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Resumo

FERNANDES, Alexandre Gastaldi Lopes. Tratamento do impacto de casos
non-fitting em predição de tempo de resolução usando mineração de
processos com múltiplos atributos 2019. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Na busca por eficiência e competitividade, organizações precisam monitorar e avaliar
constantemente os processos que são vitais para atingir seus objetivos. A mineração de
processos busca apoiar essas iniciativas, provendo novas formas de descoberta, monitora-
mento e análise dos processos de negócio. Em particular, o monitoramento preditivo de
processos propõe mecanismos que permitem antecipar e prevenir situações não desejadas,
sendo uma das aplicações de maior interesse a predição do tempo de resolução de um
caso em execução. Apesar de muitos estudos terem mostrado resultados promissores nessa
linha, um problema que ainda não foi atacado diretamente é o impacto de casos que não
estão no modelo, ou casos non-fitting. Este trabalho propõe o uso de técnicas de busca
por similaridade para tratar casos non-fitting em um método de predição de tempo de
resolução de incidentes, baseado em mineração de processos. Partindo de um método
existente e usando um conjunto de dados extráıdo de um cenário real de mercado, o estudo
inicialmente avaliou o impacto dos casos non-fitting sobre a assertividade do preditor em
cenários em que múltiplos atributos são usados na geração do modelo. Posteriormente, o
mesmo conjunto de dados foi submetido ao método alterado com a inclusão das técnicas
de busca por similaridade, comprovado pelo desempenho do preditor. Também foram
incorporadas algumas melhorias adicionais ao método final: a normalização do conjunto
de dados; a geração de atributos de contexto a partir de atributos temporais, visando
incluir a perspectiva de sazonalidade ao modelo; e, por último, uma adaptação da fase de
validação para utilizar a técnica de holdout.

Palavras-chaves: Mineração de processos. Monitoramento preditivo de processos. Predição
de tempo de resolução. Seleção de atributos. Sistemas de transição. Casos non-fitting.



Abstract

FERNANDES, Alexandre Gastaldi Lopes. Preventing the impact of non-fitting
cases in a multi-attribute process-aware remaining time prediction method.
2019. 102 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities,
University of São Paulo, São Paulo, 2019.

In the pursuit of efficiency and competitiveness, organizations must constantly monitor and
improve internal processes that are critical for their business objectives. The process mining
discipline may be very useful by bringing new ways for process discovery and monitoring.
Specifically, the so-called Predictive Process Monitoring (PPM) proposes mechanisms to
anticipate and prevent undesirable situations. Remaining time prediction is undoubtedly
one of the most promising fields for PPM and many recent studies have shown valuable
results in this area. However, only a fraction of them has looked deeply at the impact of
non-fitting cases. The present work proposes the use of similarity search techniques to
tackle non-fitting cases in a process-aware remaining time prediction method that uses
an annotated transition system (ATS). Preliminary results showed that the occurrence
of non-fitting cases is heavily increased as new descriptive attributes are added to the
ATS, aiming to make it more precise. The improved method was applied to a real-world
dataset and the results showed a significative improvement to the overall assertiveness.
Another contribution was the generation of categorical attributes from date-time variables,
bringing a seasonality perspective to the model. In more practical terms, this work has also
performed a normalization over the dataset attributes and used a more reliable approach
to validate the results with a holdout strategy. Finally, it has also added the RMSPE as
an error metric besides the MAPE, allowing for further comparisons with other methods.

Keywords: Process mining. Predictive Process Monitoring. Remaining time prediction.
Attribute selection. Transition systems. Non-fitting cases.
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abstração “Multiconjunto”

PAIS Abreviatura do termo em inglês Process Aware Information Systems -

sistemas de informação orientados a processos

POSIX Formato de data representado por números inteiros correspondentes à
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1 Introdução

Na busca por eficiência e competitividade, as organizações precisam refletir sobre

como melhorar seus processos internos, ou seja, a maneira como as atividades vitais para

seus negócios são executadas no dia-a-dia. Nesse sentido, destacam-se a aplicação de

técnicas de modelagem de processos de negócio desenvolvidas dentro da disciplina da

gestão de processos de negócio (ou BPM, do inglês “Business Process Management”) e o

uso de sistemas de informação orientados a processos (PAIS, do inglês “Process Aware

Information Systems”) (LEONI; AALST; DEES, 2016; AALST, 2016).

Mas isso nem sempre é suficiente e cada vez mais busca-se desenvolver a capacidade

de prever situações futuras, de modo que seja posśıvel à organização se antecipar e se

planejar de forma mais adequada e otimizada. Esse é portanto um campo bastante amplo

e fértil para a aplicação de métodos de predição como os propostos pela área da mineração

de processos, ou mais especificamente, dentro do que se denomina monitoramento preditivo

de processos de negócio (MAGGI et al., 2014; AALST, 2016).

A mineração de processos de negócio pode ser situada como uma intersecção entre

a gestão de processos de negócio e a área de mineração de dados, e tem se destacado tanto

no meio acadêmico, no qual o assunto já é objeto de estudos e discussões há algum tempo,

quanto no mundo corporativo, onde já podem ser observados avanços significativos na

aplicação de conceitos e também no desenvolvimento de ferramentas comerciais com esse

enfoque (AALST, 2016). Dentre seus principais objetivos estão: descobrir, monitorar e

aprimorar processos de negócio reais por meio da extração de conhecimento a partir de

logs de eventos dispońıveis em sistemas de informação orientados a processos (MAITA,

2016; AALST, 2016).

Na mineração de processos, uma instância espećıfica de um determinado processo

é normalmente chamada de caso, e cada registro de execução de uma ação em um dado

momento no tempo é chamada de evento. Logs de eventos são portanto os registros

ordenados da execução dos casos, podendo ainda ter propriedades associadas, geralmente

chamadas de atributos (AALST, 2016). Por sua vez, denomina-se monitoramento preditivo

a tarefa de monitorar a execução de instâncias de processo com o objetivo de identificar

pontos de atenção, prevenir e se antecipar a situações que demandem algum tipo de

intervenção, seja para evitar ou para reforçar algum cenário espećıfico. (MAGGI et al.,
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2014). Uma organização que tenha a capacidade de prever certas condições em seus processos

durante a execução dos mesmos pode alertar suas equipes sobre situações espećıficas,

tomar decisões mais embasadas sobre onde colocar o foco dos recursos dispońıveis ou para

a alocação de recursos adicionais, entre outras ações posśıveis (VERENICH et al., 2019;

AALST, 2016).

Vários trabalhos já se debruçaram sobre a tarefa de predição, usando técnicas de

mineração de processo aliadas a técnicas espećıficas, notadamente para a predição do tempo

total de execução de um caso. A revisão sistemática apresentada em Verenich et al. (2019) é

uma boa referência para identificar esses trabalhos. Entretanto, poucos deram algum foco à

escolha dos atributos descritivos a serem usados pelo preditor (MARQUEZ-CHAMORRO;

RESINAS; RUIZ-CORTES, 2018). Considerando-se que em geral a quantidade de atributos

dispońıveis nos logs de eventos é muito grande, essa é sem dúvida uma questão importante.

Para mencionar um exemplo, em um sistema t́ıpico de gestão de incidentes o número

de atributos pode facilmente passar de 100. Usá-los todos poderia levar a um modelo

computacionalmente caro (problema da dimensionalidade) mas nem por isso seria uma

garantia de bom desempenho do preditor (KOHAVI; JOHN, 1997).

Na expectativa de conseguir tratar essa questão, uma das abordagens que têm

sido aplicadas é a seleção de atributos. Nessa linha, o trabalho de Amaral et al. (2019)

propôs a aplicação de técnicas de seleção de atributos para eleger o melhor conjunto de

atributos descritivos para a predição e logrou demonstrar que uma adequada seleção de

atributos pode trazer ganhos significativos à assertividade de um preditor. Entretanto,

conforme indicado pelos próprios autores, não foi realizada uma análise mais detalhada

com relação à capacidade de generalização dos modelos gerados pelo método proposto.

Mesmo o trabalho inicial de Aalst, Schonenberg e Song (2011) menciona esta capacidade

de generalização como sendo uma das vantagens do uso de modelos baseados em mineração

de processos, quando comparada com outras técnicas de predição. Porém, não chega a

estabelecer um parâmetro quantitativo para essa comparação.

Resumidamente, um modelo dito sobre-ajustado (do inglês “overfitted”) é um

modelo que é capaz de reconhecer com exatidão casos iguais ou muito próximos daqueles

que foram usados durante o seu treinamento, mas que tem dificuldades em mapear casos

para os quais não tenha sido treinado (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016). Em geral,

isso significa que um modelo sobre-ajustado possui menor capacidade de generalização e

portanto dificilmente será um bom preditor, a menos que o processo que ele representa
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seja muito padronizado. Mas esse não é o cenário t́ıpico em aplicações reais, onde é muito

mais comum encontrar variações significativas na execução dos processos ao longo do

tempo, influenciadas por inúmeros fatores, inclusive o humano. Os casos não mapeados (ou

“non-fitting”), se ocorrem com grande frequência, podem ter assim influência significativa

sobre o desempenho do modelo de predição.

Alguns trabalhos mais recentes têm tratado de forma mais expĺıcita a questão dos

casos non-fitting, mas não deixam claro se o estão fazendo com base em uma análise

mais detalhada, que leve em consideração o quanto isso está sendo de fato significativo

para os resultados finais na situação estudada (SENDEROVICH; FRANCESCOMARINO;

MAGGI, 2019; POLATO et al., 2018). Desse modo, não foi posśıvel determinar outros

trabalhos com o foco espećıfico de analisar em maior profundidade, considerando aspectos

qualitativos e quantitativos, o impacto de casos non-fitting sobre os resultados da predição

que está sendo realizada.

O presente trabalho parte das mesmas premissas apresentadas em Amaral et al.

(2019), mas avança sobre a questão da generalização derivada da seleção de atributos,

analisando o impacto dos casos non-fitting sobre os resultados da predição e propondo

uma abordagem para tratamento desses casos, de forma a trazer melhorias significativas

para a técnica no tocante à generalização dos modelos e ao seu desempenho como preditor.

Outra contribuição relevante é a aplicação prática da geração de atributos de

contexto, como forma de explorar os dados dispońıveis. Com efeito, foi identificada uma

lacuna com relação ao aproveitamento desses dados: apesar de vários atributos de data

estarem dispońıveis, por se tratarem de datas espećıficas eles não haviam sido originalmente

listados como candidatos para uma seleção de atributos. Entretanto, por meio da conversão

das datas espećıficas em atributos categóricos representando peŕıodos de tempo, o presente

trabalho avalia e confirma sua aplicabilidade como atributos de predição.

As próximas seções deste caṕıtulo trazem, nesta ordem: a definição do problema, os

objetivos do trabalho, a descrição do método de pesquisa, as justificativas e a organização

do restante do documento.

1.1 Definição do problema

Em um ambiente t́ıpico para a aplicação do monitoramento preditivo de processos de

negócio, é esperado que durante a fase de execução o modelo de predição seja apresentado
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a um grande volume de casos que não foram vistos durante a fase de treinamento do

mesmo - os casos non-fitting. Por isso, a capacidade de generalização do modelo adquire

uma grande importância, uma vez que afeta diretamente o seu desempenho como preditor.

O trabalho desenvolvido em Amaral et al. (2019) propôs o uso de técnicas de seleção

de atributos, com o objetivo de melhorar a assertividade de um método de predição do

tempo de resolução de incidentes que usa um sistema de transições anotado gerado a partir

de um log de eventos. Foram apresentados pelos autores resultados que comprovaram

que a aplicação dessas técnicas é efetiva, mas não foi realizada uma análise detalhada do

impacto dos casos non-fitting.

A partir de análises realizadas sobre os resultados da aplicação do referido método

sobre o mesmo conjunto de dados, foi verificado que, conforme novos atributos descritivos

são adicionados ao modelo de predição, o volume de casos non-fitting aumenta expressiva-

mente e chega a superar a marca de 90%. Para dar um tratamento expĺıcito e espećıfico

aos casos non-fitting, o presente trabalho propõe então o uso de técnicas de busca por

similaridade sobre o método de predição originalmente apresentado em Amaral et al.

(2019), visando aumentar a assertividade de sua predição.

Adicionalmente, foi identificado que os atributos temporais presentes no conjunto de

dados não estavam sendo utilizados para a predição, apesar de conterem uma perspectiva

de sazonalidade com potencial para contribuir para o desempenho do modelo de predição.

O presente trabalho aborda essa questão, aplicando uma estratégia de geração de atributos

para trazer essa perspectiva para o modelo.

1.2 Objetivos

A seguir estão enumerados os objetivos deste trabalho:

• Objetivo principal: tomando como base o método proposto em Amaral et al.

(2019), introduzir técnicas para tratar o impacto de casos non-fitting nos modelos de

predição gerados a partir de múltiplos atributos descritivos, reduzindo os efeitos de

um posśıvel sobre-ajuste do modelo sobre a assertividade do método de predição.

Além disso, foram estabelecidos os seguintes objetivos espećıficos complementares:

• Objetivos espećıficos:
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– Normalizar e padronizar os dados da extração original do log de eventos:

Trata-se de aplicar técnicas para normalizar os dados originais e padronizar

entradas diferentes que na prática traziam o mesmo significado em termos de

processo. Por meio desta ação, são eliminadas diferenças meramente sintáticas

e ortográficas que não agregam nenhum valor ao modelo.

– Aplicar técnica de holdout para validação e RMSPE1 como métrica para o erro

da predição.

– Gerar atributos categóricos a partir de atributos temporais: Visa explorar in-

formações temporais dispońıveis nos logs, transformando campos espećıficos

contendo data e hora em atributos categóricos, para os quais é posśıvel determi-

nar se há alguma correlação destes para com o tempo total de execução. Esse

procedimento busca incorporar ao modelo uma perspectiva de sazonalidade,

que inicialmente não foi considerada.

1.3 Método de pesquisa

Esta é uma pesquisa prática de natureza aplicada, na qual foram usadas técnicas

similaridade para melhorar resultados de um método de predição com seleção de múltiplos

atributos. O método de predição é baseado em um modelo de processo representado por

um sistema de transições anotado gerado pela mineração de logs de eventos. Essa técnica

foi aplicada a um cenário de tratamento de incidentes em serviços, com um conjunto de

dados real que foi utilizado para validá-lo e testá-lo.

Seu objetivo é explicativo, com uma abordagem quantitativa. Com relação à

abordagem, a pesquisa se inicia a partir de um método já existente com o intuito de

evolúı-lo, e portanto possui uma base para comparação. Além disso, foram definidas

duas medidas quantitativas espećıficas para avaliar a assertividade e a capacidade de

generalização.

Para conceitualização e identificação de estado da arte, inicialmente foi realizada

pesquisa bibliográfica exploratória para determinar o conjunto inicial de artigos que formam

a principal base teórica e procedimental para o presente estudo; em seguida foi executada

uma revisão usando o método “bola de neve” (snowball) a partir deste conjunto inicial,

buscando identificar as alternativas e vertentes surgidas a partir do mesmo cenário.

1 Vide descrição na seção 2.4
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Em termos de procedimento, a pesquisa pode ser classificada como quasi-experimental

uma vez que o conjunto de dados não foi gerado em condições de controle. Tratam-se

de dados reais, coletados em uma ferramenta utilizada para registrar o tratamento de

falhas em um cenário espećıfico de negócio. Esses dados foram previamente transformados

de seu formato textual original para um formato estruturado, como parte do trabalho

realizado em Amaral et al. (2019). Como parte do escopo do presente estudo, os dados já

estruturados passaram por um processo adicional de normalização, com a finalidade de

padronizá-los.

Como relação à execução da pesquisa, a mesma foi dividida em uma fase de pré-

processamento e uma fase experimental. Na fase de pré-processamento, foram gerados

atributos de contexto a partir de alguns dos campos do tipo data e hora contidos no log.

Em seguida, uma análise de correlação foi realizada entre os atributos descritivos e os

atributos de duração dos casos, criando por esse método um ranking que foi usado pelos

passos seguintes.

A fase experimental foi dividida em duas partes: no primeiro experimento foram

gerados modelos de predição para cada um dos atributos descritivos, individualmente, com

o objetivo de validar a lista daqueles a serem usados nos modelos com múltiplos atributos.

Em seguida, foram constrúıdos modelos de predição usando como base o ranking gerado

pela análise de correlação, acrescentando os atributos um a um, na ordem em que foram

classificados. Cada modelo gerado foi sucessivamente mais complexo e especializado que o

anterior. Os modelos foram comparados e analisados em função de seu erro, usando duas

métricas, MAPE e RMSPE, e em função da ocorrência de casos non-fitting.

Finalmente, o segundo experimento analisou técnicas de busca por similaridade para

o tratamento dos casos non-fitting, tendo selecionado e introduzido duas delas ao algoritmo

de predição. Os mesmos modelos de predição gerados no experimento anterior (ou seja,

usando os mesmos subconjuntos de atributos derivados da inclusão sucessiva do próximo

atributo classificado no ranking) foram usados para realizar novas predições usando o

algoritmo modificado. Foram então realizadas comparações entre os resultados dos dois

experimentos e uma análise dos resultados finais, com base nas quais são apresentadas

algumas conclusões que pretendem contribuir para a evolução do método proposto.



20

1.4 Estrutura do documento

Esta dissertação está estruturada em quatro caṕıtulos e um apêndice, incluindo

esta introdução:

• O caṕıtulo 2 apresenta os principais conceitos teóricos usados ao longo do documento.

Traz também uma revisão dos principais trabalhos correlatos, seja por representarem

o que há de mais recente sobre o tema central da mineração de processos, ou por

influenciarem de alguma maneira o presente estudo. Finalmente, traz uma seção com

definições importantes para melhor entendimento do trabalho realizado.

• O caṕıtulo 3 traz inicialmente uma visão geral do trabalho, dividindo-o em três fases

principais. Cada uma destas fases é então quebrada em atividades que são detalhadas

ao longo do caṕıtulo. Suas seções explicam o procedimento de pré-processamento dos

dados, a execução da primeira fase de experimentação, com a geração dos modelos

de predição com base em um ranking de atributos e a execução da segunda fase de

experimentação, com a introdução das técnicas de busca por similaridade para tratar

o efeito dos casos non-fitting. O caṕıtulo ainda traz seções espećıficas de análise e

discussão após as duas experimentações e uma seção com as conclusões finais dessas

análises.

• O caṕıtulo 4 fecha o trabalho, trazendo as considerações finais, elencando principais

contribuições, as limitações do trabalho e indicação de trabalhos futuros.

• O apêndice A traz a lista detalhada dos atributos presentes no log de eventos e

usados nos modelos gerados.
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2 Fundamentação teórica

Este caṕıtulo apresenta na seção 2.1 uma descrição mais conceitual sobre os

principais tópicos abordados por este estudo. A seção 2.2 descreve os trabalhos identificados

como correlatos ou que de alguma forma influenciaram ou embasaram o presente estudo.

A seção 2.3 traz algumas definições formais necessárias para o seu desenvolvimento e

finalmente a seção 2.4 descreve as métricas de validação que foram selecionadas para

avaliação dos resultados.

2.1 Conceitos principais

Esta seção busca terminar de pintar o quadro que o caṕıtulo introdutório já pincelou,

com informações mais completas sobre cada um dos principais conceitos envolvidos no

desenvolvimento deste trabalho.

2.1.1 Processos de negócio

Processos de negócio são sequências de atividades que uma organização executa

para satisfazer seus objetivos de negócio. Ou de forma mais abrangente, como define

Weske (2012), são conjuntos de atividades desempenhadas de forma coordenada por uma

organização, internamente ou por meio de interações com organizações externas, para

alcançar seus objetivos. A gestão de processos de negócio (BPM) inclui conceitos, métodos

e técnicas que buscam apoiar todas as ações relacionadas com processos de negócio, desde

sua definição e análise até sua implementação. Para isso, usualmente lança mão de modelos

de processos, que são representações formais que explicitam atividades, responsabilidades

e posśıveis restrições, entre outros aspectos (WESKE, 2012).

A partir do ińıcio dos anos 2000 alguns estudos indicaram que organizações orienta-

das a processo - ou seja, empresas que investiam na melhoria de processos como forma

de ganhar eficiência e melhor atender seus clientes - tinham vantagem competitiva em

comparação com outras que não tinham essa orientação. Isto deu força para o desenvolvi-

mento de BPM. A primeira fase do ciclo de vida de BPM é a de descoberta do processo.

Nessa fase, uma das principais ferramentas é a modelagem de processos, cujo principal

objetivo é facilitar a comunicação entre os envolvidos, por meio de uma notação clara e
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sem as ambiguidades frequentes em descrições puramente textuais (DUMAS et al., 2018).

Em outras palavras, modelos de processo precisam ser facilmente lidos e entendidos por

todos os envolvidos. Isso por sua vez permitirá que eles sejam usados como base para todo

o restante do ciclo de vida de BPM, passando por atividades de revisão e melhoria dos

processos, monitoramento, controle e validação de conformidade, otimização e simulação.

Eventualmente, outro requisito acabou tornando-se também muito importante: a

capacidade de que o modelo permita algum ńıvel de automatização, ou seja, que possa

ser lido e interpretado por sistemas de informação. Uma ampla variedade de notações e

técnicas de modelagem está dispońıvel hoje, como sistemas de transição, redes de Petri,

BPMN, C-nets, YAWL, para citar algumas.

Entretanto, apesar da existência de tantas opções de notações e também ferramentas

que facilitam o seu uso, o trabalho de modelagem ainda é considerado “mais uma arte do

que uma ciência”, sendo algo ainda bastante dif́ıcil e sujeito à erros, como mencionado em

Aalst (2016). Ainda segundo esse autor, erros t́ıpicos incluem:

• Modelos que descrevem uma versão idealizada da realidade: muito frequente quando

somente as atividades mais frequentes ou “normais” do processo são efetivamente

mapeadas, entre outras causas;

• Falta de capacidade do modelo em capturar comportamentos humanos mais comple-

xos: muitos processos são realmente complexos, envolvem a execução simultânea de

diversas tarefas, e exigem por exemplo noções de prioridade e urgência que não são

simples de serem capturadas;

• Modelos gerados com um ńıvel de abstração inadequado: por exemplo, modelos que

são muito abstratos ou superficiais e portanto não são adequados para ações de

monitoração. Ou modelos que são tão detalhados que se tornam complexos demais

para serem entendidos e dessa forma caem em desuso.

Nesse sentido, a mineração de processos pode ser uma ótima aliada no trabalho de

modelagem de processos, ao prover métodos que: permitem a geração de modelos a partir

de uma fonte segura de informação; podem ser usados como base para um trabalho de

modelagem mais focado; e permitem ainda o monitoramento de forma mais sistêmica e

até automatizada.
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2.1.2 ITIL e o processo de gestão de incidentes

Como exemplo prático para aplicação das técnicas discutidas neste estudo, o processo

de negócio selecionado é baseado no ITIL: uma plataforma de melhores práticas para a

gestão de serviços de tecnologia da informação, reconhecida e utilizada mundialmente. Seus

processos orientam organizações bem como definem bases para a construção de sistemas

que apoiam sua execução.

Dentro do ITIL, o processo de particular interesse é o de gestão de incidentes.

Define-se um incidente como uma interrupção não planejada ou redução na qualidade

de um serviço, e estabelece como objetivo primário do processo de gerenciamento de

incidentes restaurar o serviço tão rápido quanto posśıvel. Com esse foco, não é incomum

que incidentes sejam resolvidos por meio de soluções temporárias ou paliativas. Para tratar

da resolução definitiva das causas que estão na raiz da ocorrência de incidentes, há o

processo definido pelo gerenciamento de problemas. Tipicamente, a resolução definitiva

de um problema toma muito mais tempo e esforço. Esse conceito é importante porque

ressalta a importância do tempo para o processo de gerenciamento de incidentes.

A maioria das organizações possui alguma maneira de registrar os incidentes;

empresas que atuam no setor de serviços tipicamente possuem sistemas de software

grandes e complexos, com caracteŕısticas próprias e distintas - mas que podem igualmente

ser classificados como sistemas que fazem gestão de fluxo de atividades e que suportam

um ou mais processos de negócio - ou seja, podem ser classificados como PAIS.

O ciclo de vida de um incidente pode variar de ferramenta para ferramenta, mas

em geral pode ser dividido em três fases, como indicado no diagrama da figura 1. Na

verdade, o processo de gerenciamento de incidentes é mais complexo do que pode ser

expressado pela referida figura, com várias atividades durante as quais o incidente pode

mudar de estado inúmeras vezes, bem como ser encaminhado para diferentes grupos para

tratamento.

Para o presente estudo, foram obtidos os dados referentes a um processo de trata-

mento de incidentes de uma empresa de tecnologia de informação que utiliza a plataforma

ServiceNowTM. Nesse processo, há três grupos de atores principais: os solicitantes, que

são os clientes impactados por alguma falha ou indisponibilidade do serviço, os grupos de

trabalho, responsáveis por atividades espećıficas no fluxo de tratamento dos incidentes e os
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Figura 1 – Resumo do ciclo de vida de um incidente

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2018

analistas, que pertencem a um ou mais grupos e são os responsáveis em última instância

pela execução das atividades de reparo e restabelecimento do serviço (AMARAL et al.,

2019).

Nesse caso, o processo de tratamento de incidentes consiste nas seguintes atividades:

• Registro do incidente a partir de um acionamento de um cliente solicitante, durante

o qual são armazenadas informações como o sintoma e o impacto, por exemplo;

• Diagnóstico, com atuação de um primeiro grupo de trabalho especializado em realizar

esse tipo de triagem, buscando na base histórica registros de erros conhecidos e

outros recursos para isolar a falha. Uma vez isolada a falha, essa equipe encaminha

o incidente para o grupo de trabalho que é responsável por resolver aquele tipo

espećıfico de falha que foi diagnosticada;

• Resolução do incidente pelo grupo de trabalho designado, por meio de alguma ação

sobre a causa da falha diagnosticada; Eventualmente, pode haver redesignações como

parte da tentativa de resolução da falha. Isso pode ser derivado de uma complexidade

maior na correção ou mesmo de um erro de diagnóstico, entre outros motivos;

• Fechamento do incidente, após confirmação da resolução, em geral pelo próprio soli-

citante ou por algum tipo de validação de disponibilidade do serviço. A diferenciação

entre essas fases, permite por exemplo, que um incidente seja devolvido para o grupo

de trabalho que alegou sua resolução, com evidências de que o sintoma e o impacto

permanecem.

Importante ressaltar que grupos de trabalho podem ser especialistas em certas

atividades do processo, como por exemplo diagnóstico e triagem, podem haver grupos que

trabalham especificamente com determinada tecnologia e outros ainda que podem atuar

somente em determinados tipos de falha. Todas essas são opções e estratégias determinadas
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por cada organização em função da sua estrutura, distribuição geográfica e natureza

dos serviços prestados. Finalmente, outra possibilidade é agrupar equipes em turnos de

trabalho, para serviços que não podem sofrer interrupções nem mesmo fora do horário

comercial.

Nesse contexto, cada ação realizada por cada um desses atores gera um novo registro

no sistema, que depois será usado como base para o trabalho de mineração do processo de

negócio e construção do modelo de predição.

2.1.3 Análise preditiva

Na mineração de dados, a tarefa de análise preditiva tem por objetivo determinar o

relacionamento existente entre os exemplares de um conjunto de dados e os rótulos a eles

associados, por meio das caracteŕısticas desses exemplares - ou seus atributos descritivos.

Este relacionamento entre os exemplares e seus respectivos rótulos pode ser dado por

funções ou por estruturas de dados e é chamado de modelo preditivo. A construção de

modelos preditivos usando aprendizado de máquina é chamada por sua vez de aprendizado

supervisionado, e tipicamente se dá em duas fases: a primeira corresponde ao aprendizado

propriamente dito, ou treinamento; e a segunda é a fase de testes, em que novos exemplares

são submetidos ao modelo para obter-se a predição desejada, ou seja a qual rótulo aquele

novo exemplar estará associado (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016). Quando o rótulo

que se busca obter é uma variável numérica, essa análise preditiva é chamada de regressão.

O objetivo nesse caso é encontrar uma função que, a partir dos atributos descritivos, seja

capaz de predizer o valor da variável final (ou target), ou seja, encontrar uma função f

tal que f(x1, x2, x3, x4) = y sendo xi os atributos descritivos e y a variável de interesse

(AALST, 2016) . Em geral a estratégia para se chegar a essa função é buscar minimizar o

erro da predição, mas é importante notar que esse processo é totalmente dependente da

informação dispońıvel no conjunto de dados usado durante a fase de treinamento. Desse

modo, um conjunto de dados de baixa qualidade ou uma má seleção dos atributos para

a predição podem levar a um modelo também com baixa qualidade (SILVA; PERES;

BOSCARIOLI, 2016).
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2.1.4 Seleção de atributos na mineração de processos

Em sua pesquisa sobre métodos de seleção de caracteŕısticas relevantes em aprendi-

zado de máquina, Blum e Langley (1997) dividem o aprendizado de um conceito em duas

partes, sendo a primeira decidir quais caracteŕısticas devem ser usadas para descrevê-lo, e

a segunda escolher como essas caracteŕısticas devem ser combinadas com essa finalidade.

Após definir o termo “relevância” aplicado a esse contexto, os autores ressaltam que a

seleção adequada de caracteŕısticas relevantes é um dos problemas centrais nessa área do

aprendizado de máquina.

O objetivo da seleção de caracteŕısticas, ou atributos, no contexto de mineração

de dados é identificar subconjuntos de atributos que sejam mais relevantes no sentido de

conduzir à geração de modelos que generalizem melhor e que produzam estimativas mais

precisas. Como citado em Amaral et al. (2019), caracteŕısticas importantes da seleção de

atributos são a relevância de um determinado subconjunto e a estratégia de otimização

utilizada para encontrar o subconjunto ótimo, considerando essa relevância.

O trabalho acima mencionado aplica essa técnica à mineração de processos, buscando

determinar quais atributos presentes em um log de eventos podem ser os melhores para

realizar uma determinada tarefa de predição. O diagrama presente na figura 2 descreve

a execução desse trabalho. Como pode ser visto, após uma fase inicial de extração e

pré-processamento dos dados, foram implementadas e testadas três técnicas de seleção de

atributos visando otimizar a assertividade do preditor (ressaltadas em verde na figura).

As fases seguintes envolvem o uso de técnica de mineração de processos para gerar como

modelo um sistema de transições anotado e a validação desse modelo sobre dados separados

com esse objetivo.

Figura 2 – Visão geral do trabalho de Amaral et al. (2019) com principais fases e respectivas
sáıdas

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2018
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Vale ressaltar que, enquanto o foco do trabalho de Amaral et al. (2019) foi princi-

palmente na seleção de atributos, o presente estudo se restringe às duas fases seguintes,

propondo e implementando alterações na geração do modelo e em sua validação, como

será detalhado nas seções seguintes.

2.1.5 Mineração de processos

A mineração de processos visa descobrir, monitorar ou melhorar processos de

negócio por meio da extração de conhecimento sobre os dados gerados pela execução

dos mesmos nos diversos sistemas que os suportam (vide figura 3) (AALST, 2016). Mais

detalhadamente:

• A tarefa de descoberta é a geração de modelos de processos em uma determinada

notação a partir dos dados dispońıveis sobre a execução real desses processos, com o

uso de algoritmos criados com essa finalidade.

• A tarefa de monitoramento é a avaliação de conformidade de uma ou mais execuções

do processo com relação a um modelo previamente determinado ou identificado. Esse

tipo de monitoramento permite identificar desvios na execução dos processos.

• Finalmente, a tarefa de melhoria visa identificar gargalos, situações que se deseja

reforçar ou eliminar e outras otimizações posśıveis sobre o processo real.

Figura 3 – As principais tarefas da mineração de processos

Fonte: Adaptado de Aalst (2016)
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Uma instância de execução de um processo é chamada de caso e é portanto uma

sequência ordenada de eventos. Adicionalmente, tanto os casos quanto os eventos podem

ter atributos. Em um evento, atributos de particular interesse são os que identificam os

recursos utilizados e o responsável por sua execução.

Em um sistema de transição, um caso corresponde a um caminho espećıfico entre

um estado inicial e um outro estado qualquer. Se esse caminho chega a um estado final,

significa que essa instância de processo já encerrou a sua execução. Cada evento nesse

caminho corresponde a uma transição, levando o caso de um estado para outro qualquer

(inclusive ele mesmo).

Dentre as representações posśıveis de um caso, pode-se utilizar por exemplo toda

a sequência de eventos, como no exemplo abaixo. Dado um conjunto de eventos E =

(e1, e2, ..., en), um posśıvel caso pode ser representado pela sequência:

C1 = [e1, e3, e4, e3, e5, e3, e4, e7]

A sequência de eventos de um caso em particular também é chamado de traço (do inglês

trace).

Há outras possibilidades, como com o uso de rótulos, conjuntos ou multiconjuntos.

Mas essa representação possui a vantagem de representar a ordem de ocorrência dos

eventos.

Nos últimos anos um volume muito significativo de estudos tem sido publicado

sobre a mineração de processos. A recente revisão sistemática levada a cabo em Garcia

et al. (2019) selecionou um total de 1.278 artigos publicados desde 2002, incluindo todas

as tarefas previstas pela mineração de processos. O estudo evidencia ainda o expressivo

aumento na quantidade de estudos publicados desde 2010, quando o assunto começou de

fato a se popularizar no meio acadêmico. Em particular, os autores identificaram um total

de 73 estudos com foco em técnicas de predição.

2.1.6 Monitoramento preditivo de processos de negócio

O monitoramento de processos de negócio, como parte do ciclo de vida de BPM,

está focado em analisar os eventos durante a execução de um determinado processo com o

objetivo de validar se o mesmo está seguindo em conformidade com os requisitos do modelo

e se está atendendo aos objetivos de desempenho. Mas seguir essa orientação tende a gerar
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ações mais reativas, disparadas por falhas e desvios já ocorridos. Pensando nesse aspecto,

a proposta de um monitoramento preditivo de processos de negócio é a de se antecipar

a situações de descumprimento de requisitos do modelo e de objetivos de desempenho,

emitindo alertas e/ou recomendações ou mesmo disparando ações automáticas criadas

especificamente para contornar essas situações. A base para que isso possa ser feito é ter

dados dispońıveis, tanto dados históricos sobre os quais um mecanismo de recomendações

possa ser criado quanto dados precisos e em tempo real sobre a situação atual de instâncias

de processo em execução (MAGGI et al., 2014).

O diagrama da figura 4 dá uma visão esquemática de como atividades, eventos ou

situações futuras poderiam ser preditas a partir dos eventos já ocorridos, numa analogia

com o próprio cérebro humano, que se utiliza da memória para antecipar o que pode

acontecer como consequência de uma determinada situação.

Figura 4 – Visão geral do monitoramento preditivo de processos de negócio

Fonte: Adaptado de Verenich et al. (2019)

Nota-se o grande interesse pelo monitoramento preditivo de processos (MPP) pela

quantidade de revisões sistemáticas recentes sobre o assunto. Importante mencionar que

os estudos sobre o tema têm sido geralmente divididos em duas categorias, em função

da abordagem usada para a predição: a) estudos e métodos baseados na aplicação de

modelos de processo para predição; e b) métodos que se baseiam na codificação dos eventos,

objetivando prepará-los e adequados para que sejam usados como entrada para algoritmos

de aprendizado de máquina ou técnicas estat́ısticas, como modelos de classificação e

regressão ou redes neurais (SENDEROVICH; FRANCESCOMARINO; MAGGI, 2019;

FRANCESCOMARINO et al., 2018). Alguns desses estudos rotulam os primeiros como

métodos orientados a processos (em uma livre tradução da expressão em inglês process-aware

methods) (TEINEMAA et al., 2019; VERENICH et al., 2019; MARQUEZ-CHAMORRO;

RESINAS; RUIZ-CORTES, 2018).

Para citar apenas quatro das revisões bibliográficas publicadas recentemente, há a

pesquisa apresentada em Francescomarino et al. (2018), que selecionou 51 trabalhos e os
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classificou de acordo com duas dimensões principais: por tipo de predição, onde podem

ser divididos em predições numéricas, categóricas, booleanas e das próximas atividades; e

por tipo de algoritmo utilizado para realizar a predição, dividindo-os nas duas categorias

mencionadas no parágrafo anterior. Como resultado, o trabalho apresenta um framework

que, de acordo com os autores, possibilita a identificação do método mais adequado em

função do tipo de predição, dados de entrada requeridos, suporte de ferramentas, validade

e famı́lia do algoritmo.

A pesquisa apresentada em Marquez-Chamorro, Resinas e Ruiz-Cortes (2018)

selecionou 41 trabalhos publicados a partir de 2010 e os dividiu em duas categorias, métodos

orientados ou não orientados a processo, e os subdividiu em métodos de classificação e

de regressão. Dentre os trabalhos selecionados, 11 tratam especificamente da predição do

tempo de conclusão de instâncias em execução. O trabalho apresenta um resumo em que

classifica todos os trabalhos nas seguintes categorias: a) orientados ou não a processos; b)

classificação ou regressão; c) tipo de dados de entrada; d) objetivo da predição e e) técnica

de predição utilizada. Além disso, faz vários agrupamentos adicionais por critérios como

a origem dos conjuntos de dados, os domı́nios de aplicação, as técnicas de codificação

empregadas e os métodos de validação utilizados. A respeito desse último critério, o

trabalho conclui que a maioria dos métodos que envolvem regressão utilizam RMSE

como medida de avaliação da assertividade. Os autores indicaram ainda que bem poucos

trabalhos deram alguma atenção para a construção de novas caracteŕısticas baseadas no

domı́nio da aplicação visando aumentar o poder de previsão do modelo. Do mesmo modo,

poucos deram foco para a seleção de atributos chave para a predição, visando reduzir o

esforço computacional em um cenário de monitoramento em tempo real.

Já em Verenich et al. (2019) e Teinemaa et al. (2019), além da revisão bibliográfica,

os métodos selecionados foram também implementados e testados com os mesmos conjuntos

de dados, visando estabelecer uma base mais padronizada para comparação (ou benchmark)

dos diferentes métodos e abordagens. O trabalho descrito em Verenich et al. (2019) foi

direcionado especificamente a métodos de predição do tempo de completude e selecionou

em sua revisão sistemática um total de 24 estudos considerados mais relevantes, que

foram ainda subdivididos em dois grupos, 10 estudos denominados primários e 14 estudos

indicados como subordinados, ou seja, que estão diretamente relacionados a algum dos

trabalhos do primeiro grupo, mas que, de acordo com a avaliação dos autores, não

apresentam contribuições substanciais a esses. Os estudos foram classificados de acordo
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com três critérios: a) tipo de dado de entrada requerido b) orientados ou não a processos;

c) famı́lia de algoritmos empregados. Para o trabalho de comparação (benchmark) os

estudos primários foram subdivididos e geraram (ou já haviam disponibilizado em alguma

plataforma pública) mais de uma implementação, de modo que os autores executaram os

testes em 16 técnicas distintas, utilizando 16 conjuntos de dados reais. Os autores concluem

que a técnica que apresentou melhor resultado em termos de assertividade foi a que usa

long-short term memory networks (LSTM) (TAX et al., 2017) - que é uma técnica de deep

learning que usa uma arquitetura de redes neurais recorrentes. A desvantagem desse tipo

de técnica é a dificuldade em interpretar os resultados obtidos e quais foram os fatores

determinantes para a decisão final. Além disso, o ganho em assertividade nem sempre é

suficiente para justificar o aumento na complexidade da implementação (VERENICH et

al., 2019).

Em Teinemaa et al. (2019) o foco foi em estudos sobre métodos de predição do

resultado final de processos a partir de logs de eventos, excluindo-se então a predição do

tempo remanescente. Como resultado da pesquisa bibliográfica, foram selecionados 14

estudos que foram classificados de acordo com dois critérios principais: a) se o método

contempla uma classificação prévia do caso em execução para seleção de um entre vários

modelos de predição - que foi denominado case bucketing ; e b) qual foi a técnica de

codificação da sequência de atividades empregada pelo método proposto. No total, em

função da combinação de técnicas dos estudos selecionados, foram testados um total de 11

implementações contra 24 cenários distintos de testes. Mas como esperado em função dos

objetivos definidos, as conclusões desse trabalho estão muito voltadas para esse tipo de

aplicação espećıfica, que não é o cenário do presente estudo.

2.1.7 Predição com sistema de transições anotado

Uma das diversas formas posśıveis para se modelar processos é conhecida como

sistema de transição, que consiste em um conjunto de estados, representados por ćırculos,

um conjunto de transições, representadas pelos arcos que ligam um ou dois ćırculos (um

arco pode conectar um ćırculo a ele mesmo) e pelos rótulos que identificam as transições,

chamados de atividades ou ações. Outros dois elementos da notação são os estados

inicial e final. O diagrama da figura 5 traz um exemplo de um sistema de transição. Dado
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um sistema de transição, um caminho conectando um estado inicial a um estado final

corresponde a uma posśıvel sequência de execução (AALST, 2016).

Figura 5 – Exemplo de sistema de transição com um estado inicial e um estado final

Fonte: Adaptado de Aalst (2016)

Em Aalst, Schonenberg e Song (2011) os autores propõem o uso de um sistema de

transições anotado para realizar a predição do tempo total de execução de uma determinada

instância de processo ainda não finalizada. A ideia central é que a partir da representação

da execução parcial de um caso, seja posśıvel realizar o mapeamento para um estado

espećıfico do sistema de transição. A partir desse ponto, a informação coletada sobre outras

instâncias que passaram por esse estado poderá ser usada para realizar a estimativa. Por

informação coletada, entenda-se estat́ısticas sobre valores assumidos pelos atributos dessas

outras instâncias, calculados e armazenados pelo modelo.

2.1.8 Modelos sobre-ajustados e ocorrência de casos non-fitting

Como mencionado na Introdução, modelos sobre-ajustados (overfitted) têm dificul-

dades em generalizar e portanto, quando exposto a exemplares para os quais não foram

treinados, podem não apresentar bons resultados. Analisando sob a ótica de modelos de

processos, um modelo é sobre-ajustado se ele não permite a ocorrência de sequências de

atividades para as quais ele não tenha sido treinado, sendo muito senśıvel às particularida-

des do conjunto de dados de treinamento. Em cenários t́ıpicos de aplicação, o histórico de

casos usados para o treinamento é apenas uma fração dos posśıveis fluxos que um caso

pode seguir até sua finalização, portanto essa não é uma caracteŕıstica geralmente desejada
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para esse tipo de modelo. Especificamente falando de um modelo preditivo, é esperado que

ele possa inferir algum comportamento para o qual não foi treinado e consiga, em geral,

gerar uma predição com um erro aceitável (AALST; SCHONENBERG; SONG, 2011).

Como visto anteriormente, um modelo de regressão entrega uma predição y a partir

dos atributos descritivos xi (Seção 2.1.3). Modelos de regressão para predição do tempo de

duração de um caso irão sempre entregar alguma predição para um novo exemplar que seja

apresentado ao mesmo. Então de alguma forma o modelo está tratando os casos para os

quais não foi especificamente tratado. A questão na verdade é o quanto esse modelo será

preciso, caso a quantidade de casos “novos” seja suficientemente significativa. Por exemplo,

se para todos os casos non-fitting for assumido algum valor pré-definido ou mesmo um

valor calculado a partir de todos os demais casos, é posśıvel que em função do volume

desse tipo de casos, a assertividade média do modelo se deteriore e seja inferior ao que

poderia ser, se houvesse uma estratégia espećıfica, definida em função de uma análise do

impacto real de sua ocorrência no contexto de aplicação.

2.1.9 Busca por similaridade

Em resumo, em um sistema de transição cada estado é determinado pelos valores

do conjunto de atributos descritivos selecionados para representá-lo. Os estados do modelo

são gerados em função dos casos usados para o treinamento e os mesmos avançam de um

estado para outro por meio das atividades. Supondo que um “novo” caso seja apresentado

ao modelo e estando esse caso em um determinado estado, pode ocorrer uma atividade

que não esteja presente no modelo. Assim como também pode ocorrer de que nem mesmo

o estado seguinte à essa nova atividade tenha sido modelado.

Desse modo, o algoritmo de predição precisa saber lidar com esses cenários e

uma das formas de se fazer isso é por meio do uso de alguma técnica de similaridade

para encontrar o estado mais “parecido” com o novo estado. Ou seja, dado um sistema

de transições que use quatro atributos descritivos para representar seus estados, ou

sx = (x1, x2, x3, x4), se em um caso c uma determinada atividade causar a transição para

um estado s1 = (x1 = v1, x2 = v2, x3 = v3, x4 = v4) que não exista no modelo, a ação de

predição irá buscar um estado s′ tal que s1 seja o mais similar posśıvel à s′.
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Nessa linha, o trabalho apresentado em Ceci et al. (2014) aplica uma técnica de

mineração de sequência enquanto Maggi et al. (2014) usa uma técnica baseada em distância

de edição (edit distance) com a mesma finalidade. O presente estudo também seguiu essa

abordagem de busca por similaridade. Para isso, duas técnicas distintas foram selecionadas

em função das abstrações de conjunto que foram usadas nos modelos. Uma explicação

mais abrangente sobre a aplicação dessas técnicas pode ser vista na seção 3.5.1.

2.1.10 Atributos de contexto

Em BPM a descoberta dos processos de negócio é apenas a primeira tarefa. A

análise dos processos descobertos com vistas ao monitoramento ou melhoria, conforme visto

na seção 2.1.5, concentra o maior potencial de benef́ıcios que podem ser alcançados por

meio dessa gestão. E para a análise de processos de negócio, por exemplo, na identificação

de um gargalo no processo, é comum que se correlacionem outras caracteŕısticas, que

podem ser agrupadas em visões ou perspectivas (LEONI; AALST; DEES, 2016). Dentre

essas, podemos destacar:

• Perspectiva de controle de fluxo: focada na ordenação e sequência de atividades;

• Perspectiva de fluxo de dados: como informações espećıficas fluem e são tocadas pelo

processo;

• Perspectiva organizacional e de recursos: com foco nos recursos e atores envolvidos;

• Perspectiva temporal: focada nas durações e frequência de eventos;

• Perspectiva do caso: outras caracteŕısticas espećıficas da instância de execução do

processo;

O interesse particular do presente estudo recai principalmente sobre as perspectivas

organizacional e de recursos e a temporal, pois como exposto no caṕıtulo introdutório, intui-

se que aspectos relacionados ao processo em si, aspectos relacionados aos recursos, atores

e ativos organizacionais bem como aspectos temporais e sazonais sejam significativos para

a tarefa de predição. O diagrama da figura 6 traz uma visão de como essas caracteŕısticas

se inter-relacionam.

Adicionalmente, é válido ressaltar que o trabalho de Aalst, Schonenberg e Song

(2011) menciona a possibilidade de se incorporar atributos presentes de forma indireta no
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Figura 6 – Contextos de um evento em um processo de negócio

Fonte: Adaptado de Leoni, Aalst e Dees (2016)

log de eventos e que outros trabalhos já apresentaram propostas de técnicas e frameworks

para inclusão de atributos de contexto (LEONI; AALST; DEES, 2016).

2.2 Trabalhos correlatos

A base deste estudo é o trabalho apresentado em Amaral et al. (2019) e estudos

anteriores (AMARAL, 2018; AMARAL; FANTINATO; PERES, 2018) que propõe a

aplicação de técnicas de seleção de atributos para dar maior qualidade ao preditor e,

consequentemente, melhorar sua assertividade. O trabalho foi desenvolvido sobre uma base

real, com dados coletados de uma ferramenta que dá suporte a um processo de tratamento

de incidentes. Além da seleção de atributos usando técnicas de filtro e invólucro, também

foi testado o uso de um algoritmo genético. Em termos de predição, foi usado como

modelo um sistema de transições, que foi anotado com médias e medianas dos tempos

remanescentes para conclusão do caso e também dos tempos já decorridos (ou sojourn).

Para validação foi usado o erro da predição por meio da métrica MAPE. Os resultados

foram promissores mas como também já mencionado anteriormente, o trabalho não chegou

a analisar o impacto dos casos non-fitting para a predição.

Por sua vez, o trabalho de Aalst, Schonenberg e Song (2011) foi fundamental para

a escolha do modelo de predição. Nesse trabalho são definidos os conceitos principais para

aplicação de um modelo baseado em um sistema de transições na realização de predições,
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não somente para predição numérica mas também categórica, booleana ou de próximos

passos.

Falando dos demais trabalhos correlatos, dentre os estudos que aplicaram modelos

de processo para predição, o de Senderovich et al. (2015) aborda o tema em um contexto

em que é necessário lidar com problemas relacionados com a existência de filas, como

atrasos, abandonos e a necessidade de prover alguma forma de priorização para clientes

espećıficos. Para isso, os autores implementaram diversos preditores diferentes, inclusive

um que faz uso de um sistema de transição anotado, no qual incluem atributos com

informações sobre o tamanho da fila e a capacidade atual de trabalho da equipe. Outras

técnicas aplicadas pelos autores fazem uso de mineração de filas (ou queue mining).

O trabalho de Folino, Guarascio e Pontieri (2012) propõe o uso de técnicas de

agrupamento (clustering) para separar os casos de acordo com atributos de contexto

pré-selecionados e depois constrói modelos de predição baseados em sistemas de transição

para cada um dos grupos. Uma evolução desse primeiro trabalho, Folino, Guarascio e

Pontieri (2015) propõe prever o tempo de resolução de incidentes ao longo do seu ciclo

de vida, na medida em que novos dados são adicionados ao incidente, buscando tratar

o cenário em que o log de eventos é muito mais um registro de alterações nos dados do

incidente do que propriamente uma atividade espećıfica que tenha sido realizada.

Em Ceci et al. (2014) os autores indicaram a preocupação com o problema da

geração de modelos over-fitted e under-fitted em especial em métodos com o uso de sistemas

de transição ou Redes de Petri (Petri-Nets). Sua proposta foi uma abordagem em duas

fases: A primeira fase extrai vários modelos de processo parciais contendo sequências de

atividades mais frequentes, usando um algoritmo adaptado de mineração de sequências.

Na segunda fase esses modelos, representados em forma de árvores de sequência, são

associados a modelos de predição baseados em árvores de decisão para cada um dos nós

gerados.

O trabalho de Polato et al. (2014) se baseia na construção de um sistema de transição

anotado, levando em conta alguns atributos adicionais extráıdos do log de eventos. Para

a predição do tempo remanescente em um caso, esse método combina os modelos com

técnicas de predição como Naive Bayes e regressores baseados em máquinas de vetores

de suporte (SVR, da expressão em inglês Support Vector Regressors). Mais recente, o

trabalho apresentado em Polato et al. (2018) propõe duas novas técnicas que buscam lidar

com processos dinâmicos e sazonalidades, usando novamente uma extensão da técnica de
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SVR associada a um sistema de transição anotado onde casos non-fitting são tratados por

meio de técnicas de similaridade.

Em Leoni, Aalst e Dees (2014) é proposto um framework capaz de encontrar

correlações entre caracteŕısticas de processos, por meio de uma fase inicial em que o log de

eventos é enriquecido com informações derivadas dos atributos existentes e uma árvore de

decisão é gerada para encontrar as correlações. Uma das aplicações mencionadas é o tempo

de conclusão dos casos, porém nessa abordagem os tempos precisam ser discretizados para

serem usados como entrada para a árvore de decisão. Posteriormente, em Leoni, Aalst e

Dees (2016) os autores incluem em seu framework uma fase adicional de agrupamento dos

casos, com a geração de subconjuntos do log de eventos para os quais são então gerados

modelos de processo usando uma técnica de descoberta de processos. Mas os modelos não

são usados para predição.

Já o trabalho de Senderovich, Francescomarino e Maggi (2019) é um dos que

segue a linha de gerar uma codificação (ou encoding) adequada para a aplicação de

técnicas espećıficas de aprendizado de máquina. Trata-se na verdade de uma extensão de

um trabalho anterior (SENDEROVICH et al., 2017) no qual os autores desenvolveram

um método para que essa codificação não dependa de conhecimento prévio dos dados.

Além disso, o método proposto ainda implementa um particionamento prévio dos casos

de acordo com tipos pré-estabelecidos, para então determinar o encoding e aplicar as

técnicas de predição. Sobre esse ponto, foram implementadas duas técnicas de comitê (ou

ensemble): Random Forests e Gradient Tree Boosting. Vale ainda mencionar que nesse

trabalho os autores argumentam que essa alternativa endereça o que eles apontam como

sendo as duas maiores limitações das abordagens baseadas em modelos: a) a maldição da

dimensionalidade e b) o problema da dificuldade de generalização, mencionando que o uso

de dados históricos sem caracteŕısticas adicionais teria um baixo poder de predição. Não

consideram porém outras formas de se tratar essas limitações, notadamente as discutidas

no presente estudo.

2.3 Definições necessárias para o método

A seguir algumas definições mais formais importantes usados ao longo do presente

trabalho:
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2.3.1 Definições fundamentais

Definição 1 (Evento) Um evento é uma tupla (a, c, t, d) onde:

• a é atividade executada, que pode ser um rótulo ou qualquer outra representação que

se defina, como por exemplo os valores de um conjunto de atributos do evento

• c é o identificador do caso ao qual o evento está associado

• t é o momento exato no tempo (com data e hora) em que o evento ocorreu

• d é um conjunto de atributos e respectivos valores na forma abaixo:

d = 〈(d1, v1)..., (dm, vm)〉 (1)

onde cada par (dm, vm) ∀m ≥ 0 representa um atributo descritivo dm e seu valor

correspondente vm.

Um evento é único e está sempre associado a um único caso. Define-se ainda 〈 . 〉 como

sendo o operador de propriedade, de tal modo que o atributo c de um evento qualquer e

pode ser acessado por meio da expressão e.c

Em tempo, isto não significa que uma atividade não possa ocorrer mais de uma

vez. Apenas que a execução de uma atividade a em um determinado momento no tempo t

associado a um caso c ocorre uma única vez em um log de eventos. O quadro 1 traz um

exemplo dos eventos de um caso para um determinado processo de negócio.

Quadro 1 – Exemplo de eventos de um caso

Data/Hora Caso Atividade Equipe Palavras

20/10/2010 13:20:01 C00505 Edição Editoração 1981

20/10/2010 13:30:05 C00505 Revisão de Formato Layout 1732

20/10/2010 14:30:12 C00505 Revisão de Conteúdo Supervisão 1515

20/10/2010 15:15:20 C00505 Revisão Final Direção 1515

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Definição 2 (Log de Eventos) Um log de eventos é um conjunto finito de casos completos,

tipicamente um histórico da execução de diversas instâncias de um processo em um

determinado peŕıodo. Define-se como E o universo com todos os eventos posśıveis em tal

cenário.
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Definição 3 (Caso) Um caso é uma sequência não vazia e finita de eventos. Dado que E

é o universo de eventos e definindo-se C como o universo de casos, para um determinado

caso c ∈ C existe uma sequência de eventos

〈e1, e2, e3, ..., en〉 | ∀ i, j ∈ [1..n], ei, ej ∈ E → ei.c = ej.c (2)

Um caso é considerado completo se o último evento de sua sequência de eventos é

um evento final.

Importante notar que em muitos trabalhos é utilizado o termo traço (do inglês

trace) com o mesmo significado definido acima. Neste trabalho, optou-se por essa forma,

enquanto assumiu-se traço como sendo o termo para designar uma sequência de classes de

eventos que é comum a vários casos.

Definição 4 (Classe de evento) Como previamente definido, um evento é único, não se

repete e está associado a um único caso. Porém, a mesma atividade pode ocorrer várias

vezes, em casos distintos ou até mesmo dentro de um mesmo caso. Do mesmo modo, uma

sequência de atividades pode também aparecer em diversos casos.

O exemplo do quadro 2 ilustra essa situação, onde cada evento é único mas a

mesma atividade pode ocorrer diversas vezes, com as mesmas caracteŕısticas e valores de

atributos.

Quadro 2 – Exemplo de um log de eventos com três casos completos

Data/Hora Caso Atividade Equipe Resultado
20/10/2010 13:20:01 C00505 Edição Editoração A Submetido
20/10/2010 13:30:05 C00505 Revisão de Formato Layout Aprovado
20/10/2010 13:34:15 C00528 Edição Editoração B Submetido
20/10/2010 14:30:12 C00505 Revisão de Conteúdo Supervisão Aprovado
20/10/2010 15:15:20 C00505 Revisão Final Direção Aprovado
20/10/2010 15:16:16 C00617 Edição Editoração C Submetido
20/10/2010 15:23:17 C00528 Revisão de Formato Layout Ressalvas
20/10/2010 15:33:01 C00528 Edição Editoração B Submetido
20/10/2010 15:41:22 C00528 Revisão de Formato Layout Aprovado
20/10/2010 16:03:06 C00617 Revisão de Formato Layout Aprovado
20/10/2010 16:12:21 C00617 Revisão de Conteúdo Supervisão Reprovado
20/10/2010 16:29:10 C00528 Revisão de Conteúdo Supervisão Aprovado
20/10/2010 16:36:40 C00617 Edição Editoração C Submetido
20/10/2010 16:39:02 C00617 Revisão de Formato Layout Aprovado
20/10/2010 16:42:58 C00528 Revisão Final Direção Aprovado
20/10/2010 16:49:41 C00617 Revisão de Conteúdo Supervisão Aprovado
20/10/2010 16:55:11 C00617 Revisão Final Direção Aprovado

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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Definição 5 (Função Prefixo) O prefixo corresponde aos k primeiros eventos de um caso.

Ou seja, dado um caso c1 = 〈e1, e2, ..., em〉 e um número inteiro positivo k ∀ k ≤ m, a

função prefixo é definida como:

hdk(c1) = 〈e1, e2, ..., ek〉 (3)

Definição 6 (Função Horizonte) Já a função horizonte funciona de outra forma: seja o

último evento ek de um determinado caso c1 (que pode ou não ser um evento final). Essa

função corresponde aos h eventos anteriores a ek:

hzk(h, c1) = 〈ek−(h−1), ..., ek−1, ek〉 ∀ 0 < h < k (4)

Para a situação em que h ≥ k, a função horizonte é análoga à função prefixo, ou

colocado de outra forma, assume-se h = k. Para determinar que sempre sejam usados

todos os eventos anteriores ao evento atual, basta definir h =∞. Isso significa dizer que

sempre será usado todo o histórico do evento.

2.3.2 Abstrações de conjunto

Uma vez definido o horizonte, há três abstrações bastante importantes para a

representação de um evento. Talvez a mais óbvia seja a representação por sequência,

onde um evento é representado pela sequência exata em que as atividades anteriores

ocorreram até a atividade do evento atual. É portanto uma representação em que a

ordem em que as atividades ocorreram é preservada. Dessa forma, vamos assumir que um

evento e ∈ E seja representado por meio do histórico de atividades (a1, a2, ..., aj), | ∀ i ∈

[1..j] ai ∈ A onde A é o universo de atividades posśıveis. Podemos dizer que dado

um caso c = 〈e1, e2, e3, e4, e5〉 onde e1 = (a1), e2 = (a1, a2), e3 = (a1, a2, a3), e4 =

(a1, a2, a3, a4), e5 = (a1, a2, a3, a4, a5), é posśıvel representar c da seguinte forma, usando

a abstração de sequência, com um horizonte infinito:

cseq = 〈(a1), (a1, a2), (a1, a2, a3), (a1, a2, a3, a4), (a1, a2, a3, a4, a5)〉 (5)

Como visto anteriormente, uma atividade pode ocorrer várias vezes, inclusive em

um mesmo caso. Isto significa que pode ocorrer o seguinte cenário:
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Seja um caso c = 〈e1, e2, e3, e4, e5〉 onde

e1 = (a2), e2 = (a2, a1), e3 = (a2, a1, a3), e4 = (a2, a1, a3, a1), e5 = (a2, a1, a3, a1, a2) (6)

Nesse cenário, a representação na abstração de sequência é análoga ao anterior mas

preserva também a ordem, inclusive quando há a execução da mesma atividade várias

vezes:

cseq = 〈(a2), (a2, a1), (a2, a1, a3), (a2, a1, a3, a1), (a2, a1, a3, a1, a2)〉 (7)

Outra abstração posśıvel é a de multiconjunto, em que não importa a ordem

em que as atividades ocorreram, apenas a quantidade de vezes, que é identificada pelo

expoente, e seria então da seguinte forma:

cmset = 〈(a2), (a1, a2), (a1, a2, a3), (a2
1, a2, a3), (a2

1, a
2
2, a3)〉 (8)

E finalmente, há outra abstração ainda mais simples, em que nem a ordem e nem a

quantidade de ocorrências são consideradas. Na representação por conjunto, o mesmo

caso ficaria da seguinte forma:

cset = 〈(a2), (a1, a2), (a1, a2, a3), (a1, a2, a3), (a1, a2, a3)〉 (9)

Mais formalmente, define-se as três abstrações de conjunto para representação dos

eventos de um caso.

Definição 7 (Conjunto, Multiconjunto e Sequência) Dados novamente um conjunto de

eventos ei | ∀ i, j ∈ [1..n] ei ∈ E, um caso c pode ser representado das seguintes

formas:

[Conjunto] cset = 〈e1, ..., en〉 (10)

[Multiconjunto] cmset = 〈eq11 , ..., e
qn
n 〉 (11)

tal que qi é a quantidade de vezes em que o evento da classe ei ocorreu no caso.

[Sequencia] cseq = 〈e1, ..., ei, ej, ..., en〉 | ∀ i, j ∈ [1..n], se j > i→ ej.t > ei.t (12)
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2.3.3 Sistema de transição

Com todos esses elementos definidos, é posśıvel passar para a definição do sistema

de representação do modelo. Em Amaral et al. (2019), um sistema de transição é definido

da seguinte forma:

Definição 8 (Sistema de transição) Um sistema de transição é representado por uma

tupla TS = (S,E, T ) onde S é o conjunto de estados, E é o conjunto de eventos e

T ⊆ S × T × S é o conjunto de transições que descreve como o sistema se move de um

estado à outro.

Para formar a representação de estado, definem-se funções espećıficas com base

nos atributos selecionados e na abstração de conjunto a ser usada. Assim, para criar um

sistema de transição com uma representação de estado que use a abstração de sequência,

define-se uma função lestadosequencia tal que, para um caso c e um evento ek | ek.c = c e dado um

horizonte h:

lestadosequencia(h, c) = 〈ek−(h−1), ..., ek−1, ek〉 (13)

Da mesma forma, definem-se funções para as abstrações de conjunto e multiconjunto.

Concluindo, define-se ainda que Sińıcio ⊆ S é o conjunto de estados iniciais e Sfim ⊆ S o

conjunto de estados finais.

2.3.4 Cálculo da predição

Mas para que um sistema de transição possa ser usado como preditor, ele precisa

ser anotado com as informações que serão usadas para realizar a predição. Assim, lmedida

é uma função que a partir de um caso c completo presente no conjunto de dados de

treinamento e um estado s | s ∈ S, s ∈ lestado(h, c), retorna uma medida que pode ser

usada para o cálculo da predição, como por exemplo o tempo decorrido até o momento, o

tempo de permanência (lmedida
sojourn) ou o tempo remanescente para o fim do caso (lmedida

tempo reman).

A função de anotação do sistema pode ser dada de forma simplificada por:

Uma função de predição lpredicao pode então ser criada a partir das medições

individuais tomadas de todos os casos que passaram por um determinado estado, ou
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lmedida (h, cs) onde cs são todos os casos que passaram pelo estado s e h é o horizonte usado

para o modelo. E dessa forma é posśıvel determinar para qualquer novo caso passando por

aquele estado qual é o valor predito pelo modelo.

Para este estudo, foram mantidas as definições do sistema de transição anotado

proposto originalmente, com o uso da média do tempo remanescente para a conclusão

dos casos cs, somados ao tempo decorrido no estado (sojourn) para um caso cn. Mas foi

inclúıdo também o cálculo sem somar-se o sojourn. As duas predições são armazenadas e

usadas de forma independente para a determinação dos erros de predição. Temos então:

lpredicaocom sojourn(s, catual) = lmedida
sojourn(catual) +

1

n

n∑
i=1

lmedida
tempo reman(h, ci) ∀ ci ∈ cs (14)

lpredicaosem sojourn(s, catual) =
1

n

n∑
i=1

lmedida
tempo reman(h, ci) ∀ ci ∈ cs (15)

onde n é o número de casos que passam pelo estado s e catual é o caso para o qual

se está realizando a predição.

2.3.5 Exemplo de construção de um sistema de transição anotado

A seguir é apresentado um exemplo simples de utilização desse método (Quadro 3),

em que é dada uma tabela de casos com respectivas atividades o momento no tempo (em

números inteiros) em que a atividade foi iniciada.

Quadro 3 – Exemplo um log de eventos com tempos de ińıcio de cada atividade

Caso Sequência de atividades

1 〈A00, B06, C12, D18〉
2 〈A10, C14, B26, D36〉
3 〈A12, E22, D56〉
4 〈A15, B19, C22, D28〉
5 〈A18, B22, C26, D32〉
6 〈A19, E28, D59〉
7 〈A20, C25, B36, D44〉
Fonte: Adaptado de Aalst, Schonenberg e Song (2011)

Um posśıvel modelo gerado a partir desse histórico de eventos, utilizando horizonte

infinito e a abstração de conjunto (ou seja, sem ordem ou quantidades), com os tempos

remanescentes para conclusão do caso anotados, poderia ser o da figura 7.
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Figura 7 – Exemplo de sistema de transição anotado usando abstração de conjunto e
horizonte infinito

Fonte: Adaptado de Aalst, Schonenberg e Song (2011)

2.3.6 Funções de similaridade

Dado que o modelo possui três representações distintas: conjunto; multiconjunto

e sequência, as funções de similaridade precisam atender a requisitos distintos para que

funcionem adequadamente com cada uma destas representações. Observando os exemplos

apresentados na seção 2.2, pode-se notar que há uma diferença fundamental entre SEQ, e

os outros dois, SET e MSET, que é a questão da ordem. Enquanto que para SET e MSET

é posśıvel usar uma técnica baseada em diferença de conjuntos, para SEQ isso pode não

ser suficiente pois a ordem é importante.

Dessa forma, definiu-se para SET e MSET o uso da similaridade de Jaccard

(MANNING, 2009), dada por:

J(A,B) =
| A ∪B |
| A ∩B |

(16)

Definição 9 (Função de similaridade para conjunto) Dado um conjunto de eventos ei ∈ E

e dois conjuntos set1 e set2 tais que set1, set2 ⊂ E, define-se uma função f sim
set como:

f sim
set =

| set1 ∪ set2 |
| set1 ∩ set2 |

(17)

Definição 10 (Função de similaridade para multiconjunto) Nesse caso, dado o universo

de eventos E, um multiconjunto ME é uma tupla (E,N≥1) onde N≥1 é o conjunto de
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números inteiros positivos que indicam o número de ocorrências de cada elemento. A

representação de cada elemento de mset pode ser dada como

(en) | e ∈ E, n ∈ N≥1 (18)

Dessa forma, dado um conjunto de eventos ei ∈ E e dois multiconjuntos mset1 e

mset2 tais que mset1,mset2 ⊂ ME, define-se uma função f sim
mset como:

f sim
mset =

|mset1 ∪mset2 |
|mset1 ∩mset2 |

(19)

Definição 11 (Função de similaridade para sequência)

Dadas duas sequências seq1 e seq2 conforme definição dada na seção 2.3, define-se

a função abaixo como sendo a distância de Damerau-Levenshstein entre as mesmas.

f sim
seq → (seq1, seq2) (20)

Nesse caso em particular foi utilizada uma função do R distribúıda no pacote

stringsim , que já implementa essa distância e não julgou-se necessário defini-la mais

detalhadamente. Esta biblioteca está dispońıvel sob os termos de uso GPL (General Public

License)1.

Outras funções foram testadas, aproveitando a mesma biblioteca, como a própria

Levenshstein clássica, a de Hamming e a Optimal String Alignment. Mas para as situações

de teste selecionadas com base na uso a ser dado para a função, a que gerou resultados

mais adequados foi de fato a de Damerau-Levenshstein.

2.4 Métricas para validação

Para avaliação da assertividade da predição, duas métricas foram selecionadas. A

primeira é a medida do erro médio absoluto percentual (MAPE, do inglês Mean Absolute

Percentage Error) conforme descrita em Armstrong e Collopy (1992) - em função dessa

haver sido utilizada em Amaral et al. (2019). Dados n o número de eventos presentes no

log, Predt o valor predito pelo modelo para a variável dependente e Realt o valor real

obtido, define-se o MAPE como:

1 Documentação: https://www.rdocumentation.org/packages/stringdist
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MAPE =
1

n

n∑
i=1

| Predi −Reali |
Reali

(21)

As principais justificativas para a escolha dessa métrica são, em primeiro lugar, o

fato de que os tempos de resolução dos casos, medidos em segundos, são valores numéricos

bastante altos, eliminando a restrição do MAPE em lidar com valores muito próximos de

zero. E em segundo lugar o fato de usar porcentagem em vez de valores absolutos como por

exemplo o MAE (Mean Absolute Error), parece mais adequado para fins de comparação

do desempenho.

A outra métrica selecionada é o erro quadrático médio percentual (ou RMSPE, do

inglês Root Mean Squared Percentage Error), que tem a mesma vantagem de também

trabalhar com erro percentual, o que deixa a análise mais intuitiva e menos dependente

de conhecimento prévio do contexto de aplicação. A outra vantagem dessa métrica é

que ela evita o viés do MAPE de preferir predições com valores menores (desde que não

próximos de zero) ou seja, ele seleciona predições que sejam mais otimistas (TOFALLIS,

2015; POLATO et al., 2018). O RMSPE é definido como:

RMSPE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(
Predi −Reali

Reali

)2

(22)

Para avaliação do poder de generalização do modelo foi utilizada uma medida

simples, que é o percentual de eventos que não puderam ser encontrados no modelo.

Essa métrica também poderia ser chamada de ı́ndice de não reprodutibilidade, mas por

conveniência e em função da expressão já ter sido incorporada ao jargão, será usado o

termo em inglês non-fitting. Formalmente, a medida NF é dada pela fórmula:

NF =
m

n
∗ 100 (23)

onde m corresponde ao número de eventos não reprodut́ıveis pelo modelo e n

corresponde ao número total de eventos considerado.
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3 Desenvolvimento

Este caṕıtulo traz a descrição dos experimentos realizados, bem como análises e

considerações que derivaram dos mesmos, e está estruturado da seguinte forma: A seção

3.1 descreve o ambiente computacional e recursos usados para execução das atividades. A

seção 3.2 apresenta uma visão geral do método, descrevendo os passos para a sua execução.

As três seções seguintes correspondem às três fases de desenvolvimento propriamente

dito, sendo a seção 3.3 a descrição da fase de pré-processamento dos dados, a seção 3.4

com o Experimento 1, que constituiu a linha de base para comparação de resultados, e a

seção 3.5 detalha a execução do Experimento 2 e respectivas análises. A seção 3.6 traz as

comparações entre os resultados obtidos nos dois experimentos e as conclusões. Finalmente,

a seção 3.7 concentra a descrição das atividades complementares, incluindo a geração dos

atributos de contexto.

3.1 Descrição do ambiente computacional

3.1.1 Lista de programas de software usados

Neste trabalho foram utilizadas algumas ferramentas que permitiram obter maior

conhecimento sobre os dados dispońıveis, analisar informações, implementar, testar e

executar os programas desenvolvidos. Segue abaixo a relação das que foram mais relevantes:

• RapidMiner1 versão 7.6 (utilizada versão licenciada para estudante) - usado para

análise dos dados;

• ProM2 - The Process Mining Toolkit c©versão 6.7 (plataforma de software ”open

source”) - usado na exploração inicial, principalmente para mineração de exemplos

do log dispońıvel e identificação do tipo de processo;

• Everflow3 versão 2.1 - usado para mineração do modelo de processo para análise

visual do mesmo;

• RStudio4 versão 1.1.414 (utilizada versão sob licenciamento GNU (General Public

License) - plataforma usada para o desenvolvimento dos programas deste trabalho;
1 RapidMiner c©2018 é propriedade de RapidMiner Inc.
2 ProM c©2016 é propriedade de Process Mining Group, Math&CS department, Eindhoven University of

Technology.
3 Everflow c©2018 é propriedade de Everflow.ai.
4 RStudio c©2009-2018 é propriedade de RStudio Inc.
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3.1.2 Equipamentos de hardware

Com relação aos equipamentos, seu uso variou bastante ao longo das fases. A

fase de exploração e pré-processamento dos dados fez uso de até dois computadores

simultaneamente. Já a execução dos experimentos exigiu mais do que isso. Seguem abaixo

respectivas configurações, começando pelos usados desde a fase inicial:

• Computador com processador Intel i5 CPU 1,7 GHz, 8,00 GB RAM, sistema opera-

cional Windows 10 Pro, 64 bits;

• Computador com processador Intel Duo E7300 CPU 2,66 GHz, 4,00 GB RAM,

sistema operacional windows 7, 32 bits

• Dois computadores com processador Intel i7 CPU 3,4 GHz, 16,00 GB RAM, sistema

operacional Windows 10 Pro, 64 bits;

• Ambiente virtual Amazon AWS - ECS - servidor virtual com 4 cores, 8 GB RAM.

Visando explorar os diversos recursos dispońıveis, o código para a geração dos

modelos e para a predição foi implementado possibilitando a paralelização de atividades,

com a geração de arquivos intermediários e relatórios que ao final podem ser agrupados

em um único repositório, para análise e geração dos relatórios finais.

3.2 Visão geral do método

Esta seção traz uma visão geral do método, que pode ser dividido em três fases

principais. No diagrama da figura 8, essas fases estão separadas visualmente, em blocos

horizontais - mas também por cores. Cada uma das partes está detalhada nas seções

seguintes.

A primeira fase, detalhada na seção 3.3, se inicia com a atividade de extração (1),

que está na cor cinza no diagrama. Ela está destacada das demais atividades da fase porque

foi na verdade executada dentro do escopo do trabalho original de Amaral et al. (2019).

Consistiu na extração do log de eventos original e nas transformações iniciais necessárias

sua utilização naquele estudo. Dado que esse artefato é também a principal entrada para

o presente trabalho, julgou-se adequado representar sua origem no diagrama, por uma

questão de completude.
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Ainda na primeira fase, as atividades em branco correspondem à preparação dos

dados (2) e geração dos conjuntos de dados para treinamento e validação (3). Como

detalhado posteriormente, nessa fase também foram realizadas análises estat́ısticas e

exploratórias para melhor entendimento dos dados dispońıveis. Foram gerados como sáıdas

os seguintes artefatos:

• Log de eventos tratado: após processos de padronização e normalização, um log de

eventos atualizado foi gerado para ser usado em todas as atividades posteriores;

• Lista de atributos: a partir da análise exploratória e como parte do processo de

normalização, alguns atributos foram descartados, outros renomeados, e uma lista

atualizada de atributos foi gerada com base no artefato anterior;

• Conjuntos de dados de treinamento e validação: foram gerados diferentes subconjuntos

a partir do log de eventos tratado, com base nas estratégias de validação selecionadas.

O próximo bloco do processo ilustrado pela figura 8 traz as atividades da fase

2, por conveniência denominada Experimento 1 e detalhada na seção 3.4. São as três

atividades em azul. Nessa fase, a partir do conjunto de dados de treinamento foram

realizadas diversas análises de correlação com relação ao atributo objetivo da predição -

que é o tempo remanescente para a conclusão do caso. Com base nessas análises foi então

estabelecido um ranking dos atributos descritivos (1). Como sáıda, foi gerada uma nova

lista de atributos, desta vez ordenada.

Em seguida, a nova lista bem como o conjunto de dados de treinamento foram

usados para a geração de modelos de predição (2). Num primeiro momento, foram gerados

modelos para cada um dos atributos descritivos individualmente. Os resultados foram

usados para validar o ranking obtido por meio das análises de correlação. Logo, foram

gerados modelos com múltiplos atributos pelo mesmo procedimento descrito em Amaral et

al. (2019): seguindo a ordem do ranking e iniciando-se pelo primeiro da lista, os modelos

foram gerados a partir da adição dos melhores atributos um a um, sequencialmente.

Ou seja, começando do melhor colocado e adicionando-se o segundo melhor colocado, e

assim sucessivamente, até ter sido inclúıdo o 15o. atributo. Os resultados obtidos por esse

passo foram então comparados e analisados sob vários aspectos, principalmente quanto à

assertividade e presença de casos non-fitting (3). A seção 3.4.3 traz uma discussão mais

detalhada sobre essa análise e seus resultados.
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Figura 8 – Macro-processo com visão geral da execução

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

O terceiro bloco, diferenciado pela cor verde, traz as atividades da terceira fase,

denominada Experimento 2. Detalhada na seção 3.5, essa fase é composta por três

atividades principais e uma complementar, que aparece em paralelo com as demais. Dentre

as principais, a primeira trata da análise, seleção e implementação de duas técnicas de

busca por similaridade, para serem usadas na fase de predição (1). A segunda atividade

cobre a geração dos modelos com essa nova implementação, usando os mesmos dados

de treinamento e validação e seguindo a mesma estratégia de inclusão de atributos já

realizada na fase anterior (2). A atividade seguinte se compõe das análises espećıficas e

comparações entre os resultados obtidos (3). A última atividade concentra duas análises

com objetivos espećıficos realizadas ao longo da execução do trabalho e que trouxeram
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algumas contribuições adicionais, incluindo a geração de atributos de contexto temporais

(4).

3.3 Fase 1: pré-processamento

A atividade de pré-processamento começa pela obtenção dos dados originalmente

extráıdos no âmbito do trabalho original e encerra-se com a geração dos principais artefatos

usados pelas próximas atividades, como já ressaltado. As seções seguintes detalham essas

atividades.

3.3.1 Extração

O log de eventos foi extráıdo da plataforma ServiceNowTM, e representa um processo

de tratamento de incidentes de uma empresa de tecnologia da informação. A extração

corresponde a um peŕıodo de observação de doze meses: de março de 2016 a fevereiro

de 2017. Foram obtidos um total de 24.918 casos e 141.712 eventos. A estrutura de um

incidente (ou caso) nessa ferramenta consiste em 91 atributos, mas para os objetivos

do estudo foram selecionados 36 atributos, sendo 27 categóricos e 7 numéricos, além do

identificador do incidente e da data e hora do evento. Os critérios usados para essa seleção

foram:

• Atributos de data e/ou hora (exceto data e hora de ocorrência do evento);

• Atributos duplicados ou com informações com o mesmo significado de outro atributo

- por exemplo, em casos em que havia um campo de código e um campo de descrição,

apenas o campo mais adequado foi mantido;

• Atributos mais do que 80 porcento de registros nulos ou vazios;

• Atributos calculados após a conclusão do caso, como por exemplo um indicador se o

caso foi resolvido dentro ou fora do tempo requerido (SLA).

Os eventos são por sua vez registrados pela ferramenta em um formato conhecido

como log de auditoria (vide trecho exemplo na figura 9). A estrutura que armazena casos e

eventos foi combinada para dar origem a um log de eventos em que cada linha do mesmo

representa um evento de um caso espećıfico, e com uma coluna representando cada um
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dos atributos. Como já mencionado, essa atividade foi realizada como parte do trabalho

original de Amaral et al. (2019).

Figura 9 – Trecho da extração dos registros de eventos

Fonte: Amaral et al. (2019)

3.3.2 Preparação dos dados

Durante essa atividade, o log de eventos original passou pelas seguintes trans-

formações: algumas de suas colunas foram renomeadas para ficarem mais intuitivas. Muitos

dos atributos que contêm dados categóricos tiveram seus valores descaracterizados e pa-

dronizados, novamente visando deixá-los mais claros e leǵıveis. Por exemplo, um atributo

chamado caller id, que contém um identificador interno para o contato da organização

cliente que gerou o incidente, teve seus valores modificados para um formato padrão:

“Caller 271” e “Caller 5323”. Alguns atributos que continham valores distintos mas com o

mesmo significado semântico para o processo foram normalizados para manter apenas um

único valor padrão. Os atributos contendo data e hora foram também padronizados em

seu formato. Além disso, também foram gerados atributos derivados contendo as datas e

horas para um formato numérico, conhecido como POSIX que corresponde à quantidade

de segundos decorridos a partir de 01 de janeiro de 1970 (Unix Epoch).

Uma vez preparado o novo log de eventos padronizado (vide exemplo dos dados

finais na figura 10), foram realizadas algumas análises para melhor entendimento dos
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dados. Os atributos foram analisados um a um, identificando a distribuição de valores,

quantidade de valores nulos, distribuição dos valores numéricos, distribuição das durações

dos eventos e dos casos, para mencionar algumas. Outra análise também realizada foi a

identificação dos atributos relacionados aos casos e atributos relacionados aos eventos.

Em algumas situações, isso é trivial: o identificador do contato que abriu o caso, por

exemplo, não será alterado em nenhum evento durante o tratamento do mesmo, até o seu

encerramento, portanto é um atributo do caso. Mas em outras situações isso não é trivial e

requere observar se há efetivamente alterações nos valores de um determinado atributo ao

longo dos eventos dos casos dispońıveis. Outra situação ainda é a de atributos que somente

são conhecidos após a resolução do caso. Alguns exemplos são: a causa do incidente, qual

foi o grupo e qual foi o analista que o resolveu e, obviamente, a data e hora da resolução.

Todas essas observações se mostraram relevantes para os passos seguintes.

Figura 10 – Trecho do log final após preparação

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

3.3.3 Separação dos conjuntos de dados

Consistiu na construção de procedimento para criar subconjuntos a partir do log

de eventos padronizado, para uso no treinamento e validação dos modelos de predição.

Uma das constatações obtidas durante a análise dos dados foi que a referida plataforma

de incidentes que originou os dados teve um peŕıodo de uso mais intenso seguido de um

peŕıodo com menor ocorrência de incidentes. Isso pode ser um indicativo de uma posśıvel

mudança de processo, de uma mudança na estrutura ou qualidade do serviço oferecido, ou
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ainda uma mudança drástica de comportamento dos clientes. Existem vários trabalhos que

abordam essa questão do concept drift na área de mineração de dados, mas não foi posśıvel

identificar trabalhos espećıficos em mineração de processos e monitoramento preditivo que

se aplicassem ao cenário espećıfico que é foco desse estudo. Essa pode inclusive ser uma

linha para estudos futuros.

Essa constatação reforçou que foi correta a decisão de que a estratégia de divisão

dos conjuntos não fosse baseada na data e hora de abertura ou encerramento dos casos,

ainda que essa seja uma prática relativamente comum nesse tipo de estudo (VERENICH

et al., 2019). Em outras palavras, é comum que estudos aplicados nessa área dividam o

conjunto de dados usando uma visão temporal: assume-se como histórico os dados até

uma determinada data de corte, e esse histórico é usado para o treinamento. E os dados

posteriores à data de corte passam a ser os dados de validação. Mas para este estudo

em particular, a opção selecionada foi realizar uma divisão independente das datas dos

casos, buscando que os subconjuntos estivessem sujeitos à mesma distribuição do conjunto

completo no tocante à duração do seu ciclo de vida.

O procedimento implementado seleciona de forma aleatória o número de subconjun-

tos informados, mas sempre separando casos completos, de acordo com as quantidades

desejadas em cada subconjunto. Isto garante que em qualquer subconjunto não existirão

casos divididos e eventos isolados. Como a natureza do modelo é baseada nos fluxos

do processo, ter casos assim iria prejudicar o seu treinamento, pois existiriam caminhos

incompletos que influenciariam o comportamento do modelo. E também a validação seria

afetada, já que não seria dada a oportunidade do modelo testar sua assertividade ao longo

de todos os eventos do caso apresentado.

Uma vez que a estratégia de validação selecionada foi a de holdout, o procedimento

foi usado para gerar dois subconjuntos disjuntos (ou seja, todos os eventos de um caso

aparecem unicamente em um dos subconjuntos), sendo que o de treinamento ficou com

um total de 20.000 casos, enquanto que o de validação ficou com os restantes 4.918 casos.

Isso equivale a uma distribuição de 80% para treinamento e 20% para validação, que é

um pouco maior do que a proporção sugerida para essa técnica, que em geral é de 70%

por 30% (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016), porém não é uma proporção incomum

nas aplicações de mineração de processos (VERENICH et al., 2019) e nesse conjunto em

particular preserva uma quantidade bastante razoável de casos para a validação. Finalmente,
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é importante notar que esse desenho de validação já representa uma contribuição aos

resultados do trabalho original, no qual os subconjuntos usados não eram disjuntos.

3.4 Fase 2: execução do Experimento 1

Nesta seção, a análise de correlação e geração do ranking de atributos é detalhada;

em seguida são descritos os procedimentos para execução do Experimento 1, que se

concentra na criação de uma base de comparação, com a geração dos modelos e aplicação

dos mesmos sobre o conjunto de validação. Os resultados incluem as duas métricas de

selecionadas para medir a assertividade do modelo e o percentual de casos non-fitting.

3.4.1 Correlação e ranking

A partir do conjunto de dados de treinamento, foram realizadas análises de cor-

relação, avaliando os atributos descritivos com relação ao tempo total para conclusão do

caso. Para isso, a correlação eta squared (η2) foi a estat́ıstica selecionada. (η2) estima qual

a proporção da variação na variável dependente cont́ınua T (o tempo total de conclusão

do caso) está associada com uma variável independente C, que foi assumida como sendo

sempre categórica (RICHARDSON, 2011).

Em comparação com o estudo original, há algumas diferenças que precisam ser

mencionadas, ainda que não tenham resultado em uma variação muito significativa no

ranking. Em Amaral et al. (2019) a correlação eta squared (η2) também foi usada mas

sobre todos os eventos do conjunto de dados e não somente sobre os dados de treinamento.

Além disso, foram calculados com relação à variação do atributo “closed”, que é binário, e

não diretamente sobre o tempo total do caso, que é uma variável numérica.

As diferenças encontradas foram na posição de alguns dos atributos e, considerando-

se os quinze atributos mais bem colocados no ranking, apenas um atributo diferiu entre os

dois subconjuntos (atributo “made sla” é substitúıdo por “reassignment count” no ranking

final). O quadro 4 traz a lista dos quinze atributos melhor classificados nos dois estudos.

A coluna ID corresponde à classificação do atributo no ranking.

O objetivo da criação desse ranking no estudo original era servir como uma primeira

entrada para os algoritmos de seleção de atributos que foram implementados, esses sim os
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Quadro 4 – Ranking de atributos usando correlação - comparação entre ranking do trabalho
original e o usado no presente estudo

Ranking original Ranking usado ID

caller id caller id 1

assigned to assigned to 2

assignment group assignment group 3

u symptom sys updated by 4

sys updated by u symptom 5

incident state active 6

subcategory u priority confirmation 7

category subcategory 8

active incident state 9

u priority confirmation knowledge 10

sys created by sys created by 11

opened by category 12

location reassignment count 13

made sla opened by 14

knowledge location 15

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

responsáveis por gerar a lista final de atributos ordenada para os modelos de predição.

Entretanto, uma vez que o foco do presente estudo não está nas técnicas de seleção, esse

passo não foi considerado relevante. Para o presente estudo assumiu-se que o ranking

gerado pela correlação é suficiente como entrada para os modelos de predição.

Para a análise do impacto dos casos non-fitting não importa como a ordem dos

atributos foi estabelecida, desde que os atributos usados sejam minimamente razoáveis

como preditores quando observados individualmente. O processo de inclusão dos atributos

(ou a geração de modelos com cada vez mais atributos, se preferir) vai tornando o preditor

mais complexo e mais especializado, gerando então o efeito causado pelos non-fitting que

foi observado e tratado, como será visto nas próximas seções.

Para confirmar a hipótese dos atributos apresentarem desempenho razoável como

preditores foram então gerados modelos a partir dos mesmos, individualmente, como

descrito na sequência.

3.4.2 Geração dos modelos do Experimento 1

Nesta fase, foram implementados os programas para a geração dos modelos de

predição usando a linguagem R, conforme definições dadas na seção 2.3 e considerando os

parâmetros de entrada pré-determinados. Esses programas estão dispońıveis para download
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no GitHub 5. A implementação tomou como base o código do trabalho original de Amaral

et al. (2019), mas gerou uma nova estrutura e adicionou diversas caracteŕısticas necessárias

para atender aos requisitos do presente estudo. Dentre esses requisitos estão: a capacidade

de receber como parâmetro de entrada uma lista de horizontes que pode variar de um até

o total; a de ter pontos de controle intermediários a partir dos quais seja posśıvel retomar

a execução em caso de alguma interrupção; e a de gerar artefatos (arquivos, relatórios) que

possam ser facilmente consolidados ou recarregados para revisão ou novo processamento.

Com esse desenho, é posśıvel usar um mesmo modelo de predição gerado previamente para

realizar diversas predições diferentes, permitindo inclusive que o código da predição seja

alterado ao longo desse processo, facilitando assim os retestes. Válido ressaltar ainda que

a construção do modelo e também a execução das predições sempre é feita para as três

abstrações de conjunto: conjunto (set), multiconjunto (multi-set) e sequência (sequence) -

uma caracteŕıstica herdada da implementação original. Com isso é posśıvel obter melhor

desempenho do programa, que executa menos ciclos pelo conjunto de dados.

O diagrama da figura 11 explica visualmente como o experimento foi constrúıdo,

com a estratégia de execuções. Pelo menos três modelos são sempre constrúıdos, para

conjunto, multiconjunto e sequência. Foram selecionados os mesmos seis horizontes do

trabalho original: 1, 3, 5, 6, 7 e infinito. Uma vez que a análise dos dados mostrou que a

média é de seis eventos por caso, isso significa que o horizonte 7 cobre todos os eventos

para boa parte dos casos (AMARAL et al., 2019). De qualquer modo, alguns testes

com um subconjunto menor dos dados (8.000 casos selecionados aleatoriamente) foram

realizados com horizontes 8 e 9 mas não evidenciaram nenhuma diferença significativa,

corroborando então a estratégia descrita acima. Com isso, assumindo-se a execução para

todos os horizontes em cada uma das abstrações de conjunto, temos um total de 3 ∗ 6 = 18

modelos em cada cenário de validação.

O primeiro grupo de execuções visou a geração dos modelos para cada um dos

atributos descritivos analisados durante a fase de correlação de forma individual, como

previamente mencionado. Ao todo, 21 atributos foram usados, para gerar 18 modelos cada.

Os relatórios foram consolidados e analisados comparativamente ao ranking e indicaram

que todos os 15 atributos classificados pela correlação aparecem como posśıveis preditores,

confirmando a hipótese de que o ranking por correlação gerou uma base suficiente para a

criação dos modelos com múltiplos atributos.

5 URL: https://github.com/aglfern/r predict
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Figura 11 – Estratégia para geração dos modelos e validação usando holdout

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Uma vez conclúıda essa análise com relação à lista de atributos, foram iniciadas as

execuções mais importantes dessa fase, para geração dos modelos com vários atributos.

Como explicado anteriormente, o primeiro grupo de modelos foi gerado a partir do primeiro

atributo do ranking, “caller id”. Em seguida, o segundo atributo do ranking - “assigned to”

- foi inclúıdo e mais um conjunto de modelos foi gerado. O terceiro atributo foi então

inclúıdo, e assim sucessivamente, até o 15o. atributo. Isto equivale a dizer que foram

gerados então 15 ∗ 18 = 270 modelos, para o Experimento 1.

Os gráficos das figuras 12 e 13 mostram os resultados da execução para o horizonte

1, em termos de erro de predição medido com RMSPE e MAPE, respectivamente, conforme

definido na seção 2.4. Note-se que para o horizonte 1, os modelos criados são exatamente

os mesmos para as três abstrações de conjunto. De fato, quando apenas os atributos do

evento atual são considerados na representação do estado, a mesma é idêntica para as três

abstrações. Em tempo, o código possui otimizações considerando essa situação. No eixo

horizontal do gráfico estão indicados os cenários de atributos, onde CEN. 1 traz o modelo

com apenas o primeiro atributo do ranking, CEN. 2 é o modelo que usa o primeiro e

segundo atributos do ranking e assim por diante.

As três colunas em cada cenário trazem os valores para conjunto (SET), multicon-

junto (MSET) e sequência (SEQ). Doravante, por conveniência, essas representações serão

mencionadas no texto por essas siglas.
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Figura 12 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) no horizonte 1 (eixo vertical) nos 15
cenários (eixo horizontal)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 13 – Exp. 1 - Erro de predição (MAPE) no horizonte 1 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

A análise desses primeiros resultados permite observar alguns comportamentos

dignos de nota, sendo mais evidentes no gráfico que traz os erros medidos usando RMSPE

(Figura 12). Primeiro, é posśıvel identificar a esperada melhora da predição (valores

menores do RMSPE e MAPE indicam uma predição mais acurada) quando são inclúıdos

os primeiros atributos ao modelo. Notadamente, há uma queda acentuada no erro da



60

predição quando o segundo atributo é inclúıdo e melhoras menores quando são adicionados

o terceiro e quarto atributos. Entretanto, a partir do quinto atributo (CEN. 5), essa

tendência começa a se inverter, e há perda de precisão do modelo até o cenário 7. A partir

dáı, o erro permanece praticamente constante, com variações a partir da segunda e terceira

casas decimais apenas.

Os próximos dois gráficos nas figuras 14 e 15 trazem a mesma visão, porém para

o horizonte 3. Como esperado, agora as representações de conjuntos começam a trazer

diferenças aos modelos, ainda que o comportamento das abstrações SEQ e MSET continuem

praticamente iguais entre eles.

No caso do horizonte 3 é posśıvel notar que essas duas abstrações trouxeram a

melhor assertividade até o momento, no modelo com dois atributos (CEN. 2). As três

abstrações se aproximam novamente até que a partir do sétimo atributo, enquanto para

SET o erro fica mais estável, para SEQ e MSET continua aumentando.

De modo geral o que se observou foi que, com o aumento da complexidade em

função de serem incorporados os demais atributos, a assertividade foi se deteriorando e as

predições seguintes são, via de regra, relativamente piores dos que aquelas obtidas com o

horizonte 1.

Por fim, uma diferença adicional entre os horizontes foi a redução do erro identificada

ao incorporar-se o nono atributo. Essa diferença foi maior para SEQ e MSET mas também

pode ser observada na abstração SET. Avaliando em termos de média o resultado da

predição, SET apresentou resultados melhores com mais constância.
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Figura 14 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) no horizonte 3 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 15 – Exp. 1 - Erro de predição (MAPE) no horizonte 3 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Quanto ao horizonte 5, apresentado nos gráficos das figuras 16 e 17, a principal

diferença é quanto ao comportamento dos modelos com SET, primeiro porque apresentam

uma queda mais acentuada no ińıcio, quando há menos atributos; permanecem relativa-

mente estáveis até o sexto atributo, onde percebe-se uma perda de assertividade ainda que
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menos intensa do que o que se percebe para SEQ e MSET. Entretanto, quando chega ao

nono atributo e ao contrário do que ocorreu para o horizonte 3, enquanto SEQ e MSET

apresentam uma melhora significativa, o SET mostra uma piora expressiva.

Figura 16 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) no horizonte 5 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 17 – Exp. 1 - Erro de predição (MAPE) no horizonte 5 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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Para os horizontes seguintes, 6, 7 e infinito, os resultados são muito próximos do que

foi visto para o horizonte 5. As figuras 18 e 19 trazem os dados para o horizonte 7, onde é

posśıvel observar que as variações são mı́nimas em termos de valores e de comportamento

ao longo do aumento da complexidade dos modelos.

Figura 18 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) no horizonte 7 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 19 – Exp. 1 - Erro de predição (MAPE) no horizonte 7 (eixo vertical), nos 15
cenários (eixo horizontal) e com as três séries representando conjunto (SET),
multiconjunto (MSET) e sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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Esses resultados levam a questionar o que pode estar causando a deterioração da

assertividade tão rapidamente - já que de modo geral o que se pode observar é uma melhora

significativa para os quatro primeiros atributos, seguindo-se de uma piora expressiva, até

que há uma certa estagnação, a partir do atributo nove.

A escolha dos atributos certamente tem sua dose de influência - eventualmente

alterar a ordem em que alguns atributos são inclúıdos ou mesmo removê-los do modelo,

por melhor que estejam no ranking, poderiam trazer melhorias. Esse é justamente o foco

do trabalho de seleção de atributos, demonstrando o quanto essa técnica pode contribuir

para o desempenho de um preditor.

Entretanto, a próxima seção traz uma análise de um aspecto que se mostrou

bastante relevante, que é o impacto dos casos non-fitting.

3.4.3 Análise de impacto dos non-fitting

Os gráficos das figuras anteriores apresentaram os resultados da assertividade

em função dos modelos usando os atributos do ranking. Os próximos trarão a mesma

informação, porém com a inclusão do percentual de casos que não puderam ser mapeados

diretamente a um caminho existente dentro do sistema de transição anotado gerado na

fase de treinamento. São portanto variações do processo de negócio para as quais o modelo

não chegou a ser treinado.

O gráfico da figura 20 traz os resultados para o horizonte 1. Como previamente

mencionado, uma vez que a representação nas três abstrações de conjunto é a mesma

quando o horizonte é 1, por simplificação estão no gráfico apenas os dados para sequência.

Como é posśıvel observar, o percentual de casos non-fitting aumenta muito rapi-

damente, à medida em que os atributos são adicionados, a ponto de que quinto cenário

ela já é de quase 90%. Visando facilitar a visualização, o percentual de non-fitting está

representado pela linha azul.

Resultados análogos podem ser observados para os demais horizontes, como visto

nas figuras 21, 22 e 23 que trazem respectivamente os horizontes 3, 5 e 7. Os horizontes 6 e

infinito são tão análogos ao horizonte 7 que se julgou desnecessário inclúı-los aqui. Porém,

esse alto percentual de casos não encontrados não é necessariamente um problema. Concei-

tualmente, é esperado que um bom modelo possua uma boa capacidade de generalização.
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Figura 20 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) (barras) e Percentual de Casos non-fitting
(NF) (linha) no horizonte 1 para os 15 cenários (eixo horizontal), abstração
sequência (SEQ)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Portanto, se o modelo é capaz de responder adequadamente a um conjunto de validação

que difere quase que por completo dos dados a que foi exposto durante seu treinamento,

essa é uma caracteŕıstica sem dúvida muito positiva. O problema reside justamente na

questão do “adequadamente”. O que se espera realmente é que o modelo seja capaz de

responder com uma assertividade que seja aceitável para o contexto em questão.

Figura 21 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) (barras) e Percentual de Casos non-fitting
(NF) (linhas) no horizonte 3 para os 15 cenários (eixo horizontal), abstrações
SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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Figura 22 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) (barras) e Percentual de Casos non-fitting
(NF) (linhas) no horizonte 5 para os 15 cenários (eixo horizontal), abstrações
SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 23 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) (barras) e Percentual de Casos non-fitting
(NF) (linhas) no horizonte 7 para os 15 cenários (eixo horizontal), abstrações
SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Na prática, o modelo sempre irá responder com uma predição. Quando um caso

em progresso é avaliado pelo modelo preditivo e o mesmo identifica que se trata de um

caminho conhecido, a probabilidade de que a predição seja mais precisa é maior. Mas
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quando se trata de um caso non-fitting, essa assertividade dependerá do tratamento que

se dá quando ocorre essa situação.

O próximo passo da avaliação consistiu então em dividir os casos fitted dos casos

non-fitting e obter-se o erro de predição para esses cenários em separado. Para isso, foi

utilizado um subconjunto reduzido dos dados, contendo 8.000 casos, sendo 6.400 casos

para treinamento e 1.600 casos para a validação. Os resultados dessa análise podem ser

visualizados nos gráficos das figuras 24 e 25, que trazem respectivamente os números

para os horizontes 3 e 5. Explicando melhor o gráfico, apenas as medições do erro usando

RMSPE para os cenários com dois até dez atributos foram inclúıdas pois se por um lado

o objetivo é discutir o cenário de múltiplos atributos, por outro o que foi verificado é

que a partir do décimo atributo os valores são realmente muito próximos, não agregando

informações novas para essa análise. Para cada um dos cenários (CEN. 2 até CEN. 10), as

três primeiras colunas trazem os resultados para todo o conjunto de validação, para SET,

MSET e SEQ. As próximas três colunas trazem os erros de predição considerando apenas

os casos fitted, ou seja, que seguiram o mesmo processo que casos aos quais o modelo foi

exposto durante o treinamento. Finalmente, as últimas três colunas trazem os erros de

predição considerando apenas os casos non-fitting.

Observando-se o gráfico da figura 24 é posśıvel perceber que a partir do sexto

atributo, o erro da predição aumenta bastante, assim como o erro para os casos non-fitting.

Esse comportamento se confirma para o horizonte 5 também (Figura 25), no qual isso já

é viśıvel a partir do cenário 3, para as abstrações MSET e SEQ. Dado o volume desses

casos nesses cenários apresentado nos gráficos das figuras 20 a 23, fica claro o quanto a

assertividade para esses casos impacta a assertividade geral do modelo. Outro cenário em

que essa relação fica evidente é para a abstração SET, no qual tanto a assertividade para

os casos non-fitting quanto a assertividade geral tiveram o mesmo padrão até o cenário

oito. O comportamento observado para o horizonte 5 se repete também nos horizontes 6,

7 e infinito, com variações muito pequenas, razão pela qual optou-se por não incluir os

respectivos gráficos.
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Figura 24 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) para cenários 2 a 10 no horizonte 3
em subconjunto parcial (8.000 casos) para SET, MSET e SEQ; “Sem NF”:
RMSPE apenas dos casos fitted ; “Somente NF”: RMSPE apenas dos casos
non-fitting

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 25 – Exp. 1 - Erro de predição (RMSPE) para cenários 2 a 10 no horizonte 5
em subconjunto parcial (8.000 casos) para SET, MSET e SEQ; “Sem NF”:
RMSPE apenas dos casos fitted ; “Somente NF”: RMSPE apenas dos casos
non-fitting

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Essas observações confirmaram que o método necessitava lidar melhor com os casos

non-fitting, adotando alguma estratégia que pudesse melhorar a assertividade da predição
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para esses casos em espećıfico, e como consequência, para o modelo como um todo. A

próxima seção detalha essa parte do trabalho.

3.5 Fase 3: execução do Experimento 2

Esta seção descreve a implementação da busca por similaridade e a execução dos

novos testes a partir dos modelos atualizados (Seções 3.5.1 e 3.5.3). Com base nos resultados

obtidos, uma análise comparativa é realizada e são apresentadas considerações sobre as

mesmas (Seção 3.6). Finalmente, a última seção trata das atividades complementares que

foram realizadas ao longo da execução do trabalho (Seção 3.7).

3.5.1 Implementação da busca por similaridade

Como inicialmente descrito na seção 2.1.9, faz-se necessário encontrar uma estratégia

de predição mais adequada para tratar um caso que não esteja diretamente representado

pelo modelo de predição. Isto implica em buscar no modelo uma representação que

seja a mais próxima posśıvel daquela encontrada numa situação de validação. Mas duas

considerações são importantes: primeiro, não se pode assumir que o novo caso está completo,

pois o objetivo é que o modelo seja capaz de atuar no monitoramento preditivo do processo.

Em termos de aplicação prática, a predição precisa ocorrer em tempo hábil para que

alguma ação corretiva ou preventiva possa ser tomada e as situações não desejadas possam

então ser contornadas ou evitadas. Dessa forma, o modelo foi constrúıdo de modo a realizar

as predições a cada novo evento. Apenas para esclarecer, a necessidade de diferenciar

ações corretivas e preventivas decorre do fato de que nem sempre é posśıvel se antecipar

completamente ao problema. Eventualmente o mesmo só é identificado quando já está

em curso, portanto trata-se de uma ação para contorná-lo em primeiro lugar, antes que o

impacto causado se agrave.

A segunda consideração igualmente importante é que o modelo possui três repre-

sentações distintas: conjunto; multiconjunto e sequência. Desse modo, como previamente

mencionado, funções de similaridade precisam atender a requisitos distintos para cada uma

destas representações. Com base nessas considerações, foram implementadas as funções

definidas na seção 2.3.6.
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Para o caso da abstração de sequência (equação 20), a ordem está expĺıcita na

representação de modo que se ela for tomada como texto, é posśıvel aplicar uma técnica

de distância de edição. Uma abordagem semelhante foi usada no trabalho de Bose e

Aalst (2009), em que a distância genérica de edição, conhecida também como distância de

Levenshstein , foi aplicada na geração de agrupamentos (clustering) de casos. Posterior-

mente, modelos de processo foram gerados para cada grupo. Entretanto, para o presente

estudo, foi selecionada a similaridade de Damerau-Levenshstein . Essa técnica traz

uma caracteŕıstica vantajosa para o cenário em questão, em comparação com a distância

Levenshstein pois além de considerar as três operações básicas (inclusão, remoção e substi-

tuição de caracteres), também considera como única a operação de transposição, que antes

seria interpretada como duas operações distintas. Dado o processo de negócio em que o

modelo está sendo testado, o entendimento é de que a execução de atividades em ordem

inversa tende a gerar uma diferença menor em termos de tempo de execução total do que

a remoção de uma atividade seguida da inclusão de uma nova. E usando-se Levenshstein

essa distância teria o mesmo valor.

3.5.2 Implementação do método de busca

Uma vez definidas as funções de similaridade, a função de busca foi implementada

dentro do método de predição. Quando o método é usado para realizar a predição para

um caso do conjunto de validação (assim como poderia ser para um novo caso em um

monitoramento em tempo real), a cada novo evento pertencente ao caso a função de

predição tentará encontrar o novo estado correspondente no sistema de transição. Isso é

feito para cada uma das abstrações de conjunto e aplicando-se a função horizonte, definida

na seção 2.3. Caso o estado não seja encontrado, a função de busca por similaridade é

usada, para determinar o evento mais próximo, que é então usado para a predição.

Outra caracteŕıstica importante dessa implementação é que, ao avançar para o

evento seguinte após ter tido que buscar um evento similar, o prefixo do caso atual é

alterado para assumir o mesmo prefixo do caso similar encontrado. E a combinação do

prefixo do caso similar, com o a representação do próximo estado é que será usado para a

próxima busca. A ideia é que o evento non-fitting seja considerado um desvio do processo

e espera-se que o mesmo tenha a tendência de retornar ao um fluxo conhecido. Buscando

confirmar essa informação, foi realizada uma análise adicional, em que foram identificados,
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em cada cenário, quantos casos tinham 100% dos eventos como não encontrados e quantos

tinham alguns eventos encontrados e alguns não encontrados.

Os resultados podem ser vistos nos gráficos das figuras 26, 27 e 28, respectivamente

para SET, MET e SEQ. Cada uma das barras verticais é um cenário, ou seja, um

determinado conjunto de atributos para um dos seis horizontes (a quantidade de atributos

vai sendo incrementada da esquerda para a direita, passando por todos os horizontes em

cada conjunto). A cor verde identifica o volume de casos fitted, ou seja, 100% dos eventos

foram encontrados. Em roxo estão os mistos e em laranja estão os casos com 100% de

eventos non-fitting.

Figura 26 – Distribuição de casos com relação à eventos non-fitting para SET para cenários
0 a 10 em todos os horizontes 6

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

O que se observa é que são predominantes os casos em que a totalidade dos eventos

não é encontrada (100% non-fitting) para os cenários com mais atributos. Além disso,

também é posśıvel perceber que há um decréscimo na quantidade de casos mistos à medida

em que se aumenta o horizonte e que o horizonte um é sempre o cenário com maior número

de mistos. A interpretação dada é que uma vez que ocorreu um desvio logo no primeiro

evento, o caso pode estar “pagando” por esse desvio até sua conclusão, mesmo se no

segundo ou terceiro evento ele houver retornado ao fluxo normal. Isso porque o estado

6 Notas explicativas sobre os gráficos das figuras 26, 27 e 28: 1. Cada barra vertical mostra a quantidade
de casos com nenhum evento non-fitting em verde, casos com todos os eventos non-fitting em laranja
e casos mistos em azul; 2. O primeiro cenário corresponde ao modelo usando o atributo “assigned to”;
3. A análise é sobre os dados do conjunto de validação.
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Figura 27 – Distribuição de casos com relação à eventos non-fitting para MSET para
cenários 0 a 10 em todos os horizontes 7

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 28 – Distribuição de casos com relação à eventos non-fitting para SEQ para cenários
0 a 10 em todos os horizontes 7

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

“carrega” o seu histórico através do uso da função horizonte, mesmo para as abstrações

SET e MSET.

Concluindo, nessa fase os programas para a realização da predição em linguagem

R foram modificados para incluir a funcionalidade de busca. Por meio de parâmetros, é

posśıvel indicar ao programa se predição deve ser realizada considerando apenas buscas

exatas, como no método original, ou buscas usando funções de similaridade. Ainda é posśıvel
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indicar quais funções de similaridade devem ser usadas para cada uma das abstrações.

Várias estão dispońıveis através da biblioteca mencionada, além das que foram previamente

detalhadas. Como já mencionado, esses programas estão dispońıveis para download no

GitHub 7.

3.5.3 Geração dos modelos do Experimento 2

Essa atividade está composta pela execução dos mesmos cenários detalhados no

Experimento 1, mas agora com o novo código e com as opções para busca por similaridade

ativadas, com as configurações conforme descrito na seção anterior. Foram mantidos os

conjuntos de treinamento e validação completos e a execução se deu de acordo com a

estratégia definida pelo diagrama da figura 11.

Os resultados obtidos foram então comparados com os do primeiro experimento

para validar a efetividade do método alterado. Os gráficos apresentados nas imagens 29 até

38 trazem uma das visões usadas para a análise comparativa. São apresentados os cenários

1 até 10, pois os demais cenários não trouxeram alterações percept́ıveis ou significativas.

Os resultados para SET, MSET e SEQ estão colocados lado a lado, para cada cenário,

para ambos os Experimentos, sendo que os dados do Experimento 1 estão com tonalidades

de azul e os do Experimento 2 trazem seus dados em tonalidades de verde.

A informação sobre o percentual de non-fitting (representada por linhas e com a

escala do lado direito do gráfico) também está presente nos cenários do Experimento 2,

pois ainda interessa ao estudo acompanhar os casos que não foram encontrados na busca

exata e tiveram que ser tratados por meio dos métodos de similaridade. A análise se inicia

a partir do horizonte 3, já que não é esperado ganho do método para horizonte 1: como

explicado anteriormente, a representação usando somente o estado atual não usa nenhum

prefixo (que corresponde ao histórico do caso), que é onde as funções de similaridade

atuam.

A visão apresentada por esses gráficos é complementada pelos da seção 3.6 (Figuras

39 a 44), que trazem os valores absolutos e percentuais das diferenças nos erros de predição

entre os Experimentos 1 e 2.

A observação dos cenários no horizonte 3 traz algumas informações interessantes

(Figuras 29 e 30). Analisando primeiro a visão sobre o RMSPE apresentada pela figura 29,

7 URL: https://github.com/aglfern/r predict
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é posśıvel perceber que até o cenário 5 os ganhos ainda são limitados, mas alcançam 12% no

cenário 2 usando SEQ, que é por sinal um cenário que já apresentava uma boa assertividade.

Para cenários com mais atributos, a diferença é mais significativa. Um exemplo é o cenário

6, em que a diferença para MSET e SEQ chega a 29% e 27%, respectivamente. Também é

interessante notar que houve uma redução na discrepância entre as predições SET e as

outras duas, comparando com os dados do Experimento 1.

Figura 29 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (RMSPE) entre Experimentos 1 e
2, para cenários 1 a 10 no horizonte 3, para SET, MSET e SEQ8

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

No caso do MAPE (Figura 30), para os primeiros cenários, dois pontos chamam

a atenção: primeiro, a abstração sequência chega a apresentar um resultado até um

pouco pior do que os resultados originais, para o primeiro e segundo cenários e depois

significativamente pior para o cenário quatro (6,8% acima do erro do método original).

Esse comportamento não apareceu usando o RMSPE. Em segundo lugar, a abstração

multiconjunto mostra um ganho significativo nos cenários 2, 3 e 4. No cenário três essa

configuração chegou a ser 27,5% melhor - apesar de, novamente, isso não aparecer no

RMSPE. Uma posśıvel explicação pode ser a de que, visto que o RMSPE é uma medida

quadrática, isso pode estar atenuando a variância das predições. Mas também é posśıvel

que seja o efeito de outliers. Finalmente, também há a questão de que o MAPE é mais

senśıvel a valores menores.

Observando-se os cenários com mais atributos, entretanto, é posśıvel notar que

ambas as métricas passam a indicar o mesmo comportamento, que é o de uma melhora

8 Nota para os gráficos das imagens 29 até 38: A escala dos erros de predição está à esquerda enquanto
que a escala para o percentual de non-fitting (%NF) está à direita.
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Figura 30 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (MAPE) entre Experimentos 1 e 2,
para cenários 1 a 10 no horizonte 3, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

senśıvel nas predições. A partir do cenário seis, na comparação com os resultados do

Experimento 1 o método alterado apresentou um ganho que variou entre 13% a 26,9%

sobre o RMSPE e de 10,3% a 17,8% no caso do MAPE.

Seguindo agora para o horizonte 5, cujas análises estão nas figuras 31 e 32, é posśıvel

observar uma diferença bastante acentuada já a partir do cenário três. O cenário dois,

falando de MAPE, ainda traz o comportamento peculiar do multiconjunto. Mas a partir

do cenário três os ganhos são evidentes tanto analisando os valores de MAPE quanto

RMSPE.

Dois aspectos relevantes são, primeiro, que o SET continua se mostrando como

a melhor configuração com uma diferença bastante grande com relação aos demais. E

segundo, nos resultados do Experimento 1, MSET e SEQ estiveram sempre muito próximos,

praticamente iguais na verdade, principalmente a partir do cenário sete. Já no Experimento

2, os valores com o uso do novo método indicaram uma diferença mais significativa;

em geral, em detrimento da abstração sequência. De certo modo, era esperado algum

comportamento diferenciado, já que as funções de similaridade são bem diferentes entre

essas duas abstrações. O que os números parecem indicar é que as funções de similaridade

usando funções de conjuntos são melhores nos cenário abordados no presente estudo.
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Figura 31 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (RMSPE) entre Experimentos 1 e
2, para cenários 1 a 10 no horizonte 5, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 32 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (MAPE) entre Experimentos 1 e 2,
para cenários 1 a 10 no horizonte 5, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

No horizonte 6 (Figuras 33 e 34) pode-se observar comportamentos bastante

similares aos já discutidos, com uma melhora mais marginal para SET, mas muito em

função dessa configuração já apresentar resultados bons, tendo sido o melhor em todos os

cenários com exceção do cenário dois. E ganhos significativos para MSET e SEQ, mantendo

o desempenho de MSET melhor do que SEQ em todos os cenários.
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Figura 33 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (RMSPE) entre Experimentos 1 e
2, para cenários 1 a 10 no horizonte 6, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 34 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (MAPE) entre Experimentos 1 e 2,
para cenários 1 a 10 no horizonte 6, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

O mesmo irá se repetir para horizontes sete e infinito, apresentados nos gráficos

das figuras 35, 36, 37 e 38.
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Figura 35 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (RMSPE) entre Experimentos 1 e
2, para cenários 1 a 10 no horizonte 7, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 36 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (MAPE) entre Experimentos 1 e 2,
para cenários 1 a 10 no horizonte 7, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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Figura 37 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (RMSPE) entre Experimentos 1 e
2, para cenários 1 a 10 no horizonte Infinito, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 38 – Exp. 1 - Comparação de erros de predição (MAPE) entre Experimentos 1 e 2,
para cenários 1 a 10 no horizonte Infinito, para SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Com relação ao percentual de non-fitting, o que foi posśıvel notar é que há em

geral pequenas reduções e que na maior parte dos cenários os percentuais ficam muito

próximos, comparando os dois experimentos. Havia, entretanto, uma expectativa de que

fosse observada uma redução nesse percentual com a nova implementação, em função da

estratégia de substituição do prefixo nos eventos non-fitting. Uma posśıvel explicação é que

as situações em que a substituição levou a um match exato nos eventos seguintes estão

ocorrendo, mas superaram as situações em que ele acabou gerando um novo non-fitting

em um cenário em que haveria um match exato, como um efeito colateral.
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Mas para averiguar se esse é de fato o real motivo, seriam necessárias análises

complementares. De qualquer modo, uma posśıvel alternativa para solucionar essa questão,

se de fato isso estiver mesmo ocorrendo, seria reavaliar a troca no evento seguinte e então

escolher o melhor cenário de predição. Ou seja, o algoritmo poderia escolher qual prefixo

adotar em função de qual o leva a um evento fitted. Isso, contudo, sem alterar a predição

para o evento anterior.

3.6 Análise comparativa e discussão

Os próximos tópicos fazem um resumo das observações registradas na seção anterior

e trazem as conclusões pertinentes, seguidas por uma análise final do Experimento 2.

3.6.1 Conjunto é a melhor abstração

Os gráficos das figuras 39 e 40 mostram os ganhos obtidos com o uso da função de

similaridade, sobre o RMSPE e MAPE respectivamente, para a abstração de conjunto.

O que se pode concluir a partir desses resultados e daqueles mostrados na seção

anterior é que essa configuração foi capaz de obter a melhor predição na grande maioria dos

cenários. A comparação entre os dois experimentos deixou mais evidente essa vantagem

em relação às demais representações. O que os resultados indicam é que, de certo modo,

essa abstração já agrupa casos semelhantes em virtude de sua própria representação, e

portanto já entrega parte do que uma função de similaridade se propõe a entregar. E ainda

possui a vantagem de ser a representação mais simples entre as três.

3.6.2 Multiconjunto apresentou melhora considerável

Para multiconjunto, foram gerados os gráficos de análise de resultados mostrados

nas figuras 41 e 42, para RMSPE e MAPE, nessa ordem.

No caso dessa abstração é válido ressaltar que em alguns cenários ela chegou a obter

melhores resultados do que a abstração de conjunto. Além disso, em comparação com

os resultados do Experimento 1, foi posśıvel perceber melhoras significativas na grande

maioria dos cenários. O que se pode concluir é que essa abstração combinou muito bem

9 As escalas são diferentes para os gráficos sobre RMSPE e MAPE.
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Figura 39 – Análise - Resultados da abstração SET sobre RMSPE para cenários 1 a 10,
horizontes 3, 5, 6, 7 e Infinito (eixo horizontal) - valores absolutos (coluna) e
percentuais (linha)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 40 – Análise - Resultados da abstração SET sobre MAPE para cenários 1 a 10,
horizontes 3, 5, 6, 7 e Infinito (eixo horizontal) - valores absolutos (coluna) e
percentuais (linha)9

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

suas caracteŕısticas com a proposta de uma função de similaridade e em particular com a

função que foi selecionada. O fato dos melhores resultados terem vindo de cenários com

menos atributos parece indicar que a força dessa representação pode estar nos cenários em

que o modelo seja constrúıdo com dois a quatro atributos. Porém, é necessário ressaltar
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que há todo o viés introduzido pela estratégia de geração dos cenários, a partir de um

ranking pré-definido. Uma alternativa para confirmar essa hipótese seria executar um

experimento incluindo a fase de seleção de atributos.

Figura 41 – Análise - Resultados da abstração MSET sobre RMSPE para cenários 1 a 10,
horizontes 3, 5, 6, 7 e Infinito (eixo horizontal) - valores absolutos (coluna) e
percentuais (linha)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 42 – Análise - Resultados da abstração MSET sobre MAPE para cenários 1 a 10,
horizontes 3, 5, 6, 7 e Infinito (eixo horizontal) - valores absolutos (coluna) e
percentuais (linha)10

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

10 As escalas são diferentes para os gráficos sobre RMSPE e MAPE.
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3.6.3 Melhora para abstração sequência esteve aquém do esperado

No caso dessa abstração, os resultados de ganhos obtidos estão apresentados nas

figuras 43 e 44, novamente para RMSPE e MAPE, nessa sequência.

Sequência foi a única neste estudo que apresentou resultados negativos, ou seja,

teve desempenho pior do que os obtidos sem o uso da função de similaridade. Ainda que,

para os cenários com mais atributos, tenha tido resultados bem significativos, com um

ganho consistente na casa de 20%, o que pode ser visto como bastante razoável. Ainda

assim, seu resultado foi quase sempre inferior aos apresentados por multiconjunto, sendo

que essas duas representações conseguiam valores muito próximos no Experimento 1.

Portanto, o que isto indica é que a função de similaridade selecionada talvez não tenha

sido a mais adequada. Uma posśıvel alternativa nesse cenário seria introduzir algum tipo

de codificação (encoding) e somente então aplicar uma função de similaridade. Ainda seria

posśıvel manter uma função baseada em distância de edição mas talvez seja o caso de

buscar alguma representação que possa ser usada por outras funções, como a hot encoding

por exemplo (POLATO et al., 2018).

Figura 43 – Análise - Resultados da abstração SEQ sobre RMSPE para cenários 1 a 10,
horizontes 3, 5, 6, 7 e Infinito (eixo horizontal) - valores absolutos (coluna) e
percentuais (linha)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

11 As escalas são diferentes para os gráficos sobre RMSPE e MAPE.
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Figura 44 – Análise - Resultados da abstração SEQ sobre MAPE para cenários 1 a 10,
horizontes 3, 5, 6, 7 e Infinito (eixo horizontal) - valores absolutos (coluna) e
percentuais (linha)11

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

3.6.4 Percentual de casos non-fitting permaneceu alto

Conforme exposto durante a definição das funções de similaridade e na descrição de

sua implementação, havia expectativa de que com o novo método, o percentual de casos

non-fitting sofresse alguma redução, o que não ocorreu. Os resultados indicaram que esse

percentual esteve constantemente muito próximo aos valores obtidos no Experimento 1,

com algumas variações pontuais. Sobre essas variações, chama a atenção apenas a redução

que pode ser vista no cenário quatro, que se repetiu em todos os horizontes, e que mereceria

um estudo mais detalhado. Para outros cenários, no entanto, não foi identificado ganho

expressivo.

Entretanto, não foi posśıvel determinar se esse resultado se deve à inadequação da

estratégia ao cenário ou a alguma lacuna em sua implementação, ou em que proporção a

ambas as hipóteses. Outrossim, não há uma evidência conclusiva de que a ideia de tentar

reconduzir um caso a um caminho conhecido não seja aplicável. Mas validar essa hipótese

requererá uma revisão da implementação e possivelmente da estratégia de aplicação.
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3.7 Atividades complementares

Além das atividades diretamente relacionadas com a implementação do novo modelo

de predição com as alterações propostas e respectivos testes e comparação, ao longo do seu

desenvolvimento, foram também conduzidas algumas atividades de análise e implementação

adicionais. Todas elas bem alinhadas com os objetivos do trabalho e com potencial para

agregarem às suas contribuições. A primeira trata da geração de atributos de contexto e a

segunda buscou avaliar o uso do sojourn para o cálculo da predição do tempo remanescente.

3.7.1 Geração de atributos de contexto

Em função do tema relativo à atributos de contexto ser bastante recorrente na

literatura, durante a fase de análise dos dados foi avaliada a incorporação ao modelo de

uma perspectiva que pudesse refletir sazonalidade. Numa situação prática t́ıpica, há vários

fatores sazonais que podem afetar o desempenho e mesmo a capacidade das organizações

de responderem à incidentes dentro dos prazos esperamos. Para dar um exemplo concreto,

empresas de telecomunicações estão muito sujeitas à condições climáticas, que seguem um

certo padrão de comportamento ao longo do ano. Portanto o processo de recuperação para

esse tipo de serviços deve levar em consideração esse fator para dimensionar adequadamente

seus recursos e conseguir manter o ńıvel de atendimento no mesmo patamar durante todo

o ano.

Voltando ao contexto do presente estudo, durante a atividade de correlação (Seção

3.4.1) os atributos de data e hora foram exclúıdos pois não faz sentido usar datas e

horas exatas, pelo menos não diretamente, como preditores. Porém, esses campos trazem

impĺıcitas outras informações que podem ser transformadas em atributos categóricos. Em

função do peŕıodo de dados dispońıvel e da sua distribuição, foram identificados dois

atributos de interesse: o turno do dia e o dia da semana. As hipóteses iniciais foram as de

que o desempenho das equipes e por consequência o tempo de resolução dos incidentes sob

sua responsabilidade pudesse ter alguma relação com qual turno estava atuando e também

com dias espećıficos da semana. Para ilustrar essas hipóteses com situações concretas,

equipes que estejam atuando no turno da madrugada podem não ter acesso a determinados

ambientes. Podem não conseguir contato com outras equipes internas ou ainda, podem



86

necessitar contato com o cliente afetado, para concluir as ações de resolução. Nessa situação

é provável que o incidente só possa ser efetivamente resolvido quando as outras pessoas

voltarem ao trabalho. Quanto ao dia da semana, outra situação concreta pode ser dada por

comportamentos organizacionais. Certas organizações realizam manutenções programadas

em dias fixos da semana e a probabilidade de que alguma falha possa ocorrer no dia

seguinte ao da execução de uma manutenção desse tipo pode ser maior do que em outros

dias - esse é um cenário comum em empresas de tecnologia.

Portanto, explicado o interesse nos atributos contextuais temporais, foram gerados

os atributos a partir dos dados contendo datas e horas presentes no log de eventos

indicados no quadro 5. O quadro traz na primeira coluna o atributo original e nas duas

colunas seguintes os atributos categóricos para o turno do dia e para o dia da semana,

respectivamente. Cabe uma explicação sobre a diferença entre os atributos “sys created at”

e “opened at”: o primeiro é a data e a hora em que o incidente foi criado no sistema,

gerado e registrado automaticamente. O segundo é a data e hora em que o cliente informou

que começou a ser impactado em seu serviço. Existe portanto a possibilidade de que exista

uma associação distinta com o tempo de resolução.

Quadro 5 – Novos atributos de contexto temporal

Atributo original Turno do dia Dia da semana Descrição
sys created at sys created at wd sys created at turn Data de criação registrada
sys updated at sys updated at wd sys updated at turn Data do evento registrada
opened at opened at wd opened at turn Data de abertura informada

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Para os turnos do dia, as divisões foram realizadas da seguinte forma:

• Turno da manhã: 06h01m até 12h00m;

• Turno da tarde: 12h01m até 18h00m;

• Turno da noite: 18h01m até 00h00m;

• Turno da madrugada: 00h01m até 06h00m.

Para garantir que fosse posśıvel comparar os resultados das predições desses atributos

com os gerados pelos demais, não foi usado o log de eventos completo como ponto de

partida, mas sim os subconjuntos de treinamento e validação já gerados para o Experimento

1, para que não houvesse diferença nos subconjuntos. Desse modo, os atributos novos

foram adicionados já aos subconjuntos de treinamento e validação existentes.
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Foram então gerados modelos de predição, usando subconjuntos de treinamento

e validação com os mesmos casos que no restante dos experimentos, porém enriquecidos

com os atributos adicionais. Os gráficos das figuras 45, 46 trazem os resultados obtidos

em função do erro da predição desses novos atributos no horizonte 1, usando RMSPE e

MAPE respectivamente.

Figura 45 – Atributos de contexto - Erro de predição (RMSPE) (barras) no horizonte 1
para 6 atributos de contexto e o atributo “caller id” como referência (eixo
horizontal), abstrações SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 46 – Atributos de contexto - Erro de predição (MAPE) (barras) no horizonte 1
para 6 atributos de contexto e o atributo “caller id” como referência (eixo
horizontal), abstrações SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

A implementação usada para esse teste não incluiu as funções de similaridade.

Note-se que para esses atributos em particular isso teria pouca eficácia, pois o ı́ndice de
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non-fitting para os mesmos é muito baixo e chega a zero em certos cenários. Ocorre que

dado o volume de dados do treinamento, praticamente todos os estados posśıveis estão

presentes no modelo, pensando nos valores que podem assumir os novos atributos.

Nas figuras 47 e 48 são apresentados os números para o horizonte 5, sendo que no

gráfico da figura 47 também estão presentes os percentuais de non-fitting.

Figura 47 – Atributos de contexto - Erro de predição (RMSPE) (barras) e Percentual de
Casos non-fitting (NF) (linhas) no horizonte 5 para 6 atributos de contexto
e o atributo “caller id” como referência (eixo horizontal), abstrações SET,
MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 48 – Atributos de contexto - Erro de predição (MAPE) (barras) no horizonte 5
para 6 atributos de contexto e o atributo “caller id” como referência (eixo
horizontal), abstrações SET, MSET e SEQ

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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Começando por esse ponto e confirmando o que foi descrito no parágrafo anterior,

o que os dados mostraram é que para horizonte 1 esse percentual ficou em zero, ou

seja, todos os casos sempre têm um match exato. Mas mesmo para horizontes maiores,

esse ı́ndice continuou em zero ou muito próximo disso. Por exemplo, no horizonte 5 o

atributo com maior percentual foi “sys updated at wd”, com 1,15%. E no pior caso, para

o horizonte infinito, o pior resultado foi de 6,54%. Essa caracteŕıstica pode vir representar

uma vantagem para um modelo composto por múltiplos atributos.

Falando de assertividade, além dos seis atributos de contexto, os quatro gráficos

trazem como referência os erros de predição do atributo “caller id”, que é o primeiro do

ranking por correlação. O que se pode observar é que os novos atributos não parecem ser

bons preditores isoladamente, tendo tido os melhores resultados na casa de 140 usando

RMSPE e 266 usando MAPE. Entretanto, tampouco se distanciam muito dos números de

referência: no caso do MAPE por exemplo a diferença não chega a 10% em alguns casos.

Portanto os resultados indicam que esses atributos têm potencial para trazer algum poder

de predição complementar a um modelo composto. Somando-se ao fato de que não terão

efeito negativo sobre o percentual de non-fitting, teriam apenas a agregar. É recomendável

portanto que esses atributos sejam inclúıdos na lista de candidatos para um processo de

seleção de atributos para predição.

Finalmente, ainda é válido lembrar que existem outros atributos de contexto que

também poderiam ser analisados. Por exemplo, atributos relacionados ao tamanho da

fila atual e à capacidade atual de tratamento das equipes, todos com potencial para

melhorar ainda mais o poder de predição de um método composto por múltiplos atributos,

incorporando outras perspectivas para o modelo. De fato, estudos mostraram que essa

classe de atributos relacionados com filas e uso de recursos se mostrou bem promissora

(SENDEROVICH et al., 2015; LEONI; AALST; DEES, 2016).

3.7.2 Avaliação do uso do sojourn no cálculo do tempo remanescente

Em todos os modelos gerados, foram sempre calculadas duas predições, uma

considerando o sojourn e outra sem essa medida (vide Seção 2.2). Em vários momentos

ao longo do desenvolvimento, ambas foram aferidas para verificar qual predição estava

sendo mais precisa. Mas para garantir o uso da melhor predição dispońıvel, foi realizada
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uma validação mais sistemática, comparando ambas as predições a partir dos resultados

de todas as execuções dos cenários do Experimento 1.

Essa análise indicou que, invariavelmente, o melhor método foi sem a inclusão

do sojourn, como pode ser verificado nos gráficos das figuras 49, 50 e 51, que apresentam

respectivamente as diferenças para SET, MSET e SEQ. As linhas pontilhadas indicam as

predições usando o sojourn.

Figura 49 – Análise - Comparação do uso do sojourn para abstração SET sobre RMSPE
e MAPE para cenários 1 a 10 em todos os horizontes (eixo horizontal)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Uma posśıvel interpretação é a de que o tempo decorrido, sendo maior ou menor do

que o esperado, não implica que os passos seguintes serão mais ou menos eficientes. O fato

de um grupo de suporte ter se atrasado não significa que o próximo grupo irá conseguir

ser mais rápido em trabalhar na sua parte para que a resolução final não ultrapasse o

tempo. Analogamente, eficiência nos primeiros passos não significa que os próximos não

terão problemas. Desse modo, os números mostraram que de fato, desconsiderar o que já

passou e fazer uma nova predição considerando apenas o ponto onde o caso se encontra

nesse momento e quanto tempo, com base no cálculo do modelo, ainda resta para que o

caso seja completado.
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Figura 50 – Análise - Comparação do uso do sojourn para abstração MSET sobre RMSPE
e MAPE para cenários 1 a 10 em todos os horizontes (eixo horizontal)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019

Figura 51 – Análise - Comparação do uso do sojourn para abstração SEQ sobre RMSPE
e MAPE para cenários 1 a 10 em todos os horizontes (eixo horizontal)

Fonte: Alexandre Gastaldi Lopes Fernandes, 2019
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4 Conclusão

Este trabalho propôs, implementou e testou a introdução de técnicas de busca por

similaridade em um método de predição do tempo de resolução de incidentes usando um

sistema de transições anotado gerado a partir de um log de eventos. Essa abordagem buscou

melhorar a assertividade do preditor, provendo um meio para lidar com o alto volume

de casos non-fitting - ou seja, casos para os quais o modelo não foi treinado. Métodos de

mineração de processos que usem um conjunto restrito de dados para treinamento, ou que

busquem maior assertividade usando mais atributos descritores para a função de predição

podem, como consequência, ter que lidar com um volume significativo de casos non-fitting.

Análises realizadas a partir de uma linha de base gerada com o método original

apresentado em Amaral et al. (2019), sem o tratamento de casos non-fitting, identificaram

esse cenário no conjunto de dados obtido a partir de um sistema comercial usado por

uma empresa do setor de serviços. Para esse conjunto de dados, conforme novos atributos

descritivos são adicionados ao modelo de predição, o volume de casos non-fitting aumenta

expressivamente e chega a superar a marca de 90%. Isso não é necessariamente um

problema: depende do quanto esse cenário impacta a assertividade do preditor.

Foram então propostas duas técnicas de busca, uma baseada na similaridade

de Damerau-Levenshstein para a abstração de conjunto Sequência, em função dessa

representação considerar a ordem dos elementos, e outra baseada em similaridade de

conjuntos, especificamente a similaridade de Jaccard, para uso com as abstrações Conjunto

e Multiconjunto. A nova implementação foi testada sobre o mesmo conjunto de dados e os

resultados mostraram que a assertividade foi positivamente afetada pelo uso das técnicas

nas três abstrações, mas mais notadamente, para Conjunto e Multiconjunto. Também

foi posśıvel observar que o efeito é mais positivo à medida em que o preditor cresce em

complexidade, incluindo mais atributos. Esta e outras contribuições são mencionadas na

seção 4.1. Por outro lado, algumas limitações sobre a aplicabilidade do presente estudo

precisam ser mencionadas e estão na seção 4.2.

Concluindo, durante a análise dos resultados, algumas questões foram levantadas

que podem indicar o caminho a seguir para outros estudos que queiram expandir essa área

de conhecimento. Essas questões são apresentadas na seção 4.3.
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4.1 Principais contribuições

Em termos de metodologia, este trabalho trouxe três contribuições ao método

de predição original, atendendo ao mesmo tempo a dois dos seus objetivos espećıficos:

primeiro, padronizou e normalizou o conjunto de dados de entrada, o que possibilitou

análises mais assertivas; segundo, adotou outra estratégia de validação, criando dois

subconjuntos disjuntos para validação e treinamento e fazendo uso da técnica de holdout ; e

terceiro, incluiu o uso do RMSPE como métrica para validação do erro de predição ao lado

do MAPE, visando facilitar comparação com resultados da aplicação de outros métodos.

Com relação ao objetivo principal, os resultados obtidos indicaram que a imple-

mentação das técnicas de similaridade levaram de fato à uma melhora na assertividade dos

preditores, principalmente nos cenários com múltiplos atributos. Ainda que a assertividade

tenha sido beneficiada mais acentuadamente em alguns casos que outros, foi identificado

que isso ocorreu de forma consistente em praticamente todos os cenários testados. Portanto,

a introdução dessas técnicas ao método se mostrou efetivamente benéfica.

Neste sentido, o trabalho também busca chamar a atenção para a questão dos casos

non-fitting, para que estudos futuros na área de monitoramento preditivo de processos

tenham o cuidado de analisar os posśıveis impactos em cenários com um alto volume

de casos desse tipo. Outras aplicações e outros métodos possivelmente lançarão mão de

outras estratégias para tratá-los, mas ressalta-se a importância de identificar claramente o

impacto para então decidir o que fazer.

Finalmente, com relação ao terceiro objetivo espećıfico, foram gerados alguns

atributos de contexto temporais - relacionados ao dia da semana e ao turno de trabalho -

que foram então avaliados como posśıveis preditores. Os resultados mostraram que mesmo

não tendo apresentado resultados tão bons quando avaliados individualmente, ainda são

muito promissores para compor um modelo com múltiplos atributos, por incorporarem uma

outra perspectiva ao modelo. Além disso, o percentual de casos non-fitting nos modelos

somente com esses atributos ficou próximo de zero, portanto a avaliação dos mesmos em

um processo de seleção de atributos é definitivamente uma recomendação.

Por outro lado, o trabalho também aproveitou os diversos cenários de teste para

comparar os resultados das predições usando dois métodos distintos, um que leva em conta
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o sojourn enquanto o outro não considera essa informação. Os resultados indicaram que o

uso dessa informação não trouxe benef́ıcio à assertividade do método.

4.2 Limitações do trabalho

O presente estudo se limitou a aplicar o método alterado sobre o mesmo conjunto

de dados usado no estudo original apresentado em Amaral et al. (2019), ainda que tenha

introduzido algumas melhorias no seu pré-processamento. Apesar das funções de geração

do modelo e predição terem sido desenvolvidas de forma a poderem ser aplicadas à

outros conjuntos de dados, justamente por essa possibilidade ter sido cogitada, isso não

chegou a ser executado. Tanto o código quanto o conjunto de dados foram disponibilizados

publicamente.

O trabalho também foi direcionado à predição do tempo de resolução de incidentes,

considerando processos baseados no ITIL e suportados por uma aplicação de mercado que

de certa forma impõe barreiras e restrições às equipes que a utilizam, fazendo com que o

processo tenha um mı́nimo de padrão, controle e reprodutibilidade. Todos esses aspectos

sem dúvida simplificam seu contexto de aplicação e portanto representam uma limitação

ao mesmo.

Também é importante ressaltar que em Amaral et al. (2019) o principal foco foi

o desenvolvimento das técnicas de seleção de atributos, enquanto que o presente estudo

se concentrou sobre a parte de predição, sem se envolver na seleção de atributos. Esta

questão está inclusive na lista de sugestões para trabalhos futuros. Nesse sentido, vale

mencionar que conclusões a respeito da melhor abstração de conjunto, melhores horizontes,

melhores atributos ou tipos de atributos só podem ser assumidas dentro de seu contexto

de aplicação. A recomendação é que o método seja inserido em um contexto de trabalho

mais amplo, que envolva tanto a fase de seleção de atributos, quanto uma análise quanto

ao uso de outras funções de predição.

4.3 Trabalhos Futuros

Antes de tudo, há ainda algumas lacunas indicadas em (AMARAL et al., 2019) que

poderiam ser inclúıdas em uma iniciativa conjunta para evoluir várias frentes ao mesmo
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tempo. É válido o esforço de voltar a este trabalho e avaliar o que foi proposto em sua

seção de trabalhos futuros.

Direcionando para o escopo do presente trabalho, a primeira sugestão é juntar

esse tipo de análise e a aplicação dessas técnicas com a iniciativa de seleção de atributos.

Aliado a isso, poderia ser inclúıda uma análise mais aprofundada sobre alternativas para a

função de predição. Uma possibilidade é avaliar a aplicação de um comitê de máquinas

(ensembles) usando uma combinação de preditores mais especializados.

Também mostrou potencial a geração de atributos de contexto, que podem ser

inclúıdos em um processo de seleção de atributos para melhorar a assertividade e têm ainda

um destacado poder de generalização (baixo non-fitting). Além dos atributos temporais,

outras perspectivas poderiam ser avaliadas, como uma visão de filas e uso de recursos por

exemplo.

Outra abordagem seria explorar o uso de métodos relacionados com processos

dinâmicos (ou concept drift), já que não foi posśıvel identificar muitos estudos combinando

essa área com o monitoramento preditivo de processos. Finalmente, ainda merecem

estar nessa lista outros três itens, bem mais pontuais: primeiro, analisar as razões que

mantiveram altos os percentuais de casos non-fitting após o uso da troca de prefixos,

avaliando alternativas para endereçar essa questão. Segundo, avaliar as diferenças entre as

métricas RMSPE e MAPE em situações em que as mesmas se mostraram muito d́ıspares,

pois talvez isso indique algum outro problema que possa ser tratado, trazendo alguma

melhora adicional ao método. Finalmente, o terceiro item seria averiguar outras posśıveis

funções de similaridade que podem ser mais adequadas para uso com a abstração Sequência,

já que os resultados indicaram que essa configuração ainda tem potencial para melhorar.
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vezes nas páginas 15, 32, 33, 34, 35, 43 e 44.

AMARAL, C. A. L. Seleção de atributos para mineração de processos na gestão de
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Dispońıvel em: 〈https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370297000635〉.
Citado na página 26.

BOSE, R. P. C.; AALST, W. v. d. Context aware trace clustering: Towards improving
process mining results. Society for Industrial and Applied Mathematics - 9th SIAM
International Conference on Data Mining 2009, Proceedings in Applied Mathematics, v. 1,
p. 397–408, 2009. Citado na página 70.

CECI, M.; LANOTTE, P. F.; FUMAROLA, F.; CAVALLO, D. P.; MALERBA, D.
Completion time and next activity prediction of processes using sequential pattern mining.
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2011. ISSN 1747-938X. Dispońıvel em: 〈http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2010.12.001〉.
Citado na página 55.

SENDEROVICH, A.; FRANCESCOMARINO, C.; MAGGI, F. From knowledge-driven to
data-driven inter-case feature encoding in predictive process monitoring. Information
Systems, Elsevier Ltd., v. 84, p. 255–264, 2019. ISSN 03064379. Dispońıvel em:
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SILVA, L. A. da; PERES, S. M.; BOSCARIOLI, C. Introdução à mineração de dados: com
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Apêndice A – Lista de atributos do log de eventos

A lista abaixo enumera os atributos presentes no log de eventos que foi pré-

processado a partir das extrações do sistema ServiceNowTMe usado como entrada para a

fase de pré-processamento deste trabalho.

• Caller : Trata-se de uma referência para a relação user, usada de forma que se tenha

a informação sobre quem reportou o incidente.

• Category : Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. é utilizado para fazer a

categorização, em primeiro ńıvel, do incidente. Por exemplo, o incidente diz respeito

a um serviço de software, um equipamento (hardware), etc. Atualmente a lista possui

trinta e duas (32) opções.

• Subcategory : Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. é utilizado para fazer

a categorização, em segundo ńıvel, do incidente. Por exemplo, o incidente está

relacionado a uma subcategoria de hardware (um servidor, um desktop). Atualmente

a lista possui duzentos e quarenta (240) opções.

• Symptom: Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. é utilizado para informar

o que está sendo percebido pelos usuários. Por exemplo: o serviço está lento, o

hardware está inacesśıvel. Atualmente a lista possui quinhentas e uma (501) opções.

• Caused by Change: Se o incidente foi causado por uma requisição de mudanças,

esse atributo será preenchido na etapa de investigação e diagnóstico e a mudança

relacionada será apontada no conteúdo do atributo.

• Change Request : Esse atributo será preenchido caso a correção do incidente tenha

gerado a abertura de uma requisição de mudanças. Seu conteúdo diz respeito à

indicação de tal requisição.

• Incident state: Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. Diz respeito a um controle

sobre a transição de estados do incidente durante o processo de gerenciamento do

processo.

• Priority Confirmation: Valor verdadeiro/falso para confirmação da prioridade em

caso de incidentes prioridade 1(mais alta prioridade).

• Problem: Esse atributo será preenchido caso a correção do incidente tenha gerado a

abertura de um registro de problema para ser tratado. Nesse caso, há a indicação de

que a solução será aplicada quando tratada no processo de gestão de problemas.
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• Reopen Count : Atributo do tipo contador. Indica a quantidade de reaberturas

e é usado quando o solicitante (Caller) reporta que a solução não reestabeleceu

corretamente o serviço. Como consequência de seu uso, o valor do campo estado

passa de 6 (resolvido) para 2 (ativo).

• Resolved : Data de resolução do incidente.

• Resolved By : Trata-se de uma referência para a relação user, usada de forma que se

tenha a informação sobre o analista que resolveu do incidente.

• Vendor : Trata-se de uma referência para a relação company, usada caso haja a

necessidade de acionamento de um fornecedor.

• Vendor ticket : Nı́umero do chamado aberto no fornecedor.

• Vendor point of contact : Nome da pessoa de contato no fornecedor.

• Vendor Open/Resolved : Atributo que informa as respectivas datas de abertura e

encerramento do chamado no fornecedor.

• Assignment group: Trata-se de uma referência para a relação Group, usada para

informar qual o grupo de suporte está responsável pelo incidente.

• Assigned to: Trata-se de uma referência para a relação User, usada para informar qual

o analista responsável pelo tratamento do incidente em um determinado instante.

• Closed : Registro com a data completa de quando foi encerrado o incidente.

• Closed by : Trata-se de uma referência para a relação User, usada para informal qual

o usuário responsável pelo encerramento do incidente. Pode ser o caller ou o usuário

de sistema caso o encerramento seja feito pelo sistema de forma automática após

cinco (5) dias da resolução.

• Close notes : Descrição final (textual) da solução e dados diversos sobre o encerramento

do tratamento do incidente.

• Close code: Lista de opções com os códigos de encerramento do incidente;

• Comments and Work notes: Campo em formato de lista que armazena todos os

comentários e informações inseridas no transcorrer do ciclo de vida do incidente.

• Configuration item: Trata-se de uma referência para a relação Configuration Item,

usada para informar qual item de configuração foi afetado pelo incidente.

• Contact type: Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. Diz respeito às opções sobre

a forma de contato para registro do incidente (telefone, portal, e-mail, monitoração,

pessoalmente);

• Created : Data completa de criação do incidente.
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• Created by : Trata-se de uma referência para a relação User, usada para informar o

usuário que fez o registro do incidente.

• Description: Descrição textual informada na abertura do incidente.

• Impact : Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. Representa o impacto causado

pelo incidente (1 - alto; 2 - médio; 3 - baixo).

• Knowledge: Atributo de valor Verdadeiro/Falso para indicar se foi encontrada in-

formação na base de conhecimento para solucionar o incidente.

• Location: Trata-se de uma referência para a relação Location. Indica o local afetado

pelo incidente. Usualmente é o local do Caller ;

• Made SLA: Atributo de valor Verdadeiro/Falso para indicar se o incidente foi

resolvido dentro do tempo alvo de atendimento (SLA).

• Number : Atributo identificador ı́unico do incidente.

• Opened : Data de abertura do incidente.

• Opened by : Trata-se de uma referência para a relação a relação User, usada para

informar o usuário quer fez o registro da abertura do incidente.

• Priority : Atributo que indica a prioridade do incidente, com valores de um (1) a

cinco (5) sendo que os valores menores representam prioridade mais alta. O tempo

alvo de resolução é direcionado pela prioridade. Esse campo é calculado a partir de

uma matriz obtida com a definição dos campo Impact e Urgency;

• Reassignment count : Atributo do tipo contador. Indica o número de vezes que

o incidente teve seu tratamento transferido de grupo resolvedor e/ou de analista

responsável.

• SLA due: Data esperada de resolução de acordo com a definição de tempo alvo

associado.

• Short description: Titulo da descrição informada no momento de abertura do inci-

dente.

• Updated : Data completa da ı́ultima atualização do registro de incidente.

• Updated by : Trata-se de uma referência para a relação User, usada para informar o

usuário que fez a ultima atualização no registro.

• Updates : Atributo do tipo contador. Indica o número de atualizações realizadas no

registro de incidente.

• Urgency : Atributo cujo domı́nio é uma lista de opções. Representa a urgência para

tratamento do incidente (1 - alta; 2 - média; 3 - baixa).
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