
    

Η Εξόρυξη Διαδικασιών είναι μια οικογένεια τεχνικών στον τομέα της Διαχείρισης των Διαδικασιών 
που υποστηρίζουν την ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών με βάση τα αρχεία καταγραφής 
συμβάντων.  Κατά τη διάρκεια της εξόρυξης διεργασιών, εξειδικευμένοι αλγόριθμοι Data Mining 
εφαρμόζονται στα δεδομένα του αρχείου καταγραφής συμβάντων προκειμένου να εντοπιστούν οι 
τάσεις, τα πρότυπα και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής συμβάντων που 
καταγράφονται από ένα σύστημα πληροφοριών. Η εξόρυξη διεργασιών στοχεύει στη Bελτίωση της 
Αποτελεσματικότητας της Διαδικασίας και γενικότερα της κατανόησης των διαδικασιών του 
οργανισμού (Πηγή: Wikipedia). 
Τι παράγει το Process Mining ; 
Παράγεται ένα μοντέλο που εμφανίζεται ως διάγραμμα ροής. Αυτό είναι έτοιμο να αναλυθεί με 
ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ανάλυσης, με γραφικές απεικονίσεις και KPIs. Μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σε αυτό μέσω του διαδικτύου και του browser σας (cloud ή on-premises). 

  

                                      

  

INNOVATION, TECHNOLOGY & MANAGEMENT CONSULTING 
 

 

PROCESS MINING  
Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε ευφυείς διαδικασίες :  

 Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

 Εξοικονόμηση πόρων & βελτίωση της απόδοσης 

 Επιτάχυνση λήψης αποφάσεων 

 Μείωση χρόνου Ανάλυσης Διαδικασιών 

Με χρήση του QPR PROCESS ANALYZER 
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Ανάλυση Προφίλ παρουσίαση σε Pie Chart με Drop-down 

lists των χαρακτηριστικών των περιπτώσεων & συμβάντων : 

Ανάλυση Διάρκειας παρουσιάζει σε κατανομή τον 

αριθμό των περιπτώσεων σε σχέση με τον χρόνο :   

 

Τι χρειαζόμαστε ; 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι ένας πίνακας με δεδομένα της διαδικασίας (Process data) και ένας πίνακας 

με δεδομένα περιπτώσεων (Case data). 
Πίνακας 1 : Δεδομένα Διαδικασιών (Process info) 

Όνομα Βήματος 
Διαδικασίας 

(Process Step Name) 

Ημερομηνία & 
Ώρα    

(Timestamp) 

Αριθμός 
Περίπτωσης 

(Case ID) 

Χαρακτηριστικό 
Διαδικασίας 1         

(Process attribute 1) 

Χαρακτηριστικό 
Διαδικασίας 2 

(Process attribute 2) 

… 

      

      
 

Πίνακας 2 :  Δεδομένα Περιπτώσεων (Case info) 

 

 

 

Πώς να τα φορτώσετε στο Process Analyzer ; 
 Αυτόματα - μέσω σύνδεσης ODBC 

 Μη αυτόματα - με κώδικα (scripting) ή γραφικά 

Γλώσσες Scripting ενεργειών για το ETL: 

o SQL Development 

o επιπλέον εξειδικευμένες δυνατότητες  

(QPR Expression Language)  

 

 

Επιλέξτε ποια στατιστικά στοιχεία θα δείτε, όπως ο μέσος χρόνος, ο αριθμός και το ποσοστό των περιπτώσεων που 

διατρέχουν μια Ροή ή ένα Βήμα και επιλέξτε τη διάταξη διάγραμμα:  

 

 

 

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να συμπεριλάβετε / αποκλείσετε ένα ή περισσότερα βήματα ή ροή διαδικασίας είτε να 

διατηρήσετε το πλήρες μοντέλο και να προχωρήσετε σε: 

 Ανάλυση διάρκειας (Duration Analysis) 

 Ανάλυση προφίλ περιπτώσεων (Profiling Case Analysis) 

 Ανάλυση προφίλ συμβάντων (Profiling Event analysis) 

 Ανάλυση παραλλαγών (Variation analysis) 

 

 

 

 

 

Αριθμός  
Περίπτωσης 

(Case ID) 

Χαρακτηριστικό 
Περίπτωσης 1                 

(Case attribute 1) 

Χαρακτηριστικό 
Περίπτωσης 2                 

(Case attribute 2) 

… 

    

    

Πως Λειτουργεί το Process Mining 

Eνσωματωμένα χαρακτηριστικά Aνάλυσης 



    

 

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τις περιπτώσεις με συγκεκριμένη διάρκεια - επιλέγοντας τις αντίστοιχες γραμμές - και 

να προχωρήσετε στην επιλογή Άλλη ανάλυση ή Προηγμένη ανάλυση. 

Για παράδειγμα, επιλέγοντας τις καθυστερημένες περιπτώσεις μπορείτε να παρατηρήσετε ποια βήματα της 

διαδικασίας έχουν διατρέξει - με κόκκινο χρώμα στο διάγραμμα ροής, ανάλογα με την ένταση αριθμού περιπτώσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγμένη ανάλυση 

 Ανάλυση περιπτώσεων (Case Analysis)  Ανάλυση επιρροής για τα χαρακτηριστικά των 

περιπτώσεων (Influence analysis for Case attributes) 

 Ανάλυση συμβάντων (Event Analysis)  Ανάλυση επιρροής για το διάγραμμα ροής (Influence 
analysis for flowchart) 

 Ανάλυση τύπου συμβάντος (Event Type Analysis)  Ανάλυση KPI (KPI Analysis) 

Η ανάλυση περιπτώσεων (ή η ανάλυση συμβάντων ή η ανάλυση τύπου συμβάντων) πραγματοποιείται επιλέγοντας 

ένα ή περισσότερα βήματα στο αριστερό παράθυρο και βλέπετε τα χαρακτηριστικά της ή επιλέγετε να συμπεριλάβετε 

ή να εξαιρέσετε μια περίπτωση (ή ένα συμβάν ή έναν τύπο συμβάντος) στο δεξιό παράθυρο : 

 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε :  

την Ανάλυση επιρροής (Influence analysis,) η οποία δείχνει 
ποιο χαρακτηριστικό περίπτωσης συμβάλλει περισσότερο στην 
καθυστέρηση της διαδικασίας (κόκκινο χρώμα), καθώς και το 
ποσοστό βελτίωσης, σε περίπτωση επίλυσης του προβλήματος 

 ή η ανάλυση συμβολής (Contribution analysis ) 
σε ένα διάγραμμα ροής: 

 

 

 

 

 

 

Προηγμένη ανάλυση 

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε: 

τις γραμμές που θα βλέπετε 

τις περιπτώσεις που σας ενδιαφέρουν 

να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες 

να δείτε την συνεισφορά με βάση την 

αξία περίπτωσης κ.α. 



    

 

 

Πολύ σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα ανάλυσης με χρήση KPIs. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα 

γραφήματα επιλέγοντας τη μέτρηση, τη διάσταση και τη σειρά ταξινόμησης με χαρακτηριστικά ανάλυσης, σε 

συνδυασμό με διαγράμματα για την παραγωγή προσαρμοσμένων πινάκων θέασης (Dashboards).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία γραφημάτων για να εμφανίσετε, να προσθέσετε φίλτρα που σας 

επιτρέπουν να επιλέγετε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και όλα αυτά έρχονται με αυτόματες οθόνες με δυνατότητα 

αλλαγής μεγέθους για να ταιριάζουν στην οθόνη του υπολογιστή ή στην εφαρμογή για κινητά ή Tablets. 

 

Αυτός είναι ένας πίνακας εργαλείων (Dashboard) έτοιμος προς χρήση, ο οποίος συγκρίνει το διάγραμμα ροής 

διεργασιών AS-IS με το διάγραμμα ροής διεργασιών TO-BE: 

 

Το μόνο που χρειάζεται είναι να εισάγετε ή να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής διεργασιών TO-BE (σε μορφή BPMN): 

 

 

 

 

 

Dashboards : analysis features, combined with customized charts 

 

Ανάλυση συμμόρφωσης (Conformance analysis) 


