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Abstract1
Prediction of the process behavior plays a key role in business
process management. This research benefits from recent development
in the field of deep learning to predict the next event in business
processes. The proposed method uses Long Short-Term Memory
(LSTM) as a promising architecture of recurrent neural networks. This
architecture is implemented using a number of configurations with the
aim of investigating how each of them affects the performance of the
prediction models. In order to build and evaluate our prediction
models, we used two publicly available datasets (BPI 2012 and BPI
2017). After developing 300 prediction models, the results indicated
that the proposed method outperforms the state-of-the-art methods in
terms of precision. The best result in terms of Accuracy (0.907) was
achieved through “one-hidden” layer LSTM architecture and by using
“Big” configuration in the absence of “feedback”.
Keywords: Process Management; Prediction Model; Machine
Learning; LSTM Architecture.
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چکیده
پیشبینی رفتار فرآیندهای سازمانی ،نقش مهمی در مدیریت فرآیندهای کسبوکار ایفا میکند .این
مهم با توسعه بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری ماشین در جنبههای مختلف آیندهپژوهی افقهای نوینی
در برابر پیشبینی رویدادها و فرآیندها در فضای کسبوکار گشوده است .یکی از روشهای یادگیری
ماشین ،بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری عمیق بهعنوان شاخهای از شبکههای عصبی است که توانسته
دقت پیشبینی را به میزان زیادی افزایش دهد؛ ازاینرو در پژوهش حاضر از معماری ( LSTMحافظه
طوالنی کوتاهمدت) شبکه عصبی برای پیشبینی فرآیندهای کسبوکار استفاده شده است .برای انجام
آزمایش ،الگوریتم  LSTMبر روی مجموعه داده  BPI2012و  BPI2017اعمال شد .نتایج حاصل از
ساخت  300مدل پیشبینی نشان داد که در مجموعه داده  BPI2017از مجموع آزمایشهای انجامشده
بیشترین دقت  0/907است که این مقدار دقت از مقادیر دقت بهدستآمده در پژوهشهای مشابه باالتر
است .این دقت با اجرای الگوریتم  LSTMبا معماری یکالیه و مدل دادهبزرگ و بدون بازخورد بهدست
آمده است.
کلیدواژهها :مديريت فرآيندها؛ مدل پیش بیني؛ يادگیری ماشین؛ معماری .LSTM
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مدیریت فرآیند کسبوکار )BPM( 1حیطه ای از علم مدیریت است که شامل روشها ،ابزارها و
فنونی میشود که طراحی ،تجزیهوتحلیل ،بهینهسازی و مدیریت اجرایی فرآیندهای کسبوکار
را پشتیبانی میکند ] .[1مدیریت کسبوکار پیوسته در حال ارزیابی فرآیندها برای بهبود
اثربخشی و کارایی آن ها درون یک سازمان است تا به سه هدف عمده دست یابد .1 :کاهش
هزینهها در سازمان؛  .2بهبود کیفیت خدماتدهی و  .3افزایش بهرهوری و توان رقابتی در
مقایسه با سایر سازمانهای رقیب در حوزههای مشترک عملکردی .ازاینرو سازمانها در تکاپو
برای بهکارگیری نرمافزارهای  BPMبهعنوان یک ابزار بهبود مستمر در درون سازمان خود
هستند.
یکی از ویژگیهای بهکارگیری روشهای نوین مدیریت کسبوکار ،توانمندسازی سازمان در
پیشبینی فرآیندهای آینده است که میتواند سازمان را در مواجهه با سناریوهای از پیش
شناختهشده آماده کند و در تعدیل ریسک کسبوکار مؤثر باشد ] .[5روشهای متداول در
پیشبینی فرآیندهای سازمانی از دادههای مربوط به فرآیندهای گذشته و رویدادهای ثبتشده
برای استخراج اطالعاتی درباره فرآیندهای آینده استفاده میکند ].[15
برای نیل به این مقصود ،الگوریتمهای گوناگون دادهکاوی بر روی تاریخچه فرآیندهای
سازمانی اجرا میشود تا اطالعات سودمندی درباره آینده آنها استخراج شود .از میان
الگوریتمهای دادهکاوی ،درختهای تصمیمگیری ،روشهای خوشهبندی و شبکههای عصبی
برای پیشبینی فرآیندهای کسبوکار بیشتر موردتوجه قرار گرفتهاند [ .] 21 ،7 ،14در این
پژوهش از کاربرد شبکههای عصبی عمیق در پردازش زبان طبیعی ،استفاده خواهد شد تا بتوان با
استفاده از رویدادهای متن پایهای که از سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسبوکار بهدست
میآید ،روید ادهایی که در آینده بهوقوع خواهند پیوست را پیشبینی کرد.
یکی از مشکالت شبکههای عصبی بازگشتی ،ناتوانی آن ها در یادگیری وابستگی بلندمدت
است .شبکه های عصبی بازگشتی قادر نیستند تا بین الگوهایی که در فاصله زمانی دورتری از
داده کشف کردهاند و کاری که اکنون در حال انجام آن هستند ،رابطه برقرار کنند .اگر بتوان میان
یافته های یک شبکه عصبی در گذشته دور و فعالیت جاری آن پل زد ،آنگاه همافرایی ایحاد
میشود و دقت و کارایی کشف الگوهای تازه افزایش خواهد یافت .برای نیل به این هدف،
هاکریتر و همکاران ( ،)1997معماری را که برای شبکههای عصبی بازگشتی پیشنهاد کردند به
معماری حافظه طوالنی کوتاهمدت 2معروف شد و قادر بود تا نقصان فراموشی ذکرشده را جبران
کند ] .[11در این پژوهش سعی شده است با بهکارگیری شبکه عصبی با معماری حافظه طوالنی
کوتاهمدت ،مدل پیشبینی فرآیندهای کسبوکار بر اساس مجموعه دادههای  BPI 2012و
1. Business Process Management
2. Long short-term memory

بهبود دقت پیشبیني فرآيندها در مديريت ( ...عدالت و همکاران)

73

 BPI 2017تولید شود .در این پژوهش با انجام چندین آزمایش ،بررسیهایی پیرامون
پیکربندیها مختلف ( 5پیکربندی) ،تعداد الیههای مختلف (یکالیه و دوالیه) و بازخورد
(فرآیندهای ورودی دارای بازخورد و بدون بازخورد) بر روی تولید مدل پیشبینی فرآیندها انجام
شد .در گزارش آزمایشهای صورتگرفته ،دقت باالتر نسب به کارهای پیشین که در جدول ،1
آمده است ،بهدست آمد.
افزایش دقت در تشخیص فرآیندهای سازمانی موجب افزایش بهرهوری سازمان ،کسب
آمادگیهای حداکثری برای مواجه با بحرانهای پیش رو ،بهبود اثربخشی و کارایی مدیریت
فرآیندهای سازمانی ،بهبود رضایت خدمتگیرندگان و در نهایت توانمندسازی کسبوکار میشود.
این مقاله شامل  5بخش است :بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد که به
مبانی شبکه های عصبی میپردازد و ضمن معرفی آن ،به سیر تحول شبکههای عصبی و
معماریهای آن اشاره دارد .در ادامه به مبانی نظری مروری و پژوهشهای صورتگرفته در حوزه
پیشبینی فرآیندهای سازمانی پرداخته میشود .در این بخش ،روشهای گوناگون آماری نظیر
مدل پنهانی مارکوف ،و روشهای دادهکاوی ،نظیر یافتن نزدیکترین همسایه که در پیشبینی
فرآیندها توسط پژوهشگران مورداستفاده قرار گرفته است ،بررسی شده و دقت پیشبینی آنها
موردمطالعه قرار گرفته است .بخش سوم به روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است .بخش
چهارم تحلیل داده ها و یافتههای پژوهش می باشد .این بخش به تشریح ویژگیها و تنظیمات
آزمایشهای صورتگرفته بر روی مجموعههای داده اختصاص دارد .دراین بخش سعی شده
است تا آزمایشها بهگونه ای طراحی شوند تا بتواند تصویری گویا از عملکرد معماری  1LSTMدر
پیشبینی فرآیندها ارائه دهد .بخش پنجم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها می پردازد و به
تحلیل نتایج  30آزمایش انجام شده پرداخته خواهد شد تا تأثیر تعداد الیه ،اندازه مدل و بازخورد
در دقت مدل نهایی و سنجیده شود.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش
يادگیری عمیق برای پیشبیني فرآيندها
مقدمهای بر شبکه عصبي .شبکه عصبی نوع خاصی از نمودار محاسباتی غیرمدور است که

شامل سلولهایی میشودکه این سلولها بر روی یک الیه ورودی ،یک یا چندالیه میانی (به آن
الیه مخفی نیز میگویند) و یک الیه خروجی توزیع شدهاند .سلولها که نقش پردازشگر را بازی
میکنند در هر الیه توسط رابطهای وزن داری به سلولهای الیههای پیش و پس خود متصل
شدهاند که این امر باعث میشود معماریهای مختلفی از یک شبکه به وجود بیاید .شبکه عصبی
1. Long Short Time Memory
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یک روش یادگیری با نظارت  1است ] .[19در این شبکه خروجی هر سلول تابعی از مجموع
وزنهای ورودی های آن سلول است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
𝑝

رابطه ()1

) 𝑖𝑤 𝑓 (𝑋, 𝑊 ) = ∅(𝑋. 𝑊 ) = ∅(∑ 𝑥𝑖 .
𝑖=1

در رابطه باال xiها ورودیهای یک نرون و wiها وزنهای متناظر با هر یک از این ورودیها
است ∅ .تابع فعالکننده نرون نام دارد که بهصورت پیشفرض میتواند یک تابع تانژانت
هایپربولیک یا یک تابع س یگمویید باشد .شکل  ،1ساختار یک نرون با سه ورودی را در شبکه
عصبی نشان میدهد ، .ایجاد مدلهای پیشب ینی هزینه و زمان نهایی پروژهها ،پیشبینی
تقاضاهای متالطم در زنجیره تأمین و بهکارگیری آن در فناوریهای گروهی و مقایسهای از
کاربردهای شبکه هایعصبی است [.]18 ،23 ،1

شکل  .1ساختار یک نرون در شبکه عصبی

شبکهعصبي بازگشتي .شبکه عصبی بازگشتی یک شب که عصبی است که خروجی هر سلول
نهتنها به الیههای پیشین مربوط میشود ،بلکه خروجی هر سلول ورودی خودش را نیز تغذیه
میکند؛ بهعبارت دیگر ،شبکه بازگشتی با استفاده از یک حلقه بازگشتی این امکان را بهوجود
میآورد تا اطالعات بهدستآمده (آخرین وضعیت) توسط شبکه در پایان هر محاسبه برای
محاسبات آتی مورد استفاده قرار گیرد .شکل  ،2معماری یک نرون در شبکههای عصبی بازگشتی
را نشان میدهد که دارای یک ورودی در لحظه  xt ،tو یک ورودی دیگر  ht-1استht-1 .
درحقیقت خروجی این سلول شبکه عصبی در لحظه ( t-1آخرین خروجی نرون) بوده است.
1. Supervised Learning
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شکل  .2ساختار یک نرون در شبکه عصبی بازگشتی

يادگیری عمیق .اگر تعداد الیههای میانی در یک شبکه عصبی بازگشتی زیاد شود در کنار
افزایش پیچیدگی ،این شبکه قادر خواهد بود با بازدهی باال و دقت زیاد به کشف الگوهای
مخفی شده در داده برای مسائلی که پیچیده و غیرخطی هستند ،بپردازد .واژه «عمیق» در عبارت
«یادگیری عمیق» به تعداد الیههای میانی اشاره دارد که هر چه بیشتر باشد ،شبکه از عمق
بیشتری برخوردار خواهد بود.
معماری  .LSTMیکی از مشکالت شبکههای عصبی بازگشتی ،ناتوانی آنها در یادگیری
وابستگی بلندمدت است .برای رفع این مشکل هاکریتر و همکاران ( ،)1997یک معماری برای
شبکههای عصبی بازگشتی پیشنهاد کردند که به معماری حافظه طوالنی کوتاهمدت معروف شد
و قادر بود تا نقصان فراموشی ذکرشده را جبران کند [.]11

شکل  .3ساختار یک بالک )K. Greff & et.al, 2017( LSTM

از زمان معرفی معماری  LSTMتاکنون بهبودهایی در راستای افزایش کارایی بر روی آن
انجام شده است .متداولترین معماری  LSTMمعماری موسوم به وانیلی است که در این
پژوهش از آن استفاده شده است ] .[10شکل  ،3ساختار یک بالک  LSTMکه شامل سه
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دروازه ورودی ،خروجی و فراموشی میشود را نشان میدهد .خروجی بالک  LSTMبهصورت
بازگشتی ب ه ورودی بالک و ورودی سه گیت نامبردهشده متصل میشود .توابع فعالسازی در
گیت های ورودی و خروجی معموال تابع تانژانت هذلولی است و تابع فعالسازی در گیت فراموشی
تابع سیگمویید است .اتصاالت غیرنقطهچین شامل اتصاالت غیروزندار هستند و اتصاالت
نقطهچیندار همگی وزندار هستند.
پیشینه پژوهش .بیشتر پژوهشها در زمینه «پیشبینی فرآیند» معطوف به پیشبینی نتایج
حاصل از یک فرآیند بوده است؛ از اینرو پژوهش درباره پیشبینی فرآیندها و رویداد بعدی در
یک سازمان و یا کسبوکار هنوز به بلوغ الزم نرسیده است .در میان پژهشهای صورتگرفته
درباره پیشبینی فرآیند بعدی ،تاکنون رویکردهای زیر پیشنهاد شده است:
گابریز و همکاران ( )2012با بهکارگیری یک مدل ترکیبی شامل مدل جستوجوی
نزدیکترین همسایه  1و مدل پنهانی مارکوف  ،روشی را برای پیشبینی فرآیند بعدی پیشنهاد
کردهاند ] .[13این رویکرد هر دنباله قبلی فرآیند را بهعنوان یک حالت در یک ماتریس انتقال
حالت بررسی میکند به این ترتیب از دنباله قبلی مشاهدهشده و رویدادهای بعدی آن ،یک
ماتریس انتقال حالت ساخته میشود .هنگامی که یک مورد درحالاجرا به یک حالت که در
ماتریس انتقال حالت موجود نیست ،برخورد میکند شباهت آن به دنبالههای قبلی مشاهدهشده با
استفاده از فاصله ویرایشی محاسبه میشود .پیشبینی از موارد مشابه بیشتر مشاهدهشده در
موردهای قبلی بهدست میآید .ارزیابی رویکرد در دو مجموعه داده از یک شرکت ،دقت در
پیشبینی رویداد بعدی را  25و  75درصد برای دو مجموعه دادههای خود گزارش میدهند.
بهکارگیری مدل پنهانی مارکوف  )HMM( 2برای پیشبینی «فرآیند بعدی» توسط الکشمن و
همکاران ( )2015و یونوار و همکاران ( ،)2016پیشنهاد شده است [ .]22 ،12در این روش ،یک
مدل فرایند از  logsموجود استخراج میشود؛ آنگاه برای هر انشعاب  XORدر مدل ،درخت
تصمیمگیری از دادههای دنباله فرآیند ،استخراج میشود؛ سپس این درختها برای محاسبه
احتمال انتقال حالت برای  HMMبهکار میروند .پس از آن  HMMبرای پیشبینی احتمال
وقایع استفاده میشود .این رویکرد در دادههای شبیهسازیشده ارزیابی میشود و پس از آن
آموزش درختهای تصمیمگیری برای  HMMدر نیمی از دنبالههای فرآیندها (مجموعه
آموزش) ،استفاده خواهد شد .هر دنباله فرآیند در مجموعه آزمون بهصورت یک پیشوند و پسوند
در یک نقطه تصادفی از هم جدا شده و برای هر یک از پیشوندها ،احتمال مشاهده پسوند متناظر
مربوطه گزارش میشود.
)1. K-Nearest Neighbors (KNN
)2. Hidden Markov Model (HMM
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سسی و همکاران ( )2014با بهکارگیری روش تحلیل رگراسیون و اجرای درخت تصمیم
توانستند با استفاده از دادهکاوی دنباله فرآیندها پیشوندهای دنباله فرآیند را پیشبینی کنند ] .[6در
این روش برای هر پیشوند یک مدل رگرسیون برای پیشبینی زمان باقیمانده برای تکمیل،
ایجاد میشود و یک درخت تصمیمگیری برای پیشبینی رویداد بعدی آموزش داده شده است .در
ارزیابی تجربی از دو مجموعه داده استفادهشده نشان میدهد که مقدار دقت پیشبینی برای
رویداد بعدی تقریبا  65درصد در یک مجموعه داده است و بسته به نوع درخت تصمیمگیری و
آستانه فرکانس برای پیشوند ،دقت پیشبینی تقریبا  50درصد حاصل شده است.
بروکر و همکاران ( ،)2016برای پیشبینی فرآیند بعدی از یک ماشین اتوماتای احتماالتی
متناهی  )PFA( 1استفاده کردند؛ به این ترتیب حالت پنهان بعدی میتواند از حالت پنهان قبلی و
رویداد مشاهده شده قبلی (که خود نتیجه احتمالی از حالت پنهان قبلی است) حاصل شود ] .[4در
این روش همچنین از یک الگوریتم بیشینهکردن امید ریاضی برای تخمین پارامترهای مدل
 PFAاستفاده میشود .برای ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه داده رقابت  BPIدر سال 2012
و  ،2013استفاده شده است.
اورمن و همکاران ( ،)2017با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق روشی را پیشنهاد کردند که
قادر است رفتار یک فرآیند را پیشبینی کند ] .[9این روش که از مجموعه داده رقابت  BPIدر
سال  2012و  2013برای یادگیری استفاده میکند ،توانسته است با دقت  80درصد رفتار آتی
یک فرآیند را پیشبینی کند .در ادامه پژوهش های صورتگرفته در جدول  1بهصورت مختصر
ارائه میشود.
در این پژوهش کوشیده میشود تا با استفاده از معماری  LSTMدر شبکههای عصبی،
روشی پیشنهاد شود که بتواند فرآیند آتی در یک کسبوکار و یا در یک سازمان را با دقت باالیی
پیشبینی کند .با توجه به ویژگیهای معماری  LSTMانتظار میرود تا دقت پیشبینی
صورتگرفته در مقایسه با سایر روشهای یادگیری عمیق بهگونه معناداری باالتر باشد.

جدول  .1پژوهشهای انجامشده توسط سایر پژوهشگران به تفکیک مجموعه داده استفادهشده ،معیار ارزیابی ،مقدار ارزیابی،
روش و نوع پیشبینی

)1. Probabilistic Finite Automata (PFA
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پژوهشگر

سال

مقدار ارزيابي

معیار ارزيابي

مجموعه داده

شبکه عصبی LSTM

رویداد بعدی

Road fines
log

شبکه بیزی 2و بردار
3
پشتیبان تصمیم

رویداد بعدی و
زمان اتمام فرآیند

2,000
فرآیند نمونه
3/777
فرآیند نمونه

زنجیره مارکوف 5و
6
مدل فرآیند احتماالتی
اتوماتای احتماالتی
7
متناهی

رویداد بعدی به
صورت احتمالی

2014

65

دقت

-

2017

80

دقت

2018

6/06

خطای جذر
میانگین
4
مربعات

2015

-

-

2014

71/4

دقت

2015

73/5

دقت

بروکر و
همکاران ][4

2016

81/1

دقت

تکس و
همکاران ][21

2017

71/2

-

پژوهش

0/829

جاری

0/907

لکش مانان و
همکاران ][12
بکر و
همکاران ][2
بروکر
و همکاران ][3

8

میانگین
خطای
11
مطلق
دقت
دقت

روش

رویداد بعدی و
زمان اتمام فرآیند

2012

70

دقت

دادههای
یک شرکت

پوالتو و
همکاران ][17

نوع پیشبیني

گابریز و
همکاران ][13
سی سی و
همکاران ][6
اورمان و
همکاران ][9

نزدیکترین همسایه 1و
مدل پنهانی مارکوف
رگراسیون و درخت
تصمیم

BPI 2012,

2013

BPI 2012
BPI 2012,

2013
BPI 2012
BPI 2012
BPI2017

حداکثر انتظار

9

اتوماتای احتماالتی
متناهی و شبکه
10
پتری

رویداد بعدی

رویداد بعدی
رویداد بعدی
رویداد بعدی

شبکه عصبی LSTM

رویداد بعدی و
زمان اتمام فرآیند

شبکه عصبی LSTM

رویداد بعدی

 .3روششناسي پژوهش

)1. K-Nearest Neighbors (KNN
2. Bayesian network
3. Support vector machines
4. Root of the mean square error
5. Markov chain
6. probabilistic process model
7. Probabilistic Finite Automata
8. accuracy
9. expectation maximization
10. Petri net
11. Mean absolute error
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برای انجام این پژوهش از معماری  LSTMدر شبکههای عصبی بازگشتی استفاده شده است.
اجرای این الگوریتم با استفاده از کتابخانه قدرتمند و متنباز تنسورفلو  1و در زبان برنامهنویسی
پایتون انجام شده است .آزمایشهای این پژوهش با بهکارگیری سختافزار قدرتمند شرکت
انویدیا  2انجام شده است .در این پژوهش برای انجام فرایند یادگیری شبکه عصبی دو مجموعه
داده  BPI 20123و  BPI 20174بهکار گرفته شده است .مجموعه داده  2012و  2017مربوط به
رویدادهای فرآیندهای برنامه کاربردی درخواست وام از مؤسسه مالی هلندی است.
جدول  .2ویژگیهای مجموعه داده
مجموعه داده ها

منحصر به فرد

تعداد رويداد های

تعداد رويدادها

تعداد فرآيند ها

رويدادهای فرآيند

تعداد کمترين

رويدادهای فرآيند

تعداد بیشترين

به تعداد فرآيند

BPI 2012

31509
13087

10
3

180
175

نسبت تعداد رويداد

BPI 2017

27
24

1202267
262200

 BPI 2012و BPI 2017

38/156
20/035

رویدادهای مجموعه داده  2017مربوط به سال  2016تا فوریه  2017است .این مجموعه داده
دارای  31509فرآیند است .کوتاهترین فرآیند دارای  10رویداد و بزرگترین فرآیند دارای 180
رویداد بوده که بهطور متوسط رویدادهای فرآیندهای این مجموعه داده دارای  38رویداد است.
تعداد رویدادهای کل مجموع داده  2017برابر  1202267است .رویدادهای مجموعه داده 2012
مربوط به سال  2011تا مارس  2012است .این مجموعه داده دارای  13087فرآیند میباشد.
کوتاهترین فرآیند دارای  3رویداد و بزرگترین فرآیند دارای  175رویداد بوده که بهطور متوسط
رویدادهای فرآیندهای این مجموعه داده دارای  20رویداد است .تعداد رویدادهای کل مجموع
داده  2012برابر  262200است .جدول  ،2ویژگیهای این دو مجموعه داده را خالصه کرده
است .در انجام آزمایشها از پنج مدل برای آموزش دادههای آموزش استفاده شد تا تأثیر اندازه
مدل در دقت مدل نهایی سنجیده شود .ویژگیهای مربوط به این مدلها در جدول  ،4آورده شده
است .تنظیماتی که برای پیکربندی شبکههای عصبی بهکار رفت 5 ،پیکربندی است که بهترتیب
به نامهای «خیلی خیلی کوچک»« ،خیلی کوچک»« ،کوچک»« ،متوسط» و «بزرگ» نامگذاری
شده است .هر یک از این پیکربندیها دارای تنظیماتی است که در جدول  ،4ارائه شده است تا
درصورتیکه سایر پژوهشگران بخواهند نتایج این پژوهش را راستی آزمایی کنند ،بدینوسیله
1. TensorFlow
2. NVIDIA GEFORCE GTX 1080 TI
3. https://data.4tu.nl/repository/uuid:3926db30-f712-4394-aebc-75976070e91f
4. https://data.4tu.nl/repository/uuid:5f3067df-f10b-45da-b98b-86ae4c7a310b
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بتوانند شبیه نتایج این پژوهش را تولید کنند .همانطور که در پیکربندی خیلی خیلی کوچک
مطابق شکلهای  5و  ،6مشاهده میشود ،تعداد مراحلی مورد استفاده توسط سلولهای LSTM
برای دریافت ورودی فرآیندها  5مرحله است؛ بنابراین خروجی متناظر برای پیشبینی نیز پنجتایی
است .نرخ یادگیری در شبکه عصبی برای تمامی پیکربندیها مقدار یک و نرخ کاهش یادگیری
شبکه عصبی بهازای هر پیکربندی مقادیر  0/5تا  0/85است .تعداد نرونها در الیه پنهان برای
هر پیکربندی از  32شروع میشود و تا  1500عدد افزایش مییابد .برای جلوگیری از اشباء شبکه
عصبی با دادههای آموزش از روش حذف احتمالی استفاده شده است .حذف احتمالی روشی است
که جلوی اشباءشدن شبکه عصبی با دادههای آموزش را میگیرد .همانطور که از اسم آن
مشخص است ،هنگام یادگیری ،برخی از نورونها بهصورت احتمالی حذف میشوند .این بدین
معنا است که یادگیری بر روی معماریهای متفاوت با مجموعه نورونهای متفاوت صورت
میگیرد.
جدول  .4تنظیمات مدلهای آموزش داده بهکارگرفتهشده در پژوهش
کوچک

خیلي خیلي

خیلي کوچک

کوچک

متوسط

مقداردهی اولیه به وزنها و بایاس شبکه عصبی
2
نرخ یادگیری اولیه
3
حداکثر گرادیان مجاز
4
تعداد گامها
5
تعداد نرونهای الیه پنهان
6
حذف تصادفی
7
میزان کاهش نرخ یادگیری
8
اندازه دسته
9
تعداد ایپاکهای مرحله یادگیری

1

0/1
1/0
5
5
32
0/2
0/5
20
10

0/1
1/0
5
10
100
0/2
0/5
20
10

بزرگ

تنظیمات اجرای شبکه عصبي با
بهکارگیری معماری LSTM

0/1
1/0
5
20
200
0/2
0/5
20
10

0/1
1/0
5
35
650
0/2
0/8
20
10

0/04
1/0
10
35
1500
0/2
0/86
20
10

1. Initialization scale
2. learning rate
3. max gradian norm
4. Step Number
5. hidden layer size
6. Dropout probability
7. Learning rate decay
8. Batch size
9. Number of training epochs
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گرادیان کاهشی یک الگوریتم بهینهسازی برای کاهش خطاها در شبکه عصبی است که
کمک میکند در تکثیر رو به عقب  ،1خطای بهروزرسانی وزنهای گرههای شبکه عصبی ،کمینه
شود .مقداردهی اولیه وزنها و بایاس شبکه عصبی با استفاده از توزیع نرمال بین بازه  0/1تا
 -0/1است؛ همچنین با توجه به اینکه برخی از فرآیندها ممکن است دارای بازخورد باشند ،عامل
«بازخورد» نیز بهعنوان یکی از پارامترها به آزمایشهای مربوط به این پژوهش اضافه شد و
تمامی آزمایشها با عامل «با بازخورد» و «بدون بازخورد» انجام شد تا تأثیر بازخورد بر دقت
مدل اندازهگیری شود.
ايجاد مدل .همانطور که شکل  ،4نشان میدهد ،ابتدا دادههای تاریخچه رویداد تبدیل به
دادههای مناسب برای ورود به شبکه عصبیهای میشود؛ بعد با استفاده از شبکه عصبی LSTM
و بهکارگیری الگوریتم یادگیری و معیارهای ارزیابی ،مدل پیشبینی نهایی تولید میشود.

شکل  .4شمای کلی ایجاد مدل

برای ایجاد مدل پیشبینی فرآیند بر اساس تاریخچه رویداد ،معماری شبکه عصبی بازگشتی
یکالیه (شکل  )5و دوالیه (شکل  )6با بهکارگیری نرون  LSTMارائه شده است .تعداد
گامهای تعریفشده با توجه به جدول  ،4میتواند متغیر باشد .در شکلهای  5و  ،6تنظیمات
شبکه عصبی بازگشتی  LSTMشامل پنج گام است .در طراحی مدلی که باعنوان«بزرگ»
نامگذاری شده است ،تعداد گامها  35قدم است.

1. Back-Propagation
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شکل  .5معماری شبکه عصبی بازگشتی یکالیه با بهکارگیری

نرون LSTM

شکل  .6معماری شبکه عصبی بازگشتی دوالیه با بهکارگیری

نرون LSTM

ورودیها .ورودی الگوریتم یک فایل تاریخچه رویداد است .فرض شده است که ثبت رویدادها
بهصورت متوالی ،بهطوریکه هر رویداد به یک فعالیت اشاره داشته و مرتبط با یک نمونه فرآیند
خاص است ،امکانپذیر است .تاریخچه رویداد ممکن است حاوی اطالعات اضافی پیرامون
رویدادها نیز باشد .درحقیقت ،الگوریتم میتواند از اطالعات اضافی نظیر منابع (شخص یا وسیله)
که در یک فعالیت مصرف یا مقداردهی اولیه میشوند ،برچسب زمانی رویدادها یا عناصر دادهای
که با یک رویداد ثبت میشوند (نظیر مقدار یک سفارش) و غیره استفاده کند.
جدول  .4نمونهای از تاریخچه رویدادها
شناسه فرآيند

1

2

شناسه رويداد

زمان

رويداد

منابع

هزينه

102030
102031
102032
102033
102044
102045
102046

12-12-2017:12.15
13-12-2017:12.15
14-12-2017:12.15
15-12-2017:12.15
19-12-2017:12.15
20-12-2017:12.15
21-12-2017:12.15

A

Name1

B

Name2

C

Name3

D

Name4

A

Name1

F

Name5

C

Name3

1000
2000
1000
2000
1000
3000
1000
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معیار ارزيابي .در این پژوهش از معیارهای دقت،آنتروپی و آشفتگی برای مقایسه مدلهایی که
از فایلهای تاریخچه رویدادها در مجموعه دادههای  BPI2012و  BPI 2017بهدست آمده
است ،استفاده خواهد شد .در ادامه این معیارهای بهصورت مختصر توضیح داده میشود.
دقت :1دقت نشاندهنده تعداد پیشبینیهای صحیح انجامشده توسط دستهبند  2تقسیم بر تعداد
کل پیشبینیهای انجامشده توسط همان دستهبند است.

رابطه ()2

𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
𝑁𝐹 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 +

= 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

آنتروپي :3در علوم فیزیک و در نظریه سیستمها بهمعنای (بینظمی) و در علوم ارتباطات و
اطالعات نمایانگر اطمینان موجود در اطالعات مشخصی است .آنتروپی نخستینبار توسط شانون
(  )1948بیان شد که میتوان آن را معادل بینظمی دانست .هرچه نظم سیستمی بیشتر شود،
آنتروپی آن کاهش مییابد و برعکس کاهش نظم باعث افزایش آنتروپی میشود .شانون تئوری
آنتروپی را بهصورت کمّی بیان کرد .آنتروپی ،یکی از رویکردهای مدیریتی است که بهمنظور
برخورد با بینظمی و بیثباتی در یک سیستم استفاده میشود .آنتروپی متغیر تصادفی گسسته X
با تابع جرم احتمال ) P(Xرا با نماد ) H(Xنمایش میدهند و بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑛

رابطه ()3

𝑛

) 𝑖𝑥(𝑃 𝑏𝐻 (𝑋) = ∑ 𝑝(𝑥𝑖 )𝐼(𝑥𝑖 ) = ∑ 𝑃(𝑥𝑖 ) log
𝑖=1

𝑖=1

آشفتگي :4یک معیار اندازهگیری در نظریخ اطالعات برای بررسی میزان مناسببودن یک توزیع
احتمالی یا پیشبینی مدل احتمالی یک نمونه است .میتوان از آشفتگی برای مقایسه مدلهای
احتماالتی استفاده کرد H(p) .میزان آنتروپی تابع جرم احتمال ) P(Xاست.
رابطه ()4

)𝑥(𝑃 𝑏2𝐻(𝑝) = 2− ∑𝑥 𝑝(𝑥) log

1. Accuracy
2. classification
3. entropy
4. perplexity
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بازخورد 1در فرآيند :یک فرآیند شامل چندین فعالیت است و ممکن است در یک فرآیند
فعالیتهایی پشت سر هم تکرار شده باشند .برای مثال ،فرآیند نمونه ای با توالی
 ABBBBCDFFBRTBرا در نظر بگیرد .اگر بازخورد از فرآیند نمونه که گفته شد ،برداشته
شود ،این  ABCDFBRTBتوالی تولید خواهد شد؛ یعنی بهجای  4تا  Bاز یک  Bو بهجای  2تا
 Fاز یک  Fاستفاده شده است .در این پژوهش بررسی میشود که اگر بازخورد از روی دادههای
تاریخچه رویداد حذف شود ،آیا بر دقت پیش بینی مدل تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
برای انجام آزمایشها معماری شبکه عصبی یک بار بهصورت یکالیه (شکل  )5و بار دیگر
بهصورت دوالیه (شکل  )6طراحی شد تا تأثیر تعداد الیهها بر روی دقت مدل سنجیده شود .با
توجه به اینکه در آزمایشهای مربوط به این پژوهش از  10ایپاک استفاده شد ،تعداد کل
آزمایشهای انجامشده برای این پژوهش  30آزمایش است که به تفکیک مجموعه داده به شرح
جدول  ،3خواهد بود.
جدول  .5محاسبه تعداد آزمایشهای صورتگرفته به تفکیک مجموعه داده مورداستفاده
مجموعه داده

تعداد آزمايشها = (تعداد اليه * تعداد مدل*تعداد بازخورد)

2017

2*5*2=20

2012

1*5*2=10

مجموع آزمایشها

(30=300آزمایش)*(10ایپاک)

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

نتايج آزمايشها بر روی مجموعه داده  .BPI 2012نتایج حاصل از  100آزمایش انجامشده
بر روی مجموعه داده  BPI 2012با توجه به تعداد الیهها و تنظیمات پیکربندی در شکلهای 4
و  ،5نشان داده شده است .تنظیمات مدل طبق جدول  ،2نیز آزمایش شده است .جدول  ،4نتایج
این آزمایش ها را به تفکیک تعداد الیه و اندازه مدل نشان میدهد  .الزم به توضیح است که
مجموعه داده  BPI 2012دارای بازخورد نیست.

1. Feedback
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جدول  .6نتایج آزمایشهای مربوط به دقت مدل با دادههای اعتبارسنجی در مجموعه دادههای  BPI 2012و
تفکیک الیه و مدل
تعداد
اليه

یکالیه

دوالیه

مدل

تعداد

کمترين

بیشترين

میانگین

خیلی خیلی کوچک
خیلی کوچک
کوچک
متوسط
بزرگ
خیلی خیلی کوچک
خیلی کوچک
کوچک
متوسط
بزرگ

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

.786
0/786
0/807
0/798
0/810
0/773
0/781
0/802
0/801
0/805

.822
0/825
0/824
0/829
0/823
0/824
0/824
0/823
0/820
0/822

.80520
0/80610
0/81610
0/81310
0/81660
0/80040
0/80890
0/81570
0/81070
0/81590

نرونLSTM

به

انحراف
معیار
0/011970
0/010959
0/006724
0/009480
0/004719
0/016433
0/011995
0/007025
0/006897
0/005238

در شکل  ،7ردیف اول سمت چپ ،مربوط به نمودار معیار دقت مدل با دادههای اعتبارسنجی
و نمودار سمت راست ،ردیف اول تابع هزینه است .در ردیف دوم ،سمت چپ مربوط به نمودار
معیار دقت مدل با دادههای آموزش و نمودار سمت راست ردیف دوم ،تابع هزینه است .در ردیف
سوم ،سمت چپ میزان آشفتگی مدل پیشبینی با توجه به دادههای اعتبارسنجی را نشان میدهد
و ردیف سوم سمت راست ،نمودار آنتروپی مدل با توجه به دادههای اعتبارسنجی را نشان میدهد.
هر خط رنگی در نمودار که در باالی شکل  ،7آورده شده است مربوط به نوع تنظیمات شبکه
عصبی ،تعداد الیه و بازخورد /عدمبازخورد فرآیندها در دادههای ورودی است.
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شکل

 .7نرون  LSTMو مجموعه داده BPI 2012

87

بهبود دقت پیشبیني فرآيندها در مديريت ( ...عدالت و همکاران)

نتایج بهدستآمده از اجرای نرون  LSTMبا استفاده از مجموعه داده  BPI 2012در دو
بخش زیر قابلتحلیل است:
نخست :بررسی تأثیر تنظیمات مدل (خیلیخیلی کوچک ،خیلی کوچک ،کوچک ،متوسط ،بزرگ)
بر روی دقت مدل.

شکل  .8نمودار جعبهای و نمودار استاندارد شده داده ها که مربوط به دقت مدل با داده های اعتبار سنجی بر اساس تنظیمات
مدل می باشد را با مجموع داده های  BPI 2012و نرون  LSTMنشان می دهد.

بر اساس نمودار جعبهای که میزان پراکندگی دقت را برای مدلها رسم کرده است ،توزیع
میزان دقت برای مدلها برابر نیست .این مطلب در نمودار مقادیر استاندارد شده دادهها نیز قابل
مشاهده است بهنحویکه مقادیر استاندارد شده دادهها نشان میدهد مدلها بر یکدیگر منطبق
نیستند (شکل .)8
جدول  .7نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
دقت مدل با دادههای
اعتبارسنجي

Spearman's
rho

دقت مدل با
دادههای
اعتبارسنجی

Correlation
Coefficient

1/000

**0/362

)Sig. (2-tailed

.
100

0/000
100

N
Correlation
Coefficient

مدل

مدل

)Sig. (2-tailed
N

**

0/362

0/000
100

1/000
.
100

با توجه به اینکه توزیع دادهها غیرنرمال و دادهها رتبه ای است از آزمون اسپیرمن استفاده شد.
مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن  0/6895بهدست آمد که مقدار معناداری آزمون برای آن
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 0/0000است و چون از  0/05کمتر است ،فرض صفر تأیید نمیشود .به این معنی که بین متغیر
مدل و دقت همبستگی وجود دارد؛ بهعبارت دیگر با تغییر مدل مقدار دقت تغییر مییابد (جدول .)7
دوم :بررسی تأثیر تعداد الیهها در دقت مدل.

شکل  .9نمودار جعبهای و نمودار استاندارد شده دادهها که مربوط به دقت مدل با دادهای اعتبارسنجی بر اساس الیهها است
را با مجموع دادههای  BPI 2012و نرون  LSTMنشان میدهد.

بر اساس نمودار جعبهای که میزان پراکندگی دقت را برای الیهها رسم کرده است ،توزیع
میزان دقت برای الیهها تقریبا برابر است .این مطلب در نمودار استاندارد شده دادهها نیز قابل
مشاهده است به نحوی که مقادیر استاندارد شده داده نشان میدهد الیهها تقریبا بر یکدیگر
منطبق است و اختالف قابل توجهی را نشان نمیدهد (شکل  .)9با توجه به اینکه توزیع دادهها
غیرنرمال و دادهها رتبهای است ،برای تحلیل داده از آزمون اسپیرمن نیز استفاده شد .مقدار
ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با  -0/023بهدست آمد .مقدار معناداری آزمون برای آن برابر با
 0/824بوده و چون از  0/05بیشتر است ،فرض صفر تأیید میشود؛ به این معنی که بین دو متغیر
الیه و دقت مدل ،همبستگی ثابت نمیشود و معناداری وجود ندارد (جدول .)8
جدول  .8نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
تعداد
اليه
Correlation Coefficient

تعداد الیه
Spear
man's
rho

)Sig. (2-tailed
N

دقت مدل با
دادههای
اعتبارسنجی

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

دقت مدل با دادههای اعتبارسنجي

1/000
.
100
-0/023
0/824
100

-0/023
0/824
100
1/000
.
100
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نتايج آزمايشها بر روی مجموعه داده  .BPI 2017نتایج حاصل از  200آزمایش انجامشده
بر روی مجموعه داده  BPI 2017در شکل  ،5نشان داده شده است .جدول  ،9نتایج این
آزمایش ها را به تفکیک تعداد الیه و اندازه مدل فهرست کرده است.
جدول  .9نتایج آزمایشهای مربوط به بانک اطالعاتی  BPI 2017و نرون  LSTMبه تفکیک الیه ،مدل و بازخورد
مدل
متوسط
بزرگ
خیلی خیلی
کوچک
خیلی کوچک
دو الیه

کوچک
متوسط
بزرگ

بازخورد

یک الیه

کوچک

تعداد

خیلی کوچک

کمترين

خیلی خیلی
کوچک

بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور
بدون بازخور
دارای بازخور

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

بیشترين

اليه

0/837
0/781
0/867
0/821
0/882
0/843
0/896
0/859
0/895
0/862
0/834
0/779
0/864
0/818
0/882
0/845
0/899
0/859
0/897
0/862

0/849
0/792
0/879
0/829
0/897
0/851
0/904
0/865
0/907
0/865
0/849
0/794
0/878
0/830
0/902
0/854
0/903
0/864
0/905
0/864

میانگین

تعداد

0/84310
0/78680
0/87260
0/82520
0/88960
0/84730
0/90090
0/86120
0/90300
0/86300
0/84230
0/78570
0/87230
0/82620
0/89370
0/84910
0/90070
0/86140
0/90290
0/86300

انحراف
معیار
0/004254
0/003327
0/003627
0/002530
0/004766
0/002497
0/002807
0/001751
0/003300
0/001155
0/005599
0/004596
0/003860
0/003425
0/005736
0/002961
0/001337
0/001897
0/002558
0/000667

نتایج بهدستآمده از اجرای نرون  LSTMبا استفاده از مجموعه داده  BPI 2017در سه
بخش زیر قابلتحلیل است:
نخست :بررسی تأثیر تنظیمات مدل (خیلیخیلی کوچک ،خیلی کوچک ،کوچک ،متوسط ،بزرگ)
بر روی دقت مدل.
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شکل  .10نمودار جعبهای و نمودار استاندارد شده دادهها که مربوط به دقت مدل با دادههای اعتبارسنجی بر اساس تنظیمات
مدل است را با مجموع دادههای  BPI 2017و نرون  LSTMنشان میدهد.

بر اساس نمودار جعبهای که میزان پراکندگی دقت را برای مدلها رسم کرده است ،توزیع
میزان دقت برای مدلها برابر نیست .این مطلب در نمودار مقادیر استاندارد شده دادهها نیز قابل
مشاهده است به نحوی که مقادیر استاندارد شده دادهها نشان میدهد مدلها بر یکدیگر منطبق
نیستند (شکل .)10
جدول  .10نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
دقت مدل با دادههای
اعتبارسنجي

Spearman's
rho

دقت مدل با
دادههای
اعتبارسنجی
مدل

مدل

Correlation
Coefficient

1/000

**0/690

)Sig. (2-tailed

.
200

0/000
200

Correlation
Coefficient

**0/690

1/000

)Sig. (2-tailed

0/000
200

.
200

N

N

با توجه به اینکه توزیع دادهها غیرنرمال و دادهها رتبهای است از آزمون اسپیرمن استفاده شد
و مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن  0/690به دست آمد که مقدار معناداری آزمون برای آن
 0/0000است و چون از  0/05کمتر است ،فرض صفر تأیید نمیشود؛ به این معنا که بین متغیر
مدل و دقت همبستگی وجود دارد؛ به عبارت دیگر همبستگی مثبت بین مدل و دقت وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  ،10مشاهده میشود.
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شکل  .11نرون  LSTMو مجموعه داده

BPI 2017
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دوم :بررسی تأثیر تعداد الیه ها در دقت مدل.

شکل  .12نمودار جعبهای و نمودار استاندارد شده دادهها که مربوط به دقت مدل با دادههای اعتبارسنجی بر اساس الیهها
است را با مجموع دادههای  BPI 2017و نرون  LSTMنشان میدهد..

بر اساس نمودار جعبهای که میزان پراکندگی دقت را برای الیهها رسم کرده است ،توزیع
میزان دقت برای الیهها تقریبا برابر است .این مطلب در نمودار استاندارد شده دادهها نیز قابل
مشاهده است به نحوی که مقادیر استاندارد شده داده نشان میدهد الیهها تقریبا بر یکدیگر
منطبق است و اختالف قابل توجهی را نشان نمیدهد (شکل .)12
با توجه به اینکه توزیع دادهها غیرنرمال و دادهها رتبهای است ،آزمون اسپیرمن نیز به کار
رفت و مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن معادل  0/110بهدست آمد که مقدار معناداری آزمون
برای آن  0/876است و چون از  0/05بیشتر است ،فرض صفر تأیید میشود؛ به این معنا که بین
دو متغیر الیه و دقت مدل همبستگی ثابت نمیشود و معناداری وجود ندارد (جدول .)11
جدول  .11نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن

دقت مدل با دادههای
اعتبارسنجی

دقت مدل با دادههای

تعداد

اعتبارسنجي

اليه

Correlation
Coefficient

1/000

0/011

)Sig. (2-tailed

.
200

0/876
200

Correlation
Coefficient

0/011

1/000

)Sig. (2-tailed

0/876
200

.
200

N

Spearman's
rho

تعداد الیه

N

سوم :بررسی تثأیر بازخورد بر روی دقت مدل.
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شکل  .13نمودار جعبهای و نمودار استاندارد شده دادهها که مربوط به دقت مدل با دادههای اعتبارسنجی بر اساس
تأثیر بازخورد است را با مجموع دادههای  BPI 2017و نرون  LSTMنشان میدهد.

بر اساس نمودار جعبهای که میزان پراکندگی دقت را برای بازخورد رسم کرده است  ،توزیع
میزان دقت برای بازخورد برابر نمی باشد .این مطلب در نمودار مقادیر استاندارد شده داده ها نیز
قابل مشاهده می باشد به نحوی که مقادیر استاندارد شده داده ها نشان می دهد مدل ها بر
یکدیگر منطبق نمی باشند(شکل .)13
جدول  .12نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
دقت مدل با دادههای
اعتبارسنجي

Spearman's
rho

دقت مدل با
دادههای
اعتبارسنجی

Correlation
Coefficient

1/000

**-0/669

)Sig. (2-tailed

.
200

0/000
200

N
Correlation
Coefficient

بازخورد

بازخورد

)Sig. (2-tailed
N

**

-0/669

0/000
200

1/000
.
200

با توجه به اینکه توزیع دادهها غیرنرمال و دادهها رتبهای است از آزمون اسپیرمن استفاده شد
و مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن معادل  -0/669است که مقدار معناداری آزمون برای آن
 0/0000است و چون از  0/05کمتر است ،فرض صفر تأیید نمیشود؛ به این معنا که بین متغیر
بازخورد و دقت ،همبستگی وجود دارد؛ بهعبارتدیگر با تغییر دادهها از حالت بدون بازخورد به
حالت بازخورد دقت کاهش مییابد (جدول .)12
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جدول  .13خالصه کلیه آزمایشهای همبستگی به تفکیک مجموعه دادهها و متغیرهای الیه ،مدل و بازخود

KruskalWallis H

Df

Asymp. Sig.

Correlation
Coefficient

الیه

0/050

1

0/823

-0/023

0/824

مدل

19/374

4

0/001

0/362

0/000

بازخورد

BPI 2017

)Sig. (2-tailed

مجموعه دادهها

Kruskal-Wallis H

اسپیرمن

فرآیندهای مجموعه داده

توضیحات
N

BPI 2012

متغییر

آزمون ناپارامتری

آزمون همبستگي

10
0
10
0

BPI 2012

الیه

0/024

1

0/876

0/011

0/876

مدل

99/926

4

0/000

0/690

0/000

بازخورد

89/128

1

0/000

-0/669

0/000

بین دو متغیر الیه و دقت مدل
همبستگی ثابت نمیشود.
بین متغیر مدل و دقت همبستگی
وجود دارد.

فاقد بازخورد است.

20
0
20
0
20
0

بین دو متغیر الیه و دقت مدل
همبستگی ثابت نمیشود.
بین متغیر مدل و دقت همبستگی
وجود دارد.
با تغییر فرآیندها ورودی از حالت
بدون بازخورد به حالت بازخورد
دقت کاهش مییابد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
يافتههای مهم حاصل از پژوهش .پس از بررسی نتایج حاصل از  30آزمایش با نرون LSTM

بر روی مجموعه داده  BPI2012و  BPI2017موارد زیر بهعنوان یافتههای این پژوهش معرفی
میشوند:
در بانک اطالعاتی  2012از مجموع  10آزمایش انجامشده ،بیشترین دقت  0/83است که
مربوط به حالت تکالیه در مدل متوسط است .کمترین مقدار 0/773 ،است که مربوط به حالت
دوالیه و مدل خیلیخیلی کوچک است .بیشترین میانگین  0/8153است که مربوط به حالت
دوالیه و مدل بزرگ است.
در بانک اطالعاتی  2012هر چه مدل بزرگتر میشود ،دقت مدل افزایش مییابد .در حالت
خیلیخیلی کوچک ،میانگین دقت  0/80و در مدل بزرگ ،میانگین دقت  0/83است .در بانک
اطالعاتی  2012تعداد الیهها بر روی دقت تأثیری ندارد و میانگین دقت در یکالیه و دوالیه
 0/81است.
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در بانک اطالعاتی  2017از مجموع  20آزمایش انجامشده ،بیشترین دقت  0/907است که
مربوط به حالت یکالیه در مدل بزرگ و بازخورد بدون بازخورد است .کمترین مقدار 0/779
بهدست آمد که مربوط به حالت دوالیه و مدل خیلیخیلی کوچک و بازخورد «دارای بازخورد»
است .بیشترین میانگین  0/903است که مربوط به حالت یکالیه ،مدل بزرگ و بازخورد «بدون
بازخورد» است.
در بانک اطالعاتی  2017حالت بدون بازخورد دارای دقت میانگین  0/88است که دقت
میانگین بیشتری نسبت به حالت دارای بازخورد دارد که دقت میانگین آن  0/84است .در بانک
اطالعاتی  2017هر چه مدل بزرگتر میشود ،دقت مدل بیشتر میشود .در حالت خیلی خیلی
کوچک میانگین دقت  0/81و در مدل بزرگ میانگین دقت  0/88است .در بانک اطالعاتی 2017
تعداد الیهها بر روی دقت تأثیری ندارد و میانگین دقت در یکالیه و دوالیه  0/86است.
موارد مشترک در هر دو مجموعه داده عبارتاند از:
 .1در هر دو بانک اطالعاتی تعداد الیه بر روی دقت مدل تأثیرگذار ن یست؛
 .2تغیر تنظیمات مدل بر روی دقت تأثیرگذار است.
پیشنهادها .در این پژوهش با بهرهگیری از معماری  LSTMو با استفاده از مجموعه داده BPI

 2012و  BPI2017دقت پیشبینی فرآی ندها را در مدیریت فرآیندهای کسب-وکار بهمیزان
زیادی افزایش یافت .باالترین دقت میانگین بهدستآمده در میان آزمایشهای صورتگرفته
 0/903است که در مقایسه با باالترین دقت میانگین بهدستآمده در پژوهشهای مشابه ()0/81
بهطور معناداری باالتر است .امکان پیش بینی رفتار آینده فرآیند با چنین دقتی این توانمندی را به
هر سازمانی میدهد تا در مواجهه با سناریوهای از قبل پیشبینیشده ،ریسک چالشهای
مدیریت فرآیندهای کسبوکار را تعدیل کنند .با توجه به دقت بهدستآمده در مدل نهایی،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده با استفاده از معماریهای دیگری از شبکه عصبی
بازگشتی مانند  ،GRUبر روی مدلهای جدید پیشبینی فرآیند مطالعه شود تا ویژگیهای آن
معماریها در بهبود پیشبینی فرایندهای کسبوکار موردبررسی قرار گیرد.
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