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ٌد دّهَرد بررسی قرار هی  را در پژٍّص دادُ ّا ٍ پٌْاى سازی اطالعات کِ چگًَگی حفظ حرین خصَصی دادُ ّای خام ، ٍ یا اطالعات- چکیدُ 

 رد . پٌْاى سازی قَاًیي ٍابستگی اضارُ بِ رًٍد تغییر در پایگاُ دادُ اصلیچگًَِ هی تَاى دادُ ّا را ًگْداری ک دادُ کاٍیقبل یا بعد از دٍرُ  کِ،

در ایي هقالِ با تورکس  هی ضًَد .پدید  ّا ٍقَاًیي غیر حساس ًا دادُ بر گًَِ ای کِ برخی از قَاًیي ٍابستگی حساس بدٍى تحت تأثیر جدیدارد ب

 ای قَاًیي ٍابستگی برای حفظ حرین خصَصی در دادُ کاٍی پرداختِ ضدُ است .بررٍی هَضَع پٌْاى سازی داًص، بِ بررسی ٍ ارزیابی رٍش ّ
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 قدهِ :ه .1

در سًيذيی رٍس  حفبظت اس حزین خصَصی یىی اس ًیبسّبی اصلی آدهيی  

هزُ ثَدُ ٍ یىی اس هْوتزیي ًگزاًیْبی  دًیبی هدبسی هی ثبضذ. حفبظت 

اس دادُ ّب ٍ اطالعيبت خصَصيی یيه فيزد درعصيز فٌيبٍری یيه ث يذ         

تحمیمبتی ثسیبر هْن ثِ ضوبر هی رٍد. حَسُ ّبی هختلفيی ٍخيَد دارد   

وِ هسألِ حزین خصَصی در آى ّب هطزح اسيت ٍ یىيی اس آى ّيب  دادُ    

 است . وبٍی 

دادُ وبٍی ریطِ در آهَسُ ّبی هتٌَعی اس دٍ هَضيَ  آهيبر ٍ یيبديیزی    

هبضيیي دارد   2 ٍ       حفيظ حيزین خصَصيی در دادُ ويبٍیppdm )

ثيِ سيِ دسيتِ      ppdmریطِ در دادُ وبٍی ٍ اهٌیت رهشًگبری دارد . 

Clustering  ،Association Rule  ٍClassification 

 Association ضَد وِ توزوش ایي همبلِ ثيزرٍی دسيتِ   تمسین هی 

Rule.هی ثبضذ 

ّذف اصلی دادُ وبٍی ثبحفظ حزین خصَصی، تَسي ِ الگيَریتن ّيبیی    

ثزای تغییز دادُ است ثِ يًَِ ای وِ دادُ ّبی خصَصی لجي  ٍ ث يذ اس   

اًدبم دادُ وبٍی ٍحتی داًص خصَصی پس اس اًدبم فزایٌذ دادُ ويبٍی  

ایي همبلِ اثتذا الگَریتن ّبی پٌْبى سيبسی ليَاًیي    خصَصی ثوبًٌذ .در

ٍاثستگی ثِ چْبر طجمِ تمسین ضذُ، ّز طجمِ هَرد ثزرسی لزار يزفتِ ٍ 

سپس همبیسِ ای ثزای ارسیبثی رٍضْبی ليَاًیي ٍاثسيتگی اًديبم ضيذُ     

 است.

 
طبقِ بٌدی الگَریتن ّای پٌْااى ساازی قاَاًیي     .2

 . [2]ٍابستگی 

 سبسیرًٍذ پٌْبى   :ث ذ اٍل 

ثيزای رًٍيذ     ConfidenceیبSupportآیب الگَریتن پٌْبى سبسی اس 

اسيتفبدُ ويزدُ ثبضيذ     سبپَرتپٌْبى سبسی استفبدُ وزدُ است . ايز اس 

ٍ ايييز اس Support-based(MST) الگييَریتن پٌْييبى سييبسی   

Confidenc        اسييتفبدُ وييزدُ ثبضييذ الگييَریتن پٌْييبى سييبسی

confidence-based MCT .هی ثبضذ) 

 تغییز دادُ ّبی خبم دٍم : ث ذ

هزثَط ثِ تغییز دادُ ّبی خبم است ويِ تَسيا الگيَریتن ّيبی پٌْيبى      

 سبسی ایدبد ضذُ است ٍ دٍ ًَ  است .

Distortion )ثِ ٍسیلِ  1خبیگشیي  :  رٍش تحزیفo   ٍo   ِثِ ٍسيیل

1 
 Blocking   )ارسضْبی اصلی تَسا  : خبیگشیٌی رٍش ًبه لَم سبسی

 عالهت سئَال 

 پٌْبى سبسی لَاًیي سَم : ث ذ
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آیب در پٌْبى سبسی لَاًیي یه لبًَى ٍاحذ یب هدوَعيِ ای اس ليَاًیي را   

 هی تَاى پٌْبى وزد .

 هبّیت الگَریتن پٌْبى سبسی  ث ذ چْبرم :

را هی تَاى ثيِ سيِ ويالس    پٌْبى سبسی لَاًیي ٍاثستگی الگَریتن ّبی 

 هدشای سیز تمسین وزد

           exact دلیك   -             heuristicاوتطبًی  -

  border - based جتٌی ثزهزسه -   

Heuristic      ضبه  الگَریتن ّبی سزیع ٍ ويبر آهيذ ، ويِ ثيِ صيَرت :

ص ّب را اس پبیگبُ دادُ ثزای پٌْبى ٌاًتخبثی پبوسبسی هدوَعِ ای اس تزاو

سبسی داًص حسبس اًدبم هی دّذ . ثبتَخِ ثِ وبرآیی ٍ همیبس پذیزی 

ایي رٍش ، هَرد تَخِ اوثزیت لزیت ثِ اتفبق هحممبى در سهیٌِ آى ّب ، 

پٌتْبى سبسی داًص ثَدُ است.ثبایي حبل ، ضزایا هت ذدی ٍخيَد دارد  

وِ در آى اس عَارض خبًجی ًبهطلَة رًح هی ثزد وِ آى ّب هٌدز ثيِ راُ  

 ح  ّبی هتز اس حذ هطلَة ّستٌذ .

border – based :  س اس طزیيك  ٍظیفِ پٌْبى سبسی ليَاًیي حسيب

اصالح هزسّبی اصلی در ضجىِ وبری هىزر ٍ الگَّبی ًيبدر در هدوَعيِ   

دادُ ّبی هىزر است . درایي طزح ، داًص حسبس هدجَر ثِ تدذیذ ًظز 

هزسّبی پٌْبى سبسی   ثِ خبی پٌْبى سبسی الالم حسيبس ( در پبیگيبُ   

 است. پبندادُ 

Exact    راُ حليی را  : ثبتَخِ ثِ هطى  پٌْبى سبسی ليَاًیي ٍاثسيتگی

ثبیذ یبفت وِ هَرد رضبیت ّوِ سیزّذف ّيب ثبضيذ. الجتيِ، ایيي اهىيبى      

ٍخَد داد وِ یه رٍیىزد دلیك ًتَاًذ یه راُ ح  ثذّذ ٍ ثْویي دلی ، 

 ثبیذ ثزخی اس اّذاف فزعی را ون وزد .

 تورکس هقالِ .3

هزثَط ثِ ًوَدار درختی است وِ هطخص وٌٌذُ توزوش همبليِ  1ضى   

اس سيِ فیليذ   PPDMر وِ در ضى  هطيخص ضيذُ   ّوبى طَهی ثبضذ.

اًتخبة ضذُ  اسيت سیيزا    Association Ruleتطىی  ضذُ وِ فیلذ

ثِ وبر يیزی آى اغلت در صٌ ت هفیيذ اسيت  الجتيِ ًیيبس ثيِ حفبظيت       

.ایي فیلذ خَد ثِ سِ والس تمسین هی ضَد وِ توزوش ثز رٍی [3]دارد (

ٍ رٍش دیگز سيزیع  رٍش اوتطبفی است سیزا الگَریتن ّبیص ًسجت ثِ د

.رٍش اوتطبفی ثِ دٍ دستِ ًبه لَم سبسی ٍ [2]تز ٍ وبر آهذتز هی ثبضذ

هی  support , confidence وِ هجتٌی ثز تحزیف تمسین هی ضَد

رٍش تحزیييف ثييِ تصييَیت اوثزیييت لزیييت ثييِ اتفييبق هحممييبى  ثبضييٌذ.

ثِ ّویي دلی  در ایي همبلِ ثِ همبیسِ الگيَیتن ّيبی رٍش   [2].رسیذُ 

      ًطبى دادُ ضذُ اًذ پزداختِ ضذُ است. 1وِ در خذٍل  تحزیف

 
 : ًوَدار درختی1ضى                                  

 :  1جدٍل  هعرفی عٌاصر .4

اس پبیگبُ حذف هی وٌین. ايز ایي اًتخيبة ثيز   وِ عٌصز لزثبًی : عٌصزی 

اسبس رًذم ٍ یب چزخطی ثبضذ الگَریتن عبدل اسيت در غیيز ایٌصيَرت    

 ًیست.  عبدل

Lost هٌظَر اس :lost  ،lost rule  ٍLost Item  است. هیشاى لَاعذ

 یب آیتن ّبی ين ضذُ در پبیگبُ دادُ ًْبیی

Hiding failure .هیشاى ضىست ّبی عو  پٌْبى سبسی : 

Side effect   ِهدوَعِ عٌبصز ٍیب لَاًیٌی وِ در اثز ایوي سبسی ثي :

ٍیيب خَدهيبى هدجيَر ثيِ     صَرت ًبخَاستِ حذف یب استخزاج هی ضيًَذ  

 حذف آًْب ّستین.

 

 

 

 پٌْبى سبسی:

 MSTپٌْبى سبسی هدوَعيِ عٌبصيز فيزاٍاى ويِ اس طزیيك       (1

 اًدبم هی ضَد.

 اًدبم هی ضَد. MCTپٌْبى سبسی لَاًیي وِ اس طزیك   (2

3) Hybird  اس ،MCT  ٍMST .استفبدُ هی ضَد 
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 یی است.صحت پبیگبُ دادُ : تب چِ هیشاى ضجیِ ثِ پبیگبُ دادُ اثتذا     

 Misses Cost  ه بدل:Lost Item      آیيتن ّيبیی ويِ ليجال ،   

 فزاٍاى ثَدى اهب االى در پبیگبُ دادُ خذیذ استخزاج ًوی ضًَذ .

Dissimilarity  .ُهیشاى تغییزات دادُ ضذُ در پبیگبُ داد: 

Sanitizing Algorithms   : 

 Data sharing     ایوي سبسی ثيزرٍی دادُ ّيب اًديبم هيی:

لَاًیي استخزاج هی ضًَذ پبیگبُ دادُ ایوي سبسی ضَد.سپس 

 ضذُ را ثِ عٌَاى خزٍخی هی دّذ .

 Pattern sharing اثتذا لَاًیي استخزاج هی ضًَذ سپس:

ایوي سبسی اًدبم هی ضَد . پبیگبُ دادُ را هستمیوب در اختیبر 

ّبیی وِ ایويي سيبسی    Ruleوبرثز لزار ًوی دّذ ثلىِ فما 

 هی دّین. ضذُ را در اختیبرش لزار

ِ   MSTت زیييييييييف                                 : آسييييييييتبًِ پطييييييييتیجبًی وویٌيييييييي

 : آستبًِ اطویٌبى وویٌِ  MCTت زیف

ثبضيذ ،اييز    1تيب   0هی تَاًذ یه هحيذٍدُ اس   (:ψآستبًِ افطب   ت زیف 

ثبضذ و  تزاوٌص ّبیی را وِ دارای لبًَى حسبس ّستٌذ ثبیيذ ایويي   0

وذام را ایوي سبسی ًویىٌيین ٍ در ٍاليع   سبسی وٌین.ايز یه ثبضذ ّیچ 

پبیگبُ دادُ ای وِ ایدبد هی ضَد ثب پبیگبُ دادُ اصلی فزليی ًيذارد. اييز    

ثبضذ ًیوی اس لَاًیي حسبس را تحت پَضص فزار هيی دّيذ ٍ    1/0ثزاثز 

% .ثِ ّویي علت هیيشاى عيذدی ويِ در ًظيز هيی      13احتوبل ضىست  

 ..تبثیز هی يذارد.ٍ.Misses Cost ٍDissimilarityيیزین رٍی 

ارزیابی ضدُ  1هعرفی الگَریتن ّایی کِ در جدٍل  .5

 :اًد

:[5] 2a الگَریتن 

وبر ثز رٍی هدوَعِ تزاوٌص ّبیی اًدبم هی ضَد وِ ثِ صَرت وبه  

لَاعذ حسبس را پطتیجبًی هی وٌٌذ .اس هیبى هدوَعِ تزاوٌص ّب اثتذا 

ت ذاد عٌبصز تزاوٌطی ثزای تغییز اًتخبة هی ضَد وِ دارای ووتزیي 

اسبسب ایي الگَریتن دارای ه بیت سیبدی هی ثبضذ اس خولِ هی ثبضذ.

ثزایي فزض استَار است وِ عٌبصز هَخَد در لَاعذ حسبس  در لَاعذ 

دیگز ٍخَد ًذارد .ثز ایي اسبس پٌْبى سبسی یىی در ّز سهبى  یب چٌذ 

ذُ یب لبًَى ثب ّن تفبٍتی ًذارد .ٍ ّوچٌیي در سهیٌِ وٌتزل لَاعذ ين ض

 لَاعذ غیز ٍال ی هَفك ًیست.

 ثِ خبطز ه بیت ایي الگَریتن ،دٍ الگَریتن ث ذی ارائِ ضذًذ.

 

 سيبپَرت  ایي الگَریتن لَاًیي حسبس را ثب ويبّص  :2b [5]الگَریتن 

 آًْيب سیيز  سيبپَرت  آیتن ست ّبی آًْب هخفی هی وٌذ ثِ يًَِ ای ويِ  

MST .تیت ًشٍلی طَل ٍ پطتیجبًی هيی  پٌْبى سبسی ثز اسبس تزثبضذ

 .ثبضذ

 

سيبپَرت   ایي الگَریتن لَاًیي حسبس را ثب ويبّص  :2c  [5]الگَریتن 

آیتن ست ّبی آًْب هخفی هی وٌذ ثِ يًَيِ ای ويِ سيبپَرت آًْيب سیيز      

MST ثبضذ.ثزای يشیٌص عٌبصز اس تزاوٌص ثِ ضیَُ چزخطی عو  هی

 .وٌذ

ن ضذُ یب لَاعذ غیز ٍال ی ه بیت ایي دٍ رٍش: در سهیٌِ وٌتزل لَاعذ ي

تالضی صَرت ًگزفتِ است.هحه ّبی دلیك ریبضی ثزای اس دست رفتي 

 هحزهبًگی هطزح ًطذُ است.

 

[9] WSDA:       ایي الگَریتن رٍی ثْیٌِ ويزدى تىٌیيه ّيبی پٌْيبى

سبسی  ثزای رسیذى ثِ حذال  اثيزات خيبًجی ٍ ووتيزیي پیچیيذيی در     

ص ّيبیی را پیيذا هيی وٌيذ ويِ      تزاوٌ فزایٌذ پٌْبى سبسی توزوش دارد.

لبًَى  ّبی حسبس را پطتیجبًی هی وٌذ ٍ ثِ ّز یيه اس آى ّيب الَیيت    

ويِ   دادُ ٍ ثز اسبس الَیت ّبیطبى ثِ صَرت ص َدی هزتت هی سيبسد. 

ایي الَیت را  ثز اسبس ٍسى ّبیی وِ ثز ّز لبًًَی وِ  حذال  یه آیيتن  

دّذ . ایيي ٍسى  دادُ  هطتزن ثبسوت راست لبًَى حسبس  دارد  ، هی 

ًطبى دٌّذُ ی  لذرت یه لبًَى هی ثبضذ. ّز چميذر ایيي ٍسى ثیطيتز    

سپس اس تزاوٌطی وِ الَیيت ووتيزی دارد    ثبضذ لبًَى ض یف تز است.

 ضزٍ  وزدُ ٍ آیتن دادُ سوت راست آى را حذف هی وٌذ.

 

DSRRC [4]:       ایي الگَریتن ًسجت ثيِ تزتیيت اخيزای الگيَریتن ّيب

غییزی در ردیف ّبی خذٍل ایدبد وٌيین ًتیديِ   ايز ت حسبس هیجبضذ.

ایي الگَریتن اًتخبة تزاوٌص ّبرا ثِ صيَرت پيی درپيی     تغییز هیىٌذ.

تيزاوٌص   2اًدبم هیذّذ در ًتیدِ در ٌّگبم دستىبری دادُ ّب، ّوَارُ 

ٌّگبهی وِ یه  حذف درپبیگبُ دادُ  ه بیت:.در حبل ثِ رٍسرسبًی است

ّوچٌیي ایي الگَریتن  بیگبُ دادُ دارد.اًدبم دّین ًیبس ثِ هزتت سبسی پ

 .را پطتیجبًی ًوی وٌذ .R.H.Sٍخَد چٌذیي 

 ADSRRC ,RRLRثزای رفع ه بیيت ایيي الگيَریتن دٍ الگيَریتن     �

 ارائِ ضذُ است.
� 
�ADSRRC [4]:      ثزای غلجِ ثز هحذٍدیت هزتت سيبسی ث يذ اس ّيز

ی در اثتذا لَاعذ ٍاثسيتگ  هطزح ضذُ است. DSRRCاصالح  الگَریتن 
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سپس  پبیگبُ دادُ ثب استفبدُ اس یه الگَریتن دادُ وبٍی استخزاج هیطَد

لَاعذ حسبس هطخص هیطَد. ليَاًیي اًتخيبة ضيذُ ، ثيِ ٍسيیلِ یيه       

RHS    . ٌّگيبم حيذف یيه آیيتن ،      هطتزن خَضِ ثٌيذی ضيذُ اًيذ

حسبسیت تغییز ًوی وٌذ. ثٌبثزایي ًیبسی ثِ دسيتِ ثٌيذی ّيبی هت يذد     

  ًیست   وبّص سهبى اخزا (
� 
�RRLR [4]:     در اثتذا لَاعذ ّوجستگی را ثب استفبدُ اس یيه الگيَریتن

پبیگيبُ دادُ در   دادُ وبٍی استخزاج هیىٌذ ٍآیتن ّبی حسيبس را هیبثيذ  

ایي الگيَریتن لَاعيذ حسيبس را هخفيی     . هزحلِ آخزثِ رٍسرسبًی هیطَد

هیىٌذ ٍ ّوچٌیي هَخت حفظ ویفیت دادُ ّب هیطَد . درضوي ٍخيَد  

RHS تلف را ّن درًظز هیگیزد.ّبی هخ  
� 

RA,RRA [8]  :  .ييبم   ایي دٍ الگَریتن اس چْبر يبم تطىی  ضيذُ اًيذ

اٍل :پیذا وزدى تزاوٌص ّبی حسبس ثِ اسای ّز ليبًَى حسيبس . ييبم    

دٍم :اًتخبة  یه ایتن اس ّز لبًَى حسبس ثزای حذف در هزحلِ  ایويي  

ثيِ اسای ّيز   سبسی .يبم سَم : هحبسجِ ت ذاد تزاوٌص ّبی حسبسی وِ 

لبًَى حسبس ثبیذ ایوي سبسی ضًَذ. يبم چْبرم : ثز اسبس عذدی وِ در 

هزحلِ سَم ثِ دست هی ایذ حذف آیتن اس تزاوٌص ّبی حسبس ثِ اسای 

ثيزای حيذف ليبًَى     RRAتفبٍت ایي دٍ الگَریتن : .  ّز لبًَى حسبس

ثزاسيبس رًيذم    RAحسبس اس رٍش چزخطيی اسيتفبدُ هيی وٌيذ اهيب      

 ٌذ.اًتخبة هی و

ه بیت ایي دٍ رٍش:اثتذا لَاًیي هطتزن را در ًظز ًوی يیيزد تيب ت يذاد    

آیتن ووتزی را حذف وٌذ.هیشاى تغییزات دادُ ّب در ایوي سبسی ًسيجت  

 ثِ پبیگبُ دادُ اصلی سیبد است.

 

DSA, Naϊva [3] :    ّوچٌيیي   ایي دٍ الگيَریتن ليَاًیي حسيبس ٍ

هی ضًَذ را ایوي  سبسی بعث استٌتبج ثزخی  اس لَاًیي غیز حسبس وِ ث

هی وٌذ ٍ در آخز ثِ خبی ایٌىِ پبیگبُ دادُ ایوي سبسی ضذُ را ثِ عٌَاى 

هيی   خزٍخيی خزٍخی لزار دّذ لَاًیي ایوي سبری ضيذُ را ثيِ عٌيَاى    

هی ضًَذ در سبسی لَاًیي غیز حسبس وِ ثبعث استٌتبج دّذ.ثزای ایوي 

naïve   اس رٍشbackward Attack   ی در ضيَد ٍلي   یاستفبدُ هي

DSA   اس رٍضيْبیbackward Attack  ٍforward Attack 

 استفبدُ هی ضَد.

 

MINFIA [2]  : هميذار  اس تزاوٌص ّبی حسبس آیتوی وِ وَچىتزیي

سبپَرت را در الگَ دارد حذف هی وٌذ ٍ ت ذاد حذف آیتن ّب ثستگی ثيِ  

 آستبًِ افطب دارد.

 

MAXFIA [2] :  هميذار   اس تزاوٌص ّبی حسبس آیتوی وِ ثشريتيزیي

سبپَرت را در الگَ دارد حذف هی وٌذ ٍ ت ذاد حذف آیتن ّب ثستگی ثيِ  

 آستبًِ افطب دارد.

 

 : [7] IGA    ِدرخِ ّز تزاوٌص را هطخص هی وٌذ  ّيز تيزاوٌص وي

ت ذاد لَاًیي حسبس در آى ثیطتز ثبضذ درخِ تزاوٌص آى ثیطتز است(ٍ 

یي لَاعيذ  ثِ صَرت ًشٍلی هزتت هی وٌذ. اس اٍلیي تيزاوٌص ويِ ثیطيتز   

حسبس را داردیه آیتن ثِ صَرت داٍطلت حيذف هيی وٌيذ تيب ليَاًیي      

حسبس ّن حذف ضًَذ ایي وِ چٌذ تب آیتن را حيذف وٌيذ ثسيتگی ثيِ     

 آستبًِ افطبدارد.

 

[7]SWA  یوٌطي اتزاوٌص وبر هی وٌذ.ّز تز: ایي رٍش ثز رٍی سبیش 

ایيي   وِ سبیش آیتن آى ووتز ثبضذ را سٍدتز ایوي سبسی هی وٌذ ثِ خبطز

در  وِ سبیش آى ووتيز اسيت   یون ثطَد سیزا تزاوٌط side effectوِ 

 ٌّگبم ایوي سبسی لَاًیي غیزحسبس ووتزی را حذف هی وٌذ. 

 

 

� 
� 
� 
� 
� 
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 : ًتیجِ .6

ارائيِ ضيذُ در سهیٌيِ     در ایي همبلِ ثِ همبیسِ الگَریتن ّبی هختليف 

پزداختيِ ضيذُ اسيت.      رٍش تحزیيف(  پٌْبى سبسی لَاًیي ٍاثستگی

ٍ  lostث ذ ثيب   failureوَال در ارسیبثی راُ ح  ّب، اٍلَیت اثتذا ثب ه 

ٍ سهبى در آخزیي اٍلَیت ثزرسی هیطَد. در خذٍل  ghostسپس ثب 

ثِ ثزرسی سِ اٍلَیت اثتذایی پزداختِ ضذُ ٍ سهبى در ًظيز يزفتيِ   1

ثِ عٌَاى الگَریتن ّبی پبیيِ   a2ٍb2ٍc2الگَریتن ّبی  ًطذُ است. 

ِ [2]آسهبیطبت ّستٌذثزای یىسزی اس  الگيَریتن ّيبی    ،. پس ایي سي

الگييَریتن ّييبی هٌبسييجی   RA ٍRRAهٌبسييجی ًیسييتٌذ.الگَریتن 

ًیستٌذ سیزا هیشاى تغییزات دادُ ّب در ایوي سبسی ًسجت ثيِ پبیگيبُ   

ًسيجت ثييِ  ایيي دٍ ثْتييز    IGAدادُ اصيلی سیيبد اسييت ٍ الگيَریتن    

ووتيزیي هیيشاى   ،ُ ایوي سبسی پبیگيبُ داد  اس اثز خبًجی ث ذ. [8]است

ٍ در آخز هزثَط   SWAٍ ث ذ اس آى  DSAسپس  IGAهت لك ثِ 

الگَریتن   IGA.پس هی تَاى ًتیدِ يزفت الگَریتن [3]است a2ثِ 

ذ ثيِ  هی تَاًي  WSDAتغییز لَاًیي در الگَریتن  هٌبست تزی است.

 b1اس تغییز ليَاًیي در الگيَریتن    زسذ% ث00 ثِ سهبًی وِ % ثزسذ00

الگيَریتن هٌبسيجی    b1ثب تَخِ ثِ ایي وِ الگيَریتن   . [9]ثیطتز است

يفتيِ ضيذ ایيي الگيَریتن ًیيش       a2وِ ثزای الگَریتن ه بیجی ًیست  

ِ WSDA الگَریتن ثِ ًظز هی رسذ  دارد ( الگيَریتن   اًيذاسُ   ًیش ثي

هميبدیز  ثب تَخِ ثِ .ًیستهٌبست  IGAّبی دیگز در ایي همبلِ هث  

در خيذٍل    naϊva  ٍMinFIA ٍMaxFIA ٍIGAالگَریتن ّبی 

ًسجت ثِ سِ الگَریتن دیگز هٌبست  IGAٍاضح است وِ الگَریتن  1

ثييزای رفييع ه بیييت   ADSRRC  ٍRRLRتييز اسييت. الگييَریتن 

. درًتیدييِ الگييَریتن  [4]ارائييِ ضييذُ اًييذ   DSRRCالگييَریتن 

DSRRC    هٌبسييت ًیسييت اس ثييیي دٍ الگييَریتنADSRRC  ٍ

RRLR  ِاى ًتیدِ يزفيت ويِ   هی تَ 1همبدیز خذٍل ّن ثب تَخِ ث

ِ  الگَریتن هٌبست تزی اسيت.  RRLRالگَریتن  الگيَریتن   در ًتیدي

 هٌبست تز ّستٌذ. ًسجت ثِ ثمیِ الگَریتن ّب  RRLR ٍIGAّبی 
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