچنین پیش بینی میزان نفت قابل تولید و یا قابل فروش و همچنین در
شرکت های پاالیش و پخش و میزان تولید نفت و گاز و یا پیش بینی یک مورد خاص در حین تولید یا
فروش نفت و گاز و بسیاری موارد دیگر مفید واقع شود.
متخصصان نخبه در زمینه مهندسی کامپیوتر و رشته های مرتبط با کامپیوتر میتوانند با تشکیل
کارگروهی بنام کارگروه داده کاوی نفتی ،با همکاری نخبگانی در زمینه نفت تخصص دارند ،الگوریتم های
داده کاوی را روی داده های نفتی اعمال کنند و نتایج را به مقامات باالتر طی یک بازه زمانی بصورت دوره
ای گزارش دهند.

