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مقدمه
پیشگفتار

اغلب الگوريتمهاي يادگيري ماشين در دادهکاوي با دادههاي عددي کار ميکنند و در پيادهسازي و نحوه
کار آنها گرايش به رياضيات محض وجود دارد .اما« ،کاوش قواعد وابستگي» association rule mining

که از آن با عنوان «کاوش قواعد وابستگي» نيز ياد ميشود ،براي دادههاي دستهاي مناسب و محاسبات آن
نسبت به بسياري از ديگر الگوريتمها سادهتر است .اين روش ،يکي از راهکارهاي مبتني بر قواعد (،)rules
براي کشف روابط جالب بين متغيرها در پايگاه دادههاي بزرگ محسوب ميشود .در کاوش قواعد وابستگي،
قواعد قوي با استفاده از سنجه جذابيت ( )interestingnessشناسايي ميشوند.
يکي از معروفترين مثالها در رابطه با قواعد وابستگي ،اين عبارت است« :مردهاي جوان آمريکايي که
بعد از ظهرهاي جمعه پوشک بچه تهيه ميکنند ،مستعد خريد آبجو نيز هستند» .اين عبارت يک مثال
مشهور از کاوش قواعد وابستگي عجيب از زندگي روزمره افراد است .چنين اطالعاتي را ميتوان به عنوان
پايههايي براي تصميمسازي درباره فعاليتهاي بازار مانند قيمتگذاري تبليغاتي يا تحليل سبد خريد اهدف
از اين الگو و دستورالعمل شناسايي ميشوند.

2

فصل  -۲تعاريف و مقدمات الگوريتم
 -1 -۲قواعد وابستگي از ديدگاه رياضي
مساله کاوش قواعد وابستگي را ميتوان به صورت رياضي و چنانکه در ادامه ميآيد ديد.


}I = {I1, I2, I3, ….مجموعهاي از ويژگيها (خصيصههاي) دودويي است که به آنها اقالم گفته ميشود.



}…  D = {t1 , t2, t3 ,مجموعهاي از تراکنشها است که پايگاه داده ناميده ميشود.



هر تراکنش در » «Dشامل زيرمجموعهاي از اقالم موجود در » «Iاست.



قواعد ساده وابستگي چنانکه در ادامه ميآيد هستند .الزم به ذکر است که در قاعده زير t1 ،مقدم و t2
نتيجه (موخر) محسوب ميشود.



( T1 => T2در اينجا t_i ،به طور کلي يک مورد مجزا يا مجموعهاي از اقالم است(

مثال سوپر مارکت مجموعه داده ( Dتراکنشي) به صورت زير است.

شکل  : 1-2داده های نمونه

 -۲-۲نکات کلي پیرامون مجموعه داده
 در مجموعه داده ، Dمقدار « »۱نشاندهنده وجود يک آيتم در يک تراکنش و « »0نشانگر عدم وجود
آن است.


مجموعه اقالم اين مجموعه داده به صورت}  I = {milk, bread, butter, beer, diapersاست.
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 قاعده} ، {butter, bread} ⇒ {milkبدين معناست که اگر کره و نان خريداري شوند ،مشتري شير نيز
ميخرد.

 -3-۲استفاده از آستانهها براي روابط
 -1-3-۲پشتیبان

پشتيبان شاخصي است از اينکه يک مجموعه اقالم ) (itemsetچند بار در يک مجموعه داده ) (data setظاهر
ميشود .پشتيبان ، Xبا توجه به ، Tبه صورت کسر تراکنشهاي  tدر مجموعه دادهاي که شامل مجموعه اقالم X
است تعريف ميشود.
|}𝑡 ⊂ 𝑋 ; 𝑇 ∈ 𝑡{|
|𝑇|

= )𝑋(𝑝𝑢𝑆

در مجموعه داده معرفي شده در باال ،مجموعه اقالم } X = {beer, diapersداراي پشتيبان  0.2است .زيرا در
 ٪20تراکنشها به وقوع پيوسته است (يک تراکنش از کل پنج تراکنش) .آرگومان ، ()suppمجموعهاي از پيش
شرطها است و بدين ترتيب با رشد کردن محدودکنندهتر ميشود (به جاي آنکه جامعتر شود).
البته پشتيبان به گونه ديگري نيز تعريف ميشود که بدين شرح است:
𝑌𝑋 𝑓𝑜 𝑡𝑛𝑢𝑜𝐶 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑢𝑆
𝐷 𝑛𝑖 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑎𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑂 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

= )𝑌𝑋(𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑢𝑆

 -۲-3-۲اطمینان)(Confidence

اطمينان شاخصي است از اينکه يک قاعده چند بار درست ) (Trueبوده .مقدار اطمينان يک قاعده)، (X→Y
با توجه به مجموعه تراکنش ، Tعبارت است از کسري از تراکنشهاي شامل  Xکه شامل  Yنيز هستند .اطمينان
به صورت زير تعريف ميشود.
)𝑌 ∪ 𝑋(𝑝𝑢𝑆
)𝑋(𝑝𝑢𝑆

= )𝑌 → 𝑋(𝑓𝑛𝑜𝐶
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براي مثال ،قاعده} ، {butter, bread} → {milkدر پايگاه داده ،داراي اطمينان  0.2/0.2 = ۱است .اين يعني
براي  ٪۱00تراکنشهايي که شامل کره و نان بودهاند اين قاعده صحت داشته ( ٪۱00دفعاتي که مشتري نان و
کره خريده ،شير نيز تهيه کرده است) .الزم به ذکر است که ) ،sup(X⋃Yپشتيبان اتحاد اقالم در  Xو  Yاست.

البته معيار اطمينان در برخي منابع نيز بصورت زير تعريف شده است (فقط نوتيشن و شکل نوشتار فرق دارد
و در واقع فرقي با فرمول باال ندارد):
)𝑌𝑋(𝑝𝑢𝑆
)𝑋(𝑝𝑢𝑆

= )𝑌|𝑋(𝑓𝑛𝑜𝐶

 -3-3-۲باالبري ()Lift
باالبريِ يک قاعده به صورت زير تعريف ميشود.
)𝑌 ∪ 𝑋(𝑝𝑢𝑆
)𝑌(𝑝𝑢𝑆 ∗ )𝑋(𝑝𝑢𝑆

= )𝑌 → 𝑋(𝑡𝑓𝑖𝐿

اگر  Xو  Yمستقل باشند ،نسبت پشتيبان مشاهده شده مورد نظر است .براي مثال ،قاعده >{ milk, bread -

} butterداراي باالبري  0.2 / 0.4 × 0.4 = ۱.25است .اگر قاعده داراي باالبري  ۱باشد ،به طور ضمني داللت بر
اين دارد که احتمال پيشآمد مقدم و نتيجه از يکديگر مستقل هستند .هنگامي که دو رويداد مستقل از هم
هستند ،هيچ قاعدهاي را نميتوان با اين دو رويداد ايجاد کرد.

اگر باالبري بزرگتر از يک باشد ،به دادهکاو اجازه ميدهد که بداند درجه کدام دو پيشآمد وابسته به ديگري
است و اين قواعد را به طور بالقوه براي پيشبيني نتيجه در مجموعه داده آينده مورد استفاده قرار ميدهد .اگر
باالبري کمتر از يک باشد ،به دادهکاو اجازه ميدهد که بداند اقالم جايگزين يکديگر هستند .اين بدين معناست
که حضور يک آيتم تاثير منفي بر حضور آيتم ديگر دارد و بالعکس.

ارزش باالبري از آنجا ناشي ميشود که هم اطمينان يک قاعده و هم کليت مجموعه داده را در بر دارد .براي
تشريح بيشتر مساله ميتوان گفت ،در دادهکاوي و يادگيري قواعد وابستگي ،باالبري سنجهاي است که کارايي مدل
هدف (قاعده وابستگي) را در پيشبيني يا دستهبندي اقالم در راستاي داشتن يک پاسخ بهبود يافته (با توجه به
جمعيت کل) ،که در تقابل با يک مدل هدفمند انتخاب تصادفي اندازهگيري شده ميسنجد.
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يک مدل هدفمند در صورتي که پاسخ (واکنش) به هدف براي جمعيت کل بهتر از ميانگين باشد ،عملکرد
خوبي خواهد داشت .به بيان ساده ،باالبري ،نسبت مقادير پاسخ هدف و ميانگين پاسخ در شرايطي است که اولي
بر دومي تقسيم شود .به عنوان مثالي ديگر ،فرض ميشود که يک جمعيت نرخ پاسخ ميانگين  ٪5دارد ،اما يک
مدل (يا قاعده) خاص بخشي با نرخ پاسخ  ٪20را شناسايي کرده است .بنابراين ،مقدار  liftبرابر با )٪20/٪5( 4.0
خواهد بود.

معموال ،مدلساز در تالش براي تقسيم جمعيت به چندکها و رتبهبندي آنها بر اساس باالبري است .سازمانها
ميتوانند هر چندک را در نظر بگيرند و با وزندهي به نرخ پاسخ پيشبيني شده (و مزاياي مالي مربوط به آن) در
مقابل هزينه ،تصميم بگيرند که آيا در آن چندک بازاريابي کنند يا خير .اگر با باالبري به مثابه «دقت )» (precision
مواجهه شود که در «بازيابي اطالعات )» (information retrievalکسر مثبتهايي است که مثبت صحيح (True
)Positiveهستند ،ميتوان گفت باالبري مشابه با سنجه دقت متوسط ) (average precisionاست.
منحني باالبري را ميتوان به عنوان تغييري در منحني مشخصه عملکرد سيستم (Receiver operating
)characteristicمحسوب کرد ،که در اقتصادسنجي نيز با عنوان منحني لورنز ) (Lorenzيا منحني توان (power
)curveشناخته شده است .براي مثال ديگري از باالبري ،مجموعه داده زير مفروض است.

شکل  :2-2مثال قواعد باالبری

در اين مجموعه داده ،مقدم متغير ورودي تحت کنترل دادهکاو و نتيجه (موخر) متغيري است که دادهکاو سعي
در پيشبيني آن دارد .مسائل جهان واقعي دادهکاوي ،مقدمهاي پيچيدهتري دارند ولي معموال تمرکز بر نتايج تک
مقداري است .اغلب الگوريتمهاي کاوش ،قواعد زير را دنبال ميکنند (مدلهاي هدفمند).
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 قاعده  A :۱داللت دارد بر 0
 قاعده  B :2داللت دارد بر ۱
زيرا اين موارد متداولترين الگوهاي يافت شده در دادهها هستند .انجام يک بررسي ساده روي جدول باال ،اين
قواعد را واضحتر ميسازد .پشتيبان براي قاعده  ۱برابر با  3.7است ،زيرا اين تعداد اقالم موجود در مجموعه داده
است که در آنها مقدم  Aو نتيجه  0است .پشتيبان براي قاعده  2برابر با  2.7است زيرا دو تا از هفت رکورد به
مقدمهاي  Bو نتايج  ۱مربوط هستند .پشتيبانها را ميتوان به صورت زير نوشت.
)𝑆𝑢𝑝(𝐴 → 0) = 𝑃(𝐴 ∧ 0) = 𝑃(𝐴)𝑃(0|𝐴) = 𝑃(0)𝑃(𝐴|0
)𝑆𝑢𝑝(𝐵 → 1) = 𝑃(𝐵 ∧ 1) = 𝑃(𝐵)𝑃(1|𝐵) = 𝑃(1)𝑃(𝐵|1

اطمينان براي قاعده  ۱برابر با  4/3است زيرا سه تا از چهار رکورد که مقدم  Aدارند به نتيجه  0ميرسند.
اطمينان براي قاعده  2برابر با  3/2است ،زيرا دو تا از سه رکوردي که مقدم  Bدارند ،به نتيجه  ۱ميرسند .اطمينان
را ميتوان به صورت زير نوشت.
)𝐴|𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴 → 0) = 𝑃(0
)𝐵|𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐵 → 1) = 𝑃(1

باالبري را ميتوان با تقسيم اطمينان بر احتمال غير شرطي نتيجهها يا تقسيم پشتيبان بر احتمال مقدم ،ضرب
در احتمال نتيجه به دست آورد.

باالبري براي قاعده  ۱برابر است با (۱.3۱ ≈ ۱6/2۱ = )4 * 4(/)7*3( = )7/4(/)4/3
باالبري براي قاعده  2برابر است با (۱.56 ≈ 9/۱4 = )3 * 3(/)7*2( = )7/3(/)3/2
)𝐴|𝑃(0
)𝑃(𝐴 ∧ 0
=
)𝑃(0
)𝑃(𝐴)𝑃(0

= )𝑙𝑖𝑓𝑡(𝐴 → 0

)𝐵|𝑃(1
)𝑃(𝐵 ∧ 1
=
)𝑃(1
)𝑃(𝐵)𝑃(1

= )𝑙𝑖𝑓𝑡(𝐵 → 1

اگر برخي از قواعد داراي باالبري  ۱باشند ،به طور ضمني داللت بر آن دارند که احتمال وقوع مقدم و احتمال
وقوع نتيجه از يکديگر مستقل است .هنگامي که دو رويداد مستقل از هم هستند ،هيچ قاعدهاي نميتواند در
برگيرنده آن دو باشد .اگر باالبري بزرگتر از يک باشد) ، (lift > 1مشابه آنچه براي قواعد  ۱و  2وجود دارد ،اين
امکان فراهم ميشود که دادهکاو بداند درجه کدام دو پيشآمد به يکديگر وابسته است ،و اين قواعد را براي
پيشبيني توالي در مجموعه دادههاي آتي کارآمد ميسازد.
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شايان توجه است که قاعده  ۱داراي اطمينان باالتري است زيرا باالبري کمتري دارد .به نظر ميرسد که قاعده
 ۱به دليل داشتن اطمينان باالتر (صحت باالتري دارد چون پشتيباني بهتري نيز دارد) ،ارزشمندتر است .اما صحت
قاعده مستقل از داده گمراه کننده است .ارزش باالبري ) (liftبه آن است که داراي اطمينان براي قاعده و به طور
کل مجموعه داده باشد.

 -۴-۲الگوريتم اپريوري)(Apriori

الگوريتم اپريوري) ، (Aprioriروشي قابل اعمال روي رکوردهاي پايگاه داده و به ويژه پايگاه داده تراکنشي يا
رکوردهاي حاوي تعداد مشخصي فيلد يا آيتم است .اپريوري يکي از الگوريتمهاي داراي رويکرد «پايين به باال»
است که به تدريج رکوردهاي پيچيده را با يکديگر مقايسه ميکنند .اين الگوريتم يکي از روشهاي کارآمد براي
حل مسائل پيچيده کنوني موجود در دادهکاوي و يادگيري ماشين است.

اساسا ،الگوريتم اپريوري بخشهايي از يک پايگاه داده بزرگتر را دريافت کرده و به آنها «امتيازدهي» کرده و
يا آن بخشها را با ديگر مجموعهها به شيوه مرتب شدهاي مقايسه ميکند .از نتايج خروجي ،براي توليد
مجموعههايي استفاده ميشود که مکررا در پايگاه داده اصلي به وقوع پيوستهاند.

براي کسب درک بهتر از الگوريتم ميتوان برخي کاربردهاي آن مانند «تحليل سبد خريد» را مورد بررسي قرار
داد .در اين کاربرد ،دادهکاو به دنبال کشف آن است که کدام اقالم با يکديگر (در يک سبد خريد) خريداري شدهاند.
در ديگر مثالي که ميتوان پيرامون الگوهاي مکرر زد ،ابزارهاي تحليل مالي هستند که با بهرهگيري از الگوريتم
اپريوري چگونگي داغ شدن سهامهاي گوناگون با يکديگر را نمايش ميدهند .فلوچارت الگوريتم اپريوري )(Apriori
در ادامه آورده شده است.

اين روش ،ممکن است به طور پيوسته با ديگر الگوريتمها استفاده شود تا به طور موثري دادهها را مرتبسازي
و با يکديگر مقايسه کند .اصل اپريوري ميتواند تعداد اقالمي که نياز به بررسي آنها است را کاهش دهد .اين
روش بيان ميکند که اگر يک مجموعه اقالم فاقد تکرار است ،پس همه زيرمجموعههاي آن نيز نادر هستند .اين
امر بدين معناست که اگر {آبجو} فاقد تکرار بود ،ميتوان انتظار داشت که {آبجو ،پيتزا} هم به همان ميزان و يا
حتي بيشتر ،نادر باشند .بنابراين ،براي يکي کردن ليست مجموعه اقالم محبوب ،نيازي به در نظر گرفتن {آبجو،
پيتزا} و يا هيچ يک از ديگر مجموعه اقالم حاوي آبجو ،نخواهد بود.
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شکل  :2-2گام های الگوریتم اپریوری

اين روش ،ممکن است به طور پيوسته با ديگر الگوريتمها استفاده شود تا به طور موثري دادهها را مرتبسازي
و با يکديگر مقايسه کند .اصل اپريوري ميتواند تعداد اقالمي که نياز به بررسي آنها است را کاهش دهد .اين
روش بيان ميکند که اگر يک مجموعه اقالم فاقد تکرار است ،پس همه زيرمجموعههاي آن نيز نادر هستند .اين
امر بدين معناست که اگر {آبجو} فاقد تکرار بود ،ميتوان انتظار داشت که {آبجو ،پيتزا} هم به همان ميزان و يا
حتي بيشتر ،نادر باشند .بنابراين ،براي يکي کردن ليست مجموعه اقالم محبوب ،نيازي به در نظر گرفتن {آبجو،
پيتزا} و يا هيچ يک از ديگر مجموعه اقالم حاوي آبجو ،نخواهد بود.

 -1-۴-۲يافتن مجموعه اقالم داراي پشتیبان باال

با استفاده از اصل اپريوري ،تعداد مجموعه اقالمي که بايد بررسي شوند قابل هرس شدن هستند و ليستي از
مجموعه اقالم محبوب (مکرر) با انجام مراحل زير قابل مشاهده است.
گام : ۰آغاز با مجموعه اقالم حاوي تنها يک مورد ،مانند {سيب} و {هلو}.

گام : 1تعيين پشتيبان براي مجموعه اقالم .حفظ کردن مجموعه اقالمي که به حداقل آستانه پشتيبان ميرسند
و حذف مواردي که مطابقت ندارند.
گام : 2استفاده از مجموعه اقالم گام  ،۱ساخت همه پيکربنديهاي مجموعه اقالم ممکن.
گام : 3تکرار گامهاي  ۱و  2تا هنگامي که مجموعه اقالم جديدي وجود نداشته باشد.
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 -۲-۴-۲يافتن قواعد با قابلیت اطمینان يا باالبري زياد

پيش از اين بيان شد که چگونه ميتوان از الگوريتم اپريوري براي شناسايي مجموعه اقالم داراي پشتيباني باال
استفاده کرد .قاعده مشابهي براي شناسايي انجمنهاي اقالم با اطمينان يا باالبري زياد قابل استفاده است .پيدا
کردن قواعد با اطمينان يا باالبري زياد به لحاظ محاسباتي کم هزينه است .هنگامي که اقالم با پشتيبان باال
شناسايي شدند ،مقادير باالبري با استفاده از مقادير پشتيبان محاسبه ميشود .براي مثال براي يافتن قواعد با
اطمينان باال ،اگر قاعده به صورت زير باشد
}{beer, chips -> apple

داراي اطمينان پاييني است .ديگر قواعد با اقالم تشکيل دهنده و سيب در سمت راست جهت نما نيز داراي
اطمينان پاييني هستند .به ويژه قواعد
}{beer -> apple, chips
}{chips -> apple, beer

اطمينان بسيار پاييني دارند .مانند گذشته ،قواعد اقالم کانديد با اطمينان يا باالبري پايين را ميتوان با استفاده
از الگوريتم اپريوري هرس کرد ،بنابراين قواعد کانديد کمتري براي بررسي باقي ميماند.

 -3-۴-۲محدوديتها

هزینه محاسباتی باال :روش اپريوري به لحاظ محاسباتي بسيار پر هزينه است .حتي اگر الگوريتم اپريوري
تعداد اقالم کانديد براي بررسي را کاهش دهد ،در صورتي که موجودي فروشگاه زياد يا آستانه پشتيبان کم
باشد ميزان باقيمانده همچنان عدد بزرگي خواهد بود .يک راهکار جايگزين ،کاهش تعداد مقايسهها با استفاده از
ساختارهاي پيشرفته داده مانند جدولهاي هش براي مرتبسازي اقالم کانديد به شيوه موثرتر است.

انجمنهای جعلی :تحليل صورت کاالهاي بزرگ مجموعه اقالم بيشتري را در برميگيرد و آستانه پشتيبان
ممکن است براي شناسايي انجمنهاي مشخصي کاهش پيدا کند .اگرچه ،کاهش آستانه پشتيبان ممکن است
تعداد انجمنهاي جعلي کشف شده را افزايش دهد .براي حصول اطمينان از اينکه انجمنهاي شناسايي شده قابل
تعميم هستند ،ميتوان آنها را از مجموعه داده آموزش به دست آورد ،پيش از آنکه پشتيبان و اطمينان ارزيابي
شده براي آنها در يک مجموعه داده جدا قرا گيرد.

۱0

فصل  -3پیاده سازي اپريوري در پايتون
 -1-3آماده سازي داده ها براي الگوريتم

شکل  :1-3کتابخانه های استفاده شده

با توجه به شکل  6در پروژه از کتابخانه هاي نامپاي و پانداز و البته ايترتولز استفاده شده که دوتاي
اولي از معروف ترين کتابخانه هاي علم داده در پايتون هستند .کتابخانه سومي هم که  itertoolsنام دارد تمام
ترکيب هاي چندتايي اشيا را درست ميکند.

شکل  :2-3اتصال به دیتابيس

سپس براي اتصال به ديتابيس از کتابخانه  pyodbcاستفاده شده است که کوئري مربوطه در شکل باال نشان داده
شده است .در کوئري يک  Connection Stringنيز به چشم ميخورد که درايو  SqL Serverاستفاده شده است و
از سرور و ديتابيس و يوزر پسورد مناسب براي اتصال استفاده گرديده است.

۱۱

شکل  :3-3کوئری دیتابيس

در کوئري باال داده هاي نام و تعداد ايتم هر سفارش انتخاب شده اند و سپس کوئري در سمت ديتابيس اجرا ميشود .
دستور  read_sqlداده ها را با توجه به کانکشن مربوطه و کوئري نوشته شده از ديتابيس برميدارد .دستور head

 5سطر اول ديتاها را برميگرداند و به کاربر نمايش ميدهد

شکل  :۴-3خروجی کوئری اجرایی در دیتابيس

با توجه به شکل باال ستون اول شماره فاکتور ،ستون دوم نام کاال و ستون سوم تعداد محصول سفارشي را مشخص
ميسازد .در اينجا نيز  5سطر اول کوئري اجرا شده نشان داده شده اند.

شکل  :۵-3تصحيح تعداد کاالها

در کوئري باال تعداد خريد اقالم تمام کاال ها به  ۱اصالح ميشود زيرا تعداد خريد در يک سفارش اهميتي ندارد و
چيزي که در واقع اهميت دارد تعداد سفارش هايي است که اين کاال در آنها خريداري شده است.

۱2

شکل  :۶-3خروجی نهایی کاالها

همان طور که در شکل باال مشخص است تعداد کل کاالهاي خريداري شده در کل فاکتور ها  8656ميباشد و
تعداد فاکتورها نيز  243۱ميباشد و اين بدين معني است که در هر فاکتور تقريبا  4تراکنش داريم.

شکل  :۷-3تبدیل جدول به فرم مناسب الگوریتم اپریوری

در کد باال با يک دستور  groupbyو  sumدر واقع يک  pivotاجرا ميشود که در دنياي ديتابيس بدين معني
است که جاي سطر و ستون ها به نوعي عوض ميشوند .براي فهم بهتر لطفا خروجي الگوريتم را مشاهده فرماييد.

۱3

شکل  :۸-3خروجی آماده برای اجرای الگوریتم اپریوری

در شکل باال خروجي مناسب براي الگوريتم اپريوري بدست آمده است که همان طور که مشخص است يک جدول
با  234ستون است که هر ستون معادل يک قلم کاال است و هر سلول وجود يا عدم وجود هر کاال را در هر فاکتور
نشان ميدهد .بديهي است که مقدار  0به معناي عدم وجود و مقدار  ۱به معناي وجود داشتن است.

۱4

 -۲-3فازهاي اجراي الگوريتم
الگوريتم در  3مرحله يا فاز انجام ميشود .خالصه اين که در فاز اول تاپل هايي که ساپورت تعيين شده را شامل
ميشوند انتخاب خواهند شد و در فاز دوم اين تاپل ها که صرفا انديس هاي آيتم ها هستند .به خود نام آيتم ها تبديل
خواهند شد و در فاز سوم بقيه اعداد مثل اطمينان و باالبري نيز محاسبه ميشوند و نهايتا خروجي نمايش داده ميشود.

 -1-۲-3فاز اول الگوريتم

در فاز اول اجراي الگوريتم که در شکل زير مشاهده ميشود .ابتدا مقدار پشتيبان  0.05در نظر گرفته شده و سپس
در يک مرحله کل ساپورت هاي اقالم تکي با دستور  np.sumمحاسبه ميشود سپس مرحله اصلي الگوريتم اجرا
ميشود که در هر مرحله کل ترکيبيات کل آيتم هاي مورد نظر را محاسبه مي کند و آنهايي را انتخاب ميکند که
ساپورتشان بيشتر از مين ساپورت باشد.

شکل  :۹-3فاز اول اجرای الگوریتم

۱5

البته در اينجا از تابع  generate_new_combinationاستفاده شده است که کد آن در زير نوشته شده است.
اين کد در واقع تمام ترکيبيات الزم براي الگوريتم اپريوري را در هر مرحله توليد ميکند.

شکل  :1۰-3توليد ترکيبيات الزم برای الگوریتم اپریوری

خروجي فاز اول الگوريتم که در شکل زير نشان داده شده است که در واقع يک ديکشنري است که يک هاي آن
اقالم تکي با ساپورت مناسب را ليست ميکند و دوهاي آن اقالم دوتايي را ليست ميکند و الي اخر ...

شکل  :11-3خروجی فاز اول اجرای الگوریتم

۱6

 -۲-۲-3فاز دوم الگوريتم

در فاز دوم اجراي الگوريتم که در شکل زير نشان داده شده است .به جاي ايندکس آيتم ها نام آيتم ها گذاشته
ميشود و در نهايت اطالعات وارد يک  Panadas DataFrameمي شود که مانند يک جدول در يک ديتابيس
رابطه اي است.

شکل  :12-3فاز دوم اجرای الگوریتم اپریوری

۱7

در شکل زير نيز آيتم هاي استخراجي اين مرحله و ساپورتشان مشاهده ميشود

شکل  :13-3خروجی فاز دوم الگوریتم اپریوری

 -3-۲-3فاز سوم اجراي الگوريتم

در فاز  3اجراي الگوريتم مقادير اطمينان و باالبري و ساپورت مجموعه هاي مقدم و موخر در قواعد همبستگي
اضافه گرديده است تا خروجي به شکل مناسبي پديد آيد .نهايتا خروجي با توجه به معيارهاي  confidenceو lift

مرتب مي شوند.

شکل :1۴-3فاز سوم اجرای الگوریتم اپریوری مرحله اول

۱8

همان طور که در شکل مشخص است توابع ساپورت قبلي و ساپورت بعدي و ساپورت کل و اطمينان و ليفت
به صورت مناسب تعريف شده است و يک آرايه نيز به صورت مرتب براي نگهداري اسم توابع براي فراخواني وجود
دارد که در مرحله دوم فازسوم الگوريتم استفاده ميشود.
از تابع  zipنيز براي  mapکردن بين مجموعه آيتم ها و ساپورت هاي متناظرشان استفاده ميشود .سپس از
داده ساختار  dictاستفاده ميشود تا آيتم هاي غالب يا همان  frequent itemsetها بدست بيايند.

شکل  :1۵-3فاز سوم اجرای الگوریتم مرحله دوم

۱9

در شکل باال در حلقه اول در واقع قواعد از دل آيتم هاي چند تايي بيرون ميآيند و سپس معيارهاي مورد نياز هر
الگوريتم محاسبه ميشود و سپس اين آيتم ها در داخل يک ديتافريم قرار داده ميشوند .در نهايت نيز بر اساس
اطمينان و ليفت محاسبه ميشوند.

شکل  :1۶-3خروجی فاز سوم الگوریتم اپریوری
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 -۴-۲-3تحلیل نتايج بدست آمده

ابتداي امر معناي کلمات ارائه شده در جدول را بيان ميکنم :کلمه  antecedentsبه معناي مقدم است و کلمه
 consequentsبه معناي موخر يا تالي قاعده همبستگي است.
ستون سوم درصد ساپورت مقدم رابطه را در کل مجموعه بيان ميکند و ستون پنجم نيز درصد ساپورت تالي
را در ديتاها بيان مي کند .عدد  support count percentنيز درصد ساپورت هر دو آيتم باهم را در نظر ميگيرد.
البته در اينجا  3عدد ديگر نيز بيان شده اند که به جاي درصد عدد واقعي ساپورت ها را نشان ميدهند.
دو معيار اطمينان و باالبري نيز قبال بصورت جامع معرفي شده اند.
در اين تحليل قاعده اول بدست آمده تحليل و بررسي مي شود.
ابتدا به خود قاعده نگاهي بيندازيم که ميگويد:
« کساني که نوشابه  300سي سي سفارش ميدهند ساالد فصل هم ميخورند».
در  337فاکتور نوشابه  300سي سي سفارش داده شده است و از اين تعداد  220قلم عالوه بر نوشايه ساالد
هم سفارش داده اند .همان طور که ميدانيم از تقسيم تعداد ساپورت اولي بر ساپورت کل اطمينان قاعده بدست
مي آيد که به طور خالصه بيان ميکند با احتمال  65درصد کساني که نوشابه سفارش ميدهند ساالد هم ميخورند.
مقدار ليفت قاعده نيز براي بررسي همبستگي مهم است که ليفت اين قاعده  3بدست امده که به معني اين
است که وابستگي خوبي بين اين  2آيتم وجود دارد.
اگر ليفت اين دو قاعده  ۱بود به معناي عدم وابستگي مقادير به يکديگر است و اگر ليفت بين  0تا  ۱باشد
رابطه معکوس را نشان ميدهد که بدين معني است که با خريد يکي احتمال خريد ديگري نه تنها افزايش نمييابد
بلکه کاهش مي يابد.
در ضمن با يک نگاه کلي به جدول روابط بدست آمده ميتوان نتيجه گرفت افرادي که يکي از مخلفات غذا را
انتخاب ميکنند با احتمالي بين  30تا  65درصد يک نوع ديگر از مخلفات را نيز سفارش ميدهند که نتيجه درخور
توجهي است .البته اين نتايج روي داده هاي با تعداد کوچک بدست آمده که اگر تعداد نتايج بيشتر باشد نتايج
بهتري بدست خواهد آمد.
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بازنويسي قواعد شکل  ۱6-3به صورت متني نيز به شکل زير است:
 کساني که نوشابه ميخورند با احتمال  65درصد ساالد فصل نيز مصرف ميکنند.
 چلوجوجه کباب بدون استخوان در  52درصد موارد همراه با ساالد فصل مصرف ميشود.
 چلو کباب کوبيده در  47درصد موارد همراه با ساالد فصل خورده ميشود.
 کساني که ساالد فصل ميخورند با احتمال  36درصد نوشابه نيز مصرف ميکنند.
 کساني که نوشابه سفارش دهند با احتمال  36درصد کوبيده نيز سفارش ميدهند.
 کساني که کوبيده سفارش دهند با احتمال  3۱درصد نوشابه نيز سفارش ميدهند.
 کساني که ساالد فصل سفارش دهند با احتمال  30درصد چلوکباب کوبيده نيز سفارش ميدهند.
 کساني که ساالد فصل سفارش دهند با احتمال  29درصد نوشابه قوطي نيز سفارش ميدهند.
 کساني که ساالد فصل سفارش دهند با احتمال  25درصد چلو جوجه کباب بدون استخوان نيز سفارش
ميدهند.
الزم به توجه است که بعضي قواعد دوطرفه هستند مثل ساالد فصل و نوشابه قوطي و اگر دقت کنيم
ميبينم که ليفت آنها نيز تقريبا  ۱است.
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