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Abstract- Transactions in web data are often quantitative data and fuzzy set theory can be used to

represent such data. The time spent by users on web pages is one of the types of data stored in web log
files, which can be used as an important factor in analyzing users’ browsing behavior. In all existing
researches for mining fuzzy association rules in web usage data, the number and parameters of
membership functions for the time parameter are assumed to be constant across all web pages. However,
the number and parameters of the membership functions used for each web page are different from other
web pages, which can influence the behavioral analysis of users. Therefore, to address this challenge,
in this paper, a reinforcement-based optimization approach using learning automata (LA) called LAOMF is proposed. The proposed method is able to simultaneously find the number and parameters of
trapezoidal membership functions to derive fuzzy association rules in web data. A new heuristic has
also been proposed to increase the convergence speed of the proposed method and eliminate
inappropriate membership functions. The performance of the proposed algorithm was compared to
FWMA, MAOMF and FTARM + PFGM algorithms on the real dataset. The results of experiments on
datasets of different sizes show that the proposed LA-OMF by extracting the optimized membership
functions increased the average efficiency of the cost function and fuzzy support.
Keywords- Web usage mining, Learning automata, Fuzzy set, Fuzzy association rule, Trapezoidal membership
function.
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چکیده -تراکنشها در دادههای وب ،اغلب دادههای کمّی بوده و تئوری مجموعههای فازی میتواند برای نشان دادن چنین دادههایی مورد استفاده
قرار گیرد .زمان سپری شده توسط کاربران در صفحات وب ،یکی از انوع دادههای ذخیره شده در فایلهای الگ وب بوده که میتوان از آن به عنوان
یک عامل مهم برای تحلیل رفتار حرکتی کاربران استفاده کرد .در تمامی کارهای گزارش شده قبلی در زمینهی کاوش قوانین انجمنی فازی در دادهی
استفاده از وب ،تعداد و پارامترهای توابع عضویت برای پارامتر زمان ،در تمام صفحات وب ثابت فرض شده است .این در حالی است که تعداد و پارامترهای
توابع عضویت مورد استفاده برای هر صفحه وب با سایر صفحات وب متفاوت بوده که این موضوع میتواند بر تحلیل رفتار حرکتی کاربران تاثیرگذار
باشد .بنابراین برای حل این چالش ،در این مقاله ،یک روش مبتنی بر یادگیری تقویتی با استفاده از آتوماتای یادگیر ،بنام  LA-OMFپیشنهاد شده
است .روش پیشنهادی قادر است همزمان ،تعداد و پارامترهای توابع عضویت ذوزنقهای را برای استخراج قوانین انجمنی فازی ،پیدا نماید .همچنین
برای افزایش سرعت همگرایی روش پیشنهادی و حذف توابع عضویت نامناسب ،هیوریستیک جدیدی ارائه شده است .کارایی الگوریتم پیشنهادی در
مقایسه با الگوریتمهای  MAOMF ، FWMAو  FTARM+PFGMبر روی مجموعه دادهی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمایشها بر روی
مجموعه داده با اندازههای مختلف نشان میدهد که روش پیشنهادی  LA-OMFبا استخراج توابع عضویت بهینه ،میانگین کارایی تابع هزینه و پشتیبان
فازی را افزایش میدهد.

واژههای کلیدی :کاوش استفاده از وب ،آتوماتای یادگیر ،مجموعه فازی ،قوانین انجمنی فازی ،توابع عضویت ذوزنقهای

برای یافتن و استخراج الگوهای مفید از دادههای وب در نظر
گرفت[ .]3کاوش وب را میتوان به سه دسته به نامهای کاوش
استفاده از وب ،کاوش محتوای وب و کاوش ساختار وب تقسیم
کرد .کاوش وب از تکنیکهای دادهکاوی برای کشف الگوهای
معنیدار از الگهای وب به عنوان تعامل کاربر با وب سایتها
استفاده میکند .کاوش محتوای وب ،فرایند کشف اطالعات مفید
از محتوای صفحات وب ،اسناد و سرویسها است .کاوش ساختار
وب برای کشف دانش از سایتهای وب و لینکها در وب استفاده

 -1مقدمه
شبکه جهانی وب ) (WWWشامل دادههای عظیمی بوده و به
سرعت در حال رشد است .برای یافتن اطالعات مناسب از میان
تعداد زیادی از داده به زمان زیادی نیاز است[ .]1بنابراین،
تکنیکهای مؤثری برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد نیاز است.
کاوش وب نقش مهمی در کشف چنین دانشی ایفا میکند[.]2
کاوش وب را میتوان به عنوان روشها و تکنیکهای دادهکاوی
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متعدد ،یک روش کاوش فازی وب ارائه نموده تا بتواند الگوهای
حرکتی وب را از اصطالحات زبانی 2با سطوح و دیدگاههای متنوع
کشف کند.
با این حال ،مشکل اصلی در تمام مطالعات قبلی انجام شده در
مورد الگوریتمهای کاوش فازی وب این است که تعداد توابع
عضویت و پارامترهای آنها برای هر متغیر زبانی توسط ایدههای
کارشناسان خبره مشخص شده است .به عبارت دیگر ،آنها فرض
میکنند که تعداد و پارامترهای توابع عضویت ،ثابت و از پیش
تعریف شده که در این صورت ،ممکن است برخی از نتایج کاوش،
معتبر برای هر صفحهی وب نباشند .عالوه بر این ،توابع عضویت
مختلف ممکن است ،دانش متفاوتی را استنتاج کند .بنابراین،
یافتن توابع عضویت مناسب برای استخراج قوانین فازی یک کار
مهم بوده که دلیل آن دو مورد است( :الف) داشتن دانش قبلی در
به دست آوردن توابع عضویت مناسب ،که تمام متغیرهای دامنه
را در برگیرد ،آسان نیست و (ب) دادهای که برای یک صفحهی
وب مناسب است ،ممکن است برای صفحهی وب دیگر مناسب
نباشد.
در این مقاله ،به حل مسالهی فوق پرداخته و یک روش جدید
مبتنی بر آتوماتای یادگیر ،برای بهینهسازی خودکار تعداد و
پارامترهای توابع عضویت ذوزنقهای ،برای کاوش قوانین انجمنی
فازی از دادههای وب پیشنهاد شده است .آتوماتای یادگیر به
عنوان ابزار بهینهسازی در کاربردهای مختلفی از جمله شبکههای
کامپیوتری[ ،]42پردازش تصویر [ ،]43بهینهسازی توابع عضویت
فازی [ ،]44تشخیص گفتار [ ،]45تجزیه و تحلیل سیگنال [،]46
بازیابی اطالعات[ ،]47محاسبات ابری[ ،]48بهینهسازی پویا[]49
و خوشهبندی دادهها مورد استفاده قرار گرفته است[.]50
برای انجام این کار ،زمان صرف شده توسط کاربران در هر
صفحهی وب به عنوان یک متغیر فازی با توابع عضویت ذوزنقهای
در نظر گرفته شده است .همچنین از مراکز و پهنای هر تابع
عضویت به عنوان پارامترهای مسالهی بهینهسازی استفاده شده
است .برای یافتن مقدار بهینهی این پارامترها ،یک روش جدید با
استفاده از آتوماتای یادگیر پیشنهاد شده است .این چارچوب
تعداد توابع عضویت (اصطالحات زبانی) را به عنوان ورودی گرفته
و تیمی از آتوماتای یادگیر را میسازد .هر یک از این پارامترها به
یک آتوماتای یادگیر مجهز شدهاند .همچنین با استفاده از
چارچوب پیشنهادی ،ما یک متد برای یافتن خودکار تعداد و
پارامترهای توابع عضویت توسعه دادیم.
به طور خالصه اهداف این مقاله به صورت زیر است:

میکند .دانش استخراج شده از دادههای وب را میتوان در
بسیاری از زمینهها مانند شخصیسازی وب[ ،]4-7سیستمهای
توصیهکننده[ ،]8-10خوشهبندی [ ،]12 ,11کاوش الگوهای
ترتیبی[ ]13-16و کاوش قوانین انجمنی استفاده [ ]18 ,17کرد.
استخراج قوانین انجمنی یکی از تکنیکهای مهم دادهکاوی بوده
که از رکوردهای الگ وب برای این منظور استفاده میکند [,15
 .]21-18سادگی استفاده از مجموعههای فازی و شباهت آنها به
استنتاج انسانی ،استفاده از آنها را در زمینههای مختلف ،از جمله
کاوش الگوهای ترتیبی ،استخراج قوانین ،دادهکاوی ،استخراج
دانش بیولوژیکی ،تشخیص نفوذ ،مهندسی و تشخیص ،آسان
میکند[ .]22-32دادههای وب اغلب از دادههای کمّی ،مبهم و
زبانی تشکیل شده که در نتیجه میتوان از منطق فازی در این
زمینه استفاده کرد [.]33-37
قوانین انجمنی با استفاده از دادهی استفاده از وب ،برای دستیابی
به کشف روابط بین صفحات وب استفاده میشود .به عنوان مثال،
اگر یک تراکنش شامل مجموعهای از صفحات وب باشد ،در حالی
که هر صفحهی وب یک آدرس مستقلی دارد ،الگوی حرکتی در
الگ فایل ثبت شده و دانش استخراج شده میتواند به شرح زیر
باشد %45 :کاربرانی که صفحه وب با آدرس /main/food-
 beverage/milk.htmlرا مالقات کردهاند ،همچنین صفحه وب /
 main / food-beverage /butter.htmlرا نیز مالقات خواهند کرد.
الگوریتمهای کاوش فازی وب زیادی برای استخراج قوانین
انجمنی یا الگوهای حرکتی پیشنهادشده است .هونگ و
همکاران[ ]38الگوریتم استخراج فازی وب را با استفاده از مفاهیم
فازی و شی گرا ارائه دادند .در روش آنها ،هر صفحه وب به عنوان
یک کالس و هر صفحه وب مالقات شده توسط کاربر به عنوان
یک نمونه در نظر گرفته شد .روش آنها شامل دو مرحله بود .در
مرحلهی اول ،قوانین انجمنی از صفحات وب تولید و در مرحلهی
دوم ،روابط بین تمام صفحات وب مشخص میشدند .هونگ و
همکاران[ ،]39با توجه به زمان سپری شده توسط کاربران در هر
صفحهی وب ،اهمیت هر صفحهی وب و حداقل پشتیبان ،یک
روش کاوش فازی وب را توسعه دادند .عالوه بر این ،متیو و
همکاران[ ،]40یک الگوریتم کاوش فازی مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک برای مسالهی از دست دادن قوانین انجمنی فازی موقتی
از الگ های وب معرفی کردند .آنها با تبدیل مجموعهی داده به
یک گراف و تغییر تابع شایستگی ،1کار قبلی خود را بهبود دادند.
نتایج شبیهسازی در مجموعه دادهی واقعی نشان داد که روش
آنها میتواند قوانین معتبر بیشتری را استخراج کند .ونگ و
همکاران[ ]41با استفاده از طبقهبندی صفحات وب به سطوح
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که الگوریتم آنها میتواند همزمان فضای جستجو و زمان اجراء را
کاهش دهد.
لین و همکاران[ ،]52یک ساختار لیست فازی با طراحی مجموعه
اقالم مکرر فازی برای کاوش الگوهای مکرر فازی پیشنهاد دادند.
الگوریتم طراحی شده ) (MFFI-Minerبه طور کارا چندین
مجموعه از اقالم مکرر فازی را بدون تولید کاندیداها بر اساس
ساختار لیست فازی طراحی شده ،استخراج میکرد .همچنین
استراتژیهایی برای هرس کارآمد ساختار درخت برای کاهش
فضای جستجوی و کاهش محاسبات مکانیسم تولید و تست
مرحلهی کاوش با استفاده از ساختار لیست فازی ارائه نمودهاند.
چن و همکاران[ ]53یک الگوریتم داده کاوی فازی را با استفاده
از الگوریتم ژنتیک ،برای به دست آوردن توابع مناسب عضویت و
کاوش الگوهای مفهومی معرفی کردهاند .آنها از یک طرح نمایش
دوتایی برای متغیرهای زبانی به منظور رمزگذاری توابع عضویت
از اقالم داده به کروموزومها استفاده کردهاند .آنها ادعا کردند که
روش آنها در مقایسه با سایر روشهایی که از توابع عضویت از
پیش تعریف شده استفاده میکنند ،الگوهای مفهومی بیشتری را
تولید میکند.
عالوه بر این ،رودزیکنی [ ]54یک روش بهینهسازی چند هدفه
برای سیستمهای طبقه بندی بر اساس قانون فازی با استفاده از
الگوریتمهای ژنتیک ارائه کرد .او از دو معیار برای ارزیابی صحت
و تفسیرپذیری استفاده کرد.
چن و همکاران[ ]55یک روش کاوش فازی را توسعه داده و یک
نمایش کروموزومی جدید برای یافتن تعداد مناسب توابع عضویت
و پارامترهای بهینهی آنها ارائه نمودند .در این روش ،هر کروموزوم
مجموعهای از توابع عضویت را نشان داده و شامل دو بخش بود.
بخش اول فعالسازی هر تابع عضویت را تعیین کرده و با
رشتههای باینری نمایش داده میشد .بخش دوم پارامترهای
بهینهسازی شده مربوط به توابع عضویت را مشخص میکرد .آنها
با استفاده از عملگرهای ژنتیکی و بررسی وضعیتهای مختلف
توابع عضویت غیر فعال و فعال ،بهترین مجموعه از توابع عضویت
را بدست آوردند.
وو و همکاران [ ]56برای یافتن توابع عضویت مناسب از اقالم
عددی ،از یک نمایش رمزگذاری استفاده و با معرفی برخی از
عملگرهای معین ،راه حل بهینهی سرتاسری واقعی را در فضای
پیوسته جستجو کردند .روش پیشنهادی آنها یالها و نودهای
ثابتی در فرآیند جستجو نداشت .آنها با استفاده از توزیع
فرمونها در فضای راه حل ،یالهای جستجو را به صورت پویا در
گراف ایجاد کردند.

است که تالش میکند به طور همزمان تعداد و
پارامترهای توابع عضویت ذوزنقهای را به صورت پویا
برای کاوش قانون انجمنی فازی پیدا کند.
• یک روش جدید به نام  LA-OMFبرای یافتن تعداد
بهینهی توابع عضویت ذوزنقهای و همچنین پارامترهای
آنها در الگوریتمهای کاوش فازی وب پیشنهاد
کردیم.
• در روش پیشنهادی ،برای بهبود سرعت همگرایی و
کاهش فضای جستجو ،دو هیوریستیک برای حذف
توابع عضویت نامناسب درطی فرایند یادگیری پیشنهاد
شده است .عالوه بر این ،ما یک روش جدید برای
پیاده سازی هیوریستیکها توسعه دادهایم.
• تابع هزینه با در نظر گرفتن توابع عضویت ذوزنقهای
تغییر داده شده است.
• کارایی باالی چارچوب و روش پیشنهادی در مورد
کاوش قوانین انجمنی فازی برای کاوش استفاده از وب
بر اساس آزمایشهای انجام شده بر روی مجموعهی
داده با اندازههای مختلف ،تأیید شده است.
ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :در بخش 2
مروری بر پژوهشهای انجام شده در زمینه کاوش قوانین انجمنی
فازی و در بخش  3پیشینهی الزم از جمله آتوماتای یادگیر آورده
شده است .در بخش  ،4الگوریتم پیشنهادی  LA-OMFشرح
داده شده است .در بخش  5مجموعهی دادهی استفاده شده و
نتایج آزمایش نشان داده شده است .در انتها بخش  6بیان
نتیجهگیری و پیشنهاد برای کارهای آتی است.
 -2مروری بر کارهای پیشین
بهینهسازی توابع عضویت ،تأثیر مهمی در کشف قوانین انجمنی
فازی دارد .چندین الگوریتم کاوش فازی برای استخراج بهینهی
توابع عضویت مثلثی پیشنهاد شده است .این الگوریتمها میتوانند
به طور پویا توابع عضویت را با استفاده از روشهای فرا اکتشافی
تنظیم و از آنها برای تبدیل تراکنشهای عددی به مقادیر فازی
استفاده کنند.
پاالسیوس و همکاران [ ]51یک روش دو مرحلهای برای یافتن
خودکار توابع عضویت مناسب و قوانین انجمنی فازی از دادهی
مبهم (غیر دقیق) ارائه دادهاند .در مرحلهی اول ،آنها با استفاده از
یک الگوریتم ژنتیک ،بهترین مجموعه ازتوابع عضویت را استخراج
و در مرحله دوم ،با استفاده از الگوریتم کاوش الگوی رشد مکرر
فازی ،قوانین انجمنی فازی را استخراج کردهاند .آنها نشان دادند
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استفاده از وب به همراه توابع عضویت از پیش تعریف شده استفاده
میکرد.

تینگ و همکاران[ ]57برای یافتن توابع عضویت مناسب برای
کاوش قوانین انجمنی فازی ،یک الگوریتم ممتیک 3ارائه دادند.
الگوریتم آنها برای نمایش کروموزومها ،نوع ساختار توابع عضویت
را در نظر میگرفت .آنها موفق شدند با در نظر گرفتن نوع ساختار
در روش خود ،توابع عضویت نامناسب را حذف و در نتیجه فضای
جستجو را کاهش دهند .عالوه بر این ،آنها یک اپراتور جستجوی
محلی برای کاهش فضای جستجو گسترش دادند.
روش دیگری توسط تینگ و همکاران [ ]58با استفاده از الگوریتم
ژنتیک ارائه شده است .در روش آنها ،هر تابع عضویت مثلثی
توسط سه پارامتر نشان داده میشد .تمام پارامترها به عنوان
کروموزومها ،کدگذاری و با استفاده از عملگرهای ژنتیکی بهترین
مجموعه از توابع عضویت استخراج میشدند .آنها همچنین دو
هیوریستیک 4را در شکل توابع عضویت توسعه دادند.
هیوریستیکها اشکال نامناسب توابع عضویت را حذف و همچنین
فضای جستجو برای یافتن توابع عضویت مناسب را کاهش میداد.
سونگ و همکاران[ ]59یک الگوریتم خفاش فازی را برای کاوش
قوانین انجمنی پیشنهاد داده تا بتوانند به طور پویا توابع عضویت
را از مقادیر کمّی (عددی) پیدا کنند.
چمازی و همکاران[ ]60با ترکیب الگوریتم زنبور عسل و یک
روش دادهکاوی موقتی فازی ،الگوریتم استخراج موقتی فازی را
معرفی کردند .هدف از این کار استخراج توابع عضویت مناسب و
استخراج قوانین انجمنی موقتی فازی بود.
علی خادمی و همکاران در [ ]61با استفاده از مجموعههای فازی
و بهینهسازی ذرات ،چارچوبی را برای استخراج توابع عضویت
مناسب برای کشف قوانین انجمنی فازی ارائه دادند.
هونگ و همکاران[]62یک الگوریتم کاوش فازی مبتنی بر
الگوریتم ژنتیک ارائه داده تا توابع عضویت مناسب و قوانین
انجمنی فازی را پیدا کنند .پردازنده اصلی ،مانند یک الگوریتم
ژنتیک ،مقدار تابع شایستگی را بین پردازندههای سرویس گیرنده
تقسیم میکرد .هر پردازنده تابع شایستگی را ارزیابی و نتیجه خود
را به پردازنده اصلی ارسال میکرد .سپس ،پردازنده اصلی نتایج
شایستگی بدست آمده از کلیه پردازندهها را ارزیابی و بهترین
مقدار شایستگی را به عنوان یک تابع عضویت مناسب انتخاب
میکرد .سرانجام ،بهترین مجموعه از توابع عضویت به دست آمده
توسط پردازنده اصلی در الگوریتمهای دادهکاوی فازی برای
استخراج قوانین مفید مورد استفاده قرار میگرفت.
پاتیل و همکاران [ ]63یک الگوریتم کاوش فازی وب تعمیم یافته
برای استخراج قوانین انجمنی جالب معرفی کردند .الگوریتم آنها
از یک تابع عضویت از پیش تعیین شده برای فازیسازی دادههای

 -3پیشینه
 -1-3آتوماتای یادگیر

آتوماتای یادگیر 5یک مدل ریاضی بوده که میتواند تعداد
محدودی عمل 6را انجام دهد .در این مدل ،هر آتوماتای یادگیر
سعی میکند با استفاده از تعامل با یک محیط تصادفی ،عمل
بهینهی خود را از بین مجموعهی اعمال پیدا کند [.]65 ,64
هرگاه این ماشین عملی را انتخاب کند ،عمل انتخاب شده توسط
محیط تصادفی ارزیابی و نتیجهی آن به صورت یک سیگنال
بازخوردی مثبت (در صورت مناسب عمل بودن) یا منفی (در
صورت نامناسب بودن عمل) به آتوماتا بازگردانده میشود .مقدار
این سیگنال در انتخاب عمل بعدی تأثیر میگذارد .هدف این
فرایند این است که آتوماتا بعد از گذشت مدتی به سمت
مناسبترین عمل خود در محیط میل کرده ،یا به عبارت دیگر
یاد میگیرد که کدام عمل ،عمل بهینه است[ .]67 ,66نحوه
تعامل آتوماتای یادگیر و محیط در شکل  1نشان داده شده است.

شکل ا :تعامل آتوماتای یادگیر با محیط

مدل ریاضی محیط به سه صورت سهتایی > 𝑐  < α, β ,تعریف
شده که در آن } 𝑟𝛼  𝛼 = {𝛼1 , 𝛼2 , … ,مجموعهی ورودیها،
} 𝑚𝛽  𝛽 = {𝛽1 , 𝛽2 , … ,مجموعهی مقادیر سیگنال تقویتی که
توسط محیط تولید شده و } 𝑟𝑐  𝑐 = {𝑐1 , 𝑐2 , … ,مجموعهای از
احتمالهای جریمه میباشد .هر 𝑖𝑐 با 𝑖𝛼 رابطه دارد .در واقع
𝑖𝑐 ها مشخصات و رفتار محیط را تعریف میکنند .اگر
احتمالهای جریمه ثابت باشند ،محیط را ایستا و اگر در طول
زمان تغییر کند ،غیر ایستاء مینامند .آتوماتای یادگیر به دو
خانوادهی آتوماتای یادگیر با ساختار ثابت 7و آتوماتای یادگیر با
ساختار متغیر 8تقسیم میگردد .در ادامه ،آتوماتای یادگیر با
ساختار متغیر که در این مقاله از آن استفاده شده ،شرح داده شده
است .آتوماتای یادگیر با ساختار متغیر ،توسط چهارتایی
> 𝑇  < 𝛼, 𝛽, 𝑝 ,نشان داده شده که در آن
} 𝑟𝛼  α = {𝛼1 , 𝛼2 , … ,مجموعهی اعمال آتوماتـای یادگیر،
} 𝑚𝛽  𝛽 = {𝛽1 , 𝛽2 , … ,مجموعهی ورودیهای آتوماتـای یادگیر،
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} 𝑟𝑝  𝑝 = {𝑝1 , 𝑝2 , … ,بردار احتمال انتخاب هر یک از عملها و
 Tالگوریتم یادگیری بوده که براساس پاسخ دریافتی از محیط،
بردار احتمال عمل آتوماتا را مطابق با پاسخ دریافتی از محیط
بروزرسانی میکند .همچنین r ،نشان دهندهی تعداد اعمالی بوده
که توسط آتوماتا قابل انتخاب است .فرض کنید 𝛼𝜖)𝑛( 𝑖𝛼 و
)𝑛(𝑝 به ترتیب نشان دهندهی عمل انتخاب شده توسط
آتوماتای یادگیر در لحظهی  tو بردار احتمال اعمال بر روی
مجموعهی اعمال باشد .در لحظهی  ، tزمانی که عمل انتخاب
شده )𝑛( 𝑖𝛼 توسط محیط پاداش داده شود ،بردار احتمال )𝑛(𝑝
توسط الگوریتم یادگیر خطی ،مطابق رابطهی  1بروزرسانی
میشود .در حالت انتخاب جریمه نیز این بروزرسانی توسط
معادلهی  2انجام میشود .در معادالت  1و  𝑎 ≥ 0 2و 𝑏 ≥ 0
پارامترهای پاداش و جریمه بوده که بهترتیب ،مقدار افزایش و
کاهش احتمال اعمال را مشخص میکنند.
)𝑝𝑗 (𝑛 + 1
()1

به طوری که  𝐿1مجموعهای از دنبالههای بزرگ به طول یک بوده
که از توابع عضویت بدست میآید ، fuzzy support (𝛾𝑗,𝑘 ) .یعنی
پشتیبان فازی از دنبالههای بزرگ به طول یک از رکوردهای الگ
وب 12تشکیل میشود .مناسب بودن توابع عضویت 13به عنوان
مجموع عوامل همپوشانی 14و پوشش 15توصیف میشود .مناسب
بودن در تابع هزینه ،وقوع دو نوع از توابع عضویت نامناسب را
همانطوری که در شکل  2مشخص شده،کاهش میدهد .بهطوری
که در مورد اولی(-2الف) ،توابع عضویت خیلی از هم جدا و در
دومی(-2ب) همپوشانی خیلی زیاد است .مناسب بودن توابع
عضویت برای هر صفحه وب به صورت زیر توصیف میشود[.]68
𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝑝𝑎𝑙𝑟𝑒𝑣𝑂 = 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡𝑖𝑢𝑆
()5
𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑣𝑜𝐶 +

که در آن فاکتور همپوشانی ،نشان دهندهی ناحیهی پوشش داده
شده توسط دو تابع عضویت و فاکتور پوشش ،نشان دهندهی
ناحیهی پوشش داده شده توسط تمام توابع عضویت میباشد.
فاکتور همپوشانی در مسالهی ما به صورت زیرتعریف میشود:

])𝑛( 𝑗𝑝 𝑝𝑗 (𝑛) + 𝑎[1 −
𝑖=𝑗
{ =
)𝑛( 𝑗𝑝)𝑎 (1 −
𝑖 ≠ 𝑗∀

()2

𝑖=𝑗
𝑖 ≠ 𝑗∀

)𝑝𝑗 (𝑛 + 1
)𝑛( 𝑗𝑝 )𝑏 (1 −
𝑏 { =
(
)𝑛( 𝑗𝑝)𝑏 ) + (1 −
𝑟−1

𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝑝𝑎𝑙𝑟𝑒𝑣𝑂

()6

𝑗<𝑖

با

برای  ،a=bمعادالت ( )1و ( )2الگوریتم 𝑃 𝐿𝑅−نامیده میشود؛
زمانی که𝑏 ≫ 𝑎 باشد ،معادالت داده شده به عنوان 𝑝∈ 𝐿𝑅−و
اگر  b =0باشد الگوریتم را 𝐼 𝐿𝑅−مینامند.

()7

) 𝑗𝑅 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜(𝑅𝑖 ,
𝑗𝑅 𝑑𝑛𝑎 𝑖𝑅 𝑇ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑏𝑜𝑡ℎ
=
) min (𝑅𝑖,4 − 𝑅𝑖,3 , 𝑅𝑗,2 − 𝑅𝑗,1

نسبت همپوشانی دو تابع عضویت  𝑅1و  𝑅2به عنوان ناحیهی
تحت پوشش توسط دو تابع عضویت ،تقسیم بر حداقل پهنای
نیمهی سمت راست از تابع عضویت در سمت چپ و نیمهی چپ
از تابع عضویت درسمت راست تعریف میشود .فاکتور همپوشانی
برای جلوگیری از همپوشانی بیش از حد توابع عضویت استفاده
میشود .بنابراین ،فاکتور پوشش توابع عضویت برای هر صفحهی
وب مانند 𝑖𝑝 به صورت زیر تعریف میشود:

 -4الگوریتم پیشنهادی()LA-OMF
 -1-4تابع هزینه

برای کاوش قوانین انجمنی فازی و به منظور جستجوی توابع
عضویت بهینه ،از یک تابع ارزیابی به نام تابع هزینه 9استفاده
میشود .در این مقاله ،ما تابع ارزیابی پیشنهادی توسط هونگ و
همکاران [ ]68که در توابع مثلثی کاربرد دارد را تغییر داده تا
بتوانیم از آن در ارزیابی توابع عضویت ذوزنقهای مناسب استفاده
کنیم .تابع هزینه از پشتیبان فازی 10و همچنین مناسب بودن11
تشکیل شده است .برای هر صفحهی وب ،تابع هزینه به صورت
زیر توصیف میشود:
1
()3
= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑛𝑢𝑓 𝑡𝑠𝑜𝐶
()4

)= ∑(max(𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜(𝑅𝑖 , 𝑅𝑗 ), 1) − 1

()8

) 𝑖𝑡( max
) 𝑚𝑅 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑅1 , 𝑅2 , … ,

= 𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜𝐶

به طوری که ) range(R1, R2, …, Rmطول محور افقی پوشش
داده شده برای توابع عضویت صفحهی وب 𝑖𝑝 max(ti) ،حداکثر
مدت زمان صفحهی وب 𝑖𝑝 در الگ داده و  mتعداد نواحی فازی
(تعداد توابع عضویت) است .بهترین مقدار فاکتور پوشش برای
پوشش کامل مدت زمان صفحه وب برابر  1است .در قسمت
پیوست مثالی برای بهینهسازی توابع عضویت آورده شده است.

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑛𝑢𝑓 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑜
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑛𝑢𝑓 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑂
) 𝑘∑𝑋𝜖𝐿1 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝛾𝑗,
=
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡𝑖𝑢𝑆
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برای 𝑖𝑅 فرض میکنیم که 𝑗 𝑤𝑙𝑖,نشان دهنده پهنای سمت چپ
ناحیهی فازی 𝑖𝑅 𝑐𝑙𝑖,𝑗 ،نشان دهندهی مرکز سمت چپ ناحیهی
فازی 𝑖𝑅 𝑐𝑟𝑖,𝑗 ،مرکز سمت راست ناحیه فازی 𝑖𝑅 و 𝑗 𝑤𝑟𝑖,نشان
دهندهی پهنای راست ناحیهی فازی 𝑖𝑅 است .در روش
پیشنهادی ،یک آتوماتای یادگیر به هر پارامتر از چهارتایی
)  (𝑤𝑙𝑖,1 , 𝑐𝑙𝑖,2 , 𝑐𝑟𝑖,3 , 𝑤𝑟𝑖,4اختصاص داده میشود .این
آتوماتای یادگیر به ترتیب با برچسب های شماره -2 𝐴𝑖𝑤𝑙𝑖,1 -1
 𝐴𝑖𝑤𝑟𝑖,4 -4 𝐴𝑖𝑐𝑟𝑖,3 -3 𝐴𝑖𝑐𝑙𝑖,2شماره گذاری میشوند .بنابراین ،هر
تابع عضویت 𝑖𝑅 برای بهینهسازی پارامترهای خود به چهارآتوماتا
نیاز دارد .هر آتوماتا بهطول  rبوده ،که  rتعداد اعمال هر آتوماتا
را نشان میدهد .برای اولین و آخرین تابع عضویت که با دو پارامتر
مشخص میشوند ،فقط دو آتوماتا نیاز است.
فرض کنید 𝑥𝑎𝑚𝐾 تعداد توابع عضویت در نظر گرفته شده از
کاربر به عنوان ورودی باشد .برای بهینهسازی این پارامترها ،تیمی
از آتوماتای یادگیر به تعداد  𝐾𝑚𝑎𝑥 × 4 − 4ساخته میشود .در
این مقاله ،تیم آتوماتای یادگیر به صورت زیر است:

شکل  : 2دو نوع از توابع عضویت نامناسب

 -2-4چارچوب پیشنهادی

مراکز و پهنای توابع عضویت ذوزنقهای پارامترهای فضای جستجو
بوده و یافتن توابع عضویت ذوزنقهای مناسب به عنوان یک
مسالهی بهینهسازی در نظر گرفته میشود .در چارچوب
پیشنهادی ،تعداد توابع عضویت به عنوان ورودی گرفته شده و
تیمی از آتوماتای یادگیر ساخته میشود .پس از تعیین تیمی از
شکل ا :تعامل آتوماتای یادگیر با محیط
آتوماتای یادگیر ،روند یادگیری تکرار شده تا زمانی که حداقل
مقدار تابع هزینه پیدا شود .عالوه بر این ،در طی فرآیند یادگیری،
رهیافتهای پیشنهادی به حذف توابع عضویت نامناسب کمک
میکنند .سرانجام ،پارامترهای بهینه برای تابع عضویت داده شده
بدست میآیند .چارچوب پیشنهادی در شکل  3نشان داده شده
و شامل مراحل زیر است )1( :نمایش توابع عضویت با استفاده از
آتوماتای یادگیر( )2تولید توابع عضویت مناسب ( )3تولید اعمال
آتوماتا ( )4ارزیابی تابع هزینه ( )5بروزرسانی پارامترهای آتوماتای
یادگیر و ( )6استخراج تعداد بهینه توابع عضویت .هر مرحله در
زیر با جزئیات توضیح داده شده است.

()9

 -3-4نمایش توابع عضویت با استفاده از اتوماتای یادگیر

()10

𝐴𝐿
𝐴1𝑐𝑟1,3 , 𝐴1𝑤𝑟1,4 , … , 𝐴𝑖𝑤𝑙𝑖,1 , 𝐴𝑖𝑐𝑙𝑖,2 , 𝐴𝑖𝑐𝑟𝑖,3 , 𝐴𝑖𝑤𝑟𝑖,4 , … ,
{=
𝐴𝑚−1
}
𝑤𝑙𝑚−1,1 ,
𝑚−1
𝑚
𝑚
𝑚−1
𝑚−1
𝐴𝑐𝑙𝑚−1,2 , 𝐴𝑐𝑟𝑚−1,3 , 𝐴𝑤𝑟𝑚−1,4 , 𝐴𝑤𝑙𝑚,1 , 𝐴𝑐𝑙𝑚,2

 -4-4تولید توابع عضویت مناسب

ناحیهی فازی توابع عضویت ذوزنقهای با چهار پارامتر مشخص
میشوند .توابع عضویت ذوزنقهای باید دو قانون را برآورده کنند.
این قوانین پارامترها را مطابق با شکل توابع عضویت تنظیم کرده
که به ترتیب ،در معادالت  9و  10توصیف شدهاند.

زمان صرف شده توسط کاربران در هر صفحهی وب یکی از
پارامترهایی است که میتواند برای تحلیل رفتار حرکتی کاربران
استفاده شود .این پارامتر به صورت توابع عضویت ذوزنقهای نشان
داده میشود .فرض کنید } 𝑚𝑅  𝑅 = {𝑅1 , 𝑅2 , … ,نشان دهندهی
مجموعهی توابع عضویت ذوزنقهای و  mتعداد توابع عضویت
باشد 𝑅𝑖 , (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚) .تابع عضویت  iامین ناحیه فازی و 𝑚𝑅
تابع عضویت آخرین ناحیه فازی را نشان میدهد .هر 𝑖𝑅 توسط
چهارتایی ) 𝑗 (𝑤𝑙𝑖,𝑗 , 𝑐𝑙𝑖,𝑗 , 𝑐𝑟𝑖,𝑗 , 𝑤𝑟𝑖,توصیف شده ،بهطوری که
اندیسهای  iو  jنشان دهندهی  jامین پارامتر از  iامین تابع
عضویت است .به عنوان مثال ،در شکل  4ناحیهی  𝑅2با چهارتایی
)  (𝑤𝑙2,1 , 𝑐𝑙2,2 , 𝑐𝑟2,3 , 𝑤𝑟2,4نشان داده شده است .عالوه بر این،

𝑐𝑟𝑖,3 ≤ 𝑐𝑙𝑖+1,2 ≤ 𝑐𝑟𝑖+1,3 ≤ ⋯ ≤ 𝑐𝑙𝑚−1,2
≤ 𝑐𝑟𝑚−1,3 ≤ 𝑐𝑙𝑚,2
𝑤𝑙𝑖,1 ≤ 𝑐𝑙𝑖,2 ≤ 𝑐𝑟𝑖,3 ≤ 𝑤𝑟𝑖,4

قانون اول ترتیب مراکز توابع عضویت را تنظیم و قانون دوم شکل
ذوزنقهای را حفظ میکند .شکل  5یک تابع عضویت ذوزنقهای با
سه ناحیه را نشان داده که قوانین فوق را برآورده میکنند .مناسب
بودن توابع عضویت شامل دو بخش است :همپوشانی و پوشش.
همپوشانی ناحیه تحت پوشش ،توسط دو تابع عضویت را نشان
میدهد .پوشش ،ناحیه تحت پوشش توسط همه توابع عضویت را
نشان میدهد .با در نظر گرفتن این دو محدودیت ،فضای جستجو
به مقدار قابل توجهی کاهش مییابد .معادالت  11و  12پوشش
کامل را برآورده کرده ،همچنین معادله  13نیز همپوشانی مناسب
را برآورده میکند.
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شکل  :3چارچوب روش پیشنهادی

استفاده از محدودیتهای ذکر شده در باال ارائه شده است.

شکل  :4مدت زمان هر صفحهی وب به عنوان توابع عضویت

شکل  : 5یک تابع عضویت ذوزنقهای با سه ناحیهی فازی

ذوزنقهای

این رویکرد ،توابع عضویت نامناسب را از حذف و مقادیر پارامتر
شکل  :5مدت زمان هر صفحه وب به عنوان توابع عضویت ذوزنقهای
بهینه را در بین توابع عضویت مناسب جستجو میکند .روش
شکل  :4مدت زمان هر صفحهی وب به عنوان توابع عضویت
𝑤𝑙𝑖−1,1 ≤ 𝑤𝑙𝑖,1 ≤ 𝑤𝑟𝑖−1,4
()11
پیشنهادی به صورت زیر توصیف میشود:
ذوزنقهای
هر)𝑚 ≤ 𝑖 ≤  𝑅𝑖 (1توسط چهارتایی ( 𝑗(𝑤𝑙𝑖,𝑗 , 𝑐𝑙𝑖,𝑗 , 𝑐𝑟𝑖,𝑗 , 𝑤𝑟𝑖,
𝑤𝑙𝑖+1,1 ≤ 𝑤𝑟𝑖,4 ≤ 𝑤𝑟𝑖+1,4
()12
ناحیه
تابعذوزنقه
عضویت
شود.یک ت
شکل : 6
آخرین تابع
سه و
ای (با)𝑅1
عضویت
برایابعاولین
نشان داده می
𝑤𝑟𝑖,4 ≤ 𝑤𝑙𝑖+2,1
()13
عضویت( 𝑚𝑅) ،فقط دو پارامتر )  (𝑐𝑟1,3 , 𝑤𝑟1,4و ) ( 𝑤𝑙𝑚,1 , 𝑐𝑙𝑚,2
مورد نیاز است .فرض کنید:

در این تحقیق ،رویکرد جدیدی برای کاهش فضای جستجو و
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𝑐𝑟1,3 , 𝑤𝑙2,1 , 𝑤𝑟1,4 , … , 𝑤𝑙𝑖,1 , 𝑤𝑟𝑖−1,4 , 𝑐𝑙𝑖,2 , 𝑐𝑟𝑖,3 ,
𝑤𝑟𝑖,4 , … , 𝑤𝑙𝑚−1,1 ,
}
𝑐𝑙𝑚−1,2 , 𝑐𝑟𝑚−1,3 , 𝑤𝑙𝑚,1 , 𝑤𝑟𝑚−1,4 , 𝑐𝑙𝑚,2

جدول  : 1تعداد توابع عضویت برای سه تابع عضویت ذوزنقهای

{=𝑃

𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙3,3
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑐𝑟1,3 𝑤𝑙2,1 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑐𝑙2,2 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑟2,3 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑤𝑟2,4 𝑐𝑙3,3
𝑤𝑙2,1 𝑐𝑟1,3 𝑐𝑙2,2 𝑐𝑟2,3 𝑤𝑟1,4 𝑤𝑙3,1 𝑐𝑙3,3 𝑤𝑟2,4

نشان دهندهی مجموعهی همهی پارامترهای توابع عضویت
ذوزنقهای باشد .هر جایگشت از این مجموعه میتواند نشان
دهندهی یک تابع عضویت ذوزنقهای باشد .با این حال ،بسیاری از
این جایگشتها نامعتبر هستند .برای هر تابع عضویت
ذوزنقهای 𝑖𝑅 ،هر دنبالهی غیرتکراری از حاصل ضرب دکارتی:
× } {𝑤𝑟𝑖−1,4 , 𝑐𝑙𝑖,2 } × {𝑤𝑟𝑖−1,4 , 𝑐𝑙𝑖,2 , 𝑐𝑟𝑖,3 , 𝑤𝑙𝑖+1,1
} {𝑤𝑟𝑖−1,4 , 𝑐𝑙𝑖,2 , 𝑐𝑟𝑖,3 , 𝑤𝑙𝑖+1,1 } × {𝑐𝑟𝑖,3 , 𝑤𝑙𝑖+1,1

به عنوان یک توالی معتبر (توابع عضویت مناسب) در نظر گرفته
میشود .پس از محاسبهی هر 𝑖𝑅 ،هر توالی غیر تکراری از حاصل
ضرب دکارتی 𝑚𝑅 × … ×  𝑅1 × 𝑅2به عنوان تابع عضویت نهایی
مناسب در نظر گرفته میشود .به عنوان مثال ،برای سه تابع
عضویت ،اگر از روش پیشنهادی استفاده نشود،
تعداد 12 ! =479,001,600دنباله خواهیم داشت .از میان این
دنبالهها ،رویکرد پیشنهادی فقط  24تابع عضویت را به عنوان
تابع عضویت مناسب در نظر میگیرد .یعنی این توابع عضویت،
پوشش کامل و همپوشانی مناسب دارند .جدول  1تعداد توابع
عضویت مناسب برای سه تابع عضویت ذوزنقهای را نشان میدهد.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

)𝑛(𝛼
1
1
(𝑛),
(𝑛),
𝑟𝑐𝛼
𝑟𝑤𝛼
1,3,𝑘1
1,4,𝑘2
2
2
𝑙𝑐𝛼 (𝑛) ,
(𝑛),
𝑙𝑤𝛼
𝑘2,1,
𝑘2,2,

()14

4

=

3

2
2
𝑟𝑤𝛼 (𝑛),
(𝑛), … ,
𝑟𝑐𝛼
2,3,𝑘5
2,4,𝑘6

)
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𝑚
𝑙𝑐𝛼 (𝑛) ,
𝑘(𝑘𝑚,2 ,

)𝑚𝑎𝑥×4−4

𝑚
𝑙𝑤𝛼
𝑘𝑚,1,

)(𝑘𝑚𝑎𝑥×4−5

(

𝐿 ≤ ⋯ ≤ 1 ≤ 𝑘1 ≤ 𝑘2 ≤ 𝑘3

فرض کنید  iنشان دهنده  iامین تابع عضویت بوده به طوریکه
)𝑚 ≤ 𝑖 ≤  (1و } 𝑗 j∈ {𝑤𝑙𝑖,𝑗 , 𝑐𝑙𝑖,𝑗 , 𝑐𝑟𝑖,𝑗 , 𝑤𝑟𝑖,نشان دهندهی j
امین پارامتر از  iامین تابع عضویت ذوزنقهای و  kنشان دهندهی
تعداد اعمال انتخاب شده توسط آتوماتای یادگیر باشد k .امین
عمل انتخاب شده توسط آتومای یادگیر برای  jامین پارامتر از i
𝑖
𝑘 𝛼𝑗,نمایش داده میشود.
امین تابع عضویت در لحظهی  nبا )𝑛(
برای مثال 𝛼𝑐1𝑟1,3,2 (𝑛) ،نشان میدهد که در اولین تابع عضویت،
آتوماتای یادگیر برای پارامتر  𝑐𝑟1,3در لحظه  ،nدومین عمل خود
را انتخاب کرده است .فرض کنید 𝑥𝑎𝑚𝑡 حداکثر مدت زمان در
بین تمام صفحات وب باشد .عمل هر آتوماتا در لحظهی  nبا در
نظرگرفتن 𝑥𝑎𝑚𝑡 و نرمالسازی مدت زمان هر صفحهی وب بین
𝑖
مقادیر صفر و یک ،به صورت )𝑛(
𝑘 𝛼𝑗,در نظر گرفته میشود.
در لحظهی  ، nهر آتوماتون یادگیر ،عملی را به طور تصادفی و
مستقل از دیگر آتوماتا انتخاب میکند .اعمال انتخاب شده توسط
تیم آتوماتا در لحظهی nدر معادلهی  14آورده شده است.

فرض کنید ) 𝑟𝛼  𝐿𝐴1 = (𝛼1 , 𝛼2 , … ,نشان دهندهی یک
آتوماتون به طول  rبوده که ) 𝑟𝛼  𝛼 = (𝛼1 , 𝛼2 , … ,نشان دهندهی
مجموعهی عمل و } 𝑟𝑝  𝑝 = {𝑝1 , 𝑝2 , … ,توزیع احتمال اعمال
آتوماتون  𝐿𝐴1را نشان دهد .روش انتخاب یک عمل در آتوماتون
 𝐿𝐴1به شرح زیر است:
 )1با استفاده از بردار احتمال ،طول بازه برای هر عمل 𝐿𝐴1
به صورت معادلهی  15تعیین میشود.

()15

) 𝛼1 𝜖[0 , 0 + 𝑝1
) 𝛼2 𝜖[0 + 𝑝1 , 0 + 𝑝1 + 𝑝2
) 𝛼3 𝜖[0 + 𝑝1 + 𝑝2 , 0 + 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3
.
.
.
𝛼𝑟 𝜖[0 + 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝐿−1 , 0 + 𝑝1
) 𝑟𝑝 + 𝑝2 + ⋯ +
انتخاب میشود.

 )2یک عدد تصادفی بین صفر و یک
 )3بررسی این که عدد تصادفی متعلق به کدام بازه است،
عمل انتخابی(اکشن انتخابی) را نشان میدهد.
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برای تعیین احتمال عمل انتخابی  iبا توجه به اینکه  rنشان
دهندهی تعداد اکشنها باشد ،از فرمول زیر استفاده میکنیم:
()16

𝑖−1
𝑟 ≤ 𝑖 ≤ 𝛼 ,1
𝑖 𝑟−1

جدول  : 2شبه کد الگوریتم LA-OMF

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑡𝑝𝑂

 -6-4ارزیابی تابع هزینه

بعد از تعیین )𝑛(𝛼 ،مرحله بعدی ،ارزیابی مقدار تابع هزینه یعنی
یافتن مقدار )𝑛( 𝛼𝛽 است .برای این منظور ،هر بردار)𝑛(𝛼 به بردار
دیگری که بردار عمل ( )Action vectorنامیده میشود ،اختصاص
داده میشود .پس از آن ،بردار عمل ،بهصورت صعودی مرتب و
برای یافتن مقدار)𝑛( 𝛼𝛽 مورد استفاده قرار میگیرد .مقادیر مرتب
شدهی این بردار در معادله  17نشان داده شده است.
()17

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝛼𝑗𝑖1 (𝑛), 𝛼𝑗𝑖2 (𝑛), 𝛼𝑗𝑖3 (𝑛) , … , 𝛼𝑗𝑖𝑚 (𝑛)),
𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝛼𝑗𝑖1 (𝑛) ≤ 𝛼𝑗𝑖2 (𝑛) ≤ 𝛼𝑗𝑖3 (𝑛) ≤ , … ,
≤ 𝛼𝑗𝑖𝑚 (𝑛) ,
)𝑚𝑖 ≠ ( 𝑖1 ≠ 𝑖2 ≠ 𝑖3, … ,

توابع عضویت مناسب را میتوان با یک بردار دو بعدی ،به نام
ماتریس تابع عضویت معتبر نشان داد .هرسطر از این ماتریس یک
دنبالهی معتبر را مشخص میکند .تعداد سطرهای موجود در این
ماتریس ،تعداد توابع عضویت معتبر را نشان میدهد .برای
محاسبهی )𝑛( 𝛼𝛽 به صورت زیر عمل میکنیم :برای هر سطر از
این ماتریس ،ابتدا تابع عضویت را میسازیم .سپس تابع هزینه با
توجه به معادلهی  4ارزیابی میشود .با در نظر گرفتن حداقل
مقدار تابع هزینه از بین همهی توابع عضویت معتبر ،مقدار
)𝑛( 𝛼𝛽 مشخص میشود .پس از تعیین حداقل مقدار)𝑛( 𝛼𝛽
توسط تیم آتوماتا ،مجموعهی تابع عضویت مرتبط به عنوان
بهترین تابع عضویت انتخاب میشود.

این صورت 𝛽𝛼 (𝑛) ،در )𝑛( 𝛼𝛽 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑙𝐺 ذخیره شده و به همهی
اعمال انتخاب شده در هر آتوماتا طبق معادلهی  1پاداش داده
میشود .در غیر این صورت ،به تمام اعمال انتخاب شده در هر
آتوماتا طبق معادلهی  2جریمه داده میشود.
 -8-4استخراج تعداد بهینهی توابع عضویت

پس از تعیین چارچوب پیشنهادی ،الگوریتمی برای یافتن تعداد
بهینهی توابع عضویت و پارامترهای مربوطه توسعه داده شد .فرض
کنید تعداد بهینهی توابع عضویت را با پارامتر 𝐹𝑀𝑡𝑝𝑂 نشان
دهیم ،بهطوی که 2 ≤ 𝑂𝑝𝑡𝑀𝐹 ≤ 𝐾𝑚𝑎𝑥 :و 𝑥𝑎𝑚𝐾 نشان
دهندهی حداکثر تعداد توابع عضویت مشخص شده توسط کاربر
باشند .برای تعیین مقدار 𝐹𝑀𝑡𝑝𝑂 ،الگوریتم پیشنهادی به شرح
زیر عمل میکند :برای هر مقدار 𝐹𝑀𝑡𝑝𝑂 با استفاده از چارچوب
پیشنهادی ،مقدار)𝑛( 𝛼𝛽 تعیین میشود .سپس 𝑂𝑝𝑡𝑀𝐹 ،با
کمترین)𝑛( 𝛼𝛽 به عنوان تعداد بهینهی توابع عضویت در نظر
گرفته میشود .شکل  6نحوه یافتن تعداد بهینهی توابع عضویت
را نشان میدهد .همچنین شبه کد الگوریتم LA-OMFدر جدول
 2نشان داده شده است.

 -7-4بروزرسانی پارامترهای آتوماتا

فرض میکنیم )𝑛( 𝛼𝛽 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑙𝐺 متغیری باشد که برای ذخیرهی
حداقل مقدار)𝑛( 𝛼𝛽 که تاکنون به دست آمده استفاده شود .پس
از یافتن مقدار )𝑛( 𝛼𝛽 به عنوان یک سیگنال تقویت کنندهی
مشترک ،هر آتوماتون یادگیر برای عمل انتخاب شدهی خود
پاداش یا جریمه را به شرح زیر انجام میدهد :در هر تکرار ،با
بدست آوردن مقدار)𝑛( 𝛼𝛽  ،بررسی میکنیم آیا مقدار)𝑛( 𝛼𝛽
کمتر از مقدار )𝑛( 𝛼𝛽 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑙𝐺 است یا نه .اگر این مورد باشد ،در
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شکل  :6یافتن تعداد توابع عضویت ذوزنقهای

شکل :7مقدار)𝑛( 𝛼𝛽 بدست آمده برای توابع عضویت
 5 ،4 ،3 ،2و 6

 -5آزمایشها و تحلیل نتایج
در این بخش  ،چندین آزمایش برای نشان دادن کارایی الگوریتم
پیشنهادی LA-OMFبا استفاده از پیادهسازی الگوریتمها در زبان
جاوا انجام دادیم .در این بخش نتایج به دست آمده از اجرای
الگوریتم پیشنهادی  LA-OMFدر مقایسه با روش کاوش فازی
وب ]60[ FTARM+PFGM ،]69[FWMAو ]57[ MAOMF
مورد مقایسه قرار گرفت .برای ارزیابی و تحلیل LA-OMF
پیشنهادی ،مجموعه دادهی  DePaul CTIرا در نظر
گرفتیم[ .]70این دادهها در طی یک دورهی دو هفتهای ،در آوریل
 2002از نمونه کاربرانی که این وب سایت را مشاهده کردهاند،
جمع آوری شده و شامل  13745جلسه کاربری 16و  683صفحهی
وب میباشند [ .]70در آزمایشها ،صفحهی وب با شماره 387
) ،(/news/default.aspبه عنوان صفحهی مورد نظر برای انجام
آزمایشها ،انتخاب شده است .پارامترهای مورد استفاده توسط
الگوریتم  LA-OMFدر جدول  3آورده شده است .پارامترهای
سایر الگوریتمهای مورد مقایسه ،مطابق مرجع اصلی در نظر
گرفته شدهاند.

الگوریتم پیشنهادی برابر ،3الگوریتم  FTARM+PFGMبرابر 4و
الگوریتم  MAOMFبرابر  2میباشد .از آنجایی که تعداد توابع
عضویت در الگوریتم  FWMAثابت در نظر گرفته شده ،با آزمایش
تعداد توابع عضویت از مقادیر  2تا  6و با درنظرگرفتن حداقل
مقدار تابع هزینه ،تعداد بهینهی توابع عضویت  3در نظر گرفته
شده است .نتایج جدول  4نشان میدهد که برای تعداد توابع
عضویت  2تا  6میانگین مقدار تابع هزینه به ترتیب ٪23 ، ٪20
 17٪ ، 18٪و  ٪15افزایش یافته است .همچنین ،میانگین
کارایی تابع هزینه در مقایسه با سایر الگوریتمها  %19افزایش
یافته است .به طور مشابه LA-OMF ،میانگین کارایی پشتیبان
فازی را  %17افزایش داده است.
با توجه به نتایج جدول  LA-OMF ، 4حداقل مقدار تابع هزینه
را برای هر تعداد از توابع عضویت به دست آورده است .عالوه
براین ،برای یافتن بهترین تعداد توابع عضویت  LA-OMFبرای
تعداد توابع عضویت مختلف مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان
داد که پس از بهینهسازی توابع عضویت ،شکل نامناسب توابع
عضویت ایجاد نشده و کارایی الگوریتم پیشنهادی افزایش یافته
است .شکل  8الف-ه توابع عضویت اولیه را به ترتیب برای توابع
عضویت  2تا  6نشان میدهد .از شکل  8مشخص است که توابع
عضویت تولید شده در اولین تکرار الگوریتم پیشنهادی دارای
همپوشانی زیاد و یا خیلی از هم جدا هستند .پس از اجرای
الگوریتم پیشنهادی ،توابع عضویت شکل مناسبی دارند .توابع
عضویت بهینه به ترتیب در شکل9الف-ه نشان داده شده است.
آزمایش  : 2این آزمایش با هدف نشان دادن رابطهی بین تعداد
دنبالههای بزرگ به طول  1و حداقل مقدار پشتیبانهای مختلف
برای  LA-OMFو سایر الگوریتمها انجام شده است .شکل 10
تعداد دنبالههای بزرگ به طول  1به دست آمده توسط LA-
 OMFو سایر الگوریتمها برای حداقل پشتیبانهای مختلف پس
از  2000تکرار را نشان میدهد .همانطوری که از شکل 10

جدول  :3پارامترهای استفاده شده توسط
LA-OMF
Value
2000
0.3
0.003
20
][0.002 - 0.01

Parameter
Number of iterations
)Reward (a
)Penalty(b
)Number of actions(r
Minimum support

 -1-5ارزیابی نتایج

آزمایش  :1این آزمایش با هدف یافتن تعداد توابع عضویت مناسب
و پارامترهای بهینهی آنها انجام شده است .در این آزمایش از
مقادیر  2تا  6برای یافتن تعداد توابع عضویت استفاده شده است.
شکل  7مقدار بهینهی )𝑛( 𝛼𝛽 برای مقادیر  2تا  6را برای الگوریتم
پیشنهادی نشان میدهد .در جدول  4تعداد توابع عضویت بهینه
با در نظر گرفتن کمترین مقدار تابع هزینه به ترتیب برای
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مشخص است LA-OMF ،میتواند تعداد دنبالههای بیشتری
نسبت به سایر الگوریتمها تولید کند.

شکل  :10مقایسه تعداد دنبالههای بزرگ به طول  1با
حداقل مقادیر مختلف پشتیبان

آزمایش  :3هدف در این آزمایش ،محاسبهی زمان اجرای
الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با سایر روشهای مورد مقایسه
بود .محاسبهی زمان در الگوریتم پیشنهادی شامل دو مرحله
است :مرحله  ،1شامل زمان اجرا برای یافتن توابع عضویت بهینه
بوده و درمرحله  ،2زمان اجرا برای کاوش الگوهای بزرگ به طول
یک با استفاده از توابع عضویت بهینهی به دست آمده محاسبه
میشود .بنابراین ،کل زمان اجرا به صورت رابطهی  18محاسبه
میشود:

شکل  :8توابع عضویت بدست آمده قبل از اجرای LA-OMF
در مجموعهی داده CTI

()18

= 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑔𝑛𝑛𝑖𝑛𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑥𝑎𝑚𝑘
(∑𝑖=2
) 𝑖𝐹𝑀 𝑟𝑜𝑓 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑔𝑛𝑖𝑛𝑛𝑢𝑟

)𝑠𝑒𝑐𝑛𝑒𝑢𝑞𝑒𝑠 +(𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 1 −

شکل  11میانگین زمان اجرا را با افزایش اندازهی مجموعهی داده
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد ،با افزایش اندازهی مجموعهی
داده ،زمان اجرای الگوریتمها ،افزایش پیدا میکند .پرواضح است
که زمان اجرای الگوریتم  FWMAکه از بهینهسازی توابع عضویت
استفاده نمیکند ،از همهی الگوریتمها کمتر است .همچنین با
افزایش اندازهی مجموعهی داده ،میانگین زمان اجرا در الگوریتم
پیشنهادی و سایر الگوریتمها به صورت خطی افزایش مییابد.

شکل  :9توابع عضویت بهینه شده بعد از اجرای  LA-OMFدر
مجموعهی داده CTI

شکل  :11میانگین زمان اجرا برای کاوش دنبالههای

همچنین این آزمایش نشان میدهد ،با افزایش حداقل پشتیبان
مختلف ،تعداد دنبالههای بزرگ به طول  1کاهش مییابد.

بزرگ به طول  1با افزایش اندازهی مجموعهی داده
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آزمایش  :4هدف از این آزمایش ،بررسی تأثیر اندازه مختلف

فازی.

مجموعهی داده در کارایی الگوریتم  LA-OMFاست .در این
آزمایش ،مجموعهی داده با اندازههای مختلف از جمله ،50K
 200K ،150K ،100kو  250Kمورد آزمایش قرار گرفت .در
جدول  5نتایج مربوط به همپوشانی ،پوشش ،مناسب بودن،
پشتیبان فازی و میانگین مقدار تابع هزینه بین  LA-OMFو سایر
الگوریتمها مورد مقایسه قرار گرفته است .همانگونه که از جدول
 5مشخص است ،الگوریتم  LA-OMFحداقل مقدار تابع هزینهی
بهتر و پشتیبانی فازی باالتری در مقایسه با سایر الگوریتمها دارد.
به عالوه ،نتایج جدول  5نشان میدهد ،روش پیشنهادی که از
بهینهسازی توابع عضویت استفاده کرده ،در مقایسه با سایر
الگوریتمها عملکرد بهتری دارد.

پیوست:
مثال :فرض کنید توابع عضویت برای مدت زمان صفحهی وب
 Aبه صورت شکل  12باشد .براساس این شکل ،صفحهی وب
Aدارای سه ناحیهی فازی  𝑅𝐴2 ،𝑅𝐴1و  𝑅𝐴3خواهد بود.

شکل  :12توابع عضویت برای مدت زمان صفحهی A

در این مثال ،همپوشانیها به صورت زیر قابل محاسبه خواهند
بود overlap (𝑅𝐴2 , 𝑅𝐴3 )=27 ،overlap (𝑅𝐴1 , 𝑅𝐴2 ) =22 :و
 . overlap (𝑅𝐴1 , 𝑅𝐴3 )=0حداقل پهنای هر ناحیه نیز بهصورت زیر
قابل محاسبه است:

 -6نتیجهگیری
در این پژوهش ،برای اولین بار یک چارچوب مبتنی بر آتوماتای
یادگیر برای استخراج همزمان تعداد و پارامترهای توابع عضویت
ذوزنقهای ،برای استخراج قوانین انجمنی فازی از دادههای وب،
پیشنهاد شد .برای این کار ،زمان صرف شده توسط کاربران در
هر صفحهی وب ،به عنوان یک تابع عضویت ذوزنقهای در نظر
گرفته شده و به جای استفاده از توابع عضویت از پیش تعریف
شده ،ما از آتوماتای یادگیر برای یافتن همزمان تعداد و
پارامترهای توابع عضویت ذوزنقهای استفاده نمودیم .در الگوریتم
پیشنهادی  ،LA-OMFهر تابع عضویت ذوزنقهای با چهار پارامتر
نشان داده شده بود .برای تنظیم این پارامترها ،تیمی از آتوماتای
یادگیر ساخته شده و با اختصاص هر آتوماتون به هر پارامتر ،مقدار
بهینهی آن پارامتر تعیین میشد .در الگوریتم پیشنهادی
 ،LA-OMFبه منظور کاهش فضای جستجو و حذف توابع
عضویت نامناسب ،دو هیوریستیک معرفی و یک روش جدیدی
برای پیاده سازی آنها پیشنهاد گردید .همچنین برای ارزیابی
کارایی  ،LA-OMFآزمایشهای متعددی با اندازههای مختلف بر
روی مجموعهی داده انجام شد .نتایج آزمایش نشان داد که
الگوریتم پیشنهادی می تواند به پشتیبان فازی باال ،همپوشانی و
پوشش مناسب دست یابد .نتایج همچنین نشان داد که الگوریتم
پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتمها ،مقدار تابع هزینهی کمتر،
پشتیبان فازی باال و همچنین تعداد قوانین (دنبالههای بزرگ به
طول یک) بیشتری تولید میکند .در آینده ،ما به دو موضوع
خواهیم پرداخت :الف) استفاده از چارچوب روش پیشنهادی در
کاوش قوانین انجمنی چند هدفه ب) استفاده از چارچوب
پیشنهادی برای بهینهسازی توابع عضویت در سایر سیستمهای

،

minimum spread (𝑅𝐴1 , 𝑅𝐴2 ) = min ((34-0), (45-12)) =33
min((82-45),(130-55))= 37
min((34-0),(130-55))= 34

=) (𝑅𝐴2 , 𝑅𝐴3
=) (𝑅𝐴1 , 𝑅𝐴3

minimum spread
minimum spread

بنابراین ،فاکتور همپوشانی صفحهی  Aبه صورت زیر محاسبه
میشود:
= 𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 −
22

22

37

33
0

[𝑚𝑎𝑥(( , 1) − 1] + [𝑚𝑎𝑥 (( , 1) − 1] +
[𝑚𝑎𝑥 (( , 1) − 1] = 0 + 0 + 0 = 0
34

در این مثال range ( 𝑅𝐴1 , 𝑅𝐴2 , 𝑅𝐴3 ) = 130 ،است .زیرا ناحیهی
پوشش داده شده توسط این سه ناحیهی فازی از بازه  0تا 130
است .فرض کنید حداکثر مدت زمان صفحهی وب  Aدر جلسات
 130و برابر با  max(𝑡𝑖 ) = 130باشد.
فاکتور پوشش توابع عضویت برای صفحهی  Aبه شرح زیر محاسبه
میشود:
=1

130
130

= coverage factor

بنابراین در این مثال ،مقدار مناسب بودن توابع عضویت برای
صفحهی  Aبه صورت زیر محاسبه میشود:
suitability = 0 +1= 1

برای سایر صفحات وب در جلسات ،مقدار مناسب بودن توابع
عضویت نیز به همین روش محاسبه میشود .جدول  6مدت زمان
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تمام صفحات وب مرور شده توسط هر کاربر را که شامل  6جلسه
کاربری است ،نشان میدهد.
جدول 4:مقایسه نتایج بین  LA-OMFوسایر الگوریتمها
)𝒏( 𝜶𝜷

Fuzzy support

Suitability

Coverage

Overlap

Algorithm

Number of
Linguistic
terms

0.7368±0.0243
1.2175±0.0000
0.7823±0.0342
0.8024±0.0580
0.6842±0.0092
1.2070±0.0000
0.8523±0.0672
0.8421±0.0652
0.7895±0.0072
1.2105±0.0000
0.7463±0.0161
0.8836±0.1139
0.8421±0.0058
1.2235± 0.0000
0.9145±0.0524
0.9457±0.0943
0.8947±0.0063
1.2414±0.0000
0.9552±0.0389
0.9941±0.0873

1.3541
0.8216
1.2805
1.3101
1.4771
0.8285
1.1951
1.2166
1.2674
0.8261
1.3714
1.1727
1.2024
0.8173
1.1455
1.1369
1.1424
0.8055
1.1174
1.0987

1.0000
1.0000
1.0018
1.0512
1.0026
1.0000
1.0186
1.0245
1.0073
1.0000
1.0235
1.0362
1.0140
1.0000
1.0476
1.0752
1.0230
1.0000
1.0674
1.0923

1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000
1.0000±0.0000

0.0000
0.0000
0.0018
0.0512
0.0026
0.0000
0.0186
0.0245
0.0073
0.0000
0.0235
0.0362
0.0140
0.0000
0.0476
0.0752
0.0230
0.0000
0.0674
0.0923

LA-FOMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-FOMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-FOMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-FOMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-FOMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF

# MFs = 2

# MFs = 3

# MFs = 4

# MFs = 5

# MFs = 6

جدول :5مقایسه نتایج بدست آمده برروی داده با اندازههای مختلف برروی دیتاست CTI
)𝒏( 𝜶𝜷

Fuzzy support

Suitability

Coverage

Overlap

Algorithm

0.7368
1.1817
0.7652
0.7894
0.6842
1.1519
0.7236
0.7651
0.6316
1.1522
0.7037
0.7633
0.6316
1.1544
0.6981
0.7418
0.7895
1.1552
0.8423
0.9023

1.3723
0.8462
1.3284
1.3585
1.4726
0.8683
1.4190
1.4314
1.5640
0.8679
1.4672
1.4231
1.5784
0.8662
1.4910
1.5035
1.2712
0.8656
1.24088
1.2718

1.0025
1.0000
1.0165
1.0724
1.0040
1.0000
1.0268
1.0952
1.0009
1.0000
1.0325
1.0863
1.0016
1.0000
1.0409
1.1153
1.0014
1.0000
1.0452
1.1476

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.0025
0.0000
0.0165
0.0724
0.0040
0.0000
0.0268
0.0952
0.0009
0.0000
0.0325
0.0863
0.0016
0.0000
0.0409
0.1153
0.0014
0.0000
0.0452
0.1476

LA-OMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-OMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-OMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-OMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF
LA-OMF
FWMA
FTARM+PFGM
MAOMF

Data
50K

100K

150K

200K

250K

فرض کنید که صفحهی وب  Aدر پنج دنباله حرکتی با مدت
زمانهای  20 ،92 ، 8 ، 30و  110وجود داشته باشد .پشتیبانی
فازی هر ناحیه  𝑅𝐴1 , 𝑅𝐴2 , 𝑅𝐴3به صورت زیر محاسبه میشود:

طول یک برابر }  {𝛼1 , 𝛼3بوده که در آن  𝛼1و  𝛼3مقدار پشتیبانی
فازی بزرگتر از  0.28دارند .بنابراین ،مقدار پشتیبانی کل فازی به
صورت زیر محاسبه میشود:

( × =) FuzzySupport(𝛼1

FuzzySupport (X) = 0.38 + 0.3 = 0.68.
در نتیجه ،مقدار تابع هزینه برابر 1/0.68=1.47خواهد بود.

+ 1 + 0 + 1 + 0) = 0.38
+ 0) = 0.24

20−12

34−30

1

34−20

6
1

FuzzySupport(𝛼2 )= × (1 + 0 + 0 +

30−12
92−55

6
1

100−55

6

+ 0 + 1) = 0.3

FuzzySupport(𝛼3 )= × (0 + 0 +

فرض کنید که حداقل پشتیبانی  0.28باشد .دنبالههای بزرگ به
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3
4
5
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