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 برای یافتن ارتباط پنهان و وابستگیهای میان مجموعه عناصر مختلف در پایگاه داده به کار میروند که در قالب قانون، قواعد انجمنی:چکیده
 فرایند ایمنسازی دادهها باوجود تحقیقات. افشاء اطالعات حساس و تهدید محرمانگی اطالعات میباشد،استخراج میشوند؛ اما مشکل این روش
 این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و نیز رویکرد مبتنی بر. در نظر گرفته میشودNPHard گسترده در این حوزه بهعنوان یک مسئله
 روش پیشنهادی با حذف تراکنشهایی که شامل. سعی در کاهش پشتیبانی مجموعه عناصر حساس موجود در پایگاه داده تراکنشی دارد،پشتیبان
. باعث کاهش پشتیبانی عناصر حساس به کمتر از حداقل آستانه پشتیبانی شده که ایمنسازی پایگاه داده را به همراه دارد،عناصر حساس هستند
 باعث افزایش سرعت و کاهش، تنها با یکبار پویش تراکنشهای حساس بهجای پویش کل تراکنشهای پایگاه داده،روش پیشنهادی در هر تکرار
 تراکنشها بر اساس کمترین طول یا بیشترین عنصر حساس و کمترین، همچنین برای کاهش عوارض ناشی از پنهانسازی.هزینههای اجرا میگردد
.عنصر غیر حساس مرتبسازی میشوند

. الگوریتمهای ژنتیک چندهدفه، پنهانسازی مجموعه عناصر حساس، قواعد انجمنی:واژههای کلیدی
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Abstract: Association rules are used to find hidden relationships and dependencies among different itemsets in the database that is
extracted in the form of the rule, but the problem with this approach is the discovery of sensitive information and the treatment of
information privacy. The sanitization process data is considered as a NPHard problem. In this article, we try to reduce support the
sensitive itemsets in the transactional database using multi-objective genetic algorithms and the support-based approach. The proposed
approach with the transaction deletion that includes sensitive itemsets leads to less support sensitive itemsets than the minimum support
threshold and leads to the database sanitization. In each iteration of our method leads to increase the speed and reduce the performance
criteria by one time of the scanning of the sensitive transaction instead of scanning the entire database of transactions. In addition, to
reduce the effects of hiding the sensitive itemsets, the transactions sort based on the shortest length, the most sensitive itemsets and the
least non-sensitive itemsets.
Keywords: Association rules, hiding the sensitive itemsets, multi-objective genetic algorithm.

7931/71/77 :تاریخ ارسال مقاله
7931/72/29 :تاریخ اصالح مقاله
7931/11/13 :تاریخ پذیرش مقاله
 بهزاد زمانی دهکردی:نام نویسنده مسئول
. دانشکده فنی و مهندسی-  دانشگاه آزاد شهرکرد-  رحمتیه-  شهرکرد-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

Serial no. 84

 /412مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

 -1مقدمه
حفظ حریم خصوصی افراد از موضوعات بسیار بااهمیت برای افراد و
سازمانها ،در حوزههای مختلفی ازجمله دادهکاوی مطرحشده است،
بهگونهای که با انجام تکنیکهای مختلف دادهکاوی و تحلیل دادهها،
احتمال افشای اطالعات و تهدید حریم خصوصی کاهش یابد .بااینکه
مزایای استفاده از دادهکاوی بر همگان روشن و مشخص است و اعمال
فرایند دادهکاوی بر روی مجموعه بسیار بزرگی از اطالعات شخصی،
موجب دسترسی به مدل و الگوها میشود اما جمعآوری و تحلیل
دادههای شخصی حساس ،منجر به ایجاد نگرانیهایی درزمینهی حریم
خصوصی میشود .ازاینرو مسئله افشای اطالعات حساس تبدیل به یکی
از مهمترین چالشهای دادهکاوی شده است[.]7
مسئله حفظ حریم خصوصی در دادهکاوی 1در سال  2111با انتشار
دو مقاله [ ]9 ,2با همین عنوان مطرح گردید و تحقیقات در این زمینه
همچنان ادامه دارد .فرایند حفظ حریم خصوصی ،برای جلوگیری از
دسترسی افراد غیرمجاز به مجموعه دادههای حساس ،آنها را به
نگارشهای تغییریافته تبدیل میکند .از سوی دیگر ،فرایند حفظ حریم
خصوصی با پنهانسازی این دادهها ،موجب کاهش بهرهوری مجموعه
دادههای اصالحشده میشود .کاهش بهرهوری به سطح مشخصی ،مانع از
تحلیل دقیق دادهها میگردد که باهدف اصلی دادهکاوی متناقض خواهد
بود ،بنابراین هدف اصلی حفظ حریم خصوصی در دادهکاوی ،توسعه
الگوریتمهای اصالح و پنهانسازی دادههای اصلی است ،به صورتی که
دادههای خصوصی بعد از فرایند دادهکاوی همچنان خصوصی باقی
بمانند .روشهای مختلفی برای حفظ حریم خصوصی در فرایند
دادهکاوی ارائهشده است که پنهانسازی قواعد انجمنی از مهمترین این
روشها میباشد.
بسیاری از روشهای ارائهشده برای پنهانسازی قواعد انجمنی
مبتنی بر روشهای اکتشافی میباشند .الگوریتمهای اکتشافی دارای
کارایی و مقیاسپذیری باال بوده و در بسیاری از تحقیقات استفاده
میشوند ،اما از تأثیرات جانبی ناخواسته رنج میبرند و یک جواب تقریبی
برای مسئله مییابند؛ زیرا این الگوریتمها بر اساس بهترین تصمیمات
محلی کار میکنند ،که لزومًا به بهترین جواب عمومی نمیرسند.
درصورتیکه روشهای تکاملی از انتخاب تصادفی استفاده میکنند که
این انتخاب تصادفی همواره بر روی نتایج خروجی الگوریتم تأثیر مستقیم
خواهد داشت و باعث دستیابی به بهترین جواب عمومی میشوند.
الگوریتم ژنتیک در کاربردهای مختلفی از قبیل تخمین توابع هسته
ماشین بردار پشتیبان در رتبه بندی صفحات وب [ ،]8بهینه سازی
مسائل پویا [ ]1و کاهش تعداد ویژگی در شناسایی بیماری صرع []1
بهکار گرفته شده است .در این مقاله ما با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بهعنوان یک روش تکاملی ،تراکنشها را حذف میکنیم .الگوریتم
پیشنهادی با استفاده از حذف تراکنشها و رویکرد مبتنی بر پشتیبان،
سعی در کاهش پشتیبانی مجموعه عناصر حساس موجود در پایگاه داده
تراکنشی دارد؛ از طریق حذف تراکنشهایی که شامل عناصر حساس
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هستند ،تنها با یکبار پویش تراکنشهای حساس پایگاه داده ،باعث
کاهش پشتیبانی عناصر حساس به کمتر از حداقل آستانه پشتیبانی
میشود و عمل ایمنسازی پایگاه داده را انجام میدهد.
ساختار ادامه مقاله به این صورت است که کارهای مرتبط با
پنهانسازی قوانین انجمنی در بخش  2موردبررسی قرار میگیرند .بخش
 9به بیان تعاریف اولیه و متغیرهای مورداستفاده میپردازد .الگوریتم
پیشنهادی در بخش  8معرفی میگردد .بخش  1به معرفی یک مثال
میپردازد .نتایج آزمایشات در بخش  1گزارش میشود که الگوریتم
پیشنهادی با الگوریتمهای متداول مورد مقایسه قرار میگیرد و در انتها
در بخش  1بحث و نتیجهگیری آورده میشود.

 -2کارهای مرتبط با پنهانسازی قوانین انجمنی
بهطورکلی الگوریتمهای پنهانسازی قواعد انجمنی بهعنوان الگوریتمهای
مطرح درزمینه حفظ حریم خصوصی قواعد انجمنی به چهار دسته اصلی
رویکرد اکتشافی ،2رویکرد دقیق ،3رویکرد مبتنی بر مرز 4و سایر رویکردها
تقسیم میشوند ،که در ادامه به بررسی این روشها پرداخته میشود.
 -1-2رویکرد اکتشافی
این رویکرد شامل روشهایی است که فضای حالت مسئله یا همان پایگاه
داده را بهصورت کامل پیمایش نمیکنند بلکه سعی دارند با اجرای یک
یا چند سیاست هوشمندانه پایگاه داده و تراکنشهای موجود در آن را
بسیار محدود کنند تا سرعت پنهانسازی قوانین انجمنی حساس را با
کمترین عوارض جانبی افزایش دهند.
در مرجع [ ،]1اولین بار یک الگوریتم تجربی برای پنهانسازی قوانین
انجمنی حساس از طریق کاهش پشتیبانی مجموعه عناصر تولیدکننده
قوانین حساس به کمتر از حداقل پشتیبانی تعیینشده توسط کاربر ارائه
دادند .کاهش میزان پشتیبانی مجموعه عناصر با استفاده از گراف توری

5

پایگاه داده صورت میگیرد .در مرجع [ ،]4مسئله پنهانسازی را تبدیل
به ترکیب مسائل پنهانسازی قوانین حساس و پنهانسازی مجموعه
عناصر حساس نمودند و سه الگوریتم تجربی برای پنهان کردن قوانین
انجمنی حساس بر مبنای کاهش پشتیبانی یا اطمینان قوانین و نه هردو
مطرح کردند.
در مرجع [ ،]71 ,3برای اولین بار استفاده از مقادیر نامعلوم را بجای
تبدیل صفر به یک و بالعکس را بهمنظور پنهانسازی قوانین انجمنی
حساس پیشنهاد دادند .تکنیکهای ذکرشده در این مقاله برای
کاربردهایی به کار میرود که مقادیر ویژگیها یا محرمانه هستند یا
موجود نیستند .بنابراین بهجای این مقادیر ،مقدار نامعلومی مانند عالمت
سؤال قرار میگیرد به صورتی که اثرات جانبی روی قوانین غیر حساس
حداقل شود .در مرجع[ ،]77پنج الگوریتم اکتشافی مختلف ارائهشده
است که سه الگوریتم  1.aو  1.bو  2.aمبتنی بر کاهش اطمینان قواعد
هستند و دو الگوریتم دیگر به نام  2bو  2cمبتنی بر کاهش پشتیبانی
مجموعه عناصر هستند بهطوریکه پشتیبانی مجموعههای عناصر
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تولیدکننده قوانین حساس را تا زمانی که کمتر از حداقل پشتیبانی شود
کاهش میدهند .در مرجع [ ،]72سه الگوریتم اکتشافی برای پنهانسازی
قوانین انجمنی پیشنهادشده است .الگوریتم  Aggregateمستعدترین
تراکنش و الگوریتم  Disaggregateمستعدترین عناصر را جهت حذف
انتخاب میکند و الگوریتم  Hybridترکیبی از مزایای هر دو الگوریتم
موجود را در خود دارد .هر سه رویکرد برای پنهان کردن عناصر حساس
از تکنیک کاهش پشتیبانی استفاده میکنند.
در مرجع [ ،]79الگوریتمی به نام  DSRRC6معرفی شده است .این
الگوریتم روی قوانینی که مقدم و تالی آنها تکی است ،کار میکند و با
خوشهبندی قوانین بر اساس عنصر مشترک سمت راست قاعدهها ،قوانین
حساس را پنهان میکند .نقاط قوت این الگوریتم نداشتن شکست در
عملیات پنهانسازی و پایین بودن دفعات اسکن پایگاه داده میباشد .در
مرجع [ ،]78الگوریتم  DSRRCرا اصالحکرده و نام آن را ADSRRC7
میگذارد .در الگوریتم  ADSRRCتنها یکبار عمل مرتبسازی
تراکنشها انجام میگیرد .بهعالوه آنها الگوریتمی به نام RRLR8
پیشنهاد کردند که میتوان آن را بهبودیافته  DSRRCدانست .در این
الگوریتم برای پنهان کردن قوانین حساس هم پشتیبانی و هم اطمینان
قوانین حساس کاهش داده میشود .و قوانینی را که دارای چند عنصر
در سمت راست خود هستند را نیز میتواند پنهان کند.
در مرجع  ،برای غلبه بر محدودیتهای الگوریتم  ،DSRRCالگوریتم
 MDSRRCرا معرفی کردند .این الگوریتم قوانین حساس با چندین
عنصر در سمت چپ و راست را مخفی میسازد .این روش با حذف عنصر
حساس با بیشترین تکرار از بین عناصر سمت راست و کاهش پشتیبان
قوانین حساس عمل پنهانسازی را انجام میدهد .در مرجع [ ،]71یک
رویکرد حریصانه برای پنهانسازی مجموعه اقالم حساس ،توسط درج
تراکنشهای جدید به پایگاه داده ارائهشده است .قوانین تجربی در توزیع
نرمال استاندارد برای تعیین تعداد مناسب تراکنشها اعمال میشود؛ که
شامل سه مرحله برای درج تراکنشهای جدید داخل دیتاست اصلی
بهمنظور پنهانسازی عناصر حساس است .در مرحله اول ،محدوده امنی
برای عناصر حساس محاسبه میشود تا تعداد تراکنشهایی که باید در
دیتاست درج شوند ،مشخص گردد .در مرحله دوم ،طول تراکنشهایی
که باید درج شوند از طریق توزیع نرمال استاندارد ارزیابی میشوند .در
مرحله سوم ،تعداد اختالف بین مجموعه عناصر حساس پرتکرار و عناصر
غیر حساس پرتکرار برای عناصر سطح Kام محاسبه میشود .سپس
مجموعه عناصر غیر حساس پرتکرار به ترتیب بر اساس تعداد اختالفشان
در تراکنش درج میشوند.
در مرجع[ ، ]71الگوریتم اکتشافی با نام  MSI- LNSIجهت
پنهانسازی مجموعه عناصر فراوان حساس بر روی پایگاه داده
 Mushroomارائهشده است که با در نظر گرفتن ارتباط بین مجموعه
عناصر حساس و غیر حساس ارائهشده است که سعی میشود بهترین
تراکنش برای حذف انتخاب شود .که این عمل درنهایت تعداد مجموعه
عناصر غیر حساسی که پنهان میشوند را کاهش میدهد.

Serial no. 84

پنهانسازی مجموعه عناصر حساس . . .

در مرجع [ ،]71برای پنهانسازی قواعد انجمنی حساس از تکنیک
خوشهبندی بر روی مجموعه عناصر سمت راست قواعد و سپس آشفته
سازی ،مبتنی بر کاهش میزان اطمینان قواعد ،استفادهشده است .کاهش
میزان اطمینان قواعد حساس از طریق کاهش میزان پشتیبانی مجموعه
عناصر سمت راست قواعد ،و کار بر روی مجموعه تراکنشهایی انجام
میشود که بهصورت کامل قواعد حساس را پشتیبانی میکنند و ابتدا
تراکنشی برای تغییر انتخاب میشود که دارای کمترین تعداد عناصر
باشد.
در مرجع[ ،]74حفظ حریم خصوصی قواعد انجمنی موردبررسی
قرارگرفته است .یک روش جدید بر اساس اعوجاج ارائهشده است که
پنهانسازی قواعد حساس را با حذف برخی از عناصر در پایگاه داده
بهمنظور کاهش پشتیبانی و اطمینان قواعد حساس به کمتر از آستانه از
پیش تعیینشده ممکن میسازد .الگوریتم  Relevance-Sortingبهمنظور
به حداقل رساندن عوارض جانبی بر روی اطالعات ،اطالعات در مجموعه
عناصر غیر حساس موجود در تراکنش برای مرتب کردن پشتیبانی
تراکنشها استفاده میشوند .تراکنشهایی که شامل مجموعه عناصر غیر
حساس کمتری هستند ترجیحًا برای اصالح انتخاب میشوند .بهمنظور
کاهش درجه اعوجاج ،حداقل تعداد تراکنشهایی که نیاز به تغییر دارند
برای پنهان کردن یک قاعده حساس در نظر گرفته میشوند.
در مرجع[ ،]73یک روش ترکیبی برای پنهانسازی قوانین انجمن
حساس ارائهشده است .کاهش پشتیبانی و کاهش اطمینان قوانین
حساس برای انتخاب و اصالح عناصر موجود در تراکنشها استفاده
میشود .روش پیشنهادی ،ترکیبی از مزایای استفاده از هر دو الگوریتم
برای حفظ حریم خصوصی و حفظ کیفیت پایگاه داده است.
 -2-2رویکرد مبتنی بر مرز
در این رویکرد ،از مفهوم عناصر مرزی استفاده میشود .عناصر مرزی،
مجموعه عناصری هستند که بهعنوان جداکننده مجموعه عناصر فراوان
از غیر فراوان هستند و قوانین انجمنی حساس بر اساس تغییر مرزها در
گراف عناصر فراوان و غیر فراوان در پایگاه داده اصلی ،پنهان خواهند
شد .در مرجع [ ،]21برای اولین بار روش پنهانسازی مجموعه عناصر
فراوان ،با استفاده از مفهوم مرز را پیشنهاد دادند .این الگوریتم با نام
 BBAبه هرکدام از تراکنشهایی که حاوی عنصر حساس هستند ،وزنی
اختصاص میدهد و سپس به روش حریصانه با حذف عنصر به دنبال
انتخاب عنصری است که کمترین عنصر جانبی را روی مرزهای مجموعه
عناصر داشته باشد .ابتدا مرزهای مثبت و منفی را محاسبه میکند .سپس
عنصری که کمترین اثر جانبی را در پنهانسازی دارد را انتخاب میکند
و مرزهای مثبت را اصالح میکند.
در مرجع[ ، ]27الگوریتمی به نام  MaxMinپیشنهاد دادند که از
مفهوم مرزهای مثبت و منفی مجموعه عناصر فراوان استفاده میکند .به
این صورت که از بین مجموعه عناصر فراوان ،عناصری که شامل عنصر
حساس هستند در مرز مثبت قرار میگیرند و از بین آنها ،عنصری که
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بیشترین اندازه پشتیبانی را نسبت به سایر عناصر دارد انتخاب میشود
که مجموعه عناصر  MaxMinنامیده میشوند و عنصر قربانی نیز از این
مجموعه انتخاب میشود تا کمترین اثر جانبی را بر روی پایگاه داده بر
جای گذارد.
 -3-2رویکرد دقیق
در الگوریتم دقیق ،یک فرمول کلی بیان میشود و الگوریتم بر اساس آن
عمل میکند و با استفاده از قوانین ریاضی سعی میشود تا حد ممکن
دقیق عمل کرده و اثرات جانبی بر روی پایگاه داده به حداقل برسد.
حسن این روشها در دقت باالی آنها و عیب آنها در هزینه باال و زمان
اجرای طوالنی است.
در مرجع [ ،]22اولین الگوریتم ترکیبی را ارائه دادند که از دو بخش
اکتشافی و دقیق برای پنهانسازی قوانین انجمنی حساس استفاده
میکند .این الگوریتم در بخش رویکرد دقیق ،یک برنامه صحیح برای
شناسایی حداقل تعداد تراکنشهایی که برای پنهانسازی تمامی
مجموعه عناصر حساس نیاز است ،اجرا میکند .سپس با استفاده از
رویکرد اکتشافی به ازای هر مجموعه عناصر حساس در تراکنشهای
انتخابشده برای تغییر ،عنصر پرتکرار را انتخاب میکند.
در مرجع [ ،]29اولین روش دقیق برای تولید پایگاه دادههای
ترکیبی ارائه دادند .در این روش یک فرآیند استاندارد جهت ایمنسازی
 inlineداده ،ارائهشده است که در این فرآیند ،جهت انجام عملیات
ایمنسازی ،پایگاه داده اصلی بهگونهای گسترش داده میشود تا بتوان
تغییرات الزم جهت پنهانسازی عناصر حساس را در آن درج نمود.
 -4-2سایر رویکردها
در مسیر تحقیقات در این حوزه روشهای ترکیبی نیز ارائهشدهاند که از
الگوریتمهای تکاملی برای حل مسئله پنهانسازی استفاده میکنند .در
مرجع [ ،]28برای پنهانسازی قوانین انجمنی حساس ،از الگوریتم
ژنتیک استفاده کردهاند .در این الگوریتم ،هر تراکنش یک کروموزوم
است .در الگوریتمهای ژنتیک برای حل هر مسئله از تابع برازندگی
استفاده میشود .تابع برازندگی بر اساس فاکتورهای مختلف محاسبه
میشود .بعد از به دست آوردن مقادیر مربوط به کروموزومها ،تعداد
کروموزومهایی که باید تغییر کنند مشخص میشوند .سپس با عمل
تلفیق بخشی از کروموزوم مقادیر عناصر حساس تغییر میکند و درنهایت
تراکنشهای ایمنسازی شده به وجود میآیند.
در مرجع [ ،]21از الگوریتمهای ژنتیک برای ارائه راهحلهای بهینه،
جهت پنهانسازی عناصر حساس استفاده کردهاند .دو الگوریتم مبتنی
بر ژنتیک به نام  sGA2DT9و  pGA2DT10پیشنهاد دادند که با حذف
تراکنشهای از پیش تعیینشده باعث پنهانسازی عناصر حساس
میشوند .الگوریتم  sGA2DTاز روش الگوریتم ژنتیک ساده با استفاده
از تابع ارزیابی ،مناسبترین تراکنشها را جهت حذف شدن انتخاب می
کند برای این منظور باید هر بار کل پایگاه داده اسکن شود اما الگوریتم
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پنهانسازی مجموعه عناصر حساس . . .

 pGA2DTعالوه بر مفهوم  GAساده از مفهوم عناصر  Largeو
 Largeبرای محاسبه آسان تابع ارزیابی ،بدون اسکن مجدد پایگاه داده
اصلی استفاده میکند که سبب کاهش زمان اجرا و کاهش هزینهی
اسکن مجدد پایگاه داده خواهد شد .الگوریتم استخراج عناصر Pre-Large
با توجه به اینکه در الگوریتم پیشنهادی نیز مورد استفاده قرار میگیرد،
در پیوست مقاله آورده شده است.
در مرجع [ ،]21برای حل محدودیتهای الگوریتمهای سنتی مبتنی
بر  GAبا الزام حافظه باال و محاسبات پیچیده در هر فرآیند تکاملی،
مکانیسم الگوریتم ژنتیک فشرده( )cGA11و مفهوم عناصر  Pre-Largeرا
در الگوریتم  cpGA2DT12پیشنهاد دادند .این الگوریتم از بردار احتمال
برای هر تراکنش استفاده میکند .بر اساس مکانیسم  cGAدر هر تکرار،
تنها دو کروموزوم با یکدیگر به رقابت میپردازند در این صورت احتمال
انتخاب تراکنشهای موجود در کروموزوم برنده ،افزایش مییابد و از
طرفی احتمال انتخاب تراکنشهای کروموزوم بازنده ،کاهش خواهد
یافت.
در مرجع [ ،]21مسئله پنهانسازی قوانین انجمنی حساس از طریق
فرایند بهینهسازی چندهدفه تکاملی 13ارائهشده است .روش پنهانسازی
پیشنهادی بهعنوان  EMO-RH-DTشناختهشده است که در این
روش،کروموزومها شامل شناسه مربوط به مجموعهای از تراکنشهای
انتخابی برای حذف شدن هستند و الگوریتم  EMOزیرمجموعه بهینه از
تراکنشها را جهت حذف شدن انتخاب میکند بهطوریکه عوارض
جانبی را به حداقل برساند.
در مرجع [ ،]24الگوریتمی بر پایه ژنتیک معرفیشده است .این
روش دارای یک متد برای ارزیابی برازندگی میباشد که در آن از دو
عامل ،قوانین گمشده و مجموعه عناصر گمشده در مجموعه داده ،برای
ارزیابی راهحلهای ارائهشده استفاده میشود .بهاینترتیب میتواند به
یکراه حل بهینه یا نزدیک به راهحل بهینه دست یابد .در این الگوریتم
قبل از اقدام برای مخفی کردن مجموعه عناصر حساس میداند برای
چند بار باید عنصر قربانی را در تراکنشهای موردنظر حذف کند .این
الگوریتم همچنین از همپوشانی مجموعه عناصر حساس برای کاهش
زمان و اثرات پنهانسازی استفاده میکند.
در مرجع [ ،]23یک روش جدید و کارآمد با نام الگوریتم
 COA4ARH14معرفیشده است که از الگوریتم بهینهسازی فاخته برای
پنهانسازی قوانین انجمنی حساس بهره میبرد .در این روش عمل
پنهانسازی با استفاده از روش اعوجاج انجام میشود .عالوه بر این در
این مطالعه سه تابع برازندگی تعریفشده است که امکان رسیدن به
یکراه حل با کمترین عوارض جانبی را ممکن میسازد .معرفی یک تابع
مهاجرتی کارآمد در این روش قابلیت فرار از بهینههای محلی را فراهم
ساخته است.
15
در مرجع [ ،]91الگوریتم  ،PSO2DTمبتنی بر بهینهسازی ازدحام
ذرات برای پنهان کردن مجموعه عناصر حساس با حداقل عوارض جانبی
فرایند ایمنسازی توسعه دادهشده است .هر ذرهای در الگوریتم
Pre-
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پیشنهادی نشاندهنده مجموعهای از تراکنشها جهت حذف میباشد.
ذرات با استفاده از یک تابع برازندگی برای به حداقل رساندن عوارض
جانبی ایمنسازی ارزیابی میشوند .الگوریتم پیشنهادی همچنین
میتواند حداکثر تعداد تراکنشها جهت حذف شدن را بهمنظور
پنهانسازی مؤثر مجموعه عناصر حساس را تعیین کند که برخالف روش
رویکرد مبتنی بر  GAاست .مزیت دیگر روش پیشنهادی در مقابل GA
داشتن پارامترهای کمتر برای تنظیم کردن میباشد .عالوه بر این مفهوم
 pre-largeجهت افزایش سرعت تکامل بکار برده شده است.
در مرجع[ ،]97روی حفظ حریم خصوصی در کاوش قواعد انجمنی
تمرکز شده است .ازآنجاییکه تعادل در عوارض جانبی مختلف وجود

پنهانسازی مجموعه عناصر حساس . . .

دارد ،تالش میشود تا آنها را با بهینهسازی چندهدفه به حداقل رساند.
در الگوریتم  EMO-RH16پنهانسازی قواعد حساس از طریق حذف
عناصر شناختهشده انجام میگیرد .عوارض جانبی روی قوانین غیر
حساس گمشده ،قوانین مصنوعی و قوانین ازدسترفته بهعنوان اهداف
بهینهسازی فرموله میشوند .بهینهسازی چندهدفه برای پیدا کردن یک
زیرمجموعه مناسب از تراکنشها بهطوریکه عوارض جانبی را کاهش
دهد ،استفادهشده است .به دلیل زیاد بودن الگوریتمها در بخش کارهای
مرتبط با پنهانسازی قوانین انجمنی ،آنها بر اساس فاکتورهای مختلف
در جدول  7مقایسه و طبقهبندیشدهاند.

جدول  :1مقایسه و طبقهبندی الگوریتمهای پنهانسازی قوانین انجمنی
حذف تراکنش

درج
عناصر

حذف عناصر

√

√

پنهانسازی
قواعد انجمنی

پنهانسازی
عناصر پرتکرار

نام الگوریتم

√

]Algo1.a [11

√

√

]Algo1.b, 2.a [11

√

√

]DSRRC [13

√

√

]ADSRRC [14

√

√

]RRLR [14

√

√

]MDSRRC [15

√
√
√
√

√

]Algo2b, 2c [11

√

]Aggregate [12

√

]Disaggregate [12

√

]Greedy [32

√

√

]Hybrid [19

√

√

]Relevance-Sorting [18

√

√

]BBA [20

√

√

]Max-Min [21

√

√

√

√

√

√

]pGA2DT [25

√

√

]cpGA2DT [26

√

√

]EMO-RH-DT [27

√

√

مبتنی بر مرز

سایر رویکردها
(تکاملی)

]COA4ARH [29
√

√

اکتشافی

]Genetic [24
]sGA2DT [25

√

رویکرد
پنهانسازی

]PSO2DT [30

√

 -3الگوریتم پیشنهادی پنهانسازی مجموعه عناصر
حساس با حذف تراکنشهای حساس مرتبسازی شده

]EMO-RH [31

از عناصر  Iتشکیلشده است .تعداد عناصر را  nو تعداد تراکنشها  dدر
نظر گرفته میشود.
اگر ) sup(ijبه معنای پشتیبانی از عنصر  ijام (تعداد تکرار عنصر ijام

قبل از شروع فرایند ایمنسازی برای مخفی کردن مجموعه عناصر

در پایگاه داده )Dو  εحداقل آستانه پشتیبانی در پایگاه داده باشد .آنگاه

حساس ،مجموعه عناصر پرتکرار را میتوان از طریق تکنیکهای مختلف

یک عنصر بهعنوان عنصر پرتکرار 17یا ) freq(ijتعریف میشود اگر شرایط

دادهکاوی به دست آورد[ .]98 ،99مجموعه} I={i1,i2,i3,…,inمجموعه

رابطه ( )7برقرار باشد[:]21

عناصر در پایگاه داده اصلی  Dرا نشان میدهد که  ijعنصر  jام میباشد
و پایگاه داده اصلی  D={t1,t2,t3,…,td} ،Dشامل چندین تراکنش
میباشد و  tjتراکنش  jام را نشان میدهد .هر تراکنش از زیرمجموعهای
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) sup(i j
| |D

freq (i j ) 
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هدف  ،PPDMمخفی کردن مجموعه عناصر حساس با کمترین عوارض
جانبی است .ارتباط عناصر حساس بعد و قبل از فرایند ایمنسازی را
میتوان در شکل  7مشاهده کرد که  Lنشاندهنده مجموعه عناصر
بزرگ 18از  Dاست و Sنشاندهنده مجموعه عناصر حساس تعریفشده
توسط کاربر است که بزرگ هم هستند؛ و  ~Sنشاندهنده مجموعه
عناصر غیر حساس که بزرگ هم هستند؛ و´ Lمجموعه عناصر بزرگ بعد
از حذف تراکنش است.

شکل  :1ارتباط بین عوارض جانبی و عناصر حساس قبل و بعد از
ایمنسازی[]22

تعاریف زیر را در نظر بگیرید:
تعریف  )7فرض کنید مجموعه  HSشامل تعدادی از عناصر حساس
جهت پنهان شدن است و } HS={Si1,Si2,Si3,…,Sikاست .در الگوریتم
پیشنهادی برای پنهانسازی عناصر حساس از طریق حذف تراکنشها،
تعداد پشتیبانی از عناصر حساس باید کمتر از حداقل آستانه پشتیبانی
باشد .بهطوریکه هر تراکنش حذفشده باید شامل حداقل یک عنصر
حساس باشد.
تعریف  )2فرض کنید پایگاه داده اصلی} D={t1,t2,…,tdاست و'D
پایگاه داده فرعی است که از Dایجادشده است .بهطوریکه هر تراکنش
 tjدر' Dباید شامل هر عنصر حساس در  HSباشد.
تعریف  m )9تعداد تراکنشهای حذفشده است که میتواند با جمع
تعداد تفاوت بین مجموعه عناصر حساس و تعداد حداقل پشتیبانی
محاسبه شود.
() 2

m   kj 1 freq (si j )  ( * | D |)  1

تعریف  )8در الگوریتم ژنتیک بهکاررفته درروش پیشنهادی کروموزوم
یک آرایه به طول  mاز جنس صحیح میباشد .که کروموزوم iام،Ci ،
مجموعهای از  mژن است بهطوریکه در آن هر ژن بهعنوان یک تراکنش
 tjنشان دادهشده است و  .tj ϵ D' or Nullدرواقع مقدار هر ژن معادل
تراکنشی است که بایستی حذف گردد .الزم به ذکر است که مقادیر ژنها
با یکدیگر باید متفاوت باشد .اندازه کروموزوم در فرایند الگوریتم ژنتیک
ثابت میباشد .از رابطه ( )2نیز برای تعیین مقدار  mمناسب در ابتدای
الگوریتم استفاده میشود .در ضمن نحوه مقداردهی اولیه به کروموزوم
دربند  1شبه کد توضیح داده خواهد شد.
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درروش مطرحشده توسط هانگ و همکاران [ ،]21برای پنهانسازی
مجموعه عناصر حساس از الگوریتم ژنتیک معمولی استفادهشده است؛
که در این روش برای محاسبه تابع برازندگی ،چند تابع را با یکدیگر جمع
نموده و حاصل جمع را کمینه میکند درصورتیکه لزومًا تکتک توابع
کمینه نخواهند شد .ازاینرو الگوریتم پیشنهادی در این پژوهش ،با
بهکارگیری الگوریتمهای تکاملی چندهدفه ،این ضعف را برطرف نموده
و همزمان تمامی توابع برازندگی کمینه خواهند شد .همچنین برای
کاهش خطای مربوط به پنهانسازی و اثرات ناشی از آن ،تراکنشهایی
با کمترین طول و یا تراکنشهایی با بیشترین پشتیبانی از عناصر حساس
و کمترین عناصر غیرحساس ،بهعنوان درصدی از جمعیت اولیه انتخاب
میشوند که این امر موجب تسریع بخشی در اجرای الگوریتم میشود و
عملکرد روش را بهبود میبخشد.
الگوریتم پیشنهادی با استفاده از رویکرد مبتنی بر پشتیبان ،سعی
در کاهش پشتیبانی مجموعه عناصر حساس موجود در پایگاه داده
تراکنشی دارد .برای کاهش پشتیبانی مجموعه عناصر
حساس،تراکنشهایی را که شامل عناصر حساس هستند را حذف میکند
تا زمانی که پشتیبانی عنصر حساس به کمتر از حداقل آستانه پشتیبانی
برسد .برای این منظور ابتدا یک عمل پیشپردازش بر روی تراکنشهای
موجود بر روی پایگاه داده اصلی صورت میگیرد .فرایند پیش ایمنسازی
پایگاه داده اصلی )DPSP( 19اولین گام از روش پیشنهادی است که شامل
پیشپردازش پایگاه داده اصلی است .به دلیل اینکه عناصر حساس
محدود به برخی از تراکنشها میباشند نیازی به تغییر همه تراکنشها
در الگوریتم وجود ندارد؛ بنابراین الگوریتم در مرحله پیشپردازش همه
تراکنشهایی که از عنصر حساس پشتیبانی میکنند را انتخاب میکند.
با استفاده از این مرحلهی الگوریتم ،میتوان به بهترین کارایی ازنظر
سرعت ایمنسازی و کمترین تعداد تغییرات موردنیاز در فرایند
پنهانسازی دستیافت.
سپس با تعیین تعداد تراکنشهای مناسب جهت حذف شدن هر
عنصر حساس و انتخاب شناسه تراکنشهای مناسب برای هر عنصر
حساس بهصورت جداگانه ،ژنهای موجود در هر کروموزوم را تعیین
میکنیم .الگوریتم در هر تکرار ،تنها با یکبار پویش تراکنشهای حساس
بهجای پویش کل تراکنشهای پایگاه داده ،باعث افزایش سرعت و کاهش
هزینههای اجرا خواهد شد .از طرفی برای اینکه عوارض ناشی از حذف
تراکنشهای حساس به حداقل ممکن برسد تعدادی از کروموزومهای
جمعیت اولیه بر اساس دو معیار مرتبسازی میشوند .بهاینترتیب
بهمنظور بهبود انتخاب اعضای جمعیت ،دو راهحل اضافهشده است :اوالً
هر عنصر حساس ،شناسه تراکنشهایی را بهعنوان ژن خود انتخاب
میکند که دارای کمترین طول پشتیبانی باشند؛ یعنی برای هر عنصر
حساس ،تراکنشهایی که آن عنصر را پشتیبانی میکنند را بر اساس
کمترین طول مرتب میکند تا عوارض جانبی کمتری به وجود آورد .ثانیًا
هر عنصر حساس ،شناسه تراکنشی را بهعنوان ژن قبول میکند که دارای
بیشترین تعداد پشتیبانی از عناصر حساس است و درعینحال کمترین
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عنصر غیر حساس را شامل میشود .بعد از انتخاب جمعیت اولیه ،تابع
برازندگی بهجای استفاده از بهینهسازی تک هدفه از بهینهسازی
چندهدفه استفاده میکند و با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر
مرتبسازی نخبهگرای نامغلوب ( )NSGA-IIجمعیت نسل بعد تولید
میشود تا زمانی که مقدار هر سه فاکتور تابع برازندگی برابر صفر شود
یا تعداد دفعات تکرار الگوریتم به مقدار مشخص برسد.
در الگوریتم پیشنهادی که حذف تراکنشهای حساس با الگوریتم
ژنتیک چندهدفه صورت میپذیرد ،هدف مینیممسازی چندین تابع
(معیار) میباشد .ازاینرو این توابع که در اصل توابع برازندگی الگوریتم
ژنتیک چندهدفه میباشند به فرم زیر در نظر گرفتهشدهاند ،این توابع
بهطور همزمان در فرایند الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبود مییابند:
تابع برازندگی شکست پنهانسازی 20مجموعه عناصر حساس ،در
 PPDMبا عنوان  αتعریف شده است α .مشخصکننده عناصر حساسی
هستند که بعد از عمل ایمنسازی شکستخوردهاند و پنهان نشدهاند و
باید در حالت ایده آل صفر باشند که بهصورت رابطه ( )9تعریف میشود:
() 9

'L

 S

تابع برازندگی مجموعه عناصر گمشده 21در  PPDMبا عالمت  βنمایش
داده میشود .مجموعه عناصر گمشده ،عناصر بزرگ غیر حساس در پایگاه
داده اصلی است؛ اما از پایگاه داده ایمنسازی شده * Dقابلاستخراج
نیستند .بهطوریکه  βبهصورت رابطه ( )8تعریف میشود:
'  ~ S  L '  (L  S )  L

() 8

تابع برازندگی عناصر مصنوعی 22در  PPDMبهعنوان  γتعریف میشوند.
 Lنشاندهنده مجموعه عناصر بزرگ در پایگاه داده ایمنسازی شده
*Dاست اما در پایگاه داده اصلی متعلق به عناصر بزرگ نیست.
بهطوریکه  γبهصورت رابطه ( )1تعریف میشود:
  L ' L

() 1

بنابراین  β ،αو  γبه عنوان سه تابع برازندگی خواهند بود .شبه کد
الگوریتم پیشنهادی آورده شده است:
 .7مشخص کردن عناصر حساس و حساسیت آنها
 .2اعمال تکنیک دادهکاوی برای استخراج مجموعه عناصر
پرتکرار با حداقل آستانه پشتیبانی توسط الگوریتم
.apriori
 .9انجام عمل پیشپردازش بر روی کل پایگاه داده اصلی
جهت انتخاب تراکنشهای حساس و درج آنها در پایگاه
داده فرعی ´.D
 .8محاسبه تعداد تراکنشهای مناسب جهت حذف شدن
( )mدر هر بار عمل پویش از پایگاه داده اصلی.
 .1ابتدا جمعیت اولیه  P0به تعداد  Nکروموزوم به فرم
آرایهای صحیح به طول  mایجاد میشود( .از شمارنده t
برای تمایز بین نسلها استفاده میشود ،در مرحله اول
 t=1است ).مرحله انتخاب تراکنشهای حساس از پایگاه
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داده فرعی ´ Dو ایجاد کروموزومهای نسل اولیه شامل
سه قسمت است:
 انتخاب تراکنشهای حساس بر اساس کمترین
طول پشتیبانی بهعنوان تعدادی از کروموزومها.
 انتخاب تراکنشهای حساس بر اساس بیشترین
تعداد پشتیبانی از عناصر حساس و کمترین تعداد
عناصر غیر حساس بهعنوان تعدادی از کروموزومها.
 انتخاب تراکنشهای حساس بهصورت تصادفی از
بین تراکنشهای پایگاه داده فرعی ´ Dبرای هر
عنصر حساس بهصورت مجزا ،برای مابقی
کروموزومها.
 .1سپس هر کروموزوم ،توسط تابع برازندگی چندهدفه که
از قبل طراحیشده است برای محاسبه عوارض جانبی
ناشی از پنهانسازی ،موردبررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
 .1اعمال عملگر ترکیب ،عملگری که در این روش بهعنوان
عملگر ترکیب بکار رفته است عملگر یک نقطهای است.
در این روش دو کروموزوم به عنوان والد انتخابشده و با
توجه به احتمال اعمال عملگر ترکیب ،pc 23،ممکن است
روی این دو کروموزوم عملگر جهش اعمال گردد .سپس
یک موقعیت تصادفی بین دو کروموزوم در نظر گرفته
میشود و تمامی ژنهای طرف راست یا طرف چپ این
موقعیت در کروموزومهای والد با یکدیگر جابجا میشوند
تا کروموزومهای جدید به دست آیند .سپس بایستی
یکسان نبودن ژنها در هر یک از کروموزومهای فرزند
بررسی گردد .در صورت مشاهده شدن ژن یکسان در هر
دو کروموزوم فرزند جای دو ژن در دو کروموزوم فرزند
جابجا میشود .ممکن است حالتی وجود داشته باشد که
فقط در یکی از کروموزومها ژنهای یکسان وجود دارد.
در این حالت ژن تکرار شده با اولین ژنی از کروموزوم
فرزند دوم که در کروموزوم فرزند اول نیست جابجا
میگردد .این کار تا زمانی ادامه مییابد که تمامی ژنهای
هر دو کروموزوم فرزند متفاوت شود.
اگر  P1و  P2دو کروموزوم والد باشند و روی آنها عملگر
ترکیب یک نقطهای اعمال گردد ،آنگاه دو کروموزوم
فرزند  C1و  C2ایجاد میگردد .اگر نقطه شکست  kباشد
ساختار کروموزومهای فرزند بهصورت زیر خواهد بود
[.]91
]C1 : P1[1], P1[2], …,P1[k],P2[k+1],…,P2[m
]C2 : P2[1], P2[2], …,P2[k],P1[k+1],…,P1[m
] Pi[jمعادل ژن jام از کروموزوم iام میباشد.

که
همانطور که مشاهده میگردد طول کروموزومهای فرزند
برابر  mخواهد بود .اگر ] P1[i1با ] P1[i2از کروموزوم اول
یکسان باشند و ] P2[j1با ] P2[j2از کروموزوم دوم یکسان
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باشند آنگاه جای دو کروموزوم ] P1[i1و ] P2[j1عوض
میگردد .تا این قسمت شبیه به روش عملگر ترکیب
 ]91[ PMX24میباشد .این کار تا زمانی که حداقل یکی
از کروموزمها ساختار درستی (ژنها یکسان نباشند)
بگیرد ادامه مییابد .در ادامه بایستی کروموزومی که
ساختار درستی ندارد اصالح شود .اگر ] P1[i1با ] P1[i2از
کروموزوم اول یکسان باشند آنگاه با ] P2[j1از کروموزوم
دوم به شرط ]𝑖[  ∀𝑖; 𝑃2[𝑗1 ] ≠ 𝑃1با ] P1[i1جابجا
میگردد .این مرحله نیز تا زمانی که کروموزم باقیمانده
ساختار درستی بگیرد ادامه مییابد.
.4

اعمال عملگر جهش ،عملگر جهش نقش بسیار

مهمی در فرار از بهینههای محلی و افزایش سرعت
همگرایی الگوریتم ژنتیک ایفا میکند .در الگوریتم
پیشنهادی ،عملگرهای جهش برای ایجاد گوناگونی
ارائهشدهاند .بعد از اعمال عملگر ترکیب با درنظر گرفتن
احتمال اعمال عملگر جهش ،25بر روی برخی از
کروموزومها عملگر جهش اعمال میگردد .در روش
پیشنهادی از عملگر جهش استفاده شده است :الف)
عملگر جهش جابجایی 26که دو ژن تصادفی از یک
کروموزوم را جابجا میکند [ .]91ب) عملگر جهش
مقداردهی مجدد یک ژن  27که در آن یک ژن به تصادف
انتخاب شده و به آن مقداردهی مجدد میشود به قسمی
که مقدار آن در کروموزوم نباشد .ج) مقداردهی مجدد
تمام ژنهای یک کروموزوم با شرط یکسان نبودن هیچ
دو ژنی .هر یک از این عملگرها مزایایی دارند که در عمل
در صورت اعمال عملگر جهش یکی از این سه عملگر به
کار گرفته میشود.
با اعمال عملگرهای ادغام و جهش ،جمعیت فرزند  Qبا
اندازه  Nتولید میشود.
 .3در مسائل بهینهساز چندهدفه بحث بهینهسازی همزمان
چند تابع و غلبه 28حائز اهمیت است .برای این منظور
روشهای متعددی از قبیل روش وزندهی ،روش قیود
محدود ،29روش میل به مقصود ،30روش تقاطع مرزی
متعامد 31و مجموعه پارتو مطرح شده است [ .]91با توجه
به اینکه در روش پیشنهادی از الگوریتم  NSGA-IIبهره
گرفته شده است ،در این الگوریتم از رتبهبندی نامغلوب32
استفاده میکند و سپس فاصله ازدحام 33جمعیت محاسبه
محاسبه میگردد .از ای ن دو پارامتر در عملگر انتخاب34
که مبتنی بر انتخاب تورنمنت 35میباشد استفاده
میگردد [ .]94اگر شرایط اتمام الگوریتم برقرار باشد
یعنی مقدار هر سه فاکتور تابع برازندگی ،برابر صفر شود
یا تعداد دفعات تکرار الگوریتم ،به مقدار مشخص برسد،
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بهترین تراکنشها جهت حذف از پایگاه داده اصلی
مشخصشده و الگوریتم پایان میباید ،در غیر این صورت
مرحله اعمال عملگر انتخاب برای ایجاد جمعیت بعدی با
استفاده از الگوریتم  ]94[ NSGA-IIانجام میشود.
مراحل اجرای الگوریتم  NSGA-IIبهصورت زیر است:
 .71جمعیت  Rtبا اندازه  2Nاز اجتماع دو جمیعت Qt , Pt
ایجاد میشود .با استفاده از روش مرتبسازی غلبه نشده،
تمامی اعضای جمعیت ،به ترتیب بر اساس سه فاکتور
شکست پنهانسازی ،عناصر گمشده و عناصر مصنوعی
بهصورت نزولی مرتبشده و رتبهبندی میشوند و در
جبهههای  F1,F2,…,Fkقرار میگیرند.
 .77برای اعضای همه جبههها مقادیر فواصل ازدحام محاسبه
میشود.
 .72جمعیت والدین  Pt+7بدینصورت ایجاد میشود که با
شروع از اعضای جبهه  F1درصورتیکه
 ،|Pt+1|+|Fi|>=Nاعضای جبهه  Fiبه جمعیت Pt+1
اضافه میشوند .درصورتیکه ،|Pt+1|+|Fi|<N
اعضایی از  Fiکه فاصله ازدحام بیشتری داشته باشند به
 Pt+7اضافه میشوند تا اندازه جمعیت  Pt+7برابر  Nشود.
 .79پس از تشکیل جمعیت  Pt+7با استفاده از روش انتخاب
مسابقهای ،مقایسه رتبه بین اعضای هر مسابقه انجام
میشود .عضوی که رتبه بهتری (پایینتر) داشته باشد،
انتخاب میشود .درحالیکه رتبه اعضای مسابقه یکسان
باشد ،عضوی که فاصله ازدحام آن بیشتر باشد ،انتخاب
میشود .سپس عملگرهای ادغام و جهش برای تولید
جمعیت فرزندان  Qt+7با اندازه  Nبه کار میرود.
 t=t+7 .78و به مرحله  1میرود ،این چرخه تا رسیدن به
شرایط توقف الگوریتم ادامه مییابد.
در شکل ( )2شبه کد روش پیشنهادی با توجه به  78مرحله باال
نشان دادهشده است.
Input: Original Database D, a set of sensitive itemsets HS, a
number of m //transaction to be deleted, a population size
N. Pt population of Parent and Qt population of children ,
and a upper Support Threshold Su and a lower support
threshold Sl.
*Output: A Sanitized Database D
Termination Condition: The fitness=0 or number of
Generation=N.
)|1. Set Sl=Su*(1-m/|D
2. Scan D to get L and PL respectively by Su and Sl.
3. For j=1 :n ; a=1:k do
4. If Sia ϵ Tj then
5.
Project Tj from D forming D´.
6. End if
7. End for
// Generate initial population
// 10 chromosome with m genes Have been Generated from
the shortest Supporting transaction and from the transaction
that support the most sensitive rules but support the least
non-sensitive rules from D´ into p.
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8. For i=1:10 do
}9. Ci[a]={Tj or 0 , Tj ϵ D´ , 1 ≤ a ≤ m
10.End for
// p-10 chromosome with m genes Have been Generated
randomly from D´.
11.For i=p-10:p do
)12. For t=1:numel(HS
}13. Ci[a][t]={Tj or 0,Tj ϵ D´,1≤a≤ m
14. End for
15.End for
// Fitness assignment and sorting descending order.
)16. Qt=Evaluate Fitness(Ci
17. Crossover
18. Mutation
19. If terminated condition is not satisfied then
)20. Rt=(P𝑡 ⋃ Qt
)21. Fast-nondominated sort(Rt
)22. density estimation(Rt
)23. Selection Pt+1:Reduce Pt+1 from (Rt/2
24. Go to line 16
25. Else
26. Terminate
27. End if

مجموعه عناصر پرتکرار  pre-largeبا پشتیبانی بزرگتر و مساوی با %21
در جدول  8نشان دادهشده است.
جدول
Count

3-itemset

count

2-itemset

count

1-itemset

4

BCE

5
5
6
4

AB
BC
BE
CE

6
8
7
6
4

A
B
C
E
G

جدول  :4مجموعه عناصر پرتکرار Pre-large
Count

3-itemset

count

2-itemset

count

1-itemset

2
3
2
2

ABC
ABE
ABG
BEG

3
3
2
3
2
2
2
2

AC
AE
AG
BG
CD
CG
EG
CF

2
2

D
F

شکل  :2شبه کد الگوریتم پیشنهادی

با توجه به مطالب گفتهشده روش پیشنهادی نسبت به روشهای
مشابه و متداول با در نظر گرفتن معیارهای چندهدفه نسبت به یک
هدفه عملکرد بهتری خواهد داشت .همچنین با یکبار پیمایش عناصر
حساس در ابتدای الگوریتم باعث افزایش سرعت الگوریتم خواهد شد که
در ادامه در آزمایشهای این مسئله نشان داده خواهد شد.

 -4مثالی از الگوریتم ارائهشده
در ادامه با ارائه یک مثال الگوریتم پیشنهادی تشریح میشود .در
جدول ،2پایگاه داده تراکنشی نشان دادهشده است.

جدول  :2پایگاه داده تراکنشی
ITEMS

TID

A,B,C

7
2
9
8
1
1
1
4
3
71

B,C,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E,G
A,C,D
B,C,D,E,G
B,C,E,F
C,F,G
A,B,G

پایگاه داده تراکنشی شامل  71تراکنش است .همچنین تعدادی از
عناصر پرتکرار بهعنوان عناصر حساس { }BE,BCEبرای پنهانسازی
تعریفشدهاند و آستانه پشتیبانی باال  %81و آستانه پشتیبانی پایین %21
( )Su=0.4, Sl=0.2است .مجموعه عناصر پرتکرار  Largeبا پشتیبانی
بزرگتر و مساوی با  %81در جدول  9نشان دادهشده است .همچنین

Serial no. 84

 :3مجموعه عناصر پرتکرارLarge

با توجه به عناصر حساس که توسط کاربر تعیینشده است ،از بین
 71تراکنش پایگاه داده اصلی 1 ،تراکنش با شناسه  2و  9و  8و  1و 1
و  4بهعنوان تراکنشهای حساس در پایگاه داده فرعی ´ Dذخیره
میشوند .میزان حساسیت عنصر حساس  BEمساوی  1و حساسیت
عنصر حساس  BCEمساوی  8است.
حال برای اینکه عوارض جانبی ناشی از پنهانسازی کمتر شود دو
راهحل برای انتخاب تراکنشها در نظر گرفتهشده است .در راهحل اول
ابتدا تراکنشهای حساس بر اساس کمترین طول مرتب میشوند .در
جدول  1تراکنشهای حساس که بر اساس کمترین طول مرتبشدهاند
نمایش داده میشوند.
جدول  :2مرتبسازی تراکنشهای حساس بر اساس کمترین طول
Length

ITEMS

TID

3

B,C,E

3

A,B,E

4

A,B,C,E

2
8
9
1
4
1

4

A,B,E,G

4

B,C,E,F
B,C,D,E,G

5

و در راهحل دوم تراکنشهای حساس بر اساس کمترین عناصر غیر
حساس بهصورت صعودی و بیشترین تعداد عناصر حساس بهصورت
نزولی مرتب میشوند .تراکنشهای مرتبشده در جدول  1قابل مشاهده
هستند.
جدول  :6مرتبسازی تراکنشهای حساس بر اساس کمترین عنصر
غیرحساس و بیشترین عنصر حساس
Sensitivity

Non-Sensitivity

ITEMS

TID

2

0

B,C,E

2

1

A,B,C,E

2
9
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2

1

B,C,E,F

2

2

B,C,D,E,G

1

1

A,B,E

1

2

A,B,E,G

پنهانسازی مجموعه عناصر حساس . . .

4
1
8
1

جدول  :8عوارض ناشی از فرایند پنهانسازی

در این مرحله باید تعداد تراکنشهای مناسب برای هر عنصر حساس
( ،)mجهت حذف شدن را مشخص کنیم.
با استفاده از رابطه  2مقدار  mرا تعیین میکنیم .با توجه به فرمول
 mتعداد تراکنش مناسب برای پنهانسازی عنصر  m1=3 ،beاست و
تعداد تراکنش مناسب برای پنهانسازی عنصر  m2=1 ،bceاست که
درمجموع  ،m=m1+m2برابر  8میباشد.
اکنون باید به تعداد جمعیت اولیه یعنی  pکروموزوم ( )p=40با

m

ژن ایجاد کنیم که هر ژن در کروموزوم حاوی شناسه مربوط به تراکنش
حساس است .با توجه به مقدار  mباید از بین تراکنشهای حساس

Artificial cost

Missing cost

Hiding failure

1/17823

1/9

1

 -2نتایج آزمایشات
در این بخش به بررسی چارچوب تحقیق و ارزیابی نتایج میپردازیم .ابتدا
معیارهای ارزیابی پنهانسازی قواعد انجمنی را بیان میکنیم .سپس با
فاکتورهای مختلف ،ازجمله مقادیر متفاوت از تعداد تراکنشهای حذف
شونده و حداقل آستانه پشتیبانی به بررسی و ارزیابی الگوریتم
پنهانسازی میپردازیم .تمامی آزمایشات در محیط  matlabانجامشده و
عناصر پرتکرار توسط الگوریتم  aprioriاستخراجشده است .معیارهای
ارزیابی و دادگان مورداستفاده در ادامه شرح داده خواهند شد.

تعدادی از تراکنشها را جهت حذف شدن انتخاب کنیم .مرحله انتخاب
تراکنشها برای جمعیت اولیه ،شامل سه مرحله است .مرحله اول ایجاد

 -1-2معیارهای ارزیابی

 1کروموزوم با انتخاب تراکنشهایی که دارای کمترین طول میباشند.

معیارهای ارزیابی موردبررسی در این پژوهش ،شامل تعداد شکستهای
پنهانسازی ،هزینه عناصر گمشده ،عناصر مصنوعی و عدم تشابه است
که از طریق فرمولهای ارائهشده در زیر قابلمحاسبه هستند[.]21
شکست پنهانسازی ( :)HFاین مقیاس ،مقدار عناصر حساس که بعد
از اعمال فرایند ایمنسازی در پایگاه داده باقیماندهاند را تعیین میکند.
مقدار این پارامتر توسط رابطه ( )1محاسبه میشود .که این نسبت برابر
است با تعداد عناصر حساس در پایگاه داده ایمن شده )* HS(Dنسبت
به تعداد عناصر حساس در پایگاه دادههای اصلی). HS(D

مرحله دوم ایجاد  1کروموزوم با انتخاب تراکنشهایی که دارای کمترین
عنصر غیر حساس و بیشترین عنصر حساس میباشند و در مرحله آخر
ایجاد  91کروموزوم با انتخاب تراکنشها بهصورت تصادفی میباشد.
پس از ایجاد کروموزومهای جمعیت اولیه ،اکنون با استفاده از یک
تابع برازندگی چندهدفه باید هر یک از کروموزومها را موردبررسی و
ارزیابی قرار دهیم که توابع برازندگی شامل سه فاکتور مجزا در روابط
( )8( ،)9و ( )1تعریف شدهاند.
درصورتیکه مقدار هر سه فاکتور توابع برازندگی برابر صفر شود یا
تعداد دفعات تکرار الگوریتم به مقدار مشخص برسد الگوریتم پایان
مییابد در غیر این صورت عمل ترکیب و جهش بر روی کروموزومها
صورت میگیرد و با استفاده از الگوریتم  NSGA-IIجمعیت نسل بعدی
تشکیل میشود و دوباره تابع برازندگی برای جمعیت نسل جدید بررسی
میشود تا اینکه شرایط خاتمه الگوریتم برآورده شود .نتیجه حاصل از
اجرای این الگوریتم بهصورت زیراست:
شناسهی تراکنشهای مناسب جهت حذف شدن برابر  1 ،8 ،2و 4
است؛ بنابراین پایگاه داده ایمنسازی شده بعد از فرایند پنهانسازی
بهصورت جدول  1میشود؛ و عوارض جانبی حاصل از پنهانسازی
بهصورت جدول  4است.
جدول  :7پایگاه داده ایمنسازی شده *D

Serial no. 84

ITEMS

TID

A,B,C
A,B,C,E
A,C,D
B,C,D,E,G
C,F,G
A,B,G

7
9
1
1
3
71

)* HS ( D

()1

HF 

) HS ( D

هزینه عناصر گمشده ( :)MCاین مقیاس ،مقدار عناصر غیر حساس که
بعد از اعمال فرآیند ایمنسازی روی پایگاه دادهها،پنهانشدهاند را تعیین
میکند .مقدار این پارامتر توسط رابطه  1محاسبه میشود که برابر است
با تفاوت بین تعداد عناصر پرتکرار در پایگاه داده اصلی ) FS(Dو عناصر
پرتکرار در پایگاه داده ایمن شده )* FS(Dنسبت بهکل عناصر پرتکرار در
پایگاه داده اصلی ).FS(D
| )* | FS ( D )  FS ( D

() 1

MC 

| ) | FS ( D

هزینه عناصر مصنوعی ( :)ACاین مقیاس ،مقدار عناصر پرتکرار
کشفشده که مصنوعی و غیرواقعی هستند را بعد از فرآیند ایمنسازی
بر روی پایگاه داده تغییریافته ،تعیین میکند .مقدار این پارامتر توسط
رابطه  4محاسبه میشود .در اینجا FS(D) ،عناصر پرتکرار در پایگاه داده
اصلی و )* FS(Dعناصر پرتکرار در پایگاه داده ایمنسازی شده را نشان
میدهند.
() 4

| ) FS ( D

)* | FS ( D *) |  | FS ( D

AC 

| )* | FS ( D

عدم تشابه :36تفاوت بین پایگاه داده اصلی با پایگاه داده ایمنسازی شده
یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد الگوریتم است که به میزان از دست
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رفتن اطالعات اشاره دارد .این معیار با رابطه  3محاسبه میشود .که در
آن  Dijعنصر mام از تراکنش nام در پایگاه داده اصلی است و  D∗ijعنصر
mام از تراکنش nام در پایگاه داده ایمنسازی شده است.
| in1  m
| )* j 1 ( D ij  D ij
Dis 
| in1  m
| j 1 D ij

() 3

 -2-2دادگان
در این پژوهش از پایگاه داده واقعی  BMSWebView-1جهت
پیادهسازی و تست الگوریتم پیشنهادی استفادهشده است .مشخصات
مربوط به این پایگاه داده مورد استفاده در ارزیابی ،در جدول  3نشان
دادهشده است.
جدول  :9مشخصات مربوط به پایگاه داده
نام پایگاه داده

تعداد
تراکنشها

تعداد
عناصر

میانگین طول
تراکنش

BMSWebView-1

13112

831

2,1

پارامترهای پیادهسازی الگوریتمهای مرجع و الگوریتم پیشنهادی در
جدول  71بیانشده است.
جدول  :11پارامترهای پیادهسازی
تعداد دفعات تکرار الگوریتم

اندازه جمعیت

نرخ جهش

نرخ آمیزش

711

81

1,7

1,3

پنهانسازی مجموعه عناصر حساس . . .

این دسته از آزمایشات برای نرخ شکست پنهانسازی در شکل  ،9نرخ
عناصر ازدسترفته در شکل ،8نرخ عناصر جدید در شکل  1و نرخ عدم
تشابه در شکل  1قابلمالحظه میباشد.
برای محاسبه نرخ شکست پنهانسازی الگوریتمهای مختلف ،پس از
اعمال هر الگوریتم تعداد عناصر حساس در پایگاه داده ایمن شده را
شمارش کرده بر تعداد عناصر حساس در پایگاه داده اصلی تقسیم
مینماییم.
شکل ( )9نرخ شکست پنهانسازی برای روشهای مختلف را روی
دادگان  BMSWebView-1با آستانه پشتیبان باال  7/1درصد نشان
میدهد .محور افقی درصد عناصر حساسی که قرار است از  mتراکنش
حذف شوند را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود روش
پیشنهادی ،opMOGA2DT ،نسبت به دو روش دیگر دارای نرخ شکست
پنهانسازی کمتری میباشد .این رفتار در تمامی حاالت درصد عناصر
حساس حذفشده مشاهده میگردد .دلیل عملکرد بهتر روش پیشنهادی
نسبت به دیگر روشها به دلیل بهکارگیری بهینهساز چندهدفه و نیز نوع
توابع برازندگی تعریفشده مرتبط با ماهیت مسئله میباشد.
روش  pGA2DTبا استفاده از عناصر  pre-largeدرروند الگوریتم خود
باعث کاهش اسکن مجدد پایگاه داده اصلی شده که در مجموعه
تراکنشهای کم عملکرد قابل قبولی داشته و با افزایش اندازه
تراکنشهای کارایی آن کاهش مییابد که در شکل نیز قابلمشاهده
میباشد.

)BMSWebview-1(Su=1.5%
 -3-2طراحی آزمایشها
الگوریتم پیشنهادی که  opMOGA2DT37نامیده میشود با حذف
تراکنشهای مناسب با رویکرد مبتنی بر پشتیبان و پنهانسازی عناصر
حساس عمل ایمنسازی را انجام میدهد که الگوریتم پیشنهادی با
الگوریتمهای  sGA2DTو  ]21[ pGA2DTدر ادامه مورد مقایسه و
بررسی قرارگرفته است.
برای مقایسه و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای

sGA2DT
pGA2DT

opMOGA2DT

)10(m=700) 15(m=900) 20(m=1600

Hiding Failure

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
)5(m=300

)Sensitive Precentage of FIS(%

 sGA2DTو  ،pGA2DTآزمایشهای مختلفی با مقادیر متفاوت حداقل

شکل  :3نرخ شکست پنهانسازی

آستانه پشتیبانی ،درصد عناصر پرتکرار و تعداد تراکنشهای حذفشده،

برای محاسبه نرخ عناصر گمشدهی الگوریتمهای مختلف ،پس از
اعمال هر الگوریتم تعداد عناصر پرتکرار پایگاه داده ایمن شده و تعداد
عناصر پرتکرار پایگاه داده اصلی را شمارششده با توجه به رابطه ( )1نرخ
عناصر گمشده به دست میآید.
برای محاسبه نرخ عناصر مصنوعی جدید الگوریتمهای مختلف ،پس
از اعمال هر الگوریتم تعداد عناصر پرتکرار پایگاه داده ایمن شده و تعداد
عناصر پرتکرار پایگاه داده اصلی را شمارششده با توجه به رابطه ( )4نرخ
عناصر مصنوعی جدید به دست میآید.
برای محاسبه نرخ عدم تشابه الگوریتمهای مختلف ،پس از اعمال هر
الگوریتم تعداد کل عناصر پایگاه داده ایمن شده و تعداد کل عناصر پایگاه
داده اصلی را شمارششده با توجه به رابطه ( )3نرخ عدم تشابه به دست
میآید.

در هر بار پویش پایگاه داده بر روی پایگاه داده واقعی ذکرشده انجام شده
است .بر روی پایگاه داده  BMSWebView-1آزمایشات زیر صورت گرفته
است:
دسته اول آزمایشات  Su=1.5%و FIsهای مختلف
 -7با ( FIs=5%, m=300تعداد عناصر حساس برابر  2است).
 -2با ( FIs=10%, m=700تعداد عناصر حساس برابر  8است).
 -9با ( FIs=15%, m=900تعداد عناصر حساس برابر  1است).
 -8با ( FIs=20%, m=1600تعداد عناصر حساس برابر  4است).
در دسته اول آزمایشات مقدار حداقل آستانه پشتیبانی برابر با مقدار
ثابت  7/1درصد در نظر گرفتهشده است و هر بار درصد عناصر پرتکرار
و تعداد تراکنش جهت حذف شدن متغیر خواهد بود .نمودار مربوط به
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نمودار مربوط به این دسته از آزمایشات برای نرخ شکست
پنهانسازی در شکل  ،1نرخ عناصر ازدسترفته در شکل  ،4نرخ عناصر
مصنوعی در شکل  3و نرخ عدم تشابه در شکل  71قابلمالحظه میباشد.

)BMSWebview-1(Su=1.5%
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Missing Cost

0.15

پنهانسازی مجموعه عناصر حساس . . .

)BMSWebview-1(m=300, FIS=5%
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0.5
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شکل  :4نرخ عناصر گمشده
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Dissimilarity

0.18
0.16
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0.1
0.08
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0.02
0

0.005

0

دسته دوم آزمایشات  FIs=%1و  m=911و Suهای مختلف
 -7با ( Su=%7/1تعداد عناصر حساس برابر  2است).
 -2با ( Su=%7/11تعداد عناصر حساس برابر  2است).
 -9با ( Su=%7/1تعداد عناصر حساس برابر  2است).
 -8با ( Su=%7/11تعداد عناصر حساس برابر  2است).
در دسته دوم آزمایشات درصد عناصر پرتکرار برابر با مقدار ثابت 1
درصد و تعداد تراکنشها جهت حذف شدن برابر با مقدار ثابت 911
خواهد بود ولی مقدار حداقل آستانه پشتیبانی هر بار تغییر میکند .محور
افقی درصد حداقل آستانه پشتیبان را نشان میدهد.
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)Minimum Support Threshold(%

شکل  :9نرخ عناصر مصنوعی جدید

در دسته دوم آزمایشات با توجه به اینکه مقدار  Suبرای هر آزمایش
متفاوت است الگوریتم پیشنهادی توانسته است کاهش معیار شکست
پنهانسازی و معیار عدم تشابه را برآورده سازد؛ زیرا الگوریتم پیشنهادی
با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و انتخاب تراکنشهایی با طول
کمتر و یا تراکنشهایی با بیشترین عنصر حساس و کمترین عنصر غیر
حساس ،موجب کاهش شکست پنهانسازی و کاهش عناصر ازدسترفته
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شده است؛ اما ازنظر کاهش عناصر ازدسترفته و ایجاد عناصر مصنوعی
نتوانسته است در همه حالتها از الگوریتمهای مرجع کاهش یابد.

)BMSWebview-1(m=300, FIS=5%
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)Minimum Support Threshold(%

شکل  :11نرخ عدم تشابه

 -6نتیجهگیری
قواعد انجمنی ،برای استخراج ارتباط پنهان و وابستگیهای میان
مجموعه عناصر مختلف در پایگاه داده بهکاررفته که باعث افشای
اطالعات حساس و تهدید محرمانگی اطالعات میشوند .درروش
پیشنهادی این مقاله با بهکارگیری الگوریتم ژنتیک چندهدفه و حذف
تراکنشهایی که شامل عناصر حساس هستند ،باعث کاهش پشتیبانی
عناصر حساس به کمتر از حداقل آستانه پشتیبانی میشود که این امر
موجب ایمنسازی پایگاه داده میگردد .روش پیشنهادی در هر تکرار،
تنها با یکبار پویش تراکنشهای حساس بهجای پویش کل تراکنشهای
پایگاه داده ،باعث افزایش سرعت و کاهش هزینههای اجرا میگردد.
همچنین برای کاهش عوارض ناشی از پنهانسازی ،تراکنشها بر اساس
کمترین طول یا بیشترین عنصر حساس و کمترین عنصر غیر حساس
مرتبسازی میشوند .تفاوت کار حاضر با مرجع [ ]24در این است که
در [ ]24پنهانسازی با الگوریتم ژنتیکی که جمع چند تابع را کمینه
میکند انجام میشود در صورتیکه در پژوهش حاضر با استفاده از
الگوریتمهای تکاملی چندهدفه و حذف تراکنشی که دارای بیشترین
عنصر حساس و کمترین عنصر غیر حساس است عمل پنهانسازی
عناصر حساس انجام میگیرد.
الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای مرجع بر روی پایگاه داده
 BMSWebView-1مورد ارزیابی قرار گرفت .برای پنهانسازی مجموعه
عناصر حساس در الگوریتمهای مرجع ،از الگوریتم ژنتیک معمولی
استفادهشده است؛ که برای محاسبه تابع برازندگی ،چند تابع را با یکدیگر
جمع نموده و حاصل جمع را کمینه میکند درصورتیکه لزومًا تکتک
توابع کمینه نخواهند شد .ازاینرو الگوریتم پیشنهادی در این پژوهش،
با بهکارگیری الگوریتمهای تکاملی چندهدفه ،این ضعف را برطرف نموده
و همزمان تمامی توابع برازندگی کمینه شدهاند .همچنین برای کاهش
خطای مربوط به پنهانسازی و اثرات ناشی از آن ،تراکنشهایی با
کمترین طول و یا تراکنشهایی با بیشترین پشتیبانی از عناصر حساس
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و کمترین عناصر غیر حساس ،بهعنوان درصدی از جمعیت اولیه انتخاب
میشوند که این امر موجب تسریع بخشی در اجرای الگوریتم میشود و
عملکرد روش را بهبود میبخشد .الگوریتم پیشنهادی در پایگاه داده
 BMSWebView-1هدف اول و دوم پنهانسازی یعنی کاهش شکست
پنهانسازی با  %4/22بهبود و کاهش عناصر ازدسترفته با  %1/19بهبود
را برآورده ساخته است؛ اما ازنظر ایجاد عناصر مصنوعی نتوانسته است
در همه حالتها از الگوریتمهای مرجع کاهش یابد و باعث افزایش عناصر
مصنوعی در بعضی حالتها شده است .همچنین ازلحاظ معیار عدم تشابه
توانسته است با  %2/44بهبود این معیار را نسبت به الگوریتمهای مرجع
کاهش دهد .درصورتیکه انتخاب تراکنشهای حساس به ازای هر عنصر
حساس بهصورت تصادفی صورت نگیرد و تعداد انتخاب تراکنشهای
حساس برای هر عنصر حساس بهطور جداگانه کنترل شود احتمال
کاهش عوارض جانبی پنهانسازی وجود خواهد داشت.
پیوست الگوریتم استخراج عناصر Pre-Large
• INPUT: A lower support threshold Sl, an upper support
threshold Su, a set of pre-stored large and pre-large itemsets in
the original database D consisting of (d − c) records, and a set of
deleted records T consisting of t records.
• OUTPUT: A set of final association rules for the updated
database U.
Step 1: Calculate the safety bound of deleted records, f,
according to
Theorem 1 as follows:
 ( Su  Sl )  d 
f 

Su

Step 2: Set k =1, where k records the number of items currently
being processed.
Step 3: Find all the k-itemsets 𝑅𝐾𝑇 with their counts from T that
exists in the pre-stored large k-itemsets 𝐿𝐷𝐾 or in the pre-large kitemsets 𝑃𝐾𝐷 of D.
Step 4: For each itemset I existing in 𝐿𝐷𝐾 , do the following
substeps (for managing Cases 1 to 3):
= )Substep 4-1: If I exists in 𝑅𝐾𝑇 , hen set the new count SU(I
SD(I)− ST(I); otherwise, set SU(I) = SD(I).
Substep 4-2: If SU(I)/(d − c − t) ≥ Su, assign I as a large itemset,
set SD(I) = SU(I) and keep I with SD(I); otherwise, if SU(I)/(d −
c − t) ≥ Sl, assign I as a pre-large itemset, set SD(I)=SU(I) and
keep I with SD(I); otherwise, neglect I.
Step 5: For I existing in 𝑃𝐾𝐷 , do the following substeps (for
managing Cases 4 to 6):
= )Substep 5-1: If I exists in 𝑅𝐾𝑇 , then set the new count SU(I
SD(I)− ST(I); otherwise, set SU(I) = SD(I).
Substep 5-2: If SU(I)/(d − c − t) ≥ Su, assign I as a large itemset,
set SD(I) = SU(I) and keep I with SD(I); otherwise, if SU(I)/(d −
c − t) ≥Sl, assign I as a pre-large itemset, set SD(I) = SU(I) and
keep I with SD(I); otherwise, neglect I.
Step 6: If (t + c) ≤ f, then do nothing; otherwise, rescan D to
determine large or pre-large itemsets (for managing Cases 7 to
9).
Step 7: Generate candidate (k + 1)-itemsets Ck+1 from (𝐿𝑈𝐾 U
& 𝑃𝐾𝑈 ) in a way similar to that in the apriori algorithm (Agrawal
Srikant, 1994).
Step 8: Set k = k + 1.
Step 9: Set 𝐿𝐷𝐾 =𝐿𝐷𝐾 ∩ 𝐶𝐾 and 𝑃𝐾𝐷 = 𝑃𝐾𝐷 ∩𝐶𝐾 .
Step 10: Repeat STEPs 3 to 9 until no new large or pre-large
itemsets are found.
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Step 11: Derive the association rules from the final large itemsets
for U.
Step 12: If (t + c) > f, then set d = d − c − t and set c = 0;
otherwise, set c = c + t.
After Step 12, the final association rules for the updated database
can then be found.
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