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چکیده

امروزه مهمترین و به عبارت دیگر ،عامل اصلی یلی از مضالتت رر اامضه ریهه درماالل مای دارد به
طور مثال ،تحقلق درباره ی یک اامضه و مناسللبات ااتماع اهللا م در  ،آااا که از اظر اقتصللادی در
وضضلت مطیوب راتن از اظر ااتماع الز دارای موقضلت و شرایط بهتری راتن و برعکس آااا که از اظر
اقتصادی دروضضلت اابااماا بار م برا  .یک از مهم ترین عوامل تضللن کنن ه وضضلت اقتصاد یک کهور
صلنای ،،کاریااه را و شرکت رای در اال عضا ییت م باشن و مهم ترین عنصر دایی این بخش را الز الرو
ااالاا شنایته ش ه است الرو ااااا در بخش رای مختی باع بهبود و یا تالضل اقتصاد م شود یک
از عوامی که تاثلر منف در این عراین م گذارد غلبت الرو ااالاا و ع االور در محل کار است در این
پژورش با ا سلتفاده از اطتعات ب سلت آم ه ،به کمک ایگوریتم شلبکه عصب غلبت در محل کار پلش بلن
م شلود برای اااا این کار از ایگوریتم پسیور برای پلش بلن استفاده ش ه و رمچنلن از پارامتر ملااگلن
مربضات یطا برای اا ازه گلری استفاده م شود که در اهایت به یطای  0600000.4رسل ه ایم
کلمات کلیدی :پیش بینی غیبت در محل کار ،پسخور  ،داده کاوی.

 -1مقدمه

در اها امروز کهلوررای که دارای ق رت اقتصلادی بلهتری راتن اقش مهم تری را در تیللر و تحول اقتصاد کهور رای
دیگر ایفا م کنن اقتصللاد در تما ابضاد یک اامضه یسلللاس ل  ،عررنگ  ،عیم و ه از ارملت باخی بریوردار اسللت ،زیرا
اسللتقتل اامضه و ق رت مقاومت آ در مقاب ل اودث طبلض و ااتماع  ،شللکوه و عظمت یک اامضه درمقابل اوام ،دیگر و
ثبات سللاس آ  ،باتگ به رع ،کمبود رای اقتصادی دارد از این رو صنای ،و شرکت را اقش بزرگ را در توسضه اقتصادی
کهللور برعه ه دارا رقابت ،سللهم بازار ،توسللضه ارعه ای و امایت شللخصل از عضایلت رای ااتماع  ،به اشللت ،آموزو و
پرورو به یک بازار ا ی امل وار کنن ه مرتبط اسلت در کنار توسلضه سلازما را ،عهار برای دستلاب به ار ای بلهتر باع
کارش کارآم ی کارکنا به شلکل عزاین ه است ،و اهایتا موا ایتتل در عضایلت رای مرتبط با ستمت م شود که غلبت
در محل کار الز یک از این ایتتخت م باش با تواه به تمام مهکتت بواود آم ه به دخیل ذکر ش ه و تاثلر آ برروی
ارملت یک کهللور و اامضه ،تحقلق و بررسلل در زملنه غلبت در محل کار م تواا اقش مفل ی در رابطه با کارش نلن
ایتتخت را داشته باش در این مقایه توسط ایگوریتم پسیور م ل پلش بلن غلبت در محل کار اراله ش ه است
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 -2کارهای گذشته
در سلال  600.مارک یو وایتات ،اروم دینت و ماری آ ماسولل در زملنه پلش بلن رزینه رای ااش از بلخواب برروی
غلبت در محل کار و تازیه و تحیلل این رزینه را و پردایت را عضایلت یود را اااا داد این عضایلت در یک دوره دوسللایه
در پاریس و منطقه ایل د عراااله اااا شل داده رای مورد اسلتفاده شلامل اطتعات دو دسته از کارکنا رماا که تض اد
 4.3افر ب یواب و  4.3افر دارای یواب یوب بود را م ش ل این داده را به وسلللیه آزمو وییکاکاللو که یک آزمو
اماری م باش مورد بررس و تازیه و تحیلل قرار گرعت[]1
در سال  6016آقای مارتلنااو و رمکارااش برروی پلش بلن غلبت در محل کار توسط یک شبکه عصب عازی تحقلقات یود
را اااا دادا برای اااا این تحقلقات از پایگاه داده مربوط به اطتعات غلبت از کار که در طول سه سال ی 6010 – 6002
ه توسلط شلرکت بلمه ام ،آروی ش ه بود استفاده ش داده را به صورت عایل رای اکال ا ول بن ی ش و به وسلیه یک
ن پرسپتروا تحیلل ش []6
شبکه عصب ن خیه با ایگوریتم بازگهت به عق
 -3-1الگوریتم شبکه عصبی
عیاللفه اصللی شللبکه عصللب مصللنوع  ،م ل کرد ویژگ رای پردازش ل میز اااللا برای تقری زد روورای مضمول
محاسلبات با روو پردازو زیالت م باشل به بلا دیگر ،شلبکه عصلب مصنوع روش است که دااش ارتباط بلن ن
ماموعه داده را از طریق آموزو عراگرعته و برای اسلتفاده در موارد مهابه ذیلره م کن این پردازا ه از دو اهت مهابه میز
اااا عمل م کن :
 1یادگلری شبکه عصب از طریق آموزو صورت م گلرد
 6وز در مهابه با سلاتم ذیلرهسازی اطتعات در شبکه عصب میز اااا اااا م گلرد
یک شلبکه عصلب مصلنوع  ،از سله خیه ورودی ،یروا و پردازو تهکلل م شود رر خیه شامل گرور از سیولرای
عصلللب یاورو 1ه اسلللت که عموماا با کیله اورو رای خیهرای دیگر در ارتباطن  ،مگر این که کاربر ارتباط بلن اورو را را
مح ود کن ؛ وی اورو رای رر خیه با سایر اورو رای رما خیه ،مرتبط الاتن

شکل  : 1شمای کلی شبکه عصبی
 -3-2الگوریتم شبکه عصبی پسخور

Neurons
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این شبکه را ،شبکه رای عصب با یک ایقه برگهت یپس یوره یا بلهتر راتن برگهت را م تواان محی یا کی باشن .
یاصللت اصلی آاها این است که رعتار آ را رم به وسلیه یودشا و رم به وسلیه ورودی رای یارا به شبکه تضللن م
گردد

شکل  :2یک نمونه الگوریتم پسخور

 -4داده های مورد استفاده
داده رای مقایه مربوط مربوط به سایت  UCIم باش که توسط آا ریا مارتلنااو ،ریکاردو پلنتو عریرا و رااتو یوزه ساس ام،
آوری شل ه [ ]4این داده را اطتعات مربوط به غلبت در محل کارط  4سال یاوخی  6002تا اوخی  6010ه در برزیل را
شامل م شود و دارای  200امواه و  61ستو ویژگ م باش که شامل رلچگواه مق ار گمه ه الات مقادیربه بازه {0
 } 1 ،تب یل ش ه تا ارمال سازی شوا [ ]0در رابطه ی1ه طریقه این کار امایش داده ش ه است
𝑥
𝑛𝑖𝑚 −
ی1ه
𝑥
𝑑𝑙𝑜 =
𝑛𝑖𝑚 max −

𝑤𝑒𝑛

ستو آیر این ماموعه ملزا زما غلبت به ساعت م باش که ارمال سازی ش ه
 -5اجرا الگوریتم پسخور
تفاوت شلبکهرای پسیور با شلبکهرای پسیور در آ است که در شبکهرای برگهت ا اقل یک سلگنال برگهت از یک
ارو به رما ارو یا ارو رای رما خیه یا ارو رای خیهرای قبل واود دارد و اگر اروا دارای عل بک باشل ل ب ین
مفهو اسللت که یروا ارو در یحظه اال اه تنها به ورودی در آ یحظه بیکه به مق ار یروا یود ارو در یحظهی
گذشته الز واباته م باش
در شکلی4ه عیو ارت شبکهرای پسیور آم ه است
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شکل  -3فلوچارت الگوریتم پسخور

 -6ارزیابی
داده رای ما دارای  200رکورد و  61سللتو که ررک ا مربوط به یک ویژگ از داده م باشلل  60سللتو اول متیلررای
وابالته و ستو ایر ماتقل است این داده را به دو قامت آموزو و تات تقالم م شود  034امواه اول برای آموزو و
 602امواه ایر برای تالت ااتخاب شل ه اسلت از پارامتررای  MSEو  MAEبرای رمهی زیرماموعهرا استفاده یوار
شل ل عرمولی6ه الز مربوط به ملااگلن مربضات یطا [ ]0یMSEه و عرمولی4ه مربوط به ملااگلن یطای مطیق[ ].یMAEه
اسلت تواه داشلته باشل که تض اد اورو ه برای داده رای آموزش و ه تات به صورت پلش عر  6دراظر گرعته ش ه
است
ی6ه

∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑛

ملااگلن یطای مربضاتMSE :

𝑛∑
|𝑖 ̂
𝑦𝑖=1 |𝑦𝑖 −

ی4ه ملااگلن یطای مطیقMAE:

𝑛

= 𝐸𝑆𝑀

= 𝐸𝐴𝑀

این دو پارامتر رم برای ارزیاب ماموعه آموزش و رم ماموعه تات ،استفاده م شوا
برای ارزیاب عمیکرد شبکه عصب از روو امواهگلری ن باره تصادع استفاده ش ه است این روو بر رویدادهرای مربوط
به غلبت در محل کار اارا ش ه و بهترین اتایج بهدستآم ه در ا ولی6ه درج ش ه است
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جدول  : 1ارزیابی الگوریتم پسخور
کل متغیرها
نام داده

MSE
تست

آموزشی

MAE

آموزشی
تست

غیبت
در محل کار

4.5463e-07
N=2

N=2

N=2
N=2

0.00012632

4.3482e-10
1.0536e-05

مقادیر ا ول باخ بصورت غلرریاض به شرح زیر م باش
 4.3482e-10= 0.00000000043482یآموزوهMSE :
 4.5463e-07 = 0.00000045463یتاته MSE :
 1.0536e-05 = 0.00001536یتاته MAE :
 -7نتیجهگیری

امروزه ق رت اقتصادی اقش بالار مهم را در شرایط رعار دایی و بلن ایمیی کهوررا ایفا م کن  ،که این امر باتگ به
عضایلت الروی کار سازما را و صنای ،آ را باتگ دارد به دیلل مهم بود اقش کار در باخ رعتن ق رت اقتصادی کهور را
در این مطایضه روشل برای پلش بلن غلبت در محل کار با اسلتفاده از شلبکه عصب پسیور اراله ش ه است تکنلک رای
داده کاوی به یوب م تواان در امر پلش بلن اسللتفاده شللوا که از این ملا م توا از ایگوریتم رای رگرسلللو دریت
تصللملم ،رگرسلللو ن گااه ،ازدیک ترین رماللایگ و غلره اا برد که در ایناا ما برای اااا این کار از شللبکه عصللب
پس یور استفاده کرده ایم و اتایج ب ست آم ه را مورد بررس و تازیه و تحیلل قرار داده ایم
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