
Chapter 2 

Introduction to Data Mining  



 ความหมายของเหมืองข้อมูล 

 เทคนิคในการท าเหมืองขอ้มูล 

 คุณลักษณะของเหมืองข้อมูล 

 ประโยชน์ของเหมืองขอ้มูล 

 ตัวอย่างการน าเหมืองขอ้มูลไปใช้งาน 
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 Data mining (knowledge discovery from data)  
 Extraction of interesting (non-trivial, implicit, previously unknown and 

potentially useful) patterns or knowledge from huge amount of data 
 Data mining: a misnomer? 

 Alternative names 
 Knowledge discovery (mining) in databases (KDD), knowledge extraction, 

data/pattern analysis, data archeology, data dredging, information harvesting, 
business intelligence, etc. 

 Watch out: Is everything “data mining”? 
 (Deductive) query processing.    
 Expert systems or small ML/statistical programs 



Data Mining Knowledge Mining 

Knowledge Discovery 
in Databases 

Data Archaeology 

Data Dredging 

Database Mining 
Knowledge Extraction 

Data Pattern Processing 

Information Harvesting 

Siftware 

The process of discovering meaningful new correlations, patterns, and trends by sifting through 
large amounts of stored data, using pattern recognition technologies and statistical and 
mathematical techniques 



Machine 
Learning 

Database 
Management 

Artificial 
Intelligence 

Statistics 

Data 
Mining 

Visualization Algorithms 
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Data Mining 

Machine 
Learning 

Statistics 

Applications 

Algorithm 

Pattern 
Recognition 

High-Performance 
Computing 

Visualization 

Database  
Technology 



 Data to be mined 
 Relational, data warehouse, transactional, stream, object-oriented/relational, 

active, spatial, time-series, text, multi-media, heterogeneous, legacy, WWW 
 Knowledge to be mined 

 Characterization, discrimination, association, classification, clustering, 
trend/deviation, outlier analysis, etc. 

 Multiple/integrated functions and mining at multiple levels 
 Techniques utilized 

 Database-oriented, data warehouse (OLAP), machine learning, statistics, 
visualization, etc. 

 Applications adapted 
 Retail, telecommunication, banking, fraud analysis, bio-data mining, stock 

market analysis, Web mining, etc. 



 Prediction Methods 
 Use some variables to predict unknown or future values of other 

variables. 
 

 Description Methods 
 Find human-interpretable patterns that describe the data. 
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 Classification [Predictive] 

 Clustering [Descriptive] 

 Association Rule Discovery [Descriptive] 

 Sequential Pattern Discovery [Descriptive] 

 Regression [Predictive] 

 Deviation Detection [Predictive] 

 



 Collection of data objects and their attributes 
 

 An attribute is a property or characteristic of an object 
 Examples: eye color of a person, temperature, etc. 
 Attribute is also known as variable, field, characteristic, or feature 

 A collection of attributes describe an object 
 Object is also known as record, point, case, sample, entity, or 

instance 
 

 



Tid Refund Marital 
Status 

Taxable 
Income Cheat 

1 Yes Single 125K No 

2 No Married 100K No 

3 No Single 70K No 

4 Yes Married 120K No 

5 No Divorced 95K Yes 

6 No Married 60K No 

7 Yes Divorced 220K No 

8 No Single 85K Yes 

9 No Married 75K No 

10 No Single 90K Yes 
10 

 

Attributes 

Objects 



 Nominal Variables 

 Binary Variables 

 Ordinal Variables 

 Integer Variables 

 Interval-scaled Variables 

 Ratio-scaled Variables 

Categorical 

Continuous 
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 Record 
 Data Matrix 

 Document Data 

 Transaction Data 

 Graph 
 World Wide Web 

 Molecular Structures 

 Ordered 
 Spatial Data 

 Temporal Data 

 Sequential Data 

 Genetic Sequence Data 
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 Data that consists of a collection of records, each of which consists of 
a fixed set of attributes  

 

 

Tid Refund Marital 
Status 

Taxable 
Income Cheat 

1 Yes Single 125K No 

2 No Married 100K No 

3 No Single 70K No 

4 Yes Married 120K No 

5 No Divorced 95K Yes 

6 No Married 60K No 

7 Yes Divorced 220K No 

8 No Single 85K Yes 

9 No Married 75K No 

10 No Single 90K Yes 
10 
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 If data objects have the same fixed set of numeric attributes, then the data 
objects can be thought of as points in a multi-dimensional space, where 
each dimension represents a distinct attribute  

 

 Such data set can be represented by an m by n matrix, where there are m 
rows, one for each object, and n columns, one for each attribute 
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 Each document becomes a `term' vector,  
 each term is a component (attribute) of the vector, 

 the value of each component is the number of times the corresponding term 
occurs in the document.  
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 A special type of record data, where  
 each record (transaction) involves a set of items.   

 

 

 

TID Items 

1 Bread, Coke, Milk 

2 Beer, Bread 

3 Beer, Coke, Diaper, Milk 

4 Beer, Bread, Diaper, Milk 

5 Coke, Diaper, Milk 

 



 Examples: Generic graph and HTML Links  

5

2

1

 2

5

<a href="papers/papers.html#bbbb">

Data Mining </a>

<li>

<a href="papers/papers.html#aaaa">

Graph Partitioning </a>

<li>

<a href="papers/papers.html#aaaa">

Parallel Solution of Sparse Linear System of Equations </a>

<li>

<a href="papers/papers.html#ffff">

N-Body Computation and Dense Linear System Solvers



 Benzene Molecule: C6H6 

 



 Sequences of transactions 

An element of the 
sequence 

Items/Events 



  Genomic sequence data 

GGTTCCGCCTTCAGCCCCGCGCC

CGCAGGGCCCGCCCCGCGCCGTC

GAGAAGGGCCCGCCTGGCGGGCG

GGGGGAGGCGGGGCCGCCCGAGC

CCAACCGAGTCCGACCAGGTGCC

CCCTCTGCTCGGCCTAGACCTGA

GCTCATTAGGCGGCAGCGGACAG

GCCAAGTAGAACACGCGAAGCGC

TGGGCTGCCTGCTGCGACCAGGG



 Spatio-Temporal Data 

Average Monthly 
Temperature of land and 
ocean 



 What kinds of data quality problems? 
 How can we detect problems with the data?  
 What can we do about these problems?  

 
 

 Examples of data quality problems:  
 Noise and outliers  
 missing values  
 duplicate data  



 Noise refers to modification of original values 
 Examples: distortion of a person’s voice when talking on a poor 

phone and “snow” on television screen 

 

 

Two Sine Waves Two Sine Waves + Noise 



 Outliers are data objects with characteristics that are considerably 
different than most of the other data objects in the data set 

 



 Reasons for missing values 
 Information is not collected  

(e.g., people decline to give their age and weight) 
 Attributes may not be applicable to all cases  

(e.g., annual income is not applicable to children) 
 

 Handling missing values 
 Eliminate Data Objects 
 Estimate Missing Values 
 Ignore the Missing Value During Analysis 
 Replace with all possible values (weighted by their probabilities) 



 Data set may include data objects that are duplicates, or 
almost duplicates of one another 
 Major issue when merging data from heterogeneous sources 

 Examples: 
 Same person with multiple email addresses 

 Data cleaning 
 Process of dealing with duplicate data issues 



 Cluster 
 Classify 

 Categorical, Regression 

 Summarize 
 Summary statistics, Summary rules 

 Link Analysis / Model Dependencies 
 Association rules 

 Sequence analysis 
 Time-series analysis, Sequential associations 

 Detect Deviations 



 Find groups of similar data items 
 Statistical techniques require some 

definition of “distance” (e.g. between 
travel profiles) while conceptual 
techniques use background concepts 
and logical descriptions 

Uses: 
 Demographic analysis 
Technologies: 
 Self-Organizing Maps 
 Probability Densities 
 Conceptual Clustering 

“Group people with similar 
travel profiles” 
 George, Patricia 

 Jeff, Evelyn, Chris 

 Rob 

Clusters



  เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูลใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยที่ไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลตัวอย่างไว้ล่วงหน้า 
เรียกว่า “Unsupervised Learning”  

 
  ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยพบว่า ลูกค้าเพศชายเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนลูกค้าเพศหญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุด 
ดังนั้นบริษัทอาจน าข้อมูลข้างต้น มาพิจารณาเพื่อจัดท ากรมธรรม์ฉบับ
พิเศษส าหรับโรคมะเร็งของลูกค้าเพศหญิงได้ 
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 Find ways to separate data items into 
pre-defined groups 
 We know X and Y belong together, find 

other things in same group 

 Requires “training data”:  Data items 
where group is known 

Uses: 
 Profiling 
Technologies: 
 Generate decision trees (results are 

human understandable) 
 Neural Nets 

“Route documents to most 
likely interested parties” 
 English or non-english? 

 Domestic or Foreign? 

Groups

Training Data

tool    produces

classifier



  เป็นเทคนิคในการจ าแนกกลุ่มข้อมูลด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้มี
การก าหนดไว้แล้ว 

  เทคนิคประเภทนี้เหมาะกับการสร้างแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์
ค่าข้อมูล (Predictive Modeling) ในอนาคต จากการที่ได้จ าแนกกลุ่ม
ข้อมูลตัวอย่างไว้แล้ว เรียกว่า “Supervised Learning” โดยมี 2 
รูปแบบคือ 
 Tree Induction 

 Neural Induction 
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 สมมติว่าต้องการพยากรณ์ว่า
ลูกค้าที่ปัจจุบันได้เช่าสินทรัพย์
อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะมี
โอกาสตัดสินใจซื้อสินทรัพย์ชนิด
นั้นไปเป็นของตนเองหรือไม่ ? 

อายุเช่าสินทรัพย์ อายุผู้เช่า ซ้ือสินทรัพย์ 

2 25 YES 

3 22 YES 

1 28 NO 

5 30 YES 

4 27 NO 

2 21 NO 

3 23 NO 

... ... … 
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 จากข้อมูลพบว่า “ลูกค้าที่มีอายุ
เช่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและ
อายุของผู้เช่าตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
มักจะตกลงซื้อสินทรัพย์เป็นของ
ตนเอง” 

อายุเช่าสินทรัพย์ 
>= 2 ? 

อายุผู้เช่า 
>= 25 ? 

เช่า 

เช่า ซื้อ 

No 

No 

Yes 

Yes 

Tree Induction 
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Input Hidden  
Processing  
Layer 

Output 

Neural Induction 

0.5 

0.4 

0.6 

0.3 

0.7 

0.4 อายุผู้เช่า >= 25 ? 

“เช่า” หรือ “ซื้อ” 
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 Identify dependencies in the data: 
 X makes Y likely 

 Indicate significance of each 
dependency 

 Bayesian methods 
 
Uses: 
 Targeted marketing 
 
 
Technologies: 
 AIS, SETM, Hugin, TETRAD II 

“Find groups of items commonly 
purchased together” 
 People who purchase fish are 

extraordinarily likely to purchase 
wine 

 People who purchase Turkey are 
extraordinarily likely to purchase 
cranberries 

Date/Time/Register Fish Turkey Cranberries Wine …

12/6 13:15 2 N Y Y Y …

12/6 13:16 3 Y N N Y …



  เป็นเทคนิคที่ใช้ค้นพบองค์ความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดียวกันเข้าด้วยกัน 

  ตัวอย่างเช่น ส ารวจพบว่า ลูกค้าที่มีอายุเช่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไป และอายุของผู้เช่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีโอกาสตัดสินใจ
ซื้อสินทรัพย์เป็นของตนเองมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลูกค้าที่มี
คุณลักษณะเดียวกัน 35 เปอร์เซ็นต์ ตัดสินใจเช่าสินทรัพย์ต่อไป 

  จากตัวอย่างบริษัทเราต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้ลูกค้าอีก 
35 เปอร์เซ็นต์ สนใจที่จะซื้อสินทรัพย์ 
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 Find event sequences that are 
unusually likely 

 Requires “training” event list, known 
“interesting” events 

 Must be robust in the face of 
additional “noise” events 

Uses: 
 Failure analysis and prediction 
Technologies: 
 Dynamic programming (Dynamic time 

warping) 
 “Custom” algorithms 

“Find common sequences of 
warnings/faults within 10 minute 
periods” 
 Warn 2 on Switch C preceded by 

Fault 21 on Switch B 

 Fault 17 on any switch preceded 
by Warn 2 on any switch 

Time Switch Event

21:10 B Fault 21

21:11 A Warn 2

21:13 C Warn 2

21:20 A Fault 17



 Find unexpected values, outliers 
 
Uses: 
 Failure analysis 
 Anomaly discovery for analysis 
 
Technologies: 
 clustering/classification methods 
 Statistical techniques 
 visualization 

 “Find unusual occurrences 
in IBM stock prices” 

Date Close Volume Spread

58/07/02 369.50 314.08 .022561

58/07/03 369.25 313.87 .022561

58/07/04 Market Closed

58/07/07 370.00 314.50 .022561

Sample date Event Occurrences

58/07/04 Market closed 317 times
59/01/06 2.5% dividend 2 times
59/04/04 50% stock split 7 times
73/10/09 not traded 1 time



  เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อการแสดงผลน าเสนอข้อมูลในรูปกราฟิก ที่จะ
ให้ผู้ใช้สามารถค้นพบองค์ความรู้ได้จากการแสดงผล ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้สามารถเห็นได้ชัดเจน อาจมีสีสัน 
หรือการแสดงผล 3 มิติ แสดงให้เห็นพื้นที่ของกลุ่มข้อมูลทั้งหมดได้ 
น าไปสู่การพิจารณาข้อมูลกลุ่มนั้นเป็นกรณีพิเศษ และท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในที่สุด เช่น  

  การน าเสนอข้อมูลช่วงเวลาในการใช้งานโทรศัพท์ด้วยแผนภูมิ จะ
แสดงให้เห็นปริมาณผู้ใช้โทรศัพท์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน และ
สามารถพิจารณาโปรโมชั่นพิเศษบางช่วงเวลาเพื่อดึงดูดใจลูกค้า  
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adapted from: 
U. Fayyad, et al. (1995), “From Knowledge Discovery to Data Mining:  An 
Overview,” Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, U. Fayyad et 
al. (Eds.), AAAI/MIT Press 

Data Target 
Data 

Selection 

 
Knowledge 

Preprocessed 
Data 

Patterns 

Data Mining 

Interpretation/ 
Evaluation 

Preprocessing 

 This is a view from typical database systems 
and data warehousing communities 

 Data mining plays an essential role in the 
knowledge discovery process 
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Input Data Data 
Mining 

Data  

Pre-Processing 

Post-
Processing 

 This is a view from typical machine learning and statistics communities 

Data integration 
Normalization 
Feature selection 
Dimension reduction 

Pattern discovery 
Association & correlation 
Classification 
Clustering 
Outlier analysis 
… … … … 

Pattern evaluation 
Pattern selection 
Pattern interpretation 
Pattern visualization 



 Learning the application domain 
 relevant prior knowledge and goals of application 

 Creating a target data set: data selection 
 Data cleaning and preprocessing: (may take 60% of effort!) 
 Data reduction and transformation 

 Find useful features, dimensionality/variable reduction, invariant representation. 
 Choosing functions of data mining  

  summarization, classification, regression, association, clustering. 
 Choosing the mining algorithm(s) 
 Data mining: search for patterns of interest 
 Pattern evaluation and knowledge presentation 

 visualization, transformation, removing redundant patterns, etc. 
 Use of discovered knowledge 





Increasing potential 
to support 
business decisions End User 

Business 
  Analyst 

     Data 
Analyst 

DBA 

 Making 
Decisions 

Data Presentation 

Visualization Techniques 

Data Mining 
Information Discovery 

Data Exploration 

OLAP, MDA 

Statistical Analysis, Querying and Reporting 

Data Warehouses / Data Marts 

Data Sources 
Paper, Files, Information Providers, Database Systems, OLTP 



Data  
Warehouse 

Data cleaning & data integration Filtering 

Databases 

Database or data 
warehouse server 

Data mining engine 

Pattern evaluation 

Graphical user interface 

Knowledge-base 



 การค้นหาข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีการท าเหมืองข้อมูล ภายใต้ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่หรือคลังข้อมูล ซึ่งข้อมูลอาจถูกสะสมมานานหลายปี 

 มักจะมีสถาปัตยกรรมเป็น Client/Server 
 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศไม่จ าเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากมี

เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 ผู้ใช้ต้องก าหนดขอบเขตการค้นหาข้อมูลให้ชัดเจนเพ่ือความรวดเร็ว 
 อาจมีการประมวลผลข้อมูลแบบขนาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและ

วิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือส าหรับท าเหมืองข้อมูลสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Spreadsheet 

และเครื่องมือพัฒนาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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 ช่วยชี้แนวทางการตัดสินใจและคาดการณผ์ลลัพธ์ที่จะได้จากการ
ตัดสินใจ 

 เพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 ค้นหาส่วนประกอบที่ซอ่นอยู่ภายในเอกสาร รวมถึงความสัมพนัธ์ของ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วย 
 เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
 การจัดกลุ่มข้อมูล เช่น จัดกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของบริษัทประกันภัยที่

ประสบอุบัติเหตุ ลักษณะเดียวกันเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของบริษัท 
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 การตลาด 
 การท านายผลการตอบสนองกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ 
 การท านายยอดขายเมื่อมีการลดราคาสินค้า 
 การท านายกลุ่มลูกค้าที่น่าจะใช้สินค้าของเรา 

 การเงินการธนาคาร 
 การคาดการณ์ถึงโอกาสในการช าระหนี้ของลูกค้าว่าสูงเท่าไหร่? 
 ค้นหาลูกค้าขาดคุณภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการปล่อยกู้ 
 ค้นหาลูกค้าชั้นดี เพ่ือเสนอการปล่อยกู้ 
 ท านายแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 

 สถานีโทรทัศน์หรือวิทย ุ
 ค้นหารายการที่ดีและเหมาะสมต่อช่วงเวลาที่สุด เพ่ือวางผังรายการในแต่ละ

เดือน 
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 การค้าขาย 

 ท านายผลก าไรเมื่อลงทุนซื้อสินค้ามาเพ่ือขาย 

 ใช้ค้นหาจุดคุ้มทุน 

 โรงงานและการผลิต 

 ท านายอายุการใช้งานเครื่องจักร ตลอดจนเวลาที่เหมาะสมในการเปิดปิด
เครื่องจักร 

 ค้นหาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสภาวะการควบคุมการผลิตที่ดีท่ีสุด 

 คาดการณ์ วันและเวลาที่จ าเป็นต่อการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

 โรงพยาบาล 

 ท านายอาการของโรคได้อย่างแม่นย าขึ้น เพ่ือก าหนดวิธีการรักษาได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด 52 



 ตลาดหลักทรัพย์ 
 ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น 

 ท านายระดับการแปรผันของหุ้นแต่ละตัว หรือภาพโดยรวมของตลาด 

 ท านายเวลาที่เหมาะสมต่อการปล่อยหุ้นที่ให้ได้ผลก าไรมากที่สุด 

 ท านายอนาคตว่าหุ้นตัวใดจะสร้างผลก าไรได้มาก และคุ้มค่าต่อการช้อนซื้อ 

 ธุรกิจประกันภัย 
 ค้นหาผู้เอาประกันที่มีแนวโนม้ที่จะซื้อประกันเพิ่ม 

 แบ่งรูปแบบการเรียกเงินชดเชยจากการประกันภัย เพื่อจัดอันดับความเสี่ยงภัย 
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 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการผลิตชิพคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ เพื่อป้อนสู่ตลาด 

 การท านายอายุการใช้งานของ Disk Drive หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 การประเมินศักยภาพของซอฟต์แวร์ เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ของคู่แข่ง 

 กระทรวงกลาโหม 
 ก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 

 ใช้ทดสอบศักยภาพของกลยุทธ์ทางการทหาร 

 ท านายทรัพยากรที่ใช้ในสงครามแต่ละครั้ง 
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Question & Answer 



1. The following information is held in an employee database.  
       What is the type of each variable? 
      - Name, Date of Birth, Sex, Weight, Height, Marital Status, Number of Children 
 
2.  Classify the following attributes as binary, discrete or continuous.  
      2.1 Time terms of AM or PM 
      2.2 Brightness as measured by  a light meter. 
      2.3 Age in years. 
      2.4 Angels as measured in degrees between 0°  and 360° . 
      2.5 Bronze , Silver , and Gold medals as awarded at the Olympics. 
      2.6 Height above sea level. 
      2.7 Number of patients in a hospital. 
      2.8 ISBN numbers for books. 
      2.9 Military rank. 
      2.10 Distance from the center of campus.  
      


