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 باسمه تعالي

 

 وابستگيوابستگي  قوانینقوانین  کشفکشف  وو  کاویکاوی  دادهداده  بربر  نگاهينگاهي

 

 چکیده:

بحث اصلي در علم کامپیوتر از چگونگي جمع آوری اطلاعات به  ,با افزايش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات 

دهند که بتواند انبوه داده های اين امکان را به کاربر مي ,نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی 

 جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را استخراج نمايند .

امروزه داده کاوی به عنوان يکي از داده کاوی به هر نوع کشف دانش و يا الگوی پنهان در پايگاه داده ها اطلاق مي شود . 

. در اين تحقیق ابتدا نگاه کلي بر  سیاری را به خود جذب کرده استب، محققان  مهمترين مسائل هوش مصنوعي و پايگاه داده

مسأله کشف قوانین وابستگي در پايگاه داده را به تفضیل بررسي کرديم  سپس  ، ، استراتژيهای داده کاوی و... داريم داده کاوی

پايگاه داده های پويا را مورد بحث  . سپس مسأله کشف قوانین وابستگي در و نگاهي به الگوريتمهای موجود برای آن داشتیم

 . قرار داديم و الگوريتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کرديم
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 مقدمه :

هدف از اين اراِئه و تحقیق بررسي روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع استخراج دانش و يا الگواز داده های 

از داده کاوی مي توان جهت امور رده ,ه است که اين دانشها و الگوها ضمني و مستتر در داده ها هستند موجود در پايگاه داد

(استفاده Clustering( و خوشه بندی )Predictionپیش بیني ),( Estimation( و تخمین ) Classificationبندی )

ف کردن دانش نهفته در سیستم است که به شناخت داده کاوی دارای محاسن فراواني است . از مهمترين آن محاسن کشکرد .

بهتر سیستم کمك مي کند .به عنوان مثال مي توان به استفاده ترکیبي از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته 

 های مختلف  از کتب اشاره کرد . 

ر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها مورد توجه قرار گرفتند . علت اين ام 0991تقريبا از اوايل دهه سیستمهای داده کاوی 

بیشتر در پي ايجاد سیستمهای عملیاتي کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را  

که تفسیر کردن آنها از عهده روزانه حجم زيادی از اطلاعات جمع آوری میشد ,سازماندهي کنند . پس از ايجاد اين سیستمها 

نیاز به تکنیکي بود که از میان انبوه داده معني استخراج کند و داده کاوی به همین منظور  ,انسان خارج بود . به همین دلیل 

  ايجاد و رشد يافت .

کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسي است که اين دانش مي تواند شکلهای گوناگوني ,بنابر اين هدف اصلي از داده کاوی 

دانش استخراج شده مي تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف اين الگوها منجر به شناخت بهتر  داسته باشد .
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الگوهای استخراجي عموما بیانگر روابط بین ويژگیهای سیستم هستند بعنوان مثال در سیستم تجاری سیستم نیز مي شود . 

 ان تقاضای آن باشد .يك الگو مي تواند بیانگر رابطه بین نوع کالا و میز

در اين تحقیق داده کاوی مورد بحث قرار مي گیرد . علل استفاده از داده کاوی و منابعي که داده کاوی بر روی آنها اعمال مي 

علاوه بر اين خلاصه ای از روشهای رايج داده کاوی ارائه شده است . تکنیکهای داده کاوی و قوانین وابستگي و ,شود 

( و الگوريتم با ساختار   Apriori , Aprior TID, Partition, Eclat ,Max Eclat , Vectorود )الگوريتمهای موج

Trie وfp grow  تکنیکها و نقاط ,موارد کاربرد  ,و الگوريتمهای کاهشي مورد بررسي قرار مي گیرند و در هر مورد مثالها

  مورد بررسي قرار گرفته اند .   قوت و ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data mining)داده کاوی( 

 تعريف : 

Data Mining represents a process developed to examine large amounts of data 
routinely collected. The term also refers to a collection of tools used to perform the 
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process. Data mining is used in most areas where data are collected-marketing, 
health, communications, etc. 

 

داده های يك پايگاه داده مي   داده کاوی فرآيند بکارگیری يك يا چند تکنیك آموزش کامپیوتر، برای تحلیل و استخراج     

 باشد.در واقع هدف داده کاوی يافتن الگوهايي در داده هاست.

 ل يا تعمیمي از داده ها نشان داده مي شود.مد دانش کسب شده از فرآيند داده کاوی بصورت

 را بکار مي برند. “آموزش بر مبنای استنتاج   “چندين روش داده کاوی وجود دارد با اين وجود همه روشها      

از طريق مشاهده مثالهای خاص از مفاهیمي که آموزش  مفهوم عموميآموزش بر مبنای استنتاج، فرآيند شکل گیری تعاريف 

 ه اند، است.داده شد

 مثال زير نمونه ای از دانش بدست امده از طريق فرايند اموزش بر مبنای استنتاج است:

های خود به مشتريان از چه تبلیغاتي استفاده مي کنند؟ و  mailآيا تا کنون فکر کرده ايد، فروشگاههای بزرگ اينترنتي در 

 آيا اين تبلیغات برای همه مشتريان يکسان است؟

است که از روی دانش کسب شده از اطلاعات خريد افراد و نتیجه گیری از اين دانش، اين کار را انجام مي دهند.مثلا پاسخ اين 

 در نظر بگیريد يك قانون در پايگاه داده بصورت زير استخراج مي شود:

 مي خرندنان مي خرند               کساني که شیر   ^:                  سیگار مي خرند   %01دقت = 

از روی اين قانون فروشگاه مي تواند به تمام کساني که شیر مي خرند تبلیغات سیگار و انواع نان را نیز بفرستد.همچنین اين 

 قانون در چیدن قفسه های فروشگاه نیز بي تاثیر نخواهد بود.

 }شیر و نان و سیگار در قفسه های کنار هم چیده شوند{

 

 0کشف دانش در پايگاه داده 

 

KDD       ،يا کشف دانش در پايگاه داده اصطلاحي است که مکررا بجای داده کاوی بکار مي رود. از نظر تکنیکي KDD 

 کاربردی از روشهای علمي داده کاوی است.

 شامل :  KDDبعلاوه برای انجام داده کاوی فرايند 

  يك روش برای تهیه داده ها و استخراج داده ها ،  -0

 مي باشد.،  رباره عملي که  پس از داده کاوی بايد انجام شودتصمیم گیری د  -2

 

                                                 
1.Khowledge Discovery in DB (KDD) 
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 آيا داده کاوی برای حل مسائل ما مناسب است؟ 

 تصمیم گیری در مورد اينکه آيا داده کاوی را به عنوان استراتژی حل مساله بکار ببريم يا نه، يك مساله دشوار است.    

 ايد در نظر بگیريم :اما به عنوان نقطه شروع چهار سؤال عمومي را ب

 آيا به وضوح مي توانیم مساله را تعريف کنیم ؟ .0

 آيا بطور بالقوه داده با معني وجود دارد ؟ .2

 هستند يا فقط برای هدف گزارشگری مناسبند ؟ ”دانش پنهان “آيا داده ها شامل  .3

 از پروژه داده کاوی است ؟ آيا هزينه پردازش داده )برای داده کاوی( کمتر از سود حاصل از دانش پنهان بدست آمده .4

 يك مدل پردازش داده کاوی  ساده :

 در يك ديد کلي ، ما مي توانیم داده کاوی را به عنوان يك فرآيند چهار مرحله ای تعريف کنیم :  

 جمع آوری يك مجموعه از داده ها برای تحلیل .0

 ارائه اين داده ها به برنامه نرم افزاری داده کاوی .2

 تفسیر نتايج .3

  ری نتايج برای مساله يا موقعیتهای جديدبکارگی .4

 

 .شکل فوق يك دياگرام از فرآيند داده کاوی را نشان مي دهد

 

 جمع آوری داده ها : -

Data 

Warehouse 

Operational 

Database 

 

Data Mining 
Interpretation 

& 

Evaluation 

Result 

Application 
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ه فرآيند داده کاوی احتیاج به دسترسي به داده ها دارد. داده ممکن است در تعدادی رکورد، در چندين فايل پايگاه داد     

 ذخیره شود و يا ممکن است داده فقط شامل چند صد رکورد در يك فايل ساده باشد.

با توجه به اينکه معمولا داده های واقعي شامل چندين هزار رکورد مي باشند، اولین گام در داده کاوی تهیه زير مجموعه 

بسیاری دارد. در کل سه راه متداول برای مناسبي از داده برای پردازش است. گاهي اين مرحله احتیاج به تلاش انسانهای 

 دستیابي فرآيند داده کاوی به داده وجود دارد :

 ” 0انبار داده  “ذخیره داده در  .0

 ذخیره داده در پايگاه داده رابطه ای .2

 ذخیره داده در فايل ساده .3

 

 

 داده کاوی : -

از ارائه داده به ابزار داده کاوی ، چندين همانطور که در شکل مشخص است مرحله بعد داده کاوی است. با اين حال قبل 

 انتخاب داريم:

 يادگیری بايد تحت کنترل باشد يا بدون کنترل ؟ .0

 کدام نمونه ها در داده ها ی جمع آوری شده برای ساخت مدل بکار میروند و کدامها برای تست مدل ؟ .2

 کدام صفتها از صفتهای موجود انتخاب مي شوند ؟ .3

 و ....

 

 تفسیر نتايج : -

در اين مرحله خروجیهای مرحله داده کاوی آزمايش مي شوند تا مشخص شود که آيا اين نتايج قابل استفاده و جالب      

هستند يا نه؟ همانطور که در شکل مي بینیم اگر نتايج بهینه نباشد مي توانیم فرآيند داده کاوی را با صفات و نمونه های 

 مراجعه کنیم و فرآيند استخراج دانش را تکرار کنیم.  “انبار داده   ”به جديد تکرار کنیم. همچنین ما مي توانیم

 

 ـ بکارگیری نتايج :

                                                 
1 . Data Warehouse 
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هدف نهايي ما بکارگیری نتايج برای موقعیتهای جديد است. به عنوان مثال دانشي که در يك پايگاه داده فروشگاه بیان مي      

رند؛ در شکل گیری استراتژيهای فروشگاه در چیدن قفسه ها کند کساني که مجله ورزشي مي خرند همچنین سیگار هم مي خ

 ، تهیه کاتالوگ ها و ... تاثیر مي گذارد.

 

 استراتژيهای داده کاوی :

بدون  “يا  ”تحت کنترل  “همانطور که در شکل زير مي بینیم  استراتژيهای داده کاوی بطور کلي مي توانند به دو دسته      

مقدار صفت خروجي    وزش تحت کنترل مدلهايي را با بکارگیری صفات ورودی برای تشخیصتقسیم مي شوند. آم ”کنترل 

امکان تشخیص چندين صفت خروجي را به ما مي دهند. به  ”آموزش تحت کنترل ”مي سازد. حتي برخي از الگوريتمهای 

 صفات خروجي ، صفات وابسته نیز

ورودی بستگي دارد. به همین ترتیب به صفات ورودی، صفات مستقل  مي گويیم. زيرا مقدار آنها به مقدار يك يا چند صفت 

 نیز مي گويیم.

 را بکار مي بريم تمامي صفات ورودی هستند و صفت خروجي نداريم. ”آموزش بدون کنترل  “هنگامي که 

ه برای مشخص آموزش تحت کنترل با توجه به اينکه صفات خروجي مقوله ای هستند يا عددی و آيا مدلهای ايجاد شد     

کردن موقعیت کنوني ايجاد شدند يا پیش بیني خروجیهای آينده ، به چندين قسمت تقسیم مي شوند. )منظور از صفات مقوله 

است که دو مقدار  Booleanای ، صفاتي هستند که مقدار آنها تعداد محدود و مشخصي است، مثل صفاتي که مقدار آنها 

{true, false .)دارد } 

 

 : 0طبقه بندی

 طبقه بندی احتمالا از همه استراتژيهای داده کاوی قابل درك تر است. طبقه بندی سه خصوصیت دارد :

 آموزش تحت کنترل است. .0

 متغیر وابسته ، مقوله ای است. .2

 تاکید بر روی ساخت مدلهايي است که قادر به اختصاص نمونه های جديد به يکي از کلاسهای تعريف شده باشند. .3

 

 : 2تخمین

                                                 
1 . Classification      
2 . Estimation      
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مشابه طبقه بندی ، هدف يك مدل تخمین نیز مشخص کردن مقدار برای يك صفت خروجي است؛ اما بر خلاف      

 طبقه بندی صفات خروجي برای مساله تخمین، عددی است بجای مقوله ای .

دارد مثل : بعنوان يك مثال برای تخمین ، پايگاه داده ای را در نظر بگیريد که هر رکورد آن اطلاعاتي را راجع به شخصي 

 محل زندگي، غذای روزانه در اغلب روزها، نوع ماشین شخصي ، درآمد ماهانه و ....

هدف الگوريتم تخمین در اين مثال ايجاد مدلي برای تشخیص درآمد ماهانه نمونه های جديد )رکوردهای جديد( مي 

 باشد.}که بقیه صفات آنها بجز درآمد ماهانه مشخص است{.

 کنترل قادرند که يا مسائل طبقه بندی را حل کنند يا تخمین ، اما نه هردورا.بیشترتکنیکهای تحت 

 

 : Perdiction گويي پیش

تشخیص تفاوت بین پیش گويي و طبقه بند ی يا تخمین کار ساده ای نیست. با اين حال هدف يك مدل پیش گويي      

ص کردن خروجیهای آينده است. بیشتر ، برخلاف طبقه بندی يا تخمین، بجای مشخص کردن رفتار کنوني، مشخ

روشهای داده کاوی که برای طبقه بندی يا تخمین مناسبند، برای ساخت مدلهای پیش گويي نیز بکار میروند. عملا اين 

 طبیعت داده است که مشخص مي کند يك مدل برای تخمین مناست است يا طبقه بندی ويا پیش گويي.

 

 :Unsupervised Clustering ندی  بدون کنترل  دسته ب   

در دسته بندی بدون کنترل، ما ديگر صفات خروجي نداريم که ما را در فرآيند يادگیری راهنمايي کند، در عوض برنامه    

برای گروه بندی داده ها به دو يا چند کلاس )دسته(،   ”کیفیت دسته  “مربوطه ساختارهای دانش را با بکارگیری معیارهای 

 . بدست مي آورد.

 يك هدف اساسي دسته بندی بدون کنترل، کشف ساختارهای مفهومي در داده است.    

 کاربردهای متداول دسته بندی بدون نظارت عبارتند از :

 مشخص مي کند که آيا ارتباطات با معني در شکل مفاهیم مي تواند در داده ما پیدا شود يا نه ؟ -

 کارآيي روش آموزش تحت کنترل را مشخص مي کند. -

 ين صفات ورودی برای آموزش تحت کنترل را مشخص مي کند.بهتر -

 ( outlierشناسايي از حد خارج شده ها ) -

 

 :          Market Basket Analyse تحلیل سبد بازاری
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هدف اين مرحله پیدا کردن ارتباطات جالب میان محصولات )خرده فروشي( است. خروجي اين مرحله به فروشندگان      

بهتر بتوانند قفسه ها را بچینند يا کاتالوگها را تنظیم کنندو نیز در ايجاد استراتژيهای فروشگاه نیز کارا است. کمك مي کند تا 

 مثالي از دانش اين مرحله به فرم زير است )در يك فروشگاه(

 کساني که قهوه مي خرند               سیگار مي خرند                    

 

 :Supervised Data Mining اده کاوی تحت کنترلتکنیکهای  د   

تکنیکهای داده کاوی برای بکارگیری استراتژی داده کاوی برای يك مجموعه داده بکار مي رود. يك تکنیك داده کاوی از دو  

 قسمت تشکیل شده است:

 الگوريتم. .0

 ساختار دانش مربوطه مثل درخت يا يك مجموعه قوانین درخت تصمیم که در قسمتهای قبلي توضیح داديم.  .2

 ينجا چندين روش ديگر برای داده کاوی نظارت شده ارائه مي دهیم : در ا

 

 . شبکه عصبي :0

يك شبکه عصبي مجموعه ای از نودهای به هم پیوسته است که طراحي مي شوند تا رفتار مغز انسان را شبیه سازی      

 کنند.

صد نود دارند مقايسه يك شبکه عصبي و  چون مغز انسان از بیلیونها عصب تشکیل شده و شبکه های عصبي کمتر از     

رفتار مغز کمي غیر متعارف است. با اين وجود شبکه های عصبي با موفقیت ، برای حل مسائل بکار برده مي شوندو برای 

 داده کاوی نیز کاملا ابزار مناسبي است .

رل و هم دسته بندی بدون شبکه های عصبي در شکلها و فرمهای گوناگوني وجود دارند و هم برای آموزش تحت کنت

يك  forward-feedکنترل بکار مي روند. درهمه موارد ، مقادير ورودی برای شبکه عصبي بايد عددی باشند. شبکه 

 نوع شبکه عصبي مناسب برای مسائل آموزش تحت کنترل مي باشد.

    

 : 0. برگشت آماری2

ك مجموعه از داده های عددی را توسط ايجاد معادلات برگشت آماری يکي از روشهای آموزش تحت کنترل است که ي     

 رياضي مرتبط با يك يا چند صفت ورودی به يك صفت خروجي عددی نسبت 

 مي دهد.

                                                 
1 . Statistical Regression 
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 توسط يك صفت خروجي که مقدارش بوسیله : ”برگشت خطي  “يك مدل 

 مشخص مي شود. “يك وزن مشخص ×  جمع مقادير صفت های ورودی  “           

 باشد، رابطه زير Eو صفت خروجي   A , B, C , Dپايگاه داده شامل صفات ورودی مثلا اگر يك 

 مي تواند يك مدل برگشت خطي باشد :  

  E = 0.5 C – 0.2 B + A + 0.32 

 تعیین مي گردد.  A , B , Cصفت خروجي است که مقدارش توسط ترکیب خطي صفات   Eمیبینیم که 

همه وروديها بايد عددی باشند و در صورتیکه داده ها در پايگاه داده مقوله ای باشند همانند شبکه عصبي ، در اين روش نیز 

 بايد آنها را به داده های عددی تبديل کنیم.

 

  : 2. قوانین وابستگي3

 به تفصیل در بخشهای بعد مورد بحث قرار مي گیرد.     

 قوانین پیوستگي:

نین وابستگي در پايگاه داده است.اين قوانین، لزوم وقوع برخي يکي از مهمترين بخشهای داده کاوی، کشف قوا     

 صفات)آيتم ها( را در صورت وقوع برخي ديگر از آيتمها، تضمین مي کند.

برای روشن شدن مطلب يك فروشگاه خرده فروشي را در نظر بگیريد. مشخصات اجناس خريده شده توسط هر مشتری در يك 

شامل تمام  I( نسبت داده مي شود.فرض کنید که مجموعه TIDبه هر رکورد يك شناسه )رکورد پايگاه داده ذخیره مي شود.

يك قانون وابستگي است که بیان میکند اگريك  x=>yآنگاه  x∩y=øو    I x,yآيتمها)اجناس( فروشگاه باشد. اگر 

ر مهمي در تايین استراتژيهای را هم مي خرد. اين چنین قوانین، تأثی yرا بخرد، اجناس مجموعه  xمشتری اجناس مجموعه 

فروش، بخش بندی مشتريان، تنظیم کاتالوگها و... دارد. همچنین کشف قوانین وابستگي، کاربردهای بسیاری در علوم مختلف 

 نیز دارد.

 تعريف مسأله:

 میگويیم. 'يك مجموعه آيتم  '( (Iمجموعه آيتم: به هر زير مجموعه از مجموعه آيتمها       

گوريتمها مساله کشف قوانین پیوستگي به دو زير مساله تقسیم مي شود:در بیشتر ال  

]مجموعه آيتمها[ که تکرار )وقوع( آنها در پايگاه بیشتر از يك حد تايین   I .پیدا کردن تمامي زير مجموعه های مجموعه0

 شده است.

شده است به مجموعه آيتمهايي که تعداد وقوع آنها در پايگاه بزرگتر)يا مساوی(حد تايین  

                                                 
2 . Association Rules 
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مي گويیم. 'مجموعه آيتمهای کوچك '، وبه بقیه'مجموعه آيتمهای بزرگ '   

.بکارگیری مجموعه آيتمهای بزرگ برای تولید قوانین مطلوب.2  

 تعريف:

در پايگاه داده برابر   xرا در نظر بگیريد ، مي گويیم پوشش   xشامل تمام آيتمها و مجموعه آيتم  I: مجموعه 2پوشش    

 باشد.  ℓدر پايگاه داده برابر با   xاگر و فقط اگر تعداد وقوع مجموعه آيتم   ℓاست با 

Support(x)=ℓ 

    مفروضند. درجه اطمینان قانون   yو   xشامل تمامي اقلام و مجموعه آيتمهای  Iمجموعه :3 درجه اطمینان    

x=>y: برابر است با   x∩y=ø                                                                             

  
   support(xUy)Conf(x=>y) =                                 

                                                      support(x)  

بزرگ به اين ترتیب  برای تولید مجموعه اقلام (Agrawal & Srikant ,1994)اين الگوريتم    Apriori :الگوريتم   

          عمل مي کند:                              

 0را مشخص مي کنیم.]مجموعه اقلام itemset-1)ابتدا با يك دور خواندن پايگاه داده مجموعه اقلام بزرگ يك عضوی )

 ( بیشتر است.[minsupاز حد تايین شده)  DBعضوی که تعداد تکرار آنها در  

ه ازمجموعه اقلام بزرگ يك عضوی، مجموعه اقلام دو عضوی را ايجاد مي کنیم و برای تايین پوشش مجموعه سپس با استفاد

 اقلام دو عضوی يك بار ديگر کل پايگاه داده را مي خوانیم تا مجموعه اقلام بزرگ دو عضوی را تايین کنیم.

ام سه عضوی را ايجاد کرده و با خواندن دوباره پايگاه رگ دو عضوی مجموعه اقلزبه همین ترتیب با استفاده از مجموعه اقلام ب

داده پوشش هر مجموعه قلم سه عضوی را مشخص کرده و مجموعه اقلام بزرگ سه عضوی تولید مي شوند و اين کار را برای 

 عضوی و ... انجام میدهیم تا مرحله ای که هیچ مجموعه آيتم بزر الگوريتم:4مجموعه های 

L1= { larg-1-itemset } 
for ( k=2; Lk-1 ≠0;k+1 ) do  
 begin 

      C k=apriori – gen(Lk-1 ) //عضوی k -0عضوی با استفاده از اقلام بزرگ  k ساخت زير مجموعه های   

        for all transaction lεD do 
         begin 

             C t=subset(Ck,l);  // کدام مجموعه آيتمهای تست اينکها kعضوی در تراکنش  رخ دادند.                                                

                   for all candidate cεCt  do  
                                           c.count++; 
         end 
     Lk={ cεCk l c.count ≥minsup} 
end; 
Answer=Uk Lk 

                                                 
2 .support 
3 .confidence 
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باشد[ تمامي زيرمجموعه های آن نیز minsupتم بزرگ باشد]تکرارش درپايگاه داده بیشتر از )تبصره : اگر يك مجموعه آي

 بزرگ هستند.(

عضوی از   kدر هر مرحله پس از ايجاد مجموعه اقلامapriori  چون هدف، تولید مجموعه اقلام بزرگ است، در الگوريتم 

عضوی، ابتدا بايد برای هر   kای تشخیص پوشش مجموعه اقلام عضوی قبل از خواندن پايگاه داده بر k-1مجموعه اقلام بزرگ 

عضوی اش هم  k-1عضوی اش بزرگ هستند يا نه، اگر حتي يك زير مجموعه  k-1 مجموعه قلم ببینبم آيا زير مجموعه

 عضوی نمي تواند بزرگ باشد.)طبق قضیه( و آن را حذف مي کنیم. kبزرگ نباشد، آن مجموعه قلم 

 الگوريتم به مثال زير توجه کنید: برای روشن تر شدن

 
 

                               minsup=3                          Database: 

Items TID 
1  3  4  5 100 
2  3  5 200 
1  2  3  5 300 
2  5 400 
1  3  4  5 500 

                                                                        
 
 
 

 عضوی: 0:ايجاد مجموعه اقلام 0گام

L 1  عضوی: 0مجموعه آيتمهای                                       :مجموعه آيتمهای بزرگ 

{1}=3                                                                               {1}=3 
{2}=3                                                                               {2}=3 

                            {3}=4                 →                      {3}=4              
{5}=5                                                                               {4}=2 

                              {5}=4 
عضوی: 0: ايجاد مجموعه آيتمهای دو عضوی با استفاده از مجموعه آيتمهای بزرگ 2گام  

L2:عضوی: 2مجموعه آيتمهای                            مجموعه آيتمهای بزرگ دو عضوی 

{1,3}=3                                                                          {1,2}=1    
{2,5}=3                                                                          {1,3}=3 

                     {3,5}=3                 →                {1,5}=3          

{1,5}=3                                                                          {2,3}=2  
                                             {2,5}=3 

                                              {3,5}=4 
:ايجاد مجموعه آيتمهای سه عضوی با استفاده از مجموعه آيتمهای بزرگ دو عضوی:3گام  

 L3مجموعه آيتمهای بزرگ سه عضوی:                           مجموعه آيتمهای 3عضوی:

 {1,3,5}=3 {1,3,5}=3            →                      
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Answer=L1 U L2 U L3={{1} {2} {3} {5} {1,3} {2,5} {3,5} {1,5} {1,3,5}} 
 
                                                                                                                

 
 
 

 Aprior TID :    الگوريتم 

    

در ابتدا فضای جستجو پايگاه داده اولیه است که هر تراکنش آن را به (Agrawal & Srikant ,1994)در اين الگوريتم   

 عنوان مجموعه ای از مجموعه قلم های تك عضوی مي بینیم:

 نظر گرفته مي شود در(l{1}{2}{3} 100)به صورت  l 1,2,3 100)به اين معني که تراکنش ) 

عضوی را ايجاد کرده و تعداد تکرار آنها را در پايگاه مي شماريم و مجموعه  0مجموعه اقلام aprioriسپس همانند الگوريتم  

 عضوی را مشخص مي کنیم. 0اقلام بزرگ 

ی را ايجاد مي عضوی بزرگ، مجموعه آيتمهای دو عضو0با استفاده ازعناصر مجموعه آيتمهای  aprioriهمانند الگوريتم

عضوی تشکیل شده است برای شمردن تعداد تکرار يك  k-1عضوی از ترکیب دو مجموعه   kکنیم.)چون هر مجموعه آيتم 

عضوی تولید کننده آن مجموعه آيتم،  k-1عضوی در پايگاه مي توان در هر تراکنش به دنبال مجموعه آيتمهایkمجموعه 

در مجموعه هست (1,3)و(1,2)در هر تراکنش بايد ببینیم آيا {1,2,3}ه آيتم گشت. يعني مثلا برای شمردن تکرار مجموع

 يا نه.(

 

 

عضوی که در تراکنش هست]تولید کننده های kمربوطه را به همراه تمامي مجموعه آيتمهای TIDسپس برای هر تراکنش 

k-1 برای(.تفاده مجموعه آيتمهای س اعضوی اش در تراکنش هست[ به عنوان تراکنش پايگاه جديد اضافه مي کنیمk+1                        ) 

 → Ĉkپايگاه جديد        

عضوی را پوشش ندهند به پايگاه جديد راه پیدا نمي کنند.سپس مجموعه اقلام kوتراکنشهايي که هیچ مجموعه آيتم 

k+1 عضوی را با استفاذه از مجموعه اقلامkيد به دنبال تعداد تکرارهای اين عضوی بزرگ ايجاد مي کنیم ودر پايگاه داده جد

عضوی در هر تراکنش جستجو مي کنیم ببینیم آيا دو مجموعه k+1مجموعه اقلام مي گرديم.]در واقع برای هر مجموعه آيتم

k                                               ].عضوی تولید کننده اش در تراکنش است يا نه 

عضوی که پوشش میدهد به پايگاه داده جديد ديگری اضافه k+1امي  مجموعه آيتمهای اين تراکنش به همراه تمTIDسپس 

 Ĉk+1  →مي کنیم،                                        پايگاه داده جديد     

 و اين کار را به ازای تمامي تراکنشها تکرار مي کنیم. 

http://www.collegeprozheh.ir/


www.collegeprozheh.ir 

 

 

 (تهي نباشد ادامه مي دهیم. Ĉkعملیات بالا را زماني که پايگاه داده جديد ايجاد شده )

 

 

   : partitionالگوريتم 

 

برای بدست آوردن مجموعه آيتمهای بزرگ از دو  (Savasere &Navathe & Omiecinski,1995  (الگوريتم اين 

قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول اين الگوريتم پايگاه داده را به چندين بخش مجزا از نظر منطقي تقسیم مي کند 

محلي که برای هر بخش در نظر   minsupp هً مجموعه آيتمهای بزرگ محلي )مجموعه آيتمهايي که تعداد تکرار آنها از وهم

 گرفته شده بیشتر است( برای هر بخش بطور مجزا تولید مي شود .

کل پايگاه داده  سپس در انتهای مرحله يك ، همه مجموعه اقلام بزرگ در هر بخش باهم مجموعه اقلام بزرگ بالقوه در سطح

( در کل Σ(. درقسمت دوم، پوشش )تعداد تکرار ( هر مجموعه آيتم در مجموعه اقلام بالقوه )Σرا تشکیل مي دهند )مجموعه 

 پايگاه داده شمارش مي شود و مجموعه اقلام بزرگ واقعي محاسبه مي شوند .

 کلي برای کل پايگاه داده نیز داريم. minsuppمحلي در نظر گرفته مي شود و يك  minsuppتوجه: برای هر بخش يك 

 نحوه تولید مجموعه اقلام بزرگ در هر بخش به صورت زير است:

 

 

مي  aکه شامل آيتم  DBتراکنش هايي در بخش مربوطه از  ID) آيتم ها ( ،  Iدر مجموعه  aابتدا به ازای هر آيتم  -0

 باشند را مشخص مي کنیم.

  

     0t(a)={100,300}بخش                       t(a)={400,500,601}  2بخش                         

 

، ابتدا مجموعه اقلام يك عضوی بزرگ را ايجاد مي کنیم . سپس از روی آنها مجموعه اقلام  aprioriسپس همانند الگوريتم 

 …بزرگ دو عضوی را ايجاد میکنیم و 

 )تعداد وقوع ( هر مجموعه آيتم مثل  با اين تفاوت که در اين الگوريتم برای محاسبه پوشش

                                          A={i1,i3,i5}                       i1,i3,i5  I 

 IDمجموعه  t(x)(، که  DBرا مي شماريم )به جای خواندن دوبارهt(A)=t(i1)t(i3)t(i5) تعداد اعضای مجموعه   

 است )در همان بخش(. xتراکنش های شامل 
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محلي  minsuppبزرگتر از  DBپس از اينکه تمام مجموعه اقلام بزرگ)مجموعه اقلامي که تعداد تکرار آنها در اين بخش از 

 است ( را بدست آورديم همین کار را برای بخش های ديگر تکرار مي کنیم .

 ايجاد مي شود: به صورت زير  بنامیم، مجموعه   iرا ،  iدر صورتیکه مجموعه اقلام بزرگ  برای بخش 

=12…n                                                                           

شامل مجموعه اقلام بزرگ بالقوه است .اکنون يك بار ديگر پايگاه داده را مي خوانیم وپوشش هر کدام از Σ حال مجموعه 

 مي کنیم.مجموعه اقلام کانديد را در کل پايگاه داده مشخص 

 م بزرگ است.                                                         اقلا،عمومي بزرگتر باشد .يك مجموعه minsupاز Aدر صورتیکه پوشش  

 

 

 تعداد بخش ها در پايگاه به گونه ای تعیین شده که هر بخش به همراه ساختمان داده های مورد نیاز در حافظه جای گیرد .

 

 : MaxEclat,Eclatالگوريتم های  

 

)مجموعه اقلام  Iمتعلق  aiبه ازای هر  t(ai)ابتدا مجموعه partitionنیز همانند  (Zaki,1997)در اين الگوريتم ها     

 هستند.(  aiشناسه تراکنشهايي را دارد که شامل   t(ai)کلي(تولید مي شود.)

برای محاسبه پوشش  A={a1,a2,a3}عضوی( مثل  k-1جموعه های عضوی )از م kولذا پس از ايجاد هر مجموعه آيتم 

A   در پايگاه داده تعداد اعضای مجموعه∩ t(a2) ∩ t(a3)   t(A)=t(a1) .را شمارش مي کنیم 

با توجه به اينکه تعداد مقادير میاني با انجام اين کار )اشتراك ها( بسیار زياد مي شود، فضای حافظه اصلي جوابگو نیست و لذا 

 راه حل زير ارائه شد.

با توجه به تعاريف رياضي، مجموعه تمام زير مجموعه های يك مجموعه )مجموعه تواني( ، يك شبکه را تشکیل میدهند.اين 

الگوريتم ، اين شبکه را به چندين زير شبکه تقسیم میکند و برای هر زير شبکه بطور مجزا مجموعه آيتمهای بزرگ را تولید 

 .  رت ساختمان داده های هر زير شبکه به راحتي در حافظه اصلي جای مي گیردمي کند. در اين صو
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شروع مي شوند. به نودهايي  Aرا مشاهده مي کنیم که شامل اعضايي است که با  [A]در شکل زير ، زير شبکه مربوط به آيتم 

 ها مي گويیم. ’اتم’در ارتباطند  [A]با  که مستقیما

 

 

 

( ويا بالا به پايین را برای  partition,aprioriداشتن اتمهای مربوطه میتوان استراتژيهای پايین به بالا )درهرزيرشبکه با 

 جستجوی مجموعه اقلام بزرگ بکار برد.)در شکل جستجوی پايین به بالا را مشاهده مي کنیم(.
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S  در الگوريتم فوق مجموعه اتمهای زير شبکه است وF هايي است و مجموعه اقلام بزرگ ن    Ti مجموعه اقلام بزرگ جديد

 هستند.)يك سطح بالاتر(.

 

در روش بالا به پايین در هر زير شبکه از بزرگترين مجموعه آيتم در آن زيرشبکه شروع مي کنیم و به سمت اتمها پیش مي 

وند زيرا مطابق قضیه قبلي رويم. هر گاه يك نود مجموعه قلم بزرگ  را مشخص کند ديگر برای آن نود فرزندانش چك نمي ش

 . هايش مجموعه اتم های بزرگ هستند )زير مجموعه های بزرگ هم بزرگند(، تمام زير مجموعه

 
 

 

که ترکیب دو روش بالا به پايین و پايین به بالا مي باشد   hybridبجز روش بالا به پايین و پايین به بالا روش ديگری به نام 

 در شکل زير نشان داديم. نیز وجود دارد که اين روش را
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ترکیب میشود  (AT)مجموعه آيتم بزرگ باشد با عنصر اتم بعدی (ACW)اگرACW) .ترکیب مي شوند) ACو AWابتدا

ترکیب میشود و تشکیل  (AD)را ايجاد مي کند.دوباره اگر اين مجموعه آيتم بزرگ باشد با اتم بعدی (ACTW)و

(ACDTW) موعه آيتم بزرگ نیست مجموعه آيتم قبلي را مي دهد و چون اين مج(ACTW)  يك مجموعه آيتم

maximal  .است 

 S2به ازای  اولین عضو    S2 ,بنامیم و بقیه اتم ها را S1حال اگر مجموعه تمام اتم هايي که دراين مرحله شرکت داشتند را 

ت مي اوريم و برای آنها جستجوی پايین به بالا را ترکیب کرده و اتم های جديد را به دس  S1را با تمام اتم های  ai,aiمثل   

خارج میشود .حال دوباره  S2رفته و از  S1هم به  aiتکرار مي کنیم و مجموعه آيتم های بزرگ را به دست مي آوريم .سپس 

پايین به  و فراخواني جستجو S1با اتم های  S2کارهای قبل را تکرار مي کنیم.)ترکیب اولین عنصر S2به ازای اولین عنصر 

 بالا برای آنها(
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 با توجه به استراتژيهای بالا الگوريتم های زير را داريم:

Eclat.روش پايین به بالا را برای هر زير شبکه اعمال مي کند : 

Maxeclat  روش ترکیب :hybrid .را برای هرزير شبکه اعمال مي کند 

 

 

 : trieالگوريتم با ساختار 

برای تولید مجموعه اقلام   trieاز يك ساختار داده بنام  (Amir & Feldman & Kashi,1998)در اين الگوريتم    

کنیم.)  بزرگ استفاده مي کنیم . به کار گیری اين ساختارها  ما را قادر مي سازد تا مجموعه اقلام بزرگ را به طور کارا تولید

 (های بسیار کوچك minsuppحتي با وجود 

 

شروع مي  trieابتدا از ريشه درخت  trieرا در نظر بگیريد برای افزودن اين رشته به درخت  S=S[1]...S [n]رشته      

 بینیم آيا يالي از ,و نگاه مي کنیم  (current-node= root)کنیم 

current-node  چسپ با برS [1] . وجود دارد يا خیر 

سپس دوباره اعمال  current node)نود فرزند= (و  از طريق آن يال به نود فرزند مي رويم , اگر چنین يالي وجود داشت

 تکرار مي کنیم. (S[2])جديد و کاراکتر بعدی  current-nodeبالا را برای 
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ايجاد مي کنیم    current-nodeاز   S[1]يالي با برچسب  , وجود نداشت (  S[1]در غیر اين صورت ) يالي با بر چسب 

 مرحله بعدی است .   current-node ,و فرزند ايجاد شده از طريق اين يال 

 جديد تکرار کنیم .   current-nodeو   S[2]حال بايد کار را برای 

-currentو   S[n]در صورتیکه تمام رشته را چك کرديم و کار را برای  ,اين کار را آنقدر تکرارکنیم تا رشته تمام شود

node مربو طه اش چك کرديم شمارنده مربوط به نود فرزند ( Current نود آخر از طريق يالS[n]  رامي افزايیم  ). 

 

 الگوريتم مربوطه:

 

را به   Tتمام زير مجموعه های  T, در اين الگوريتم فقط يك دور پايگاه داده را مي خوانیم و به ازای هر تراکنش مثل      

 مي افزايیم .   (trie)درخت 

 trieيکي يکي به درخت  {1},{2},{5},{1,2},{1,5},{2,5},{1,2,5}زير مجموعه های   {1,2,5}مثلا برای 

 افزوده مي شوند.

 تعداد وقوع مجموعه آيتم نود مربوطه را در بر دارد. (trie)در نهايت شمارنده مربوطه به هر نود در درخت 

 

نگامي که طول اين الگوريتم برای حالات خاصي که طول هر تراکنش بسیار کم است در نظر گرفته شده است و در ه:نکته 

 مي توان نتیجه گرفت که طول مجموعه اقلام بزرگ نیز از يك حدی , تراکنش ها کم باشد

عضوی را تولید وبه درخت اضافه مي  Mتا  0لذا برای هر تراکنش فقط زير مجموعه های ,( بیشتر نخواهد بود M) طول  

 .کنیم

 

 : fp-growالگوريتم 

 

 با استفاده از ساختاری فشرده به نام (Han &Pei &Yin,2000)در اين الگوريتم      

 frequent pattern tree(fp-tree)  کل فضای پايگاه داده را به فضای کمي در حافظه اصلي نگاشت مي کنیم و موقع

پايگاه  استفاده مي کنیم.به اين ترتیب زمان ناشي از خواندن  fp- treeشمردن پوشش مجموعه آيتم ها درپايگاه داده از 

 در دفعات کاهش مي يابد. (DB)اده د

 

 تعريف:

است و يك مجموعه از زير درخت های پیشوندی آيتم به عنوان  nullيك درخت است که ريشه آن  fp- treeيك  _0

 يك جدول سرايند آيتم های بزرگ هم وجود دارد. ,فرزندان ريشه هستند
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 شامل سه مولفه است: fp- tree هر نود در درخت  _2

 آيتم: آ يتمي که نود مشخص مي کند.الف: نام 

 که شامل بخشي  از شاخه درخت از ريشه تا آن نود هستند. ,ب: تعداد : تعداد تراکنش در پايگاه داده

 دارد. nullيا مقدار ,: اشاره گری به نود بعدی در درخت که شامل همین آيتم است  linkج: 

 :هر ورودی در جدول سرايند از دو فیلد تشکیل شده _ 3

 نام آيتم              -0

 اشاره گری به اولین نود حامل آيتم -2     

 
 : fp- treeساخت 

 

مشخص ابتدا يك دور پايگاه داده را مي خوانیم تا پوشش هر آيتم  ,ازپايگاه داده   fp treeبرای ساخت      

 (Supp (a)) . . شود

)پوشش(   suppابتدا بر اساس  ,مجموعه آيتم های آن تراکنش را , fp treeت سپس قبل از افزودن هر تراکنش به درخ

 مرتب مي کنیم و سپس به درخت مي افزايیم.

 

 

 

 :  fp- treeالگوريتم ساخت 

 

(ورودی : يك پايگاه داده شامل تراکنش ها و يك حد مینیمم برای پوشش       ( 

 بوطه.مر fp treeخروجي : درخت      

 الگوريتم :

شامل آيتم های بزرگ) با تکرار کافي در پايگاه داده( و پوشش هر يك را بدست  Fيکبار پايگاه داده را بخوانید.مجموعه  -0 

 بنامید. Lو  مرتب کنید Fآوريد.سپس 

 :به ترتیب زير عمل کنید , بگذاريد و برای هر تراکنش در پايگاه داده nullرا fp-tree (T)ريشه  _2

مرتب کنید) به ترتیب پوشش( فرض کنید  Lابتدا آيتم های بزرگ در تراکنش را انتخاب نمايید و مطابق مجموعه 

اولین آيتم در اين مجموعه است و  pکه  [p|P]حاصل از اين تراکنش به صورت   مجموعه آيتم های بزرگ مرتب شده

P  تابع ,بقیه آيتم هاست  insert tree ( [p|P] ,T) خواني کنیدرا فرا. 

 دارد که  Nفرزندی مثل  Tاين تابع به شکل زير کار میکند که اگر 
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 N.itemname=p.itemname   آنگاه شمارنده(count)    نودN  يکي افزايش مي يابد و گرنه يك نود جديدN  مي

 سازيم و شما رنده آن را يك مي کنیم .

Link  پدربرای اين نود بهT  اشاره مي کندوnode-link اين نود به نودی با همین item-name      

 را فراخواني کنید. insert-tree(P,N)تهي نیست  Pدر همین درخت اشاره مي کندو اگر  

نیز آدرس اولین  header tableرسم شده است و  2برای جدول  fp treeشکل صفحه  بعد مثالي را نشان مي دهد که  

 . نود را برای هر آيتم بزرگ را دارد

 

 گوی شرطي:ال

را در نظر بگیريد.مطابق شکل شاخه های  پیشوند  pبرای روشن مفهوم فوق )الگوی شرطي( شکل را در نظر بگیريد.آيتم      

به اين معني که مجموعه آيتم های  <c:1,b:1> .و زير شاخه <f:4,c:3,a:3,m:2> در درخت عبارتند از pهای 

 که به اين دو الگوی های شرطي میگويیم. <c:1,b:1>,<f:2,c:2,a:2,m:2> پیشوندی در پايگاه داده عبارتند از

 

 

 الف
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  Fp-tree : شرطي 

 

 درست کنیم و نود مربوط به  آيتم هايي که تعداد تکرار کمتر از   fp-treeاز نو يك  ,در صورتیکه با الگوهای شرطي   

که  (نمايش داده مي شود  (fp-tree|p)شرطي نامیده میشود.و به صورت  fp-treeدرخت حاصل  ,را حذف کنیم دارند 

p )آيتم مربوطه است 

(fp-tree|m) زير مشخص است. در شکل 
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 : fp-treeالگوريتم ايجاد مجموعه آيتم های بزرگ بوسیله درخت 

 

 کارهای زير را تکرار مي کنیم : {a} بزرگ مثلروش کار به اين صورت است که ابتدا به ازای هر آيتم      

0-     temp =λ   

 . را به مجموعه آيتم های بزرگ اضافه کن atemp , اگر -2

T1=(fp-tree|a) را در درخت ايجاد میکنیم و (temp=a). 

 
 

 در صورتیکه  'aمثل fp-tree به ازای هرآيتم بزرگ دراين   (T1)جديدfp-tree دوباره درداخل اين 

 T2 به مجموعه آيتم های بزرگ اضافه مي شودو دوباره همین کار را برای ) ' temp,   {a{(T1)تکراردردرخت 

=(T1|a' حاصل از درخت T1 .تکرار مي کنیم 

 ('temp=a'  temp برابرست با : ('T1|a)قبل از فراخواني تابع  temp )مقدار 

 
 
 
 

 

 : وريتم برداریالگ
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شود. اين ساختار فقط يکبار در برای هر آيتم يك بردار مشخصات )ويژگي( فشرده به همراه يك رکورد ويژگي ساخته مي

از  ,محاسبه هر مجموعه آيتم  شود. سپس برای پوشششود، ساخته ميهنگامي که پايگاه داده برای اولین بار خوانده مي

 داده ( استفاده میشود.بردارهای فوق) به جای پايگاه 

 باشد.لذا  دسترسي مجدد به پايگاه داده اولیه  نیازی نیست و محاسبات نیز بسیار سريعتر از الگوريتمهای قبل مي

 

 الگوريتم ارائه شده:   

 

نکه و ذخیره آنها در يك بردار فشرده است. پس از اي 0های مشخص شدههای آيتمی اين روش، استخراج ويژگيايده       

بردار فشرده اين آيتمها ساخته شود همه محاسبات برای مشخص شدن پوشش )تعداد تکرار در پايگاه داده( هر مجموعه آيتم 

 گیرد بجای دسترسي مجدد به پايگاه داده.بین بردارها صورت مي ANDاز طريق عملیا ت 

خ داده است(ها رکند که اين آيتم در کدام تراکنشی يك آيتم مشخص مي)بردار فشرده  

 :feature DBو   Support DBدو پايگاه داده داريم بنامهای  (Tseng,2000)در الگوريتم

feature DB   :کند. )هرخانه آن بردار مربوط به يك آيتم است(ها را مشخص ميبردارهای مربوط به آيتم 

Support DB.پوشش هر آيتم را در بر دارد : 

IIT)که  ITبر کشف قوانین وابستگي بین آيتمهای  هنگامي که کاربر يك تقاضا مبتني  با حداقل پوشش )minsupp  و

 ,  feature   DB     آيا   , کنیم ببینیممي دهد، در اين روش ابتدا چك مي minconfحداقل درجه اطمینان 

Support DB سازد. ساختيوجود دارند يا نه در صورتیکه وجود نداشته باشند آن ها را م feature DB  ,  Support 

DB  ،احتیاج به يك دور خواندن کل پايگاه داده دارد.در طول خواندن پايگاه دادهFeature DB  ،Support DB  برای

ساخته شدند در  ,Feature DB Support DBشود. پس از اينکه آيتمهای مشخص شده توسط کاربر نیز ساخته مي

 مي گیرند.قرار  ديسك

 بجای خواندن کل پايگاه داده.  ,مشخص کنیم Support DBرا نیز با دسترسي مستقیم به  1L,ا لذ

 شود.به سرعت انجام مي AND، بردار هر مجموعه آيتم مورد نیاز نیز با عملیات  1Lپس از مشخص شدن 

1) IF (SupportDB is empty) 
Scan the database to build SupportDB and determine 1L , and build Feature 

DB for interested items;  

    ELSE 
Retrieve SupportDB and determine 1L  and build FeatureDB for non-existent 

items; 

                                                 
  آیتم هایی که توسط کاربر مشخص می شود.1-
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2) k=2 

3) Generate candidate large itemset kC from 1kL ; 

4) IF kC  is not empty 

Optain the count for each itemset in   kC by bitwise AND operators on the  

items' feature vectors and get kL ; 

;1 kk  

go to step 3; 

5) Answer= union of all kL ;  

 

 

 به صورت زير است: dبرای آيتم  ivمرحله ساخت بردار      

 jی ك تراکنش با شناسهدر ي dيك بردار است به طول تعداد تراکنشهای پايگاه داده. در صورتیکه آيتم  ivبردار

][1باشد jvi0در غیر اينصورت][ jvi 1تا 1ها در پايگاه داده از . )فرض بر اين است که شناسه- n طول پايگاه داده" 

 :داريم ,رخ دهد 10,5,4عضوی فقط در رکوردهای  10ی در يك پايگاه داده aاست( مثلاً اگرآيتم 

 
av 

 
 

 

},,...,{مشخص کردن بردار هر مجموعه آيتم مثل  به اين ترتیب با داشتن بردار هر آيتم برای 21 niiiX  : داريم 

niiix andVandVVV ...
21

   

 

 بديهي است که تعداد 0 ها در بردار هر مجموعه آيتم برابر پوشش آن مجموعه آيتم است.

شوند.های بزرگ تولید ميبه اين ترتیب تمام مجموعه آيتم  

توان در کنند. برای رفع اين مشکل ميواضح است که در يك بردار مقادير زيادی صفر وجود دارد که فضای زيادی را اشغال مي

 شمارنده ذخیره کنیم. با  indexِو در يك  پشت سر هم وجود داشت تعداد آنها را بشماريم 0( 8صورتیکه چندين )بیشتر از 

 رسد.ذخیره بردار هر آيتم دسترسي به پايگاه داده به حداقل مي

يك راه حل ديگر اينست که برای هر آيتم فقط شماره رکوردهايي را که آيتم در آنها رخ داده را ذخیره کنیم يعني به عنوان 

 رخ داده بردار آن به شکل زير است:   220,201,100در رکوردهای شماره   aمثال اگر آيتم 

220,201,100aV 
 به شکل زير است:  xVبردار  Xدر اينصورت برای هر مجموعه آيتم

},...,,{ 21 miiiX  

miiix VVVV  ...
21

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
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)(ساخت و هرس کردن مجموعه آيتمهای کانديد بزرگ kC 1زاkL   همانند الگوريتمApriori است با اين تفاوت که برای

 دهیم.        يا اشتراك انجام مي  AND   شمارش پوشش هر مجموعه آيتم اين کار از طريق عملیات

 زنیم.پايگاه داده را در ابتدای کار يك دور مي ,ی بردارهای هر آيتمو تنها برای محاسبه

 

 

 

 

 

 

 : الگوريتم جديد برای پايگاه داده های پويا يك 

 

 

 پويايي پايگاه داده را از دو جنبه مي توان بررسي کرد :     

 

 هنگامي که داده ها تغییر کنند )يك رکورد تغییر کند( يا داده ها از پايگاه داده حذف شوند . .0

 هنگامي که داده ای ) رکورد جديد ( به پايگاه داده اضافه شود . .2

کاوی که با نوع اول از پويايي پايگاه داده تطابق دارد را داده کاوی کاهشي و داده کاوی که با نوع دوم پويايي تطابق دارد داده 

 را داده کاوی افزايشي مي نامیم. 

از نوع الگوريتم کاهشي است . يعني ورودی را بررسي میکنیم که میخواهیم داده   (    (Zhang &Etal,2003    الگوريتم

اوی را در يك پايگاه داده که داده هايش دائما حذف  شده و يا تغییر کرده اند انجام میدهیم و قاعدتا انتظار داريم که ک

الگوريتم در فواصل مختلف زماني که پايگاه داده مورد تغییر )يا حذف(  قرار مي گیرد با بکارگیری الگوهای حاصل از داده 

 وردار باشد .کاوی قبلي از هزينه زماني خوبي برخ

متاسفانه تحقیقي در مورد کشف قوانین وابستگي هنگامي که داده ها از پايگاه داده حذف مي شوند صـورت نگرفتـه اسـت . در 

 حالیکه حذف ،يکي از عملیات اساسي در پايگاه داده است .

لگوها از اول بکار گیرد که ايـن کـار بسـیار پـر لذا کاربر بايد دوباره الگوريتم داده کاوی را برای پايگاه داده جديد با تولید تمام ا

 هزينه است .

 
 نگهداری قوانین وابستگي :

 

حذف  DBنیز يك مجموعه داده باشد که تصادفا از  dbپايگاه داده اصلي )قبل ار تغییر( باشد ،  DBفرض کنید     

 بقیه پايگاه داده ی اصلي باشد . DB-dbمیشوند و 
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 |DB|  ،|db|  و|DB-db|  ترتیب اندازه ی پايگاه داده اصلي ، پايگاه داده ی حذف شده و پايگاه داده ی حاصل از به

 حداقل پوشش تعیین شده توسط کاربر باشد . S0باشد . همچنین فرض کنید  DBحذف داده ها از 

 L  ،L'  وL"  مجموعه ی مجموعه آيتمهای بزرگ درDB   ،db  وDB-db  مي باشد . فرض کنید که مجموعهL  و

 پوشش هر مجموعه آيتم بزرگ در آن مشخص است . 

ماني برخي از داده ها ی غیر مفید از پايگاه داده اصلي حذف مي شوند و پايگاه داده ی حذف شده ی زبعد از يك دوره 

db . را تشکیل میدهند 

 ≤ست اگريك مجموعه آيتم بزرگ ا  Supp X   .Xموجود باشد با پوشش  Xفرض کنید يك مجموعه آيتم مثل  

minSupp Supp 

 . ( بزرگ نباشدDB-dbمیتواند در پايگاه داده جديد ) Xبنابراين يك مجموعه آيتم مثل 

 
 الگوريتم کاهشي :

 

)حداقل پوشش( ، مجموعه آيتمهای بزرگ در  S0( و DBمجموعه آيتمهای بزرگ (  Lدر اين الگوريتم با داشتن      

 قرار میدهیم ، بدست مي آوريم . "L( را که در DB-dbپايگاه داده ی جديد )

 اين الگوريتم به شکل زير آمده است :

 

Compute S' ;  /* S' is explained later in this section and also in Section 4.1. */ 
 

Mine db with minimum support S' and put the frequent itemsets into L' ; 
 

For each itemset in L do  
 For each itemset in L' do  
              Identify the frequent itemsets in DB-db, eliminate them             from L' and 
store to L" ; 
Return L"; 
End procedure ; 

 

 است . m<1>0که  S' = m.S0مقادير مختلفي وجود دارد . بطور کلي  'Sدر اين الگوريتم برای 

 يك مساله قابل بحث و تحقیق است .  mمشخص شدن 

 

 نتیجه گیری:

کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسي است که اين دانـش مـي توانـد شـکلهای گونـاگوني ,هدف اصلي از داده کاوی 

داسته باشد . دانش استخراج شده مي تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف اين الگوها منجر به شناخت 
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همانطور که ديديـد در سیستم نیز مي شود . الگوهای استخراجي عموما بیانگر روابط بین ويژگیهای سیستم هستند. بهتر 

مـورد بررسـي قـرار داديـم. از بـین  ,اين تحقیق ما الگوريتم های مختلف برای کشف قوا نین وابسـتگي در پايگـاه داده را

 مهمترين الگوريتم ها مي باشند. از Vector,Partition,Aprioriالگوريتم های گفته شده 

 نیز در موارد خاص بسیار کارا هستند. trie,fp-growالگوريتم های 

در تمام الگوريتم های بحث شده پوشش حداقل ثابت بوده و فقط يك مقدار به عنـوان پوشـش حـداقل داشـتیم.الگوريتم 

در نظر مي گیريم نیـز طراحـي شـده ,برای مواقعي که برای هر آيتم يك پوشش حداقل (Lee &Hong,2005)هايي

 خودداری کرديم. جااست که از گنجاندن آنها در اين

به ازای هر مشتری علاوه بر اجنـاس خريـداری شـده تعـداد هـر  ,همچنین الگوريتم هايي برای مواردی که در پايگاه داده

 موجود مي باشد. ,جنس را هم داريم 

 طراحي شده است . ,قوانین وابستگي در پايگاه دادهاخیرا نیز الگوريتم های فازی نیز برای کشف 
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 اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از اينترنت تهیه شده است .کلید واژه های مورد استفاده عبارتند از :

Data Mining , Graph Data Base , Graph Search Algorithms 

سايتهايي که با کلید واژه های فوق نمايش داده مي شوند تعداد نسبتا زيادی را تشکیل مي دهند  پس از مطالعه سايتها 

 سايتهای زير قابل استفاده تشخیص داده شدند و مورد استفاده قرار گرفتند :,

 

citeseer.nj.nec.com/gting94graphdb.html  صفحه ابتدايي :GraphDB  است که نحوه پیاده سازی گراف

 در بانك اطلاعاتي را توضیح مي دهد .

 db.cs.sfu.ca/DBMiner:  سايتي است حاوی اطلاعاتي در مورد معماری نرم افزار داده کاوی و نمونه يك 

 ه کاوی را انجام مي دهد .نرم افزارتولید شده در اين زمینه که بر روی انبار داده عمل داد

 db.cs.sfu.ca/GeoMiner:  . سايتي است حاوی اطلاعاتي در مورد داده کاوی و يك پروژه در زمینه داده کاوی فضايي 

www.mecani.org:  .سايتي است حاوی اطلاعاتي در مورد بانکهای اطلاعاتي 

www.sigmod.com:   رابطه ای و فضايي. سايتي است حاوی اطلاعاتي در مورد داده کاوی از بانکهای 

ftp.fas.sfu.ca  است . : اين سايت حاوی معماری و الگوريتمهای متعددی برای سیستمهای داده کاوی 

   در میان بگذاريد .نیز   emailمي توانید  با اين  را  Data Mining هرگونه سوال در زمینه

agency.com-modeling-training@the 
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