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داده کاوی یک تکنیک تجزیه و تحلیل داده است که بر مدل سازی آماری و کشف دانش برای اهداف پیش بینی 
آوری، استخراج،  ها یا پردازش اطالعات در مقیاس بزرگ )جمع  شده است. این فناوری اغلب برای هر مشکلی از داده

فرآیند مرتب سازی   Data mining .رودمصنوعی، به کار میانبارداری، تجزیه و تحلیل و آمار( و همچنین هوش  
تواند  شود که می های بزرگ برای شناسایی الگوها و روابطی استفاده می باشد که از طریق مجموعه دادهها میداده

  ها راشرکت Data mining ها و ابزارهایها کمک کند. تکنیک به حل مشکالت تجاری از طریق تجزیه و تحلیل داده
تری بگیرند. داده کاوی بخش  سازد تا روندهای آینده را پیش بینی کنند و بتوانند تصمیمات تجاری آگاهانهقادر می

های  های اصلی در علم داده است که از تکنیک باشد که به طور کلی یکی از رشتهکلیدی تجزیه و تحلیل داده می 
 .کندها استفاده میجموعه دادهتجزیه و تحلیل پیشرفته برای یافتن اطالعات مفید در م

 های کنونی تاریخچه داده کاوی و پیشرفت 

ها برای کشف ارتباطات پنهان و پیش بینی روندهای آینده سابقه طوالنی دارد. اصطالح فرآیند کاوش در میان داده 
امل سه رشته  شود. پایه و اساس آن ش های داده شناخته میداده کاوی که گاهی به عنوان کشف دانش در پایگاه

 .تنیده است علمی در هم

 ها(آمار )مطالعه عددی روابط داده •
 شود(ها نمایش داده میافزار و یا ماشینهوش مصنوعی )هوش شبیه انسان که توسط نرم  •
 بینی استفاده شوند(ها برای پیش توانند از دادههایی که مییادگیری ماشینی )الگوریتم •

Data mining چیست؟ 

های  است، یکی از روش (KDD) های دادهتر، داده کاوی گامی در فرآیند کشف دانش در پایگاهح جزئیدر یک سط
فرآیند استخراج و   Data mining .باشدها میعلم داده برای جمع آوری اطالعات، پردازش و تجزیه و تحلیل داده

های پایگاه داده است.  ر و سیستمهای بزرگ است که شامل یادگیری ماشین، آماکشف الگوها در مجموعه داده
ها و تبدیل اطالعات به یک ساختار قابل درک های هوشمند از مجموعه دادهاستخراج اطالعات با استفاده از روش

 KDD های داده یامرحله تجزیه و تحلیل فرآیند کشف دانش در پایگاه Data mining .برای استفاده بیشتر است
ها،  های پایگاه داده و مدیریت داده، پیش پردازش دادهتحلیل، همچنین شامل جنبهاست. جدا از مرحله تجزیه و  

 .پردازش ساختارهای کشف شده، تجسم، و به روز رسانی آنالین است
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 شود؟داده کاوی چگونه انجام می

Data mining سایر اشکال هوش  بزرگ و فرآیندهای محاسباتی پیشرفته از جمله یادگیری ماشینی و    هایبر داده
های بدون ساختار یا  توانند به پیش بینی از دادهمتکی است. هدف یافتن الگوهایی هستند که می (AI) مصنوعی

گیرند که  های یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار میبرای ساخت مدل  Data mining بزرگ منجر شود. فرآیندهای
 .سایت تقویت شودشوند که وب جستجو باعث می های کاربردی از جمله فناوری موتورهایبرنامه

 چیست؟  Data miningوظایف 

ها برای استخراج الگوهای وظیفه واقعی داده کاوی تجزیه و تحلیل نیمه خودکار یا خودکار مقادیر زیادی از داده
گروه مانند:  قبلی  دادهناشناخته  رکورد  )تحلیل خوشههای  )تشخیصها  معمول  غیر  رکوردهای  و    ای(،  ناهنجاری( 

های ورودی دیده از داده  عنوان نوعی خالصهتوانند به  ها )استخراج الگوی متوالی(.این الگوها سپس می وابستگی
کننده استفاده شوند. به عنوان مثال:    بینیشوند. برای مثال ممکن است در یادگیری ماشینی و تجزیه و تحلیل پیش

تواند برای به  ها شناسایی کنند، که سپس میت چندین گروه را در دادهممکن اس Data mining در یکی از مراحل
عنوان مراحل اضافی تر توسط یک سیستم پشتیبانی استفاده کنند. اگر چه به  دست آوردن نتایج، پیش بینی دقیق

 .ها )تعلق دارنددانش در کشف داده) KDD به فرآیند کلی

 KDDتعریف 

 knowledge discovery in ) هادادههای رایج کشف دانش در پایگاهمترادف واژهبسیاری از مردم داده کاوی را  
databases) دانندمی. KDD  ها در  هایی برای کمک به انسانای از علوم رایانه است که شامل ابزارها و تئوریزمینه

 .های دیجیتالی استهای بزرگ دادهاستخراج اطالعات مفید از مجموعه

 پیش پردازش 

است. پیش پردازش برای   data warehouse یا انبار داده   Data martها، دیتا مارتمنبع متداول برای دادهیک  
 .ضروری است Data mining های چند متغیر قبل از انجامتجزیه و تحلیل مجموعه داده

 :شودمعموال با مراحل زیر تعریف می (KDD)های داده  روند فرآیند کشف دانش در پایگاه  

 انتخاب  •
 پیش پردازش •
 دگرگونی •
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 داده کاوی  •
 تفسیر/ارزیابی  •

 Data miningشش کاربرد رایج  

های غیر  تشخیص ناهنجاری )تشخیص بیرونی/تغییر/انحراف( شناسایی سوابق داده :تشخیص ناهنجاری .1
 .ای که نیاز به بررسی بیشتر دارندعادی، که ممکن است جالب باشند یا خطاهای داده

کند. یادگیری قانون انجمن، مدل سازی، وابستگی روابط بین متغیرها را جستجو می :قانون انجمنیادگیری   .2
هایی را در مورد عادات خرید مشتری جمع آوری کند. با به عنوان مثال یک سوپر مارکت ممکن است داده

قوانین، سوپر مارکت می یادگیری  از  اغلباستفاده  کدام محصوالت  که  کند  با هم خریداری   تواند تعیین 
 .شوند و از این اطالعات برای اهداف بازاریابی استفاده کنندمی 

ها است که به نوعی مشابه هستند،  ها و ساختارهایی در دادهخوشه بندی وظیفه کشف گروه :بندی  خوشه .3
 .هابدون استفاده از ساختارهای شناخته شده در داده

های جدید است. به عنوان شناخته شده برای اعمال به دادهطبقه بندی وظیفه تعمیم ساختار   :طبقه بندی .4
 .مثال:یک برنامه ایمیل ممکن است سعی کند یک ایمیل را به عنوان هرزنامه طبقه بندی کند

ها  کند تا روابط بین دادهترین خطا مدل می ها را با کمرگرسیون تالش برای یافتن تابعی که داده :رگرسیون .5
 .تخمین بزندها را یا مجموعه داده

ها، از جمله تجسم و تولید گزارش تر از مجموعه دادهخالصه سازی ارائه یک نمایش فشرده :خالصه سازی .6
 .است

 :دهدداده کاوی به شما این امکان را می

 .های خود را غربال کنیدتمام نویزهای پر هرج و مرج و تکراری داده •
 .اطالعات برای ارزیابی نتایج احتمالی به خوبی استفاده کنیدآنچه مرتبط است را درک کنید و سپس از آن  •
 .کند تا خیلی سریع بتوانید تصمیم اگاهانه بگیریدهمچنین کمک می •

 مهم است؟ Data miningچرا 

های مختلف مانند: موثر در جنبه Data mining .ها استاین فناوری جز حیاتی ابتکارات تحلیلی موفق در سازمان
کند. این شامل کارکردهای مواجهه با مشتری مانند: های تجاری و مدیریت عملیات کمک میاستراتژیبرنامه ریزی 

بازاریابی، تبلیغات، فروش و پشتیبانی مشتری، به عالوه تولید، مدیریت زنجیره تامین، امور مالی و منابع انسانی  
 .است
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Data mining   امنیت سایبری و بسیاری دیگر از موارد استفاده حیاتی از کشف تقلب، مدیریت ریسک، برنامه ریزی
های بهداشتی، دولتی، تحقیقات علمی، ریاضیات، ورزش کند. همچنین نقش مهمی در مراقبتتجاری پشتیبانی می

 .کندو غیره ایفا می

 های کلیدی داده کاوی ویژگی 

 های خودکار الگو بر اساس تحلیل روند و رفتارپیش بینی  •
 اساس نتایج احتمالی پیش بینی بر  •
 ایجاد اطالعات تصمیم گرا  •
 های داده بزرگ برای تجزیه و تحلیل ها و پایگاهتمرکز روی مجموعه داده •

 شود؟داده کاوی برای انجام چه کارهایی استفاده می

 ها برای شناسایی از بخش مالی برای جستجوی الگوها در بازارها تا تالش برای دولت  Data mining کاربردهای
های اجتماعی، از این  های آنالین و رسانهها به ویژه شرکتشود. تمام شرکتتهدیدهای امنیتی بالقوه را شامل می

های تبلیغاتی و بازاریابی سودآوری که مجموعه خاصی از کاربران را  تکنولوژی برای کاربران خود برای ایجاد کمپین
 .کننداند، استفاده می مورد هدف قرار داده

Data mining  های اجتماعی و رسانه 

هایی مانند فیسبوک )متعلق های اجتماعی بوده است. پلتفرم، شبکهData mining یکی از سودآورترین کاربردهای
کنند تا بتوانند  آوری میها را در مورد کاربران فردی جمعای از دادهبه متا( تیک تاک، اینستاگرام و توییتر مجموعه

ها برای تاثیر گذاری بر رفتار کاربران و تغییر ترجیحات  هدفمند ارسال کنند. همچنین از این دادهتبلیغات بازاریابی  
 .دهندشود، خواه برای یک محصول پر مصرف باشد یا اینکه افراد در انتخابات به چه کسی رای می ها استفاده می آن

 نتیجه گیری

های بزرگ برای پیش بینی نتایج بزرگ  ها در مجموعه دادهگیها، الگوها و همبستداده کاوی فرآیند یافتن ناهنجاری
تکنیک  از  از طیف وسیعی  استفاده  با  دآرمد، ، میData mining هایاست.  افزایش  برای  اطالعات  این  از  توانید 

 .ها، بهبود روابط با مشتری، کاهش خطرات و موارد دیگر استفاده کنیدکاهش هزینه
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