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. یک دستاورد ارزشمند در سیستمهای اطالعاتی محسوب میشود،)BPMS(1  ظهور سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسبوکار:چکیده
، شرکتها و سازمانها سیاستهای مختلفی مانند کاهش چرخه زمانی. مدیریت و بهبود فرآیندهای کسبوکار را فراهم میکند، نظارت،امکان طراحی
 در شرایطی. تعادل بار کاری توزیع عادالنه وظایف را میان منابع تضمین میکند.کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت محصوالت را در پیش میگیرند
 ایجاد تعادل بار کاری منابع انسانی میتواند باعث افزایش پایداری سیستم،که بار کاری زیاد است یا مواقعی که تعداد منابع انسانی محدود است
 یک رویکرد، در این مقاله. باعث کاهش زمان انتظار درخواستدهندهها و افزایش رضایتمندی آنها میشود، کاهش چرخه زمانی، از طرف دیگر.گردد
 وظایفی هستند که اجرای، وظایف وابسته.نوین جهت کاهش چرخه زمانی با توزیع وظایف وابسته در حین برقراری تعادل بار کاری ارائه میشود
 برای ارزیابی روش پیشنهادی. وابستگی وظایف از تحلیل آماری سابقه رویدادها استخراج میشود.همزمان آنها منجر به کاهش چرخه زمانی میشود
 آزمایشهای انجامشده نشان. سه آزمایش متفاوت انجام میشود، استفاده شده است و جهت تثبیت نتایج حاصلBPI Challenge 2012 از پایگاهداده
 دارد مخصوصًا در شرایطی که تعدادDSWB  وWB_FIFO+DR ) عملکرد بهتری نسبت به روشهایWB_FIFO+CPDT(  روش پیشنهادی،میدهد
 درصد نسبت به16/6  آزمایشها نشان دادند بهصورت متوسط. کاهش بیشتری در چرخه زمانی دیده میشود،درخواستهای ورودی افزایش مییابد
. کاهش بیشتر در چرخه زمانی حاصل شدWB_FIFO+DR  درصد نسبت به الگوریتم91/1  وDSWB الگوریتم
BPMS
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Abstract: The emergence of business process management systems (BPMS) is a valuable achievement in information systems and is
an outstanding meeting point of intelligent systems and information systems. BPMS provides the possibility to design, monitor, manage
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decrease, and so on. workload balancing may also be considered as an objective. Workload balancing guarantees fair work distribution
among resources. In heavy load conditions or when the number of human resources is limited, workload balancing can increase the
stability of the system. On the other hand, cycle time reduction would lead to waiting time reduction and customer satisfaction. In this
paper, a novel approach is proposed to reduce cycle time of business processes by dispatching "dependent" tasks while maintaining
workloads balanced. Dependent tasks are the tasks in a business process for which concurrent processing would help reduce cycle time.
The concept of dependency is extracted by statistical analysis of event logs.To evaluate the proposed approach, BPI Challenge 2012
dataset is chosen to benchmark the three conducted experiments. The experiments shows that the proposed method (WB_FIFO+CPDT)
outperforms WB_FIFO+DR and DSWB methods in cycle time reduction, especially in circumstances where arrival rate increases. The
superiority of the proposed method in cycle time reduction is 16.6% in contrast to DSWB and 31.1% in contrast to WB_FIFO+DR.
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 -1مقدمه
امروزه بسیاری از شرکتها و سازمانها بهسرعت درحال توسعه هستند
و افزایش بهرهوری یکی از چالشهای اصلی آنها است .اگرچه این توسعه
بهواسطه استفاده از تکنولوژی نوین و مهارتهای پیشرفته در مدیریت
حاصل میشود ،نمیتوان از رقابت شدیدِ موجود در بازار جهانی اجتناب
کرد .شرکتها و سازمانهایی که در تجارت جهانی در حوزه خاصی
مشغول فعالیت هستند برای تداوم صنعت خود و حفظ و افزایش
مشتریان باید از روشهای نوین مشتریمداری و مدیریت فرآیندهای
کسبوکار بهره ببرند BMPS .امکان مدیریت بهتر فرآیندهای کسبوکار
را به وجود میآورد [ BPMS .]1-9برای کاربران خود این امکان را فراهم
میآورد تا بر روی فرآیندهای کسبوکار ،مدیریت هوشمندانهای داشته
باشند .از آنجاییکه ابزارهایی مانند سیستمهای مدیریت جریان کاری2
توسعه ،اجرا و مدیریت فرآیندها را فراهم میکنندBPMS ،ها بهگونهای
گسترش یافتهاند تا عالوهبر قابلیتهای ذکرشده فوق ،امکان مدیریت و
تعامل بین فرآیندها را فراهم آورند و سازگاری بیشتری با فرآیندهای
درونسازمانی داشته باشند [.]8 ،9
چرخه زمانی درخواستها ،از مهمترین معیارهای ارزیابی کارایی در
اجرای فرآیندهای کسبوکار است .در محیطهای تولیدی به مدتزمان
بین درخواست مشتری و زمان تحویل محصول ،چرخه زمانی گفته
میشود .با زمانبندی و برنامهریزی مناسب ،کاهش چرخه زمانی در
فرآیندهای کسبوکار ،یکی از مهمترین دستاوردهایی است که
میتواند در  BPMSحاصل شود [.]1-4
در این مقاله ،پایگاهداده  BPI Challenge 20123مورد بررسی قرار
گرفت و نوعی وابستگی بین وظایف مشاهده شد .این وابستگی مربوط به
وظایفی بود که همزمان توسط یک منبع مشخص اجرا میشدند .روش
استخراج و محاسبه وابستگی بین وظایف از روی سابقه رویدادهای
ثبتشده شرح داده میشود .در این مقاله ،بعد از تخصیص وظایف توسط
یک الگوریتم پایه ،از الگوریتم تکمیلی پیشنهادشده جهت متعادلسازی
مجدد بار کاری منابع استفاده میشود .این الگوریتم با در نظر گرفتن
وابستگیِ تعریفشده بین وظایف ،وظیفههای وابسته را بین لیست کاری
منابع جابجا میکند تا توزیع مناسبتری از وظیفهها حاصل شود .در
توزیع حاصلشده امکان اجرای همزمان وظایف برای منبع مربوطه به
وجود میآید .بهعبارتدیگر ،تکنیک اجرای همزمان وظایف وابسته4
( )CPDTایده اصلی این مقاله است .این تکنیک بر اساس تحلیل آماری
سابقه رویدادها بنا شده است تا بتواند از اطالعات سابقه رویدادهای
ثبتشده ،استفاده کند و وظایف را بهشکل بهتری بین منابع توزیع کند
و باعث کاهش چرخه زمانی درخواستها شود.
بخش دوم این مقاله ،مروری بر تحقیقات مرتبط انجامشده خواهد
داشت .در بخش سوم ،ابتدا برخی مفاهیم و تعاریف بیان میشود .سپس
روش تخمین زمانهای اجرای وظایف مستقل و وابسته شرح داده خواهد
شد و در انتهای بخش سوم ایده اصلی و الگوریتم پیشنهادی ارائه
میشود .در بخش چهارم برای ارزیابی روش پیشنهادی سه آزمایش روی
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فرآیندهای مختلف انجام میشود .در بخش پایانی نتایج و مزایای روش
پیشنهادشده بیان میگردد.

 -2تحقیقات مرتبط
یکی از تکنیکهای افزایشِ پایداریِ سیستم ،ایجاد تعادل بار کاری منابع
است؛ مخصوصًا در مواقعی که تعداد منابع (سرویسدهندهها) محدود
است .این تکنیک در زمینههای مختلف در صنعت و علوم کامپیوتر مورد
استفاده قرار گرفته است .بهعنوانمثال ،میتوان به سیستمهای
توزیعشده و محاسبات موازی [ ،]3محاسبات گریدی [ ،]12سیستمهای
مدیریت پایگاهداده [ ]11و مهندسی پزشکی [ ]12اشاره کرد .از این
تکنیک در سیستمهای مدیریت جریان کاری نیز بارها استفاده شده است
[.]19-13 ،1
ساالنه تحقیقات پرهزینهای برای کاهش چرخه زمانی در
کارخانههای تولیدی انجام میشود .مسئله زمانبندی کار کارگاهی 5یکی
از مهمترین مسائل حلنشدهای است که تحقیقات زیادی روی آن انجام
میشود .هدف این مسئله ،ایجاد یک زمانبندی بهینه است؛ تا زمان
جریان کاری به حداقل خود برسد [ .]22-22نتیجه این تحقیقات در
 BPMSقابل استفاده است؛ اما ازآنجاییکه مسائل تعریفشده در BPMS
بهدلیل ماهیت احتماالتی و تعامل آن با فعالیتهای انسان ،پیچیدهتر
است ،استفاده از نتایج تحقیقات پیشین را در حل این مسائل
مشکل میکند.
بهطورکلی چگونگی تخصیص وظایف به منابع را میتوان عامل اصلی
موفقیت در اجرای فرآیندهای کسبوکار دانست .از سادهترین روشهای
ارائهشده میتوان  EDD8 ،SPT7 ،FIFO6و  MST9را نام برد [ .]29استفاده
استفاده از توانایی و تخصص منابع در زمان تخصیص وظایف یکی دیگر
از عوامل مهم در اجرای فرآیندهای کسبوکار است [ ،]28 ،8این رویکرد
بهطور غیرمستقیم و با توجه به نقش منابع ،تخصیص وظایف را
اولویتبندی میکند و در مجموع باعث بهتر شدن عملکرد الگوریتم
تخصیص در انتخاب منبع مناسب میشود ،اما باعث کاهش
انعطافپذیری در انتخاب آزادانه منابع میگردد.
برخی از تحقیقات ،تعادل بار کاری منابع را بهعنوان هدف اصلی خود
قرار دادهاند .تحقیق  Byung-Hyun Haو همکاران [ ]16نشان داد ایجاد
تعادل در بار کاری منابع باعث افزایش پایداری سیستم میشود و حجم
بیشتری از درخواستهای ورودی ،در سیستم قابل پذیرش است.
 Byung-Hyun Haو همکاران در تحقیق دیگری [ ،]11برای ایجاد تعادل
بار کاری منابع در  BPMSالگوریتمی ارائه کردند .آنها بر اساس تحلیل
آماری دادههای ذخیرهشده در سابقه رویداد یک مدل تحلیلی معرفی
کردند .سپس با استفاده از مدل تحلیلی خود و ترکیب آن با مدل شبکه
صف توانستند یک روش رسمی (فرمال) برای ایجاد تعادل بار کاری منابع
ارائه دهند .آنها مدل تحلیلی خود را با شبیهسازی فرآیندهای کسبوکار
آزمایش کردند و نتایج آنها ،کاهش قابلتوجهی در چرخه زمانی
درخواستها را نشان داد .برای حل مسئله زمانبندی روی ماشینهای
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موازی همسان Larbi ،و همکاران [ ]21تحقیق مشابهی انجام دادند،
آنها نشان دادند که ایجاد تعادل بار کاری روی ماشینهای موازی
عملکرد خوبی دارد و برای ارزیابی روش پیشنهادی خود ،از یک نگاشت
بر روی شبکه پِتری استفاده کردند .شبکه پِتری یک از ابزارهای
مدلسازی و کنترل است که در علوم کامپیوتر استفادههای متعددی از
آن شده است[.]26
یکی دیگر از اهدافی که ردپای آن در بسیاری از تحقیقات دیده شده
است ،کاهش چرخه زمانی درخواستها در فرآیندهای کسبوکار است
[ Xingmei .]21 ،19-13 ،1و همکاران [ ]21با تحلیلی که روی
پایگاهداده واقعی  BPI Challenge 2012انجام دادند ،توانستند بین منابع
نوعی ارتباط اجتماعی تعریف کنند .این ارتباط اجتماعی بر اساس یک
تحلیل آماری بین منبع کارِ جاریِ یک درخواست و منابع کارهای قبلی
همان درخواست ،تعریف شد که درنهایت باعث بهبود چرخه زمانی
درخواستها شد Xu .و همکاران [ ]1با ارائه الگوریتم تخصیص منابع
هزینه اجرای فرآیند کسبوکار را با در نظر گرفتن محدودیت زمانی
کاهش دادند .بهطور مشابه در مطالعات  Nisafaniو همکاران [ ]14برای
انتخاب منبع قاعدهای ارائه دادند ،آنها پارامترهای بار کاری منابع ،اندازه
صف ،ساعت کاری منابع در طول روز و میزان حجم درخواست در ساعات
مختلف روز را در تعریف قاعده انتخاب منبع مورد توجه قرار دادند .سپس
این پارامترها را در یک شبکه بِیز 10ترکیب کردند و یک مدل واحد،
بهعنوان «قاعده انتخاب بیز »11برای انتخاب منابع در فرآیندهای
کسبوکار ارائه دادند .آزمایشهای آنها نشان داد ،این مدل بهطور
قابلتوجهی عملکرد سیستم را بهبود بخشیده است .در ادامه مطالعات
 Wibisono ،Nisafaniو همکاران [ ]13ایده مشابهی را مورد آزمایش
قرار دادند و الگوریتم تخصیص منبع دیگری برای مدیریت منابع در
 BPMSارائه دادند .آنها همان ایده قبلی  Nisafaniرا گسترش دادند و
با استفاده از مدل بِیز خام 12قاعده انتخاب منبع  NBSR13را ارائه کردند.
در تحقیق انجامشده توسط  Kumarو همکاران [ ]24یک روش جدید و
پیچیده برای توزیع وظایف ارائه شد که در حالحاضر در بسیاری از
سیستمهای مدیریت جریان کاری 14مورد استفاده قرار میگیرد .در
مقایسه با سیستمهای قدیمیتر که از تکنیکهای ضعیفتر استفاده
میکنند روش ارائهشده ایشان بهعنوان انقالبی در دستیابی به کیفیت و
کارایی به حساب میآید.
 Narahariو همکاران [ ]23با استفاده از مدلسازی صف در BPMS
و بهرهگیری از تکنیکهای شبیهسازی توانستند برای کاهش چرخه
زمانی با استفاده از تجزیهوتحلیل مدل صف روشهای مختلفی بهدست
آورند Son .و  ]92[ Kimبا مدلسازی هر وظیفه در فرآیند کسبوکار
بهعنوان یک سرویسدهنده صف ،با توجه به زمان اتمام اجرای فرآیند
توانستند روشی برای محاسبه ظرفیت هر منبع ارائه دهند Chang .و
همکاران [ ]91روشهای شناسایی مسیر بحرانی در فرآیندهای
کسبوکار را مورد مطالعه قرار دادند .شبکه جریان کاری تصادفی15
( )SWNیکی دیگر از مدلهایی است که بهصورت گسترده توسط
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محققان مورد استفاده قرار گرفته است .این مدل بر اساس مبانی نظری
خوبی تعریف شده است [ SWN .]92-98همارز یک شبکه پِتری
تصادفی نامحدود است که برای مدلسازی جریان کاری مورد استفاده
قرار میگیرد و نتایج تجزیهوتحلیل آن در فرآیندهای کسبوکار قابل
استناد است.
در بسیاری از تحقیقات انجامشده از مدلهای تصادفی بهعنوان مدلی
جهت تحلیل فرآیندهای کسبوکار استفاده میشود .این تحقیقات نشان
داده است که مدلهای تصادفی بهخوبی برای مقاصد مختلف قابل
استفاده هستند .گراف زمانی احتماالتی 16که بر پایه رویدادهای محتمل
در فرآیندهای کسبوکار بنا شده است ،نشان داد که میتواند تحلیل
بهتری از عملکرد منابع داشته باشد ،درنتیجه مدیریت بهتری از
زمانبندی منابع ارائه میدهد [ Xie .]91و همکاران [ ]96در تکمیل
تحقیق  Byung-Hyun Haو همکاران [ ]11روش آنها را گسترش دادند
و توانستند با ترکیب نظریه صف و مدلهای تصادفی ،روش بهتری
بهعنوان «تخصیص تصادفی پویا با هدف کاهش چرخه زمانی»17
( )DSWBجهت تخصیص وظایف ارائه دهند .ایشان با اضافه کردن یک
پارامتر جدید به شبکه صف ،تخمین بهتری از چرخه زمانی ارائه دادند و
با جابجایی واحدهای کاری در صف اختصاصی (لیست کاری) منابع
تعادل بار کاری منابع را افزایش دادند و همزمان چرخه زمانی
درخواستها را بهبود بخشیدند .ایده اصلی آنها در کاهش بار کاری
منابع با جابجایی واحدهای کاری ،از منابع با بار کاری باال به منابع
غیرفعال است.
در این مقاله ،الگوریتم ارائهشده  Byung-Hyun Haو همکاران []11
توسعه داده میشود و با توسعههای دیگر آن مانند  DSWBمقایسه
میشود .تفاوت کلیدی الگوریتم ارائهشده در این مقاله با روشهای قبلی
[ ]96 ,11در استفاده آماری از سابقه رویدادها است که در این مقاله
بهصورت استخراج فاصله وابستگی وظایف تعریف شده است و این فاصله
وابستگی در الگوریتم ارائهشده نقش اصلی را دارد .در تحقیقی که
بهوسیله  Xingmeiو همکاران [ ]21انجام شد نوعی ارتباط اجتماعی
بین منابع وظیفه جاری یک درخواست با منابعی که روی همان
درخواست کار انجام داده بودند تعریف شد و آنها ارتباط اجتماعی بین
منابع را بر اساس اطالعات ثبتشده در سابقه رویدادها بهدست آوردند
بنابراین الگوریتم ارائهشده در این مقاله را میتوان مشابه با تحقیق
 Xingmeiو همکاران دانست با این تفاوت که آنها از تحلیل آماری سابقه
رویدادها ارتباط اجتماعی بین منابع را بهدست آوردند و در این مقاله
فاصله وابستگی بین وظایف از سابقه رویدادها بهدست آمد و اطالعات
استخراجشده از سابقه رویدادها مانند نتایج  Xingmeiو همکاران باعث
کاهش چرخه زمانی شد.
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و.

 -3روش پیشنهادی
 -1-3مفاهیم و تعاریف
سه مفهوم وظیفه ،واحد کاری و فعالیت از مفاهیم اصلی در BPMS
هستند .شکل  1ارتباط بین مفاهیم ذکرشده را نشان میدهد .وقتی یک
وظیفه در یک نمونه فرآیند به یک درخواست منتسب میشود یک واحد
کاری ایجاد میشود .بهعبارتدیگر یک واحد کاری ،وظیفهای است که
روی پرونده (درخواست) مشخص تعریف میشود .وقتی یک واحد کاری
به یک منبع جهت انجام وظیفه روی پرونده منتسب میشود ،واحد کاری
مفهوم «فعالیت» به خود میگیرد.

𝑟

18

شکل  :1ارتباط مفهومی بین وظیفه ،واحد کاری و فعالیت

در ادامه این تحقیق از عبارتهای «فعالیت» و «وظیفه» که دارای
مفاهیم نزدیک به هم هستند ،به تکرار استفاده خواهد شد .برای روشنتر
شدن نحوه استفاده از این مفاهیم در ادامه تحقیق باید به این نکته اشاره
کرد :در مواقعی که منبع انجامدهنده مشخص باشد از عبارت «فعالیت»
استفاده میشود و زمانی که منبع مشخص نباشد از عبارت «وظیفه»
استفاده خواهد شد .بهعنوانمثال عبارت «تخمین زمان انجام فعالیت»
غلط نیست ولی صحیحتر است بهصورت «تخمین زمان انجام وظیفه»
بیان شود؛ زیرا در این تحقیق ،منظور از عبارت «تخمین» برای زمانی
است که هنوز منبع مشخص نشده است.

 𝜇: 𝑈 → ℝ+یک نگاشت از مجموعه 𝑈 به اعداد حقیقی مثبت
است .مقدار )〉𝑟  𝜇(〈𝑡,بیانگر «متوسط زمان مستقل» انجام وظیفه

ز.

𝑡 توسط منبع 𝑟 است که بهاختصار با )𝑡( 𝜇 نشان داده میشود.
 𝛿: 𝑈 × 𝑇 → ℝ+یک نگاشت از مجموعه 𝑇 × 𝑈 به اعداد حقیقی
مثبت است .مقدار )〉 𝛿(〈𝑡, 𝑟, 𝑡′بیانگر «متوسط زمان وابسته»
است که به انجام وظیفه 𝑡 بهصورت همزمان با وظیفه  𝑡′توسط
𝑟

منبع 𝑟 اشاره دارد که بهاختصار با )  𝛿 (𝑡, 𝑡 ′نشان داده میشود.
در ادامه این تحقیق ،روش محاسبه 𝛿 و 𝜇 شرح داده میشود و
الگوریتم پیشنهادی بر پایه مقادیر 𝛿 و 𝜇 بیان میگردد.
وقتی درخواست مشتری به یک فرآیند میرسد ،یک نمونه فرآیند
ایجاد میشود .همزمان با ایجاد نمونهِ فرآیند ،یک واحد کاری در اولین
وظیفه تعریفشده در فرآیند ،ایجاد میگردد .این واحد کاری در
چرخه حیات خود به رویدادهای زیادی برخورد خواهد کرد .مهمترین
این رویدادها ،وقتی است که یک منبع به واحد کاری تخصیص داده
میشود .بعد از این تخصیص ،واحد کاری مفهوم «فعالیت» را به خود
میگیرد .شکل  2چرخه حیات یک واحد کاری را نشان میدهد،
همانطور که در شکل مشخص است یک واحد کاری دارای وضعیتهای
مختلفی است که با رخ دادن هر رویداد (یال) وضعیت آن عوض میشود.
در شکل  2وضعیتهایی که واحد کاری دارای مفهوم فعالیت است
مشخص شده است.

تعریف  :1مدل تحلیلی فرآیند
برای معرفی روش پیشنهادی و آشنایی با فضای مسئله تخصیص وظایف،
الزم است ابتدا مدل تحلیلی فرآیند ارائه شود .مدل تحلیلی فرآیند
بهصورت چندتایی〉𝛿  𝑝 = 〈𝜑, 𝑇, 𝐹, 𝑅, 𝑈, 𝜇,بیان میشود که اجزای آن
عبارتاند از:
أ 𝜑 .نرخ ورود مشتریان است.
ب .مجموعه 𝑇 وظیفههای تعریفشده در فرآیند کسبوکار است.
ج .مجموعه 𝑇 × 𝑇 ⊆ 𝐹 شامل اتصاالت جهتدار بین وظیفهها است
که بیانگر جریان کاری وظایف تعریفشده در فرآیند کسبوکار
است.
د .مجموعه 𝑅 منابع انسانی موجود در سازمان است که وظیفههای
تعریفشده در فرآیند کسبوکار بهوسیله آنها انجام میشود.
ه .مجموعه 𝑅 × 𝑇 ⊆ 𝑈 منابع مسئول هر وظیفه را مشخص میکند.
بهعنوانمثال 𝑈 ∈ 〉𝑟  〈𝑡,نشان میدهد در فرآیند 𝑝 منبع 𝑟 مسئول
انجام دادن وظیفه 𝑡 است.

Serial no. 83

شکل  :2چرخه حیات یک واحد کاری

بعد از رویداد تخصیص ،یکی از رویدادهای شروع ،تکمیل ،انصراف،
شکست و تعلیق روی واحد کاری (فعالیت) رخ میدهد .در  BPMSهنگام
رخ دادن هر یک از این رویدادها ،اطالعات مربوط به آن در سابقه رویداد
ذخیره میشود.
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تعریف  :2رویداد ذخیرهشده
پنجتایی 〉𝑑𝐼𝑒𝑐𝑟𝑢𝑜𝑠𝑒𝑅  𝑒 = 〈𝑇𝑦𝑝𝑒, 𝐶𝑎𝑠𝑒, 𝑇𝑎𝑠𝑘, 𝑇𝑖𝑚𝑒,یک رویداد
ذخیرهشده در سابقه رویداد است .این رویداد هنگام ایجاد ،انتساب،
شروع ،پایانِ هر فعالیت در پایگاهداده ثبت میشود .اجزای یک رویداد
ذخیره شده عبارتاند از:
أ :Type .نوع رویداد را مشخص میکند که میتواند شامل یکی از
مقادیر  Start ،Allocationو Suspend ،Cancel ،Fail ،Complete
و  Resumeباشد.
ب :Case .شناسه درخواست (مورد) است که به ازای هر درخواست
ورودی یک عدد یکتا است و مشخص میکند رویداد ثبتشده
مربوط به کدام درخواست است.
ج :Task .وظیفه متناظر با فعالیتی است که رویداد  eهنگام انجام آن
فعالیت ثبت شده است.
د :Time .زمان ثبت رویداد است.
ه : ResourceId .شناسه منبعی است که فعالیت مربوط به رویداد e
را انجام داده است.
در این تحقیق ،یک رویداد با نماد  eنشان داده خواهد شد و برای
دسترسی به نوع و درخواستی (موردی) که رویداد روی آن اتفاق افتاده
بهترتیب از توابع  e.Typeو  e.Caseاستفاده خواهد شد.

تعریف  :3فعالیت
به ازای هر درخواستی که به فرآیند کسبوکار وارد میشود .یک نمونهِ
فرآیند ایجاد میشود .هر فعالیت در نمونهِ فرآیند با یک وظیفه در مدلِ
تحلیلی فرآیند متناظر میشود .اگر مجموعه فعالیتهای موجود در نمونهِ
فرآیند با  Aنشان داده شود آنگاه مجموعه  Aبا مجموعه  Tدر مدل
تحلیلی فرآیند متناظر میشود .عملیاتی که روی فعالیت 𝐴 ∈ 𝑎 در
 BPMSانجام میشود باعث ثبت مجموعهای از رویدادها در سابقه رویداد
میگردد .هر رویداد ثبتشده  eشامل اطالعات درخواست (مورد) ،منبع
و وظیفه است که بهترتیب بهکمک سه تابع  e.ResourceId ،e.Caseو
 e.Taskقابل دسترسی است .این سه مقدار برای کلیه رویدادهای یک
فعالیت یکسان هستند .در ادامه برای دسترسی راحتتر به این اطالعات
برای هر فعالیت  aاز توابع  a.ResourceId ،a.Caseو  a.Taskاستفاده
خواهد شد .در هر فعالیت کاملشده حداقل یک رویداد با نوع  Startو
یک رویداد با نوع  Completeوجود دارد .؛ کههترتیب مقادیر  a.Startو
 a.Completeرا مشخص میکنند .رابطه ( )1نحوه مقداردهی  a.Startو
 a.Completeرا نشان میدهد.
a  A

()1

"e .Type  "Start


e  EventLog , 

 e occurs on performing a 
 a.Start  e .Time
 e .Type  "Complete" 
e  EventLog , 

 e occurs on performing a 
 a.Complete  e .Tim e
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 -2-3تخمین زمان اجرای وظایف
با تحلیل آماری رویدادهای ثبتشده در سابقه رویداد ،امکان محاسبه
میانگین مدتزمان اجرای هر وظیفه وجود دارد و این میانگین میتواند
تخمینی مناسب از مدتزمان اجرای وظیفه جاری باشد .رابطه ( )2روش
محاسبه تخمینی مدت اجرای وظیفه  tرا توسط منبع  rنشان میدهد.

) aAC t ,r (a.Complete  a.Start

()2

AC t , r

 r t  

 a|a  EventLog , a .Task  t , a.resourceId  r 

t ,r

AC

 -1-2-3تخمین زمان اجرای وظایف مستقل
در رابطه ( )2اگر همزمان با انجام فعالیت 𝑔𝑜𝐿𝑡𝑛𝑒𝑣𝐸 ∈ 𝑎 که توسط
منبع  rانجام شده است؛ هیچ فعالیت دیگری توسط همین منبع انجام
نشده باشد آنگاه رابطه ( )2مقدار «تخمین زمان مستقل» برای
وظیفه  tرا محاسبه میکند که توسط منبع  rانجام شده است.
 -2-2-3تخمین زمان اجرای وظایف وابسته
بررسی پایگاهداده  BPI Challenge 2012نشان داد ،ممکن است دو
فعالیت  aو  bتوسط یک منبع مشخص  rبهطور همزمان انجام شود .اگر
}𝑟 = 𝑑𝐼𝑒𝑐𝑟𝑢𝑜𝑠𝑒𝑅 𝑨𝒓𝒕 = {𝑎|𝑎 ∈ 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝐿𝑜𝑔, 𝑎. 𝑇𝑎𝑠𝑘 = 𝑡, 𝑎.
مجموعه تمام فعالیتهای متناظر با وظیفه  tکه توسط منبع  rانجام شده

است ،باشد آنگاه برای دو وظیفه مفروض  t1و  ، t2مجموعه
 𝐴𝑟𝑡1 × 𝐴𝑟𝑡2جفت فعالیتهایی است که توسط منبع  rانجام شده است.
حال اگر یکی از دو شرط ذیل برقرار باشد آنگاه فعالیتهای  aو  bتوسط
منبع  rهمزمان انجام شدهاند و وظیفههای  t1و  t2وابسته هستند.
∈ 〉𝑏 〈𝑎,

الف) اگر زمان شروع و زمان تکمیل انجام یک فعالیت کامالً بین
زمان شروع و زمان تکمیل فعالیت دیگر باشد .بهعبارتدیگر
𝑒𝑡𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝐶 𝑏. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑎. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑎. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 ≤ 𝑏.

یا
𝑒𝑡𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝐶 𝑎. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑏. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑏. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 ≤ 𝑎.

ب) اگر بخشی از ابتدا یا انتهای یک فعالیت در زمان انجام فعالیت
دیگری باشد .بهعبارتدیگر
𝑒𝑡𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝐶 𝑎. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑏. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑎. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 ≤ 𝑏.

یا
𝑒𝑡𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝐶 𝑎. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑏. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑎. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 ≤ 𝑏.

طبق شرطهای فوق ،مجموعه  𝐴𝑟𝑡1 𝜑𝐴𝑟𝑡2بهعنوان یک زیرمجموعه از
 𝐴𝑟𝑡1 × 𝐴𝑟𝑡2تعریف میشود ،اگر شامل همه فعالیتهای همزمان دو
وظیفه وابسته  t1و  t2باشد و مطابق با رابطه ( )9تعریف میگردد.
Atr1  Atr2 

()9



a,b  | a  Atr1 ,b  Atr2 ,


a.Start  b .Start  b .Complete  a.Complete or 


b .Start  a.Start  a.Complete  b .Complete or 


a.Start  b .Start  a.Complete  b .Complete or 

 b .Start  a.Start  b .Complete  a.Complete 


برای هر وظیفه مستقل  tعبارت𝑇 ∈ 𝑘𝑡∀  𝐴𝑟𝑡 𝜑𝐴𝑟𝑡𝑘 = ∅,برقرار
است .برای یک وظیفه غیرمستقل  𝑡′میبایست ابتدا مجموعه فعالیتهای
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مستقل (  )𝑖𝑛𝐴𝑟𝑡′و مجموعه فعالیتهای غیرمستقل (  )𝑑𝑒𝐴𝑟𝑡′بهدست
بیاید ،سپس زمان اجرای وابسته و مستقل آن قابل محاسبه است .در
رابطههای ( )8و ( )1روش محاسبه آنها آمده است.
r
r
()8

a | a  At  , t , r U , b  At 

deAtr'  

r
r
a,b   At  At




r
r
r
' inAt '  At   deAt
()1
برای تخمین زمان مستقل یک وظیفه غیرمستقل  𝑡′کافی است در
رابطه ( )2بهجای عبارت 𝑔𝑜𝐿𝑡𝑛𝑒𝑣𝐸 ∈ 𝑎 از عبارت  𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝐴𝑟𝑡′استفاده
شود .درنتیجه تخمین زمان مستقل یک وظیفه غیرمستقل  𝑡′از رابطه
( )6حاصل میشود.

) aAC t ',r (a.Complete  a.Start

()6

AC t ', r

 r t '  

AC t ', r  a|a inAt'r , a .Task  t , a.resourceId  r 

برای یک وظیفه غیرمستقل (وابسته)  𝑡′میتوان «زمان اجرای
وابسته» تعریف کرد و برای تخمین آن الزم است توابع  𝑇∪ ،𝑇+و ∩𝑇
برای دو فعالیت  aو  bتعریف شود.
T   a ,b    a.Complete  a.Start 
()1
 b .Complete  b .Start 
T  a ,b   min  a.Complete ,b .Complete 
()4

 max  a.Start ,b .Start 

 a , b   T   a , b   T   a ,b 

()3

()12



T

a ,b   Atr1 Atr2

a.resourceId b .sourceId  r T  a,b  


Number of element in

t ,t  

r



توجه به منبع  rمتفاوت باشند .بنابراین نسبت

)𝑡𝛿 𝑟 (𝑡 ′,
)𝑡(𝑟 𝜇𝜇 𝑟(𝑡 ′) +

بهعنوان

یک معیار مناسب ،تعیین میکند که وظیفه وابسته  𝑡′بهصورت جداگانه
انجام شود یا بهصورت همزمان با وظیفه دیگر  tانجام شود.
از آنجاییکه نسبت

)𝑡𝛿 𝑟 (𝑡 ′,
)𝑡(𝑟 𝜇𝜇 𝑟(𝑡 ′) +

یک عدد حقیقی در بازه )∞(0, +

است و مقدار یک بهعنوان مرز تشخیص ،بازه (∞+تا )1را به دو بازه
(1تا )2و (∞+تا )1با طول غیر برابر تقسیم میکند ،الزم است نسبت
)𝑡𝛿 𝑟 (𝑡 ′,

)𝑡(𝑟𝜇 𝜇𝑟(𝑡 ′) +با استفاده از رابطه ( )11روی بازه (1تا )2نگاشت شود تا
مرز تشخیص به مقدار  2/1منتقل گردد و بازههای (1تا )2و (∞+تا)1
بهترتیب روی بازههای (1تا )2/1و (2/1تا )2نگاشت شود.
1

 r t ,t 
1 r
 t     r t 

()11
در رابطه ()11

تابع𝐷𝐹𝑟 (𝑡′, 𝑡)19

DFr t ',t  

را «فاصله وابستگی» مینامیم اگر
)𝑡𝛿 𝑟 (𝑡 ′,

فاصله وابستگی کمتر از  2/1باشد آنگاه مقدار )𝑡(𝑟𝜇 𝜇𝑟(𝑡 ′) +بیشتر از
یک میشود و بهتر است وظیفه وابسته  𝑡′بهصورت جداگانه انجام شود.
اگر فاصله وابستگی بیشتر از  2/1باشد بهتر است وظیفه وابسته 𝑡′
همزمان با وظیفه  tانجام شود و برای فاصله وابستگی  2/1فرقی نمیکند
وظیفه وابسته  𝑡′بهصورت جداگانه انجام شود یا با وظیفه دیگر  tبهصورت
همزمان انجام شود.
 -4-3تعادل بار کاری و همزمانسازی وظایف وابسته

در رابطه ( )12تابع )𝑡  𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,تخمین زمان اجرای وظیفه
همزمان با وظیفه  tاست ،برای محاسبه )𝑡  ،𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,میانگین زمان
اجراهای همزمان جفت فعالیتهای 〉𝑏  〈𝑎,متناظر با )𝑡  (𝑡 ′ ,محاسبه
شده است .برای محاسبه زمان اجرای جفت فعالیتهای 〉𝑏  〈𝑎,ابتدا زمان
مجموع آنها با تابع )𝑏  𝑇+(𝑎,محاسبه میشود ،سپس بخشی از دو
فعالیت که بهصورت همزمان در حال اجرا بودند ()𝑏  )𝑇∩(𝑎,از آن کسر
میشود تا مقدار اجرای همزمان دو فعالیت در رابطه ( )3محاسبه شود.
در رابطه ( )12میانگین مقادیر )𝑏  𝑇∪(𝑎,برای تمام جفت فعالیتهای
همزمان که توسط منبع  rانجام شده است ،محاسبه میگردد .مقدار
)𝑡  𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,بهعنوان تخمین زمان وابسته وظیفههای  𝑡 ′و𝑡 که توسط
منبع  rانجام شده است ،در نظر گرفته میشود.
وابسته 𝑡′

 -3-3ایده اصلی
وقتی وظیفه وابسته  𝑡′بهطور همزمان با وظیفه 𝑡 توسط منبع  rانجام
میشود ،اگر مقدار )𝑡  𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,کوچکتر از مقدار )𝑡( 𝑟𝜇  𝜇𝑟 (𝑡 ′ ) +باشد
آنگاه بهتر است منبع  rوظیفه  𝑡′را همزمان با وظیفه  tانجام دهد و منبع
 rمدت )𝑡  𝜇𝑟 (𝑡 ′ ) + 𝜇𝑟 (𝑡) − 𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,در زمان انجام وظایف  tو 𝑡′
صرفهجویی کرده است .از طرف دیگر اگر )𝑡  𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,بزرگتر از مقدار

Serial no. 83

)𝑡( 𝑟𝜇  𝜇𝑟 (𝑡 ′ ) +باشد؛ آنگاه بهتر است وظیفه وابسته  𝑡′بهصورت
مستقل اجرا شود تا باعث بهبود در چرخه زمانی شود .نکته قابلتوجه
دیگر این است که ممکن است یک وظیفه برای یک منبع مستقل و برای
منبعی دیگر غیرمستقل باشد و مقادیر )𝑡  𝛿 𝑟 (𝑡 ′ ,و )𝑡( 𝑟𝜇  𝜇𝑟 (𝑡 ′ ) +با

ایجاد تعادل در بار کاری منابع و کاهش چرخه زمانیِ درخواستها از
مهمترین اهداف هر سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار است .اگر
یک سیستم به دنبال برقراری تعادل بار کاری باشد آنگاه بهینهسازی
چرخه زمانی بهخوبی میسر نمیشود .از طرف دیگر ،ایجاد چرخه زمانی
کمینه باعث غیرمتعادل شدن بار کاری میشود [ .]24وقتی برقراری
تعادل بار کاری در سیستم هدف اصلی باشد ،به چند دلیل ممکن است
بهینهسازی چرخه زمانی با مشکل مواجه شود .این دالیل از این قرارند:
الف) کاهش چرخه زمانی بهصورت تئوری در معادالت تعادل بار
کاری پیشبینی نشده است.
ب) ایجاد تعادل بار کاری بر اساس مقادیر تخمینزدهشده در زمان
تخصیص منابع انجام میشود و کارها بر اساس این مقادیر در لیست
کاری منابع قرار میگیرند .ولی در زمان اجرا ،ممکن است یک لیست
کاری زودتر از زمان تخمینزدهشده ،تمام شود و منبع یا منابعی برای
مدتی غیرفعال باشند .بهعبارتدیگر از توان حداکثری منابع استفاده
نمیشود.
 Byung-Hyun Haو همکاران [ ]11با تخمین بار کاری منابع بر
اساس مدل شبکه صف و ارائه الگوریتم تعادل بار کاری جدید
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Serial no. 83

توضیحات

اصلی

تکمیلی

Random

×

تخصیص تصادفی وظایف به
منبع

Ordered

×

تخصیص ترتیبی وظایف به
منبع

WB_FIFO

×

تخصیص بر اساس شبکه
صف با هدف تعادل بار کاری
[]11

QSR20

×

DSWB

×

WB_FIFO

DR

WB_FIFO

CPDT

DSWB

×

WB_FIFO

DR

تخصیص با یادگیری تقویتی
بر پایه ارتباط اجتماعی
منابع []21
تخصیص تصادفی پویا با
هدف تعادل بار کاری []96
تخصیص بر اساس شبکه
صف و روش تکمیلی تعادل
مجدد در زمان اجرا []11
تخصیص بر اساس شبکه
صف با روش تکمیلی
پیشنهادشده

WB_FIFO

CPDT

DSWB

×

تخصیص تصادفی پویا با
هدف تعادل بار کاری []96
تخصیص بر اساس شبکه
صف با روش تکمیلی تعادل
مجدد در زمان اجرا []11
تخصیص بر اساس شبکه
صف با روش تکمیلی
پیشنهادشده

آزمایش سوم (فرایند تولید)

در این بخش برای ارزیابی روش پیشنهادی سه آزمایش متفاوت روی
سه فرآیند «مالی»« ،تعیین اعتبار» و «تولید» انجام میشود و نتایج
بهصورت جداگانه گزارش خواهد شد .جدول  1فهرست الگوریتمهایی را
نشان میدهد که قرار است در این آزمایشها مورد مقایسه قرار بگیرند.
کلیه آزمایشهای گزارششده در این تحقیق بهکمک شبیهساز «نما»
انجام شده است .این شبیهساز بخشی از یک  BPMSبا عنوان «نما» است
که در آزمایشگاه دادهکاوی دانشکده کامپیوتر و فنآوری اطالعات
دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی شده است .در هر آزمایش ،هر یک از

پایگاهداده

WB_FIFO

DR

WB_FIFO

CPDT

دادههای شبیهسازی[]96

 -4آزمایشها و نتایج

آزمایش اول (فرآیند مالی)

اولیه وظایف به منابع است ،امکان ترکیب آن با هر روش دیگری (در
مرحله اولیه وظایف را به منابع تخصیص میدهد) وجود دارد .در بخش،8
روش پیشنهادی بهصورت الگوریتم تکمیلی با عنوان مختصر CPDT
استفاده خواهد شد.

الگوریتم تخصیص

آزمایش دوم (فرایند تعیین اعتبار)

نکته :از آنجاییکه الگوریتم ارائهشده یک روش تکمیلی بعد از تخصیص

جدول  :1الگوریتمهای مقایسهشده

دادههای شبیهسازی[]11

الگوریتم ارائهشده مشابه الگوریتمی است که  Byung-Hyun Haو
همکاران [ ]11ارائه دادند با این تفاوت که مرحله  9به آن اضافه شده
است .در این مرحله ،الگوریتم سعی میکند یک جفت فعالیت را انتخاب
کند بهطوریکه اجرای همزمان آنها توسط منبع  rباعث میشود زمان
اجرای هر دو فعالیت کمتر شود و درمجموع باعث کاهش چرخه زمانی
میگردد.

الگوریتمهای جدول  12 ،1مرتبه در شبیهساز «نما» ارزیابی میشوند.
در هر مرتبه  222درخواست با نرخهای ورود متفاوت (به ازای هر نرخ
ورود  8بار) وارد فرآیندهای تعریفشده میشوند .در بخشهای  1-8الی
 9-8سه آزمایش روی سه فرآیند متفاوت با پایگاهدادههای متفاوت،
گزارش شده است .در آزمایش اول هفت الگوریتم مورد ارزیابی قرار
میگیرند و در آزمایش دوم و سوم ،سه الگوریتم برتر از آزمایش اول مورد
ارزیابی مجدد قرار میگیرند.

]BPI Challenge 2012 [27

(متعادلسازی مجدد در زمان اجرا) توانستند چرخه زمانی درخواستها
را به میزان قابلتوجهی کاهش دهند .در تحقیق حاضر ،هدف مشابهی
دنبال میشود و اثر نامطلوبِ (دو دلیل ذکرشده) ایجاد تعادل بار کاری
با تخصیص همزمان وظایف وابسته جبران میشود و چرخه زمانی
درخواستها کاهش مییابد.
در این تحقیق ،الگوریتم ارائهشده  Byung-Hyun Haو همکاران
[ ]11توسعه داده میشود .بهطوریکه جابجایی هوشمندانهای از وظایف
بین لیستهای کاری منابع بعد از تخصیص اولیه آنها انجام میشود که
عالوهبر ایجاد تعادل در بار کاری با تخصیص همزمان وظایف وابسته،
باعث کاهش چرخه زمانی میگردد .الگوریتم ارائهشده شامل مراحل ذیل
است:
 .1انتخاب تصادفی یک منبع غیرفعال 𝑅 ∈ 𝑟 از مجموعه منابع
تعریفشده در فرآیند.
 .2محاسبه مجموعه 𝑟𝑇 بهعنوان وظایفی که منبع انتخابشده مجاز به
انجام آنها است)𝑇𝑟 = {𝑡|〈𝑡, 𝑟〉 ∈ 𝑈}( .
′
 .3اگر حداقل دو فعالیت متناظر با دو وظیفه وابسته 𝑡  𝑡 ,در مجموعه
 Trوجود داشته باشد آنگاه دو فعالیت وابسته در صورتی که
)𝑡  𝐷𝐹𝑟 (𝑡 ′ ,بیشتر  2/1باشد ،انتخاب میشوند و رفتن به مرحله .1
 .4انتخاب یک فعالیت متناظر با یک وظیفه دلخواه  tاز مجموعه 𝑟𝑇
 .5قرار دادن فعالیتهای انتخابشده در لیست کاری منبع r
 .6رفتن به مرحله  1درصورتیکه حداقل یک منبع غیرفعال وجود
داشته باشد.

ایجاد تعادل بار کاری و . . .

تخصیص تصادفی پویا با
هدف تعادل بار کاری []96
تخصیص بر اساس شبکه
صف با روش تکمیلی تعادل
مجدد در زمان اجرا []11
تخصیص بر اساس شبکه
صف با روش تکمیلی
پیشنهادشده

 -1-4آزمایش اول :فرآیند مالی
در این آزمایش از فرآیند واقعی «مالی» شکل  9استفاده کردهایم .این
فرآیند شامل پایگاهداده  BPI Challenge 2012است .این پایگاهداده
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توسط یک موسسه مالی در کشور هلند ایجاد شده است که شامل 1
وظیفه 11 ،منبع و  6214درخواست است که در مجموع شامل26222
رویداد ذخیره شده است.

شکل  :3فرآیند موسسه مالی هلند []22

جدول  :2مقادیر فاصله وابستگی محاسبهشده برای منبع با شناسه
 11121در پایگاهداده BPI Challenge 2012

در این آزمایش الگوریتمهای
[ ]96[ DSWB ،]21[ QSR ،]11[ WB_FIFO+DR ،]11و الگوریتم
پیشنهادی  WB_FIFO+CPTDمورد مقایسه قرار گرفتند .همانطور که
در شکل  8مشخص است انتخاب فعالیتهای وابسته باعث شد روش
پیشنهادی  WB_FIFO+CPDTنتایج بهتری را نسبت به سایر
الگوریتمها بهخصوص در شرایط بار سنگین (مقادیر کمتر زمان ورود بین
دو درخواست) داشته باشد .در این مقایسه ،بعد از الگوریتم پیشنهادی
به ترتیب الگوریتمهای  DSWDو  WB_FIFO+DRنتایج بهتری داشتند.

تماس با درخواستدهنده
جهت رفع نواقص

ارزیابی مالی درخواست

بررسی اعتبار
درخواستدهنده

 -2-4آزمایش دوم :فرآیند تعیین اعتبار
از آنجاییکه الگوریتم ارائهشده در تحقیق حاضر ،روش پیشنهادی تحقیق
 Byung-Hyun Haو همکاران [ ]11را توسعه میدهد ،لذا در آزمایش
دوم ،الگوریتم ارائهشده روی فرآیند معرفیشده توسط Byung-Hyun
 Haو همکاران [ ]11مورد ارزیابی قرار میگیرد و روش پیشنهادی
 WB_FIFO+CPDTبا روشهای  ]11[ WB_FIFO+DRو DSWD
[ ]96که در آزمایش اول نتایج خوبی داشتند ،مجددًا مقایسه میشود.

ثبت درخواست شرکت
در مناقصه

Serial no. 83

WB_FIFO ،Random ،Ordered

بررسی اولیه مدارک

بررسی اولیه
مدارک
ثبت درخواست
شرکت در مناقصه
بررسی اعتبار
درخواستدهنده
ارزیابی مالی
درخواست
تماس با
درخواستدهنده
جهت رفع نواقص

در این تحقیق ،فعالیتهایی که بهصورت همزمان بهوسیله هر یک
از منابع در پایگاهداده  BPI Challenge 2012انجام شده بودند ،مورد
بررسی قرار گرفت 8429 .جفت فعالیت ( 11/8درصد) از مجموع 62161
فعالیت بهصورت همزمان توسط یک منبع یکسان انجام شده بودند .از
این تعداد فعالیت همزمان 12/8 ،درصد از کل فعالیتها بهصورت
میانگین ،دارای فاصله وابستگی  2/622بودند و  1/1درصد از کل
فعالیتها بهصورت میانگین ،دارای فاصله وابستگی  2/811بودند.

شکل  :4نتایج آزمایش اول روی فرآیند واقعی موسسه مالی هلند

جدول  2مقادیر فاصله وابستگی برای یکی از منابع (منبع با شناسه
 )11121در پایگاهداده  BPI Challenge 2012را نشان میدهد .در این
جدول برخی از وظایف در پایگاهداده بهصورت همزمان توسط منبع
 11121انجام نشدهاند لذا فاصله وابستگی برای آنها قابل محاسبه
نیست و با عالمت × مشخص شده است .در مواردی که وظایف توسط
منبع مربوطه بهصورت همزمان انجام شده باشد و مقادیر بزرگتر از 2/1
باشد ،به این معنی است که اجرای همزمان آنها زمان کمتری را نسبت
به اجرای جداگانه آنها خواهد داشت لذا در تخصیص وظایف بهصورت
همزمان به منبع  ،11121مقادیر جدول  2نقش تعیینکنندهای را ایفا
میکنند.

)𝑡 𝐷𝐹𝑟 (𝑡′,

ایجاد تعادل بار کاری و . . .

0/296

×

2/816

0/202

2/911

×

×

0/642

×

0/202

0/696

×

2/139

0/642

2/816

×

×

×

×

×

شکل : 5فرآیند تعیین اعتبار[]12

0/602

×

0/696

×

0/296

شکل  1فرآیند «تعیین اعتبار» [ ]11را نشان میدهد که شامل 12
وظیفه و  1منبع است .این فرآیند بهعنوان معیار ارزیابی روش
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 WB_FIFO+DRتوسط  Byung-Hyun Haو همکاران [ ]11استفاده
شده است .آنها برای ارزیابی روش خود ( )WB_FIFO+DRاز دادههای
شبیهسازی استفاده کردهاند .در جدولهای  9و 8بخشی از این دادههای
شبیهسازی آمده است .در جدول  9میانگین زمان اجرای هر وظیفه
توسط منابع مسئول آمده است و جدول  8احتمال تخصیص وظیفه به
منابع جهت ایجاد تعادل بار کاری با نرخ ورود  𝜑 = 1/12را نشان
میدهد ،این مقادیر بر اساس روابط موجود در شبکه صف با هدف ایجاد
تعادل بار کاری محاسبه شده است [.]11
جدول  :3میانگین زمان سرویسدهی هر منبع مسئول برای هر وظیفه
مشخص در فرآیند تعیین اعتبار []12
t12
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t5

2

1

4
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2

2
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1
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4
6

t2

9

1

2
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1

8

2
4

4

1
2

1
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)𝑡( 𝑟 𝜇

1

r1

6

r2

مانند آزمایش اول انتخاب جفت فعالیتهای وابسته و اجرای همزمان
آنها باعث شد چرخه زمانی نسبت به الگوریتمهای  WB_FIFO+DRو
 DSWDکمتر شود .در مقادیر کمتر زمان بین دو ورود ،طول صف لیست
کاری منابع بیشتر میشود ،درنتیجه احتمال انتخاب جفت فعالیتهای
وابسته افزایش مییابد و باعث کاهش بیشتر چرخه زمانی میگردد.
نتیجه آزمایش دوم کمی با نتایج آزمایش اول نسبت به تغییرات
زمان بین دو ورود متفاوت است ،این تفاوت در روند افزایش منظم چرخه
زمانی نسبت به کاهش زمان بین دو ورود است .افزایش چرخه زمانی در
شکل  8نسبت به شکل  6الگوی نامنظمتری دارد .دلیل آن به ساختار
فرآیند «مالی» در آزمایش اول برمیگردد که دارای حلقههای بیشتری
نسبت به فرآیند «تعیین اعتبار» است.
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جدول  :4احتمال تخصیص وظیفه به منابع برای ایجاد تعادل بار کاری
با نرخ ورود  1/12در فرآیند تعیین اعتبار []12
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2

1

1
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2/91

2

2

1

2

2

r4
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در این آزمایش از دادههای شبیهسازی  Byung-Hyun Haو
همکاران [ ]11استفاده میشود ولی متأسفانه محاسبه مقادیر تخمین
زمان وابسته وظایف برای منابع ،روی دادههای معرفیشده توسط
 Byung-Hyun Haو همکاران وجود نداشت لذا مقادیر تخمین زمان
وابسته وظایف ،مانند پایگاهداده  BPI Challenge 2012فرض میشود.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،در  11/8 ،BPI Challenge 2012درصد
از فعالیتها بهصورت همزمان انجام شدهاند 12/9 .درصد از کل
فعالیتها ،دارای فاصله وابستگی  2/622بودند و  1/1درصد از کل
فعالیتها ،دارای فاصله وابستگی  2/811بودند بنابراین در این آزمایش،
مقادیر فاصله وابستگی بهصورت تصادفی با توزیعی که در رابطه ()12

 -3-4آزمایش سوم :فرآیند تولید
در این آزمایش از فرآیند «تولید» شکل  1جهت ارزیابی روش پیشنهادی
استفاده میشود .این فرآیند شامل  4وظیفه و  8منبع است و توسط Xie
و همکاران [ ]96جهت ارزیابی الگوریتم  DSWBاستفاده شده است.
دادههای مورد استفاده در این آزمایش همان دادههای  Xieو همکاران
است که بخشی از این دادهها در جدولهای  1و 6آمده است.

شکل  :2فرآیند تولید []36
جدول  :5میانگین زمان سرویسدهی هر منبع مسئول برای هر وظیفه

آمده است ،فرض میشود.
()12

, r  R , t ,t ' T

مشخص در فرآیند تولید []12
84.6%


DFr t ',t    0.471 5.1%
0.622 10.3%


شکل  6نتایج مقایسه روش پیشنهادی  WB_FIFO+CPDTرا با
روشهای  WB_FIFO+DRو  DSWBنشان میدهد .در این آزمایش

Serial no. 83
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جدول  :6احتمال تخصیص وظیفه به منابع برای ایجاد تعادل بار کاری
با نرخ ورود  1/13در فرآیند تولید[]12
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t6
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2

2/3424
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1
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2
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2
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r1
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1

2

r3
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1

r4

در این آزمایش مانند آزمایش دوم روش پیشنهادی با دو الگوریتم
 WB_FIFO+DRو  DSWBمقایسه میشود و مقادیر فاصله وابستگی،
مطابق با رابطه ( )12فرض میشود .شکل  4نتایج مقایسه روش
پیشنهادی  WB_FIFO+CPDTرا با روشهای  WB_FIFO+DRو
 DSWBنشان میدهد .در این آزمایش مانند دو آزمایش قبل ،انتخاب
جفت فعالیتهای وابسته و اجرای همزمان آنها باعث شد میانگین
چرخه زمانی نسبت به دو روش دیگر کمتر شود و مانند آزمایشهای
قبل ،چرخه زمانی در الگوریتم پیشنهادی برای مقادیر کمتر زمان بین
دو ورود ،کاهش بیشتری داشت.

جهت محاسبه میزان کاهش چرخه زمانی الگوریتم پیشنهادی
( )WB_FIFO+CPDTنسبت به چرخه زمانی دو الگوریتم
 WB_FIFO+DRو  DSWBمیانگین چرخه زمانی را برای همه نرخهای
ورود محاسبه میکنیم و میزان کاهش چرخه زمانیِ الگوریتم پیشنهادی
را نسبت به دو الگوریتم دیگر بهدست میآوریم .در جدول  1میزان کاهش
الگوریتم پیشنهادی برای سه آزمایش انجامشده گزارش شده است.
جدول  :2میزان کاهش الگوریتم پیشنهادی
میزان کاهش الگوریتم
پیشنهادی نسبت به
(درصد)

آزمایش
الگوریتم
پیشنهادی
اول

WB_FIFO
+DR

WB_FIFO
+DR

DSWB

23/2

16/3

21/4

12/1

96/1

22/6

میانگین

31/1

16/6

DSWB

41/29

122/24

دوم

62/41

48/91

64/26

سوم

42/26

123/66

126/91

Serial no. 83

122/66

ایجاد تعادل بار کاری و کاهش چرخه زمانی درخواستها در فرآیند
کسبوکار دو هدف اصلی این تحقیق بودند .بررسی و تحلیل آماری
پایگاهداده واقعیِ  BPI Challenge 2012نشان داد ،نوعی وابستگی در
اجرای همزمان فعالیتها وجود دارد که باعث میشود اجرای همزمان
آنها زمان کمتری نسبت به اجرای جداگانه آنها داشته باشد .در ارائه
روش پیشنهادی ،از وابستگی موجود بین وظایف که بهصورت مستتر در
سابقه رویدادها وجود داشت ،استفاده گردید .روش پیشنهادی در
تخصیص وظایف به منابع ،از این وابستگی استفاده میکند و عالوهبر
ایجاد تعادل در بار کاری منابع ،چرخه زمانی درخواستها را کاهش
میدهد .جهت ارزیابی روش پیشنهادی ،سه آزمایش روی فرآیندهای
متفاوت انجام شد و روش پیشنهادی با الگوریتمهای موجود []96 ،11
مقایسه گردید و کاهش  16/6درصدی در چرخه زمانیِ درخواستها
دیده شد.
روش پیشنهادی در این تحقیق دارای مزیتهای قابلتوجهی است.
اوالً ،اثر نامطلوبی در تعادل بار کاری منابع ایجاد نمیکند .ثانیًا ،پایداری
بیشتری نسبت به افزایش نرخ ورود مشتریان دارد ،زیرا با افزایش نرخ
ورود احتمال اجرای همزمان وظایف وابسته افزایش مییابد و چرخه
زمانی درخواستها کاهش بیشتری خواهد داشت .در پایان ،مهمترین
مزیتی که میتوان به آن اشاره کرد ،این است که روش پیشنهادی در
این تحقیق ،یک روش تکمیلی است که بعد از تخصیص اولیه وظایف،
جهت ایجاد تعادل مجدد بار کاری از اجرای همزمان وظایف وابسته بهره
میبرد و بهسادگی میتوان آن را بهعنوان یک الگوریتم تکمیلی با سایر
الگوریتمها تخصیص وظیفه ،ترکیب کرد.
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Shortest Processing Time
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Bayesian Network
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Bayesian Selection Rule
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Naïve Bayes Model
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Workflow Management Systems
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Concurrent Performing of Dependent Tasks
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Job shop scheduling
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First In First Out
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Stochastic Workflow Net
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Probabilistic Timed Graph
17
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Q-learning for task allocation based on Social Relation
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