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اطالعـات بیشـتری را تنهـا در     وابستگی در سطوح متفاوت ممکن اسـت 
و همکارانش یـک الگـوریتم   Hong]. 10، 9[یک سطح منفرد فراهم کند

کاوش فازی قـوانین وابسـتگی روی داده هـای کمـی در سـاختار چنـد       
که در آن با استفاده از مفهوم تئوری  فازی، ]. 11[سطحی ارائه داده اند 

کشف قـوانین  داده کاوی و طبقه بندی چندسطحی الگوریتمی را جهت 
  .وابستگی در داده های کمی ارائه دادند

داده کاوی بر اساس سیستم کلونی مورچه موضوع جدیدی در 
کارهای قبلی روی اکتشاف قانون بر . حوزه داده کاوی محسوب می شود

و همکارانش ارائه  Parpinelli]12[ ،Cordonبه وسیله   ACSاساس 
نین دسته بندی برای سیستم ، که در این کارها کاوش قوا]13[شده بود

تحقیقات کمتری در زمینه کشف . های کنترل فازی را ارائه شده است
و همکارانش یک  Hong ،Tung. قوانین وابستگی انجام شده است

چارچوب بر اساس سیستم کلونی مورچه جهت کاوش فازی ارائه 
آنها رویه ای را جهت استخراج توابع عضویت از داده های ]. 14[دادند

  .کمی ارائه دادند
که تنها یک ] 11[در این مقاله بر خالف الگوریتم ارائه شده در 

تابع عضویت برای تمام آیتم ها در نظر می گرفت، در اینجا ما با استفاده 
برای هر آیتم در پایگاه داده ] 14[از الگوریتم سیستم کلونی مورچه در 

بدلیل . یک تابع عضویت مخصوص به خود آن آیتم بدست می آوریم
اینکه در کاربردهای واقعی آیتمهای متفاوت دارای معیارهای متفاوتی 

بنابراین  بدست آوردن توابع عضویت . برای قضاوت مهم بودنشان دارند
لگوریتم کاوش فازی برای هر آیتم در پایگاه داده جهت استفاده در ا

قوانین وابستگی در داده های کمی پیش بینی می شود که  ایده ای کارا 
  .و مناسب می باشد

بخشهای بعدی این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است،  
بررسی می شود،   2مفهوم کاوش در سطوح چند گانه در بخش 

 3 استخراج توابع عضویت به کمک سیستم کلونی مورچه در بخش
الگوریتم ارائه شده را توضیح می دهیم و  4در بخش . تشریح شده است

 . نتایج مورد بحث قرار گرفته اند 5در نهایت در بخش 

 مفهوم کاوش در سطوح چندگانه -۲

اغلب الگوریتم های کاوش قوانین وابستگی روی یافتن قوانین وابستگی 
به صورت  به هر حال، کاوش قوانین . در یک سطح واحد تمرکز دارند

سطوح چندگانه ممکن است به کشف ویژگی های بیشتر و دانش 
معموال روابط آیتم های طبقه بندی شده  . مهمتری از داده ها منجر شود

در کاربردهای دنیای واقعی به صورت از پیش تعریف شده می باشد و 
. می تواند با استفاده از یک درخت سلسله مراتبی نشان داده شود

ی که در درخت نشان داده شده اند آیتمهای حقیقی ظاهر نودهای نهای
نودهای داخلی نشان دهنده کالسها یا . شده در تراکنش ها هستند

یک مثال . مفهوم شکل گرفته به وسیله نودهای سطح پایین تر است
در این بخش ما با استفاده از یک .نشان داده شده است 1ساده در شکل 

داده ها را توسط یک ] 9[شده در روش طبقه بندی از پیش تعریف 
بر طبق موقعیتی که در درخت طبقه بندی  "*"توالی عددی و نماد 

با  1در شکل  "شیر"برای مثال نود داخلی . شده دارند رمز می کنیم
شیر شکالتی "و نود داخلی  11*با  "شیر شکالتی"، نود داخلی 1**
گر آیتمها را و به همین ترتیب دی. مشخص می کنیم 111را با  "پگاه

با استفاده از یک روش جستجوی باال به پایین عمقی و . رمز می کنیم
  .روابط وابستگی مجاز را بدست می آورد "level-crossing"کاوش 

استخراج توابع عضویت به وسیله سیستم کلونی  -۳
 مورچه

در این بخش ما با استفاده از الگوریتم سیستم کلونی مورچه ارائه شده 
توابع عضویت مورد نیاز برای هر آیتم در پایگاه داده را جهت ] 14[در 

بدین ترتیب که ابتدا هر آیتم . انجام داده کاوی فازی بدست می آوریم
مجموعه های تابع عضویت خودش را داراست سپس این مجموعه های 
تابع عضویت به سیستم کلونی جهت جستجوی مجموعه های مناسب 

شرط پایانی محقق شد، بهترین مجموعه تابع  وقتی. پایانی داده شده اند
می تواند برای کاوش قوانین وابستگی ) با باالترین درجه خوبی(عضویت 

هر آیتم یک مجموعه توابع . فازی از یک پایگاه داده استفاده شود
عضویت دارد که جهت سادگی به شکل یک مثلث متساوی الساقین در 

عنای اصطالحات توابع عضویت به م. نظر گرفته شده است
هر تابع عضویت از دو پارامتر به . هستند HighوMiddle, Lowزبانی

. تشکیل شده است) Span(و نصف گستردگی ) Center(نام های مرکز 
ما در این مقاله با به کار گیری ایده طبقه بندی آیتم ها برای هر دسته 

یتم یک تابع عضویت تعیین می کنیم، بدین صورت که ابتدا برای هر آ
در سطح برگ درخت سلسله مراتبی یک تابع عضویت بدست می آوریم 
سپس با میانگین گیری پارامترهای مرکز و نصف گستردگی  بین دو نود 

این عملیات را تا . فرزند توابع عضویت نود پدر را بدست می آوریم
بدین ترتیب هر دسته . رسیدن به نود والد در سطر اول ادامه می دهیم

ل درخت سلسله مراتبی یک تابع عضویت مخصوص به خود در سطر او
را دارد و فرزندان هر دسته در سطح برگ می توانند از  تابع عضویت 
پدرشان در سطح اول درخت برای تبدیل شدن به مقادیر فازی استفاده 

  . کنند
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یک مثال از طبقه بندی: 1شکل  

 الگوریتم پیشنهادی -۴

بخشیدن به مفاهیم مجموعه فازی، تکنیک های  ما با جامعیت
داده کاوی، طبقه بندی چند سطحی و سیستم کلونی مورچه 
الگوریتمی را برای کشف قوانین وابستگی در داده های کمی ارائه کرده 

الگوریتم ارائه شده یک روش باال به پایین عمقی را برای پیدا . ایم
.  اتخاذ می کند) هاLarge i-itemset(کردن مجموعه اقالم بزرگ

مجموعه آیتم هایی که مقدار عدد کاردینالیتی آنها از مقدار کمینه 
. قرار می گیرند Large i-itemset تکیه گاه بیشتر باشد در مجموعه 
-Large iنمونه از آیتم ها است  iمجموعه آیتم هایی را که شامل 

itemset اهش بعالوه ما از  یک استراتژی هرس جهت ک.  می نامند
دانش . تعداد مجموعه آیتم های کاندید تولید شده استفاده می کنیم

استنتاج شده با متغیرهای زبانی فازی بیان می شود که به سادگی برای 
جزئیات در مورد الگوریتم کاوش فازی ارائه . انسان قابل فهم می باشد

  .شده در زیر توضیح داده شده است
 Dکمی تا داده ی تراکنشی  n)   1 :ورودی

 یک طبقه بندی تعریف شده برای آیتم های اولیه )2
3( α مقدار کمینه تکیه گاه 
4( λ مقدار ضریب اطمینان 

  یک مجموعه قوانین وابستگی فازی چند سطحی: خروجی
رمز کردن طبقه بندی از پیش تعریف شده با استفاده از یک  :1 گام

که جهت نمایش دادن انشعاب در طبقه  "*"توالی عددی و نماد 
  .پیش تعریف شده بکار می رودبندی از 

تبدیل اسامی آیتمها در داده های تراکنشی بر طبق روش  :2 گام
 .رمزگذاری

تعیین توابع عضویت برای هر دسته در سطح اول درخت  :3 گام
 .3بر طبق روش توضیح داده شده در بخش . طبقه بندی شده

شده برای ذخیره تعداد سطوح پردازش  kقرار دهید،  k=1 :4 گام
 .می شوددر رویه کاوش استفاده 

در هر تراکنش داده  kگروه بندی آیتم ها در سطح یکسان  :5 گام
نشان   vرا با  Dتراکنش  kام در سطح j؛  مقدار کل گروه Dای 

 .می دهیم
محاسبه وقوع هر گروه در تراکنشها و حذف گروه هایی که  :6 گام

 . است αتعداد وقوع آنها کمتر از مقدار کمینه تکیه گاه 
هر تراکنش داده ای  در vبا مقادیر کمی  Iتبدیل هر گروه  :7 گام

 که به صورت  f، به مقادیر فازی )1(، 
R R  …  R  میباشد؛ به وسیله نگاشت مقادیرv 

به توابع عضویت بدست آمده از الگوریتم سیستم کلونی مورچه 
تعداد  hکه در آن . مقادیر فازی را برای آیتمها بدست می آوریم

1(است  Iنواحی فازی برای آیتم   l ( ،R ،L  امین
 Rدر ناحیه  vمقدار فازی : fاست و  Iناحیه فازی از آیتم 

  .می باشد
در  Rمحاسبه عدد کاردینالیتی برای هر ناحیه فازی  :8 گام

∑ ):1(تراکنشهای داده ای با استفاده از فرمول     )1(  
در مجموعه کاندید  Rاز ناحیه  countچک کنید آیا مقدار :9 گام C برای ،j=1  تاm بزرگتر یا مساوی مقدار از پیش تعریف شده ،

بزرگتر یا مساوی  Rاگر ناحیه . است یا نه αکمینه تکیه گاه 
در ) large 1-itemset )Lمقدار  کمینه تکیه گاه باشد، آن را در 

| :که به صورت زیر است. قرار دهید kسطح  , 1  )2(  
 5قرار دهیدو به گام  k = k+1خالی شده است،  Lاگر  :10 گام

 .بروید؛ در غیر این صورت مرحله بعد را اجرا کنید
Lرا از   Cمجموعه کاندید  :11 گام , L , … , LK    تولید کنید و

large itemsetها را با استفاده از“level-crossing”  هر  . بیابید
2-itemset  درC باشد و  LKباید حداقل شامل یک آیتم در  ,

تمام . ممکن نیست آیتمی با اجدادش در طبقه بندی ظاهر شود
2-itemsets  ممکن درC جمع شده است. 

 ,s1)تشکیل شده جدید با آیتمهای  itemsets-2برای هر  :12 گام

s2)  درC زیر گام های زیر را انجام دهید:  
مانند  را برای هر داده تراکنشی  sمقدار فازی  :1-12 گام  مقدار عضویت که .محاسبه کنید  ∆

است، اگر عملگر مینیمم برای اشتراک استفاده  در ناحیه 
 ., minشود داریم 

محاسبه ) 3(از فرمول  sرا برای عدد کاردینالیتی  :2-12 گام
 :می شود
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count  ∑ f   )3(  
countاگر  :3-12 گام بزرگتر یا مساوی مقدار از پیش   

 .قرار بده LKرا در  sتعریف شده کمینه تکیه گاه باشد، 

برای نگه داشتن تعداد آیتمهای ذخیره  rقرار دهید،  r=2 :13 گام
 .جاری استفاده می شود large itemsetشده در 

بروید؛  5قرار دهید و به گام  k = k+1خالی است،  LKاگر  :14 گام
 .در غیر این صورت مرحله بعد را اجرا کنید

به روش مشابه الگوریتم  LKرا از  CKمجموعه کاندید  :15 گام
Apriori در این الگوریتم ابتدا ]. 2[تولید کنیدLK  وLK  را بهم

یتم ناحیه فازی در دو مجموعه آ r-1الحاق می کند، با فرض آنکه 
آیتم . می تواند مشابه باشد و ناحیه دیگر می تواند متفاوت باشد

نباید اجداد . های متفاوت نباید روابط سلسله مراتبی داشته باشند
تمام مجموعه آیتم ها را . و فرزندان آیتمها باهم رابطه داشته باشند

sub-r –itemsets  درLK  را درCK ذخیره کنید.  
شکل گرفته جدید با  r+1 (s(-آیتمبرای هر مجموعه  :16 گام

sآیتمهای  , s , … , s  درCK داریم: 

مانند  Dرا برای هر داده تراکنشی  sمقدار فازی  :1-16 گام f f ∆ f ∆ … ∆ f محاسبه کنید. f مقدار
اگر عملگر مینیمم برای . می باشد  sدر ناحیه  Dعضویت 

fاشتراک استفاده شود، آنگاه  min f است. 

عدد کاردینالیتی را برای داده های تراکنشی از  :2-16 گام
 .محاسبه کنید) 3(فرمول 

 .بروید 15قرار دهید و به گام  r =r + 1 :17 گام

، که Slarge q-itemsetقوانین وابستگی فازی را برای تمام  :18 گام
s( محتوی آیتم های  , s , … , s ( وq است را به وسیله  2

 .زیر مرحله های زیر تشکیل دهید

) 4(قوانین وابستگی ممکن را از معادله تمام  :1-18 گام
1: (محاسبه کنید r q( s s … s s … s  s  )4(  

برای هر قانون وابستگی  λمقدار ضریب اطمینان  :2-18 گام
∑∑ :محاسبه می شود) 5(از فرمول  … , …    )5(  

قوانین وابستگی که مقدار ضریب اطمینان آنها بزرگتر یا  :19 گام
از پیش تعریف شده است را به  λمساوی مقدار ضریب اطمینان 

 .خروجی بدهید

ها را سطح به سطح بدون large itemsetالگوریتم ارائه شده می تواند 
دانشی است  19برگشت به عقب پیدا کند و نهایتا قوانین خروجی گام 

مانند دیگر . که از دل تراکنش های داده شده کمی کشف شده اند
توسط کاربر و با  αالگوریتم های داده کاوی، پارامتر کمینه تکیه گاه 

 . توجه به شرایط مسئله تعیین می شود

 نتایج -۵

ما با جامعیت بخشیدن به مفاهیم مجموعه فازی،  له در این مقا
تکنیک های داده کاوی، طبقه بندی چند سطحی و سیستم کلونی 
مورچه الگوریتمی را برای کشف قوانین وابستگی در داده های کمی ارائه 

استفاده از معیارهای متفاوت جهت قضاوت مهم بودن داده ها، . کرده ایم
ان آیتم ها و سر و کار داشتن با داده های مدیریت روابط طبقه بندی می

کمی سه موضوعی هستند که در کاربردهای واقعی کاوش با آنها روبرو 
ما ابتدا به صورت خودکار با استفاده از سیستم کلونی مورچه . می شویم

برای هر آیتم با توجه به خصوصیات آن آیتم و فراوانی آن در پایگاه داده 
سپس . خود آن آیتم را تولید می کنیم یک تابع عضویت مخصوص به

مقادیر داده های تراکنشی با استفاده از این توابع عضویت به مقادیر 
بعد الگوریتم کاوش فازی مجموعه آیتم  . فازی نگاشت داده می شوند

های بزرگ را سطح به سطح در درخت از پیش تعریف شده تولید و 
در آینده در صدد این . ی کندقوانین وابستگی فازی را از آنها استنتاج م

هستیم تا با استفاده از روشهای یادگیرنده راه کاری ارائه دهیم تا برای 
هر آیتم یک کمینه تکیه گاه مخصوص به خود آن آیتم را از پایگاه داده 
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