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 بهبـود   منظـور   به هوشمند   سامانه در اين مقاله، رهنمودهايي براي طراحي يك         .چكيده
در يـك طـرح     )  تا انتـشار   گردآورياز مرحله   ( در تمامي مراحل توليد داده       ها  دادهكيفيت  

ي هوشـمند بـراي     ا سامانهبا استفاده از اين رهنمودها ساختار       .  شده است  ارائهآمارگيري  
هاي مهم مركز آمـار ايـران اسـت، پيـشنهاد            خانوار كه يكي از طرح     درامدطرح هزينه و    

  .شده است

  مقدمه-1

 آمارياطالعات  هاي كالن هر كشور      گيري در تصميم مداران   سياستبرم  يكي از نيازهاي م   
تـوان تـصميم صـحيحي       ، نمي هنگام  به كافي، جامع و     آماري بدون داشتن اطالعات     .است

 هتهيـ منظـور     بـه هـاي هنگفتـي را        ساالنه هزينه  آمارگيريبر اين اساس مراكز     . اتخاذ كرد 
  .دشون دولت متحمل مينياز  مورد آمارياطالعات 
 مثـال   عنـوان   بـه . دن وجود دار  آماري اطالعات   گردآوريهاي بسيار زيادي براي      روش

استفاده با  (هاي متفاوت     پرسشنامه و به روش   انواع  توان به گردآوري اطالعات از طريق        مي
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بديهي اسـت كـه     .  اشاره كرد  )… و پرسشگر، تلفني، پستي، خود اجرا، از طريق اينترنت       از  
 باشـند كـه از جملـه        رو بـه رو   ي زيـادي    هـا   ممكن است با نقـص    شده   گردآورياطالعات  

 ايـن   جودو به   چه  چنان. ه و نادرست اشاره كرد    د، دور افتا  شده  گمي  ها  دادهتوان به وجود     مي
 كنـار   هـا   مجموعـه داده  هـا را از       مشاهده گونه  اين  تصميم گرفت كه يا    ببريم بايد  خطاها پي 
 هـا   دادهگونـه     براي استفاده از ايـن     كه  اين يا   )تاي از موارد ممكن نيس     كه در پاره  (گذاشت  

اي   مقولـه عنـوان  بـه  نيز ها  اندازه داده از طرفي بايد به     . ي مناسبي را اتخاذ كرد    ها  روشبايد  
 كـارا   هـاي بـا انـدازه كـم         مـورد داده  هاي زيادي وجود دارند كه در        روش. جدا توجه داشت  

 .دهند  كارايي خود را از دست مي افزايش يابد،ها داده اندازه چه چنانهستند ولي 
اي دارد    اهميـت ويـژه    آمارييي با خطاي كم در مراكز       ها  داده نه تنها داشتن     از طرفي 

يي با خطاي   ها  دادهحتي با وجود داشتن      (ها آنبلكه عوامل ديگري نيز وجود دارند كه نبود         
تـوان بـه     مثـال مـي    عنوان  به. شود يي با كيفيت پايين تلقي مي     ها  دادهبه معني داشتن    ) كم

 بـين زمـان توليـد و انتـشار     چـه  چنانبديهي است . زمان انتشار اطالعات آماري اشاره كرد 
ايي  كار كه روزآمد نباشند،  ي  ي زيادي وجود داشته باشد، انتشار آمارها      هاطالعات آماري فاصل  

دود به موارد يـاد شـده محـ        ها  داده بر كيفيت    مؤثرمفهوم و عوامل    . الزم را نخواهند داشت   
بـراي  . نياز به بحثي جداگانه دارد كه در ايـن مقالـه بـه آن نخـواهيم پرداخـت                 شود و     نمي

  . رجوع شود]10[ و ] 1[   به تر بيشاطالع 
هايي كـه متكـي بـر نظـر كارشناسـان       در بسياري از موارد براي كاهش خطا از روش        

ر نيـست و بـه      از دقت كافي برخـوردا    هاي ذهني     بديهي است روش  . شود است، استفاده مي  
 ويژه  بهمتكي است و    )  دور افتاده  ه مثال در خصوص انتخاب داد     عنوان  به( كارشناسان   هسليق

 اي  گونـه   بـه هـا    امـروزه روش  . و پرخطا اسـت   هاي بزرگ، روشي دشوار       مجموعه داده براي  
البتـه نظرهـاي    . شوند كه در حـد امكـان از اعمـال نظـر فـردي كاسـته شـود                  طراحي مي 

  .ها مورد استقبال قرار گرفته است سامانههمواره در بهبود كارشناسي صحيح، 
 خطاهـا بـا     اهشي مناسب براي كـ    حل  راه يافتن   منظور  بهتوان گفت     خالصه مي  طور  به

نخست، انتخاب روش مقابلـه بـا انـواع خطاهـا، دوم            :  هستيم رو به رو  چند مبحث جداگانه    
، سوم  ) و مراكز آماري   ها ان در سازم  اي گسترده  ويژه پايگاه داده   به (بزرگي  ها  دادهمجموعه  

  .كاهش اعمال نظرهاي كارشناسي
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يكـي از   . دكنـ    مـي  هدايتحلي مناسب     راه سوي  به ما را    ياد شده در نظر گرفتن موارد     
كاوي در   در زمينه كاربردهاي داده   . كاوي است  دادههاي    روشهاي پيشنهادي استفاده از      راه

 بـا توجـه بـه    هـا  آنهـر چنـد تعـداد    .  استتههاي فراواني صورت گرف آمار رسمي پژوهش 
 با توجـه  اما)  در آمار رسميكاوي  نو بودن مبحث دادهدليل به(اهميت موضوع محدود است  

  ).]15[و ] 14[ ،]5[ ،]4 [،]2[(رو به افزايش است ها  كاوي، تعداد آن به كاربردهاي داده
ويـسندگان ايـن    كاوي، هوش مصنوعي است كه مـورد نظـر ن          دادههاي    شاخهيكي از   

هايي كـه      هوش مصنوعي با توجه به قابليت     .  شده است  ت بيان مقاله براي پاسخ به مشكال    
 ،]5[ در آمـار رسـمي باشـد         ويـژه   به ها  دادهتواند ابزار مناسبي براي افزايش كيفيت        دارد مي 

 و   در مراكـز نگهـداري     ويـژه   بههاي هوشمند    سامانهها و    با داشتن برنامه   .]12[و  ] 11 [،]9[
 فـائق آمـد     گيـري  ي غيـر نمونـه    توان بر بـسياري از خطاهـا        اطالعات آماري مي   گردآوري

يكـي از فوايـد داشـتن       ). توان از تكرار اشتباهات پيشين جلوگيري كـرد         مثال مي  عنوان  به(
است كه مورد توجه    ) عامل مهم در قرن ارتباطات    (جويي در زمان     هايي، صرفه  سامانهچنين  

  .هنگامي را انتشار دهند به و آمدروز را اين مراكز بايد اطالعات آماري زي. مراكز آماري است
هاي مرتبط با آن از جملـه   و شاخهمقاله در حد اختصار هوش مصنوعي  مدر بخش دو 

بـه معرفـي خطاهـاي      در بخـش سـه      . شود هاي خبره و يادگيري ماشين معرفي مي       سامانه
شـود   د، پرداخته مي  نشو  مي ها  داده  كه موجب كاهش كيفيت    آمارگيريهاي   مرسوم در طرح  

ي ايـن   ها  داده گردآوريها و چگونگي      خانوار، ويژگي  درامدطرح هزينه و    و در بخش چهار     
  با استفاده از اطالعات حاصل از بخش سه،        .گيرد  طور خالصه مورد بررسي قرار مي       بهطرح  

كيفيـت  د  بهبـو  منظـور   بـه  هوشـمند    رهنمودها و پيشنهادهايي براي طراحي يـك سـامانه        
  .گيرد هاي آن مورد بحث قرار مي  و ويژگيارائه پنجدر بخش ي حاصل از اين طرح ها داده

   هوش مصنوعي-2

 دانـشي رو بـه   عنـوان  بـه  (Artificial Intelligence: AI)امـروزه از هـوش مـصنوعي    
 توانـد بـر    هـايي كـه دارد مـي       ها و توانـايي    شود كه با توجه به قابليت      پيشرفت نام برده مي   

هـاي    مرحلـه گيـري در     بسياري از خطاها فائق آمده و باعث كاهش خطاهـاي غيـر نمونـه             
  . شودها داده و پردازش گردآوري
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 دنبـال   بـه د كـه    نشـو   تـر مـي    هـاي هوشـمند وقتـي روشـن        سامانهكاربردهاي عملي   
 )Automated Systems (خودكـار  امانه كه سـ اي گونه به باشيم فرايند يك خودكارسازي

ماننـد ذخيـره كـردن      (هاي روزمره و تكـراري        را داشته باشد كه نه تنها فعاليت       اين توانايي 
 نيـز   نياز به سطحي از هوشـمندي دارد،      هايي كه     بلكه كار را  ) اطالعات و محاسبات مربوط   

 با چنين قـابليتي مـستلزم طراحـي         خودكار امانه است كه طراحي يك س     شنور. انجام دهد 
كـه در   را   است كه بتواند رفتـار انـساني         خودكارسازي فرايند هوشمند در داخل     امانهيك س 
 عنـوان  بـه .  كنـد سازي شبيه)  مثال تصميم گيري يا استنتاجعنوان به(ها دخالت دارد     فعاليت

 خبـره اسـت و بـر اسـاس     يردفـ  سازماني حضور دارد و  يك فرايند كه در   فردي  مثال اگر   
 هوشـمند نيـز بايـد       سامانهدهد،    يد يا عملي را انجام م     گير هاي قبلي تصميمي را مي      تجربه

 قـدرت اسـتفاده از      دوم، خبـره باشـد و       سامانه يك   نخستها را دارا باشد؛ يعني       اين قابليت 
براي  ( قابليت يادگيري نيز داشته باشد     سامانهبه عبارت ديگر    .  را دارا باشد   قبليهاي    تجربه

 نيـز   هـا   د كيفيـت داده   بديهي است كه فراينـد بهبـو      . )مراجعه شود ] 6[تر به     اطالعات بيش 
 كارشناسي افـراد    ياه نظر همچنيني است كه تا حدي به رفتار هوشمندانه انسان و           فرايند

 بـه اسـتفاده   ها داده بهبود كيفيت منظور به اي  سامانهخبره نياز دارد، بنا بر اين براي طراحي         
، هـستند هاي هوش مصنوعي     ترين شاخه  هاي خبره و يادگيري ماشين كه از مهم        سامانهاز  

  .خواهيم داشتنياز 
گيـري،    دانش مربوط به انجام يـك عمـل ماننـد تـصميم            كلهايي كه     بررسي سامانه 

هـاي   سـامانه  است كه به طراحي AIقضاوت يا استنتاج را داشته باشند، موضوعي از شاخه    
بـراي اطالعـات     (هاي خبره قابليت يـادگيري دارنـد        سامانهتقريباً تمام   . خبره مشهور است  

  .)مراجعه شود] 13[و ] 8 [،]3[هاي خبره به  تر در مورد سامانه بيش
هـايي     اي از هوش مـصنوعي اسـت كـه سـعي دارد الگـوريتم              يادگيري ماشين شاخه  

در حقيقـت   .  كننـد  سـازي   طراحي كند كه با مشاهده و تجربه بتوانند خود را اصالح و بهينه            
 هاي  ، اگر نتواند ياد بگيرد تا اشتباه       خبره، هر چند پيچيده، بديع و پيشرفته باشد        سامانهيك  

 تر  بيشبراي اطالع    (گذشته را تكرار نكند، كارا نيست و در عمل بدون استفاده خواهد ماند            
  ).مراجعه شود] 18[و ] 17[به 
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  ي آمارگيريها خطا-3
گيـري و     اصـلي خطاهـاي نمونـه      ردهتـوان بـه دو        كلي، خطاهاي آمارگيري را مـي      طور  به

بررسـي  گيـري، از انتخـاب آگاهانـه         خطاهاي نمونه . كرد، تقسيم   گيري هغير نمون خطاهاي  
ـ      شود و مي    كل جامعه، ناشي مي    جاي  بهي از جامعه    بخش هـاي   كـارگيري روش   هتـوان بـا ب

خطاهـاي  .  و انتخاب تصادفي، براي كنترل آن تالش الزم را به عمـل آورد             برآوردمناسب  
 هاي توانند هنگام استنباط موجب بروز اشتباه      آيند ولي مي   گيري، اشتباه به حساب نمي     نمونه

  .بزرگ شوند
در . نامنـد   مي گيري غير نمونه گيري، ساير خطاها را خطاهاي       به غير از خطاهاي نمونه    

شود كه در مراحل مختلـف    ميگفتهي هاي گيري به اشتباه   خطاهاي غير نمونه    موارد، تر  بيش
خـشي و مطلوبيـت      موجب كـاهش سودب     و اتفاق افتاده تهيه و اجراي يك طرح آمارگيري       

هـاي   هاي نادرست، برنامـه  گونه خطاها به سبب داليلي مانند تعريف      اين .شوند نتايج آن مي  
گيري نامناسب، عدم موفقيت در كسب اطالعـات الزم از تمـام واحـدهاي نمونـه،                 گزارش

  .كنند  بروز مي…وهاي شخصي  خطاهاي ناشي از اعمال سليقه
ر خطـا د  حاصل از تمام منابع مختلـف   برآوردترل مجموع خطاهاي    براي كن بنا بر اين    

 تماميها با در نظر گرفتن        آمارگيري معموالً. گيرد ميصورت   هايي   آمارگيري تالش  يحاطر
 منـابع در دسـترس آمـارگيري        تمـامي  شـده و   ريـزي  دقت برنامه   شده خطا، به    منابع شناخته 

بـه مـوازات ايـن اقـدام،        . گيرنـد   قرار مـي    كردن مجموع خطا مورد استفاده     كمينه منظور  به
هـا در مرحلـه      هاي كنترل كيفي، بـه هنگـام وقـوع اشـتباه            با استفاده از روش    پژوهشگران
 در مرحلـه تحليـل نيـز        .دهنـد   مـي  هـشدارهاي الزم را      هـا   داده ها و فراوري    داده گردآوري

بـوط آورده   هـاي مر    تعيين و در گـزارش     برآورد، خطاي   كلشود حدود احتمالي     كوشش مي 
هاي  ريزي شوند كه در برنامه     تعيين مي  اي گونه  به خطا   كلهاي   مؤلفه برآورد همچنين. شود

سـازي    پيـاده در مسير تالش بـراي      .  نيز قابل استفاده باشند    بعديهاي   مربوط به آمارگيري  
هـايي   ها، مشكالت و پيچيدگي    طرح آمارگيري در مراحل طراحي، اجرا يا تحليل آمارگيري        

 مثـال، امكـان دارد   عنـوان  بـه . دكـر  سعي ها آند كه تا حد ممكن بايد براي رفع نداروجود  
هاي تجربي خاصي بـه    بايد روش بنا بر اين .اطالعات كمكي ديگري براي طرح الزم باشد      

از طرفـي   . دكر برآورد را   گيري نمونه غيرد تا بتوان اثر منبع معيني از خطاي         نكار گرفته شو  
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. م در دسترس اسـت، منـابع مـالي نيـز بايـد در نظـر گرفتـه شـوند                   اطالعات الز چه    چنان
بايـد مـدنظر قـرار    نيـز  بر هستند و اين موضوع   هاي كنترل كيفي نيز هزينه     روشهمچنين  

  ].7[رابطه استفاده شود اين هاي هوشمند در  سامانهشود از  بنا بر اين توصيه مي. گيرد

  ك نگاه طرح هزينه و درامد خانوار و مراحل آن در ي-4
طـرح  به اين منظـور از      . پردازيم  مي آمار رسمي در ادامه به كاربردي از هوش مصنوعي در         

 .شود، استفاده شده است     خانوار كه هر سال توسط مركز آمار ايران انجام مي          و درآمد هزينه  
شايان ذكر است رهنمودها و پيشنهادهايي كه در اين نوشتار بـراي طراحـي يـك سـامانه                  

  .رد طرح ياد شده ارائه خواهد شد به ساير طرح ها نيز قابل تعميم استهوشمند در مو

ي آمـاري در طـرح   هـا  دادههاي مرتبط بـا كيفيـت       مراحل اجرايي فعاليت   -1-4
   خانواردرامدهزينه و 

ي هـا   دادههايي بـراي بررسـي تـضمين كيفيـت            فعاليت ها  داده گردآوري فرايندمعموالً در   
 خـانوار نيـز چنـين       درامـد در حال حاضر در طرح هزينـه و         . گيرد شده صورت مي   گردآوري
 بهبـود  هوشمند براي    سامانهكه به كليات يك      پيش از آن  . هايي در حال انجام است     فعاليت

هاي مرتبط    در اين طرح پرداخته شود نگاهي كوتاه بر مراحل اجرايي فعاليت           ها  دادهكيفيت  
  : بررسي شده استها آنخي از  و بر شدهتهانداخ در اين طرح  ها دادهبا كيفيت 

ي صـحيح از منبـع      هـا   داده گـردآوري  سـعي در     هـا   داده اولين گام براي تضمين كيفيت       )آ
بـه همـين دليـل قبـل از اجـراي طـرح در اسـتان، آمارگيرهـا                  .  اسـت  ها  داده گردآوري
  ؛كنند ي صحيح و مطمئن دريافت ميها دادههاي الزم را براي ثبت  آموزش

ها در اختيـار     پرسشنامه شدند، در هر استان      گردآوري ها  دادهگامي كه   در گام بعدي، هن   ) ب
 را  پرسشنامهد تا بر اساس دستورالعمل بازبيني، كار ويرايش اوليه          نگير ها قرار مي   بازبين

شـده را مـورد بررسـي قـرار          ي ثبت ها  دادهبراي تصحيح احتمالي انجام دهند و كيفيت        
ست توليد خطا كند، چـرا كـه بـه تجربـه و دقـت                خود ممكن ا   فرايندالبته اين   . (دهند

ي نادرسـت   هـا   دادهاي به تشخيص بازبين، حـاوي        پرسشنامه اگر   .)بازبين بستگي دارد  
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 پرسشنامه را تصحيح كند؛هاي  شود تا اشتباه شد به آمارگير برگردانده ميبا

، نـد ا ه است كه در ادامه شرح داده شـد        ها دستورالعمل بازبيني داراي دو دسته از قاعده      
 رعايت نشده باشد يا بايد علت عـدم رعايـت آن توسـط              پرسشنامه در   ها آن از    يك اگر هر 

دسـته اول   .  براي اصالح در اختيار آمارگير قرار گيرد       پرسشنامهآمارگير توضيح داده شود يا      
 مثال جمع برخي از سطرها بايـد بـا سـطر مشخـصي برابـر                عنوان  به(ند  ا هايي صريح  قاعده
. هايي نياز به حـضور يـك موجـود هوشـمند نـدارد         ي است بررسي چنين قاعده    بديه). باشد

هـاي    مثـال هزينـه  عنوان به(ند كه به اندازه دسته اول صريح نيستند     ا هايي دسته دوم قاعده  
اي از   هـايي بـه درجـه      بررسـي چنـين قاعـده     . )بايد معقول باشد  د  مربوط به تهيه برخي موا    

  .يادگيري نياز داردهمچنين قابليت هوشمندي، خبرگي و 
 پرسـشنامه گيرد، با توجـه بـه          صورت مي  ها  وارد كردن داده  ،  ها  دادهبعد از بررسي اوليه     ) پ

 ها  داده صد در صد روي      1وريفتصديق يا   ،  ها  داده وارد كردن  اين طرح پس از      گسترده
. افزار واردشـده اطمينـان حاصـل شـود        يي كه به نرم   ها  دادهشود تا از سالمت      انجام مي 

 هـا   داده هنگـام ورود بـه پايگـاه         هـا   داده از سـالمت     اي  گونه  بهبديهي است اگر بتوان     (
  ؛)ها نخواهد بود داده صد در صد تصديقاطمينان حاصل كرد ديگر نيازي به 

 را مـورد   پرسـشنامه  چگـونگي تكميـل      ،  طرح در استان در دو مرحله      مسئولكارشناس  ) ت
 و در مرحله دوم پـس از    ها  وارد كردن داده  از   پيشدر مرحله اول    . دهد ارزيابي قرار مي  

ــصديق ــرايش و ت ــه  . 2 آدرسوي ــناس ب ــه كارش ــن مرحل ــرايشدر اي  3 موضــوعيوي
در اين مرحلـه برخـي   . پردازد  مي4 موضوعيويرايش افزار نرمها با استفاده از    پرسشنامه

از خطاهاي قابل شناسايي كـه در بـازبيني ممكـن اسـت دور از نظـر مانـده باشـند و                      
 شود؛  مشخص و برطرف ميها داده تصديق و ها داده وارد كردن خطاهاي چنينهم

 اطالعات به مركز آمار ايـران ارسـال         پرونده ، موضوعي اوليه در استان     ويرايش پس از ) ث
 قابل شناسـايي و رفـع نبـوده         ها استان در اين مرحله خطاهاي احتمالي كه در         .شود مي

ي قـرار گرفتـه و در صـورت امكـان بـا              توسط كارشناس موضوعي مـورد بررسـ       ،است
 شوند؛ هماهنگي استان برطرف مي

ي دفتر اسـتانداردها  آمارشناس  گيري   منظور كنترل خطاي نمونه     به،  باالعالوه بر مراحل    ) ج
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ايي كـه كارشـناس     هـ    بـا اسـتفاده از فـرض       ) مركز آمار ايران   دفترهاييكي از    (آماري
كنـد تـا      نمونه را تعيين مي    هخيص، انداز موضوعي در اختيارش قرار داده و راهنماي تش       

در طول اجراي طـرح ممكـن اسـت         . هاي بعدي حاصل شود     دقت در تحليل   ترين  بيش
در  ، را نداشـته باشـد     پرسشنامهي امكان تكميل    دليل  بهخانواري در دسترس نباشد يا بنا       

ياز  ن ي طرح اين اگر در طول اجرا     بر بنا. دوش ميين آن   نشخانوار ديگري جا  اين صورت   
 طـرح صـورت     سشـنا آمارها باشد ايـن اقـدام بـا همـاهنگي            به جايگزين كردن نمونه   

 .گيرد مي

  فرايند برخي از نكات برجسته در تحليل اين -2-4
  :دن چند نكته اساسي وجود دارفراينددر بررسي اين 

 چهار بار و توسط سه فرد متفاوت       )جز تصديق   به( پرسشنامهي هر   ها  داده سامانه، در اين    )آ
، هـا   داده وارد كردن  از   پيشزبين در استان، كارشناس طرح در استان         با .دنشو  بررسي مي 

 موضـوعي توسـط     ويـرايش  نهايترد و   ها  داده تصديق از   پسكارشناس طرح در استان     
 ؛كارشناس موضوعي در مركز آمار ايران

آمـارگير   براي تكميل بـه      پرسشنامه اين احتمال وجود دارد كه       ،در تمام مراحل بررسي   ) ب
توانـد تـا حـد زيـادي           مـي  مـسئله ايـن   . برگردانده شود تا دوباره به خانوار مراجعه كند       

 بر باشد؛ گير و هزينه وقت
 وارد كـردن حجـم زيـادي از         ماننـد در كارهـاي تكـراري      ي   چون احتمال خطاي انسان    )پ

  بازبيني دستي در مـورد     ،نسبت زياد است  به  اطالعات يا محاسبات پيچيده و تكراري،       
 توسط انسان از سوي     ها  داده وارد كردن سو و همچنين     ند از يك  ا هايي كه صريح   قاعده

. دن شـو  هـا   دادهجديـدي در     گيـري  غيـر نمونـه    خطاهـاي    وقوعد باعث   نتوان  ديگر، مي 
 دليل كاهش كارايي عامل انساني،      ، به  توسط انسان  ،هايي  انجام چنين فعاليت   همچنين

 شود؛ ي مفرايندباعث پايين آمدن بازدهي 
 مورد بررسي قرار نگرفتـه      ها  دادههاي كيفيت    مؤلفه با انجام همه اين اعمال هنوز همه         )ت

اي كـه در آن قـرار دارد          اطالعات هر خانوار بدون توجه به جامعه       باال سامانهدر  . است
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ي مربوط به يك خـانوار      ها  دادهكه ممكن است     حال آن . مورد بررسي قرار گرفته است    
اي كه خـانوار در آن   هاي بازبيني قابل قبول باشد ولي در جامعه     ورالعملبا توجه به دست   

هـاي پنهـان،    نظمـي  بررسي ايـن بـي  . دنيي چندان محتمل نباشها دادهقرار دارد چنين  
جايي كـه كـاوش در حجـم بـاالي           از آن . مستلزم استفاده از يك روش هوشمند است      

مندي است، بررسـي ايـن جنبـه از         اي از هوش    نيازمند محاسبات سنگين و درجه     ها  داده
 خطـاي   وقـوع تواند خـود منبـع       كاوي مي  هاي داده   افزار  نرم بدون كمك    ها  دادهكيفيت  

 .جديد باشد گيري نمونه غير

 بهبـود   فراينـد سـازي     هوشمندي كه بـراي بهينـه      سامانه گفته شد،    چه  آنبا توجه به    
 هـاي  قـص  رفع ن  د بايد توانايي  شو  خانوار، طراحي مي   درامد در طرح هزينه و      ها  دادهكيفيت  
  :اين بر بنا.  موجود را دارا باشدسامانه

ي هـا   داده دستورالعمل بازبيني در مورد درسـتي        بر اساس  هوشمند بايد بتواند     سامانه اين   )آ
هـاي غيـر صـريح دسـتورالعمل را       بايد بتواند قاعـده  ويژه  به.  قضاوت كند  پرسشنامهيك  
ها توسـط انـسان خبـره صـورت      ت بر اساس اين قاعدهيي كه قضاو جا  آناز  . كار گيرد  به
همچنـين چـون در     .  خبـره را دارا باشـد      سامانه هوشمند نيز بايد توانايي      سامانهگيرد،    مي

 سـامانه هاي نامطمئن نيز وجود دارنـد،        قاعدهدر برخي موارد    هاي غير صريح     ميان قاعده 
 تواناييبرگي بايد داراي    ممكن است در شرايطي به اشتباه قضاوت كند؛ پس عالوه بر خ           

 ؛) را تكرار نكندپيشينهاي  تا اشتباه(يادگيري نيز باشد 
بـا كـاوش در   ( را ها دادههاي پنهان در     نظمي بيتوانايي يافتن    هوشمند بايد    سامانه اين   )ب

 .داشته باشد )شده گردآوريي ها داده

    هوشمندسامانهطراحي يك پيشنهادهايي براي  -5
كـه  ) Data Control Intelligent System 1: DCIS1(مانه هوشـمند  براي طراحي يك سا

 آگـاهي چيـز بايـد      هاي هوشـمند را دارا باشـد، قبـل از هـر             يك گروه از عامل    هاي  توانايي
م نخست در طراحي يك سامانه      بنا بر اين گا   . ها داشت  صحيحي از رفتار گروهي اين عامل     

گيري   روند تصميم   مدلي منطبق با   ارائه ورمنظ  بههاي هوشمند    رفتار عامل  تحليل   هوشمند،
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 به سامانه مورد    شده   محول ه هوشمند بايد وظيف   سامانهبه اين معني كه     . است ها آنگروهي  
  .نظر را انجام دهد

هـاي اصـلي      ويژگـي  در حقيقـت   كه   ندا  مشخص شده  اي  هدر گام بعدي نكات برجست    
در ايـن گـام جزئيـات       . ار گيرنـد   مورد توجه قـر    سامانه بايد در طراحي      و  هوشمندند سامانه
  .شوند  مشخص مياي كه بايد حل شود دقيقاً مسئله

 هوشـمند، بـا اسـتفاده از نتـايجي كـه از             سامانههاي   پس از مشخص شدن مأموريت    
 هوشمند يـا خبـره بـه كـار     سامانههايي كه براي طراحي يك  مطالعه رفتار گروهي و روش 

  .دنشو  مياجرا طراحي و تر بيشس جزئيات  هوشمند و سپسامانه قالبروند، ابتدا  مي
 سـامانه سـازي و تكميـل       هـا روي بهينـه     پس از انجـام ايـن مراحـل، تمـام فعاليـت           

 سـامانه  تكميـل شـود و       سـامانه  مهندسي دانش    فرايندد شد تا    نشده، متمركز خواه   طراحي
  . كامل به خود متكي شودطور به

 و تـسهيل طراحـي و       دن هوشـم  سـامانه هـاي يـك      براي كاهش پيچيدگي الگـوريتم    
 اسـتفاده   هـايي   سـامانه   چنـين   از معماري چند اليـه در طراحـي        ، عموماً سامانه سازي  بهينه
همچنين استفاده . شده خواهد شد    طراحي سامانه اجرايباعث تسهيل در    عمل  اين  . شود مي

  بـه  .هاي موجود را دارا خواهد بـود       حل  راه به كمك    مسئلهاز معماري چند اليه قابليت حل       
، اين  سامانه از ابتدا تا مراحل نهايي و تعريف تمام جزئيات           مسئله حل   جاي  بهاين معني كه    

ي تقسيم شود كه براي ايـن       تر  كوچك ي به اجزا  مسئلهقابليت وجود خواهد داشت كه يك       
 هوشـمند كـافي     سـامانه به اين ترتيب براي طراحي      . موجودندهايي   حل  تر راه   كوچك ءاجزا

در يك  ( كنار يكديگر    اي  گونه  به ،كنند حل مي ه مسائل مشخصي را      مختلفي ك  ياست اجزا 
  ].16 [ كه رفتاري هوشمندانه از خود بروز دهندچيده شوند) معماري چند اليه

 DCIS1معرفي قالب  -1-5

 شـد،   يـاد هـا     از آن  هـا   كنترل داده  هوشمند   سامانهتر براي    هايي كه پيش    ويژگيبا توجه به    
، سـامانه  معمـاري    بهتـر بـراي درك    ( به شكل زير باشـد       تواند ي م يا  سامانهمعماري چنين   

  ).دوش مي پيشنهاداليه   چنداي سامانه
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 ويـرايش هـا و فنـوني اسـت كـه در بـازبيني و                الگـوريتم  همـه اين اليه شـامل      :اليه اول 
نمـودار  اين اليه بر اسـاس دسـتورالعمل بـازبيني و           . گيرند  موضوعي مورد استفاده قرار مي    

ي مربوط به هـر خـانوار را بررسـي كـرده و خطاهـاي احتمـالي                 ها  دادهعي،   موضو ويرايش
 از هـر  هـايي  به عبارت ديگر خروجي اين اليه، صفت     . يابد   را مي  ها  داده هموجود در مجموع  

  .دن ممكن است صحيح نباشسامانه كه از نظر ندخانوار
. كنـد  رسـي مـي   را برهـا  آن را دريافـت كـرده و   پيـشين اين اليه خروجي اليـه     :اليه دوم 

 هـاي    تا چه ميزانـي در مـورد نادرسـت بـودن هـر يـك از صـفت                  سامانهكه   اساس اين  بر
د و بـر اسـاس ايـن        نشـو   مـي  گرفتـه ايي  هـ   شده از اليه اول اطمينان دارد، تصميم       گزارش
  .شوند  اصالح ميها داده ها تصميم

 بـراي   هـا    مربوط بـه بعـضي از خـانوار        پرسشنامهپس از اعمال اليه دوم ممكن است        
شـوند بعـد از       يي كه بـه ايـن شـيوه اصـالح مـي           ها  داده. اصالح به آمارگير برگردانده شود    

 اسـت،  سـامانه اليـه اول اليـه ورودي   (شـوند     بار ديگر وارد اليـه اول مـي         ، يك گردآوري
  ).شود بايد از اين اليه عبور كند سامانهاي كه بخواهد وارد  اين هر داده بر بنا

نـد،  ا  فعلـي قابـل شناسـايي   سـامانه  خطاهـايي كـه در   همـه  پيشين   هدر دو الي   :اليه سوم 
با ) پيشينبراي اطمينان از صحت عملكرد دو اليه        (اين اليه   . اند و رفع شده  شده  شناسايي  

ترين روش مـورد      عمده. پردازد  ختار اطالعاتي نمونه مي    ساده به بررسي سا    ياستفاده از فنون  
  استفاده از روش پردازش تحليلي بر خط       ها با   استفاده در اين اليه رسم جدول     

)On Line Analytical Process: OLAP( ي توصيفي ها روش و در كنار آن استفاده از
 ممكـن   پيـشين بخشي از خطاهايي كه در دو اليـه         .  موجود است  هبراي تبيين ساختار نمون   

ـ روش پـردازش تحل    دست آمده از   هاي به   است پنهان مانده باشند، با تحليل جدول        بـر   ييل
بـديهي اسـت اگـر خطـايي در ثبـت           . شوند  نمايان مي  ها  دادههاي توصيفي     خط و خروجي  

، ساختاري غير ها  دادههاي توصيفي      و خروجي  OLAPهاي     وجود داشته باشد جدول    ها  داده
  .ها ترسيم خواهند كرد دادهمنطقي براي 

هاي به دست     ولي آمار توصيفي و جد    ها  روش خالصه، اليه سوم با استفاده از        طور  به
 را كه داراي ساختاري غير منطقي هستند شناسـايي          ها  دادههايي از    ، بخش OLAPآمده از   
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  .كند  خروجي گزارش ميعنوان به را ها آنو كرده 
شـده در    هـاي گـزارش     خطا(اين اليه با استفاده از اطالعاتي كه از اليه سوم            :اليه چهارم 

. كنـد  گيـري مـي     تـصميم  ،آيـد   شده به دست مـي     هاي گزارش   در مورد خطا  ) ها  دادهساختار  
د كـه در ايـن      نها ممكن است در درون همين اليـه قابـل اصـالح باشـ               بخشي از اين خطا   

براي اصالح بخشي از اين خطاها كه       . كند  را اصالح مي   ها آن در همين اليه     سامانهصورت  
. دنازگردانـده شـو   ها به آمـارگير ب     پرسشنامه بايد   دن نيستند توسط اين اليه قابل برطرف ش     

 و اطالعـاتي    هـا   دادهشده مواردي همچون فـرا     ي اصالح ها  دادهخروجي اين اليه عالوه بر      
شده توسط   ي اصالح ها  داده كه   شايان ذكر است  . شود  را نيز شامل مي    ها  دادهدرباره ساختار   

ايـن   بر  بناها را شناسايي كند      نتواند آن نيز   سامانهد و   اشتباه باشن ممكن است   خود   ،آمارگير
  .ماند  باقي ميها داده در همچنانخطا 

در . پـردازد    مـي  هـا   دادههـاي پنهـان موجـود در         نظمـي  اليه پنجم به يافتن بي     :اليه پنجم 
 خطاهـايي اسـت     دنبال  به ها  دادهكاوي است كه در پايگاه       حقيقت اين اليه يك برنامه داده     

خـانوار   اي هـر ه ي موقعيت بردار داده اين اليه با بررس   . اند  پنهان مانده  پيشينكه در مراحل    
 موجود سعي در يافتن خانوارهايي دارد كه به هر دليل در بخـش خاصـي            اي دادهدر فضاي   
براي رسـيدن بـه ايـن هـدف، ايـن اليـه از              . اند  صورت انبوهه در آمده     به اي دادهاز فضاي   

سمت بسيار كـارا    بندي در اين ق    هاي خوشه  روش(پردازد   بندي خانوارها مي    به خوشه  سامانه
 كـه در بخـشي از فـضاي         هـستند خانوارهايي  مقادير مربوط به    خروجي اين اليه    ). هستند
 ايـن   بـه . )اند به عبارتي ديگر در يك خوشه قرار گرفته        (اند  صورت انبوهه در آمده     به اي داده

 اي داده مشترك خانوارهايي كه در هر موقعيت از فـضاي           هاي  منظور در نظر گرفتن صفت    
در طراحـي ايـن اليـه نيـز      است شايان ذكر. بخش است  آگاهياند بسيار مفيد و      گرفته قرار
 جـاي   بـه رسـد     مـي  نظر    به همچنين. اي ديگر استفاده كرد    اليه توان از يك ساختار چند     مي

كاوي موجود را بـراي اسـتفاده در ايـن           هاي داده  توان الگوريتم  طراحي اين اليه از پايه، مي     
  .اليه بهينه كرد

ـ     اين   :اليه ششم   بـردار   انبـوهش  پـنجم بـه بررسـي داليـل          هاليه با دريافت خروجي الي
اين بررسي با استفاده از اطالعاتي كه از        . پردازد ي مي ا  داده در هر بخش از فضاي       اخانواره
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تعـداد  تـوان بـه بررسـي         عنوان مثـال مـي      به. پذير است   امكان ،آيد مياليه پنجم به دست     
هـا، تعـداد و       هاي مشترك اين خانوار     اند، صفت  هانبوهش يافت خوشه  خانوارهايي كه در يك     

 را بـه دو دسـته   هـا  دادهتـوان   ، مـي ها داده با يافتن داليل انبوهش.  اشاره كردها  نوع صفت 
 از فـضاي    ويـژه  كه بنا بر داليل منطقي در يك بخش          اند  ييها  دادهدسته اول   . تقسيم كرد 

 وجـود   هـا   ن آ شانبـوه م كه هيچ دليل منطقـي بـراي          و دسته دو   اند  انبوهش يافته  اي داده
 يـك   وقـوع  هـا   نانبـوهش آ  يي در نظر گرفت كه دليل       ها  دادهتوان    دسته دوم را مي   . ندارد

 منـابع خطاهـا و      هـا   داده انبـوهش  بررسـي داليـل      فراينـد در  . خطاي مشترك بوده اسـت    
  .خطاهاي مشترك نيز به دست خواهند آمد

 منطقي وجـود دارد،     ي دليل ها آن انبوهشاي كه براي     ستهتواند در مورد د     اين اليه مي  
هـا روي     بپردازد تا از ايـن پـس تحليـل         ها  دادهيي در مورد اين بخش از       ها  دادهبه توليد فرا  

بنـدي   خروجي اين اليه شامل دسـته     .  انجام شود  ها  داده با توجه به اين فرا     ها  دادهمجموعه  
. هـا اسـت     گزارش درباره داليل تشكيل خوشه    شده در اليه پنجم و ارائه        هاي ساخته  خوشه

دهند، اين گـزارش      را نمايش مي   ها  داده گردآوري خطايي در    وقوعهايي كه    در مورد خوشه  
 اين خطا بـه  وقوعدليل   است كه بهها دادهي در  هاي   نقص همچنين خطا و    وقوعشامل منابع   

هـايي    را در مـورد خوشـه      ي توليدشده براي هر خوشه    ها  داده فرا ،اين گزارش . ندا وجود آمده 
  .شود اند نيز شامل مي كه دليلي موجه براي تشكيل داشته

. كنـد  اصالح مـي   اند،  خطا تشكيل شده   وقوعكه بر اثر    را  هايي    اين اليه، خوشه   :اليه هفتم 
در . شـود   به دست آمده است، انجـام مـي    پيشيناين اصالح با توجه به گزارشي كه از اليه          

. دنها براي اصالح به آمـارگير برگردانـده شـو          پرسشنامهدادي از   اين مرحله ممكن است تع    
  .ط آمارگير اصالح شوند وجود داردكه به اشتباه توس چند كه هنوز احتمال اين هر

قـرار  جا مورد بحـث   هاي مختلفي كه تا اين در اليه ): نظارت و اصالح  سامانه(اليه هشتم   
 هشتم با استفاده از اطالعـات و        هالي. ندا  هشد جديدي توليد    اطالعات و   ها  دادهد، فرا ان  گرفته

 نظـارت كـرده و در   فراينـد  انجـام  ه، بـر نحـو  اند   توليد شده  فراينديي كه در طول     ها  دادهفرا
 و  هـا   دادهترين بخـش در ايـن اليـه اسـتفاده از فـرا             مهم. كند هايي آن را اصالح مي     بخش

مد اصـالح  ا كاراي گونه به را  مانهسا بتوانيم   كه  اينبراي  .  است سامانهاطالعات براي اصالح    
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شده، توليـد دانـش و فـرادانش         گردآوري نگاه داريم، بايد بتوانيم از اطالعات        روز  بهكرده و   
تواند به كم شدن احتمال عدم شناسايي يك داده اشـتباه             ترين اطالعاتي كه مي    مهم. كنيم

اين . شوند پنجم توليد مي   هيي است كه در الي    ها  دادهيا دورافتاده كمك كند، اطالعات و فرا      
دهنـد   وقوع خطا رخ مي   دليل  به ها  دادهي كه در    هاي   خطا، نقص  وقوعاطالعات شامل داليل    

با استفاده از اين اطالعـات در       .  است ويژه در يك موقعيت     ها  داده منطقي   و داليل انبوهش  
 و  هـا   دادهيـن   عالوه بـر ا   . شود  مي روز  بهها   پرسشنامه دانش گذشته براي بازبيني      ،اين اليه 

 نيز ايـن امكـان را   سامانه، خود سامانهاطالعات ديگر نظير تعداد خطاهاي پذيرفته شده در    
 نظارت شود و خـروج هـر عامـل از حالـت     سامانههاي مختلف در  كند تا بر عامل   ايجاد مي 

  :اين اليه هشتم دو وظيفه مهم دارد بر بنا. دگردبهينه به اين وسيله اصالح 
 از  سـامانه  را مورد بررسي قرار دهد تا از خارج شدن           سامانه درون   ياهييركه تغ   آن :اول

  ).فرايندكنترل (حالت بهينه جلوگيري كند 
شده، بـه توليـد      توليد فرايند و اطالعاتي كه در طول       ها  دادهكه با استفاده از فرا      آن :دوم

  .تر منتقل كند هاي پايين دانش بپردازد و دانش توليدشده را به اليه
  .كند  را ارائه ميDCIS1 سامانهل زير نماي كلي شك
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سامانهها در مسير حركت داده

 سامانهمسير حركت دانش روزآمد شده  در

سامانهها و اطالعات توليد شده در مسير حركت فراداده

 سامانهمسير دستورات كنترلي براي اصالح

 تصديق و ها  دادهارد كردنو

 آمارگيري

هاي خروجي  داده
 سامانه

هاي  دانش و فراداده
 سامانهخروجي

   DCIS1سامانه

 اليه پنجم

 اليه ششم

 اليه هفتم

 اليه اول

 اليه دوم

 )ناظرهوشمند(اليه هشتم

 اليه چهارم

 اليه سوم

  DCIS1سامانهنماي كلي-1شكل
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  DCIS1 سامانهه ارب نكاتي در-2-5
  :دن هوشمندي كه كليات آن را ارائه كرديم چند نكته مهم وجود دارسامانه درباره

 انجـام  ها داده پنجم هر بار كه اصالحي روي بخشي از          ه بعد از عبور از الي     سامانهدر اين   ) آ
بايـد  )  انجـام نـشده    هـا  بـر روي آن   يي كه هيچ اصالحي     ها  دادهتي  ح (ها  داده همهشود،  

 پنجم موقعيت   هاين عمل به آن دليل است كه الي       .  پنجم بازگردانده شوند   هدوباره به الي  
ايـن   بـر  بنـا . كند  و بر اين اساس خروجي  توليد مي هدرك   را نسبت به هم بررسي       ها  داده

.  نسبت به يكديگر شود    ها  دادهر در موقعيت     ممكن است باعث تغيي    ها  دادههر تغييري در    
ها بايد    داده پنجم بررسي شود، همه      هاي در الي   به عبارت ديگر هر بار كه قرار است داده        

  به اين اليه وارد شوند؛
 يك سازماندهي هوشمند است كه با توزيع دانش در ميان اجزاي مختلـف،              سامانهاين  ) ب

 DCIS1بـه عبـارت ديگـر،       . دآور  ميدر اجرا بهفرايند   كليافته را در     يك هوش توزيع  
بـه ايـن    . جوشي اطالعـات اسـت     داراي يك هوش جمعي مبتني بر توزيع دانش و هم         

.  گردش اطالعات و توزيع دانش اسـت       فرايند،  سامانه اين   ويژگيترين   معني كه حياتي  
تار  رف سامانهتر انجام گيرد،     به همين دليل هرچه توزيع دانش و گردش اطالعات كامل         

 دهد؛ تري از خود بروز مي وشمندانهه
دهد كه در يك سـازمان متـشكل از            مي سامانه، اين اجازه را به      DCIS1 قالبپويايي  ) پ

اما بـا توجـه بـه سـاختار         . به اجرا درآيد  شده   سازي  شبيههاي   هاي انساني يا عامل    عامل
ني متـشكل از    ، سـازما  سـامانه  بـه اجـرا درآوردن    ، بهترين سازمان براي     سامانهدروني  
 عنـوان  بـه (شـده   سـازي  شـبيه هـاي   و عامـل  )  ناظر عنوان  به تر  بيش(هاي انساني     عامل

 است؛) گيري گيرنده يا پشتيبان تصميم تصميم
 تا حد زيادي    به اجرا درآيد  شده   سازي هاي شبيه    در صورتي كه بر پايه عامل      سامانهاين  ) ت

 در اين صورت عالوه بر اسـتفاده از         چرا كه . جويي كند  تواند در زمان و هزينه صرفه      مي
هاي يـك     كيفيت را از دست بدهد تعداد بررسي       كه  اينهاي خودكارسازي، بدون     مزيت

 سـامانه  كه در حال حاضر در       گانهچهارهاي     بررسي همه. (دهد  را كاهش مي   پرسشنامه
بـديهي اسـت هزينـه و       ). دنشو  هاي اول و دوم انجام مي      د در اليه  نگير  فعلي انجام مي  
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 هـا  دادههاي بـاالتر روي      اعمال اليه شود براي     مي جويي صرفهزماني كه به اين وسيله      
 تواند بسيار مفيد باشد؛ مي

ـ   سـامانه  بـه اجـرا درآوردن     كه بهترين گزينـه بـراي        جا  آناز  ) ث  اول، اسـتفاده از     ه در الي
ـ               سازي هاي شبيه  افزار و عامل   نرم ه شده اسـت، الزم اسـت اطالعـات از همـان ابتـدا ب
 بـا اسـتفاده از صـفحه كليـد     ها داده وارد كردن كه  اينبا توجه به    . افزار منتقل شوند   نرم

 هـا   دادهچنـد    هر( شود   ها  داده خطاهايي در    وقوعتواند باعث    خود مي ) دستي صورت به(
تواند   مي ها  داده وارد كردن افزارهاي   استفاده از نرم  ) شوند پس از وارد شدن ويرايش مي     

 وارد كردن افزار    از نرم  ه استفاد كه  اينضمن  . زيادي افزايش دهد    را تا حد   سامانهكارايي  
 دقـت   به تا حد زيادي بستگي      مسئلهاين  ( را از بين ببرد      تصديقتواند نياز به      مي ها  داده
 بـه  ها داده وارد كردنهاي پيشنهادي براي  يكي از راه).  داردها  داده وارد كردن افزار   نرم
 ؛)يار  رايانهروشاستفاده از ( در رايانه در مرحله آمارگيري است افزار، ثبت داده نرم
 سـامانه  و بـا يـك   بوده ناجرا چندان قابل DCIS1رسد كه  نظر مي  در نگاه اول به   ) ج

 يـك سـاختار     DCIS1ت ايـن اسـت كـه        واقعيـ امـا   . شته باشـد   فاصله زيادي دا   اجراقابل  
 رفتـاري هوشـمندانه     خـوبي   بهتواند    مي كند كه حتي با ابزارهاي فعلي نيز       هوشمند ارائه مي  

هـا نيـازي      اليه بايد از پايه طراحي شود، بقيه      هشتم   آل اليه  اگرچه در حالت ايده   .  دهد بروز
 وجـود  از پـيش هـا   هاي كلي مربوط به ايـن اليـه       الگوريتم زيرا. ندارندرا  به طراحي از پايه     

 را هـا  آنها،  ي در اين الگوريتم كافي است با يك بازنگر   ها  اجرايي ساختن آن  داشته و براي    
 از پـيش  كنـد كـه       از ابزارهايي استفاده مي    DCIS1به بيان ديگر    . رد سازگار ك  DCIS1با  

 بـر   بنـا  .)تري داشته باشد   رسد بايد ساختار پيچيده     مي نظر  به هشتم كه    ه الي جز  به(موجودند  
   .ده كنيم كافي است بتوانيم از اين ابزارها استفاDCIS1 اجرايي كردناين در 

  گزاري سپاس
طـرح مطالعـاتي    به خاطر حمايت مـالي در انجـام         ايران  نويسندگان اين مقاله از مركز آمار       

هـاي   آقاي عبدالحميد حقيقي به خاطر راهنمـايي      ها،    كاوي و كاربرد آن در كيفيت داده       داده
  .گزارند  سپاس و همچنين دفتر استانداردهاي آماريايشان



 و ديگراناصغر حائري مهريزي  علي  18

 ..................................... 1-19، صص 1386 بهار و تابستان، 1  ، شماره18سال مطالب آماري،   گزيده ......................................

  تتوضيحا
وارد  خطاهـاي احتمـالي      كـه   ايـن ها با هم براي      ها و مقايسه آن     وارد كردن دوباره داده   : يفتصديق يا ور   1

  . بررسي شودها  دادهكردن
  .بررسي اطالعات مربوط به آدرس و چارچوب:  آدرسويرايش 2
هاي پرسشنامه و جلوگيري از ورود اطالعات غلط داخل فايل           بررسي رابطه بين فيلد   :  موضوعي ويرايش 3

  .)ها  رابطه منطقي بين پرسشبررسي(
 موضـوعي، كـه توسـط    نمـودار ويـرايش   و بـر اسـاس       سامانهگر   توسط تحليل : افزار اديت موضوعي     نرم 4

  .شود كارشناس موضوعي طراحي شده است، تهيه مي

  ها مرجع
. هاي ارزيابي كيفيت آمارهاي رسمي      هاي كيفيت و روش    ابعاد و مالك  ). 1384(اناري، محمدرضا    ]1[

 .58-36، صص 1 شماره ،16 لاس آماري، البمط گزيده
. كـاوي و كـاربرد آن در آمـار رسـمي            داده). 1385(اصـغر    حسني، حسين؛ حائري مهريـزي، علـي       ]2[

  .34-21، صص 4شماره ، 16سال  آماري، مطالب گزيده
، ترجمـه از نـسخه   )متـرجم (همـايون مـؤتمني   . هـاي خبـره     سـامانه ). 1999(دارلينگتون، كـيس     ]3[

 .ايانه، تهرانانگليسي، علوم ر
كـاوي و كـاربرد آن       گزارش اول طرح مطالعاتي داده    ). 1384(دفتر تعاريف و استانداردهاي آماري       ]4[

  .مركز آمار ايران، تهران. ها در كيفيت داده
كـاوي و كـاربرد آن       گزارش دوم طرح مطالعاتي داده    ). 1385(دفتر تعاريف و استانداردهاي آماري       ]5[

  .ايران، تهرانمركز آمار . ها در كيفيت داده
هوش مصنوعي رهيافتي نوين، رامين رهنمـون و آناهيتـا          ). 2001(راسل، استوارت؛ نورويگ، پيتر      ]6[

  .، ترجمه از نسخه انگليسي، ناقوس، تهران)مترجمان(هماوندي 
هـا،   گيـري در آمـارگيري     خطاهاي غيـر نمونـه    ). 1992(لسلر، جوديث تي؛ كالس بك، ويليام دي         ]7[

  . تهران،ترجمه از نسخه انگليسي، جلد اول، مركز آمار ايران). ممترج(مركز آمار ايران 
هاي كامپيوتري از نگاه آمار، دومين سمينار        تجزيه و تحليل الگوريتم   ). 1383(يگانگي، محمدرضا    ]8[

 . آموزش عالي جهاد دانشگاهي، تهرانمؤسسه ،مهندسي كامپيوتر
هوش مصنوعي و كاربرد ). 1385(اصغر  يگانگي، محمدرضا؛ حسني، حسين؛ حائري مهريزي، علي       ]9[

  .144-134المللي آمار ايران، شيراز، صص  هشتمين كنفرانس بين. آن در آمار رسمي
[10] Elvers, E.; Rosen, B. (1997). Quality concepts for official statistics, 

Encyclopedia of Statistical Sciences, 621-629. Wiley. New York. 



 19  …ها رهنمودهايي براي بهبود كيفيت داده  

 ..................................... 1-19، صص 1386 ر و تابستانبها، 1  ، شماره18سال مطالب آماري،   گزيده ......................................

[11] Domingo-Ferrer, J.; Torra, V. (2003). On the Connections between Statistical 
Disclosure Control for Micro data and Some Artificial Intelligence Tools, 
Inform. Sci. 515, 153-170. 

[12] Domingo-Ferrer, J.; Torra, V. (2002). Disclosure control methods and 
information loss for micro data in Confidentiality, Disclosure and Data 
Access: Theory and Practical Applications for Statistical Agencies, 
Amsterdam, North-Holland, 93-112. 

[13] Durkin, J. (1994). Expert systems design and development, Prentice-Hall. 
[14] Hassani, H.; Anari, M. (2005). Using Data Mining for Data Quality 

Improvement, Proceedings of the 55th session of the International Statistical 
Institute (ISI). Australia. 

[15] Hassani, H.; Haeri Mehrizi A.A. (2006). Data Mining & Official Data. 
Proceeding of the 8th Iranian International Statistics Conference, 111-117. 
Iran. 

[16] Leiserson, Charles E, et al. (2001). Introduction to Algorithms, MIT press. 
[17] Mitchell, T. (1997). Machine Learning, McGraw Hill, New York. 
[18] Nilsson, J. (1997). Introduction to machine learning, Stanford University, 

Stanford. 




