
 
 

 

 

 

Data Mining for Business Analytics with R 

 

   خالصه :

، تعامالت اجتماعی و آینده جامعه ما  کسب وکار  داده هامیزان داده های موجود در سازمان ها به سطح بی سابقه ای رسیده است. در دهه گذشته 

محسوسی دست پیدا   یبرتربه  خود باینسبت به رق ، ندنه کتفادساها دادهجزیه و تحلیل تتوانند از بها و اشخاصی که شرکتکنند.  را متحول می

یک کسب و کار یا   تحولنشان می دهد چگونه تجزیه و تحلیل برای که  شودبررسی می  در جهانهای دنیای واقعی نمونه دوره. در این د کردخواهن

 استفاده خواهیم کرد R اریمآ ی یج هازبان و پکاز  ، ما برای ساخت مدل ها و کار با داده هاصنعت استفاده شده است.  

 

 

 ساعت   56 دوره:    مدت

  نياز: پيش

 آمار و ریاضیمقدماتی با مفاهیم  آشنایی 

 با رویکرد تحلیل داده  Rبرنامه نویسی به زبان 

 مخاطب: 

 علم داده تحلیل داده و  ی ه حوز متخصصان

 سازمان ها  سان واحد کسب وکارکارشنا

 بیمه و هایرسرماباز  ،لیا م ، های اقتصادیکارشناسان حوزه

 مدیریتگرایش های تمامی  دانشجویان

 های کامپیوتر ، صنایع رشته  خصوصاهای مهندسی رشته دانشجویان  

 اهداف دوره: 

، رگرسیون لجستیک ،   چندگانه: رگرسیون شامل تجزیه و تحلیل  هایروش شما یاد خواهید گرفت که چگونه از داده ها و در انتهای این دوره 

تحلیل متن ،   همچنین با   نسبت به رقبا پیشی بگیرید خود  ای حرفهدر فعالیت استفاده کنید تا   مصور سازی دادهندی ، ، خوشه ب تصمیم ختدر

   ی تحلیل کسب و کار خود از آنها استفاده نمایید.فرآیندهادر  بصورت مقدماتی آشنا خواهید شد تا ی  ای زمانشبکه های اجتماعی و سری ه

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 دوره:  فصلسر

▪ Unit 1: Overview of the Data Mining Process 
▪ Unit 2: Data Visualization 
▪ Unit 3: Dimension Reduction 
▪ Unit 4: Evaluating Predictive Performance 
▪ Unit 5: Multiple Linear Regression 
▪ Unit 6: k-Nearest Neighbors (kNN) 
▪ Unit 7: The Naive Bayes Classifier 
▪ Unit 8: Trees 
▪ Unit 9: Logistic Regression 
▪ Unit 10: Neural Nets 
▪ Unit 11: Cluster Analysis 
▪ Unit 12: Association Rules and Collaborative Filtering 
▪ Unit 13: Introduction to Time Series 
▪ Unit 14: Introduction to Text Mining 
▪ Unit 15: Introduction to Social Network Analytics 

 

 منبع درسی:

Software for Data Analysis Programming with R 

https://www.statmethods.net/ 

 

 


