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کارهاها و راهیندکاوی: چالشآتحلیل نگاره رویداد با هدف فر  
 

 3بهشید بهکمال، 2محسن کاهانی ،1شکوفه قالیبافان

 

 sh.ghalibafan@stu.um.ac.ir، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد1
 kahani@um.ac.ir، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد2

 behkamal@um.ac.ir ،استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد3

 

 چکیده

 سازی فرآیند و تحلیل آن درمدلو  کاوی در یک سومحاسباتی و دادههوش  فرآیندکاوی یک زمینه تحقیقاتی نسبتا جدید است که بین

ی ، نقطه شروع فرآیندکاونگاره رویدادباشد. می نگاره رویدادهای فرآیند بر اساس قرار دارد.  هدف اصلی فرآیندکاوی، کشف مدل سوی دیگر

های مختلف تکنیکدرواقع،  های مختلف فرآیندکاوی خواهد گذاشت.تاثیر مستقیم بر خروجی تکنیک نگاره رویداداست؛ بنابراین کیفیت 

راین مدیریت بکیفیت را به عنوان ورودی دریافت کنند، نتایج مناسبی را تولید نخواهند کرد. بنابی نگاره رویدادفرآیندکاوی در صورتی که 

گاره نبا توجه به مانیفست فرآیندکاوی، برای  اهمیت بسیار باالیی برای موفقیت فرآیندکاوی دارد. نگاره رویدادهای تحلیل مسائل و چالش

 گارهنها و مشکالت موجود جهت تحلیل گردد. هدف این پژوهش، بررسی چالشسطح کیفی از یک ستاره تا پنج ستاره تعریف می 5 رویداد

 باشد. در این پژوهش مسائل متفاوتییابی به نتایج بهتر برای فرآیندکاوی میهای انجام شده در راستای دستو بررسی کارها و روش رویداد

. رددگبندی شده ارائه میها انجام شده است به صورت طبقههایی که در راستای پرداختن به آندهد و روشرخ می نگاره رویدادکه در تحلیل 

بندی شده است، همچنین و بهبود فرآیندکاوی بر اساس نوع روش دسته نگاره رویدادشده در زمینه بهبود کیفیت کارهای انجامواقع،  در

یژگی ارزیابی مبتنی بر ودر پایان  بندی موجود، استخراج شده است.ه یا مسائلی که روش موردنظر به آن پرداخته است، بر اساس دستهلمسئ

 .شودجام میها انآن برای

 کلیدی هایواژه

 ، کیفیت.نگاره رویدادفرآیندکاوی، 

 

  مقدمه .1

فرآیندکاوی یک زمینه تحقیقاتی نسبتا جدید است که همانند پلی بین 

وکار قرار دارد. کاوی، هوش تجاری و مدیریت فرآیندهای کسبداده

وکار از رویدادهای فرآیندکاوی، تکنیکی برای بازسازی فرآیندهای کسب

های اطالعاتی است. هدف اصلی فرآیندکاوی، کشف شده در سیستمثبت

 نقطه نگاره رویدادباشد. در واقع می نگاره رویدادآیند بر اساس های فرمدل

شروع فرآیندکاوی است. انواع مختلف فرآیندکاوی شامل اکتشاف، تطبیق و 

به عنوان ورودی هر  نگاره رویدادطور که گفته شد، همان .]1[ بهبود است

تایج بهتر آوردن ن برای به دست شود. بنابراینتکنیک فرآیندکاوی استفاده می

 باشد.باکیفیت می نگاره رویدادبه در فرآیندکاوی نیاز 

 

 

 ]2[ نگاره رویدادای از یک ، نمونه1 جدول

cost resource activity timestamp case id 

300 John Register request 30-04-

2014:11.02 
654423 

400 Ann Check 

completeness of 

documents 

30-04-

2014:11.06 
654423 

200 John Register request 30-04-

2014:16.10 
654426 

450 Ann Make 

appointment 
30-04-

2014:16.14 
654426 
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100 Pete Ask for second 

opinion 
30-04-

2014:11.12 
654423 

450 Pete Prepare decision 30-04-

2014:11.18 
654423 

 تری برایباالتر باشد، نتایج مناسب نگاره رویداددر واقع، هرچه کیفیت 

 نگاره رویدادای از یک نمونه 1در جدول  فرآیندکاوی، به دست خواهد آمد.

 نشان داده شده است.

 رددگسطح کیفی از یک ستاره تا پنج ستاره تعریف می 5 نگاره رویدادبرای 

فی ، کیفیت ضعینگاره رویدادترین سطح )یعنی یک ستاره(، . در پایین]1[

دارد. بین رویدادهای ثبت شده در این نوع فایل، با واقعیت تناظری وجود 

 ندارد. همچنین رویدادهای از دست رفته در این نوع فایل وجود دارد. 

ی است که در آن، رویدادها نگاره رویداد، ترین سطحپایین با فایل از مثالی

آمده  2نوع فایل، در جدول  ای از ایننمونهاند. ستی ثبت شدهبه صورت د

نگاره ترین موارد در که یکی از مهم 1مثال در این نوع فایل، شناسه مورداست. 

های زمانی به درستی ثبت است، ثبت نشده است. همچنین برچسب رویداد

ی روز و ساعت را دهند و برخها فقط روز را نشان مینشده است. بعضی از آن

ها. اند مانند منبع و برخی فعالیتدارند. برخی موارد در این فایل از دست رفته

فعالیتی مثل ارسال به مشتری اشتباها ثبت شده و چنین فعالیتی برای فرآیند 

اهات اشتب به طور کلیاند. ن منابع به درستی ثبت نشدههمچنی وجود ندارد.

خورد و چنین فایلی قابل اعتماد نیست شم میبسیاری در این نوع فایل به چ

 شود.و استفاده از آن برای فرآیندکاوی منجر به نتایج غلط می

 ترین سطحبا پایین نگاره رویدادای از ، نمونه2جدول 

reqitem resource activity timestamp 

25 sara Submit request 2016-02-03 

25  Check request 2016.02.00 

14 elen Send to customer 2016-05-02:10.06 

 sara Validate  2016-02-04 

14 mike  2016-02-03:10.08 

14  Deliver  2016-02-03 

 

که قابل اعتماد و  کیفیت عالی استدارای  نگاره رویداددر باالترین سطح، 

ها در آن به صورت های آنتعریف بوده، رویدادها و همه خصیصهخوش

 . ]1[ روشن دارند نایاتوماتیک ثبت شده و مع

مسئله و ضرورت موضوع بیان خواهد شد.  ،2در بخش  ابتداژوهش، پدر این 

های به وجود مسائل و چالششده در زمینه بیان شامل کارهای انجام 3بخش 

، نوآوری 4باشد. در بخش می در فرآیندکاوی نگاره رویدادآمده در تحلیل 

اصلی کار بیان خواهد شد. در نهایت یک ارزیابی مبتنی بر ویژگی برای 

 شود. ها انجام میروش

                                                                 

1 Case Id 

 بیان مسئله و ضرورت موضوع .2

فا های فرآیندکاوی نقش کلیدی را ایدر موفقیت تکنیک نگاره رویدادکیفیت 

و بررسی  نگاره رویدادهای کند. به طور کلی، شناخت مسائل و چالشمی

های موجود در پرداختن به این مسائل، سهم به سزایی در تولید نتایج روش

 های مختلف فرآیندکاوی دارد.مناسب برای تکنیک

ت را به کیفیبی نگاره رویدادورتی که های مختلف فرآیندکاوی در صتکنیک

عنوان ورودی دریافت کنند، نتایج مناسبی را تولید نخواهند کرد؛ مثال ممکن 

ها های شبه اسپاگتی تولید شود که تفسیر آناست در حوزه اکتشاف، مدل

نیز دشوار است. مورد دیگری که در ارتباط با این مسائل ممکن است رخ 

غیر قابل اعتماد است که در ارتباط با مواردی از جمله دهد، نتایج پیچیده یا 

افتد. مشکل کشف جریان کنترلی صحیح رفته اتفاق میخصیصه مورد ازدست

فته هم رهای فرآیندکاوی در ارتباط با مشکل موقعیت ازدستتوسط الگوریتم

 .]3[باشد جزء این دسته از مسائل می

فرآیندکاوی، مدیریت مسائل و  ترین مسائل در حوزهبنابراین یکی از مهم

است که برای موفقیت فرآیندکاوی دارای  نگاره رویدادهای تحلیل چالش

یکی  به عنوان نگاره رویدادپردازش باشد. به طور کلی، پیشاهمیت باالیی می

 .]3[گردد از مسائل کیفیت داده مطرح می

، یک دادنگاره رویها و مشکالت مسائل، چالشبیان با در این پژوهش، 

الت ارائه کرده و های موجود در جهت رفع این مشکبندی برای روشطبقه

در واقع،  پردازد.ای میهر روش به حل چه مساله در ادامه بیان خواهد شد که

شده در کارهای انجامبندی بندی و دستهاصلی این پژوهش، طبقهنوآوری 

اج و همچنین استخر و بهبود فرآیندکاوی نگاره رویدادزمینه بهبود کیفیت 

ست ا بندی موجود به آن پرداخته شدهمسئله یا مسائلی است که طبق طبقه

 .ه استشرح داده شد 4که در بخش 

 کارهای مرتبط .3

در فرآیندکاوی را  نگاره رویدادهای به وجود آمده در تحلیل مسائل و چالش

به آن پرداخته  ]4[و  ]3[الت توان به دو دسته کلی تقسیم کرد که در مقامی

آمده است. ما این مسائل را با  1شده است. این دو دسته کلی در شکل 

های ایم تا در بخش بعدی و بیان روشنامگذاری کرده C8تا  C1های نام

مقاالت مختلف برای پرداختن به این مسائل، مشخص کنیم هر مقاله در 

 گام برداشته است.جهت پرداختن به چه کالسی از این مسائل 

ز این دسته اباشد. می مشخصات فرآینددسته اول از این مسائل، مربوط به 

های ریزدانه، مسائل ناشی از مشخصات مثل فعالیت درواقعمسائل 

تغییرپذیری یا ناهمگونی فرآیندها، تحول فرآیندها و حجم باالی فرآیندها 

اشد. بمی نگاره رویداد کیفیتدسته دوم از این مسائل، مربوط به  .باشدمی



 

 

 

299 

ه در هاست کثبت واقعه تیفیباکمسائل مرتبط  درواقعاین دسته از مسائل 

 شود.ظاهر می نگاره رویداد

دسته چالش  4در مسائل مربوط به دسته اول یعنی مشخصات فرآیند با  

 :]3[ هستیم که شامل موارد زیر است روروبه

سابقه داده از طیف زیاد مورد رویداد: امروزه با رشد بیتعداد  -1

رو هستیم. برای مثال ها روبهای از منابع و سیستمگسترده

ل های پزشکی، به دلیهای با تکنولوژی باال مثل سیستمسیستم

که معموال رویدادهای خیلی سطح پایین را به عنوان این

کنند، یافت میهای سیستم درتوسط مولفه اجراشدهرویدادهای 

هایی کنند. هر رویداد در چنین محیطحجم زیادی داده تولید می

تواند عمر کمی دارد و صدها رویداد در مدت زمان کوتاهی می

تواند انجام شود؛ یعنی متوسط تعداد رویدادها و تعداد موارد می

 بسیار باال باشد. 

ری از فرآیندها مجزا: بسیا 2هایدنبالهتعداد زیاد ناهمگونی مورد از  -2

 ادنگاره رویدشوند. این نتایج در پذیر طراحی میبه صورت انعطاف

شامل ترکیب ناهمگونی از استفاده از سناریوها با رفتارهای متنوع 

های مجزا بسیار باالست(. است )تعداد دنباله افتهیساخت ریغو 

 نگاره رویدادهای فرآیندکاوی در ارتباط با ناهمگونی در تکنیک

های های کشف فرآیند مدلشوند مثال الگوریتمدچار مشکل می

 کنند. مشابه اسپاگتی تولید می

: فرآیندهایی های مجزادانه بودن رویدادهای فعالیتتعداد زیاد دانه -3

شوند، ریزدانه هستند. ها تعریف میکه روی تعداد زیادی از فعالیت

رویدادهای  های فرآیندکاوی مشکالتی را در ارتباط باتکنیک

شده مشابه های فرآیند کشفریزدانه دارند. برای مثال مدل

، یکی از درواقعاسپاگتی بوده و برای فهم مشکل هستند. 

شکاف بین نمایش  های اصلی در فرآیندکاوی، پر کردنچالش

 های رویداد سطح پایین است. مفهومی سطح باالی فرآیند و فایل

: اغلب فرآیندهای تجاری در هومپذیری فرآیند و تغییر مفانعطاف -4

های پویا که در ارتباط با بازه وسیعی از متغیرها هستند، محیط

چنین تغییراتی جزء مسائل مهم در رسیدن  شوند. تحلیلاجرا می

 .به فهم دقیق از اجرای فرآیندها در هر لحظه از زمان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2 Traces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]3[ رویدادنگاره ، مسائل مربوط به کیفیت 3جدول 
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رفتهازدستهای داده  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

های نادرستداده  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 

 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25   های غیردقیقداده

های نامربوطداده  I26 I27        

 

 4مل نیز شا نگاره رویدادمسائل دسته دوم یعنی مسائل مربوط به کیفیت 

 :]4[ ]3[ دسته مسئله به صورت زیر است

: وقتی انواع مختلفی از اطالعات رفتهازدستهای داده -1

مثال موجودیت ؛ باشد رفتهازدست نگاره رویداددر 

مثل رویداد، خصیصه رویداد و  نگاره رویدادمعینی از 

غالبا  رفتهازدستهای باشد. داده رفتهازدسترابطه 

 کنند.ایجاد مشکل می

های نادرست: متناظر با وضعیتی است که اگرچه داده -2

باشد اما ممکن است  نگاره رویدادداده ممکن است در 

مثال یک موجودیت، ؛ به صورت نادرست ثبت شده باشد

 رست باشد.رابطه یا مقدار ناد

 

 

 

 

 

 

 

تعداد زیاد 

ناهمگونی 

 مورد

C2 

های به وجود آمده مسائل و چالش

در  نگاره رویداددر تحلیل 

 فرآیندکاوی

 نگاره رویدادکیفیت  مشخصات فرآیند

تعداد زیاد 

 مورد رویداد

C1 

دانه دانه بودن 

زیاد رویدادهای 

 هافعالیت

C3 

پذیری انعطاف

فرآیند و تغییر 

 مفهوم

C4 

های داده

 مبهم

C7 

های داده

 نامربوط

C8 

های داده

 نادرست

C6 

های از داده

 دست رفته

C5 
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 نگاره رویدادهای مبهم و غیردقیق: وقتی ورودی داده -3

قدر درشت باشد که دقت پایین بیاید مثال برچسب آن

تواند خیلی درشت باشد )مثال روز(؛ بنابراین زمانی می

 نتایج تحلیل قابل اطمینان نیست.

ممکن است  نگاره رویدادهای های نامربوط: ورودیداده -4

تواند از های مرتبط مینامرتبط باشد، البته داده

هنوز هم چالشی ها به دست آید، اگرچه موجودیت

 برای فرآیندکاوی است.

 

بندی شده کالس دسته 27دسته مسئله در  4این  ]4[  و ]3[در مقاالت 

 نشان داده شده است. 3است که در جدول 

 هابندی روشدسته .4

هبود و ب نگاره رویدادشده در زمینه بهبود کیفیت در این بخش، کارهای انجام

 آمده است. 2ر شکل که د بندی شده استفرآیندکاوی طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از ذکر نام شماره مقاله های مختلف بیان شده ودر این شکل ابتدا دسته

ه ، مسئله یا مسائلی را کروش انجام کار بیان گشته است. سپس، در هر دسته

برای مقاله مورد نظر به آن پرداخته است و در بخش قبل نامگذاری شد 

 است.مقاالت مشخص شده 

اوی و بهبود فرآیندک نگاره رویدادهایی که در زمینه افزایش کیفیت انواع روش

های معنایی و غیر معنایی تقسیم توان به دو دسته روشارائه شده است را می

و  ]8[، ]7[، ]6[، ]5[های معنایی که شامل مقاالت نمود. در دسته روش

 نگاره رویدادسازی و سپس پاک شود از مواردی مانند قیود فرد خبرهمی ]9[

یده ااستفاده شده است. ، افزایش بار معنایی و روابط معنایی به صورت معنایی

با بررسی موارد برای  نگاره رویدادسازی معنایی بهبود کیفیت اصلی پاک

انطباق با قیود خاص دامنه است. مواردی که با توجه به این قیود نادرست 

 گردند.سازی میپاک نگاره رویدادباشند، از 
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و  ]12[، ]11[، ]10[، ]2[های غیرمعنایی که شامل مقاالت روش دستهدر 

باشد، وارد سطح معنایی نشده بلکه از مواردی مانند دانش مدل می ]13[

برای اصالح رویدادهای  ]12[گردد؛ مثال در مقاله فرآیند استفاده می

 ، ابتدا از احتماالت مسیر و سپس از شبکه بیزیننگاره رویداددر  رفتهازدست

ود تا شمی شود. . ابتدا و در گام نخست، احتماالت مسیر استفادهاستفاده می

تر چه چیزهایی هستند. بعد محتمل رفتهازدستمشخص گردد رویدادهای 

ترین برچسب زمانی برای هر ورودی از آن با استفاده از شبکه بیزین، محتمل

 و رفتهازدستگردد. در این صورت مشکل رویداد و برچسب زمانی ثبت می

  گردد.یا نادرست حل می

ارائه شده مربوط به کارهایی است که راهنماها  2دسته دیگری که در شکل 

 و نگاره رویدادمسائل کیفی نگاری، واقعه هایی را در زمینهو دستورالعمل

. است ]15[و  ]14[، ]4[، ]2[که شامل مقاالت  اندارائه داده مشکالت مرتبط

ای مشخص شده است هر روش به چه مسئله 2بندی شکل در دستهچنین هم

هدف این پرداخته است.  نگاره رویداداز دسته مسائل موجود در تحلیل 

ها، ایجاد یک نقطه شروع خوب برای فرآیندکاوی راهنماها و دستورالعمل

 است. 

 ،نگاره رویدادشده بندیبندی شده و در نهایت درجهمسائل کیفی دسته

 ها وو چگونگی پرداختن به آن نگاره رویدادی برخی مسائل موجود در معرف

از این دست مسائل  نگاره رویدادمعرفی انواع اطالعات اساسی برای ثبت در 

 است.

منابع رایج خطا به صورت زیر معرفی شده  ]14[به عنوان مثال در مقاله 

 است:

 رفتهازدسترویدادهای  -

 شدههای حذفداده -

 3معنای نابجا -

                                                                 

3 Misplaced Semantics 

ترین اطالعات شامل رویداد، برچسب زمانی، شناسه مهمنیز  ]15[مقاله در 

 ت.معرفی گشته اس و فراداده مربوط به واسطی که رویداد را تولید کرده است،

 رزیابیا .5

ها، ارزیابی مبتنی بر ویژگی های ارزیابی موجود در برخی حوزهی از روشیک

ارزیابی مدل کیفیت از  برای ]17[و  ]16[برای مثال در مقاالت  است.

در واقع، برخی معیارها برای ارزیابی  معیارهای در دسترس استفاده شده است.

ها، ارزیابی انجام شده آوری شده و سپس بر اساس آنمدل کیفیت، جمع

، یک روش ارزیابی مبتنی بر ویژگی برای ]18[همچنین در مقاله  است.

به منظور بازیابی کلمه از تصاویر اسناد استفاده باینری کردن  هایتکنیک

شده استخراج شده و با های تصویر باینری، برخی ویژگیواقعشده است. در 

 یکدیگر مقایسه شده است.

 دنگاره رویدا، کارهای انجام شده در زمینه افزایش کیفیت نیز در این بخش

ر نوع روش انجام بر اساس پارامترهایی نظی 4در جدول و بهبود فرآیندکاوی 

  .اندکار، خودکار بودن روش و محدودیت روش ارزیابی شده

 

 شده، ارزیابی مبتنی بر ویژگی کارهای انجام4جدول شماره 

مشکالت و  روش انجام کار مقاله

هامحدودیت  

نیمه  خودکار

 خودکار

 4روش معنایی  5

ایمرحله  

امکان حذف برخی 

 موارد الزم

   

افزایش بار معنایی و  6

نگاره اعمال آن به 

 رویداد

عدم اصالح مستقیم 

 نگاره رویداد

   

 نگاره رویدادتبدیل  7

با توجه به 

ها بندی فعالیتگروه

بر اساس روابط 

معنایی و انجام 

فرآیندکاوی بر روی 

مجرد نگاره رویداد  

استفاده به منظور 

خاص و تنها برای 

های فرآیند کشف مدل

 اعالنی

   

 نگاره رویدادتجمیع  8

 بر اساس معنا

استفاده برای 

رویکردهای 

فرآیندکاوی مبتنی بر 

بندیخوشه  

   

ارائه چارچوبی برای  9

استخراج اطالعات 

 نگاره رویداد

تنها استخراج یک 

سری اطالعات معنایی 

 و عدم اصالح مشکالت

   

 و بهبود فرآیندکاوی نگاره رویدادکیفیت  افزایششده در زمینه بندی کارهای انجامطبقه، 2شکل 
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و  2

10 

استفاده از پایگاه 

داده برای انجام 

 عمل فرآیندکاوی

استخراج مستقیم 

های مربوط به داده

رویداد، محدود بودن 

رویدادها و در نظر 

 نگرفتن برخی موارد

   

دو پرداختن به  11

مساله توالی فعالیت 

و سلسله مراتب 

 فعالیت

در نظر گرفتن برخی 

موارد خاص و در نظر 

ترنگرفتن مشکالت مهم  

   

ارائه متدی برای  12

اصالح رویدادهای از 

رفتهدست  

احتمال در نظر نگرفتن 

برخی موارد با توجه به 

ترین استفاده از محتمل

 موارد

   

مدل استفاده از  13

 فرآیند اعالنی

ارائه متد تنها بر اساس 

 قیود

   

 

در این جدول، بعد از بیان شماره مقاله و روش انجام کار مقاله موردنظر، 

خاص آن روش استخراج شده و روش کار به صورت  ها یا مشکالتمحدودیت

 خودکار بودن ارزیابی شده است.خودکار یا نیمه

 

 بندیگیری و جمعنتیجه .6

 های مختلف، نیاز بیشبا توجه به نیاز روزافزون به زمینه فرآیندکاوی در حوزه

 شود. از پیش در کسب نتایج مناسب و باکیفیت در آن احساس می

های مختلفی وجود دارد. نتایج بهتر در فرآیندکاوی روشیابی به برای دست

ه به است ک نگاره رویدادهای کسب نتیجه بهتر، افزایش کیفیت یکی از راه

گردد. در این پژوهش بعد از بیان عنوان ورودی فرآیندکاوی استفاده می

، کارهای مرتبط در نگاره رویدادبندی شده مسائل و مشکالت تحلیل طبقه

بندی و بهبود فرآیندکاوی به صورت دسته نگاره رویدادزایش کیفیت زمینه اف

پردازد بررسی ای که هر مقاله به آن میقاله و مسئله، روش هر مشده ذکر شده

شده، ارزیابی مبتنی بر ویژگی بر روی کارهای انجام و در پایان و عنوان گشته

 .در جدولی بیان شده است
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