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یازده

سخن آغاز

کتابی که پیش روی شماست ترجمة یکی از بهتـرین کتـابهـا در حـوزم مـدیریت فراینـدهای
کسبوکار و نخستین کتـاب در زمینـة فراینـدکاوی اسـت .حـدود یـ

دهـه از پیـدایش ملـم

فرایندکاوی میگذرد .بسیاری از دانشگاهها و گروههای تحقیقـاتی در سراسـر دنیـا دربـارم ایـن
موضوع جدید پژوهش میکنند و در این راه پیشرفتهای زیادی حاصل شده اسـت .فراینـدهای
بسیاری از صنایع با تکنی هـای فراینـدکاوی ،شناسـایی ،تجزیـه و تحلیـل و در نهایـت بهبـود
یافتهاند.
فرایندکاوی یکی از رشتههای تحقیقاتی جدید است که میـان دادهکـاوی از سـویی و مـدل
کردن فرایندها و تحلیل آنها از سوی دیگر قـرار گرفتـه اسـت« .فراینـدکاوی» کشـف ،بررسـی،
تطبیق و بهبود فرایندهای واقعی با استفاده از استخراج دانش از گزارشات رویداد سیسـتمهـای
اطالماتی است.
هدف این کتاب آشنایی با مبحث فرایندکاوی ،اصول و کارکردهای آن است .انـواع مختلـف
فرایندکاوی از جمله اکتشاف فرایندها از گزارشات رویدادها ،تطبیـق و بهبـود فراینـدها منـوان
می شوند و در کل چگونگی درک بهتر فرایندها به وسیلة فرایندکاوی تشریح میشود .به همـین
منظور تفاوت فرایندکاوی و دادهکاوی ،تکنی های فیلتر کردن و طبقهبندی داده ها و همچنین
الگوریتمهای فرایندکاوی مطرح میشوند .همچنین بازمهندسی فرایندهای کسبوکار بـهوسـیلة
تکنی های موردکاوی و شبیهسازی بحث میشود .کاربردهای متعدد فراینـدکاوی (از جملـه در
بان ها ،بیمارستانها ،شهرداری و سازمانهای مختلف) و نتایج آنهـا منـوان مـیشـوند .درایـن
خصوص ،چالشهای فرایندکاوی و مشکالت و موفقیتهای پروژههای انجام شده در فرایندکاوی
نیز گفته میشود.
سیزده

با توجه به اهمیت و قابلیتهـای بـی شـمار فراینـدکاوی ،لـزوم اسـتفاده از فراینـدکاوی در
سازمانهای ایرانی به درستی احساس میشود .امیدوارم که ایـن کتـاب بتوانـد قـدم خـوبی در
راستای بهبود فرایندهای کسبوکار و تعالی سازمان ها در داخل کشور بردارد.
مطالعة این کتاب را به کلیة دانشجویان رشته هـای گونـاگون مـدیریت ،فنـاوری اطالمـات،
کامپیوتر و صنایع و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف سراسـر کشـور توصـیه
مینمایم.
از آنجا که متن اصلی کتاب کامالً تخصصی بـوده و از واژههـای ادبـی انگلیسـی بـه دفعـات
استفاده شده است ،سعی بر آن داشتیم که ترجمة آن به فارسی تا جای ممکن از شـیوایی ززم
برخوردار باشد .البته بهرغم تالشهـای انجـام شـده بـرای ترجمـة واژگـان ،در برخـی از مـوارد
معادلیابی فارسی ممالً ناممکن بوده است و از واژگان اصلی در متن استفاده شده است که ایـن
امر میتواند خوانندگان را با واژگان مطرح در این ملم آشنا سازد.
تردیدی نیست کـه ایـن کتـاب ،بـه منـوان نخسـتین کتـاب دربـارم فراینـدکاوی ،بـهرغـم
ویرایشهای مکـرر ،خـالی از اشـتباه نخواهـد بـود .از همـة اسـتادان ،مـدیران و دانشـجویان و
مالقهمندان به موضوع کتاب تقاضا دارم مرا از نظرها و پیشنهادهای خود بهرهمند سازند.
سیدحسین سیادت
زمستان 4931

چهارده

پیشگفتار مؤلف

فرایندکاوی ابزار جدیدی برای بهبود فرایندها در زمینههای گوناگون ایجاد کرده است .دو دلیل
ممده برای استفاده از این فناوری جدید وجود دارد :نخستین دلیل به این موضوع بـازمیگـردد
که با ثبت رویدادهای بسیاری که در سازمانها صورت میپذیرد ،در خصوص تاریخچة فراینـدها
اطالمات بسیار جزئیای بهدست میآیـد .بـا ایـن حـال ،بـا وجـود دادههـای بسـیار فراینـدهای
سازمانی ،سازمانها از این اطالمات استفادم بهینهای نمیکنند ،طوری که بسـیاری از مشـکالت
آنها به تصورات اشتباه از فرایندهای اجراییشان بازمیگردد نه به حقـایق موجـود در فراینـدها.
دومین دلیل به این موضوع بازمیگردد که بستههای مدیریت فرایندهای کسـبوکـار ( )BPMو
نرمافزارهای هوش تجاری ( )BIبهمنوان راهحلهایی شگفتانگیز بین سازمانها جایگـاه خـود را
یافتهاند .با آنکه فناوریهای  BPMو  BIتوجه بسیاری را بـه خـود جلـب کـردهانـد ،هنـوز هـم
نتوانســتهانــد پاســخگوی انتظــارات رو بــه افــزایش افــراد دانشــگاهی ،مشــاوران و فروشــندگان
نـرمافزاری باشند.
فرایندکاوی رویکرد جدیدی است که در آن از مجمومـهای از ابزارهـای جـامع بـرای ایجـاد
بینشهایی حقیقتمحور استفاده شده و برای پشتیبانی از بهبود فرایندها بهکار گرفته میشوند.
این رویکرد جدید بر مبنای رویکردهای موجود در اسـتخراج مـدلهـای فراینـدی و دادهکـاوی
ایجاد شده است .با وجود این ،فرایندکاوی چیزی بیشتر از ترکیـب رویکردهـای موجـود اسـت.
بهطور مثال روشهای موجود دادهکاوی برای ایجاد درکی جـامع از فراینـدهای نهـایی سـازمان
بسیار دادهمحورند .ابزار  BIبر داشبردهای سادهای متمرکـز شـدهانـد و بیشـتر بـهجـای ایجـاد
پانزده

بینشهایی روشن از کسبوکار به گزارشگیری میپردازند BPM .تا حد بسیار زیادی بر مبنـای
مدلهایی است که توسط متخصصان بر مبنـای فراینـدهای ایـدهآل شـکل گرفتـه اسـت و بـه
ذینفعان برای درک فرایندهای جاری کمکی نمیکند.
در این کتاب به تعدادی از روشهای فرایندکاوی که سازمانهـا بـه کمـ

آنهـا مـیتواننـد

فرایندهای حقیقی کسبوکارشان را کشف کنند ،پرداخته شده است .فرایندکاوی تنها به کشف
فرایند منحصر نمیشود .با ترکیب دادههای رویداد و مدلهای فراینـد مـیتـوان میـزان انطبـاق
وضعیت موجود و مدلهـای فراینـدی را بررسـی کـرد ،انحرافـات را تشـخید داد ،تـخخیرات را
پیشبینی کرد ،از تصمیمگیـریهـا پشـتیبانی کـرد و بـازطراحیهـای فراینـد را پیشـنهاد داد.
فرایندکاوی زندگی را در قالب مدلهای ثابـت فراینـدی بـه نمـایش درمـیآورد و حجـم انبـوه
دادههای امروز را در قالب فرایند بـه تصـویر مـیکشـد .از ایـن رو رونـدهای مـدیریتی کـه بـه
بهبودهــای فراینــدی مــرتبط اســت (همچــون شــشســیگما CPI ،TQM ،و  )CPMو نیــز
انطباقپذیریها ( BAM ،SOXو …) میتوانند از فرایندکاوی بهره ببرند.
همانگونهکه در این کتاب شرح داده شده ،فرایندکاوی در دهـة اخیـر شـکل گرفتـه اسـت
( 810و )812؛ با وجود این ،تاریخ اولیة شکلگیری آن به حدود نـیم قـرن پـیش بـازمیگـردد.
بهطور مثال انیل نرود در سال  8971بر مبنای رویههای نمونهای مشاهدهشده رویکردی را برای
بیان ترکیبهای مختلفی از فرایند مربوط ارائـه کـرده اسـت ( .)58کـارل آدام پتـری در سـال
 8920اولین زبان مدلسازی را که بتواند فرایندهای همزمـان را بـهصـورت مـثثری بـه تصـویر
بکشد ،معرفی کرد ( .)59مارک گولد در سال  8925نخستین کسی بود که نمادهای مرتبط بـه
یادگیری را به طور نظاممند استخراج کرد ( .)47زمانیکه دادهکاوی در قرن نـوزدهم شـروع بـه
رشد کرد ،توجه بسیار کمی به فرایندها میشد .با حضور گستردم گـزارشهـای رویـداد شـرایط
برای کشف فرایندهای نهایی ایجاد شد .از زمان نخسـتین تحقیـق فراینـدکاوی در سـال 0119
( ،)810پیشرفت این جریان رو به رشد بوده است .روشهای فرایندکاوی شروع به بلوغ کردند و
با ابزار مختلفی پشتیبانی شدند .مالوه بر این ،برخالف توجه اولیهای که به کشف فرایند میشد،
دامنة فرایندکاوی بهطور محسوسـی گسـترده شـد .بـهطـور مثـال کاربردهـای بررسـی میـزان
انطباقپذیری ،فرایندکاوی چندبعدی و پشتیبانی مملیاتی بهمنوان اجزایی از  ProMکه یکـی از
ابزار پرکاربرد فرایندکاوی است ،درآمدهاند.
ایــن کتــاب نخســتین کتــاب در زمینــة فراینــدکاوی اســت .بنــابراین مخاطبــان آن بســیار
شانزده

گستردهاند .در این کتاب نگاهی جامع به فرایندکاوی شده است و هدف آن معرفی این موضـوع
به شاغالن ،دانشجویان و افراد دانشگاهی است .این کتاب برای افرادی مناسب است که موضـوع
برای آنها جدید است؛ از طرف دیگر ،در این کتاب مفاهیم مهم در آن ،بهصورت جزئـی تشـریح
شده که میتواند مرجعی مفید برای افرادی باشد که با  BPMیا  BIسروکار دارند .هـدف ،بیـان
موضع فرایندکاوی بهصورت کـامالً مسـتقل اسـت و سـعی شـده اسـت بـه بیـان دامنـة کامـل
فرایندکاوی ،از کشف فرایند تا پشتیبانی مملیاتی پرداخته شود.
خوانندم این کتاب میتواند از فرایندکاوی بهملت قابلیت کاربردپذیری روشها ،در دسـترس
بودن نرمافزارهای فرایندکاوی و دادههای رویدادهای بسیار زیادی که در سیستمهای اطالمـاتی
امروزه موجود است بهصورت مملی استفاده کند.
ویل فان در آلست
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