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ESTHER MARIA ROJAS KRUGGER

Detecção de anomalias em logs de eventos de processos de negócios: um
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1 Introdução

1.1 Tema

Atualmente, na era do big data, temos milhões de sistemas de informação armaze-

nando dados e eventos. O objetivo da mineração de processos é usar os dados desses eventos

para extrair informação acerca dos processos relacionados. A mineração de processos é uma

“área de pesquisa jovem que fica entre a mineração de dados e a modelagem de processos.

O objetivo desta área é a descoberta, a conformidade e o melhoramento de processos,

através da extração de conhecimento em logs de eventos normalmente dispońıveis nos

sistemas de informação atuais.” (AALST, 2018). A tarefa de descoberta, visa analisar um

log de eventos para gerar um modelo de processo sem usar informação a priori (AALST,

2018). A tarefa de conformidade visa comparar um modelo de processo existente com um

log de eventos do mesmo processo (AALST, 2018). A tarefa de melhoramento visa gerar

melhoras num processo existente usando informações fornecidas no log (AALST, 2018).

Conforme dito anteriormente, o objetivo da tarefa de descoberta de processo é

gerar um modelo representativo do processo, mas é posśıvel encontrar em logs de eventos,

comportamento anômalo e pouco frequente, o qual não é relevante para a geração do modelo

(por exemplo, eventos raros que ocorreram apenas uma vez no log). Essas anomalias fazem

que a tarefa de descoberta seja desafiadora porque eles não são importantes para gerar o

modelo geral. A capacidade de lidar com essas anomalias representa uma caracteŕıstica

importante para um algoritmo de descoberta de processos, mas atualmente, ainda é um

desafio para esses tipos de algoritmos (AALST, 2018).

1.2 Motivação

Cada vez mais empresas confiam nos Sistema de Informação Orientados por Pro-

cessos (Process-Aware Information System- PAIS) para melhorar seus processos. Esses

PAISs geram logs de eventos que são a fonte de dados na mineração de processos e que

podem conter anomalias. A detecção e analise dessas anomalias são de interesse para as

empresas, dado que podem ser indicadores de ineficiência, empregados mal treinados ou

comportamento fraudulento (NOLLE et al., 2018). Além disso, a detecção de anomalias
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é útil para sistemas de detecção de intrusão, análise de eventos de sensores, diagnóstico

médico, entre outros (AGGARWAL, 2016).

Não só existe interesse pela detecção de anomalias nas empresas, mas também

na academia, em especifico na área de mineração de processos, sendo que a detecção de

anomalias em log de eventos é um problema atual nessa área (AALST; ADRIANSYAH,

2012), precisando de ferramentas e métodos mais robustos do que os atuais (AALST;

WEIJTERS, 2004).

1.3 Lacuna

Durante a revisão sistemática realizada neste trabalho (capXYZ), achamos aborda-

gens para detecção de anomalias em logs de eventos de processos de negocio de dois tipos:

o primeiro tipo são abordagens baseados em redes neurais e o segundo são baseados em

frequências. Diante da informação disponibilizada na literatura da área, não é posśıvel

comparar esses dois tipos de abordagens porque não existe uma definição padrão de

comportamento anômalo em um log de eventos, nem existe um conjunto de log de eventos

reconhecidamente considerado como referência (benchmark) para o problema. Além disso,

as medidas de avaliação usadas pelos autores das abordagens baseados em redes neurais,

são diferentes daquelas usadas nos modelos baseados em frequência.

1.4 Hipótese

As abordagens baseadas em redes neurais atingem valores de F1-score significativa-

mente maiores do que as abordagens baseadas em frequências, na detecção de anomalias

em logs de eventos de processos de negócios.

1.5 Objetivos

Comparar métodos baseados em redes neurais e baseados em frequências, para

a detecção de anomalias em processos de negocio. A comparação visa medir o F1-score

dos modelos sendo avaliados utilizando diferentes caracterizações de processos, ńıveis de

anomalias e tamanhos de logs de eventos.
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1.5.1 Objetivos Secundários

• Realizar revisão sistemática de técnicas usadas na literatura para detecção de

anomalias em log de eventos;

• Criar logs de eventos capaz de ser avaliado por os dois tipos de abordagens

• Desenvolver as principais técnicas de detecção de anomalias baseadas em redes

neurais e baseadas em frequências;

1.6 Justificativa

Durante a revisão da literatura, achamos que os autores dos abordagens baseados

em redes neurais apresentam medidas de avaliação diferentes dos abordagens baseados em

frequências, por tanto faz-se necessário avaliar se as redes neurais são necessárias para

resolver o problema de detecção de anomalias, ou se abordagens baseados em frequência

são suficientes. Não foi achado um estudo comparativo abrangente que visasse explicitar

as vantagens e desvantagens desses tipos de abordagens, sobre todos os cenários propostos

neste projeto (diferentes caracterizações de processos, ńıveis de anomalias e tamanhos do

log de evento). A analise proposta também visa descobrir os cenários onde cada tipo de

técnica consegue atingir melhores resultados, por tanto pode ser uma base para decidir

qual tipo de técnica é melhor em um problema ou contexto especifico.



4

2 Proposta de projeto

A lista de atividades e o cronograma são mostrados na tabela 1. Algumas atividades

da tabela serão descritas de forma detalhada:

• Revisão sistemática: Essa tarefa visa realizar a revisão sistemática das técnicas de

detecção de anomalias em logs de eventos de processos de negócios.

• Definir cenários e gerar logs para cada cenário definido: Essa tarefa visa gerar logs

que podam ser usados para avaliar abordagens baseados em redes neurais e baseadas

em frequências. Será criado um log para cada cenário que desejamos avaliar. Cada

cenário terá uma caracterização de processo, um porcentagem de anomalias e um

tamanhos do log especifico.

• Reproduzir técnicas: Essa tarefa visa reproduzir três técnicas baseadas em redes

neurais (NOLLE; SEELIGER; MÜHLHÄUSER, 2018), (NOLLE et al., 2018) e

(NGUYEN et al., 2019); e duas baseadas em frequências: (SANI; ZELST; AALST,

2018) e (Conforti; Rosa; Hofstede, 2017)

• Avaliar cada método em cada cenário: Essa tarefa visa avaliar cada técnica usando

um log de teste e validação cruzada. O resultado desta atividade é uma matriz de

confusão para cada método, onda as taxas de verdadeiros positivos, verdadeiros

negativos, falsos positivos e falsos positivos serão as medias das iterações da validação

cruzada.

Tabela 1 – Lista de atividades

2019 2020
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Qualificação X
Defesa da tese X
Revisão sistemática X X X X
Definir cenários e gerar logs para
cada cenário definido

X X

Reproduzir técnicas X X X X X
Escrever qualificação X X X
Avaliar cada método em cada
cenário

X X

Comparar as técnicas imple-
mentadas

X X

Escrever dissertação X X X



5

• Comparar as técnicas implementadas: Realizar teste estat́ıstico para comparar o

F1-score, sensibilidade, especificidade das técnicas avaliadas. Esta atividade visa

analisar e descobrir as vantagens, desvantagens e limitações das técnicas sobre cada

cenário.

2.1 Contribuições

• O trabalho criará um conjuntos de dados(logs) rotulados com eventos anômalos e

não anômalos.

• O trabalho descobrirá as vantagens, desvantagens e limitações de técnicas baseadas

em redes neurais( autoencoders, redes recorrentes) e baseadas em frequências, na

solução do problema de detecção de anomalias em logs de processos de negócios, sobre

diferentes cenários, por tanto, vamos descobrir qual abordagem tem um desempenho

melhor para cada tipo de problema especifico.

2.2 Escopo

O escopo deste projeto se limita ao estudo de dois tipos de abordagens para detecção

de anomalias em logs de eventos: abordagens baseados em redes neurais e baseados em

frequência. O tipo de logs usados serão logs de eventos de processos de negocio reais e

sintéticos. Os tipos de anomalias a serem analisadas serão : atividades executadas na

ordem incorreta; atividades reexecutadas; atividades sendo executadas por um usuário

que não possui permissão de executar aquela atividade especifica.
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3 Revisão Sistemática- Analise de métodos existentes para detectar anoma-
lias em logs de eventos de processos de negócio

3.1 Introdução

Chandola, Banerjee e Kumar (2012) elaboraram uma revisão de métodos de de-

tecção de anomalias em sequencias discretas. Pimentel et al. (2014) fizeram uma revisão

bibliografica de métodos de detecção de anomalias. No entanto, não foi achada uma revisão

sistematica para métodos de detecção de anomalias em logs de eventos de processos de

negócio. As duas revisões mencionadas abordam a detecção de anomaĺıas de forma geral.

Se faz necessário uma revisão que leve em conta os logs de eventos, sendo que apresentam

carateŕısticas diferentes de outros tipos de dados sequenciais.

O objetivo desta revisão é apresentar um analise das técnicas usadas para detecção

de anomaĺıas em logs de eventos de processos de negócios, analisando as lacunas existentes

na área.

3.2 Metodos

O protocolo desta revisao está dispońıvel públicamente1

3.3 Resultados

Foram analisados 14 artigos, encontrados usando o protocolo estabelecido para a

revisão sistemática.

Na figura 1 pode-se observar que a maioŕıa de trabalhos analisados, usam logs

reais e logs sintéticos nos experimentos.

Na figura 2 , são consideradas como medidas de avaliação do classificador, as

medidas que comparam a classe predita por um model, com um rótulo conhecido. Exemplo

dessas medidas são o F-score,sensibilidade e precisão calculadas a partir de uma matriz de

confusão. São consideradas como medidas de qualidade do processo, as medidas F1-score,

precisão e recall que são usadas para comparar a qualidade de um modelo de processo

gerado a partir um de log. Em os artigos encontrados, essa medida de qualidade é avaliada

no modelo de processo que foi gerado a partir do log que foi filtrado o reparado, ou seja,

1 https://drive.google.com/open?id=1WCTM4HiEiwSmCdtVN6JX-76lxOJcXWUk
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Figura 1 – Porcentagens de artigos que usaram logs reais e logs sinteticos nos experimentos

um log sem anomalias. Pode-se observar que na mitade dos artigos foi usada uma ou outro

tipo de medida de avaliação. Além disso, só existem um artigo que usa os dois tipos de

medidas.

Figura 2 – Porcentagem de artigos que usaram medidas de avaliação do classificador ou
medidas de qualidade do processo filtrado

Na figura 3 ,pode-se observar que apenas um 20% dos artigos usaram métodos

baseados em redes neurais. As tecnicas usadas foram: autoencoders, redes recorrentes

LSTM (Long Short-Term Memory), redes recorrentes GRU (Gated Recurrent Unit). Na
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figura pode-se observar que um 40% de artigos usaram técnicas baseadas em frequências.

Foram consideradas como técnicas baseadas em frequências, aquelas baseada no contagem

de uma sequencia de eventos.

Figura 3 – Porcentagem de artigos que usaram métodos baseados em redes neurais ou
baseados em frequências

Na figura 4 ,pode-se observar que o tipo de anomaĺıa mais analizadas são ”inserção

de uma atividade anomala em uma posição aleatória”, ”Troca de atividades”, ”atividade

sumida”.

3.3.1 Analise Global

3.4 Discussão

Apenas um dos 14 artigos usoi os dois tipos de medidas avaliacao. Faz-se necessario

avaliar os métodos baseados em frequencia e os baseados em redes neurais, usando os doi

tipos de avaliacao, sendo que foi pośıvel observar que a maioria dos métodos baseados

em redes neurais usaram medidas de avaliacao do classificador, e a maioria dos métodos

baseados em frequencia usaram medidas de avaliacao baseadas na qualidade do modelo

filtrado(modelo sem anomalias). Por tanto, nao é pośıvel fazer uma comparacao emtre

esses dois tipos de métodos, baseada na informacao dispońıvel.
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Figura 4 – Porcentagens de artigos que usaram tipos de anomalias
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