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 کاویفرآیند

 

 چکیده

 .تای جدید تحلیل داده فراهم شده اسهویکرد، بستری برای رفرآیندمدار در نظامات های اطالعاتيسیستمسازی امروزه با افزایش یکپارچه

های  ی تراکنشهای اطالعاتي سببازما ، وفی ه اجرای مکانیزهسببتمسببی شببدند و به مدازات آ تر ميروز به روز پیچیده کاروهای کسبب فرآیند

س  و کار را دارند  صمیم فرآیندها و ابزارهای تحلیل داده بمنظدر بهبدد روشسازی  فراهم هدش تجاریهدف  .مرتبط با ک ست های ت  .گیری ا

هدف اصبببلي   .دسبببازرا باهم مرتبط مي کارومدیریت فرآیندهای کسببب و  هدش تجاریکاوی، های دادهکاوی همانند یک پل رشبببتهفرآیند

ش فرآیند شات رویداد   فرآیندهای ف مدلکاوی ک ساس گزار ستم    (event log) ی بر ا سی شد های اطالعاتي ميدر  شده     از مدل .با شف  های ک

ی م اهیم  نماید و همچنین کلیهکاوی را ارائه ميفرآیندای از این مقاله مقدمه .اسبت اده نمدد  تحلیل های گدناگدني به منظدرتدا  در زمینهمي

 .دهدکاوی الزامي هستند را پدشش ميفرآیند بنیادی که برای درک

شمندی  فرآیند :کلمات کلیدی سب و کار، مدیریت  فرآیندکاوی، داده کاوی، تحلیل داده، هوش تجاری، هو های  فرآیندهای ک
 های کسب و کار، نظارت، بررسی مطابقتفرآیندکسب و کار، تحلیل 

 مقدمه -۱ 

ستم   ها از سازما   سهیل پردازش تراکنش  های اطالعاتيسی ست اده مي     بمنظدر ت شا  ا س  و کار ساني برنامه .کنندهای ک  ریزی منابع ان

(ERP)    های مدیریت گردش کارو سیستم (WFMS) های اطالعاتي هستند که از آنها در جهت پشتیباني و اجرای ترین سیستماز برجسته

ست اده مي   فرآیند س  و کار ا سختي مي     فرآیند .شدد های ک ساني را به  ستیک، فروش و منابع ان تدا  بدو   هایي مانند تدارکات، عملیات لج

ستم     یکپارچه سی شد   سازی  صدر  ستم   افزایش یکپار .های اطالعاتي مت سی های اطالعاتي نه تنها ابزارهایي را در جهت افزایش کارایي و  چگي 

سي   با ارتباط در نیز سازد، بلکه امکانات جدیدی را  وری فراهم ميبهره ستر صدرت مي  .نمایدها ارائه ميتحلیل داده و د گیرد  تدلید داده زماني 

ستم    سی شتیباني و مکانیزه که از  شدد     دازش تراکنشسازی پر های اطالعاتي برای پ ست اده  س  و کار ا تدانند بعندا  این اطالعات مي .های ک

 .کار مدرد است اده قرار گیرندوهای کس گیریمثال در جهت بهبدد تصمیم

های دیجیتال است اده  ها برای تدلید و استخراج اطالعات از داده ها که از آ ای از ابزارها و تکنیکبارتست از مجمدعه ع  (BI)هدش تجاری

اشاره    (Data Mining) و داده کاوی  (OLAP)پردازش تحلیلي برخطتدا  به ی هدش تجاری، ميترین رویکردها در حدزهاز مهم .شدد مي

امکا  تحلیل  Merge و Split ، و یاRoll-up ،Drill down ،Slice ،Dice  عملگرهایي از جمله با اسببت اده از  OLAP ابزارهای .کرد

 .گیردهای بزرگ مدرد است اده قرار ميداده کاوی عمدماً بمنظدر کشف الگدهای مدجدد در مجمدعه داده .سازندها را فراهم ميچندبعدی داده

سي به داده بعندا  منبع اطالعات، مي    ستر شد، در عین حال مي اما همانطدر که د ش  تداند تداند یک امتیاز با سرآفرین هم   ساز و درد کلم

شد  شا    "(Big data)کال  داده" و  "(Data explosion)ان جار داده"، "(information overflow)سرریز اطالعات "های پدیده .با ن

سا   .شدند ها ناشي مي  ت زیادی هستند که از در دسترس بدد  حجم عظیمي از داده  ی مشکال دهنده ها تنها قادر به پردازش حجم معیني  ان

https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-information-systems
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-business-intelligence
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https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-information-systems
https://bpms.rayvarz.com/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-erp
https://bpms.rayvarz.com/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-erp
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های انسببباني این تدا  بدو  اینکه به گیرندههای در دسبببترس، چگدنه ميبا افزایش حجم داده .از اطالعات در یک بازه زماني معین هسبببتند

 ها بطدر صحیح است اده کرد؟این داده ها فشار وارد شدد ازداده

ست     کاوی، تحلیل داده بمنظدر یافتن ارتباط میا  دادهمنظدر از داده صي از داده ا شخ در واقع این الگدها   .ها و الگدهای مدجدد در حجم م

کاوی،  فرآیندهدف از  .دهدده قرار مياین چکیده، پیچیدگي را کاهش داده و اطالعات را در دسترس گیرن .اندهای تحلیل شدهای از دادهچکیده

ستخراج اطالعات مربدط به   س  و کار فرآیندا شد مي های ک شامل فرآیند .با شف، پایش و بهبدد  ها، ابزارها و روشتکنیک" کاوی  هایي برای ک

شات رویداد   فرآیند ستخراج دانش از گزار شد مي (event log) های واقعي از طریق ا س  و کار   فرآیندها در حین اجرای این داده ."با های ک

ها برای تحلیل و بهینه این مدل .شدداست اده ميی فرآیندای همدلشدند و از آنها بمنظدر باز سازی های اطالعاتي تدلید ميمدجدد در سیستم

های  فرآیندی داده کاوی و مدیریت باشد که که همانند یک پل، دو حدزهکاوی یک رویکرد ندپا مي فرآیند . باشندها، سددمند ميفرآیندسازی 

  .سازدکس  و کار را باهم مرتبط مي

 ۹0 در اواخر دهه  Wolf و Cook یندشبببته  "های مهندسبببي نرم افزار  فرآیند تحلیل  "ب کاوی برگرفته از متن کتا   فرآیند  {م هدم}

شد مي ضافه کردند  فرآیند Karagiannis و Agrawal ،Gunopulos ،Herbst .با ترین و  عمده .کاوی را به م اهیم مدیریت جریا  کار ا

و سببایر محققین همکار او و از طریق  Van der Aalst یر تدسببطی اخدر دهه ها( انجام شببده در این حدزههای )کمکترین تالشاصببلي

ها منجر به پیدایش  این فعالیت .های متندع مرتبط با این مدضببدع، صببدرت گرفته اسببت کاوی و اشبباره به چالشهای دادهی الگدریتمتدسببعه

  .دزه قرار گرفتح این متخصصین ها و ابزارها شد که در دسترس ای از روشمجمدعه

کاوی را در سناریدهای فرآیندتدا  پردازیم و نشا  خداهیم داد که چگدنه ميکاوی ميفرآیندی این مقاله به تشریح م اهیم بنیادی دامهدر ا

اندازی از پردازیم، و همچنین چشببمهای کاربردی مدرد اسببت اده قرار دادب به اختصببار به معرفي ابزارهای مربدط به این حدزه ميمختلف برنامه

 .نماییمهای اخیر این حدزه را ارائه نمدده و برخي از سداالت مطالعاتي مربدط به آ  را مطرح ميشچال

 باشد؟ (BPM) کس  و کار فرآیندمدیریت کاوی و تداند بعندا  پلي میا  دادهکاوی چیست و چرا ميفرآینددلیل اهمیت : A سدال مطالعاتي

 کاویفرآیندمفاهیم پایه  -۲ 

 (event logs) رویداد گزارشات و  فرآیندهای مدل -۲-۱   

س فرآیندهدف  ساس  فرآیندازی کاوی مدل ست مدجدد  "(log data) های ثبت وقایعداده"ها بر ا ستم    .ا سی های اطالعاتي، یک در م اهیم 

تدا  بمنظدر کاهش  از مدل مي .شبدد مي اسبت اده  معین هدفي برای( مدل) ی دنیای واقعي آ  اسبت که از آ   ای مجرد از نمدنهمدل نماینده

سا  ک   ست اده کرد، بدین  سایر خصدصیات حذف گردند        پیچیدگي ا شدند و  مدل  یک  .ه خصدصیات مدرد نظر و مطلدب در مدل نمایش داده 

پردازد که بصدرت مجتمع و برای  هایي ميفعالیتهای میا  است که به تشریح وابستگي    کاروکس   فرآیند، نمایشي گرافیکي از یک  یفرآیند

  .و ارتباطات و شروط میا  آنهاست "های مدل شدهفعالیت"ای از این مدل شامل مجمدعه .گردندکار معین، اجرا ميوتحقق یک هدف کس 

سازی  زبا "تدانند در قال  ی ميفرآیندهای مدل شدندب بعندا  مثال     "فرآیندهای مدل صیف  ی فرآیندهای زنجیره"، BPMNمختلف تد

های پتری بعندا  زبا  غال   شبببکه .(PetriNets) های پتریا شبببکه" (Event Driven Process Chains – EPS) مبتني بر رویداد

با وجدد اینکه زبا  شبکه های پتری از قدرت )قدرت تدصیف مدل( زیادی برخدردار است   .دشدکاوی شناخته ميفرآیندی مدلسازی در زمینه 

 .دباشببد چنداني نداشببته و مناسبب  نميآ  آشببنا نیسببتند کاربر (Semantic) و قداعد معنایي (Syntax) اما برای مخاطبیني که با گرامر

http://bpms.rayvarz.com/
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
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https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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BPMN             ئه بل درک ارا قا ل  اشبببکال  قا نایي را عمدمًا در  عد مع باعث مي     مي قدا تا درک آ  برای افرادی که دارای   کند که این امر  گردد 

برای تدصببیف اسببت اده    BPMNهایبه همین دلیل در این مقاله از مدل .ی ان درماتیک نیسببتند، آسببانتر گرددزمینه تئدری در حیطهپیش

 .استشده

  .گردندزماني مشخص تحدیل ميکاالها در .گرددرش کاال آغاز ميکه با س ا استرید ی خساده فرآیندی یک نمایش دهنده 1تصدیر شماره 

 .گرددکند که در نهایت تدسط شرکتي که س ارش کاال داده بدد پرداخت ميپس از دریافت کاالهای مدرد نظر، فروشنده فاکتدری را صادر مي

  

 خرید آلایده رآیندف - 1شکل                                        

ی واقعي  ی نمدنهبنابراین مشخص نیست که آیا مدل طراحي شده بیانگر و نماینده    .مذکدر بصدرت دستي ساخته شده است       فرآیندمدل  

ممکن اسببت دسببتخدش رویدادهای مختل ي قرار گیرد بعندا  مثال ممکن اسببت شببرایطي پیش آید که   فرآیند .باشببد یا خیرمي فرآینداین 

برای ثبت رکدردهای کاالهای تحدیل داده شببده در  (state) ایحتي ممکن اسببت هیم مرحله.فاکتدرها قبل از دریافت کاالها پرداخت شببدند

کس  و کار    فرآیندتدا  اطالعاتي قابل اطمینا  در مدرد عملکرد واقعي آید که: چگدنه ميدر اینجا این سؤال پیش مي  .نظر گرفته نشده باشد  

 بدست آورد؟

ست اده در   سدال بر پایه   فرآیندرویکرد مدرد ا سخ به این  ست اده از داده کاوی برای پا ست که در  ی ا ستم   هایي ا ذخیره  های اطالعاتيسی

ها از طریق های اطالعاتي، دادهدر سیستم   .اندهای کس  و کار، تدلید شده  های انجام شده روی تراکنش ها با پردازشاند که البته این دادهشده 

،  "تحدیل سبب ارش" فرآینددر مدرد  .گردندميذخیره  (log files) وقایع ثبت هایفایل یا و داده پایگاه در و شببده تدلید ها پردازش تراکنش

ها  این داده .گردندره ميداده های مربدط به ندع، تعداد کاالهای سبب ارش داده شببده، فروشببنده های مرجع، زما  سبب ارش و غیره ثبت و ذخی

ستم   مي سی شات رویداد    تدانند از  شده و در قال  گزار ستخراج  ست اده قرار گیرند    (event logs) های اطالعاتي ا سترس و مدرد ا  این .در د

event logسازندکاوی را فراهم مي فرآیندهای های مدرد نیاز برای الگدریتمها داده. 

 (event logs) ساختار گزارشات رویداد - 1 جدول

 

https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-information-systems
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شامل تمامي رخدادهای      event log یک        ست که  ساً جدولي ا سا شده  (event) ا انجام  (Activity) هایفعالیتی مرتبط با ثبت 

شد مي فرآیندشده در   شت مي  (Case) هر رخداد به یک مدرد .با س  و    فرآیندی در واقع انتزاعي از اجرای یک فرآیندیک مدل  .گرددنگا ک

ای از ها در قال  مجمدعهفرآیند این نمدنه  .نامند مي "فرآیند ه نمدن " را کسببب  و کار فرآیند اجرای یک واحد از  .کار در دنیای واقعي اسبببت 

مدل نمدنه " .را ترتی  رخدادهای ثبت شببده در یک مدرد مي نامند(trace) تدالي .نمدد مي یابد (case) رخدادهای نگاشببت شببده به مدرد

صی گر اجرای یک نمدنه    Process instance model یا "فرآیند ست که تد شد مي فرآیند، مدلي ا رفتار  "ی، انتزاعي از فرآیندیک مدل  .با

 و رویدادها (cases) مدارد  .هسبببتند  فرآیند هایي اسبببت که متعلق به یک باشبببد که منعکس کننده رفتار تمام نمدنه   مي "هافرآیند  نمدنه

(events)    هاطبقه بندی کننده"تدسط" (classifier)     های یکتا  ا با نگاشت کرد  اسمکننده ه بندی طبقه گردندمي مشخص و ص اتشا

تدانند  در آینده مي که کنندمي ذخیره را تکمیلي اطالعات هاصبب ت  .کنند به هر رخداد و مدرد از صببحت و اعتبار آ  ها اطمینا  حاصببل مي

 .نمایش داده شده است event log ای از یکنمدنه 1در جدول  .برای اهداف تحلیلي مدرد است اده قرار گیرند

 گردند؟ت اوت میا  گزارشات رخداد، مدرد، رخداد و تدالي چیست و این عناصر چگدنه با یکدیگر مرتبط مي :B ال مطالعاتيسؤ

  رویه کاوش -۲-۲   

سي اجمالي فعالیت  2شکل   ست که در  برر ست   فرآیندهای مختل ي ا شده ا به کارگیری هرگدنه تکنیک  قبل از اینکه قادر به .کاوی ارائه 

با تدجه به ندع  .مناس  استخراج شدند يهای اطالعاتسیستم  ها باید از این داده .ها دسترسي داشته باشیم    وی باشیم، ابتدا باید به داده کافرآیند

ستم تأمین کننده اطالعات(، داده    سی شده در  داده.اندهای مربدطه در میا  جداول مختلف پایگاه داده تدزیع گردیدهمنبع اطالعاتي ) های وارد 

شکلي معنا دار ترکی  نمدده تا آماده  ستخراج گردند پایگاه داده را باید به  شد يها محجم داده .ی ا با تدجه به هدف   .تداند یکي دیگر از مدانع با

ی ورودی یا داده ثبت شببده نیاز به اسببتخراج داشببته باشببند، وجدد دارد که البته این کار نیازمند    ها دادهکاوی، احتمال اینکه میلید فرآیند

ستخراج }داده{ مي بکارگیری روش شد های کارآمد ا ستخراج داده مي هدیگر از جنب یکي "قابلیت اطمینا " .با شد های مهم ا ست   .با ممکن ا

ست ملزم به         داده شند که در اینگدنه مدارد، با تدجه به الزامات قاندني، ممکن ا ستخراج شده حاوی اطالعات شخصي با سازی یا   "های ا گم نام 

 .شدیم "مخ ي سازی اطالعات 

     

 کاوش روال تشریح - 2شکل 

ست اده نمدد باید این       event log قبل از اینکه بتدا  از  شده ا ستخراج    .را فیلتر و در نرم افزار مدرد نظر بارگزاری نماییم  event logا

ستم    )فیلتر کرد   سی سیاری داردب  ستند و  پاالیش( داده ها دالیل ب ست  ممکن های اطالعاتي عاری از خطا نی   منعکس شده  ذخیره هایداده ا

ها و همچنین اشببتباهات کاربر و یا بروز نقص سببخت تدانند به دلیل عملکرد اشببتباه برنامهخطاها مي .نباشببند هافعالیت واقعي عملکرد کننده

  .گردند event log های نادرست درافزاری بدجدد آمده و باعث ثبت داده

https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-activity-%D9%88-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-task
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-activity-%D9%88-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-task
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-information-systems
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ها از سببیسببتم مرجع اسببتخراج شببدند، نمدنه   هنگامي که داده .گرددی زماني معین تحلیل ميمشببخص، معمدالً در یک بازه فرآیندیک 

شده   هایي که در بازهفرآیند شده اجرا  ستخراج   event log باید بطدر کامل ازها فرآیندنمدنه این  .تدانند حذف گردنداند ميی زماني تعیین  ا

های  معمدالً داده .شببدندی بازسببازی شببده ميفرآیندهای ها مدج  اختالل در مدلفرآیندشببده یا حذف گردندب در غیر اینصببدرت این نمدنه 

ها  نیاز به فیلتر کرد  داده event log ا کم کرد  حجمبرای مختصرسازی ی   .نیستند  فرآیندها فقط منحصر به یک   event log مدجدد در

مرتبط با آنها بدقت بررسببي  فرآیندتنها حاوی رخدادهایي اسببت که   event log تدا  اطمینا  حاصببل کرد کهداریم، چراکه با این کار مي

در این خصببدی یکي از  .ها گرددفرآیندنه این ندع فیلترینگ باید بدقت انجام شببدد چرا که ممکن اسببت باعث بروز نقص در نمد .شببده اسببت

ها عمدماً تدسببط ابزارهای نرم فیلتر کرد  و بارگزاری داده .مدرد نظر مرتبط هسببتند فرآیندهایي اسببت که به معیارهای رایج، انتخاب فعالیت

 .اما امکا  انجام این کار بصدرت مجزا هم وجدد دارد .شددافزاری و در یک مرحله انجام مي

این کاوش   .تدانند آغاز گردندمي فرآیندکاوی بارگزاری شببدند، کاوش اصببلي و بازسببازی مدل   فرآیندافزار اینکه داده ها در نرم به محض

پردازد که آنرا مي یفرآیندمدل باشببد، در حالیکه عملیات بازسببازی به تدلید یک مي  event log  شببامل کشببف ارتباطات مدجدد در داخل

 .شددافزار و در یک مرحله انجام ميی عمدماً تدسط یک نرمفرآیندهای کاوش و بازسازی مدل .دهدبصدرت گرافیکي نمایش مي

این مرحله  .ها برای هدف اصلي مدرد نظر )تحلیل( است اده نمددتدا  از آ نجام شد ميی افرآیندهای پس از اینکه کاوش و بازسازی مدل 

های  فرآیندکاوی کشببف  فرآیندیکي از اهداف بنیادی  .خالصببه نمدد (term analysis) "تجزیه و تحلیل شببرایط"تدا  تحت عندا  را مي

شناخته مي  شد نا سازی   .با شناخته مي  به خددی خدد فرآینددر چنین مداردی باز کاوی تنها به این مدارد  فرآینداما  .شدد بعندا  یک هدف 

ست اهداف دیگری را نیز دنبال کند  .شدد محدود نمي صت    از جمله این اهداف مي .عملیات تحلیل ممکن ا سایي فر شنا ها و  تدا  بعندا  مثال 

 .ي مطابقت را نام بردهای سازماني و نظارت و بررس، شناسایي جنبهفرآیندسازی های بهینهمدقعیت

 الگوریتم های کشف -۲-۳   

صلي در  الگدریتم کاوش، مؤل ه شد کاوی مي فرآیندی ا شد  مدل   این الگدریتم .با ساخته  در  .ی را تعیین مي کنندفرآیندهای ها چگدنگي 

 :دهیمها را با جزئیات بیشتر، مدرد بررسي قرار ميگروه از این الگدریتم 3ادامه 

 (Deterministic)  ای کاوش قطعیهالگوریتم

 (Heuristic)  های اکتشافیالگوریتم

 (Genetic)  کهای ژنتیالگوریتم

ی ورودی ها در ازای یک دادهاین ندع از الگدریتم .نمایدقطعي به این معناست که یک الگدریتم نتایجي معین و قابل تکرار را تدلید مي

در واقع  .شددمي ها شناختهبعندا  نماینده این ندع از الگدریتم (α) الگدریتم آل ا .ه خداهند دادمشخص، همیشه خروجي )نتیجه( یکساني را ارائ

را  event log این الگدریتم .را داشت (concurrency) ی همزمانيهایي بدد که تدانایي مقابله با مسئلهاین الگدریتم یکي از اولین الگدریتم

 .نمایدی ترتیبي( رخدادهای مدجدد را محاسبه مي  )رابطهبعندا  ورودی دریافت نمدده و ترتی

، تناوب رخدادها و تدالي فرآیندها برای بازسازی مدل  نمایند اما این الگدریتمهای جبری است اده مي الگدریتم های اکتشافي هم از الگدریتم 

شده   شکالت رایج در   .کنندمي ترکی  را فرآیند در های طي  ست که   کاویفرآیندیکي از م ستند و     فرآینداین ا سیار پیچیده ه های حقیقي ب

https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
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شف آ     ست ک ست اده قرار گرفته  .های پیچیده منتهي گرددها به مدلممکن ا اند،  با نادیده گرفتن تدالي های مدجدد در مدل که کمتر مدرد ا

  .تدا  این پیچیدگي را کاهش دادمي

  .نمایدتقلید مي "تکامل تدریجي در طبیعت" فرآیندکنند که این رویکرد در واقع از يهای ژنتیک از یک رویکرد تکاملي است اده مالگدریتم

 :باشندمرحله مي ۴این الگدریتم ها شامل 

 . (Initialization)  مقداردهی اولیه

 انتخاب

 تولید مجدد یا تکثیر

 (خاتمه )انقضاء

ی و همچنین یافتن راهکاری مطلدب از طریق انتخاب مکرر آیندفرهای ها تدلید یک جمعیت تصببادفي از مدلی اصببلي این الگدریتمایده

و متحدل سببازی مدل مدرد نظر با تدجه به "(crossover) روش متقاطع"ها از طریق ها )بصببدرت من رد( و تدلید مجدد آ هرکدام از مدل

شده مي سایر مدل  شد های تدلید  صادفي تدلید م   فرآیندهای ی مدلجمعیت اولیه .با صدرت ت ست با   يی ب وجده  event log شدد و ممکن ا

 تدلید از بار هر در ترهای مناس  مدل (ها در جمعیت تدلید شده، انتخاب و تدلید مجدد )تکثیر اما بعلت تعداد زیاد مدل .اشتراکي داشته باشد   

ست اده، خروجي   .گیردمي صدرت { جمعیت} شد تداند مت اوت کاوی ميفرآیندبا تدجه به الگدریتم مدرد ا نمایش   event log در اینجا از .با

ی عملکردکاوش  های مختلف کاوش و همچنین بمنظدر ادراک نحدههای ساخته شده تدسط الگدریتم   برای تشریح مدل  2داده شده در جدول  

 .کاوی( است اده شده استفرآیند)

 نمدنه event log – 2جدول 
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  event log      های کلیدی مرتبط با     وجدد برای نمایش داد  جنبه   این با  .باشبببد مي مدرد نظر شبببامل تعداد محدودی رخداد و مدرد

 .های کاوش، مناس  هستندکاوی، و همچنین انتخاب الگدریتمفرآیند

صدیر    شده    event log بر روی (α) تم آل االگدری اعمال با که دهدمي نمایش را ایشده  کاوش فرآیند مدل 3ت سازی  ست  باز بمنظدر  .ا

سه پذیری بهتر، این مدل   ست     BPMNی به یک مدل فرآیندمقای شده ا ست که این مدل     .تبدیل  ضح ا صدیر  در که مدلي با وا   نمایش 1 ت

سئله  این  .شد، مطابقت ندارد  داده ست  علت این به م شامل مدا    event log که ا شده  سیر    کاوش  ست که از اجرای خطي م   فرآیندردی ا

صدیر    شده در ت شده  1نمایش داده   event هر دو احتمال در اینکه به تدجه با .شدد مي دریافت اجناس از قبل فاکتدر 3در مدرد  .اندمنحرف 

log  الگدریتم  (شبببددجنس دریافت مي، فاکتدر قبل از  3شبببدند و در مدرد اجناس قبل از فاکتدر دریافت مي   5و  2، 1وجدد دارد )در مدارد

 .تدانند باهم و بصدرت مدازی انجام شدندها ميرود که این فعالیتکاوش با این فرض پیش مي

 

 (α) کاوش شده تدسط الگدریتم آل افرآیندمدل  -3شکل 

منعکس   فرآینددر مدل  ۴در حقیقت مدرد  .شببدیمی مهم دیگری ميتدجه نکتهم 3تر به مدل نمایش داده شببده در شببکل با نگاه دقیق 

شده  ست  ن سازی مسیر مدرد    .ا شد نمي ۴هیم ترتی  اجرایي در مدل قادر به باز  :دهدمي اجرا امکا   "ترتی  اجرایي"این مدل تنها به دو  .با

ABCD  و ACBD اما به ACD دروازه یا گذرگاه. شدد اجازه اجرا داده نمي (gateway) پایاني بعد از فعالیت "order the goods"   یا

این  .وجدد ندارد B بنابراین امکا  وجدد یک ترتی  اجرایي بدو  اجرا شد  فعالیت  .است )مسیر(   نیازمند اجرای هر دو شاخه  "س ارش کاال "

ست  event logمدل بعلت عدم تدانایي در منعکس ساختن تمام مسیرهای مناس  در     مدل   .، از میزا  مطلدبیت و برازش ضعی ي برخدردار ا

، امکا    (exclusive-gateways) های انحصاری با تدجه به دروازه.ارد امکا  پیمایش مجدد تمام مسیرها را د  ۴نمایش داده شده در شکل   

آید که تعداد ترتی  اجراهای ممکن، بسیار   اما حاال این مسئله پیش مي  .وجدد دارد ACD و  ABCD ،ACBD اجرا شد  تمام مسیرهای  

های  ای نامتناهي از ترتی ی وجدد مجمدعهاجازه یفرآیندمدل در حقیقت  .منعکس شببده اسببت event log تر از چیزی اسببت که دربیش

ضافه کرد  حلقه  .دهداجرایي را مي شده و به    B از تدانندها ميوجدد داردب این حلقه فرآینددر مدل  (loop) حاال امکا  ا بروند یا   C شروع 

 ABCBCD بعندا  مثال ترتی  .یا بالعکس باشببند C به B تدانند مسببیرهایي را ایجاد کنند که شببامل بینهایت تکرار ازو مي B به C از

 .بعندا  یک مسیر وجدد ندارد event log امکا  پذیر است، اگر چه در

  دقت از هایيمدل چنین  .شببددنامیده مي  "(Under-fitting)کم برازش"باشببد، ی بیش از حد عمدمیت داشببته فرآینداگر یک مدل  

 :باشدکاوی یافتن راهکار مناس  با درنظر گرفتن معیارهای ذیل ميفرآیندهای اصلي در یکي از چالش .برخدردار هستند پایني

 (fitness) تناس  

https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://bpms.rayvarz.com/bpm/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-gateway-%D8%AF%D8%B1-bpmn
https://bpms.rayvarz.com/bpm/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-gateway-%D8%AF%D8%B1-bpmn
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
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 (precision) دقت

 (simplicity) سادگي

 (generalizability) امکا  تعمیم

 نامطلدب فرآیندمدل  -۴شکل 

مدل کاوش   5تصبببدیر  .تدانند برای اهداف مختلف مدرد اسبببت اده قرار گیرندهای کاوش پیشبببرفته و متندعي وجدد دارند که ميالگدریتم

ستاندارد   .نمایداست اده مي  (Fuzzy  Miner) دهد که از الگدریتم اکتشافي ای را نمایش ميشده  کند اما  تبعیت نمي BPMNاین مدل از ا

ست      شده ا ستگي نمایش داده  سط یک گراف واب شامل هیچگدنه   .در عدض تد صدیر  ستگي  نمي (Gateway) ایدروازه این ت شد اما واب های  با

و دوبار تدسط   B ، سه بار تدسط فعالیت  A این گراف نمایانگر این است که فعالیت  مثال بعندا   .دهدهای مختلف را نمایش ميمابین فعالیت

 .دنبال شده است C فعالیت

 

 Fuzzy Miner کاوش شده تدسط الگدریتمفرآیندمدل  -5شکل                 

کاوی باید مدرد مالحظه و بررسي  فرآیندی هایي است که برای دستیابي به اهداف هر پروژه  یکي از مدارد حائز اهمیت، شناسایي نیازمندی  

 .ی }کاربرد{ نرم افزار مدرد است اده، ارزیابي گرددتدجه به حدزه میزا  تناس  یا کارآمدی یک الگدریتم باید با .قرار گیرند

https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://bpms.rayvarz.com/bpmn-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://bpms.rayvarz.com/bpm/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-gateway-%D8%AF%D8%B1-bpmn
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 کنند؟ی مختلف تدلید ميفرآیندهای کاوی، مدلفرآیندهای مختلف چرا الگدریتم :C سؤال مطالعاتي

 حوزه های کاربرد نرم افزار -۳

 فرآیندکشف و بهبود  -۳-۱   

صلي در زمینه نرم افزارهای  یکي از حدزه شف مدل یندفرآهای ا شناخته بمنظدر تحلیل یا بهینه فرآیندهای کاوی، ک شد سازی مي ی نا  .با

مدرد تدجه  ۹0ی از اوایل دهه ERP هایسببیسببتمسببازی و پیاده (Business Process Reengineering) هافرآیندمهندسببي مجدد 

صلي خدد را بر طراحي و پیاده     .ها قرار گرفتندسازما   سا  این حدزه هم تمرکز ا شنا ها و بکارگیری فرآیندسازی  همزما  با این رویدادها، کار

شت  ستم   سازی  رفته رفته و با تکامل یکپارچه .ندآنها گذا سمت اجرای  و حرکت آ های اطالعاتي سی س   هایفرآیندها به  و همچنین  کار و ک

 .ها در کاند  تمرکز قرار گرفتفرآیندسازی تکامل امکانات فني جدید، تحلیل و بهینه

صراحتاً به تعریف اجرای  حال مي س  و کار پرداخت فرآیندتدا   شده مي   فرآینداز  .های ک شف  های عملکرد شاخص  تدا  در زمینههای ک

ی بهبدد یا مهندسببي  تدا  به میانگین زما  پردازش یا هزینهها ميبهره برده و آنها را مدرد تجزیه و تحلیل قرار داد، که از جمله این شبباخص

شاره نمدد فرآیندمجدد  صلي   .ها ا ست اده از داده فرآیندیکي از مزایای ا شد های معتبر ميکاوی، ا سط    ییر دادهمعمدالً تغ .با شده تد های تدلید 

ستم    ست   های مرجع )منبع داده( برای کاربرا  ردهسی شداری ا سدم  هایروش در  .ی میاني، کار د ها، اطالعات  فرآیندسازی  مدل سنتي  و مر

سطه     صدالً به وا صاحبه ضروری و الزم ا سایر تکنیک ها، کارگاهی م شابه )تکنیک ها و یا  ستي( که نیازمند ت های م شند،   عامل افراد ميهای د با

شت    این عدامل باعث مي .گردندجمع آوری مي ضا برای بردا آل گاهاً  های ایدهها و ت سیرهایي باز شدد که بیانگر این هستند که مدل    شدند تا ف

 .اندبینانه طراحي و ساخته شدهبر پایه فرضیات خدش

ند بعندا   نبدده و مي (post-runtime) سبببازی تنها محدود به بررسبببي پس از زما  اجرا      تحلیل و بهینه   یاتي  "تدا  "پشبببتیبا  عمل

(operational support)   شدند که در حال اجرا بدده و   ب در این عملیات )پشتیبا  عملیاتي( مسیرهایي کشف مي   درد است اده قرار گیرد م

مسبببیرهای در حال اجرا نیز از این عامل )تحلیل و       تدا  برای پیش بیني رفتار  همچنین مي .کنند ی تعیین شبببده تبعیت نمي فرآیند از مدل  

بیني زما  اتمام مدرد انتظار از    تدا  به آ  اشببباره نمدد، پیش هایي که در ارتباط با تحلیل زما  اجرا مي      یکي از مثال  .سبببازی( بهره بردبهینه 

ای ها فراهم ساختن مجمدعه یکي دیگر از ویژگي .شد باهای پردازش شده مي در حال اجرا با سایر نمدنه  (instance) یی نمدنهطریق مقایسه 

کاوی بمنظدر فرآیندتدا  از همچنین مي .باشببدربرا  ميتدسببط کا فرآیندبعدی در  (activity) هایفعالیتاز پیشببنهادها بمنظدر انتخاب 

 .است اده نمدد (سازیشا ها )قبل از پیادهفرآیندبدست آورد  اطالعات مدرد نیاز برای طراحي 

 (Conformance Checking) بررسی انطباق  -۳-۲   

سي انطباق " شد کاوی ميفرآیندندعي خای از تحلیل در  "برر شیم باید فرض را بر وجدد     برای اینکه قادر به .با سي با مدل  اجرای این برر

ی با اسبببت اده از   فرآیند ي ندارد که مدل    با تدجه به هدف مذکدر، اهمیت      .باشبببد مدرد نظر مي فرآیند قرار دهیم که نماینده و بیانگر      یفرآیند 

  .کاویفرآیندهای مرسدم و قدیمي )دستي( تدلید شده یا با است اده از سازیمدل

آل مدجدد را با مدل ایده event log ، باید(behavior)در گام بعدی بمنظدر مشببخص شببد  انطباق یا عدم انطباق )انحراف( رفتارها  

در یک مدل   (Case) شببدند که مدردهانمایش داده مي  log به هما  شببکلي در (process instance) فرآیندهای نمدنه .مقایسببه نمدد

https://bpms.rayvarz.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1business-process-reengineering
https://bpms.rayvarz.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1business-process-reengineering
https://bpms.rayvarz.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1business-process-reengineering
https://bpms.rayvarz.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1business-process-reengineering
https://bpms.rayvarz.com/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-erp
https://bpms.rayvarz.com/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-erp
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-key-performance-indicator
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-key-performance-indicator
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-activity-%D9%88-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-task
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-activity-%D9%88-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-task
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-model
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
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 منطبق"تدانند مجدداً اجرا و پیمایش شبببدند )تکرار شبببدند( برچسببب  که مي (Case) داردیم .شبببدندسبببازی و نمایش داده ميشببببیه

(conform)" منحرف یا نامنطبق "تدانند مجدداً پیمایش شدند برچس  و مداردی که نمي(deviant)" گردنددریافت نمدده و مشخص مي. 

شکل     نمایش داده فرآیندرا با مدل  2در جدول  event log اگر انطباق  شاهده مي      2شده در  سي کنیم، م سه و برر کنیم که مدرد مقای

عمدماً   .دارند "انحراف"منطبق با مدل مدرد نظر نبدده و نسبت به آ   ۴و  3با مدل مطابقت دارند )منطبقند( در حالیکه مدارد  5و  2، 1مدارد 

به این معناست    ABCDDمدرد فرضي با گام مسیر  .کافي نیستبه تنهایي  "مدردها منطبق هستند یا خیر"است اده از این عبارت ساده که  

آل اهمیت زیادی  ایده فرآیندکه برای جنسي که س ارش داده شده و تحدیل گرفته شده است، دوبار فاکتدر صادر گردیده واین عدم انطباق با        

ی دوم اهمیت قرار باشد در درجهمي قابل مشاهده 3که در مدرد  ACBD در مسیر C و B هایدارد و بعد از این مدرد، ترتی  اشتباه فعالیت

 :ی آ  در مدارد ذیل بصدرت برجسته نمایش داده شددتداند به نحدی محاسبه گردد که نتیجهمي "عی  یابي محلي"عمدماً  .دارند

 .هاستها و عدم مطابقتسازی نقطه ای در مدل که نمایانگر انحرافبرجسته

 که مشببخص کننده میزا  کلي مطابقت مدل با "(global conformance measures)مي تطابقمعیارهای عمد"سببازی برجسببته

event log باشندمي. 

سي انطباق "زماني که در حال  شیم که هر انحراف یا        "(conformance checking) برر شته با شه این نکته را بیاد دا هستیم باید همی

شت   .عدم تطابقي لزوماً من ي نیست  ست بی شرایط     ها از مدل ایدهر انحرافممکن ا شند که مدل مدرد بررسي، منعکس کننده  آل به این معنا با

 .باشندهای دنیای واقعي نميمحیطي و نیازمندی

 Compliance Checking  بررسی تبعیت  -۳-۳   

شاره دارد  "تبعیت"عبارت  ش  .به رعایت و پیروی از قدانین داخلي و خارجي ا شند امل قداعد و مقررات کلي ميقدانین خارجي عمدتاً  اما   .با

قدانین  .ها و الزامات خارجي هم باشندتدانند منعکس کننده استانداردهای صنعت و نیازمندی عالوه بر مدارد ذکر شده این قدانین همچنین مي 

بررسي  "ی ( به عهدهفرآیندمتناس  )در  در واقع بررسي پیروی از قدانین .شدندها و استانداردها ميداخلي شامل دستدرهای مدیریتي، سیاست

 .باشدحائز اهمیت مي خارجي و ی بازبیني قدانین داخلي بدیژه در زمینه "بررسي تبعیت" .باشدمي "تبعیت

اشاره  یکي از این مزایای اصلي، همانطدر که قبالً هم به آ  .ارائه نمدده است "بررسي تبعیت"کاوی امکانات جامع و جدیدی را برای فرآیند

تأثیرگذاری بیشتری دارد چرا   "تبعیت"ی کاوی در زمینهفرآیندباشدب همچنین  شد، قابلیت اطمینا  و معتبر بدد  اطالعات است اده شده مي   

ي،  افراد بعلت مداجه شد  با پیامدهای من ي و ناخدشایند احتمال -ها،بعندا  مثال در مصاحبه -آوری اطالعاتهای قدیميِ جمعکه در تکنینک

 .کنند( خددداری ميفرآیندی اجرای از اقرار به رفتارها یا عملکردهای نامطلدب )در زمینه

به یکي از  "(Compliance Checking) بررسي تبعیت  "با   "(Conformance Checking) بررسي مطابقت "برای نمایش ت اوت 

اسبت که بمنظدر جلدگیری از بدجدد   این قاند  بیانگر این .کنیممياشباره   "ی چهار چشبم قاعده"قدانین تبعیت رایج و شبناخته شبده به نام   

س  و کار، حداقل   فرآیندآمد  خطا و تخلف در اجرای یک  شند     فرآیندن ر باید در  2ک شته و با آ  درگیر با شف و جلدگیری از   .شرکت دا ک

تداند  شببدد چراکه تخلف فقط زماني ميف هم کمتر ميبروز خطا در صببدرت وجدد ن ر دوم احتمال بیشببتری دارد، از طرف دیگر احتمال تخل

 .صدرت گیرد که این دو ن ر با یکدیگر تباني کرده باشند

 :بخش مجزا تقسیم نمدد 3تدا  به این حدزه را مي .باشدکاوی ميفرآیندی ی تحقیقاتي نسبتاً جدیدی در زمینهحدزه "بررسي تبعیت"
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 (Pre-runtime) بررسي تبعیت قبل از زما  اجرا

 (Runtime) بررسي تبعیت در زما  اجرا

 (Post-runtime) بررسي تبعیت بعد از زما  اجرا

سي تبعیت قبل از زما  اجرا، هنگامي اجرا مي  شند     فرآیندشدد که  برر شده با سازی  شده و باز مدل طراحي  .ها طراحي و یا طراحي مجدد 

سي قرار مي     شخیص وجدد نقض قدانین مدرد برر سي تبعیت در زما  اجرا،   .یردگشده بمنظدر ت سي   برر وقدع نقض قدانین را زماني مدرد برر

شد   قرار مي س  و کار در حال اجرا با سي تبعیت بعد از زما  اجرا    بعد از اینکه تراکنش .دهد که یک تراکنش ک شدند، برر ها بطدر کامل انجام 

 .گیردهای زماني معین صدرت ميدر بازه

سي تبعیت قبل از زما  اجرا بر"های مختل ي برای روش  شي از این روش  "ر شترک در    ها )روشوجدد دارند که بخ صدرت م های اولیه( ب

سي بعد از زما  اجرا " سي  با مرتبط راهکارهای اینکه از قبل اما  . دارند وجدد نیز "برر در اختیار کارورزا  قرار گیرند، همچنا  نیاز   تبعیت برر

 .به تدسعه دارند

 (Organizational Mining) سازمانیکاوش   -۳-۴   

همانطدر  .ی بدده استفرآیندهای مدجدد در یک مدل ی از طریق بازرسي ترتی  فعالیتفرآیندهای تاکند  تمرکز ما بر کنترل جریا  مدل

در اختیار ما قرار  ندفرآیهای مناسبي را بمنظدر بررسي   وجدد دارند که فرصت  event log ها نمایش داده شد، ص ات دیگری در  که در مثال

 .دهندمي

سازماني، تحلیل اطالعات متناس  و مرتبط با دیدگاه   شبکه     .باشد سازماني مي  هدف از کاوش  شامل اکتشاف در  های اجتماعي،  این حدزه 

سازماني و رفتار    شد منابع مي ساختارهای  شخص)مجزا    .با صله و یا مرکزیت منابع م سبه و   تمي (معیارهایي از قبیل اهمیت، فا دانند مدرد محا

ست، این منابع مي   2پردازش قرار گیرند )همانطدر که در جدول  سا   تدانند مجمدعهمشخص ا شند، و عالوه بر ان ستم  ای از افراد با سی های  ها، 

 (.تدانند در این مجمدعه قرار گیرنداطالعاتي و سایر منابع هم مي

 .مطابقت را شرح دهید ت اوت میا  بررسي تبعیت و بررسي :D سؤال مطالعاتي

 پشتیبانی ابزاری -۴

ای از ابزارهای مدجدد را نمایش    مجمدعه  3جدول   .باشبببند  کاوی مي  فرآیند ( نیازمند ابزارهای    فرآیند نرم افزارهای کاربردی )مبتني بر   

 .دهدمي
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 ( o = باز متن ،  c= کاوی )تجاریفرآیندابزارهای  -3جدول 

 

صلي و متن باز،   شد مي ProMیکي از ابزارهای ا سیاری از الگدریتم  (plugin) هایاین ابزار افزونه .با های کاوش فراهم  مختل ي را برای ب

یک  Disco .اشاره نمدد  (export-و صدور )صدور داده   (conversion)های تحلیل، تبدیلتدا  به ماژولها مياز جمله این افزونه .سازد مي

ها بصببدرت یکپارچه از دیگر  event log بارگیری و پاالیش  .باشببندرم افزار تجاری اسببت که درک و کاربری آسببا  از مزایای این ابزار مين

همچنین یک  .باشببدکاوی مناسبب  ميفرآیندی از اینرو این ابزار برای افراد مبتدی در حدزه .سببازدهایي اسببت که این ابزار فراهم ميقابلیت

 .باشدمي یر تجاری از این ابزار برای مراکز دانشگاهي در دسترسی غنسخه

ستخراج   ستخراج اینگدنه داده  .از منابع داده را ندارند "(event data) های رخدادیداده"هیچکدام از این ابزارها قابلیت ا سط  ا ها باید تد

  .، صدرت پذیرد(های مرجع )منبع و منشاء دادهده در سیستمهای صدور داافزارهای مختص استخراج داده و یا با است اده از قابلیتنرم

  

 ها و سؤاالت تحقیقاتی متداولچالش -۵

 (Noise and Incompleteness) رکوردهای مخدوش و ناقص  -۵-۱   

بعندا  مثال  تداند دالیل مختل ي داشببته باشببد مي event log همانطدر که قبالً هم اشبباره شببد، وجدد رکدردهای نادرسببت و معیدب در

در هنگام    (process instance) یفرآیند های  نمدنه  های سبببخت افزاری و یا وجدد نقص در   افزار، اشبببتباهات کاربر، نقص   عملکرد بد نرم 

 ای به نام ندیز  علت مخدوش بدد  برخي از رکدردها وجدد پدیده       .باشبببند  اسبببتخراج اطالعات، از جمله عدامل وجدد اینگدنه رکدردها مي      

(noise)  باشببد که این ندع رکدردها نباید با سببایر رکدردهای نادرسببت مدجدد در مي event log در واقع ندیز به  .در یک گروه قرار گیرند

 افزایش به منجر ها در نهایت وجدد ندیز در داده .اند اما رفتارهای غیرعادی و نادری دارندهایي اشببباره دارد که به درسبببتي ثبت شبببدهرکدرد

https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-process-instance
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اما این مدضببدع  .کاوی باید تدانایي اداره و یا فیلتر کرد  ندیز را داشببته باشببندفرآیند رویکردهای بنابراین .گرددمي فرآیند مدل در پیچیدگي

شتر مدرد بحث قرار گیرد چراکه ندیز از لحاظ  بای ست که یک پروژه      "نقش"و  "م هدم "د بی سته به هدفي ا انداع مختل ي دارد که ندع آ  واب

ای از رفتارهای  در عین حال که برای کاهش پیچیدگي در مدل بازسببازی شببده، احتمال نیاز به اسببتخراج چکیده .نمایدکاوی دنبال ميفرآیند

، از  فرآیند ی دد دارد، باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که رفتارهای غیرمعمدل و همچنین سبببایر رفتارهای خارج از حدزه           غیرمعمدل وج

ستند که در مباحث  جنبه سي تبعیت "های کلیدی ه سي مطابقت "و  "برر ست اده قرار مي  "برر تدا  حال باید دید که چگدنه مي .گیرندمدرد ا

سایر رک  ساخت)؟(   ندیز را از  ست و معیدب، متمایز  ست که این ندیزها برای هر پروژه       .دردهای نادر شده الزم ا سؤال مطرح  از اینرو با تدجه به 

 .بصدرت جداگانه مدرد بررسي قرار گرفته و اداره شدند

شده نمي  event log رفتاری که در  ست اده قرار گیرد  فرآیندتداند برای کاوش در یک مدل ثبت ن های  طرف دیگر ماهیت مدل از .مدرد ا

 ۴در تصدیر شماره  .دهد است را مي ثبت شده  event log ی رفتارهای بسیار بیشتری نسبت به آنچه که در   ای است که اجازه ی بگدنهفرآیند

شاهده کردیم که مدل   صدیر به تعداد نامحدودی از ترتی     فرآیندم شده در این ت ست که  این دهد،مي اجرا یاجازه ها نمایش داده   در حالی

event log   مدرد 5تنها شامل (case)   مسیر  3با (trace)  ی بیش از حد داده دری ذخیرهندیز به مشکل بالقده  .باشد مختلف مي event 

log   شاره دارد در حالیکه شکل کمبدد داده مي  "(incompleteness) نقص داده"ا شد بیانگر م صدر اینکه   .(too little data) با  یک ت

event log  کاوی در حال اجرا فرآیندی هنگامي که یک پروژه .ی اشتباهي است  شدد، فرضیه  را شامل مي  فرآیندمامي اجراهای ممکن یک ت

 .مناس  و کارآمد بمنظدر کشف ساختار کنترل جریا  اصلي، اطمینا  حاصل کرد event log باشد باید از وجدد و در دسترس بدد  یکمي

 هاهای رقابت کیفی مدلمعیار -۵-۲   

 :تدا  از چهار معیارکی ي اصلي است اده نمددهای بازسازی شده، ميفرآیندهای مختلف در برای تعیین میزا  کی یت جنبه

 .باشدمي event log بیانگر تدانایي یک مدل در پیمایش مجدد تمام رفتارهای ثبت شده در یک (fitness) تناس 

 .دارد را( نظر مدرد) شده مشاهده رفتار تشریح تدانایي که است مدلي ترینساده با معناست که ارجحیت به این  (simplicity)سادگي

ت اوت زیادی دارند، اجازه عمل  event log نیازمند این اسببت که مدل به رفتارهایي که با رفتارهای ثبت شببده در (precision) دقت

 .ندهد

ی نباید منحصبببراً محدود به نمایش رکدردهای مربدط به رفتارهای           فرآیند یک مدل    به این معناسبببت که    (generalization)عمدمیت 

های مشببخص اسببتخراج نمدده و }در سببایر   فرآیندای از رفتارها را از نمدنه گردد، بلکه این مدل باید بتداند چکیده event log  مدجدد در

 .ها{ تعمیم دهدنمدنه
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 ابعاد کی یت - 6شکل 

شکل    شده، معیارهای کی یت به رقابت با یکدیگر مي  6همانطدر که در  ست که وجدد تمامي این   .پردازندنمایش داده  این امر به این معنا

دقت بسببیار   3در شببکل  به عندا  مثال مدل نمایش داده شببده .معیارها بطدر کامل در کنار یکدیگر بصببدرت همزما  امکا  پذیر نمي باشببد

سایر رفتارها که در باالیي را نمایش مي ستگي   "دهد اما این مدل وجدد ندارند اجازه عمل نمي log دهد چرا که به  شای  ضعی ي  "مطلدبیت و 

ادر به پیمایش  باشببد زیرا قبیانگر یک برازش کامل مي ۴نمایش داده شببده در شببکل  مدل .ندارد را  مدردها تمام پیمایش تدانایي چراکه دارد

باشببدب اما در عین حال از دقت ضببعی ي برخددار اسببت چراکه به تعداد نامحدودی از   مي event log مدجدد در (case) تمامي مدردهای

کاوی( و   فرآیند خروجي )با تدجه به خروجي مدرد نظر     .دهد ی اجرا ميباشبببند نیز اجازه    مدجدد نمي event log های اجرا که در  ترتی  

ست اده  همچنین سازی  فرآیندهای های آینده از مدلا ست برای هر پروژه شدهب مي  باز س  از معیارهای کی یت  فرآیندی بای کاوی به تدازني منا

 .دست یافت

 event log تعیین کیفیت و برچسب گذاری  -۵-۳

 .اندشبببده بازسبببازی و گرفته رقرا کاوش تحت که اسبببت یفرآیند هایمدل ها عامل اصبببلي تعیین کننده کی یت event log کی یت

ستم    س  و کار  فرآیندهای سی ستم    ک سی شترین کی یت را ارائه مي event logهای مدیریت جریا  کار، و  صلي این   .دهندهایي با بی تمرکز ا

ستم   شتیباني و مکانیزه سی سازی داده  های کس  و کار مي فرآیندسازی اجرای  ها بر پ شد و از اینرو ذخیره  با   (event data) های رخدادیبا

های استخراج عمدماً داده .کاوی است اده نمددفرآیندتدا  بمنظدر ها ميها بسیار محتمل استب که از این دادهباال تدسط اینگدنه سیستمکی یت 

 .ها را ارائه دهندevent log های مدجدد درتدانند کی یتي همانند داده، نميERPهای شده از سیستم

 به مدردهای event log بیانگر این اسببت که رخدادهای مدجدد در یککاوی فرآیندهای رایج ی بنیادی در ارتباط با روشیک فرضببیه

(case) {  } شا شت  متنافر ستگي به    .اندشده  نگا ضیه ب مدجدد دارد و همچنین اینکه آیا این رخدادها واقعاً    event log  کی یت اما این ق

هایي که ها، معمدالً دادههای تراکنشي در سازما اصلي دادهبعندا  یکي از منابع  ERP هایسیستم .مدرد نظر هستند یا خیر case مربدط به

و    Ferreira تدسط  "های رخدادیبرچس  گذاری داده "های جال  برای یکي از روش .کنندرخدادها را به مدردها نگاشت کنند، ذخیره نمي 

https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management-system
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management-system
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-erp
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Gillblad  تداند مدرد تأمل وبررسي قرار  محتمل است که مي  یکي دیگر از رویکردهای "ی نرم افزار کاربردیحیطه"بررسي   .رائه شده است  ا

شي را ارائه نمدده  Müller-Wickop و  Gehrke.گیرد س   اند که تدانایي کارکرد  با الگدریتم کاو شده را دارد و   رخدادهای برچ گذاری ن

صر ب رد مدجدد در داده       نحده شاخص و منح ساختارهای  ست که از  صدرت ا ست اده نمدده و در نهایت از این  ی عملکرد این الگدریتم به این ها ا

 .نمایدکاوش، رخدادها را به مدردها نگاشت مي فرآیندطریق و در طي 

 ی پیچیدهفرآیندهای مدل -۵-۴

های دنیای واقعي عمدماً از فرآیند .گذارندای را به نمایش ميی بسببیار سبباده فرآیندهای ، مدل3و  2های های ارائه شببده در شببکل مثال

های  تداند منجر به مدلمي -نمایش داده شده است 7همانطدر که در شکل -ها فرآیند نمایش گرافیکي اینگدنه .ي بیشتری برخدردارندپیچیدگ

 :گردندشا  به دو گروه اصلي تقسیم ميی پیچیده با تدجه به فاهر درهم تنیدهفرآیندهای مدل .بسیار پیچیده و نام هدم گردد

 (lasagna) های الزانیافرآیند

 (spaghetti) های اسپاگتيفرآیند

 .باشدهای اصلي و همچنین یکي از مدضدعات تحقیقات اخیر ميکاهش پیچیدگي، یکي از چالش

 

 پیچیده فرآیندمثالي از یک مدل  -7شکل 

 (Concept Drift) انحراف مفهوم  -۵-۵ 

سازی فرآیندزمانیکه  صدر بدجدد مي   مي ها کاوش و باز شت زما   فرآیندآید که این شدند معمدالً این ت سي  تحت که مادامي و ها با گذ  برر

شد       .کنندثبات خدد را ح ظ مي دارند قرار شکل نبا سئله به این  ست که م ست در یک بازه  فرآیندیک  .اما ممکن ا شخص،  ممکن ا ی زماني م

شد    شته با سئله   .عملکرد مت اوتي دا ضیه  با ارتباط در .دارد نام " م هدم  انحراف"این م س  و کار  هایفرآیند ثبات" یفر اخیراً تحقیقي  "ک

ست که به معرفي رویکردهای برخدرد با     شده ا ساده از این رویکردها را به  کاوی ميفرآیندی در زمینه "انحراف م هدم"انجام  پردازد و نمایي 

 .گذاردنمایش مي
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 کاوی( اطمینا  حاصل کرد؟فرآیندرقراری تداز  میا  معیارهای کی یت )در چرا باید از ب :E سؤال مطالعاتي

 نتیجه گیری -۶ 

س  و کار فرآیندمدیریت کاوی و های دادهکاوی همانند یک پل ارتباطي عمل نمدده و حدزهفرآیند افزایش  .سازد را باهم مرتبط مي های ک

ستم  ساز یکپارچه سی شتیباني و مکانیزه ی  ستر مدرد نیاز برای انداع روش  سازی اجرای تراکنش های اطالعاتي بمنظدر پ س  وکار، ب های  های ک

ستم    از داده .سازد تحلیل داده را فراهم مي سی شده در  سازی مدل های اطالعاتي ميهای ذخیره  س  و    فرآیندهای تدا  بمنظدر کاوش و باز ک

ست اده نمدد  ستند برای حدزه ها بنیا  و پایهین مدلا .کار ا سي    فرآیندافزاری از قبیل: تحلیل های مختلف و متندع نرمای ه سازی، برر ، بهینه 

در این  .باشندکاوی ميفرآیندی ای در حدزههای کاوش از عناصر پایهی و الگدریتمفرآیندهای ها، مدلEvent log  .تبعیت و بررسي مطابقت

 .افزاری اصلي و همچنین ابزارهای مدجدد و مرتبط با آنها به اختصار تشریح شدهای نرمکاوی و حدزهفرآیندی مقاله م اهیم ضرور

شببدد و البته این نکته را هم باید در نظر داشببت که هنگام اسببت اده از کاوی همچنا  بعندا  یک مبحث تحقیقاتي ندپا شببناخته ميفرآیند

اگرچه برخي از  .(...با آ  را نیز مدرد بررسببي قرار دهیم )ندیز، تدزیع مناسبب ، معیارهای رقابت کی ي و باید سببایر م اهیم مرتبط  کاویفرآیند

هندز نیاز به    "انحراف م هدم"ای بنام  های کاوش شبببده، و پدیده     های از قبیل برچسببب  گذاری رخدادها، کاهش پیچیدگي در مدل          حدزه

 .های کس  و کار باشندفرآیندتدانند منبعي غني برای مدیریت مؤثر رهای مدجددميتحقیقات بیشتری دارندب اما مجمدعه متدها وابزا

 هابازبینی سؤاالت و پاسخ  -۷

 BPM کاوی وتوان آنرا بعنوان یک پل ارتباطی میان دادهکاوی چیسؤؤت و چرا میفرآینددلیل اهمیت : A سؤؤؤال مطالعاتی

 تعریف کرد؟

 فرآیندهای اطالعاتي بمنظدر تسببهیل و بهبدد های ذخیره شببده در سببیسببتم   بعندا  یک رویکرد مهم{ از داده}هدش تجاری  :پاسببخ

صمیم  ست اده    "(information overflow) اطالعات سرریز " و  "(data explosion)ان جار داده "هایي نظیر گیری و غلبه بر چالشت ا

کاوی  های دادهکاوی از تکنیکفرآیند .دهدها و الگدها مدرد تحلیل قرار ميها را بمنظدر کشف رابطه است که داده  کاوی عملیاتيداده .نمایدمي

 .سازدهای کس  و کار را امکانپذیر ميفرآیندی جدید بمنظدر بهبدد هاکس  و کار بهره برده و است اده از روش فرآیندی مدیریت در حیطه

ست و این عوامل چگونه با     (trace)و مسیر  (event)، رخداد(case)  د، مورevent log تفاوت میان :B سؤال مطالعاتی  چی

 شوند؟یکدیگر مرتبط می

 :پاسخ

Event log ایست از رخدادهامجمدعه. 

 .باشداجرا شده مرتبط مي فرآینددادهاست که با یک نمدنه ، رکدردی از رخ(case) مدرد

 .کندرخداد، رکدردی است که اجرای یک فعالیت را ثبت مي

 .تعلق دارد "مدرد"، ترتیبي است از رخدادهای ثبت شده که به یک "مسیر"یک 

http://bpms.rayvarz.com/
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-business-intelligence
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-business-intelligence
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ی یک تدانند در بر دارندههای مختلف ميcase بطدر معمدل .باشد مي "مسیر "دارای یک  case هر .شدند ها نگاشت مي case رخدادها به

 .مسیر مشترک باشند

 کنند؟ی متفاوتی تولید میفرآیندهای های کاوش، مدلچرا هر کدام از الگوریتم :C سؤال مطالعاتی 

های مت اوتي  شکاوی از روفرآیندهای هرکدام از الگدریتم .کاوی به طراحي آ  بسببتگي داردفرآیندیا خروجي یک الگدریتم  نتیجه :پاسببخ

ست اده مي  شند  (deterministic) تدانند جبریها مياین الگدریتم .نمایندبرای کاوش ا تدانند از ها ميهچنین این الگدریتم .یا غیر جبری با

های مدل  ا زب  .با تدجه به روش مدرد اسببت اده، نتایج مت اوت خداهند بدد .اسببت اده نمایند "(heuristic) اکتشببافي"  ویا "ژنتیک"روش 

ستند که تندع زیادی دارند    ست اده مي   های مدلکاوی از زبا فرآیندهای الگدریتم .سازی از دیگر عداملي ه نمایند و  سازی مختلف و مت اوتي ا

 .کنندی مت اوتي تدلید ميفرآیندهای در نتیجه مدل

  

 .تفاوت میان بررسی تبعیت و بررسی مطابقت را شرح دهید :D سؤال مطالعاتی

یت، تحلیلي است  تبع بررسي  .مدرد نظر نیستند  فرآیندهایي است که منطبق با مدل  فرآیند هدف از بررسي مطابقت شناسایي نمدنه    :پاسخ 

معمدالً  "قدانین تبعیت"رعایت  .شببدد یا خیرتبعیت و پیروی مي "(rule) (فرآیندقدانین مدجدد در )قدانین "کند که آیا از که مشببخص مي

ها، مدرد بررسي  ی را بمنظدر مشخص کرد  میزا  اثر بخشي این کنترل  فرآیندهای ها و نمدنهتدا  مدلمي .گرددها تضمین مي تدسط کنترل 

 .قرار داد

  

 کاوی( اطمینان حاصل کرد؟فرآیندچرا باید از برقراری توازن میان معیارهای کیفیت )در  :E سؤال مطالعاتی

سخ پ ستیا  :ا ست   عمدماً در دنیای واقعي، د شند، امری غیرممکن ا ی هر پروژه .بي به معیارهای کی یتي که متنافر با معیارهای مدرد نظر با

شرایط محیطي مت اوتي دارد و اهداف مت اوتي را دنبال مي فرآیند سایي       .کندکاوی  شنا شرایط محیطي باید در ابتدای هر پروژه  این اهداف و 

س  هرکدام از معیارهای کی یت  .شدند  شرایط و اهداف ارزیابي گردد میزا  تنا باید   (در نهایت رویکردی )رویکرد کاوش .، باید با تدجه به این 

 .انتخاب گردد که منجر به تداز  مطلدب این معیارها گردد

 


