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مقایسهی الگوریتمهای دادهکاوی در پیشبینی نتیجهی مناقصات بینالمللی برگزار شده برای
انتخاب مشاوران صنعت آب (بهمنظور استفاده در سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری)
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چکیده
در کشورهای درحالتوسعه با ارزشِ پولی پایین ،شرکتهای مشاوره برای کسب سود بیشتر به دنباال شارکت کاردر در پارو ههاای باینالمللای
میباشند .اما شرکت در مناقصات بین المللی نیازمند صرف منابع زیادی (زمار ،هزینه و منابع انسانی) برای خرید اسناد مناقصه ،ارزیابی شارای پارو ه و
آماده کردر پیشنهاد مناقصه است .ازاینرو پیشبینی نتیجه مناقصات بینالمللی میتواند باعث جلوگیری از مصارف مناابع بارای شارکت در مناقصاات
نامناسب شود .هدف از این پژوهش شناسایی معیارهای مؤثر در نتیجه مناقصات بینالمللی برگزار شده بارای انتااام مشااورار صانعت آم و مهایساه
الگوریتمهای دادهکاوی در پیشبینی نتیجه این مناقصات است .معیارهای شناساییشده شامل نوع امور تاصصی ،نحوه ارسال پیشنهاد مناقصه ،چگونگی
آشنایی با مناقصه ،نوع مناقصه ،تأمینکننده مالی ،داشتن همکار در کشور مبدأ و نوع پرو ه میباشند و الگوریتمهای مهایسه شده به ترتیب دقات شاامل
ماشین بردار پشتیبانی ،ID3 ،Chaid ،درخت تصمیم ،بیز ساده و نزدیکترین همسایه هستند .از میار الگاوریتمهاای ماوکور ،الگاوریتم ماشاین باردار
پشتیبانی با دقت  89.31درصد دارای بیشترین دقت میباشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود که از این الگوریتم بهعنوار پردازشگر در سیساتمهاای پشاتیبار
تصمیم مناقصات استفاده شود تا موجب بهبود تصمیم به شرکت/عدم شرکت مشاورار در مناقصات بینالمللی صنعت آم شود.
واژههایکلیدی :الگوریتمهای دستهبندی ،تصمیمسازی ،دادهکاوی ،مشاورار ،مناقصات صنعت آم


مقدمه 321
مطابق پژوهش جاسیزیک و همکاران ،یکی از اساتراتژیهاای
رایااش شاارکتهااای مشاااور عااال در صاانعت آم در کشااورهای
درحااالتوسااعه بااا ارزش پااولی پااایین ،شاارکت کااردر در مناقصااات
بینالمللی میباشد ،زیرا درآمد چشمگیری به همراه دارد و این امکاار
را راهم میکند تا عالیت در بازارهای جدید را تجربه کنناد .شارکت
نکردر در مناقصات بینالمللی میتواناد موجاب از دسات دادر یاک
رصت برای کسب درآمد چشمگیری باشد و معماو ا باهعناوار یاک
تهدید شناخته میشود ) .(Juszczyk et al., 2014بااینوجود ،شرکت
کردر در مناقصات بینالمللی نامناساب مایتواناد موجاب هادر دادر
منابع و حتی شکست سازمار شود .بنابراین هنگامیکه یک کار رما در
 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت پرو ه و ساخت ،دانشگاه تهرار ،تهرار ،ایرار
 -2دانشیار ،گروه مدیریت پرو ه و ساخت ،دانشگاه تهرار ،تهرار ،ایرار
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گاروه مادیریت پارو ه و سااخت ،دانشاگاه تهارار،
تهرار ،ایرار
)Email: parchamijalal@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:

صنعت آم تصمیم میگیرد تا مشاوری را از طریاق مناقصاه انتااام
کند ،یکی از مهمترین تصمیمها برای شرکتهای مشاوره ،تصمیم باه
شرکت یا عدم شرکت در این مناقصات میباشد .بهرهوری این تصمیم
مهم را میتوار با بهرهگیری از سیستمهای پشاتیبار تصامیم ،4ارتهاا
داد.
رآیند شرکت کردر مشاورار در مناقصات بینالمللی صانعت آم
شامل چهار سناریوی محتمل میباشد که در شکل  1نمایش دادهشده
است .هادف از ایان پاژوهش ،شناساایی معیارهاای ماؤثر در نتیجاه
مناقصات بینالمللی برگزارشده برای انتااام مشااورار صانعت آم و
مهایسه الگوریتمهای دادهکاوی در پیش بینای نتیجاه ایان مناقصاات
است .نتایش این پژوهش در توسعه سیستم پشتیبار تصمیم مناقصاات
برای شرکتهای مشاوره در صنعت آم کاربرد دارد و سیستم پشتیبار
تصمیم توسعه دادهشده بر اساس نتایش این پژوهش میتواناد موجاب
بیشینهسازی احتمال رخداد سناریوی اول (مطلومترین سناریو) شاود.
این سناریو در شکل  1با خ چین نمایش دادهشده است.
4- Decision Support System
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وانااوس و همکااارار یااک ماادل پارامتریااک باارای تصاامیم بااه
شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصات ارائه کاردهاناد .آرهاا 38
معیار مؤثر در تصمیم به شرکت/عدم شارکت در مناقصاه را از طریاق
مصاحبه و پرسشنامه شناسایی کردناد 20 ،معیاار باا اهمیات کمتار را
حوف کردند و  18معیار باقیمانده را باه دو گاروه معیارهاای مثبات و
معیارهای منفی تهسیمبندی کردند .با استفاده از این معیارهاا ،دیادگاه
خبرگار در مورد تصمیم به شرکت/عدم شرکت در مناقصات ،به یاک
مدل ساختاریا ته تبدیل میشود ) .(Wanous et al., 2000وانوس و
همکارار یک مدل مبتنی بار شابکههاای عصابی مصانوعی 1بارای
پشتیبانی تصمیم باه شارکت/عدم شارکت پیمانکاارار در مناقصاات
توسعه دادهاند .مدل آرها هشت گره ورودی ،دو یه مافی و یک گره
خروجی دارد .آرها معیارهای کلیدی مؤثر در تصمیم باه شارکت/عدم
شارکت در مناقصااات را بااا اسااتفاده از پرسشاانامه شناسااایی کاارده و
به عناوار گارههاای ورودی تعریاک کردناد .دادههاای  157مناقصاه
برگزارشده در کشور سوریه بارای یاادگیری مادل و  20پارو ه جدیاد
برای ارزیابی مدل مورداستفاده قرار گر تند .دقت مدل آرها تهریباا 90
درصد بوده است ) .(Wanous et al., 2003و و پروار با بهرهگیری
از رگرساایور لجسااتیک 2یااک ماادل باارای پشااتیبانی تصاامیم بااه
شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصات توساعه دادناد .آرهاا 21
معیار مؤثر در تصمیم به شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصاات

را با بررسی پژوهشهاای قبلای شناساایی کردناد .آرهاا باا راریب
همبستگی 3بهعنوار یک شاخص آماری نشار دادند کاه تنهاا هشات
معیار از  21معیار شناساییشده ارتباط خطی قابلتوجهی با تصمیم باه
شرکت در مناقصه دارند و با استفاده از این هشات معیاار ،یاک مادل
رگرسیور لجستیک با دقات  96درصاد بارای پشاتیبانی تصامیم باه
شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصاات ،توساعه دادناد (Lowe
) .and Parvar, 2004اوو و همکارار دو مدل مبتنای بار رگرسایور
برای پشتیبانی تصمیم به شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصات
ارائه کردند .مدل اول با اساتفاده از معیارهاای مارتب باا مشاصاات
پرو ه (مانند نوع و ابعاد پرو ه) و محی تجااری (مانناد تعاداد رقباا و
شرای تجاری) و مدل دوم با استفاده از معیارهای مرتب با مشاصات
کار رما (مانند تجربه و ابعاد سازمار کار رماا) توساعه داده شادند ،تاا
تااأثیر هریااک از ایاان معیارهااا در تصاامیم بااه شاارکت/عدم شاارکت
پیمانکارار در مناقصاات مشااص شاود ) .(Oo et al., 2007تان و
همکارار استراتژیهای رقابتی در مناقصات صنعت ساخت هنگکنگ
را بررسی کردند .آرها سیزده اساتراتژی ،راوانای اساتفاده هریاک از
آرها و تأثیر این استراتژیها در پیروزی پیمانکارار را تشریح کارده و
پژوهش آرها ا اق هاای جدیادی درباارهی اساتراتژی هاای رقاابتی
پیمانکارار در مناقصات را آشکار کرد ) .(Tan et al., 2010چناگ و
همکارار معیارهای کلیدی مؤثر در تصمیم به شرکت/عدم شارکت در

1- Artificial Neural Network
2- Logistic Regression

3- Correlation
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مناقصات را شناسایی کرده و با استفاده از رواب ترجیحی ازی ،1وزر
هریک از معیارها را تعیین کردند .اگر تصمیم باه شارکت در مناقصاه
باشد ،مدلی را برای تعیین میانگین قیمت پیشنهادهاای ارائاهشاده باا
تلفیق مدل چشمانداز چندمعیاره 2و نظریه چشاماناداز تجمعای 3ارائاه
کردند ) .(Cheng et al., 2011کستانتینو و همکارار مادلی را بارای
پیشبینی روند قیمتهاای پیشانهادی در مناقصاات عماومی قبال از
بازگشایی پاکت پیشنهادها ارائه کردند .شرکتهاا باا اساتفاده از ایان
مدل میتوانند توزیع احتمال قیمتهای پیشانهادی را تعیاین کنناد و
سود مورد انتظار خود را با در نظر گر تن سایر پیشانهادهاا و احتماال
برنده شدر ،به حداکثر برسانند ) .(Costantino et al., 2011مینلی و
شانشار معیارهای مؤثر در تصمیم به شرکت/عدم شرکت پیمانکاارار
در مناقصات را شناسایی کردند و با بهرهگیری از این معیارها بهعنوار
گره ورودی ،یک شبکه عصبی مصنوعی پیشخور 4برای پشاتیبانی از
تصاامیم بااه شاارکت در مناقصااات توسااعه دادنااد (Minli and
) .Shanshan, 2012چوو و همکارار با تلفیق تحلیل سلسله مراتبای
ازی 5و رگرسیور ،یک سیستم پشاتیبار تصامیم مناقصاات توساعه
دادند .در مدل آرها از تحلیل سلسله مراتبی اازی بارای تعیاین وزر
معیارهای مؤثر در هزیناه پارو ه و از رگرسایور بارای تعیاین قیمات
پیشانهادی در مناقصاه اساتفادهشاده اسات ).(Chou et al., 2013
الماشا یک چارچوم عملی بارای تصامیم باه شارکت/عدم شارکت
پیمانکارار در مناقصات صنعت ساخت توسعه داد .این چارچوم دارای
دو جز میباشد؛ جز اول در تعیین معیارهای کلیدی ارزیاابی مناقصاات
کاربرد دارد و این معیارها را از طریق مصااحبه باا خبرگاار اساتارا
کرده است .جز دوم با بهرهگیری از تجزیاهوتحلیال پوششای دادههاا،
توصیه به شرکت/عدم شرکت در مناقصات میکند (El-Mashaleh,
) .2013لزنیاک و پلبانکیویز مروری بر مدلهای پشتیبار تصامیم باه
شرکت/عدم شرکت در مناقصات صنعت ساخت انجام دادناد و سا
یک مدل پشتیبار تصمیم مبتنی بر منطق ازی توسعه دادند .مطاابق
یا تههای پژوهش آرها ،سه معیار مهام در تصامیم باه شارکت/عدم
شرکت پیمانکارار در مناقصات صنعت ساخت عبارتاند از نوع پارو ه،
تجربه پرو ههای مشابه و شارای قاراردادی پارو ه (Leśniak and
) .Plebankiewicz, 2013جرکاااس و همکااارار بااا بهاارهگیااری از
پرسشنامههای ساختاریا ته ،معیارهای مؤثر در تصمیم به شارکت/عدم
شرکت پیمانکارار در مناقصات صنعت ساخت کشور قطر را شناساایی
کردند .معیارهای شناساییشده در پژوهش آرها عباارتاناد از تجرباه
ارتباط قبلی با کار رما ،میزار نیاز به شرکت در مناقصه جدیاد ،حجام
1- Fuzzy Preference Relations
2- Multi-Criteria Prospect
3- Cumulative Prospect Theory
4- Back-Propagation
)5- Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP

کارهای عال ،تجربه در پرو ههای مشابه ،ابعاد پرو ه ،شهرت کار رما،
ورعیت و ثبات مالی کار رما ،وجود مناقصات مشابه ،سرعت و توانایی
کار رماا در پرداختایهاا و جزئیاات اساناد مناقصاه (Jarkas et al.,
) .2014پو ت و همکارار با مرور پاژوهشهاای قبلای و اساتفاده از
پرسشاانامه 52 ،معیااار مااؤثر در تصاامیم بااه شاارکت/عدم شاارکت
پیمانکارار در مناقصات صنعت ساخت را شناسایی کردند و س یک
سیستم پشتیبار تصمیم مبتنی بر شبکه عصبی استنتاجی توسعه دادند
) .(Polat et al., 2014انگ و همکاارار شاش مادل جدیاد بارای
پیشبینی ریسکهای موجود در مناقصات صنعت ساخت ارائه کردناد.
مدلهای آرها از تئوری تصمیمسازی چندمعیاره برای مادیریت ساود
مورد انتظاار پیمانکاارار اساتفاده کاردهاناد ).(Zhang et al., 2014
الحمیاادی یااک ماادل تاپساای ااازی باارای پشااتیبانی تصاامیم بااه
شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصات صنعت ساخت توسعه داد.
این مدل با رتبهبندی مناقصات ،از تصمیمگیرندهها حمایات مایکناد.
این مدل دو محدودیت دارد ،محدودیت اول این است کاه حاداکثر از
 10تصمیمگیرنده پشتیبانی میکند و محادودیت دوم ایان اسات کاه
حداکثر پنش پرو ه را می تواند در نظر گر تاه و رتباهبنادی کناد (Al-
) .Humaidi, 2016لزنیاک و رادزیجوسکا یک مادل تصامیمگیاری
چند معیاره ارائه کردند که پیمانکاارار را قاادر مایساازد تاا بهتارین
تصمیم را در شرکت/عدم شرکت در مناقصات اتااذ کنند .مدل آرهاا
تلفیهاای از روش مجمااوع ساااده وزناای ،تحلیاال سلسااله مراتباای و
6
سااازماردهاای رتبااهبناادی اولویاات ماایباشااد (Leśniak and
) .Radziejowska, 2017بیروک و همکارار مدلی بارای پشاتیبانی
تصمیم به شرکت/عدم شرکت پیمانکارار در مناقصاات ارائاه کردناد.
مدل پیشنهادی آرها شامل سه جز میباشد :یک مدل تصامیمگیاری
چند معیاره برای ارزیابی مطلوبیات مناقصاه و دو مادل برناماهریازی
خطی ،یکی برای پیشبینی هزینه کل پرو ه و دیگاری بارای توزیاع
هزینه کل پرو ه در بین اقالم یحه مهادیر برای به حداکثر رسااندر
جریار نهدی پیمانکار ) .(Biruk et al., 2017چیسا  75معیار ماؤثر
در تصمیم به شارکت/عدم شارکت پیمانکاارار در مناقصاات صانعت
ساخت را شناسایی کرده ،آرهاا را باه دو گاروه معیارهاای خاارجی و
معیارهای داخلی دستهبندی کرده است ،باا اساتفاده از مادل مجماوع
وزنی ساده ،وزر این معیارها را تعیاین کارده و درنهایات یاک مادل
پشتیبار تصمیم باا دقات  86درصاد توساعه داده اسات (Chisala,
) .2017کا ر و اوزبک با بهرهگیری از تجزیهوتحلیل سلسله مراتبی،
یک مدل پشتیبار تصمیم مناقصه بارای پیمانکاارار صانعت سااخت
توسعه داده و شیوهی کارکرد این مدل را با بررسی دو نموناه ماوردی
تشااریح کردنااد ) .(Kalan and Ozbek, 2020پرچماای جااالل و
همکارار معیارهای مؤثر در تصمیم به شرکت/عدم شارکت مشااورار
6- Preference Ranking Organization
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در مناقصات بینالمللی صنعت آم را با بهرهگیری از دو ابازار ماتلاک
شناسااایی کردنااد .اباازار اول شااامل تحلیاال آماااری پرسشاانامههااای
ساختاریا ته و ابزار دوم شامل متنکااوی مایباشاد .یا تاههاای ایان
پژوهش عبارتاند از پنش معیار اصلی و  68زیرمعیار .معیارهاای اصالی
به ترتیب اهمیات عباارتاناد از وراعیت ماالی ،مالحظاات ساازمار
کار رما ،ویژگیهای نیروی کار ،ویژگیهاای پارو ه ،وراعیت رقباا و
مفاد قرارداد ).(Parchamijalal et al., 2020
همار طور که شرح داده شد ،مها ت زیادی به بررسی معیارهاای
ماؤثر در تصاامیم بااه شارکت/عدم شاارکت پیمانکااارار در مناقصااات
پرداختهاند اما تعداد بسیار کمی ،الگوریتمهاای پایشبینای را مهایساه
کردهاند و همچنین اکثر پژوهشهای قبلی بر روی مناقصاات صانعت
ساخت متمرکز بوده و جامعه هدف آرها پیمانکارار بوده اسات .جنباه
نوآورانه این پژوهش این است که به مناقصات بینالمللای برگزارشاده
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برای انتاام مشاورار صنعت آم پرداخته اسات و همچناین در ایان
پژوهش برای اولین بار ،الگوریتمهای دادهکاوی برای پیشبینی نتیجه
مناقصات مورداستفاده قرارگر تهاند.

موادوروشها 
در این پژوهش از متدولو ی  CRISP-DMاساتفادهشاده اسات.
 CRISP-DMیک متدولو ی صانعتی دادهکااوی اسات کاه در ایان
پژوهش با ایجاد تغییراتی مورداستفاده قرارگر ته است .این متادولو ی
شش مرحله ماتلک دادهکاوی در پرو ههای صنعتی را تشریح میکند.
در این پژوهش از پنش مرحله استفادهشده ،زیرا مرحله آخر (پیادهسازی
و استهرار) کاربردی در عالیتهای پژوهشی ندارد .مراحال متادولو ی
 CRISP-DMدر شکل  2نمایش دادهشده است.

شکل-2مراحلمتدولوژی(Chapman et al., 1999)-CRISP-DM

در مرحلااه اول (درک کساابوکااار) بایااد شااناخت کاااملی از
نیازمندیهای کار رما ایجاد شود .در این پژوهش میتوار شرکتهای
مشاااوره عااال در صاانعت آم کااه بااه دنبااال شاارکت در مناقصااات
بینالمللی هستند را باهعناوار کار رماا و مااطاب پاژوهش در نظار
گر ت .در این مرحله معیارهای مؤثر در نتیجه مناقصاات باینالمللای
برگزارشده برای انتاام مشاورار صنعت آم با استفاده از روش دلفای
شناسایی شدند.
مرحله دوم (درک دادهها) با جمعآوری دادهها شروع میشود و باا
آمار توصیفی ادامه پیدا میکند تا کیفیت دادهها ارزیابی شاود .در ایان

پژوهش مدارک  1184پیشنهاد مناقصه یکی از شارکتهاای مشااوره
عال در صنعت آم در ایرار موردبررسی قرار گر تند و اطالعات ایان
پیشاانهادها در یااک پایگاااه داده بااا هشاات سااتور و  1179ردیااک
جمعآوری شدند.
در مرحله سوم (آمادهساازی دادههاا) عملیاات پایشپاردازش بار
رویدادهها انجامشده است کاه شاامل مادیریت دادههاای تکاراری،1
مهادیر گمشده 2و دادههای پرت 1میباشاد .بااش عمادهای از زماار
1- Duplicate Values
2- Missing Values
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پژوهش بر روی این مرحله و آمادهسازی پایگاه داده نهایی صرف شده
است .دادههای تکراری شامل ردیکهایی در پایگاه داده میباشند کاه
مهادیر تمامی ستورهای آرها باهم برابر میباشاد .معماو ا دادههاای
تکراری در اثر بروز اشتباه هنگاام واردکاردر مهاادیر در پایگااه داده،
ایجادشده و باعث کاهش یا ا زایش کاذم دقت مدل نهایی میشوند،
بنابراین در مرحله آمادهسازی دادهها باید دادههای تکراری شناسایی و
حااوف شااوند .در ناارما اازار  Rapidminerاز عملگاار “Remove
” Duplicatesبرای شناسایی و حوف دادههای تکراری اساتفادهشاده
است .این عملگر ابتدا تمامی دادهها را دوبهدو مهایسه کرده و پا از
شناسایی دادههای تکراری ،آرها را حاوف مایکناد .مهاادیر گمشاده
هنگامی ایجاد می شوند که یک یا چند ردیک (مشاهده) دارای مهاادیر
ثبتنشده یا ناموجود در ستورها باشد .در این حالت گفته میشود کاه
آر ردیک دارای مهادیر گمشده است .دو رویکرد در مهابلاه باا مهاادیر
گمشده وجود دارد؛ حوف و جایگزینی .در رویکرد حوف که از رویکارد
دیگر سادهتر میباشد ،ردیکهایی که مهادیر گمشده دارند ،باهصاورت
کامل از پایگاه داده حوف میشوند .این رویکرد بسایار ساریع و سااده
میباشد اما کیفیت دادههای موجود در پایگاه داده را کاهش مایدهاد.
در رویکرد جایگزینی ،مهدار گمشده با میانگین ،میانه ،مُد ،کمینه و یاا
بیشینهی سایر مهادیر موجود ،جایگزین مایشاود تاا تعاداد ردیاکهاا
کاهش نیابد .مزیت این رویکرد این است که کیفیت دادههای موجاود
را کاهش نمیدهد؛ بنابراین در این پژوهش تصمیم گر ته شاد کاه از
رویکرد جایگزینی استفاده شود .در نرما ازار  Rapidminerاز عملگار
" "Replace Missing Valuesبارای شناساایی مهاادیر گمشاده و
جایگزینی آرها استفادهشده است .این عملگر ابتدا مهاادیر گمشاده را
شناسایی کرده و مهادیر گمشده با مُد سایر مهاادیر موجاود جاایگزین
میشود .دلیل استفاده از مُد بهجای میانگین این است که مُد نسبت به
مهادیر پَرت ،حساس نیست .دادهی پَرت به دادهای اطالق میشود که
بااا دیگاار دادههااای هاامگااروه اصااله چشاامگیری داشااته باشااد،
بهعبارتدیگر دادهی پَرت به دادهای گفته میشود که نسبت باه یاک
نهطه مرکزی (مثل میانگین) اصاله زیاادی برحساب یاک شااخص
پراکندگی (مثال انحراف معیاار) داشاته باشاد .یکای از د یال ایجااد
دادهی پَاارت ،بااروز اشااتباه هنگااام واردکااردر مهااادیر در پایگاااه داده
می باشد .دادههای پرت نیز همانند دادههای تکراری می توانناد باعاث
کاااهش یااا ا اازایش کاااذم دقاات ماادل نهااایی شااوند و در مرحلااه
آمااادهسااازی دادههااا ،بایااد شناسااایی و حااوف شااوند .در ناارما اازار
 Rapidminerاز عملگاار ") "Detect Outlier (Distancesباارای
شناسایی و حوف دادههاای پَارت اساتفادهشاده اسات .ایان عملگار،
دادههااای پَاارت را از طریااق اناادازهگیااری اصاالهی یااک داده از

1- Outliers

نزدیکترین همسایگار خود شناسایی و س حوف میکند.
مرحله چهارم (مدلسازی) شامل انتاام مدل و الگوریتم مناساب
و توسعه مدل مایباشاد .در ایان پاژوهش از الگاوریتمهاای درخات
تصاامیم ،ID3 ،2ماشااین بااردار پشااتیبانی ،Chaid ،3بیااز ساااده 4و
نزدیکترین همسایه 5بارای مادل ساازی اساتفادهشاده اسات .شارح
ماتصری از هر الگوریتم و نحوه عملکارد آرهاا در ذیال آورده شاده
است:
درخت تصمیم نهشهای از نتایش احتمالی یکسری از انتاامهاا یاا
گزینههای مرتب به هم است بهطوریکه به یک رد یا سازمار اجازه
میدهد تا اقدامات محتمال را ازلحاا هزیناههاا ،احتماا ت و مزایاا
بسنجد .یک درخت تصمیمگیری بهطورمعمول با یک گره اولیه شروع
میشود که پ ازآر پیامدهای احتمالی باهصاورت شااخههاایی از آر
منشعب شده و هرکدام از آر پیامدها به گره دیگری منجار شاده کاه
آرها هم بهنوبهی خود شاخههایی از احتما ت دیگر را ایجاد میکنند
که این ساختار شاخهشاخه سرانجام به نموداری شبیه به یاک درخات
مبدل میشود .از درخت تصمیم میتوار باهمنظاور ایجااد مادلهاای
پیشگویانه استفاده کرد که در حاوزهی یاادگیری ماشاینی ،اساتارا
داده و آمار کاربردی هستند .این نوع درختها همچنین تحات عناوار
 Classification Treeنیز شناخته میشوند بهطاوریکاه هار شااخه
دربرگیرنده مجموعهای از ویژگیها یا قوانین طبههبنادی داده اسات و
مرتب با یک دستهی خاص میباشد که در انتهای هار شااخه یا ات
میشود .این دست قوانین که تحت عنوار  Decision Rulesشناخته
میشوند قابلبیار بهصورت جمالت شرطی میباشند (مثالا اگر شرای
 1و  2و  3محهق شوند ،با قطعیت مایتاوار گفات کاه  Xنتیجاهای
همچور  Yبر خواهد گرداند) هر مهدار دادهی ارا ی به مادل کماک
میکند تا دقیقتر پیشبینای کناد کاه مسائلهی ماوردنظر باه کادام
مجموعه از مهادیر متعلق میباشد و ایان در حاالی اسات کاه از ایان
اطالعات بعداا میتوار به عنوار ورودی در یاک مادل تصامیمگیاری
بزرگتر استفاده کرد.
الگوریتم  ID3و الگوریتم  Chaidاز الگوریتمهای زیرمجموعهی
درخت تصمیم میباشند و تفاوت آرهاا در شایوهی توساعهی درخات
میباشاد .ماشاین باردار پشاتیبانی یاک الگاوریتم یاادگیری ماشاین
بهصورت نظارتی است که میتواند در مسائل دستهبندی و رگرسایور
مورداستفاده قرار بگیارد .نحاوه عملکارد ماشاین باردار پشاتیبانی در
قسمت بحث و نتایش تشریح شده است .الگاوریتم بیاز سااده یکای از
سادهترین الگوریتمهای دستهبندی میباشد .اساس و مبنای الگاوریتم
دستهبندی بیز ،قضیه بیز است و در بیشاتر مواقاع ،زماانی کاه تعاداد
2- Decision Tree
)3- Support Vector Machine (SVM
4- Naïve Bayes
)5- K-Nearest Neighbor (KNN

مقایسهي الگوریتمهاي دادهکاوي در پيشبيني نتيجهي مناقصات بينالمللي برگزارشده براي انتخاب مشاوران صنعت آب ...

متغیرها کم ولی مشااهدات زیااد هساتند الگاوریتم بیاز سااده بارای
تشایص دستهها مناسب اسات .الگاوریتم نزدیاکتارین همساایه در
مسائل دستهبندی و رگرسایور مورداساتفاده قارار مایگیارد .در ایان
الگوریتم یک نمونه بارأی اکثریت از همسایههایش دستهبندی میشود
و این نمونه در عمومیترین کالس مابین  kهمساایه نزدیاک تعیاین
میشود K .یک مهدار مثبت صحیح و عموماا کوچک است .اگار k=1
باشد نمونه به سادگی در کالس همسایگار نزدیکش تعیین میگاردد.
رد بودر مهدار  kمفید میباشد چور با این کار جلوی آراء برابر گر ته
میشود .این الگوریتم یک نمونه اعتبارسنجی را بر اساس  kهمساایه

و

شنا ایي معيارهاي مو ر
در نتيجه مناقصات بين
المللي برگزارشده براي
انتخاب مشاوران صنعت
آب با ا ت اده از رو
دل ي
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نزدیک دستهبندی میکند .نمونههای یادگیری بهعنوار بردارهاایی در
ضای ویژگی چندبعدی مطارح مایشاوند .ضاا باه ناحیاههاایی باا
نمونههای یادگیری پارتیشنبندی مایشاود .یاک نهطاه در ضاا باه
کالسی تعلق مییابد که بیشترین نهاط یادگیری متعلق به آر کاالس
در داخل نزدیکترین نمونهی یادگیری به  kدر آر باشد.
در مرحله پنجم (ارزیابی) باید شایستگی مدل توسعه دادهشاده در
مرحله چهارم مورد ارزیابی قرار بگیرد.
روند کلی پژوهش در شکل  3نمایش دادهشده است.

و عه مد براي پيش
بيني نتيجه مناقصات بين
المللي برگزارشده براي
انتخاب مشاوران صنعت
آب با الگوریتم هاي
د ته بندي

لي  1184پيشن اد
مناقصه یكي از شرکت
هاي مشاوره عا در
صنعت آب براي ا ت
پایگاه داده

مقایسه الگوریتم هاي
د ته بندي

ایان

شکل-3روندکلیپژوهش 


نتایجوبحث 
با همکاری د تر بازاریابی بینالمللی یکی از شرکتهاای مشااوره
عال در صنعت آم در ایرار ،دادههای این پژوهش در یک پایگاه داده
با هشت ستور و  1179ردیک جمعآوری شد .بهعباارتیدیگار1184 ،
پیشنهاد مناقصه باینالمللای موردبررسای قارار گر تناد و پایگااه داده
توسعه داده شد .روش دلفی بهعناوار یاک روش سااختاریا ته بارای
ایجاد اتفاقنظر میار خبرگار ،بهمنظور شناساایی معیارهاای ماؤثر در
نتیجه مناقصات بینالمللای صانعت آم اساتفادهشاده اسات .در ایان
پژوهش اعضای پانل دلفی  15نفر از خبرگار عال در د تار بازاریاابی
بینالمللی بوده و از آرها خواسته شاد تاا اهمیات معیارهاای ماؤثر را
تعیین کنند .در دور اول از اعضای پانل دلفی خواسته شد تا بر اسااس
مهیاس هفتقسمتی لیکرت ،به معیارهای مؤثر امتیاز دهناد و نظارات
اصالحی و پیشنهادهای خود را نیز در سؤال باز ارائه دهند.
تحلیل آماری پاسخها با استفاده از محاسبه شاخصهای مرکزی و
شاخصهای پراکندگی در نرما زار  SPSS 25انجاام شاد و محادوده
میار چارکی ،میانگین و انحراف معیار امتیاز معیارهای ماؤثر محاسابه
گردید.
معیارهااای بااا صاادک  80و بااا تر موردپااویرش قاارار گر تنااد،
معیارهای با صدک کمتر از  20کناار گواشاته شادند و معیارهاای باا
صدک بین  20تا  80برای دور دوم دلفای بااقی ماندناد (Landeta,
) .2006در دور دوم دلفی نیز از اعضای پانل خواسته شاد تاا همانناد
دور اول میزار موا هت خود را باوجود هریک از معیارها اعالم نمایناد.
در این دور ،معیارهایی با سطح توا ق  80درصد و با تر و تغییر امتیاز
کمتر از  20درصد موردپویرش قرار گر تند و چور معیااری باا ساطح

توا ق  80درصد و با تر و تغییر امتیاز بایش از  20درصاد بارای دور
بعدی دلفی باقی نماند ،معیارهای مؤثر در نتیجه مناقصات بینالمللای
برگزارشده برای مشاورار صنعت آم باا دو دور دلفای ،نهاایی شادند.
بهعبارتدیگر در طی دو دور دلفی ،اتفاقنظر بر روی معیارهاای ماؤثر
ایجاد شد .این معیارهای شناساییشده ،در پایگاه داده بهعنوار صافت
خاصه( 1ستور) در نظر گر تهشدهاند .این معیارها در جدول  1نماایش
دادهشدهاند.
تأمینکنندههای مالی:
 =ADBبانااک توسااعه آساایا =AFD ،آ ان ا توسااعه رانسااه،
 =AFDBبانک توسعه آ ریها =AIIB ،بانک سرمایهگواری زیرساختی
آسیا =EBRD ،بانک توسعه و بازسازی اروپا =EIB ،باناک سارمایه-
گواری اروپا =EU ،اتحادیه اروپا =IBRD ،بانک بینالمللی بازسازی و
توسعه =IDA ،سازمار توسعه بینالمللای =IFAD ،صاندوق توساعه
کشاورزی =ISDB ،بانک توسعه اسالمی =JICA ،آ انا همکااری
بینالمللی اپن =KFW ،بانک توسعه آلماار =UNDP ،برناماههاای
توسعه سازمار ملل =UNIDO ،سازمار توسعه صنعتی سازمار ملال،
 =WBبانک جهانی.
نوع پرو هها( :با توجه به اینکه این دستهبنادی بار اسااس عارف
بینالمللی انجامشده ،از ترجمه آرها صرفنظر شده است)
IWSES= Integrated water, soil and environmental
studies, WQMLS= Water Quality Monitoring and
Limnology Studies, WUAPP= Water User Association
and Public Participation, IWRM= Integrated Water
Resources
management,
=GMM
Groundwater
Modeling and Management, IFIES= Institutional,
1- Attribute
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=Financing, Investment, and Economic Studies, CDM
Clean Development Mechanism, HPP= Hydroelectric
Power Plant, CD= Concrete Dam, ED= Embankment
=Dam, UCT= Underground Cavern and Tunnels, DS
Dam Safety, RHR= Road, Highway and Railway,
GSB= Geology, Seismicity, Borrow area, TD= Tender
documents, PS= Power supply, ID= Irrigation and
Drainage, MSID= Main and Secondary Irrigation and
=Drainage, FCDB= Flood Control and Dam Break, DDI
Diversion Dams and Intakes, IIRID= Integration,
Rehabilitation and Renovation of Irrigation and
=Drainage, WM= Watershed Management, AAH

Aquaculture, and Animal Husbandry, SSDS= Soil
survey and Drainage Studies, AIAE= Agricultural
=investigation and agro product economics, GI
Geotechnical Investigation, WSTL= Water and Sewage
=and transmission lines, WS= Water Supply, DN
=Distribution Network, SN= Sewerage Network, WTP
Water Treatment Plant, RUSWN= Rehabilitation and
Upgrading of Sewage and Water Network and
Facilities, SSMP= Sewerage and Stormwater Master
Plan, RET= Reservoir / Elevated Tank, PS= Pumping
Station.

نالمللیبرگزارشدهبرایمشاورانصنعتآب
جدول-1معیارهایمؤثردرنتیجهمناقصاتبی 
شماره

معیار(صفتخاصه) 

نوعمعیار 

1

نوع امور تاصصی

Polynomial

2

نحوه ارسال پیشنهاد مناقصه
چگونگی آشنایی با مناقصه
نوع مناقصه

Polynomial
Polynomial

5

تأمینکننده مالی

Polynomial

6

داشتن همکار در کشور مبدأ
نتیجه نهایی مناقصه

Binomial
Binomial

8

نوع پرو ه

Polynomial

3
4

7

Polynomial

مقادیر 
 = 1مطالعات یک ارچه منابع آم ،خاک و محی زیست = 2 ،سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی = 3 ،آبیاری،
زهکشی و کشاورزی = 4 ،آم و ارالم و خطوط انتهال سیا ت = 5 ،ئوماتیک
 = 1ومسایت = 2 ،ایمیل = 3 ،تحویل یزیکی
 = 1ارتباط قبلی با کار رما = 2 ،اینترنت = 3 ،سایر = 4 ،شریک خارجی = 5 ،کنسرسیوم
 = 1مناقصه عمومی ( )EOIو  = 2مناقصه محدود ()RFP
=1= ADB, 2= AFD, 3= AFDB, 4= AIIB, 5= Arab Fund, 6= EBRD, 7= EIB, 8= EU, 9
=IBRD, 10= IDA, 11= IFAD, 12= ISDB, 13= JICA, 14= KFW, 15= UNDP, 16
UNICEF, 17= UNIDO, 18= WB, 19= employer, 20= Other

 = 1بله = 2 ،خیر
 = 1برنده = 2 ،بازنده
=200= IWSES, 205= WQMLS, 206= WUAPP, 207= IWRM, 208= GMM, 210
=IFIES, 211= CDM, 300= DAM, 301= HPP, 302= CD, 303= ED, 304= UCT, 306
DS, 307= RHR, 310= GSB, 312= TD, 313= PS, 400= ID, 401= MSID, 404= FCDB,
405= DDI, 407= IIRID, 408= WM, 410= AAH, 412= SSDS, 413= AIAE, 414= GI,
=500= WSTL, 501= WS, 502= DN, 503= SN, 505= WTP, 507= RUSWN, 508
SSMP, 509= RET, 510= PS

پایگاه داده با  1179ردیک و هشت ستور ایجاد گردید و "نتیجاه
نهایی مناقصه" به عنوار متغیر هدف در نظر گر ته شد .باا توجاه باه
اینکااه "نتیجااه نهااایی مناقصااه" ه ا دارای دو مهاادار "بازنااده" و
"برنده" و از نوع دودویی 1میباشد ،مسئله پیشبینی نتیجه مناقصه از
2
نوع دستهبندی است و در این پژوهش نیز از الگوریتمهای دستهبندی
در نرما زار  Rapid Minerبرای مدلسازی استفادهشده است.
در مرحله درک دادهها از تحلیلهای آمار توصیفی اساتفاده شاد و
مشاص گردید که حدوداا  54درصد از پیشنهادهای مناقصه برندهشده
و  46درصااد از پیشاانهادها بازنااده شاادهانااد .برابااری تهریباای تعااداد
پیشنهادهای برندهشده و تعداد پیشنهادهای بازنده نشاردهناده توزیاع
مناسب دادهها در پایگاه داده میباشد .در گام بعدی باید معیارهایی که
میتوانند در پیشبینی نتیجه مناقصات مؤثر باشند شناسایی شوند کاه
این عملیات ،انتاام معیار 3نامیده میشود .انتاام معیار در نارما ازار
1- Binomial
2- Classification
3- Attribute Selection

 Rapid Minerبر اساس چهار مشاصه انجام میشود .بهعبارتدیگر
برای تعیین معیارهای مؤثر در پیشبینی نتیجه مناقصات باینالمللای،
مشاصههای زیر در مورد هریک از معیارها بررسی میشوند:
 :Correlation -1بیانگر همبستگی معیارها با معیار هدف (نتیجه
نهایی مناقصه) میباشد
 :ID-ness -2بیانگر میزار تماایز در مهاادیر هریاک از معیارهاا
میباشد
 :Stability -3بیانگر میزار تشابه در مهاادیر هریاک از معیارهاا
میباشد
 :Missing -4بیانگر میزار مهادیر گمشده در هریاک از معیارهاا
میباشد
در این پژوهش پ از انجام عملیات انتاام معیاار ،ایان نتیجاه
حاصل شد که تمامی هفت معیار شناساییشده (جدول  )1در پیشبینی
نتیجه مناقصات مؤثر هستند.
در مرحله آمادهسازی دادهها ،مهادیر تکراری در نرما ازار Rapid
 Minerبااا عملگاار  Remove Duplicatesحااوف شاادند و مهااادیر
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گمشده با استفاده از عملگار  Replace Missingجایگاواری شادند،
این عملگر با توجاه باا ساایر دادههاا ،مهاادیر گمشاده را جایگاواری
میکند .خروجی این مرحله پایگاه داده نهایی میباشاد و ایان پایگااه
داده در مدلسازی مورداستفاده قرار میگیرد.
با توجه به ماهیت مسئله ،الگوریتمهاای دساتهبنادی زیار بارای
مدلسازی استفادهشدهاند:
 درخت تصمیم

دادر به سؤا ت میسنجد .منابع ماتلفی به تعیاین نسابت دادههاای
یادگیری و دادههای اعتبارسنجی پرداختهاند .جردر و میچل در کتاام
"یادگیری ماشین ،چشمانداز و رونادها " ،نسابت  70( 70-30درصاد
برای دادههای یادگیری و  30درصد بارای دادههاای اعتبارسانجی) را
پیشنهاد کردهاناد ) .(Jordan and Mitchell, 2015در حاال حارار
این نسبت ،بیشترین کاربرد را در یادگیری ماشین دارد.
ماتری آشفتگی یک جدول است که از آر برای تشریح عملکرد
مدلهای پیشگویانه ساختهشده با الگوریتمهای دستهبنادی اساتفاده
میشود .ماتری آشفتگی ،نتایش حاصل از طبهاهبنادی را بار اسااس
اطالعات واقعی موجود ،نمایش میدهد .حال بار اسااس ایان مهاادیر
میتوار معیارهای ماتلک ارزیابی دستهبندی و انادازهگیاری دقات را
تعریک کرد .ماتری آشفتگی هریک از مدلهای توسعه دادهشاده ،در
شکلهای زیر نمایش دادهشده است.
ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگوریتم درخت تصمیم،
در جدول  2نمایش دادهشده است.
با توجه به جدول  ،2مدل توسعه دادهشاده باا درخات تصامیم ،از
میار  531پیشنهاد بازنده شده در واقعیت 451 ،پیشانهاد را باهعناوار
بازنده پیشبینی کرده اسات و از میاار  648پیشانهاد برنادهشاده در
واقعیت 558 ،پیشنهاد را بهعنوار برنده پیشبینی کرده اسات .در ایان
پژوهش از دقت صاحیح ،4دقات تکرارپاویر 5و نار یاادآوری 6بارای
ارزیابی عملکرد مدلها و الگوریتمها استفادهشده است .دقات صاحیح
عبااارت اساات از نساابت تعااداد مهااادیری کااه بااهطااور صااحیح
پیش بینیشده اند بهکل تعداد مهادیر .بهعبارتدیگر معیار دقت صحیح،
متداول ترین ،اساسیترین و ساده ترین معیار اندازه گیری کیفیات یاک
الگوریتم دستهبندی است و عبارت است از میازار تشاایص صاحیح
الگوریتم درمجماوع دودساته .ایان پاارامتر درواقاع نشاارگار میازار
الگوهایی است که درست تشایص دادهشادهاناد .دقات تکرارپاویری
عبارت است از نسبت تعداد مهادیر مثبتی (برنده) که باهطاور صاحیح
پیشبینیشدهاند بهکل تعداد مهادیر مثبت (برناده) .مهادار باا بارای
معیار دقت تکرارپویری ،بیانگر تعداد کم دادههایی است که بهاشاتباه،
در کالس خاص دستهبندیشدهاند .شایار توجه است که معیاار دقات
تکرارپویری ،ه برای مواردی ارزیابی میشاود کاه در آرهاا ،مادل
دستهبندی تعلق یک نمونه به یک کالس خاص را پایشبینای کارده
باشد .نر یادآوری عبارت است از نسبت تعداد مهادیر مثبتی که بهطور
صحیح پیش بینیشده اند بهکل تعداد مهادیر .مهدار با برای معیار نر
یادآوری ،بیانگر تعداد کم دادههایی است که بهاشاتباه ،در آر کاالس
خاص دسته بندی نشدهاند .اساتفاده از ایان معیاار ،باهتنهاایی ،بارای
ارزیابی عملکرد سیساتم درسات نیسات و بایاد در کناار معیاار دقات

1- Train
2- Test
3- Confusion Matrix

4 Accuracy
5 Precision
6 Recall





ID3
Chaid

بیز ساده
 ماشین بردار پشتیبانی
 نزدیکترین همسایه
در این پژوهش ،مدلسازی بر اساس مراحل زیر انجامشده است:
 -1بارگواری پایگاه داده در نرما زار Rapid Miner
2
 -2تعیین تناسب دادههای یادگیری 1و دادههاای اعتبارسانجی  .در
این مسئله از  70درصد دادهها برای یادگیری و توسعه مدل و از
 30درصد دادهها برای اعتبارسنجی مدل استفادهشده است.
 -3شروع عملیاات یاادگیری و توساعه مادل باا هریاک از شاش
الگوریتم موکور
 -4ارزیااابی و اعتبارساانجی ماادلهااای تولیدشااده بااا هریااک از
الگوریتمها با استفاده از ماتری آشفتگی.3
برای درک بهتر دادههای یادگیری و دادههای اعتبارسنجی ،مثاال
زیر ارائهشده است:
رض کنید یک معلم  100نمونه سؤال همراه با جاوام در اختیاار
دانشجو قرار داده است .دانشجو باید با خواندر این  100سؤال خود را
برای امتحار آماده کند .به این  100سؤال بهنوعی دادههای یاادگیری
گفته میشود زیرا دانشجو از این دادهها برای آموزش خاود و آماادگی
برای امتحارِ اصلی ،استفاده میکند .البته ازآنجاکه رض بر این است
که دانشجو ه هماین  100ساؤال را دارد و هایچ منباع دیگاری در
اختیار ندارد ،نمیتواند خود را قبل از امتحار ارزیابی کند .پ منطهی
است که بهصورت تصاد ی ،از میار این  100سؤال ،مثالا  70سؤال را
جدا کرده ،آر ها را باواند و یاد بگیرد 30 .سؤال باقیمانده ،دادههاای
اعتبارسنجی برای ارزیابی هستند که دانشجو باید توس آرها ،خود را
قبل از آزمورِ واقعی بیازماید .درواقاع باا خوانادر  70ساؤال و دیادر
جوامهای آرها ،یادگیری انجام می شود و س  30سؤال باقیمانده
را برای ارزیابیِ خود استفاده میکند 30 .سؤال را خوانده و برای خاود
جوام میدهد ،س جوامهای دادهشاده را باا جاوامهاایی واقعایِ
همار  30سؤال ،مهایسه میکند و دقات و صاحتخ خاود را در پاساخ

تکرارپویر مورداستفاده قرار بگیرد؛ زیرا بهراحتی مایشاود مادل هاای
دستهبندی متنی طراحی کرد که نر یادآوری با یی داشاته باشاند و
این لزوماا به معنای دقت تکرارپویر با نیست.
 دقت صحیحTP+TN/TP+FP+FN+TN :
 دقت تکرارپویرTP/TP+FP :
 نر یادآوریTP/TP+FN :
مثبتهای واقعی ( :)True Positiveمهاادیر مثبتای هساتند کاه
بهطور صحیح پیشبینیشدهاند .به این معنی که مهدار واقعی "برنده "
بوده است و مهدار پیشبینیشده نیز "برنده " است .بهطور مثال مهدار
واقعی نشار میدهد که مشاور در مناقصه برنادهشاده اسات و مهادار
پیشبینیشده نیز همین را نشار میدهد.
منفیهای واقعی ( :)True Negativeمهاادیر منفای هساتند کاه
بهطور صحیح پیشبینیشدهاند .به این معنی که مهدار واقعی "بازناده
" بوده است و مهدار پیشبینیشده نیز "بازنده " است .باهطاور مثاال
مهدار واقعی نشار میدهد که مشاور در مناقصه بازناده شاده اسات و

مهدار پیشبینیشده نیز همین را نشار میدهد.
مثبتهای کاذم ( :)False Positiveمهدار واقعی "بازنده " باوده
است اما مهدار پیش بینیشده "برنده " است .بهطور مثال مهدار واقعی
نشار می دهد کاه مشااور در مناقصاه بازناده شاده اسات اماا مهادار
پیشبینیشده نشار میدهد که مشاور در مناقصه برندهشده است.
منفیهای کاذم ( :)False Negativeمهدار واقعی "برنده " بوده
است اما مهدار پیشبینیشده "بازنده " است .بهطور مثال مهدار واقعی
نشار میدهاد کاه مشااور در مناقصاه برنادهشاده اسات اماا مهادار
پیشبینیشده نشار میدهد که مشاور در مناقصه بازنده شده است.
ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگوریتم  ،ID3در جدول
 3نمایش دادهشده است.
ماتری آشفتگی مدل توساعه دادهشاده باا الگاوریتم  ،Chaidدر
جدول  4نمایش دادهشده است.
ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگاوریتم نزدیاکتارین
همسایه ،در جدول  5نمایش دادهشده است.

دادهشدهبادرختتصمیم
جدول -2ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 
یشده
پیشبین 
 Class Precision

بازنده

برنده

86.11%

90

558

84.93%
Accuracy=85.58%

451
83.36%

80
87.46%

برنده
بازنده

واقعی

Class Recall

دادهشدهباالگوریتمID3
جدول -3ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 

یشده
پیشبین 
برنده

 Class Precision

بازنده

86.38%

88

558

84.99%
Accuracy=85.75%

453
83.73%

80
87.46%

برنده
بازنده

واقعی

Class Recall

دادهشدهباالگوریتمChaid
جدول -4ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 

یشده
پیشبین 
برنده

 Class Precision

بازنده

86.02%

92

566

86.18%
Accuracy=86.08%

449
82.99%

72
88.71%

برنده
بازنده

واقعی

Class Recall

کترینهمسایه
دادهشدهباالگوریتمنزدی 
جدول -5ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 
یشده
پیشبین 
 Class Precision

بازنده

برنده

79.13%

129

489

73.44%
Accuracy=76.42%

412
76.16%

149
76.65%

برنده
بازنده
Class Recall

واقعی
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دادهشدهباالگوریتمبیزساده
جدول-6ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 
 Class Precision

بازنده

برنده

86.41%

86

547

83.33%
Accuracy=84.98%

455
84.10%

91
85.74%

ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگاوریتم بیاز سااده ،در
جدول  6نمایش دادهشده است.
ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگاوریتم ماشاین باردار
پشتیبانی ،در جدول  7نمایش دادهشده است.
ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگاوریتم ماشاین باردار

برنده
بازنده

واقعی

یشده
پیشبین 

Class Recall

پشتیبانی تکاملی ،در جدول  8نمایش دادهشده است.
ماتری آشفتگی مدل توسعه دادهشده با الگاوریتم ماشاین باردار
پشتیبانی  ،PSOدر جدول  9نمایش دادهشده است.
دقت صحیح مدلهای توسعه دادهشده با هریک از الگوریتمهاا در
جدول  10نمایش دادهشده است.

دادهشدهباالگوریتمماشینبردارپشتیبانی
جدول -7ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 
یشده
پیشبین 
 Class Precision

بازنده

87.32%

87

599

92.09%
Accuracy=89.31%

454
83.92%

39
93.89%

واقعی

برنده
برنده
بازنده
Class Recall

دادهشدهباالگوریتمماشینبردارپشتیبانیتکاملی
جدول -8ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 
یشده
پیشبین 
 Class Precision

بازنده

85.08%

94

536

81.42%
Accuracy=83.38%

447
82.62%

102
84.01%

واقعی

برنده
برنده
بازنده
Class Recall

دادهشدهباالگوریتمماشینبردارپشتیبانیPSO
جدول -9ماتریسآشفتگیمدلتوسعه 

 Class Precision

بازنده

برنده

87.50%

61

427

69.46%
Accuracy=76.92%

480
88.72%

211
66.93%

برنده
بازنده

واقعی

یشده
پیشبین 

Class Recall

دادهشدهباهریکازالگوریتمها
جدول-2دقتصحیحوخطایدستهبندیمدلهایتوسعه 
الگوریتم
درخت تصمیم
ID3
Chaid

نزدیکترین همسایه
بیز ساده
ماشین بردار پشتیبانی
ماشین بردار پشتیبانی تکاملی
ماشین بردار پشتیبانی PSO

دستهبندی 

دقتصحیح  خطای
85.58%
85.75%
86.08%
76.42%

14.42%
14.25%
13.92%
23.58%

84.98%

15.02%

89.31%

10.69%

83.38%

16.62%

76.92%

23.08%
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شکل-4ترسیمدادههادرفضایnبعدیدرالگوریتمماشینبردارپشتیبانی 


مدل توسعه دادهشده با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی دارای مشاصات زیر میباشد (جدول .)11
دادهشدهباالگوریتمماشینبردارپشتیبانی
جدول -11مشخصاتمدلتوسعه 
Values
C-SVC
rbf
0.099
10
80
0.001

همارطور که در جدول  10نمایش دادهشده اسات ،مادل توساعه
داده شده با الگاوریتم ماشاین باردار پشاتیبانی دارای بیشاترین دقات
صحیح در پیشبینی نتیجاه مناقصاات باینالمللای برگزارشاده بارای
انتااام مشاااورار صانعت آم را دارد .ماشااین باردار پشااتیبانی یااک
الگوریتم یادگیری ماشین بهصورت نظاارتی 1اسات کاه مایتواناد در
مسائل دستهبندی و رگرسیور مورداستفاده قارار بگیارد ،باااین وجاود
کاربرد عمده آر در مسائل دستهبندی میباشاد .در الگاوریتم ماشاین
بردار پشتیبانی ،هر نمونه داده بهعنوار یک نهطه در ضاای  nبعادی
روی نمودار پراکندگی دادهها ترسیم میشود ( nعبارت است از تعاداد
معیارها) و مهدار هار معیاار مرباوط باه دادههاا ،یکای از مؤلفاههاای
ماتصات نهطه روی نمودار را مشاص میکند .س با ترسیم یاک
خ راست ،دادههای ماتلک و متمایز از یکدیگر را دستهبندی میکند
(مطابق شکل .)4
ازآنجاییکه الگاوریتم ماشاین باردار پشاتیبانی نسابت باه ساایر
الگوریتمهای دستهبندی عملکرد بهتری در پیشبینی نتیجه مناقصات
بینالمللی داشت ،پیشنهاد میشود که این الگوریتم بهعنوار پردازشگر
در سیستمهای پشتیبار تصمیم مناقصات استفاده شود تا موجب بهبود
تصمیم مشاورانی شود که در صنعت آم به دنبال شرکت در مناقصات
1- Supervised

Parameters
SVM Type
Kernel Type
Gamma
C
Cache Size
Epsilon

بینالمللی هستند.

نتیجهگیری 
شرکت/عدم شرکت در مناقصات بینالمللی صانعت آم ،یکای از
تصمیمهای مهم شرکت مشاوره است که تحت تأثیر عوامل ماتلفای
میباشد .این تصمیم نهش مهمی را در مو هیت یاا شکسات ساازمار
ایجاد میکند .شرکتهای مشااوره عاال در صانعت آم ،مااطاب و
کاربر اصلی این پژوهش هستند و هدف این مطالعاه عباارت اسات از
شناسایی معیارهای مؤثر در نتیجه مناقصاات باینالمللای برگزارشاده
برای انتاام مشاورار صنعت آم از طریاق روش دلفای و همچناین
مهایسه الگوریتمهای دادهکاوی در پیشبینی نتیجه این مناقصات.
معیارهای مؤثر در نتیجه این مناقصاات عباارتاناد از ناوع اماور
تاصصی ،نحوه ارسال پیشنهاد مناقصه ،چگونگی آشنایی با مناقصاه،
نوع مناقصه ،تأمینکننده مالی ،داشتن همکاار در کشاور مبادأ و ناوع
پرو ه .الگوریتمهاای دادهکااوی مهایساه شاده عباارتاناد از درخات
تصمیم ،Chaid ،ID3 ،نزدیکترین همسایه ،بیز ساده و ماشین باردار
پشتیبانی .در این پژوهش  1184پیشنهاد مناقصه بینالمللی باهعناوار
داده مورداستفاده قرارگر ته است.
الگوریتمهایی که بیشترین دقت را در پیشبینی نتیجه مناقصاات
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 باه، دارناد،بینالمللی برگزارشده برای انتااام مشااورار صانعت آم
،ID3 -3 ،Chaid -2 ، ماشین بردار پشاتیبانی-1 :ترتیب عبارتاند از
 نزدیکترین همساایه؛ بناابراین-6  بیز ساده و-5 ، درخت تصمیم-4
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی از الگاوریتم ماشاین باردار
پشتیبانی به عنوار پردازشگر در سیستمهای پشتیبار تصمیم مناقصات
عدم/ ایان سیساتم از تصامیم مشااورار بارای شارکت.استفاده شود
.شرکت در مناقصات بینالمللی صنعت آم پشتیبانی میکند
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Abstract
In developing countries where the value of money is low, consultant firms are keen to participate in
international tenders. Participating in international tenders requires a lot of resources (time, cost, etc.) to evaluate
the project condition and prepare a suitable proposal. Predicting the outcome of these tenders is important
because it can prevent the use of resources to participate in inappropriate tenders. The aim of this paper is to
identify factors that affect the outcome of water industry international tenders holding for selection of
consultants and compare the classification algorithms in predicting the outcome of this tenders. effective factors
include Technical classification, Documents delivery method, Tender Identify Method, Type of Tender,
Financer, Having partner in origin country, Final Status and Project Type and Compared algorithms include
Decision Tree, ID3, Chaid, K-Nearest Neighbor (KNN), Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM). The
most accurate algorithms are 1-SVM, 2-Chaid, 3-ID3, 4-Decision Tree, 5-Naïve Bayes and 6-KNN. So it is
suggested to use the SVM algorithm as the processor in decision support systems to improve the bid/no-bid
decision for consultant firms seeking to participate in the water industry international tenders.
Keywords: Classification algorithms, Data mining, Decision making, Water industry tenders
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