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1. Inleiding 

 

Process discovery is een techniek om vanuit een computerlogboek een procesmodel te 

achterhalen(Van der Aalst, 2008). Een computerlogboek is een bestand waarin events van bepaalde 

computer- en/of bedrijfsprocessen verzameld worden. We veronderstellen dat het mogelijk is om 

events op te nemen zodat elk event refereert naar een activiteit, een duidelijk afgelijnde stap binnen 

een proces, en waarbij elke event deel uitmaakt van een case. Een case is een instantie van een 

proces (Weijters, Van der Aalst & de Medeiros, 2006). 

 

Echter zijn deze logboeken zelden aanwezig in een onderneming. Ze worden typisch geconstrueerd 

door software die ondernemingen gebruiken om hun bedrijfsprocessen te monitoren en te 

ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is Audit Trail binnen de SAP ERP software suite (Van der Aalst 

et al., 2003). Aan de hand van de data die in deze logboeken terug te vinden is kunnen processen 

uitgebreid geanalyseerd en gemodelleerd worden. Hierbij is de volgorde van de steeds terugkerende 

gelogde activiteiten van primair belang. Het is duidelijk dat de kwaliteit van een computerlogboek 

veel aandacht vereist wil men goede analyses en waarheidsgetrouwe procesmodellen bekomen.  

 

Process discovery is een onderdeel van process mining, het domein waarbinnen bedrijfsprocessen 

onderzocht en geanalyseerd worden. Process mining is een relatief jong onderzoeksdomein. Het 

vormt een brug tussen data mining enerzijds en business process modeling en analysis anderzijds. 

Naast process discovery omvat process mining ook conformance checking en process enhancement. 

Conformance checking onderzoekt in welke mate een ontwikkeld procesmodel conform is met de 

realiteit zoals voorgesteld in het computerlogboek. Process enhancement daarentegen tracht 

bestaande procesmodellen uit te breiden of te verbeteren aan de hand van nieuwe informatie over 

het desbetreffende proces. 

 

In deze masterproef ligt de nadruk op het eindresultaat van process discovery, namelijk een 

procesmodel. Typisch wordt een procesmodel weergegeven aan de hand van een business process 

modeling language. Dit is een abstracte grafische manier om procesmodellen weer te geven met 

behulp van een vooraf gedefinieerde verzameling van consistente betekenisregels en syntax. Enkele 

voorbeelden van standaardtalen voor procesmodellen zijn Petrinetten, BPMN-modellen en EPC-

flowcharts (Weijters, Van der Aalst & de Medeiros, 2006) (Van der Aalst, 2008). Merk op dat deze 

representaties allemaal uitbreidingen zijn op gerichte grafen. Het doel van dergelijke standaarden is 
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het verduidelijken van procesmodellen voor zowel technische als niet-technische gebruikers. In de 

praktijk is het echter vereist dat gebruikers een voorkennis hebben van deze standaarden, wat doet 

vermoeden dat niet-technische gebruikers nood kunnen hebben aan een meer intuïtieve 

representatie. BPMN voorziet bijvoorbeeld meer dan 50 verschillende grafische elementen in zijn 

specificatie. In de literatuur werd reeds aangehaald dat de complexiteit van een standaard zoals 

BPMN zeker niet onderschat mag worden (Zur Muehlen & Recker, 2008). 

 

In de praktijk is het vaak zo dat bij een groot aantal implementaties van bestaande process discovery 

technieken weinig aandacht wordt besteed aan de grafische representatie van een procesmodel. 

Denk bijvoorbeeld aan ProM, een framework dat door het merendeel van zowel academici als 

mensen uit de praktijk gebruikt wordt om analyses uit te voeren. ProM is platformonafhankelijk en 

volledig gratis. Researchers en ontwikkelaars worden uitgenodigd om bij te dragen aan de creatie 

van nieuwe plug-ins voor het framework. Het framework bevat op het moment van schrijven om en 

bij de 400 verschillende plug-ins. Een groot deel van deze plug-ins bevat specifieke logica om een 

procesmodel op te stellen, vertrekkend van een computerlogboek. Zoals we later in deze thesis 

zullen zien zijn de huidige visualisaties vaak minimaal en onduidelijk. In een recente studie (Claes & 

Poels, 2012) geeft ruim 40% van de ondervraagden aan ProM frequent te gebruiken. Geen enkele 

andere tool scoort zelfs maar de helft van dit aantal. Dit zorgt voor voldoende motivatie om de 

gebrekkige visualisatie te verbeteren.  

 

Voor deze masterproef wordt de grafische representatie van de (Flexible) Heuristics Miner onder de 

loep genomen. Volgens de survey uitgevoerd door Claes en Poels is dit één van de meest gebruikte 

en best gewaardeerde plug-ins. De flexibele variant duidt op een geüpdatete versie aanwezig sinds 

versie 6.0. Deze plug-in werd reeds uitgebreid in de literatuur beschreven (Weijters & Ribeiro, 2011) 

en wordt algemeen ervaren als degelijk (Claes & Poels, 2012). Echter schiet de magere visualisatie 

naar onze mening tekort. Het kan beter; er is nood aan een meer intuïtieve en duidelijke grafische 

representatie. Let op het nuanceverschil tussen intuïtief en duidelijk. Een gangbare definitie van 

intuïtief is het vermogen tot snel en scherp inzicht. Het duidt op een ingeving, een vorm van direct 

weten zonder dit de beredeneren. Het tweede aspect, de duidelijkheid van een procesmodel, tracht 

men te bekomen door het opzettelijk toevoegen van extra informatie of data, waar nodig, om 

verwarring te vermijden. 

 

In het process mining manifesto (Van der Aalst et al., 2011), een belangrijk werk ondersteund door 

meer dan 75 auteurs binnen het domein, worden enkele belangrijke richtlijnen geschetst om 

onderzoekers, ontwikkelaars, wetenschappers en gebruikers te helpen bij hun werk rond process 



3 
 

mining. Door het groot aantal auteurs bezit dit werk een zeer groot draagvlak. Zo geeft richtlijn 5 in 

het manifest aan dat procesmodellen beschouwd moeten worden als betekenisvolle abstracties van 

de realiteit. Elk model afgeleid van een bestaand proces geeft een eigen specifieke weergave van de 

realiteit. Verder wordt opgemerkt dat verschillende stakeholders, gebruikers dus, nood hebben aan 

verschillende representaties. Elk model moet benadrukken wat relevant is voor de desbetreffende 

stakeholders (Becker, Rosemann & von Uthmann, 2000). 

 

In het manifest wordt de vergelijking gemaakt tussen procesmodellen en cartografie. Zo elimineren 

cartografen irrelevante elementen, gebruiken ze kleuren om belangrijke elementen aan te duiden, 

introduceren ze nieuwe markeringen, laten ze diktes van lijnen en groottes van objecten variëren, … 

Dergelijke concepten zorgen voor duidelijkere landkaarten. Dit alles staat in schril contrast met de 

huidige visualisatie van de Heuristics Miner. Hier worden kleur, grootte en extra aanduidingen niet 

ondersteund. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die kunnen zorgen voor meer intuïtieve en 

duidelijke visualisaties. 

 

In deze masterproef worden verschillende domeinen belicht die mogelijks oplossingen kunnen 

bieden voor onze probleemstelling. Het domein van information visualization, bijvoorbeeld, bevat 

veel nuttige aanwijzingen. Dit is de studie van grafische representaties van datastructuren met als 

doel het versterken van de menselijke cognitie. De cognitieve capaciteit van het menselijk brein 

wordt vergroot door visualisaties goed georganiseerd en ondubbelzinnig te houden (Crapo, Waisel, 

Wallace & Willemain, 2000). 

 

Nadat de kritische factoren voor intuïtieve en duidelijke procesmodellen geïdentificeerd zijn, wordt 

een oplossing voorgesteld en geïmplementeerd in het ProM-framework. Er wordt een plug-in 

voorzien die verder bouwt op de huidige grafische representatie van de Heuristics Miner. De laatste, 

maar tevens zeer belangrijke, stap van deze masterproef bestaat eruit onze oplossing op de 

onderzoeksvraag te evalueren (Wieringa & Heerkens, 2006). Heeft de implementatie het gewenste 

effect? Door een empirisch onderzoek bij studenten of willekeurige personen uit te voeren kan 

worden nagegaan in welke mate de voorgestelde oplossing voldoet. Door praktische redenen wordt 

voor de evaluatie enkel met studenten gewerkt. Echter zou dit de verkregen resultaten niet mogen 

beïnvloeden. Wat we zoeken is het verschil tussen de percepties die gecreëerd worden door 

enerzijds de oude en anderzijds de nieuwe grafische representatie, en dit alles binnen een homogene 

groep personen. 
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2. Information visualization 

 

Alvorens het onderzoek naar grafische representaties van datastructuren aan te vatten, zoeken we 

een antwoord op de volgende, essentiële vraag: Waarom moet er nagedacht worden over de 

grafische representatie van datastructuren? Het domein van visual analytics biedt hierop een 

antwoord. Dit domein kan beschreven worden als de wetenschap van het analytisch denken, 

vergemakkelijkt door visuele interfaces (James, Thomas & Cook, 2006). 

 

Grafische representaties vertalen ruwe data in een zichtbare vorm, waarbij bepaalde eigenschappen 

beklemtoond worden en waarbij aan elk object een specifieke betekenis gehecht wordt. Deze 

visualisaties maken het voor de gebruikers gemakkelijker om deze data in zich op te nemen. Door 

representaties te voorzien die het menselijk analytisch denkvermogen versterken, wordt informatie 

immers vlugger en accurater opgenomen (Crapo, Waisel, Wallace & Willemain, 2000). 

 

Eindgebruikers kunnen, zoals reeds onderstreept werd, profiteren van goed uitgedachte visuele 

representaties. In onze zoektocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag loont het zeker de 

moeite om even bij het domein van information visualization stil te staan. Enkele vooraanstaande 

werken worden overlopen, gevolgd door specifieke toepassingen op grafen. 

 

Waaruit bestaat een visuele notatie? Deze vraag is misschien wel een van de belangrijkste die op dit 

moment gesteld kan worden. Moody beschrijft in zijn werk The “Physics” of Notations (2009) de 

anatomie van een visuele of grafische notatie. Hij stelt dat een visuele notatie bestaat uit een 

verzameling grafische symbolen en een verzameling visuele compositorische regels, de syntax. De 

grafische symbolen hebben elk een bepaalde semantische betekenis. Wat is nu precies het verschil 

tussen semantiek en syntax? Syntax betekent letterlijk zinsbouw, het betreft met andere woorden de 

grammaticale vorm van, in dit geval, een grafische constructie. Een constructie is grammaticaal 

correct als de opeenvolging van symbolen mogelijk is maar waarbij de constructie niet per se 

betekenisvol moet zijn. Een constructie is semantisch correct als de betekenis niet uit de lucht 

gegrepen is, maar weldegelijk iets zegt. Merk op dat in deze scriptie vooral de nadruk gelegd wordt 

op de manier waarop grafische symbolen voorgesteld worden. De nadruk ligt hier met andere 

woorden op de syntax. 
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Wat maakt of kraakt een visuele notatie? Op deze vraag is het moeilijk een pasklaar antwoord te 

geven. Bij het beoordelen van een visuele notatie is het niet altijd even duidelijk welke variabele, of 

verzameling variabelen, een invloed hebben op de kwaliteit. Het is ook onduidelijk welk doel men 

voor ogen moet houden bij de creatie van een visualisatie. Zoals in de inleiding reeds werd 

aangehaald kan eenvoudigweg gesteld worden dat een visualisatie duidelijk en intuïtief moet zijn. 

Echter zijn deze begrippen oppervlakkig en vaag. Een visualisatie moet, zoals reeds vermeld, in de 

eerste plaats het menselijke denkvermogen zo goed mogelijk benutten. Een visuele representatie 

moet op cognitief gebied zo effectief mogelijk zijn. Als we deze criteria in het achterhoofd houden is 

het mogelijk om empirisch te bepalen welke eigenschappen van cruciaal belang zijn (Moody, 2009). 

 

Een procesmodel kan in al zijn eenvoud beschouwd worden als een graaf bestaande uit verbindingen 

en knopen. Deze knopen zijn de activiteiten van het gemodelleerde proces. Wat in het domein van 

information visualization beschreven wordt, moet toegepast worden op grafen. Wat volgt, is een 

opsomming van enkele sleuteleigenschappen van grafische representaties zoals ze in de literatuur 

worden beschreven.  

 

2.1 Gebruik van kleur 

Kleur kan op 3 fundamenteel verschillende wijzen gebruikt worden in information design (Tufte, 

1991). Eerst en vooral kan kleur een object een bepaald label toekennen. Denk bijvoorbeeld aan de 

groene kleur op een kaart die bijna altijd een bos of veld markeert. Vervolgens kan kleur gebruikt 

worden als meetinstrument. Kleur kan een hoeveelheid uitdrukken. Een dichtbebost gebied heeft 

een meer intense groene kleur dan een gebied dat minder bebossing heeft. Een visualisatie kan 

voorzien in een duidelijk schaalverdeling door het gebruik van kleur. Tot slot is kleur een uitstekend 

instrument om in zuiver esthetisch opzicht objecten te accentueren of te decoreren. 

 

Het doel dat men voor ogen moet hebben bij het gebruik van kleur is het vergroten van de visuele 

afstand tussen verschillende componenten van de visualisatie. De visuele afstand tussen 2 

componenten is klein als het verschil in kleurwaardes te verwaarlozen is. Moet duidelijk gemaakt 

worden dat er een fundamenteel verschil is tussen 2 componenten dan moet men ervoor zorgen dat 

het verschil in kleurwaardes van beide componenten een bepaalde drempelwaarde overschrijdt 

(Moody, 2009). Deze drempelwaarde is de minimale waarde waarbij de gebruiker een duidelijk 

verschil waarneemt en hij of zij in zijn perceptie onbewust het verschil erkent tussen beide 

componenten. 
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Bovenstaande toepassingen van kleur kunnen, zoals later aangetoond zal worden, toegepast worden 

bij de grafische representatie van procesmodellen. Merk op dat overdaad schaadt. Elk gebruik van 

kleur moet functioneel zijn.  

 

2.2  Gebruik van tekstuele ondersteuning 

Soms vereist de complexiteit van data achter de visualisatie extra ondersteuning onder de vorm van 

annotaties (Mendling, Reijers & Cardoso, 2007). Als we terug de vergelijking met een geografische 

kaart maken is het duidelijk dat de meest eenvoudige vormen van tekstuele ondersteuning namen 

van landen, provincies, steden, rivieren en belangrijke instellingen zijn. Een minder opvallend 

voorbeeld is de vermelding van de schaalverdeling. Zonder enige notie van de schaal is het navigeren 

in een onbekend gebied niet gemakkelijk. Het zijn juist deze details die het verschil kunnen maken 

tussen een duidelijke en onduidelijke visualisatie. Deze ondersteuning hoeft niet noodzakelijk op het 

vlak van de visualisatie zelf te gebeuren, het kan bijvoorbeeld ook een lijst van aanvullende 

informatie zijn die zich boven, naast of onder de eigenlijke visualisatie bevindt. 

 

Merk op dat overdadig gebruik van tekst op een visualisatie de intuïtiviteit ervan verlaagt. Het is 

immers zo dat het menselijke brein minder effectief is in het verwerken van tekstuele informatie. 

Deze verwerking is afhankelijk van minder effectieve cognitieve processen (Moody, 2009). Het is 

aangewezen om instanties van grafische symbolen te onderscheiden met behulp van tekstuele 

onderscheiding. Om te differentiëren tussen verschillende symbooltypes in plaats van instanties, is 

het aangewezen om met andere eigenschappen zoals vorm of kleur te werken.  

 

2.3 Typering door vorm en grootte 

Door twee gelijke objecten een licht afwijkende vorm of grootte te geven, kan ervoor gezorgd 

worden dat tussen beide een fundamenteel verschil waargenomen wordt. Meer nog, in de literatuur 

wordt beweerd dat de vorm de voornaamste variabele is om tussen verschillende objecten te 

differentiëren (Moody, 2009). Opnieuw wordt de vergelijking met geografie gemaakt. Elke stad kan 

door eenzelfde symbool aangeduid worden, maar door dit symbool in grootte te laten variëren 

bekomt men het idee dat ze verschillen in omvang of populatie. Hetzelfde geldt voor de breedte van 

wegen. Deze informatie wordt zonder meer onttrokken uit de visualisatie. Hetzelfde effect kan 

gecreëerd worden bij activiteiten en verbindingen in grafen door de grootte en vorm te laten 

variëren. 
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Bovenstaande voorbeelden vormen slechts een beperkte opsomming. De lijst met mogelijke 

toepassingen is niet limitatief en bevat veel ruimte om zelf te experimenteren. Merk op dat ook hier 

overdaad schaadt. Een overdaad aan verschillende variaties in groottes van objecten heeft een 

averechts effect.  

 

2.4 Gebruik van pictogrammen 

Iconen zijn objecten die perceptueel lijken op de concepten die ze voorstellen. Tot nu toe werd 

gesproken over grafische symbolen die veelal zeer abstract zijn. Door de context is min of meer 

duidelijk welke betekenis eraan gehecht moet worden. Iconen zijn veel minder abstract en 

bevorderen zonder meer de duidelijkheid voor gebruikers die nieuw of minder bekend zijn met de 

materie. Ook zorgen iconen ervoor dat visualisaties aantrekkelijker zijn. Een grafische representatie 

wordt als toegankelijker ervaren als er herkenbare iconen in terug te vinden zijn (Moody, 2009). 

 

2.5 Organiseren van complexiteit door toepassen van een hiërarchie 

Het aanbrengen van een hiërarchie in een systeem is een effectieve manier om de complexiteit ervan 

voor het menselijke brein te beperken. Het laat toe om systemen op verschillende manieren voor te 

stellen waarbij telkens een verschillend niveau van detail terug te vinden is. Het hoofddoel van deze 

eigenschap is het creëren van orde in chaos. Deze techniek is verwant met modularisatie waarbij een 

constructie wordt opgesplitst in verschillende deelconstructies. Het is mogelijk om een gebruiker het 

gewenste abstractieniveau te laten kiezen. Dit is een aanzet tot het gebruik van semantic zooming, 

een techniek die in het volgende hoofdstuk aan bod komt. 
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3. Beperkingen en uitdagingen 

 

Een grafische representatie of een lay-out van een procesmodel mag nog zo uitgekiend zijn, als het 

aantal knopen of verbindingen in het model te groot is, verliest het veel van zijn eenvoud. De grootte 

van het model is dan ook van primair belang. Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat de grootste 

oorzaak van het niet correct interpreteren van een procesmodel ligt bij de grootte ervan (Mendling, 

Reijers & Cardoso, 2007). Gebruikers raken het overzicht kwijt, ze zien het bos door de bomen niet 

meer. Omgekeerd kan men echter ook stellen dat bij een zeer groot model de grote lijnen, de globale 

eigenschappen van het model, vlugger zichtbaar zijn. Maar in dit geval is het onmogelijk om details 

en specifieke informatie over individuele activiteiten te achterhalen. 

 

Merk op dat de grootte van een procesmodel verschillende betekenissen heeft. Gaat het over het 

aantal activiteiten, het aantal verbindingen of de densiteit van het model? In het onderzoek gevoerd 

door Mendling et al. blijkt dat het aantal verbindingen de grootste invloed heeft, gevolgd door de 

densiteit van het model. 

 

Het is duidelijk dat het aantal knopen en verbindingen van een procesmodel onveranderlijke 

gegevens zijn. Men kan ze echter wel op een slimme manier en volgens de juiste criteria aan het oog 

onttrekken. Men kan ze met andere woorden wegfilteren. Een procesmodel rechtstreeks aanpassen 

is geen oplossing. Een mogelijke oplossing kan eruit bestaan een of meerdere activiteiten die 

eenduidig met elkaar verbonden zijn samen te nemen of te clusteren in 1 knoop (Herman, 2000). Het 

gedrag van de aangepaste graaf is echter hoogst onvoorspelbaar. Bij het aggregeren van objecten 

gaat er altijd informatie verloren en krijgen gebruikers op deze manier een verkeerde perceptie van 

de complexiteit van het model (Bobrik, Reichert & Bauer, 2007). Het aanpassen van de inhoud van 

procesmodellen valt buiten het bestek van de masterproef. 

 

Om het overzicht over een procesmodel te bewaren, zonder aanpassingen door te voeren, kan 

gebruik gemaakt worden van verschillende zoomtechnieken. Er zijn twee verschillende soorten 

zooming: geometric zooming en semantic zooming (Herman, 2000). Geometric zooming zorgt 

eenvoudigweg voor een vergrote weergave van een bepaald deel van een visualisatie. Veel 

interessanter is semantic zooming. Hierbij verandert de visualisatie dynamisch van detailniveau bij 

het uitvoeren van een zoomactie. Van zodra men inzoomt wordt er meer detail in de visualisatie 

gebracht. Omgekeerd, als er wordt uitgezoomd, wordt geopteerd om enkel de belangrijkste 



9 
 

informatie weer te geven en de details geheel of gedeeltelijk te verbergen. Minder belangrijke 

informatie wordt met andere woorden automatisch uit het model gefilterd Zo kan een gebruiker bij 

een procesmodel met een grote densiteit het overzicht behouden. Een voorbeeld van semantic zoom 

wordt weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1: Semantic zoom binnen een procesmodel 

 

Het is duidelijk dat het omgaan met de grootte van een procesmodel erin bestaat bepaalde 

informatie weg te laten. De uitdaging die hiermee gepaard gaat is het bepalen welke informatie of 

objecten in een model als detail of als belangrijk aanzien mogen worden. Een voor de hand liggende 

oplossing is de gebruikers dit tot op een bepaalde hoogte zelf te laten bepalen. 

 

Elke grafische representatie heeft zijn nut voor verschillende stakeholders. Zo vereist een technisch 

expert meer gedetailleerde informatie zoals tekstuele data, die voor een niet-professional overbodig 

is. Mogelijke stakeholders van procesmodellen binnen een onderneming zijn: 

• process engineers, 

• software engineers, 

• het management, 

• auditors, 

• analisten, 

• … 

Het is moeilijk in te schatten wat precies relevant is voor welke gebruiker. Het is geen overbodige 

luxe om de gebruikers zelf inspraak te geven. Dit kan eenvoudig bekomen worden door bij een 

visualisatie enkele opties te voorzien. Wordt een optie gewijzigd, dan wijzigt de desbetreffende 

grafische representatie. Het aanwenden van verschillende views voor verschillende perspectieven op 

bedrijfsprocessen werd reeds behandeld in de literatuur (Bobrik, Reichert & Bauer, 2007). 
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Naast de grootte van een procesmodel en het in rekening brengen van de preferenties van 

verschillende stakeholders, zijn er nog andere esthetische eigenschappen, specifiek voor grafen, 

waarmee rekening gehouden moet worden. Zo dragen het aantal edge-crossings, de symmetrie en 

de vorm van de verbindingen bij tot het al dan niet begrijpelijk houden van een graaf (Purchase, 

1997). Enkele stelregels bij het visualiseren van grafen zijn: 

• maximaliseer de symmetrie, 

• minimaliseer het aantal verbindingen die kruisen en 

• minimaliseer het aantal bochten in de verbindingen. 

Het halen van deze doelstellingen is enkel mogelijk door knopen in de graaf te herpositioneren. 

 

Een welgekend algoritme om in een graaf bovenstaande doelstellingen te bereiken is het algoritme 

van Tilford-Reingold (Reingold & Tilford, 1981). Een eigenschap van dit algoritme is dat het 

resulterende model een kleinere densiteit bezit maar wel een groter oppervlak beslaat dan initieel 

het geval zou zijn zonder dit algoritme. Ook wordt het aantal verbindingen die kruisen 

geminimaliseerd. Het implementeren van dergelijk algoritme valt buiten het bestek van de 

masterproef maar dient voor de volledigheid toch zeker vermeld te worden. 
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4. Analyse huidige visualisatie 

Heuristics Miner 

 

De Heuristics Miner is een process discovery algoritme dat onder de vorm van een plug-in werd 

geïmplementeerd in het ProM-framework. Het werd ontworpen door Weijters en Ribeiro. De meest 

recente versie, namelijk de flexible heuristics miner, is sinds versie 6.0 van het framework aanwezig. 

Deze update van het algoritme zorgt dat het bekomen procesmodel accurater is bij een logboek met 

bijvoorbeeld ruis. Ruis is het ontbreken van events of de aanwezigheid van onjuist gelogde events. 

De precieze details van het algoritme zijn niet relevant voor de masterproef. We proberen ons 

specifiek te richten op de eigenschappen van de visualisatie. Door de logica van het algoritme en de 

grafische representatie van elkaar te scheiden hopen we dat bepaalde elementen van deze scriptie in 

de toekomst hergebruikt kunnen worden voor visualisaties van andere process discovery technieken. 

 

In het specificatiedocument van de heuristics miner wordt een eigen process representation 

language, gebaseerd op causale netwerken, voorgesteld (Weijters & Ribeiro, 2011). Een causaal 

netwerk is een datastructuur die gebruikt wordt om oorzakelijke verbanden of redeneringen te 

modelleren. Het betreft een gerichte graaf waarin de knopen gebeurtenissen beschrijven en de 

verbindingen de oorzakelijke relaties ertussen. 

 

4.1  Split- en join-gateways 

Een aanvulling op een klassiek causaal netwerk is het gebruik van split- en join-gateways. De 

heuristics miner laat de gebruiker de keuze om deze al dan niet in de grafische representatie weer te 

geven. Door deze elementen toe te voegen aan een causaal netwerk bekomt men een augmented c-

net. Split- en join-gateways zijn XOR- of AND-poorten waarbij, afhankelijk van de voorwaarden, een 

of meerdere uitgaande of inkomende verbindingen actief zijn. Het gebruik van dergelijke gateways 

stamt af van de BPMN-specificatie. Het gebruik van deze gateways wordt gedemonstreerd in figuur 2 

waarin een eenvoudig order afgehandeld wordt. Nadat een order is ontvangen en gecontroleerd 

werd, zijn er 2 mogelijke opties in het systeem voorzien. Het order kan aanvaard of afgewezen 

worden. Hier wordt een split-gateway toegevoegd. Onafhankelijk van het gekozen pad wordt het 

proces in een volgende stap afgesloten. Dit wordt weergegeven door een join-gateway. 
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Figuur 2: Split- en join-gateways binnen de BPMN-specificatie 

 
Het toevoegen van dergelijke gateways kan de gebruikers helpen bij de interpretatie indien het gaat 

om niet-triviale constructies. Echter is de implementatie van de semantische split- en join-gateways 

nog niet van een dergelijk niveau dat het daadwerkelijk helpt bij de interpretatie van het model. De 

huidige implementatie voorziet voor elke uitgaande en inkomende verbinding verschillende, op het 

eerste zicht willekeurige, XOR-poorten. Een XOR-poort geeft aan dat, afhankelijk van de locatie, 

precies 1 uitgaande of 1 inkomende verbinding actief is. Veel van deze poorten zijn met andere 

woorden overbodig. Ook de voorwaarden bij deze gateways ontbreken. Een voorwaarde geeft aan 

wanneer een pad actief is. Men krijgt een onduidelijke graaf zoals wordt weergegeven in figuur 3. Dit 

procesmodel werd afgeleid uit een computerlogboek met 5 verschillende activiteiten, namelijk A, B, 

C, D en E. Na activiteit A kan zowel C, E als B uitgevoerd worden. Het is duidelijk dat de gateways hier 

weinig duiding geven. Het gebruik van de transitieaanduidingen start en complete komt later aan 

bod. 

 

Figuur 3: Huidige implementatie van de split- en join-gateways 

 

Zoals eerder in hoofdstuk 3 werd aangehaald is het belangrijk procesmodellen zo eenvoudig mogelijk 

te houden om de interpretatie te vergemakkelijken. Aangezien in de huidige implementatie van de 

heuristics miner in ProM het gebruik en de weergave van gateways nog niet optimaal is, werd in 

samenspraak met de begeleider beslist om deze elementen in onze studie naar de optimalisatie van 
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de visualisatie niet te gebruiken. Het kan misschien wel een nuttige oefening voor de toekomst zijn 

om de implementatie van de split- en join-gateways te herzien. 

 

4.2 Transities 

Elke activiteit kan zich typisch in verschillende staten bevinden. Of een activiteit zich al dan niet in 

een specifieke staat bevindt kan afgeleid worden uit het logbestand indien hiervoor genoeg 

informatie aanwezig is. Transities zijn afgeleid van staten. We illustreren het gebruik van transities 

met een voorbeeld. In het meest eenvoudige geval heeft een activiteit 2 mogelijke staten: actief en 

niet actief. De voor de hand liggende overgangen tussen deze staten zijn start en einde. Dit zijn de 

transities als de activiteit respectievelijk van de staat actief naar de staat niet actief en terug 

overgaat. In een logbestand worden deze transities vaak, maar niet altijd, bij een activiteit vermeld. 

 

Het XES meta-model voorziet attributen die informatie geven over transities in de levenscyclus van 

een activiteit. Deze attributen bezitten met andere woorden tijdsinformatie. Het XES meta-model is 

de achterliggende implementatie van een logbestand in het ProM-framework en staat voor 

extensible event stream (Günther & Verbeek, 2012). Standaard worden de transities start en 

complete voorzien. Of met deze attributen al dan niet rekening gehouden moet worden tijdens het 

minen van het procesmodel, kan door de gebruiker zelf beslist worden. Het gebruik van transities 

vergroot het aantal knopen in een procesmodel natuurlijk gevoelig, wat de eenvoud dan weer niet 

ten goede komt. Voor elke transitie van een activiteit wordt immers een nieuwe knoop voorzien. Het 

gebruik van transities kan wel nuttige informatie verschaffen aangezien elke transitie gepaard gaat 

met een tijdstip van executie. Indien geen tijdsinformatie beschikbaar is, kan er geen sprake zijn van 

verschillende transities en wordt er gemakshalve voor elke activiteit enkel een complete-transitie 

voorzien. Een voorbeeld van een procesmodel met 4 activiteiten A, B, C en E, waarbij de start en 

complete transities aanwezig zijn, is weergeven in figuur 4. 

 

Figuur 4: Start- en complete-transities 

 

Men dient op te merken dat het aantal transities in de praktijk veel groter kan zijn dan de klassieke 

start en complete transities. Merk ook op dat de transities van een activiteit niet altijd op elkaar 

volgen. Het is mogelijk dat tijdens de executie van een bepaalde activiteit een andere activiteit 
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geïnitieerd wordt. Eens deze secundaire activiteit is afgerond wordt de initiële activiteit terug hervat. 

Dit zijn 2 belangrijke eigenschappen van transities die in het achterhoofd gehouden moeten worden 

tijdens de implementatiefase 

 

4.3 Labels 

Naast de gateways en transities maakt de huidige visualisatie ook gebruik van labels om informatie 

aan de gebruiker te geven. Zo wordt in elke knoop de absolute frequentie van de bijhorende 

activiteit weergegeven. Dit geeft met andere woorden aan hoeveel maal deze activiteit in het 

logbestand voorkomt. Bij een pijl kan de gebruiker kiezen tussen 2 verschillende labels. Enerzijds kan 

ook hier de absolute frequentie weergegeven worden. Deze waarde geeft aan hoe vaak een paar 

activiteiten elkaar direct opvolgt. Anderzijds kan elke verbinding gemarkeerd worden door een 

dependency variabele. Deze waarde, gelegen in het interval [-1, 1], wordt door het algoritme 

berekend en geeft de relatie weer tussen elk paar opeenvolgende activiteiten zoals ze in het 

logbestand voorkomen. Als deze waarde zeer dicht aanleunt bij de bovengrens, kan men met 

zekerheid stellen dat bij de bijhorende activiteiten sprake is van een oorzakelijk verband. Deze 

waarden zijn nodig om foutieve procesgegevens ten gevolge van ruis niet in het model te laten 

opnemen. Voor meer informatie over deze metriek wordt verwezen naar de literatuur (Weijters, Van 

der Aalst & de Medeiros, 2006). Een voorbeeld van een procesmodel met labels wordt weergeven in 

figuur 5. 

 

Figuur 5: Labels met absolute frequenties 

 

4.4 Besluit 

Het is duidelijk dat de huidige grafische representatie van het procesmodel nog veel ruimte tot 

verbetering bezit. De visualisaties zijn vrij simplistisch waarin enkel de basisinformatie weergegeven 

wordt. Uit het logbestand kan echter meer informatie onttrokken worden die voor de gebruiker 
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nuttig kan zijn. In het volgende hoofdstuk wordt geprobeerd de huidige visualisatie te verbeteren. Dit 

gebeurt aan de hand van enkele eigenschappen van grafische representaties zoals ze in hoofdstuk 2 

besproken werden. 
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5. Optimalisatie en implementatie van 

de grafische representatie 

 

Naast het optimaliseren van de grafische representatie wordt het ook belangrijk geacht voldoende 

aandacht te besteden aan de implementatie zelf. Er werd geopteerd om ProM goed onder de loep te 

nemen om zo een implementatie conform met de regels van de kunst te creëren. Op 28 oktober 

werd deelgenomen aan een workshop over programmeren in ProM, georganiseerd door de 

Universiteit Hasselt in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, waar het framework 

tevens ontwikkeld werd. Naast een introductie over de architectuur van het softwarepakket werd in 

de workshop ook aandacht besteed aan de best practices en design principles. 

 

In het framework wordt gestreefd om de logica van process mining algoritmes en extensies van 

derden zoveel mogelijk af te scheiden van het framework. Ze worden geconfigureerd als plug-ins. Zo 

vindt men voor de Heuristics Miner en de recentere Flexible Heuristics Miner elk een eigen plug-in 

terug. Het is natuurlijk zo dat deze wel resources van het framework gebruiken maar door ze op deze 

manier te implementeren wordt het geheel zeer overzichtelijk gehouden voor de gebruikers. Voor 

deze masterproef werd een nieuwe plug-in gecreëerd die een uitbreiding vormt op de Flexible 

Heuristics Miner. Aan het algoritme voor process discovery werd niets veranderd, enkel de 

visualisatie werd aangepast. Conform de best practices werden 3 versies van de plug-in gecreëerd. 

Hoe deze terug te vinden zijn in het framework wordt weergegeven in figuur 6. De eerste versie 

vraagt de gebruiker enkele aanvullende instellingen voor het mining algoritme in te vullen. Versie 2 

en 3 gebruiken respectievelijk de standaardinstellingen en eventuele instellingen die reeds aanwezig 

zijn in het systeem door bijvoorbeeld een vorige executie van de plug-in. 

 

 

Figuur 6: 3 verschillende versies van onze plug-in 
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Wat volgt is een samenvatting van wijzigingen die werden doorgevoerd ten opzichte van de originele 

visualisatie van de Flexible Heuristics Miner. Merk op dat deze wijzigingen doorgevoerd werden in 

onze eigen gecreëerde plug-in zonder de bestaande plug-ins te wijzigen. Er werd geopteerd om 

implementatiedetails achterwege te laten om deze tekst enigszins leesbaar te houden. Het spreekt 

voor zich dat niet iedereen over voldoende kennis van de programmeertaal Java, waarin dit 

softwarepakket geschreven is, beschikt. Aan het einde van deze scriptie werd wel een bijlage 

toegevoegd met wat uitleg over de klassenstructuur van de plug-in. 

 

5.1 Keuze uit verschillende classifiers 

Wat is een classifier? Een classifier in het XES meta-model is een attribuut van het logbestand die 

bepaalt of 2 verschillende events uit het logboek al dan niet tot dezelfde klasse behoren. Een event 

als onderdeel van een proces bezit typisch verschillende attributen. Samen met deze classifier wordt 

nagegaan welke events in het model als instanties van dezelfde klasse beschouwd mogen worden. 

De verschillend klassen vormen de knopen van het procesmodel. Het classifier-attribuut kan 

verschillende waarden aannemen waardoor het procesmodel op verschillende manieren opgebouwd 

kan worden. De absolute frequentie van een activiteit, waarvan eerder sprake, is met andere 

woorden gelijk aan het aantal instanties van de klasse in het logbestand. Als de classifier bijvoorbeeld 

verwijst naar het resource-attribuut dan worden alle activiteiten die door dezelfde actor uitgevoerd 

werden als instanties van dezelfde klasse gezien. Op deze manier krijgt men een model die de 

relaties tussen de verschillende actoren uitdrukt. Dit voorbeeld is echter ongebruikelijk omdat in het 

bekomen procesmodel dan geen sprake meer is van de eigenlijk activiteiten. 

 

Veel interessanter zijn de name classifier en de transition lifecycle classifier. Bij deze eerste classifier 

wordt geen rekening gehouden met transities zoals ze in sectie 4.2 beschreven werden. Het is de 

naam van de activiteit die volledig bepaald wat de knopen in het procesmodel zijn. Het procesmodel 

bevat met andere woorden een minimaal aantal knopen. Als activiteiten echter start en complete 

transities bevatten zal, samen met het gebruik van de transition lifecycle classifier, het procesmodel 

uit dubbel zoveel knopen bestaan. Namelijk voor elke activiteit een start- en complete-knoop. In 

onze plug-in wordt aan de gebruiker de vrijheid gelaten om zelf te kiezen welke classifier hij wil 

gebruiken. 

 

5.2 Toevoegen eigen module 

Zoals reeds vermeld bevat een logbestand vaak veel meer informatie dan hetgeen wat door het 

algoritme wordt geabstraheerd uit het logbestand. Als activiteiten in het logbestand transities 
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ondersteunen, gaat dit gepaard met tijdsinformatie. Dit laat ons toe om na te gaan wat de 

gemiddelde executietijd van een activiteit is. Afhankelijk van de interesses van de gebruiker kan het 

nuttig zijn hem of haar zelf de keuze te laten of hij deze informatie al dan niet wil terugvinden op de 

visualisatie. Misschien is deze informatie storend op het procesmodel maar wil hij deze informatie 

wel terugvinden naast de visualisatie, in een apart informatiekader? 

 

Traditioneel is de relatie tussen de resources van het gelogde systeem en de activiteiten een 

interessant gegeven. Met resources bedoelen we de gebruikers, de actoren in het systeem. Ook deze 

informatie kan verwerkt worden en zijn nut bewijzen in de visualisatie van een procesmodel. 

 

Informatie van executietijden en resources wordt helaas door het algoritme niet bijgehouden. Er 

werd dus een eigen module ontwikkeld en geïmplementeerd die het logbestand nogmaals overloopt 

om dergelijke informatie bij te houden. Dit gebeurt in een aparte module zodat het bestaande 

algoritme niet aangepast wordt. Het nadeel hiervan is dat het logbestand nu tweemaal lineair 

behandeld wordt, wat zeker bij een groot logbestand voor extra verwerkingstijd zorgt. 

 

5.3 Visualisatie 

In deze sectie komt de optimalisatie van de visualisatie aan bod. Dit is met andere woorden de kern 

van deze scriptie. Er wordt uitvoerig besproken welke aanpassingen aan de huidige grafische 

representatie werden uitgevoerd, en waarom we dit zo hebben gedaan. We gebruiken hoofdstuk 2 

over information visualization als rode draad. In dit hoofdstuk werden immers enkele kritische 

factoren van grafische representaties besproken. 

 

Het is zo dat elke aanpassing die hieronder aan bod komt slechts een voorstel is. Het optimaliseren 

van een visualisatie is echter geen exacte wetenschap waardoor we ook op geen enkel moment 

pretenderen de beste oplossing voor elk probleem te hebben gevonden. In het volgende hoofdstuk 

wordt met een korte enquête onderzocht of we wel degelijk een betere grafische representatie 

gecreëerd hebben. Aan de hand van enkele algemene en inhoudelijk vragen wordt nagegaan of de 

visualisatie enerzijds duidelijker en anderzijds gemakkelijker te interpreteren is. 

 

5.3.1 Differentiëren van knopen in het procesmodel 

Als de knopen in een procesmodel een verschillende rol of functie vervullen, kan dit benadrukt 

worden. Als we enkele willekeurige procesmodellen onder de loep nemen zien we dat er altijd 

minstens 1 begin- en 1 eindknoop aanwezig is. Het lijkt ons zeker niet overbodig om deze te 

markeren door ze een eigen, specifieke kleur en vorm te geven. Op deze manier kan de gebruiker 
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zich in een oogopslag oriënteren in het model. Kleur en vorm zijn de meest opvallende visuele 

variabelen. Dit wordt ook wel de primacy of color and shape genoemd (Moody, 2009). Na deze 

optimalisatie bevat onze visualisatie 3 verschillende knooptypes. Dit wordt weergegeven in figuur 7. 

 

Figuur 7: 3 verschillende knooptypes: een start-, eind- en intermediaire knoop 

 

De keuze om een beginknoop groen en een eindknoop rood te kleuren spreekt voor zich. Dit zijn 

enkele algemene kleurcodes die universeel een quasi gelijke betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld 

aan verkeerslichten. Voor de vorm hebben we een arbitraire keuze moeten maken. In deze 

specificatie wordt elke knoop door een rechthoek met afgeronde hoeken weergegeven, tenzij het 

een begin- of eindknoop is. 

 

Het is nuttig om knopen van hetzelfde type verder te differentiëren. Moet een activiteit die slechts 

enkele malen aan bod komt evenzeer in het oog springen als een activiteit die in zowat elk pad aan 

bod komt? Niet elke knoop in een procesmodel is even belangrijk. Dit is echter een subjectief begrip 

die meer uitleg vereist. Voor een gebruiker die de kernactiviteiten van een proces onder de loep wil 

nemen zijn dit de activiteiten die het vaakst aan bod komen. Een gebruiker die een bedrijfsproces wil 

optimaliseren zoekt op zijn beurt waarschijnlijk naar de activiteiten die het minst uitgevoerd worden, 

om deze vervolgens te elimineren. We trachten dan ook de knopen te differentiëren volgens de 

frequenties van de onderliggende activiteiten. Een manier om dit in de praktijk te brengen bestaat 

eruit knopen te accentueren door ze een verschillende grootte te geven. Als een gebruiker vlug de 

cruciale activiteiten van het proces wil achterhalen helpt het grafische onderscheid tussen deze 

activiteiten. Het resultaat van deze techniek wordt weergegeven in figuur 8. 
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Figuur 8: Differentiëren van knopen en paden 

 

5.3.2 Differentiëren van paden in het procesmodel 

In de laatste figuur is ook meteen duidelijk dat naast de grootte van een knoop ook de lijndikte een 

belangrijke rol speelt bij het onderscheiden van knopen. Door het toepassen van deze techniek 

kunnen cruciale paden in het procesmodel automatisch belicht worden. Het differentiëren gebeurt 

opnieuw volgens de absolute frequentie van de verbindingen. Het toepassen van verschillende 

kleurcodes is hier naar ons inzien niet echt nuttig. Het zou het geheel onduidelijk maken. Overigens 

zijn kleuren moeilijker te onderscheiden als ze slechts een miniem oppervlak beschrijven.  

 

5.3.3 Modularisatie 

Als de transition lifecycle classifier, waarvan sprake in sectie 5.1, gebruikt wordt om het procesmodel 

te minen, kan het aantal knopen overweldigend zijn. De visualisatie lijkt onnodig complex door de 

ontdubbelde knopen. De meest toegepaste techniek om orde in chaos te creëren heet modularisatie 

(Moody, 2009). Empirisch is aangetoond dat deze techniek het inzicht en verificatie van de 

eindgebruiker met 50% kan verbeteren (Moody, 2002). Modularisatie verdeelt een systeem visueel 

in verschillende, kleinere deelsystemen waardoor het geheel overzichtelijker overkomt. Deze 

modularisatie kan op verschillende niveaus toegepast worden in een procesmodel. We bespreken 

kort enkele toepassingen. 

 

Op het laagste niveau kunnen de verschillende transities van dezelfde activiteit gegroepeerd worden. 

Op deze manier ziet de gebruiker dat het in werkelijkheid om dezelfde activiteit gaat. Hoe dit 

geïmplementeerd werd is weergegeven in figuur 9. Dit is slechts een fragment van het procesmodel, 

maar het principe is duidelijk. De transities start en complete van de activiteit invite additional 

reviewer worden gegroepeerd door een dunne maar goed zichtbare stippellijn. Merk op dat de 

daaropvolgende activiteiten enkel complete-transities bezitten. 
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Figuur 9: Modularisatie op basis van transities 

 

Merk ook op dit slechts een voorbeeld is van modularisatie. Modularisatie kan toegepast worden op 

een veel hoger niveau indien een logbestand meer informatie zou bevatten. Het XES meta-model 

voorziet immers de mogelijkheid om eigen attributen aan een activiteit toe te voegen. Echter moet 

er natuurlijk nagedacht worden over standaardisatie van deze attributen. Het is de bedoeling dat wij 

een grafische representatie creëren die standaard toegepast kan worden op een zo groot mogelijk 

aantal procesmodellen. Uitzonderingen voor 1 type procesmodel zijn eerder nutteloos. Modularisatie 

op basis van transities is nuttig aangezien deze standaard aanwezig zijn in een logbestand. 

 

In sectie 4.2 werd reeds aangehaald dat de transities van één enkele activiteit niet altijd rechtstreeks 

op elkaar volgen. Modularisatie op basis van deze transities kan bijgevolg onduidelijke en 

verwarrende resultaten geven. Dit wordt weergegeven in figuur 10.  

 

Figuur 10: Modularisatie met overlap 

 

Ook hier worden de verschillende transities van één enkele activiteit gegroepeerd. Door de niet 

triviale opeenvolging van deze transities ontstaan er echter overlappingen tussen deze modules. Zo 

lijkt het alsof activiteit C in bovenstaand procesmodel een deelactiviteit van E is, ook al is dit strikt 

gezien niet het geval en zijn dit 2 onafhankelijke activiteiten. 

 

Het procesmodel afgebeeld in figuur 10 is zeer eenvoudig maar bedenk welke invloed dit kan hebben 

op een procesmodel met tientallen verschillende activiteiten. Er zijn enkele strategieën om met dit 

probleem om te gaan. Een mogelijke oplossing kan zijn om overlap te detecteren en deze vervolgens 

in de visualisatie niet weer te geven. Doordat niet alle transities gegroepeerd worden kan de 
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gebruiker echter verkeerde conclusies trekken over de desbetreffende activiteiten. In dit opzicht is 

het beter om ofwel alle transities te groeperen, ofwel geen enkele. Op deze manier worden er geen 

foute percepties gecreëerd bij de gebruikers. 

 

5.3.4 Weergeven extra informatie 

In sectie 5.2 van dit hoofdstuk werd aangehaald dat veel informatie die aanwezig is in het logbestand 

nog niet gebruikt wordt. Eenmaal de module om deze informatie te verzamelen werd 

geïmplementeerd, was de volgende taak het zoeken naar een geschikte manier om deze informatie 

te visualiseren. Een voor de hand liggende oplossing was het rechtstreeks integreren van deze 

informatie in het procesmodel. Zo kan de gemiddelde tijdsduur van een activiteit bij elke knoop in 

het procesmodel getoond worden. Ook informatie over de actoren kan op deze manier weergeven 

worden. Let wel dat het procesmodel op deze manier wel overzichtelijk gehouden moet worden. Het 

is niet de bedoeling om het model te overladen met extra tekstuele informatie. Hoe informatie 

geïntegreerd kan worden in een procesmodel wordt weergegeven in figuur 11. Merk op dat een 

pictogram hier aangeeft hoeveel actoren de activiteit bezit. 

 

Een alternatief voor de hierboven omschreven methode is het voorzien van een apart 

informatiescherm. Bij het selecteren van een knoop in het model wordt de correcte informatie van 

de activiteit in dit scherm weergegeven. Merk op dat dit informatiescherm natuurlijk enkel zijn nut 

heeft in de digitale omgeving van ProM. Als de gebruiker het procesmodel wenst af te drukken is dit 

informatiescherm overbodig. Een voorbeeld van een informatiescherm wordt weergegeven in figuur 

12. 

 

Figuur 11: Integratie van informatie 



23 
 

 

Figuur 12: Informatiescherm 

 

5.3.5  Pictogrammen 

Een laatste, weliswaar kleine, update aan de visualisatie is het toevoegen van pictogrammen. Zoals 

reeds in hoofdstuk 2 werd aangehaald is dit uit puur esthetisch opzicht een goed idee. Het maakt het 

geheel immers een heel stuk aantrekkelijker. Dit lijkt misschien banaal maar uit psychologisch opzicht 

is het geen slecht idee om gebruikers te motiveren bij het interpreteren van een procesmodel. Het 

aantal pictogrammen die gebruikt kunnen worden is groot, hier worden dan ook slechts enkele 

voorbeelden weergegeven. Merk op dat enkele van onderstaande pictorgrammen reeds gebruikt 

werden in voorgaande afbeeldingen. 

 

 

Geeft samen met een getalwaarde aan hoeveel verschillende actoren deze 

activiteit telt. Dit geeft met andere woorden aan door hoeveel verschillende 

mensen of instanties deze activiteit werd uitgevoerd. 

 Markeert de eerste transitie van een activiteit. 

 Markeert de laatste transitie van een activiteit. 

 Geeft aan dat er lussen met lengte 1 zijn die niet door de visualisatie worden 

getoond. Een lus met lengte 1 duidt op een directe herhaling van de activiteit 

zonder tussenactiviteit(en). 

 

5.4 Verschillende views 

In hoofdstuk 3 werd reeds aangehaald dat er veel verschillende grafische representaties mogelijk 

zijn. Welke visualisaties precies nuttig zijn voor de verschillende groepen gebruikers laten we hier in 

het midden. Terwijl we in deze masterproef ijveren naar een intuïtieve en duidelijke grafische 

presentatie is het duidelijk dat dit voor de verschillende stakeholders kan verschillen (Becker, 
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Rosemann, & von Uthmann, 2000). Deze vaststelling zorgt voor een aanzet naar een oplossing 

waarbij de gebruiker zelf enkele belangrijke visuele eigenschappen kan wijzigen (Hoppenbrouwers, 

Proper & Van der Weide, 2005). In de implementatie werd dan ook de mogelijkheid voorzien om 

enkele visuele instellingen zelf aan te passen. Deze instellingen hebben voornamelijk betrekking op 

de features die reeds in dit hoofdstuk besproken werden. Merk op dat deze oplossing opnieuw enkel 

nuttig is in een digitale omgeving. De instellingen die door de gebruiker aangepast kunnen worden 

zijn weergegeven in figuur 13. Na het lezen van dit hoofdstuk zou de betekenis van elke instelling 

duidelijk moeten zijn. 

 

 

Figuur 12: Instellingen 

 

5.3 Besluit 

In dit hoofdstuk werd uitvoerig besproken welke aanpassingen aan de originele grafische 

representatie werden uitgevoerd. Echter kunnen we dit slechts beschouwen als een aanzet richting 

een duidelijke en meer intuïtieve grafische representatie. Enkele problemen waarmee we doorheen 

de ontwikkelingsfase werden geconfronteerd zijn toe te wijzen aan de karakteristieken van JGraph, 

de onderliggende implementatie van de graaf. Zo is het zeer moeilijk tot onmogelijk om de positie 

van de knopen op een vlotte en dynamische manier te wijzigen. Let wel, het is mogelijk om de positie 
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van een knoop te wijzigen, maar om dit recursief voor elke knoop van het procesmodel te doen lijkt 

ons geen goede oplossing. 

 

Mede door deze bovenvermelde beperking konden enkele uitdagingen zoals beschreven in 

hoofdstuk 3 niet uitgewerkt worden. Zo moeten we vaststellen dat het aantal verbindingen die 

kruisen nog steeds een obstakel voor de gebruiker vormt. Na de doorgevoerde aanpassingen is dit 

nog steeds een zwak punt van de visualisatie. 
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6. Evaluatie van de implementatie 

 

De laatste stap van deze masterproef betreft een confirmatief onderzoek. Bij een confirmatief 

onderzoek beschikt de onderzoeker over een duidelijk onderzoeksdoel in de vorm van een toetsing 

van een of meerdere hypotheses. In dit onderzoek wordt nagegaan of de voorgestelde oplossing het 

gewenste effect heeft. De implementatie wordt met andere woorden geëvalueerd. Een evaluatie is 

een zeer belangrijke stap die veel aandacht verdient (Wieringa & Heerkens, 2006). Er wordt 

onderzocht of de maatregelen die genomen werden tot de juiste resultaten hebben geleid. Er wordt 

een antwoord gezocht op de vraag of onze visualisatie van betere kwaliteit is als de originele. Zoals in 

deze scriptie reeds werd aangehaald bestaat het begrip kwaliteit hier uit 2 luiken: enerzijds het 

duidelijk zijn en anderzijds intuïtief zijn van een visualisatie. Er wordt dus specifiek nagegaan of de 

verbeterde grafische presentatie daadwerkelijk intuïtiever en/of duidelijker is. De gegevens voor de 

evaluatie worden verzameld via een empirisch onderzoek. 

 

Merk op dat het hier geen onderzoek tussen 2 verschillende process discovery-algoritmes betreft. 

Typisch worden in een dergelijk onderzoek de dimensies fitness, precision, generalization en 

structure geëvalueerd (Rozinat, et al., 2008). Voor de betekenis van deze dimensies wordt naar de 

literatuur verwezen. In dit onderzoek worden echter visualisaties afkomstig van hetzelfde 

procesmodel onderzocht, wat ervoor zorgt dat bovenstaande evaluatiecriteria grotendeels gelijk 

beoordeeld zullen worden. Er is dus nood aan andere evaluatiecriteria. 

 

6.1 Aanpak 

In overleg met de begeleiders werd beslist een korte vragenlijst te verspreiden onder de studenten 

Beleidsinformatica. Deze studenten werden via e-mail aangespoord de enquête in te vullen. De 

vragenlijst bevat een grafische representatie van een procesmodel samen met enkele subjectieve en 

objectieve vragen. Deze vragen zijn rechtstreeks gerelateerd aan het onderzoeksdoel. Er werden 2 

verschillende versies voorzien: namelijk een versie met een oude visualisatie en een versie met een 

nieuwe visualisatie. Op deze manier trachten we de verschillen tussen beide bloot te leggen. Let wel, 

beide visualisaties zijn afkomstig van hetzelfde logbestand. Dit om de resultaten niet te laten 

afhangen van de intrinsieke karakteristieken van het logbestand. Om praktische redenen werd de 

survey verspreid in de vorm van een website
1
. 

 

                                                 
1 Zie processmining.ugent.be/survey 
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Het is duidelijk dat het selecteren van de vragen voor deze korte survey niet arbitrair is, er moet zeer 

goed nagedacht worden welke vragen we uiteindelijk verspreiden. Experimenten uitgevoerd in het 

domein van business process models door Laue & Gadatsch (2011) wijzen ons op 4 belangrijke 

aandachtspunten die op een dergelijk onderzoek toepasbaar zijn: 

1. Doe moeite om de vragen eenduidig en begrijpelijk te houden. 

2. Kies een gepast aantal vragen. 

3. Selecteer de vragen in overeenstemming met de onderzoekshypothese. 

4. Test de survey alvorens deze te verspreiden. 

Het opstellen van een degelijke survey is met andere woorden niet triviaal. Er moet zoveel mogelijk 

verhinderd worden dat er gegokt wordt ten gevolge van een onduidelijke vraagstelling. Er werd dan 

ook zeer goed over de vragen nagedacht. Om duidelijkheid te scheppen bij de deelnemers werd wat 

extra uitleg verschaft over het begrip process discovery. Ook werd wat achtergrondinformatie 

gegeven over het proces dat gemodelleerd werd. Op deze manier werd een poging ondernomen om 

verwarring zoveel mogelijk te vermijden. 

 

Het derde aandachtspunt wijst ons erop vragen in overeenstemming met de onderzoekshypothese 

te kiezen. Echter is het belangrijk, maar tegelijkertijd ook moeilijk, om vragen op te stellen die 

bijdragen tot enerzijds het intuïtieve of anderzijds het duidelijke aspect van een visualisatie. Het 

begrip intuïtief wordt beschreven als het vermogen tot snel en scherp inzicht. Het duidt op een 

ingeving, een vorm van direct weten zonder dit de beredeneren. Het duidelijk zijn wijst op het 

ondubbelzinnig karakter, het ontbreken van verwarring. In de praktijk is het zo dat beide begrippen 

niet strikt onafhankelijk zijn. Verder is het onmogelijk te achterhalen hoe de persoon die de survey 

invulde tot zijn antwoord kwam. Is het door de ondubbelzinnig visuele weergave van het 

ondervraagde object? Of spreekt het antwoord dankzij de gebruikte visuele variabelen voor zich?  

 

Het is echter wel zo dat objectieve vragen overwegend bijdragen aan de resultaten voor het aspect 

duidelijkheid. Als er bijvoorbeeld om een getalwaarde of begrip gevraagd wordt is het antwoord 

nooit het resultaat van een spontane ingeving. Subjectieve vragen dragen dan weer overwegend bij 

tot het resultaat van het aspect intuïtief. Op deze manier proberen we op beide aspecten een 

totaalscore te bekomen. 

 

De vragen die geselecteerd werden voor de survey worden weergegeven in figuur 14. Merk op dat 

deze vragen werden voorafgegaan door een aangepaste of oude grafische representatie van een 

procesmodel. 
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Figuur 3: Survey 

 

Vragen 1 tot en met 7 zijn subjectieve vragen waarmee gepolst werd naar enkele eigenschappen van 

de visualisatie. Deze beoordelingscriteria werden afgeleid van enkele belangrijke principes bij het 

ontwerpen van effectieve visuele notaties (Moody, 2009) en zijn relevant aan de onderzoeksvraag. Er 

werd de studenten gevraagd om deze topics een score in het gesloten interval 1 (helemaal niet waar) 

tot 5 (wel waar) te geven. De vragenlijst werd afgerond met 4 objectieve, open vragen. Deze vragen 

vereisen dan ook een open antwoord. Hiermee werd gepolst hoe accuraat de studenten gegevens 

kunnen afleiden uit het gevisualiseerde procesmodel. 

 

6.2 Respons 

Er werd beslist de survey wegens tijdsdruk gedurende anderhalve week te laten lopen. Op het einde 

van deze week werden alle gegevens opgehaald uit de databank en geanalyseerd. Meteen werd 

duidelijk dat de respons danig overschat werd. Om tot een betekenisvol resultaat te komen is een 

steekproef met een grotere omvang vereist. Slechts 12 van de ongeveer 400 studenten die het vak 

Beleidsinformatica volgen vulden de enquête in. De theorie over statistiek leert ons echter dat bij 

een populatie van 400, een confidence level van 95% en een foutmarge van 5% de omvang van de 

steekproef bij voorkeur 200 is. Wegens de tijdsdruk en het ietwat ontoegankelijke onderwerp van de 

survey wisten we dat dit aantal niet realistisch was. Op voorhand hadden we een aantal van 75 à 100 

voor ogen. Dit komt ruwweg overeen met een foutmarge van 10%, wat natuurlijk veel is. 
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Wat is nu echter de oorzaak van de tegenvallende respons? In eerste instantie werd, zoals daarnet 

vermeld, gedacht aan het ontoegankelijk karakter van het onderwerp. Toegegeven, het zien van het 

procesmodel moet op veel studenten een afschrikkend effect gehad hebben. Er werd nochtans 

geprobeerd om de survey kort en aantrekkelijk te maken. Uitleg over het model en enkele begrippen 

werd bewust beknopt gehouden om geen wall of text te creëren. Een minimale hoeveelheid uitleg is 

natuurlijk vereist om de mensen duidelijk te maken over wat de survey precies handelt en wat van 

hen verwacht wordt. Een tweede oorzaak van de tegenvallende respons is ongetwijfeld de timing. 

Door tijdsdruk werd de enquête pas laat op het semester vrijgegeven. Het is logisch dat de prioriteit 

van veel studenten ergens anders ligt op dit moment. Groepswerken afronden, lesvoorbereidingen 

en de blokperiode zijn vanzelfsprekend ook belangrijker. 

 

Om in de toekomst dergelijke problemen te vermijden werd in de literatuur naar oplossingen 

gezocht. Zo kan bijvoorbeeld met een kosten-batenanalyse de respons op voorhand gestuurd en 

geschat worden (Russ, 2011). Deze analyse geeft aan de kosten voor het deelnemen aan de enquête 

te minimaliseren en de opbrengsten te maximaliseren. Op deze manier wordt de respons 

gemaximaliseerd. Twee voorbeelden van waargenomen kosten voor onze enquête zijn: 

• Tijd die nodig is om de enquête in te vullen. 

• De inspanning die vereist is om de vragen te begrijpen.  

Toegegeven, de inspanningen die vereist zijn om onze enquête in te vullen zijn zeker niet te 

verwaarlozen voor iemand die niet bekend is met de materie. Daartegenover staat dat de 

opbrengsten voor het deelnemen onbestaand zijn. Intrinsieke opbrengsten zoals het besef een 

nuttige bijdrage aan het onderzoek te hebben geleverd en het opdoen van kennis zijn te 

verwaarlozen. Wat rest zijn extrinsieke motivaties zoals materiële prikkels. Het gebeurt dan ook vaak 

dat onder de deelnemers van een enquête, verspreid onder studenten, materiële zaken verloot 

worden. Denk maar aan de klassieke cinematickets.  

 

6.3 Gegevensverwerking 

Door de zeer magere respons is het natuurlijk onmogelijk om betrouwbare en goede resultaten af te 

leiden uit het onderzoek. Het heeft dan ook geen enkele zin om de resultaten van 12 ingevulde 

enquêtes tot in detail te analyseren. 

 

Natuurlijk zijn we wel nieuwsgierig naar de weinige resultaten die we wel hebben. We vergelijken 

beide visualisaties aan de hand van de gemiddelde waarden voor elke subjectieve vraag. Nu blijkt dat 

elke gemiddelde waarde zich in het interval [2.5, 3.5] bevindt. Er is met andere woorden geen 
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noemenswaardig effect waar te nemen. Wat wel opvalt, is dat de nieuwe visualisatie bij 4 van de 7 

subjectieve vragen net iets slechter scoort dan de oude visualisatie. De enige duidelijk op te merken 

verschillen zijn terug te vinden bij vragen 2 en 5. De nieuwe visualisatie is volgens de deelnemers 

toegankelijker en aantrekkelijker. Uit vraag 5 kunnen we dan weer afleiden dat de betekenis van de 

extra tekstuele informatie niet door iedereen begrepen werd. 

 

Het ontbreken van effecten laat ons toe de vragenlijst en het gekozen procesmodel in vraag te 

stellen. Is het procesmodel te ingewikkeld? Wat tijdens het testen van de survey aan bod kwam en 

blijkbaar nog niet opgelost is, is de onduidelijkheid voor mensen die niet meteen met het domein 

bekend zijn. Misschien is het beter om enkel mensen die bekend zijn met de materie de survey te 

laten invullen zodat de begrippen process discovery en process model samen met het 

gevisualiseerde model geen struikelblok vormen. 

 

6.4 Conclusie 

Hoewel het voeren van een betrouwbare survey een mooi sluitstuk voor deze masterproef kon 

betekenen, hebben we dit helaas in de praktijk niet helemaal kunnen verwezenlijken. Studenten 

voelden zich niet genoodzaakt de survey in te vullen. Ook zijn er aanwijzingen dat de survey te 

moeilijk en te onduidelijk is. Enkele mogelijke oorzaken hiervan werden gegeven. Het voeren van een 

enquête werd onderschat. Het hoeft geen betoog dat dit een punt is waar in de toekomst meer 

aandacht aan besteed moet worden. 

 

Ondanks alles werd het ontwikkelen van een goede evaluatiemethode onderzocht. Dit is zeker 

interessant voor mensen die in de toekomst procesmodellen, of visualisaties van deze modellen, aan 

de hand van een survey willen evalueren. We zijn ervan overtuigd een aanzet te hebben gegeven 

naar een betrouwbare en correcte evaluatiemethode. We zien dit dan ook als een voorstudie. Het 

uitvoeren van deze evaluatieperiode en het verwerken van de resultaten is materiaal voor verder 

onderzoek.  
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7. Verder onderzoek 

 

Doorheen deze scriptie werd reeds op enkele plaatsen gehint naar aanvullingen en onderwerpen 

voor verder onderzoek. In dit hoofdstuk worden deze onderwerpen kort aangehaald. 

 

• De originele grafische representatie gaf gebruikers de mogelijkheid om split- en join-

gateways weer te geven. Zonder gateways is het onmogelijk om activiteiten die parallel 

uitgevoerd worden te modelleren. Echter is deze implementatie onvolledig en incorrect. 

Voor een correcte implementatie moet jammer genoeg wel het volledig algoritme van de 

Heuristics Miner onder handen genomen worden. 

• In het hoofdstuk dat handelt over de implementatie kwam modularisatie uitvoerig aan 

bod. Met deze techniek wordt getracht orde in chaos te scheppen. Deze techniek werd 

toegepast op het niveau van de transities. Echter is deze techniek op verschillende 

niveaus toepasbaar. Het kan bijvoorbeeld de moeite lonen om de verschillende 

activiteiten in een logboek meer in detail te bekijken. Op deze manier kunnen nieuwe 

niveaus ontdekt worden om modularisatie op een nog intelligentere manier uit te 

voeren. 

• Tijdens de implementatie werden meermaals tekortkomingen van de onderliggende 

graaf, namelijk het JGraph-object, vastgesteld. Zo is het onmogelijk om op een vlotte en 

dynamische manier knopen van de graaf te herpositioneren. Dit heeft ons afgeremd om 

de activiteiten van een procesmodel duidelijker te groeperen. Het herpositioneren van 

knopen kan ook toegepast worden om ingewikkelde constructies te ontwarren. Ook het 

aantal verbindingen die overlappen kunnen op deze manier geminimaliseerd worden. In 

de literatuur werd voldoende bewijs gevonden dat dit de begrijpelijkheid van een model 

ten goede komt. 

• Wegens tijdsdruk is het niet gelukt een correcte evaluatie van onze oplossing uit te 

voeren. Om een conclusie te kunnen trekken is verder onderzoek vereist. Op deze 

manier kan onderzocht worden in welke mate de voorgestelde oplossing voldoet aan de 

doelstellingen van deze masterproef.  
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8. Besluit 

 
Het doel van deze masterproef was het verbeteren van de grafische presentatie van procesmodellen 

binnen ProM. Meer specifiek werd de visualisatie van de Heuristcs Miner onder de loep genomen. De 

meerwaarde die deze nieuwe visualisatie biedt ten opzichte van de originele is in de eerste plaats het 

in rekening brengen van de cognitieve capaciteiten van de gebruiker. Door toevoeging van 

verschillende visuele aspecten zoals kleur en modularisatie werd getracht de visualisaties intuïtiever 

en duidelijker te maken. De visuele aspecten die in deze masterproef aan bod kwamen, zijn het 

resultaat van een grondige literatuurstudie. We beseffen goed dat deze lijst in de praktijk niet 

limitatief is en zien deze masterproef dan ook slechts als een aanzet. Merk op dat er niet gestreefd 

werd naar een visualisatie volgens een modelleerstandaard zoals BPMN. De bedoeling was het 

voorzien van een visualisatie die door zowel leken als professionelen binnen het domein goed te 

interpreteren is. 

 

Voor de implementatie van de aangepaste visualisatie werd een nieuwe module binnen het ProM-

framework ontwikkeld. Er werden inspanningen geleverd om deze plug-in conform de richtlijnen van 

het framework te programmeren. Echter werd tijdens de implementatie vastgesteld dat de 

visualisatiemodule binnen ProM grote beperkingen heeft. Bij het aanvatten van de masterproef werd 

hier in mindere mate rekening mee gehouden. Hierdoor kon de herpositionering van activiteiten 

binnen het procesmodel niet verwezenlijkt worden. 

 

Een probleem bij het testen van de implementatie was het vinden van realistische 

computerlogboeken die daarenboven voldoende procesgegevens bevatten. Dergelijke logboeken 

behoren bijna altijd tot het bedrijfsgeheim. Het was dan ook zeer moeilijk de implementatie te testen 

met realistische gegevens. 

 

Om onze aangepaste visualisatie te evalueren en een antwoord op de centrale onderzoeksvraag te 

kunnen formuleren werd een kleine enquête onder een grote groep studenten verdeeld. Echter viel 

de respons tegen, met als gevolg dat er nog geen sluitende conclusie getrokken kon worden. We zien 

dit dan ook als een voorstudie. Ook al waren de eerste resultaten gematigd positief te noemen, 

verder onderzoek is nodig om de voorgestelde oplossing te evalueren. 
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Algemeen kan gesteld worden dat de vooropgestelde verwachtingen, met uitzondering van de 

evaluatie, bereikt zijn. We zijn erin geslaagd de huidige visualisatie van een procesmodel binnen de 

plug-in van de Heuristics Miner op 2 vlakken aan te passen volgens de geplande, door literatuur 

onderbouwde wijzigingen. Onze aangepaste visualisatie werd ontwikkeld met als doel om enerzijds 

duidelijkere en anderzijds intuïtievere procesmodellen te presenteren aan de gebruikers van de 

Heuristics Miner plug-in in ProM. Door tijdsnood zijn we er niet in geslaagd om het ontwikkelde 

experiment ter evaluatie voor het onderzoek te voltooien, waardoor niet met zekerheid kan gezegd 

worden in welke mate deze nieuwe visualisatie voor een duidelijker en intuïtiever resultaat zorgt.
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Bijlage A: Vergelijking nieuw en oud 
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Bijlage B: Klassenstructuur van de plug-in 

 

 


