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چکیده
در سازمانها و شرکتهاي بزرگ که از سیستمهاي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ( )BPMSبهره ميبرند ،در هر لحظه با توجه به
قوانین باالدستي و شرایط بازار ،ممکن است در فرآیندهاي کسب و کار تغییرات رخ دهد .این تغییرات گاهي به صورت آني و گاهي به
صورت تدریجي روي سیستم اعمال ميگردد .شناسایي به موقع این تغییرات ميتواند در تصمیمگیري بهتر مدیران سازمان اثر گذار باشد.
تجزیه و تحلیل سابقهي رویدادها در این سیستمها ،امکان شناسایي تغییرات ایجاد شده در فرآیندهاي کسب و کار را به صورت خودکار
فراهم مي کند .به این تغییرات در فرآیندها به اصطالح رانش مفهوم در فرآیند کسب و کار گفته ميشود .استخراج رانش مفهوم اشاره
دارد به شناسایي محل و نوع تغییراتي که در طول زمان در فرآیندهاي کسب و کار یا به طور کلي در سابقهي روبداد رخ داده است .در
این مقاله یک روش ابتکاري با معرفي یک تابع فاصله اصالح شده ،براي شناسایي محل و زمان ایجاد رانش مفهوم ارائه ميشود .آزمایشهاي
انجام شده بر روي  72پایگاه دادِگان موجود در پیشینهي پژوهش که شامل  648رانش مفهوم در  12نوع مختلف است ،نشان ميدهد
روش پیشنهادي  98/18درصد از رانشها را تشخیص ميدهد درحالي که روش پیشنهادي نسبت به بهترین روش موجود بسیار سریعتر
است.
واژگان کلیدی :مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ،شناسایي تغییرات در فرآیند ،رانش مفهوم ،فرآیندکاوي
-1

معاصر ،عموماً فرآیندها را پایدار در نظر ميگیرند ،در صورتیکه
امروزه در واقعیت فرآیندهاي کسب و کار در طول زمان و در
فواصل مختلف ممکن است دستخوش تغییر و تحول شوند.
این تغییرات به دالیل مختلفي همچون تغییر در قوانین
سازمانها ،شرایط فصلي ،تغییر در عرضه و تقاضا ،تعادل
بارِکاري ،تعدیل نیرو و یا بروز بالیا و فجایع طبیعي صورت
ميگیرد .این تغییرات ممکن است در طول زمان تاثیرات
عمیقي بر روي کارایي فرآیندهاي سازماني بگذارند ،به همین
دلیل شناسایي محل وقوع و دلیل این تغییرات ،براي مدیران
سازمانها از اهمیت ویژهاي برخوردار است .به این نوع تغییرات
در اجراي فرآیندهاي کسب و کار که در طول زمان باعث

مقدمه
رویداد 1در

سیستم هاي مدیریت
تجزیه و تحلیل سابقهي
فرآیندهاي کسب و کار( )BPMSیکي از محبوبترین
تحقیقاتي است که در این حیطه انجام ميشود .یکي از این
تحقیقات فرآیند کاوي است .فرآیند کاوي به دستهاي از
تحقیقات بر روي سابقهي رویداد تمرکز دارد که هدف اصلي
آنها استخراج2مدل فرآیند ،سازگاري یا تطبیق3مدل استخراج
شده با سابقهي رویداد و بهبود و توسعه مدل 4موجود مي-
باشد[ ]1الگوریتمهاي زیادي براي استخراج فرآیند از سابقهي
رویداد وجود دارد که از آن دسته ميتوان الگوریتمهاي آلفا،
آلفا ،+آلفا ،++آلفا ، #ابتکاري ،نام برد .تکنیکهاي فرآیند کاوي

2Discovery

نویسنده مسئول :مهدي یعقوبي m.yaghoubi@gu.ac.ir
log

3Conformance

checking
4Enhancement of process models

1Event
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تغییراتي در سابقهي رویداد ميشود ،رانش مفهوم5ميگویند.
رانش مفهوم در فرآیند ميتواند به صورت تدریجي ،ناگهاني،
افزایشي و مقطعي صورت بگیرد[ .]2در تغییرات ناگهاني،
فرآیند جدید جایگزین فرآیند موجود ميشود و معموالً در
مواقع اضطراري یا با تغییر قوانین صورت ميگیرد .در تغییرات
تدریجي نیز فرآیند موجود توسط فرآیند جدید جایگزین مي-
شود اما برخالف تغییر ناگهاني ،در اینجا هر دو فرآیند براي
مدت زماني با هم در حال اجرا هستند و سپس فرآیند پیشین
به تدریج کنار گذاشته ميشود .در تغییرات افزایشي تغییرات
به صورت مرحله به مرحله انجام ميشود و در تغییرات مقطعي،
تغییرات براي مقطع زماني کوتاهي اعمال ميشود و دوباره به
روال قبلي برميگردد .در شکل ( )1انواع رانشهاي مفهوم
(تغییرات) بین دو مفهوم (گونهي فرآیند کسب و کار)  C1و C2
به تصویر کشیده شده است .شناسایي انواع رانش و تفکیک هر
یک از آنها از چالشهاي اصلي در شناسایي رانش مفهوم است.
در روشهاي موجود توجه روي شناسایي رانشهاي ناگهاني
است و دقت شناسایي در انواع دیگر نسبت به رانشهاي
ناگهاني کمتر است.

(الف) مقطعی

(ب) تدریجی

(ج) افزایشی

گرفته است [ ]3-6با این حال ،این مسایل به عنوان بخشي از
مراحل فرآیند کاوي مورد توجه قرار نگرفته است .اگر چه
تجربیات بدست آمده در داده کاوي و یادگیري ماشین در فرآیند
کاوي قابل استفاده است ،اما پیچیدگي هاي ساختار فرآیند
مانند ساختارهاي انتخابي 6،حلقه ،هم روندي ،انصراف 7و
انتخابهاي مشروط( 8وابسته به انتخابهاي قبلي در اجراي
فرآیند) چالشهاي زیادي را در استخراج رانش مفهوم از سابقه-
ي رویداد ایجاد ميکند.
همانطور که گفته شد ،فرآیندها ممکن است به منظور تطبیق
با تغییرات محیطي و شرایط جدید ،دچار تغییر شوند .براي
مثال ،شرکتهاي مسافرتي در فصول مختلف در فرآیند فروش
خود دچار تغییر ميشوند .بنابراین سازمانها براي رسیدن به
عملکرد بهتر باید بتوانند به خوبي با تغییرات محیطي تطبیق
یابند .رانش مفهوم زماني رخ ميدهد که فرآیند در هنگام اجرا
دچار تغییر شود .نیاز به مدیریت این تغییرات ،محققان را بر آن
داشته که روشها و ابزارهاي گوناگوني جهت تحلیل کسب و
کار و شناسایي تغییرات فرآیند ارائه دهند .تا کنون روشهاي
مختلفي براي شناسایي رانش مفهوم در فرآیندهاي کسب و کار
با استفاده از سابقهي رویداد ارائه شده است که هر کدام از آنها
قادر به شناسایي دسته خاصي از تغییرات ميباشند .تحلیل
تغییرات در فرآیندهاي سازماني از اهمیت بسیار باالیي برخوردار
است ،زیرا ميتواند به شناسایي تغییرات و بهبود اجراي
فرآیندها ،یک دیدگاه صحیح از اجراي فرآیندها در هر بازه زماني
بدست آورد و در نهایت باعث بهبود عملکرد سیستم خواهد شد.

(د) ناگهانی

شکل  -1انواع رانش مفهوم از نظر اثر تغییر در سابقهی رویداد در
طول زمان []2

 -1-1رانش مفهوم

 2_1عوامل ایجاد رانش مفهوم در فرآیندها

فرآیندکاوي یکي از مسائل مورد توجه در  BPMSاست که هدف
آن استخراج مدل فرآیند از سابقهي رویداد است .مدل فرآیند
شامل ساختارهاي همزماني ،انتخابي ،توالي و حلقهها است که
اجراي آن به شکل دنبالهاي از رویدادها در سابقهي رویداد
ذخیره مي شود .در حالي که شناسایي و استخراج رانش مفهوم
مسئلهي پیچیدهتري است و هدف آن کشف تغییرات رخ داده
در ساختار مدل فرآیند است که باید با آنالیز و تحلیل داده هاي
ذخیره شده در سابقهي رویداد کشف شود .استخراج رانش
مفهوم نیز یکي از مسایل پر طرفدار در شاخههاي مختلف هوش
مصنوعي است و در داده کاوي به عنوان یک مسئله رایج هم به
صورت یادگیري با نظارت و هم بدون نظارت مورد مطالعه قرار
drift

ماراجي و همکاران [ ]7عوامل تغییر فرآیند را معرفي کردند و
این عوامل را با  12الگو متفاوت طبقه بندي کردند ،در جدول()1
لیست این عوامل ذکر شده است .ماراجي این عوامل را در سه
گروه درجي( ،)Iانتخابي( )Oو تغییر ترتیب( )Rدستهبندي کرد
و بر هر یک از عوامل جدول ( )1چهار فایل پایگاه دادِگان با
اندازه هاي  5000 ،7500 ،10000و  2500پیمایش9با استفاده
از تکنیک هاي شبیه سازي روي فرآیند درخواست وام
(شکل( ))2ایجاد کرد و  6فایل دادِگان ترکیبي نیز از ترکیب
عوامل هر دسته ایجاد کردند که در مجموع  72فایل دادگان
( 12عامل اصلي و  6عامل ترکیبي در  4اندازه مختلف) توسط

5Concept

Choice

6Choice

8Non-free
9Trace

7Cancelation
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شکل  -2فرآیند درخواست وام جهت ایجاد پایگاه دادگان[]7

ماراجي و همکاران ایجاد شد .در هر فایل دادگان 9 ،رانش
مفهوم به صورت عمدي ایجاد شده است که در مجموع 648
رانش مفهوم را شامل ميشود .پایگاه دادگان ماراجي در مقاالت
بعدي مورد توجه نویسندگان و محققان قرار گرفت و محققان
براي آزمایش روشهاي خود از آن استفاده کردند.
ردیف

اختصار

شرح

1

حذف یا ایجاد یک بخش در
فرآیند

re

2

قرار دادن یا خارج کردن یک
بخش در انشعاب شرطي

cm

3

تکرار دوتایي یک بخش

cp

4

قرار دادن یا خارج کردن یک
بخش در انشعاب موازي

pm
rp

5

تعویض یک بخش از فرآیند

6

جابجایي دو بخش

sw

7

ایجاد حلقه رو یک بخش یا
حذف حلقه

lp

8

ایجاد پرش از روي یک بخش
یا حذف پرش

Cb

9

تغییر در فراواني انشعاب
انحصاري

Fr

10

همگام سازي دو بخش

cd

11

تغییر دو بخش از انتخاب
انحصاري به توالي و بالعکس

cf

12

تغییر دو بخش با اجراي موازي
به توالي و بالعکس

pl

دو بردار ویژگي براي هر پنجره ایجاد ميشود و از یک تابع
فاصلهي جدید(معرفي شده در این مقاله) با عنوان 10symgTest
استفاده ميشود که منجر به استخراج بهتر رانش مفهوم در
فرآیندهاي کسب و کار ميشود.
 -2پیشینه پژوهش
سیستمهاي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار به گونهاي طراحي
شدهاند که امکان تغییر در فرآیندهاي کسب و کار را به سادگي
براي کاربران فراهم ميکند .این تغییرات به صورت مداوم در
پاسخ به عوامل خارجي مانند اسناد باالدستي ،قوانین و مقررات
جدید ،شرایط بازار ،تغییر در تقاضاي مشتریان ،تغییرات فصلي
و سال مالي به وجود ميآید .برخي از این تغییرات با اطالع قبلي
و مستند ميباشد ،ولي برخي از آنها بدون آگاهي و گاهي به-
صورت سهوي به موجود ميآیند و بعد از گذشت مدتي به عنوان
یک تغییر هنجار در سیستم باقي ميمانند .برخي از این تغییرات
ممکن است در کد منبع سیستمهاي اطالعاتي خارج از مدل
فرآیند ایجاد شود که ناشي از نبودن امکان یا عدم پشتیباني
سیستم مدیریت فرآیند باشد .اگرچه پژوهشهاي زیادي براي
شناسایي فرآیندها از سابقهي رویداد انجام شده است[]9 ،8
ولي اکثر پژوهشهاي انجام شده فرض ميکنند فرآیند در طول
دوره اي که اجرا شده است تغییري در آن رخ نداده است []10
در حالي که عبارت رانش مفهوم در فرآیند یک اصطالح شناخته
شده است و شناسایي آن قبل از استخراج فرآیند ميتواند باعث
بهبود فرآیند کاوي و ارائه فرآیندهاي مستخرج شده قابل
 11شود [.]11-14
انطباقتر
گوندر و همکاران [ ]15براي شناسایي تغییرات در فرآیند از
سابقهي تغییرات در مدل فرآیند استفاده شده است این بدان
معناست که نویسندگان از یک دانش باال دستي براي شناسایي
تغییرات استفاده کردهاند و در واقع امکان شناسایي تغییراتي که

گروه

درجي ()I

انتخابي ()O

تغییر
ترتیب()R

جدول  -1عوامل ایجاد رانش مفهوم در فرآیندها[]7

در این مقاله ،از یک روش رایج جهت استخراج رانش مفهوم از
سابقهي رویداد استفاده ميشود که با حرکت دو پنجره با اندازه
یکسان و ثابت اطالعات دو بردار ویژگي را از دو ناحیه کنار هم
در سابقهي رویداد استخراج ميکند ،سپس به یک روش ابتکاري
Goodness of fit Test

11
Fitness

10
Symmetric
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آماري «اجرا» در سابقهي رویدادها از روابط دوتایي بین
رویدادها که در الگوریتم آلفا +معرفي شده بود براي شناسایي
رانش مفهوم استفاده کردند .این روابط دوتایي شامل هم
روندي 13،تقدم-تاخر  14،حلقه به خود15و حلقه به طول دو16
(دوتایي) ميباشد .استوار و همکاران در ادامهي تحقیقات خود
[ ]13با معرفي درخت فرآیند و استخراج درخت فرآیند در دو
پنجرهي ارجاع و تشخیص به جاي استخراج مدل فرآیند ،دقت
و سرعت روش خود را بهبود دادند که باعث شد به دقت 99/74
درصدي دست یابند.
آکورسي و همکاران [ ]19و هومپز و همکاران [ ]20هم از
روشهاي متفاوتي براي شناسایي رانش مفهوم استفاده ميشود.
آنها از خوشهبندي پیمایشها و محاسبهي فاصلهي هر جفت
رویداد در هر پیمایش استفاده کردند .در حقیقت ساختار فرآیند
در قالب محل قرار گرفتن هر رویداد در پیمایش در روش آنها
مورد توجه قرار گرفت .در روش آنها هم مانند روش بوز و
همکاران اندازهي پنجره باید توسط کاربر تنظیم ميشد .کارمونا
و همکاران [ ]12یک روش بالدرنگ با توانایي آموزش را براي
شناسایي رانش مفهوم ارائه شد .در روش آنها اندازهي پنجره
طبق یک الگوریتم یادگیري تخمین زده ميشد سپس یک
پنجرهي انطباقي با استفاده از پارامتر بدست آمده نقاط رانش
مفهوم را شناسایي ميکرد.

مستند سازي نشده است در روش آنها وجود ندارد و صرف ًا
تغییرات مدل فرآیند (نه اثر تغییرات در اجراي فرآیند) مورد
بررسي قرار گرفته است.
بوز ( )Boseو همکاران [ ]16تنها با بررسي سابقهي رویدادها
توانستند محل رانش مفهوم در فرآیند را شناسایي کنند .آنها
براي شناسایي محل رانش هم از ویژگيهاي محلي و هم از
ویژگيهاي عمومي رویدادها استفاده کردند ،با این حال قادر به
شناسایي همه انواع رانش مفهوم در فرآیند نبودند .از طرف دیگر
در روش آنها الزم بود ،کاربر پارامتري را تحت عنوان اندازهي
پنجره تنظیم کند تا رانش مفهوم به درستي شناسایي شود در
حالي که تنظیم این پارامتر نیاز به یک دانش اولیه در مورد
سابقهي رویداد ورودي دارد ،در روش آنها میزان دقت نتایج
بسیار به پارامتر اندازهي پنجره وابسته بود.
ماراجي و همکاران [ ]7براي رفع مشکل بوز از یک پنجرهي
انطباقي براي شناسایي رانش مفهوم استفاده کردند .در روش
آنها از آزمون آماري  G-testبر روي دو پنجره استفاده ميشود،
یک پنجره ،به عنوان پنجرهي ارجاع و دیگري به عنوان پنجرهي
تشخیص ،در هر کدام ،تعدادي از پیمایشها12موجود در سابقه-
ي رویداد مورد بررسي قرار ميدهند و تفاوت در توزیع آماري
دادهها مالک اصلي تشخیص رانش مفهوم در پنجرهي تشخیص
است.
مارتجوشو ( )Martjushevو همکاران [ ]14مانند ماراجي از ایده
پنجره انطباقي استفاده کردند و الگوریتمي را تحت عنوان
 Change Pointمعرفي کردند .آنها الگوریتم خود را براي
شناسایي رانشهاي مفهوم تدریجي توسعه دادند .سیلیگر
( )Seeligerو همکاران [ ]17از الگوریتم  Change Pointاستفاده
کردند و براي استخراج ویژگيهاي پنجره هاي ارجاع و تشخیص
از ویژگيهاي گراف مدل فرآیند استخراج شده در هر پنجره
استفاده کرد و براي آزمایش الگوریتم خود از پایگاه دادگان
ماراجي استفاده کرد و به دقت شناسایي  94/66درصد دست
یافتند.
استوار ( )Ostovarو همکاران [ ]18یک مفهوم سطح باالتر به
عنوان «اجرا» تعریف کردند ،این مفهوم به معناي مجموعه از
پیمایشها است که در اجراي فرآیند کسب و کار ،با هم به
صورت موازي اجرا شوند .استوار و همکاران عالوه بر اطالعات

سیستمهاي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ( )BPMSحداقل
شامل سه بخش اساسي هستند .یک بخش شامل یک ویرایش-
گر گرافیکي قدرتمند براي طراحي مدل فرآیند است و بخش
دوم که ميتوان مهمترین بخش این سیستمها دانست موتور
اجراي فرآیند سازماني است و بخش سوم آن تحلیل و بهینه
سازي اجراي فرآیندها ميباشد .در سازمانهایي که از BPMS
براي مدیریت و ادارهي سیستمهاي اطالعاتي خود استفاده مي-
کنند ،هر فرآیند براي پاسخ دهي به یک درخواست مشتري یا
یک درخواست از سایر بخشهاي سازمان طراحي ميشود .با
ایجاد یک درخواست ،از مدل فرآیند مربوطه با آن درخواست
یک نمونه فرآیند17ایجاد ميشود و این نمونه فرآیند در موتور
اجراي فرآیند اجرا ميشود .در جریان اجراي یک فرآیند
مجموعهاي از رویدادها رخ ميدهد که مهمترین آنها ایجاد یک
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دلیل وجود حلقه روي کار  𝑡7ميتواند به صورت تئوري بینهایت
گونه تولید کند.

کار ،تخصیص یک کار به منبع(نیروي انساني) ،شروع انجام کار
و اتمام کار مي باشد و دنباله اي از این رویدادها به صورت یک
یا چند فایل که غالباً به دو فرمت  XESیا  MXMLاست به
عنوان سابقهي رویداد ذخیره ميشوند .تحلیل سابقهي ایجاد
شده از اجراي فرآیندها پیشین ميتواند باعث بهبود و بهینه
سازي اجراي فرآیندهاي آتي شود .یکي از این موارد ميتواند
شناسایي رانش مفهوم در سابقهي رویداد باشد .در ادامه قبل از
بیان ایدهي اصلي این مقاله الزم است برخي از مفاهیم موجود
در این زمینه را تعریف کنیم.

〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡3 . 𝑡5 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡8
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡5 . 𝑡7 . 𝑡4 . 𝑡6 . 𝑡8
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡3 . 𝑡5 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡7 . 𝑡8
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡5 . 𝑡3 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡8

گونه 1
گونه 2
گونه 3
گونه 4
⋮
گونه n

 1-3مفاهیم پایه و تعاریف
 1-1-3مدل فرآیند ،سابقه رویداد ،پیمایش ،گونه
مدل فرآیند )𝑑𝑛𝑒  𝑀 = (𝑇. 𝐶. 𝐹. 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡.پنجتایي است که
شامل مجموعهاي از کار18
ها } 𝑛𝑡 …  𝑇 = {𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡3 .است و
مجموعهي مشخصي از راسهاي کنترلي = 𝐶
} 𝑡𝑖𝑙𝑝𝑠𝑅𝑂𝑋  {𝐴𝑁𝐷𝑗𝑜𝑖𝑛 . 𝐴𝑁𝐷𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 . 𝑋𝑂𝑅𝑗𝑜𝑖𝑛 .و دو راس  startو
 endبه عنوان راسهاي شروع و پایان است که در یک گراف
جهتدار )𝐸  𝐹 = (𝑉.به هم وصل شدهاند بهطوريکه = 𝑉
}𝑑𝑛𝑒  𝑇 ∪ 𝐶 ∪ {𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡.و 𝑉 × 𝑉 = 𝐸 که بیانگر تقدم و تاخر
انجام کارها در مدل فرآیند است.
یک سابقهي رویداد  ℒشامل مجموعهاي از پیمایشها = ℒ
} 𝐿𝜏 …  {𝜏1 . 𝜏2 . 𝜏3 .است .که | 𝐿 = |ℒاندازهي سابقهي رویداد

⋮
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡5 . 𝑡3 . 𝑡7 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡7 . 𝑡8
شکل  .3مدل فرآیند تولید ][21

 -1-3ایدهی اصلی
از آنجایي که عاملهاي اصلي رانش مفهوم به نوع تغییر در
فرآیند برميگردد .هر نوع تغییري در فرآیند کسب و کار (به جز
تغییر در احتمال انتخاب انشعاب  )XORدر طول(تعداد
رویدادهاي موجود در پیمایش) پیمایش و دستهبندي گونهي
پیمایش اثر گذار خواهد بود .و باعث تغییر در توزیع و فراواني
گونهها ميشود .در این مقاله براي شناسایي رانش مفهوم از دو
پنجرهي زماني با عنوانهاي پنجرهي «ارجاع» و پنجرهي
«تشخیص» استفاده ميشود .این دو پنجره در طول زمان روي
سابقهي رویداد حرکت ميکنند .طول هر دو پنجره با هم برابر
است و عبارت است از تعداد پیمایشهایي از سابقهي رویداد که
در این پنجرهها قرار ميگیرد .ایدهي اصلي در شناسایي رانش
مفهوم ،تغییر توزیع آماري گونههاي موجود در این دو پنجرهي
ارجاع و تشخیص ميباشد.

یا همان تعداد پیمایشهاي موجود در سابقهي رویداد را
مشخص ميکند .هر پیمایش خود شامل دنبالهاي از رویدادهایي
است که در اجراي یک نمونه فرآیند مربوط به یک درخواست
مشخص در سابقهي رویداد ثبت ميشود .بنابراین هر پیمایش
را ميتوان به صورت 〉 𝑘𝑑𝑒  τ = 〈𝑒𝑎1 . 𝑒𝑏2 . 𝑒𝑐3 . … .نشان داد .در هر
عنصر 𝑎𝑖𝑒 از این پیمایش متناظر با رویدادي که در زمان  iام
روي کار 𝑇 ∈ 𝑎 از فرآیند رخ داده است .از آنجایي که در گراف
 Fميتواند حلقه وجود داشته باشد؛ مقدار 𝑎 در رویدادهاي یک
پیمایش ميتواند تکراري باشد .تابع ∗𝑇 →  𝜌: τرا به عنوان
مسیر حرکت پیمایش 𝜏 روي گراف Fتعریف ميکنیم .پیمایش-
هاي موجود در سابقهي رویداد را ميتوان بر اساس مسیر
حرکتش روي گراف  Fدسته بندي کرد به عبارت دیگر دو
پیمایش  𝜏𝑖 . 𝜏𝑗 ∈ ℒکه )  𝜌(𝜏2 ) = 𝜌(𝜏1یک مسیر یکسان را
روي گراف  Fپیمایش ميکنند؛ در یک دسته قرار ميگیرند در
ادامه این مقاله به هر دسته از پیمایشها یک «گونه» 19مي-
گوییم .به عنوان مثال در شکل( )3اجراي فرآیند تولید [ ]21به

 -2-3شناسایی رانش مفهوم براساس فراوانی گونه
روند کلي روش پیشنهادي در شکل( )4آمده است .در ابتدا ،دو
پنجره با اندازهي یکسان روي سابقهي رویداد حرکت ميکند از
هر پنجره یک بردار از میزان فراواني جفت کارهاي پشت سر هم
داخل پنجره ایجاد ميشود .در این مرحله دو بردار فراواني یا
بردار ویژگي به نامهاي  VRو  VDایجاد ميشود سپس با یک
آزمون آماري یا یک تابع مشخص ،فاصلهي این دو بردار محاسبه
ميشود .با حرکت دو پنجره بر روي کل سابقهي رویداد و
محاسبهي فاصلهي بردارهاي ویژگي ،نمودار تغییرات فاصله
براي کل سابقهي رویداد ایجاد ميشود .سپس در مرحلهي بعد

19
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 -1-2-3محاسبهی فاصلهی دو بردار ویژگی

با تعیین مقدار آستانه ،نقاط رانش مفهوم شناسایي ميشود.
بنابراین با توجه به شکل( )4ميتوان مراحل شناسایي رانش
مفهوم را در روش پیشنهادي به صورت ذیل بیان کرد.
 )1ایجاد دو پنجره با اندازهي  wتحت عنوان پنجرهي ارجاع
پنجرهي
} 𝑖𝜏 …  𝑊𝑅 = {𝜏𝑖−𝑤 . 𝜏𝑖−𝑤+1 . 𝜏𝑖−𝑤+2 .و
تشخیص }  𝑊𝐷 = {𝜏𝑖+1 . 𝜏𝑖+2 . 𝜏𝑖+3 . … 𝜏𝑖+𝑤+1بر روي
سابقهي رویداد بهطوريکه در مجموع  2wپیمایش از
سابقهي رویداد را در بر بگیرد.
 )2استخراج بردار ویژگي براي هر پنجره با شمارش جفت
کارهاي پشت سر هم در گونههاي موجود در هر پنجره به
نامهاي  VRو  VDبه ترتیب براي پنجرههاي ارجاع و
تشخیص
 )3محاسبهي فاصله دو بردار ویژگي بر اساس رابطه( )4در
بخش ( 1-3-3تابع پیشنهادي این مقاله)
 )4تکرار مراحل  1الي  3با حرکت دادن دو پنجره در طول
زمان تا کل پیمایشهاي موجود در سابقهي رویداد مشاهده
شوند و استخراج تغییرات فاصله بردارهاي  VRو VD
 )5محاسبهي مقدار آستانه با استفاده از هیستوگرام مقادیر
فاصلهي بردارهاي ویژگي

در این مقاله براي محاسبهي فاصلهي دو بردار ویژگي از دو
آزمون آماري  χ2و  gTestو فاصلهي زاویهاي دو بردار
(کسینوسي) و یک تابع فاصلهي پیشنهادي استفاده کردهایم که
نتایج آن به صورت تفکیک شده در بخش نتایج گزارش ميشود.
از آنجایي که در تابع فاصلهي پیشنهادي مشابه به آزمون آماري
 gTestاست .آنرا در ادامه  symgTestمينامیم.
(𝑉𝑖𝑅 − 𝑉𝑖𝐷 )2

()1

𝐷𝑖𝑉

()3

()4

∑ = 𝑐ℎ𝑖2_𝑇𝑒𝑠𝑡 = χ
𝑖=1

𝐷𝑖𝑉
)
𝑅𝑖𝑉

()2

𝑛

2

𝑛

( 𝑛𝑙 𝑔𝑇𝑒𝑠𝑡 = 2 ∑ 𝑉𝑖𝐷 .
𝑖=1

𝑅𝑖𝑉 𝐷𝑖𝑉 ∑𝑛𝑖=1
𝐷𝑉 ∙ 𝑅𝑉
=
𝑅
𝐷
𝑛
‖𝑉 ‖ × ‖𝑉 ‖ √∑ (𝑉 𝐷 )2 √∑𝑛 (𝑉 𝑅 )2
𝑖 𝑖=1
𝑖 𝑖=1

𝑅𝑖𝑉
|)
𝜀+

𝐷𝑖𝑉

= )𝜃(cos

𝑛

( 𝑛𝑙| × | 𝐷𝑖𝑉 𝑠𝑦𝑚𝑔𝑇𝑒𝑠𝑡 = ∑|𝑉𝑖𝑅 −
𝑖=1

فاصله دو بردار
مقدار آستانه
نقاط شناسایی شده
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شکل  .5روش ایجاد فایلهای پایگاه داده شناسایی رانش مفهوم []22

یکي در میان از فرآیند اصلي و تغییر یافته با هم ادغام شدند و
در نهایت به ترتیب فایلهایي شامل  10000یا 5000 ،7500
و  2500پیمایش ایجاد شد .هر فایل شامل  9رانش مفهوم از
فرآیند اصلي به تغییر یافته و بعکس را دارا است .به همین
ترتیب براي هر یک از  12عامل لیست شده در جدول(( )1و 6
عامل با ترکیب و انتخاب یک عامل از هر گروه) چهار فایل
دادگان ایجاد کردند .به عنوان مثال براي «حذف یا ایجاد یک
بخش در فرآیند» چهار فایل به عنوان  re5k ،re7.5k ،re10kو
 re2.5kبا فرمت  MXMLایجاد شده است.

در رابطههاي ( )1و ( )2هر پیمایش به عنوان یک متغیر
تصادفي در نظر گرفته ميشود و جامعه آماري در پنجرهي ارجاع
را به عنوان مرجع قرار ميدهد و انتظار دارد نمونههاي(پیمایش-
هاي) مشاهده شده در پنجره تشخیص جامعهي آماري مشابهي
با پنجرهي ارجاع داشته باشد .رابطهي( )3فاصله کسینوسي دو
بردار را نشان ميدهد و در مواقعي که فضاي بردارهاي ویژگي
فضاي متریک است و اگر تغییرات فاصلهي دو بردار به صورت
نسبي مشابه هم باشد ،ميتواند نتایج بهتري را در شناسایي
رانش مفهوم نشان دهد .رابطهي( )4نسخهي متقارن شدهي
رابطهي( )2است که در این مقاله پیشنهاد شده است ،این تغییر
توانسته عالوه بر متقارن کردن فاصله  gTestبا اضافه کردن
پارامتر 𝜀 نقش پیمایشهایي که در یکي از دو پنجره وجود دارد
و در دیگري وجود ندارد را برجسته کند .هرچه مقدار 𝜀 کوچک-
تر باشد این اثر برجستهتر ميشود.

 -1-4روش اندازه گیری دقت شناسایی
براي اندازه گیري دقت شناسایي از معیار  F1استفاده ميکنیم
که روش محاسبهي آن در رابطهي ( )7آمده است.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها

()5

𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑢𝑟𝑇
𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑠𝑙𝑎𝐹 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 +
𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑢𝑟𝑇
= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟
𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑎𝐹 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 +

()7

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 ∙ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝
∙ 𝐹1 = 2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

()6

ماراجي و همکاران [ ]7براي آزمایش روش پیشنهادي خود 72
فایل سابقهي رویداد در فرمت  MXMLبا استفاده از شبیهساز
 BIMP20ایجاد کردند .ماراجي براي ایجاد پایگاه دادگان خود،
روي فرآیند درخواست وام (شکل( ))2تغییرات جدول( )1را
ایجاد کرد و هر دو فرآیند اصلي و تغییر یافته را در شبیه ساز
 BIMPبراي تعداد درخواست  2500 ،3750 ،5000و 1250
اجرا شده است و مانند شکل ( )5درخواست به  5دستهي به
ترتیب  1000یا  500 ،750و  250تایي تقسیم شده و به صورت

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝
=

در هر فایل از سابقهي رویداد  9رانش مفهوم وجود دارد .در
شکل  )6یک نمونه از اجراي روش پیشنهادي روي فایل fr5k
را نشان ميدهد در این فایل  9رانش در محلهاي  500kبراي
مقادیر  𝑘 = 1. .9 ∈ ℕوجود دارد .در این اجرا  7رانش مفهوم
به درستي تشخیص داده شده است ،یک رانش مفهوم در شماره
پیمایش  4119به اشتباه تشخیص داده شده است و دو رانش

20
http://bimp.cs.ut.ee/
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مفهوم در محلهاي  1500و  2000تشخیص داده نشده است.
0.875×0.778
𝐹1 = 2
بنابراین طبق رابطهي ( )7مقدار = 0.823
0.875+0.778
خواهد شد .به همین صورت مقدار  𝐹1براي 72اجرا محاسبه
خواهد شد.
فاصله بردار ویژگی
تشخیص درست
تشخیص داده نشده

مقدار آستانه
تشیخص غلط

300
200
100

0
4000

3000

2000

شماره پیمایش

1000

0

فاصله بردار ویژگی دو پنجره

400

عملکرد سیستم گرفته ميشود ،بنابراین شناسایي به موقع و زود
هنگام رانش مفهوم از اهمیت ویژهاي در این حیطه برخوردار
است .همانطور که در شکل  )7مشاهده شد؛ افزایش اندازهي
پنجره باعث بهبود در دقت شناسایي رانش مفهوم شد .اما همین
افزایش ميتواند باعث افزایش تاخیر در شناسایي شود .براي این
منظور در آزمایش انجام شده مطابق با شکل  )8براي شناسایي-
هاي درست تشخیص داده شده میانگین تاخیر به ازاي هر اندازه
پنجره اندازهگیري شد که نتیجهي آن در شکل  )9آمده است.

شکل  -6نمودار فاصله بردار ویژگی بین دو پنجرهی ارجاع و
تشخیص حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی روی فایل fr5k

شکل  -8روش محاسبهی تاخیر در شناسایی رانش مفهوم
تاخیر تا انتهاي پنجره تشخیص

از آنجایي که الگوریتم پیشنهادي بر اساس حرکت دو پنجرهي
ارجاع و تشخیص طراحي شده است اندازهي این دو پنجره در
دقت شناسایي تاثیر گذار است .هرچه اندازهي پنجره بزرگتر
باشد پیمایشهاي بیشتري در هر پنجره بررسي ميشود و
بردارهاي ایجاد شده ابعاد بزرگتري خواهد داشت ،در نتیجه
باعث بهبود دقت شناسایي ميشود .براي نمایش این اثر در
روش پیشنهادي از تابع فاصله 𝑡𝑠𝑒𝑇𝑔𝑚𝑦𝑠 (رابطهي( ))4و
مقادیر اندازهي پنجره  25الي  250پیمایش با افزایش 25تایي
استفاده ميشود و مقدار میانگین آن براي  72فایل ورودي
پایگاه دادگان محاسبه ميشود که نتیجهي آن در شکل ()7
نمایش داده شده است.
0.9818

75 100 125 150 175 200 225 250

50

100
0
75 100 125 150 175 200 225 250

50

25

اندازه پنجره (تعداد پیمایش)

شکل  -9اثر اندازه پنجره در تاخیر شناسایی رانش مفهوم

همانطور که در شکل  )9نشان داده شده است ،افزایش اندازهي
پنجرهي تاخیر شناسایي را تا ابتداي پنجرهي تشخیص کاهش
ميدهد ولي از آنجایي که در پیشینهي پژوهش تاخیر شناسایي
تا انتهاي پنجره تشخیص تعریف شده است .متاسفانه با افزایش
اندازهي پنجره تاخیر افزایش ميیابد .این اثر در شکل  )9در
نمودار تاخیر تا انتهاي پنجرهي تشخیص مشهود است .بنابراین
با اینکه افزایش اندازهي پنجره باعث بهبود دقت شناسایي مي-
شود ولي در کاربردهاي برخط که کاهش تاخیر شناسایي نیز
داراي اهمیت است باید اندازه پنجره خیلي بزرگ نباشد .در
نتیجه با توجه به نمودارهاي دقت شناسایي و تاخیر شناسایي
که در شکل  )7و شکل  )9آمده است ميتوان اندازهي پنجرهي
 100را مقدار مناسبي که نتیجهي این دو تقابل است در نظر
گرفت .که هم دقت به اندازهي کافي افزایش یافته است و هم
تاخیر هنوز خیلي زیاد نشده است .البته نگاه دقیقتر به پیشینه-
ي پژوهش ،اندازهي پنجرهي  100را روي پایگاه دادِگان مورد
آزمایش تایید ميکند.

دقت شناسایی

0.9934

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

200

تاخیر (تعداد پیمایش)

 -2-4اثر اندازه پنجره در دقت شناسایی

300

25

تعداد پیمایش ها در پنجره (اندازهی پنجره)
شکل  -7اثر اندازهی پنجره های تشخیص و ارجاع در دقت
شناسایی (  )𝐹1رانش مفهوم

در شناسایي رانش مفهوم عالوه بر دقت شناسایي زمان یا سرعت
تشخیص رانش نیز اهمیت دارد ،مخصوصاً در کاربردهاي برخط
که بعد از شناسایي رانش توسط مدیریت تصمیماتي در مورد
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 12عامل اصلی در رانش مفهوم

 6عامل ترکیبی از عاملهای اصلی
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1

1

1

1

1
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شکل  -10دقت شناسایی به تفکیک عاملهای رانش
0.9642

دقت شناسایی
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0.9818
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chi2-Test

روش محاسبه فاصله بردار وِیژگی
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شکل  -11مقایسه توابع فاصله بردارهای ویژگی در میزان دقت شناسایی

 -3-4اثر عاملهای رانش مفهوم در دقت شناسایی

پیشنهادي را نسبت به سایر توابع را نشان ميدهد .الزم به ذکر
است تابع  ،gTestتابع استفاده شده در سایر پژوهشها ذکر شده
در این مقاله است .مقایسه با الگوریتم هاي موجود

براي آزمایش دقیقتر اثر عاملهاي رانش بر روي روش
پیشنهادي ،با اینکه در پایگاه دادگان براي  12ماهیت رانش (و
 6نوع ترکیبي)  4فایل وجود داشت و در هر فایل  9رانش با
فاصله هاي  750 ،500 ،250و  1000پیمایش؛ براي حذف اثر
اندازهي پنجره در نتایج آزمایش براي مقادیر  25الي  250با
فاصله 25تایي (در مجموع  10اندازه پنجره) تکرار شد .در واقع
براي هر نوع رانش  40آزمایش انجام شد .میانگین دقت
شناسایي در شکل  )10نشان داده شده است .همانطورکه در
شکل  )10مشهود است بجز رانش مفهوم از نوع ( frتغییر در
فراواني انشعاب انحصاري) در سایر عاملها دقت باالي  96درصد
بدست آمده است و در  12مورد به دقت  100درصد حاصل
شده است .با توجه به نتایج حاصل ميتوان به این نتیجه رسید
که رانشهاي مفهومي که در سابقهي رویداد باعث ایجاد و یا
حذف یک گونه از پیمایشها ميشوند روش پیشنهادي در
شناسایي آنها دقت باالیي دارد و در مواردي که فقط فراواني
گونههاي تغییر ميکند دقت کمتري خواهد داشت.

 -1-4-4از نظر دقت شناسایی
جهت مقایسهي روش پیشنهادي ،چهار روش از بهترین
الگوریتمهاي موجود در پیشینهي پژوهش ،استوار [،]13،18
 ]22[ ProDriftو  ]17[ Change Pointو یک الگوریتم پایهاي
که توسط بوز ( )Boseو همکاران[ ]16ارائه شده است را انتخاب
کردیم .دو تا روشهاي مورد مقایسه ،از استوار و همکاران
انتخاب شده است که یکي از آنها در  2016ارائه شده است و
دیگري در مارس  2020ارائه شده است که بهترین الگوریتم
ارائه شده در شناسایي رانش مفهوم تا کنون است .براي مشخص
شدن این دو روش از یکدیگر ،در ادامه از عناوین  Ostovarو
 Ostovar20استفاده شده است .نتایج اجراي الگوریتم
پیشنهادي و پنج الگوریتم انتخاب شده بر روي  72فایل پایگاه
داده معرفي شده توسط ماراجي [ ،]7در شکل ( )12نمایش داده
شده است .در این آزمایش اندازهي پنجرهها براي هر الگوریتم،
مقدار(مقدار اولیه براي پنجره انطباقي)  100پیمایش در نظر
گرفته شده است ،البته روشهاي  Ostovarو  Chage Pointاز
پنجره هاي انطباقي(طول متغییر) استفاده کرده اند .نتایج به
تفکیک  12عامل رانش مفهوم و  6عامل ترکیبي نمایش داده
شده است.

 -4-4اثر نوع توابع فاصله در دقت شناسایی
در این مقاله عالوه بر تابع ( symgTestتابع پیشنهادي) به عنوان
فاصلهي دو بردار ویژگي در پنجرههاي ارجاع و تشخیص سه
تابع  Chi2-Test ، gTestو فاصله کسینوسي (رابطههاي ( )1الي
( ))3مورد آزمایش قرار گرفتند .شکل ( )11اثر بهتر تابع
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] Bose[16با روش پیشنهادی با اندازهی  100پیمایش در پنجرهی

Change Point

ارجاع و تشخیص

 -2-4-4از نظر سرعت
الگوریتم ارائه شده در این مقاله مشابه الگوریتمهاي  Boseو
 ProDriftاست با این تفاوت که نحوهي استخراج بردارهاي
ویژگي از پنجرههاي ارجاع و تشخیص متفاوت است .در این
الگوریتمها دو پنجره با طول ثابت  wپیمایش بر روي فایل
دادگان با | |ℒپیمایش حرکت داده ميشود و ویژگي هاي آماري
با پیچیدگي زماني )𝑤(𝑂 از هر پنجره استخراج ميشود که در
بدترین حالت پیچیدگي بررسي کل فایل دادگان )|𝑂(2𝑤|ℒ
خواهد شد .در روش پیشنهادي در هر پنجره به ازاي هر
پیمایش ،جفت کارهاي کنار هم نیز شمارش ميشود که باعث
ميشود ضریب  𝑡 2در پیچیدگي زماني آن ظاهر ميشود .در
الگوریتم  Change Pointنیز از دو پنجره با طول متوسط w
استفاده ميشود (طول پنجره در زمان اجرا تغییر ميکند) با این
تفاوت که در هر پنجره به جاي استخراج ویژگيهاي آماري،
مدل فرآیند هر پنجره با استفاده از الگوریتم فرآیندکاوي
ابتکاري( )HMاستخراج ميشود سپس از روي گراف حاصل
شده ویژگيهاي متریک آن استخراج ميگردد که در مجموع در
بدترین حالت استخراج مدل فرآیند و ویژگيها آن 𝑂(𝑤 +
)𝑙𝑤  𝑡 2 +زمان خواهد برد که t ، wو  lبه ترتیب متوسط طول
پنجرهي تطبیقي ،تعداد کارهاي( )Taskمدل فرآیند (تعداد
راسهاي گراف) و متوسط طول پیمایش است .الگوریتمهاي
 Ostovarو همکاران هم بر اساس دو پنجره با اندازهي تطبیقي
شناسایي رانش مفهوم را در بدترین حالت با پیچیدگي زماني
)  𝑂(|ℒ|2انجام ميدهد که مستقل از اندازهي پنجره است[.]18
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جدول  -2پیچیدگی زمان الگوریتمهای مقایسه شده
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الگوریتم

1

0.9
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مقایسه میانگین

0.8

0.7

Ostovar
Ostovar20
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روش پیشنهادی
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پیچیدگی زمانی
)2

|𝑂(|ℒ
) 𝑂(|ℒ|2
)|𝑂(2(𝑤 + 𝑡 2 + 𝑤𝑙)|ℒ
))|𝑂(2𝑤|ℒ
)|𝑂(2𝑤|ℒ
)|𝓛| 𝟐𝒕𝒘𝟐(𝑶

براي آزمایش پیچیدگي زماني تحلیل شده براي الگوریتم
پیشنهادي ،زمان اجراي الگوریتم پیشنهادي روي یک پردازنده
 Core i3 8109Uبا فرکانس  3GHzبا مقدار حافظه  4GBدر
زبان برنامهنویسي  Pythonاندازهگیري شده است .در شکل()13
مقایسهي زمان اجراي روش پیشنهادي با سایر االگوریتمها را

شکل  -12مقایسهی روشهای ]،Ostovar20[13
] ProDrift[22] ،Change Point[17] ،Ostovar[18و
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نشان ميدهد .این آزمایش روي  72فایل ( 18الگو در چهار
اندازه فایل دادگان) و اندازه پنجرهي  25الي  250پیمایش انجام
شده است .همانطور که در جدول  2و شکل ( )13مشخص است
سه الگوریتم  ProDrift ،Boseو روش پیشنهادي زمان اجراي
خیلي کمتري نسبت به سه الگوریتم  Ostovar20 ،Ostovarو
 ChangePointهست که ميتوان علت اصلي این تفاوت را در
استفاده از پنجره انطباقي دانست ،درحالي که دقت شناسایي
روش پیشنهادی

Ostevar20

الگوریتم پیشنهادي از بهترین روش کمتر از یک درصد است.
در شکل( )13نتایج اجراي روش پیشنهادي به تفکیک اندازهي
پنجره و اندازه ي فایل دادگان به صورت جداگانه نمایش داده
شده است .همانطورکه در شکل( )14مشخص است زمان اجراي
الگوریتم پیشنهادي ،با افزایش اندازهي پنجره و افزایش فایل
دادگان به صورت خطي افزایش یافته است.
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شکل  -13اندازهگیری زمان اجرا و مقایسهی روش پیشنهادی با سایر روشها (محور افقی تغییرات اندازهی فایل دادگان و اندازهی پنجره را نشان
میدهد و محور عمودی زمان اجرای الگوریتم را به میلی ثانیه در مقیاس لگاریتمی نشان میدهد)
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شکل  -14اندازهگیری زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی (الف) برای مقادیر مختلف اندازهی پنجره و (ب) برای مقادیر مختلف اندازه فایل دادگان
که با افزایش آنها زمان استخراج رانش به صورت خطی افزایش میابد
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شکل -15استخراج رانش مفهوم روی پایگاه دادگان فرآیند مدیریت بلیط که دو رانش ناگهانی و یک رانش مقطعی را نشان میدهد
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201733
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مقدار تابع symgTest
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شمارهی هفته
شکل -16استخراج رانش مفهوم روی دادههای ترافیکی شهر مقدس مشهد که هفت رانش مقطعی را نشان میدهد

 -5آزمایش روش پیشنهادی روی پایگاه دادگان واقعی

شمارش تعداد منکارتهاي استفاده شده در هر ترمینال بردار
ویژگي هر پنجره حاصل ميشود .در این آزمایش از پنجرههاي
زماني یک هفتهاي با پرشهاي یک هفته استفاده شده است و
از تابع پیشنهادي  symgTestبراي مقایسهي بردارهاي استفاده
شده است .شکل ( )16محلهاي رانشهاي اصلي را در دادههاي
ترافیکي شهر مقدس مشهد را نشان ميدهد .در این شکل
محلهاي رانش مفهوم مربوط به دو مناسبت رحلت رسول اکرم
(ص) و شهادت امام رضا (ع) است که تاثیر چشمگیري در رفتار
ترافیک شهري مشهد گذاشته است که با فواصل مرتب یکسال
قمري در شکل ( )16مشهود است.

 -1-5شناسایی رانش در فرآیند مدیریت بلیط
مشابه با آزمایش انجام شده توسط استوار و همکاران ] [13روش
پیشنهادي روي یک پایگاه دادگان فرآیند مدیریت بلیط21در
یک شرکت نرم افزاري ایتالیایي اجرا شد .در این پایگاه 21348
رویداد 14 ،فعالیت 4580 ،پیمایش وجود دارد .در اجراي
الگوریتم پیشنهادي مشابه آزمایش استوار ،اندازه پنجرهها
 1000پیمایش در نظر گرفته شده است که با پرشهاي 10
پیمایش در شکل ( )15نشان داده شده است .مشابه گزارش
استوار و همکاران روش پیشنهادي در این مقاله نیز دو رانش
اصلي در محل هاي  1150و  1530را نشان ميدهد ،روش
پیشنهادي عالوه بر گزارش استوار و همکاران یک رانش کوچکتر
را نیز در محل  1370را یافته است که البته گزارش نشدن آن
توسط استوار و همکاران ميتواند به علت متفاوت بودن مقدار
حد استانه تغییرات در شناسایي رانش مفهوم باشد.

 -6جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله یک روش ابتکاري جهت استخراج رانش مفهوم در
فرآیندهاي کسب و کار ارائه شد .در این روش با حرکت دو
پنجرهي ارجاع و تشخیص ،بر روي سابقهي رویداد و استخراج
مولفههاي آماري پنجرهها و مقایسهي آنها جهت شناسایي رانش
استفاده شده است .ایدهي اصلي مقاله شمارش جفت کارهاي
انجام شده پشت سر هم در اجراي فرآیند است که ویژگي
مفیدي در استخراج الگوهاي رانش مفهوم است .عالوه بر این در
این مقاله یک تابع مقایسه تحت عنوان  symgTestمعرفي شد
که نسبت به  gTestنتیجهي بهتري ( 1/76درصد) را در دقت
شناسایي در روش پیشنهادي داشت .در صورتي که فاصلهي دو
بردار از حد آستانه افزایش یابد ،شناسایي رانش انجام ميشود.
براي محاسبهي حد آستانه نیز از هیستوگرام نمودار فاصلهي دو
بردار استفاده شده است .آزمایش عملکرد و دقت روش
پیشنهادي بر روي یک پایگاه دادگان موجود در پیشینهي
پژوهش انجام شد .آزمایش انجام شده دقت شناسایي 98/18

 -2-5شناسایی رانش روی دادههای ترافیکی مشهد
پایگاه دادگان واقعي دومي که براي آزمایش در این مقاله
استفاده شده است یک پایگاه داده غیر فرآیندي است که با یک
تغییر جزئي در استخراج بردار ویژگي در روش پیشنهادي ،امکان
استخراج رانشهاي مفهوم در داده هاي ترافیک شهري را نشان
ميدهد و اهمیت موضوع مورد بحث در این مقاله را روشنتر
ميکند .پایگاه دادگان ترافیک شهري مشهد شامل 5,979,073
رویداد ثبت اطالعات استفاده از منکارت در  2696ترمینال
اتوبوسراني و قطار شهري در شهر مقدس مشهد است که در
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 این مقدار. را نشان ميدهد100 درصد براي اندازه پنجره
بهترین نتیجهي حاصل در روشهاي ارائه شده با اندازه پنجره
) درصد99/74( ثابت است در حالي که بهترین دقت شناسایي
.مربوط به استوار و همکاران روشي با اندازه پنجره تطبیقي است
تغییر اندازه پنجره در زمان شناسایي رانش مفهوم هزینه زماني
 با اینکه روش.بیشتري را نسبت به روشها با پنجره ثابت دارد
پیشنهادي دقت کمي کمتر از روش استوار دارد ولي هزینه
 در روش.زماني بسیار کمتري را نسبت روش استوار دارد
پیشنهادي هزینه زماني نسبت به اندازه فایل دادگان به صورت
خطي رشد ميکند در حالي که روش استوار نسبت به اندازه
 یکي از مزایاي.فایل دادگان از نوع چندجملهاي درج دوم است
روش پیشنهادي عدم وابستگي روش به ساختار گراف در مدل
فرآیند است و فقط از توالي جفت کارهاي پشت سر هم استفاده
 این، به دلیل سادگي روش پیشنهادي در پیاده سازي.ميکند
روش را به راحتي ميتوان براي سایر دادههاي غیر فرآیندي نیز
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Fast and accurate concept drift detection from event logs
Abstract
In organizations and large companies that are using business process management systems (BPMSs),
process model can change due to upstream laws, market conditions. BPMSs have flexible to these
changes. Effect of these change are saved in storage devises and event logs; these changes are
sometimes applied suddenly or gradually on the event logs. Changing the season or starting a new
financial term can be a factor to make these changes. This change is called concept drift in business
process model. On time detection and recognition of process concept drift can affect the decision
making of managers and administrations of systems. An analysis of the event logs in BPMS allows
the automatic detection of the concept drift. This paper presents an innovative method by introducing
a modified distance function to identify the concept drift. Experimental results were performed on 72
datasets in the research history, which included 648 concept drifts in 12 different types. It shows that
the proposed method detects 98.18% of the drifts, while the proposed method is much faster than
other state of the art methods.
Keywords: Business process management systems, Process mining, Concept drift, Process drift
detection
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