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 اند. کاربردتر شدن مسائل مربوط به حوزه مالی، علوم دیگر به مدد این حوزه آمدهمروزه با پیچیدها -چکیده

تداوم  وضعیت بینی ورشکستگی،که در پیش ابداری از آن جمله هستنداوی در امور مالی و حسکابزارهای داده

 مدیریت، برآورد ریسک اعتباری و تخمین عملکردات کشف تقلب بینی بحران مالی وفعالیت و نیز پیش

 آنف اهدا کاوی وفرایند داده مفاهیم، هدف از این مقاله تعریف کلی از اند.شرکت، توسط محققین بکار رفته

روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله  گردد.حسابداری بیان می و مالی کاوی در حوزه علومد دادهکاربرو 

به دلیل پیچیدگی مبادالت و معامالت دهد که ی بدست آمده نشان مینتیجه باشد.تحلیل می و روش تجزیه

در بخش باردهندگان اعت داری وحسابدر بخش برای مدیران مالی  ها و شفاف شدن اطالعاتتجاری شرکت

علوم مالی و حسابرسی امری  یکاوی در پیشرفت فزاینده در حوزههای دادهبکارگیری تکنیکبانکداری، 

 . ضروری خواهد بود

 کاوی، علوم مالی، حسابداری.داده کلید واژه:

 

 مقدمه

-روش و مفاهیم از و شده ایجاد 91 دهه از بعد که شودمی محسوب کامپیوتر علم هایشاخه از یکی کاویداده

 اهمیت. گذاشت عرصه به پا آمار، علم و داده پایگاه های سیستم الگو، شناسایی مصنوعی، هوش با مرتبط های

 رسمی حسابداران جامعه. است شده مشاهده هاسازمان از بسیاری در حسابداری و مالی امور در کاویداده

 داخلی حسابرسان انجمن و است کرده تعریف آینده برای ربرت روش ده از یکی عنوانبه را کاویداده آمریکا

 .است کرده معرفی رشته این برتر تحقیق چهار از یکی عنوان به را کاویداده آمریکا

 در مساله بگیرد، قرار اطالعات صنعت در توجهات کانون کاویداده شد باعث که دلیلی تریناصلی

 سودمند دانش و اطالعات هاداده این از که است این به یدشد نیاز و هاداده از وسیعی حجم بودن دسترس
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 و تولید کنترل و وکارکسب مدیریت از وسیعی کاربردهای در آمده بدست دانش و اطالعات. شود استخراج

 سیر حاصل توانمی را کاویداده. گیردمی قرار استفاده مورد علمی تحقیقات و مهندسی طراحی تا بازار تحلیل

 پایگاه صنعت در تکاملی سیر یک از ناشی تکاملی سیر این که دانست، اطالعات تکنولوژی عیطبی تکاملی

 تکامل ها،داده فهم و تحلیل و داده مدیریت داده، پایگاه ایجاد و هاداده آوریجمع: عملیات نظیر باشد،می داده

 شده داده فراوانی حجم آوریجمع سبب مختلف کاربردهای در آن فراوان استفاده و داده پایگاه تکنولوژی

 و هان) است گشته هاداده تحلیل برای قدرتمند ابزارهای برای نیاز ایجاد باعث فراوان هایداده این. است

 1(5111 کامبر،

کاوی در این پژوهش تالش شده است به درک مفاهیم و اهداف و کاربرد با توجه به اهمیت و نقش داده

حسابرسی پرداخته شود به این منظور، در بخش دوم به مبانی نظری و تجربی  های مالی وکاوی در حوزهداده

ی تحقیق اختصاص دارد و بخش چهارم مدل مفهومی پژوهش پرداخته خواهد شد و بخش سوم به ارائه پیشینه

 شود.و در بخش پایانی نتایج تحقیق ارائه می

 

 مبانی نظری

کشف خودکار  ی ها است. که اجازهاستخراج الگو از داده های خاص برایکاوی استفاده از الگوریتمداده

 . 5(5111)جیاوی و کامبر،  دهدالگوهای ضمنی و دانش پنهان در مقادیر زیادی از داده را می

ترین اطالعات و دانش موجود در پایگاه داده تمرکز کند. کند تا سازمان بر روی مهمکاوی کمک میداده

های تحلیلی درگیر را ها، و یا درک روشو نیاز به دانستن تجارت، برای درک داده اما آن تنها یک ابزار است،

 از استفاده به منجر مالى حسابدارى در کاوی داده احتمالى کاربرد .3(5115)جاکسون،  برداز بین نمی

-بکس یک اثربخشى بررسى و صنعت میانگین با ها نسبت تطابق سودآورى، تعیین جهت به مالى هاى صورت

 عملیات چگونگی تعیین منظور به تجاری واحدهاى های داده نیز مدیریت حسابداری در. گردد می وکار

 قرار استفاده مورد مختلف، های بخش سودآوری و شده تمام بهای تحلیل و تجزیه تجاری، واحد روزمره

 مدیریت تقلب احتمال اب مرتبط های داده تحلیل و تجزیه برای کاوی داده ابزارهای حسابرسی، در. گیرد می

 زیرا بود، خواهد سودمند حسابداری های جنبه تمام در کاوی داده ترتیب بدین. شوند گرفته کار به توانند می

                                                             
1. Han & Kamber 

2. Jiawei & kamber 

3. Jackson 
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 برای پردازش منظور به غیرمالی و مالی اطالعات از استفاده و تحلیل و تجزیه آوری، جمع از عبارت حسابداری

1(.5112 همکاران، و مانلپولس) است ذینفع اشخاص
 

 

 پیشینه پژوهش

 مطالعات داخلی:

کاوی در حسابداری های دادهلزوم توسعه به کارگیری روش" ( در پژوهشی با عنوان1381) عباسی و همکاران

کاوی و هوش مصنوعی در بیان کردند که امروزه پژوهشگران با توجه به توان باالی فناوری داده "و حسابرسی

های آماری مصنوعی بزرگ و یافتن الگوهای پیچیده و غیرخطی در آنها، از روشهای های دادهپردازش پایگاه

های آماری به های بزرگ و یافتن الگوهای پیچیده و غیرخطی در آنها، از روشهای دادهدر پردازش پایگاه

به  کاوی حتیهای دادهدهد که استفاده از روشروند. نتایج آنها نشان میهای مصنوعی پیش میسمت روش

-دهد تا با استفاده از حداقل زمان و هزینه، گزارشی را ارائه کنند که مستند به روشحسابرسان این امکان را می

های های علمی بوده و از اتکاپذیری و اطمینان باالیی برخوردار باشد. بنابراین لزوم توسعه و به کارگیری روش

 اپذیر دانستند.نکاوی در حوزه علوم مالی را، ضرورتی اجتنابداده

بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: پیش" ( در پژوهشی با عنوان1381) باقرپورالشانی و همکاران

های عصبی مصنوعی و کاوی شامل درخت تصمیم، شبکهبا استفاده از سه روش داده "کاویرویکرد داده

ژوهش حاکی از آن است که بینی گزارش حسابرس مستقل پرداختند. نتایج پرگرسیون لجستیک به پیش

 میانگین دقت مدل حاصل از تکنیک درخت تصمیم از دو روش دیگر بیشتر بوده است.

 تشریح به  گیریتصمیم در آن کاربرد و کاویداده عنوان با پژوهشی در( 1391) همکاران و فراست

 یک و پرداختند کاویهداد صنعتی میان استاندارد فرآیند و محاسباتی هوش حوزه در کاویداده تکنولوژی

 کنندمی بیان آنها. دادند ارائه وکارکسب هایگیریتصمیم حوزه در تکنولوژی این کاربردهای از بندیطبقه

 ابزار نماید،می استفاده آنها از فناوری این که متنوعی هایمدل و کاویداده تکنولوژی قدرت و توان که

 کشف و سهام سبد انتخاب سهام، قیمت بینیپیش مانند اییهزمینه در مختلف تصمیمات اخذ جهت مناسبی

 .است تخلفات

 

                                                             
1. Manolopoulos and et.al 
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 طالعات خارجی:م

بندی کاوی در طبقههای دادهاستفاده از تکنیک" ای تحت عنوان( در مقاله5117) 1اوزداگگلو و همکارانش

ن لجستیک و بندی داده: درخت تصمیم، رگرسیواز سه روش طبقه "های مالی دستکاری شده در ترکیهصورت

بینی و کشف تقلب استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که با وجود مناسب شبکه عصبی مصنوعی برای پیش

 دهد.بودن هر سه روش، روش رگرسیون لجستیک، نتایج و عملکرد بهتری را نشان می

 در که پردازدمی عصبی شبکه تحلیل و کاوی متن تحلیل و تجزیه و معرفی به (5111) 5گری و دبروسینی

 تحلیل و تجزیه از عملی اینمونه آنها. دارد کاربرد حسابرسی و تقلب منظر از الکترونیکی پست کاویداده

 به دسترسی طریق از حسابرسی محور تحلیل براساس که آوردند وجود به الکترونیکی پست اجتماعی شبکه

 پست کاویداده از استفاده زمینه در بالقوه ژوهشیپ انجام با آنها. باشدمی انرون الکترونیکی هایپست آرشیو

  .نمودند ارائه ساختارمندی ارزیابی تقلب، کشف و حسابرسی برای الکترونیکی،

بینی ورشکستگی کاوی جهت پیش( در پژوهشی از تجزیه و تحلیل داده5115) 3اولسون و همکاران

کاوی در مقایسه با الگوهای ان نشان داد که هزینه استفاده از دادهها استفاده کردند. نتیجه پژوهش آنشرکت

شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک بیشتر است ولی استفاده از 

 شود.بینی میآن باعث افزایش کاهش خطای بالقوه در امر پیش

های عصبی مصنوعی کاوی و شبکههای دادهده از روش( در پژوهشی با عنوان استفا5118) 2چن و همکاران

بینی تقلب استفاده کردند و نشان های عصبی مصنوعی برای پیشبینی مدل اضطراب مالی از شبکهبرای پیش

 های عصبی مصنوعی از دقت باالیی در کشف تقلب برخوردارند.دادند که شبکه

 

 کاویفرآیند داده

 ه قرار زیر است:کاوی ببه طور کلی فرایند داده

 

 

                                                             
1. Özdağoğlu and et.al 

2. Debreceny & Gray 

3. Olson and et.al 

4. Chen and et.al 
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 صورت زیر بیان کرد:تر بهی جزئیتوان به گونهو همچنین می

 از سطحی چه تا و خواهد می را چیزی چه کاربر شود می مشخص مرحله این در :هدف شناسایی .1

 .نماید اخذ داده، پایگاه از که دارد نظر در را اطالعات

 .گردند انتخاب مشخص معیارهای برمبنای ها هادد باید مرحله این در :ها داده انتخاب .5

 فرآیند از مرحله این وظیفه زائد متغیرهای شناسایی و داده استفاده قابل شکل :هاداده سازیآماده .3

  . بود خواهد

 ساختار و هایویژگ ،هاهداد توزیع نوع قبیل از معیارهایی مرحله، این کلی چارچوب :هاداده ارزیابی .2

 .باشدمی...  و هاهداد کلی شرایط و داده پایگاه

  .ست... ا و عصبی شبکه نمودار، تصویر، شکل به فرمت ارایه بخش، این خروجی پاسخ: بندیقالب .2

 .گرددمی انتخاب کاویهداد برای مناسب ابزارهای مرحله این در ابزار: انتخاب .1

 الگوها جستجوی شامل که دگردمی آغاز مرحله این از اصلی صورتبه کاویهداد فرآیندالگوسازی:  .7

  .باشدمی...  و هاهداد ارزشیابی و بندیهطبق داده، مجموعه در

 .است الگوها کردن آزمون شامل مرحله، این ها:یافته اعتبارسازی .9

 .است کاربر برای نهایی گزارش بخش، این نتیجه نتایج: ارایه .8

 بیان مسئله

 هاآوری دادهجمع

 انجام پیش پردازش

 برآورد مدل

 تفسیر نتایج
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-سیاست گیری، متصمی براى شده شفک نتایج از استفاده یکاوهداد اصلی هدف نتایج: از استفاده .11

 (.1397 اکبری، و نجات) باشدمی جدید و بهتر موقعیت یک ایجاد منظور به بینیپیش و گذاری

 

 کاویاهداف داده

است، هدف اصلی توصیف  3برداری یا تجویزو نسخه 5بینی، پیش1کاوی دارای سه هدف اصلی توصیفداده

-بینی داده کاوی استفاده از تجربهچه چیزی اتفاق افتاد(، هدف پیش) ها استکاوی تجارت و درک دادهداده

کاوی رسیدن به توانست اتفاق افتد( و هدف تجویز در داده)چه چیزی می باشدهای گذشته در فهم آینده می

وده ترین نوع مورد استفاده بکاوی توصیفی رایج)چه چیزی باید اتفاق افتد(. داده بهترین ستاده یا خروجی است

کند و بر این اساس، ها جهت درک گذشته و حال تمرکز میو به خوبی قابل درک است و بر استفاده از داده

 7و تجسم 1، تحکیم2، توصیف2بندیکاوی توصیفی از تکنیک طبقهداده .شودتصمیمات آگاهانه اتخاذ می

وکار یا تجارت استفاده ر و درک کسبهای بهتها برای تبدیل آنها به اطالعات مفید برای رسیدن به دادهداده

 کند.ها و کشف مشکالت میکند. این فرآیند کاربران را قادر به شناسایی الگوها و روند دادهمی

بینی آینده با استفاده از بینی به تجزیه و تحلیل گذشته در تالش برای پیشکاوی پیشاز طرف دیگر، داده

پردازد. به عنوان ها و سپس تعمیم این نتایج رو به جلو میبین داده های قبلی، تشخیص الگوها یا روابطداده

بینی یک سیستم بانکی ممکن است به مشتری کارت اعتباری به اتهام متقلبانه کاوی پیشمثال، با استفاده از داده

 . کندنگر آگاه میی اول فرد را در ساخت تصمیمات آینده بینی در وهلهکاوی پیشداده. هشدار دهد

سازی برای شناسایی بهترین جایگزین برای به حداقل های بهینهکاوی تجویزی از تکنیکدر نهایت، داده

-کاوی پیشهای ریاضی و آماری دادهکند. تکنیکرساندن و یا حداکثر رساندن برخی توابع هدف استفاده می

گیرد ترکیب ها را در نظر میر دادهسازی در جهت ساخت تصمیماتی که عدم اطمینان دتواند با بهینهبینی می

 9.(5113)ایوانس،  شود

                                                             
1. description 

2. prediction 

3. prescription 

4. categorize 

5. characterize 

6. consolidate 

7. visualize 

8. Evans 
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ی نگر گزارش شود دو دیدگاه عمدهنگر و یا آیندهکاوی به صورت گذشتهکه آیا اهداف دادهاین

های منابع کارآمد حسابداری است که در  به حداکثر رساندن و یا به حداقل رساندن این اهداف در اکثر شیوه

بینی، و مدل ای جهت تسهیل توصیفی، پیشهای پیشرفتهکاوی تکنیکگیرد، در واقع دادهر میمورد استفاده قرا

  .کندسازی تجویزی فراهم می

کاوی، شش ترکیب به دست با کنار هم قرار دادن دو دیدگاه عمده حسابداری و سه هدف اصلی از داده

 1(5117)امانی و فادالال،  پذیر است، از جمله:نکه تنها چهارتا از این ترکیبات به لحاظ منطقی امکا .آیدمی

 نگر،صورت گذشتهکاوی توصیفی در تهیه گزارش به. داده1

 نگر،صورت گذشتهکاوی تجویزی در ارائه گزارش به. داده5

 نگر،کاوی تجویزی در ارائه گزارشات آینده. داده3

 نگر.بینی در ارائه گزارش آیندهکاوی پیش. داده2

های اصلی از چارچوب پیشنهادی و مورد استفاده برای سازماندهی دهنده گروهر ترکیب نشاناین چها

ها و بندیکاوی در حسابداری است. شکل زیر این دستههای کاربردی دادهتحقیقات منتشر شده در برنامه

یا تجارت و درک وکار نگر توصیفی بر کسبصورت گذشتههای کاربردی بهبرنامهدهد. ترکیبات را نشان می

های کاربردی شامل کاوی در این گروه از برنامهوظایف اصلی داده .کنندها از نقطه نظر تاریخی تمرکز میداده

های کاربردی بندی و تشخیص الگو است. برنامهبندی، تجزیه و تحلیل ارتباط، تجسم، تقسیماکتشاف، خوشه

سازی و برآورد به عنوان وظایف ید دارد و در نتیجه از بهینهوری تاکنگر تجویزی بر بهرهنگر و آیندهگذشته

 باشند. گیری زمانی خود متفاوت میکند، در عین حال آنها در جهتکاوی استفاده میداده

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Amani& Fadlalla 
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 کاوی(    )تمرکز حسابداری(بندی برنامه دادهکاوی(    )طبقه)اهداف داده

 
 

 (Amani & Fadlalla, 2017) : چارچوب ارائه شده1شکل

 

های وکار آینده با استفاده از دادهی کسببینی بر جنبهپیش – نگرهای کاربردی آیندهدر نهایت، برنامه

 برند.بینی، و برآورد را بکار میبندی، پیشکاوی مانند طبقهکند و وظایف دادهقبلی تمرکز می
 

 کاوی در حسابداری:همیت و کاربردهای دادها

-های قبل وجود داشتهها یا دههسال های آکادمیک ازکاوی، حداقل به عنوان الگوریتمداده هایبیشتر تکنیک

ای را بازی کاوی حسابداری نقش عمدهکاوی به ویژه دادهاند. با این وجود، تنها در دهه اخیر است که داده

 (1391کرده است. که این مسئله به دلیل رخداد همزمان عوامل زیر است: )شهرابی، 

-که دادههاست و جاییکاوی نیازمند حجم زیادی از دادههای دادهها، اغلب الگوریتمحجم باالی داده .1

 های پیچیده نیست.کاوی با روشها کم باشد الزامی به استفاده از داده

 توان محاسباتی باال که قابل دسترس است. .5

 عالقه به مدیریت روابط با مشتریان فراوان. .3

 افزاری داده کاوی وجود محصوالت نرم .2
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بینی وقایع براساس آنچه که کاوی به پیشای برخوردار است. فرایند دادهکاوی از اهمیت ویژهامروزه داده

 شود. های حیاتی منجر میگیریپردازد که در نهایت به تصمیمدر گذشته اتفاق افتاده است می

 اخته شده است.کاوی در زمینه حسابداری پرد( به کاربردهای داده5در شکل)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (Amani & Fadlalla, 2017) کاوی در حوزه حسابداری و زیرمجموعه حسابداری. کاربردهای داده5شکل 

 

 در حوزه مالی: کاویادهد

 هابانک. برد نام آن از حوزه این در بتوان که باشد کاربردی اولین مالی مسائل در کاویداده از استفاده شاید

 مالی موسسات این در شده آوریجمع هایداده از بسیاری و هستند مالی هایسرویس از یعیوس طیف دارای

-داده عملیات و هاداده تحلیل تا شودمی باعث هاداده خوب کیفیت. اعتمادند قابل و کامل کاویداده برای

 صنعت کمک به توانمی کاویداده هایتکنیک کمک با که مواردی از برخی به اینجا در. شوند تسهیل کاوی

 .شوندمی بررسی آیند بانکداری

 حسابداری
 سیستم اطالعات 

 حسابداری

 حسابداری مالی

حسابداری 

 مدیریتی

 بیمه 

 مفهوم حسابداری

 های حسابداریکیفیت داده

 استانداردهای حسابداری

 های مالیلتحلی

 عملکردهای مالی

 

 مدیریت دارایی

 مدیریت هزینه

 و سایر

 حسابرسی

 سالمت تجارت

 حسابداری قانونی

 تبعیت از قوانین مالیاتی
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 مالی موسسات و هابانک هایداده برای هاداده انبار ساخت جهت نیاز کاربردها، از بسیاری همانند 

 هایداده تحلیل هایروش به هاداده خصوصیات تحلیل برای آن از پس. باشد مفید بسیار تواندمی

 پایگاه در که باشد ای خاصه صفات از یک هر تواندمی هاداده این در ابعاد. است نیاز چندبُعدی

 .یافت راآن توانمی بانک هایداده

 وام جمله از مالی تسهیالت اعطای دارد، وجود هابانک مانند مالی موسسات در که خدماتی از یکی-

. نمود طراحی هابانک سرویس این برای کاویداده کمک با توانمی را متفاوتی هایتحلیل. است ها

 را وام اعطای در مهم فاکتورهای خاصه، صفات بندی رتبه هایروش کمک با توانیممی مثال برای

 مشتریان به وام اعطای ریسک توانیم می بندی طبقه هایالگوریتم با اینکه دیگر ینمونه. کنیم بررسی

 در مشتریان بندی خوشه هایروش کمک با همچنین. کنیم کمتر را( بدحساب مشتریان مانند) بعدی

 صورتاین در. هستند مشابه رفتار با مشتریانی دارای گروه هر که گیرند می قرار متفاوت های گروه

 .کند اتخاذ گروه یا خوشه هر برای را متفاوتی و مناسب تصمیم تواند می مدیر

 و سودجو افراد با مواجهه است، برخوردار باالیی اهمیت از مالی موسسات در که موضوعاتی از یکی 

 شود، می وارد موسسات این به افراد این توسط که مالی هایخسارت انواع و پولشویی. است مجرم

 (1383 اسماعیلی،) باشد داشته دنبال به را ناپذیریجبران یضربه تواند می

 

 کاوی در حوزه مالی:ز جمله کاربردهای دادها

 های بانکی، بیمه و بورسهای رخ داده در حوزهتشخیص نظم حاکم بر تقلب 

 ایهای بیمهبینی خسارت آینده در پروندهپیش 

 تعیین اعتبار مشتریان آینده جهت اعطای تسهیالت مالی با توجه به رکورد مشتریان گذشته 

 سازی در حوزه مالی:فرایند مدل

یر تقسیم )انشعاب( در هر گره، متغدهد. با توجه به شکل سازی را نشان میجریان عمومی فرایند مدل 3شکل 

ی متغیرها برای یافتن بهترین تقسیم )انشعاب( با توجه به معیار تقسیم انتخاب شده است. در نهایت، با تکرار همه

ی تصمیم ها با یک طبقهیابد تا تمام شاخهسازد ادامه میاین روش با استفاده از متغیری که ضابطه را حداکثر می

ها که برای ویژگیاسمی، یک شاخه برای هر مقدار عددی ایجاد شده در حالی به پایان برسد. برای متغیرهای

 یا خواص عددی به منظور رسیدن به بهترین تقسیم در مجموعه آموزشی یک تقسیم دوتایی انجام شده است.



 

 9316ماه آبان  ویک،چهلشماره                                                              های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

21 

 

توان در طول دوره تقسیم استفاده کرد و سپس، به طور اختیاری بعد از هرس نیز از شرایط قبل از هرس می

گیری در سطوح مختلف در این تحقیق، درخت تصمیم. تواند جهت، بهبود ساختار درخت افزوده شودمی

1(. 5117هرس شده، و درختی که بهترین عملکرد را داشته انتخاب شده است )ازداگوگلو و همکاران، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Özdağoğlu and et.al, 2017 ) سازی.جریان عمومی فرایند مدل 3شکل 

 کاوی:های فرایند دادهمحدودیت

کاوی تنها هایی نیز به همراه دارد. دادهتواند بسیار مفید باشد، اما محدودیتکاوی میکه دادهدر حالی

این امر . کندکند و ارزش اطالعات را تعیین نمینظمی، الگوها یا روند را شناسایی میناهنجاری، استثناها، بی

 .5(5118)مارتین،  انگیزد.منجر شود که نگرانی اولیه را بر می "بت کاذبمث"ممکن است به نتایج 

                                                             
1. Özdağoğlu and et.al 

2. Martin 
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نیاز هر برنامه گیری به یکسری عوامل وابسته است. ابتدا، پیشکاوی برای تصمیمارتباط و موفقیت داده

ی دوم، کار پیچیده با اند. مرحلهحسابرسی شده ی است که قبالًیهاکاوی اطالعات زیاد از شرکتداده

 1(.5119های در حال حسابرسی و حسابرس است. )مارتنز و همکاران، پیامدهای گسترده از شرکت

 از: کاوی عبارتندهای سیستم دادههمچنین از جمله مهمترین مشکالت و محدودیت

 جامعه است ممکن حالت این در. شودمی نمونه جامعه از استفاده به منجر اغلب ه: کهاداده باالی جمح -1

 .باشد نداشته را اصلی مجموعه کامل هایویژگی( شده انتخاب مجموعه) هنمون

 :است تقسیم قابل دسته دو به که اطالعات در قطعیت عدم وجود -5

 در ناقص صورتبه اولیه هایداده حالت این در ،(نشده ثبت) نامشخص مقادیر - ناکامل اطالعات 

 .شودمی ثبت ناقص نیز سیستم در بنابراین شده ذخیره هاداده انبار

 اطالعات بین ها،داده برخی ثبت در اشتباه دلیل به ،(نیست واقعی ثبتی مقادیر: )ناسازگار اطالعات 

 .آیدنمی بوجود الزم ارتباط و هماهنگی ازآنها حاصل

 عمیق و جامع استدالل در انسان ادراک قدرت حدودیتم -3

 

 گیرینتیجه

 است ابزاری به نیاز هاسیستم این در شده ذخیره هایداده باالی حجم و پایگاهی هایسیستم گسترش با امروزه

. داد قرار کاربران اختیار در را پردازش این از حاصل اطالعات و کرد پردازش را شده ذخیره هایداده بتوان تا

. هاستداده در سودمند بالقوه طوربه و جدید معتبر، فهم، قابل ارتباطات و الگوها شناسایی کاوی،داده از هدف

 کاویداده هایروش و مفاهیم میان یفاصله هنوز است متنوع کاربردهای با جوان یشاخه یک کهآنجایی از و

 دلیل به حسابداری و مالی امور بخش میان این در. دارد وجود کاویداده برای شده تولید موثر ابزارهای و

 .شوندمی تلقی کاویداده هایتکنیک از استفاده جهت مطلوبی محیط ها، داده از انبوهی حجم

توان به درک کاوی که در این پژوهش به آنها اشاره شده است میهمچنین با توجه به اهداف اصلی داده

های های بانکی و برنامهبینی و استخراج بهترین ستاده دست یافت که در سیستمها، پیشدرستی از داده

 گیرند.الی مورد استفاده قرار میکاوی در حسابداری و مکاربردی داده

 

                                                             
1. Martens et al. 
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