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  دهکیچ

بته   لیت ن یدر راستتا  یراهبرد یابزارها نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یوجود دارد که از هوش تجار ایدر دن یامروزه کمتر سازمان موفق

 هتا  کیت منتاب،  تکن  یاستفاده از تمتام  یکسب و کار به معن یهوشمند ای یانداز خود استفاده نکرده باشد. هوش تجاراهداف و چشم

 یانستازم  یهتا دادههمانا مناب،   نیا نیمهمتر است. یبه اهداف سازمان نیل یموجود بطور هوشمندانه و در راستا یها و ابزارهاروش

کاوی و استخراج دانش در هوشمندی های دادهشود و بدین ترتیب پروژهکه در دنیا از آن به عنوان ابر کاالی استراتژیک یاد می است

انتخاب متدولوژی مناسب فرآیند هوش   هاها در اجرای موفق اینگونه پروژیکی از بزرگترین چالشای دارند. کسب و کار جایگاه ویژه

انواع مختلف مقاله  نیدر ا تجاری است بطوریکه متناسب با شرایط و راهبرد سازمان بوده و امکان موفقیت پروژه را به حداکثر برساند.

شده توسط هتر  ئهارا یو نوآور   قوتشده و نقاط ضعف یمعرف یو هوش تجار یکاوداده یهاپروژه یندیفرآ یهاو مدل هایمتدولوژ

د. این مقایسه بستر مناسبی است برای محققان  مهندسان و فعاالن این حوزه تا بته فراختور موقعیتت و    نوشمی یبحث و بررس کی

 شرایط اجرای پروژه  مدل فرآیندی مناسب خود را انتخاب  توسعه یا ترکیب کنند.

  یدیلک کلمات

 .ها  زنجیره ارزش دادهمدل فرآیندی هوش تجاری متدولوژی   کاویداده هوش تجاری )هوشمندی کسب و کار( 

 

 مقدمه  -1
امروزه کمتر سازمان موفقی در دنیا وجود دارد که از هوش تجاری به عنوان 

انداز خود یکی از مهمترین ابزارهای راهبردی در راستای نیل به اهداف و چشم
هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار به معنی استفاده استفاده نکرده باشد. 

ها و ابزارهای موجود به طور هوشمندانه و در ها، روشاز تمامی منابع، تکنیک
  [.1] راستای رسیدن به اهداف سازمانی است

های سازمانی است بطوریکه در بعضی یکی از مهمترین این منابع، داده
. در شودکاوی اشتباه گرفته میداده موارد هوش تجاری با استخراج دانش یا

کاوی خود به عنوان یک تکنیک توان گفت استخراج دانش یا دادهحقیقت می

این رابطه را به  (1) شکل یا ابزار درون هوش تجاری قابل استفاده است.
توان گفت وجود فاز شناخت کسب و کار دهد. در حقیقت میخوبی نشان می

ابتدا  ،در هوش تجاری شروع به انجام هر عملیاتیقبل از دهد که نشان می
و سطح  شناخت کاملی از سازمان مطبوع و کسب و کار آن بدست آوردباید 

هایی که ممکن است چه بسیار سازمان .ت را در آن سنجیدااطالع بلوغ فناوری
گذاری در این زمینه نداشته باشند و یا امکانات سازمان امکان نیازی به سرمایه

ده را آنطور که برای سازمان مثمرثمر و قابل های مبتنی بر داای پروژهاجر
ص خسنجی و بکارگیری مشهمچنین فاز امکان د.نکنفراهم نمی استفاده باشد

-نتایج بدست های سازمانی، تا چه حد ازکند با توجه به شرایط و محدودیتمی

  . [2] توان استفاده کردآمده می
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های فرآیندی متنوعی است که به آنها هوش تجاری دارای مدل
مهمترین شود. ها گفته میمتدولوژی هوش تجاری یا زنجیره ارزش داده

های احتمالی هایی عبارتند از کاهش ریسکمتدولوژیعوامل ارائه چنین 
 هایشده در سراسر دنیا )متدولوژیانجام هوش تجاریهای شکست در پروژه

کاوی صنعتی( و ایجاد نظم و دیسیپلین در تحقیقات آکادمیک داده
آکادمیک( بطوریکه با هر بار اجرای عملیات همان نتایج  های)متدولوژی

یک فرآیند پیچیده  توان گفت هوش تجاریمیحقیقت  پیشین گرفته شود. در
ها، ها، متدولوژیاست و برای آنکه با موفقیت انجام شود نیازمند چارچوب

های احتمالی شکست هاست تا ریسکروشها، استانداردها، الگوها و بهمدل
افتد که های اجراشده در این زمینه کاهش یابد. همچنین بسیار اتفاق میپروژه

آمدن بدست های مشخص قابلشده از یک تحقیق روی دادهیج گزارشنتا
و لذا نیاز به یک چارچوب و متدولوژی یکپارچه  باشدمتفاوت می نیست و بعضاً

 [.3] رسدامری ضروری بنظر می نیز و واحد برای تمامی تحقیقات آکادمیک
-شده در زمینه فرآیند دادههای ارائهشده و مدلتحقیقات انجام (2) شکل

در حقیقت، اولین مدل بنام  .[4] ددهنشان می تجاری را هوش کاوی و
KDD Process  ارایه شد که مقبولیت بسیاری در حوزه  1996در سال

ی بعدی مانند هاعلمی و دانشگاهی بدست آورد؛ عمالً بسیاری از مدل

Human Centered ،SEMMA ،5A’s ،6-σ ،Cabena ،Two 

Crows  وAnand & Buchner .شالوده خود را از این مدل اقتباس کردند 
هایی است که بیشتر برای اجرای قلب مدل CRISP-DMهمچنین مدل 

-. این مدل نیز پایه و اساس تعدادی از مدلسب هستندپروژه های صنعتی منا

قرار  Marbanو  DIME ،RAMSYS ،Ciosهای فرآیندی بعدی مانند 
 گرفت.

 کاوی و هوشهای فرآیندی مختلف دادهمدلمیزان استفاده  (3) شکل
نشان  ها و تحقیقات امروزی را مطابق گزارش شرکت گارتنردر پروژه تجاری

زیادی در این  یهای فرآیندمدلتوان گفت اگر چه در حقیقت می .[5]دهد می
ه به دو دسته ئخصوص در دنیا مطرح شده است که با توجه به هدف ارا

 CRISP-DMو  KDD Processشوند؛ بندی میتحقیقاتی و صنعتی دسته
های های تحقیقاتی و صنعتی هستند که اکثر مدلترین مدلبه ترتیب پرارجاع

به لحاظ میزان استفاده همچنین اند. بعدی شالوده خود را از آنها اقتباس کرده
در رده  CRISP-DMهای تحقیقاتی و صنعتی طبق گزارش گارتنر در پروژه
ر دارند که های بعدی قرابه ترتیب در رتبه SEMMAو  My ownاول و 

My own شود که توسط های بهبودیافته و ترکیبی گفته میبه مجموع مدل
یک  SEMMAشود و ه شده و بکار گرفته میئافراد و موسسات کوچک ارا

                  
 

 

 

 کاوی: فرآیندهای هوش تجاری و داده(1) شکل

 
 [4ی ]تجار و هوش یکاوداده ندیفرآ نهیشده در زمارائه یهاشده و مدلانجام قاتیتحق(: 2شکل )
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های غول پروژه ،SASمتدولوژی نسبتاً ساده صنعتی است که توسط شرکت 
  شود.میاستفاده ارائه شده و  ،هوش تجاری

 

 
های فرآیندی مختلف هوش تجاری در استفاده از مدل (: میزان3شکل )

های اجراشده در سراسر دنیا مطابق گزارش گارتنر تحقیقات و پروژه
[5] 

 

ادامه و در بخش بعدی در  :سازماندهی ادامه مقاله بدین شکل است
کاوی معرفی و بررسی های فرآیندی دادههای هوش تجاری و مدلمتدولوژی

های مختلف مدل فرآیندی که در تحقیقات و پروژه 14بیش از  شوند.می
اند یافته شده و با جزییات معرفی خواهند شد و در نهایت مقاله با استفاده شده

 پذیرد.آوردهای تحقیق در بخش آخر خاتمه میارائه نتایج و دست

 کاویهای فرآیندی هوش تجاری و دادهلمد  -2
کاوی های فرآیندی دادهتجاری و مدل های هوشدر این بخش، متدولوژی

 شوند.معرفی و بررسی می

  KDD Process Model یمدل فرآیند -2-1

رسد اولین بار در اولین کنفرانس و کارگاه کشف آنچه که بدیهی بنظر می
لزوم وجود یک  1989در سال  [6] (IJCAI-89)دانش از پایگاه داده 

خبرگان و  ،میان محققان در این خصوصو یکپارچه چارچوب فرآیندی واحد 
معروف به  ،اما اولین مدل حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.فعاالن این 

KDD Process Model،  توسطFayyad  و همکاران در کتاب

Advances in Knowledge Discovery and Data Mining  [7] 
 منتشر شد که محبوبیت و مقبولیت بسیاری نیز پیدا کرد.  1996در سال 

که فازها و  فعالیت به شرح زیر تشکیل شده است 9این مدل از 
 :اندنمایش داده شده (4)های مربوطه در شکل خروجی

1- Developing and Understanding of the Application 

Domain 

2- Creating a Target Data Set 

3- Data Cleaning and Preprocessing 

4- Data Reduction and Technology Projection 

5- Choosing the DM Task 

6- Choosing the DM Algorithm 

7- DM 

8- Interpreting Mined Patterns 

9- Consolidating Discovered Knowledge 

 CRISP-DMمدل فرآیند  -2-2

و  کیاستفاده آکادم یمرجع مناسب برا کیاگرچه  KDD Processمدل 
مدل  کی جادیا یاز همان ابتدا جستجوها برا یآمد ولیبه شمار م یقاتیتحق

در  CRISP-DM یبناشروع شد و سنگ اشدب یصنعت یهاکه مناسب پروژه
و  SPSS ،NCR ،Daimler یهابا ائتالف چهارگانه شرکت 1996سال 

OHRA یدوم ،یکاوداده یمحصوالت تجار دکنندهیتول یگذاشته شد که اول 
 نهیزم یو چهارم یسوم یهاو شرکت یتجار یهاداده گاهیپا نهیفعال در زم

در سال  تیرا فرآهم کرده بودند. در نها یو مطالعات مورد قیتحق یاجرا یمال
 یکاوداده یصنعت یهاانجام پروژه یبرا CRISP-DMنسخه  نیاول 2000

 . [8و  9] بدست آورد یاریبس تیکم مقبولو کم شد هئارا

 

 
 KDD Process Model [7] ندیمدل فرآ :(4) شکل
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 [9] در چهار سطح جزییات مختلف CRISP-DM :(5) شکل

این مدل از چهار سطح نشان داده شده است  (5)مطابق آنچه در شکل 
جزییات مختلف تشکیل شده که در باالترین سطح فازهای اصلی متدولوژی 

 فاز مختلف قرار دارند و عبارتند از:  6متشکل از 
1- Business Understanding 

2- Data Understanding 

3- Data Preparation 

4- Modeling 

5- Evaluation 

6- Deployment 
ای تکرارشونده اجرا فازها بصورت یک مدل محاورهاین  (6)مطابق شکل 

شوند که اجازه بازبینی درون فاز، بین چند فاز و کل متدولوژی را فراهم می
 آورد.می

 

 

 CRISP-DM [9]چرخه حیات : (6) شکل

 (7)که در شکل  های عمومی قرار دارندفعالیت ،در سطح جزییات بعدی
سازی داده خود ممکن است از دو فعالیت مثالً فاز آماده اند؛نشان داده شده

ها جهت پردازش دادهداده در یک انبار داده و پیش سازیعمومی یکپارچه
فقط تا این  CRISP-DMمدل البته باشد. تشکیل شده افزایش کیفیت داده 

 24ها بعالوه کند و الگوها و دستورالعملمشخص میبطور دقیق سطح را 
مرسوم  بطور کاویبایست در هر پروژه دادهکه میفعالیت عمومی استاندارد 

گذارد کننده را باز میچند این مدل دست استفاده کند. هرانجام شود را ارائه می
ها یا ترتیب اجرای آنها دخل و تصرف کند و تا در صورت لزوم در این فعالیت

  هایی را حذف یا اضاف نماید.بتواند فعالیت
های اختصاصی مربوط به هر فعالیت عمومی را سطح سوم فعالیت

پردازش خود ممکن است شامل مثالً فعالیت عمومی پیش ؛کندمشخص می
آخر دقیقاً حذف رکورهای نامرغوب یا پرکردن فیلدهای خالی باشد و در سطح 

شود که هر فعالیت اختصاصی چگونه و از طریق چه الگوریتم و مشخص می
استفاده از توزیع نرمال با پارامترهایی  مثالً ؛با چه پارامترهایی انجام شود

های اگر چه متدولوژی غالب اجرای پروژه CRISP-DMخاص. بهرحال 
حال کم میزان استفاده آن در تاز در بازار نیست و کمکاوی است اما یکهداده
 ها رو به رشد است کهشدن است یا بهتر بگوییم میزان استفاده دیگر مدلکم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله دالیل این پدیده می
 Clementineبطوریکه این مدل فقط در ابزار  IBMانحصار طلبی  -1

 سازی شده است.پیادهمتعلق به این شرکت 
2- CRISP-DM هایی انجام کند که چه فعالیتفقط مشخص می

شود اما در مورد چگونگی انجام آنها بطور دقیق حرفی زده نشده است )مثالً 
 یهای پیشنهادی برای هر نمونههای مربوطه جهت اجرا یا الگوریتمفرم

دل فقط تا سطح جزییات دوم یعنی م وجود ندارد(. در حقیقت این خاص
سخن برای گفتن دارد. همچنین این مدل بسیاری از  های عمومیفعالیت
های مدیریت پروژه مانند مدیریت ریسک یا مدیریت کیفیت را در دل فعالیت

 
 CRISP-DM [9]های عمومی فازها و فعالیت :(7) شکل
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خود ندارد و این باعث شده است تا بسیاری از فعاالن بازار به فراخور حال خود 
ه ه و استفاده کنند که به مجموعائشده از این مدل ارهای ترکیبی یا بروزنسخه
 .شودگفته می My ownآنها 

بخش مهمی از  SASغول بزرگ محصوالت هوش تجاری یعنی  -3
ساده سهم این بازار را در اختیار دارد که محصوالت آن از یک مدل فرآیندی 

 کنند.استفاده می SEMMAبنام 

 SEMMAمدل فرآیندی  -2-3

 sample, explore, modify, model, assessیندیمدل فرآ

(SEMMA)  توسط شرکت بزرگ  2005در سالSAS  در معرفی شده و
 یسازکپارچهی SAS Enterprise Minerمحبوب  یکاوداده یابزار تجار

شرکت  نیکه توسط ا ییهاپروژهاغلب در  الذکراین متدولوژی و ابزار فوق .شد
 .[10] گرددیاستفاده  م ندشویاجرا م

در آنست  CRISP-DMو  KDDمرجع  یهامدل با مدل نیا تفاوت
تمرکز داشته و عمالً فاز اول  یکاوداده یفن یهاجنبه یرو شتریمدل ب نیکه ا

 جیاعمال و استفاده از نتا یعنیفاز آخر  نیشناخت کسب و کار و همچن یعنی
 یکاوپروژه داده کیموفق  یگرفته است که جهت اجرا دهیپروژه را ناد یاجرا
  .شوندمی قلمدادمهم  اریبس

 Human Centeredمدل فرآیندی  -2-4

به عنوان یک دیدگاه عملگرایانه  1996این مدل توسط برچمن و آناند در سال 
ریزی کاوی و با تاکید بر ماهیت تکرارشوندگی این فرآیند پایهاز فرآیند داده

 داده شد بسط 2006شده و در ادامه توسط گرتوزیو و داساوچوی در سال 
که  نمایش داده شده است (9)های اساسی این مدل در شکل گام. [11]

عبارتند از شناسایی پروژه، شناسایی داده، پاکسازی داده، توسعه مدل، تحلیل 
مشخص است که این مدل بر پایه مدل  اآشکار .های الزمداده و تولید خروجی

KDD Process Model با این تفاوت که  ؛است و منطبق بر آن بنا شده
کاو است در حالیکه که داده مهندس تمرکز این مدل بر انجام کارها از دیدگاه

KDD Process Model کاوی های مختلف دادهبر جریان داده بین فعالیت
 . تاکید دارد

 5A’sمدل فرآیندی  -2-5

مبتنی و  2007و  2003های در سال SPSSتوسط شرکت  5A’sمتدولوژی 
به ترتیب ارائه  automateو  assess ،access ،analyze ،actمفهوم  5بر 
کاوی یک نمای کلی و عمومی از فرآیند تحلیل داده و دادهتوسعه یافت که و 

را یک نمای کلی از فازهای این متدولوژی  (10). شکل [12] کردارائه می
نهفته است  automateدر فاز  5A’sدهد. مهمترین نوآوری مدل نمایش می

کاوی دهد افراد غیرخبره در زمینه دادهبطوریکه خودکارسازی فرآیند اجازه می
های جدید کسب دانش کنند و نیازی به تکرار با اجرای مدل موجود بر داده

هر چند نکته منفی آنجاست که  کاوی مرتفع گردد.طویل دادهفرآیند عریض و 
ها یا دانش تکرار مجدد فرآیند ممکن است به بهبود نتایج یا درک بهتر از داده

ها نادیده گرفته اقتباس کمک کند که با اعمال مدل قبلی اینگونه پتانسیلقابل
به کار خود  IBMبا  SPSSشرکت در نهایت این متدولوژی با ادغام  شود.می

 داد.  CRISP-DMخاتمه و جای خود را به 

 
 SEMMA [10]مدل فرآیندی : (8) شکل

 
 Human Centered [11] یندیمدل فرآ: (9) شکل
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 5A’s [12] یندیمدل فرآ: (10) شکل

 Sigma-6مدل فرآیندی  -2-6

به عنوان یک رویکرد  1996این متدولوژی توسط شرکت موتورال در سال 
بطوریکه کیفیت پروژه  ؛[13] ارائه شد بطور عام برای افزایش کیفیت مدیریت

های مراحل و فعالیتنفعان بطور همزمان دیده شود. و رضایت مشتریان و ذی
یعنی  DMAICنشان داده شده است و بر پایه  11این متدولوژی در شکل

define ،measure ،analyze ،improve  وcontrol  استوار است. در پی
های مختلفی پذیرفته و موفقیت شرکت موتورال، این متدولوژی توسط شرکت

های به پروژه 2005در سال  StatSoftا پروژه بزرگ اعمال شد و در نهایت ب

 شود. کاوی نیز راه یافت و جزء مدعیان این حوزه قلمداد میداده

 Cabenaمدل فرآیندی  -2-7

یک مدل فرآیندی هوش تجاری ارائه کردند  1997کابینا و همکاران در سال 
 یعنی ؛[14] شودکه از آن به فرآیند کامل استخراج دانش از پایگاه داده یاد می

کاوی شامل فاز نهایی تحلیل و بازنگری داده اصلی عالوه بر مراحل و فازهای
های هوش تجاری جزء ملزومات وردهاست که بعدها در پروژهآخروجی و دست

نشان داده  (12) مراحل این متدولوژی در شکلو فازهای اصلی قرار گرفت. 
تحلیل کاوی، پردازش، تبدیالت، دادهشده است و عبارتند از انتخاب داده، پیش

استفاده. در حقیقت این متدولوژی در ساختار با نتایج و استخراج دانش قابل
KDD Process Model حدودی متفاوت  یکسان بوده و در تعداد مراحل تا

 است. 

 Two Crowsمدل فرآیندی  -2-8

 Twoتوسط شرکت  1999این متدولوژی فرآیندی هوش تجاری در سال 

Crows های اولیه و بر پایه مفاهیم نسخهCRISP-DM که بطور  ارائه شد
. مراحل و [15] کندهای هوش تجاری پشتیبانی میکامل از فازها و فعالیت

 عبارتند از: و نشان داده شده است (13)فازهای این متدولوژی در شکل 
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1- Define Business problem 

2- Build data mining database 

3- Explore data 

4- Prepare data for modeling 

5- Build model 

6- Evaluate model 

7- Deploy model and results 

ها و تکرارهای زیادی رسد اما چرخهخطی به نظر میاگر چه این متدولوژی 
  ممکن است بین مراحل بوجود آید.

 
 Two-Crows  [15] یندیمدل فرآ: (13) شکل

 Anand & Buchnerمدل فرآیندی  -2-9

شد تمامی چرخه مدلی را ارائه کردند که ادعا می 1999آناند و بوچنر در سال 
)بطور دقیقتر از طریق وب( را  حیات یک پروژه هوش تجاری از طریق اینترنت

. مراحل [16] سازی شده استکاوی بومیهای وبشود و برای پروژهشامل می
 نشان داده شده است و عبارتند است:  (14)های این مدل در شکل و فعالیت

1- Human resource identification 

2- Problem specification 

3- Data prospecting 

4- Domain knowledge elicitation 

5- Methodology identification 

6- Data preprocessing 

7- Pattern Discovery 

8- Knowledge postprocessing   
چه این مدل تمامی تالش خود را برای  متخصصان عقیده دارند که اگر

های اولیه متدولوژی انجام داده ها در فازها و گامارائه جزییات اجرای فعالیت
های پروژه در های الزم جهت اعمال نتایج و خروجیاست اما فاقد دستورالعمل

 سازمان است. 

 Marbanمدل فرآیندی  -2-10

دارد که اگر اذعان می CRISP-DMبرگرفته از مدل فرآیندی این متدولوژی 

 
 Sigma [13]-6 یندیمدل فرآ: (11) شکل

 
 Cabena [14] یندیمدل فرآ: (12) شکل
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بایست تمامی یافته است پس میکاوی یک فعالیت مهندسی و ساختداده
ها و استانداردهای الزم تعریف شده ستورالعملها با جزییات شامل دفعالیت

شمای کلی این متدولوژی فاقد آنست.  CRISP-DM؛ چیزی که [17] باشد
-در حقیقت این متدولوژی استانداردها، بهنشان داده شده است.  (15)در شکل 

های ای الزم از سایر نظاممدیریتی و توسعههای ها و دستورالعملروش
مدل فرآیندی  ISO 12207و  IEEE 1074مهندسی، مانند استانداردهای 

کند تا کاوی ترکیب میتوسعه نرم افزار، را انتخاب کرده و با فرآیند داده
  الگویی مشخص و با جزییات حاصل شود.

 
 Anand & Buchner [16] یندیمدل فرآ: (14) شکل

 DMIEمدل فرآیندی  -2-11

های جهت اجرای پروژه 2002سوالرته در سال این مدل بر پایه تحقیقات 
استوار بود با این  CRISP-DMکاوی در صنعت معرفی شد که بر پایه داده

مراحل و شمای . [18] تفاوت که در تعداد و عنوان فازها تغییراتی اعمال شد
 و عبارتند از: نشان داده شده است (16)کلی این متدولوژی در شکل 

1- Analyze the organization 

2- Structure the work 

3- Develop data model 

4- Implement model 

5- Establish on-going support 
حمایت وری این متدولوژی در فاز آخر یعنی آدر حقیقت مهمترین نو

 کاویداده داری مستمری از فرآیندمستمر نهفته است جایی که حمایت و نگه
افزارها )در ها و نرمها، بروزرسانی مدلداری دادهگیری و نگهبانیاز جمله پشت

  صورت لزوم( همواره در حال اجراست.
 
 
 
 
 

 
 DMIE [18] یندیمدل فرآ: (16) شکل

 RAMSYSمدل فرآیندی  -2-12

هایی ارائه متناسب با پروژه 2001این متدولوژی توسط مویل و جورگه در سال 
 کاوی بطور جغرافیایی پراکنده بودندشد که در آن ذینفعان مختلف پروژه داده

 
 Marban [17] یندیمدل فرآ: (15) شکل
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این متدولوژی سعی شده است که فرآیند حل مساله با موضوعات ؛ لذا در [19]
شمای کلی این   گردد. اشتراک دانش و سهولت در ارتباطات ترکیب

نشان داده شده است. آنگونه که پیداست این  (17)متدولوژی در شکل 
است تا چارچوبی  CRIDP-DMمتدولوژی نیز یک شکل پاالیش شده از 

ان پروژه بتوانند براحتی از راه دور فعالیت خود را اندرکارمهیا گردد که دست
 انجام داده و به اشتراک گذارند.

 Ciosمدل فرآیندی  -2-13

های یک متدولوژی جهت اجرای پروژه CRISP-DMهمانگونه که گفته شد 
بر همین اساس کاوی در بخش صنعت است که مقبولیت بسیاری دارد. داده

ارائه شد تا  CRISP-DMبر پایه مدل  2000در سال  Ciosمدل فرآیندی 
. شمای [20] های تحقیقاتی جامعه اکادمیک باشدمتناسب با نیازهای پروژه

نشان داده شده است. این متدولوژی یک  (18)کلی این متدولوژی در شکل 
ها و ای، بازخوردی و تکرارشونده است که در آن از تکنیکمتدولوژی محاوره

و  XML ،PMML ،SOAP ،UDDIهای جدید متنوعی مانند تکنولوژی
OLE BD-DM .استفاده شده است 

 KDD Roadmapمدل فرآیندی  -2-14

ارائه شد و بعدها در  2001این متدولوژی توسط دبیوس و همکاران در سال 
 Witnessکاوی در ابزار به عنوان یک مدل فرآیندی داده 2006سال 

Miner فازهای اصلی این متدولوژی را  نشان  (19). شکل [21] جاسازی شد
 دهد که عبارتند از:می

1- Problem specification 

2- Resourcing 

3- Data cleansing 

4- Preprocessing 

5- Data mining 

6- Evaluation 

7- Interpretation 

8- Exploitation 

است که تاکید  Resourcingدر حقیقت نوآوری این متدولوژی در فاز 
 کند ادامه اجرای پروژه با توجه به منابع موجود مدیریت شود.می

 
 RAMSYS [19] یندیمدل فرآ: (17) شکل
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 KDD Roadmap [21] یندیمدل فرآ: (19) شکل

 گیرینتیجه  -3

کاوی و های دادههای فرآیندی پروژهها و مدلدر این مقاله متدولوژی
شده توسط هر یک هوش تجاری معرفی شده و نقاط ضعف و نوآوری ارائه

کاوی زیادی در دنیا مطرح های فرآیند دادهمدلبحث و بررسی شد. در حقیقت 
بندی ه به دو دسته تحقیقاتی و صنعتی دستهئبه هدف اراشده است که با توجه 

-ترین مدلارجاعبه ترتیب پر CRISP-DMو  KDD Processشوند. می

های بعدی شالوده خود را از آنها های تحقیقاتی و صنعتی هستند که اکثر مدل
اند. به لحاظ میزان استفاده در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی اقتباس کرده

 SEMMAو  My ownدر رده اول و  CRISP-DM ،ش گارتنرطبق گزار
های به مجموع مدل My ownهای بعدی قرار دارند که به ترتیب در رتبه

ئه شود که توسط افراد و موسسات کوچک ارابهبودیافته و ترکیبی گفته می
هایی در دنیا شود که مدلترتیب نتیجه گرفته مید. بدیننشومیشده و استفاده 

کنند که یا توسط افراد پیشرو در این زمینه و بر ت و محبوبیت پیدا میمقبولی
مانند )بستر برآیند نظرات محققان و متخصصان این حوزه شکل گرفته باشند 

KDD Process) و و بر پایه تجربیات اجرای های پیشرو یا توسط شرکت
ها برخوردار باس شده و از حمایت این شرکتتهای متعدد در این زمینه اقپروژه

های که به ترتیب توسط شرکت SEMMAو   CRISP-DMمانند )باشند 
IBM  وSAS تحت حمایت قرار دارند) . 
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