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مفهوم داده كاوي
عبارت هايعبارت داده كاوي مترادف با يكي از 

استخراج دانش، 
اطالعات، برداشت 
داده ها وارسي 

استحتي اليروبي كردن داده ها و 
توصيفرا كه در حقيقت كشف دانش در پايگاه داده ها 

مي كند

- Knowledge Discovery of Database (KDD)



كشف دانش در پايگاه داده ها
Knowledge Discovery in Data is the 

non-trivial process of identifying 
– valid

– novel

– potentially useful

– and ultimately understandable patterns in data.

From Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, Fayyad, 
Piatetsky-Shapiro, Smyth, and Uthurusamy, (Chapter 1), AAAI/MIT 
Press 1996



تعاريف داده كاوي
ا داده كاوي در حقيقت كشف ساختارهاي جالب توجه، غيرمنتظره و ب•

ه از داده ها مي باشد و فعاليتي است كوسيعي ه مجموعارزش از داخل 
استاساساً با آمار و تحليل دقيق داده ها منطبق 

داده كاوي فرايند كشف رابطه ها، الگوها و روندهاي جديد معني داري •
با است كه به بررسي حجم وسيعي از اطالعات ذخيره شده در انبارها

مي   پردازد( مانند رياضي و آمار)فناوري هاي تشخيص الگو 
اج غير داده كاوي يا به تعبير ديگر كشف دانش در پايگاه داده ها، استخر•

اخته بديهي اطالعات بالقوه مفيد از روي داده هايي است كه قبالً ناشن
اين مطلب برخي از روش هاي فني مانند خوشه بندي، . مانده اند

خالصه سازي داده ها، فراگيري قاعده هاي رده بندي، يافتن ارتباط 
دشبكه ها، تحليل تغييرات و كشف بي قاعدگي ها را شامل مي شو



داده هابجاي تحليل داده ها چرا حفاري 



داده هاي بيشتري توليد مي شوند

Bank, telecom, other business transactions ...

Scientific Data: astronomy, biology, etc

Web, text, and e-commerce 



داده هاي بيشتري ذخيره مي شوند

Storage technology faster and cheaper

DBMS capable of handling bigger DB



مثال
Europe's Very Long Baseline Interferometry
(VLBI) has 16 telescopes, each of which 
produces 1 Gigabit/second of astronomical 
data over a 25-day observation session 

storage and analysis a big problem

Walmart reported to have 24 Tera-byte DB 

AT&T handles billions of calls per day

data cannot be stored -- analysis is done on the fly
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داده هابجاي تحليل داده ها چرا حفاري 
•Moore’s law

–Computer Speed doubles every 18 
months

•Storage law
–total storage doubles every 9 months

•Consequence
–very little data will ever be looked at 

by a human

•Knowledge Discovery is NEEDED to 
make sense and use of data.



Knowledge Discovery in Data is the 

non-trivial process of identifying 

– valid

– novel

– potentially useful

– and ultimately understandable patterns in data.
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ارتباط داده كاوي با علوم مختلف

Statistics

Machine
Learning

Databases

Visualization

Data Mining and 
Knowledge Discovery



در زمينة تحليل آماري، هوش مصنوعي مصنوعيهوش •
عبارت از شيوه هاي خودكار براي به كارگيري روش هاي 

استآماري در تحليل داده ها 
، ابزاري است كه مي تواند يادگيري ماشينالگوريتم •

را با درنظرگرفتن رده ( مثال هاي مشاهده شده)آزمايش ها 
بعضي از توابع و معيارهاي اندازه گيري، ياد بگيرد



داده كاويگام هاي
درك قلمرو( 1
آماده كردن مجموعه داده ها( 2
(داده كاوي)كشف الگوها ( 3
پردازش بعد از كشف الگو( 4
استفاده از نتايج( 5



داده كاويگام هاي
بيان مسئله( 1
داده انتخاب( 2
 هادادهآماده سازي ( 3
مدل سازي( 4
ارزيابي مدل( 5
توسعه مدل( 6
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آمار    و     داده كاوي
در آمار كمي است ولي داده كاوي داده هاي كمي، كيفي و نوع داده ها•

.  متني را پوشش مي دهد
در آمار عددي ولي در داده كاوي متغيرها از نوع متغيرهاي ورودي•

.  نوع عددي، طبقه اي و متني مي باشند
در آمار روي مدل ولي در داده كاوي تمركز روي الگو نوع تمركز•

.است
يه، برآورد، توزيع هاي احتمال، آزمون فرضزيربخش هاي اصلي آمار•

ي امتيازبندي مدل و پيشگويي است، ولي زيربخش هاي داده كاو
ضيه مدل بندي پيشگويي ها، بخش بندي پايگاه داده ها و ساخت فر

.است



آمار    و     داده كاوي
ه محدود بدر آمار جستجو براي دستيابي به نتايج•

ولي . جستجوهاي جهت دار بوده و با نتايج نيز آشنا هستيم
ه و در داده كاوي جستجوها اكثراً از طريق كاربر تعيين شد

ممكن است جهت دار باشند، اما اصوالً روش خودكار است و
. نوع نتايج نامعلوم است

در مقايسه با آمار، داده كاوي توجه كمتري به ويژگيهاي •
ي مجانبي استنباط هاي بزرگ نمونه اي دارد و فلسفه كل

اسباتي يادگيري، بيشتر شامل مالحظه پيچيدگي مدل ها و مح
.كه آنها نياز دارند، است



آمار    و     داده كاوي
از به كارگيري روش ها در آمار استفاده از هدف اصلي•

برآوردگرها و توزيع ها براي ادغام اطالعات، ولي در 
. داده كاوي هدف اصلي كشف دانش مورد عالقه است

ود در آمار به صورت مدل هاي كلي برآورد مي ششكل نتايج•
.  ولي در داده كاوي مدل هاي موضعي محاسبه مي شوند

نتايج در آمار معلوم و محدود است در ارزش اطالعاتي•
.  حالي كه در داده كاوي نامعلوم و نامحدود مي باشد



آمار    و     داده كاوي
به فرضيه احتياجي ندارد•

الگوريتم هاي داده كاوي خودكار•
روابط را ايجاد مي كند

از هر نوع داده اي مي توانند •
استفاده كنند

با يك فرضيه شروع مي شود•

آمارشناسان بايد رابطه هايي را•
وط ايجاد كنند كه به فرضيه مرب

شود

داده ها عددي هستند•



آمار    و     داده كاوي
به داده هاي صحيح و داده كاوي•

گي درست طبقه بندي شده بست
دارد

ان تفسير نتايج داده كاوي آس•
ان نسيت و براي تحليل و بي

آن ها به متخصصان آمار نياز 
است 

داده هاي نابجا و نادرست ضمن •
تحليل تشخيص داده مي شوند

نتايج كار آمارشناسان براي •
مديران نياز به تفسير ندارد 



آمار    و     داده كاوي
نمونه گيري•
فروكاهي داده ها•
اندازه زياد داده ها•
ضروري نبودن ذخيره آن ها•
هزينه محاسباتي•
محدوديت سخت افزار و نرم  •

افزار
زمان بر بودن تحليل•

نمونه گيري•
كم كردن هزينه•
مخرب بودن •
زمان بر بودن سرشماري•
هزينه محاسباتي•
محدوديت سخت افزار و نرم  •

افزار
زمان بر بودن تحليل•


