
 

 לפיאבחון דפוסים חריגים  
New Data Science 

 

 שבע  -באר, 2019כנס איכות דרום 

Edith Ohri, Datalert (startup) 

Home of GT data mining 

edith@datalert.co.il 



About 

Edith Ohri – Developer of GT data mining and founder 
of Datalert startup. Industrial & Management Eng. from 
the Technion, MSc from NY Polytech. 

Among GT applications: 

SMU Singapore – early detection of exceptions 

RAFAE”L – root cause of late delivery purchases 

SCD Israel – understanding production quality  

Seismology – defining patterns and characteristics of 
earthquakes in Israel 
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 פעם והיוםנתונים  -הקדמה 

.  בעבר היה מעט משתנים ורשומות די אחידות 
 –המחשה 
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 המשך הנתונים פעם והיום

ומכילים הרבה יותר  , מקורותהנתונים היום מרובי 
 .משתנים ורשומות ובהם חריגים רבים
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 ?  מזה חריגים

 -וגם ... כשלים, שגיאות, סטיות מתקן או מתכנון

 .  שמיצרים תבנות חדשות, חריגים מפתיעים לטובה
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 ?הנוכחי בחריגיםבטיפול מה הבעיה 

 לא מתיחס לחריגיםדמינג המעגל של 1.
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 המשך תיאור הבעיה

הם  )נחשבים לזנב אקראי של ההתפלגות  החריגים2.

 .  כ חסרים נתונים למבחן סטטיסטי שלהם"ובד( לא

 

 
 

 

 שנצפה בבדיקות איכות" זנב"
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 המשך תיאור הבעיה

ורשומות חלקיות   outliersניקוי המדגם מסלק 3.

למעשה  )... שהיו יכולים להסביר את החריגים

 "(התינוקאת המיים עם שופכים "
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 מחמירה את הבעיהדטה הופעת ביג 

מקשיח ומיקר את , מסבךשטפון המידע 4.

 .  מערכות המידע
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 דטההופעת ביג המשך 

קשה למצוא  –אפקט מחט בערימה של שחת 5.

 מתוך מאות המשתניםלחריגים גורם מה 
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 דטההמשך הופעת ביג 

מגדילים את   מפוקחים-נתונים חיצוניים בלתי6.

 .  כמות החריגים
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 אבסורדים ומפנה

   !שליטת הארגון יורדת, ככל שהנתונים גדלים1.

 !  ז נדרש להשקיע בנתונים"ובכ, מוצפים בביג דטה2.
  

 ??אבל איפה הוא, לביג דטה יש פוטנציאל ענק3.
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 Is-Realהפתרון 

 דפוסי ההתנהגותאבחון עיקר הפתרון זה 

 

 

 

 
https://www.researchgate.net/project/Philosophy-of-Data-Science-
review-for-big-data-analytics 

 

 צעדים  4להלן 
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 פוקוס -צעד ראשון 

התמקדות בדפוסי התנהגות וגורמי מפתח  1.

   !דטה בסדרי גודלמצמצמת את הביג 

 

 איתור דפוסים  : דוגמא
 חריגים ומענינים  

 בשיווק שבהם נראה 
 עולות  שהמכירות 

 !  כשהמחיר עולה
 בניגוד לחוק הההיצע  )

 ( והביקוש
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 פוקוס



 איתותים –צעד שני 
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.2Drilldown לצורך איתור אינדיקטורים 

 
 קום לפני הפיצוץ-בועת הדוט: דוגמא

   2000שנת  NYבבורסת 
 חברות חריגות  יש 
 למרות   משקיעים בהןש

 ואיתותי אזהרה  הפסדים
 :  חשבונאיים כגון

 ,  מעט הכנסות ביחס לנכסים
 ,מעט נכסים ארוכי טווח

 ”preferred stocks“הרבה 
... 



 מסקנות ותובנות –צעד שלישי 

 . לצורך מניעה הפקת מסקנות ותובנות3.
 

 : NY 2000מבורסת דוגמא המשך 
 !שנים קודם 8שורשי המשבר 

 תופעה חריגה של  מתגלה 
 מהכנסות בשיעור כמעט -רווח

 :  בנקים  3-ב, כפול מאחרים
Societe General Group  , 

HSBC Holdings PLC  , 
Chase Manhattan Corp  . 

 

 התופעה החריגה הלכה  
 ...2008התרחבה עד למשבר ו
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 יישום –צעד רביעי 

, ROI-מגדיל מאד את הקימת תשתית על יישום 4.

כ עוזר "כ, ניוד והרחבה, מאפשר סף כניסה נמוך

 .  לאוטומציה

 

 
 

 

 
 

 בהשראת מהפיכת האיכות היפנית   
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תזכורת על החידושים שהביאה  

 מהפיכת האיכות היפנית

Total Quality ,JIT ,Lean ,תאי ייצור ,CNC  ,

 (...בעזרת רובוטים)ייצור גמיש 
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 קול קורא לשיתוף פעולה

 :Is-realשל מלא ליישום 

 אבחון דפוסי התנהגות  

 איתור שורשי בעיות

 הגדרת התראות

 נוסחאות מעקב

 . הטמעה
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 תודה ושנה טובה

Edith Ohri 

edith@datalert.co.il 

054-3179161 
 

 

 

 

 

 
 .התמונות במצגת הן ממקורות חופשיים ברשת *
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