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φνοψθ 

Η εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) αποτελεί ζναν ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτθν 
εξόρυξθ δεδομζνων (data mining) και ςτθν διαχείριςθ διαδικαςιϊν ςε επιχειριςεισ 
(business process management). υγκεκριμζνα αποτελεί μια οικογζνεια από τεχνικζσ που 
υποςτθρίηουν τθν ανάλυςθ των διαδικαςιϊν βαςιηόμενεσ ςε διάφορα ςφνολα γεγονότων 
(event logs). κοπόσ τθσ εξόρυξθσ διαδικαςιϊν (process mining) είναι θ κατανόθςθ αλλά και 
θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των διαδικαςιϊν μιασ επιχείρθςθσ.   
 
Η παροφςα πρόταςθ ζρευνασ επικεντρϊνεται ςτο κατά πόςο είναι δυνατι θ 
παραλλθλοποίθςθ τζτοιων αλγορίκμων εξόρυξθσ διαδικαςιϊν και ποιο είναι το όφελοσ 
από τθν παράλλθλθ εκτζλεςθ τζτοιων αλγορίκμων. υγκεκριμζνα μελετάται ο αλγόρικμοσ 
Alpha (Alpha Algorithm), ο οποίοσ καταςκευάηει διαγράμματα PetriNet από ακολουκίεσ 
γεγονότων. τόχοσ αποτελεί θ ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου αλγορίκμου χωρίσ τθν  χριςθ 
τεχνικϊν παραλλθλοποίθςθσ και ςτθ ςυνζχεια θ ανάπτυξθ του ίδιου αλγορίκμου με 
τεχνικζσ mapReduce ςε περιβάλλον ανάπτυξθσ Spark, όπου ο αλγόρικμοσ κα εκτελείται 
παράλλθλα. τθ ςυνζχεια κα γίνει εκτζλεςθ πειραμάτων ςε πραγματικά δεδομζνα και 
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςειριακισ εκτζλεςθσ του αλγορίκμου αλλά και τθσ 
παράλλθλθσ εκτζλεςθσ ςε μια ςυςτάδα υπολογιςτϊν (cluster) με χριςθ του Spark 
framework. Η ανάπτυξθ του αλγόρικμου Alpha κα υλοποιθκεί με πθγαίο κϊδικα ςε Scala 
και κα αξιολογθκεί εκτενϊσ πειραματικά ςε πραγματικά δεδομζνα. 
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Abstract 

 

Process mining is a link between data mining and business process management.  
In particular, it is a family of techniques that support the analysis of processes based on 
event logs. The purpose of process mining is to understand and improve the performance of 
business processes. 
 
This research proposal focuses on how parallelization of such process mining algorithms is 
possible and what is the benefit of the parallel execution of such algorithms. In particular, 
the Alpha Algorithm (a process mining algorithm), which builds PetriNet graphs from events 
sequences, is studied. The aim is to develop this algorithm without using parallelism 
techniques and then to develop the same algorithm with mapReduce techniques in Spark 
development environment, where the algorithm will run in parallel. In the next stage, 
experiments will be performed on real data and the results will be evaluated by comparing 
the serial execution of the algorithm with the parallel execution on a cluster using the Spark 
framework. The development of the Alpha algorithm will be implemented with Scala source 
code and will be extensively evaluated experimentally on real data. 
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1. Ειςαγωγό ςτο “process mining” 

1.1 Tι εύναι “process mining” 
 

τθν κακθμερινι ηωι καταγράφονται πάρα πολλα γεγονότα (events), παραδείγματοσ χάριν 

ςτατιςτικά από μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, linkedin), από ιςτοςελίδεσ 

παραγγελιϊν προιόντων (ebay, amazon) κτλπ. Αυτό παρζχει μια αςτείρευτθ πθγι 

πλθροφοριϊν που μποροφν να παρζχουν πολφτιμθ γνϊςθ χρθςιμοποιϊντασ τθν εξόρυξθ 

διαδικαςιϊν (process mining). To process mining μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να παράγει 

μοντζλα ςυμπεριφοράσ (behavioral models) που να δείχνουν τι πραγματικά κάνουν οι 

άνκρωποι και οι επιχειριςεισ.  To αντικείμενο ενδιαφζροντοσ των Big Data είναι 

υπερβολικά επικεντρωμζνο ςτα δεδομζνα (data), ςτθν αποκικευςθ (storage) και ςτθν 

επεξεργαςία (processing) τουσ, και όχι τόςο ςτισ διαδικαςίεσ (processes) που κα ιταν 

χριςιμο για μια επιχείρθςθ να αναλυκοφν και να βελτιωκοφν. Για αυτό ακριβϊσ το λόγο 

υπάρχει θ εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) θ οποία παρζχει μια καινοφρια οπτικι 

ςτα δεδομζνα (Big or Small data) και παρζχει τα απαραίτθτα εργαλεία για να ξεκινιςει θ 

ανάλυςθ πραγματικϊν ςυμπεριφορϊν βαςιηόμενοι ςε πραγματικά γεγονότα (event data) 

που μποροφν να βρεκοφν ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ.  

H εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) είναι ζνα ξεχωριςτό εργαλείο για κάποιον 

επιςτιμονα δεδομζνων (data scientist). H εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) 

γεφυρϊνει το χάςμα που υπάρχει ανάμεςα ςτθν παραδοςιακά βαςιηόμενθ ςε μοντζλα 

ανάλυςθ διαδικαςιϊν (model-based process analysis) όπωσ θ προςομοίωςθ και των 

τεχνικϊν ανάλυςθσ που βαςίηονται ςε δεδομζνα (data-centric analysis techniques) όπωσ το 

machine learning και το data mining. 

φμφωνα με τα παραπάνω, μποροφμε να ορίςουμε τθν εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process 

mining) ωσ μια τεχνικι διαδικαςίασ μάνατημεντ, που είναι χριςιμθ για τθν ανάλυςθ 

επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν βαςιςμζνεσ ςε καταγραφι γεγονότων. Η βαςικι ιδζα είναι 

να εξορφξουμε γνϊςθ από καταγεγραμμζνα γεγονότα αποκθκευμζνα ςε ζνα ςφςτθμα 

πλθροφοριϊν. Η εξόρυξθ διεργαςιϊν ςτοχεφει ςτο να βελτιϊςει αυτό το ςφςτθμα 

πλθροφοριϊν με παρεχόμενεσ τεχνικζσ και εργαλεία για να ανακαλφψει τθ διαδικαςία, τον 

ζλεγχο, τα δεδομζνα και τισ κοινωνικζσ δομζσ από τθν καταγραφι γεγονότων. 
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Οι τεχνικζσ τθσ εξόρυξθσ διεργαςιϊν ςυχνά χρθςιμοποιοφνται όταν δεν υπάρχει καμιά 

επίςθμθ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ για το πϊσ μπορεί να αποκτθκεί με άλλουσ τρόπουσ, ι 

όταν θ ποιότθτα μιασ υπαρκτισ τεκμθρίωςθσ είναι αμφιςβθτιςιμθ. Για παράδειγμα, οι 

οικονομικοί ζλεγχοι ενόσ ςυςτιματοσ ροισ μάνατημεντ, θ διεξαγωγι καταγραφισ ενόσ 

ςυςτιματοσ ςχεδιαςμοφ επιχειρθματικϊν πόρων, και το θλεκτρονικό ςφςτθμα 

καταχϊρθςθσ ενόσ νοςοκομείου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ανακαλφψει μοντζλα 

που να περιγράφουν διαδικαςίεσ, οργανιςμοφσ και προϊόντα. Ακόμθ, αυτι θ καταγραφι 

γεγονότων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ςυγκρίνουμε καταγεγραμμζνα γεγονότα με 

κάποιο προγενζςτερο πρότυπο για να δοφμε εάν θ παρατθροφμενθ πραγματικότθτα 

ςυμμορφϊνεται ςε κάποιο κατευκυντιριο ι περιγραφικό μοντζλο. 

 

1.2 Eπιςτόμη των δεδομϋνων και Big Data 
ιμερα, περιςςότερο από ποτζ, υπάρχει διακζςιμθ τεράςτια ποςότθτα δεδομζνων θ οποία 

ςυλλζγεται από διάφορεσ πθγζσ. Αυτό μπορεί να γίνει αντιλθπτό, αν ςκεφτεί κανείσ τον 

όγκο των δεδομζνων που ζχουν παραχκεί από τα προιςτορικά χρόνια μζχρι το 2003 και το 

ότι αυτι θ ποςότθτα πλζον παράγεται μζςα ςε 10 λεπτά τθσ ϊρασ. Αυτό ακριβϊσ δείχνει 

τθν απίςτευτθ ανάπτυξθ των δεδομζνων.  Αυτά τα δεδομζνα παράγονται οποιαδιποτε 

ςτιγμι από οποιονδιποτε άνκρωπο τθν ςτιγμι που κάνει χριςθ τθσ πιςτωτικισ του 

κάρτασ, τθν ςτιγμθ που ςυνομιλεί ςτο τθλζφωνο, τθν ςτιγμι που αγοράηει τρόφιμα από το 

super market. 

Η πιο ςθμαντικι όμωσ πθγι δεδομζνων είναι τα δεδομζνα που διακινοφνται μζςω Internet 

(internet of events). Τπάρχουν 4 είδθ τζτοιων δεδομζνων 

 Internet of content: τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ανικουν ιςτοςελίδεσ από το 

κλαςικό internet, όπωσ είναι γνωςτό ςε όλουσ, δθλαδι Google και Wikipedia. Και 

ςυνικωσ όταν οι άνκρωποι μιλάνε για Big Data αναφζρονται ςε αυτό το είδοσ 

δεδομζνων. 

 Internet of people: τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ανικουν τα social media, όπωσ το 

Twitter και το Facebook, τα οποία παράγουν τεράςτιο όγκο δεδομζνων. 

 Internet of things: τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ανικουν τα δεδομζνα που 

παράγονται από διάφορεσ ςυςκευζσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτο Internet όπωσ ο 

εκτυπωτισ, θ τθλεόραςθ, οι παιχνιδομθχανζσ. το μζλλον όλο  και περιςςότερεσ 

ςυςκευζσ κα ςυνδζονται ςτο Internet, όπωσ το το ψυγείο ι το πλυντιριο και αυτό 

κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν παραγωγι ακόμα μεγαλφτερου όγκου δεδομζνων. 

 Internet of places: Όταν παραδείγματοσ χάριν ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί το κινθτό του 

τθλζφωνο το οποίο ζχει πάνω του διάφορουσ αιςκθτιρεσ τοποκεςίασ και 

καταγράφει τθν κζςθ του. Αυτό είναι άλλθ μια πθγι δεδομζνων. 
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Εικόνα 1: 
Οι 4 πθγζσ παραγωγισ δεδομζνων 

 

Εφκολα λοιπόν γίνεται κατανοθτό το πωσ τα δεδομζνα ζχουν αποκτιςει τεράςτια ςθμαςία 

τα τελευταία χρόνια αλλά και γιατί ο κόςμοσ αςχολείται όλο και περιςςότερο μαηί τουσ. 

Αλλά θ πρόκλθςθ ςιμερα δεν είναι θ παραγωγι περιςςότερων δεδομζνων αλλά θ 

μετατροπι των δεδομζνων αυτϊν ςε δεδομζνα με πραγματικι αξία. 

Σα δεδομζνα (Big Data) ζχουν τα ακόλουκα τζςςερα(4) χαρακτθριςτικά 

 Volume (όγκοσ δεδομζνων)  

 Velocity (ταχφτθτα): Η ταχφτθτα είναι μια μεγάλθ πρόκλθςθ για τουσ μθχανικοφσ 

που επεξεργάηονται τα δεδομζνα κακϊσ δεν είναι μόνο τεράςτιοσ ο όγκοσ των 

δεδομζνων που αποτελεί πρόκλθςθ αλλά και το ότι παράγονται με μεγάλο ρυκμό 

και αλλάηουν πολφ γριγορα. 

 Variety (ποικιλία): Δεν υπάρχει μόνο ζνα είδοσ δεδομζνων, αλλά πάρα πολλά 

διαφορετικά είδθ τα οποία ποικίλουν από κείμενο ςε εικόνεσ αλλά και πολλά άλλα 

είδθ. Ζτςι είναι μεγάλθ θ πρόκλθςθ του να ςυνδυαςτοφν όλα αυτά τα δεδομζνα 

από εντελϊσ διαφορετικζσ πθγζσ. 

 Veracity (εγκυρότθτα): Αυτό ςθμαίνει ότι πότε δεν μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι 

για τθν ακρίβεια των δεδομζνων που ζχουν καταγραφεί. Ζνα παράδειγμα είναι ότι 

ποτζ δεν μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι για το ποιοσ είναι ο χριςτθσ τθσ ςυςκευισ 

που παράγει τα δεδομζνα κακϊσ αυτά μπορεί να διαφοροποιοφνται από χριςτθ ςε 

χριςτθ. 
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Λόγω λοιπόν των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια ζχει δθμιουργθκεί ζνα νζο επάγγελμα 

ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν, αυτό του επιςτιμονα δεδομζνων (data scientist). Οι 

ςτόχοι ενόσ data scientist είναι να ςυλλζξει, να αναλφςει αλλά και να μεταφράςει τα 

δεδομζνα από πολλζσ διαφορετικζσ πθγζσ αλλά και να τα επεξεργαςτεί με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να εξάγει χριςιμα αποτελζςματα. Είναι βζβαιο ότι τα επόμενα χρόνια λόγω τθσ 

τεράςτιασ ανάπτυξθσ των δεδομζνων το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα κα αποκτιςει όλο και 

μεγαλφτερθ αξία. 

τόχοσ ενόσ data scientist είναι να απαντιςει τισ παρακάτω ερωτιςεισ που ςχετίηονται με 

κάποια γεγονότα (events) 

 Σι ςυνζβει; Αν παράδειγμα εμφανιςτοφν κάποια bottlenecks ι κάποιεσ 

αποκλίςεισ (deviations) ςτα καταγεγραμμζνα γεγονότα (events) τότε αυτό 

ςθμαίνει ότι κάτι μθ προβλεπόμενο προζκυψε ςτθν διαδικαςία. 

 Η δεφτερθ ερϊτθςθ που προκφπτει είναι γιατί προζκυψαν τα παραπάνω. Που 

υπιρξε θ κακυςτζρθςθ; Γιατί τα γεγονότα ακολοφκθςαν ζνα μθ αναμενόμενο 

μονοπάτι;  

 Οι δυο παραπάνω ερωτιςεισ αφοροφν το παρελκόν. Αλλά φυςικά ο data 

scientist πρζπει να απαντιςει ερωτιςεισ για το μζλλον. Άρα θ τρίτθ ερϊτθςθ 

είναι τι κα ςυμβεί ςτο μζλλον και τι μποροφμε να προβλζψουμε από τισ 

πλθροφορίεσ που ζχουμε ϊςτε να κάνουμε προβλζψεισ για το τι κα ςυμβεί. 

 Η τζταρτθ ερϊτθςθ τθσ επιςτιμθσ των δεδομζνων είναι να αναρωτθκεί κάποιοσ 

ποιο είναι το καλφτερο επικυμθτό αποτζλεςμα που μπορεί να ςυμβεί ςε μια 

διαδικαςία. Άρα λοιπόν, ο data scientist πρζπει να προτείνει ςυγκεκριμζνα 

πράγματα ϊςτε να βελτιωκεί θ τρζχουςα καταςταςι και να αφαιρεκοφν τα 

bottlenecks και τα γεγονότα (events) να μθν αποκλίνουν από τθν επικυμθτι 

ςυμπεριφορά που κα ζχει ςαν επακόλουκο τθν παροχι μιασ καλφτερθσ 

υπθρεςίασ. 

Για παράδειγμα, μποροφμε να ανατωτθκοφμε για τισ 4 αυτζσ ερωτιςεισ ςτισ ροζσ παροχισ 

διαδικαςιϊν φροντίδασ ςε ζνα νοςοκομείο. Θα ιταν δυνατό να ερωτθκοφν οι παρακάτω 

ερωτιςεισ 

 Γιατί  οι αςκενείσ περιμζνουν τόςο πολφ; 

 Σι προκαλεί αυτζσ τισ κακυςτεριςεισ; 

 Ακολουκοφν οι γιατροί τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του εκάςτοτε νοςοκομείου; 

 Μποροφμε να προβλζψουμε τισ κακυςτεριςεισ; 

 Πόςο προςωπικό κα χρειαςτεί τισ επόμενεσ μζρεσ ζνα νοςοκομείο; 

 Πωσ μποροφν να μειωκοφν τα κόςτθ χωρίσ να μειωκεί θ ποιότθτα; 

Ζχει γίνει αρκετι ανάλυςθ δεδομζνων ςτα νοςοκομεία και ζχει διαπιςτωκεί ότι 

διαφορετικοί γιατροί επεξεργάηονται παρόμοια πράγματα με εντελϊσ διαφορετικό τρόπο 
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και αυτόσ είναι ζνασ λόγοσ για τισ μεγάλεσ αναμονζσ των αςκενϊν. Αυτζσ λοιπόν οι 

ερωτιςεισ ωσ ζνα ςθμείο μποροφν να οριςτοφν ςαν ζνα business process. 

Αλλά ακόμα και αν ψάξουμε για δεδομζνα ςε μια ςυςκευι, όπωσ μια ςυςκευι ακτίνων Χ, 

κα δοφμε ότι παράγεται ζνασ πολφ μεγάλοσ αρικμόσ δεδομζνων και μποροφν να 

ερωτθκοφν διάφορεσ ερωτιςεισ που όλεσ μποροφν να απαντθκοφν αναλφοντασ τα 

δεδομζνα προςεκτικά. Οριςμζνα παραδείγματα ερωτιςεων  

 Πωσ ακριβϊσ χρθςιμοποιοφνται αυτζσ οι ςυςκευζσ ςτα νοςοκομεία; 

 Πότε αυτζσ οι ςυςκευζσ ξεκινάνε να παρουςιάηουν προβλιματα; 

 Πότε καταςτρζφονται εντελϊσ και δεν είναι πλζον λειτουργικζσ; 

 Ποια εξαρτιματα πρζπει να αντικαταςτακοφν; 

 Όταν θ ςυςκευι ςταματιςει να λειτουργεί μποροφμε να παράγουμε διαγνωςτικζσ 

πλθροφορίεσ που να υποδεικνφουν ποια εξαρτιματα ζχουν καταςτραφεί, ϊςτε να 

είναι δυνατι θ άμεςθ επιςκευι από ζναν μθχανικό; 

 Μποροφμε να προβλζψουμε πότε μια ςυςκευι κα ζχει βλάβθ; 

 Μποροφμε να μάκουμε από τα υπάρχοντα προβλιματα ποια εξαρτιματα 

χρειάηονται βελτίωςθ ϊςτε μια ςυςκευι να ζχει μεγαλφτερθ διάρκεια λειτουργείασ 

χωρίσ προβλιματα; 

Όπωσ γίνεται λοιπόν αντιλθπτό, κάποιοσ data scientist χρειάηεται διαφορετικζσ δεξιότθτεσ 

για να απαντιςει όλεσ αυτζσ τισ ερωτιςεισ. Κάποιεσ προφανείσ δεξιότθτεσ είναι θ 

ςτατιςτικι (statistics) και θ εξόρυξθ δεδομζνων (data mining). Ακόμα κα πρζπει να μπορεί 

να χειριςτεί απίςτευτα μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων αλλά και να ζχει γνϊςθ κοινωνικϊν 

επιςτθμϊν για  να μπορεί να αντιλαμβάνεται ζννοιεσ όπωσ θ δεοντολογία (ethics) και θ 

ιδιωτικότθτα (privacy). Σο πιο ςθματικό όμωσ είναι να μπορεί να εφαρμόςει τεχνικζσ 

εξόρυξθσ διαδικαςιϊν (process mining techniques) πάνω ςτα δεδομζνα ϊςτε να μπορεί να 

βελτιϊςει αλλά και να μάκει τισ διαδικαςίεσ μζςα ςε μια επιχείρθςθ ι ζναν οργανιςμό. 

Με λίγα λόγια μποροφμε να ποφμε ότι το process mining είναι μια υπο-κατθγορία του data 

science, αλλά ςτοχεφει ςτθν  ανάλυςθ των διαδικαςιϊν βαςιηόμενο ςτα δεδομζνα και το 

κλειδί είναι οι διαδικαςίεσ (processes).  Σο process mining διαφζρει από τθν εξόρυξθ 

δεδομζνων (data mining) διότι δεν ενδιαφερόμαςτε να απομονϊςουμε αποφάςεισ ι 

πρότυπα χαμθλοφ επιπζδου (low level patterns). Ο βαςικόσ ςτόχοσ του process mining 

είναι θ βελτιςτοποίθςθ των end-to-end διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τθν  αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτα δεδομζνα γεγονότων (event data), ςτισ διαδικαςίεσ (processes) και ςτα 

μοντζλα διαδικαςιϊν (process models). Όλα αυτά μποροφν να αναφερκοφν και ςαν 

process intelligence.  

1.3 Διϊφορα εύδη process mining 
Από το προθγοφμενο κεφάλαιο γίνεται κατανοθτό ότι ζχουμε πολφ μεγάλο μζγεκοσ 

δεδομζνων, αλλά το process mining δεν ζχει να κάνει με τθν ςυλλογι δεδομζνων αλλά με 
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τθν ανάλυςθ διαδικαςιϊν. Σο process mining γεφυρϊνει το κενό ανάμεςα ςτθν κλαςικι 

ανάλυςθ διαδικαςιϊν μζςω μοντζλων (process model analysis) και τθσ ανάλυςθσ θ οποία 

βαςίηεται ςτα δεδομζνα όπωσ τo data mining και το machine learning. Αυτό ςυμβαίνει γιατί 

το process mining επικεντρϊνεται ςτισ διεργαςίεσ χρθςιμοποιϊντασ ταυτόχρονα 

πραγματικά δεδομζνα. το κλαςικό data mining, ςυνικωσ οι data scientists ςυνικωσ δεν 

επεξεργάηονται τισ διαδικαςίεσ και ειδικά τισ end-to-end διαδικαςίεσ. Αντίκετα ςτισ 

περιοχζσ που αφοροφν τθν ανάλυςθ διαδικαςιϊν μζςω μοντζλων (process model analysis), 

ςυνικωσ τα δεδομζνα αγνοοφνται. Για αυτό το λόγο το process mining είναι πολφ 

ςθμαντικό επειδι απαντάει ερωτιςεισ ςχετιηόμενεσ με τθν απόδοςθ (performance) των 

διαδικαςιϊν αλλά και με τθν ςυμμόρφωςθ (compliance) των δεδομζνων πάνω ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Σο αρχικό ςθμείο από το οποίο κα ξεκινιςει κάποιοσ το process mining είναι τα event 

data. τθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε ζναν πίνακα ςτον οποίο κάκε γραμμι αναφζρεται 

ςε ζνα event. 

 

 
Εικόνα 2: 
Αλλθλουχία γεγονότων δεδομζνων (events) 

 Ζνα event ζχει ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ (properties) και για αυτό υπάρχουν διαφορετικοί 

τφποι ιδιοτιτων. 

 Σο πρϊτο property είναι το caseId. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κάκε εγγραφι 

του πίνακα αναφζρεται ςε ζναν μακθτι ο οποίοσ δίνει μια εξζταςθ ςε κάποιο 

μάκθμα. Άρα το caseId αναφζρεται ςτον μακθτι. 

 Σο δεφτερο property είναι το activity name και αναφζρεται ςτθν εξζταςθ. 
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 Σο τρίτο property είναι το timestamp που ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ 

θμερομθνία τθσ εξζταςθσ. 

Ακόμα κα μποροφςαν  να υπάρχουν και άλλα δεδομζνα ςτο παράδειγμα όπωσ θ 

βακμολογία, αλλά τα παραπάνω τρία properties είναι τα απολφτωσ απαραίτθτα για μια 

process mining ανάλυςθ. 

Κφριωσ ςτόχοσ του process mining είναι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα μοντζλα διαδικαςιϊν 

(process models) και τα γεγονότα (event data). Τπάρχουν τρία είδθ ςχζςεων ανάμεςα ςε 

process models και event data. Σα οποία είναι τα Play-out, Play-in και Replay. 

το Play-out θ βαςικι ιδζα είναι ότι ξεκινάσ από ζνα μοντζλο και από αυτό το μοντζλο 

παράγεισ τθν ςυμπεριφορά τθσ διαδικαςίασ. Αυτό φαίνεται ξεκάκαρα ςτθν παρακάτω 

εικόνα όπου ζχουμε ζνα BPMN model.  

 

 
Εικόνα 3: 
Play-out. Από ζνα BPMN model καταςκευάηεται ζνα event (abdeg) 

 

Tο ςυγκεκριμζνο BPMN model ζχει να κάνει με τον χειριςμό αιτιςεων ταξιδιοφ. Πάντα 

ξεκινάει από κάποιο activity a όπου καταχωρείται το αίτθμα ταξιδιοφ. υμβαίνει ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι και εκτελείται από ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο. Παρατθροφμε 

ότι ςτο μοντζλο αυτό παράγεται το event abdeg με τελικό ςτάδιο το activity g. Σο μοντζλο 

αυτό βζβαια μπορεί να παράξει ζνα μεγάλο ςυνδιαςμό events ανάλογα με τισ επιλογζσ 

που κάνει ο κάκε χριςτθσ που το εκτελεί. Σο event abdeg είναι μόνο ζνα από αυτά. Με 

λίγα λόγια τα events αυτά αποτελοφν πικανοφσ τρόπουσ να γίνει playing out το μοντζλο. Αν 

κάποιοσ χριςτθσ χρθςιμοποιεί simulation ι χτίηει κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο 

οδθγείται από τζτοια μοντζλα, τότε το play-out είναι αυτό ακριβϊσ που κάνει.  
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τθν ακριβϊσ αντίςτροφθ περίπτωςθ (Play-In), ξεκινάμε από τα event data προςπακϊντασ 

να καταςκευάςουμε το αντίςτοιχο process model. Φυςικά υπάρχουν πολλοί αλγόρικμοι 

που μποροφν να επιτφγχουν τθν δθμιουργία ενόσ process model από event data. Ζνασ από 

αυτοφσ είναι και ο Alpha Algorithm, θ μελζτθ του οποίου είναι και αντικείμενο τθσ 

παροφςασ εργαςίασ. Η βαςικι ιδζα είναι ότι κοιτϊντασ ζναν αρικμό από παραδείγματα 

ςυμπεριφοράσ, δθλαδι events, αυτόματα παράγεται ζνα μοντζλο από αυτά. Αυτό 

φαίνεται ςτθν παρακάτων εικόνα. 

 

 
Εικόνα 4: 
Play-in. Από ζναν αρικμό από events καταςκευάηεται ζνα BPMN model. 

 

τθν εικόνα 4 φαίνεται θ διαδικαςία του Play-In. Αν παρατθριςουμε προςεκτικά τα events 

ι traces που φαίνονται ςτο πάνω μζροσ τθσ εικόνασ, βλζπουμε ότι όλα τα events ξεκινοφν 

με a. Άρα ςυμπεραίνουμε ότι και το εξαγϊμενο μοντζλο κα ξεκινάει και αυτό με a. Όλα τα 

events καταλιγουν ςε g ι h. Άρα και ςτο εξαγϊμενο μοντζλο ςτο τζλοσ υπάρχει μια 

επιλογι για να γίνει αποδεκτι ι όχι ζνα activity g ι h.  Φυςικά με ζνα πιο πολφπλοκο 

ςφνολο events ι traces, τόςο πιο πολφπλοκο κα γίνει και το παραγϊμενο μοντζλο. Σο 

ςθμαντικότερο που πρζπει να γίνει κατανοθτό ςε αυτό το ςθμείο είναι ότι δεν υπάρχει 

κάποιο αρχικό μοντζλο, αλλά παράγεται αυτόματα από τθν επεξεργαςία των αρχικϊν 

events.   

Σο τρίτο είδοσ ςχζςεων ανάμεςα ςε process models και event data λζγεται Replay.  Είναι 

ζνα πολφ βαςικό χαρακτθριςτικό του process mining επειδι επιτρζπει να ξανά 

επαναλθφκεί θ πραγματικότθτα πάνω ςε ζνα μοντζλο. Δεν ζχει ςθμαςία πωσ παριχκθςαν 

τα δεδομζνα είτε με το χζρι είτε μζςω κάποιασ διαδικαςίασ που ανακαλφπτει μοντζλα 

(process discovery), το ςθμαντικό είναι ότι μπορεί να ξανα γίνει επανάλθψθ τθσ 
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πραγματικότθτασ πάνω ςτο μοντζλο. Κατά τθν διάρκεια του Replay ενόσ event μπορεί να 

ταιριάηει το event που δοκιμάηουμε ςτο μοντζλο αλλά υπάρχει και θ πικανότθτα να μθν 

ταιριάηει. Αυτι θ τεχνικι ονομάηεται ςυμμόρφωςθ (conformance checking).   

Σο Replay δεν ζχει να κάνει όμωσ μόνο με το conformance checking αλλά και με τθν 

ανάλυςθ τθσ απόδοςθσ (performance analysis) του μοντζλου. Μποροφμε πολφ εφκολα να 

ξανά τρζξουμε διάφορα event που ζχουν καταγραφεί και ζχουν πάνω τουσ χρονικι 

πλθροφορία (timestamp). Ζτςι εκτελϊντασ τα event πάνω ςτο μοντζλο ςτο τζλοσ 

γνωρίηουμε πόςοσ χρόνοσ δαπανικθκε ςε όλα τα διαφορετικά ςθμεία τθσ διαδικαςίασ. 

Ζτςι μποροφμε να δοφμε πόςο χρόνο πιραν τα διάφορα activities αλλά και τισ 

κακυςτεριςεισ μεταξφ των activities. Αυτζσ οι μετριςεισ μποροφν να γίνουν για δεκάδεσ 

χιλιάδεσ περιπτϊςεισ και ζτςι να παραχκεί μια πικανοτικι κατανομι για αυτζσ. 

υνοψίηοντασ τα παραπάνω, υποκζτουμε ότι ζχουμε ζνα ςφςτθμα (software system) το 

οποίο με κάποιο τρόπο καταγράφει γεγονότα (events) τα οποία ςυμβαίνουν. Σζτοια 

παραδείγματα είναι οι κάτοικοι μιασ πόλθσ που κάνουν ζνςταςθ ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ 

των ςπιτιϊν τουσ κεωρϊντασ ότι οι φόροι που καταβάλουν είναι υψθλοί, οι αςκενείσ ςε 

ζνα νοςοκομείο για τον τρόπο που εξυπθρετοφνται, οι πελάτεσ ςε ζνα εςτιατόριο για τθν 

ποιότθτα των γευμάτων κτλπ. Με αυτό τον τρόπο ςυγκεκτρϊνονται τα γεγονότα (events). 

Από αυτά τα γεγονότα μπορεί να γίνει θ ανακάλυψθ ενόσ process model και ζπειτα να γίνει 

το conformance checking πάνω ςτο παραγόμενο μοντζλο. υγκρίνοντασ τα events με το 

process model μποροφμε να εμπλουτίςουμε το μοντζλο με πλθροφορία ςχετικι με τισ 

αποκλίςεισ (deviations) και τθν απόδοςθ (performance). 

Οπότε ςφμφωνα με τα παραπάνω, το Play-out είναι θ κλαςικι χριςθ των μοντζλων 

διαδικαςιϊν (process model), τα οποία δεν περιλαμβάνουν κάποια event data. Σο Play-in 

αναφζρεται ςτθν ανακάλυψθ (discovery) ενόσ μοντζλου από events. Μπορείσ αυτόματα να 

μάκεισ ζνα process model χωρίσ καμία μοντελοποίθςθ από απλά δεδομζνα (raw event 

data) χρθςιμοποιϊντασ κάποιον αλγόρικμο όπωσ ο Alpha Algorithm. Και φυςικά υπάρχει θ 

δυνατότθτα για το χριςτθ να ξανά κάνει Replay τα δεδομζνα για να ςυγκρίνει ζνα process 

model με ζνα event log, ϊςτε να ελζγξει και να εκτελζςει conformance checking. 

Αυτι θ διαδικαςία φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 
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Εικόνα 5: 
φνοψθ των τριϊν ειδϊν process mining  

 

υνοψίηοντασ λοιπόν ζχουμε τρεισ κατθγορίεσ τεχνικϊν εξόρυξθσ διαδικαςίων. Η 

ταξινόμθςθ αυτι βαςίηεται ςτο κατά πόςο υπάρχει ζνα προγενζςτερο μοντζλο και, αν ναι, 

πϊσ χρθςιμοποιείται. 

 Ανακάλυψη (discovery): Δεν υπάρχει ζνα προγενζςτερο πρότυπο, δθλαδι, ζνα 
ζτοιμο process model. Για παράδειγμα, χρθςιμοποιϊντασ τον Alpha Algorithm, ζνα 
μοντζλο διαδικαςίασ (process model) μπορεί να ανακαλυφκεί βαςιηόμενο ςε 
χαμθλοφ επιπζδου ςυμβάντα (events). Τπάρχουν πολλζσ τεχνικζσ για να 
καταςκευάςουν αυτόματα μοντζλα διαδικαςιϊν (για παράδειγμα Petri net ι 
BPMN), με βάςθ οριςμζνεσ καταγραφζσ ςυμβάντων (events). Πρόςφατα, θ 
ερευνθτικι διαδικαςία εξόρυξθσ άρχιςε επίςθσ να ςτοχεφει ςε άλλεσ προοπτικζσ 
(π.χ. τα δεδομζνα, τουσ πόρουσ, το χρόνο, κλπ.).  

 Συμμόρφωςη (conformance checking): Τπάρχει ζνα προγενζςτερο μοντζλο (process 
model). τόχοσ είναι να βρεκεί κατά πόςο διαφζρει θ πραγματικότθτα από το 
υπάρχων process model. Αυτό το μοντζλο ςυςχετίηεται με το αρχείο καταγραφισ 
ςυμβάντων (events) και οι διαφορζσ μεταξφ των events και του μοντζλου 
αναλφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ζνα μοντζλο τθσ διαδικαςίασ που 
αναφζρει ότι για εντολζσ αγοράσ άνω του 1 εκατομμυρίου ευρϊ, απαιτοφνται δφο 
ζλεγχοι για να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ αγορά. υμμόρφωςθ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν ανίχνευςθ αποκλίςεων ϊςτε να εμπλουτιςτεί το μοντζλο.  

 Επέκταςη (extension): Τπάρχει ζνα μοντζλο εκ των προτζρων. Σο μοντζλο αυτό 

επεκτείνεται με ςτόχο όχι να  ελζγξει τθ ςυμμόρφωςθ, αλλά για να εμπλουτίςει το 

μοντζλο. 
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1.4 Πωσ ςχετύζεται το process mining με το data mining 
Η εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) είναι ο  ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ανάμεςα ςτθν 

ανάλυςθ βαςιηόμενθ ςε μοντζλα (model based analysis) και ςτθν ανάλυςθ που 

επικεντρϊνεται ςτα δεδομζνα (data oriented analysis) όπωσ θ εξόρυξθ δεδομζνων (data 

mining). Με τθν εξόρυξθ διαδικαςιϊν μποροφμε να απαντιςουμε ερωτιματα ςχετικά με 

τθν απόδοςθ (performance) των διαδικαςιϊν αλλά και ερωτιματα τα οποία ςχετίηονται με 

τθν ςυμμόρφωςθ (compliance) πάνω ςε κάποια μοντζλο. Άρα κα μποροφςαμε να ποφμε 

ότι θ εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) είναι θ «κόλλα» ανάμεςα ςτα δεδομζνα και 

ςτισ διαδικαςίεσ, ανάμεςα ςτουσ εργαηομζνουσ του ΙΣ αλλά και του business αλλά και 

ανάμεςα ςτθν απόδοςθ (performance) και τθν ςυμμόρφωςθ (compliance). Και φυςικά το 

process mining μπορεί να γίνει και ςτο runtime αλλά και ςτο design time. Είναι ο 

ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςε πολλά πράγματα και μπορεί να φανεί απίςτευτα πολφτιμο. 

 

 
Εικόνα 6: 
φνδεςθ business process management (BPM) με  τα κλαςικά data analytics όπωσ το data 
mining. 

 

Η παραπάνω εικόνα απεικονίηει πωσ το process mining είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα 

ςτο business process management (BPM) και ςτισ κλαςικζσ κατθγορίεσ ανάλυςθσ 

δεδομζνων όπωσ το data mining. τθν εικόνα αυτι φαίνεται ξεκάκαρα και το ότι το process 

mining αποτελείται από άλλα είδθ εξόρυξθσ όπωσ θ ανακάλυψθ διαδικαςιϊν (process 

discovery) αλλά και ο ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ (compliance checking).  Ακόμα ςτθν εικόνα 

εμφανίηεται και θ ανάλυςθ προβλζψεων (predictive analysis) που ςχετίηεται με τθν 

πρόβλεψθ γεγονότων ςτο μζλλον. 

Κάποιοσ μπορεί να ςκεφτεί το process mining ςαν μια διαδικαςία εφρεςθσ επικυμθτϊν 

γραμμϊν. Αυτζσ οι γραμμζσ δείχνουν τι ςυνικωσ κάνουν οι άνκρωποι. Παράδειγμα ζνα 

μονοπάτι που το ακολουκοφν οι άνρκωποι με κάποιεσ ταμπζλεσ που δείχνουν που δεν 

πρζπει να πατιςουν. Άρα αυτζσ οι γραμμζσ μποροφν να παρομοιαςτοφν ςαν event data 
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και οι ταμπζλεσ ςαν process model. Αυτόσ ο παραλλθλιςμόσ δείχνει τι προςπακεί να κάνει 

το process mining δθλαδι να ανακαλφψει επικυμθτζσ γραμμζσ. Φυςικά πολλζσ φορζσ θ 

διαδικαςία του process mining μπορεί να ανακαλφψει μθ-αναμενόμενα γεγονότα που να 

δείχνουν ότι πολλζσ φορζσ οι άνκρωποι δεν ακολουκοφν το process model, δθλαδι τισ 

επικυμθτζσ γραμμζσ.  

Αρχικά, ο όροσ εξόρυξθ δεδομζνων (data mining) είχε αρκετά αρνθτικι ζννοια κακϊσ 

παρζπεμπε ςε όρουσ όπωσ data snooping, fishing όπου κακόβουλοι χριςτεσ προςπακοφν 

να υποκλζψουν ευαίςκθτα δεδομζνα χριςτων όπωσ username, password, αιρκμοφσ 

πιςτωτικϊν καρτϊν κτλπ. Αλλά πλζον λόγω τθσ τεράςτιασ αφξθςθσ των δεδομζνων αυτό 

ζχει αλλάξει κακϊσ όλο και περιςςότεροι οργανιςμοί ενδιαφζρονται για τθν οργάνωςθ και 

τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τουσ.  

Σο κοινό ςτοιχείο ανάμεςα ςτθν εξόρυξθ δομζνων (data mining) και ςτθν εξόρυξθ 

διαδικαςιϊν (process mining) είναι ότι θ υλοποίθςθ τουσ ξεκινάει από τα δεδομζνα (data), 

αλλά κατά τα άλλα υπάρχουν πολλζσ διαφορζσ ανάμεςα τουσ. Για τισ διαδικαςίεσ τθσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων (data mining), οι γραμμζσ και οι ςτιλεσ ςτουσ πίνακεσ με τα 

δεδομζνα μποροφν να ςθμαίνουν οτιδιποτε. Αντίκετα, ςτισ τεχνικζσ τθσ  εξόρυξθσ 

διαδικαςιϊν (process mining), υποκζτουμε ότι τα δεδομζνα ζχουν ςυγκεκριμζνθ μορφι 

και αναφζρονται ςε activities ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Επιπλζον τα events είναι 

ταξινομθμζνα και για αυτό το λόγο ενδιαφερόμαςτε ςε end-to-end διαδικαςίεσ. 

Η βαςικι διαφορά τουσ είναι ότι θ εξόρυξθ δομζνων (data mining) ζχει ςαν κζντρο τα 

δεδομζνα και όχι τισ διαδικαςίεσ. Ζτςι γίνεται κατανοθτό ότι θ ανακάλυψθ διαδιακαςιϊν 

(process discovery) , θ ςυμμόρφωςθ ςε ζνα μοντζλο (conformance checking) και θ 

ανάλυςθ για τθν εφρεςθ κάποιων ςθμείων όπου κακυςτερεί θ ομαλι λειτουργεία ενόσ 

οργανιςμοφ (bottlenecks discovery) δεν αποτελεί τμιμα τθσ  εξόρυξθσ δεδομζνων (data 

mining) αλλά τμιμα τθσ εξόρυξθσ διαδικαςιϊν (process mining). Και φυςικά τίποτα από 

αυτά δεν μπορεί να επιτευχκεί χρθςιμοποιϊντασ τθν εξόρυξθ δομζνων (data mining). 

H εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) ςυνδιάηει μοντζλα διαδικαςιϊν (process models) 

και δεδομζνα γεγονότων (event data) με πολλοφσ διαφορετικοφσ καινοτόμουσ τρόπουσ. 

αν αποτζλεςμα είναι ότι κάποιοσ χρθςιμοποιϊντασ τθν εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process 

mining) μπορεί να ανακαλφψει τι κάνουν ςτθν πραγματικότθτα οι άνκρωποι και οι 

οργανιςμοί. Για παράδειγμα, μοντζλα διαδικαςιϊν μποροφν να ανακαλυφκοφν αυτόματα 

από event data (process model discovery). Η ςυμμόρφωςθ δεδομζνων (compliance) 

μπορεί να ελεγχκεί ςυγκρίνοντασ μοντζλα με event data. Διάφορα προβλιματα ςε 

διαδικαςίεσ μποροφν να ανακαλυφκοφν ξανά εφαρμόηοντασ διάφορα events πάνω ςε 

μοντζλα που ζχουν ιδθ βρεκεί. Ζτςι θ εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ανακάλυψθ και κατανόθςθ αποκλίςεων, ρίςκων αλλά και 

προβλιματων ςτθν κακθμερινι λειτουργία μιασ εταιρείασ ι ενόσ οργανιςμοφ. 
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Σα end-to-end μοντζλα διαδικαςιϊν είναι πάρα πολφ ςθμαντικά και για τθν ανακάλυψθ 

τουσ είναι απαραίτθτο να εξεταςτοφν διαδικαςίεσ που εκτελοφνται παράλλθλα 

(concurrency).  Ακόμα θ εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) προχποκζτει τα δεδομζνα 

που κα αναλυκοφν να ζχουν μια ςυγκεκριμζνθ δομι. Σα δεδομζνα αυτά ονομάηονται 

γεγονότα (events) όπωσ είδαμε ςε προθγοφμενα κεφάλαια και πρζπει να φζρουν 

οπωςδιποτε ζνα timestamp, ζνα eventName αλλά και κάποια ids που να αναφζρονται ςε 

διάφορεσ περιπτϊςεισ (cases). Αυτι είναι μια ςθμαντικι διαφορά ςε ςχζςθ με τθν μορφι 

που ζχουν τα δεδομζνα τα οποία κα αναλυκοφν από κάποιο αλγόρικμο εξόρυξθσ 

δεδομζνων (data mining).  

υνικωσ όμωσ ςε πολφ ςφνκετα προβλιματα θ εξόρυξθ διαδικαςιϊν (process mining) και 

θ εξόρυξθ δομζνων (data mining) ςυνδυάηονται κακϊσ αποτελοφν ςυμπλθρωματικζσ 

προςεγγίςεισ που θ μια δυναμϊνει τθν άλλθ. 
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2. Μοντϋλα και Ανακϊλυψη Διαδικαςιών 

2.1 Ειςαγωγό ςτα Μοντϋλα διαδικαςιών  
 

κοπόσ αυτοφ του κεφαλαίου είναι να γίνει θ παρουςίαςθ του αλγορίκμου Alpha 
Algorithm που υλοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ. Ο ςυγκεκριμζνοσ αλγόρικμοσ 
επιτρζπει ςε μόλισ 8 βιματα τθν μετατροπι δεδομζνων γεγονότων (event data) ςε μοντζλα 
διαδικαςιϊν τα οποία ζχουν τθν δυνατότθτα να εκφράςουν μια μεγάλθ γκάμα 
ςυμπεριφορϊν, όπωσ ακολουκίεσ (sequences), παραλλθλιςμό (concurrency), επιλογζσ 
(choices) και επαναλιψεισ (loops). Φυςικά αυτόσ ο αλγόρικμοσ ζχει κάποιουσ 
περιοριςμοφσ ςτο τι μπορεί να κάνει, αλλά απεικονίηει τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ που 
χρθςιμοποιοφνται από πιο εξελιγμζνουσ αλγορίκμουσ ανακάλυψθσ διαδικαςιϊν (process 
discovery) , όπωσ ο Inductive miner, ο Heuristic miner και ο Fuzzy miner. Για να γίνει όμωσ 
κατανοθτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ του Alpha Algorithm πρζπει πρϊτα να γίνουν κατανοθτά 
τα βαςικά τθσ μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν (process modeling) και των Petri nets. 

Τπάρχει μεγάλθ ποικιλία από μοντζλα διαδικαςιϊν (process models) τόςο ςτθν βιομθχανία 
όςο και ςτθν πανεπιςτθμιακι ζρευνα. Τπάρχουν κάποια μοντζλα χαμθλότερου επιπζδου 
(low-level notations) τα οποία δεν μποροφν να απεικονιςουν παραλλθλιςμό (concurrency) 
αλλά και κάποια ςυγκεκριμζνα δομικά ςτοιχεία (routing constructs) αλλά και κάποια άλλα 
υψθλότερου επιπζδου μοντζλα (higher level notations) τα οποία ζχουν καλφτερεσ 
δυνατότθτεσ απεικόνθςθσ διαδικαςιϊν, όπωσ τα BPMN, UML activity diagrams, EPCs, Petri 
Nets κτλπ. Επιπλζον, τα διάφορα μοντζλα (notations)  ςυνικωσ βρίςκουν εφαρμογι ςε 
διαφορετικά πεδία, παράδειγμα οι business analysts χρθςιμοποιοφν BPMN,  οι software 
engineers χρθςιμοποιοφν UML, οι SAP consultants χρθςιμοποιοφν EPCs κτλπ. Τπάρχει 
πλθκϊρα μοντζλων (notations) που χρθςιμοποιοφνται για να εκφράςουν το ίδιο ακριβϊσ 
αντικείμενο πράγμα το οποία δθμιουργεί ςφγχυςθ. 

Αυτι θ πλθκϊρα ςτα μοντζλα διαδικαςιϊν οφείλεται ςτο ότι ο κακζνασ μπορεί να 
υλοποιιςει ζνα ςφνολο από νζα ςφμβολα και να δθμιουργιςει μια νζα γλϊςςα για 
εμπορικοφσ κυρίωσ λόγουσ. Αλλά όμωσ αν κοιτάξουμε ςτα κεμζλια τθσ δυναμικισ 
ςυμπεριφοράσ που κζλουμε να απεικονιςουμε, υπάρχουν κάποιεσ βαςικζσ κοινζσ ζννοιεσ. 
Αυτό μπορεί να γίνει κατανοθτό από τθν ανακάλυψθ μοντζλων διαδικαςιϊν (process 
models) από γεγονότα (event data) όπωσ με τον Alpha Algorithm. Σα γεγονότα είναι 
μερικϊσ ταξινομθμζνα (ordered) και αναφζρονται ςε ςτιγμιότυπα διαδικαςιϊν (case ι 
trace) και δραςτθριοτιτων (activities). Βαςιηόμενοι ςτα παραπάνω (cases και traces), 
κάποιοσ αλγόρικμοσ μπορεί να καταςκευάςει ζνα process model από ακολουκίεσ 
(sequence), επιλογζσ (choice), παραλλθλιςμοφσ (parallel) και επαναλιψεισ (iteration) ςε 
όποιο μοντζλο διαδικαςίασ (process model) επικυμεί.  

Πολλοί αλγόρικμοι εξόρυξθσ διαδικαςιϊν (process mining) χρθςιμοποιοφν Petri nets για 
τθν απεικόνθςθ του αποτελζςματοσ του αλγορίκμου αλλά και για τθν ςυμμόρφωςθ πάνω 
ςε ζνα μοντζλο (conformance checking).  Αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι end-to-end 
χριςτεσ κα χρεαςτεί να δουν απαραίτθτα ζνα Petri net. Εργαλεία όπωσ το  ProM μποροφν 
να μετατρζψουν ζνα Petri net ςε άλλουσ τφπουσ μοντζλων όπωσ τα BPMN. το επόμενο 
κεφάλαιο παρουςιάηεται με λεπτομζρειεσ το μοντζλο απεικόνθςθσ διαδικαςιϊν Petri net, 
το οποίο χρθςιμοποιικθκε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 
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2.2 Petri Nets 
Σα Petri Net αποτελοφν μια τεχνικι περιγραφισ και ανάλυςθσ κατανεμθμζνων 
(distributed) ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν. Ζχουν ζνα εκφραςτικό γραφικό περιβάλλον και 
αποτελοφν επζκταςθ τθσ μακθματικισ κεωρείασ αυτομάτων (Automata theory). Ζνα Petri 
Net είναι ζνα κατευκυνόμενο διμερζσ γράφθμα (directed bipartite graph), το οποίο 
αποτελείται από κφκλουσ (places) και τετράγωνα (squares). Σα τετράγωνα απεικονίηουν τισ 
μεταβάςεισ από κάποια δραςτθριότθτα (activity) ςε κάποια άλλθ. 

 

Εικόνα 7: 
Αναπαράςταςθ ενόσ Petri Net 

 

Σα places μποροφν να είναι είςοδοι ι ζξοδοι ςε κάποιεσ μεταβάςεισ (transitions) του 
ςυςτιματοσ. Σα places απεικονίηουν τθν κατάςταςθ (state) του ςυςτιματοσ.  Οι 
μεταβάςεισ (transitions) απεικονίηουν τισ αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ. 

Ζνα Petri Net  αποτελείται από κφκλουσ (places), τετράγωνα (transitions) και πλευρζσ (arcs) 
και ςαν Petri Net μπορεί να οριςτεί μια τριάδα (P, T, F) όπου 

 P είναι ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο από places 

 T είναι ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο από transitions. Σο ςφνολο αυτό είναι και το 
ςφνολο των events ςε ζνα μοντζλο. 

 F είναι το ςφνολο των ακμϊν ςε ζνα Petri Net, δθλαδι ζνα υποςφνολο ακμϊν. 
Παράδειγμα για τθν εικόνα 7 το πεπεραςμζνο ςφνολο ακμϊν F είναι το F= { (𝑝1 , 𝑡1) 
, (𝑡1 , 𝑝2)}  

Κάκε place μπορεί να περιζχει ζνα ι περιςςότερα tokens. Ζνα token είναι μια μονάδα 

εργαςίασ που πρζπει να εκτελεςτεί. 

 
Εικόνα 8: 
Αναπαράςταςθ των tokens. το πρϊτο ςχιμα υπάρχει ζνα token ενϊ ςτο δεφτερο δφο. 

 

Marking είναι θ κατάςταςθ ενόσ Petri Net που αποτυπϊνει τθν κατανομι των tokens ςε 

όλα τα places του Petri Net. Μια μετάβαςθ (transition) αλλάηει τθν κατάςταςθ (state) ενόσ 

Petri Net με τθν πυροδότθςθ (firing). 
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Aσ δοφμε τα παρακάτω παραδείγματα. 

 
Εικόνα 9: 
τθν παραπάνω εικόνα φαίνεται ότι θ πυροδότθςθ (firing) είναι εφικτι, κακϊσ υπάρχουν 
δφο tokens, ζνα ςε κάκε είςοδο τθσ μετάβαςθσ 𝑡1 . Σο αποτζλεςμα φαίνεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα όπου οι είςοδοι τθσ μετάβαςθσ 𝑡1 δεν ζχουν πλζον token, και θ ζξοδοσ 
τθσ μετάβαςθσ 𝑡1 ζχει ακριβϊσ ζνα token.  
 

 
Εικόνα 10: 
Δθλαδι, ςφμφωνα με τα παραπάνω για να είναι δυνατι θ πυροδότθςθ μιασ μετάβαςθσ ςε 
ζνα Petri Net είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ τουλάχιςτον token ςε κάκε είςοδο τθσ 
μετάβαςθσ. Ακόμα και ςτισ εξόδουσ του Petri Net είναι δυνατό να δθμιουργθκοφν τόςα 
tokens όςα είναι οι ζξοδοι τθσ μετάβαςθσ.  
 

   
Εικόνα 11: 
τθν παρακάνω εικόνα φαίνεται μια κατάςταςθ ςε ζνα Petri Net όπου δεν μπορεί να γίνει 
θ πυροδότθςθ μιασ μετάβαςθσ κακϊσ λείπει ζνα token το οποίο ζπρεπε να είναι 
διακζςιμο. 
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2.3 Alpha Algorithm – Δομικϊ ςτοιχεύα (patterns) 
Ο Alpha Algorithm είναι ζνασ αλγόρικμοσ ανακάλυψθσ διαδικαςιϊν (process discovery) 

από δεδομζνα (event data). φμφωνα με τα όςα είδαμε ςτο κεφάλαιο 1.3, είναι κατανοθτό 

ότι θ διαδικαςία του  process discovery ανικει ςτθν κατθγορία Play-In. Ζτςι από ζνα 

ςφνολο από γεγονότα (event log), ο Alpha Algorithm κα ανακαλφψει αυτόματα ζνα 

μοντζλο διαδικαςίασ (process model) και ςυγκεκριμζνα ζνα Petri Net. Ο Alpha Algorithm 

ιταν ο πρϊτοσ αλγόρικμοσ ο οποίοσ ιταν ικανόσ να ανακαλφψει παράλλθλα γεγονότα 

(concurrency), να ανακαλφψει επαναλιψεισ (loops) αλλά και επιλογζσ ςτθν διαδικαςία 

(choices) ενϊ ταυτόχρονα μπορεί και εγγυάται κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ.  

Αλλά τι είδουσ είςοδο χρθςιμοποιεί ο Alpha Algorithm; 

υγκεκριμζνα ςε ςφνολο δεδομζνων (data set), o Alpha Algorithm αγνοεί τα resources και 

άλλα δεδομζνα. Ακόμα αγνοεί και τα timestamps των events που ςυμβαίνουν, όπωσ και το 

caseID των traces που επεξεργάηεται. Σο μόνο που ενδιαφζρει τον Alpha Algorithm για να 

παράγει αποτελζςματα είναι θ  ταξινόμθςθ (ordering) των γεγονότων (events). Ζτςι ζνα 

πρϊτο βιμα για τον Alpha Algorithm είναι θ μετατροπι του event log ςε ζνα ςφνολο από 

traces, όπου ζνα trace είναι μια ακολουκία από ονόματα δραςτθριοτιτων (activity names). 

 

 
Εικόνα 12: 
τθν εικόνα αυτι φαίνεται ζνα ςφνολο από events που βαςίηεται ςε δεδομζνα από τθν 
πραγματικι ηωι. Ακόμα γίνεται κατανοθτό ότι ο Alpha Algorithm εδιαφζρεται μόνο για τα 
activities και όχι για άλλεσ πλθροφορίεσ. Ακόμα βλζπουμε πωσ γίνεται θ καταςκευι των 
traces από το order number. 

 

τθν ςυνζχεια φαίνεται παρακάτω ζνα πιο απλό παράδειγμα.  

𝐿1 = [ (𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑)3 , (𝑎, 𝑐, 𝑏,𝑑)2 , (𝑎, 𝑒,𝑑)1 ] 
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Εδϊ βλζπουμε το log 𝐿1, το οποίο αποτελείται από 6 traces, τισ οποίεσ μποροφμε να τισ 

κεωριςουμε ςαν 6 διαφορετικζσ περιπτϊςεισ (cases). Αυτά τα cases μοντελοποιοφνται ςαν 

μια ακολουκία από activity names. Ζτςι θ ακολουκία a,b,c,d εκτελζςτθκε 3 φορζσ και ζτςι 

υπάρχουν 3 traces αυτοφ του τφπου. Ζτςι ζνα event log είναι ζνα πολφ-ςφνολο (multiset) 

από traces επειδι το ίδιο trace μπορεί να εμφανιςτεί πολλαπλζσ φορζσ, και ζνα trace  

είναι μια ακολουκία από activity names τα οποία μποροφν να απομονωκοφν ςε ςχζςθ με 

όλεσ τισ υπόλοιπεσ ιδιότθτεσ. 

κοπόσ του Alpha Algorithm είναι αν τροφοδοτιςουμε κάποιο event log όπωσ το 𝐿1, 

πρζπει αυτόματα να μάκουμε ζνα μοντζλο διαδικαςίασ (process model) το οποίο κα 

απεικονίηει ακριβϊσ τθν ςυμπεριφορά του event log 𝐿1. τθν παρακάτων εικόνα φαίνεται 

το Petri Net που εξάγει ο Alpha Algorithm για το event log 𝐿1. Φυςικά το αποτζλεςμα κα 

μποροφςε να ιταν και οποιαδιποτε άλλθ μορφι αναπαράςταςθσ μοντζλων (notation), 

όπωσ ζνα BPMN μοντζλο, ζνα EPC μοντζλο ι ζνα UML activity diagram, κακϊσ θ κφρια 

ευκφνθ του αλγορίκμου είναι να καταλάβει τθν ςυμπεριφορά μζςα από το  event log. 

 

 
Εικόνα 13: 
Σο γράφθμα Petri Net που παράγει ο Alpha Algorithm για το event log 𝐿1 

 

Σο ςθμείο εκκίνθςθσ του Alpha Algorithm είναι οι ςχζςεισ ταξινόμθςθσ (ordering 

relations). Ο Alpha Algorithm δεν ζχει κανζνα ενδιαφζρον πάνω ςτισ ςυχνότθτεσ που 

εμφανίηονται τα traces μζςα ςτο event log, όπωσ και για οποιαδιποτε άλλα 

χαρακτθριςτικά που ζχουν αποκθκευτεί για κάκε event.  Αυτό λοιπόν που ενδιαφζρει τον 

Alpha Algorithm είναι να βρει μζςω των events ποια activities ακολουκοφν ποια. Για 

παράδειγμα για τθν ακολουκία a,b,c,d, ο αλγόρικμοσ κα δει ότι το a ακολουκείται από το 

b, το b από το c και το c από το d. Αυτι θ ςχζςθ ονομάηεται απευκείασ διαδοχι (direct 

succession) και ιςχφει όταν κάποιο case x ακολουκείται απευκείασ από το y και 

ςυμβολίηεται ςαν x>y. 
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Για παράδειγμα ςτο event log 𝐿1 βρίςκουμε τισ παρακάτω ςχζςεισ που ανικουν ςτθν 

κατθγορία direct succession.  

(a>b , a>c , a>e , b>c , b>d , c>b , c>d , e>d) 

Η δεφτερθ ςχζςθ που εξετάηει ο Alpha Algorithm είναι θ causality και ςυμβολίηεται με ζνα 

βζλοσ (x->y) και ςθμαίνει ότι το x ακολουκείται από το y, αλλά το y δεν ακολουκείται ποτζ 

από το x. το event log 𝐿1 βρίςκουμε τισ παρακάτω ςχζςεισ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

causality. 

(a->b , a->c , a->e , b->d , c->d , e->d) 

Η τρίτθ ςχζςθ ιςχφει όταν θ direct succession ςχζςθ είναι ζγκυρθ και για τισ δφο 

κατευκφνςεισ, τότε λζμε ότι θ ςχζςθ είναι παράλλθλθ (parallel). Άρα όταν μερικζσ φορζσ το  

x ακολουκείται από το y και μερικζσ φορζσ το y ακολουκείται από το x τότε το x είναι 

παράλλθλο με το y (x||y). το event log 𝐿1 βρίςκουμε τισ παρακάτω ςχζςεισ που ανικουν 

ςτθν κατθγορία parallel. 

(b||c , c||b) 

Η τζταρτθ και τελευταία ςχζςθ ιςχφει όταν το x δεν ακολουκείται ποτζ απευκείασ από το y 

και το y δεν ακολουκείται ποτζ απευκείασ από το x (x#y). Σότε λζμε ότι αυτό είναι μια 

choice (exclusiveness) relation. το event log 𝐿1 βρίςκουμε τισ παρακάτω ςχζςεισ που 

ανικουν ςτθν κατθγορία choice. 

(b#e , e#b , c#e , a#d …) 

Άρα ςυνοψίηοντασ ζχουμε τισ παρακάτω ςχζςεισ 

 Direct succession (x>y) Τπάρχουν sub-traces …xy…. 

 Causality (x->y) Τπάρχουν sub-traces  …xy…. Αλλά όχι  …yx…. 

 Parallel (x||y) Τπάρχουν sub-traces …xy…. και  …yx…. 

 Choice- exclusiveness (x#y) Δεν υπάρχουν sub-traces …xy…. οφτε και …yx…. 

Αυτζσ οι παραπάνω ςχζςεισ χρθςιμοποιοφνται για να εξαγωγι διάφορων μοτίβων 

(patterns) ςτθν  διαδιακαςία (process).  τθ παρακάτω εικόνα (Εικόνα 14) φαίνεται θ 

ςχζςθ causality. Δθλαδι αυτό το pattern περιμζνουμε να δοφμε ςε ζνα Petri Net όταν 

μερικζσ φορζσ το a μερικζσ φορζσ ακολουκείται από το b, αλλά ποτζ δεν ςυμβαίνει  το 

αντίκετο. 
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Εικόνα 14: 
Causality pattern (a->b) 
 

τθν παρακάτω (Εικόνα 15) φαίνεται το pattern XOR-split ςε ζνα Petri Net που προκφπτει  

 όταν το a μερικζσ φορζσ ακολουκείται από το b, αλλά ποτζ όμωσ αντίςτροφα (a->b) 

 όταν το a μερικζσ φορζσ ακολουκείται από το c, αλλά ποτζ όμωσ αντίςτροφα (a->c) 

 όταν το b και το c δεν ακολουκεί ποτζ το ζνα το άλλο (b#c) 

Αυτό το pattern ςθμαίνει ότι μετά το a, υπάρχει μια επιλογι (choice) μεταξφ των b και c. 
 

 
Εικόνα 15: 
XOR-split pattern  (a->b , a->c , b#c) (choice ανάμεςα ςτο b και c) 

 

Σο αντίςτοιχο pattern του XOR-split είναι το XOR-join, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 16. 

Ιςχφει όταν 

 το b ζχει causal relation με το d (b->d) 

 το c ζχει causal relation με το d (c->d) 

 το b με το c ποτζ δεν ακολουκεί το ζνα το άλλο (b#c) 

 
Εικόνα 16: 
XOR-join pattern  (b->d , c->d , b#c) 
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Ωσ προσ τθν παραλλθλία (concurrency) ςε ζνα Petri Net μοντζλο υπάρχουν δφο patterns, 

το AND-split και το AND-join. 

τθν παρακάτω (Εικόνα 17) φαίνεται το pattern AND -split ςε ζνα Petri Net που προκφπτει  

 όταν το a μερικζσ φορζσ ακολουκείται από το b, αλλά ποτζ όμωσ αντίςτροφα (a->b) 

 όταν το a μερικζσ φορζσ ακολουκείται από το c, αλλά ποτζ όμωσ αντίςτροφα (a->c) 

 όταν το b και το c δεν ακολουκεί ποτζ το ζνα το άλλο (b||c) 

 
Εικόνα 17: 
AND-split pattern  (a->b ,a->c , b||c) 

 

Σο αντίςτοιχο pattern του AND -split είναι το AND -join, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 18. 

Ιςχφει όταν 

 το b ζχει causal relation με το d (b->d) 

 το c ζχει causal relation με το d (c->d) 

 το b με το c ποτζ δεν ακολουκεί το ζνα το άλλο (b||c) 

 
Εικόνα 18: 
AND-join pattern  (b->d ,c->d , b||c) 

 

Άρα βαςιηόμενοι ςτα παραπάνω patterns είναι δυνατι θ καταςκευι ενόσ Petri Net. Ζτςι 

λοιπόν όλεσ οι ςχζςεισ ταξινόμθςθσ (ordering relations) που εξάγονται από ζνα event log, 

όπωσ το event log 𝐿1, αποτελοφν ζνα πίνακα footprint και αυτόσ είναι ακριβϊσ ο πίνακασ 

ςτθν Εικόνα 19 για το event log 𝐿1. Κάκε κελί (cell) ςε αυτόν τον πίνακα ζχει μια από τισ 

τζςςερεισ ςχζςεισ που παραςουςιάςτθκαν νωρίτερα (Direct succession, causality, parallel, 

choice). Ζτςι λοιπόν ςφμφωνα με τον πίνακα είναι δυνατόν να ζχουμε causality ωσ προσ 

τθν μία κατεφκυνςθ αλλά και ωσ προσ τθν άλλθ. 
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Εικόνα 19: 
Footprint graph 

 

2.4 Alpha Algorithm – Βόματα 
Ο Alpha Algorithm είναι ζνασ πολφ βαςικόσ αλγόρικμοσ που περίεχει μόνο 8 βιματα αλλά 
μοιάηει  πολφπλοκοσ όταν κάποιοσ τον μελετιςει για πρϊτθ φορά. Παρά τθν απλότθτα του 
ο Alpha Algorithm μπορεί να ανακαλφψει ζνα τεράςτιο εφροσ από διαφορετικζσ 
διαδικαςίεσ. Διαδικαςίεσ οι οποίεσ περιζχουν παραλλθλιςμό (concurrency), διαδικαςίεσ οι 
οποίεσ περιζχουν επαναλιψεισ (loops) και διαδικαςίεσ οι οποίεσ περιζχουν επιλογζσ 
(choices). Ζτςι λοιπόν, θ εκτζλεςθ του Alpha Algorithm ξεκινάει από ζνα ςφνολο από traces 
με ςκοπό τθν καταςκευι ενόσ Petri Net. 

 Πρϊτο Βιμα 

το πρϊτο βιμα ο Alpha Algorithm ςκανάρει το event log για να  δει ποιεσ activities 

ι transitions λαμβάνουν μζροσ. Άρα ψάχνει για το ποια μοναδικά activities 

υπάρχουν ςτο event log. 

 Δεφτερο Βιμα 

το δεφτερο βιμα ο Alpha Algorithm βρίςκει ζνα ςφνολο από όλεσ τισ αρχικζσ 

activities που υπάρχουν ςτο event log, δθλαδι το πρϊτο ςτοιχείο κάκε trace που 

ανικει ςτο event log. 

 Σρίτο Βιμα 

το τρίτο βιμα ο Alpha Algorithm βρίςκει ζνα ςφνολο από όλεσ τισ τελικζσ activities 

που υπάρχουν ςτο event log, δθλαδι το τελευταίο ςτοιχείο κάκε trace που ανικει 

ςτο event log. 

 Σζταρτο Βιμα 

το τζταρτο βιμα ο Alpha Algorithm καταςκευάηει το footprint graph, δθλαδι τον 

πίνακα που περιζχει όλεσ τισ ςχζςεισ μεταξφ των διάφορων activities του event log. 

Η διαδικαςία τθσ ανακάλυψθσ μιασ διαδιακαςίασ ζχει να κάνει κυρίωσ με τθν 

ανακάλυψθ patterns / places πάνω ςε ζνα παραγϊμενο Petri Net ςτθν περίπτωςθ 

του Alpha Algorithm. Για τθν εφρεςθ των places πρζπει να γίνει ο προςδιοριςμόσ 

ενόσ ςυνόλου από μεταβάςεισ (transitions) A και Β, όπου το Α είναι θ μετάβαςθ 

ειςόδου για ζνα place και Β είναι θ μετάβαςθ εξόδου για ζνα place. 
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Μετά τθν καταςκευι του footprint graph πρζπει ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που 

παρζχει το footprint graph να βρεκοφν δφο ςφνολα από activities Χ και Τ. Σα 

activities αυτά πρζπει να ζχουν  τθν ακόλουκθ ιδιότθτα. Αν επιλεγοφν δφο activities 

από το ςφνολο Χ δεν πρζπει ποτζ να ακολουκεί το ζνα το άλλο, δθλαδι πρζπει να 

ιςχφει θ ςχζςθ “choice”. Σο ίδιο ακριβϊσ πρζπει να ιςχφει και για το ςφνολο Τ. Σο 

δεφτερο προαπαιτοφμενο είναι ότι αν επιλεγεί ζνα activity από το Χ και ζνα activity 

από το Τ πρζπει να ζχουν μια causal relation μεταξφ τουσ. Αυτό φυςικά κα πρζπει 

να ιςχφει για όλουσ τουσ ςυδιαςμοφσ από ηεφγθ για όλα τα activities από το Χ ςτο Τ. 

Δθλαδι πρζπει να βρεκοφν ηεφγθ (Χ,Τ) από ςφνολα από activities τζτοια ϊςτε κάκε 

ςτοιχείο x∈X και κάκε ςτοιχείο y∈Y  να ανικουν ςτθ ςχζςθ causal relation (x->y) και 

τα ςτοιχεία των Χ και Τ να είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ (𝑥1 # 𝑥2) και (𝑦1 # 𝑦2). Αυτό 

φαίνεται ξεκάκαρα και ςτθν Εικόνα 20. 

 
Εικόνα 20: 
Εφρεςθ όλων των ηεφγων από ςφνολα (Α,Β) για τα οποία ιςχφει 

o Κάκε 𝑡𝐴 ∈ Α πρζπει να  ςυνδζεται με όλα τα 𝑡𝛣 ∈ Β για κάκε place p 
o ∀a ∈ Α και ∀𝑏 ∈ Β πρζπει να ιςχφει a->b 
o ∀𝑎1, 𝑎2  ∈ Α : 𝑎1 # 𝑎2 και ∀𝑏1, 𝑏2  ∈ B : 𝑏1 # 𝑏2 

το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα τα 2 παράπανω ςφνολα προζκυψαν από τισ ςχζςεισ 
a#b , c#d , a->c , a->d , b->c , b->d και όλεσ οι μεταβάςεισ (transitions) από το A 
τοποκετοφν tokens ςτο place p  και οι μεταβάςεισ (transitions) από το Β 
καταναλϊνουν τα tokens από το place p. 

 

 Πζμπτο Βιμα 

το πζμπτο βιμα γίνεται διαγραφι από το ςφνολο 𝑋𝐿 των places που βρζκθκαν ςτο 

βιμα 4 όλων των ηευγϊν (pairs) τα οποία δεν είναι maximal. Δθλαδι από το αρχικό 

ςφνολο 𝑋𝐿 κα διατθρθκοφν μόνο εκείνα που περιζχουν τον μζγιςτο αιρκμό από 

ςτοιχεία που μποροφν να ςυνδεκοφν μζςω ενόσ ςυγκεκριμζνου (place) (Εικόνα 21). 

 Ζκτο Βιμα 

το ζκτο βιμα ςχθματίηεται ζνα ςφνολο από places 𝑃𝐿. Από τα maximal pairs που 

βρζκθκαν  ςτο βιμα 5 τα οποία είναι places του τελικοφ Petri Net προςκζτουμε ζνα 

αρχικό place I και ζνα τελικό place Ο. Αυτό το ςφνολο αποτελεί και το ςφνολο P τθσ 

τριάδασ (P, T, F) που περιγράφει το Petri Net που κα παραχκεί. 

 Ζβδομο Βιμα 

το ζβδομο βιμα κακορίηεται το flow relation του Petri Net που κα παραχκεί, 

δθλαδι παράγονται τα βζλθ (arcs) που υπάρχουν ςτο Petri Net. Από τα 
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προθγοφμενα βιματα του αλγορίκμου ζχουν βρεκεί οι μεταβάςεισ (transitions) και 

τα places (ςτο πζμπτο βιμα). Ζτςι ςτο ζβδομο βιμα για κάκε place p(A,B)  ενϊνεται 

για κάκε ςτοιχείο a που ανικει ςτο ςφνολο του Α με το αντίςτοιχο transition και 

κάκε ςτοιχείο b που ανικει ςτο ςφνολο του Β με το αντίςτοιχο transition. Επιπλζον 

ςχεδιάηεται ζνα τόξο από τθν αρχικι κατάςταςθ (place) 𝜄𝐿 προσ κάκε αρχίκθ 

μετάβαςθ (start transition) 𝑡 ∈ 𝑇𝑖  και ζνα τόξο από κάκε τελικι transition 𝑡 ∈ 𝑇𝑂  

προσ τθν τελικι κατάςταςθ 𝜊𝐿. Άρα ςε αυτό το βιμα γίνονται οι ςυνδζςεισ του Petri 

Net αλλά όπωσ φαίνεται ξεκάκαρα θ όλθ πολυπλοκότθτα του αλγορίκμου βρίςκεται 

ςτα βιματα 4 και 5. Σο ςφνολο που κα παραχκεί από το βιμα 7 αποτελεί και το 

ςφνολο F τθσ τριάδασ (P, T, F) που περιγράφει το Petri Net που κα παραχκεί. 

 

 
Εικόνα 21: 
Απεικόνθςθ του βιματοσ 5. Εφρεςθ των maximal pairs. Αν το παραγϊμενο από το 
βιμα 4 ςφνολο 𝑋𝐿, περιζχει τα 3 παραπάνω ηεφγθ ςυνόλων από activities τότε το 
βιμα 5 κα κρατιςει μόνο το ςυνόλο 1 (αριςτερά) γιατί περιζχει και τα άλλα 2 
ςφνολα (δεξιά) 

 

 Όγδωο Βιμα 

το όγδωο και τελευταίο βιμα του Alpha Algorithm γίνεται θ καταςκευι του 

τελικοφ Petri Net το οποίο αποτελείται από μια τριάδα ςυνόλων (P, T, F). Σο ςφνολο 

P αποτελεί τα places / states του Petri Net τα οποία ζχουν παραχκεί από το βιμα 5 

του Alpha Algorithm. Σο ςφνολο Σ αποτελεί τισ μεταβιβάςεισ (transitions) του Petri 

Net και είναι το ςφνολο των μοναδικϊν activities names που υπάρχουν ςτο 

εξεταηόμενο event log. Σο ςφνολο F αποτελεί τα τόξα / arcs του Petri Net τα οποία 

ζχουν παραχκεί από το βιμα 7 του Alpha Algorithm. 
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2.5 Alpha Algorithm – Παρϊδειγμα 
ε αυτό το κεφάλαιο κα παρουςιαςτεί θ εκτζλεςθ του Alpha Algorithm για το event log 𝐿1 

εκτελϊντασ όλα τα βιματα του αλγορίκμου ζνα  προσ ζνα 

𝐿1 = [ (𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑)3 , (𝑎, 𝑐, 𝑏,𝑑)2 , (𝑎, 𝑒,𝑑)1 ] 

 Πρϊτο Βιμα 

Εφρεςθ όλων των μοναδικϊν activities/transitions : Σ = {a,b,c,d,e} 

 Δεφτερο Βιμα 

Αρχικζσ activities : 𝑇𝑖  = {a} 

 Σρίτο Βιμα 

Σελικζσ activities : 𝑇𝜊  = {e} 

 Σζταρτο Βιμα 

Εφρεςθ footprint graph και πικανϊν καταςτάςεων (places / states) του Petri Net 

(𝑋𝐿). 

 a b c d e 

a # -> -> # -> 

b <- # || -> # 

c <- || # -> # 

d # <- <- # <- 

e <- # # -> # 

 

𝑋𝐿 = {   

 ( {a} , {b} ), 

 ( {a} , {c} ), 

 ( {a} , {e} ), 

 ( {a} , {b, e} ), 

( {a} , {c, e} ), 

( {b} , {d} ), 

( {c} , {d} ), 

( {e} , {d} ), 

( {b,e} , {d} ), 

( {c,e} , {d} ) 

} 

 Πζμπτο Βιμα 

Εφρεςθ των maximal pairs από το ςφνολο 𝑋𝐿  που βρζκθκε ςτο βιμα 4. 

Παρατθροφμε ότι ςτο ςφνολο 𝑋𝐿 περιζχονται πολλά ςτοιχεία τα οποία δεν είναι 

maximal και οριςμζνα από αυτά περιζχονται ςε άλλα ςτοιχεία. Παράδειγμα τα ( {a} , 

{b} ), ( {a} , {c} ), ( {a} , {e} ), ( {b} , {d} ), ( {c} , {d} ), ( {e} , {d} ) τα οποία κα διαγραφοφν 

από το πζμπτο βιμα του Alpha Algorithm. Ζτςι το ςφνολο των maximal pairs είναι 

το 𝛶𝐿  = {  ( {a} , {b, e} ), ( {a} , {c, e} ), ( {b,e} , {d} ),  ( {c,e} , {d} ) } 
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 Ζκτο Βιμα 

το βιμα αυτό προςτίκεται ςτο ςφνολο 𝛶𝐿  μια αρχικι και μια τελικι κατάςταςθ και 

ζτςι ςχθματίηεται το ςφνολο P τθσ τριάδασ (P, T, F) που περιγράφει το Petri Net που 

κα παραχκεί. 

 Ζβδομο Βιμα 

ε αυτό το βιμα ςχθματίηεται το ςφνολο F τθσ τριάδασ (P, T, F) που περιγράφει το 

Petri Net που κα παραχκεί. Σο ςφνολο αυτό περιζχει όλα τα τόξα του Petri Net. 

 Όγδωο Βιμα 

ε αυτό το βιμα ςχθματίηεται το τελικό Petri Net που φαίνεται ςτθν εικόνα 22. 

 

 
Εικόνα 22: 
Παραγόμενο Petri Net για το event log 𝐿1 = [ (𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑)3 , (𝑎, 𝑐, 𝑏,𝑑)2 , (𝑎, 𝑒,𝑑)1 ] 

 

τθν Εικόνα 22 βλζπουμε τισ καταςτάςεισ (states / places) που παριχκθςαν ςτο πζμπτο 

βιμα του Alpha Algorithm. υγκεκριμζνα  

 το p1 αντιςτοιχεί ςτο ( {a} , {b, e} ) 

 το p2 αντιςτοιχεί ςτο ( {a} , {c, e} ) 

 το p3 αντιςτοιχεί ςτο ( {b,e} , {d} ) 

 το p4 αντιςτοιχεί ςτο ( {c,e} , {d} ) 

Ακόμα βλζπουμε και τθν αρχικι (start) και τελικι (end) κατάςταςθ που προςτζκθκαν ςτο 

ζκτο βιμα του Alpha Algorithm. 

υνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω, ο Alpha Algorithm παρζχει μια βαςικι process discovery 

προςζγγιςθ. Ζχει όμωσ και πολλοφσ περιοριςμοφσ οι οποίοι κα αναλυκοφν ςτο επόμενο 

κεφάλαιο. Αλλά παρά τουσ περιοριςμοφσ, ο αλγόρικμοσ αυτόσ είναι πολφ χριςιμοσ και 

παρουςιάηει τα βαςικά ςυςτατικά κάκε άλλου αλγόρικμου ανακάλυψθσ διαδικαςιϊν 

(process discovery), όπωσ τθν ανακάλυψθ επαναλιψεων (loops), παραλλθλιςμϊν 

(concurrency), επιλογϊν (choices) κτλπ. 
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2.6 Alpha Algorithm – Περιοριςμού 
το προθγοφμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ο Alpha Algorithm αποτελείται από μόλισ οκτϊ 

βιματα και παρά τθν απλότθτα του είναι αρκετά δυνατόσ ϊςτε να εξάγει διαδικαςίεσ από 

μεγάλα event logs. Αλλά όμωσ δεν είναι αρκετά δυνατόσ ϊςτε να μπορζςει να 

ανταπεξζλκει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που θ εφαρμογι του είναι χριςιμθ κακϊσ ζχει 

κάποιουσ περιοριςμοφσ και δεν μπορεί να παράγει τα αποτελζςματα που περιμζνει ο 

χριςτθσ. 

Ζνα μειονζκτθμα λοιπόν του Alpha Algorithm είναι ότι δεν μπορεί να προςδιορίςει τα 

implicit places. Σα implicit places δεν είναι απαραίτθτα λάκοσ ςτο τελικό Petri Net που κα 

παραχκεί αλλά αν τα αφαιρζςουμε από το Petri Net, τότε θ ςυμπεριφορά του μοντζλου 

δεν κα αλλάξει. Άρα ο επικυμθτόσ ςτόχοσ είναι να παραχκεί ζνα Petri Net χωρίσ αυτά τα 2 

places κακϊσ δεν προςκζτουν καμία λειτουργικότθτα και μόνο περιπλζκουν το μοντζλο.  

 
Εικόνα 23: 
Σα δφο places p1 και p2 είναι implicit places. 

 

Ζνα δεφτερο μειονζκτθμα του Alpha Algorithm είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίςει 

επαναλιψεισ (loops) ςυγκεκριμζνου μικουσ (μικουσ ζνα και μικουσ δφο).  Παράδειγμα το 

event log 𝐿2 = [ (𝑎, 𝑐)2 , (𝑎, 𝑏, 𝑐)3 , (𝑎, 𝑏, 𝑏, 𝑐)2 , (𝑎, 𝑏, 𝑏, 𝑏, 𝑏, 𝑐)1 ] το οποίο πάντα ξεκινάει 

με a και καταλιγει με c, αλλά ςτο ενδιάμεςο μπορεί να υπάρξει οποιοςδιποτε αρικμόσ 

από b. Αν εφαρμοςτεί ο Alpha Algorithm πάνω ςε αυτό το event log 𝐿2 τότε κα βρεκοφν οι 

παρακάτω ςχζςεισ 

 (a>b , a>c , b>b , b>c) 

 (a->b , a->c , b->c) 

 (b||b) 

 (a#a , c#c) 

και κα βρεκεί το Petri Net τθσ παρακάτω εικόνασ 24 όπου το transition b δεν ςυνδζεται με 

κανζνα state/place του Petri Net, γιατί αν εξεταςτεί με προςοχι ο Alpha Algorithm  κα 

δοφμε ότι αν το b ακολουκεί τον εαυτό του και είναι ςε ςχζςθ παραλλθλίασ (concurrency) 

τότε δεν μπορεί να ςυνδεκεί με κανζνα άλλο ςτοιχείο του παραγϊμενου μοντζλου. Αυτό 

που πραγματικά ζπρεπε να επιςτρζψει ο αλγόρικμοσ είναι το Petri Net τθσ εικόνασ 25. 
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Εικόνα 24: 
Petri Net που παράγεται από τον Alpha Algorithm για event log 𝐿2 . ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ ο αλγόρικμοσ δεν μπορεί να ανιχνεφςει loops μικουσ ζνα. 

 
Εικόνα 25: 
Επικυμθτό αποτζλεςμα process mining αλγορίκμου για επαναλιψεισ μικουσ 1. 

 

Ζνα τρίτο μειονζκτθμα του Alpha Algorithm είναι ότι δεν μπορεί να ανιχνεφςει ςωςτά  

επαναλιψεισ (loops) μικουσ δφο.  Για παράδειγμα το event log 

 𝐿3 = [ (𝑎, 𝑏 ,𝑑)3 , (𝑎, 𝑏, 𝑐 , 𝑏 ,𝑑)2 , (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑏, 𝑐, 𝑏,𝑑)1  ] 

το event log  𝐿3 βλζπουμε τα transitions b και d και ανάμεςα τουσ οποιοςδιποτε αρικμόσ 

από επαναλιψεισ cb, cb, cb. Αν εφαρμοςτεί ο  Alpha Algorithm πάνω ςτο event log  𝐿3 

τότε κα βρεκοφν οι παρακάτω ςχζςεισ 

 (a>b, b>c, b>d, c>b) 

 (a->b , b->d) 

 (b||c) 

και κα βρεκεί το Petri Net τθσ παρακάτω εικόνασ 26 όπου το transition c δεν ςυνδζεται με 
κανζνα state/place του Petri Net. Όμωσ χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ όπωσ το pre και post 
processing το πρόβλθμα αυτό μπορεί να ξεπεραςτεί. 

 
Εικόνα 26: 
Petri Net που παράγεται από τον Alpha Algorithm για event log 𝐿3 . ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ ο αλγόρικμοσ δεν μπορεί να ανιχνεφςει loops μικουσ δφο. 
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Εικόνα 27: 
Επικυμθτό αποτζλεςμα process mining αλγορίκμου για επαναλιψεισ μικουσ 2. 
 

Με τα υπόλοιπα μικθ επαναλιψεων ο Alpha Algorithm ςυμπεριφζρεται χωρίσ κανζνα 
πρόβλθμα και παράγει τα αναμενόμενα Petri Net μοντζλα. 

Ζνα τζταρτο μειονζκτθμα του Alpha Algorithm είναι ότι δεν μπορεί να ανιχνεφςει τισ non-
local dependencies. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό είναι ότι τζτοιου είδουσ ςχζςεισ μσταξφ 
των ςτοιχείων του event log δεν είναι ορατζσ ςτα logs. Αυτό βζβαια δεν είναι μόνο 
πρόβλθμα του Alpha Algorithm, αλλά και οποιουδιποτε process mining αλγορίκμου.  

Για παράδειγμα το event log 

 𝐿4 = [ (𝑎, 𝑐 ,𝑑)45  , (𝑏, 𝑐 , 𝑒)42    ] 

το οποίο είναι πάρα πολφ απλό και βλζπουμε το a που ακολουκείται από το c το οποίο 
ακολουκείται από το d. Ακόμα βλζπουμε το b που ακολουκείται από το c το οποίο 
ακολουκείται από το e.  Αν τρζξουμε τον Alpha Algorithm κα ζχουμε ςαν αποτζλεςμα το 
μοντζλο τθσ Εικόνασ 28 και βλζπουμε ότι τα δφο traces που υπάρχουν ςτο event log 𝐿4 
είναι όντωσ πικανά. Αλλά όμωσ υπάρχει πικανότθτα να υπάρξει και το trace bcd και ace τα 
οποία δεν είναι διακζςιμο ςτο event log 𝐿4. Αυτό ςυμβαίνει γιατί προφανϊσ υπάρχει μια 
ςχζςθ ανάμεςα ςτα a και d αλλά και ςτα b και e, αλλά δεν ακολουκοφν το ζνα  το άλλο 
άμεςα. 

 

Εικόνα 28 

 

Σο επικυμθτό μοντζλο που ζπρεπε να παράγει ο Alpha Algorithm είναι το μοντζλο τθσ 
εικόνασ 29, ςτθν οποία φαίνονται οι 2 καταςτάςεισ p1 και p2 οι οποίεσ δεν βρζκθκαν από 
τον αλγόρικμο (non local dependencies), επειδι τα a και d αλλά και b και e δεν 
ακολουκοφν άμεςα το ζνα το άλλο, αλλά μόνο ζμμεςα. 
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Εικόνα 29: 
Σα states p1 και p2 είναι τα non local dependencies τα οποία δεν βρζκθκαν από τον 
αλγόρικμο. 
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3. Ειςαγωγό ςτην γλώςςα προγραμματιςμού “Scala” 

3.1 Γλώςςα προγραμματιςμού Scala 
τθν ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία θ υλοποίθςθ του Alpha Algorithm ζγινε ςτθν 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ Scala. ε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει μια ςφντομθ παρουςίαςθ 

των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν αυτισ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποείται 

ευρζωσ ςε Big Data εφαρμογζσ ςε ςυνδυαςμό με το Spark Framework.  Πολλζσ 

ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ τθσ Scala ζχουν ςαν ςτόχο να αντιμετωπίςουν αδυναμίεσ τθσ Java. 

Η Scala μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ γενικοφ ςκοποφ που παρζχει υποςτιριξθ για 

functional programming και είναι μια strong static typing γλϊςςα. Static typing ςθμαίνει 

ότι ο ζλεγχοσ του τφπου των δεδομζνων (data type) ςυμβαίνει ςτο compile time. Ο 

προγραμματιςτισ πρζπει να ορίςει τον τφπο των μεταβλθτϊν μζςα ςτον κϊδικα και 

οποιαδιποτε ενζργεια (operation) γίνει ςτα δεδομζνα κα πρζπει να ελεγχκεί από τον 

compiler για τον αν είναι δυνατι ι όχι. Σο ακριβϊσ αντίκετο είναι οι Dynamic typing 

γλϊςςεσ (ςε αυτιν τθν κατθγορία δεν ανικει θ Scala) ςτισ οποίεσ ο ζλεγχοσ του τφπου 

δεδομζνων γίνεται ςτo runtime και τα errors παράγονται κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ αν γίνει προςπάκεια εκτζλεςθσ μιασ μθ επιτρεπτισ ενζργειασ (operation) 

πάνω ςε μθ ςυμβατά δεδομζνα (incompatible types). Ακόμα όπωσ αναφζρκθκε και πιο 

πάνω θ Scala είναι strong typed, που ςθμαίνει ότι επιτρζπονται πράξεισ (operations) πάνω 

ςτα δεδομζνα που ζχουν ςυγκεκριμζνο τφπο (data type). Αντίκετα weak typing γλϊςςεσ 

είναι αυτζσ που επιτρζπουν χειριςμό δεδομζνων χωρίσ να λάβουν υπόψιν τον τφπο 

δεδομζνων. 

Ο πθγαίοσ κϊδικασ (source code) τθσ Scala πρζπει να γίνει compile ςε Java bytecode, ϊςτε 

το παραγόμενο εκτελζςιμο να μπορεί να τρζξει ςε ζνα JVM (Java Virtual machine). Η Scala 

παρζχει language interoperability με τθν Java, ϊςτε βιβλιοκικεσ που ζχουν γραφεί ςτθν 

μία ι ςτθν  άλλθ γλϊςςα να μποροφν να γίνουν διακζςιμεσ άμεςα ςε κϊδικα Java ι Scala. 

Επιπλζον όπωσ θ C και θ Java είναι μια object-oriented γλϊςςα. 

Η Scala διακζτει πολλά ςτοιχεία του functional programming, όπωσ: 

 Pure Functions:  Pure functions είναι αυτζσ οι ςυναρτιςεισ οι οποίεσ δεν ζχουν side 

effects, δθλαδι δεν αποκθκεφουν κάτι ςτθν μνιμθ ι δεν εκτελοφν κάποια ενζργεια 

ειςόδου / εξόδου (I/O) αλλά και δεν ζχουν εξάρτθςθ ςε τίποτα άλλο πζραν τθσ 

ειςόδου τουσ. Για παράδειγμα ο παρακάτω κϊδικασ, ο οποίοσ δεν επεξεργάηεται τθ 

είςοδο, που ςθμαίνει ότι το αποτζλεςμα είναι ςτακερό ανάλογα με τθν λίςτα  των 

παραμζτρων. 

def add(a:Int,b:Int) = a + b 

Δθλαδι για κάκε είςοδο, το μόνο αποτζλεςμα (effect) είναι θ ζξοδοσ θ οποία 

παράγει. Σο αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ δεν παράγει κανζνα side-effect. Δεν 

αλλάηει τισ τιμζσ των ειςόδων και επιςτρζφει πίςω το άκροιςμα.   
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Μία από τισ βαςικζσ αρχζσ του Functional Programming είναι να γράφονται οι 

εφαρμογζσ ϊςτε ο πυρινασ τθσ εφαρμογισ να είναι γραμμζνοσ από pure functions, 

και τα οι μζκοδοι που ζχουν side effects να βρίςκονται ςε ζνα εξωτερικό επίπεδο. 

Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα ο ο κϊδικασ να τεςτάρετε πολφ πιο εφκολα κακϊσ αρκεί 

να ελεγκεί μόνο θ ζξοδοσ τθσ μεκόδου και όχι το αποτζλεςμα από κάποιο side 

effect, όπωσ κα γινόταν ςε μια impure function. Ακόμα αυτζσ οι μζκοδοι είναι πιο 

εφκολο να γίνουν debug γιατί δεν είναι απαραίτθτο ο προγραμματιςτισ να κοιτάξει 

ζξω από το scope τθσ μεκόδου. 

 

 Immutable Data: το functional programming είναι απαραίτθτθ θ χριςθ immutable 

data. Σα δεδομζνα αυτά δεν μποροφν να αλλαχκοφν μετά τθν δθμιουργία τουσ. Ο 

μόνοσ τρόποσ να αλλάξουν τζτοια δεδομζνα είναι να δθμιουργθκεί ζνα mutable 

αντίγραφο και να  περαςτοφν νζα δεδομζνα πάνω ςε αυτό κατά τθν δθμιουργία 

του. Πλεονζκτθμα των immutable data είναι ότι δεν χρειάηεται να γίνουν lock κατά 

τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, ακόμα και αν τα δεδομζνα αυτά είναι απαραίτθτα 

από πολλά threads κακϊσ κανζνα δεν μπορεί να αλλάξει τθν τιμι τουσ. Ζτςι αυτό 

βοθκάει ςτο concurrency. Ζνα άλλο πλεονζκτθμα είναι το persistence των 

δεδομζνων κακϊσ παλαιότερεσ εκδόςεισ των δεδομζνων μποροφν να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν με αςφάλεια διότι δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτζ ςτο 

μζλλον. Ακόμα δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει ιςτορικό με το πότε και με τι τιμζσ 

άλλαξαν τα δεδομζνα, κακϊσ δεν αλλάηουν ποτζ. 

 

 First class objects: τθν Scala οι ςυναρτιςεισ είναι first-class object που ςθμαίνει 

ότι μποροφν να αποκθκευτοφν ςαν μεταβλθτζσ (variables), αντικείμενα (objects) ι 

πίνακεσ (arrays). Ακόμα μποροφν να περαςτοφν ςαν παράμετροι (arguments) ςε 

μια μζκοδο αλλά και να επιςτραφοφν από μια μζκοδο. 

 

 Currying : Είναι θ τεχνικι που επιτρζπει τθν μετατροπι μιασ ςυνάρτθςθσ (function) 

με πολλά ορίςματα (arguments) ςε μια ςυνάρτθςθ με ζνα μόνο όριςμα (argument). 

Σο μόνο argument είναι θ τιμι (value) του πρϊτου argument από τθν αρχικι 

ςυνάρτθςθ (function) θ οποία επιςτρζφει μια άλλθ μζκοδο με ζνα argument. Αυτι 

θ επιςτρεφόμενθ μζκοδοσ με τθν ςειρά τθσ κα πάρει ςαν όριςμα το δεφτερο 

όριςμα τθσ αρχικισ μεκόδου και κα επιςτρζψει μια άλλθ μζκοδο με ζνα όριςμα. 

Αυτό το chaining μεταξφ των μεκόδων ςυμβαίνει για τον αρικμό  των οριςμάτων τθσ 

αρχικισ μεκόδου. Σο τελευταίο ςτθν αλυςίδα κα ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα 

ορίςματα και κα μπορεί να τα χειριςτεί όπωσ κζλει. Παρακάτω φαίνεται ζνα 

παράδειγμα υλοποίθςθσ τθσ τεχνικισ currying ςτθν Scala.  
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Εικόνα 30: 
Αυτι θ μζκοδοσ δζχεται ζνα όριςμα και επιςτρζφει πίςω μια μζκοδο θ οποία 
εκτελεί άκροιςθ. Η εκτζλεςθ τθσ γίνεται με  “add(1).apply(1)” και επιςτρζφει ςαν 
αποτζλεςμα 2 (το αναμενόμενο αποτζλεςμα τθσ άκροιςθσ). 

Επειδι θ  Scala υποςτθρίηει curried functions, ο κϊδικασ τθσ Εικόνασ 30, μπορεί να 

μετατραπεί ςε μια πιο απλι  curried version απλά ξεχωρίηοντασ τισ παραμζτρουσ 

(arguments) (Εικόνα 31).  

 
Εικόνα 31: 
Αυτι θ μζκοδοσ εκτελείται  με δφο τρόπουσ 

 (add(1) _).apply(1) με αποτζλεςμα 2 
 add(1)(1) με αποτζλεςμα 2 

  

 Type inference: Αναφζρεται ςτον αυτόματο εντοπιςμό ζνοσ τφπου δεδομζνων (data 

type) ςε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Είναι ζνα χαρακτθριςτικό που υπάρχει ςε 

μερικζσ strongly statically typed γλϊςςεσ. Επιπλζον είναι ζνα χαρακτθριςτικό των 

functional programming γλωςςϊν προγραμματιςμοφ. Οριςμζνεσ γλϊςςεσ που 

ζχουν αυτό το χαρακτθριςτικό είναι θ C++11, C#, Go, Haskell, Java(από τθν ζκδοςθ 

10), Kotlin, Scala. 

τθν Scala ςυγκεκριμζνα ο compiler μπορεί να καταλάβει τον τφπο δεδομζνων 

χωρίσ να ζχει οριςτεί ξεκάκαρα από τον προγραμματιςτι. το παρακάτω 

παράδειγμα ο compiler μπορεί να καταλάβει ότι το businessName είναι τφπου 

String 

val businessName = "Montreux Jazz Café" 
Ακόμα ςτο επόμενο παράδειγμα ο compiler βλζπει το τφπο δεδομζνου τθσ 

επιςτρεφόμενθσ τιμισ τθσ μεκόδου ςαν Integer και ζτςι δεν χρειάηεται να δθλωκεί 

ςυγκεκριμζνα ο επιςτρεφόμενοσ τφποσ δεδομζνου (data type). 

def squareOf(x: Int) = x * x 
 

 Lazy evaluation: Είναι μια τεχνικι εκτίμθςθσ θ οποία κακυςτερεί τον υπολογιςμό 
μιασ ζκφραςθσ (expression) ζωσ ότου θ τιμι τθσ ζκφραςθσ αυτισ χρειάηεται 
πραγματικά. ιμερα οι περιςςότερεσ μοντζρνεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 
υποςτθρίηουν τθν τεχνικι του lazy evaluation. ε αντίκεςθ με τθν eager ι strict 
evaluation, θ οποία υπολογίηει τιμζσ το ςυντομότερο δυνατό, θ lazy evaluation 
παρουςιάηει πλεονεκτιματα όπωσ ότι μπορεί να βελτιϊςει τθν απόδοςθ τθσ 
εφαρμογισ επειδι δεν κα εκτελζςει κανζναν υπολογιςμό μζχρι αυτόσ να χρειαςτεί 
πραγματικά. Αυτό είναι πολφ κετικό γιατί μπορεί να υπάρχουν υπολογιςμοί ςε μια 
εφαρμογι οι οποίοι τελικά δεν κα εκτελεςτοφν ποτζ οπότε με το lazy evaluation 
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γίνεται οικονομία ςε υπολογιςτικι ιςχφ. Ακόμα μπορεί να αυξθκεί το response time 
μιασ εφαρμογισ αναβάλοντασ βαριζσ λειτουργίεσ ζωσ ότου είναι απολφτωσ 
απαραίτθτεσ. Από τθν άλλθ πλευρά το μειονζκτθμα είναι ότι θ απόδοςθ 
(performance) δεν είναι προβλζψιμθ επειδι δεν είναι γνωςτό το πότε κα χρειαςτεί 
να γίνει evaluate (να εκτιμθκεί) θ τιμι αυτι. 
Η Scala μπορεί να κάνει χριςθ του lazy evaluation χρθςιμοποιϊντασ τα lazy vals. 
Μια μεταβλθτι ςτθν Scala μπορεί να χαρακτθριςτεί ςαν lazy (δθλαδι θ τιμι τθσ να 
υπολογιςτεί μόλισ γίνει θ κλιςθ τθσ μεταβλθτισ), χρθςιμοποιϊντασ απλά το  lazy 
keyword. Για παράδειγμα 

lazy val lval = 10 
Άλλοσ τρόποσ για να κάνει χριςθ του lazy evaluation θ Scala είναι να χρθςιμοποιεί 
call by name παραμζτρουσ. Η τιμι τθσ παραμζτρου κα υπολογιςτεί (evaluated) 
μόνο όταν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί μζςα ςτθν μζκοδο. Για παράδειγμα το 
παρακάτων signature τθσ μεκόδου ζχει μια call by name παράμετρο. 

def method(n :=> Int) 
 

 

 

3.2 Λόγοι για να αςχοληθεύ κϊποιοσ με την Scala 
Τπάρχουν αρκετοί λόγοι για να μάκει κάποιοσ προγραμματιςτισ τθν γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Scala. Σα τελευταία χρόνια θ Scala ζχει μετατραπεί ςτθν καλφτερθ 

εναλλακτικι λφςθ τθσ Java, κακϊσ είναι και αυτι μια JVM (Java Virtual Machine) γλϊςςα, θ 

οποία ζχει αφιςει αρκετά πίςω άλλεσ JVM γλϊςςεσ όπωσ θ Groovy και θ Clojure. 

Η Scala υποςτθρίηει δφο παραδείγματα προγραμματιςμοφ. Σο object-oriented 

programming (OOP) αλλά και το functional programming (FP). Για κάποιον 

προγραμματιςτι ο οποίοσ επικυμεί να διευρφνει τισ γνϊςεισ του ςτθν επιςτιμθ των 

υπολογιςτϊν είναι καλό να γνωρίηει τουλάχιςτον μια γλϊςςα από κάκε παράδειγμα 

προγραμματιςμοφ (imperative, functional, OOP και logical) και θ Scala παρζχει τθν 

δυνατότθτα τθσ ςυγγραφισ κϊδικα πάνω ςε δφο από αυτά. Ο ςυνδιαςμόσ αυτϊν των δφο 

χαρακτθριςτικϊν κάνει δυνατι τθν ςυγγραφι προγραμμάτων τα οποία είναι 

κακαρογραμμζνα (clean code) και ευανάγνωςτα (readable). Σο να χρθςιμοποιεί δφο 

παραδείγματα πργραμματιςμοφ (functional και OOP) θ Scala, είναι ζνα από τα δυνατά 

χαρτιά τθσ γλϊςςασ το οποίο ακολοφκθςε και θ Java με τθν ζκδοςθ 8 με τθν ειςαγωγι των 

lamda expressions. 

Ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ Scala είναι ότι υποςτθρίηει interoperability με τθν Java. 

Αυτό ςθμαίνει ότι ο κϊδικασ τθσ Scala μπορεί να χρθςιμοποιιςει βιβλιοκικεσ τθσ Java 

απευκείασ χωρίσ καμία παραμετροποίθςθ. Ακόμα είναι δυνατόν και το αντίκετο, δθλαδι 

να καλζςει ο προγραμματιςτισ από Java κϊδικα, κϊδικα Scala. Ζτςι είναι δυνατόν κάποιοσ 

να κρατιςει τα υπάρχοντα προγράμματα ςε Java και να γράψει τα καινοφρια ςε Scala πάρα 

πολφ εφκολα.  
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Η Scala ακολουκεί πολλά best practices και patterns τα οποία είναι ενςωματωμζνα ςτθν 

built-in γλϊςςα. κοπόσ τθσ Scala ιταν να εφαρμόςει πολλζσ πρόςφατεσ καινοτομίεσ ςε 

μια γλϊςςα ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο από τουσ 

προγραμματιςτζσ, όπωσ ακριβϊσ και θ Java. Οριςμζνα best practices που ακολουκεί θ 

Scala είναι το immutability, type inference, closures κτλπ. 

Πολλζσ εταιρείεσ τα τελευταία χρόνια ςκζφτονται να χρθςιμοποιιςουν ι χρθςιμοποιοφν 

ιδθ Scala. Παραδείγματα τζτοιων εταιρειϊν είναι το Twitter, θ Linkedin, το Foursquare και 

το Quora. Ζτςι όπωσ γίνεται κατανοθτό θ γνϊςθ τθσ Scala κα κάνει κάποιον 

προγραμματιςτι ανταγωνιςτικότερο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ακόμα υπάρχουν πολλά 

αναπτυςςόμενα frameworks όπωσ το Akka, το Play και το Spark. Σο Akka είναι ζνα Scala 

based concurrent framework το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία concurrent, 

distributed event-driven εφαρμογϊν ςε JVM. Ακόμα θ Scala  ζχει χρθςιμοποιθκεί και ςτθν 

κατθγορία των Big Data κακϊσ πάνω ςε αυτι τθ γλϊςςα ζχει γραφεί το Spark, ζνα 

framework  για επεξεργαςία δεδομζνων ςε μια ςυςτάδα υπολογιςτϊν (cluster). Επιπλζον 

όλο και περιςςότεροι προγραμματιςτζσ αςχολοφνται πλζον με τθν Scala  και αυτό ζχει ςαν 

επακόλουκο όλο και περιςςότερα frameworks και  libraries να χτίηονται πάνω ςτθν Scala. 

Όλο και περιςςότερα IDEs υποςτθρίηουν τθν ςφνταξθ τθσ Scala, όπωσ το Eclipse και το 

IntelliJ αλλά και πολλά build tools (όπωσ το SBT, Maven και Ant).  

Σζλοσ, για κάποιον προγραμματιςτι Java, το να μάκει κάποια functional programming 

γλϊςςα όπωσ θ Haskell ι θ OCaml είναι αρκετά δφςκολο. ε αντίκεςθ με τθν Scala  που 

μπορεί να μάκει ςχετικά εφκολα κακϊσ είναι μια γλϊςςα που βαςίηεται ςτο object 

oriented programming και ζχει αρκετά εφκολθ ςφνταξθ με πολλά κοινά ςτοιχεία με τθν 

Java. 
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4. Apache Spark Framework 
 

4.1 Ειςαγωγό ςτο Apache Spark Framework 
Σο Apache Spark ςυνικωσ ορίηεται ςαν μια γριγορθ, γενικοφ ςκοποφ, κατανεμθμζνθσ 

εργαςίασ πλατφόρμα (distributed computing platform). Σο Apache Spark ζφερε 

επανάςταςθ ςτον χϊρο των Big Data επειδι  κάνει αποδοτικι χριςθ τθσ μνιμθσ και μπορεί 

να εκτελζςει διάφορεσ εργαςίεσ (jobs) 10 ζωσ 100 φορζσ γρθρότερα από το Hadoop’s 

MapReduce. Επιπλζον οι δθμιουργοί του Apache Spark κατάφεραν να κάνουν abstract το 

πωσ ο προγραμματιςτισ χειρίηεται τα μθχανιματα (machines) ενόσ cluster και αντί αυτοφ 

να παρουςιάηουν ζνα ςφνολο από collections-based APIs. Η εργαςία με τα collections του 

Spark είναι παρεμφερισ με τθν εργαςία με τα collections τθσ Scala, τθσ Java ι τθσ Python, 

αλλά τα collections του Spark κατανζμονται ςε πολλά nodes του cluster. Η επεξεργαςία 

αυτϊν των δεδομζνων (operations) μεταφράηονται ςε πολφπλοκα παράλλθλα 

προγράμματα χωρίσ να το αντιλαμβάνεται απαραίτθτα αυτό ο χριςτθσ, κάτι το οποίο είναι 

πολφ δυνατό χαρακτθριςτικό του Spark κακϊσ απλοποιεί τθν διαδικαςία ςυγγραφισ Spark 

προγραμμάτων. 

Σο Apache Spark είναι μια πολφ ενδιαφζρουςα νζα τεχνολογία που ςυνεχϊσ ξεπερνάει το 

Hadoop’s MapReduce ςαν τθν προτεινόμενθ Big Data processing πλαφόρμα. Σο Hadoop 

είναι ζνα open source, κατανεμθμζνο (distributed) framework υπολογιςμοφ δεδομζνων 

γραμμζνο ςε Java και αποτελείται από το Hadoop Distributed File System (HDFS) και το 

MapReduce (τον μθχανιςμό εκτζλεςθσ εντολϊν). Σο Apache Spark μοιάηει με το Hadoop 

ςτο ότι είναι μία κατανεμθμζνθ (distributed), γενικοφ ςκοποφ (general purpose) 

υπολογιςτικι πλατφόρμα (computing platform). Αλλά θ μοναδικι ςχεδίαςθ του Apache 

Spark, θ οποία δίνει τθν δυνατότθτα για αποκικευςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων ςτθν 

κφρια μνιμθ, προςφζρει πάρα πολφ μεγάλθ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ. Σα προγράμματα που 

τρζχουν ςε Spark μπορεί να είναι ζωσ και 100 φορζσ γρθγορότερα από αντίςτοιχα 

προγράμματα γραμμζνα με τθν τεχνικι του MapReduce.  

Αν και το Apache Spark είναι open source, θ Databricks είναι ο κφριοσ παράγοντασ πίςω 

από το Apache Spark ςυνειςφζροντασ πάνω από το 75% του κϊδικα. Ακόμα προςφζρει και 

το Databricks Cloud, ζνα εμπορικό προιόν για ανάλυςθ Big Data που βαςίηεται πάνω ςτο 

Apache Spark. 

Χρθςιμοποιϊντασ το API και τθν αρχιτεκτονικι του Apache Spark, ο προγραμματιςτισ 

μπορεί να γράψει κατανεμθμζνα προγράμματα (distributed programs) με τρόπο ςαν να 

ζγραφε ζνα πρόγραμμα για να τρζξει ςε ζνα μόνο μθχάνθμα. Οι δομζσ δεδομζνων 

(collections) του κρφβουν (abstract) το γεγονόσ ότι τα δεδομζνα κατανζμονται (distributed) 

ςε ζνα μεγάλο αιρκμό από μθχανιματα (nodes) ςε ζνα cluster. Επιπλζον το Apache Spark 
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επιτρζπει τθν χριςθ μεκόδων που βαςίηονται ςτο functional programming, κάτι το οποίο 

ταιριάηει πολφ ςε εργαςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων (data-processing tasks). 

Σο Apache Spark υποςτθρίηει μια πλθκϊρα γλωςςϊν προγραμματιςμοφ ςτισ οποίεσ ο 

προγραμματιςτισ μπορεί να γράψει προγράμματα επεξεργαςίασ Big Data. Παραδείγματα 

είναι θ Python, θ Scala, θ Java και θ R, κάνοντασ ζτςι  το Apache Spark εφκολα διακζςιμο 

προσ ζνα μεγάλο εφροσ επαγγελματιϊν. υνικωσ άνκρωποι από τον χϊρο των επιςτθμϊν 

προτιμοφν τθν Python και τθν R, ενϊ προγραμματιςτζσ που αςχολοφνται ιδθ με Java κα 

προτιμιςουν τθν Java ι τθν Scala, θ οποία ςυνδιάηει object oriented programming (OOP) 

και functional programming πάνω ςε ζνα Java Virtual Machine (JVM). 

Σο Apache Spark ςυνδιάηει ικανότθτεσ που μοιάηουν με αυτζσ του Hadoop’s MapReduce 

για επξεργαςία παρτίδων (batch processing), ςυναρτιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time data processing functions), χειριςμό δομθμζνων δεδομζνων 

(structured data) με τεχνικζσ SQL, αλγόρικμοι γράφων (graph algorithms) και machine 

learning όλα ςε ζνα μοναδικό framework. Ζτςι το Apache Spark μπορεί να καλφψει τισ 

περιςςότερεσ ανάγκεσ ενόσ Big Data μθχανικοφ και αυτόσ είναι και ο λόγοσ που το Apache 

Spark ζχει γίνει ζνα από τα πιο ςθμαντικά projects τθσ Apache Software Foundation 

ςιμερα. 

Παρ’ όλα αυτά οριςμζνεσ εφαρμογζσ δεν είναι κατάλλθλεσ για το το Apache Spark. Επειδι 

το Apache Spark διακζτει μια καταναμθμζνθ αρχιτεκτονικι (distributed architecture), αυτό 

ζχει ςαν επακόλουκο ζνα επιπλζον βάροσ (overhead) ςτον χρόνο υπολογιςμοφ (processing 

time). Αυτό το overhead είναι αμελθτζο για το χειριςμό πολφ μεγάλου όγκου δεδομζνων, 

αλλά αν το dataset που διακζτει ο big data developer είναι τζτοιο ϊςτε να μπορεί να 

επεξεργαςτεί και από ζνα μόνο μθχάνθμα (single machine), πράγμα που ςυμβαίνει όλο και 

περιςςότερο ςτισ μζρεσ μασ, μπορεί να είναι πιο αποδοτικό να χρθςιμοποιθκεί κάποιο 

άλλο framework το οποίο είναι καταλλθλότερο για τζτοιου είδουσ επεξεργαςία δεδομζνων.  

 

4.2 Apache Spark Components 
Σο Apache Spark αποτελείται από διάφορα components ςυγκεκριμζνου ςκοποφ (purpose-

built components). Αυτά είναι τα Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, Spark GraphX 

και Spark MLlib. Αυτά τα components φαίνονται ςτθν Εικόνα 32. Αυτά τα components 

κάνουν το Spark μια ενοποιθμζνθ πλατφόρμα από διάφορα features που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από πολλζσ εργαςίεσ που προθγουμζνωσ ζπρεπε να εκπλθρωκοφν από 

διαφορετικά frameworks. 
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Εικόνα 32: 
Apache Spark components. 

 

Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι του κάκε Apache Spark component. 

 Spark core: Περιζχει τθν βαςικι λειτουργικότθτα του Apache Spark θ οποία είναι 

απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ διάφορων εργαςιϊν ςτο Spark (jobs), και χρειάηεται 

για τθν λειτουργία και άλλων Spark components. Σο πιο ςθμαντικό ςτοιχείο του 

Spark core είναι το resilient distributed dataset (RDD) τα οποία είναι και το 

κεντρικό ςτοιχείο του Spark API. Αποτελεί abstraction  μιασ κατανεμθμζνθσ δομισ 

δεδομζνων (distributed collection of data) με λειτουργίεσ (operations) και 

μεταςχθματιςμοφσ (transformations) που είναι εφαρμόςιμεσ πάνω ςε ζνα dataset. 

Είναι resilient επειδι το RDD είναι ικανό να ξανά χτίςει το dataset ςε περίπτωςθ 

που ο κόμβοσ (node) του cluster αποτφχει να λειτουργιςει ςωςτά για οποιοδιποτε 

λόγο. Σο Spark core περιζχει λογικι ϊςτε να μπορεί να προςπελαφνει διάφορα 

filesystems, όπωσ το HDFS, GlusterFS, Amazon S3 και άλλα. Ακόμα παρζχει 

διάφορουσ τρόπουσ διαμοιραςμοφ πλθροφορίασ ανάμεςα ςε κόμβουσ (nodes) ενόσ 

cluster με τισ broadcast μεταβλθτζσ (broadcast variables)  και τουσ accumulators. 

Ακόμα πολλζσ βαςικζσ λειτουργίεσ του Spark, όπωσ θ αςφάλεια (security), θ 

δικτφωςθ (networking), θ χρονοδρονολόγθςθ (scheduling), και θ ανάμειξθ 

δεδομζνων (data shuffling) είναι επίςθσ τμιμα του Spark core. 
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 Spark SQL: Περιζχει ςυναρτιςεισ (functions) για τθν επεξεργαςία μεγάλου όγκου 

δομθμζνων (structured) και κατανεμθμζνων (distributed) δεδομζνων 

χρθςιμοποιϊντασ εντολζσ SQL που υποςτθρίηονται από το Spark και Hive SQL 

(HiveQL). Με τθν ειςαγωγι των DataFrames ςτθν ζκδοςθ 1.3  του Spark και των 

DataSets ςτθν ζκδοςθ 1.6 του Spark, ο χειριςμόσ των structured data 

απλουςτεφεται και ζτςι γίνεται δυνατι θ τεράςτια αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των Spark 

προγραμμάτων. Ζτςι το Spark SQL ζγινε ζνα από τα ςθμαντικότερα components του 

Spark. Ακόμα το Spark SQL μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιείται για τθν ανάγνωςθ και 

τθν εγγραφι δεδομζνων από  και προσ διάφορεσ δομθμζνεσ μορφζσ (structured 

format) και πθγζσ δεδομζνων (data sources), όπωσ τα αρχεία JSON (JavaScript 

Object Notation), τα  Parquet αρχεία (όλο και περιςςότερο δθμοφιλισ μορφι 

αρχείου που επιτρζπει τθν αποκικευςθ ενόσ ςχιματοσ-schema μαηί με τα 

δεδομζνα), ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων (relational databases), Hive database και 

άλλα. Οι λειτουργίεσ (operations) πάνω ςτα DataFrames και ςτα DataSets ςε κάποιο 

ςθμείο μεταφράηονται ςε λειτουργίεσ (operations) πάνω ςτα RDDs και εκτελοφνται 

ωσ κανονικζσ Spark εργαςίεσ (Spark jobs). 

 

 Spark Streaming: Είναι ζνα framework για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ροισ ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time streaming data) από διάφορεσ πθγζσ. Οι 

υποςτθριηόμενεσ streaming  πθγζσ περιλαμβάνουν HDFS, Kafka, Flume, Twitter, 

ZeroMQ και διάφορεσ άλλεσ. Οι Spark Streaming λειτουργίεσ (operations) ςε 

περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ ορκισ λειτουργίασ τουσ μποροφν και επανζρχονται 

αμζςωσ ςτθν φυςιολογικι χωρίσ προβλιματα λειτουργία, κάτι το οποίο είναι 

ςθμαντικό για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο (real-time). Σο 

Spark Streaming αναπαριςτά δεδομζνα ροισ (streaming data), χρθςιμοποιϊντασ 

διακριτζσ ροζσ (discretized streams ι αλλιϊσ DStreams), οι οποίεσ περιοδικά 

δθμιουργοφν RDDs που περιζχουν δεδομζνα που ειςιχκθςαν κατά το τελευταίο 

χρονικό παράκυρο (time window).Σο Spark Streaming μπορεί να ςυνδιαςτεί με 

άλλα Spark components μζςα ςε ζνα πρόγραμμα, ενοποιϊντασ ζτςι τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο (real-time processing) με τθν 

μθχανικι μάκθςθ (machine learning), τθν SQL αλλά και τισ λειτουργίεσ πάνω ςε 

γράφουσ (graph operations).  

 

 Spark Mllib: Είναι μια βιβλιοκικθ αλγορίκμων μθχανικισ μάκθςθσ που 

αναπτφχκθκε από το ζργο MLbase ςτο UC Berkeley. Οι υποςτθριηόμενοι αλγόρικμοι 

περιλαμβάνουν τθν logistic regression, τθν ταξινόμθςθ Bayes (Bayes classification), 

δζντρα αποφάςεων (decision trees), τθν γραμμικι παλινδρόμθςθ (linear 

regression) και τθν ομαδοποίθςθ k-means (k-means clustering). Σο Spark Mllib 

χειρίηεται machine learning μοντζλα που χρειάηονται για να μεταςχθματίηουν 

datasets, τα οποία αναπαρίςτανται από RDDs ι DataFrames.  
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 Spark GraphX:  Σα γραφιματα είναι δομζσ δεδομζνων που περιλαμβάνουν τισ 

κορυφζσ και τισ ακμζσ που τισ ςυνδζουν. Σο Spark GraphX παρζχει ςυναρτιςεισ για 

τθν καταςκευι γράφων, οι οποίεσ παρουςιάηονται ωσ graph RDDs (δθλαδι 

EdgeRDD και VertexRDD). Σο Spark GraphX περιζχει υλοποιιςεισ των πιο 

ςθματικϊν αλγορίκμων τθσ κεωρείασ γράφων, όπωσ page rank, connected 

components, ςυντομότερα μονοπάτια (shortest paths) και πολλοφσ άλλουσ. 

 

4.3 Ροό Προγρϊμματοσ Αpache Spark 
ε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει παρουςίαςθ ενόσ απλοφ προγράμματοσ Spark. Τποκζτουμε 

ότι ζνα 300 mb log file είναι αποκθκευμζνο ςε ζνα HDFS cluster με τρία nodes. Σο HDFS 

(Hadoop Distributed File System) αποτελεί ζνα ςφςτθμα για κατανεμθμζνθ αποκικευςθ 

αρχείων βαςιηόμενθ ςτο Hadoop. Σο HDFS αυτόματα χωρίηει το αρχείο ςε τμιματα των 128 

mb (ςε block ςτθν ορολογία του Hadoop) και τοποκετεί το κάκε τμιμα ςε ζνα ξεχωριςτό 

node του cluster (Εικόνα 33). Τποκζτουμε ότι το Spark τρζχει ςτο YARN, μζςα ςτο ίδιο 

Hadoop cluster. 

 
Εικόνα 33: 
Αποκικευςθ ενόσ αρχείου 300mb ςε ζνα Hadoop cluster με 3 nodes.  

 

ε ζναν Spark data engineer ανατίκεται το πρόβλθμα να αναλφςει τα δεδομζνα αυτά και να 

βρει πόςα errors του τφπου OutOfMemory ςυνζβθςαν τισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ. 

Τποκζτουμε ότι τα logs για τισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ είναι αποκθκευμζνα ςτο Hadoop 

cluster με 3 nodes που αναφζρκθκε πιο πάνω. Σο πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τισ 

τρεισ παρακάτω γραμμζσ ςε Scala 

val lines = sc.textFile("hdfs://path/to/the/file") 

val oomLines = lines.filter(l => l.contains("OutOfMemoryError")).cache() 

val result = oomLines.count() 
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τθν γραμμι (1) γίνεται θ φόρτωςθ του log file από τον HDFS χρθςιμοποιϊντασ μόνο μια 

γραμμι κϊδικα Scala. Aυτό φαίνεται και ςτθν Εικόνα 34 όπου τα δεδομζνα μεταφζρονται 

ςτθν μνιμθ RAM κάκε node του cluster. Σϊρα το Spark ζχει ζνα δείκτθ προσ κάκε partition 

των δεδομζνων ςτθν μνιμθ RAM. Σο άκροιςμα των partitions είναι μια κατανεμθμζνθ 

ςυλλογι των γραμμϊν ενόσ log file το οποίο γίνεται reference από ζνα RDD που ζχει 

αρχικοποιθκεί ςτθν πρϊτθ γραμμι του κϊδικα. Με λίγα λόγια, μποροφμε να ποφμε ότι τα 

RDDs επιτρζπουν να δουλζψει κάποιοσ με μια κατανεμθμζνθ δομι δεδομζνων (distributed 

data collection) με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που κα δοφλευε με οποιαδιποτε δομι 

δεδομζνων θ οποία δεν είναι κατανεμθμζνθ ςε κάποιο cluster αλλά βρίςκεται 

αποκθκευμζνθ ςε ζνα μθχάνθμα (local machine). Επιπλζον ο προγραμματιςτισ δεν 

χρειάηεται να χειριςτεί κζματα που προκφπτουν επειδι τα δεδομζνα είναι κατανεμθμζνα 

(distributed) ςε πολλά μθχανιματα (nodes) οφτε και διάφορα προβλιματα που μπορεί να 

προκφψουν ςε οριςμζνα μθχανιματα του cluster (node failures). 

 
Εικόνα 34: 
Φόρτωςθ ενόσ αρχείου κειμζνου από τον HDFS. 

 

Επιπλζον το RDD παρζχει και ζνα API, που επιτρζπει ςτον προγραμματιςτι να δουλεφει με 

μια ςυλλογι δεδομζνων (collection of data) με functional λογικι. Για παράδειγμα είναι 

δυνατό το φιλτράριςμα των δεδομζνων με τθν εντολι filter, θ μετατροπι ςε κάποιον άλλον 

τφπο δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι map και μια ςυνάρτθςθ (function) και το 

reduction των δεδομζνων ςε μια cumulative τιμι με τθν εντολι reduce. Ακόμα είναι 

δυνατι θ αφαίρεςθ (subtract), θ τομι (intersect) και θ δθμιουργία ζνωςθσ (union) ςε 

ςχζςθ με κάποιο άλλο RDD.  

Ζτςι λοιπόν ζχοντασ ιδθ ζνα  reference ςτο RDD το οποίο ζχει δθμιουργθκεί από τθν 

γραμμι 1 του παραπάνω κϊδικα, για να βρεκεί ο αιρκμόσ των OutOfMemory errors που 

ςυνζβθςαν τισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ, πρϊτα πρζπει να αφαιρεκοφν όλεσ οι γραμμζσ 

οι οποίεσ δεν περιζχουν το substring OutOfMemory. Αυτό μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ 

τον τελεςτι filter όπωσ φαίνεται ςτθν γραμμι 2 του κϊδικα. Με τθν κλιςθ τθσ μεκόδου 
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cache() ςτθν ίδια γραμμι δίνεται θ εντολι ςτο Spark να αφιςει το RDD ςτθν μνιμθ για 

όλεσ τισ εκτελζςεισ (jobs). Ζτςι εκτελϊντασ τθν εντολι ςτθν τρίτθ γραμμι το Spark 

υπολογίηει τον αρικμό των OutOfMemory errors που ςυνζβθςαν τισ τελευταίεσ δφο 

εβδομάδεσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, βλζπουμε ότι το Spark επιτρζπει τθν εκτζλεςθ filtering και 

counting κατανεμθμζνων δεδομζνων (distributed data) μόλισ ςε τρεισ γραμμζσ κϊδικα 

εκτελϊντασ τον κϊδικα ςε τρία nodes παράλλθλα. Αν ο προγραμματιςτισ κελιςει να 

καλζςει ζνα επιπλζον filtering ςτα δεδομζνα, το Spark δεν κα ξανά φορτϊςει το αρχείο 

από το HDFS αλλά κα το φορτϊςει από τθν cache, κακϊσ αποκθκεφτθκε εκεί ςτθν 

τελευταία γραμμι του κϊδικα. 

Σο παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι τα RDDs αποτελοφν abstraction ςε κατανεμθμζνα 

δεδομζνα (distributed collections) και ότι ο χειριςμόσ και θ ανάλυςθ μεγάλου όγκου 

δεδομζνων μπορεί να γίνει παράλλθλα με ςχετικά απλι υλοποίθςθ.  

 

4.4 Αρχιτεκτονικό του Αpache Spark 
Σο Apache Spark framework ζχει μια καλά οριςμζνθ και layered αρχιτεκτονικι όπου όλα τα 

Spark components κα τα Spark layers είναι χαλαρά ςυνδεδεμζνα και αλλθλεπιδροφν με 

πολλζσ βιβλιοκικεσ και διάφορεσ επεκτάςεισ (extentions). Η αρχιτεκτονικι του Apache 

Spark βαςίηεται ςε δφο βαςικζσ αφαιρζςεισ (abstractions) οι οποίεσ είναι οι παρακάτω 

 Resilient Distributed Datasets (RDD). Είναι δεδομζνα που χωρίηονται ςε partitions 

και αποκθκεφονται ςτθν μνιμθ των worker nodes ςε ζνα cluster. Σα RDDs 

υποςτθρίηουν δφο διαφορετικοφσ τφπουσ λειτουργιϊν (operations), τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ (transformations) και τισ ενζργεισ (actions). 

 Directed Acyclic Graph (DAG). DAG είναι μια ακολουκία από υπολογιςμοφσ που 
εφαρμόηεται πάνω ςτα δεδομζνα όπου κάκε ακμι είναι ζνα RDD partition και κάκε 
ακμι είναι ζνασ μεταςχθματιςμόσ (transformation) πάνω ςτα δεδομζνα. Σο 
γράφθμα αυτό λζγεται acyclic επειδι κάποιο transformation δεν  μπορεί να 
επιςτρζψει ςε ζνα παλαιότερο partition.  

 

Σο Apache Spark framework χρθςιμοποιεί μια master / worker αρχιτεκτονικι. Τπάρχει 

κάποιο node ςτο cluster το οποίο παίηει τον ρόλο του driver ο οποίοσ μιλάει με ζναν 

μοναδικό coordinator ο οποίοσ λζγεται master (cluster manager) και διαχειρίηεται τουσ 

υπόλοιπουσ nodes του cluster οι οποίοι λζγονται workers και ςτουσ οποίουσ τρζχουν οι 

executors. Αυτι θ αρχιτεκτονικι φαίνεται ςτθν εικόνα 35. 
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Εικόνα 35: 
Master / worker αρχιτεκτονικι του Apache Spark. 

 

Ο driver και οι executors τρζχουν τισ δικζσ τουσ Java διεργαςίεσ (processes). Μποροφν να 

τρζχουν ςτο ίδιο μθχάνθμα (horizontal cluster) ι ςε ξεχωριςτά μθχανιματα (vertical 

cluster). 

Οι εφαρμογζσ Spark τρζχουν ςαν ανεξάρτθτα ςφνολα από διαδικαςίεσ πάνω ςε ζνα cluster, 

το οποίο ενορχθςτρϊνεται (coordinated) από ζνα SparkContext αντικείμενο το οποίο 

βρίςκεται ςτο main πρόγραμμα και ονομάηεται driver program. υγκεκριμζνα για να τρζξει 

ςε ζνα cluster, το SparkContext ςυνδζεται ςε κάποιον cluster manager, είτε ςτον 

standalone cluster manager του ίδιου του Spark, είτε ςτον Mesos ι ςτον YARN, από τουσ 

οποίουσ εντοπίηει τα resources που κα χρειαςτεί για το application που κα τρζξει. Μόλισ 

ςυνδεδεί, το Spark αποκτά executors πάνω ςτα διακζςιμα nodes του cluster, οι οποίοι 

είναι διεργαςίεσ που εκτελοφν υπολογιςμοφσ και αποκθκεφουν δεδομζνα για τθν 

εφαρμογι που τρζχει ςτο cluster. Ζπειτα, ςτζλνει τον κϊδικα τθσ εφαρμογισ (που ορίηεται 

ςαν JAR και περνάει ςτο SparkContext) ςτουσ executors. Σζλοσ το SparkContext ςτζλνει 

tasks ςτουσ executors για να εκτελεςτοφν. 

Σο Spark driver πρόγραμμα τρζχει τθν main μζκοδο τθσ εφαρμογισ και είναι το ςθμείο 

όπου το SparkContext δθμιουργείται. Σο πρόγραμμα Spark driver περιζχει διάφορα 

component όπωσ ο DAGScheduler, TaskScheduler και BlockManager οι οποίοι είναι 

υπεφκυνοι για τθν μετάφραςθ του Spark κϊδικα που ζχει γράψει ο χριςτθσ ςε πραγματικά 

Spark jobs τα οποία κα εκτελεςτοφν ςτο cluster. Σο Spark driver πρόγραμμα είναι 

υπεφκυνο για τα ακόλουκα 

 Σρζχει ςτο master node του Spark cluster, δρομολογεί τθν εκτζλεςθ των jobs και 

επικοινωνεί με τον cluster manager. 
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 Μεταφράηει τα RDDs ςε γράφθμα εκτζλεςθσ και χωρίηει το γράφθμα αυτό ςε 

πολλά stages. 

 ϊηει τα metadata για όλα τα RDDs και τα partitions τουσ. 

 Δθμιουργεί τα jobs και τα tasks. Χωρίηει τθν εφαρμογι του χριςτθ ςε μικρότερεσ 

μονάδεσ εκτζλεςθσ που ονομάηονται tasks. Σελικά τα tasks κα εκτελεςτοφν από 

τουσ executors. 

 υλλζγει τα αποτελζςματα από τουσ executors. 

Ο executor είναι ζνα κατανεμθμζνο (distributed) πρόγραμμα υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ 

των tasks. Οι executors τρζχουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια μιασ Spark εφαρμογισ αλλά οι 

χριςτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα εάν κελιςουν να προςκζςουν ι να αφαιρζςουν executors 

δυναμικά τθν ϊρα που τρζχει θ εφαρμογι. υγκεκριμζνα οι executors είναι υπεφκυνοι για 

 Σθν επεξεργαςία των δεδομζνων (data processing) 

 Σο διάβαςμα και τθν εγγραφι ςε εξωτερικζσ πθγζσ. 

 Σθν αποκικευςθ αποτελεςμάτων από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςτθν μνιμθ, 

ςτθν cache ι ςτον ςκλιρο δίςκο. 

Ο cluster manager ςε μια Spark είναι ζνα εξωτερικό service το οποίο είναι υπεφκυνο για 

τθν παροχι των απαραίτθτων πόρων (resources) ςε ζνα Spark cluster και τθν  διάκεςθ τουσ 

ςε ζνα Spark job. Τπάρχουν τρεισ διαφορετικοί τφποι από cluster managers που είναι 

διακζςιμοι ςε μια Spark εφαρμογι, ο Hadoop YARN, ο Apache Mesos και ο απλόσ 

standalone Spark cluster manager. Η επιλογι του κατάλλθλου cluster manager εξαρτάται 

από τον ςκοπό τθσ Spark εφαρμογισ γιατί κάκε cluster manager παρζχει διαφορετικά 

ςφνολα από δυνατότθτεσ προγραμματιςμοφ. Ο απλόσ standalone Spark cluster manager 

είναι ο πιο εφκολοσ ςτθν χριςθ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ. 

 

 

4.5 RDD Δομϋσ δεδομϋνων  
Μία από τισ βαςικζσ δομζσ δεδομζνων του Spark είναι τα Resilient Distributed Datasets 

(RDD). Είναι μια immutable κατανεμθμζνθ (distributed) δομι δεδομζνων από διάφορα 

αντικείμενα (objects). Κάκε ςφνολο δεδομζνων ςε ζνα RDD χωρίηεται ςε λογικά partitions, 

τα οποία μπορεί να επεξεργάηονται ςε διαφορετικά μθχανιματα (nodes) ςε ζνα cluster. Σα 

RDDs μποροφν να περιζχουν οποιονδιποτε τφπο δεδομζνων τθσ Python, τθσ Java ι τθσ 

Scala. Σα RDDs είναι μια fault tolerant δομι δεδομζνων κακϊσ όταν κάποιο partition 

καταςτραφεί για κάποιο λόγο τότε το ςφςτθμα διακζτει αρκετι πλθροφορία ϊςτε να το 

καταςκευάςει ξανά. Σο Spark χρθςιμοποιεί τα RDDs για να επιτφχει ταχφτερεσ και 

αποδοτικότερεσ ενζργειεσ (operations) MapReduce. 

τθν Εικόνα 36 φαίνεται παράδειγμα 2 διαφορετικϊν τφπων RDDs. 
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Εικόνα 36: 
RDDs από Strings (αριςτερά) και RDDs από Pairs (δεξιά) 

 

Τπάρχουν δφο τρόποι για να δθμιουργθκεί ζνα RDD 

 Με τθ  παραλλθλοποίθςθ μια υπάρχουςασ δομισ δεδομζνων ςτο Spark driver 

πρόγραμμα. τθν ουςία το Spark driver διαχωρίηει ςε partitions τα δεδομζνα και τα 

ςτζλνει ςτα nodes του cluster. 

 Από κάποια αρχεία που βρίςκονται ςε κάποιο εξωτερικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 

όπωσ ζνα κοινόχρθςτο ςφςτθμα αρχείων (shared file system), ζνα HDFS ι 

οποιαδιποτε πθγι δεδομζνων που προςφζρει ζνα Hadoop format. 

υνοψίηοντασ τα RDDs ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά 

 In-memory: Σα δεδομζνα μζςα ςε ζνα RDD αποκθκεφονται ςτθν μνιμθ για όςο 

περιςςότερο χρόνο γίνεται. 

 Immutable ι Read-only: Δεν γίνεται να αλλάξουν από τθν ςτιγμι που 

δθμιουργθκοφν και μποροφν μόνο να μεταςχθματιςτοφν με transformations ςε νζα 

RDDs. 

 Lazy evaluated: Σα δεδομζνα μζςα ςτο RDD δεν είναι διακζςιμα ζωσ ότου 

εκτελεςτεί ςε αυτά μια εντολι τφπου action. 

 Cacheable: Σα δεδομζνα των RDD μποροφν να αποκθκεφονται ςτθν μνιμθ (που 

είναι το επικυμθτό για λόγουσ ταχφτθτασ) αλλά και ςτο ςκλθρό δίςκο. 

 Parallel: Σα RDDs μποροφν να επεξεργάηονται παράλλθλα. 

 Typed: Σα RDDs είναι typed δεδομζνα για παράδειγμα RDD[Float] ι RDD[(Int, 

String)] 

 Partitioned: Σα RDDs διαχωρίηονται ςε λογικά τμιματα τα partitions και 

μοιράηονται ςε όλα τα nodes του cluster. 
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4.6 Spark SQL, DataFrames and Datasets 

Σο Spark SQL είναι ζνα module του Spark το οποίο χρθςιμοποιείται για επεξεργαςία 

δομθμζνων δεδομζνων. ε αντίκεςθ με το API των RDD, το API που παρζχει το Spark SQL 

περιζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν δομι τόςο των δεδομζνων όςο και των 

υπολογιςμϊν που κα γίνουν. Εςωτερικά το Spark SQL εκμεταλλεφεται αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ για να βελτιϊςει τθν απόδοςθ τθσ εφαρμογισ. Τπάρχουν πολλοί τρόποι 

αλλθλεπίδραςθσ με το Spark SQL ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ SQL αλλά και του Dataset API. 

Μια χριςθ του Spark SQL είναι θ εκτζλεςθ SQL queries, τα οποία όταν εκτελοφνται μζςα 

από κάποια γλϊςςα προγραμματιςμοφ πάντα επιςτρζφουν τα αποτελζςματα ςαν 

DataFrames ι ςαν Datasets.  

Dataset είναι μια κατανεμθμζνθ (distributed) ςυλλογι από δεδομζνα. Σο Dataset είναι ζνα 

interface το οποίο προςτζκθκε ςτθν ζκδοςθ 1.6 του Spark και παρζχει όλα τα 

πλεονεκτιματα των RDDs (strong typing, χριςθ εκφράςεων lamdas) με τα οφζλθ τθσ 

βελτιωμζνθσ Spark SQL μθχανισ επεξεργαςίασ δεδομζνων. Ζνα Dataset μπορεί να 

καταςκευαςτεί από JVM αντικείμενα και να χρθςιμοποιθκεί από functional 

μεταςχθματιςμοφσ (όπωσ map, flatMap, filter κα). Σο Dataset API είναι διακζςιμο ςε Scala 

και Java. Σα Dataset είναι lazy δθλαδι ο υπολογιςμόσ τουσ πυροδοτείται μόνο όταν 

καλεςτεί κάποιο action.  

Dataframe είναι ζνα Dataset το οποίο οργανϊνεται ςε ςτιλεσ με όνομα. Είναι ιςοδφναμο 

με ζνα πίνακα ςε μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων ι με ζνα data frame ςτθν Python και τθν 

R, αλλά με πολλζσ πλοφςιεσ βελτιςτοποιιςεισ. Σα Dataframes μποροφν να 

καταςκευαςτοφν από πολλζσ πθγζσ δεδομζνων όπωσ δομθμζνα αρχεία δεδομζνων, 

πίνακεσ ςε ζνα dataware house ςαν το Hive, από εξωτερικζσ βάςεισ δεδομζνων και 

υπάρχοντα RDDs. Σο Dataframe API είναι διακζςιμο ςε Scala, Java, Python και R. τθν Scala 

και ςτθν Java ζνα Dataframe παρουςίαηεται ςαν Dataset από Row. Δθλαδι ςτθν Java ςαν 

Dataset<Row> και ςτθν Scala ςαν DataSet[Row]. 

 

4.7 Βαςικϋσ μϋθοδοι (operations) του Apache Spark  

Οι μζκοδοι (operations) ςτο Spark (και για τα RDDs και τα Datasets) χωρίηονται ςε 

μεταςχθματιςμοφσ (transformations) και ενζργεισ (actions). Σα transformations κα 

παράξουν νζα RDDs ι Datasets και δεν μποροφν να τροποποιιςουν τα δεδομζνα ειςόδου, 

και τα actions κα πυροδοτιςουν τον υπολογιςμό και κα επιςτρζψουν τα αποτελζςματα. Σα 

actions ακόμα μεταφζρουν τα δεδομζνα που ζχουν υπολογιςτεί από τα nodes του cluster, 

δθλαδι τουσ executors, ςτον driver του Spark.  Αυτζσ οι μζκοδοι (operations) ταιριάηουν 
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με το MapReduce του Hadoop, κακϊσ το Map υλοποείται από τα transformations του 

Spark και το Reduce από τα actions.  

Ακόμα υπάρχουν ςυγκεκριμζνα operations ςτο Spark που πυροδοτοφν το “ανακάτεμα” 

(shuffling) των δεδομζνων. Σο shuffle είναι ζνασ μθχανιςμόσ του Spark για να ξανά-

κατανιμει (re-distribute) τα δεδομζνα που ζχουν ομαδοποιθκεί διαφορετικά ςε όλα τα 

partitions. Αυτό ςυνικωσ περιλαμβάνει αντιγραφι των αρχείων ανάμεςα ςτουσ executors 

και ςτα μθχανιματα του cluster, κάτι το οποίο αποτελεί και μια πολφ ακριβι διαδικαςία. 

Οριςμζνα παραδείγματα Spark transformations είναι: 

 map 

 filter 

 flatMap 

 mapPartitions 

 mapPartitionsWithIndex 

 sample 

 union 

 intersection 

 distinct 

 groupByKey 

 reduceByKey 

 aggregateByKey 

 sortByKey 

 join 

 cartesian 

Οριςμζνα παραδείγματα Spark actions είναι: 

 reduce 

 collect 

 count 

 first 

 take(n) 

 takeSample 

 saveAsTextFile 

 countByKey 

 foreach 
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4.8 Shared variables και αποθόκευςη μεταβλητών ςτο Spark 
Όπωσ φαίνεται ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, μια μεγάλθ αφαίρεςθ (abstraction) που 

προςφζρει το Apache Spark είναι τα Resilient Distributed Datasets (RDD), τα οποία είναι 

μια ςυλλογι δεδομζνων που κατανζμονται ςε όλα τουσ κόμβουσ (nodes) του cluster και 

μποροφν να επεξεργαςτοφν παράλλθλα. Ο προγραμματιςτισ ζχει τθν δυνατότθτα να 

αποκθκεφςει τα RDDs ςτθν μνιμθ κάκε node ϊςτε να χρθςιμοποιείται αποδοτικότερα 

ςτθν παράλλθλθ επεξεργαςία των δεδομζνων.    

Μια δεφτερθ αφαίρεςθ (abstraction) που προςφζρει το Apache Spark είναι οι shared 

variables που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν παράλλθλεσ ενζργειεσ πάνω ςτα δεδομζνα. 

Όταν το Spark τρζχει κάποια ςυνάρτθςθ παράλλθλα ςαν ζνα ςφνολο από ενζργειεσ (tasks) 

ςε διαφορετικά nodes του cluster, ςτζλνει ζνα αντίγραφο κάκε μεταβλθτισ που 

χρθςιμοποείται ςτθν ςυνάρτθςθ ςε κάκε task. Κάποιεσ φορζσ, αυτι θ μεταβλθτι 

χρειάηεται να είναι κοινι ανάμεςα ςε όλα τα tasks ι κοινι ανάμεςα ςτα tasks και ςτο 

driver program. Σο Spark διακζτει δφο είδθ shared variables  

 τισ broadcast variables, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αποκθκευτεί μια 

read-only τιμι τθσ μεταβλθτισ ςτθν μνιμθ όλων των nodes του cluster, παρά να 

μεταφζρεται ζνα αντίγραφο ςτο node που κα εκτελζςει τθν ενζργεια. Για 

παράδειγμα μπορεί να δωκεί ςε ζνα node ζνα πολφ μεγάλο αντίγραφο ενόσ dataset 

αποφεφγοντασ ζτςι το πολφ μεγάλο network transfer I/O. Σο Spark διακζτει 

διάφορουσ broadcast αλγορίκμουσ για μειϊνει το κόςτοσ τισ επικοινωνίασ μταξφ 

των nodes και του driver program. τον  παρακάτω Scala κϊδικα φαίνεται θ 

δθμιουργία και θ χριςθ μιασ broadcast variable. 

val spark = SparkSession.builder().getOrCreate() 
val broadcastVar = spark.sparkContext.broadcast(Array(1, 2, 3)) 
broadcastVar.value 

 

  τουσ accumulators, που είναι μεταβλθτζσ ςτισ οποίεσ μποροφν να προςτεκοφν 

τιμζσ, όπωσ για παράδειγμα μετρθτζσ (counters) και ακροίςματα (sums). τον  

παρακάτω Scala κϊδικα φαίνεται θ δθμιουργία και θ χριςθ ενόσ accumulator. 

val spark = SparkSession.builder().getOrCreate() 

val accum = spark.sparkContext.accumulator(0, "Accumulator Example") 

spark.sparkContext.parallelize(Array(1, 2, 3)).foreach(x => accum += x) 

accum.value 

 

Εκτόσ από τισ broadcast variables και  τουσ accumulators, ο χριςτθσ του Spark ζχει τθν 

δυνατότθτα να αποκθκεφςει RDD ςτθν μνιμθ. Αυτι θ τεχνικι ονομάηεται caching ι 

persistence και είναι τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ για επαναλαμβανόμενουσ Spark 

υπολογιςμοφσ. υγκεκριμζνα ςϊηουν ενδιάμεςα αποτελζςματα ϊςτε να μποροφν να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν ςε επόμενα ςτάδια. Σα αποτελζςματα αυτά μποροφν να ςωκοφν 

ςτθν μνιμθ ι ςε κάποιον ςκλθρό δίςκο. 
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Σα RDDs μποροφν να αποκθκευτοφν χρθςιμοποιϊντασ τισ εντολζσ cache() ι persist(). Η 

διαφορά μεταξφ αυτϊν των δφο εντολϊν είναι μόνο ςυντακτικι. Η cache() είναι ακριβϊσ 

ίδια με τθν εντολι persist(MEMORY_ONLY). Ακόμα τα RDDs μποροφν να διαγραφοφν από 

τθν μνιμθ ι τον ςκλθρό δίςκο που αποκθκεφτθκαν χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι 

unpersist(). 
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5. Υλοπούηςη του Alpha Algorithm 
 

5.1 Κώδικασ Υλοπούηςησ 
Για τθν υλοποίθςθ του Alpha Algorithm χρθςιμοποιικθκε θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

Scala, θ οποία παρουςιάςτθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Τλοποιικθκαν δφο εκδόςεισ του 

Alpha Algorithm, θ μία χρθςιμοποιϊντασ το Spark framework και θ άλλθ χωρίσ τθν χριςθ 

του εν λόγω framework. κοπόσ είναι θ μζτρθςθ των χρόνων και για τισ δφο υλοποιιςεισ, 

ϊςτε να γίνει εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για το πότε είναι χριςιμθ θ χριςθ του Spark 

framework και πότε όχι. 

αν είςοδο δεδομζνων (input dataset) χρθςιμοποιικθκε ζνα event log από ζναν 

οργανιςμό τθλεπικοινωνιϊν. Σο ςυγκεκριμζνο csv αρχείο ζχει μζγεκοσ περίπου 400mb και 

περιζχει 36100 traces. 

Πολλά από τα παραπάνω traces επαναλαμβάνονται πάρα πολλζσ φορζσ για αυτό 

υλοποιικθκε κϊδικασ ο οποίοσ είναι παραμετροποιιςιμοσ και μπορεί να τροφοδοτιςει 

ςτον Alpha Algorithm τα πιο ςυχνά εμφανιηόμενα traces ι ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό από 

traces (ο οποίοσ προςδιορίηεται από το χριςτθ) ι αλλιϊσ όλα τα traces που διακζτει το 

event log. Αυτι θ υλοποίθςθ είναι απαραίτθτθ γιατί το παραγόμενο αποτζλεςμα του Alpha 

Algorithm δεν εξαρτάται από το πόςεσ φορζσ εμφανίηεται ζνα trace ςτο event log. Ακόμα 

κάποια πολφ ςπάνια εμφανιηόμενα traces μπορεί να μθν είναι επικυμθτό να 

επεξεργαςτοφν από τον  Alpha Algorithm κακϊσ ενδζχεται να αλλάξουν το τελικό Petri net 

κατά πολφ και τελικά να μθν απεικονίηει τισ ςυνικεισ  διαδικαςίεσ (processes).    

//Κώδικας 1 

def main(args: Array[String]): Unit = { 

  Logger.getLogger("org").setLevel(Level.ERROR) 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val logPath = "src/main/resources/data.csv" 

  val numOfTraces = 3 

  val percentage : Float = 1  

  val readAll : Boolean = false 

  val filtering : Boolean = true 

 

  val spark = SparkSession 

    .builder() 

    .appName("AlphaAlgorithm") 

    .master("local[*]") 

    .getOrCreate() 

 

  val tracesDS : Dataset[(String, List[String])] = 

traceTools.getTracesToInspect(logPath, numOfTraces, readAll, filtering, percentage) 

 

  val petriNet: PetriNet = executeAlphaAlgorithm(tracesDS) 

  println(petriNet) 

 

  // Stop the session 

  spark.stop() 

} 
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τον παραπάνω κϊδικα (Κϊδικασ 1) φαίνεται θ main ςυνάρτθςθ από τθν οποία ξεκινάει ο 

Alpha Algorithm κακϊσ και οι διάφοροι παράμετροι που πρζπει να επιλζξει ο χριςτθσ 

ϊςτε να ξεκινιςει θ εκτζλεςθ του Alpha Algorithm. Αυτζσ οι μεταβλθτζσ είναι 

 logPath: Σο path που κα διαβάςει το πρόγραμμα το event log που κα επεξεργαςτεί. 

 readAll: Boolean μεταβλθτι θ οποία αν είναι true διαβάηει όλα τα traces από το 

event log, αλλιϊσ κα διαβάςει τόςα traces όςα ζχουν δθλωκεί ςτθν μεταβλθτι 

numOfTraces. 

 filtering: Boolean μεταβλθτι θ οποία αν είναι true φιλτράρει τα traces και κρατάει 

μόνο όςα ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ άνω τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ percentage. 

 percentage: Ποςοςτό που δείχνει ποιο είναι το κάτω όριο ποςοςτοφ εμφάνιςθσ 

ϊςτε να επεξεργαςτεί ζνα trace από τον Alpha Algorithm. Αν  για παράδειγμα θ 

τιμισ τθσ μεταβλθτισ είναι 1, τότε αν και το filtering είναι true, ο Alpha Algorithm 

κα επεξεργαςτεί μόνο traces που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω από 1%. 

 numOfTraces: Ο αρικμόσ των traces που κα επεξεργαςτεί ο Alpha Algorithm. Για να 

λάβει το πρόγραμμα υπόψιν αυτιν τθν παράμετρο πρζπει το readAll να είναι false.  

Ακόμα ςτθν main μζκοδο αρχικοποιείται το SparkSession, τα traces μζςω τθσ μεκόδου  

getTracesToInspect, πυροδοτείται ο Alpha Algorithm μζςω τθσ μεκόδου 

executeAlphaAlgorithm και εκτυπϊνεται το παραγόμενο Petri Net. 

//Κώδικας 2 

def readAllTracesFromCsvFile(path: String) : Dataset[(String, List[String])] = { 

  val spark = SparkSession.builder().getOrCreate() 

  import spark.implicits._ 

 

  val df = spark.read.format("csv").option("header", "true").load(path) 

 

  //Dataset[(String, List[String])] 

  return df.select("orderid", "eventname", "starttime", "endtime", "status") 

    .filter(df("status").isin(List("Completed"):_*))   

    .orderBy("starttime") 

    .map(x=>(x.get(0).toString,x.get(1).toString)) 

    .groupByKey(x=>x._1) 

    .mapGroups{case(k, iter) => (k, iter.map(x => x._2).toList)}   

} 

 

τον Κϊδικα 2 παρουςιάηεται θ μζκοδοσ θ readAllTracesFromCsvFile οποία διαβάηει όλα 

τα traces από το event log (ζνα csv file εν προκειμζνω). υγκεκριμζνα διαλζγει κάποιεσ 

ςτιλεσ από το csv file, φιλτράρει τισ γραμμζσ ϊςτε να κρατιςει μόνο όςεσ ζχουν status 

“Completed” (κακϊσ μόνο τα ςυγκεκριμζνα events πρζπει να επεξεργαςτοφν), τισ 

τοποκετεί ςε ςειρά ςφμφωνα με το πότε ξεκίνθςαν “starttime” και τζλοσ τισ ομαδοποιεί 

ςφμφωνα με το orderid (functional operators groupByKey και mapGroups). Ζτςι 

δθμιουργεί traces με τθν μορφι Dataset[(String, List[String])], όπου το πρϊτο ςτοιχείο του  

tuple είναι το  orderid και το δεφτερο είναι μια λίςτα από events. 
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//Κώδικας 3 

def readSpecificNumberOfTracesFromCsvFile(path: String, numOfTraces: Int) : 

Dataset[(String, List[String])] = { 

  val spark = SparkSession.builder().getOrCreate() 

  import spark.implicits._ 

 

  val df = spark.read.format("csv").option("header", "true").load(path) 

 

  val orderIds = df.select("orderid") 

    .distinct() 

    .limit(numOfTraces) 

    .as(Encoders.STRING) 

    .collect() 

    .toList 

 

  //Dataset[(String, List[String])] 

  return df.select("orderid", "eventname", "starttime", "endtime", "status") 

    .where( df("orderid").isin(orderIds:_*)) 

    .filter(df("status").isin(List("Completed"):_*))   

    .orderBy("starttime") 

    .map(x=>(x.get(0).toString,x.get(1).toString)) 

    .groupByKey(x=>x._1) 

    .mapGroups{case(k, iter) => (k, iter.map(x => x._2).toList)}   

} 

 

  

Ομοίωσ ο Κϊδικασ 3, διαβάηει ζναν ςυγκεκριμζνο αιρκμό από traces. Ο αρικμόσ αυτόσ 

δίνεται ςαν είςοδοσ ςτθν μζκοδο (numOfTraces) και επιςτρζφει τα traces ςτθν μορφι 

Dataset[(String, List[String])]. Η διαφορά με τον Κϊδικα 2 είναι ότι βρίςκει από τθν αρχι 

τα orderIds που κα επιςτρζψει ςαν traces και ζπειτα εκτελεί ζνα where operation ϊςτε να 

κρατιςει μόνο τα traces με τα ςυγκεκριμζνα orderIds.  

Ζχοντασ υπολογίςει πλζον τα traces (ζςτω tracesDS), το επόμενο βιμα του προγράμματοσ 

είναι να φιλτράρει τα traces ανάλογα με τθν boolean παράμετρο filtering. Αν θ filtering ζχει 

τιμι true τότε τα αρχικό ςφνολο από  traces κα επεξεργαςτεί ϊςτε να διακζτει μόνο τα 

traces εκείνα που ικανοποιοφν τθν παράμετρο percentage. Η διαδικαςία αυτι του 

φιλτραρίςματοσ του αρχικοφ ςυνόλου από traces φαίνεται ςτον Κϊδικασ 4. 

//Κώδικας 4 
def filterTraces(tracesDS: Dataset[(String, List[String])], percentage: Float): 

Dataset[(String, List[String])] = { 

  implicit def listStringEncoder: org.apache.spark.sql.Encoder[List[String]] = 

org.apache.spark.sql.Encoders.kryo[List[String]] 

  implicit def tupleListStringEncoder: org.apache.spark.sql.Encoder[(String, List[String])] = 

org.apache.spark.sql.Encoders.kryo[(String, List[String])] 

  implicit def longStringEncoder: org.apache.spark.sql.Encoder[(List[String], Long)] = 

org.apache.spark.sql.Encoders.kryo[(List[String], Long)] 

  implicit def floatStringEncoder: org.apache.spark.sql.Encoder[(List[String], Float)] = 

org.apache.spark.sql.Encoders.kryo[(List[String], Float)] 

 

  val initNumberOfTraces = tracesDS.count() 

  println("Initial number of traces = " + initNumberOfTraces) 

 

  import org.apache.spark.sql.functions._ 

  val tracesToInspect = tracesDS 

    .toDF("traceId", "trace") 

    .groupBy("trace") 

    .agg(count("trace")) 

    .map(trace=>(trace.getAs[Seq[String]]("trace").toList,trace.getAs[Long]("count(trace)"))) 

    .filter(trace => (trace._2.toFloat / initNumberOfTraces) > (percentage/100) ) 

    .map(trace=>("xxx", trace._1)) 
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  println("Number of traces to inspect = " + tracesToInspect.count()) 

  tracesToInspect 

} 

 

τθν αρχι του Κϊδικα 4 τζςςερεισ encoders οι οποίοι είναι απαραίτθτοι για τθν εκτζλεςθ 

του προγράμματοσ Spark.  Ο encoder είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο για το serialization και το  

deserialization των δεδομζνων ςτο Spark ϊςτε να είναι δυνατι θ αποςτολι τουσ από το 

driver program ςτα nodes του cluster ςε όςο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάςτθμα αλλά 

και ςε όςο το δυνατόν μικρότερο μζγεκοσ. τον Κϊδικα 4 ζχουν δθμιουργθκεί encoders 

για τουσ παρακάτω τφπουσ Scala δεδομζνων,  οι οποίοι επεξεργάηονται ϊςτε να 

καταςκευαςτεί το tracesToInspect (τφπου Dataset[(String, List[String])] ). Οι τφποι 

δεδομζνων είναι 

 List[String] : λίςτα από String. 

 (String  , List[String] ) : Tuple που περίεχει String ςτο πρϊτο ςτοιχείο και λίςτα από 

String ςτο δεφτερο ςτοιχείο. 

 (List[String] , Long) : Tuple που περίεχει λίςτα από String ςτο πρϊτο ςτοιχείο και 

Long ςτο δεφτερο ςτοιχείο. 

 (List[String] , Float) : Tuple που περίεχει λίςτα από String ςτο πρϊτο ςτοιχείο και 

Float ςτο δεφτερο ςτοιχείο. 

Για τον υπολογιςμό του φιλτραριςμζνου event log, όπωσ φαίνεται ςτον Κϊδικα 4, 

ακολουκείται θ παρακάτων διαδικαςία  

 Μετατροπι του αρχικό Dataset από traces ςε Dataframe με ςτιλεσ traceId και trace 

(toDF operation)  

 Ομαδοποίθςθ των γραμμϊν του Dataframe ςφμφωνα με τθν δεφτερθ ςτιλθ trace 

(groupBy operation). Ζτςι ο κϊδικασ βρίςκει μοναδικά traces και υπολογίηει πόςεσ 

φορζσ εμφανίηετε το κακζνα (agg operation). 

 Μεταςχθματιςμόσ των δεδομζνων ςε ζνα Tuple με πρϊτο ςτοιχείο το trace και 

δεφτερο ςτοιχείο των αρικμό των εμφανίςεων του ςτο event log (πρϊτο map 

operation). 

 Φιλτράριςμα των δεδομζνων ανάλογα με το ποςοςτό εμφάνιςθσ ςτο event log. Αν 

το ποςοςτό εμφάνιςθσ (trace._2.toFloat / initNumberOfTraces) είναι πάνω από τθν 

τιμι percentage τότε το trace κα επεξεργαςτεί από τον Alpha Algorithm (filter 

operation). 

Μζχρι αυτό το ςθμείο ζχει γίνει ο υπολογιςμόσ των traces που κα επεξεργαςτοφν από τον 

Alpha Algorithm. Σα βιματα εκτζλεςθσ του αλγορίκμου φαίνονται ςτον Κϊδικα 5. τον 

κϊδικα φαίνονται τα 8 βιματα που ακολουκεί ο Alpha Algorithm ϊςτε να υπολογίςει το 

τελικό Petri Net από το event log δζχεται ςαν είςοδο (traceDS). υγκεκριμζνα κάκε βιμα 

του αλγορίκμου αντιςτοιχεί και ςτθν κλιςθ μιασ ςυνάρτθςθσ, εκτόσ από το βιμα 4 που 
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λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ του ζχει ςπάςει ςε δφο διαφορετικζσ μεκόδουσ, μία για τον 

υπολογιςμό του footprint graph και θ δεφτερθ για τον υπολογιςμό των causal groups. 

//Κώδικας 5 

def executeAlphaAlgorithm(tracesDS : Dataset[(String, List[String])]) : PetriNet = { 

 

  val steps : AlphaAlgorithmSteps = new AlphaAlgorithmSteps() 

  tracesDS.cache() 

 

  //Step 1 - Find all transitions / events, Sorted list of all event types 

  val events = steps.getAllEvents(tracesDS) 

 

  //Step 2 - Construct a set with all start activities (Ti) 

  val startActivities = steps.getStartActivities(tracesDS) 

 

  //Step 3 - Construct a set with all final activities (To) 

  val finalActivities = steps.getFinalActivities(tracesDS) 

 

  //Step 4 - Footprint graph - Causal groups 

  val logRelations : Dataset[(Pair, String)] = steps.getFootprintGraph(tracesDS, events) 

  tracesDS.unpersist() 

  val causalGroups : Dataset[CausalGroup[String]] = steps.getCausalGroups(logRelations) 

 

  //Step 5 - compute only maximal groups 

  val maximalGroups : List[CausalGroup[String]] = steps.getMaximalGroups(causalGroups) 

 

  //step 6 - set of places/states 

  val places : Places = steps.getPlaces(maximalGroups, startActivities, finalActivities) 

 

  //step 7 - set of arcs (flow) 

  val edges : List[Edge] = steps.getEdges(places) 

 

  //step 8 - construct petri net 

  return new PetriNet(places, events, edges) 

} 

 

Σο πρϊτο βιμα του αλγορίκμου είναι να βρεκοφν όλα τα δυνατά events ςτο event log που 

πρζπει να επεξεργαςτεί. Αυτό ςυμβαίνει ςτον Κϊδικα 6. υγκεκριμζνα από όλα τα traces 

ςτο Dataset tracesDS (με τθν χριςθ του map operator) ξεχωρίηονται τα events τα οποία 

αποτελοφν το trace (flatMap operator) και και ςτθν ςυνζχεια μοναδικοποιοφνται (toSet 

μζκοδοσ).  

//Κώδικας 6 

def getAllEvents(tracesDS: Dataset[(String, List[String])]) : List[String] = { 

  return tracesDS 

    .map(x=>x._2) 

    .flatMap(x=>x.toSet) 

    .collect() 

    .toSet 

    .toList 

    .sorted 

} 

 

Σο δεφτερο βιμα του αλγορίκμου είναι να καταςκευαςτεί ζνα ςφνολο από όλα τα αρχικά 
events δθλαδι ζνα ςφνολο από τα αρχικά events όλων των traces. Αυτό ςυμβαίνει ςτον 
κϊδικα 7. 

//Κώδικας 7 

def getStartActivities(tracesDS: Dataset[(String, List[String])]) : Set[String] = { 

  return tracesDS.map(x=>x._2.head).collect().toSet 

} 
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Σο τρίτο βιμα του αλγορίκμου είναι να καταςκευαςτεί ζνα ςφνολο από όλα τα τελικά 
events δθλαδι ζνα ςφνολο από τα τελικά events όλων των traces. Αυτό ςυμβαίνει ςτον 
κϊδικα 8. 

//Κώδικας 8 

def getFinalActivities(tracesDS: Dataset[(String, List[String])]) : Set[String] = { 

  return tracesDS.map(x=>x._2.last).collect().toSet 

} 

 

τθν ςυνζχεια ο Alpla Algorithm πρζπει να καταςκευάςει το footprint graph το οποίο είναι 

ζνασ πίνακασ που περίεχει τισ ςχζςεισ μεταξφ των events. Αυτό ςυμβαίνει ςτον κϊδικα 9. 

//Κώδικας 9 

/** 

  * Step 4 Calculate pairs - Footprint graph 

  * construct a list of pair events for which computations must be made 

  * @param tracesDS 

  * @param events 

  * @return 

  */ 

def getFootprintGraph(tracesDS: Dataset[(String, List[String])], events: List[String]): 

Dataset[(Pair, String)] = { 

  val followRelation: FindFollowRelation = new FindFollowRelation() 

  val findLogRelations: FindLogRelations = new FindLogRelations() 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val pairsToExamine = traceTools.constructPairsForComputationFromEvents(events) 

 

  /** 

    * pairInfo is in the following form 

    * AB,PairNotation(DIRECT, FOLLOW) 

    * AB,PairNotation(INVERSE, FOLLOW) 

    */ 

  val pairInfo = tracesDS 

    .map(traces => followRelation.findFollowRelation(traces, pairsToExamine)) 

    .map(x=>x.getPairsMap()) 

    .flatMap(map=>map.toSeq)  //map to collection of tuples 

    .map(x=> List(new PairInfo((x._1, new PairNotation(x._2._1.pairNotation))), new 

PairInfo((x._1, new PairNotation(x._2._2.pairNotation))))) 

    .flatMap(x=>x.toSeq) 

 

  pairInfo.cache() 

 

  /** 

    * relations in  the following form, Footprint graph 

    * (FB,CAUSALITY) 

    * (BB,NEVER_FOLLOW) 

    * (AB,PARALLELISM) 

    */ 

  val logRelations = pairInfo 

    .groupByKey(x=> x.getPairName()) 

    .mapGroups{case(k, iter) => (new Pair(k.getFirstMember().toString, 

k.getSecondMember().toString), iter.map(x => x.getPairNotation()).toSet)} 

    .map(x=>findLogRelations.getDirectAndInverseFollowRelations(x)) 

    .map(x=>findLogRelations.extractFootPrintGraph(x._1, x._2, x._3)) 

 

  pairInfo.unpersist() 

  return logRelations 

} 

 

τον κϊδικα 9 φαίνεται ότι το πρϊτο βιμα για τθν καταςκευι του footprint graph είναι θ 

εφρεςθ των ςχζςεων απευκείασ διαδοχισ (direct succession) μεταξφ των events των traces. 

Οι ςχζςεισ αυτζσ ςτον κϊδικα είναι θ μεταβλθτι pairInfo θ οποία είναι τφπου 

Dataset[PairInfo]. Σο PairInfo είναι μια κλάςθ θ οποία περιζχει ζνα tuple ςτο οποίο το 

πρϊτο ςτοιχείο είναι ζνα ηεφγοσ από events (κλάςθ Pair) και το δεφτερο ςτοιχείο είναι μια 
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άλλθ κλάςθ θ οποία δείχνει αν το ηεφγοσ από events είναι ευκι ι αντίςτροφο κακϊσ και το 

είδοσ τθσ ςχζςθσ (κλάςθ PairNotation). Για παράδειγμα, ζςτω ότι θ μεταβλθτι pairInfo 

περιζχει τα ακόλουκα δεδομζνα ςε μορφι Tuples 

( AB, PairNotation(DIRECT, FOLLOW) ) 

( AB, PairNotation(INVERSE, FOLLOW) ) 

Από τθν παραπάνω αναπαράςταςθ για το ηεφγοσ event AB, γίνεται αντιλθπτό ότι ιςχφει 

Α>Β και Β>Α, κακϊσ για το ΑΒ το αντίςτοιχο PairNotation με Directionality DIRECT ζχει 

ςχζςθ FOLLOW. Σο ίδιο ακριβϊσ ιςχφει και για δεφτερο Tuple που αναφζρεται ςτο 

Directionality INVERSE. 

Για τον υπολογιςμό τθσ μεταβλθτισ pairInfo εκτελείται θ διαδικάςια που φαίνεται ςτον 

κϊδικα 9 και ςυγκεκριμζνα πρϊτα υπολογίηονται τα δυνατά ηεφγθ που πρζπει να 

εξεταςτοφν. Ο υπολογιςμόσ αυτϊν των ηευγϊν φαίνεται ςτο κϊδικα 10.  υγκεκριμζνα για 

όλα τα πικανά events που υπάρχουν ςτο event log υπολογίηουμε όλα τα δυνατά ηεφγθ τα 

οποία δεν μπορεί να ζχουν ίδια και τα μζλθ του ηεφγουσ και το αριςτερό μζλοσ να μθν είναι 

μεγαλφτερο από το δεξί μζλοσ του ηεφγουσ (ςυνκικθ idxX == idxY || idxX < idxY).  

Ζτςι για ζνα πικανό ςφνολο από events (A,B,C,D,E) τα εξεταηόμενα ηεφγθ κα είναι τα  (ΑΑ, 

ΑΒ, ΑC, AD, BB, BC, BD, CC, CD, DD). 

//Κώδικας 10 

/** 

  * We assume that the events list contains no duplicates and they are sorted 

  * If the events are A,B,C,D,E then pairs for computation are 

  * AA, AB AC AD 

  * BB BC BD 

  * CC CD 

  * DD 

  * @param events 

  * @return 

  */ 

def constructPairsForComputationFromEvents(events: List[String]): List[Pair] = { 

  for { 

    (x, idxX) <- events.zipWithIndex 

    (y, idxY) <- events.zipWithIndex 

    if (idxX == idxY || idxX < idxY) 

  } yield new Pair(x,y) 

} 

 

τθν ςυνζχεια τα ηεφγθ αυτά τροφοδοτοφνται ςαν είςοδο ςτθν κλάςθ FindFollowRelation θ 

οποία για κάποιο trace υπολογίηει τισ ςχζςεισ απευκείασ διαδοχισ (direct succession / 

follow relation) μεταξφ των events του trace. Αυτό φαίνεται ςτον κϊδικα 11, όπου 

καταςκευάηεται ζνα Map με όλα τα ηεφγθ που υπολογίςτθκαν ςτο προθγοφμενο βιμα. 

Αυτό το Map περίεχει ςαν key το ηεφγοσ από events και ςαν value ζνα Tuple τθσ μορφισ 

(PairNotation, PairNotation) όπου το πρϊτο ςτοιχείο του Tuple περιζχει πλθρφορία για τθν 

ςχζςθ του DIRECT pair και το δεφτερο ςτοιχείο για τθν ςχζςθ του INVERSE pair. Η μζκοδοσ 

findFollowRelation δζχεται ςαν όριςμα μια παράμετρο  traceWithCaseId θ οποία είναι τθσ 

μορφισ (String, List[String]). Για παράδειγμα μια τιμι για τθν παράμετρο αυτι κα 
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μποροφςε να ιταν θ (case1, ABCD). Η μζκοδοσ αυτι ζχει ςκοπό να βρει τισ ςχζςεισ 

FOLLOW και NOT_FOLLOW μεταξφ των events αυτοφ του trace (δθλαδι των A B C D) και να 

τισ μετατρζψει ςτθν μορφι (PairAB, (DIRECT, FOLLOW/NOT_FOLLOW), (INVERSE, 

FOLLOW/NOT_FOLLOW)).    

//Κώδικας 11 

def findFollowRelation(traceWithCaseId: (String, List[String]), pairsToExamine: 

List[Pair]):FullPairsInfoMap = { 

  var pairInfoMap = pairInfoInit(pairsToExamine) 

 

  Range(0, traceWithCaseId._2.length-1) 

    .map(i=> new Pair(traceWithCaseId._2(i), traceWithCaseId._2(i+1))) 

    .map(pair=> { 

        val pairExists : Boolean = checkIfPairExists(pair, pairInfoMap) 

        pairInfoMap = matchPairExists(pairExists, pair, pairInfoMap) 

      } 

    ) 

 

  return new FullPairsInfoMap(pairInfoMap) 

} 

 

Με τον τρόπο που αναλφκθκε παραπάνω θ μεταβλθτι pairInfo πλζον διακζτει όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ για  τισ ςχζςεισ FOLLOW και NOT_FOLLOW για όλα τα ηεφγθ events που 

μποροφν να προκφψουν για το event log που ζχει δωκεί ςαν είςοδο ςτον Alpha Algorithm. 

Η μεταβλθτι pairInfo επειδι κα χρθςιμοποιθκεί και ςε επόμενο ςτάδιο για τον 

υπολογιςμό του footprint graph, αποκθκεφεται ςτθν μνιμθ κάκε node του cluster με τθν 

εντολι pairInfo.cache() και όταν πλζον δεν κα είναι απαραίτθτθ κα διαγραφεί από τθν 

μνιμθ με τθν εντολι pairInfo.unpersist(). 

Ο υπολογιςμόσ του footprint graph γίνεται ςτθν μεταβλθτι logRelations (βρίςκεται ςτον 

κϊδικα 9). κοπόσ είναι για τα διακζςιμα ηεφγθ από τθν μεταβλθτι pairInfo να βρεκοφν οι 

υπόλοιπεσ ςχζςεισ που πρζπει να υπάρχουν ςτο footprint graph όπωσ οι Causality (x->y), 

Parallel (x||y) και Choice (x#y). Για τον ςκοπό αυτό ζχει δθμιουργθκεί θ κλάςθ 

FindLogRelations, θ οποία αποτελείται από δφο μεκόδουσ 

 Σθν getDirectAndInverseFollowRelations: θ οποία ζχοντασ ςαν είςοδο ζνα Σuple 

τφπου (Pair, Set[PairNotation]) υπολογίηει αν για το ηεφγοσ αυτό ιςχφει θ ςχζςθ 

DIRECT FOLLOW (δθλαδι a>b) και θ ςχζςθ INVERSE FOLLOW (δθλαδι b>a). Για 

παράδειγμα θ είςοδοσ αυτισ τθσ μεκόδου κα μποροφςε να ιταν θ (ΑΒ, 

Set[PairNotation(DIRECT, FOLLOW) , PairNotation(INVERSE, FOLLOW)]) και θ ζξοδοσ 

κα ιταν δφο λίςτεσ με όνομα directFollow και inverseFollow αντίςτοιχα που κα 

περιζχουν τισ ςχζςεισ αυτζσ (κϊδικασ 12). 

  Σθν extractFootPrintGraph: θ οποία δζχεται ςαν παραμζτρουσ το αποτζλεςμα τθσ 

προθγοφμενθσ μεκόδου και ψάχνει για τισ παρακάτω ςχζςεισ αν υπάρχουν.  

o a->b iff a>b && !(b>a)  (Relation.CAUSALITY) 

o a||b iff a>b && b>a  (Relation.PARALLEL) 

o a#b iff !(a>b)&& !(b>a)  (Relation.NEVER_FOLLOW) 



Βλάσης Πίτσιος                         ΑΜ:220                            ΟΣΥΛ 
 

  Page 
63 

 
  

υγκεκριμζνα όπωσ φαίνεται ςτον κϊδικα 12, ελζγχει τισ λίςτεσ directFollow και 

inverseFollow και αν και οι δφο δεν είναι άδειεσ τότε θ ςχζςθ μεταξφ των δφο 

events είναι παραλλθλία (Relation.PARALLEL), αν και οι δφο είναι άδειεσ τότε 

ζχουν ςχζςθ Relation.NEVER_FOLLOW (ποτζ το ζνα event δεν ακολουκεί το άλλο 

και αντίςτροφα) και αν θ μία από τισ δφο δεν είναι άδεια τότε θ ςχζςθ των events 

είναι Relation.CAUSALITY. 

//Κϊδικασ 12 
def getDirectAndInverseFollowRelations(pairInfo: (Pair, Set[PairNotation])): ((Pair, 

Set[PairNotation]), List[PairNotation], List[PairNotation]) = { 

  val directFollow = pairInfo._2.toSeq 

    .filter(x=> x.getDirectionality()==Directionality.DIRECT && 

x.getRelation()==Relation.FOLLOW) 

    .toList 

 

  val inverseFollow = pairInfo._2.toSeq 

    .filter(x=> x.getDirectionality()==Directionality.INVERSE && 

x.getRelation()==Relation.FOLLOW) 

    .toList 

 

  (pairInfo, directFollow, inverseFollow) 

} 

 

def extractFootPrintGraph(pairInfo: (Pair, Set[PairNotation]), directFollow: 

List[PairNotation], inverseFollow: List[PairNotation]): (Pair, String) = { 

  if (directFollow.nonEmpty && inverseFollow.nonEmpty) { 

    (pairInfo._1, Relation.PARALLELISM.toString) 

  } else if (directFollow.nonEmpty && inverseFollow.isEmpty) { 

    (pairInfo._1, Relation.CAUSALITY.toString) 

  } else if (directFollow.isEmpty && inverseFollow.nonEmpty) { 

    (new Pair(pairInfo._1.member2, pairInfo._1.member1), Relation.CAUSALITY.toString) 

  } else if (directFollow.isEmpty && inverseFollow.isEmpty) { 

    (pairInfo._1, Relation.NEVER_FOLLOW.toString) 

  } else { 

    //this never must happen. Default case 

    (pairInfo._1, Relation.FOLLOW.toString) 

  } 

} 

 

Μετά τον υπολογιςμό του footprint graph, ακολουκεί το επόμενο τμιμα του τζταρτου 

βιματοσ του Alpha algorithm, ςτο οποίο πρζπει να υπολογιςτοφν τα causal groups. Αυτό 

υλοποιείται με τθν κλάςθ FindCausalGroups θ οποία δζχεται ςαν όριςμα το footprint graph 

με τθν μεταβλθτι logRelations. Η μεταβλθτι αυτι είναι τθσ μορφισ Dataset[(Pair, String)] 

και ζνα παράδειγμα των δεδομζνων που κα μποροφςε να περιζχει είναι το παρακάτω 

(Pair(A, D), CAUSALITY) 
(Pair(Α, C), CAUSALITY) 
(Pair(B, D), CAUSALITY) 
(Pair(B, C), CAUSALITY) 
(Pair(A, B), NEVER_FOLLOW) 
(Pair(C, D), NEVER_FOLLOW) 
 

κοπόσ είναι από τα παραπάνω δεδομζνα να βρεκοφν δφο ςφνολα από events ζςτω (Q,R) 

για τα οποία κάκε ςτοιχείο του Q κα ενϊνεται με οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο του R με 

Causal ςχζςθ, ενϊ παράλλθλα τα events των Q και R μεταξφ τουσ κα ζχουν Never Follow 

ςχζςθ. Για τθν εφρεςθ των causal groups ακολουκικθκαν τα παρακάτω βιματα 
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1. Εφρεςθ όλων των μοναδικϊν events από κάκε πλευρά όλων των causal ςχζςεων. 

Για το παραπάνω παράδειγμα πρζπει να υπολογιςτοφν δφο ςφνολα, ζνα με τα  

event {a,b} και ζνα δεφτερο με τα ,c,d}. 

2. Εφρεςθ όλων των δυνατϊν ςυνδιαςμϊν για κάκε ζνα από τα παραπάνω ςφνολα. 

Δθλαδι για το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα πρζπει να υπολογιςτοφν οι δφο λίςτεσ 

List[{a,b} {a} {b}] and List[{c,d} {c} {d}] . 

3. Διαγραφι από τισ δφο παραπάνω λίςτεσ των ςυνόλων αυτϊν τα οποία ζχουν ζςτω 

μια μθ-NeverFollow ςχζςθ. το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα δεν κα γίνει καμία 

διαγραφι ςυνόλου. 

4. φνδεςθ όλων των ςυνόλων από τισ δφο λιςτζσ μόνο αν όλα τα ςτοιχεία των δφο 

λιςτϊν είναι ςε causal ςχζςθ μεταξφ τουσ και ςχθματιςμόσ των causal groups. 

τον κϊδικα 13 φαίνονται τα παραπάνω βιματα για τον υπολογιςμό των causal groups. 

//Κϊδικασ 13 
def extractCausalGroups():Dataset[CausalGroup[String]] = { 

  val directCausalRelations = logRelations 

    .filter(x=>x._2==Relation.CAUSALITY.toString) 

    .map(x=>x._1) 

    .map(x=>(x.member1, x.member2)) 

 

  //1) Find all events from both sides (left and right) {a,b} and {c,d} 

  val uniqueEventsFromLeftSideEvents = directCausalRelations 

    .map(causal => ("left", causal._1)) 

    .groupByKey(x=>x._1) 

    .mapGroups{case(k, iter) => (k, iter.map(x => x._2).toSet)} 

 

  val uniqueEventsFromRightSideEvents = directCausalRelations 

    .map(causal => ("right", causal._2)) 

    .groupByKey(x=>x._1) 

    .mapGroups{case(k, iter) => (k, iter.map(x => x._2).toSet)} 

 

  //2) Find all possible combination for each set (left and right) List[{a,b} {a} {b}] and 

List[{c,d} {c} {d}] 

  //3) Delete from above lists all the sets which are not in never follow relation with each 

other 

  val groups = uniqueEventsFromLeftSideEvents 

    .union(uniqueEventsFromRightSideEvents) 

    .flatMap(uniqueEvents => possibleSubsets(uniqueEvents)) 

    .filter(subset=> allRelationsAreNeverFollow(subset._2)) 

    .groupByKey(x=>x._1) 

    .mapGroups{case(k, iter) => (k, iter.map(x => x._2).toList)} 

 

  import spark.implicits._ 

  val leftGroups = groups.first() 

  val rigthGroups = groups.orderBy($"value".desc).first() 

 

  //4) Connect all the sets (as causal groups) from two lists and keep only those for which 

all events are in causal relations 

  val causalGroups = leftGroups._2.toDS().as("left") 

    .crossJoin(rigthGroups._2.toDS().as("right")) 

    .where($"left.value" !== $"right.value") 

    .toDF("left", "right") 

    .filter(group=>isCausalRelationValid(group.getAs[Seq[String]]("left").toSet, 

group.getAs[Seq[String]]("right").toSet)) 

    .map(group=>new 

CausalGroup(group.getAs[Seq[String]]("left").toSet,group.getAs[Seq[String]]("right").toSet)) 

 

  causalGroups 

} 
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Για να βρεκεί αν ζνα ηεφγοσ από events ανικει ςε Never Follow ι Causal ςχζςθ 

χρθςιμοποιικθκαν broadcast μεταβλθτζσ οι οποίεσ είναι κοινόχρθςτεσ μεταβλθτζσ (shared 

variables) και χρθςιμοποιοφνται για να επιτρζψουν ςτον προγραμματιςτι να κρατιςει ζνα 

read-only αντίγραφο των δεδομζνων ςε κάκε node του cluster αντί να ςτζλνει τα δεδομζνα 

μαηί με τα διάφορα task που πρζπει να εκτελεςτοφν. Ζτςι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάκε 

node να ελζγξει πολφ γριγορα αν ζνα ηεφγοσ από events ανικει ςε κάποια από τισ δφο 

ςχζςεισ. Παράδειγμα θ μζκοδοσ allRelationsAreNeverFollow ςτον Κϊδικασ 14 που ελζγχει 

αν όλα τα πικανά ηεφγθ ενόσ ςφνολου από events ανικουν ςτθν Never Follow ςχζςθ 

χρθςιμοποιϊντασ broadcast variables. Κδια ακριβϊσ χριςθ των broadcast variables κάνει 

και θ μζκοδοσ allEventsAreInCausalityRelation για να ελζγξει αν όλα τα ςτοιχεία δφο 

ςυνόλων από events είναι ςε causal ςχζςθ μεταξφ τουσ. 

//Κϊδικασ 14 
val never = logRelations 

  .filter(x=>x._2==Relation.NEVER_FOLLOW.toString) 

  .map(neverRelation => neverRelation._1) 

  .distinct() 

  .collect() 

  .toList 

 

val neverBc = spark.sparkContext.broadcast(never) 

 

val causal = logRelations 

  .filter(x=>x._2==Relation.CAUSALITY.toString) 

  .map(neverRelation => neverRelation._1) 

  .distinct() 

  .collect() 

  .toList 

 

val causalBc = spark.sparkContext.broadcast(causal) 

 

def allRelationsAreNeverFollow(possibleGroup: Set[String]): Boolean = { 

  val allPossiblePairs = for { 

    (x, idxX) <- possibleGroup.zipWithIndex 

    (y, idxY) <- possibleGroup.zipWithIndex 

    if idxX < idxY 

  } yield new Pair(x,y) 

  val notNeverFollow = allPossiblePairs 

    .find(x=> (!neverBc.value.contains(x) && !neverBc.value.contains(createInversePair(x)))) 

 

  notNeverFollow.isEmpty 

} 

 

def allEventsAreInCausalityRelation(groupA: Set[String], groupB: Set[String]): Boolean = { 

  val pairs = for { 

    eventA <- groupA 

    eventB <- groupB 

  } yield new Pair(eventA, eventB) 

 

  for { 

    pair <- pairs 

  } yield if (!causalBc.value.contains(pair)) { return false } 

 

  true 

} 

 

Σο πζμπτο βιμα του Alpha Algorithm είναι ο  υπολογιςμόσ μόνο των maximal causal 

groups. Δθλαδι από τα causal groups που υπολογίςτθκαν ςτο προθγοφμενο βιμα πρζπει 

να διατθρθκοφν για τθν ςυνζχεια τθσ εκτζλεςθσ του αλγορίκμου μόνο αυτά τα causal 

groups που είναι maximal, δθλαδι causal groups που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςε άλλα. 

Για παράδειγμα ζςτω ότι υπάρχουν 2 causal groups ({a} , {b}) και ({a} , {b,c}). Από αυτά τα 
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causal groups μόνο το δεφτερο ({a} , {b,c}) πρζπει να διατθρθκεί γιατί είναι maximal κακϊσ 

περιζχει και το ({a} , {b}). Αυτό το βιμα του Alpha Algorithm εκτελείται ςτθν κλάςθ 

FindMaximalPairs (Κϊδικασ 15). υγκεκριμζνα γίνεται χριςθ των accumulators του Spark 

αλλά και των broadcast variables. Οι accumulators είναι μεταβλθτζσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςαν containers για τθν ςυςςϊρευςθ μερικϊν αποτελεςμάτων που 

εκτελοφνται ςε διαφορετικοφσ executors του Spark.  

Η διαδικαςία εφρεςθσ των maximal groups είναι αρκετά απλι και για κάκε causal group ςτο 

αρχικό ςφνολο ελζγχει αν υπάρχει κάποιο άλλο group που να είναι υποςφνολο του 

(isSubsetOf μζκοδοσ). Αν δεν βρεκεί κανζνα τότε το causal group προςτίκεται ςτον 

accumulator (maximalCausalGroups.add(group)). 

//Κϊδικασ 15 
val spark = SparkSession.builder().getOrCreate() 

val causalGroupsList = causalGroups 

  .distinct() 

  .collect() 

  .toList 

 

val causalGroupsListBc = spark.sparkContext.broadcast(causalGroupsList) 

 

def extract(): List[CausalGroup[String]] = { 

  val maximalCausalGroups : CollectionAccumulator[CausalGroup[String]] = 

spark.sparkContext.collectionAccumulator("maximalCausalGroups") 

 

  causalGroups 

    .foreach(group => if (toBeRetained(group)) { 

      maximalCausalGroups.add(group) 

    }) 

 

  maximalCausalGroups.value.asScala.toList 

} 

 

def toBeRetained(toCheck: CausalGroup[String]): Boolean = { 

  !causalGroupsListBc.value.exists(x => x != toCheck && isSubsetOf(toCheck, x)) 

} 

 

/** 

  * If true, the group2 must be retained 

  * @param group1 

  * @param group2 

  * @return 

  */ 

def isSubsetOf(group1 : (CausalGroup[String]), group2 : CausalGroup[String]) : Boolean = { 

  return group1.getFirstGroup().subsetOf(group2.getFirstGroup()) && 

group1.getSecondGroup().subsetOf(group2.getSecondGroup()) 

} 

 

Σο ζκτο βιμα του αλγορίκμου είναι θ εφρεςθ των states/places του παραγόμενου από τον 

Alpha Algorithm PetriNet. Η αναπαράςταςθ ενόσ state του Petri Net γίνεται με τθν κλάςθ 

State θ οποία διακζτει δφο παραμζτρουσ όπωσ φαίνεται ςτθν αρχι του κϊδικα 16. Η μία 

παράμετροσ είναι θ input και είναι ζνα ςφνολο από δεδομζνα τφπου String, κακϊσ ζνα 

state μπορεί να ζχει ςαν είςοδο παραπάνω από ζνα events. Ομοίωσ και για τθν ζξοδο του 

State. Ζτςι λοιπόν τα maximal groups που υπολογίςτθκαν ςτο προθγοφμενο βιμα 

μετατρζπονται ςε states του Petri Net, όπωσ φαίνεται ςτον κϊδικα 16. Ακόμα 

δθμιουργοφνται και δφο επιπλζον states, ζνα το αρχικό state και ζνα το τελικό state του 

Petri Net. Οι κλάςθ Places ςυνοψίηει τα places του Petri Net ςε ζνα tuple με τρία ςτοιχεία. 
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//Κϊδικασ 16 
@SerialVersionUID(100L) 

class State(val input: Set[String], val output: Set[String]) extends Serializable { 

} 

 

@SerialVersionUID(100L) 

class Places(val places: (State, State, List[State])) extends Serializable { 

} 

 

def getPlaces(maximalGroups : List[CausalGroup[String]], startActivities : Set[String], 

finalActivities : Set[String]): Places = { 

  val states = maximalGroups 

    .map(x=> new State(x.getFirstGroup(), x.getSecondGroup())) 

 

  val initialState = new State(Set.empty, startActivities) 

  val finalState = new State(finalActivities, Set.empty) 

 

  new Places(initialState, finalState, states) 

} 

 

Σο ζβδομο βιμα του Alpha Algorithm είναι ο υπολογιςμόσ των τόξων (arcs) του Petri Net. Η 

υλοποίθςθ αυτοφ του βιματοσ γίνεται ςτθν κλάςθ FindEdges, όπωσ φαίνεται ςτον κϊδικα 

17. Η κλάςθ αυτι δζχεται ςαν παράμετρο ζνα ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Places το οποίο 

υπολογίςτθκε ςτο προθγοφμενο βιμα. κοπόσ τθσ είναι να παράγει μια λίςτα από 

ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ Edge, που κα αναπαριςτοφν τα edges του γραφιματοσ Petri Net. 

Κάκε ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Edge αποτελείται από τρεισ παραμζτρουσ ζνα event, ζνα 

State και μια Boolean μεταβλθτι που δείχνει ποιο από τα δφο είναι θ αρχι και ποιο το 

πζρασ του τόξου (Edge). Αν θ Boolean τιμι είναι true, τότε το event είναι θ αρχι του τόξου 

και το state  το πζρασ. Αν είναι false, τότε ςυμβαίνει το αντίκετο. Η καταςκευι των edges 

γίνεται ςτθν μζκοδο constructEdgesFromStates θ οποία δζχεται ςαν είςοδο ζνα State και 

μετατρζπει τισ ειςόδουσ του State ςε ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Edge με boolean true (κακϊσ 

το state είναι το πζρασ του edge) και τισ εξόδουσ του State ςε ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Edge 

με boolean false (κακϊσ το state είναι θ αρχι του edge)). Ακόμα καταςκευάηει τα 

ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ Edge που ξεκινάνε από το αρχικό State με τθν μζκοδο 

getInitialEdges και τα ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ Edge που καταλιγουν ςτο τελικό State με 

τθν μζκοδο getFinalEdges.   

//Κϊδικασ 17 
/** 

  * Direct == true -> (event, State) 

  * Inverse == false -> (State, event)  

  */ 

@SerialVersionUID(100L) 

class Edge(val event: String, val state: State, val direct: Boolean)  extends Serializable {} 

 

 

@SerialVersionUID(100L) 

class FindEdges(val places: Places) extends Serializable { 

 

  def find():List[Edge] = { 

    val edges = places.getStates() 

      .flatMap(x=>constructEdgesFromStates(x)) 

 

    return edges ::: getInitialEdges() ::: getFinalEdges() 

  } 

 

  def constructEdgesFromStates(state : State) : List[Edge] = { 

    val inputEdges = state.getInput() 

      .map(x=> new Edge(x, state, true)) 

      .toList 
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    val outputEdges = state.getOutput() 

      .map(x=> new Edge(x, state, false)) 

      .toList 

 

    return inputEdges ::: outputEdges 

  } 

 

  def getInitialEdges(): List[Edge] = { 

    return places.getInitialState().getOutput() 

      .map(x=> new Edge(x, places.getInitialState(), false)) 

      .toList 

  } 

 

  def getFinalEdges(): List[Edge] = { 

    return places.getFinalState().getInput() 

      .map(x=> new Edge(x, places.getFinalState(), true)) 

      .toList 

  } 

 

} 

 

Σο όγδωο και τελευταίο βιμα του Alpha Algorithm είναι θ καταςκευι του τελικοφ Petri 

Net, που είναι θ δθμιουργία ενόσ ςτιγμιοτφπου τθσ κλάςθσ PetriNet (κϊδικασ 18), θ οποία 

διακζτει τρεισ παραμζτρουσ μια για τα Places, μια για τα events και μία για τα Edges του 

Petri Net.  

//Κϊδικασ 18 
@SerialVersionUID(100L) 

class PetriNet (val places: Places, val events: List[String], val edges: List[Edge]) extends 

Serializable {} 

  

Ο ίδιοσ ακριβϊσ αλγόρικμοσ υλοποιικθκε και δεφτερθ φορά χωρίσ τθν χριςθ Spark 

βιβλιοκθκϊν ϊςτε να γίνει ςφγκριςθ ςτο ίδιο περιβάλλον εκτζλεςθσ του Alpha Algorithm 

ςε Spark περιβάλλον αλλά και ςε ζνα περιβάλλον χωρίσ τθν χριςθ του Spark. 

 

 

 

5.2 Επιβεβαύωςη Ορθόσ Λειτουργύασ του Κώδικα Υλοπούηςησ 
Για τθν επαλικευςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του υλοποιθμζνου Alpha Algorithm ζχουν 

γραφτεί ςυνολικά 34 unit tests, τα οποία ελζγχουν τθν λειτουργία του αλγορίκμου από τθν 

αρχι ζωσ το τζλοσ (end to end) αλλά και τισ κάκε κλάςθσ ξεχωριςτά. Αυτό επιτρζπει τθν 

αλλαγι τθσ υλοποίθςθσ ςε διάφορα component του αλγορίκμου γνωρίηοντασ ότι πάντα θ 

ςυνολικι λειτουργικότθτα του αλγορίκμου μζνει ανεπθρζαςτθ. 

Για τον end to end ζλεγχο χρθςιμοποιικθκαν 5 παραδείγματα που είναι γνωςτό εκ των 

προτζρων το Petri Net το οποίο πρζπει να παραχκεί. Αντίςτοιχα ζγινε θ υλοποίθςθ των 

αντίςτοιχων unit tests τα οποία περιμζνουν το ίδιο ακριβϊσ Petri Net να παραχκεί και από 
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τθν Spark υλοποίθςθ του Alpha Algorithm. Παρακάτω παροςιάηονται ςφντομα τα 5 

παραδείγματα και τα αντίςτοιχα unit test. 

 

Παράδειγμα 1 

 
Εικόνα 37: 
Σο Petri Net παράγεται από το event log w = {ABD , ACD} 

 

τον κϊδικα 19 φαίνεται το αντίςτοιχο Unit test ςε Scala που υλοποιικθκε και επαλθκεφει 

τθν ορκι λειτουργία του υλοποιθμζνου Alpha Algorithm. υγκεκριμζνα από τον παρακάτω 

κϊδικα βλζπουμε ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά events (A,B,C,D) όςα ακριβϊσ υπάρχουν και 

ςτο Petri Net. Ακόμα βλζπουμε ότι ο αρικμόσ των Edges ςτο Petri Net είναι 8, όςα ακριβϊσ 

Edges βρζκθκαν και από τον υλοποιθμζνο  Alpha Algorithm (τελευταίο assertion). Ακόμα 

ςτο Petri Net είναι φανερό ότι υπάρχουν τζςςερα states (κφκλοι πάνω ςτο γράφθμα). 

Ακριβϊσ τα ίδια state ζχουν βρεκεί και από τον υλοποιθμζνο Alpha Algorithm και είναι τα 

ακόλουκα 

 State(Set.empty, Set("A")) : Σο αρχικό state του Petri Net (start) που δεν ζχει 

είςοδο και ςαν ζξοδο ζχει το event A. 

 State(Set("A"), Set("B", "C")) : Σο δεφτερο state του Petri Net που ζχει είςοδο το 

event A και ςαν ζξοδο ζχει τα events B και C. 

 State(Set("B", "C"), Set("D")): Σο τρίτο state του Petri Net που ζχει είςοδο τα 

events B και C και ςαν ζξοδο ζχει το event D. 

 State(Set("D"), Set.empty): Σο τζταρτο state του Petri Net είναι το τελικό και ζχει 

ςαν είςοδο το event D ενϊ δεν ζχει καμία ζξοδο. 

Ακόμα από το Petri Net και το unit test βλζπουμε ότι ο υλοποιθμζνοσ Alpha Algorithm ζχει 

βρει και τισ ςωςτζσ ακμζσ (Edges) οι οποίεσ είναι 8 και είναι οι ακόλουκεσ 

 Edge("A", new State(Set("A"), Set("B", "C")), true)) : Ενϊνει το event A με το 

δεφτερο state του Petri Net. Σο boolean flag είναι true γιατί το event είναι  θ αρχι 

τθσ ακμισ και το state είναι το πζρασ τθσ. 
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 Edge("B", new State(Set("A"), Set("B", "C")), false)) : Ενϊνει το δεφτερο state του 

Petri Net με το event Β. Σο boolean flag είναι false γιατί το state είναι  θ αρχι τθσ 

ακμισ και το event είναι το πζρασ τθσ. 

 Edge("C", new State(Set("A"), Set("B", "C")), false)) : Ενϊνει το δεφτερο state του 

Petri Net με το event C. Σο boolean flag είναι false γιατί το state είναι  θ αρχι τθσ 

ακμισ και το event είναι το πζρασ τθσ. 

 Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true)) : Ενϊνει το event B με το τρίτο 

state του Petri Net. Σο boolean flag είναι true γιατί το event είναι  θ αρχι τθσ ακμισ 

και το state είναι το πζρασ τθσ. 

 Edge("C", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true)) : Ενϊνει το event C με το τρίτο 

state του Petri Net. Σο boolean flag είναι true γιατί το event είναι  θ αρχι τθσ ακμισ 

και το state είναι το πζρασ τθσ. 

 Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false)) : Ενϊνει το τρίτο state του Petri 

Net με το event D. Σο boolean flag είναι false γιατί το state είναι  θ αρχι τθσ ακμισ 

και το event είναι το πζρασ τθσ. 

 Edge("A", new State(Set.empty, Set("A")), false)) : Ενϊνει το πρϊτο state του Petri 

Net με το event Α. Σο boolean flag είναι false γιατί το state είναι  θ αρχι τθσ ακμισ 

και το event είναι το πζρασ τθσ. 

 Edge("D", new State(Set("D"), Set.empty), true)) : Ενϊνει το event D με το 

τελευταίο state του Petri Net. Σο boolean flag είναι true γιατί το event είναι  θ αρχι 

τθσ ακμισ και το state είναι το πζρασ τθσ. 

Ακόμα ςτον κϊδικα 19 υπάρχουν και δφο assertions τα οποία ελζγχουν ςυνκικεσ οι οποίεσ 

δεν πρζπει να ιςχφουν. 

//Κϊδικασ 19 
test("Check Alpha Algorithm functionality - Log 2") { 

  val logPath = "src/test/resources/log2.txt" 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val tracesDS : Dataset[(String, List[String])] = traceTools.tracesDSFromLogFile(logPath) 

  val petriNet = AlphaAlgorithm.executeAlphaAlgorithm(tracesDS) 

 

  //check edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set("A"), Set("B", "C")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("A"), Set("B", "C")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("A"), Set("B", "C")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false))) 

 

  //check initial edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set.empty, Set("A")), false))) 

 

  //check final edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("D"), Set.empty), true))) 

 

  //check wrong directionality 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false))) 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

 

  assert(petriNet.getEdges().size==8) 

} 
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Παράδειγμα 2 

 
Εικόνα 38: 
Σο Petri Net παράγεται από το event log w = {ABCEFGH , ABCEGFH, ADEGFH, ADEFGH } 

 

Ο κϊδικασ 20 ελζγχει τθν ορκι λειτουργία του Alpha Algorithm για event log w = {ABCEFGH 

, ABCEGFH, ADEGFH, ADEFGH }. Παρατθροφμε, ακριβϊσ με τθν ίδια ανάλυςθ του 

παραδείγματοσ 1, ότι ο υλοποιθμζνοσ Alpha Algorithm καταςκευάηει το ςωςτό Petri Net με 

ακριβϊσ 18 ακμζσ και 9 states. 

//Κϊδικασ 20 
test("Check Alpha Algorithm functionality - Log 5") { 

  val logPath = "src/test/resources/log5.txt" 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val tracesDS : Dataset[(String, List[String])] = traceTools.tracesDSFromLogFile(logPath) 

  val petriNet = AlphaAlgorithm.executeAlphaAlgorithm(tracesDS) 

 

  //check edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set("A"), Set("B","D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("A"), Set("B","D")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("A"), Set("B","D")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B"), Set("C")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("B"), Set("C")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("C","D"), Set("E")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("C","D"), Set("E")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("C","D"), Set("E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("E"), Set("F")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("F", new State(Set("E"), Set("F")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("E"), Set("G")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("G", new State(Set("E"), Set("G")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("F", new State(Set("F"), Set("H")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("H", new State(Set("F"), Set("H")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("G", new State(Set("G"), Set("H")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("H", new State(Set("G"), Set("H")), false))) 

 

  //check initial edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set.empty, Set("A")), false))) 

 

  //check final edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("H", new State(Set("H"), Set.empty), true))) 

 

  //check wrong directionality 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false))) 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

 

  assert(petriNet.getEdges().size==18) 

} 

 

 

 

 

 



Βλάσης Πίτσιος                         ΑΜ:220                            ΟΣΥΛ 
 

  Page 
72 

 
  

Παράδειγμα 3 

 
Εικόνα 39: 
Σο Petri Net παράγεται από το event log w = {ABDEFH , ACGH, ABEDFH } 

 

Ο κϊδικασ 21 ελζγχει τθν ορκι λειτουργία του Alpha Algorithm για event log w = {ABDEFH , 

ACGH, ABEDFH }. Παρατθροφμε, ακριβϊσ με τθν ίδια ανάλυςθ του παραδείγματοσ 1, ότι ο 

υλοποιθμζνοσ Alpha Algorithm καταςκευάηει το ςωςτό Petri Net με ακριβϊσ 18 ακμζσ και 

9 states. 

//Κϊδικασ 21 
test("Check Alpha Algorithm functionality - Log 3") { 

  val logPath = "src/test/resources/log3.txt" 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val tracesDS : Dataset[(String, List[String])] = traceTools.tracesDSFromLogFile(logPath) 

  val petriNet = AlphaAlgorithm.executeAlphaAlgorithm(tracesDS) 

 

  //check edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set("A"), Set("B", "C")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("A"), Set("B", "C")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("A"), Set("B", "C")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("C"), Set("G")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("G", new State(Set("C"), Set("G")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B"), Set("D")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("D"), Set("F")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("F", new State(Set("D"), Set("F")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B"), Set("E")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("B"), Set("E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("E"), Set("F")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("F", new State(Set("E"), Set("F")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("F", new State(Set("F", "G"), Set("H")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("G", new State(Set("F", "G"), Set("H")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("H", new State(Set("F", "G"), Set("H")), false))) 

 

  //check initial edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set.empty, Set("A")), false))) 

 

  //check final edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("H", new State(Set("H"), Set.empty), true))) 

 

  //check wrong directionality 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false))) 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

 

  assert(petriNet.getEdges().size==18) 

} 
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Παράδειγμα 4 

 
Εικόνα 40: 
Σο Petri Net παράγεται από το event log w = {ABCEBCD , ABCD} 

 

Ο κϊδικασ 22 ελζγχει τθν ορκι λειτουργία του Alpha Algorithm για event log w = {ABCEBCD 

, ABCD}. Παρατθροφμε, ακριβϊσ με τθν ίδια ανάλυςθ του παραδείγματοσ 1, ότι ο 

υλοποιθμζνοσ Alpha Algorithm καταςκευάηει το ςωςτό Petri Net με ακριβϊσ 10 ακμζσ και 

5 states και επιπλζον διακζτει και μια επανάλθψθ (loop). 

//Κϊδικασ 22 
test("Check Alpha Algorithm functionality - Log 4") { 

  val logPath = "src/test/resources/log4.txt" 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val tracesDS : Dataset[(String, List[String])] = traceTools.tracesDSFromLogFile(logPath) 

  val petriNet = AlphaAlgorithm.executeAlphaAlgorithm(tracesDS) 

 

  //check edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set("A", "E"), Set("B")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("A", "E"), Set("B")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("A", "E"), Set("B")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B"), Set("C")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("B"), Set("C")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("C"), Set("D", "E")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("C"), Set("D", "E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("C"), Set("D", "E")), false))) 

 

  //check initial edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set.empty, Set("A")), false))) 

 

  //check final edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("D"), Set.empty), true))) 

 

  //check wrong directionality 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false))) 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

 

  assert(petriNet.getEdges().size==10) 

} 
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Παράδειγμα 5 

 
Εικόνα 41: 
Σο Petri Net παράγεται από το event log w = {ABCD , ACBD, AED} 

 

Ο κϊδικασ 22 ελζγχει τθν ορκι λειτουργία του Alpha Algorithm για event log w = { ABCD , 

ACBD, AED}. Παρατθροφμε, ακριβϊσ με τθν ίδια ανάλυςθ του παραδείγματοσ 1, ότι ο 

υλοποιθμζνοσ Alpha Algorithm καταςκευάηει το ςωςτό Petri Net με ακριβϊσ 14 ακμζσ και 

6 states και επιπλζον διακζτει και μια επανάλθψθ (loop). 

//Κϊδικασ 23 
test("Check Alpha Algorithm functionality - Log 1") { 

  val logPath = "src/test/resources/log1.txt" 

  val traceTools: TraceTools = new TraceTools() 

  val tracesDS : Dataset[(String, List[String])] = traceTools.tracesDSFromLogFile(logPath) 

  val petriNet = AlphaAlgorithm.executeAlphaAlgorithm(tracesDS) 

 

  //check edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set("A"), Set("B", "E")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("A"), Set("B", "E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("A"), Set("B", "E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set("A"), Set("C", "E")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("A"), Set("C", "E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("A"), Set("C", "E")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "E"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("B", "E"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "E"), Set("D")), false))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("C", new State(Set("C", "E"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("E", new State(Set("C", "E"), Set("D")), true))) 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("C", "E"), Set("D")), false))) 

 

  //check initial edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("A", new State(Set.empty, Set("A")), false))) 

 

  //check final edges 

  assert(petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("D"), Set.empty), true))) 

 

  //check wrong directionality 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("B", new State(Set("B", "C"), Set("D")), false))) 

  assert(!petriNet.getEdges().contains(new Edge("D", new State(Set("B", "C"), Set("D")), true))) 

 

  assert(petriNet.getEdges().size==14) 

} 
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6. Εκτϋλεςη πειραματικών μετρόςεων 
 

6.1 Πλατφόρμα Databricks 
Η Databricks είναι μια εταιρεία θ οποία ιδρφκθκε από τουσ δθμιουργοφσ του Apache Spark 

και ςκοπεφει να βοθκιςει τουσ πελάτεσ που χρειάηονται ανάλυςθ Big Data βαςιηόμενοι ςτο 

cloud χρθςιμοποιϊντασ το Spark. Σο Databricks  είναι μια web πλατφόρμα που δουλεφει 

με το Spark, και παρζχει αυτόματθ διαχείρθςθ ενόσ cluster και διάφορα notebooks, τα 

οποία παρζχουν πολφ εφκολθ ςυγγραφι και εκτζλεςθ Spark κϊδικα ςτο cluster που ζχει 

δθμιουργιςει ο χριςτθσ. 

Για τθν μζτρθςθ και αξιολόγθςθ του Alpha Algorithm με τθν χριςθ του Spark, αλλά και 

χωρίσ αυτιν, χρθςιμοποιικθκε θ Community edition του Databricks, θ οποία παρζχει ςτον 

χριςτθ ζνα cluster με μόνο ζνα driver (αλλά χωρίσ workers) το οποίο διακζτει 88 πυρινεσ 

(cores) και 6 GB μνιμθσ RAM.  

Για τθν εκτζλεςθ του Alpha Algorithm δθμιουργικθκαν ςτο Databricks, δφο notebooks. Σο 

πρϊτο notebook εκτελεί τον Alpha Algorithm ςτθν Spark ζκδοςθ του, ενϊ το δεφτερο 

εκτελεί τον Alpha Algorithm χωρίσ τθν χριςθ Spark βιβλιοκθκϊν. τισ παρακάτω δφο 

εικόνεσ (42 ζωσ 44) φαίνεται το notebook που δθμιουργικθκε ςτο Databricks για τθν 

εκτζλεςθ του Alpha Algorithm  με τθν χριςθ Spark βιβλιοκθκϊν.  

 
Εικόνα 42: 
Notebook ςτο Databricks που τρζχει ςε δφο commands τθν δθμιουργία των traces που κα 
επεξεργαςτεί ο Alpha Algorithm και το πρϊτο βιμα του αλγορίκμου. 
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Εικόνα 43: 
Notebook ςτο Databricks με τα βιματα 3 ζωσ 5 του Alpha Algorithm. 

 

 
Εικόνα 44: 
Notebook ςτο Databricks με τα βιματα 6 ζωσ 8 του Alpha Algorithm. 

 

 

 

 

 



Βλάσης Πίτσιος                         ΑΜ:220                            ΟΣΥΛ 
 

  Page 
77 

 
  

6.2 Μετρόςεισ  
 

το κεφάλαιο αυτό κα γίνει παρουςίαςθ των μετριςεων που ζγιναν ςτο Databricks, τόςο 

ςτθν Community Edition αλλά και ςτθν κανονικι ζκδοςθ που παρζχει cluster με 

διαφορετικό αρικμό από nodes. Οι μετριςεισ ζγιναν πάνω ςτο ίδιο dataset αλλά με 

διαφορετικζσ παραμζτρουσ κάκε φορά ϊςτε ςτον Alpha Algorithm να τροφοδοτείται 

διαφορετικόσ αρικμόσ από traces και διαφορετικόσ αρικμόσ ςυνολικϊν events. ε κάκε 

πίνακα παρουςιάηονται οι τζςςερεισ (4) παρακάτω χρόνοι  

 Για τθν εκτζλεςθ τθσ non-Spark ζκδοςθσ του Alpha Algorithm ςτο Databricks 

Community Edition (1 driver χωρίσ κανζνα node-worker). 

 Για τθν εκτζλεςθ τθσ Spark ζκδοςθσ του Alpha Algorithm ςτο Databricks 

Community Edition (1 driver χωρίσ κανζνα node-worker). 

 Για τθν εκτζλεςθ τθσ Spark ζκδοςθσ του Alpha Algorithm ςτο Databricks με 1 driver 

και 2 worker-nodes. 

 Για τθν εκτζλεςθ τθσ Spark ζκδοςθσ του Alpha Algorithm ςτο Databricks με 1 driver 

και 4 worker-nodes 

 

τισ μετριςεισ αυτζσ φαίνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ που χρειάςτθκε ο αλγόρικμοσ για να 

τρζξει, ςυμπεριλαμβανομζνου και του χρόνου φιλτραρίςματοσ των δεδομζνων. ε όλουσ 

τουσ πίνακεσ ο Alpha Algorithm ζτρεξε για όλα το event log με αρχικό αρικμό από traces 

36094. Χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι του φιλτραρίςματοσ που περιγράφθκε ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο και διατθρικθκαν μόνο τα traces εκείνα που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω 

από τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ percentage. υγκεκριμζνα ζγιναν οι παρακάτω μετριςεισ 

Πίνακασ 1 
percentage = 2  
readAll = true 
filtering = true 
Initial number of traces = 36094 
Number of traces to inspect = 7 
Total number of events = 16 

 Non-Spark Spark (1 driver – 
0 nodes) 

Spark (1 driver – 
2nodes) 

Spark (1 driver – 
4 nodes) 

Time to execute 
Alpha Algorithm 

2.60 minutes 3.60 minutes 1.54 minutes 1.2 minutes 

 

Για τον πίνακα 1, διατθρικθκαν μόνο τα traces εκείνα που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω 

από 2%. Ζτςι τελικά ο αλγόρικμοσ χρειάςτθκε να επεξεργαςτεί μόνο 7 traces κακϊσ τα 

υπόλοιπα επαναλαμβάνονται ι ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ κάτω του 2%. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ υπιρξαν 16 διαφορετικά events. Παρατθροφμε ότι ο non-Spark Alpha 
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Algorithm είναι πιο γριγοροσ από τον Spark Alpha Algorithm όταν αυτόσ τρζχει ςε ζνα 

cluster με ζναν driver αλλά χωρίσ κανζνα worker. Αυτό μπορεί να δικαιολογθκεί λόγω του 

ότι το dataset είναι αρκετά μικρό και ζτςι ο non-Spark Alpha Algorithm μπορεί να 

εκτελζςει τον αλγόρικμο αρκετά γριγορα αποφεφγοντασ τον επιπλζον χρόνο που 

χρειάηεται ο Spark Alpha Algorithm για να ξεκινιςει τθν  εκτζλεςθ ενόσ Spark 

προγράμματοσ αλλά και για το serialization και deserialization των δεδομζνων.  Όμωσ 

ακόμα και για αυτό το μικρό dataset ο non-Spark Alpha Algorithm είναι αρκετά πιο αργόσ 

από τον Spark Alpha Algorithm όταν αυτόσ τρζχει ςε ζνα cluster με ζναν driver και 2 ι 4 

nodes. 

 

Πίνακασ 2 
percentage = 1  
readAll = true 
filtering = true 
Initial number of traces = 36094 
Number of traces to inspect = 8 
Total number of events = 16 

 Non-Spark Spark (1 driver – 
0 nodes) 

Spark (1 driver – 
2nodes) 

Spark (1 driver – 
4 nodes) 

Time to execute 
Alpha Algorithm 

2.47 minutes 3.50 minutes 1.49 minutes 1.10 minutes 

 

Για τον πίνακα 2, διατθρικθκαν μόνο τα traces εκείνα που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω 

από 1%. Ζτςι τελικά ο αλγόρικμοσ χρειάςτθκε να επεξεργαςτεί μόνο 8 traces κακϊσ τα 

υπόλοιπα επαναλαμβάνονται ι ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ κάτω του 1%. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ υπιρξαν 16 διαφορετικά events. Παρατθροφμε ότι ο non-Spark Alpha 

Algorithm είναι πιο γριγοροσ από τον Spark Alpha Algorithm όταν αυτόσ τρζχει ςε ζνα 

cluster με ζναν driver αλλά χωρίσ κανζνα worker. Αυτό μπορεί να δικαιολογθκεί λόγω του 

ότι το dataset είναι αρκετά μικρό και ζτςι ο non-Spark Alpha Algorithm μπορεί να 

εκτελζςει τον αλγόρικμο αρκετά γριγορα αποφεφγοντασ τον επιπλζον χρόνο που 

χρειάηεται ο Spark Alpha Algorithm για να ξεκινιςει τθν  εκτζλεςθ ενόσ Spark 

προγράμματοσ αλλά και για το serialization και deserialization των δεδομζνων.  Όμωσ 

ακόμα και για αυτό το μικρό dataset ο non-Spark Alpha Algorithm είναι αρκετά πιο αργόσ 

από τον Spark Alpha Algorithm όταν αυτόσ τρζχει ςε ζνα cluster με ζναν driver και 2 ι 4 

nodes.  
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Πίνακασ 3 
percentage = 0.8  
readAll = true 
filtering = true 
Initial number of traces = 36094 
Number of traces to inspect = 9 
Total number of events = 17 

 Non-Spark Spark (1 driver – 
0 nodes) 

Spark (1 driver – 
2nodes) 

Spark (1 driver – 
4 nodes) 

Time to execute 
Alpha Algorithm 

10.35 minutes 8.17 minutes 6.07 minutes 3.35 minutes 

 

Για τον πίνακα 3, διατθρικθκαν μόνο τα traces εκείνα που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω 

από 0.8%. Ζτςι τελικά ο αλγόρικμοσ χρειάςτθκε να επεξεργαςτεί μόνο 9 traces κακϊσ τα 

υπόλοιπα επαναλαμβάνονται ι ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ κάτω του 0.8%. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ υπιρξαν 17 διαφορετικά events. Παρατθροφμε ότι θ Spark ζκδοςθ του Alpha 

Algorithm είναι γρθγορότερθ από τθν non-Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ cluster που χρθςιμοποιικθκαν (0-2-4 nodes). Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 

το dataset είναι πιο πολφπλοκο και υπάρχουν περιςςότερα events που πρζπει να 

επεξεργαςτοφν και ζτςι θ φπαρξθ παραπάνω από ζνα μθχανθμάτα (nodes) παίηει 

καταλυτικό ρόλο ςτθν μείωςθ του χρόνου εκτζλεςθσ του Alpha Algorithm. Ζτςι 

παρατθροφμε τθν μεγάλθ διαφορά των χρόνων εκτζλεςθσ για τθν non-Spark ζκδοςθ του 

Alpha Algorithm ζναντι του χρόνου εκτζλεςθσ για τθν Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm 

ςε ζνα cluster με 4 nodes (10.35 λεπτά ζναντι 3.35 λεπτά). 

 

Πίνακασ 4 
percentage = 0.7  
readAll = true 
filtering = true 
Initial number of traces = 36094 
Number of traces to inspect = 10 
Total number of events = 18 

 Non-Spark Spark (1 driver – 
0 nodes) 

Spark (1 driver – 
2nodes) 

Spark (1 driver – 
4 nodes) 

Time to execute 
Alpha Algorithm 

34.60 minutes 17.35 minutes 15.40 minutes 9.92 minutes 

 

Για τον πίνακα 4, διατθρικθκαν μόνο τα traces εκείνα που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω 

από 0.7%. Ζτςι τελικά ο αλγόρικμοσ χρειάςτθκε να επεξεργαςτεί μόνο 10 traces κακϊσ τα 

υπόλοιπα επαναλαμβάνονται ι ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ κάτω του 0.7%. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ υπιρξαν 18 διαφορετικά events. Παρατθροφμε ότι θ Spark ζκδοςθ του Alpha 

Algorithm είναι γρθγορότερθ από τθν non-Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ cluster που χρθςιμοποιικθκαν (0-2-4 nodes). Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 
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το dataset είναι πιο πολφπλοκο και υπάρχουν περιςςότερα events που πρζπει να 

επεξεργαςτοφν και ζτςι θ φπαρξθ παραπάνω από ζνα μθχανθμάτα (nodes) παίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν μείωςθ του χρόνου εκτζλεςθσ του Alpha Algorithm. Ζτςι 

παρατθροφμε τθν μεγάλθ διαφορά των χρόνων εκτζλεςθσ για τθν non-Spark ζκδοςθ του 

Alpha Algorithm ζναντι του χρόνου εκτζλεςθσ για τθν Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm 

ςε ζνα cluster με 4 nodes (34.60 λεπτά ζναντι 9.92 λεπτά). 

Πίνακασ 5 
percentage = 0.5  
readAll = true 
filtering = true 
Initial number of traces = 36094 
Number of traces to inspect = 12 
Total number of events = 19 

 Non-Spark Spark (1 driver – 
0 nodes) 

Spark (1 driver – 
2nodes) 

Spark (1 driver – 
4 nodes) 

Time to execute 
Alpha Algorithm 

2.75 hours 1.06 hours 52.25 minutes 43.58 minutes 

 

Για τον πίνακα 5, διατθρικθκαν μόνο τα traces εκείνα που ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ πάνω 

από 0.5%. Ζτςι τελικά ο αλγόρικμοσ χρειάςτθκε να επεξεργαςτεί μόνο 12 traces κακϊσ τα 

υπόλοιπα επαναλαμβάνονται ι ζχουν ποςοςτό εμφάνιςθσ κάτω του 0.5%. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ υπιρξαν 19 διαφορετικά events. Παρατθροφμε ότι θ Spark ζκδοςθ του Alpha 

Algorithm είναι γρθγορότερθ από τθν non-Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ cluster που χρθςιμοποιικθκαν (0-2-4 nodes). Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 

το dataset είναι πιο πολφπλοκο και υπάρχουν περιςςότερα events που πρζπει να 

επεξεργαςτοφν και ζτςι θ φπαρξθ παραπάνω από ζνα μθχανθμάτα (nodes) παίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν μείωςθ του χρόνου εκτζλεςθσ του Alpha Algorithm. Ζτςι 

παρατθροφμε τθν μεγάλθ διαφορά των χρόνων εκτζλεςθσ για τθν non-Spark ζκδοςθ του 

Alpha Algorithm ζναντι του χρόνου εκτζλεςθσ για τθν Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm 

ςε ζνα cluster με 4 nodes (2.75 ϊρεσ ζναντι 43.58 λεπτά). 

Από τα πειράματα που ζγιναν, ςτουσ πίνακεσ 1 και 2 φαίνεται ότι θ non-Spark ζκδοςθ του 

Alpha Algorithm είναι γρθγορότερθ από τθν Spark ζκδοςθ για ζνα cluster με κανζνα node. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί το Databricks Community Edition παρζχει cluster μόνο με ζνα driver 

node χωρίσ κανζνα worker. Ζτςι λόγω του ότι τα δεδομζνα που κα επεξεργαςτοφν χωράνε 

ςτθν κφρια μνιμθ του ςυςτιματοσ (RAM) και επειδι το setup που χρειάηεται για να 

ξεκινιςει θ εκτζλεςθ ενόσ Spark προγράμματοσ είναι αρκετά μεγάλο ςε ςχζςθ με το να 

τρζξει το ίδιο ακριβϊσ πρόγραμμα ςε κακαρι Scala, ζχουμε ςαν αποτζλεςμα θ εκτζλεςθ 

τθσ non-Spark υλοποίθςθσ να είναι πιο γριγορθ. Φυςικά αυτό δεν ιςχφει για τθν εκτζλεςθ 

τθσ Spark ζκδοςθσ για ζνα cluster με 2 ι 4 nodes, κακϊσ εκεί το Spark εκμεταλλεφεται 

πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ του cluster και ζτςι θ εκτζλεςθ του αλγορίκμου είναι πολφ 

γρθγορότερθ ςε ςχζςθ με τθν non-Spark ζκδοςθ του Alpha Algorithm. 
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Από τισ μετριςεισ που ζγιναν φάνθκε ότι το πιο χρονοβόρο ςθμείο του Alpha Algorithm 

είναι θ εφρεςθ των causal groups. Η εφρεςθ των causal groups είναι μια πολφ βαριά 

διαδικαςία γιατί το πρόγραμμα πρζπει να υπολογίςει πολλοφσ ςυνδιαςμοφσ από ςφνολα 

και υποςφνολα από events ενϊ ταυτόχρονα πρζπει να ελζγχει αν τα ηεφγθ μεταξφ των 

events ανθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ. ε αυτό το ςτάδιο παρατθροφμε ότι θ Spark 

υλοποίθςθ είναι πολφ πιο γριγορθ είτε τρζχει ςε cluster χωρίσ κανζνα node είτε ςε cluster 

με πολλά nodes. 
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