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Abstract. Each day, the use of computational systems is growing. Knowing
this, organizations are left with a massive amount of data that describes their
processes. Therefore, a demand arises on the extraction of important insights
of this data, aiming for a competitive advantage over other organizations. The
prediction on the next activity can optimize the flow of a real life process and, to
make that prediction will be used embedding and machine learning techniques.

Resumo. Com o aumento a cada dia no uso de sistemas computacionais,
organizações contam com uma enorme quantidade de dados que descrevem seus
processos. Com isso, surge uma demanda para a extração de informações im-
portantes desses dados, a fim de obter uma vantagem competitiva em relação a
outras organizações. A predição da próxima atividade pode otimizar o anda-
mento de um processo na vida real e, para realizar essa predição, serão utiliza-
das técnicas de embedding e aprendizado de máquina.

1. Introdução
Empresas e organizações estão, a cada dia, mais dependentes de sistemas computacionais
para a realização de seus processos, tanto internos quanto externos, assim gerando uma
grande quantidade de dados sobre estes. Com esse grande crescimento na quantidade de
dados, surge o interesse em extrair informações importantes para as organizações, a fim
de compreender e aprimorar seus processos. Uma das formas de se obter uma vantagem
competitiva em seus processos é a predição da próxima atividade em uma certa instância
de um processo, possibilitando a alocação preemptiva de recursos para a realização da
atividade prevista.

Visando esse interesse, surge a Mineração de Processos, uma área multidisciplinar
que utiliza técnicas de Mineração de Dados, Business Intelligence (BI) e Business Pro-
cess Management (BPM), visando extrair informações factuais dos dados de processos.
Apesar de usar técnicas das disciplinas citadas, a Mineração de Processos não é apenas a
junção dessas técnicas, mas também uma aplicação mais centrada nos processos, visto que
a Mineração de Dados é focada demais nos dados para fazer uma análise de um processo
do começo ao fim, BI foca apenas em dashboards e reportes ao invés de insights precisos,
enquanto técnicas de BPM são aplicadas em processos idealizados por especialistas, que
normalmente são diferentes dos processos reais de uma organização [11].

O restante do documento está dividido da seguinte forma: A Seção 2 apresenta os
conceitos fundamentais para a realização do trabalho, assim como trabalhos relacionados;
a Seção 3 apresenta os objetivos a serem alcançados; a Seção 4 define os métodos e



técnicas que serão utilizados para atingir os objetivos; a Seção 5 define e mostra um
cronograma das atividades até o final do projeto; e, por fim, na Seção 6 são apresentadas
as contribuições e resultados esperados após a conclusão do projeto.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nas seguintes subseções serão apresentados os conceitos fundamentais para a compre-
ensão e realização deste trabalho, assim como a pontuar trabalhos relacionados em
predição da próxima atividade e representação de processos como vetores de carac-
terı́sticas.

2.1. Process Mining

Process Mining (PM) é uma área de processos que tem como objetivo descobrir, checar
conformidade e aprimorar Business Processes (BP), sendo dividida entre essas três ações
(em inglês, Discovery, Conformance Checking e Enhancement) [11].

A área de Discovery tem como objetivo extrair um modelo de um log de evento, a
área de Conformance Checking verifica se um modelo representa de forma apropriada o
processo da vida real e a área de Enhancement propõe maneiras de aprimorar o processo
utilizando as informações extraı́das do modelo e do log de evento. A imagem 1 mostra
como as três áreas se relacionam entre si e com o mundo externo.

Figura 1. Área de Process Mining, retirada de [11]

2.2. Conceitos em Process Mining

Os dados de um evento são comumente armazenados em Event logs, que possuem as
seguintes definições [11]:



Definição 1 (Eventos, atributos, traces): Seja Σ o universo de eventos, ou seja, o
conjunto de todos os possı́veis identificadores de evento. Eventos podem possuir diversos
atributos, como um timestamp, a atividade, o recurso, o custo, entre outros. Seja AN o
conjunto de nomes de atributos. Para cada evento e ∈ Σ e nome n ∈ AN, então #n(e) é
o valor do atributo n para o evento e, se o evento e possuir um atributo n, senão #n(e) é
nulo. Um trace é uma sequência não vazia de eventos σ ∈ Σ∗ onde cada evento aparece
uma única vez e o tempo é não decrescente, ou seja, for 1 ≤ i < j ≤ |σ|: σ(i) 6= σ(j).

Definição 2 (Cases, Log de Evento): Seja C o universo de cases, ou seja, o con-
junto de todos os possı́veis identificadores de cases. Um Event Log é um conjunto de
cases L ⊆ C onde cada evento aparece apenas uma vez no log, ou seja, para dois diferen-
tes cases, a intersecção de seus conjuntos de eventos deve ser vazia.

De forma mais simples, um log de evento possui diferentes cases, que possuem
um trace, que são uma sequência de eventos com timestamps não-decrescentes. Na figura
2, temos um exemplo de log de evento, retirado de [11]. Neste log, cada evento pos-
sui os atributos Activity id, Originator e Timestamp e estão inseridos em diversos cases.
Um exemplo de trace nesse log seria < activityA, activityB, activityC, activityD >,
presente no case 1.

Figura 2. Log de evento retirado de [11]

2.3. Predição em Process Mining
Em [8] foi feito um levantamento das técnicas disponı́veis para predição em Business
Processes, no qual foram analisadas 41 publicações, que foram separadas em relação às



técnicas utilizadas e o tipo de informação prevista por essas propostas.

Nesse trabalho, são levantados oito métodos para a predição da próxima atividade,
com as técnicas utilizadas abrangendo desde métodos estatı́sticos [1, 2, 5], técnicas de
aprendizado de máquina supervisionadas (e.g. árvores de decisão, SVM) [13, 10, 4] e não
supervisionadas (e.g. clustering e redes neurais) [12, 9].

2.4. Aprendizado de Máquina

Aprendizado de Máquina é uma área de conhecimento preocupada em escrever progra-
mas de computadores que se melhoram automaticamente para uma certa tarefa. Mais
formalmente, Mitchell [7] define: “Um programa de computador aprende com uma ex-
periência E, com respeito a uma classe de tarefas T e uma medida de performance P, se
sua performance nas tarefas em T, medidas por P, é melhor com a experiência E”.

Exemplificando, experiência E pode ser um conjunto de dados, como uma tabela
com a área total e o preço de casas, a tarefa T pode ser a predição do preço de uma casa
dada sua área total e a medida de performance pode ser o erro médio na predição de preço
dessas casas.

As técnicas de aprendizado de máquina são separadas entre supervisionada ou
não-supervisionada, a primeira possuindo as respostas do problema em sua fase de treino
e a segunda não possuindo.

2.5. Aprendizagem de Representação em Process Mining

Act2Vec, Trace2Vec, Log2Vec e Model2Vec são técnicas propostas por De Koninck et
al.[3] e são utilizadas para a representação de atividades, traces, logs e modelos de pro-
cesso como vetores de caracterı́sticas para serem usados com técnicas de Aprendizado de
Máquina.

As técnicas utilizam conceitos de mineração de texto, considerando uma ativi-
dade como uma palavra, um trace como uma sentença e um log como um documento,
e utilizam a técnica Word2Vec [6], que é amplamente utilizada na área de mineração de
texto.

A publicação [3] é o primeiro trabalho a respeito da utilização de técnicas de
Embedding de palavras e Aprendizado de Representação para a resolução de problemas
na área de Process Mining.

3. Objetivos

O objetivo principal do trabalho é propor uma técnica para a predição da próxima ativi-
dade de um case em um processo, utilizando conceitos de mineração de texto e apren-
dizagem de máquina como base da técnica proposta e, a partir disso, obter resultados
comparáveis ou superiores a técnicas propostas no estado da arte.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente, será feita uma revisão bibliográfica das técnicas e conceitos a serem utiliza-
dos ao decorrer do trabalho, levantando trabalhos relacionados para a análise das propos-
tas do estado da arte.



Depois disso, será feito o levantamento dos logs de evento a serem utilizados no
projeto, priorizando, mas não se restringindo a, bases comumente utilizadas por trabalhos
correlatos para a comparação de resultados com as técnicas atuais.

O projeto então será implementado e avaliado, comparando os resultados da pro-
posta com o estado da arte. Por fim, será feita a escrita do documento final.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo das técnicas e conceitos a serem utilizados;
2. Levantamento de logs de evento;
3. Implementação do projeto;
4. Avaliação dos resultados;
5. Escrita do documento;

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com esse trabalho, é esperado que organizações consigam obter uma vantagem competi-
tiva ao utilizar as técnicas propostas de predição de próxima atividade. Com um método
de predição eficiente, é possı́vel alocar de forma preemptiva os recursos necessários para
a execução de uma certa atividade em uma instância de um processo.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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