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 فیتعر  با ییآشنا یبرا .میکنیم صحبت ستیچ یکاو ندیفرآ نکهیا مورد در مقاله نیا در
 نیا با آن، یرو شیپ یهاچالش و هاروش انواع آن، از استفاده موارد ،یکاو ندیفرآ

 .دیباش همراه فراگستر وبالگ و مقاله

 امکان هاسازمان به که است ییهاکیتکن از یامجموعه فرآیند کاوش یا کاوی فرآیند
 هیتجز  و استخراج مرتبط، رخداد یهاداده اساس بر را خود یاتیعمل یندهایفرآ دهدیم
 یتجار ماتیتصم و نشیب به رخداد یهاداده لیتبد یکاو ندیفرآ از هدف کنند. لیتحل و

 مختلف یهابخش و سطوح در و است یضرور یوکارکسب ره یبرا یکاو ندیفرآ است.
 جمله )از یاگسترده و متنوع یهانهیزم در نیهمچن دارد. کاربرد سازمان کی

 از دارد سازمان یبرا یمتعدد یایمزا و دارد کاربرد (یمال امور و کیستیلج ون،یاتوماس
 و ودموج یهاندیفرآ بهبود ند،یفرآ مطلوب یهامدل خودکار کشف جمله

 آن یهاچالش و یکاو ندیفرآ یهاروش انواع مورد در ادامه در آنها. یاستانداردساز
 .خواند دیخواه

 

 ؟ستیچ یکاو ندیفرآ -1
از  یاشاخه ریو ز  ی( که مربوط به داده کاوprocess mining یسی)به انگل یکاو ندیفرآ

است که هدف آن کشف،  لیو تحل هیتجز  یبرا یروش شود،یمحسوب م یهوش تجار
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ثبت  ستمیاز س دیبا استخراج دانش مف یواقع یتجار یندهاینظارت و بهبود فرآ
 .شرکت است کی یدادهایرو

 یندهایدر حال وقوع و فرآ یدادهایرو نیب یمهم وندیپ یکاو ندیبه طور خالصه، فرآ
رخداد را از  یهااست که داده یکردیرو یکاو ندی. فرآکندیفراهم م یاتیعمل یتجار
داشته و  ییهاتیچه فعال قا  یشرکت دق کیتا بفهمد کارکنان  کندیم یها بررسالگ

 ایکار  کی لیتکم یبرا ازیمراحل مورد ن لیو تحل هیتجز . با دهندیچگونه آن را انجام م
 نیا یآور. با جمعکندیم جادیو ا فیرا تعر  ندیبه طور خودکار فرآ یکاو ندیپروژه، فرآ

 یو سودآور یوررا که مانع بهره ییهایتنگناها و ناکارآمد تواندیم یکاو ندیها، فرآداده
 .سازمان هستند، کشف کند

 ؟ستیچ یکاو ندیاز فرآهدف  -2
ها از با استخراج داده یاتیعمل یندهایبه دنبال کشف، نظارت و بهبود فرآ یکاو ندیفرآ

 ندیو علت استفاده از فرآ یهدف اصل نیاست. بنابرا ستمیس یدادهایرو یهاگزارش
وجود  ندهایبهبود فرآ یشده برا فیتعر  شیاز پ ریمس کیاست. اما  ندیبهبود فرآ یکاو

 یمعان تواندیسازمان شما م یبرا ندیفرآ« بهبود» ،وکارتانندارد. بسته به کسب
اهداف  تواندیم یکاو ندیاست که استفاده از فرآ لیدل نیداشته باشد. به هم یمختلف
 یندهایفرآ یروند واقع دیتوانیشما م یکاو ندیداشته باشد. با استفاده از فرآ یمتنوع

 .دیکشف کن ردبه بهبود دا ازیرا که واقعا  ن یدو موار  دینیخود را ب

 هیدر زمان و سرما ییصرفه جو -2-1

توسط متخصصان  یادیمستلزم اختصاص زمان ز  ندهایفرآ یساز نهیو به تیر یمد
 جیها و ارائه نتاسازمان ییکارا شیافزا یبرا ندهیفزا یتقاضا نیسازمان است. بنابرا
 لیو تحل هیتجز  یوقت گرید ی. از سوکندیمشکل م BPMمتخصصان  یملموس، کار را برا

 کردندیاستفاده م جیاستناد نتا یبرا آنهاکه  ییداده ها شود،یمتخصصان آماده م
. در واقع کندیم دهیفایرا کامال  ب هالیو تحل هیو تجز  کندیم رییمجددا و هر لحظه تغ

 ندیها است. فرآداده یبخش کار، جمع آور نیرتر یاغلب وقت گ ندها،یهنگام بهبود فرآ
 ییجوشما صرفه هیاها، در زمان و سرمداده یآوربا خودکار کردن بخش جمع ،یکاو

 .خواهد کرد

 ندیفرآ یهاگلوگاه ییشناسا -2-2
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است  ییهاکردن گلوگاه دایپ یها براکمک به سازمان ،یکاو ندیاز اهداف فرآ گرید یکی
 نیا افتنیها خواهند توانست تا با سازمان بیترت نیآنها پنهان است. به ا دیکه از د
 .سازمان برگردانند یندهایرا به فرآ ییآنها، کارا شهیها و ر گلوگاه

 ندیفرآ یهایانحرافات و ناکارآمد صیتشخ -2-3

چگونه انجام شوند، اما در  دیوکار باکسب یندهایاز فرآ کیکه هر  دانندیها مسازمان
 ریکار از مس انیجر  شودیامکان رخ دادن انحرافات وجود دارد که باعث م یندیهر فرآ
آنها برداشته شده  یرا که برا ییهاو قدم یاصل یندهایفرآ یخارج شود. داده کاو یاصل

 ندیاستفاده از فرآ یهااز هدف یکی. دهدیرا نشان م یانحرافاست، از جمله هرگونه 
 .آنها است دنیبهبود بخش یبرا هایانحرافات و ناکارآمد نیا صیتشخ ،یکاو

 ؟ستیچ یکاو ندیفرآ یهاانواع روش -3
 :شوندیم میتقس یبه سه دسته کل ،یکاو ندیفرآ یهاکیتکن

 از نوع  یکاو ندیفرآ یهاکی(: تکنندیفرآ یی)شناسا ندیکشف فرآ یهاکیتکن
. به شودیاستفاده م ندیفرآ یهامدل جادیو ا ندهایفرآ ییشناسا یبرا” کشف“

مدل  کی( به event logرخداد ) یهاداده لیتبد هاکیتکن نیا یهدف اصل یعبارت
رخداد  یها( است. دادهBPM ایکسب و کار ) یندهایفرآ تیر یمد یبرا ندیفرآ
سازمان را همراه  کی یهاتیکه فعال یاداده یسازرهیذخ ستمیاز هر س تواندیم

 .شود افتیدر  کند،یثبت م هاتیآن فعال یزمان یهابا برچسب
 امکان ”انطباق“از نوع  یکاو ندیفرآ یهاکیانطباق: تکن یبررس یهاکیتکن ،

 نی. اکنندیفراهم م یفعل یهاموجود را با داده ندیفرآ یهاانطباق مدل یابیارز 
اند شده فیتعر  یباشند که به صورت دست ییهامدل توانندیموجود م یهامدل

 .اندکشف و ساخته شده تمیالگور  کیباشند که با کمک  ییهامدل ای
 ارتقا  یبرا ”یبهساز“از نوع  یکاو ندیفرآ یهاکی: تکنندیفرآ یبهساز یهاکیتکن

استفاده  یزمان هاکیتکن نی. اروندیکار مموجود به ندیفرآ یهاو توسعه مدل
مدل سابق، اطالعات  نیمدل سابق وجود داشته باشد. به ا کیکه  شودیم
تا  شودیاضافه م رهیو غ هانهیمانند زمان پردازش، زمان انتظار، هز  یشتریب

 .دیبهبود ببخش دیعملکرد جد یارهایمع نیعملکرد آن را با توجه به ا
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 ؟کدام است یکاو ندیموارد استفاده از فرآ -4
موارد  نیتر جیاز را یبرخ ریسودمند است. در ز  هاتیاز موقع یاریدر بس یکاو ندیفرآ

 آورده شده است: یکاو ندیاستفاده از فرآ

 یواقع یندهایامکان فهم فرآ جادیبا ا یکاو ندی: فرآکیربات ندیفرآ ونیاتوماس، 
 تیموفق ریچشمگ شیامکان افزا ،یخودکارساز یهاآنها و فرصت راتییتغ

 .کندی( را فراهم مکیربات ندیفرآ ونی)اتوماس RPA یهاپروژه

 یدیکل یهااز شاخص یدهگزارش ( ایعملکرد KPIبا استفاده از فرآ :)یکاو ندی 
خود استفاده  یندهایفرآ یسازنهیبه یها را شناخته و از آنها برا KPI دیتوانیم
 .دیکن

 از سازمان و نحوه کار آن، ” تربزرگ ریتصو“به درک  یکاو ندی: فرآتالیجید تحول
داد،  رییتغ دیرا با یزیو چه چ ردیقرار گ تیدر اولو دیبا یزیچه چ نکهیا نییتع

 .کندیکمک م

 نیبا قوان ندیانطباق فرآ زانیم تواندیم یکاو ندی: فرآنیو انطباق با قوان یبازرس 
 و مقررات قابل اجرا را بهبود ببخشد.

 کمبودها و  ها،یتنگناها، دوباره کار ییبه شناسا یکاو ندی: فرآندهایفرآ بهبود
 .کندیکمک م دهد،یرا نشان م ندهایفرآ یکه ناکارآمد یعالئم ریسا

 بخش  توسعهIT  وERPیساز کپارچهی تیهدا لیتسه یبرا یکاو ندی: فرآ ERP ،
مورد  تواندیموجود م یافزارهاارتقاء نرم نطوریو هم دیجد IT یهااستقرار سامانه
 .ردیاستفاده قرار بگ

 یبا داده کاو یکاو ندیفرآ سهیمقا -5
. هوش شوندیمحسوب م یهوش تجار رمجموعهیهر دو ز  یکاو ندیو فرآ یداده کاو

 یادیز  ریمقاد لیو تحل هیتجز  یکه برا شودیاطالق م ییو ابزارها هاکیبه تکن زین یتجار
ارزشمند از آنها استفاده  یو استخراج دانش و اطالعات تجار تالیجید یهااز داده

انجام  یمتفاوت دگاهیرا از د لیو تحل هیتجز  نیا یند کاویو فرآ یاما داده کاو. شوندیم
آنها  یهاها و تفاوتشباهت یهستند. در ادامه برخ یمتفاوت جیو به دنبال نتا دهندیم

 :آورده شده است

 هاشباهت 

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 5 

 :دارند یادیمشترکات ز  یکاو ندیو فرآ یداده کاو

 یابیدست یها را برااز داده یادیهستند و حجم ز  یاز هوش تجار یبخش کیهر دو تکن -
 .کنندیم لیو تحل هیدر مورد کسب و کار تجز  ترقیعم نشیبه ب

تا الگوها  کنندیها استفاده مداده لیتحل یبرا یخاص یهاتمیاز الگور  کیهر دو تکن -
نسب به کسب و کار ارائه دهند و به کاربران  یدیجد نشیو روابط پنهان را کشف کنند، ب

 .رندیبگ یبهتر ماتیاجازه دهند تصم

 هاتفاوت 

در دسترس  لیو تحل هیکه در زمان تجز  کندیم یرا بررس یاطالعات ثابت یداده کاو -
ها استفاده داده جادیا یفهم چگونگ یبرا ریاخ یهااز داده ندیهستند. اما کاوش فرآ

 .کندیم

ها است، اما به سواالت خاص پاسخ پنهان در داده یبه دنبال الگوها یداده کاو -
طور خاص به که به دهندیامکان را م نیبه شما ا یکاو ندیفرآ یهاکی. اما تکندهدینم

 .دیباش شدهفیتعر  شیسؤاالت مشخص و از پ یبرا ییهادنبال پاسخ

و فقط به  کندیالگوها را مشخص نم نیاما علت ا کند،یالگوها را آشکار م یداده کاو -
الگوها  یریگعلت شکل تواندیم یکاو ندی. در مقابل فرآپردازدیم جینتا لیو تحل هیتجز 
 .دهد حیرا توض ندهایو فرآ

را که  ییهاو داده کندیها تمرکز مدر مجموعه داده یاصل یالگوها یبر رو یداده کاو -
 ندی. اما در فرآدهدیقرار نم لیو تحل هیقرار دارند، مورد تجز  یاصل یالگوها نیخارج از ا

 .مهم باشند یاصل یبه همان اندازه الگوها توانندیم ییاستثنا یالگوها ،یکاو

اما  کند،یم لیو تحل هیالگوها تجز  ینیبشیپ ای ییشناسا یها را براداده یداده کاو -
بر کشف،  یکاوندید. در مقابل، فرآندار  یتجار یندهایبا فرآ یمیارتباط مستق چیه

با  یکیمنظر ارتباط نزد نیسازمان تمرکز داشته و از ا یتجار یندهایکنترل و بهبود فرآ
 د.دار  BPMS ایکسب و کار  یندهایفرآ تیر یمد

 ست؟یچ یکاو ندیفرآ یهاچالش -6
انجام دهد و چه  تواندیرا م یچه کار یکاو ندیفرآ نکهیآن: دانستن ا یهاتیدرک قابل 

انجام دهد مهم است تا بتوان از آن به طور موثر استفاده کرد. عالوه  تواندیرا نم یکار
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 یمتفاوت یمتفاوت هستند و بر موارد کارکردها اریبس یکاو ندیفرآ یابزارها ن،یبر ا
 .را مشخص کنند ندیموارد استفاده خود از کاوش فرآ دیابتدا با هاانتمرکز دارند. سازم

 یهاکمبود داده ،یکاو ندیها هنگام شروع فرآچالش نیاز اول یکی ها:داده یسازآماده
بر باشد، اما با در ابتدا زمان تواندیها مداده یسازاست. استخراج و آماده تیفیباک

 .تر خواهد شدآسان ونیاتوماس یافزارهاگذشت زمان و در صورت استفاده از نرم

 
پروژه را اجرا خواهد کرد و کدام واحد سازمان  یمشخص باشد که چه کس دی: بایسازمیت

به متخصصان،  یکاو ندیانجام فرآ ن،یاست. همچن یکاو ندیمسئول انجام فرآ
از  دیتوانیم نکاریانجام ا یدارد. البته برا ازیکسب و کار و مهندسان داده ن لگرانیتحل

 .دیکن استفاده زیگر نید یهاخدمات شرکت ایمشاوران 

 جینتا کنندیسازمان که فکر م یفرهنگ مشارکت در سازمان: آندسته از اعضا جادیا
. نندیخود بب یبرا یدیآنها استفاده خواهد شد، ممکن است آن را تهد هیعل یکاو ندیفرآ

 کی جادیا یو هدف آن، برا یکاو ندیفرآ یارتباط شفاف در مورد نحوه اجرا یبرقرار
 .خواهد بود یضرور یکاو ندیآفرهنگ مشارکت در ارتباط با فر 
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داشته باشد.  یقابل توجه یگذارهیبه سرما ازیممکن است ن یکاو ندیبودجه: فرآ نیتام
افزار نرم یهانهیدر نظر گرفته شود شامل هز  دیکه با process mining یهانهیاز هز  یبرخ

 ه،یاول یسازادهیپ یهانهیهز  د،یزد کارکنان جدحقوق و دستم ،یکاو ندیافزار فرآو سخت
 .شودیم رهیو غ یبانیتپش ،ینگهدار

 آخرکالم  -7
دارد. اگرچه  یبا داده کاو یو چه تفاوت ستیچ یکاو ندیکه فرآ دیمقاله خواند نیدر ا

process mining است، اما استفاده از آن رو به  یاز هوش تجار دیحوزه نسبتا  جد کی
 یافزارنرم یوجود دارند که راهکارها یمتعدد یهاگسترش است و در حال حاضر شرکت

و هم  یتجار یراهکارها هم شامل راهکارها نی. ادهندیرا ارائه م یکاو ندیفرآ
موثر  ندهایبهتر فرآ تیر یبهبود و مد جاد،یدر ا تیباز هستند که در نهامتن یراهکارها

 ندیاز کاوش فرآ نهیاست که استفاده به نیدارد ا تیهستند. در هر حال آنچه اهم
با استفاده از  توانیها را تنها مداده نیاست. ا دیمف یهامستلزم داشتن داده

 یفراگستر بدست آورد که تمام BPMSکسب و کار و  ونیمانند اتوماس ییافزارهانرم
که هر  دیداشته باش ادی ت،ی. در نهاکنندیم تیر یسازمان شما رو ثبت و مد یندهایفرآ

 یافزارهاآن را با نرم دیبتوان دیبا د،یکنیانتخاب م یکاو ندیفرآ یرا که برا یراهکار
 نانیها و اطمو نقص داده بیعیتا امکان استخراج ب دیکن یسازکپارچهیخود  ینسازما
.آنها فراهم شود قیدق لیو تحل هیاز تجز 

https://www.faragostar.net/
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