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چکیده
الگوهای اکتشاف یا اپیزودهای مکرر در تراکنشها یک مشکل مهم در رابطه با استخراج دیتا بررای هر ف اسرتن اس اسرتیرای ا
آنهاست .به واسطه حجم عظی م دیتای که با آن مواجه هستیم،الگوریتمهای موا ی طراح ش ن تا هر دو پارامتر مران اجررا و
تع اد مرور پایگاه داده به منظور کاهش هرچه بیشتر سرجمع I/Oها را کاهش دهن .در ایر میالره مرا رود ج یر ی را بررای
اجرای دو الگوریتم پایه ای برای کشف قوانی انجمن را معرف م کنیم .رود ما ساختارهای داده را به طرور مرویری برا هرم
ترکیب م کن تا اطالعات متفاوت را به صورت رمز در آورد و ما نشان م دهیم کره چطرور تروا ی را بررای پرردا د چنری
ساختارهای داده ای به کار ب ریم.
کلمات کلیدی  :استخراج داده ،کشف قوانی انجمن  ،درختهای م نا و بردارهای بیت ،الگوریتمهای انتشار حساب

1

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه
پردا د اطالعات اتوماتیک معموال به نام کشف اطالعات و استخراج دیتا معروف است( )KDDدر ای میاله ما مشکالت
تفکیک سا ی قوانی انجمن را در نظر گرفته ایم  .ای مشکل به طور رسم  ZPL97نامی ه ش ه و مطابق با مطالب یر
است:
اگر } Let Ί={i1,…,imآیتمهای مجزای  mباش ،یک تراکنش در هر یر مجموعه ا  iو هر تراکنش  Iدر یک پایگاه داده D
یک شناسه منحصر به فرد خواه داشت.
در یک تراکنش>  puple <TID , i1,…, ikو ما  i1,…,ikیک مجموعه آیتم یا  kمجموعه آیتم م نامیم اگر  s%ا
تراکنشهای در  Ɗشامل مجموعه آیتم باش یک مجموعه آیتم برای داشت پشتی ان در نظر گرفته میشود  .قانون انجمن
یک اصطالح است به شکل  AB:هرجا که  A,Bیر مجموعه Iباشن و  Aاشتراک با  Bبرابر ته باش  .منطق قانون
انجمن بسیار ساده است و م گوی احتمل شرط یک تراکنش اگر شامل  Bباش در نتیجه شامل  Aنیز خواه بود.ای
موضوع به شکل یر محاس ه م شود Support (A,B)/support (A) .با  mایتم مشخص  2به توان  mآیتم بالیوه وجود
خواه داشت که  Supportان باالی یک  Supportمشخص است هرچن که شمارد تمام آیتم ها غیر ممک است ام در
موارد عمل تنها یک قسمت کوچک ا تمام فضای مجموعه ایتمه باالی یک  Supportمشخص که به طور ویژه برای کاهش
حافظه و مجموع  I/Oنیا است ،م باش  .روشهای موا ی مویر در ای میاله معرف م شون .
ای میاله در پنج بخش تنظیم ش ه است در بخش دو ما فریم ورک های موا ی و متوال که بره طرور وسریع در برنامره هرا بره
منظور رفع مشکالت استفاده م شود را معرف م کنیم.در بخش سه ما درختهرای سراختارهای داده را معرفر مر کنریم و
استفاده بالیوه انان در پردا د کشف قانون انجمن را توضیح م دهیم بخش چهار یک الگوریتم موا ی ج ی را پیشرنهاد مر
کن که ا د ختهای م نا در پردا د اکتشاف و عملیات اجرای درختهای م نا استفاده م کن .بخش پنج میاله را به پایان مر
برد.
الگوریتم های استخراج انجمنی
الگوریتم متوالی  :استقرایی

الگوریتم ترتی استیرای به هسته تمام الگوریت های کشف انجمن شکل م دهر  .ایر الگروریتم ا ایر واقعیرت کره یرک
یرمجموعه ا مجموعه آیتمهای نیز متوال اسرت و بنرابرای تنهرا کان یر اهای کره ا ق رل بررای ایجراد مجموعره مجموعره
کان ی اهای ج ی استفاده ش ه است را میتوان یافت  ،استفاده م کن  .ای الگوریتم سه مرحله اصل دارد که هر گاه کره یرک
کان ی ای ج ی ایجاد م شود  ،تکرار م گردد.
 ایجاد مجموعه ای ا کان ی اهای ج ی
ار یاب  Supportربای هر کان ی ای ج ی
ویرایش کردن کان ی اهای که  Supportکاف ن ارن .با توجه به ح اقل  Supportانتخاب ش ه به صورت تصادف .
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The Apriori algorithm
; { L1 = } frequent 1-itemsetg
)for (k = 2; Lk-1 ≠ Ø ; k + +
;Ck = Set of new Candidates
for all transaction t є D
for all k-subsets s of t
;if (s є Ck) s.count++
;} Lk = {c є Ck j | c.count ≥ minimum support
;Set of all frequent itemsets = ƯkLk
توجه کنی که در ای الگوریتم تمام پایگاه داده در مرحله های تکراری خوان ه م شون  .در نتیجه برا ایر فرری ورک کرارای
چن ان نخواهیم داشت.
الگوریتم موازی
توزیع شمارش

الگوریتم موا ی تو یع شمارد یک نسخه ساده ا الگوریتم استیرای ایست .هر پردا ن ه یک کپ ا پایگاه داده را خواهن
داشت و هر پردا ن ه به صورت محل کان ی اهای خود را محاس ه م کن و انها را برای جمع پیشون همه انها برای دستیاب
به یک  Supportکل ا مجموعه آیتم ها به سمت پردا ن ه اختصاص داده ش ه ارسال م کنن .ا انجای که تنها میادیر
 Supportها بای به پردا ن ه منتخب ارسال شود  ،ای الگوریتم م ادالت را به ح اقل رسان ه است .کارای الگوریتم متوال یا
تو یع شمارد مح ود است و حت در الگوریتم موا ی بنا بر دالیل متع دی مح ود است اولی انها ای است که بای در هر
تکرار پایگاه داده جستجو شود .بنابرای حت اگر ترا کنش ها مشابه باشن انها هر مجموعه ایتم کان ی اها را به دفعات که در
پایگاه داده جستجو م کنن  ،خواهن شمرد.دوم ای که فرض ش ه است که پایگاه داده تراکنش یک ل اوت افی دارد که
یک تراکنش یک شناسه ای دارد که ا ایتم که ان شاملش م شود پیروی م کن  .ای نشان می ه که ای م یریت داده
برای مرحله ار یاب  Supportالگوریتم مناسب نم باش .جستجوی یک یر مجموعه  kدر یک تراکنش به ان ا ه  sبه
ا مایش به میزان) (s/kا یرمجموعه های تراکنش داللت م کن .الگوریتم های که ا تراکنش های عمودی استفاده م کنن
ای مشکل را رف ع کرده ان  .ای نوع الگوریتمها برای استفاده همان طور که در فصول بع خواهی دی بیشتر ترجیح داده م
شون .
الگوریتم درخشش
مزیت ای الگوریتم نس ت به الگوریتم تو یع شمارد در ای است که پایگاه داده را تنها دو بار جستجو م کن .اولی بار مان
است که دو مجموعه آیتم را م سا د و دومی بار هم مان است که ان را به حالت عمودی ت یل میکنر .الگوریتم درخشرش
سه مرحله دارد:
مرحله اولیه  :ساخت شمارد های کل برای دو مجموعه متوال .
مرحله ت یل  :دو مجموعه ایتم را قالب بن ی کرده و انها را ط ق پردا ن ه برنامه ریزی م کن  .ت یل عمودی پایگاه داده.
مرحله غیر هم مان  :ایجاد  kمجموعه آیتم متوال  ،یک نمایش رسم ا ای الگوریتم مطابق یر است( :به مت اصل
مراجعه شود).
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The Eclat algorithm
Initialisation phase:
Scan local database partition
Compute local counts for all 2-itemsets
Construct global L2 count
Transformation phase :
Partition L2 into equivalence classes
Schedule L2 over the set of processors P
Transform local database into vertical form
Transmit relevant tid-lists to other processors
Asynchronous Phase :
for each equivalence class E2 in local L2
)ComputeFrequent(E2
Final Reduction Phase :
Aggregate Results and Output Associations
ای الگوریتم ا طرح قالب بن ی کالس هم ار ی پایگاه داده استفاده م کن  .کالس هم ار ی بر پایه پیشون عموم فرض
ش ه که به صورت واژه به واژه ذخیره ش ه است ا ستوار است .به عنوان نمونه  AB .AC ,ADدر یک هم ار ی یکسان
کالس  Saقرار دارن .که ای به خاطر پیشون مشترک  Aم باش .بنابرای مجموعه ها یایتم کان ی با اتصال اعضای یک
کالس هم ار ی م توانن تولی شون  .برای مثال ما کان ی اهای بع ی با طول  3را  C3نامی یمABC , ABD .ما میتوانیم
مشاه ه کنیم که مجموعه های ایتم که توسط کالس هم ار ی تولی ش ه ان همیشه با مجموعه های تولی ش ه توسط سایر
کالسها متفاوت هستن بنابرای طرح قالب بن ی ار یاب میتوان برای اجرا بر روی پردا ن ه ها استفاده شود .ای رود در سایر
الگوریتم ها مثل تو یع کان ی اها همچنی توسط ما در مینه های متفاوت مثل درختهای م نا استفاده خواه ش .مرحله
ت یل برای اکثر مرحله های الگوریتم شناخته ش ه است.در واقع پردا ن ه ها بای شناسه های تراکنش مربوس به لیست محل
خود را برای سایر پردا ن ه ها ا رسال کنن .
درختهای مبنا و کاربرد آنها در استخراج انجمنی
مقدمه

به طور ترکی درختهای م نا برای نگه اری ا مجموعه های ا رشته ها و مستیل ا الف ا استفاده م شون .در مورد ما الف ای
باینری استفاده ش ه است ،یرا ما با پیشون های صرحیح ا ترراکنش هرا سرروکار داریم.مرا حر اقل دو راه بررای برخرورد برا
درختهای م نا داریم که ای وابسته به نوع رشته ای است که ما در اختیار داریم.اگر ما ا رشته های با طول متغیر استفاده مر
کنیم بنابرای هر گره در درخت میتوان یک کلمه را نگه اری کن .ا طرف دیگر اگر ما ا رشته های با طول یابت اسرتفاده مر
کنیم یگ گره ا درخت اگر و تنها اگر یک برگ باش م توان یک کلمه را نگه اری کن .
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شکل  .1نمایش های مختلف از ریشه درختان

درخت پایین در شکل  1دو نوع ط یه بن ی گره دارد .گره ه سیاه و گره های سفی .رنگ سفی به ایر معناسرت کره هری
گونه کلمه ای در گره ای به ای رنگ نگه اری نم شود .به عنوان مثال اگر ما با رشته با طول متغیرر بره دن رال کلمره  11در
درخت م نا باشیم ما ل ه سمت راست و سپس ل ه سمتچپ را دن ال خواهیم کرد.و ما رنگ گره را بررسر خرواهیم نمرود.اگر
رنگ ان سفی باش بنابرای کلمه در درخت وجود نخواه داشت.در یک درخت م نا با طول یابت مرا بره هری رنگر احتیراج
ن اریم یرا اگر یک کلمه ای وجود ن اشته باش برای ان در درخت هی گونه مسیری وجود نخواه داشرت.ما تررجیح میر هیم
که ا ای
ساختار استفاده کنیم یرا ای ساختار برای اجرای عملیاتهای م یریت درخت مویر و ساده است.درخت م نا یرک ویژگر بررای
نشان دادن مجموعه ای ا رشته ها در یک راه ذخیره ش ه دارد.ساختار درخت انها مجموعه ای ا عملیاتها را ایجاد میکنر کره
برای موا ی سا ی کار را بسیار ساده م کن در عملیاتهای که هم اکنون ما در نظر م گیریم (شکل  2را ب ینی ) انر ا ه دیترا
یابت و مشخص است.
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شکل  .2عملیات مفید عمومی در ریشه درختان

عملیاتهایی روی درختهای مبنا

اتحاد و اتصال دو درخت م نا مجم وعه ای را نشان می ه که درخت م نا پیوستگ مجموعه هرا را نشران می هر یرک اجررای
امکان پذیر ا ساختار درخت شامل گره های در حال استفاده است که شامل نشانگر های بر روی جانشری هرا می اشر  .ایر
رود دارای نیاس ضعف نیز م باش بویژه اینکه ای رود حافظه یادی مصرف م کن و اصل فضای محلر را محر ود مر
کن .همچنی توجه کنی که عملیاتهای چن نخ شکل  2پیش رون ه است به عنوان مثال برای قطع کردن عملیات اصرل کرار
به شکل یر است(.به مت اصل مراجعه شود).
ما دو ریشه در نظر میگیریم اگر انها دو فر ن سمت چپ داشتن سپس ما یک فر ن سمت چپ به درخت ج ی اضافه کررده
و یک نخ ج ی را برای ایجاد قسمت سمت چپ ا تیاطع شروع م کنیم.ساختار مشابه برای فر ن ان سمت راست نیز ایجاد
م شود.تع ادی مشکالت تکنیک هنگام استفاده ا ای الگوریتم رخ می ه  ،اول ا همه اینکه ا ان جای که ما با درخت بره
ارتفاع  01کار میکنیم یعن ما با  2به توان  01عنصر سرو کار داریم تع اد یادی ا نخها ممکر اسرت ا محر ودیت فیزیکر
سیستم عامل گذر کنن .دوم اینکه محاس ات نا متعادل امکان دارد که رخ ده  .به عنوان نمونره فررض کنیر کره مرا تصرمیم
گرفتیم که تع اد کثیری ا نخهای فعال را بر روی  2تث یت کنیم در ای مسیر ما هی برنامه ریزی برای نخها و هی مکانیزم
ن اریم  .با شروع کردن ا ریشه ما تصمیم گرفتیم ا یک نخ برای دریرافت تیراطع فر نر چپر و همچنری ا یرک نرخ بررای
دریافت فر ن سمت راست استفاده کنیم.
اگر فر ن سمت چپ گروه های بیشتری نس ت به فر ن سمت راست داشته باش ،محاس ه در همان مان به پایان نم رسر ،و
نخ پایان اول م توان برای محاس ات فر ن سمت چپ استفاده کن .بنابرای ما همچنی به یک استراژی برنامره ریرزی بررای
م یریت نخ نیا داریم.
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حافظه در ختهای مبنایی

بنابر حجم کم دیتای که در کا ربرد های عمل با آن سر کار داریم،ما بای یک شیوه ای برای ذخیره کردن آنها بر روی
دیسک پی ا کنیم .ا آنجا که پایگاه داده بسیار مهم است که با حافظه اصل تناسب داشته باش ما نیا داریم که یک توا ن
بی درون و بیرون محاس ات هسته ای داشته باشیم .در ] [koso4یک روش موفییت معرف و انجام ش ه است .ای رود
درخت م نای با بردار بیت روی دیسک را نشان م ده .
راه حل که برایج ] [koso4و به منظور امرای درختهای م نای تنظیم ش ه است،نگه اری آنها ط ق یک سا مان ه خاص با
چن ی فایل است.ما یک سا مان ه فایل همراه فایلهای کم ط ق فهرست و به منظوریجلوگیری ا فعالیتهای سییتم فایل
سنگی و فایلهای نه چن ان بزرگ برای به رو ش ن سریع پایگاه داده انتخاب نمودیم.در واقع فایلهای فراوان در یک فهرست
توانستن فعالیت  applicationهای خود را کاهش داده و استفاده ا فایلهای یاد که پاسخ مان ضعیف داشتن برای به رو
ش ن صورت گرفت.ما ا یک ساختار درخت فهرست به همراه تع اد کم فایل با قابلیت به رو ش ن سریع استفاده نمودیم.
در] [koso4مان های پایگاه داده ط ق شناسه ذخیره ش ه آنها در درخت م نا که در یک ساختار درخت فهرست ذخیره
ش ه است فهرست ش ن  .هر فهرست شامل  3فایل م باش .
 یک فایل برای ذخیره م نع آیتمهای و آفست بردار بیت آنها رو فایل دوم
 یک فایل برای ذخیره بردارهای بیت شناسه در سطحn
 یک فایل برای ذخیره یک جادگشت ا کلمات معی گفتامه
برای ذخیره درختها م نای روی دیسک ما ا یک بردار بیت با ان ا ه  nبه ا اء هر کلمه استفاده م کنیم.هر پیش ون ی که به
فهرست بع ی اختصاص یافته است .شامل یک مسیری به سمت خط پایگاه کلمه است.
یک دایرکتوری داخل ممک است شامل n2یرداکتوری باش  .اجا ه دهی که  kارتفاع سلسله مراتب بردار بیت ا شکل  0را
فرا خوان کنیم.فرض کنی که این کس های خط یافت ش ه i0تا ik-1باش در ای صورت خط مرت ط با آن
م باش .

شکل  .3ریشه درختان نمایش سلسله مراتبی
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فایل جایگشت ،یک جایگشت  pا صفر تا  t-1درون خودد و جای که  tیک ع د صحیح ا من ع م باش را
نگه اری م کن  iامی کلمه در لغت نامه ) p(iامی کلمه ا من ع م باش یک جستجو در فایل جایگشت برابر
است با یک جستجو در یک آرایه مرتب ش ه بنابرای پیچی گ آن برابر است با ) log(nکه  nنیز تع اد کلمات درون منابع
دایرکتوری م باش .

شکل  .4ریشه درختان نمایش سلسله مراتبی

به منظور جستجوی خطوس جای که آیتم ظاهر م شود ما فایل جایگشت را کنکاد نمودیم  .ای کار مکان کلمه را در
فایل  1به ما نشان م ده که ما م توانیم میزان آفست بردار بیت را در فایل  2بخوانیم  .ا ای طریق ما م توانیم
جهت های بع ی برای دی ن دیتاها را استن اس کنیم  .نمایش مجموعه صحیح توسط در ختهای م نا به ما اجا ه م
ده که فضا را ذخیره و حفظ کرده و جستجوهای مویری انجام دهیم  .ا ای رو پیشون های عموم ا اع اد صحیح
متفاوت تنها یک بار ذخیره م شون  .به عالوه ه ر می اری که قرار داده ش ه و در مان یابت یافت م شود برخالف
اختار لیست خواه بود.
در حال حاضرر درختهای م نای با موفییت در ( )koso4و برای ایجاد یک سرویس  SQLمتوال مثل آنچه که در
سیستم های پایگاه داده م باش یافت م شود کلی اجراهای مویر موا ی در فعالیتهای م یریت
همان محاس ات است که م توان به طور همزمان بر روی هر گروه ا همان سطح در درخت م نا یافت ما همچنی
ساختارهای درخت م نا که در مینه ارت اس کشف قوانی م باش استفاده م کنیم  ،بویژه در مینه نسلهای کان ی
ش ه.
درخت مبنا برای اگوریتم های کشف قوانین مرتبط موازی
نمایش کاندیداها

ه ف ای قسمت نشان دادن ای است که کاربرد درخت م نا برای الگوریتم کشف قوانی آمیزد م توان تمام
پروسه های اکتشاف را بهینه کن  .ط ق تجربه مادر ( )koso4راجع به استفاده ا درخت م نا برای اجرای یک
سرویس  ، SQLکارای به صورت معنا داری به ود یافت  .اولی نتیجه ا اجرای ک های ما در یک سرویس  SQLکه
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همزمان بود با آ مایش  TPC-Cو میایسه

تا ح ی بر پایه درخت م نا بود  ،بهیود قابل توجه را ای ات نمود و ای
آن با سرویسهای  S`Lتجاری.
در ( ) koso4درختهای م نا برای ک کردن خطوس این کس های هر آیتم در پایگاه داده استفاده ش .
حال اجا ه دهی کاربرد درختهای م نا را در مینه کشف قوانی آمیزد در نظر بگیریم.اولی ای ه قرار دادن یک لیست ا
شناسه های کان ی ش ه در درختهای م نا به صورت محل در هر گره قرار گرفته است م باش .به عنوان مثال اگر ما
 D,C,B,Aرا داشته باشیم ،ما توسط درخت باین ی کامل مثل آنچه در شکل نشان داده ش ه است ،شروع میکنیم  .با افزون
هر آیتم یک درخت م نا که شامل این کس های خط ا شناسه های تراکنش م باش ،حالت ار یاب کمک اکنون در تیاطع
بی درختهای تراکنش و با شمارد تع اد برگها قرار م گیرد .ما درای جا توجه م کنیم که ایجاد درخت ا کان ی ها و تمام
لیستهای شناسه های تراکنش در یک  Scanا پایگاه داده انجام م شود.کان ی های آیتم های  Kدر یک نشان داده ش ه ان .
برای مثال اگر مسیر یک آیتمAدرخت  OOباش و مسیر آیتم  01 Bباش ،مسیر به .......1ABم شود.

شکل  .5جدول حوادث.

همچنی توجه کنی که میزان کمکهای محاس ات توسط عملیات تیاطع بسیار ساده ای بی درختها انجام میشود .عالوه بر ای
اگر ما بخواهیم در محاس ات پیشرفت کنیم،م توانیم بر روی دیسکهای محل  Supportهای به منظور با یاب در موارد
استفاده مج د ذخیره کنیم.

شکل .6نمایندگی نامزد
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نسلهای کاندیدها

کان ی های ج ی ی برای کشف قوانی آمیزد م توان توسط اتصال اعضاءکالس هم ترا ایجاد شود .با کردار کردن آیتم های
در درختهای م نا ط ق آنچه در شکل ها توضیح داده ش  .تمام اعضای یک کالس هم ترا در یک یر درخت ا مجمومه ای ا
آیتمها یک کالس را تعریف م کنن .

شکل  .7کالس همارزی در ریشه درخت

ا ای رو مجموعه ای که یک کالس را تعریف م کن ،پیشون ی است برای تمام اعضای ای کالس.در درخت م ناجای که
تمام عناصر یر درخت پیشون یکسان دارن کالسها ی متعادل به صورت یر درخت های آن قابل مشاه ه خواهن بود.برای
مثال کالس متعادل SAیک یر درخت ریشه دارد  Aم باش .
حال برای ایجاد مجموعه های کان ی بع ی ما بای که اعضاء کالسهای متعادل را باهم ترکیب کنیم.ط ق عملیات ترکیب ما
،اجرا درخت م نای مجموعه های آیتم شامل یر در ختهای اولیه روی هر برگ،تنها برگهای در نظر گرفته م شود که ا
حذف همسایه های چپ مجمومه های آیتم جاری ب ست آم ه است.

شکل  .8داوطلبان نسل
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برای مثال برای ب ست آوردن  AC,ABCرا با عملگر ریشه درخت م نا ترکیب نمودیم.
برای کسب تمام مجمو عه های کان ی ،ما بای اق ام به ریشه یاب یر درختها بر روی هر برگ نماییم .در مثال ما ACD, ،
 ACUCD , ABC=ABUAC,ABD=ABU AD,و غیره  ،به عالوه بااجرای تیاطع لیست درختها شناسه در حالت
موا ی ما م توانیم که ا کان ی های ج ی کمک بگیریم .با شمارد الگو ریتم تو یع،تنها ارت اطات بی پردا ن ه ها شامل
تو یع کمک های محل برای ار یاب کمکهای جهان است،اما ق ل ا دریافت کمک های دور ا مجمومه های کان ی ها اما م
توانیم ا درختهای محل ،آنهای که در پایگاه داده محل ظاهر نم شون را حذف نمود.

شکل .9نمایندگی نامزد (نهایی)

ما م دانیم که اگر  ABدر م نا ظاهر نشود ABCبع ا نم توان ترکیب کنیم.ا ای رو حذف کان ی ای غیر معت ر یع ا
ار یاب کمک های کل به فعالیت ار د پایی بستگ دارد .اگر آیتمها توسط تراکنش به صورت مشابه تو یع ش ه باشن ما
م توانیم پیش بیین کنیم که کان ی اها ساختار را به صورت مناس مرتب کرده ان .
الگو ریتم موازی
اول ا همه  ،اگر ما  Pپردا ن ه داشته باشیم،م توانیم فرض کنیم که پایگاه داده تراکنش به  Pقسمت تیسیم ش ه است،برای
هر پردا ن ه ی ک قسمت  .دوما در اولی قسمت ا الگو ریتم ما بای یک درخت ا آیتمهای ایجاد کنیم همچنی در ختهای
تراکنش آنها نیز بای ایجاد شود .ای امر در هر بار اسک کردن ا پایگاه داده محل و برای هر پردا ن ه به صورت موا ی قابل
امجام است.برای ار یاب کمک های یک مجموعه آی تم ما تنها بای درختهای م نا را تیسیم کنیم و اق ام به شمارد برگ های
آنها نماییم .برای مثال ،کمک  ABCتع اد برگهای درخت تولی ش ه توسط تیسیم درختهای تراکنش  AC,ABم باش .
ساختار مجمومه های کان ی انجام ش ه در باال توضیح داده ش ه است  .در نهایت الگو ریتم اصل ما به صورت یر بیان م
شود.
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Algorithm executed on each Proc. 0 ≤ I ≤ p.
/* Initially, each processor has locally n=p lines of the
transaction database where n is the total number of lines
andp is the processor number.*/
1- In parallel for each processor:
Scanning of the local database for construction of 1-itemset
tree.
2- In parallel for each processor:
do
Broadcast supports.
/* This part can be de-synchronized */
/* to perform overlapping (see above) */
Wait for all supports from others.
Perform the sum reductions.
Elimination of unsufficientitemsets support.
Lk = rest of Ck
Construction of new candidates sets Ck+1.
)while (Ck+1 ≠ Ø
3- frequent itemsets = Ư Lk
نکاتی در مورد محاسبه و آنالیز و پیچیدگی

در ای جا ما توضیحات را راجع به ار د هر مرحله ا الگو ریتم موا ی بر حسب مان و فضا معرف م کنیم.
ساختار درختهای آیتم

همانگونه که ق ال نیز اشاره ش ه الگو ریتم های ما تنها به یک مسیر به پایگاه داده نیا دارد ای مسیر به ایجاد درختهای م نای
ما کمک م کن .سپس ما تنها بر روی در ختهای م نا کار خواهیم کرد.
ارزیابی و حذف کاندیدهای نامناسب

ما م توانیم همزمان با ایجاد و درختهای تراکنش برگهای آن را خاصیت استفاده ا درختهای م نا را اصالح م کن .ا ای رو
کمک های محل کامال آشنا هستن مان که مجموعه های کان ی ها ایجاد شون  .اگر یک کمک مجموعه آیتم ته باش  .ما
م توانیم به سرعت آن را حذق م کنیم ،حت مان که مجموعه آیتم در یک قسمت دیگری ا پایگاه داده ظاهر شود نیز
م توانیم آن را حذف کنیم.برای همه کمک های محل که ته نیستن ما م توانیم ق ل ا آگاه ا کمک های کل م
توانیم شروع به ایجاد یک مجمومع بزرگ ا کان ی ها کنیم.حذف یک کان ی ا شامل قطع یک گوشه ا یک درخت است.

ایجاد مجموعه کاندیدا

ساختمان کان ی های ج ی درختها ریشه دارد و برگ ار م باش  .ما کان ی های ا در ختها را که کمک نا کاف داشته باشن و
گره ناکاف داشته باشن که موجب تکرار در یر درخت ها م شود را حذف م کنیم.
در انجام ای عمل ما کان ی های غیر ضروری را ایجاد نم کنیم .برای کسب کمک کان ی های تا ه تاسیس ما تنها بای به
تیسیم درختهای تراکنش آیتم های اضافه ش ه با درختهای تراکنش برگ جای که آن ریشه دار ش ه است اق ام کنیم.در هر
مان الگو ریتم برای تولی ک ان ی های ج ی و ار یاب کمک های آنها سطح ق ل درخت مجموعه آیتم را م دان  .بنابرای ما
م توانیم با حذف سطوح باالتر میزان حافظه را حفظ م کنیم.
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استراتژی طرح برای مدیریت نخ

فعالیتهای درختهای م نا م توان همچنی با استفاده ا نخ های موا ی سا ی شود.ای مطلب بویژه مان مفی است که ما
الگو ریتم را بر روی یک ماشی موا ی همراه با گروه های SMPاجرا کنیم .اجا ه دهی فرض کنیم که یک فعالیت متح و
موا ی بی دو درخت م نا داریم .ا ریشه دو درخت شروع میکنیم،یک استراتژی فعال سا ی نخ برای محاس ه اتحاد و فر ن
سمت چپ و فع ال سا ی نخ برای محاس ه اتحاد دو کودک سمت راست م باش  .ما ای قانون را تا مان که به میزان
ح اکثر نخ های مجا برسیم اعمال م کنیم .در ای مورد خاص ما بای تا پایان یک نخ ص ر کنیم و سپس ادامه دهیم.
ای ه ی کلی ی استراتژی م یریت نخ ما در ادامه آ م ه است هنگام که یک گروه دو یر درخت دارد و یک نخ بیکار
باق م مان  .ما ا آن در یک ا یر درختها استفاده م کنیم .سایر یر درختها با اجرای نخ در گروه های جاری م یریت
م شون  .عملیات بروی یک گروه مان تمام م شود که آن در یر درختهای آن گروه نیز به پایان رسی ه باش  .بنابرای
برای به ح اقل رسان ن مان ب کاری برای هر پردا شگر ما تصمیم گرفتیم که ا نخ ها در یر درختهای که گروه
کمتر دارن استفاده کنیم در ب تری حالت نخ های کارهای خود را درست مان به اتمام رسانن که نخ ها به آن
اعمال ش ه ان در ای نیطه نخ میتوان خودد را به عنوان یک نخ در دسترس معرف کن ب ون آن که بخواه منتظر
نتیجه سایز یر درختها بمان .

شکل سیاست مدیریت  .11موضوع

شکل  .11سیاست ترجیحی با  4پردازنده.
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شکل .11سیاست برعکس با  4پردازنده

نتیجه گیری
در ای میاله ما الگوریتم موا ی که به منظور کشف قوانی آمیزد در تراکنش های پایگاه داده ا ساختارهای درخت
م نا استفاده م کن را توضیح دادیم  .الگوریتم ما خواص جالب یادی دارد ای الگوریتم م نا را تنها یک بار
جستجو م کن  ،نسلهای کان ی اها را به صورت موا ی تنها با م ادله اع اد صحیح کم بی پردا ن ه ها انجام م
ده  .برپایه آ مایش ( ) KOS O4ما درس م نیم که اجراها  ،فعالیتهای موجود را تحت الشعاع قرار م دهن یرا
یک کلی اساس در افزایش کارای در مفهوم ان جمن راه است که ما عملیات تیسیم را م یریت کنیم .در مورد
خاص ما یک رود ج ی ی را پیش نهاد کردیم که اجا ه م داد کمک های کان ی اها را با استفاده ا تیسیم درخت
های م نا محاس ه کنیم درختهای م نا یک مصاح ه نس ت ًا خوب بی حافظه مورد نیا برای نگه اری آنها و تاییر دریافت
هرگونه اطالعات به صورت صحیح ایجاد نموده است .ما هم اکنون در حال اجرای الگویتم کشف قوانی انجمن که در ای
میاله ارائه ش هستیم .همچنی ما ا کتابخانه چن ی نخ کاف به منظور انجام عملیات های درخت م نا به صورت موا ی
استفاده م کنیم.
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