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   و اتخاذ القراراتالتنقيب في البيانات
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Data mining and decision-making (An Applied Study on KhashmAlgirba Dam) 

 

( أستاذ علوم الحاسوب المشارك)سيف الدين عثمان فتوح.د

 (بكلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا)

 (أستاذ مساعد)الشفيع جعفر محمود .د

 (جامعه المجمعه،كليه العلوم اإلنسانية بالغاط، قسم تقنيه المعلومات)

 

 

:المستخلص  

 يف مجيع اجملاالت القدرة على استكشاؼ ك مؤسساتيوفر لل التنقيب يف البيانات اتإف استخداـ تقٍت
 على بناء  يف البيانات كذلكالًتكيز على أىم ادلعلومات يف قواعد البيانات، كما تركز تقنيات التنقيب

التنبؤات ادلستقبلية ك استكشاؼ السلوؾ ك االذباىات شلا يسمح بازباذ القرارات الصحيحة ك يف الوقت 
 .ادلناسب

تنقيب البيانات ، التنبؤ ، البيانات : كلمات مفتاحيه

 

Abstract 

The use of techniques Data mining provides for institutions in all areas the ability to explore 

and focus on the most important information in the databases, also focusing techniques 

data mining as well as to build a future forecasts and exploration behavior and trends, which 

allows to take the right decisions and taken in a timely manner. 
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 :مقدمة

بالسيل العظيم ك االنتشار الواسع النطاؽ  (عصر االنًتنيت ك االقتصاد الرقمي)يتميز عصرنا الراىن 
 من ادلستحيل على احملللُت استخالص معلومات ذات معٌت باللجوء فقط إىل صبحللبيانات حىت أ

 .ادلداخل التقليدية للتحليل التمهيدم للبيانات

مع كجود كميات كبَتة من البيانات ادلخزنة يف قواعد البيانات ك سلازف البيانات ازدادت احلاجة إىل 
تطوير أدكات سبتاز بالقوة لتحليل البيانات ك استخراج ادلعلومات ك ادلعارؼ منها، من ىنا ظهر ما 

 ك ىي .يسمى بالتنقيب يف البيانات كتقنية هتدؼ إىل استخراج ادلعرفة من كميات ىائلة من البيانات
حديثة فرضت نفسها بقوة يف عصر ادلعلوماتية، ك استخدامها يوفر للشركات ك ادلنظمات يف مجيع تقنية 

اجملاالت القدرة على استكشاؼ ك الًتكيز على أىم ادلعلومات يف قواعد البيانات، كما تركز تقنيات 
التنقيب على بناء التنبؤات ادلستقبلية ك استكشاؼ السلوؾ ك االذباىات شلا يسمح بازباذ القرارات 

ك اليت تعترب بدكرىا مرحلة من مراحل عملية أكثر تعقيدا ىي . الصحيحة ك ازباذىا يف الوقت ادلناسب
استكشاؼ ادلعرفة يف قواعد البيانات، ك ادلرتبطة إىل حد بعيد بعملية تطوير أخرل مهمة جدا ىي 

حيث أف الكثَت من الشركات ك ادلنظمات الرائدة اليـو تستخدـ عملية . مستودعات البيانات
استكشاؼ ادلعرفة يف قواعد البيانات بشكل منهجي ك منظم بوصفها تشكل جوىر العمل الذم يعتمد 

 .عليو يف تفعيل النشاط ك ربقيق ادليزة التنافسية

: أهمية أسلوب تنقيب البيانات

عملية ربليلية لالستكشاؼ كالبحث يف بيانات ضخمة كىائلة الستخراج أمناط مفيدة كإجياد  (1
 . العالقات كمدم االرتباط بُت عناصرىا

 .من اجل ربليل البيانات للحصوؿ علي عالقات جديدة كغَت متوقعة (2
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 القرار التحليل كاختبار الفرضيات متخذكا فيو عامل افًتاضي ديارس إيل الواقعي األنظمةنقل عامل  (3
 إليو ما يطمحوف إيل يصلوا أف إيل العالية الدقة قب ذات القدرة الرسوميكعلي شاشات احلاس

 . من أنظمةيدرسونومن فهم كقناعات قبل ازباذ القرارات بشأف ما 

 .التنبؤ كمن مث استنتاج إجابات مقدرة تقديرا إحصائيا لكميات (4

: أهداف أسلوب تنقيب البيانات

إف التنقيب يف قواعد البيانات يهدؼ إيل انتزاع كاستخالص أمناط مفيدة، كىي تكنولوجيا  (1
 .حديثة، أصبحت مهمة يف ظل التطور السريع كانتشار استخداـ قواعد البيانات

استخدامها يوفر للمؤسسات كأجهزة األمن يف مجيع اجملاالت القدرة علي استكشاؼ، كالًتكيز  (2
 .علي أىم ادلعلومات يف قواعد البيانات

تركز تقنيات التنقيب علي بناء التنبؤات ادلستقبلية كاستكشاؼ السلوؾ كاالذباىات، شلا يسمح  (3
 .بتقدير القرارات الصحيحة كازباذىا يف الوقت ادلناسب

ذبيب تقنيات التنقيب علي العديد من األسئلة، كيف كقت قياسي، خباصة تلك النوعية من  (4
األسئلة اليت يصعب اإلجابة عليها، إف مل يكن مستحيال، باستخداـ تقنيات اإلحصاء 

 .   الكالسيكية، كاليت كانت إف كجدت فإهنا تستغرؽ كقتا طويال كالعديد من اإلجراءات

 اإلطار النظري   

 (Data Mining) البياناتفيمفهوم التنقيب : أوال

 يف منتصف التسعينات يف الواليات ادلتحدة األمريكية، كىو ت يف البياناب     ظهر مصطلح التنقي
 »، التعلم اآليل مقواعد البيانات، الذكاء االصطناع) اإلعالـ تجيمع ما بُت اإلحصاء ك تكنولوجيا

Machine Learning »...  .) 

االستكشاؼ اآليل أك ادلؤسبت : " ، حيث ديكن تعريفها بأهنا توجد عدة تعريفات ذلذا ادلفهـو منهاك
إجراءات ربليل دقيقة كذكية،  " : أهنا ،أك(1)"ألمناط شائقة ك غَت جلية سلفية يف قاعدة بيانات معينة
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تفاعلية ك تسلسلية، تسمح دلسَتم النشاطات عند استخداـ  ىذه اإلجراءات بازباذ قرارات كالقياـ 
 عبارة عن : "، أك أهنا(2)"بأعماؿ مالئمة يف صاحل النشاط ادلسؤكلُت عنو ك ادلؤسسة اليت يعملوف هبا

ربليالت لكمية كبَتة من البيانات بغرض إجياد قواعد ك أمثلة ك مناذج اليت ديكن أف تستخدـ تقود ك 
ربليل جملموعات : " ، كما ديكن تعريفها كذلك بأهنا(3)"تدؿ أصحاب القرار، ك تتنبأ بالسلوؾ ادلستقبلي

كبَتة احلجم من البيانات ادلشاىدة للبحث عن عالقات زلتملة ك تلخيص للبيانات يف أشكاؿ جديدة 
   .(4)"لتكوف مفهومة ك مفيدة دلستخدمها

إف التنقيب يف قواعد البيانات يهدؼ إىل استخالص من خالؿ التعريفات السابقة ديكن القوؿ 
مجيع اجملاالت على استكشاؼ، كالًتكيز على،  يف استخدامها يوفر للمؤسساتكادلعلومات ادلخبأة فيها، 

، باإلضافة إيل كثرة البيانات ادلوجودة كادلخزنة يف ما يسمي بقواعد البيانات يف قواعد أىم ادلعلومات
، أصبحت موضوع تساؤؿ من عديد من الباحثُت لالستفادة منها ، كمع (database)البيانات 

، أصبح من (data warhousees)زيادة انتشار مستودعات التخزين الضخمة ما يدعي 
الضركرم إجياد تقنيات كطرؽ ككسائل الستخالص ادلعلومات كادلعرفة من مثل ىذه البيانات ادلكدسة 

 اكاستغالذلا يف حل ادلشاكل كازباذ القرارات، باستخداـ تطبيقات احلاسوب احلديثة كاليت تعترب تكنولوجي
جاءت " يفكر كما يفكر اإلنساف كيفعل كما يفعل اإلنساف "حديثة ذكية قائمة علي جعل احلاسوب 

. فكرة الكشف كالتنقيب علي ىذه البيانات بطرؽ ذكية للمساعدة يف حل ادلشاكل كازباذ القرارات
. كتعترب خطوة من خطوات استكشاؼ ادلعرفة من قواعد البيانات

العوامل المحركة لثورة التنقيب في البيانات: ثانيا  

(5 ):ديكن تقسيم العوامل احملركة لثورة التنقيب يف البيانات إىل قسمُت رئيسيُت مها
 

 (Predictive Data Mining)النماذج التنبؤية : نماذج التنقيب في البيانات نوعان

يحاول إيجاد أفضل التنبؤات اعتمادا عمي المعطيات ويعتمد ىذا التنقيب عمي 

استخدام المعمومات القديمة لتوقع ما سيحدث في المستقبل،  والنماذج الوصفية 
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(Descriptive Data Mining) تعتمد عمي إعادة تنظيم البيانات والتنقيب في 

.  أعماقيا الستخراج المؤشرات الموجودة فييا
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   أنواع ومهام تقنية تنقيب البيانات1 :شكل رقم

 

Mining Introductory and Advanced Topics, Prentice Hal 2003 

 (Predictive)النماذج التنبؤية : مناذج التنقيب يف البيانات كتنقسم إيل نوعاف 1 :شكل رقمتناكؿ 
 :كىناؾ عدة أدكات للتنقيب يف البيانات، نذكر أمهها ،(Descriptives)كالنماذج الوصفية 

   Time Series Analysis السالسل الزمنية    .1

 أك أشهرا أك أياماالسلسلة الزمنية ىي عبارة عن قيم ظاىرة من الظواىر يف سلسلة تواريخ متالحقة، 
سنوات كاذلدؼ من كراء ربليل سلسلة زمنية ىو دراسة التغَتات اليت تكوف قد طرأت علي الظاىرة اليت 

 ادلاضي حوادث التنبؤ اعتمادا علي فكرة من أك كنتائجها أسباهباسبثلها خالؿ فًتة زمنية كربليل 
  .(6)للمستقبل

اذلدؼ من دراسة السلسلة الزمنية كربليلها ىو تعّرؼ التغَتات اليت طرأت على الظاىرة اليت سبثلها يف مدة 
من الزمن، مث ربليل أسباهبا كنتائجها كربديد اذباىها حىت ديكن استخدامها للتقدير كالتنبؤ بادلستقبل، 
كللتنبؤ بسلوؾ مسار االذباه العاـ للظاىرة يف ادلستقبل جيب استخداـ أحد منحنيات النمو ادلعرب عنها 

بعالقة رياضية أك بنموذج رياضي كباستخداـ ىذا النموذج الرياضي ديكن ربديد معدؿ منو السلسلة 
الزمنية موضوع الدراسة كربديد االذباه العاـ ذلذه السلسلة كربديد القيمة اليت ديكن أف يصل إليها ىذا 

 .االذباه يف ادلستقبل
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كربليل السالسل الزمنية ىي تقدير منوذج رياضي ديكنو أف حياكي تقريبا التدرج التارخيي لتلك الظاىرة 
.  (7)حبيث ديكنو أف يقدر بدقة قيم السلسلة الزمنية كديكن استخدامو بالتنبؤ بقيم مستقبلية ذلذه الظاىرة 

  : (Classification)التصنيف .2

ىذه اخلاصية ىي عموما . يتمثل التصنيف يف تفسَت أك التنبؤ خباصية فرد ما من خالؿ خصائص أخرل 
ك ديكن اصلاز التصنيف باالعتماد على األساليب اإلحصائية القددية مثل االضلدار ك التحليل . (7)كيفية

التمييزم، أك باالعتماد على أساليب حديثة نسبيا مثل قول االرتباط  ك االستنتاج ادلستند إىل احلالة ك 
 .الشبكات العصبية

 : (Prediction)  التنبؤ .3

يشبو التنبؤ التصنيف أك التقدير، ما عدا أف البيانات تصنف على أساس التنبؤ بسلوكها ادلستقبلي أك 
ك من األدكات التقليدية . حيث أف ادلتغَت التابع ادلتنبأ بو ىو متغَت كمي.  (8)تقدير قيمتها ادلستقبلية

أما األساليب . االضلدارات بأنواعها ك التحليل التمييزم: ادلستخدمة يف التنبؤ نذكر على سبيل ادلثاؿ
  .اجلديدة فتشتمل على قواعد االرتباط ك شجرة القرار ك الشبكات العصبية ك اخلوارزميات الوراثية

 :(Summarization) التلخيص .4

يشَت التلخيص إىل أساليب تفتيت كتل البيانات الكبَتة إىل مقاييس موجزة، توفر كصفا عاما للمتغَتات 
ادلتوسطات، ك اجملاميع، كاإلحصائيات : ك من األمثلة على أساليب التلخيص نذكر. (6)ك عالقاهتا

الوصفية اليت تتضمن مقاييس النزعة ادلركزية مثل ادلتوسط احلسايب ك الوسيط كادلنواؿ، كمقاييس التشتت 
 .مثل االضلراؼ ادلعيارم

: (Clustering)  أو التجزئةدةالعنق .5
قطاعات يف البحث عن رلموعات متجانسة يف رلتمع من  التجميع العنقودم أك التجزئة إىل سبثلم

 قطاعات أكإىل عملية تشكيل رلموعات ك يشَت التجميع العنقودم أك التجزئة إىل قطاعات . (9)األفراد
سر، ك ذلك باالستناد إىل معلومات متضمنة يف رلاميع  من ادلتغَتات اليت أمؤلفة من أفراد أك أصحاب 

ك الغرض من التجميع العنقودم ادلساعدة على تطوير برامج تسويقية مصممة على مقاسات . تصفهم
 القطاعات على ذه أنفسهم، ك اليت باإلمكاف استخدامها الستهداؼ أعضاء لكل قطاع من قزبائناؿ

. (10) موالُتزبائنأمل ترغيبهم يف تكرار الشراء أك التحوؿ إىل 
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 كتتم أساليب التجميع العنقودم غالبا دبساعدة أساليب التحليل العنقودم اإلحصائية ك األساليب 
 . ك الشبكات العصبية ك اخلوارزميات الوراثية،ادلستندة إىل شجرة القرار

:  (Rule Analysis)تحليل االرتباط .6
يشَت ربليل ك . (11)يتمثل االرتباط يف البحث عن عالقات أك ارتباطات موجودة بُت عدة خصائص

االرتباط إىل رلموعة من األساليب اليت تستخدـ لربط أمناط الشراء عرب القطاعات ادلتقاطعة أك عرب 
 باستخداـ ادلعلومات الكامنة يف (نوع من أنواع االرتباط) يقـو أسلوب ربليل سلة السوؽ فمثال. الوقت

السلع اليت اشًتاىا ادلستهلكوف فعليا للتنبؤ بالسلع احملتمل شراؤىم إياىا إذا ما مت تقدمي عركض خاصة 
. (12)ذلم أك إذا مت تعريفهم هبذه السلع

 Change and deviation)ات فالكشف عن التغيرات أو االنحرا .7

detection)  

 .يرتكز على استكشاؼ التغَتات ادلهمة جدا يف البيانات  من خالؿ قياسات سابقة أك قيم  معيارية

 مراحل عملية التنقيب في البيانات: ثالثا

(13):ديكن تلخيص مراحل ك خطوات عملية التنقيب يف البيانات كما يلي  

يعترب ادلطلب األكؿ الكتشاؼ ادلعرفة : (Business Understanding)فهم طبيعة األعمال  .1
ك دبعٌت أخر، كيف ديكن ربقيق ادلنفعة األعظم . ىو فهم ادلشاكل ك ادلسائل اليت تواجهها األعماؿ

 . من التنقيب يف البيانات، شلا يتطلب كجود صيغة كاضحة ك زلددة ألىداؼ األعماؿ
تعترب مسالة معرفة ماىية كطبيعة البيانات :   (Data Understanding) فهم البيانات .2

حيث أف معرفة البيانات بصورة جيدة . عامل مهم يف صلاح عملية التنقيب يف البيانات ك اكتشاؼ ادلعرفة
. تعٍت مساعدة ادلصممُت على استخداـ اخلوارزميات أك األدكات ادلستخدمة للمسائل احملددة بدقة عالية

ك ال  .ك ىذا يقود إىل تعظيم فرص النجاح باإلضافة إىل رفع الفعالية ك الكفاءة لنظاـ اكتشاؼ ادلعرفة
ربتاج عملية التنقيب يف البيانات إىل ذبميع البيانات يف مستودع البيانات، أما إذا كاف مستودع البيانات 

 .موجود يف ادلنظمة، فمن األفضل عدـ احتكار ادلستودع بشكل مباشر لغرض التنقيب يف البيانات
 :ك ديكن تلخيص اخلطوات الضركرية لعملية فهم البيانات كاآليت
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 تجميع البيانات(Data Collection) : ك ىي اخلطوة ادلوجهة ضلو ربديد مصدر البيانات 
 .يف الدراسة دبا يف ذلك استخداـ البيانات العامة اخلارجية مثل الضرائب ك غَتىا

 توصيف البيانات(Data Description)  : ك ىي اخلطوة اليت تركز على توصيف زلتويات
 .ادللف الواحد من ادللفات أك اجلداكؿ

 جودة البيانات و تحقيقها(Data Quality and Verification)  : ىذه اخلطوة ربدد
ما إذا كاف تقليل أك إمهاؿ بعض البيانات غَت الضركرية أك كوهنا رديئة اجلودة ك قد ال تنفع يف 

ألف النموذج اجليد حيتاج إىل بيانات جيدة شلا يتوجب أف تكوف البيانات صحيحة ك . الدراسة
 .ذات مضموف دقيق

 التحليل االسترشادي للبيانات (Exploratory Analysis of Data) : تستخدـ
اليت تؤدم إىل  (OLAP)األساليب مثل اإلظهار ادلرئي أك التصور أك عملية التحليل ادلباشر

ك تعترب ىذه اخلطوة مهمة ك ضركرية ألهنا تركز على تطوير . إجراء التحليل األكيل للبيانات
 .الفرضيات ادلتعلقة بادلشكلة قيد الدراسة

 :ك تشمل اخلطوات التالية:  (Data Preparation)تهيئة البيانات .3
 االختيار(Selection)  ك تعٍت اختيار ادلتغَتات ادلتوقعة ك حجم العينة. 

 صياغة المتغيرات و تحويلها(Construction and Transformation 

Variables)حيث جيب دائما أف تصاغ ادلتغَتات اجلديدة لبناء النماذج الفعالة . 

 تكامل البيانات(Data Integration) : حيث أف رلاميع البيانات يف دراسة التنقيب عن 
البيانات من ادلمكن خزهنا يف قواعد بيانات متعددة األغراض اليت تكوف حباجة إىل توحيدىا يف 

 .قاعدة بيانية كاحدة

 تصميم و تنسيق البيانات(Data Formatting)   حيث تتعلق ىذه اخلطوة يف إعادة
 .ترتيب حقوؿ البيانات كما يتطلب يف منوذج التنقيب يف البيانات

 (Model Building and Validation)صياغة نماذج الحل و ثبوتها .4
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إف بناء ك صياغة منوذج احلل السليم ك الدقيق يتم من خالؿ عملية اخلطأ ك الصواب، حيث كثَتا ما 
ربتاج مثل ىذه العملية إىل مساعدة ادلختصُت يف التنقيب عن البيانات هبدؼ اختبار ك فحص سلتلف 

 .البدائل للحصوؿ على أفضل منوذج حلل ادلشكلة قيد الدراسة

 :  (Evaluation and Interpretation)التقييم و تعليل نتائج النموذج .5

حادلا يتم صياغة النموذج ك التحقق من ثباتو ك صدقو، ذبرم مباشرة عملية التحقق من ثبات حزمة 
كدبا أف نتاجات ىذه البيانات معركفة، لذا فاف النتائج . البيانات اليت يتم تغذيتها بواسطة النموذج

ك تؤدم ىذه ادلقارنة أك ادلفاضلة . ادلتوقعة تقارف مع النتائج الفعلية يف ثبات حزمة البيانات قيد التشغيل
 .إىل التحقق من دقة النموذج

  : (Model Deployment)نشر و توزيع النموذج .6

 ك أف .حيث تشتمل ىذه اخلطوة على نشر ك توزيع النموذج داخل ادلنظمة دلساعدة عملية صنع القرار
النموذج الصاحل جيب أيضا أف حيقق الرضا لدل ادلستفيدين طادلا أف اختيار النموذج البد أف يتم من 

. خالؿ الدراسة االسًتشادية أك منوذج مصغر من الدراسة الشاملة
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 :اإلطار التطبيقي
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تم الحصول عمى بيانات الدراسة من إدارة خزان خشم القربة وىي عبارة عن المناسيب السنوية 
ىي مجموعة من المشاىدات الخاصة )مقاسو بالمتر المكعب، تم تطبيق البيانات لمسمسمة الزمنية

والنتائج المتحصل عمييا باستخدام تقنية  (م2007-1981بظاىرة فاقد الترعة الرئيسية لمفترة 
 تمر بالمراحل 6-4تنقيب البيانات أسموب السالسل الزمنية كما تمر بالمراحل كما بالشكل 

: التالية

 أوال التشخيص

ولتوضيح األسس السابقة كما باإلطار النظري تم تطبيق متغير فاقد الترعة الرئيسية والذي يمثل 
بياناتو سمسمة زمنية وىي عبارة عن مناسيب قراءات يومية لممياه لمخزان البد من رسم السمسمة 

. بيانيا باستخدام شكل السمسمة الزمنية عبر الزمن كما في الشكل التالي

 

 رسم بيانات السمسمة Error! No text of specified style in document.-1:شكل رقم
الزمنية لفاقد الترعة 
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 البياني لمسمسمة متغير فاقد الترعة عدم وجود اتجاه عام و 15-4يتضح من خالل الشكل رقم 
. ىذا يعني إن السمسمة مستقرة في وسطيا و كذلك نالحظ عدم وجود تغيرات منتظمة في السمسمة

من تطبيق أدوات التشخيص لمعرفة نوع النموذج تحصمنا عمي نموذج من الدرجة األولي وعند 
 .تشخيصية اتضح انو النموذج المناسب

 ثانيا تقدير معممات النموذج 

ولتقدير معممات النموذج البد من معرفة النموذج وتحديد رتبتو والتأكد من ثباتو واستقرار التباين 
 :كما موضحة كالتالي

 س بعض المقاييError! No text of specified style in document.-1:جدول رقم
 اإلحصائية لمنسوب فاقد الترعة

 Std.deviation Mean Maximum Minimum فاقد الترعة

 1.986 4.348 8.848 1.195 

 

 رسم بيانات السمسمة Error! No text of specified style in document.-2:شكل رقم
الزمنية لمنسوب فاقد الترعة 
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 إن المتغير فاقد الترعة الرئيسية إن جميع معامالت االرتباط 16-4يالحظ من الرسم شكل رقم 
 .(البيانات عشوائية)الجزئي تقع داخل فترة الثقة، وىذا يدل عمي إن السمسمة الزمنية ساكنة 
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 (فاقد الترعة الرئيسية)ثالثا فحص مدي مالئمة النموذج 

لفحص مدي مالئمة النموذج نقوم بإجراء فحص البيانات الوصفية لمنسوب الفاقد واختبار 
 :المحاكاة لنموذج االنحدار الذاتي لسمسمة لمنسوب فاقد الترعة كما يمي

 ر نموذج االنحداError! No text of specified style in document.-2:جدول رقم
 الذاتي من الدرجة األولي لسمسمة فاقد الترعة

 القيمة االحتمالية ت-اختبار  الخطأ المعياري المقدرات فاقد الترعة

AR1 .7307 .03858 18.939 .0000 

constant 4.3423 .28213 15.391 .0000 

  أن القيم االحتمالية 8-4ثالثا لفحص مدي المالئمة واختبار المحاكاه نجد من الجدول رقم 
 تساوي أصفار و ىذا يعني أن جميع المقدرات معنوية و ليا تأثير ذو AR2المقدرات لمنموذج 

 .داللة إحصائية
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رابعا التنبؤ لمنسوب السلسلة الزمنية لمنسوب خلف الترعة الرئيسية 

م لمنسوب لفاقد الترعة الرئيسية 2007التنبؤ لمعام 
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علي رم ادلساحات كبالتايل ينعكس علي سلبا شلا يؤثر نالحظ إف القيم ادلتوقعة متزايدة لفاقد الًتعة 
 .إنتاج احملاصيل يف ادلشركع

 :الخالصة

 إىل توفر اإلمكانات الالزمة   قاد إدماج مزايا تكنولوجيا ادلعلومات مع الطرؽ اإلحصائية ك اخلوارزمياتإف
للتنبؤ بالسلوؾ ادلستقبلي ك من مث كضع احللوؿ ادلناسبة للمشكالت قبل كقوعها يف حاؿ إمكاف 

حدكثها، أك من باب التنبؤ هبدؼ التطوير ك التحديث بشكل عاـ يف شىت اجملاالت كل ذلك باستخداـ 
 البيانات اليت تشكل مرحلة من مسار أمشل ىو استكشاؼ ادلعرفة يف قواعد البيانات يفتقنيات التنقيب 

 .ك اليت أصبحت من اذلمـو الكبَتة اليت تقع على عاتق الدكؿ بكافة مؤسساهتا بشكل عاـ
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