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 چکیده 

در دهشد.  ، مشورد تلییشق اشرار مشی    دانش   و استخراج کشف برایرا  هدادحجیم  هایمجموعهو  هاپایگاهکاوی، داده

 هشایی دادهتبدیق چنین  بهو نیاز  ترسی گسترده به مقادیر بسیار زیاد دادهدسبا توجه به ، کاویداده های اخیرسال

و اطالعات  .توجه زیادی را به خود جیب کرده است ،در صنعت اطالعات و در کق جامعه ،به اطالعات و دان  مفید

حفظ مششتری، کنتشرل    ،زیه و تلییق بازار، تشخیص تقیبتج نظیرهای کاربردی تواند برای برنامهمی حاصقدان  

 تجشاری گیرندگان برای تصمیم کاویهای دادهیکی از مشهورترین تکنیک .استفاده شود و ... تولید و اکتشاف عیمی

پیدا کاوی ارار دارد. در ایب داده کشف اوانین وابستگیست. ا 1وابستگیستخراج اوانین های بزرگ اداده در پایگاه

 است.  فرآیند اصیی در یافتن اانون وابستگی ،تکراریهای کردن مجموعه داده

ئه شده اراها مقاله تعدادی از آن نکه در ای وجود دارند تکراریالگوهای پیدا کردن  برایهای بسیار زیادی الگوریتم

از جمیشه   هشای دیگشر  وشر .هشای مکشرر هسشتند   ی یشافتن آیشتم  ها براترین روشمتداول FP-treeو  Apriori .است

SETM ،AIS، TID Apriori  2وFCTM-TR باشند. میApriori  بشا تعشداد بیششتری از    با استفاده از تولید کاندیدا

هشای  پیشدا کشردن آیشتم    بشرای  FP-treeکنشد.  پیشدا مشی   تکراری آیتمای اابق مالحظهتعداد های پایگاه داده، اسکن

ی ارهبا ایجاد یکب TR-FCTMند. روش کاز دو اسکن پایگاه داده بدون استفاده از تولید کاندید استفاده می تکراری

کنشد.  را پیشدا مشی   تکشراری هشای  جدول شمارش تکرار با یک اسکن پایگشاه داده، آیشتم   قیشکتها به منظور کاندید

 دارد.  FP-treeو  Aprioriعمیکرد بهتری نسبت به  TR-FCTMکه الگوریتم  دهدمینشان  هابررسی

 های کلیدیواژه

  .پایگاه داده بزرگ، تولید کاندیدااالم تکراری،  اانون وابستگی، کاوی،داده 

   مقدمه -1

نمایی در تولید و کنترل اطالعات الکترونیک به  کامپیوتری، پیشرفتی کارهای های اخیر با بیشتر شدندر سال

وجود آمده است. هر سازمان یا شرکتی به این نتیجه رسیده است که اطالعشات بشه دسشت آمشده در طشی سشالیان       

ی بسیاری در این مقادیر بسشیار زیشاد داده وجشود    متوالی یک مزیت استراتژیک با اهمیت است و نتایج مفید بالقوه

 .[1] ها هستیمهایی برای استخراج اطالعات ارزشمند از این مجموعه دادهنیازمند تکنیک دارند. از این رو

هشا  گروهشی از روش کشاوی  دادهد. ینمافراهم می مفیدپنهان پیدا کردن اطالعات  برایهایی را تکنیک کاویداده

ی بشزرگ اسشت کشه    هشای داده ایگشاه پ دربرای یافتن خودکار و کارآمد الگوهای معتبر، جدید، ارزشمند و اابق فهم 

گیشری، اسشتراتژی   اخیراً به خاطر کاربرد آن در چندین زمینه مانند تصمیم .[2]و [1]پی  از این ناشناخته بودند 

 .[3]متخصصین و ملققین ارار گرفته استهای ااتصادی، بسیار مورد توجه بینیو پی  بازار

                                                 
1 Association rule 
2 Transaction Reduction-Frequency Count Table Method 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 کشاوی تقسیم کشرد. داده  2پیشگویانه و 1های توصیفیتکنیک صورت کیی بهتوان بهرا می کاویداده هایتکنیک

ها در یک پایگشاه داده  ها مشخصات ضروری یا خواص مشترک دادهشود که در آنهایی اطالق میتوصیفی به روش

، وابسشته و  طبقشه بنشدی ششده   هشای  های توصیفی شامق وظایفی مانند اسشتخراج داده شوند. تکنیکنشان داده می

 رایهشای ورودی بش  کشه از اسشتنتاج داده   هایی هسشتند ی پیشگویانه آنهای استخراج دادهروش. [4] تکراری است

هشای پیششگویانه اسشتخراج    تکنیک .[5] نمایندجالب و مفید استفاده می هایدستیابی به دان  پنهان و پیشگویی

هشای تلقیقشاتی   ها یشا چشال   موضوع. [4] هستند معیار بندی، رگرسیون و انلرافداده شامق وظایفی مانند دسته

شناسشی اسشتخراج داده، واکشن  کشاربر و تنشوع داده. از ایشن رو       کییدی در استخراج داده عبارتند از: کارآیی، روش

و زمشان اجشرای    و اابق تعمیم به یشک پایگشاه داده  بوده ها باید کارآمد شناسیاستخراج داده و اسیوب هایالگوریتم

 .[5]مربوط به آن باشند
 .ششده اسشت   انجشام تلقیقات بسیاری در راستای توسعه دادن روشی کارآمد برای پیدا کردن الگوهای تکشراری  

هشا بشرای   ورترین روشمشه FP-tree ،[7]و  Apriori [6]ها، در میان این روش.  [10]و [9] ، [8]، [7]، [6]، [3]

و زمشان ملاسشباتی کمتشری     تراتژی و ساختار الگشوریتم متفشاوت  از اس FP-treeهای مکرر هستند. پیدا کردن آیتم

نیز به منظور  TR-FCTM [11]کند. روش های تکراری استفاده میبرای پیدا کردن آیتم Aprioriنسبت به روش 

 ایشن  تعشدادی از  معرفشی ششده اسشت.    FP-Treeتشری نسشبت بشه    های مکرر با زمان ملاسباتی کمپیدا کردن آیتم

 ه است.دهای بعد معرفی شبخ  ها درالگوریتم

 

 وابستگی  نانوراج قاستخ -2

ز زمان ارائه ششدن  ا[4].  های توصیفی استخراج داده استاستخراج اانون وابستگی یکی از مشهورترین تکنیک

، استخراج اانون وابستگی به یکی از وظایف اصیی استخراج داده مبشدل ششده اسشت و توجشه اابشق      [6] مفهوماین 

این روش، روشی مناسشب بشرای پیشدا     .[8] جیب کرده استای را در میان ملققین و متخصصین به خود مالحظه

 :(1رابطه ) های داده بزرگ است. برای مثالها در پایگاهکردن اانون وابستگی میان متغیر
 

(1) For each x:persons,   buys (x ,"bread")   →   buys (x ,"butter") 

 

را خریشداری   yآیشتم   xکنشد ششخص   بینی است که بیشان مشی  یک پی  buys (x, y)یک متغیر و  xکه در آن، 

بیششتر   .[9] خرنشد خرند، کره نیز مشی باالیی از افرادی که نان میکند که درصد کرده است. این اانون مشخص می

  .[10] و [6] اندها بر اساس الگوریتم متداول استخراج اانون وابستگی ساخته شدهالگوریتم

 :دنموبه صورت زیر تعریف  تواناج اانون وابستگی را میاستخر

ششود.  مجموعه آیتم نامیده مشی  Iزیرمجموعه از ها است. هر ای از آیتممجموعه  n,i…,2,i1i { = I { فرض کنید 

. اسشت   Iای اززیرمجموعشه  وها ای از آیتممجموعه Tها باشد. هر تراکن  ای از تراکن مجموعه Dفرض کنید که 

فعالیت اانون استخراج وابستگی  ،دارد. با استفاده از دو روش آماری TIDی منلصر به فرد هر تراکن  یک شناسه

را بر اساس کمتشرین   تکراریی هادر ابتدا، مجموعه داده .]2[ 4و اطمینان 3شود که عبارتند از پشتیبانینترل میک

های تکشراری  پیدا کردن اوانین وابستگی میان آیتم برایکند. سپس، کمترین اطمینان تعداد پشتیبان مشخص می

                                                 
1 Descriptive  
2 Predictive  
3 Support  
4 Confidence  
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های یافتن مجموعه آیتم ،مرحیه اول :استدو مرحیه  شامقکیی استخراج اوانین وابستگی  طورشود. بهاستفاده می

 .[12]تکراری هایدادهتولید اوانین وابستگی اوی از مجموعه  ،مرحیه دوم و تکراری

را هشای تکشراری   ت که مجموعشه داده اس های اصیی در استخراج وابستگیهای تکراری مرحیهمجموعهاستخراج 

. کشاوی اسشت  هشای داده ی ضروری در بسیاری از روشکند. این یک مرحیهمشخص می پایگاه داده یهاراکن تدر 

 .اندهای تکراری پیشنهاد شدههای بسیاری به منظور شناسایی مجموعه دادهلگوریتما

  AIS الگوریتم -3
 .کنشد ها را اسکن مشی در طول هر گذر، تمام تراکن  .کنددر کق پایگاه داده ایجاد می چند گذر AIS الگوریتم

رگ یا بز ،ها در پایگاه دادهکدام یک از آن کندکند و تعیین میرا شمارش می های مجزاآیتممجموعه اول،  گذردر 

پشس   .دنش یابهای کاندید گسترش میآیتم زرگ از هر گذر برای تولید مجموعههای بآیتم مجموعه .هستند یتکرار

 .دنششو این تراکن  تعیین مشی  هایآیتمگذر ابیی و  های بزرگآیتمبین  مشترک هایمیتآاز اسکن یک تراکن ، 
یشک پایگشاه    یهشا تشراکن  ی بزرگ در هاآیتممجموعه منتشر شده برای تولید تمام اولین الگوریتم  AIS الگوریتم

 ها بود. پشتیبانی درخواست وهای الزم برای پردازش های داده با اابییتپایگاه بهبود بر تمرکز آن .[10] بودداده 

 اسشتفاده تار خرید مششتری،  ها در رفارتباط بین بخ یافتن  و در استکشف اوانین کیفی  ،این الگوریتم هدف

ایشن اسشت کشه     AIS مششکق اصشیی الگشوریتم    .ششود تنها به یک مورد ملدود می ،در نتیجه ،یکاین تکنشود. می

در الگوریتم، این است کشه   این التمشکاز  دیگر . یکیشوندکند که بعدا کوچک مییکاندیدهای زیادی را تولید م

  .[12]مشخص نشده است بزرگ و کاندید هایمجموعه آیتمساختارهای داده مورد نیاز برای حفظ آن 

 SETM الگوریتم -4

اول،  ذرگش ر د .دهشد ، گذرهای چندگانه را بر روی پایگاه داده انجشام مشی  AIS مشابه الگوریتم SETM الگوریتم

 یتکشرار رگ یشا  بشز  ،هشا در پایگشاه داده  کدام یک از آن کندکند و تعیین میرا شمارش می های مجزاآیتممجموعه 

 .کنشد کاندیشد را تولیشد مشی    هشای مجموعه آیتمگ گذرهای ابیی، های بزرآیتم گسترش مجموعه با سپس .هستند
عمییشات   .آوردبه یشاد مشی   کاندید هایمجموعه آیتمهای تولیدی را با تراکن های TID این الگوریتم،براین، عالوه

 .تواند برای تولید ااالم کاندید استفاده شودمی جدوال پیوندو  ادغامای رابطه
 TID کپشی ااشالم کاندیشد همشراه بشا       SETMدیشد، الگشوریتم  هشای کان تولید مجموعها یت آن این است که بمز

 .کندتراکن  تولیدی را به صورت پیوسته ذخیره می
مرتبط با آن وجود دارد، بشرای ذخیشره    TID یک ،مجموعه کاندید برای هرمشکق الگوریتم این است که چون 

ای در مورد اجشرای آن در  چ نتیجهکارآمد نیست و هی SETM .ها نیاز به فضای بیشتری است TIDتعداد زیادی از

 . ]12[ای گزارش نشده استرابطه 1DBMS برابر یک
 Aprioriالگوریتم  -5

  AIS هشای الگوریتمهای اساسی این الگوریتم با تفاوت .ترین الگوریتم اانون وابستگی استاین الگوریتم معروف

های کاندیشد را بشا   مجموعه Apriori .برای شمارش استهای کاندید مجموعه انتخاب و تولیدهای ، روش SETMو

انشد، بشدون   که در گذر ابیی کوچک شده، های آنهای بزرگ از گذر ابیی و حذف زیر مجموعهپیوستن به مجموعه

تنها با توجه به مقادیر بزرگ موجود در گذر ابیشی، تعشداد    .کندها در پایگاه داده، تولید میدر نظر گرفتن تراکن 

 دهد که الگشوریتم نتایج تجربی نشان می .[12] یابدطور اابق توجهی کاه  میبه بزرگ هایجموعهاندیدهای مک
Apriori  همیشه بهتر از AIS و SETM [10] است. 

هشا دارای سشاختار کیشی    تعدادی الگوریتم جایگزین معرفی شدند کشه اغیشب آن   Aprioriاگرچه پس از معرفی 

ایشن   Aprioriکردند. عیشب الگشوریتم   سازی میتنها یک یا چند مرحیه از آن را بهینه لیبودند و Aprioriالگوریتم 
                                                 
1 Data Base Management System  
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های زیادی از پایگاه داده اسشت و اگشر   های تکراری نیازمند تعداد اسکناست که به منظور پیدا کردن مجموعه داده

 .[13] ی پایگاه داده افزای  یابد زمان بیشتری الزم خواهد داشتاندازه

  Apriori TID الگوریتم -6

 .ششود اسشتفاده نمشی  پایگاه داده از  ،گذرپس از اولین  ،کاندید هایآیتم مجموعه ی شمارشبرا در این الگوریتم
هشر  که در آن  شودمی تولید  Cی مثقدیگر مجموعه. است Apriori مشابه الگوریتم های کاندیدآیتم تولیدفرآیند 

بشرای   Cمجموعه تولیشد ششده   . را دارد تراکن ن آهای بزرگ موجود در آیتممجموعه و  راکن تهر   TIDیعضو

 عمیکشرد  در گشذرهای بیششتر  مزیت این الگوریتم این است که  .شوداستفاده می کاندیدآیتم مجموعه  هر شمارش
Apriori TID  بهتر از Apriori و  ستاApriori  بهتر از تنها در گذرهای اولیهApriori TID [14] کندعمق می. 

 FP-treeالگوریتم  -7

FP-tree  ی خشاص  توسط هان و همکاران  ارائه شد که از روش رشد الگو و یشک سشاختار داده   2000در سال

هشای  تعشداد اسشکن   ،ی بشزرگ برای یک پایگشاه داده  FP-treeکرد. این الگوریتم از طریق ایجاد ساختار استفاده می

با توجه به رشد پایگاه داده منجر بشه دششوار ششدن ایجشاد،      FP-treeی دهد. افزای  اندازهپایگاه داده را کاه  می

 .[11] شودبزرگ می FP-treeجستجو و عمییات درج در یک 
از دو اسکن پایگاه داده بدون استفاده از تولید کاندیشد اسشتفاده    تکراریهای پیدا کردن آیتم رایاین الگوریتم ب

هشا را  را ملاسبه نمشوده و آن  ریارکت هایآیتملیستی از  ،اولین اسکن پایگاه داده خود درو  برای اولین بار .ندکمی

ایشن   .ششود فشرده می FP-treeدر اسکن دوم، پایگاه داده به یک  .کندمیمرتب  بر اساس فرکانس به ترتیب نزولی

 پیدا کشردن مجموعشه   ،این الگوریتم یک مشکق. دهدانجام میبازگشتی  طوربه FP-tree رویرا  استخراجالگوریتم 

 .[14] شده است تبدیق بازگشتیبه جستجو و ساختن درختان  که است تکراریهای آیتم
هشای  های اخیر به میزان بسیار زیادی افزای  یافته است، الگوریتمبا وجود اینکه ادرت ملاسباتی در طی سال

زمان مناسب ضروری هستند. ایشن امشر    در دن نتایجی سفارشی هنوز برای به دست آورکارآمد با ساختارهای داده

 .[7] بر استکاوی روشی بسیار زمانکاوی مهم است زیرا دادهخصوصاً در استخراج داده

 TR-FCTMالگوریتم  -8

ای ق مالحظشه هایی که تکرار اابش پیدا کردن آیتمرای ب، جدول شمارش تکرار و هاتراکن  ادغاماز الگوریتم  این

هشای  . در ابتشدا تشراکن   دهدکاه   FP-tree الگوریتم را نسبت به زمان ملاسبات تا بتواندد کناده میدارند استف

-شوند. سپس، تشراکن  ی اصیی ذخیره میهای یکپارچه شده در حافظهمشابه در پایگاه داده یکی شده و تراکن 
-بشه  .[11] ششود روز رسانی میبه جدول شمارش تکراری اصیی خوانده شده و های ادغام شده یکی یکی از حافظه

 شود:در این الگوریتم دو عمق زیر انجام میطورکیی 

 هاهای پایگاه داده با استفاده از ادغام تراکنشکاهش تعداد اسکن -8-1

هسشتند. ایشن    مششابه هشایی  ی تراکن رراً در بردارندهمک هاداده پایگاه تراکن ساس است که ااین این عمق بر 

تشوان بشه   عمشق را مشی   ها با یک تراکن  اسشت. ایشن  ها و جایگزین کردن آنق پیدا کردن این تراکن تکنیک شام

( در یشک  Tx1, Tx2, ... , Txmهشای یکسشان )  اینگونه بیان کرد که: اگر یشک مجموعشه از تشراکن     صورت ریاضی

ی داده مجموعشه  TMکشه   ششوند ( جایگزین مشی TM, xباشند آنگاه با یک تراکن  تنها به صورت ) Dپایگاه داده 

این امر باعش  کشاه  تعشداد کشق      .[15] ی تکراری در پایگاه داده استداده تعداد کق مجموعه mیکسان است و 

از این رو این عمق به میزان اابق توجهی باع  کاه  یافتن زمشان ملاسشبه در    شود.میها در پایگاه داده تراکن 

 شود.  میهای تکراری عمییات یافتن مجموعه داده

 (FCT) جدول شمارش تکرار -8-2

 Xی کند که یشک مجموعشه داده  باشد. این بیان می Dی دلخواه در پایگاه داده هر مجموعه داده Xفرض کنید 
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دهند. از را تشکیق می Dی هایی، پایگاه دادهای از چنین تراکن مجموعهو است  I ای اززیرمجموعه Tاز تراکن  

شود. ایشن جشدول دارای دو فییشد بشه     رو در این الگوریتم از یک جدول به نام جدول شمارش تکرار استفاده می این

ای کشه  هایی از تعداد تکرار هر مجموعشه داده های مجموعه داده و مقدار شمارش تکرار است. این جدول ورودینام

حضشور آن در  کشرار هشر مجموعشه داده برابشر تعشداد      کنشد. تعشداد ت  یافت شود ایجاد می داده پایگاه یهاتراکن در 

 یی تکشراری دیگشر  تا زمانی کشه مجموعشه داده   دتواناست. این جدول تشکیق شده و می Dی تراکن  پایگاه داده

 .[16] در حافظه نگهداری شود ده،یافت نش

 FCT ،پایگاه دادهبه جای برای هر مقدار آستانه، الگوریتم ی تکراری برای یافتن مجموعه دادهالگوریتم  ایندر 

نه تعشداد کشق پششتیبان آن     ،ها استهایی از تعداد تکرار تمامی مجموعه دادهدارای ورودی FCT. کندرا اسکن می

اسشت.   Dپایگاه داده  تراکن مجموعه داده. تعداد تکرار هر مجموعه داده برابر با تعداد حضور آن مجموعه داده در 

 FCTتشر در  ی بزرگی یک مجموعه دادهاینکه آیا زیرمجموعهبا بررسی  ،Xوص ی به خصتعداد کق مجموعه داده

باشد  دنظررموتر از آستانه ی خاص مساوی یا بزرگشود. اگر تعداد تکرار کق مجموعه دادههست یا نه ملاسبه می

 .[11] گیردهای مکرر ارار میداده آنگاه آن مجموعه داده در مجموعه
هشا و تولیشد   زمان کمتری را برای اسکن کردن تراکن  TR-FCTM دهد کهنشان می ن اجرانتایج آزمای  زما

 . [20]و [11]کندصرف می FP-treeو  Apriori نسبت به کاندید

 بندیگیری و جمعتیجهن -9

 هشای پایگشاه داده هشا در  استخراج اطالعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از دادهبه  کاویداده

هشای  یافتن الگوهای تکراری به منظور پیدا کردن الگوهای جالب توجه در پایگاه هایالگوریتم .شودبزرگ گفته می

 در پایگشاه  یکشاو هشای داده یکی از مشهورترین تکنیشک  وابستگیستخراج اوانین ای بزرگ بسیار مهم هستند. داده

 است.  فرآیند اصیی در یافتن اانون وابستگی ،تکراریهای پیدا کردن مجموعه داده ست.اهای بزرگ داده

مقالشه   نکشه در ایش   وجود دارنشد  ن وابستگییانواو  تکراریالگوهای پیدا کردن  برایبسیار زیادی  هایالگوریتم

الگشوریتم  هر  .ندئه شدارا AIS و Apriori، FP-tree ،Apriori TID،TR-FCTM ، SETM از جمیهها تعدادی از آن

-تشراکن  ی بشزرگ در  هاآیتممجموعه منتشر شده برای تولید تمام اولین الگوریتم  دارد.ا مزایا و معایب خودش ر
روی پایگاه داده انجام  گذرچندین ، AIS مشابه الگوریتم  SETMلگوریتما .بود AIS الگوریتمیک پایگاه داده  یها

پیشدا   زیشادی  تکراری هایآیتمپایگاه داده،  روی اسکن زیادیبا تعداد  با استفاده از تولید کاندید Apriori .دهدمی

 TR-FCTMالگشوریتم  ند. کاستفاده میاز دو اسکن پایگاه داده  تکراریهای پیدا کردن آیتم برای FP-tree کند.می

ها برای یشک مجموعشه داده طراحشی ششده     کق تکرار شها و شمارتکرار تعدادها، یافتن با استفاده از ادغام تراکن 

 FP-treeو  Apriori هایالگوریتم عمیکرد بهتری نسبت به TR-FCTMکه الگوریتم  دهدمینشان  هابررسی است.
 دارد.  

بشه عنشوان یشک     بشزرگ  هشای یگشاه داده پا های فشروش تراکن در  هاآیتماستخراج اوانین وابستگی بین  امروزه

  .شناخته شده استها پایگاه داده در اتیتلقیقمهم  موضوع
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