
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


هکرر هبکسیوبل  اقالمجدید برای کبٍش هجوَعِ  بْبَد یبفتِ یک رٍش

 ٍ درخت هبتٌی بر تئَری گراف
 2ٍ هحوَدسؾب سبیجبًی 2ضْشام گلضاسی ّشهضی، 1ًسشیي حیذسی، 1فشصاد ًبدی

 

طکذُ هٌْذسی ثشق ٍ کبهپیَتش، داًطگبُ ّشهضگبى، 1  ثٌذسعجبس، ایشاى داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ، گشٍُ هٌْذسی ثشق ٍ کبهپیَتش، دًا
nadi_farzad@yahoo.com, heydari.nasrin1@gmail.com 

 
طگبُ ّشهضگبى، ثٌذسعجبس، ایشاى 2 طکذُ هٌْذسی ثشق ٍ کبهپیَتش، دًا  عؿَ ّیئت علوی گشٍُ هٌْذسی ثشق ٍ کبهپیَتش، دًا

golzari@hormozgan.ac.ir, saybani@yahoo.com 
 

 چکیدُ

. کٌدد ایفب هی بٌدیبٌدی ٍ طبقِّبی تحقیقبتی دادُ کبٍی هبًٌد: قَاًیي اًجوٌی، خَضِوبم زهیًٌِقص هْوی در ت اقالمکبٍش هجوَعِ 

هکدرر   اقالمتَاًد بِ هسئلِ یبفتي هجوَعِ گردد. ایي هسئلِ هیای از اقالم هیهکرر هٌجر بِ تعداد گستردُ اقالمکبٍش توبم هجوَعِ 

ّب هبتٌی بر تئَری گراف ٍ بْبدَد ردرعت  ى بدِ    MFIش جدید برای کبٍش توبم . در ایي هقبلِ یک رٍتبدیل ضَد (MFI)هبکسیوبل 

ّدبی پبیادبُ دادُ   ٍریلِ تئَری درخت پیطٌْبد ضدُ ارت. در رٍش ارائِ ضدُ ابتدا یک هبتریس هربعی ٍابستِ بِ عٌبصدر تدراکٌص  

کِ یک بِ یک هتٌبظر بدب   )کیلیک بیطیٌِ( ّبی کبهل هبکسیوبلضَد ٍ زیرگرافگراف هبتریس در ًظر گرفتِ هی رپسضَد. ربختِ هی

MFIضدَد تدب بدِ    ضَد گراف اٍلیِ کبهل ارت ٍ در ّر هرحلِ گراف ضکستِ هدی ضًَد. در ایي رٍش ابتدا فرض هیّب ّستٌد پیدا هی

خدت بدب   ایي درضَد. ًاْداری هی درختضَد در یک ّبی هبکسیوبل بررین. در ایي بیي ّر زیرگرافی کِ ضکستِ هیتوبهی زیرگراف

برای ببالبردى ررعت جستجَ ارتفبدُ ضدُ ارت. ًتبیج  زهبیطبت هسایبی رٍش پیطٌْبدی ضبهل راًدهبى، ردبدگی،  هکبًیسم خبصی 

 ّبی بسرگ دارد.دادُکٌد. عالٍُ بر ایي رٍش پیطٌْبدی کبرایی خَبی در پبیابُدقت، ٍ حبفظِ هصرفی را تبیید هی

 

 کلوبت کلیدی

 هکرر هبکسیوبل، زیرگراف کبهل بیطیٌِ، تئَری گراف، تئَری درخت. اقالمهکرر، هجوَعِ  اقالمٌی، کبٍی، قَاًیي اًجودادُ
  
 

 هقدهِ -1
-ّب ٍ ثْجَد فٌبٍسی پبیگبُ دادُ ثبعث رخیشُ ضذى دادُهحجَثیت ٍ تعوین سایبًِ

[. ثدذیْی اسدت دس   1ّبی ثضسگ ضذُ است ]ّبی ثیطتش ٍ ثیطتش دس پبیگبُ دادُ
ّبی کبسا غیش هوکدي  قالعبت هفیذ ثذٍى استفبدُ اص سٍشایي ٍؾعیت کبٍش ا

. یکدی اص  [. یک ساُ حل ثشای ایي هسئلِ اسدتفبدُ اص دادُ کدبٍی اسدت   1است ]
ّبی دادُ کبٍی کطف لَاًیي اًدوٌی اسدت. هسدئلِ لدَاًیي اًدوٌدی     تکٌیک

یکی اص هْوتشیي هسبئل دس صهیٌِ دادُ کبٍی است ٍ ضبهل کبسثشدّبی ثسیبسی 
[. ّذف اص لَاًیي 2لیل سجذ هطتشی ٍ تطخیع ًفَر دس ضجکِ است ]هبًٌذ تح

فشآیٌذ کطف لَاًیي اًدوٌدی ثدِ دٍ   [. 3اًدوٌی کبٍش سشیع اقالعبت است ]
ضَد: هشحلِ اٍل یبفتي الالم هکشسی کدِ دسخدِ سبپَستطدبى    هشحلِ تمسین هی

(support degree) تش اص کوتشیي دسخِ سبپَست تعشیدف ضدذُ ثبضدذ.    ثضسگ
 [.1ثبضدذ ] ِ دٍم تَلیذ لَاًیي ثشای پیذا کشدى هدوَعِ الالم هکدشس هدی  هشحل

 یبفتي هدوَعِ الالم هکشس است.ثبیذ دلت کشد کِ هشحلِ کلیذی 
یک الگَسیتن ثشای کطف لدَاًیي اًدوٌدی ثدِ     R. Agrawal 1993دس سبل 

[. ایذُ اغلی ایدي الگدَسیتن ضٌبسدبیی تودبم     4پیطٌْبد کشد ] ”Apriori“ًبم 
الددالم هکددشسی کددِ سبپَستطددبى ثضسگتددش اص کوتددشیي سددبپَست      هدوَعددِ

(min_sup)  [. لبثدل رکدش اسدت کدِ ثیطدتش      1ثبضدذ ] تعشیف ضذُ است هدی
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ّسددتٌذ. ثعؿددی اص ایددي  Aprioriکبسّدبی اًدددبم ضددذُ هجتٌددی ثدش سٍیکددشد   
 Depth Progect [5 ،]Prince’sّدب ثدِ غدَست صیدش ّسدتٌذ:      الگدَسیتن 

Search [6 ،]MAFIA [2 ،]Max Miner [7 ،]Daynamic Itemset 

Counting (DIC) [8 ،]ّب ثشای کبٍش تودبم هدوَعدِ الدالم اص    ایي سٍش
دس ثسیبسی اص کبسثشدّب )ثدِ  کٌٌذ. خستدَی اٍل سكح ثبال ثِ پبییي استفبدُ هی

، ّبی حدین ٍ هتشاکن( ثب الگَّبی هکدشس هتٌدبٍة ٍ قدَالًی   خػَظ دس دادُ
[. دس کبسثشدّدبی ٍالعدی   9ش هوکي است ]هکشس غی الالمکبٍش توبم هدوَعِ 

تَاًدذ ثسدیبس   پبیگدبُ دادُ هدی  تشاکٌص تعذاد هدوَعِ الالم هکشس تَلیذ ضذُ اص 
اص [. 2کدي ثبضدذ ]  تي توبم هدوَعِ الالم هکدشس غیدش هو  ثضسگ ٍ دس ًتیدِ یبف

تودبم هدوَعدِ الدالم ًیسدت.     سَی دیگش دس ثعؿی اص کبسثشدّب ًیبص ثِ یبفتي 
ضدبهل تودبم    (MFI)بیی کِ هدوَعِ الالم هکشس هبکسدیوبل  خثٌبثشایي اص آى

تدَاى دس ًردش   ّدب سا هدی  MFI[، تٌْب کدبٍش  11هدوَعِ الالم هکشس ّستٌذ ]
ّبی اخیش ایي صهیٌدِ تحمیمدبتی، تَخدِ ثسدیبسی اص هحممدبى سا      دس دِّ گشفت.

ّب تدب ثدِ اهدشٍص    MFIّبی ثسیبسی دس صهیٌِ کبٍش خزة کشدُ است ٍ تالش
 ت.اًدبم ضذُ اس

ثبضدذ: ثخدص دٍم ثدِ کبسّدبی هدشتجف      ایي همبلِ ثِ ضدش  صیدش هدی    ،دس اداهِ
ضَد. ًتبیح  اختػبظ یبفتِ است. دس ثخص سَم سٍش پیطٌْبدی ضش  دادُ هی

ّدبی  دس ثخص چْبسم ًطبى دادُ ضذُ است. همبیسِ سٍش پیطٌْبدی ثدب سٍش 
-ِدیگش دس ثخص پٌدن اسائِ ضذُ است. ٍ دس ًْبیت ثخص ضطن ضدبهل ًتیدد  

  گیشی ٍ کبسّبی آیٌذُ است.

 کبرّبی هرتبط -2

[ الگددَسیتن 6ّددب ٍخددَد داسد. دس ]MFIّددبی صیددبدی دس صهیٌددِ یددبفتي تددالش
Prince’s Search کٌدذ. ایدي الگدَسیتن    اص یک فشهت دادُ افمی استفبدُ هی

دس ایدي سٍش  کٌذ.ّبی ثبال ثِ پبییي ٍ پبییي ثِ ثبال سا ثب ّن تشکیت هیتکٌیک
کٌدذ  ثِ ثبال هدوَعِ الالم هکدشس ٍ غیدش هکدشس سا ضٌبسدبیی هدی     فشآیٌذ پبییي 

سپس هدوَعِ الالم هکشس ثب استفبدُ اص فشآیٌذ ثبال ثِ پدبییي ثدشای ثدِ دسدت     
کدِ تَسدعِ    Max Miner[ الگدَسیتن  7ضًَذ. دس ]ّب اغال  هیMFIآٍسدى 

ای اص [ هدوَع2ِ[ ٍ ]11دس ] فی ضذُ است.هعش است Aprioriیبفتِ الگَسیتن 
MFIتکٌیک ضًَذ ٍ سپس ثب استفبدُ اص ّب کبٍش هیPost-Pruning  الالم

 ضًَذ.غیش هبکسیوبل حزف هی
[ سٍش سهضگزاسی پبیگبُ دادُ کبسآهذ، یک سبختبس دسختی خذیذ ثدِ ًدبم   12دس ]

PC_Tree  الگَسیتن ٍPC_Miner ُسٍش سهضگزاسی پبیگبُ  اًذ.هعشفی ضذ
کٌذ. ٍ ّدش تدشاکٌص سا ثدِ یدک عدذد      یدادُ اص ٍیژگی اعذاد اٍل ثْشُ گیشی ه

[ یدک  9. دس ]کٌدذ غحیح هجثت کِ توبم خػَغیبت الالم سا داسد تجدذیل هدی  
هكش  ضذُ است. ثش اسبس ایي سٍش کدبٍش اص ّدش    الگَسیتن دٍ قشفِ ّیجشیذ

ضَد. عالٍُ ثدش  دٍ قشف ثبال ثِ پبییي ٍ پبییي ثِ ثبال ثِ قَس ّوضهبى اًدبم هی
تَاى ثشای ّدشس فؿدبی خسدتدَ دس    پبییي ثِ ثبال هی ایي اص اقالعبت فشآیٌذ

 پیطدٌْبد  hash[ یک سٍش هجتٌدی ثدش   13دس ]سًٍذ ثبال ثِ پبییي استفبدُ کشد. 
 DHP(Direct Hashingّدبی  اص الگدَسیتن ضذُ است. ایي سٍش تشکیجدی  

and Pruning)  ٍPrincer-Search ثبضذ.هی 
[ یددک 14دس ] سددت.اسائددِ ضددذُ ا Smartminerسٍش ثددِ ًددبم [ یددک 5دس ]

  ِ ّدب دس پٌددشُ ًمكدِ    MFIای اص تودبم  الگَسیتن خذیذ ثشای کدبٍش هدوَعد
 DSM-MFIعكفی دس قَل خشیبى دادُ هكش  ضدذُ اسدت. ایدي الگدَسیتن     

ّب کِ دس خشیبى تعجیِ ضدذُ  MFIاقالعبت ؾشٍسی دس هَسد  ًبهیذُ ضذُ است.

ضدًَذ. دس  هدی  ای اص هدوَعِ الالم هکدشس ًگْدذاسی  ثب استفبدُ اص خالغِاست 
 bitٍ تکٌیک  (FPL)[ یک الگَسیتن خذیذ ثش اسبس لیست الگَی هکشس 15]

string   اسائِ ضذُ است. ثب تَخِ ثِ فشاٍاًی الالم هکشس، ایي الگَسیتن عولیدبت
ّدب اص  MFIدّذ. عالٍُ ثش ایي ثِ هٌرَس تست اًدبم هی FPLهختلف ثش سٍی 

bit string [ یک ال3استفبدُ ضذُ است. دس ]   گَسیتن هجتٌی ثش گدشاف الگدَی
ّبی اٍل ّب هعشفی ضذُ است. ایي سٍش اص تکٌیکMFIهکشس ثِ هٌرَس یبفتي 

کٌدذ. دس  ّب دس پبیگبُ دادُ استفبدُ هدی MFIسكح ٍ اٍل عوك ثشای تَلیذ توبم 
هعشفدی ضدذُ اسدت.     (FP-Tree)[ یک سبختبس دادُ، دسخت الگَی هکشس 16]

FP-Tree کٌدذ.  َسد الگَّبی هکشس سا رخیدشُ هدی  تٌْب اقالعبت ؾشٍسی دس ه
 FP-growthثدِ ًدبم    FP-Treeایي کبس ثِ ٍسدیلِ یدک الگدَسیتن کدبٍش     

کٌدذ ٍ  ایي الگَسیتن پبیگبُ دادُ سا تٌْب دٍ ثبس اسکي هدی  تَسعِ دادُ ضذُ است.
یک الگَسیتن [ 17دس ] ثِ دست آٍسد. FP-Treeتَاى اص اقالعبت کبٍش سا هی

 PIETM(Principle ofم هکددشس ثددِ ًددبم ثددشای کددبٍش هدوَعددِ الددال

Inclusion-Exclusion and Transaction Mapping)  ُپیطٌْبد ضذ
داسای هضایبی صیش است: اٍل، هدوَعِ الالم هکشس سا ثِ ضیَُ  PIETMاست. 

کٌدذ ثدب ایدي کدبس تعدذاد      کطف هدی  Aprioriپبییي ثِ ثبال ضجیِ ثِ الگَسیتن 
 ثِ خدبی  PIETM دّذ. ٍ دٍم، س کبّص هیّبی پبیگبُ دادُ سا ثِ دٍ ثباسکي

اسددکي پبیگددبُ دادُ ثددشای ضددوبسش سددبپَست هدوَعددِ الددالم اص لبعددذُ      
Inclusion-Exclusion     الم کبًذیدذ  ثشای هحبسدجِ سدبپَست هدوَعدِ الد

یک الگَسیتن ثب ساُ حل دلیك ثدشای یدبفتي هدوَعدِ    [ 18دس ] کٌذ.استفبدُ هی
ش اثتذا یک هبتشیس هشثعی  ٍاثستِ ثدِ  الالم هکشس اسائِ ضذُ است. دس ایي سٍ

کٌدذ سدپس ثدب تَخدِ ثدِ      تعذاد عٌبغش هٌحػش ثِ فشد ثب همبدیش غفش ایدبد هی
کٌذ دس ًْبیدت  ّبی پبیگبُ دادُ تعذاد تکشاس ّش دٍ عٌػش سا هحبسجِ هیتشاکٌص

ّبی هبکسدیوبل  ثب استفبدُ اص گشاف هبتشیس الذام ثِ یبفتي ثضسگتشیي صیشگشاف
 کٌذ.هی
ضدَد ضدبهل: پیدیدذگی    هطکل اغلی کِ دس کبسّبی اًدبم ضذُ دیذُ هدی سِ 
[ ٍ اسکي 16ّب ]MFI[، ًیبفتي توبم 4-6[، حبفرِ هػشفی ثبال ]7ی ثبال ]صهبً

ثشای سسیذى ثِ ایي اّذاف دس ایدي   [ هی ثبضذ.4ّبی پبیگبُ دادُ ]صیبد تشاکٌص
ٍ MFIهمبلِ یک سٍش خذیذ ثشای کبٍش  دسخدت   ّب هجتٌی ثش تئَسی گدشاف 

 پیطٌْبد ضذُ است.

 رٍش پیطٌْبدی -3
ّب اص هطدکالت صیدش سًدح    MFIّوبى قَس کِ دس ثخص لجل رکش ضذ، کبٍش 

ّدب ٍ  MFIپیدیذگی صهبًی ثبال، حبفرِ هػشفی صیدبد، ًگدشفتي تودبم    ثشد: هی
دس  ّبی پبیگبُ دادُ. ثِ هٌرَس سسیذگی ثدِ ایدي هطدکالت   اسکي صیبد تشاکٌص

 ثش تئَسی گشاف ٍ دسخت پیطٌْبد ضذُ است. ایي همبلِ یک سٍش خذیذ هجتٌی
ت [ پدس اص ثدِ دسد   18دس سٍش ] ثبضدذ. هی[ 81]ایي سٍش ثْجَدیبفتِ سٍش 

اص یدک هدبتشیس ثدشای ًگْدذاسی      آٍسدى هبتشیس گشاف اص پبیگبُ دادُ ٍسٍدی
خدذا کدشدى   ثدِ اصای   ایي کبس دٍ هطکل داسد. اٍلضَد. ّب استفبدُ هیصیشگشاف

کبهل خستدَ ضَد تدب هطدخع   ثِ قَس  ّب ثبیذ، هبتشیس صیشگشافّش دٍ ساس
ّبیی ایي دٍ سأس ثب ّن ٍخَد داسًذ ٍ دٍم ثعذ اص ضکستي ضَد دس چِ صیشگشاف

صیشگشاف ثِ دٍ صیشگدشاف کدَچکتش ثبیدذ دس کدل هدبتشیس ثشسسدی ضدَد کدِ         
ّبی تَلیذ ضذُ صیش هدوَعِ صیشگشاف دیگشی دس هبتشیس ًجبضٌذ کدِ  صیشگشاف

ّب حزف ضَد. ثدب  صیشگشاف اص هبتشیسِدس غَست ٍخَد ثبیذ صیشگشاف تَلیذ ضذُ 
ّبی کبهل هَخَد دس یک گدشاف ثشاثدش   کِ ثیطتشیي تعذاد صیشگشافتَخِ ثِ ایي
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3^(n/3) دس کبسثشدّبیی کِ تعذاد عٌبغش هٌحػش ثدِ  [ ایي سٍش 19ثبضذ ]هی
ثشای سفع ایدي هطدکل دس سٍش    کبسایی هكلَثی ًذاسد.ضًَذ فشد ثسیبس صیبد هی

-تفبدُ اص هبتشیس اص دسخت ثشای خستدَ ٍ دسج صیشگشافپیطٌْبدی ثِ خبی اس

هشحلِ است: سدبخت هدبتشیس    3سٍش پیطٌْبدی ضبهل  ّب استفبدُ ضذُ است.
 (min_sup)ّبی پبیگبُ دادُ، اعوبل ضشـ حذالل سبپَست هشثَـ ثِ تشاکٌص

-هشحلدِ دس صیدشثخص   3ّب. ایي MFIٍ سسن گشاف هبتشیس ثشای یبفتي توبم 

 ضًَذ.ادُ هیّبی صیش تَؾیح د
 

 ربخت هبتریس هربَط بِ تراکٌص پبیابُ دادُ -3-1

دس هشحلِ اٍل، ثِ هٌرَس سبدگی ٍ ّودٌیي ًوبیص هبتشیسی کِ دس سٍش اسائِ 
ضذُ ًیبص است یک سلن هٌحػش ثِ فشد ثشای ّش عٌػش دس پبیگدبُ دادُ دس ًردش   

 کٌٌذ.یضًَذ ٍ ثِ تشتیت افضایص پیذا هضشٍع هی 1ضَد. ایي اسلبم اص گشفتِ هی
ّب دس پبیگبُ دادُ، یدک هدبتشیس هشثعدی غدفش     سپس ثش اسبس عٌبغش تشاکٌص

ضَد. اًذاصُ ایي هبتشیس ٍاثستِ ثِ تعذاد عٌبغش هٌحػش ثدِ فدشد دس   سبختِ هی
پبیگبُ دادُ است. ثٌبثشایي اگش تعذاد عٌبغش هٌحػشد ثِ فشد دس پبیگبُ دادُ سا ثدب  

n گبُ اًذاصُ هبتشیس ًطبى دّین آىn*n ضَد. هیN     ثشاثش ثدب هبکسدین همدذاس
عٌبغدش دس پبیگدبُ دادُ اسددت. ثدِ عٌددَاى هثدبل یددک پبیگدبُ دادُ ٍسٍدی کددِ      

گیشین. ایي پبیگبُ دادُ دس است سا دس ًرش هی 5ثضسگتشیي همذاس عٌبغشش ثشاثش 
دس  5*5)الف( ًطبى دادُ ضذُ است. هبتشیس غدفش هشثَقدِ ثدب اًدذاصُ     1ضکل 
ثدِ تشتیدت ثدِ     Tid  ٍItemاست. دس ایي ضدکل   )ة( ًطبى دادُ ضذ1ُضکل 

 اًذ.خبی ضوبسُ تشاکٌص ٍ ًَع هحػَل استفبدُ ضذُ
 
 
 
 
 
 
 
 

(: )الف( یک هثبل از پبیابُ دادُ ٍرٍدی ٍ )ة( هبتریس صفر هربَط بِ 1ضکل )

دازُ هبتریس  5)الف(. از ًجبیی کِ بسرگتریي هقدار عٌصر در )الف(  ارت، ًا

 بضد.بهی 5*5 )ة(
 

سپس همبدیش سكش ٍ ستَى ّش خفت عٌبغش هشثَـ ثِ ّش تشاکٌص یدک ٍاحدذ   
 ضَد:کٌذ. ایي فشآیٌذ ثِ ٍسیلِ فشهَل صیش اًدبم هیافضایص پیذا هی

 

(1) 
1;+i)),Database(ki),abase(j,Matrix(Dat 

=i)),Database(ki),abase(j,Matrix(Dat

1;+k)),Database(ij),abase(i,Matrix(Dat

=k)),Database(ij),abase(i,Matrix(Dat

 

 
 

 

ثبضدٌذ.  ّبی پبیگدبُ دادُ هدی  ثِ تشتیت ًطبى دٌّذُ سكشّب ٍ ستَى x  ٍyکِ 
)ة( ثدِ  1( هبتشیس غفش ًطبى دادُ ضذُ دس  ضدکل  1ذ اص استفبدُ اص فشهَل )ثع

الصم ثِ رکدش اسدت ثدش     ضَد.)الف( کبهل هی2غَست ضکل ًطبى دادُ ضذُ دس 
یدک هدبتشیس   )الدف(،  2( هبتشیس ًطبى دادُ ضدذُ دس ضدکل   1اسبس فشهَل )

-دٍ هحػدَل هتفدبٍت سا هدی    خبیی کِ هب تعدذاد تکدشاس  ثبضذ. اص آىهتمبسى هی

ضوبسین همبدیش لكش اغلی هبتشیس غفش ّستٌذ. دس ًتیدِ همبدیش لكش اغدلی ٍ  
-ٍ دس قَل سٍش اسائِ ضذُ حزف هی همبدیش صیش لكش اغلی ثی اّویت ّستٌذ

 ضًَذ.
 

 اعوبل ضرط حداقل ربپَرت -3-2

-ضَد اگش سبپَستص ثضسگیک هدوَعِ الالم، هدوَعِ الالم هکشس ًبهیذُ هی

 (min_sup)ثشای حدذالل سدبپَست   سبٍی همذاس حذ آستبًِ تعشیف ضذُ تش ه
[. حذالل سبپَست ثِ غَست ٍیژُ ثِ ٍسیلِ کبسثش ٍ هشتجف ثدب کدبسثشد   14ثبضذ ]

 ضَد.اًتخبة هی

 

 
 

 

 
 

 

 
 

( ٍ ة قسوت ٍیژُ الف 1الف هبتریس کبهل ضدُ بِ ٍریلِ فرهَل ) :(2ضکل )

 .َدضکِ در طَل الاَریتن ارتفبدُ هی
 

دس ایي لسوت اص سٍش پیطٌْبدی ضدشـ حدذالل سدبپَست سٍی هدبتشیس ثدِ      
ّدب، تودبم   MFIثِ هٌرَس پیذا کشدى ضَد. دست آهذُ اص هشحلِ لجل اعوبل هی

ایي کدبس ثدِ ٍسدیلِ فشهدَل صیدش       ضًَذ.عٌبغش غیش هکشس اص هبتشیس حزف هی
 ضَد.اًدبم هی

(2) 
njini

jiMatrix

jiMatrixif







1,1

0),(

sup)min_),((
 

 
است، ثب اعودبل ضدشـ    2فشؼ کٌین حذالل سبپَست ثشاثش  ثب ثِ قَس هثبل اگش 

ضَد( ًبهیذُ هی Nهبتشیس  دس سشاسش همبلِ ( یک هبتشیس خذیذ )ک2ِفشهَل )
 ( ًطبى دادُ ضذُ است.3ایي هبتشیس دس ضکل ) آیذ.هی تثِ دس

 

 

 
 

 

 
 

بر  بِ درت  هدُ، بعد از اعوبل ضرط حداقل ربپَرت N(: هبتریس 3ضکل )

 ة. 2یس ًطبى دادُ ضدُ در ضکل رٍی هبتر
 

 

 Item Tid 

1,5 1 

1,2,5 2 

2,3,5 3 

2,3,4 4 

2,3,4 5 

 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 
(a) (b) 

 0 1 0 0 2 

1 0 3 2 2 

0 3 0 2 1 

0 2 2 0 0 

2 2 1 0 0 

 

0 1 0 0 1 

0 0 3 2 2 

0 0 0 2 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 
(a) (b) 

2 0 0 0  

2 2 3   

0 2    

0     
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 ّبMFIررن گراف هبتریس ٍ پیدا کردى توبم  -3-3

دس ایي هشحلِ سسن گشاف فمدف ثدِ هٌردَس سدبدگی فْدن ٍ       الصم ثِ رکش است،
سٍش پیطٌْبدی اسدت )دس عودل ًیدبص ثدِ سسدن       ًطبى دادى فشآیٌذ ایذُ اغلی

س گدشاف  ثشای ایي کبس ّش سكش اص هبتشیس سا ثِ عٌَاى یک سأگشاف ًیست(. 
گیشین ٍ ثیي ّش دٍ سأسی کِ همذاس آى دس هبتشیس غیش غدفش اسدت   دس ًرش هی

دس ًطدبى دادُ ضدذُ    Nکٌین. ثِ قَس هثبل، گدشاف هدبتشیس   یک یبل سسن هی
ّوبى قَس کِ دس ثبال رکدش ضدذ،    ( ًطبى دادُ ضذُ است.4دس ضکل ) ،(3ضکل )
ّدبی  ضًَذ اگش توبم آیدتن ّب هدوَعِ آیتن هکشس ًبهیذُ هیای اص آیتنعِهدوَ

ایي خولِ هعبدل ایي اسدت کدِ دس گدشاف    آى اص حذالل سبپَست ثضسگتش ثبضٌذ. 
گدشاف  صیشثیي ّش دٍ ساس یبل ٍخَد داضتِ ثبضذ )گشاف کبهل ثبضذ(. ثٌدبثشایي  

ثِ هٌردَس کدبٍش    ّب داسد. ثٌبثشایيMFIثیطیٌِ هبتشیس ساثكِ یک ثِ یکی ثب 
 [.21 ٍ 21ّبی ثیطیٌِ ثبیذ پیذا ضًَذ ]ّب توبم کلیکMFIتوبم 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 (3ًطبى دادُ ضدُ در ضکل ) N(: گراف هتٌبظر هبتریس 4ضکل )

 
[ 18ثبضدذ. دس سٍش ] [ هدی 18سٍش پیطٌْبدی ثْجَدیبفتِ سٍش اسائِ ضذُ دس ]

كش ٍ ستًَی کِ دس ضوبسُ س ضَد گشاف کبهل است ٍ ثب تَخِ ثِاثتذا فشؼ هی
کٌذ ثِ قَسی کِ هبتشیس گشاف غفش ّست الذام ثِ ضکستي کلیک ثیطٌِ هی

هطکل ایي سٍش ثِ ایدي   گیشًذ.دٍ ساسی کِ یبل غفش داسًذ کٌبس ّن لشاس ًوی
-ّب غفش هدی غَست است کِ ثِ اصای ّش سكش ٍ ستًَی کِ دس هبتشیس گشاف

صای ّدش دلیدل یدک ثدبس ٍاسسدی      ٍ ثِ اّب ثِ دٍ دلیل ثبضذ، ثبیذ هبتشیس کلیک
ّب ضدبهل سدكش ٍ سدتًَی کدِ     کِ ثجیٌین کذام کلیکدلیل اٍل ثشای ایي .ضَد

ّب چک ضَد صیشا هوکدي اسدت   ثبضٌذ )ثبیذ کل هبتشیس کلیکاًذ هیغفش ضذُ
-ثیص اص یک کلیک ضبهل سكش ٍ ستَى هَسد ًرش ثبضٌذ(. دلیل دٍم ثشای ایي

است یکی یب ّش دٍ کلیدک تَلیدذ    ضَد هوکيکِ ٍلتی یک کلیک ضکستِ هی
ّب ٍخَد داسد ثبضٌذ. کدِ  ضذُ صیشهدوَعِ کلیک دیگشی کِ دس هبتشیس کلیک
ضَد. ثٌبثشایي خلَگیشی هی دس ایي غَست اص رخیشُ کلیک تَلیذ ضذُ هَسد ًرش

خدبیی کدِ   اص آىضدَد.  ّب دٍثبس خستدَ هیدس ایي سٍش ّش ثبس هبتشیس کلیک
ایدي  است.  O(3^(n/3))طیٌِ یک گشاف اص هشتجِ ّبی ثیحذاکثش تعذاد کلیک
ّبیی کِ داسای تعذاد الالم هٌحػش ثِ فشد صیدبدی ّسدتٌذ   سٍش دس پبیگبُ دادُ

ّدب  ّبی ٍالعی ٍ دس حبلدت خبغدی اص گدشاف   الجتِ دس کبسثشدثبضذ. صیبد کبسا ًوی
. (Km,nّدبی  )گدشاف  ضًَذّبی ثیطیٌِ ثِ غَست ًوبیی هیحذاکثش تعذا کلیک

سفع هطکل فَق  ٍ خلَگیشی اص خستدَی صیدبد دس  سٍش پیطدٌْبدی اص   ثشای 
یک دسخت ثب هکبًیضم خذیذ پیطٌْبد ضذُ است. دس ایدي سٍش اص یدک دسخدت    

ضَد کِ ّش ثبس دسخت ثِ غَست سكشی هَسد همبیسِ لدشاس  دٍدٍیی استفبدُ هی
دسخدت داسی فشصًدذ ضدَد دیگدش دس سٍش     ای دس گیشد. دس غَستی کِ ضبخِهی
ثدب   گیدشد. ثدذیي تشتیدت   تدَی سكشی دسخدت هدَسد خسدتدَ لدشاس ًودی     خس
ثِ اٍلدیي کلیکدی کدِ ضدبهل ضدوبسُ       شکبًیضهی کِ دس دسخت قشاحی ضذُ اگه

کٌین. ثدب  سكش ٍ ستَى هَسد خستدَ ثبضذ، ثشخَسد کٌین خستدَ سا هتَلف هی
ّب حتی یکجبس ّن ثِ قدَس کبهدل   ّب هبتشیس کلیکایي کبس دس ثسیبسی اص حبلت

ّدبی ثیطدیٌِ سا ثدب یدک هثدبل      دس اداهِ ًحَُ یبفتي کلیدک  ضَد.تدَ ًویخس
 کٌین.تطشیح هی

کٌین گشاف کبهل است یعٌی دس گدشاف ثدیي ّدش دٍ ساس یدبل     اثتذا فشؼ هی 
ثبضدذ. ثدِ   ٍخَد داسد. ثٌبثشایي دس ایي گبم کلیک ثیطیٌِ ضبهل توبم سئَس هدی 

غَست صیش دس ًردش گشفتدِ    ( ث4ِعٌَاى هثبل دس ایي گبم کلیک ثیطیٌِ ضکل )
 ضَد :هی

 
  

ضدَد ّشخدب کدِ همدذاس سدكش ٍ      پیوبیص هی Nدس گبم دٍم، ّش سكش هبتشیس 
-ستَى آى داسای همذاس غفش ثَد آى دٍ ساس ًجبیذ دس کٌبس ّن ثبضدٌذ ٍ کلیدک  

ای کِ ضبهل ایي دٍ ساس ثب ّن ّستٌذ ثبیذ ضکستِ ضدًَذ. ثدشای   ّبی ثیطیٌِ
لدشاس داسد ثٌدبثشایي    2ٍ سدتَى   1ي همذاس غفش دس سكش هثبل، دس هثبل ثبال اٍلی

ًجبیذ دس کٌبس ّن ثبضٌذ ٍ کلیک ثیطیٌِ ثدِ غدَست صیدش ضکسدتِ      2ٍ  1همذاس 
 ضَد.هی
 
 
 
 

 
 3ٍ ستَى  1، دٍهیي همذاس غفش دس سكش Nدس قَل پیوبیص سكشی هبتشیس 

ٍ اص یکدذیگش خدذا هدی    3ٍ  1ضَد. ثٌبثشایي همذاس دیذُ هی ّدبی  کلیدک  ضدًَذ 
 گیشین.ثیطیٌِ سا ثِ غَست صیش دس ًرش هی

 
 

 

 
 

 

 

 
 

کَچکتش  ّبیپس اص ضکستي یک کلیک ثِ کلیکدس سٍش پیطٌْبدی ّویطِ 
ّبیی کِ فشصًذ یک ٍالدذ  کٌین )کلیکثِ یبل عوَی کلیک تَلیذ ضذُ ًگبُ هی

ضًَذ(، اگش یبل کلیدک تَلیدذ ضدذُ ٍ یدبل عودَی آى      ّستٌذ ثشادس ًبهیذُ هی
چیي ثب همذاس یبل پدذس کلیدک تَلیدذ    د یک یبل هَلت ثِ غَست خفیکسبى ثَ

ضَد . کٌین. ایي کبس ثِ دلیل ثبال ثشدى سشعت خستدَ اًدبم هیضذُ ایدبد هی
اًدذ ٍ ثدِ   ّبیی کِ ٌَّص خف ًخدَسدُ دس سٍش پیطٌْبدی، خستدَ فمف دس گشُ

گیشد ٍ ثِ هحؽ سسیذى ثِ اٍلیي کلیکی کِ ضدبهل  غَست سكشی غَست هی
-خستدَ هتَلف هدی غفش است ثبضذ  Nوبسُ سكش ٍ ستًَی کِ دس هبتشیس ض

ّبی تکشاسی اص تَلیذ کلیک ضَد. خف چیي سسن ضذُ دٍ کبسثشد هْن داسد. اٍل
کٌذ. ثشای ایي کبس اگش دس هشاحل ثعذ کلیک عوَ ثِ ٍسیلِ ضوبسُ خلَگیشی هی

تِ ضَد اص تَلیذ سكش یب ستًَی ّن ًبم ثب ضوبسُ سكش ٍ ستَى یبل هَلت ضکس
َ هیکلیک تکشاسی خلَگیشی  ست یدبل لكعدی   کٌین ٍ تٌْب یبل هَلت سا ثِ غد

کٌین ثِ ایي غَست کِ ٍ دٍم اص خستدَی کبهل خلَگیشی هی کٌین.تجذیل هی
اگش کلیک عوَ تَسف ضوبسُ ٍ ستًَی غیش اص ضوبسُ یبل هَلت ضکسدتِ ضدَد   

 
 1 

 2 

 3  4 

 5 

 
 

 1 

 2 

 3  4 

 5 

<1, 2, 3, 4, 5> 
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کلیدک خذیدذ ضکسدتِ    ضَد، یبل عوَ ثدِ دٍ  کِ خستدَ هتَلف هیؾوي ایي
ای کِ دس اًتْبی یبل هَلت لدشاس داسد ًیدض ثدِ دٍ کلیدک خذیدذ      ضَد ٍ گشُهی

آیدذ ٍ  ضَد. ثب ایي تکٌیک اص اداهِ خستدَ خلَگیشی ثِ عودل هدی  ضکستِ هی
ِ  سٍیدن. ّبیی کِ ثبیذ ضکستِ ضدًَذ هدی  هستمیوب سشاغ کلیک ای اص ایدي  ًوًَد

-یکاداهِ سًٍذ ضکستِ ضذى کل ثبضذ.حبلت دس هشاحل ثعذی لبثل هالحرِ هی

 4ٍ سدتَى   1کٌذ: ثشای همدذاس غدفش دس سدكش    ثِ غَست صیش اداهِ پیذا هی ّب
 ضًَذ.ّبی ثیطیٌِ ثِ غَست صیش دس ًرش گشفتِ هیکلیک

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ّبی ثیطیٌِ ثِ غَست صیش تجذیل کلیک 5ٍ ستَى  3ثشای همذاس غفش دس سكش 
ثِ دلیل ایدي   ثبیذ ضکستِ ضَد <5 ,4 ,3 ,2>دس ایي حبلت کلیک  ضًَذ.هی

ثب یبل هَلت خبسج ضدذُ اص   Nّبی سكش ٍ ستَى غفش ضذُ هبتشیس کِ ضوبسُ
ضدَد ٍ  آى ثشاثش ًیست ثٌبثشایي ایي کلیک ثِ دٍ کلیک کدَچکتش ضکسدتِ هدی   
گیدشد، دس  کلیکی کِ دس اًتْبی یبل هَلت لشاس داسد ًیض هَسد ثشسسی لدشاس هدی  

کدِ یکدی اص   داسای یبل هَلت است ٍ ثِ دلیل ایي ایي هثبل ایي کلیک ًیض خَد
ّبی غفش ضذُ ثب یبل هَلت ایي کلیک یکسبى است ًیدبص  ضوبسُ سكش ٍ ستَى

 ضَد.ثِ تَلیذ کلیک تکشاسی ًیست ٍ یبل هَلت ثِ یبل دائوی تجذیل هی

 
 
 
 
 
 
 
 

ّبی ثیطیٌِ ثِ غَست صیش تغییش کلیک 5ٍ ستَى  4ثشای همذاس غفش دس سدیف 
 ذ.کٌٌهی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ای کدِ داسای یدبل   هبًدذُ ّش خب کلیدک ثدبلی   Nثعذ اص اتوبم پیوبیص هبتشیس 
-ّبیی کِ دس اًتْبی یبل هَلت لشاس داسًذ سا ًیض حزف هدی هَلت است، کلیک

دس ًرش  MFIهبًٌذ سا ثِ عٌَاى ّبیی کِ دس اًتْب ثبلی هیکٌین. ثٌبثشایي کلیک
 اًذ.سجض هطخع ضذُ ّب دس ضکل فَق ثب سًگMFIگیشین. هی
 

 ًتبیج  زهبیطبت -4
ضَد. دٍ پبیگبُ دادُ ثدضسگ ٍ  بثی هییدس ایي ثخص کبسایی سٍش پیطٌْبدی اسص

توبم  اًذ.ثشای آصهبیطبت اًتخبة ضذُ Connect  ٍChessّبی هعشٍف ثِ ًبم
 2Gثشاثش  2.1G  ٍRAMثشاثش  CPU سٍی کبهپیَتش ضخػی ثبثش آصهبیطبت 
ّددب دس توددبهی الگددَسیتن اًدددبم ضددذُ اسددت.   Windows XPٍ اخددشا دس 

MATLAB 7.11.0 (R2010b) ُاًذ.اخشا ضذ 
ایي پبیگدبُ  [. 21اًدبم ضذُ است ] Connectآصهبیص اٍل ثش سٍی پبیگبُ دادُ 

آیتن هٌحػش ثدِ   129آیتن دس ّش تشاکٌص ٍ  43تشاکٌص ثب  67557دادُ ضبهل 
الف ًطبى  6ُ دادُ دس ضکل ًتبیح ثِ دست آهذُ ثش سٍی ایي پبیگب ثبضذ.فشد هی

دس ایي ضکل صهبى اخشا ثش اسبس حدذالل سدبپَست ًطدبى دادُ    دادُ ضذُ است. 
 .[21] اًددبم ضدذُ اسدت    Chessضذُ است. آصهبیص دٍم  ثش سٍی پبیگبُ دادُ 

آیدتن   75آیدتن دس ّدش تدشاکٌص ٍ     37تشاکٌص ثدب   3196ایي پبیگبُ دادُ ضبهل 
یطبت ثِ دست آهذُ ثش سٍی ایي پبیگبُ دادُ ًتبیح آصهب ثبضذ.هٌحػش ثِ فشد هی

 ة ًطبى دادُ ضذُ است. 6دس ضکل 
 

 گیری ٍ کبرّبی  یٌدًُتیجِ -5
َعدِ الدالم هکدشس ثیطدیٌِ     یک الگَسیتن خذیذ ثشای یبفتي هدودس ایي همبلِ، 

[ ثدشای  18ثبضدذ. دس سٍش ] [ هدی 18هعشفی ضذ. ایي سٍش ثْجَد یبفتِ سٍش ]
 َ ًیدبص ثدِ دٍ ثدبس خسدتدَی کبهدل       چکتشضکستي یک کلیک ثِ دٍ کلیک کد

ّدبیی کدِ   ثدشای خلدَگیشی اص رخیدشُ کلیدک     ثدبس  ّب ثَد یدک هبتشیس کلیک
ّبیی ّبی ثیطیٌِ ّستٌذ. ٍ یک ثبس ثشای یبفتي توبم کلیکصیشهدوَعِ کلیک

دادى کِ ضبهل سكش ٍ ستَى غفش ضذُ ّستٌذ. دس سٍش پیطٌْبدی ثدب ًطدبى   
ضدَد ٍ  صیشهدوَعدِ کلیدک دیگدش هدی     ،یک کلیک ای ثیي ٍلتیکِ ساثكِایي

هَالعی کِ ثیص اص یک کلیک ضبهل سدكش ٍ سدتَى غدفش ضدذُ دس هدبتشیس      
تَاًستین هیضاى خستدَ سا ثِ اًذاصُ لبثل تدَخْی   ٍخَد داسد، ضَدّب هیکلیک

ّب ًیض دس تعدذاد  کِ تشتیت ضکستي کلیککبّص دّین. دس آیٌذُ ثب تَخِ ثِ ایي
 ُ تدشیي تشتیدت ثدشای    ل ثدشای اًتخدبة هٌبسدت   حد خستدَّب تبثیش داسد.یدک سا

 کٌین.هیّب اسائِ ضکستي کلیک
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