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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
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻬﺎر ﻟﻮﺋﻲ

"

و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ

ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا:

زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس

dibagaran.mft.info

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

ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

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
تصمیم گیرندگان اشاره کرد .در این شرای ط ،ابزارها و روشهای کیفی و کمی متعددی معرفی شده است که از
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.
از آنجائیکه داده کاوی حجم باالیی از داده ها را با استفاده از الگوریتم های پیچیده تجزیه و تحلیل می کند،
بنابراین برای انجام آن نیاز به کاربست نرم افزار می باشد و بر همین اساس نیز نرم افزارهای متعددی در چند
سال گذشته وارد بازار داده کاوی شده است .از جمله نرم افزارهای داده کاوی که در بین مدیران ،تصمیم
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.
سهولت استفاده ،قابلیت های فراوان و محیط کاربر پسند سه ویژگی اصلی این نرم افزار است که باعث باال رفتن
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
همچون کامپیوتر ،فناوری اطالعات ،مدیریت ،اقتصاد ،پزشکی و جرم شناسی است .این امر باعث افزایش به
کارگیری و همچنین باال رفتن تعداد کاربران آن شده است .با توجه به اهمیت و عالقه کاربران و همچنین نیاز
جدی بسیاری از دانشجویان و تحلیل گران به یادگیری این نرم افزار ،آموزشهای متعددی به شکل کتاب،
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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هدف اصلی این کتاب افرادی است کهه حهداقل دانهش را در زمینهه علهوم تحلیهل داده دارنهد .بهه بیهان دیگهر،
این کتاب درصدد آن است تا موضوع داده کهاوی بهه کمهر نهرم افهزار را بهه صهورت کهامال سهاده ،بهه گونهه
ای که برای کلیه افراد قابل درک باشد ،آمهوزش دههد .بهر همهین اسهاس ممکهن اسهت کهه برخهی مهوارد بهه
صورت کامال حرفه ای و تخصصهی بیهان نشهود و یها از بیهان جزئیهات بسهیار دقیهق صهرف نرهر شهده باشهد،
اما بدیهی است که بیان ساده کلیه مطالب مهی توانهد یهادگیری ایهن علهم را بها کمهر نهرم افهزار رپیهد مهاینر
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
شکلی کامال ساده و قابل درک برای تمام عالقهمندان به این علم فراهم سازد .بدیهی است در طول مطالعه این
کتاب و در جریان استفاده از نرم افزار ،ممکن است مشکالت و خطاهای فراوانی به وجود بیاید .برای رفع این
مشکالت می توانید از کتابهای تخصصی تر و جامع تر استفاده کرده و یا سوال خود را از طریق ارسال رایانامه به
آدرس  mohammadbaharlouei@gmail.comمطرح سازید.

