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 انگیزه هاي رشد فرآیند کاوي

 استخراج فرآیند حوصله براست و طوالنی
 

 فرآیند استخراج شده در دنیاي دیجیتال درست است و نه در عمل
 

 .انحراف بین فرآیند ها و آنچه در عمل رخ می دهد منجر به هزینه است
 

 .از کلیه قابلیت هاي فناوري اطالعات استفاده نشده است
 

 .از داده هاي جمع آوري شده در طول زمان استفاده اي نشده است



BPM LIFE CYCLE 



1998علت ظهور فرآیند کاوي از سال   

اینکه آیا فرآیند تدوین شده به و چک کردن  برفرآیندنظارت فرآیند کاوي براي 
.درستی اجرا می شود ابداع شد  

 
 اما

 
 .را ساپورت می کند BPMNکل چرخه امروزه فرآیند کاوي 



Will van der Aalst, Eindhoven University of 
Technology, Department of Mathematics and Computer 



Process mining position 



 کاربرد اول فرآیند کاوي

Process discovery 
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 استخراج فرآیند سنتی و مدرن



What is event log? 



!!!!استخراج فرآیند براساس داده ها



 کاربرد دوم فرآیند کاوي

Process conformance 
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 کاربرد سوم فرآیند کاوي

Process enhancement 
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دادن ویژگی به داده هاي میتواند به کشف دانش فرآیندي 
 .کمک کند

 ریشه تاخیر ها چیست و چگونه می تواند کاهش یابد؟
 آیا می توان کم هزینه تر کاري را انجام داد؟

 ریشه کیفیت پایین چیست؟
 آیا افراد مختلف در فرآیند حضور فعال دارند؟

 چیست؟ حقیقتافرآیندي که سازمان کار می کند 
 ریشه مشکالت فرآیندي چیست؟

 چگونه میتوان شعار هر روز بهتر از دیروز را عملی کرد؟
 



 تحلیل سازمان از مناظر مختلف 



 QPRمعرفی مجموعه ابزار 
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 QPRمعرفی مجموعه ابزار هاي 

QPR ProcessAnalyzer 
Turn your data into process intelligence.Using Event log and Case attribute. 
 

QPR ProcessDesigner 
Improve business processes.Using Simulation&Metrics. 
 

QPR Metrics 
Meet your targets.CPM can happen and strategy will be implement. 
 

QPR EnterpriseArchitect 
Design your digital transformation.TOGAF and more will be supported. 
 
 
 



QPRمزایاي کلیدي استفاده از 

 پیاده سازي سریع
 پشتیبانی زبانی فارسی

 المللیتیم پشتیبانی قوي و زنجیره همکاران بین 
 لینک شدن به کلیه نرم افزار هاي فعلی

 آموزش آسان
 تامین توسط کشور فنالند

 المللیهاي بین  رنکینگاخذ جوایز مختلف و حضور موفق در 
 ابري رایانشبه صورت لیسانس یا  خرید،خریدانعطاف در 

 در پیاده سازي المللیداشتن تجارب موفق ملی و بین 
 انعطاف فراوان نرم افزار

 



و پشتیبانی  سازي،مشاوره،آموزش تامین،پیاده
 در ایران QPRمحصوالت 

 
 تیم چند تخصصی-
 مدیریتی و نه صرفا فروش نرم افزار راهکارارایه -
 المللیهاي بین  بنچماركاز  منديبهره -
 تامین با هزینه اقتصادي-
 





 معرفی  
 نرم افزار

QPR,ProcessAnalyzer 
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 BIتفاوت فرآیند کاوي و 
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