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چکیده

کاوش قوانین انجمنی یکی از موضوعات مهم جهت استخراج دادهها است تا بتوان از روی دادههای استخراجشده ،اطالعات و
روابط بالقوه بین آنها را کشف کرد .استفاده از یک مقدار حداقل آستانه پشتیبانی واحد برای سنجش مطلوب بودن روابط بین
آیتمها ،سبب میشود تا آیتمها با تعداد تکرار کمتر ولی با درجه اهمیت باال در قوانین انجمنی استخراجشده ،یافت نشوند .لذا
در این مقاله برای حل این مشببکل ،الگوریتمی پیشببنهاد میشببود که برای هر آیتم موجود در مجموعه داده ،با توجه به درجه
اهمیتی که دارد ،یک مقدار حداقل آسبتانه پشبتیبانی مجزا در نظر میگیرد .در ادامه در الگوریتم پیشنهادی برای حل مشکل
لبه های تیز که از بخش بندی داده های کمی به منظور اسببتخراج قوانین انجمنی به وجود می آید از منطق فازی اسبببتفاده
میشبود .بدین منظور روش پیشبنهادی به کاوش قوانین انجمنی فازی و کشبف روابط بین آیتمها با استفاده از مجموعههای
فازی و عبارات زبانشببنا تی میپردازد .در روش پیشببنهادی جهت اسببتخراج تمامی الگوهای مکرر موجود ،تمامی آیتمهای
فازی که شبببرک مکرر بودن را دارند بهجای فقط آیتمهایی که دارای باالترین مقدار پشبببتیبان هدبببتند ،در عملیات کاوش
مشبارکت داده میشبوند و از سبا تار در ت شمارشی و کوچکترین آستانه پشتیبانی برای حذف دادههای غیر مکرر استفاده
واهد شد .استفاده از سا تارهای معرفیشده موج کاهش زمان اجرای الگوریتم و مقیاسپذیری آن واهد شد.
كلمات كلیدی :قوانین انجمنی ،حداقل آستانه پشتیبانی ،لیست فازی ،الگوهای مکرر فازی ،كوچکترین آستانه پشتیبانی

-1مقدمه

اسبتخراج قوانین انجمنی یکی از روشهای دادهکاوی است که با کمک الگوهای به فرم "  X,Y( "X→Yمجموعه آیتمها
هدبتند .نمایش داده میشوند [ .]2[]1تاکنون الگوریتمهای زیادی برای استخراج قوانین انجمنی ،ارائهشده است که هر یک
دارای مزایا و محدودیتهایی هدتند [ .]4[]3همواره سعی بر آن بوده تا الگوریتمهایی ارائه شوند که تعداد پیمایش پایگاه داده
جهت کاوش قوانین را کاهش داده و قوانینی با دقت و صحت باال در کمترین زمان ممکن استخراج نمایند و بر مدائلی مانند
حجم باالی دادهها ،محدودیت حافظه و تنوع دادههای موجود بر روی انواع پایگاه داده فائق آیند [ .]5ازآنجاکه هنوز مشکالت
بدبیاری در این حوزه از دانش وجود دارد در این مقاله سبعی بر آن است تا الگوریتمی ارائه شود که بر مشکالت موجود فائق
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آید و الگوریتمهای پیشبین را بهبود بخشبد .الگوریتمهای بدیاری وجود دارند که از دادههایی که فقط شامل مقادیر  0و یا 1
هدببتند ،جهت اسببتخراج مجموعه آیتمهای مکرر و کاوش قوانین انجمنی اسببتفاده میکنند در حالی که دادههای موجود در
واقعیت شببامل دادههای کمّی نیز هدببتند .برای اسببتخراج قوانین انجمنی از مجموعه دادههای کمّی الزم اسببت تا مجموعه
دادهها به دادههایی از نوع دودویی تبدیل شببوندکه این امر مدببهله لبههای حدبباس و مرزهای تیز را به وجود میآورد .لذا در
راهکار پیشبنهادی از مجموعههای فازی استفادهمی شود تا مقادیر عددی ندبت به روشهای سنتی بهتر به کار گرفته شوند؛
زیرا مجموعههای فازی ،اثر مرزهای تیز را نرم میکنند .در مجموعههای فازی با اسبببتفاده از توابض ع بببویت میتوان دقیقاً
مشبببخر کرد کبه تا چه مقدار ،یک آیتم به یک مجموعه فازی تعلق دارد .مجموعههای فازی که بهمنظور بیان مفاهیم با
عبارات زبانشنا تی بیان میشوند [ ،]6میتوانند با دادن مقادیر ع ویت به مجموعههای مختلف بر مشکل مذکور غلبه کنند.
قوانین انجمنی فازی ندبخههای وشسبا ت قوانین انجمنی کمّی هدبتند که در آن از مجموعههای فازی استفاده میشود
[ .]7ازآنجاکه در قوانین انجمنی فازی ،آیتمها با عبارات زبانشببنا تی که برای اندببان بدببیار مفهومتر اسببت بیان میشببوند،
درروش پیشبنهادی برای کاوش تمامی الگوهای مکرر ،همهی عبارات زبانشبنا تی یک آیتم فازی که دارای مقدار پشتیبان
بیشتر از حداقل آستانه پشتیبانی از پیش تعریفشده باشند در سا ت الگوهای مکرر استفاده واهند شد.
در بدببیاری از روشهای سببنتی مانند [ ]9[ ]8فقط یک عبارت زبانشببنا تی از یک آیتم که دارای بیشببترین مقدار
پشبتیبان اسبت به کار گرفته میشبوند که این موج میشود تعداد بدیار زیادی از مجموعه آیتمهایی که قابلیت مکرر بودن
رادارند حذف شوند و در الگوهای کاوش شده ح ور نداشته باشند .در الگوریتمهای کاوش قوانین انجمنی سنتی از یک مقدار
حداقل آسببتانه پشببتیبانی واحد بهعنوان معیاری جهت بررسببی مکرر بودن یک مجموعه آیتم اسببتفاده میشببود که این مقدار
توسببط کاربر تعیین میشببود .انتخاب یک مقدار برای تمامی آیتمهای مجموعه داده برای ارزیابی مکرر بودن آنها امری غیر
معقوالنه اسببت .در روشهای سببنتی مانند [ ]11[ ]10تمامی آیتمها به یکشببکل دیده میشببوند و میزان اهمیت آنها که
میتواند متأثر از عواملی همچون قیمت و یا سببود باشببد در نظر گرفته نمیشببود .در روشهای مذکور چنانچه مقدار حداقل
آسبتانه پشبتیبانی عددی کوچک در نظر گرفته شود مدهله انفجار الگوهای کاوش شده وجود واهد داشت و با مقادیر بزر
حداقل آسبتانه پشببتیبانی ،بدبیاری از آیتمهای بااهمیت کاوش نخواهند شببد و مدببهله آیتمهای نادر و کمیاب رخ واهد داد.
جهت حل این مشبکل در الگوریتم پیشبنهادی برای هر آیتم از یک مقدار حداقل آسبتانه پشتیبانی مجزا استفاده میشود و از
یک رابطه جهت محاسبه این مقادیر استفاده میشود .در ادامه ،در بخش  2کارهای پیشین موردبررسی قرار میگیرد .در بخش
 3و  4الگوریتم پیشنهادی معرفی و ارزیابی میشود و در انتها در بخش  5نتیجهگیری و کارهای آینده بیان میشود.
-2کارهای پیشین

الگوریتمهایی که جهت کاوش قوانین انجمنی تاکنون ارائهشدهاند را میتوان به دودسته تقدیمبندی کرد :الگوریتمهای مبتنی
بر  ]12[ Aprioriو الگوریتمهای مبتنی بر در ت .در میان الگوریتمهایی که از چندین آستانه پشتیبانی استفاده میکنند ،برای
نخدتین بار الگوریتم  ،]13[MSAprioriاولین سا تار را برای حل مدهله الگوهای مکرر با چندین آستانه پشتیبانی معرفی
کرد ،به این صورت که هر آیتم دارای یک آستانه پشتیبانی واحد و هر الگویی دارای حداقل آستانه پشتیبانی است و مجموعه
آیتمهای نادر بدون نیاز به تولید تعداد زیادی قوانین بدون معنا ،میتوانند کاوش شوند .از دیگر الگوریتمها MMSCumulate
و  MMS_Stratifyهدتند که به کاوش قوانین انجمنی بهصورت طبقهبندی میپردازند و از هر فرم حداقل آستانه پشتیبانی
چندگانه که توسط کاربر مشخر میشود ،پشتیبانی میکنند[ .]14از دیگر الگوریتمها یک مدل چند سطحی قوانین انجمنی
تحت چندین آستانه پشتیبانی [ ]15و الگوریتم  FQSP-MMSجهت کاوش الگوهای ترتیبی کمّی فازی با چندین آستانه
پشتیبانی[ ]16هدتند.
در میان الگوریتمهایی که بر پایه در ت هدتند میتوان الگوریتم بهبودیافته  ]17[ CFP-Growthرا نام برد که
الگوهای مکرر با چندین آستانه پشتیبانی را با استفاده از روش رشد الگو و بر اساس یک سا تار جدید  MIS-Treeکاوش
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میکند .الگوریتم مذکور برای تولید تمامی الگوهای مکرر ،بهصورت بازگشتی یک سری در ت تولید میکند .پسازآن ،الگوریتم
پیشرفته  ]18[CFP-growth ++ارائهشد که از کوچکترین آستانه پشتیبانی بهجای حداقل آستانه پشتیبانی و سه استراتژی
بهبودیافته برای کاهش ف ای جدتجو استفاده میکند .تمامی الگوریتمهای فوق که بر پایه در ت طراحیشدهاند همگی فقط
از دادههای دودویی پشتیبانی میکنند .لذا در این مقاله رویکردی ارائه میشود که بتواند دادههای کمّی را پشتیبانی کند و به
کاوش مجموعه بدیار کاملی از الگوهای مکرر بپردازد .در انتها میتوان الگوریتم  ]19[ MFFI-Minerرا نام برد که برای
کاوش الگوهای مکرر فازی با استفاده از حداقل آستانه پشتیبانی ارائهشده است .این رویکرد جزء بهترین رویکردهایی است که
تواندته است با استفاده از مفهوم لیدت فازی نیاز به پیمایش چندباره پایگاه داده را کاهش دهد ،با استفاده از استراتژیهای
هرس حجم ف ای نمونه را کاهش داده و بدون نیاز به تولید مجموعه آیتمهای کاندید ،موج بهبود زمان اجرای الگوریتم و
مصرف حافظه شود.

-3الگوریتم پیشنهادی
در الگوریتم پیشنهادی با هدف استخراج قوانین انجمنی از مجموعه دادههای کمّی الزم است تا در ابتدا دادهها پیشپردازش
شوند که شامل فازی سازی دادههای تراکنشی است .روجی عملیات پیشپردازش ،مجموعهای از آیتمهای فازی با عبارات
زبانشنا تی به همراه مقادیر ع ویتشان هدتند .برای تعریف مجموعه آیتمهای فازی الزم است تا دادههای کمّی با استفاده
از توابض ع ویت از پیش تعریفشده به مقدار فازی نگاشت پیدا کنند .در ادامه مراحل الگوریتم پیشنهادی ،که شبه کد آن در
شکل ( 1نمایش داده شده است ،به طور دقیق بیان میشود.
به این منظور در ابتدا برای کاهش تعداد دفعات پیمایش پایگاه داده ،برای هر آیتم فازی یک لیدت فازی سا ته و در
مجموعه لیدتهای فازی چندگانه  MFLsذ یره میشود ( ط  . 1لیدتهای فازی که تشکیلدهنده گرههای در ت شمارشی
میباشند شامل سه فیلد هدتند :نام (مجموعه آیتم فازی  ،مجموعهای از شماره تراکنشها و میزان ع ویت هر مجموعه آیتم
فازی در هر تراکنش است .جهت ترکی لیدتهای فازی  Ix . FLو Iy . FLو سا ت لیدت فازی  I𝑥y . FLبا مجموعه آیتمهای
بیشتر ،در ابتدا به ازای تمامی رکوردهای موجود در دو لیدت فازی) (Ey ∈ Iy . FL 𝑎𝑛𝑑 Ex ∈ Ix . FLشرک وجود شماره
تراکنشهای یکدان بررسی میشود )  .(Ex . tid == Ey . tidدر صورت وجود شماره تراکنشهای یکدان ،لیدت فازی
 I𝑥y . FLطبق رابطهی ( 1تکمیل میگردد.
𝐝𝐢𝐭 𝐄𝐱𝐲 . 𝐭𝐢𝐝 ← 𝐄𝐱 .
)𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 𝐄𝐱𝐲 . 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 ← 𝐦𝐢𝐧(𝐄𝐱 . 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞, 𝐄𝐲 .
> 𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 𝐄𝐱𝐲 ← < 𝐄𝐱𝐲 . 𝐭𝐢𝐝, 𝐄𝐱𝐲 .

(1

در انتها مقدار رکورد  Exyبه لیدت فازی I𝑥y . FLاضافه میشود .بعد از سا ت لیدتهای فازی ،زمان حذف اطالعات
غیرمفید بر اساس کوچکترین مقدار آستانه پشتیبانی آیتمها است که طبق رابطهی ( 2محاسبه میشود ( ط . 2
(2
})LMS = min{ms(i1), ms(i2), … ms(ij), … , ms(im
در این رابطه ) ms(ijمقدار آسبتانه پشتیبانی هر آیتم  ijموجود در پایگاه داده تراکنشی  Dاست .ویژگی کوچکترین
آسبتانه پشبتیبانی بهعنوان یک عامل برای کاهش ف ای جدتجو استفاده میشود .از این ویژگی برای حذف کردن دادههایی
اسببتفاده میشببود که بهصببورت بالقوه مکرر نمیباشببند .اگر یک گره در ت مانند گره  ،R ijدارای مقدار پشببتیبان کمتر از
کوچکترین آستانه پشتیبانی باشد ،آنگاه هر گرهای که حاوی  R ijاست یا به عبارتی تمام زیرمجموعههای گره  R ijمدتقیماً
از روی در ت ف ای نمونهای حذف میشوند تا دیگر کاوش نشوند و درصورتیکه دارای مقدار پشتیبان بیشتر از کوچکترین
مقدار آسبتانه پشبتیبانی باشبد آنگاه در مجموعه آیتمهای اول سبط  FirstLevel-MFFIذ یره میشبوند ( ط  . 6مقدار
پشتیبان مجموعه آیتم فازی  R ilدر پایگاه داده  ،D′برابر با مجموع مقادیر فازی است که در رابطهی ( 3نشان دادهشده است.
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Supp(R il ) = ∑

Ril ⊆Tq ⋀ Tq∈D′

value(R il , Tq)

3(

 آیتمها بر اساس مقدار، در ادامه طبق ویژگی در ت شمارشی. شبماره تراکنش استTq  پایگاه داده فازی وD′ ،در این رابطه
. 9 آستانه پشتیبانیشان بهصورت صعودی مرت میشوند ( ط
Input: A Fuzzy database 𝐃′ with the transactions T; A set of Minimum Support threshold values MSs,
each MS value is assigned to a single item.
Output: The complete set of Multiple Fuzzy Frequent Itemsets (MFFIs) with MMISs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Scan the 𝐃′ to construct MFLs←The fuzzy-list of each fuzzy linguistic term contains: Name of fuzzylist(Ril), Transaction Numbers(tids), fuzzy values;
LMS=Find_Min(MSs);
// calculate the Least Minimum Support
for each fuzzy-list Ril in MFLs do
sup(𝐑 𝐢𝐥 ) = ∑𝐑𝐢𝐥 ⊆𝐓𝐪 ∧𝐓𝐪∈𝐃′ 𝐟𝐯𝐢𝐪𝐥
if sup(Ril)>=LMS then
FirstLevel-MFFI← FirstLevel-MFFI∪𝑹𝒊𝒍
end if
end for
Sort FirstLevel-MFFI in MS ASC. Order;
childrenOfRa ← FirstLevel-MFFI;
Ra← Ø;
while childrenOfRa is not Null
for each fuzzy-list Ra ∈ childrenOfRa do
calculate the Supp(Ra) and MIS(Ra) from the built structure of Ra;
If Supp(Ra) ≥ MIS(Ra) *|𝐃′ | then
MFFIs ← MFFIs∪ Ra;
// update the final derived MFFIs
childrenOfRa ← Ø;
// initialize the set of all extensionsof Ra
for each fuzzy-list Rb ∈ childrenOfR do // initialize the set of all extensions of Ra such b after
a

19.
Rab ← Ra∪Rb;
20.
Fuzzy-List-Construction(Ra,Rb);
21.
childrenOfRa ← childrenOfRa ∪ Rb
22.
end for
23.
Ra ← Rab;
24.
end if
25.
Go to Line 13
26.
end for
27. end while
28. return MFFIs with MMISs

// obtain the extension of Ra
// update the derived set

 شبه كد الگوریتم پیشنهادی:)2( شکل

 آیتمهای فازی که مقدار پشتیبان آنها، در این پیمایش.سپس هر شا ه از در ت بهصورت بازگشتی پیمایش میشود
 کمتر از حداقل آسبتانه پشبتیبانیشببان باشبد حذف میشببوند و الگوهای مکرر از روی گرههای در ت شبمارشبی که حذف،
X = {i1 , i2 , … , ik }  تاییK  حداقل آستانه پشتیبانی یک مجموعه فازی. 27-12  استخراج میشوند ( طوک،نشبدهاند
 برای محاسبه. آیتمها استms  نشبان داده میشود و برابر با کوچکترین مقدارMIS(X)  بهصبورتD′ در پایگاه داده فازی
 موجودij  اسبتفاده میشود که در آن مقدار آستانه پشتیبانی هر آیتم4( حداقل آسبتانه مجموعه آیتمهای چندگانه از رابطهی
. محاسبه میشود5(  نشان داده میشود مطابق با رابطهیm𝑠(ij ) که بهصورتD در پایگاه داده تراکنشی
4(
MIS(X) = min{ms(i1 ), ms(i2 ), … , ms(ik )}
LS,
ms(ij ) = {m(ij ),
T,

m(ij ) ≤ LS
T > m(ij ) > LS ,
m(ij ) ≥ T

m(ij ) = βf(ij )

4

5(
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در این رابطبه)  f(ijتبابعی از تعداد دفعات وقوع آیتم  ijدر تراکنشها اسبببت T .تعداد تراکنشها و  LSکوچکترین
آستانه پشتیبانی است که توسط کاربر تعیین میشود β .نیز پارامتری در بازه ( 1و  0است که رابطه بین مقدار)  m(ijو تعداد
وقوع  ijرا کنترل میکند.
-4ارزیابی الگوریتم پیشنهادی

برای ارزیابی الگوریتم پیشببنهادی از مجموعه داده اسببتاندارد  Mushroomکه دارای  8124تراکنش 23 ،آیتم و اعداد کمّی
در بازه [ ]1،119اسبت ،اسبتفادهشبده است .بهمنظور مقایده کارایی الگوریتم پیشنهادی از منظر معیارهایی مانند زمان اجرای
برنامه و مقیاسپذیری از الگوریتم پایه  ]8[MFFI-Minerکه جز جدیدترین رویکردها در این حوزه اسبت اسبتفاده میشود.
آزمایشها بر روی یک سیدتم با حافظه  8گیگابایت و پردازنده  Corei5با سیدتمعامل ویندوز  64 ،10بیتی اجراشدهاند.
در ابتدا مقایدببهی بین الگوریتم پیشببنهادی با الگوریتم پایه ازلحاظ زمان اجرای برنامه انجام میشببود و سببپس
الگوریتمها بر اسبباس مقیاسپذیری مورد ارزیابی قرار میگیرند .به هنگام ارزیابی الگویتم پیشببنهادی ازلحاظ زمان اجرا ،ابتدا
مقایدبه بر اساس یک مقدار حداقل آستانه پشتیبانی واحد انجام و سپس از چندین آستانه پشتیبانی استفاده میشود .ازآنجاکه
الگوریتم پایه از یک مقدار حداقل آسبتانه پشبتیبانی اسبتفاده میکند ،به هنگام مقایدبه در حالت چندین آسبتانه پشتیبانی ،از
مقدار  LMSکه در رابطهی ( 2برای محاسبه مقادیر آستانه پشتیبانی چندگانه ارائه شده است استفاده میشود.
در شببکل ( ، 4روند تغییرات زمان اجرای الگوریتم پیشببنهادی و الگوریتم پایه مبتنی بر اسببتفاده از حداقل آسببتانه
پشبتیبانی واحد مشباهده میشبود .بر طبق این شبکل ،الگوریتم پیشنهادی زمان اجرای کمتری ندبت به الگوریتم MFFI-
 Minerدارد .علبت این امر اسبببتفباده از روشهبایی جهت حذف مجموعه آیتم هایی که قادر به اسبببتخراج الگوهای مکرر
نمیباشبند و درنتیجه کاهش ف ای جدتجو در الگوریتم پیشنهادی است .هرچقدر مقدار حداقل آستانه پشتیبانی کاهش یابد،
الگوریتم پیشنهادی کارآمدی ود را بیشتر نشان میدهد.
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شکل  :4زمان اجرای الگوریتمها با مقادیر مختلف حداقل آستانه پشتیبانی و مقدار حداقل آستانه پشتیبانی واحد

در شبکل ( ، 5روند تغییرات زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم پایه با حداقل آستانه پشتیبانی چندگانه برای
الگوریتم پیشنهادشده نشان دادهشده است .در این حالت مقدار  β = 0.5قرار دادهشده است .همانطور که قابلمشاهده است
الگوریتم پیشبنهادی ازلحاظ زمان اجرای الگوریتم در این حالت نیز همچون زمانی که از مقدار حداقل آسببتانه پشتیبانی واحد
استفاده میشود ،وضعیت مناس تری ندبت به الگوریتم پایه قرار دارد.
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شکل  :5زمان اجرای الگوریتمها با مقادیر مختلف حداقل آستانه پشتیبانی و مقدار حداقل آستانه پشتیبانی چندگانه

در ادامبه ،ارزیبابی ازلحاظ مقیاسپذیری انجام میشبببود .در این ارزیابی ،زمان اجرای الگوریتم پیشبببنهادی با تعداد
تراکنشهای مختلف مجموعه داده  Mushroomبا الگوریتم پایه مورد مقایدبه قرار گرفتهاند .الگوریتم پیشنهادی در هر دو
حبالبت حداقل آسبببتانه پشبببتیبانی واحد  Proposed Algorithmو حداقل آسبببتانه پشبببتیبانی چندگانه Proposed
 Algorithm-Multipleموردبررسبی قرارگرفته اسبت .مطابق شبکل ( ، 6همانطور که نشان دادهشده است ،زمان اجرای
الگوریتمهبا همراه ببا افزایش انبدازه مجموعبه داده ،تقریبباً ببهصبببورت طی افزایش مییابند ولی این افزایش در الگوریتم
پیشنهادی و در هر دو حالت ندبت به الگوریتم پایه کمتر میباشد.
Baseline Algorithm
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شکل  :6مقیاسپذیری الگوریتمهای پیشنهادی ازلحاظ زمان اجرای الگوریتم

-5نتیجهگیری

در این پژوهش ببهمنظور هرس دادههبایی که پتاندب بیل تولید مجموعههای فازی مکرر را ندارند و همینطور جهت کاهش
ف بای جدبتجو ،الگوریتمی پیشبنهادشبده است که از کوچکترین آستانه پشتیبانی بر روی در ت شمارشی استفاده میکند.
الگوریتم پیشببنهادی میتواند بدون تولید مجموعه آیتمهای فازی کاندید که از مشببخصببههای تمامی الگوریتمهای بر پایه
الگوریتم  Aprioriاسبت ،بهصبورت مدبتقیم ،با کاوش در ت شبمارشی و استفاده از روشهایی جهت حذف اطالعات غیر
جذاب و بدون نیاز به کاوش چندباره کل پایگاه داده ،به اسبببتخراج الگوهای مکرر فازی چندگانه بپردازد و زمان اجرا را بهبود
بخشبد .اثربخشبی و کارایی الگوریتم پیشنهادی برای استخراج مجموعه آیتمهای مکرر فازی با چندین آستانه پشتیبانی مورد
ارزیابی قرار گرفت .از نتایج ،میتوان یافت که الگوریتم پیشببنهادی بهطور قابلمالحظهای از الگوریتم پایه MFFI-Miner
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 بر اسببباس. بهتر عمل میکند،ازلحاظ زمان اجرا با مقادیر مختلف حداقل آسبببتانه پشبببتیبانی و در مقیاسهای مختلف داده
، الگوهای مکرر کمتر. رفض میگردد،الگوریتم پیشنهادی مشکل نادیده گرفتن آیتمهایی که بهندرت در تراکنشها رخ میدهند
.اما مفیدتری تولید میشبوند که میتواند برای کمک به مدیران یا بهره برداری در سیدتمهای بره و هوشمند استفاده شوند
 چگونگی گدببترش روش پیشببنهادی و کاوش الگوهای مکرر از روی دادههای توالی و همینطور از روی،در کارهای آتی
.پایگاههای دادهی پویا که حاوی اطالعات سری زمانی هدتند میتواند یک موضوع جال و چالشبرانگیز باشد
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