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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  " دكتر محمدبهار لوئي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف

 

باال رفتن تعداد داده های موجود در سازمانها و همچنین داده های محیطی، فرآیند تصمیم گیری و همچنین 

پیش بینی آینده را با مشکالت متعددی روبرو کرده است که از جمله آنها می توان به ابهام و سردرگمی مدیران و 

ط، ابزارها و روشهای کیفی و کمی متعددی معرفی شده است که از تصمیم گیرندگان اشاره کرد. در این شرای

جمله آنها می توان به داده کاوی اشاره کرد. داده کاوی یکی از مسیرهای دستیابی به دانش می باشد و قادر است 

 تا از داده های در دسترس دانش کاربردی و قابل استفاده را فراهم سازد. 

الیی از داده ها را با استفاده از الگوریتم های پیچیده تجزیه و تحلیل می کند، از آنجائیکه داده کاوی حجم با

بنابراین برای انجام آن نیاز به کاربست نرم افزار می باشد و بر همین اساس نیز نرم افزارهای متعددی در چند 

ن مدیران، تصمیم سال گذشته وارد بازار داده کاوی شده است. از جمله نرم افزارهای داده کاوی که در بی

گیرندگان و دانشجویان محبوبیت باالیی دارد، رپید ماینر می باشد. نرم افزار رپید ماینر توسط شرکتی با همین نام 

طراحی شده است و در چند سال گذشته نسخه های بسیاری از آن معرفی و در دسترس کاربران قرار گرفته است. 

ط کاربر پسند سه ویژگی اصلی این نرم افزار است که باعث باال رفتن سهولت استفاده، قابلیت های فراوان و محی

 نرخ استفاده از آن و همچنین صدر نشینی این نرم افزار در چندین دوره شده است. 

نکته مهم در خصوص نرم افزار رپید ماینر و به صورت کلی، داده کاوی، دامنه کاربرد آن در رشته های مختلف 

ری اطالعات، مدیریت، اقتصاد، پزشکی و جرم شناسی است. این امر باعث افزایش به همچون کامپیوتر، فناو

کارگیری و همچنین باال رفتن تعداد کاربران آن شده است. با توجه به اهمیت و عالقه کاربران و همچنین نیاز 

شکل کتاب، جدی بسیاری از دانشجویان و تحلیل گران به یادگیری این نرم افزار، آموزشهای متعددی به 

آموزشهای چند رسانه ای و یا کالسهای آموزشی فراهم شده است. در ادامه این موارد، کتاب حاضر نیز قصد دارد 

 تا آموزشی ساده و قابل درک برای تمامی عالقه مندان فراهم آورد. 
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بهه بیهان دیگهر،    هدف اصلی این کتاب افرادی است کهه حهداقل دانهش را در زمینهه علهوم تحلیهل داده دارنهد.        

این کتاب درصدد آن است تا موضوع داده کهاوی بهه کمهر نهرم افهزار را بهه صهورت کهامال سهاده، بهه گونهه            

بهه  ای که برای کلیه افراد قابل درک باشد، آمهوزش دههد. بهر همهین اسهاس ممکهن اسهت کهه برخهی مهوارد           

ق صهرف نرهر شهده باشهد،     صورت کامال حرفه ای و تخصصهی بیهان نشهود و یها از بیهان جزئیهات بسهیار دقیه        

مهی توانهد یهادگیری ایهن علهم را بها کمهر نهرم افهزار رپیهد مهاینر             اما بدیهی است که بیان ساده کلیه مطالب

 برای مبتدیان فراهم سازد. 

امید است تا مطالعه این کتاب بتواند دانش داده کاوی و همچنین چگونگی استفاده از نرم افزار رپید ماینر را به 

مندان به این علم فراهم سازد. بدیهی است در طول مطالعه این اده و قابل درک برای تمام عالقهشکلی کامال س

کتاب و در جریان استفاده از نرم افزار، ممکن است مشکالت و خطاهای فراوانی به وجود بیاید. برای رفع این 

خود را از طریق ارسال رایانامه به  مشکالت می توانید از کتابهای تخصصی تر و جامع تر استفاده کرده و یا سوال

 مطرح سازید.  mohammadbaharlouei@gmail.comآدرس 
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