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 مرتبط با کسب و کارها های علم دادهارزیابی پروپوزال

 

کاوی بصورت سیستماتیک نماید. این مهارت  های داده شما را قادر به ارزیابی پروژه باید    ، تحلیلی دادهموثر  تفکر  

های دیگران بشما کمک  بررسی پروپوزال   بعنوان مهارتی درارزیاب و هم  - تواند بعنوان یک فرایند خودهم می 

متخصص  شود، شامل یک مجموعه از سؤاالت مختلف است که شما بعنوان یک  د. آن چیزی که در ادامه ذکر می کن

در ذهن داشته باشید تا بتوانید    باید  ، های علم داده و داده کاوی علم داده، در هنگام بررسی و ممیزی پروپوزال 

فید  هاداتی ماز تصحیح نماید و یا حداقل پیشنرا ارزیابی و در صورت نی  هابه بهترین شکل ممکن، آن پیشنهادیه 

 ید. نگارنده و مجری اصلی کار بده به

 گردند. این مجموعه به چهار دسته به صورت ذیل تقسیم می 

 فهم کسب و کار و داده .1

   حل شود؟ای از کسب و کار  دقیقاً قرار است چه مسئله •

 را حل کند؟ بندی شده است که این مسئلهفرمول ه بصورت درست آیا راه حل علم داد •

 ؟بندی مسئله نقش دارددر فرمول کدامیک از اجزای کسب و کار  •

 یا غیر نظارتی است؟ شدهنظارت ( یادگیری ماشینی)ؤال آیا مسئله یه س •

o  نظارت شده است: اگر 

 تعریف شده است؟ ( target) آیا متغیر هدف ▪

 اینکار صورت گرفته؟  اگر شده، آیا بطور دقیق ▪

 .کنید  فکرد، گیردر خصوص مقادیری که این متغیر می  ▪

 اند؟بدرستی تعریف شده ( attributes)ها آیا ویژگی  •

o  پذیرند، فکر کنید. ها می در خصوص مقادیری که این ویژگی 

ی کسب و کار مطرح  ؛ آیا مدل کردن این متغیر هدف باعث بهبود مسئله های نظارت شدهبرای مسئله  •

های کسب و کار  دهد، آیا مابقی مسئله م چطور؟ اگر حالت دوم رخ  ی مهگردد؟ یک زیر مسئلهشده می 

 شده است؟ ذکر

ب  • مسئله  بررسی  از    اآیا  )استفاده  انتظار  مورد  ارزشی  به    (expected valueمیانگین  کمک  باعث 

 شود؟ی اصلی می های جانبی برای حل مسئله فعالیت

مناسب تعریف شده است؟ یعنی اینکه    ی تحلیلیآنالیز دادهمسیر  ک  اگر مسئله غیر نظارتی است؛ آیا ی  •

 آیا مشخص است که آنالیز به کجا قرار است ختم شود و برسد؟
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   ها آماده سازی داده .2

عملی و  ول های مختلف و ساخت بردارهای شاخص و قرار دادن آنها در یک جدبدست آوردن ویژگی آیا   •

 دنی است؟ش

ها تعریف شده است؟ آیا این مورد در دیگر مراحل پروژه  اگر نیست، آیا یک فرمت خاص دیگر از داده •

 در نظر گرفته شده است؟

د، آیا متغیر هدف بخوبی انتخاب شده است؟ آیا مشخص است  بصورت نظارت شده باش اگر مدل بندی   •

و آنها را در    اندوردهچگونه و چطور بدست آآزمایش  یادگیری و  هدف را برای فرایند    که مقادیر متغیر

  اند؟جای دادهخود جداول 

دست آوردن این مقادیر  چونه مقادیر درست و دقیق برای متغیر هدف باید بدست بیاید؟ آیا برای ب  •

 روپوزال در نظر گرفته شده است؟ای شود؟ اگر جواب مثبت است، آیا این هزینه در پباید هزینه 

 بدست آمده ی مشابه که مدل روی آن یادگرفته،  اهستند، از جامعهآوری  یی که در حال جمع هاآیا داده •

به وضوح در نظر گرفته شده    (selection biasاگر تمایزهایی وجود دارد، آیا جانبداری انتخاب )   ؟است

 دارد؟ ای برای جبران آنها وجود نامهاست؟ آیا بر

 بندی مدل .3

 انتخاب متغیر هدف است؟ مناسب برای، آیا انتخاب مدل •

o بندی و ...بندی، رگرسیون، خوشهبندی، برآورد احتمال کالس، رتبه دسته 

 کند؟سایر ملزومات و فرایند حل مسئله را برآورده می بندی مدل/مدل تکنیک آیا  •

o داده سایر  روی  مدل  داردآیا  خوبی  عملگرد  جها  است؟  ؟  چطور  یادگیریش  سرعت  است؟  امع 

ها؟ مدیریت  تواند زیاد شود؟ نوع داده ی موردنیازش چقدر می سرعت بکارگیریش؟ مقدار داده

 ؟شدهیا همان مقادیر گم   بدون مقدار هایخانه

o  ک مدل خطی  زگار با دانش قبلی ما از مسئله است؟ بعنوان مثال آیا ی سا  انتخاب مدل تکنیکآیا

 شده است؟ ی غیرخطی پیشنهادبرای حل یک مسئله 

 ؟(هادر فاز ارزیابی و صحت خروجی یسه بشوند )های مختلف باید امتحان و مقاآیا مدل  •

تعریف شده است؟ آیا این متر، برای    میزان تشابه  برای برآورد  بندی، آیا یک متریک خوشه  در خصوص •

 ی خاصی دارد؟ی کسب و کار معنا مسئله

 ارزیابی و بکارگیری  .4

 ای وجود دارد؟اعتبارسنجی دانش زمینه   برنامه برایآیا یک  •
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o  ی مد نظر و یا سهامداران قصد بررسی مدل قبل از بکارگیری را دارند؟آیا متخصصین حوزه 

 و متریک مناسب برای کسب و کار وجود دارد؟   ارزیابی برپایی آیا  •

o  در نظر گرفته شده است؟ کار کسب و و سودهای هاهزینه آیا 

o  بندی چطور انتخاب شده است؟ی دسته بندی، مرز و آستانهبرای دسته 

 

o  اند؟های احتمال بدرستی و مستقیماً استفاده شدهآیا تخمین 

o  ؟(ی ثابتبعنوان مثال برای یک بودجهبندی بهتر نیست )آیا رتبه 

o چرا چنین چیزی مسیر  د؟  کنیهای عددی را ارزیابی می یبینشبرای رگرسیون، چگونه کیفیت و پی

 ی ما است؟خصوص مسئلهدرست در 

یا نگهآیا در فرایند ارزیابی از داده • استفاده شده است؟          (holdout dataداری شده )های ذخیره 

یابی مقطعی  .  ارز(مندناهای ذخیره می دارند، دادهای ارزیابی مدل نگه می برکه  را  ها  بخشی از داده)

(cross validation) هاستتکنیک  ی از چنینیک. 

 نتایج را باید مقایسه کنیم؟( baseline model)  ایو پایه  در برابر چه مدل ثابتی  •

o  ی اصلی مفید و بامعناست؟چرا چنین چیزی در فرایند حل مسئله 

o  ود دارد؟ای وجارزیابی مدل پایه ای بر ایبرنامهآیا 

های مختلف را شناسایی  خوشه   شوند؟ در واقع چگونهها چطور معنا می بندی، خوشه در خصوص خوشه  •

 ؟انتخاب نمائیم کنیم و بدرستی برای آنها عنواینی  

 ی کسب و کار شد؟گونه که در برنامه وجود داشت، باعث بهبود یا حل مسئلهآیا بکارگیری مدل همان  •

گیری تاثیر  ای برای اندازه داران بودیم، چه برنامهبرای سهام   خارج پروژه خرج و م مجبور به توجیه  اگر    •

 نهایی مدل برای بهبود کسب و کار داریم؟
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توانید در نظر بگیرید. می است که شما    کن که این لیست، تنها بخشی از سؤاالت مم   البته توجه نمائید 

ی  با امید اینکه مطالعه  ی جاری دارد.تر و وابسته به مسئله لیستی، بسیار طوالنی   قطعاً تعدا سؤاالت چنین 

 ه در فضای کسب و کارتان، مفید واقع شود.  های آینداین مقاله بشما در ارزیابی پروپوزال 

 

 نبع:م

Data Science for Business, Appendix A, pp. 347--349  

 : انتشارتهیه و ه، ترجم

 دکتر محمد فزونی  ، دادهگروه علم 
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