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 ( به این شرح بود:MISپروژه ی خواسته شده در درس سیستم اطالعات مدیریت)

 ،و...(کتابخانهانتخاب سیستم مورد نظر) مثال سیستم -1

موجودیت  5تهیه و آماده سازی داده های مورد نظر )شامل مراحل :مدلسازی داده با حداقل -2

آماده کررد  رکرورد هرای داده برا مشخصه ،تولید رابطه ها، نرمال سازی ، 5و هریک با حداقل 

رکورد ، ذخیره سازی و یا تبدیل فرمت فایل های داده به فرمت قابل استفاده  55تعداد حداقل 

 در نرم افزا های مورد نظر(

( هدفمنردی برر روی جردول هرای داده Queryمورد پرسرو جروی ) 3پیاده سازی حداقل  -3

 آماده شده

ده های آماده شده با استفاده از نرم افزار و به فراخور نیراز انجام عملیات داده کاوی برروی دا-4

 مسئله ) دسته بندی ،خوشه بندی، کشف قوانین ( و ارزیابی و تفسیر مدل
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مشاص     xxxxxxx در متن زیر بعضی از عبارات کلیدی حذف شده اند و باا عباارت  

قابا  مشااهده شاد     شده اند و در پروژه اصلی که از طریق لینک زیر تهیه میکنید 

 میباشد.

حتما قب  از تهیه پروژه اصلی، متن زیر را به دقت بصوانید زیرا این متن هما  گزارش 

 حذف شده اند. xxxxxxxپروژه هست فقط قسمتهای کلیدی آ  با عبارت 

 لینک پروژه اصلی

https://Zarinp.al/183308 

موجودیت کتاب، مدیر، تامین کننده، کارمند، و  5از سیستم مورد بررسی کتاب فروشی بود که 

 شعبه تشیکل میشد.

 کتاب نیز خود از مشخصه های : نام کتاب، مولف، چاپ ، شعبه و قیمت ،

 مدیر شامل مشخصه ی  : نام مدیر، نام خانوادگی ،کد شعبه و کدپرسنلی ،

 تامین کننده ،تامین کننده شامل  مشخصه های : نام ، نام خانوادگی و کد شعبه ی 

 کارمند شامل مشخصه های : نام، نام خانوادگی، کد شعبه ، کد پرسنلی،

 و شعبه شامل مشخصه های : نام شعبه، کدپرسنلی مدیر مربوط، مکا   شعبه و کد شعبه بود 

داده و بقیره موجودیرت هرا هرکردام  05که تمامی موارد فوق در اکسل تهیه شد کتاب شرامل 

 داده بودند  35شامل 
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برای ایجاد ارتباط میرا  موجودیرت   xxxxxxxپس از تهیه فایل اکسل موارد فوق از برنامه ی 

 ها استفاده کردیم.

 را انتخاب و سپس از گزینه ی  xxxxxxxدر این برنامه از گزینه ی 

xxxxxxx  ،xxxxxxx  را انتخاب و از قسمتFile  آ  فایل اکسل تهیره شرده را انتخراب مری

 کنیم) این کاررا برای تامی فایل های اکسل که دراختیار داریم انجام میدهیم(

نام مشخصه های هر موجودیت را تایپ می کنیم. پرس از تهیره ی همره  xxxxxxxدر قسمت 

ر کنرار هستند از قسمت فلشری کره د xxxxxxxهایی که از نوع  Fieldها باید برای field ی 

تغییرر دهریم  Numberراانتخاب و آ  را بره  Field ،Field Typeوجوددارد ،  Fieldنام هر

 است(. Text)حالت پیش فرض 

را انتخراب مری  File ،Manage ،xxxxxxxسپس برای تعیین نوع روابط بین موجودیرت هرا 

 Addآ  را انتخاب و سپس از قسرمت پرایین  Relationshipsنماییم در پنجره ی باز شده 

table  بقیه موجودیت ها را انتخاب و سپس باxxxxxxx  .بین آ  ها ارتباط بر قرار میکنیم 

باید توجه داشت که برای ایجراد ارتبراط در هرر موجودیرت بایرد مشخصره ای کره مربروط بره 

موجودیت دیگری است انتخاب شود.) برای مثال کد شعبه از کتاب باید به کد شرعبه از شرعبه 

 وصل شود.(

برای  دسته بندی و خوشه بندی استفاده کردیم به این صورت کره از  xxxxxxxما از برنامه ی 

، Analyzeرا انتخاب ، سرپس بررای  خوشره بنردی از  File ،xxxxxxx ، xxxxxxx lقسمت 

Classify، Twostep cluster .استفاده میکنیم 
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هسرتند را در قسرمت  Textهایی از هر موجودیت را که بره شرکل  Fieldدر این قسمت باید 

Categorical Variables  وField هرررایی کررره بررره شرررکل Number  هسرررتند را در

Continuous Variables  قرار دهیم )در قسمتoutput گزینره ی ،xxxxxxx s  را فعرال

را انتخاب میکنیم   Saveگزینه ی  Fileخوشه بندی انجام شده از قسمت  saveکردیم( برای 

. 

را انتخراب و آ  مشخصره ای را  Transfom ،Visual Binningی از قسرمت برای دسته بند

که می خواهیم دسته بندی کنیم انتخاب میکنیم الزم به ذکراست که دسته بندی انجام گرفته 

 قابلیت ذخیره شد  ندارد

 استفاده شد xxxxxxxاز نرم افزار  Queryبرای تهیه 

را انتخاب میکنیم و یرک  xxxxxxxزینه ی راست کلیک کرده و گ xxxxxxxبرروی  گزینه ی 

Database   جدید درست میکنیم بررویDatabase   مورد نظ راست کلیک کرده و گزینره

 را انتخاب میکنیم   Task،Import Dataی 

 استفاده کرده ایم   Queryبرای تهیه  New Queryسپس از قسمت 

( است بررای  select ،From،whereبااستفاده از دستور های ) Queryنحوه ی آماده کرد  

کتاب میخواهیم جایی که به عنوا  مثال قیمرت بریش  Tableنام کتاب ، را از  Fieldمثال ما 

 توما  است دستور مورد نظر به این شکل نوشته میشود: 0555از 

Select[xxxxxxx] from[xxxxxxx] 

Where[xxxxxxx] > xxxxxxx 
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را انتخاب   Saveگزینه ی  Fileمورد نظر از قسمت  Queryسپس میتوا  برای ذخیره کرد  

 کرد

 

 برای تهیه پروژه اصلی به لینک زیر مراجعه کنید

https://Zarinp.al/183308 
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