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Outline

• Introduction .

• What is data analysis.

• MATLAB fundamental.

• MATLAB tools for data analysis.



مقدمة

نات من العلوم تحليل البيانات من العلوم المهمة سابقا وحاضرا اذا يعتبر علم تحليل البيا•
و التي الرائد التي تساعد في تطوير العلوم األخرى عن طريق التحليل و االستنتاج

.تساعد في صياغة قواعد يمكن االستفادة منها في مجاالت مختلفة



البيانات

.يمكن تعريف البيانات على انها حقائق مجردة من مصادر مختلفة •

لمختلفة البيانات هي معلومات لم يتم معالجتها مثال البيانات القادمة من أجهزة التحسس ا•

حتاج الى  وهذه البيانات قد تكون متكررة و وتحتاج الى أزاله التكرارات او تكون مشوه ت

لوصول أدوات تصفية إلزالة التشوه وربما تكون غير كاملة لذلك بعد معالجتها يمكن ا

.قراراتالى المعلومات المفيدة و التي تستخدم الحقا في عمليات االستنتاج واتخاذ ال

الخ..الصور , االحرف , من األمثلة على البيانات هي األرقام •



MATLABلغة البرمجة 

Matrix)لاختصارهيMATLAPلغة• Laboratory)المصفوفةمختبروتعني.

مندالعديعلىتحتويحيثمختلفةعلميةوهندسيةمجاالتفياللغةهذهتستخدم•

المطلوباالختصاصحسبالمصنفةاألدوات

ألنهاالمناسبةاللغاتمنتعتبرماتالبولغةوكفؤةسريعةلغةالىيحتاجالبياناتتحليل•

اوةمباشربصورةاستخدامهايمكنالتيالدولمنالعديدعلىوتحتويالفهمسهلة

.المطلوبةالمهمةلتأديةأخرىدوالمعدمجها



أصناف البيانات

Qualitativeالنوعيةالبيانات• Data

Nominalاإلسميةالبياناتهمانوعينإلىوتنقسم• Dataوالبيانات

Ordinalالترتيبية Dataالأيعدديةغيرصورةفيتكوناإلسميةالبياناتأما

طبقتينمنونيتكالجنسمثلبينهماالتفاضليتمالفئاتمنوتتكونقياسهايمكن

إجابتهتكونسؤالأو(2)بالرقملهماونرمزواإلناث(1)الرقملهماونرمزذكور

فيهيقعالذيوالخطأ(0)بالرقملهونرمز"ال"و(1)بالرقملهونرمز"نعم"

.االسميةالبياناتعلىحسابيةعملياتإجراءهوالباحث



أصناف البيانات

Quantitative Dataالبيانات الرقمية أو الكمية•

Intervalبفترةالمحددةالبياناتهمانوعينإلىأيضاتنقسم• Dataوالبيانات

Rationalالنسبية Data,إجراءويمكنعدديةصورةفيتكونبفترةالمحددةالبياناتأما

هذازويمتاوغيرهاالمعياريواالنحرافالحسابيالمتوسطمثلعليهاالحسابيةالعمليات

هذاويستخدم,"المسافةبمقياس"أحيانايسميأنهحيثالرتببينالمسافاتبتساويالمقياس

والجدير,رهاوغيالذكاءقياسمثلواالجتماعيةالنفسيةوالتربويةالعلومفيكثيرا  المقياس

مثالفرصتساويطالبفدرجةالخاصيةوجودعدمفيهالصفريعنيالالمقياسهذاأنبالذكر

.المقررفيشيءيعرفالأنهيعنيال

https://www.manaraa.com/post/2239/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.manaraa.com/post/3053/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9


البداء باستخدام الماتالب في تصنيف البيانات

كانتماوكلالبياناتتحليلفياستخدمهايمكنالتيالماتالبنسخمنالعديديوجد•

.البياناتبتحليلالخاصةاألدواتزادةاحدثالنسخة

تنفيذيتمهاخاللمنالتياألوامرنافذةتدعىنافذةتظهرسوفالماتالببفتحالبداءعند•

.بكتابتهانقومالتياألوامر

مسارالعلىتحتويالتيالملفاتوالمستنداتنافذةمنهاأخرىنوافذيوجدوأيضا•

.تابتهابكالمستخدميقوموالتيالماتالبعلىللتنفيذالمعرفةبالملفاتالخاص





األدوات المستخدمة في قراءة البيانات

او  txt filesالبيانات تكون مخزونة اما في صيغة ملفات عادية مثال ملفات النصوص •

او تكون مخزونة  Microsoft Excelعلى شكل أوراق للبيانات مثل برنامج االكسل 

وجميعا يمكن لنا قراءتها  SQLداخل سيرفرات االنترنيت المختلفة مثال اوراكل او 

.باستخدام أدوات مخصصة لكل نوع

سب مثال المرحلة األولى من تحليل البيانات هي قراتها وترتيبها داخل هيكل بياني منا•

.جداول او قوائم لكي يمكن معالجتها بسرعة وسهولة اكثر

.اختيار الهيكل البياني له تأثير على سرعة العمل و اإلنجاز•



األدوات المستخدمة في قراءة البيانات

uiimportالدالة •

عند.(الخ,نص,فيديو,صوت,صورة)البياناتمختلفالستيرادالمهمةالدوالمنهي

الملفاختيارمناتطلبقائمةتظهرسوفاألوامرنافذةداخل(الدالة)االمرهذاكتابة

قدتكناذاالويندوزحافظةمنالبياناتجلبخيارويحتويمنهالبياناتجلبالمراد

نأؤيمكالحافظةمنالنسخامرطريقعناختارهامباشرةيمكنصورهاونصنسخت

.المطلوبتوضحالتاليةاالشكالالحاجةوحسالملفاتمنالعديديدعمحيثملفاستيراد



األدوات المستخدمة في قراءة البيانات

uiimportالدالة •

لمراد عند كتابة هذا االمر داخل نافذة األوامر سوف تظهر قائمة تطلب منا اختيار الملف ا

سخت نص  جلب البيانات منه ويحتوي خيار جلب البيانات من حافظة الويندوز اذا كنت قد ن

حيث معين يمكن مباشرة اختارها عن طريق امر النسخ من الحافظة أؤيمكن استيراد ملف

.يدعم العديد من الملفات وحسب الحاجة االشكال التالية توضح المطلوب



األدوات المستخدمة في قراءة البيانات

أنواع البيانات التي يمكن قراءتها



األدوات المستخدمة في قراءة البيانات

نافذة تحديد المتغيرات التي تستخدم لخزن البيانات



األدوات المستخدمة في قراءة البيانات

يوجد أيضا دوال أخرى تستخدم الستيراد وقراءة البيانات منها•

•Xlsread():-لقراءة و استيراد البيانات من ملف اكسل.

•Readtable():-ألنشاء جدول من ملف يتم قراءته.

•Read() :- لقراءة ملف بيانات من مخازن البياناتdatastore

•Datastore:-ةهي مجموعة من األوامر الخاصة بحفظ وانشاء مخازن للبيانات المختلف.



األدوات المستخدمة في تحليل البيانات

Preprocessingاألوليةالمعالجة• Data

نحصللكياتالبيانلتلكاألوليةبالمعالجةنقومانيجبالبياناتتحليلفيالخوضقبل

:هياستخدامهاالممكنالدوالواهم.المنسقةوالمرتبةالبياناتمنمجموعةعلى

.ismissing .المفقودةالقيمعنللفحص-:1

.fillmissing المفقودةالبياناتلملئ-:2

.Isoutlier .الشاذهاوالزائدةالبياناتعنللكشف-:3



األدوات المستخدمة في تحليل البيانات

.Filloutliers .أخرىبقيمالشاذةالقيماستبدالوللكشف-:4

.Rmoutliers .الشاذةالقيموحذفللكشف-:5

.Smoothdata noise))المشوهاونافعةالغيرالقيمإلزالة-:6

.Normalize .معينةقيمضمنالبياناتلتسوية-:7

.Discretize .محددمدىضمنالبياناتلتجميع-:8



األدوات المستخدمة في تحليل البيانات

البياناتمعالجة•

-:منهاقسمنذكرالبياناتتحليلفياستخدامهاالممكنالدوالمنالعديديوجد•

.Mean .تستخدم هذه الدالة لقياس المتوسط الحسابي-:1

.std 2:-لقياس  االنحراف المعياري

.Median لحساب الوسيط-:3

.Max .إليجاد القيمة العليا مع موقعها داخل مصفوفة او متجه-:4

.Min .إليجاد القيمة الصغرى مع موقعها داخل مصفوفة او متجه-:5



األدوات المستخدمة في تحليل البيانات

.Corrcoef .االرتباطمعاملإليجاد-:6

.Cov .بعضهمامعمتغيرينتغييرلكميةلقياس-:7

.Cummax التراكمياألعلىالحدلقياس-:8

.Cummin .التراكمياألدنىالحدلقاس-:9



البتحليل البيانات باستخدام البرامج الجاهزة في المات

يمكن. تحتوييوالتالبياناتلتحليلالماتالبفيالموجودةالجاهزةالبرامجاستخدام6

البرامجتبينالصوروكفاءةبسهولةاستخدامهاالممكناألدواتمنالعديدعلى

.االنترنيتمنمباشرةتنزيلهاويمكنالبياناتعلىللعملالجاهز







Research Presentation End
Thank You


