بسمه تعالی

لیال حیدری
مسئول تیم بیومتریک
سازمان ثبت احوال کشور

فهرست مطالب

 معرفی فرایندکاوی
 معرفی ابزار ProM
 تحلیل فرایند  EQCبا استفاده از تکنیکهای فرایندکاوی ،دادهکاوی و
تحلیلهای آماری
 پیشنهاداتی جهت بهبود فرایند EQC
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علم داده در عمل

تولید داده در  10دقیقه > تولید داده تا سال 2003

3

ما همواره در حال تولید داده هستیم
گرفتن خدمات اینترنتی



قرار مالقات
تماشای یک فیلم
اخذ مدارک
4

ارسال پست الکترونیکی

خرید بلیط

بنزین زدن
خرید قهوه
تماس تلفنی
تنظیم درجه حرارت

مهمترین منبع تولید داده :اینترنت
اینترنت
اینترنت
اینترنت
اینترنت

اشیاء
محتوای
افراد
مکانها
پویایی
()mobility

5

ابر
()cloud

اجتماعی

اینترنت کالسیک
دادهای بزرگ
()big data

چالش های داده های بزرگ

چهار ویژگی دادههای بزرگ
 -1حجم ()Volume
 -2سرعت ()Velocity
 -3تنوع ()Varienty
 -4صحت ()Veracity
6

دانشمندان داده چه کاری انجام میدهند؟



تجزیه و تحلیل داده سوالی است که هر جایی پرسیده میشود!
جمع آوری داده از منابع صحیح

کار دانشمندان علم داده:
تحلیل و تفسیر دادهها

تبدیل داده به ارزش!
در سال  1980سازمانها به فرایندهای گذشته خویش توجه نمودند .زیرا متوجه
شدند بیشتر مشکالت کسب وکارهای امروز ریشه در گذشته آن دارد.
7

چهار پرسش منطقی علم داده



چه اتفاقی افتاد؟

?what happened

(کشف گلوگاهها و انحرافات)

چرا این اتفاق افتاد؟

?why did it happened

(علت انحراف از مسیر اصلی)

چه اتفاقی خواهد افتاد؟

?what will happen

(هدف ،پاسخ به سواالت آینده است .آموختن اطالعات گذشته برای پیش بینی آینده)

چه چیز بهتری میتواند اتفاق بیافتد؟

?what is the best that can happen

(بهبود کیفیت ،حذف گلوگاهها ،اطمینان از عدم انحراف ،ارائه سرویسهای بهتر)
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فرایندکاوی چیست؟

Data + BPR

فرایندکاوی =یک تکنیک BPM

DSS
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هدف فرایندکاوی


 واکاوی و کشف حقایق موجود در اطالعات حاصل از نگارههای رویدادها
 کشف گلوگاهها و تالش برای رفع یا کاهش آنها

 کشف مسیرهای مطلوب و توسعه آنها
 ارائه راهکارهایی جهت بهبود و توسعه فرایندها

سواالت کاربری در فرایند کاوی

 افراد واقعاً چه فرایندهایی را دنبال میکنند؟
 انحرافات ،گلوگاهها و شاهراههایی فرایندمان کجاست؟

 ویژگیهای تاثیرگذار بر گلوگاهها چیست؟
 آیا میتوان مشکالت اجرای فرایند (تاخیر ،انحراف ،خطا و  )...را پیش بینی کنیم؟
 آیا میتوان معیارهای سنجش مناسبی معرفی نمود؟
 چطور فرایند /سازمان را اصالح /بازطراحی کنیم؟
... 
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دیدگاههای مختلف فرایند
 دیدگاه کنترل جریان



(ترتیب فعالیتها)

 دیدگاه سازمانی
(ارتباط افراد ،سیستمها ،نقشها و دپارتمانها)

 دیدگاه مورد خواص
(تک تک موارد ())cases

 دیدگاه زمان
(زمان و تناوب رویدادها)

 دیدگاه منبع
(منبع انجام دهنده رویداد)
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معرفی ابزار ProM


ابزاری برای کاوش فرایند از نگاره رویداد
پیادهسازی شده توسط اولین و تنها تیم تخصصی process mining
دارای طیف وسیعی از برنامههای کاربردی فرایندکاوی
هماهنگ با سیستم عاملهای مختلف
امکان اضافه کردن افزنههای گوناگون
دارای انواع الگوریتمهای کاوش
منبع باز ()open-source
بروز رسانی مداوم
رایگان

 ᵡنیاز به سختافزار قوی و اینترنت پرسرعت
 oبرای نصب ابزار ProMو افزونههای آن

 ᵡعدم امکان ذخیره سازی وضعیت

 oدرصورت خروج از نرمافزار ،تمامی کارها حذف میشود .تنها امکان
چاپ نمودارها و ذخیره با فرمت  PDFوجود دارد.

 ᵡعدم پشتیبانی از فونت فارسی
 ᵡعدم وجود گزینه  helpدر نرمافزار
 ᵡ14عدم وجود راهنمای کاربران به روز

سازمان ثبت احوال کشور
یکی از مراکز نگهداری کالن داده در ایران



 نوع :دولتی ،خدماتی و غیرانتفاعی (باهدف اجتماعی و سیاسی)
 ساختار :رسمی ،پیچیده و متمرکز
 محتوی :تخصصی ،قانونمند ،فنی
 ماموریت :احراز و تصدیق هویت ایرانیان در فضای حقیقی و
مجازی
 چشمانداز سال  :1404نظاممند ،توسعهگرا برای ارائه خدمات
هویتی هوشمند و ...
 مهمترین اهداف :شناسایی اتباع ایرانی ،جلوگیری از جعل و
غصب هویت و حفاظت از مرزهای هویتی ایرانیان
 استراترژی :الکترونیکی کردن خدمات ،تمرکز زدایی و ارائه
خدمات سهلتر و دقیقتر
 مهمترین برنامهها :صدور سند ،شناسنامه ،کارت ملی و کارت
هوشمند ملی
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نقشه کالن فرایندهای سازمان

فرایند کنترل کیفیت درخواستهای
کارت هوشمند ملی ()EQC



 یکی از فرایندهای برنامه صدور کارت هوشمند ملی است که تصاویر و مدارک
دریافتی از درخواستهای کارت هوشمند ملی را با اسناد موجود در پایگاه اطالعات
جمعیت کشور ،در  3سطح کاربری کنترل کرده و سه دسته خروجی تولید میکند.
 تایید :ارسال برای چاپ کارت
 عدم تایید (خطا یا اشتباه) :ارسال به مرجع مربوطه جهت رفع مشکل

 عدم تایید (مشکوک) :ارسال به حراست سازمان
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 در معماری کارت هوشمند ملیEQC جایگاه



CSS
Portal+

EMS

PKI

IMS

CQC

3S+CCOS+MES

Estelam
+AFIS/ABIS
+EQC

Delivery
3S+CCOS

CMS

PIS








CSS: Citizen Service System
CCOS: Citizen card Office System
MES: Mobile Enrollment System
EMS: Enrollment Management System
3S: Service Support System
IMS: Identity Management System

 EQC: Entollment Quality Control
 AFIS: Automatic Fingerprint
Identification System
 ABIS: Automatic Biometric
Identification System
 PKI: Public Key Infrastructure
 CMS: Card Management System
 CQC: Card Quality Control
 PIS: Post Issuance service
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شناسنامه فرایند کنترل کیفیت درخواستهای کارت هوشمند ملی
زیر فرایند

نتیجه

محرک

مدارک هویتی

جلوگیری از غصب و جعل

متقاضی کارت هوشمند و

تایید صحت مدارک

اطالعات جمعیت کشور

با اسناد موجود در پایگاه

کنترل اطالعات شناسنامه

تایید صحت شناسنامه و

هوشمند ملی

تصویر درخواست کارت

تطبیق تصویر شناسنامه با

تصاویر سازمان ثبت احوال

تصاویر موجود در بانک

کارت هوشمند ملی با

کنترل تصویر درخواست

سازمان ثبت احوال

مشکوک ،به حراست

اعالم درخواستهای

پیشخوان

پس از تایید و ارسال از

درخواست کارت هوشمند

کنترل کیفیت درخواست



رویداد

( Case for actionکاری برای عمل)

چشم انداز

جهت اتقان اسناد هویتی و تابعیتی و ارائه خدمات با کیفیت ،عادالنه:



ایجاد پایگاه اطالعات جمعیتی مطمئن و پویا برای ارائه خدمات هویتی



شناسایی اتباع ایرانی و اطمینان از صحت هویت آنها

هوشمند ،پایگاه محور در زیر ساخت دولت الکترونیک



شناخت دالیل و عوامل تمایل به جعل یا غصب هویت

افزایش استفاده از توانایی ابزارهای شناسایی بیومتریک و کاهش کار و خطای



کشف راه کارهایی برای مقابله با جعل یا غصب هویت

کاربری در شناسایی و احراز هویت ایرانیان



برگزاری جلسات مشاورهای با مشاوران حقوقی و ارگانهای درگیر مبارزه با
جرایم (ناجا)

معیار سنجش کارایی

مکانیزم



کاهش خطای عملکرد کاربران سطوح  1و  2در کنترل موردی کاربران سطح  3

مطالعات تطبیقی و بررسی شیوههای



افزایش هوشمندی سامانه

مبارزه با تقلب در مراکز ثبت و نگهداری



کاهش کار کاربری و خطای انسانی

جمعیت دیگر کشورهای دنیا



کاهش هزینه



برگزاری جلسات با مشاوران



کوتاه شدن مسیر فرایند



استفاده از ابزارهای بروز دنیا در تشخیص
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کاهش زمان

هویت

عامل



سازمان ثبت احوال کشور

مدل فرایندی EQC
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سوالهایی که فرایند  EQCباید پاسخگو باشد



•

چگونه میتوان درخواستها را قبل از چاپ کارت کنترل نمود تا هزینه صدور و ابطال کارت به
سازمان تحمیل نشود؟

•

چگونه میتوان افراد متخلف ،که قصد جعل یا غصب هویت دارند را شناسایی نمود؟

•

چگونه میتوان فرایند را خودکار کرد تا از بروز خطای کاربری جلوگیری گردد؟

•

با توجه به حجم باالی درخواستها و تعداد کم کاربران آشنا به قوانین ثبت احوالی ،چگونه میتوان
کلیه درخواستها را کنترل نمود؟

•

چگونه میتوان میزان هزینههای ناشی از اجرای این سامانه بر سازمان و افراد متقاضی کارت را به
حداقل رساند؟

•

با توجه به وسعت پروژه کارت هوشمند ،چگونه میتوان درخواستها را دستهبندی
نموده و الگوی مناسبی برای هر دسته طراحی کرد؟

•

چگونه میتوان گلوگاههای فرایند را شناسایی و رفع/کاهش داد؟
20

نمونه برداری



 بدلیل حجم باالی این نگاره (میلیونها درخواست) بررسی کل دادهها امکانپذیر نبود .بنابراین
مهمترین درخواستهای این فرایند (درخواستهای مشکوک) مورد بررسی قرار گرفت.
 دو نمونه تهیه و با هم مقایسه شدند.
 نمونه اول:

 11963 درخواست 28075 ،رویداد
 در بازه زمانی  2016/11/02الی 2018/04/25
 11171 درخواست تکمیل شده
 8528 درخواست تایید شده ( )%76.3و 2643درخواست تایید نشده ()%23.7

 نمونه دوم:


1328درخواست2487 ،رویداد،

 در بازه زمانی 2018/04/25الی 2019/02/26
1041 درخواست تکمیل شده
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 697 درخواست تایید شده ( )%67و  344درخواست تایید نشده ()%33

رویدادهای موجود در فرایند
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بازبینی نشده (رویداد شروع)
منتظر بازبینی کاربر سطح ( 2رویداد شروع)
عدم تایید-کاربر سطح ( 1رویداد شروع  -رویداد پایان)
عدم تایید مدارک-کاربر سطح ( 1رویداد شروع  -رویداد پایان)
عدم تایید عکس-کاربر سطح ( 1رویداد شروع  -رویداد پایان)
مشکوک-کاربر سطح ( 1رویداد شروع)
عدم تایید-کاربر سطح ( 2رویداد پایان)
عدم تایید مدارک -کاربر سطح ( 2رویداد پایان)
عدم تایید عکس-کاربر سطح ( 2رویداد پایان)
مشکوک-کاربر سطح 2
شماره ملی باطل شده (رویداد شروع  -رویداد پایان)
ابطال و صدور (رویداد شروع  -رویداد پایان)
فوت شده (رویداد شروع  -رویداد پایان)
ممنوعالخدمات (رویداد شروع  -رویداد پایان)
تایید (رویداد شروع  -رویداد پایان)

نمودار گردش کار فرایند EQC
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داشبورد نمونه اول



24

خالصه
دادههای
نمونه اول

25



خالصه
دادههای
نمونه اول

(درخواستهای
تکمیل شده )
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داشبورد نمونه دوم
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خالصه
دادههای
نمونه دوم
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خالصه
دادههای
نمونه دوم

(درخواستهای
تکمیل شده )
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نمودار گردش کار نمونه اول و دوم
تمام سطوح کاربری

کاربر سطح دو

30



تعریف نشده

کاربر سطح یک

سیستم

تعدادی از الگوهای نمونه اول


شاهراه فرایند :الگوی اول
کاربر سطح  ،1مشکوک تایید درخواست

عدم آموزش یا احتیاط کاربر سطح 1
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الگوهای نمونه دوم
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مدل کشف شده از
نگاره نمونه اول
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مدل کشف شده از
نگاره نمونه دوم
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مدل زمانی کشف شده از نگارههای نمونه اول و دوم
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نمودار زمان فرایند در نمونه اول
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نمودار نقطهای زمان فرایند در نمونه اول


اکثر درخواستها
در بازه زمانی کمتر
از یک ماه تا کمتر
از  3ساعت
پردازش شدهاند

نتیجه بررسی آماری نگاره نمونه اول :
حداقل  0روز  1281 :درخواست ()%11
حداکثر  473روز 1 :درخواست
بیش از  300روز  247 :درخواست ()%2
میانگین  66 :روز
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نمودار زمان فرایند در نمونه دوم
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نمودار نقطهای زمان فرایند در نمونه دوم


اکثر درخواستها
در بازه زمانی کمتر
از  10روز تا کمتر از
 2ساعت پردازش
شدهاند

نتیجه بررسی آماری نگاره نمونه دوم:
حداقل  0روز  78 :درخواست ()%7.5
حداکثر 286روز 1 :درخواست
بیش از 90روز 73 :درخواست ()%7
میانگین 24 :روز
39

گلوگاه فرایند تصمیمگیری کاربران
و نیاز به اعالم نظر چند کاربر

شاکله نمونه دوم شاکله نمونه اول


تغییر رفتار کاربران و اصالح نرمافزار
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بررسی فرایند از منظر منبع
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بررسی فرایند از دیدگاه کاربران



 تا کنون فرایند از منظرهای کنترل جریان ،مورد ،شبکه اجتماعی و زمان بررسی شد.
 بررسی منظر منبع با ابزار  ProMبدلیل تعداد زیاد کاربران غیرممکن بود .بنابراین تحلیلهای آماری و
دادهکاوی انجام شد.
 این تحلیلها تنها بر روی نمونه اول انجام شده است.
این نمونه شامل:
•


 11963درخواست 28075 ،رویداد 1201 ،کاربر در  329اداره ( 151کاربر در جدول کاربران نبودند.

این کاربران بر  3125درخواست رویدادی را ثبت کرده بودند).
تعداد کاربرانی فعال نمونه  1050 :نفر
• تعداد کاربران فعال سامانه  3880 : EQCنفر
 1721درخواست توسط کاربران سطح سه نظارت شده است که ) %53.6( 922مورد عدم تایید

(خطای کاربر سطح  1و  )2و  )%46.4( 799مورد ،تایید شده بود.
o



نسبت تایید به رد درخواستهای نظارت شده توسط کاربر سطح سه در کل بانک %90.8 ،به  %9.2است.

دالیل خطای کاربران عبارت است از :
-1 عدم آموزش الزم  -2بی دقتی کاربر (خطای سهوی) -3خطای کاربر (خطای عمدی به دلیل عدم آگاهی)
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-4تبانی کاربر با متقاضی  -5خطر جانی کاربر  -6عدم آشنایی کاربران با نحوه تغییر چهره جاعلین و ...

بررسی فرایند از دیدگاه کاربران
•
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عوامل موثر بر ثبت وضعیت مشکوک توسط کاربران:


مکان جغرافیایی (استانهای مرزی یا پر ریسک)



توزیع جمعیتی



تعداد دفاتر پیشخوان در هر استان



بومی بودن ،سن و جنسیت کاربران



بومی بودن متقاضیان



میزان رضایت ارباب رجوع



تعداد درخواست کارت هوشمند



فاصله مکانی مرکز استان تا سازمان

مصاحبه :عدم رضایت
تحویل موفق%99.76 :

توزیع جمعیتی براساس سرشماری سال 95
خراسان رضوي %8.05

تهران %16.60



اصفهان %6.41

فارس %6.07

ايالم %0.73

خوزستان %5.89

سمنان %0.88
كهگيلويه وبويراحمد %0.89
خراسان جنوبي %0.96
خراسان شمالي %1.08
چهارمحال وبختياري %1.19

آذربايجان شرقي %4.89

زنجان %1.32

مازندران %4.11

يزد %1.42
بوشهر %1.46

آذربايجان غربي
%4.09

اردبيل %1.59

قزوين %1.59

كرمان %3.96

قم %1.62
مركزي %1.79
كردستان %2.01
گيالن
%3.17

همدان %2.17
لرستان %2.20
هرمزگان %2.22
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البرز
%3.39

كرمانشاه %2.44
گلستان %2.34

منبع :گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1395مرکزآمار ایران

سيستان وبلوچستان %3.47

توزیع استانی جمعیت ،پیشخوانها و درخواستها

18%
17%
16%



15%
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1%
0%
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درخواست

جمعيت

پيشخوان

توزیع استانی درخواستها وکاربران EQC

18%
17%
16%
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درخواست

کاربر

توزیع استانی درخواستها،درخواستهای مشکوک به جعل وکاربران EQC
32%
30%
28%



26%
24%
22%
20%
18%
16%
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10%
8%
6%
4%
2%
0%
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کاربر

مشکوک به جعل

درخواست

تاثیر بومی بودن کاربران و درخواست در میزان ثبت وضعیت مشکوک به جعل


درصد کاربران بومی و غیر بومی EQC

درصد کاربران بومی و غیر بومی که
درصد بومی و غیر بومی بودن

وضعیت مشکوک به جعل ثبت نمودهاند

درخواستهای مشکوک به جعل
بومی
%46

بومی
%34

غیر بومی
%66
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غیر بومی
%54

بومی
%47

غیر بومی
%53

تاثیر سن و جنسیت کاربران در میزان

مرد
%37

ثبت وضعیت مشکوک به جعل



زن
%63

5
4.5
4
3.5
3

زن

2.5

مرد

2
1.5
1
0.5
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0
1370-1375

1365-1369

1360-1364

1355-1359

1350-1354

قبل از 1350

توزیع سنی کاربران در استانهای مختلف با نرمافزار Rapid Miner
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تعداد درخواستهای مشکوک به جعل ثبت شده توسط کاربران در
استانهای مختلف با نرمافزار Rapid Miner
کل کاربران 3880 :نفر
کاربرانی که مشکوک به جعل ثبت کردهاند 726 :نفر
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تکنیک درخت تصمیم
دادههای آموزشی %30 :
حداقل بهره (0.05 : )gain



عواملی با بیشترین تاثیر :

سن کاربر ،تعداد درخواستها ،مکان جغرافیایی
52

تکنیک شبکه عصبی
حذف دادههای پرت (کاربرانی که بیش از  50درخواست مشکوک ثبت کردهاند).
دادههای آموزشی %30 :

نتیجه تحلیل دیدگاه منبع:



عوامل تاثیرگذار بر ثبت وضعیت مشکوک توسط کاربر:
• سن کاربر
• جنسیت کاربر
• بومی بودن کاربر
• بومی بودن متقاضی
• پر ریسک بودن مناطق
• نسبت تعداد درخواستها به تعداد کاربران در یک اداره
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تکنیک کنترل و انطباق
کشف انحرافات:
ثبت رویداد ،پس از یک رویداد ممنوعه
ثبت رویداد ،پس از تایید نهایی درخواست
ثبت رویداد قبل از یک رویداد آغازین
ثبت رویدادهای پایانی به صورت سری
عدم رعایت ترتیب رویدادها
پردازش برخی درخواستها توسط کاربران دیگر ادارات
تشخیص خطاها:
ثبت رویداد تعریف نشده
ثبت رویداد تکراری روی یک درخواست
ثبت بیش از یک رویداد توسط یک سطح کاربری
ثبت رویداد های تکراری مکرر توسط دو سطح کاربری
وجود دادههای پرت
طوالنی بودن زمان اجرای فرایند (میانگین  66روز)
طوالنی بودن زمان اجرای برخی از رویدادها (بیش از  3ماه)
توجه:
در نمونه اول  2رویداد و در نمونه دوم  4رویداد اصال اجرا
نشده وجود دارد.
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کشف نقایص:
وجود پروندههای بالتکلیف در بازههای زمانی طوالنی
یک شناسه برای رویداد تایید نهایی ،توسط هر سطح کاربری
عدم وجود شناسه مشخص برای کاربران ویژه ()VIP
یافتن گلوگاهها :تصمیمگیریهای



یافتن شاهراههای :شاهراه فرایند :الگوی 3-6
پیش بینی خطاهای ممکن در آینده:
طوالنی بودن زمان پردازش  تحمیل هزینه به مردم و دولت
خطای کاربری در تشخیص صحیح جاعلین  اشاعه جرم
زمان طوالنی و خطای کاربری  سلب اعتماد جامعه از دولت
آسیب شناسی خطاها و انحرافات:
• تغییر در روند فرایند ()Concept drift
• خطای نرمافزار ()bug
• خطای کاربر
• وجود کاربران VIP
• احتیاط کاربران
• نیاز به اعالم نظر چندین نفر

مطالعه تطبیقی
کشور

اخذ کارت
هوشمند

هند

اجباری
نیست

نحوه احراز هویت

توضیحات

شماره  12رقمی منحصر به فرد،
اطالعات هویتی ،اطالعات
بیومتریک به همراه ABIS

به ساکنین هند تعلق میگیرد.



شماره  11رقمی ،اطالعات هویتی کارت هوشمند توسط شهرداریها و
اجباری
ژاپن
استانداریها ،به منظور ورود به دولت
نیستاحراز هویت
نتیجه :برای
موجود در شهرداریها
الکترونیک صادر میشود .تعیین
 استفاده از چندین مدرک شناسایی از مراجع گوناگون
کاربردها با شهرداریها است
بیومتریک
اطالعات
پردازش
افزارهای
ثبت و نگهداری اطالعات هویتی در
گواهینامه
گذرنامه،
بانکی،
بکارگیری نرمکارت
کشورهای عضو  اجباری
اکثر این کشورهای در شهرداریها یا
کارتهای خاص
رانندگی یا
متقاضی
نیستبودن کاربر و
اتحادیه اروپا  بومی
منظوره مانند کارت دانشجویی ،مراکز محلی انجام میشود.
کارت بیمه سالمت ،کارت تامین
اجتماعی
کشورهای حوزه
خلیج فارس و
خاور میانه
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اجباری
است

کارت شناسایی هوشمندی با
کلید عمومی ،امضای دیجیتال و
اثر انگشت

ثبت مشخصات شهروندان معموال
متمرکز و زیر نظر حاکمیت انجام
میشود.

تحقیق عملی :تاثیر استفاده از نرمافزار پردازش تصویر

بررسی چشمی  2000جفت
تصویر با عدد تشابه بین  98تا
 100درصد از خروجی نرمافزار
پردازش تصویر موجود

100



99.8
99.6
99.4
99.2
99
98.8

تشابه %100تصاویر متعلق
به یک نفر
تشابه بین 98تا %100
اکثراًدوقلو یا فامیل

98.6
98.4
98.2
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

توزیع رتبه ( )Rشباهتهای چشمی در لیست  2000تایی کاندیدها
12%

 %42از موارد مشابه دارای
عدد تشابه باالتر از  99.4و
زیر رتبه  50است.
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15%

42%
R < 50
50 < R < 600

17%

600 < R <1000
1000 < R <1500
1500 < R < 2000

14%

0

بررسی میزان اعتماد به نرمافزار پردازش تصویر MPI
تعداد (نفر)
مجموعه تست

1000

تشابه عکس سند با درخواست

891



عدم تشابه عکس سند با درخواست 37

TP= 845 FN= 46 FP= 3 TN= 34

72

)= (TP+TN)/N = (845+34)/928 = 0.947دقت( Accuracy

تصویر سند غیرقابل پردازش

)= TP/(TP+FP) = 845/(845+3) = 0.996صحت( Precision
False Accept Rate = FP/(TN+FP) = 3/(34+3) = 0.004
False Reject Rate = FN/(TP+FN) = 46/(845+46) = 0.054

استفاده از این نرمافزار در سامانه :EQC
 کاهش خطا کاربران
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 کاهش زمان فرایند

ارتقاء هوشمندانه فرایند
 افزایش تعداد کاربران در استانهای پر ریسک



 تقاضای مدارک متعدد صادر شده توسط ارگانهای مختلف هنگام ثبت درخواست
 بررسی درخواستها توسط کاربران محل تولد متقاضی
 تعریف شناسههای خاصی برای رویدادهای ثبت شده توسط کاربرانی که خارج از روند فرایند ( )VIPفعالیت
میکنند.

 آموزش کاربران از طریق تهیه دستورالعمل اجرایی ،مجازی یا حضوری به منظور کاهش زمان تصمیمگیری
 تا حد ممکن استفاده از نرمافزارهای استخراج متن از تصویر ( )OCRو مقایسه سیستمی اطالعات درخواست با
اسناد موجود در سازمان
 استفاده از نرمافزار پردازش تصویر:







شباهت   %100تایید،
متقاضی متولد مناطق پر ریسک
 oشباهت تصویر با سوابق  %98به باال بررسی چشمی توسط کاربر سطح یک
 oشباهت تصویر با سوابق کمتر از  %98بررسی چشمی توسط کاربر سطح دو
متقاضی متولد مناطق کم ریسک
 oشباهت تصویر با سوابق  %95به باال  بررسی چشمی توسط کاربر سطح یک
 oشباهت تصویر با سوابق کمتر از   %95بررسی چشمی توسط کاربر سطح دو
شباهت تصویر با سوابق کمتر از   %70بررسی چشمی توسط کاربر سطح سه

نکته مهم :بهتر است این اعدا در نرمافزار قابل تنظیم باشد .زیرا این اعداد برمبنای تحقیق انجام شده با موتور
پردازش تصویر موجود انتخاب شده است.
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پاسخ به سواالت فرایند
سوال

پاسخ

چگونه میتوان درخواستها را قبل از چاپ کارت کنترل
نمود تا هزینه صدور و ابطال کارت به سازمان تحمیل نشود؟

اخذ مدرک مختلف از ارگانهای معتبرImage ،
 ،OCR ،Processingاستفاده از کاربران بومی و
افزایش تعداد کاربران استانهای پرریسک

چگونه میتوان فرایند را خودکار کرد تا از بروز خطای
چشمی کاربران جلوگیری گردد؟

 OCRو Image Processing

با توجه به حجم باالی درخواستها در سطح کشور و تعداد
کم کارمندان آشنا به قوانین ثبت احوالی ،چگونه میتوان
کلیه درخواستها را کنترل نمود؟

خودکار سازی بخشهایی از فرایند ،استفاده از کاربران
بومی و بررسی درخواستهایی با احتمال جعل باال
توسط کاربران خبره

چگونه میتوان میزان هزینههای ناشی از اجرای این سامانه
بر سازمان و افراد متقاضی کارت را به حداقل رساند؟

کوتاه شدن زمان فرایند از طریق آموزش کاربران و
کاهش خطای کاربری با خودکار سازی بخشهایی از
فرایند

چگونه میتوان افراد متخلف ،که قصد جعل یا غصب هویت
دارند را شناسایی نمود؟



با توجه به گستردگی جغرافیایی ،فرهنگی و  ...کشور ،چگونه تقسیم مناطق جغرافیایی به دو دسته کم ریسک و پر
میتوان درخواستها را دستهبندی نموده و الگویی مناسبی ریسک ،افزایش تعداد کاربران در مناطق پرریسک و
برای هر دسته طراحی کرد؟
استفاده از کاربران بومی
چگونه میتوان گلوگاههای فرایند را شناسایی کرد؟
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مطابق مرحله کنترل و تطبیق ،گلوگاه تصمیمگیری
راهحل :آموزش کاربران و بررسی درخواستهایی با
احتمال جعل باال توسط کاربران خبره

مدل پیشنهادی فرایند EQC
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نمودار گردش کار فرایند پیشنهاد EQC
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