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1. INLEIDING 

Process mining is het ontdekken van informatie over bedrijfsprocessen uit eventlogs [1]. Het kern idee 

van deze discipline is om informatie te ontdekken over het werkelijke bedrijfsproces, op basis van 

geobserveerde data. Deze informatie geeft inzicht in wat er nu echt gebeurd binnen een proces of 

organisatie.  

De geobserveerde data wordt gehaald uit diverse informatie systemen, waaronder ook Process-Aware 

Information Systems (PAIS). PAIS zijn IT pakketten die het bedrijfsproces ondersteunen, zoals 

bijvoorbeeld WorkFlow Management (WFM) systemen en Business Process Management (BPM) 

systemen [2]. PAIS slaan grote hoeveelheden informatie op over gebeurtenissen of activiteiten van het 

bedrijfsproces. 

Een proces kan verschillende keren en op verschillende manieren worden uitgevoerd. Elke keer als het 

proces wordt uitgevoerd, wordt er informatie over de uitgevoerde activiteiten verzameld door het 

informatie systeem. Een instantie van het proces is één manier waarop het bedrijfsproces uitgevoerd 

werd. Dit bestaat uit de aaneensluiting van activiteiten in het bedrijfsproces. Het informatie systeem 

registreert de uitvoering van een activiteit als een event en een instantie van het proces als een case. 

Een trace kan dan omschreven worden als de bepaalde volgorde van activiteiten of events die bij een 

case horen [3]. Een eventlog is de verzameling van deze procesinstanties of cases [1]. Deze 

logbestanden slaan dan extra informatie over de events op aan de hand van attributen [4]. 

Er bestaan verschillende process mining technieken om deze eventlogs om te zetten in informatie over 

het bedrijfsproces. Deze technieken kunnen worden ingedeeld in drie types: discovery, conformance 

checking en enhancement [4].  

Een process discovery techniek genereert een procesmodel dat de relaties tussen de activiteiten uit 

een eventlog in kaart brengt. De scope van deze masterproef is gesitueerd in deze categorie van 

technieken.  

Een probleem bij de huidige process discovery technieken is het gebrek aan transparantie. Het is voor 

de gebruiker van de process discovery tools niet duidelijk hoe het procesmodel ontstaan is uit de 

eventlog. De scope van deze masterproef is dit gebrek aan transparantie bij de bestaande process 

discovery technieken aan te tonen en een mogelijke oplossing voor dit gebrek naar voor te brengen, 

de implementatie van de Case miner.  

De Case miner is een nieuwe process discovery tool die een procesmodel genereert in de modelleertaal 

Business Process Model and Notation (BPMN). Het grootste verschil met bestaande tools is dat deze 

plug-in de eventlog indeelt op basis van case varianten. Een case variant is de verzameling van cases 
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die dezelfde trace hebben. Deze case varianten worden gesorteerd van meest naar minst voorkomend 

en zo aan de gebruiker van de tool gepresenteerd. Het procesmodel kan dan gegenereerd worden op 

basis van de selectie van varianten. Deze aanpak zou een bijdrage leveren aan het gebrek aan 

transparantie tussen de eventlog en het ontdekte proces model.  

De oplossing uitgezet in deze masterproef werd geïmplementeerd als plug-in in ProM. Dit is een open-

source process mining framework dat een platform biedt voor process mining algoritmes te 

ontwikkelen [5]. 

De onderzoeksmethodologie die in deze masterproef gevolgd wordt is de design science research 

methodology zoals die uitgewerkt is door Peffers et al [6]. Deze methodologie tracht een kader te 

bieden bij het uitvoeren van design science. Design science is het wetenschapsdomein rond design “… 

the act of creating an explicitly applicable solution to a problem” [6]. Aangezien de opzet van deze 

masterproef is om een bestaand probleem bij de bestaande process discovery technieken vast te 

stellen en vervolgens een mogelijke oplossing naar voor te brengen valt deze masterproef onder design 

science. 

Deze masterproef begint met een algemeen overzicht van process mining, hieronder wordt het process 

discovery domein toegelicht en enkele process mining tools voorgesteld. Vervolgens wordt de 

onderzoeksmethodologie van design science uitgezet. In het kader van deze methodologie wordt eerst 

het probleem met de huidige discovery tools onderzocht aan de hand van een academisch onderzoek. 

Aansluitend wordt de mogelijke oplossing voor het probleem uitgewerkt. De componenten van de 

Case miner worden uitgebreid besproken. Ook de implementatie van de plug-in in ProM wordt hier 

behandeld. 

Na het presenteren van Case miner als oplossing voor het gebrek van transparantie, wordt deze 

oplossing ook geëvalueerd. De evaluatie van de Case miner gebeurt ook aan de hand van een 

academisch onderzoek.  

Als besluit worden de belangrijkste conclusies en suggesties tot verder onderzoek op een rijtje gezet.  
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2. PROCESS MINING 

Eerst wordt het onderwerp process mining algemeen besproken. Daarbij wordt er extra aandacht 

besteed aan het control-flow perspectief en het discovery domein. Vervolgens worden kort de process 

mining tools besproken, die gebruikt werden in het kader van het onderzoek in deze masterproef.  

Process mining kan in zijn essentie omschreven worden als het ontdekken van informatie over de 

werkelijke bedrijfsprocessen op basis van eventlogs [7]. Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden 

als het geheel van samenhangende activiteiten in een organisatie die samen een bepaald bedrijfsdoel 

willen realiseren [8]. Een bedrijfsproces kan gedefinieerd worden als “… a collection of inter-related 

events, activities and decision points that involve a number of actors and objects, and that collectively 

lead to an outcome that is of value to at least one customer” [9].  

Bij elke instantie van het proces wordt er informatie over de uitgevoerde activiteiten opgeslagen door 

het informatie systeem. De uitvoering van een activiteit wordt door het systeem geregistreerd als een 

event. Elke event behoort toe aan een case. Dit is een bepaalde instantie van het proces. Een eventlog 

kan omschreven worden als het registreren van de uitvoering van activiteiten bij het uitvoeren van een 

case. Dit is dus een verzameling van informatie over cases en events. Deze logbestanden vormen de 

basis voor process mining [1]. 

 

Figuur 1: Situering van het process mining domein [1] 

Process mining wordt gesitueerd tussen het domein van data mining en het domein van proces 

modelering en analyse. Procesmodellen worden veel gebruikt in organisaties. Deze modellen schetsen 

op een gestructureerde en schematische manier het bedrijfsproces volgens een bepaalde notatie. Ze 
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dragen bij tot het omgaan met complexiteit door inzicht te verschaffen in het proces. Er bestaan 

verschillende notaties voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Voorbeelden hiervan zijn Petri nets, 

BPMN, EPCs, Workflow nets, en YAWL [10]. Het toepassen van process mining ondersteunt het 

operationaliseren van de bedrijfsprocessen [1].  

In figuur 1 wordt de situering van process mining tussen data (eventlogs) en procesmodellen 

schematisch weergegeven [1]. Software systemen die het bedrijfsproces ondersteunen slaan grote 

hoeveelheden data op in zogenaamde eventlogs.  

Het domein van process mining omvat drie categorieën van technieken: discovery, conformance en 

enhancement [1]. Figuur 2 toont een overzicht van deze drie soorten technieken aan de hand van hun 

input en output [4]. 

 
Figuur 2: Process mining technieken [4] 

Een discovery techniek genereert een model op basis van een eventlog. Dit ontdekte model zal meestal 

een procesmodel zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een model zijn dat het sociale netwerk rond een 

proces schetst. Een procesmodel kan omschreven worden als een grafische representatie van het 

bedrijfsproces onder beschouwing. Bij de discovery technieken wordt er geen a priori informatie 

verwerkt, maar enkel de informatie uit de verschafte eventlog. Dit staat in tegenstelling tot de andere 

categorieën van technieken.  

Bij conformance technieken wordt een bestaand procesmodel vergeleken met een eventlog van dat 

proces. Dit a priori procesmodel is meestal een representatie van hoe het management denkt dat het 

bedrijfsproces verloopt of zou moeten verlopen [11]. Het doel van deze technieken is om de verschillen 

tussen het werkelijk gedrag en het vooraf gedefinieerde gedrag te bestuderen. Het a priori 

procesmodel kan ook een procesmodel zijn dat reeds eerder werd opgesteld door process discovery 

technieken. In dat geval is het doel om de veranderingen in het procesmodel te ontdekken [1].  

De output van de conformance technieken is diagnostische informatie over de verschillen en 

gelijkenissen tussen de eventlog en het procesmodel [4]. 
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Bij enhancement wordt er ook gebruik gemaakt van een a priori procesmodel. Dit model wordt door 

de technieken aangevuld met extra informatie en perspectieven op basis van data uit de eventlogs. Zo 

kan het procesmodel bijvoorbeeld aangevuld worden met doorlooptijden op basis van het moment 

waarop de activiteiten werden uitgevoerd. 

Naast de indeling in categorieën van technieken kan process mining ook onderverdeeld worden op 

basis van de vragen ze kan beantwoorden. De perspectieven van process mining zijn: het proces- of 

control-flow perspectief (‘Hoe?’), het organisatieperspectief (‘Wie?’) en het caseperspectief (‘Wat?’) 

[12]. Het tijdsperspectief (‘Wanneer?’) wordt hier soms ook bijgevoegd [4]. 

 

Het proces of control-flow perspectief focust zich op het ordenen van activiteiten. Het doel van dit 

perspectief is om een goede omschrijving te vinden van alle mogelijke wegen die het proces volgt. In 

figuur 3a wordt het control-flow perspectief weergegeven aan de hand van een Petri net [12].  

Het organisatorisch perspectief behandelt het domein van de actoren in het proces. Het doel van dit 

perspectief is tweeledig. Ten eerste wil dit perspectief de structuur van de organisatie ontdekken uit 

de eventlog (organisational mining) [13]. Hierbij worden personen in de organisatie ingedeeld als 

rollen en organisatorische eenheden. De indeling van personen als rollen wordt weergegeven in figuur 

3b. De tweede doelstelling is het in kaart brengen van de onderlinge relaties tussen de actoren of 

groepen van actoren in een organisatie (social network mining) [14]. Een voorbeeld van een sociaal 

netwerk is te zien in figuur 3c. 

 

Figuur 3: Process mining perspectieven: (a) control-flow perspectief (b) organizational mining (c) social network mining [12] 
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Het case perspectief bestudeert de eigenschappen van de cases en probeert hiertussen verbanden te 

zoeken. Dit perspectief focust op de attributen van de case die niet met de actoren of met het ordenen 

van de activiteiten te maken hebben. Het tijdsperspectief ten slotte houdt zich bezig met de timing en 

de frequentie van de events [4]. 

Deze masterproef richt zich op het tekort aan transparantie in process mining bij het ontdekken van 

procesmodellen. Hoewel process mining niet beperkt is tot control-flow discovery, valt de scope van 

deze masterproef hier wel onder te situeren. Problemen met transparantie bij conformance checking 

en enhancement worden hier dus niet onderzocht.  

De Case miner is een tool die een procesmodel tracht te ontdekken uit (delen van) de eventlog. Deze 

tool kan dus ingedeeld worden bij de huidige process discovery tools. Enkele van deze tools worden 

besproken in 2.2 Process discovery tools. Eerst wordt het process discovery domein toegelicht in 2.1. 

2.1 Process discovery 

Discovery omvat het geheel van process mining technieken waarbij automatisch een model met 

informatie over het bedrijfsproces wordt afgeleid. Dit model kan een procesmodel zijn, maar kan ook 

een model met betrekking tot andere perspectieven zijn, zoals bijvoorbeeld het sociale netwerkmodel 

afgebeeld in figuur 3c [15]. Bij discovery wordt er geen a priori informatie in het model opgenomen. A 

priori informatie is informatie die niet uit de eventlog in kwestie komt. Zoals reeds vermeld is dit in 

tegenstelling tot het conformance en enhancement domein [2]. 

Process discovery valt onder het discovery domein en het control-flow perspectief. Het is “one of the 

most challenging process mining tasks” [1]. Hierbij wordt er door slimme discovery algoritmen, die 

zoeken naar veel voorkomende patronen tussen de activiteiten, automatisch een procesmodel 

afgeleid. De mogelijke procespaden van het bedrijfsproces worden ontdekt op basis van een eventlog. 

In veel gevallen bevat deze eventlog echter slechts een deel van de mogelijke procespaden [16]. De 

link tussen de eventlog en het verkregen procesmodel zorgt ervoor dat het mogelijk is om zowel 

actuele en historische informatie over de activiteiten in het bedrijfsproces visueel voor te stellen [4]. 

Het procesmodel dat hierbij verkregen wordt, vormt een basis voor allerlei analyses. Door bijvoorbeeld 

het procesmodel aan te vullen met een tijdsdimensie zou men kunnen onderzoeken welke volgorde 

van activiteiten tot de minimale doorlooptijd van het bedrijfsproces leidt. 

Voorbeelden van process discovery algoritmen zijn het heuristic algoritme, genetic algoritme, α-

algoritme, etc. Een overzicht van de geïmplementeerde discovery algoritmen in ProM 6 is 

weergegeven in tabel 1 (zie infra). In het kader van deze masterproef worden de Heuristics miner en 

de Fuzzy miner besproken. Het fuzzy algoritme is ook de basis van de process discovery techniek die 

uitgevoerd wordt in Disco. 
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Een process discovery techniek ontdekt een procesmodel op basis van een eventlog. Een eventlog 

bestaat een verzameling van cases. Deze cases stellen instanties van het bedrijfsproces voor. Een case 

bestaat uit een opeenvolging van events of activiteiten. Een trace is een specifiek volgorde van events 

die bij een case horen. ℒ1 is een voorstelling van een eenvoudige eventlog die uit 5 cases bestaat. Deze 

5 cases kunnen ingedeeld worden in 3 unieke traces. Deze eventlog wordt ook weergegeven in tabel 

2.Eventlogs worden uitgebreid besproken onder 5.2 Eventlogs 

ℒ1 = [〈𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷〉2, 〈𝐴, 𝐶, 𝐵, 𝐷〉2, 〈𝐴, 𝐸, 𝐷〉] 

Uit eventlog ℒ1 kan via een zoekfunctie een BPMN procesmodel ‘ontdekt’ worden zoals die in 

onderstaande figuur 4 wordt getoond. Een case of een instantie van het proces kan omschreven 

worden als het eenmaal volledig doorlopen van het procesmodel. Alle traces in eventlog ℒ1 kunnen in 

het procesmodel worden teruggevonden. In een BPMN model worden de creatie en de voltooiing van 

cases expliciet gemodelleerd. Deze worden respectievelijk weergegeven door het start-event en end-

event [1]. 

 

Figuur 4: BPMN procesmodel ontstaan uit ℒ1 

2.2 Process mining tools 

Er zijn verschillende software producten beschikbaar als tools voor process mining. In dit stuk 

bespreken we enkel de software producten ProM en Disco. ProM is een open-source framework dat 

voornamelijk beheerd wordt door de Architecture of Information Systems (AIS) group van TU/e [5]. 

Disco is een commerciële tool aangeboden door Fluxicon [17]. Er zijn nog verschillende andere 

commerciële en academische tools, voor een overzicht hiervan wordt er verwezen naar tabel 10.2 in 

[1]. 

2.2.1 ProM 

ProM is een open-source process mining framework geschreven in de programmeertaal Java. “ProM 

has become the de facto standard for process mining” (p266, [1]). Voor dit framework worden er plug-

ins ontwikkeld en toegevoegd. Bij ProM 5 en de voorgaande versies konden de plug-ins in 6 soorten 

ingedeeld worden naargelang hun functionaliteit: mining plug-in, invoer plug-in, uitvoer plug-in, 
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conversie plug-in, filter plug-in, analyse plug-in. Bij de omschakeling van ProM 5 naar ProM 6 werd het 

programma volledig herwerkt. Het valt op te merken dat in de praktijk beide versies gebruikt worden 

[18]. De indeling in soorten plug-ins werd bij de omschakeling naar ProM 6 overbodig gemaakt door 

het scheiden van de functionaliteit van de plug-in en zijn GUI [19]. De workspace van ProM 6 die 

verkregen wordt bij het opstarten van het programma wordt in figuur 5 getoond. 

 

Figuur 5: Workspace van ProM 6 

Als input in ProM 6 worden XES eventlogs gebruikt. XES staat voor eXtensible Event Stream en is de 

nieuwe process mining standaard die MXML uit ProM 5 vervangt [20]. De structuur van een XES 

eventlog wordt toegelicht in 3.1 Eventlogs.  

XESame is een tool die gebruikt wordt om de XES eventlogs te onttrekken uit de verschillende 

informatie systemen. Het voordeel van dit programma is dat er niet hoeft geprogrammeerd te worden 

om een XES eventlog op te stellen [19].  

Zoals hierboven reeds vermeld, is ProM de tool met de meest beschikbare functionaliteiten [1].  

Uit een recent onderzoek (2012) dat peilde naar het gebruik van process mining tools is gebleken dat 

ProM de meest populaire process mining tool is in onderzoek en de praktijk. Er werd ook gepeild naar 

de voordelen en nadelen van ProM. Het grootste voordeel is dat het één tool is met veel plug-ins. Ook 

het feit dat het open-source is, vormt een voordeel. Het grootste nadeel is de beperkte ease of use van 

de software. Er moet opgemerkt worden dat ProM 6 in de praktijk minder gebruikt wordt dan ProM 5 

[18]. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat verscheidene plug-ins nog niet omgezet zijn naar de 

nieuwe versie. Enkele van de process discovery plug-ins die wel geïmplementeerd werden in ProM 6 
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worden weergegeven in tabel 1. Voor een volledig overzicht van plug-ins aanwezig in de laatste versie 

van ProM (op moment van schrijven is de nieuwste versie ProM 6.3) wordt er verwezen naar [21]. 

Plug-in Omschrijving 

α-miner Ontdekt een Petri net op basis van het α-algoritme 

Heuristic miner Ontdekt een C-net door gebruik van heuristic mining 

Genetic miner Ontdekt een C-net door gebruik van genetic mining 

Fuzzy miner Ontdekt een fuzzy model door gebruik van fuzzy mining 

Transition system miner Ontdekt een transitie systeem gebaseerd op een state representation 

function en een eventlog 

Declare miner Ontdekt een Declare model 

ILP miner Ontdekt een Petri net op basis van language-based regions 

Tabel 1: Discovery miners in ProM 6 

In het reeds vermelde onderzoek werd ook gepeild naar de meest gebruikte process mining technieken 

in ProM(5.2 en 6) [18]. Hieruit bleek dat de respondenten de fuzzy miner en de Heuristics miner het 

meest gebruiken. Deze twee plug-ins worden daarom in ons onderzoek gebruikt om het gebrek aan 

transparantie in kaart te brengen. In het kader daarvan worden deze twee plug-ins hieronder kort 

besproken.  

2.2.1.1 Heuristics miner 

De Heuristics miner is een heuristics-driven control-flow algoritme dat geïmplementeerd werd in het 

ProM framework door Weijters en Ribeiro [22]. Het procesmodel dat opgesteld wordt door de 

Heuristics miner noemt men een heuristics net[23]. Deze representatie werd ontwikkeld op basis van 

de representatie van een C-net of causaal net. Zoals de naam reeds aangeeft, wordt een causaal 

netwerk gebruikt om oorzakelijke verbanden te modelleren tussen verschillende activiteiten. De 

knooppunten in het model geven de activiteiten weer en de causale verbanden worden gemodelleerd 

door de pijlen. 

In figuur 6 wordt de Heuristics miner weergegeven waarbij gekozen werd voor de visualisatie 

‘Annotated heuristics net’. Hierbij wordt er extra informatie over de eventlog getoond aan de hand van 

labels. In de rechthoeken die de activiteiten representeren is er een getal dat aanwijst hoeveel keer 

die activiteit in kwestie is uitgevoerd. Zo zien we bijvoorbeeld dat de activiteit ‘Inform user-complete’ 

992 keren gerealiseerd wordt. Het getal dat bij de pijlen getoond wordt, geeft aan hoeveel keer de 

verbinding tussen twee activiteiten doorlopen wordt. 
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Figuur 6: Flexible Heuristics miner in ProM 6 

De essentie van het heuristics mining algoritme is dat de heuristiek het aantal keren voorkomen van 

activiteiten of paden van activiteiten die elkaar opvolgen in rekening brengt. Het idee is dat paden die 

niet veel voorkomen niet in het procesmodel moeten opgenomen worden. Zo tracht de Heuristics 

miner een oplossing te bieden voor eventlogs die veel ruis bevatten. Ruis wordt gedefinieerd als 

uitzonderlijk of infrequent gedrag dat niet het typische gedrag van de eventlog weergeeft [24].  

De details van het heuristics mining algoritme zijn niet relevant voor deze masterproef. Wat er wel op 

te merken valt is dat de Heuristics miner gebruik maakt van frequentie gebaseerde metrieken en dat 

er drempelwaarden gebruikt worden om ruis uit het procesmodel te filteren [22].  

2.2.1.2 Fuzzy miner 

Eventlogs die veel ruis bevatten of die het resultaat zijn van ongestructureerde processen zorgen bij 

process discovery vaak tot zogenaamde spaghetti procesmodellen [24]. Een spaghettimodel is geen 

fout procesmodel, maar het is een procesmodel die de complexiteit van het proces weerspiegelt op 

basis van de gegeven eventlog. De bedrijfsprocessen zijn minder gestructureerd, waardoor het niet 

eenvoudig is om het onderliggende proces te ontdekken [1].  

De fuzzy miner is een plug-in die geïmplementeerd werd in ProM met als doelstelling te kunnen 

omgaan met deze spaghettimodellen. Figuur 7 toont de visualisatie van de Fuzzy miner in ProM 6.  
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Figuur 7 : Fuzzy miner plug-in in ProM 6 

Het fuzzy miner algoritme gebruikt twee metrieken om het procesmodel te vereenvoudigen, deze 

metrieken zijn significantie en correlatie. Aan de hand van deze metrieken bepaald het algoritme welke 

van de events verwijderd worden uit het procesmodel, en welke events samengevoegd worden in een 

cluster. De details van het fuzzy miner algoritme worden hier evenzeer niet uitgelegd, hiervoor wordt 

er verwezen naar [25]. Een overzicht van de betekenissen van de metrieken en thresholds die in de 

fuzzy miner gebruikt worden is te vinden op [26]. 

2.2.2 Disco 

Disco is een commerciële process mining tool die zich op het control-flow perspectief toespitst. Het 

programma is ontwikkeld door Fluxicon en is gebaseerd op het fuzzy miner algoritme. 

 

Figuur 8: Visualisatie van Disco 
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Dit programma is volledig autonoom, dit wil zeggen dat het niet geïntegreerd is in een business process 

management (BPM) systeem. Dit is wel het geval bij andere commerciële process mining tools zoals 

bijvoorbeeld de process mining tool van Pallas Athena, met name Reflect|One geïntegreerd is met 

BPM|One [1]. 

Bij Disco ligt de focus zeer duidelijk op gebruiksgemak en het behandelen van grote en complexe data 

sets. Het onderzoek uitgevoerd door Claes en Poels gaf aan dat Disco ook in de top vijf meest gebruikte 

process mining tools te zijn, toen het programma nog in zijn bèta versie was [18]. In figuur 8 wordt het 

programma Disco weergegeven. Nitro is een Extract, Transform en Load (ETL) tool die het Disco bij het 

extraheren van eventlogs [1]. 

  



13 
 

3. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE: DESIGN SCIENCE 

De opzet van deze masterproef is om een probleem te beschrijven en te onderzoeken, dat voorkomt 

bij de bestaande process discovery technieken. Vervolgens wordt ook een mogelijke oplossing voor dat 

probleem voorgedragen. Dit valt onder design, “… the act of creating an explicitly applicable solution 

to a problem” [6]. Een design paper rapporteert over het proces van het uitwerken van een oplossing 

voor een bestaand probleem. Deze masterproef kunnen we dus als een design paper classificeren. De 

methodologie waarin we deze masterproef kaderen is de design science onderzoeksmethodologie 

gepresenteerd door Peffers et al [6]. Deze methodologie tracht een kader te bieden bij het uitvoeren 

van design science in de discipline van informatie systemen Dit design science proces bestaat uit zes 

activiteiten: “Problem identification and motivation, definition of the objectives for a solution, design 

and development, demonstration, evaluation and communication” [6]. Deze zes stappen worden 

schematisch weergeven in figuur 9. 

 

Figuur 9: Design science onderzoeksmethodologie 

De eerste stap in de cyclus is het onderzoeken van het probleem. Process discovery technieken zijn een 

klasse van process mining technieken die procesmodellen ontdekken op basis van eventlogs. Bij de 

huidige process discovery tools lijkt er een gebrek te zijn aan transparantie. Het is voor de gebruikers 

van de technieken niet duidelijk hoe het procesmodel ontstaan is uit de eventlogs. De verband tussen 

de eventlog en het ontdekte procesmodel is niet verstaanbaar. 

In het Process Mining Manifesto worden 6 richtlijnen en 11 uitdagingen geformuleerd in verband met 

het process mining domein. Als elfde uitdaging stellen de auteurs dat de begrijpbaarheid van process 

Identificatie van het 
probleem 

Definieer de doelstellingen 
van een oplossing

Ontwerp en ontwikkeling 
van de oplossing

Demonstratie

Evaluatie

Communicatie



14 
 

mining voor niet-experten een aandachtspunt is [4]. Ze merken een bestaand probleem op bij de 

huidige process discovery technieken. Het genereren van een procesmodel is niet nuttig als de 

gebruiker problemen heeft met het verstaan van de output [4]. “They always show a model, even when 

it is clear that there is too little data to justify any conclusion” [4]. De oplossing die hieronder 

gepresenteerd wordt tracht hier mee om te gaan door het visualiseren van een overzicht van de cases 

in de eventlog. Als de log gefilterd wordt, door bijvoorbeeld de weinig voorkomende cases uit de log 

te halen, dan wordt dit ook visueel duidelijk gemaakt. Zo kan de gebruiker zelf zien als er bijvoorbeeld 

te weinig data is om die bepaalde cases in het procesmodel te betrekken. Het visualiseren van 

complexe kennis heeft een grote impact op de verstaanbaarheid en duidelijkheid van de 

onderzoekstools [27]. 

Dit probleem werd ook opgemerkt bij een recent uitgevoerd onderzoek. Dit onderzoek geeft enkele 

nadelen van process mining aan die relevant zijn bij het gebrek aan transparantie bij process discovery 

tools. De respondenten geven aan dat de tools te weinig begeleiding bieden. Bovendien gaven ze ook 

aan dat de output van process discovery technieken moeilijk te begrijpen is [18].  

In datzelfde onderzoek werd er ook gepeild naar plug-ins die gemist worden in ProM 6.1. Daaruit blijkt 

dat er nood is aan een log/model editor en betere process discovery technieken. Dit toont aan dat er 

mogelijks nog een gap is bij de bestaande process discovery plug-ins en dat de respondenten ook nood 

hebben aan een tool waar eventlogs in kunnen bewerkt worden [18]. 

Bose en Van der Aalst zijn van mening dat bij ongestructureerde processen en onvolledige eventlogs 

het beter is om de log eerst te inspecteren omdat het te ambitieus is om direct een procesmodel op 

te stellen [3]. 

De ontwikkelaars van het fuzzy algoritme geven aan dat de techniek vaak resultaten oplevert waarbij 

de gebruiker niet verstaat hoe deze is ontstaan. “… it often generates results for which the user cannot 

understand how they came to be” [27]. 

Om na te gaan of dit gebrek effectief een probleem is, werd er beslist om dit probleem met de 

bestaande process discovery tools aan de hand van een onderzoek te verifiëren. In dit onderzoek werd 

ten eerste de Heuristics miner en Fuzzy miner getest. Volgens de survey uitgevoerd door Claes en Poels 

bleken dit toen twee van de meest gebruikte process discovery technieken [18]. Om objectieve en 

subjectieve informatie te verzamelen, werden vragen gesteld over een procesmodel, een eenvoudige 

en complexe eventlog en vooral over het verband tussen het procesmodel en de eventlog. De 

respondent werd uitgenodigd om de vragen op te lossen aan de hand van de geïmplementeerde plug-

ins en de standaard log inspector in ProM 6.  
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Ook de discovery techniek gebruikt in het programma Disco werd getest aan de hand van enkele 

vragen rond een complexe eventlog. De aanpak en de resultaten van dit onderzoek wordt besproken 

in hoofdstuk 4. Identificeren van het probleem. 

De tweede stap is het definiëren van de doelstellingen waaraan de oplossing voor dit probleem moet 

voldoen. “Infer the objectives of a solution from the problem definition and knowledge of what is 

possible and feasible.” [6]. Hierbij definiëren we kwalitatieve doelstellingen. Kwalitatieve 

doelstellingen zijn beschrijvingen over de manier waarop een nieuw artefact verwacht wordt om de 

oplossing voor het probleem te ondersteunen. Een doelstelling die hier kan naar voorgebracht worden 

is dat de oplossing moet helpen om de transparantie bij huidige process discovery tools beter te 

maken. Dit is echter weinig concreet. De manier waarop een nieuw artefact de oplossing voor dit 

probleem zal ondersteunen is door het verband tussen de eventlog en het ontdekte procesmodel meer 

visueel te maken. Meer informatie over de oplossing die in deze masterproef naar voorgebracht wordt, 

wordt in de derde stap van de design science onderzoeksmethodologie besproken. 

De derde stap is de kern van design science. De oplossing, een nieuwe process mining plug-in, wordt 

ontworpen en geïmplementeerd. In hoofdstuk 5 wordt het concept van de Case miner en zijn 

componenten uitgebreid besproken. Ook de implementatie wordt toegelicht. Er werd gekozen voor 

de implementatie van de plug-in in het ProM-framework. 

In het kader van de demonstratie stap wordt er nagegaan of de Case miner effectief het gestelde 

probleem kan oplossen. Er moet getest worden of de plug-in effectief transparanter is dan de huidige 

process discovery tools. “Demonstrate the use of the artifact to solve one or more instances of the 

problem.”[28]. In het tweede deel van het uitgevoerde onderzoek werden er vragen gesteld met als 

doel om het concept van de Case miner te valideren. Er werd hier getest naar de perceived usefulness 

van de voorgestelde oplossing volgens het model van Moody [29]. De aanpak en resultaten van dit 

deel van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 6.1 

De voorlaatste stap is het evalueren van de Case miner. In het onderzoek werd kort het concept van 

de plug-in geëvalueerd. Er werd ook gepeild naar de relevantie van de nieuwe tool. Een minimum 

voorwaarde van relevantie is de noviteit van de oplossing. Een tool met dezelfde functionaliteit is niet 

te vinden in het huidige spectrum van process mining tools. Enkele kritische bemerkingen over de 

geïmplementeerde plug-in zijn te vinden in hoofdstuk 6.2. Een volledige evaluatie van de 

geïmplementeerde plug-in door de gebruiker is een noodzakelijke stap in het design science proces, 

maar deze ligt niet binnen de scope van deze masterproef. 
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4. IDENTIFICEREN VAN HET PROBLEEM 
De eerste stap in de onderzoeksmethodologie van design science is het onderzoeken van het 

probleem. Dit probleem bevindt zich voornamelijk bij de huidige process discovery technieken. Deze 

technieken zijn een soort van process mining technieken die procesmodellen genereren op basis van 

eventlogs. Het probleem bevindt zich voornamelijk bij de huidige process discovery tools. Zij vertonen 

een gebrek aan transparantie.  Hiermee wordt bedoeld dat het voor de gebruikers van deze technieken 

niet altijd duidelijk is hoe het procesmodel ontstaat uit de eventlogs. 

Een van de gebreken van de huidige literatuur is dat: “Most design papers present a solution to a 

problem but neither validate this solution nor investigate the problems that can be solved by this 

solution” [30]. Daarom werd in het kader van deze masterproef een academisch onderzoek uitgevoerd. 

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel werd de hypothese getest, die 

beweert dat er een gebrek aan transparantie is bij de huidige process discovery technieken. In het 

tweede deel van het onderzoek volgde een evaluatie van het concept van de Case miner. Hier 

bespreken we het eerste deel van dit onderzoek en worden enkele process discovery tools getest. Op 

die manier onderzoeken we het verband tussen de eventlog en de representatie van het procesmodel. 

Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te vinden op onderstaande vragen en deelvragen:  

 Is er een gebrek aan transparantie bij de huidige process discovery tools? 

o Zijn er onduidelijkheden over het verband tussen de eventlog en het procesmodel dat 

eruit ontstaat? 

o Kunnen experts in process mining de reden aanhalen voor deze onduidelijkheden? 

 Is dit gebrek aan transparantie effectief een probleem? 

 

In het volgende deel worden eerst de aanpak van het onderzoek besproken. Vervolgens geven we een 

overzicht van de gestelde vragen en de verwerking van de antwoorden.  

4.1 Aanpak 
Voor het afnemen van dit onderzoek werd er besloten om een uitgebreide vragenlijst op te stellen. 

Deze vragenlijst werd naar personen gestuurd die reeds vertrouwd zijn met het process mining 

domein. Deze huidige gebruikers van process mining technieken zijn voornamelijk academici, maar 

ook consultants en managers die het bedrijfsproces trachten in kaart te brengen. In het kader van dit 

onderzoek hebben we gekozen voor het contacteren van experts in process mining uit de overweging 

betere inzichten te verkrijgen in de problemen met de huidige discovery tools. Door het feit dat deze 

personen reeds vertrouwd zijn met de geteste tools en concepten, konden er gerichtere vragen gesteld 

worden. Deze experts werden via e-mail uitgedaagd om de enquête in te vullen. Het onderzoek werd 
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opgesteld in het Engels gezien de meeste experten in dit domein deze taal beheersen en om de pool 

van mogelijke kandidaten uit te breiden. De survey werd om praktische redenen verspreid in de vorm 

van een online enquête1.  

De link van de enquête werd gestuurd naar 89 experten binnen het domein van process mining. Initieel 

zijn er 26 mensen gestart met het onderzoek. Helaas bleek de inspanning om het onderzoek op te 

lossen echter te groot en uiteindelijk hebben maar 3 respondenten het onderzoek vervolledigd. De 

oorzaak van de tegenvallende respons is drieledig. Ten eerste werden de geënquêteerden in het 

onderzoek gevraagd om een eventlog te openen aan de hand van het programma ProM 6. Hoewel er 

verondersteld kan worden dat de personen uit de maillijst vertrouwd zijn met het onderwerp van 

process mining, kan het zijn dat ze het benodigde programma ProM niet ter hun beschikking hadden. 

Op het punt dat de respondenten gevraagd werden om de vragen op te lossen met behulp van dit 

programma haakten velen af. Dit kunnen we toewijzen aan het feit dat ze, ofwel het programma niet 

op hun computer hadden staan, of omdat het openen van een ander programma relatief veel moeite 

en tijd vergt van de respondent. De derde reden kunnen we toewijzen aan de tijdsdruk, waardoor het 

maar mogelijk was om het onderzoek gedurende twee weken te laten lopen. 

Hieronder werden enkel de resultaten besproken van de respondenten die het onderzoek volledig 

hadden uitgevoerd. 

Hoewel het aantal volledig ingevulde enquêtes beperkt was, gaven de drie respondenten aan een 

uitstekende kennis in process mining te bezitten. De respondenten kunnen dus  als experten in het 

process mining domein beschouwd (figuur 10). De respondenten  gaven ook aan een eerder goede tot 

uitstekende expertise te hebben in ProM en Disco. Deze factoren zorgen er toch voor dat we nog 

waardevolle inzichten konden onttrekken op basis van het onderzoek. Deze inzichten zijn echter niet 

zonder verder onderzoek te veralgemenen naar alle gebruikers van process mining. 

                                                           
1 Zie http://www.surveygizmo.com/s3/1636781/8c8abf135f3a 
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Figuur 10: Expertise van volledig ingevulde respondenten 

4.2 Gegevensverwerking 
In ons onderzoek  werden er drie process discovery tools getest: De Heuristics miner, de Fuzzy miner 

en de discovery techniek die gebruikt wordt in het programma Disco. Per respondent werden slechts 

twee van de drie discovery tools getest om de duur van het onderzoek te beperken. In de inleidende 

vragen moest de respondent aangeven of hij/zij liever de Fuzzy miner of de Heuristics miner gebruikt. 

Het onderzoek bestond dan voor die respondent uit de evaluatie van de Fuzzy miner óf de Heuristics 

miner, afhankelijk van de gekozen miner in de inleidende vragende. Vervolgens werd de discovery 

techniek in Disco geëvalueerd. 

4.2.1 ProM: Heuristics miner of Fuzzy miner 

Bij het begin van ons onderzoek gaven twee van de drie respondenten aan liefst de Heuristics miner 

te gebruiken, de andere respondent gaf de Fuzzy miner aan. Dezelfde vragen werden gesteld ter 

evaluatie van de Fuzzy miner en de Heuristics miner.  

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Heuristics miner Heuristics miner Fuzzy miner 

 

Vervolgens werd de respondent uitgenodigd om ProM 6 te openen. Aan de hand van de gekozen miner 

en de standaard log inspector in ProM moesten de respondenten trachten de eerste set van vragen te 

beantwoorden. 

De discovery tools werden getest op basis van twee eventlogs, een eenvoudige en een complexere. De  

antwoorden aangaande de vragen over de eenvoudige eventlog zouden intuïtief duidelijk moeten zijn 

door het inspecteren van de cases in de eventlog. Het begrip intuïtief kan hierbij omschreven worden 

als het vermogen tot snel en scherp inzicht. Bij het beantwoorden van dezelfde vragen op een 

complexere eventlog wordt het duideljik dat deze vragen niet meer te beantwoorden zijn door het 

inspecteren van de eventlog. Dit komt omdat  deze log te groot is. Het antwoord is ook niet te vinden 
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aan de hand van de discovery tools die aangeboden worden. We testen of de respondenten kunnen 

zien welke cases er wel of niet werden opgenomen in de gegenereerde procesmodellen. Vervolgens 

werd er subjectief gepeild naar de oorzaak die de respondent zou aangeven voor het ontbreken van 

cases in het procesmodel. 

4.2.1.1 Eenvoudige eventlog 

Deze eenvoudige eventlog bevat slechts drie cases (tabel 2). 

Cases Trace 

Case 1.0 A-B-C-D 

Case 2.0 A-C-B-D 

Case 3.0 A-E-D 

Tabel 2: Eenvoudige eventlog getest in onderzoek 

Het procesmodel dat uit dit eventlog opgesteld wordt in de Heuristics miner en de Fuzzy miner, op 

basis van de standaard parameters, worden respectievelijk weergegeven in figuur 11 en figuur 12.  

 

Figuur 11: Heuristics net met annotations op basis van een eenvoudige eventlog 
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Figuur 12: Fuzzy model op basis van eenvoudige eventlog 

Deze afbeeldingen werden ook aan de respondent meegegeven in het onderzoek. Zo zien de 

respondenten het scherm dat ze zouden moeten bekomen aan de hand van hun miner naar keuze. 

Deze manier van onderzoeken maakt het vergelijken van de antwoorden mogelijk. Zonder het 

weergeven van dit procesmodel zou het bij de analyse niet meer mogelijk zijn geweest om te 

achterhalen of de respondent in zijn antwoorden wel het juiste procesmodel beoordeeld heeft.  

Er werden in totaal vijf vragen aan de respondenten gesteld omtrent het verband tussen de eventlog 

en het bekomen procesmodel. 
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Deze tabel geeft een overzicht van de antwoorden die op deze vragen gegeven werden. 

Het verschil in de antwoorden van de respondenten bij vraag 2 wordt verklaard door het concept 

concurrency. Twee activiteiten zijn concurrent als ze gelijktijdig in het bedrijfsproces optreden [1]. In 

deze eventlog betekent dat als activiteit B in het proces uitgevoerd wordt, activiteit A gelijktijdig in het 

proces zal uitgevoerd worden (of omgekeerd). 

Respondent  1 en 3 hebben gekeken of alle events die bij de drie cases horen weergegeven werden in 

het procesmodel. Aan de hand van getallen in de nodes van de activiteiten kunnen we immers zien dat 

de activiteiten B en C dubbel zoveel voorkomen als activiteit E (zie figuur 11 en figuur 12), ondanks dat 

er maar drie cases in de eventlog voorkomen. Alle events uit de eventlog worden dus in het model 

gemodelleerd. Respondent 2 merkte echter op dat de concurrency van activiteit B en C door het model 

niet expliciet gemodelleerd werd. Respondent 2 haalde dit ook aan wanneer er vervolgens gevraagd 

werd naar de reden achter het feit dat niet alle cases uit de eventlog zichtbaar zijn in het resulterende 

model. 

4.2.1.2 Meer complexe eventlog 

Dezelfde vragen werden op een analoge wijze gesteld voor een meer complexe eventlog 

repairExample.xes [5]. De eventlog die hier onderzocht werd bestaat uit 1104 cases. De respondenten 

beantwoordden deze vragen aan de hand van dezelfde miner die ze toegewezen kregen bij de 

eenvoudige eventlog. 

 

Vraag Respondent 1: HM Respondent 2: HM Respondent 3: FM 

Q1 Ja Nee Ja 

Q2 100% 66% 100% 

Q3 3 3 3 

Q4 N/A Case 1.0; Case 2.0 N/A 

Q5 N/A N/A N/A 

Vraag Respondent 1: HM Respondent 2: HM Respondent 3: FM 

Q1 Nee Nee Nee 

Q2 84% / 76% 

Q3 4 / / 

Q4 / / 10; 1000 

Q5 / / N/A 
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Bij dit deel zagen de respondenten dat niet alle cases worden opgenomen in het procesmodel. 

Respondent 1 indiceert dat 84% van de traces in de logfile volledig worden weergegeven in het model. 

Dit getal is echter de fitness die wordt aangegeven in de visualisatie van de heuristics miner  en stelt 

niet het percentage van traces voor die volledig worden weergegeven in het model. Dit resultaat zou 

erop kunnen wijzen dat de fitness-metriek, die getoond wordt in de heuristics miner, niet goed 

begrepen wordt door process mining gebruikers. Helaas kunnen we door het te lage aantal 

respondenten deze conclusie niet doortrekken naar de gehele populatie zonder verder onderzoek.  

Door de lage antwoordgraad zien we dat onze vragen zeer moeilijk te beantwoorden zijn op basis van 

de bestaande plug-ins. Dit zou erop kunnen wijzen dat het bij deze discovery tools moeilijk is om het 

verband tussen de eventlog en het resulterende procesmodel te ontdekken. Het is een feit dat de 

respondenten bij de eenvoudige eventlog de vraag over het aantal case varianten juist hadden 

beantwoord (en dus juist hadden begrepen), maar vervolgens bij de complexe eventlog dit niet konden 

achterhalen. 

Het volgende deel van het onderzoek over ProM tracht te onderzoeken wat de relevantie is van het 

probleem met transparantie in de process discovery technieken. 

4.2.1.3 Evaluatie van vragen 

Na het invullen van de vorige vragen werd er werd vervolgens aan de respondenten gevraagd, hoe 

moeilijk zij het vonden om de vragen rond de eenvoudige en complexe logfile op te lossen. Hierbij 

waren mogelijkheden: 1=Zeer gemakkelijk; 2=Gemakkelijk; 3=Eerder gemakkelijk; 4=Eerder moeilijk; 

5=Moeilijk; 6=Zeer moeilijk.  

Uit de antwoorden konden we afleiden dat alle drie de respondenten het aanzienlijk moeilijker vonden 

om de vragen te beantwoorden bij de complexe eventlog ten opzichte van de eenvoudige eventlog. 

Om te testen of dit verschil significant is, zijn er echter te weinig respondenten.  
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Ook werd er gevraagd hoe belangrijk de informatie van de antwoorden op die vragen is voor het 

begrijpen van het bedrijfsproces. Dit geeft aan dat indien er een gebrek is aan transparantie in de 

huidige process mining tools, of dit gebrek al dan niet ook een probleem is. 

 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Belangrijk Zeer belangrijk Belangrijk 

 

De experts in process mining gaven aan dat de antwoorden op de gestelde vragen in dit onderzoek 

belangrijk tot zeer belangrijk zijn om het ontstaan van het procesmodel uit de eventlog te kunnen 

verklaren. 

4.2.2 Disco 

Naast het programma ProM werd ook Disco getest. Dit programma werd getest aan de hand van 

afbeeldingen in plaats van de gebruiker de tool te laten openen zoals bij het testen van de Heuristics 

miner en de Fuzzy miner. Dit werd beslist uit de overweging om het onderzoek niet te uitgebreid te 

maken. De twee gestelde vragen peilen naar het inzicht van de respondent in het procesmodel 

gegenereerd door Disco. De eventlog die hiervoor gebruikt werd is de complexe eventlog 

repairExample.xes. Deze werd ook gebruikt werd om de Fuzzy miner of Heuristics miner te testen. 

 

Figuur 13: Procesmodel dat ontdekt wordt door Disco op hoogste niveau van detail 
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Op figuur 13 zien we dat de activiteit ‘analyze defect’ 1104 keer wordt uitgevoerd. Dit is ook het aantal 

instanties van het proces. Vervolgens zien we dat het aantal pijlen dat vertrekt uit deze activiteit gelijk 

is aan 1486(= 421 + 537 + 528) procesinstanties. Dit kan twee mogelijke oorzaken hebben. Ten eerste 

kan dit zijn doordat er parallelle paden zijn in het proces die niet door deze notatie wordt weergegeven, 

of doordat er een pijl ontbreekt die van de andere activiteiten terugkeert naar ‘Analyze defect’. Aan 

de hand van een open vragen hebben we getest of de respondenten de oorzaken kunnen achterhalen.  

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Parallellism Backwards arcs back to 'Analyse defect' that 

are not shown  because there is a threshold on 

the frequency of arcs to show.  

In some cases more than one of 

the following three activities 

are executed (OR split). 

 

Aan de bovenstaande tabel kunnen we zien dat de respondenten de juiste oorzaken aangeven om dit 

fenomeen te verklaren. 

 Om bij de process discovery techniek in Disco het verband tussen de eventlog en het resulterend 

procesmodel te testen werd er een bepaalde case variant uit de logfile verwijderd. Deze case variant 

bestond uit twaalf cases. Vervolgens kreeg de respondent drie afbeeldingen te zien van 

procesmodellen waaruit telkens een verschillende trace met twaalf cases uit de eventlog was 

verwijderd. De respondent werd gevraagd om aan te geven welk van de drie procesmodellen de juiste 

is. Respondent 1 was de enige van de drie die de juiste afbeelding aangaf, echter met zo weinig 

respondenten is het moeilijk om na te gaan of dit aan een goede gok ligt of aan het juist beantwoorden 

van de vraag. Respondent 2 duidde de antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan en de derde respondent 

antwoordde fout. Uit deze vraag is het dus moeilijk om bepaalde inzichten te onttrekken.  

4.3 Conclusies 
Uit bovenstaande delen kunnen we besluiten dat er moeilijkheden zijn bij het beantwoorden van de 

vragen over het verband tussen de eventlog en het procesmodel. Er wordt aangegeven dat dit verband 

moeilijker te ontdekken wordt bij een complexere eventlog . De respondenten geven ook aan dat 

informatie over dit verband belangrijk is om het ontstaan van het procesmodel te kunnen begrijpen. 

Door het lage aantal respondenten kunnen de bevindingen in dit onderzoek niet veralgemeend 

worden naar alle gebruikers van process discovery tools. Er kan wel al een eerste indicatie worden 

vastgesteld van problemen die voorkomen in verband met de transparantie van huidige process 

discovery technieken.  
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5. ONTWERP EN ONTWIKKELING VAN EEN OPLOSSING: DE CASE MINER 

5.1 Ontwerp 

De Case miner is een nieuwe plug-in die voor deze masterproef ontwikkeld werd in ProM 6 als 

oplossing voor het gebrek aan transparantie bij de huidige process discovery technieken. Het concept 

van deze plug-in wordt hier uitgebreid besproken. 

In figuur 14 ziet men de interface van de Case miner. Deze output werd gegeneerd op basis van de 

eventlog exercise6.xes2. Cases in een eventlog kunnen ingedeeld worden in case varianten op basis 

van hun unieke trace. Een trace is een specifieke volgorde van events die bij een bepaalde case hoort. 

De Case miner deelt de cases in de eventlog onder in verschillende case varianten. Hierbij wordt er 

geen enkele case uit de eventlog weggelaten.  

De varianten worden in de Case miner weergegeven op basis van hoe frequent ze voorkomen in de 

eventlog. Links ziet men een overzicht van de verschillende case varianten. De eventlog in 

exercise6.xes bestaat uit 132 cases die ingedeeld kunnen worden in 6 verschillende varianten. De 

eerste variant bestaat uit 48 cases (≈36% van de cases in de eventlog). 

Rechtsboven kan men de trace zien die bij de laatst geselecteerde variant hoort. In deze figuur is dat 

variant 1. 

 

Figuur 14: Case miner 

                                                           
2 Deze eventlog kan gevonden worden bij de voorbeeldlogfiles op de website van process mining [40] 
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De interface van de Case miner laat het selecteren van de varianten toe. Op basis van deze selectie 

wordt dan het resulterende procesmodel rechtsonder ‘ontdekt’. In het overzicht van de varianten 

wordt er geen enkele case weggelaten. Op die manier is het mogelijk om een procesmodel weer te 

geven dat alle informatie over de activiteiten in het proces opneemt. Hierbij wordt infrequent gedrag 

niet beschouwd als ruis. Dit is in tegenstelling tot andere process discovery technieken, waarbij op 

basis van heuristieken en drempelwaarden bepaald gedrag geclassificeerd wordt als ruis. Deze ‘ruis’ 

wordt dan niet opgenomen in de weergave van hun procesmodel. 

Het case miner algoritme gebruikt geen heuristieken of drempelwaarden om te bepalen welke 

informatie als ruis beschouwd wordt. Het filteren van de eventlog, en dus het bepalen van wat precies 

ruis is wordt aan de gebruiker overgelaten. De filtering van de eventlog wordt zichtbaar gemaakt door 

de visualisatie van de case varianten. De Case miner tracht op deze manier bij te dragen aan de 

transparantie in process discovery door het verband tussen het procesmodel en de eventlog meer 

zichtbaar te maken. 

Naast het zichtbaar maken van de filtering, is de aanpasbaarheid van de filtering ook een zeer 

belangrijke component van de case miner. De gebruiker wordt hierbij maximaal ondersteund worden 

om de data naar zijn wensen te filteren.  

 

Figuur 15: Kadering van Case miner 
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Figuur 15 toont de verschillende componenten die moeten doorlopen worden om het procesmodel in 

de Case miner tot stand te brengen. Deze structuur is een goed kader om formele definities en 

bestaande literatuur over deze componenten te bespreken. Logbestanden vormen de basis voor 

process mining, deze zijn dan ook de input voor de Case miner. Deze worden hier dan eerst uitgebreid 

besproken. Deze logbestanden worden gebruikt als basis om alle cases in te delen in case varianten. 

De varianten worden gesorteerd volgens hun frequentie in de eventlog. Een nieuwe eventlog kan 

opgesteld worden op basis van de selectie van varianten uit de initiële eventlog. Deze nieuwe 

logbestanden vormen de basis voor het trace alignment algoritme [3]. Dit algoritme ordent de 

activiteiten van de varianten en probeert een zo goed mogelijk uitgelijnde matrix terug te geven, 

waarbij gelijknamige activiteiten samengevoegd worden in dezelfde kolom. Het resultaat van de trace 

alignment is een matrix waarbij elke rij van de matrix een unique trace in de logfile voorstelt. Elke 

kolom in deze matrix bestaat uit één activiteit, echter een activiteit kan in meerdere kolommen 

voorkomen. In figuur 16 wordt de trace alignment matrix weergegeven die bekomen wordt op basis 

van exercise6.xes. De activiteiten in deze matrix worden met letters gecodeerd om de leesbaarheid 

van de matrix te verhogen. Dit wordt in meer detail uitgelegd onder punt 5.1.2: Trace alignment. 

 

Figuur 16: Trace alignment matrix voor exercise6.xes 

Deze matrix is de input voor het sub-process decomposition algoritme [31]. In de matrix wordt er naar 

een specifiek patroon (sequentie, keuze, loop of parallelisme) tussen de verschillende activiteiten 

gezocht. Onder 5.1.3 Sub-proces decomposition worden voorbeelden van deze patronen gegeven. 

Vervolgens wordt de matrix ingedeeld in deelmatrices volgens dit patroon. Deze deelmatrices stellen 

sub-processen voor en worden ook building blocks van het proces genoemd. Als de decompositie in 

deelmatrices gebeurd is, wordt er in elk van deze deelmatrices recursief naar nieuwe patronen gezocht 

totdat alle sub-processen ingedeeld zijn tot op het niveau van een activiteit. Dit kan voorgesteld 

worden als een tree van building blocks. De boom die hierbij opgesteld wordt kan weergegeven 

worden zoals in figuur 17. 
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Figuur 17: Boom van building blocks opgesteld door decompositie algoritme 

Deze boom is een alternatieve representatie van een procesmodel en vormt de basis voor het bouwen 

van een Business Process Modeling Notation (BPMN) procesmodel. Dit procesmodel wordt 

weergegeven in de Case miner. Hier kan de gebruiker de selectie van varianten aanpassen en 

vervolgens het procesmodel updaten.  

In de volgende onderdelen worden nu één voor één de stappen van het algoritme in meer detail 

besproken. 
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5.1.1 Eventlogs 

Informatiesystemen worden meer en meer gebruikt als ondersteuning van de processen in 

organisaties. Veel van die informatiesystemen registreren gebeurtenissen in het proces en slaan deze 

op in eventlogs [16]. Het uitvoeren van een instantie van het proces wil zeggen dat het bedrijfsproces 

in kwestie éénmaal volledig wordt uitgevoerd, dit wordt ook een case genoemd.  

Eventlogs kunnen omschreven worden als het registreren van de uitvoering van activiteiten bij het 

uitvoeren van een case. Deze logbestanden vormen de basis voor process mining en zijn dus ook de 

input voor de nieuwe process mining plug-in, de Case miner. Aan de hand van de data in de eventlogs 

kunnen processen geanalyseerd en ook gemodelleerd worden.  

Informatiesystemen die in organisaties worden gebruikt om het bedrijfsproces te ondersteunen, 

noemen we ook Process Aware Information Systems (PAISs). Eventlogs kunnen opgesteld worden uit 

verscheidene bronnen, maar PAIS maken hier een heel belangrijk deel van uit. We bespreken eerst 

deze IT-pakketten die de processen in organisaties ondersteunen. Vervolgens wordt een eventlog 

algemeen en formeel gedefinieerd. Ten slotte bespreken we de structuur van eventlogs de huidige 

standaard formaat van process mining eventlogs, met name de eXtensible Event Stream (XES). 

Een Process-Aware Information System (PAIS) wordt omschreven als een softwaresysteem dat de 

operationele processen met betrekking tot de mensen, applicaties en bronnen van informatie beheert 

en uitvoert op basis van procesmodellen [32]. De drie perspectieven van process mining worden dus 

ondersteund door PAISs [33]. Operationele processen noemt men ook workflow processen. De 

procesmodellen worden weergegeven in een grafische modelleringstaal zoals bijvoorbeeld BPMN. Een 

belangrijke eigenschap van PAIS is dat ze ‘process-aware’ zijn. Dit wil zeggen dat hieronder enkel 

softwaresystemen vallen die aangestuurd worden op basis van een expliciete weergave van het 

proces. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld programma’s die een bepaalde taak in het proces 

ondersteunen. Voorbeelden van PAISs zijn WorkFlow Management (WFM) sytemen en Business 

Process Management (BPM) systemen [2]. Als het bedrijfsproces ondersteund wordt door workflow 

management systemen, wordt process mining soms ook workflow mining genoemd. 

Tabel 3 toont een vereenvoudigde representatie van een eventlog. Als men het control-flow 

perspectief en het organisatieperspectief op basis van process mining hieruit wil onttrekken worden 

de modellen bekomen die in figuur 2 getoond worden. 
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Case id. Naam 
activiteit 

Resource 

1 A John 
 B Mike 
 C John 
 D Pete 

2 A John 
 C Mike 
 B John 
 D Pete 

3 A Sue 
 B Carol 
 C Sue 
 D Pete 

4 A Sue 
 C Carol 
 B Sue 
 D Pete 

5 A Sue 
 E Clare 
 D Clare 

Tabel 3: Voorbeeld eventlog 

Deze eventlog bevat data die hoort bij één proces. Elke rij in deze tabel is een geregistreerd event uit 

dat proces en wordt geïdentificeerd aan de hand van een event id., deze wordt hier niet weergegeven 

in de tabel. Een eventlog moet aan enkele voorwaarden voldoen [1]. Ten eerste moet elke event naar 

een instantie van het proces verwijzen. Een procesinstantie wordt ook een case genoemd en kan 

geïdentificeerd worden aan de hand van de case id. Ten tweede moet elke event ook gerelateerd zijn 

aan een activiteit. De events worden eerst geordend per case en binnenin een case worden ze 

geordend volgens volgorde van voorkomen. De events worden dus per case chronologisch geordend. 

De case id. en de naam van de activiteit vormen de minimale basis om process mining uit te voeren. 

Deze informatie kan aangevuld worden met vele andere attributen, zoals bijvoorbeeld een timestamp, 

informatie over resources, het type van transacties, etc. In tabel 3 werd de eventlog aangevuld met 

informatie over de resources, dit zijn de personen waardoor de activiteiten werden uitgevoerd. 

Hierdoor kan het ontdekte procesmodel aangevuld worden met het organisatieperspectief. 

Bij process mining worden de events vaak aangevuld met een timestamp. Op die manier kan 

bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd van het proces berekend worden, of de wachttijd tussen 

twee activiteiten. De eventlog kan vereenvoudigd weergegeven worden door het indelen van de cases 

in case varianten. Een case variant is opgebouwd uit cases die dezelfde trace hebben. Een trace is een 

specifieke volgorde van activiteiten zoals deze voorkomen in de eventlog. Op deze manier kan de 

vereenvoudigde eventlog weergegeven worden als in tabel 4. 
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Case 

variant 

Aantal keer 

voorkomen 

Trace 

1 2 ABCD 

2 2 ACBD 

3 1 AED 

Tabel 4: Eventlog ingedeeld in case varianten 

Een eventlog en een trace kunnen hierbij formeel gedefinieerd worden. Op deze definitie wordt er 

later bij het introduceren van de verschillende componenten van de Case miner verder op 

voortgebouwd. 

Definitie 1. (Eventlog, trace) Stel dat ∑  een verzameling van activiteiten is. Dan is ∑  +
 de verzameling 

van alle niet-lege eindige opeenvolgingen van activiteiten uit ∑. Elke T ϵ ∑  +
  is een mogelijke trace. Een 

eventlog ℒ wordt dan gedefinieerd als een multi-set van traces [3]. 

Zo kunnen we voor de eventlog in tabel 3 stellen dat de set van activiteiten ∑ = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸} is en 

dat de eventlog ℒ1 = [〈𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷〉2, 〈𝐴, 𝐶, 𝐵, 𝐷〉2, 〈𝐴, 𝐸, 𝐷〉]  vijf instanties van het geobserveerde 

proces beschrijft. Hierbij zijn er drie unieke traces of case varianten. 

Bij de update naar huidige versie van ProM werd er een nieuw eventlog formaat geïntroduceerd. Dit 

is het eXtensible Event Stream (XES) formaat. Het tracht enkele problemen van het vorige formaat 

MXML te verbeteren. De structuur van een eventlog wordt weergegeven in het XES meta model in 

figuur 18 [34]. 
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Figuur 18: XES Meta Model 

De elementen log, trace en event bepalen de structuur van het document. De eventlog bestaat uit een 

multi-set van traces die op zijn beurt bestaat uit een opvolging van events. Het element event geeft 

een activiteit van het proces weer. De effectieve informatie over het proces wordt opgeslagen in 

attributen. Elk attribuut wordt geidentificeerd aan de hand van zijn key en is gekenmerkt door zijn 

bepaald type van data. 

De data die de software systemen over de activiteiten in de bedrijfsprocessen registreren, wordt vaak 

opgeslagen in ongestructureerde vorm. Deze informatie is niet direct beschikbaar in het XES formaat. 

XESame is een tool die de eventlog kan opstellen op basis van de data opgeslaan in verschillende 

informatiesystemen. De bedoeling van deze tool is dat de gebruiker niet hoeft te programmeren en 

dat het gebruiksgemak vooropgesteld wordt [19]. 
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5.1.2 Trace alignment 

Trace alignment is een log visualisatie techniek die traces op een bepaalde manier uitlijnt zodat het 

analyseren van eventlogs eenvoudiger wordt. Voor informatie in dit deel wordt er verwezen naar [3]. 

De trace alignment techniek kan gebruikt worden bij het initieel verkennen van een te analyseren 

bedrijfsproces. Ten tweede kan de trace alignment techniek gebruikt worden voor het antwoorden 

van enkele specifieke vragen die opkomen tijdens verdere analyse van het proces. 

Deze techniek valt niet onder de categorie van discovery of conformance checking technieken maar 

tracht wel een aanvulling te zijn voor deze technieken. De auteurs zijn van mening dat bij 

ongestructureerde processen en onvolledige eventlogs het te ambitieus is om direct een procesmodel 

op te stellen “… it is better to carefully inspect the eventlog by grouping and aligning the traces found 

in the eventlog.” [3]. 

De trace alignment techniek werd geïmplementeerd in ProM 6. De visualisatie van de trace alignment 

die hierbij naar voorgebracht wordt, maakt het mogelijk om het algemeen en frequent gedrag te 

observeren en dit te kunnen onderscheiden van het uitzonderlijk gedrag. In figuur 19 wordt de trace 

alignment miner getoond.  

 

Figuur 19: Trace Alignment Viewer voor exercise6.xes 

Om trace alignment formeel te kunnen definiëren worden eerst de standaard bewerkingen met traces 

gedefinieerd. Deze definitie bouwt verder op definitie 1 van een trace en een eventlog [3]. 
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Definitie 2. (Bewerkingen met traces) Als 𝑇 = 𝑇(1)𝑇(2)𝑇(3) … 𝑇(𝑚) 𝜖 ∑  +
  een trace is, dan geldt :  

 |𝑇| = 𝑚 is de lengte van trace T, 

 𝑇(𝑘) is het k-de element van trace T, 

 𝑇𝑘 = 𝑇(1)𝑇(2) … 𝑇(𝑘) is een prefix van T met k-de lengte, 

 ∑  𝑚
 is de verzameling van alle  𝑚-lengte sequences uit de verzameling van activiteiten ∑     [3]. 

Zo wordt het mogelijk om de trace alignment matrix formeel te definiëren [3]. Een voorbeeld van een 

mogelijks bekomen trace alignment matrix werd getoond in figuur 16. 

Definitie 3. (Trace alignment) Trace alignment over een verzameling van traces 𝕋 = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛 } 

wordt gedefinieerd als een functie van de verzameling van traces in 𝕋 op een andere verzameling van 

traces �̅� = {𝑇1̅, 𝑇2
̅̅̅, … , 𝑇3

̅̅̅} waar elke 𝑇�̅� 𝜖 (∑  ∪ {−})+ voor 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 en 

 er is een 𝑚 ∈  ℕ zodat |𝑇1̅| =  |𝑇2
̅̅̅| = . . . =  |𝑇𝑛

̅̅ ̅| = 𝑚, 

 𝑇�̅� is gelijk aan 𝑇𝑖 na het verwijderen van alle gap symbolen ‘−‘, 

 Er is geen 𝑘 𝜖 {1, … , 𝑚} zodat ∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 𝑇�̅�(𝑘) = −. 

Waarbij 𝑚 in bovenstaande definitie de lengte van de alignment is en waarbij 

𝑙𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑚 ≤  𝑙𝑠𝑜𝑚, met 𝑙𝑚𝑎𝑥 = maximum lengte van de traces in 𝕋 en 𝑙𝑠𝑜𝑚 = de som van the lengtes 

van alle traces in 𝕋. De alignment kan dan voorgesteld worden als een rechthoekige matrix 𝒜 =

{𝑎𝑖𝑗} (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚) met ∑  ′ =  ∑  ∪ {−} waarbij ‘−‘ een gap betekent [3]. 

Voor een gegeven verzameling van traces, zijn er vele alignments mogelijk. 

 

Figuur 20: Overzicht van trace alignment met bijhorende plugins 
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Figuur 20 toont het proces dat de eventlog moet doorlopen om de trace alignment visualisatie te 

bekomen. De figuur toont ook de plug-ins die voor dit proces zijn ontwikkeld in ProM 6. Gelijkaardige 

traces worden door de Guide Tree Miner gegroepeerd in clusters volgens het agglomerative 

hierarchical clustering algoritme. Deze miner genereert een guide tree als output. De miner biedt ook 

de mogelijkheid om de clusters van eventlogs op te slaan. Vervolgens wordt de guide tree als input 

gebruikt voor de plug-in Trace Alignment With Guide Tree. De techniek die gebruikt wordt om de traces 

uit te lijnen is de multiple sequence alignment, dit algoritme wordt hier niet uitgelegd maar daarvoor 

wordt er verwezen naar [3]. 

Het resultaat van de trace alignment techniek is de matrix 𝒜 die bij een bepaalde cluster hoort. In 

figuur 19 is de Trace Alignment miner te zien. Het resultaat is een gecodeerde matrix met zes unieke 

traces, die weergegeven wordt in figuur 16. Deze traces overeen met de case varianten in de Case 

miner. Bij het klikken op een trace wordt een overzicht gegeven van de cases die bij deze trace horen 

(figuur 20a). Voor een duidelijkere visualisatie worden de activiteiten door de Trace alignment miner 

gecodeerd. Deze gecodeerde matrix vormt de basis voor het opdelen in sub-processen (3.4. Sub-

process decomposition).  

 

Figuur 19: (a) Cases bijhorende bij een bepaalde trace (b) Encodering van activiteiten 

5.1.3 Sub-process decomposition 

Het algoritme dat na de trace alignment uitgevoerd wordt door de Case miner is gebaseerd op de 

procedure uitgewerkt in de paper [31]. Het decompositie algoritme, dat hieronder beschreven wordt, 

zoekt naar verbanden tussen de activiteiten in de trace alignment matrix en splitst deze matrix volgens 

deze verbanden op in sub-processen. De (deel)matrix van een sub-proces wordt voorgesteld door een 

building block. Het zoekproces wordt herhaald tot alle building blocks herleid zijn tot op het niveau 

van individuele activiteiten. Op die manier wordt er een boomstructuur van van deze building blocks 

gemaakt waarbij elk level een lager niveau van abstractie voorstelt. Deze boom van building blocks 

werd reeds weergegeven in figuur 17. Deze boom en de verbanden tussen de verschillende building 

blocks vormen dan de basis voor het opstellen van het procesmodel (zie 3.5 Procesmodel).  
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De definities van een bedrijfproces en een sub-proces worden hier eerst toegelicht. Vervolgens worden 

building blocks en het opsplitsen van de matrix in de verschillende building blocks gedefinieerd. Het 

algoritme dat de boom van building blocks opstelt wordt gepresenteerd en de verschillende verbanden 

worden verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld.  

Om het algoritme te kunnen plaatsen definiëren de auteurs volgende begrippen [31].  

Definitie 4. (Bedrijfsproces) Een bedrijfsproces bestaat uit het geheel van activiteiten die 

gecoördineerd uitgevoerd worden in een organisatorische en technisch omgeving. Dit geheel van 

activiteiten realiseert een bedrijfsdoel. Elk bedrijfsproces wordt uitgevoerd door één organisatie, maar 

het kan interageren met bedrijfsprocessen die gerealiseerd worden door andere bedrijven [10]. 

Definitie 5. (Sub-proces) Een sub-proces is een afgesloten geheel van bedrijfsactiviteiten die een 

samenhangende bedrijfseenheid vertegenwoordigen. Sub-processes hebben elk hun eigen 

eigenschappen en doelen, maar ze dragen ook bij aan het bereiken van het algemene procesdoel. Een 

sub-proces is ook een proces en kan zo klein gaan tot op het niveau van een activiteit. 

Een proces kan ingedeeld worden in meerdere sub-processen volgens vier workflow patronen: 

Sequentie, keuze (XOR of OR), parallelisme en loop [31]. 

De definitie van building blocks en het opdelen in building blocks bouwt verder op definitie 1 van een 

eventlog en definitie 3 van de trace alignment. 

Definitie 6. (Building block en decompositie in building blocks) We definiëren 𝑆 als de verzameling van 

alle sub-processen die het proces 𝑃 omvatten, ℒ is de eventlog met de uitgevoerde process instanties 

van 𝑃, 𝒜 is de matrix onstaan uit de trace alignment van eventlog ℒ en 𝒬 is de verzameling van alle 

sub-matrices van 𝒜 [3].  

𝒬′ wordt gedefinieerd als de verzameling van sub-matrices die de sub-processen van 𝑆 

vertegenwoordigen, zodat 𝒬′ ⊆  𝒬. 

∀ 𝐶𝑖, 𝐶𝑗  𝜖 𝒬′ gelden de volgende formele notaties:  

 een sequentiële relatie tussen twee sub-processen weergegeven door 𝐶𝑖  en  𝐶𝑗𝜖 𝒬′ wordt 

genoteerd als 𝐶𝑗 >′  𝐶𝑗+ 1 

 een keuze verband tussen deze twee sub-processen wordt genoteerd als 𝐶𝑗#′ 𝐶𝑗+ 1 

 een parallelistisch verband tussen deze twee sub-processen wordt genoteerd als 𝐶𝑗||′ 𝐶𝑗+ 1 

 een loop of herhaling over het sub-process 𝐶𝑖  wordt genoteerd als (𝐶𝑗)∗. 

Definieer 𝑠𝑖 ∈ 𝑆 als het proces dat voorgesteld wordt door de matrix 𝐶𝑖𝜖 𝒬′en dat bestaat uit de 

sequentie van sub-processen die voorgesteld worden door 𝐶𝑗, … , 𝐶𝑗+ 𝑘. Dan worden de matrix 𝐶𝑖  en 
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de verzameling {𝐶𝑗, … , 𝐶𝑗+ 𝑘} building blocks genoemd. De sub-processen gerepresenteerd door 

{𝐶𝑗, … , 𝐶𝑗+ 𝑘} zijn gerelateerd met elkaar volgens één manier (sequentie, parallelisme, OR-XOR of de 

loop). 

Zoals reeds vermeld, wordt de trace alignment matrix 𝒜 gebruikt als input van het algoritme. Deze 

wordt omgevormd naar een boom van building blocks. De verschillende zoek-functies in Algoritme 1 

worden hieronder aan de hand van voorbeelden besproken. 

 

Algoritme 1: Bepaal de boom van building blocks [31] 
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Een proces kan ingedeeld worden in meerdere sub-processen volgens de volgende workflow patterns. 

5.1.3.1 Sequence-search 

Twee sub-processen zijn sequentieel als het ene sub-proces direct na het andere voorkomt. 

De sequence-search zoekt of de building block kan opgesplitst worden in sub-processen die sequentieel 

geordend zijn. Als deze search mogelijk is, geeft deze functie een lijst van building blocks van deze sub-

processen terug. Sub-processen die sequentieel geordend zijn worden onderscheiden door activiteiten 

die een volledige kolom bezetten. De trace alignment matrix die bekomen werd in figuur 16 kan 

opgesplitst worden in sequentiële sub-processen. De activiteiten n, d,  g en f zijn activiteiten die in elke 

case in deze building block voorkomen. Deze matrix kan dus ingedeeld worden in 3 building blocks die 

sequentiële sub-processen voorstellen. Deze drie building blocks worden aangeduid aan de hand van 

de rechthoeken op figuur 21. 

 

Figuur 20: Decompositie in sequentiële sub-processen 

5.1.3.2 Loop-search 

Een loop komt voor wanneer een sub-proces herhaald wordt. Het doel van de loop-search is bepalen 

dat de building block een herhaling van sub-processen voorstelt. Als dit zo is, dan is het resultaat van 

deze zoekfunctie één building block die een herhaling voorstelt. In de middelste building block in figuur 

21 komt er geen loop voor aangezien geen enkele activiteit in een of meerdere case varianten 

meerdere malen wordt uitgevoerd. Om een sub-proces te zoeken dat herhaald wordt, is het 

noodzakelijk om eerst de initiële activiteit van dat sub-proces te vinden. Alle activiteiten die meer dan 

eenmaal voorkomen en die niet die initiële activiteiten zijn, worden uit de building block verwijderd. 

In de matrix in figuur 22 worden enkele activiteiten herhaald. We zien duidelijk dat activiteit b en d 

een aantal keer herhaald worden, ook activiteit h en k gebeuren meerdere keren in een case. Activiteit 

f is geen onderdeel van een loop, want hoewel het op meerdere plaatsen voorkomt, wordt het in geen 

enkele case variant meerdere keren opgenomen. Deze activiteit zal daarom via een ander workflow 

pattern ingedeeld worden. 
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Figuur 21: Decompositie in herhaling van sub-processen 

5.1.3.3 XOR/OR-search 

Een keuze verband (XOR of OR) komt voor als sub-processen optionele wegen zijn die het proces kan 

doorlopen. XOR betekent dat het instantie van het proces maar één van de twee keuzeopties kan 

kiezen. OR betekent dat een proces-instantie beide sub-processen kan doorlopen. In de XOR/OR-

search wordt er eerst gezocht of de sub-processen een exclusieve keuze (XOR) voorstellen. Om deze 

sub-processen te bepalen worden er initieel disjuncte sets (of verzamelingen) gecreëerd voor elke rij 

in de building block. De eerste kolom wordt doorlopen, de verzamelingen van de rijen die de activiteit 

uitvoeren (waar er dus geen gap ‘-‘ staat in die kolom) worden samengevoegd. Dit wordt verdergezet 

tot alle kolommen doorlopen zijn. Als er op het einde van deze zoekfunctie meer dan één set bekomen 

wordt, dan stellen deze sets een keuzepunt in het proces voor waar één van de mogelijke paden gaat 

gekozen worden (XOR). Dan worden er building blocks gecreëerd voor elk van de resulterende sets. 

Als er maar één set bekomen wordt, dan wordt er gezocht of de sub-processen een niet-exclusieve 

keuze(OR) voorstellen. Om deze sub-processen te vinden worden er base sequences bepaald. “A base 

sequence is a row of a building block that is nog composed entirely by the join of other rows”. Base 

sequences die gemeenschappelijke activiteiten bevatten behoren tot dezelfde verzameling. De rijen 

van deze verzamelingen vormen de rijen van de nieuwe building blocks die gerelateerd zijn door een 

niet exclusieve keuze (OR). 

Als deze zoekfunctie een resultaat oplevert, is de output van deze functie een lijst van meerdere 

building blocks.  
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De middelste building block die bekomen werd aan de hand van de sequence-search in figuur 21 kan 

opgedeeld worden in sub-processen die een XOR verband hebben (figuur 23). Het proces kan van 

activiteit d (de laatste activiteit uit de eerste sequentie building block) direct naar g gaan of het proces 

kan daartussen eerst andere activiteiten uitvoeren.  

 

Figuur 22: Decompositie in exclusieve keuze (XOR) van sub-processen 

5.1.3.4 Parallelism-search 

Twee sub-processen verlopen parallel als ze deels gelijktijdig gebeuren. De parallelism-search zoekt in 

de building block naar sub-processen die parallel verlopen. Om deze te bepalen, worden er initieel 

disjuncte sets (of verzamelingen) gecreëerd voor elke activiteit in de building block. Elke kolom in de 

te onderzoeken building block stelt dus een disjuncte set voor. Als er in de building block meerdere 

sets zijn die dezelfde activiteit bevatten, worden deze sets samengevoegd. Activiteiten die enkel in één 

set voorkomen worden ook samengevoegd. Als er op het einde van deze zoekfunctie meer dan één 

set overblijft dan stellen deze sets parallelle sub-processen voor. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

de loop-search vóór de zoekfunctie naar parallelismes gebeurt. De activiteiten die volgens een 

herhalingspatroon lopen, zouden er dus al uitgefilterd moeten zijn. 

Figuur 24 toont een building block die kan ingedeeld worden in twee parallelle sub-processen. De 

activiteiten b, c, p en i gebeuren soms voor en soms na activiteit e en j, dit doet vermoeden dat deze 

activiteiten gelijktijdig in het proces kunnen uitgevoerd worden. De activiteit in f in figuur 22 stelt ook 

een parallel sub-proces ten opzichte van de andere activiteiten. 

 

Figuur 23: Decompositie in parallelle sub-processen 
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5.1.3.5 Hidden-Sequence-Search 

Het doel van deze zoekfunctie is om te bepalen of de building block kan ingedeeld worden als een 

volgorde verband analoog aan die die bekomen wordt bij de sequence-search. In dit geval wordt er 

verondersteld dat de sub-processen sequentieel geordend zijn, maar dat dit niet volledig tot uiting is 

gekomen in de traces bij het opstellen van een eventlog. Het algoritme zal mogelijke sequentiële 

verbanden evalueren, door de sequentiële building blocks in te delen in XOR,OR, herhaling of 

parallellisme. De beste oplossing van deze opties wordt gekozen en deze zoekfunctie geeft een lijst 

van sequentiële building blocks weer. 

5.1.3.6 Tree of building blocks 

Telkens er een decompositie in deelmatrices gebeurd is, wordt er in elk van deze deelmatrices recursief 

naar nieuwe patronen gezocht totdat er niet meer in patronen kan ingedeeld worden. Dit betekent 

dat de building block volledig opgesplitst is tot op het niveau van de individuele activiteiten. 

Op deze manier wordt er een boom van building blocks opgesteld. We illustreren dit op basis van de 

building block die in figuur 16 wordt weergegeven. Door het decompositie algoritme wordt een boom 

van building blocks gemaakt. Deze wordt afgebeeld in figuur 17.  
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5.1.4 Procesmodel 

“Procesmodellering is het gestructureerd en schematisch weergeven van hoe een bepaald proces 

wordt uitgevoerd“ [35].Er bestaan verschillende notaties voor het modelleren van bedrijfsprocessen. 

Voor een overzicht en vergelijking van bestaande notaties verwijzen we naar [36]. In deze masterproef 

bespreken we enkel de modelleringstaal Business Process Model and Notation (BPMN). Deze taal 

wordt beheerd door de OMG groep . Het procesmodel in de Case miner wordt weergegeven in BPMN.  

BPMN is recentelijk één van de meest gebruikte procesmodel notaties geworden om bedrijfsprocessen 

te modelleren [1]. In deze notatie wordt een proces weergegeven als het geheel van taken, events en 

de verbanden tussen deze elementen. Een BPMN schema heeft een duidelijk begin en einde.  

We bespreken hier de relevante constructen en beschrijven hoe de Case miner de tree of building 

blocks omzet naar een procesmodel in deze notatie. Een volledig overzicht van alle constructen in de 

BPMN notatie is te vinden in tabel 7.2 uit [37].  

Een BPMN proces is opgemaakt uit BPMN elementen [38]. Hier worden de elementen besproken die 

gerelateerd zijn aan het control-flow perspectief. Het is niet de bedoeling om hierbij een volledig 

overzicht van alle BPMN elementen te bieden. De doelstelling is om de lezer een voldoende overzicht 

te geven van de notatie voor het interpreteren van de BPMN-procesmodellen opgenomen in deze 

masterproef. 

Een BPMN object kan een event, activiteit of gateway zijn. Een gateway kan gedefinieerd worden als 

een construct die logica van de routering van het proces weergeeft. Objecten kunnen met elkaar 

verbonden worden door sequence flows. Enkele objecten worden in tabel 5 weergegeven en 

omschreven [37].  
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Notatie Object Omschrijving 

Event 

 

Start event Duidt de start van een proces aan 

 

End event Duidt het einde van een proces aan 

Activiteit 

 

Taak Een taak is een activiteit op zijn laagste niveau van 

detail 

 

Loop Een taak die herhaaldelijk wordt uitgevoerd 

 

Sub-proces Een sub-proces is een activiteit die samengesteld is uit 

het geheel van activiteiten van een onderliggend 

niveau. 

Gateway 

 

Exclusieve 

gateway 

 Split: Eén van de uitgaande paden wordt gekozen 

 Join: Uitgaand pad begint als 1 van de toekomende 

pijlen in deze gateway een signaal krijgt van het 

einde van de vorige activiteit 

 

Inclusieve 

gateway 

 Split: Eén of meerdere van de uitgaande paden 

worden gekozen 

 
Parallelle 

gateway 

 Split: Creëert parallelle paden in het proces 

 Join: Uitgaand pad begint pas als alle signalen in de 

gateway toegekomen zijn 

Sequence flow 

 
Sequence 

flow 

Geeft de volgorde tussen objecten in een proces 

diagram aan  

Tabel 5: Overzicht van enkele control-flow BPMN elementen 

De tree of building blocks wordt omgezet in BPMN door op het laagste niveau in de taakconstructen 

te creëren voor alle activiteiten. De manier hoe deze taak constructen aan elkaar verbonden worden, 
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is afhankelijk van uit welke zoekfunctie ze ontstaan zijn. Activiteiten of sub-processen ontstaan in de 

sequence-search worden logischerwijze aan elkaar verbonden door een sequence flow. Activiteiten 

ontstaan in de loop-search, worden weergegeven door specifieke attributen in het taak construct. Sub-

processen ontstaan in de loop-search, worden voorgesteld door een terug lopende sequence flow. 

Activiteiten of sub-processen ontstaan in de XOR/OR-search worden respectievelijk weergegeven door 

exclusieve of inclusieve gateways (split en join). Activiteiten of sub-processen ontstaan in de 

parallelism-search tenslotte worden aangeduid door een parallelle gateway.  

Het BPMN procesmodel dat opgesteld wordt op basis van de tree of building blocks in figuur 17 wordt 

hier weergegeven. 

 

 

Figuur 24: BPMN procesmodel exercise6.xes 
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5.2 Ontwikkeling van de Case miner 

De Case miner process discovery techniek die uitgezet werd in 5.1 Ontwerp, werd in het kader van 

deze masterproef geïmplementeerd als plug-in ProM 6. Figuur 26 toont hoe de plug-in terug te vinden 

is in het process mining framework.  

 

Figuur 25: Case miner plug-in in ProM 6 

Een plug-in in ProM wordt geschreven in de programmeertaal Java. De klassenstructuur van de plug-

in wordt hieronder getoond, de implementatiedetails worden hierbij achterwege gelaten (figuur 27). 

 

Figuur 26: Klassenstructuur Case miner plug-in 
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Het implementatieproces van de Case miner bestond uit 5 stappen: 

1. Het creëren van een plug-in in het process mining framework ProM 

2. Het trace alignment algoritme laten uitvoeren en daaruit de trace alignment matrix halen 

3. Het sub-proces decompositie algoritme implementeren 

4. Een BPMN procesmodel opstellen op basis van de boom die opgesteld wordt door het sub-

proces algoritme 

5. De visualisatie van de Case miner creëren en het opstellen van een procesmodel op basis van 

de selectie van varianten mogelijk maken (in deze visualisatie) 

Zoals gezegd werd bij de uiteenzetting van het concept van de Case miner is de input van deze techniek 

een eventlog die omgezet wordt in de visualisatie van de Case miner. In figuur 28 wordt deze 

visualisatie van de Case miner, op basis van exercise6.xes weergegeven. Als de plug-in initieel wordt 

opgestart, worden alle case varianten geïncorporeerd bij het creëren van het procesmodel. In de plug-

in is het mogelijk om te zien uit welke opvolging van activiteiten de case varianten bestaan. Het is 

mogelijk om varianten te selecteren en te deselecteren en het resulterende model opnieuw te 

genereren. 

 

Figuur 27: Visualisatie Case miner op basis van exercise6.xes 

Zo ziet men in figuur 29 dat het model dat gegenereerd wordt als variant 4 niet meer opgenomen 

wordt in de eventlog. Variant 4 wordt rechtsboven in deze figuur getoond. In het resulterend 

procesmodel is het pad dat van de activiteit ‘determine likelihood of claim-complete’ naar de activiteit 

‘end-start’ niet meer weergegeven. 
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Figuur 28: Visualisatie van de Case miner op basis van exercise6.xes zonder variant 4 
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6. EVALUATIE CASE MINER 

6.1 Evaluatie Case miner als oplossing van het gestelde probleem 

Zoals eerder vermeld, werd er in het kader van deze masterproef een academisch onderzoek 

uitgevoerd. In het eerste deel van dit onderzoek werd er een bestaand gebrek aan transparantie bij de 

huidige process discovery technieken in kaart gebracht. Dit werd besproken onder punt 4: 

Identificeren van het probleem. Het tweede deel van het onderzoek houdt het evalueren van het 

concept van de Case miner in. Dit deel wordt hier besproken. Er wordt getest of dat het concept van 

de Case miner effectief een oplossing biedt voor dit gebrek aan transparantie. Eerst wordt de aanpak 

van het onderzoek besproken. Vervolgens geven we een overzicht van de gestelde vragen en de 

verwerking van de antwoorden op deze vragen.  

6.1.1 Aanpak 

Beide delen van het onderzoek werden als één geheel getest aan de hand van een online survey3. Zoals 

uitgezet in sectie 4.1: Aanpak, was de respons van dit onderzoek echter beperkt. Toch werden er drie 

volledige enquêtes geregistreerd, waarbij de respondenten aangaven een uitstekende expertise te 

bezitten in het process mining domein.  

In het tweede deel van het onderzoek werden de respondenten gevraagd om het concept van de Case 

miner te evalueren als mogelijke oplossing voor het probleem, naar voor gebracht in het eerste deel 

van het onderzoek. Dit onderzoek, waarbij er naar de mening van process mining experten gevraagd 

wordt, is eerder exploratief of verkennend. 

In dit onderzoek werd een prototype van de Case miner gepresenteerd. Het doel is om de mening van 

process mining experten te bepalen over de ‘perceived usefulness’ van de plug-in [29]. De 

functionaliteiten van de Case miner werden gedemonstreerd aan de hand van een video4 en de 

volgende afbeelding. Ook werd er een woord van uitleg rond de functionaliteiten van de Case miner 

gegeven. 

                                                           
3 Zie http://www.surveygizmo.com/s3/1636781/8c8abf135f3a 
4 Zie http://www.youtube.com/watch?v=fbE8w-6Jjg8 
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Figuur 29: Uitleg functionaliteiten Case miner 

In dit onderzoek werd er gekozen om slechts een prototype naar voor te brengen gezien de 

implementatie van de Case miner nog niet voldoende op punt staat om de gebruiker er zelf mee te 

laten werken. Ook zou de visualisatie de evaluatie van het concept van de Case miner kunnen 

beïnvloeden en bovendien zou dit ook het onderzoek te uitgebreid maken. 

Het doel van dit deel van het onderzoek was om de ‘perceived usefulness’ van de gepresenteerde 

oplossing te onderzoeken volgens Moody’s method evaluation model (MEM) [29]. Dit model, zoals 

getoond in figuur 31, wordt gebruikt voor het evalueren van ontwerpmethodes voor 

informatiesystemen. ‘Perceived usefulness’ wordt door Moody gedefinieerd als: “a person’s subjective 

probability that using a particular system would enhance his or her job performance” [29]. 

Dit betekent dat indien we de plug-in doorgestuurd hadden de respondenten eerder de ‘perceived 

ease of use’ zouden beoordelen, wat hier niet de bedoeling is gezien de visualisatie van de plug-in nog 

niet op punt staat [29]. 
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Figuur 30: Method evaluation model [29] 

6.1.2 Gegevensverwerking 

De ‘perceived usefulness’ van de Case miner werd getest door op een vrij directe manier naar de 

mening van de respondenten te peilen met behulp van onderstaande vragen. Zoals reeds vermeld, 

werd dit onderzoek opgesteld in het Engels gezien de meeste experten in dit domein deze taal 

beheersen en om de pool van mogelijke kandidaten uit te breiden.  

 Q1: In your opinion, how useful is the functionality of this tool with respect to solving 

aforementioned questions? 

De oplossingsmogelijkheden op deze vraag waren: 1=Zeer nutteloos; 2=Nutteloos; 3=Eerder 

nutteloos; 4=Eerder nuttig; 5=Nuttig; 6=Zeer nuttig. 

 

5 5

4

1 2 3

Respondent

Gepercipieerd nut van de Case 
miner
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De respondenten gaven aan de functionaliteit van de Case miner tool eerder nuttig tot zelfs nuttig te 

beoordelen.  

Deze vraag zorgde echter slechts voor een eenzijdig beeld ter evaluatie van het gepercipieerde nut. 

Daarom werd er daaropvolgend ook gepeild naar welke van de besproken eigenschappen van de Case 

miner de respondent het beste vindt. 

Respondent 1 2 3 

De indeling van de cases in case varianten X X X 

Mogelijkheid om case varianten te selecteren om daaruit het resulterend 

procesmodel weer te geven 

X X X 

Overzicht van de case varianten X   

BPMN als procesmodelnotatie   X 

Tabel 6: Selectie van beste eigenschappen van de Case miner 

Ongeacht de mogelijkheid om geen enkele eigenschap aan te duiden, werden er door alle 

respondenten toch steeds meerdere opties aangeduid. De eigenschappen die ze als goed beschouwen 

werd in tabel 6 met een X aangeduid. Hieruit kunnen we afleiden dat vooral het indelen van de cases 

in varianten en het genereren van een procesmodel op basis van een selectie van varianten als beste 

eigenschappen worden beschouwd.  

Tot slot werd er nagegaan of deze tool een oplossing kan bieden bij het gebrek aan transparantie van 

de huidige process discovery technieken. Hierbij werd er gevraagd of de plug-in het beantwoorden van 

de vragen in het eerste deel van het onderzoek gemakkelijker zou kunnen maken en of de Case miner 

een goede aanvulling zou kunnen bieden bij de huidige process mining plug-ins. Beide vragen werden 

door alle respondenten affirmatief beantwoord. 

6.1.3 Conclusie 

Het concept van de Case miner werd in het algemeen door de respondenten van dit onderzoek positief 

beoordeeld. De evaluatie van de Case miner is echter pas compleet als de geïmplementeerde versie 

kan vergeleken worden ten opzichte van de bestaande geïmplementeerde process discovery tools.  

Door het gelimiteerde aantal respondenten mogen de inzichten bekomen in dit onderzoek, niet 

worden doorgetrokken voor de volledige populatie. Toch is het resultaat van deze evaluatie, wel al een 

eerste positieve aanwijzing dat het concept van de Case miner de transparantie bij huidige process 

discovery technieken kan verhogen. 
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6.2 Evaluatie van de kwaliteit van het procesmodel 

De kwaliteit van de resultaten van process discovery technieken kan geëvalueerd worden volgens vier 

dimensies [1]. Deze dimensies zijn fitness, precision, generalization en structure [39]. Bij het 

ontwikkelen van nieuwe technieken moet er gezorgd worden dat deze dimensies in balans zijn [4]. We 

bespreken hier kort deze vier dimensies en hoe ze van toepassing zijn op de Case miner techniek. 

Een model met een goede fitness toont het gedrag zoals dit voorkomt in de eventlog. 

De Case miner techniek laat toe om een fitness te bekomen van 100% als alle case varianten 

geselecteerd zijn. “A model has perfect fitness if all traces in the event log can be replayed by the model 

from beginning to end.” [4]. De dimensie van fitness gaat vaak gepaard met de dimensie van eenvoud. 

Bij het principe van eenvoud geldt dat het meest eenvoudige model dat in staat is het gedrag zoals dit 

voorkomt in de eventlog weer te geven, als beste model aanschouwd mag worden. 

In de Case miner wordt naar het meest eenvoudige model gezocht door de trace alignment techniek 

op te nemen. Figuur 32 is het resultaat van de Case miner techniek op basis van de volledige eventlog 

ℒ1 (5.1.1 Eventlogs), waarbij de trace alignment respectievelijk wel (figuur 32a) al dan niet werd 

uitgevoerd (figuur 32b).  

 

 

Figuur 31: Procesmodel ontdekt door Case miner: a)Trace alignment techniek werd uitgevoerd b) Trace alignment werd niet 

uitgevoerd 

Beide modellen geven een perfecte fitness weer, aangezien alle traces uit de eventlog op het model 

kunnen ‘replayed’ worden. Toch is het eerste procesmodel beter dankzij zijn eenvoud.  

 

a) 

b) 
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Precision of precisie betekent dat het model niet te veel gedrag toelaat. Precisie staat recht tegenover 

generalisatie. Als een model te veel gegeneraliseerd wordt, toont dit model niet enkel het gedrag in 

de eventlog, maar kan het model ook traces voorstellen die niet in de eventlog voorkwamen. Dit noemt 

men underfitting. Wanneer een procesmodel te precies is of te weinig gegeneraliseerd is, geeft dit 

procesmodel een exacte weergave van het gedrag in de eventlog. Dit model laat niet toe om gedrag 

te modelleren dat eventueel niet in deze eventlog voorkwam, maar bijvoorbeeld wel vaak in het 

bedrijfsproces voorkomt. Dit wordt overfitting genoemd. De Case miner zal meer geneigd zijn om aan 

overfitting te doen dan aan underfitting. Als overfitting in het Case miner model voorkomt, kan de 

gebruiker wel de  niet frequente of afwijkende paden uit de selectie van varianten verwijderen om zo 

een meer gegeneraliseerd beeld van het proces te krijgen. 

De laatste dimensie is structuur. Structuur wordt bepaald door de constructen van de modelleringstaal 

[39]. De modelleringstaal van de Case miner laat toe om bepaalde control-flow constructen te 

modelleren, zoals bijvoorbeeld concurrency en keuze punten in het proces. Bij de geteste process 

discovery tools werd duidelijk dat concurrency niet expliciet gemodelleerd werd (Onder 4.2 

Gegevensverwerking). De Case miner laat wel toe om parallelle paden expliciet weer te geven aan de 

hand van gateways. De modellering van de parallelle paden is te zien in figuur 32a  
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7. BESLUIT 

De bijdrage  van deze masterproef is tweeledig.  

Het doel was enerzijds om het gebrek aan transparantie bij huidige discovery technieken in kaart te 

brengen. Hiervoor werd de literatuur rond dit probleem uiteengezet. Op basis daarvan werd er 

besloten om een onderzoek uit te voeren om dit gebrek aan transparantie te verifiëren. Uit dit 

onderzoek konden vervolgens enkele inzichten worden onttrokken. Uiteindelijk bleek ook dat het is 

niet gemakkelijk is om vragen te beantwoorden over het verband tussen een eventlog en het 

resulterende procesmodel. 

De tweede bijdrage was het presenteren van een nieuwe process discovery plug-in als oplossing voor 

het gestelde probleem. Het concept van deze oplossing werd volledig uitgewerkt en vervolgens werd 

de Case miner geïmplementeerd in het process mining framework ProM. Deze implementatie bestond 

uit het programmeren van een algoritme, het opstellen van een procesmodel op basis van dit algoritme 

en een visualisatie die het selecteren van varianten ondersteund.  

Bovendien werd de mening van experten, via een onderzoek, gevraagd om het concept van de Case 

miner te evalueren. Deze beoordeelden het concept van de Case miner positief als mogelijke oplossing 

voor het gestelde probleem. 

De beperkingen bij het uitvoeren van deze masterproef worden hier kort samengevat.  

Ten eerste kunnen de resultaten van het gevoerde onderzoek niet veralgemeend worden om 

conclusies te trekken omtrent alle gebruikers van process discovery tools. De respons is hiervoor te 

beperkt. Dit komt ten eerste doordat het onderzoek slechts gedurende twee weken kon worden 

ingevuld. Een andere reden is dat de benodigde moeite om het onderzoek in te vullen vrij groot is.  

Aangezien het onderzoek gericht was naar experten in process mining, werd er aan de hand van 

enkele open vragen naar de inzichten van deze experten gepeild. Het stellen van open vragen heeft 

als risico dat de individuele antwoorden verkeerd geïnterpreteerd worden. 

Een derde beperking is dat de implementatie van de Case miner niet voldoende op peil was om de 

respondenten de vragen te laten beantwoorden aan de hand van de plug-in.  

Deze beperkingen suggereren enkele aandachtspunten voor verder onderzoek.  

 De implementatie van het Case miner algoritme zou moeten op punt gesteld worden. De 

huidige implementatie van de Case miner is in staat om sequentiële verbanden tussen 

activiteiten te modelleren. Ook exclusieve(XOR) en inclusieve(OR) beslissingspunten kunnen 

gemodelleerd worden. Parallelle paden worden ook herkend en door het algoritme 

weergegeven. Het sub-process decomposition algoritme moet vervolledigd worden door het 
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implementeren van de zoekfuncties die naar hidden-sequences en herhalingen in het proces 

zoeken. 

 De positieve evaluatie van het Case miner concept van de respondenten, geeft aan dat het 

een interessante optie zou zijn om het modelleren van bedrijfsprocessen op basis van de 

selectie van case varianten te implementeren in het programma Disco. 

 De visualisatie van de Case miner zou aangevuld kunnen worden met allerlei 

filtertechnieken, waarbij de gebruiker maximaal ondersteund wordt. 

 De kwaliteit van het bekomen procesmodel in de Case miner wordt in grote mate beïnvloed 

door de kwaliteit van de matrix die bekomen wordt aan de hand van de trace alignment 

techniek. Het zou interessant kunnen zijn om rond de parameters van de trace alignment 

techniek testen uit te voeren om te bepalen welke van deze parameters leiden tot de beste 

trace alignment resultaten. 

Deze masterproef draagt inzichten bij aan de theoretische kennis door een probleem bij bestaande 

process discovery plug-ins naar voor te dragen en dit probleem aan de hand van een academisch 

onderzoek te verifiëren. Het onderzoeken van een probleem en het voordragen van een oplossing 

voor dit probleem werd gekaderd in de design science onderzoeksmethodologie [6]. Deze 

methodologie bleek een goed kader te zijn voor het rapporteren van de ontwikkeling van deze plug-

in.  

In de bespreking van het onderzoek en deze masterproef worden heel wat problemen en 

onduidelijkheden in verband met huidige process mining tools in kaart gebracht. Ook al zijn de 

resultaten van het uitgevoerde onderzoek niet veralgemeend worden voor alle process mining 

gebruikers, biedt deze masterproef toch belangrijke inzichten voor softwareontwikkelaars. 
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