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 توضیحات

افزار گیری از اسالیدهای دکتر یقینی در آموزش نرمافزار و همچنین بهرهنرم Helpاین گزارش با استفاده از 

Clementine .تهیه و تدوین شده است ، 
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 Clementine افزارآشنایی با نرمبخش اول: 

Clementineهای پیش کاوی است که شما را در ساخت مدلترین و در عین حال پرطرفدارترین نرم افزار داده، قدیمی

 نماید.های آینده کمک میبینانه برای تصمیم گیری

 فضای کار نرم افزار:

 های مختلف نرم افزار در شکل زیر آمده است:به همراه معرفی قسمت Clementineمحیط کار 

 

 

 

هایتان را همانطور که در ذهن دارید رسم قی دادههای منطدهد تا جریانافزار این اجازه را به شما مینمای ظاهری نرم

 باشد:مرحله ای کار با داده می 3یک فرآیند  Clementineکنید. کار با 

 بخوانید. Clementineداده را از  .1

 داده را از طریق یک سری عملیات اجرا کنید. .2

Stream Canvas 

Project 

Window 

Streams, 

Outputs and 

Models 

Manager 

Menu Bar 

Palettes 

Node

s 

Toolbar 
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 داده را به یک مقصد ارسال کنید. .3

 شود.شناخته می« Data Stream»این ترتیب عملیات به عنوان 

 

Stream Canvas 

توان با می ها را Streamرا در آن اجرا کرد.   Data Streamتوانبزرگترین فضای موجود در پنجره نرم افزار که می

 ایجاد کرد. Canvasها در های عملیات دادهرسم دیاگرام

 :Canvasای از نمونه

 

 

Node )گره( 

ها ی جریان دادههای متصل به هم نشان دهندهشوند. گرهی یک آیکن یا گره نشان داده میهر عملیاتی به وسیله

 هستند.
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Stream Manager 

Stream  ها در پنجرهStream Manager شوند.ال، سمت راست نرم افزار ذخیره میدرگوشه با 

Node Palettes )جعبه گره ها( 

 ، Favorites  ، Source ،Record opsها هستند که در قسمت پایین پنجره وجود دارند. شامل ها شامل گرهجعبه

Field ops  ،Graphs  ، Modeling  ،Output  ،Export کنید، لیستی کلیک میباشد. وقتی روی نام یک جعبه می

 شوند.های موجود در آن ظاهر میاز گره

 مثالً: 

 

 

 درگ کنید. Canvasبار کلیک کنید و یا آن گره را به قسمت  روی گره دو Canvasبرای ایجاد گره در 

 انواع گرهای موجود:

• Sourceها را وارد هایی که داده: گرهClementine کنند.می 

• Record opsدهند.دغام و ... را روی داده انجام میعملیاتی مانند ضبط، انتخاب، ا هایی که: گره 

• Field opsدهند.ها انجام میرا روی داده هایی که عملیاتی مانند فیلتر کردن، ایجاد فیلد جدید و ...: گره 

• Graphsمودارها دهند. این نسازی به صورت گرافیکی نشان میها را قبل و بعد از مدلهایی که داده: گره

 باشد.و ... میپراکندگی شامل هیستوگرام و 

• Modelingعصبی، درخت کنند. مثالً شبکه سازی استفاده میهای موجود در مدلهایی که از الگوریتم: گره

 .بندی و ... تصمیم، الگوریتم خوشه

• Out putو ... را به نحوی ها جی داده مثل نمودارها، نتایج مدلهای مختلفی از خروهایی که صورت: گره

افزارهای دیگری مثل قابل خواندن باشد و هم نرم Clementineدهد که هم از طریق نرم افزار نشان می

SPSS  یاExcel. 

 گزینه وجود دارد: Stream Manager، 3در قسمت 

1- Streams  

2- Outputs        
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3-  Models     

Stream:  ،این قسمتStream دهد. همچنین از این قسمت میتوان کار کرد، نشان میها میهای فعال را که با آن-

 تغییر نام، ذخیره و حذف کنید.  ایجاد شده را باز، های Streamتوانید، 

 

Output : توانید این خروجی ها را باز، تغییر نام، ذخیره و ل و نمودارها وجود دارند. شما میدر این بخش تمام جداو

 حذف کنید.

 

Model: ها از ین قسمت قابل نمایش است. این مدلی ایجاد شده در اهاتمام مدلModel Tab توانند باز و یا به می

Canvas .اضافه شوند 
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 :  Clementineابزارهای 

 Streamباز کردن 
 

 جدید Streamایجاد 
 

 حاضر Streamپرینت گرفتن از 
 

 Streamسازی ذخیره
 

 کات کردن
 

 هاStreamها و باز کردن پوشه مخصوص مثال
 

Paste کردن 
 

 کپی کردن
 

 دوباره انجام دادن
 

 حرکت قبلی
 

 حاضر Streamاجرای 
 

 Streamویرایش مشخصات 
 

 توقف اجرا
 

 Streamاجرای قسمت مشخصی از 
 

 (SuperNodeبزرگنمایی )مخصوص 
 

 SuperNodeاضافه کردن 
 

 (SuperNodeنمایی )مخصوص کوچک  
 

 

 

 اضافه کردن به پروژه:

ه ، گره و .. را به پروژ Data Streamتوانید، اشیاء مختلفی از جمله: کنید، میکه یک پروژه را ایجاد یا باز می زمانی

 اضافه کنید.

 :Managersاضافه کردن از طریق 
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 برای اضافه کردن به پروژه استفاده کرد. برای این کار:توان در قسمت باال و سمت راست پنجره می Managersاز 

 و ...( Streamشئ را انتخاب کنید. )از جمله جدول و یا  •

را انتخاب کنید. اگر آن شئ قبالً ذخیره شده باشد، به صورت  ”Add to Project“ راست کلیک کنید و •

 CRISP-DM( و یا به پوشه پیش فرض )در Class View رشود )دی مناسب اضافه میخودکار به پوشه

Viewشود.( اضافه می 

 توانید شئ مورد نظر را به فضای کار پروژه درگ کنید.در غیر اینصورت می

 : Canvasاضافه کردن گزاره 

 برای این کار :

 انتخاب کنید. Canvasگرهی را از  •

  Edit > Node > Saveرا انتخاب کنید در غیراینصورت از نوار منو مسیر  Save Nodeو  کردهکلیک راست •

Node .را طی کنید 

 را انتخاب کنید. ”Add to Project“در کادر مربوط  •

 را انتخاب کنید( Saveنامی برای گره در نظر بگیرید و آن را ذخیره کنید. ) •

 

 

 

 

 افزار:نرم Helpطریقه استفاده از 

-خواهید انجام دهید، میشامل چند گزینه است که با توجه به کاری که می Helpکنید منوی میهمانطور که مالحظه 

 توانید از آن استفاده کنید.

Help Topics: 
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وجو کنید. این قسمت شامل توضیحاتی در مورد توانید موضوع مورد نظر خود را جستبا استفاده از این گزینه می

ها نیز در اینجا توضیح داده شده های مختلف گرهOptionها و ... است. همچنین افزار، گرههای مختلف نرمقسمت

 است.

 

)که در شکل نشان  Searchتوانید موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا آن را از قسمت از کادر سمت چپ می

 وجو کنید.داده شده است( جست

CRISP-DM Help: 

های مختلف آن، طرز برخورد با داده و سایر اطالعات در این کاوی، روشادهاین گزینه اطالعاتی در مورد مبحث د

 دهد.زمینه، در اختیارتان قرار می
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Application Examples: 

افزار ها را قدم به قدم با نرمهای انجام شده دسترسی پیدا کنید و این مثالتوانید به مثالبا استفاده از این گزینه می

 های مورد استفاده نیز در این گزینه ذکر شده است.Streamها و تمام مثال انجام دهید. آدرس
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 ها Streamکار با بخش دوم: 

 :Streamمروری بر ایجاد 

ی عملیات بوده که بر ها نشان دهندهگویند. این سری گرهمی Streamبه فرآیند اداره کردن داده میان یک سری گره، 

 ی مسیر جریان داده است. ها نشان دهندهشود. این در حالی است که ارتباط بین گرهروی داده انجام می

 شود:برای موارد زیر استفاده می Data Streamبه طور کلی، از 

 Clementineخواندن داده در  •

 طریق یک سری عملیات و سپس کار با داده از •

 .Clementine Solution Publisherیا  SPSSارسال آن به مقصدی مانند یک فایل  •

 برای مثال فرض کنید که قصد دارید:

 یک منبع ورودی داده را باز کنید. -1

 یک فیلد جدید اضافه کنید. -2

 رکوردهای موجود در فیلد جدید را انتخاب کنبد و سپس  -3

 ول نشان دهید.نتایج را از طریق جد -4

 گره خواهد بود. 4شما شامل  Data Streamدر این مورد، 

 

Variable File Node.که از طریق آن داده هایتان را می خوانید ، 

 
Derive Node.که به کمک آن یک فیلد جدید را به مجموعه داده اضافه می کنید ، 

 
Select Node که با آن محدوده رکود را برای شمول رکوردها از ،Data Stream .مشخص می شود ، 

  
Table Node.که با استفاده از این گره، نتایج را بر روی صفحه نمایش، نشان می دهد ، 

 

 ایجاد کنید: Data Streamمی توانید با کمک قدم های زیر یک 
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 Stream Canvasاضافه کردن گره به  •

 Streamها بمنظور ساخت ارتباط بین گرهایجاد  •

 Streamهای تعیین هر گونه گره یا گزینه •

 Streamاجرای  •

 

 ها :کار با گره

 سه راه برای اضافه کردن گره وجود دارد:

 روی گره دوبار کلیلک کنید. •

 ، درگ کنید.Streamگره را از جعبه گره به  •

 کلیک کنید.Stream Canvasروی گره در جعبه گره کلیلک کنید و سپس روی فضای  •

بار کلیلک کنید تا کادر مربوط به آن باز شود.  اضافه کردید، روی گره دو  Stream Canvasکه یک گره را به  هنگامی

های پیش روی شما به گرهی که انتخاب کردید، بستگی دارد. برای کسب اطالعات در مورد کابردهای کادر از گزینه

Help نرم افزار کمک بگیرید. 

 Deleteرا فشار دهید یا روی گره راست کلیک کنید و  Deleteبرای حذف یک گره، روی آن کلیک و از صفحه کلید 

 را انتخاب کنید.

 

 

 

 ها:ایجاد ارتباط بین گره

 Data Streamاند یک شوند، تا زمانی که به یکدیگر متصل نشدهاضافه می Stream Canvas بهی را که یهاگره

 باشد.داده می ی مسیر جریانها نشان دهندهگره کنند. ارتباطات بینایجاد نمی
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 چند راه برای ایجاد این ارتباط بین گره ها وجود دارد:

 دوبار کلیک )بعد از انتخاب یک گره، گره بعدی را انتخاب کنید( •

 استفاده از کلید وسطی موس •

 Altکلید سمت چپ موس + کلید  •

را انتخاب کنید و سپس روی گره دیگر  Connect)روی یک گره راست کلیک کرده و  به صورت دستی •

 کلیک کنید.(

 در صورتیکه بخواهید هر یک از ارتباط های زیر را ایجاد کنید، یک پیغام خطا دریافت خواهید کرد:

 ختم شود. Source nodeارتباطی که به یک  •

 )گره پایانی( شروع شود. Terminal nodeارتباطی که از یک  •

 زمانی که به یک گره بیش از تعداد ظرفیتش ارتباط ایجاد کنید. •

 اند.اتصال دو گرهی که قبالً با هم مرتبط شده •

 تشکیل شدن چرخه •

 :Streamکنار گذاشتن گره در یک

گذارید، تمام ارتباطات ورودی و خروجیش با ارتباطی که بین گره ، یک گره را کنار می Data Streamزمانی که در 

 شود.شود، جایگذاری میایجاد میورودی و گره خروجی 

 

 کنار گذاشته شده است. Filter، گره Streamکنید که در این مشاهده می

 حذف ارتباط:

 را انتخاب کنید. Delete Connectionتوانید روی پیکان ارتباط، راست کلیک کرده و می •

 را فشار دهید تا تمام ارتباطات حذف شوند. F3یک گره را انتخاب کنید و  •

 را انتخاب کنید. Disconnectروی گره راست کلیک کنید و   •

 مسیر زیر را دنبال کنید : •
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 Edit > Node > Disconnect 

Option :های یک گره 

 های مختلف آن دسترسی پیدا کنید.گزینهتوانید به کنید میزمانی که یک گره راست کلیک می

 

 Editبرای باز کردن کادر مربوط به گره انتخابی : 

 Connectها: برای ایجاد ارتباط بین گره 

Disconnectها: برای حذف ارتباط بین گره 

Rename and annotation برای باز کردن کادر :Annotation  و 

 تغییر نام و ...

Cut: توان بعداً ه در حالی که میبرای حذف گرPaste .کرد 

Deleteحذف دائمی گره : 

Copyبرای کپی کردن گره : 

Load Nodeو بارگذاری دن گرهی که قبالً ذخیره شده: برای باز کر 

 های آن در گرهی که هم اکنون انتخاب شده است. Optionکردن 

Save Node.برای ذخیره کردن گره : 

 

 

 ها: Streamاجرای 

 وجود دارد: Streamچند راه برای اجرای  Clementineدر 

 را انتخاب کنید.« Execute»ی گزینه« Tools»توانید از منوی می •

 توانید کمک بگیرید.از کلید مربوط به اجرا در نوار ابزار می •

 را انتخاب کنید. Executeروی گره نهایی راست کلیک کرده و  •

 را انتخاب کنید. Execute From Hereروی یک گره راست کلیک کرده و  •
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توانید در حال اجرا می Streamبرای متوقف کردن یک 
ی روی دکمه قرمز در نوار ابزار کلیک کنید و یا گزینه

Stop Execute  را از منویTools .انتخاب کنبد 
 

 ثانیه بیشتر طول کشید، کادر  3اگر زمان اجرا از 

Execute Feedback اجرا را شود و پیشرفت ظاهر می
 دهد.نمایش می

 

 کار با انواع داده

 :Sourceاضافه کردن گره 

 را برای آن در نظر بگیرید. telco.savرا انتخاب کرده و فایل  SPSSگره 

 

 :Typeاضافه کردن گره 

 متصل کنید. SPSSدر جعبه گره انتخاب کرده و به گره  Field opsرا از بخش  Typeگره 

 

 تعیین شوند. Typeو هم در گره  Sourceتواند در گره فیلد هم میمشخصات مربوط به یک 

Data Type )نوع داده( 
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 دهد.توضیح می Clementineها را در ی استفاده از فیلدهای دادهطریقه •

 کند.های یک فیلد را تعین میی دادهمشخصه •

 )به طور کامل معرفی شده( نام دارد. Fully instantiatedاگر تمام جزئیات یک فیلد معلوم بود، آن فیلد  •

 (،Stringای )توانند به صورت رشتهها میذخیره آن متفاوت است. دادهنوع یک فیلد با نحوه  •

ی عددی یک داده Type(، تاریخ، زمان ذخیره شوند. مثالً ممکن است بخواهید، integersعدد صحیح ) 

(integers را به صورت )Flag .تعریف کنید 

 :Data Typeحاالت مختلف 

• Range توانند: که این اعداد می 100-0های عددی به صورت یک دامنه مثل : برای استفاده از داده

 باشند. ...صحیح، حقیقی و 

• Discrete برای مقادیر رشته :( ایStringو زمانی که با اعداد گسسته سر و کار داریم به کار می ).رود 

• Flag دو مقدار ممکن برای فیلد مورد نظر شما موجود است، مثل  : زمانی که تنها«M , F» 

• Set تواند به خود بگیرد: مثل : زمانی که داده چند مقدار را میHigh  / Normal  /Low . ... و 

• Ordered Set  همانند هااین نوع داده: کاربرد Set باشد با این تفاوت که مقادیر اختصاص داده شده می

 فیلد باید دارای یک ترتیب خاص باشند. )مثالً صعودی یا به صورت الفبا(به یک 

• Typeless : ای با هیچکدام از اگر دادهTypeهای فوق مطابقت نداشت، آنگاه در این بخش جای می-

( آن فیلد به roleانتخاب کنید به طور خودکار نقش ) Type lessای را به صورت داده Typeگیرید. اگر 

 تغییر خواهد کرد. Noneصورت 

Values: 

<Read>شوند.ها تنها خوانده می: زمانی که گره را اجرا کنید، داده 

<Pass>شود.ای خوانده نمی: هیچ داده 

<Current>دارد.: مقدار فعلی داده را نگه می 

<Specify…>شود تا در آن مشخصات فیلد را تعیین نمایید.: کادر دیگری باز می 
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 شوند.مقادیر فیلدهای موجود، نمایش داده می را انتخاب کنید، Read Valuesزمانی که دکمه 

Direction: 

تواند به عنوان ورودی، هدف یا خروجی، هم کند. یک فیلد میکاوی معین میاین ستون نقش فیلد را در عملیات داده

 کاوی نداشته باشد.دادهی ورودی وهم خروجی شناخته شود و یا اصال هیچ نقشی در پروژه

In کند.بینی کننده، فیلد مورد نظر را معرفی می: بعنوان متغیر ورودی و یا پیش 

Out نماید.: فیلد را بعنوان متغیر هدف تعیین می 

Both .با انتخاب این گزینه فیلد هم ورودی عملیات است و هم هدف : 

None  اگر این حالت انتخاب شود دیگر آن فیلد نقشی در کار نخواهد داشت. )اگر :Type  یک فیلد بصورت

Typeless فرض انتخاب شود، به طور پیشDirection  آن فیلد بهNone کند.(تغییر پیدا می 

Partition یلد مورد نظر باید دو یا سه رود. فکار میها بهبندی داده: این گزینه برای استفاده از یک فیلد برای دسته

 مقدار داشته باشد.


