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1. Bevezetés

Az adatbázisok használatának széleskörű elterjedése, valamint az információs társadalom
térhódítása megteremtette az alapjait egy új interdiszciplináris kutatási terület, az adat-
bányászat kialakulásának.

Az adatbányászat alapvető célja a rejtett, eddig ismeretlen és potenciálisan hasz-
nosítható információ kinyerése nagy adathalmazokból. Az adatbányászat egy iteratív és
interaktív folyamat, ahol az egyes lépések között szükség van emberi beavatkozásra, így
egyelőre még nem mondható, hogy létezne teljesen automatizált adatbányász rendszer.
Az adatbányászatnak azonban léteznek olyan részfeladatai, ami részben vagy teljesen au-
tomatizálható.

Az adatbányászat számos területre osztható, mint például a gyakori minták keresé-
se, osztályozás, klaszterezés, kiugró minták keresése, előrejelzés, stb. Jelen disszertáció a
gyakori minták bányászatával foglalkozik mind tranzakciós, mind strukturális adatokat
tartalmazó adatbázisokban.

A disszertáció három nagy gyakori mintákat bányászó területtel foglalkozik: a gyakori
elemhalmaz bányászattal, a gyakori szekvencia bányászattal és a gyakori részfa bányá-
szattal. Az egyes területek valamilyen szinten építenek egymásra, és egyre komplexebb
feladat elé állítják a kutatókat.

Az egyszerű gyakori elemhalmaz bányászat esetén a cél gyakran együttesen előforduló
elemek meghatározása. Tipikus példa gyakori elemhalmaz bányászatra a vásárlói kosarak
elemzése, ahol az egyes tranzakcióknak az egyes vásárlók által vásárolt termékek halmaza
felel meg, és az elemek a termékek. Egy tranzakció a vásárló által vásárolt termékeket
tartalmazza a mennyiségi információ nélkül. Ez azt jelenti, hogy csak az a tény érdekel
minket, hogy egy terméket vásároltak-e vagy sem, a termék mennyisége irreleváns.

A szekvencia bányászatnak számos alkalmazási területe ismert, mint például szöveg
bányászat, DNS szekvenciák bányászata, Web napló fájlok bányászata stb. A szekvencia
bányászat az említetteken kívül felfogható az elemhalmaz bányászat egy általánosításaként
is, ahol a vásárlókat megkülönböztetjük egymástól, és így lehetőség nyílik időbeli minták
meghatározására is. Itt egy tranzakció egy adott vásárló többszöri vásárlását tartalmazza
időbeli sorrendben, amit szekvenciának nevezünk. Egy szekvencia ezek szerint elemhal-
mazok rendezett sorozata, ahol egy elemhalmaz egy vásárlói kosár. A megtalálni kívánt
minta olyan termékhalmazok szekvenciája, ami sok vásárlónál fordul elő. Természetesen,
ahogy elemhalmazokat sem csak vásárlói kosarakban kereshetünk, a szekvencia bányá-
szatnak is széles alkalmazási területe van, mint például a DNS szekvenciák bányászata,
Web log fájlok bányászata, stb. A szekvencia bányászat alapfeladata, a gyakori szekven-
ciák bányászata, továbbfejleszthető különböző kényszerek hozzáadásával. Ilyen kényszer
lehet például időkorlát hozzáadása a feladathoz. Ekkor lehetőségünk van meghatározni
egy időkorlátot, aminél nagyobb távolságra eső két elemhalmaz már nem része egy szek-
venciának, így a későbbiekben szabályban sem szerepelhet.

Gyakran előfordul, hogy a valós problémák nem modellezhetők elemhalmazokként,
vagy szekvenciákként, ilyenkor bonyolultabb struktúrára van szükség, mint például a
címkézett gráfokra. Címkézett gráfokkal igen sok minden leírható, mint például kémiai
vegyületek, XML vagy HTML dokumentumok, Web oldalak struktúrája, stb. A gráfok
bányászatának egy alfeladata a gyakori fák keresése erdőben (fákat tartalmazó adatbázis-
ban). Mivel fákkal szintén nagyon sok probléma leírható (például az XML vagy a HTML
megfelelően modellezehtő fa struktúrával is), és kezelésük lényegesen egyszerűbb, mint az
általános gráfok kezelése, így a fa bányászat problémakörének is van létjogosultsága.
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2. A kutatás módszertana

Kutatásaim során célom az általam kiválasztott adatbányászati problémákra (gyako-
ri elemhalmaz bányászat, gyakori szekvencia bányászat és gyakori részfa bányászat) a
meglévő megoldásoknál hatékonyabb algoritmusok, módszerek, megközelítések kialakítá-
sa volt.

Az algoritmusoknál a hatékonyságot sok szempontból lehet vizsgálni. Szoftvereknél, al-
goritmusoknál alapvetően két tulajdonságot szeretnénk lehetőleg minél alacsonyabb szin-
ten tartani, ez a futási idő és a memóriaigény. Munkám során én is ezen két paramétert
tartottam szem előtt, ahogy azt a releváns publikációk is teszik.

Adott komplexitású feladatnál általánosan elmondható, hogy egy algoritmus vagy futá-
si időben közelít a minimumhoz, vagy memória kihasználtságban, de a minimum egyszerre
mindkettőben nem valósítható meg. A hatékony algoritmus ezért relatív fogalom. Meg kell
vizsgálni, hogy egy adott feladat elvégzésére mennyi idő, illetve mennyi memória kapa-
citás áll a rendelkezésünkre. Az adott feltételek mellett optimális megoldás csak ezek
után választható ki. Természetesen a kutatások célja mindkét paraméter mentén kellően
jó tulajdonságokkal rendelkező algoritmus fejlesztése.

Az irodalomkutatás után a megismert legfontosabb algoritmusokat különböző szem-
pontok szerint osztályoztam. Az osztályozás segít abban, hogy a probléma különböző
megközelítéseit jobban megértsük, és alapot ad a megfelelő új módszer kitalálásához. Az
osztályozó, analizáló és összefoglaló munkámat három cikkem tükrözi [4][10][18].

A kutatási terület megismerése után megvizsgáltam a főbb osztályokba tartozó al-
goritmusok futási idejét és memória igényét, analitikus módszerekkel meghatároztam a
főbb előnyüket és hátrányukat, valamint ezek okát. Ez alapjául szolgált az új módszerek
kialakításának.

Mindhárom gyakori mintakereső problémáról elmondható, hogy a publikált algorit-
musok alapvetően két nagy osztályba sorolhatók, a szintenként haladó és az adatbázis-
vetítésen alapuló algoritmusokra. A szintenként haladó algoritmusok hátránya a nagy
számú I/O művelet, előnye azonban az általában viszonylagosan kis memória igény, mely-
nek igen fontos tulajdonsága, hogy nem függ a tranzakciók számától. Az adatbázis-
vetítésen alapuló algoritmusok egy vagy két adatbázis-olvasás után az adathalmazt valami-
lyen hatékony módon a memóriába vetítik, aminek következménye a nagy memória igény,
amelynek mértéke ráadásul erősen függ a tranzakciók számától is. Előnye természetesen
a gyors futás mindaddig, amíg a vetített adatbázis befér a memóriába.

Megvizsgálva a ma rendelkezésre álló memóriaméreteket, és a valószínűsíthetően
bányászandó adathalmazok méretét, arra a következtetésre jutottam, hogy ugyan a
memóriakapacitás rohamosan fejlődik, de sajnos igaz ez az adatmennyiségekre is, így
a memória alapú algoritmusok hatékonyabbá tétele kevésbé ígéretes, mint a szintenként
haladó algoritmusoké. Döntő szempont volt az a tény, hogy az adatbázis-vetítésen alapuló
módszerek tárigénye erősen függ a tranzakciók számától, amit az ilyen típusú algoritmusok
egy igen problematikus tulajdonságának tartok.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve olyan módszereket dolgoztam ki, melyek a
szintenként haladó algoritmusokra alapulnak, de kihasználják azt a tényt, hogy manapság
több memória áll a rendelkezésünkre, mint korábban.
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3. Új tudományos eredmények

Kutatómunkám eredményét három tézisben foglaltam össze. Az egyes tézisek a különböző
típusú minták hatékony meghatározásának módszereivel foglalkoznak.

Az első tézisem a gyakori elemhalmazok bányászatára ad két algoritmust. Megmuta-
tom, hogy az általam ajánlott új kódolási módszerrel és a bemutatott új index struktúrával
hogyan lehet hatékonyan meghatározni a kis elemszámú gyakori elemhalmazokat. Szintén
a kis elemszámú gyakori elemhalmazok gyors meghatározására ad módszert a második
algoritmusom, melynek alapja egy kocka alapú index struktúra.

A második tézisem a gyakori szekvencia bányászat legalapvetőbb feladatával foglalko-
zik, ahol még nincsenek kényszerek bevezetve. A tézis alapgondolata véges automaták
használata szekvencia tartalmazás felismerésére. Az automaták összefűzésével kapott
State Machine-Tree (SM-Tree) struktúra segítségével a szekvencia tartalmazás problémája
a bemenet szintenként történő egyszeri végigolvasásával megoldható.

A harmadik tézisem a gyakori részfakeresés egy problémájára ad megoldást, neve-
zetesen a hatékony részfa tartalmazás problémájára. Tézisemben megmutatom, hogyan
alkalmazható veremautomata a részfák felderítésére, valamint bevezetem a Pushdown
Automaton-Tree (PD-Tree) struktúrát, ami egyetlen verem segítségével az összes jelölt
fáról megállapítja, hogy a bemenet tartalmazza-e vagy sem.

A továbbiakban az új tudományos eredmények kerülnek ismertetésre, ahol a tézisek
pontos szövegét félkövér betűtípussal emeltem ki. Az egyes tézisek mellett azok pontos
megfogalmazásán kívül az adott témakörhöz szorosan kapcsolódó definíciókat és a tézis-
hez kapcsolódó új állításokat is ismertetem. Minden tézis címe alatt szerepel a tézishez
kapcsolódó publikációk listája.

I. Tézis

Gyakori elemhalmaz bányászat

[1][2][3][10][13][15]

A gyakori elemhalmazok bányászatával foglalkozó algoritmusokat a memóriaigény és az
I/O műveletek száma alapján alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk. Az első cso-
portba a szintenként haladó algoritmusok tartoznak, mely algoritmusok memória igénye
relatíve kicsi, míg az I/O műveletek száma arányos a megtalált gyakori elemhalmazok
hosszával. A szintenként haladó algoritmusok jeles képviselője az Apriori algoritmus. A
második csoportba a memória alapú algoritmusok tartoznak, melyek egy vagy maximum
két adatbázis olvasás után az adatbázis releváns részét a memóriában tárolják, és az
elemhalmaz keresést a memóriában végzik el. A második csoportba tartozó algoritmusok
egyik legismertebb képviselője az FP-growth algoritmus. Első tézisemben a gyakori elem-
halmazt bányászó algoritmusok hatékonyságának növeléseként két különböző algoritmust
dolgoztam ki.

Az ItemsetCode algoritmus

Algoritmust dolgoztam ki a gyakori elemhalmazok hatékony meghatározására,
amely a szintenként haladó Apriori algoritmuson alapul, és amelynek lénye-
ge, hogy a három- és négyelemű gyakori elemhalmazok meghatározásának
problémáját egy kódolási lépés bevezetésével visszavezeti a kételemű gyako-
ri elemhalmazok bányászatának problémájára. Az algoritmus az egy- és két-
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elemű gyakori elemhalmazokat a lehető leggyorsabb módszerrel, egy mátrix
segítségével, direkt indexeléssel határozza meg. A két- és háromelemű jelöltek
nagy száma miatt a hozzájuk tartozó kódpárok számlálóit egy fésűs listában
tárolom ilyen módon hatékonyabb memóriakihasználást érve el. A jelöltek
felállításának módja lehetővé teszi, hogy a fésűs listában tárolt számlálókat
egyszeres indirekciót bevezetve egyszerű indexeléssel lehessen megcímezni.
Az ItemsetCode algoritmus a kis elemhalmazok gyors meghatározása révén a
hosszabb minták meghatározásának hatékonyságát is növeli. Szintenként hala-
dó természete pedig biztosítja, hogy memóriaigénye független az adatbázisban
található tranzakciók számától.

Mérésekkel kimutattam, hogy az Apriori algoritmus az idejének nagy részét a kis
elemszámú gyakori elemhalmazok meghatározásával tölti, melynek oka az ezen elem-
halmazok nagy száma. Kis elemszámú jelöltek esetén az Apriori által használt hash-
fa, vagy az Apriori algoritmus továbbfejlesztéseként ajánlott trie struktúra használata
nem megfelelően hatékony a jelöltek nagy számához képest. További mérések alapján
beláttam, hogy a memória alapú algoritmusok legnagyobb hátránya, hogy nagy adat-
halmaz esetén a memória szűk keresztmetszetté válhat. További probléma, hogy a
memóriaigény lényegesen függ a tranzakciók számától, míg a szintenként haladó algoritmu-
sok esetén a memóriaigény független ettől az értéktől. A szintenként haladó algoritmusok
memóriaigénye a jelöltek számával és a jelölteket karbantartó struktúra méretével arányos,
amely helyigény jelentősen kisebb, mint a memória alapú algoritmusok helyigénye. Ezek
alapján az általam ajánlott algoritmus a szintenként haladó algoritmus megközelítését
követi, és a kis elemszámú gyakori minták meghatározására ad hatékony módszert. A
módszer az Apriori algoritmuson alapszik, és a kisméretű gyakori elemhalmazok meg-
határozásának idejét gyorsítja fel, ilyen módon növelve a hosszabb elemhalmazok meg-
határozásának hatékonyságát is. A módszer további előnye, hogy csökkenti az adatbázisok
hozzáférésének számát is. Az algoritmus újdonsága a három- és négyelemű jelöltek meg-
határozásában található. Legyen adott a kételemű gyakoriak halmaza L2

I .

3.1. Definíció. Legyen Ξ = ξ1, ξ2, . . . , ξk kódok egy halmaza, ahol a következő feltételek
igazak:

ξ1 = n+1 ahol n a gyakori elemek számát jelöli (3.1)

ξk = n+ |L2

I |, (k = |L2

I |) (3.2)

ξi+1−ξi = 1, ∀i (0 < i < k) (3.3)

3.2. Állítás. Belátható, hogy a 3.1. definícióban definiált kód halmaz egy teljesen rendezett
halmaz.

Mivel L2
I lexikografikusan rendezett, ezért egy teljesen rendezett halmaz, és

a 3.2. állítás alapján a kód halmaz is egy teljesen rendezett halmaz, továbbá mindkét
halmaz elemszáma megegyezik, így a két halmaz között definiálható egy kölcsönösen egyér-
telmű függvény.

3.3. Definíció. Legyen Fξ :L2
I →Ξ egy kölcsönösen egyértelmű kódoló függvény a gyakori

kételemű elemhalmazok halmaza (L2
I) és a kódok halmaza (Ξ) között az alábbiak alapján:

∀j(0 < j < k) Fξ : L2

Ij
→ ξj. (3.4)

6



3.4. Definíció. Legyen FD = F−1

ξ : Ξ→L2
I a dekódoló függvény. Ez mindig létezik, hiszen

Fξ egy kölcsönösen egyértelmű függvény. Ha ξ ∈ Ξ egy kód, és x,y ∈ I elemek, akkor a
következő igaz:

FD,1(ξ) = x akkor és csak akkor, ha Fξ(x, y) = ξ (3.5)

FD,2(ξ) = y akkor és csak akkor, ha Fξ(x, y) = ξ (3.6)

3.5. Állítás. Ha a 3.3. definíció alapján minden gyakori kételemű halmazt kódolunk, és
legeneráljuk a kódpárokat, melyek a három- és négyelemű jelölteket alkotják, akkor minden
jelölt pontosan háromszor fordul elő.

1. Szabály. A kód pár ξiξj akkor és csak akkor alkot egy háromelemű jelöltet, ha FD,2(ξi)=
= FD,1(ξj).

2. Szabály. A kód pár ξiξj akkor és csak akkor alkot egy négyelemű jelöltet, ha FD,2(ξi)<

< FD,1(ξj).

3.6. Állítás. Az 1. és 2. szabályok betartásával az összes három- és négyelemű jelölt
generálásra kerül, és a jelöltek halmaza nem tartalmaz redundáns jelöltet. Továbbá megál-
lapítható, hogy az így keletkezett jelöltek csak részlegesen elégítik ki az Apriori hipotézist.

A hatékony tárolás és kezelés érdekében az ItemsetCode algoritmus nem teljesen tá-
maszkodik az apriori hipotézisre, ami a következőket jelenti. Az apriori feltétel akkor tel-
jesül, amikor csak gyakori elemhalmazok párosításával kerülnek új jelöltek generálására,
nem teljesül azonban olyan módon, hogy a k-jelöltek (k−1) részhalmazainak vizsgálata
kimarad. Az utóbbi oka kettős. Egyrészt a részhalmazok vizsgálatának kihagyásával idő
nyerhető, másrészt az így kialakuló jelöltstruktúra zárt marad, megvalósítható az egy-
szerűbb indexelés. Mint ahogy azt a mérési eredmények is mutatják, ez a megfontolás
helytálló.

A kódokat a hatékony kezelés érdekében olyan struktúrában kell tárolni, amiben az
egyes kód párokhoz tartozó számlálók gyorsan címezhetők, valamint a struktúra a lehető
legkisebb helyet foglalja el. Ezen megfontolások alapján a kód párokhoz tartozó számlálók
tárolásához egy fésűs lista struktúrát vezettem be.

3.7. Definíció. Jelölje Λ objektumok listáját. Jelölje Λp a p−dik elemhez tartozó listát
Λ-ban, és a kód, ami a p−dik listát indexeli ξi (ξi = p+n). Λp elemei (amit Λp(i) jelöl)
a következők szerint hozhatók létre:

Λp[0] =

{

min
j
{ξj} ahol FD,1(ξj) = FD,2(ξi) ha létezik

egyébként null

}

(3.7)

Λp[max] =

{

ξk ha Λp[0] 6= null
egyébként null

}

(3.8)

Λp[q] =

{

Λp[q−1]+1 ha Λp[0] 6= null
egyébként null

}

, 0 < q < max (3.9)

3.8. Állítás. A 3.7. definíció alapján készült Λ lista minden három- és négyelemű jelöltet
tartalmaz.
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Mivel a módszer a kis elemszámú gyakori elemek meghatározásának gyorsítására he-
lyezi a hangsúlyt, így belátható, hogy főleg olyan eloszlású adathalmazok esetén várható
jelentős sebességnövekedés, ahol a kis elemszámú gyakori halmazok száma nagy, míg a
hosszabbak száma kevesebb. Mivel az algoritmus egy adatbázis olvasása során határozza
meg az egy- és kételemű gyakori elemhalmazokat, valamint a három- és négyelemű elem-
halmazokat, így az ItemsetCode algoritmus egy nem tisztán szintenként haladó módszer.

Az algoritmus további szabályok bevezetésével kibővíthető úgy, hogy további egy adat-
bázis olvasás után egészen a nyolcelemű gyakori elemhalmazokig az összes gyakori elem-
halmaz meghatározásra kerülhet.

A Cubic algoritmus

A kis elemszámú gyakori elemhalmazok hatékony meghatározásának egy má-
sik módját mutatja az általam kidolgozott Cubic algoritmus. A módszer lénye-
ge, hogy a kételemű jelölteknél használt direkt indexelési módszert terjeszti
ki a hosszabb jelöltek számlálóinak elérésére. A Cubic algoritmus a három
és négyelemű gyakori elemhalmazokat egy indextábla alapú kocka struktúra
segítségével számolja meg. Az indexstruktúra részlegesen kihasználja az aprio-
ri hipotézist, amikor is külön kockákba gyűjti a különböző elemmel kezdődő
gyakori kételeműekből kialakított három és négyelemű jelölteket, ilyen módon
lényegesen kevesebb a memória igénye, mintha egyszerűen egy nagy három-,
illetve négydimenziós kockában számlálná meg őket. Az indexstruktúra csak
részlegesen használja ki az apriori hipotézist az egyszerűbb struktúra és a
gyorsabb címzés érdekében. A négynél nagyobb gyakori elemhalmazok meg-
határozására felhasználható az Apriori algoritmus (Cubic Apriori) vagy az
FP-growth algoritmus (Cubic FP-growth). Az FP-growth használatának az
előnye a kisebb FP-tree, amit csak azokból a tranzakciókból kell felépíteni,
amik legalább egy gyakori négyelemű elemhalmazt tartalmaznak.

A négyeleműnél nagyobb gyakori elemhalmazok meghatározására több módszer is le-
hetséges. A Cubic Apriori algoritmus a további elemhalmazokat az Apriori algoritmus
meghívásával kezeli, míg a Cubic FP-growth az FP-growth adatbázis vetítéses techni-
káját alkalmazza. A Cubic FP-growth esetén az alábbi megfontolásokat tettem. Mérések-
kel igazolható, hogy két adathalmaz esetén, ahol az adathalmaz statisztikai tulajdonságai
megegyeznek, de az egyik adathalmaz egy nagyságrenddel több tranzakciót tartalmaz,
mint a másik, a létrehozott FP-Tree csomópontjainak a száma szintén egy nagyságrenddel
nagyobb, noha a megtalált gyakori elemhalmazok közelítően azonos számúak. Ez alapján
levonható a következtetés, hogy számos felesleges csomópont kerül be a fába, ha a tran-
zakciók száma nagy. Ezért az FP-growth algoritmus előtt lefuttatva a Cubic algoritmust
olyan módon csökkenthetjük a fa méretét, hogy csak azokból a tranzakciókból építünk fát,
amik tartalmaznak legalább egy gyakori négyelemű elemhalmazt. Méréssel bizonyítható
a fa méretének jelentős csökkenése, amivel az egész algoritmus memória igényét csökkent-
hetjük.

A négynél nagyobb gyakori elemhalmazok meghatározásának további lehetősége a Cu-
bic algoritmus második lépésének általánosítása lehet. Minden azonos (i− 1) elemmel
rendelkező i méretű gyakori elemhalmazhoz tartozik egy kocka, mellyel az (i+1) és az
(i+2)-jelölteket fogja tartalmazni. A kockákat egy indexstruktúra segítségével, az i− 1
elemmel lehet megcímezni, míg a kockákon belül az i, (i+1) és (i+2) elemek a címek.
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Ezzel a módszerrel az algoritmus adatbázis-olvasásainak a száma fele az Apriori algo-
ritmuséhoz képest, hiszen minden adatbázis-olvasáskor egyszerre két mérethez tartozó
gyakori elemhalmazokat határoz meg.

Az algoritmus a memóriában skálázható, hiszen az egyes kockák egymástól függet-
lenül kezelhetőek, illetve a háromdimenziós kockák helyett használhatóak kétdimenziós
mátrixok is. Ezzel nő az adatbázis olvasások száma, a memóriaigény azonban csökken.

II. Tézis

Gyakori szekvencia bányászat

[4][8][19][22][26][27]

A gyakori szekvencia bányászat problémája felfogható mint a gyakori elemhalmaz bányá-
szatának egy általánosítása, ahol a vásárlói kosarak esetén eltároljuk a vásárló adatait is.
Ilyen módon lehetőség van a vásárolt elemhalmazok egy szekvenciáját definiálni, melynek
részszekvenciáinak meghatározása szintén fontos feladat.

Algoritmust dolgoztam ki a gyakori szekvenciák hatékony meghatározására.
A módszer lényege, hogy a szekvenciatartalmazást olyan módon vizsgálja,
hogy a bemenő tranzakció elemeit pontosan egyszer olvassa be. A módszer
alapját a szekvenciákra felépített véges automaták adják. Az automatákon
bevezetett összefűzési művelet segítségével egy olyan struktúrát hoztam létre,
mellyel a nagyszámú jelöltek is hatékonyan kezelhetők. A létrehozott struktúra
(State Machine-Tree, SM-Tree) vizsgálatával meghatároztam annak hatékony
kezelési módját. Az algoritmus további előnye, hogy a szintenként haladó elvet
követve memóriaigénye független a tranzakciók számától.

Az algoritmus kidolgozása előtt beláttam, hogy a szintenként haladó módszerek
hátránya a szekvenciák számlálóinak kezelésében mutatkozik meg. Egyrészt a hash-fa
nem veszi figyelembe a jelöltekben a szinteket. Így ha az algoritmus eljut egy jelöltig, az
nem jelenti biztosan azt, hogy a jelölt benne van az adott tranzakcióban, ezért egy újabb
vizsgálat szükséges. Érdemes ezért olyan struktúrát kialakítani, ahol a jelölthöz való el-
jutás egyúttal a jelölt tartalmazását is jelenti. Másrészt a hash-fát rekurzívan kell bejárni,
hogy minden egyes potenciális jelölthöz eljussunk. Ennek során a bemeneti tranzakció
elemeit számos alkalommal fel kell dolgozni, ami a hatékonyság rovására mehet.

Célom egy olyan módszer kialakítása volt, ami ezen hátrányokat kiküszöböli. Az új
módszer lényege, hogy a szekvenciák felismerésére minden egyes jelölthöz egy determinisz-
tikus véges automatát épít fel. Ehhez a szekvenciákat karaktersorozatként reprezentáltam,
ahol a szinteket elválasztó karakter a {−}.

3.9. Definíció. Egy determinisztikus véges automata leírható egy ötössel : (Q,Σ,δ,q0,F ),
ami az alábbiakat tartalmazza:

– az állapotok véges halmaza (Q),

– egy véges halmaz, amit az alfabetának hívunk (Σ),

– a mozgási szabályok (δ : Q × Σ → Q),

– a kiinduló állapot (q0 ∈ Q),
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– az elfogadó állapotok halmaza (F ⊂ Q).

Legyen MDFS egy véges automata, MDFS = (Q,Σ,δ,q0,F ), és X = x1x2 . . . xn egy sztring,
melynek elemei az alfabetából Σ vannak. MDFS automata elfogadja az X bemenetet, ha
létezik állapotok egy sorozata Q-ban, r0, r1, . . . , rn az alábbi feltételeknek megfelelően:

– r0 = q0,

– ri+1 = δ(ri, κj) minden i = 0, . . . , n−1, j = i, . . . , s−1

– rn ∈ F .

3.10. Definíció. Legyen C=c0, c1, . . . , cs egy k-jelölt szekvencia sztring reprezentációja,
ahol s+1 a C sztring hosszával egyenlő. A C jelölt szekvencia elfogadására létrehozott
determinisztikus véges automata szabályait a 3.10. és 3.11. egyenletek és az 1. táblázat
adja meg, ahol Qi (Qi ∈ Q, i = 0 . . . s+1) jelöli a gép állapotait, és Σ\ci jelöli az összes
lehetséges bemeneti karaktert, kivéve ci-t.

Q0 = q0 (3.10)

Qs+1 ∈ F (3.11)

1. táblázat. A C=c0, c1, . . . , cs jelölt szekvenciát elfogadó véges automata mozgási
szabályai.

Bemeneti elem Mozgási szabály
c0 ∈ Σ\{−} δ(Q0, c0) = Q1

δ(Q0, Σ\c0) = Q0

ci ∈ Σ\{−} δ(Qi, ci) = Qi+1, i = 1 . . . s

δ(Qi, Σ\{ci,−}) = Qi

δ(Qi, {−}) = Qp ahol
Qp = max

j<i
{δ(Qj−1, {−}) = Qj, q0}

ci = {−} δ(Qi, ci) = Qi+1, i = 1 . . . s

δ(Qi, Σ\ci) = Qi

3.11. Állítás. A 3.10. definíció alapján az C jelölt szekvenciához készített determinisz-
tikus véges automata akkor és csak akkor fogadja el a κ bemenetét, ha a κ tartalmazza
C-t.

Kidolgoztam egy módszert a jelölt szekvenciák automatáinak hatékony kezelésére,
melyben az egyes automatákat összefűzöm, hogy a közös állapotokat együtt lehessen ke-
zelni. Az ezzel a módszerrel történő időnyereség méréssel igazolható. Az így kialakuló
SM-Tree struktúra használatával a tranzakció elemeinek egyszeri beolvasása után azok-
nak a jelölteknek a számlálója kerül növelésre, amiket az adott tranzakció tartalmazott.
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3.12. Definíció. Legyen adott két determinisztikus véges automata MDFS1
=

(Q1, Σ, δ1, q10
, F1) és MDFS2

= (Q2, Σ, δ2, q20
, F2), amiket a 3.10 definíció alapján hoztunk

létre. A két automata MDFS1
és MDFS2

összefűzésével egy új struktúra jön létre, melynek
neve State Machine-Tree (SM-Tree), amit a következőképpen definiálunk: MSMTree3

=
MDFS1

./ MDFS2
= (Q3, Σ, δ3, q30

, F3) Az SM-Tree és a véges állapotú automata közötti
egyetlen alapvető különbség a mozgási szabályokban található, nevezetesen, hogy az SM-
Tree esetén egyszerre több aktív állapot is létezhet. Az SM-Tree mozgási szabálya a követ-
kezőképpen kerül definiálásra: δ : Q×Σ → Q2.

Két véges automatát a következő szabályok alapján kell összefűzni, hogy SM-Tree
struktúrát kapjunk. Jelölje l1 és l2 a két véges automata, MDFS1

és MDFS2
állapotainak

a számát. Az SM-Tree állapotainak a száma legyen l3. Jelölje r azon állapotok számát,
amelyek ekvivalensek a két véges automatában. Ekkor az eredményül kapott SM-Tree
állapotainak a számát a következő képlettel számíthatjuk ki:

l3 = l1 + l2−r−1. (3.12)

Az SM-Tree állapotait a két véges automata állapotaiból származtatjuk.

Q3i
=

{

Q1i
ha 0 ≤ i < l1

Q2i−r−2
ha l1 < i ≤ l3

(3.13)

Az SM-Tree elfogadó állapotainak a halmaza megegyezik az összefűzött gépek elfogadó
állapotainak az uniójával. (3.14. egyenlet). Mivel minden összefűzött automata kiindulási
állapota ekvivalens, így ez közös lesz az SM-Tree-ben. (3.15. egyenlet).

F3 = F1∪F2 (3.14)

q30
= q20

= q10
(3.15)

A mozgási szabályok a következők szerint alakulnak (3.16. képlet).

δ(Q3i
, ci) =







































Q1i+1
ha i 6= r

{Q3i
, Q3i+1

} ha i = r és δ(Q1i
, ci) = Q1i+1

{Q3i
, Q3l1+1

} ha i = r és δ(Q2i
, ci) = Q2i+1

{Q3i+1
, Q3j

} ha i = r és ci = {−} és δ(Q1i
, {−}) > Q1i

és
Q3j

= maxp<j{δ(Q3p−1
, {−}) = Q3p

, q30
}

{Q3l1+1
, Q3j

} ha i = r és ci = {−} és δ(Q2i
, {−}) > Q1i

és
Q3j

= maxp<j{δ(Q3p−1
, {−}) = Q3p

, q30
}

(3.16)

Mivel az SM-Tree struktúrát azért hoztuk létre, hogy a bemenet egyszeri elolvasásával
az összes olyan jelölt számlálója nőjön, amely jelölteket a bemenet tartalmazza, így az
automatának nem csak egy aktív állapota lehet egyszerre, hanem több is. Ezen aktív
állapotok karbantartására tokeneket használok, amelyek az aktív állapotokat jelölik.

3.13. Állítás. Az azonos méretű jelöltek támogatottságának meghatározása céljából létre-
hozott SM-Tree struktúra akkor és csak akkor növeli egy jelöltnek a számlálóját, ha a jelöl-
tet a bemenet tartalmazza. Továbbá az SM-Tree azoknak, és csak azoknak a jelölteknek a
számlálóját növeli, amely jelölteket a bemenet tartalmazza. A támogatottság meghatározása
céljából a jelölt elemeit pontosan egyszer kell beolvasni szintenként.
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A tokenek hatékony kezelésének érdekében néhány megfigyelést tettem az SM-Tree
állapotaira. Megvizsgáltam az SM-Tree állapotait, és feltűnt, hogy a különböző állapotokat
két nagy osztályba sorolhatjuk, melyeket külön tudunk kezelni.

3.14. Definíció. Az SM-Tree állapotát fix állapotnak nevezzük, ha az a kiinduló állapot,
vagy egy olyan állapot, ami közvetlen egy mínusz jelet tartalmazó átmenet után van.

A fix állapotok a nevüket onnan kapták, hogy abban az esetben, ha egy token egy fix
állapotra került, onnan nem fog többet elmozdulni. Ennek oka, hogy nincsen visszafelé
mutató átmenet az ilyen típusú állapotokból. A fix állapotok egy további tulajdonsága,
hogy minden visszamutató átmenet fix állapotba mutat.

3.15. Definíció. Az SM-Tree egy állapotát átmeneti állapotnak nevezzük, ha nem fix
állapot.

3.16. Állítás. A fix állapotok száma csak nőhet a bemenet feldolgozása során, míg az
átmeneti állapotok száma csökkenhet is, de csökkenés esetén az összes átmeneti állapot
egyszerre törölhető.

3.17. Következmény. A fix és az átmeneti állapotok listáját fix méretű tömbökkel lehet
implementálni. A tömbök méretének felső korlátot ad az SM-Tree állapotainak a száma.

III. Tézis

Gyakori részfa bányászat

[5][18][22][23][25][27]

A valós alkalmazások esetén az információ nem mindig tárolható az eddig megismert
tranzakciós formában. Számos esetben komplexebb struktúrák szolgálnak az adatok
tárolására. Ilyen struktúra lehet a gráf, vagy annak egy alesete a fa. A harmadik tézisben
a gyakori részfák bányászatának egy problémájával foglalkozom, a részfa tartalmazással.

Módszert dolgoztam ki jelölt részfák támogatottságának hatékony meg-
határozására. A módszer lényege, hogy veremautomata segítségével határozza
meg, hogy egy részfát tartalmazza-e a bemeneti fa. Ehhez a fákat karakter
sorozatként kell ábrázolni. A jelöltek hatékony kezelése érdekében bevezet-
tem az automatákra az összefűzés operátort. Az így kialakult PushDown-Tree
(PD-Tree) struktúra lehetőséget ad arra, hogy egyszerre az összes jelölt támo-
gatottságát határozzuk meg. Fontos tulajdonsága és nagy előnye a PD-Tree
struktúrának, hogy egy verem segítségével oldja meg a feladatot, és nem kell
annyi vermet használnia, ahány jelölt alapján készült el a fa. Mérésekkel iga-
zoltam az időbeli nyereséget, ami az automaták összefűzésével nyerhető.

3.18. Definíció. Egy veremautomata egy olyan véges automata, amit kiegészítünk egy
elméletileg végtelen nagyságú memóriával, amit veremnek hívunk. A veremautomata egy
hetessel írható le: MPDA(Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F )

– az állapotok véges halmaza, Q,

– a bemeneti alfabeta, Σ,

– a verem szimbólumok halmaza, Γ,
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– a mozgási szabályok, δ(Q×(Σ∪ε)×Γ → Q×Γk), ahol ε az üres szimbólumot jelöli,

– a kiindulási állapot, q0 ∈ Q,

– a verem alját jelölő szimbólum, Z0 ∈ Γ,

– az elfogadó állapotok halmaza, F ⊂ Q.

A tézis alapgondolata, hogy veremautomata segítségével határozza meg, hogy egy je-
lölt fát tartalmazza-e a bemenetként megadott fa. Ennek a módszernek a használatával
olyan módon határozható meg egy jelölt támogatottsága, hogy a bemeneti fa elemeit
pontosan egyszer dolgozzuk fel. Hasonlóan a gyakori szekvenciák bányászatához, a részfa
keresés esetén is javaslok egy módszert, nevezetesen a különböző veremautomaták össze-
fűzését, amivel a különböző jelöltek tartalmazási kérdését egyszerre lehet megoldani, és
egy tranzakció feldolgozásának a végén azon jelöltek számlálója lesz eggyel megnövelve,
amelyeket az adott tranzakció tartalmazott.

A veremautomatával történő megoldás érdekében a fákat egy sztringként repre-
zentálom. Legyen egy fa sztring alakja τ , amit üres sztringként hozunk létre. Ezek után
preorder módon bejárjuk a fát, és minden egyes csomópont címkéjét hozzáfűzzük az ed-
digi címke végére. Olyan esetben, amikor a bejárás során eggyel magasabb szintre kell
lépni, a sztring végére egy mínusz jelet {−} fűzünk. Természetesen itt feltételezzük, hogy
a mínusz jel nem része a fa címkéit tartalmazó halmaznak. Az algoritmus akkor ér véget,
amikor az utolsó csomópontot is bejártuk a fában, ami azt jelenti, hogy az utolsó csomó-
ponttól a gyökérig történő lépéseket már nem tesszük meg. A veremautomata elkészítésé-
nek szabályait a 3. táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő jelölések magyarázata
a 2. táblázatban található.

2. táblázat. A szabályokban szereplő jelölések és magyarázataik

Jelölés Jelentés
λ A fa címkéinek halmaza
Σ = λ∪{−} Az automata alfabetája.
Γ = λ∪Z0∪〈λ, i〉 A veremszimbólumok,

ahol 〈λ, i〉 egy struktúrát jelöl,
melyben egy szimbólum
és egy állapot sorszáma vesz részt

τ = {τ0, τ1, . . . , τk−1} A jelölt fa sztring reprezentációja
ahol τi az i−dik karaktert jelöli τi-ban.

Q = {q0j0 , q1j1 , . . . , qkjk
} Az automata állapotai

ahol ji a csomópont szintszámát jelöli a fában
amely csomóponthoz az állapot létrejött.

∗ Bármilyen szimbólum.

3.19. Állítás. Legyen π1 és π2 két fa, melynek sztring reprezentációja sorra τ és κ.
A 3. táblázat alapján a τ elfogadására készített veremautomata akkor és csak akkor fogadja
el a κ bemenetét, ha π1 beágyazott részfája π2-nek.
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3. táblázat. A jelölt fa tartalmazásának vizsgálatára létrehozandó veremautomata
létrehozásának szabályai

Bemeneti karakter Mozgási szabály
τ0 ∈ λ (q00, τ0, ∗) → (q11, 〈τ0,0〉 ∗)

(q00, {λ\τ0}, ∗) → (q00, {λ\τ0}∗)
(q00,−, ∗) → (q00, ε)

τi ∈ λ (qij, τi, ∗) → (qi+1j+1, 〈τi, i〉 ∗)
(qij, {λ\τi}, ∗) → (qij, {λ\τi}∗)
(qij,−, 〈τp, p〉) → (qpj−1, ε)
ahol qpj−1 = maxk<j(qkj−1)
(qij,−, λ\ 〈τp, p〉) → (qij, ε)
ahol qpj−1 = maxk<j(qkj−1)

τi = {−} (qij,−, ∗) → (qi+1j+1, ε)
(qij, {λ\−}, ∗) → (qij, {λ\−}ε)

A jelölt fák támogatottságának hatékony meghatározása érdekében a szekvencia
bányászatnál látottakhoz hasonlóan a veremautomatákat is össze lehet fűzni. Lényeges
kitétel ennél a lépésnél, hogy a vermek száma a jelöltek számához képest konstans legyen.
Harmadik tézisemben bemutatom, hogyan lehet a veremautomatákat összefűzni olyan
módon, hogy a keletkezett struktúra csak egyetlen vermet használjon.

3.20. Definíció. Legyen adott a 3. táblázatban szereplő szabályok alapján két
jelölt fára létrehozott két veremautomata: MPDA1

(Q1, Σ1, Γ1, δ1, q01
, Z01

, F1) és
MPDA2

(Q2, Σ2, Γ2, δ2, q02
, Z02

, F2). Az összefűzés operátor a két veremautomatán egy
ún. Pushdown Automaton-Tree (PD-Tree) struktúrát eredményez, azaz MPDTree3

=
MPDA1

./ MPDA2
= (Q3, Σ3, Γ3, δ3, q03

, Z03
, F3), ahol

– Q3 = Q1∪Q2

– Σ3 = Σ1 = Σ2

– Γ3 = kiterjesztett Γ1, azaz Γ3 = Z0∪λ∪
〈

λ, {qi1 , qi2 , . . . , qip}
〉

,
ahol

〈

λ, {qi1 , qi2 , . . . , qip}
〉

egy struktúra, ami egy címkét tartalmaz, és az állapotok
sorozatát, amelyekből a címke hatására az automata továbblép.

– δ3(Q3×(Σ3∪ε)×Γ3 → Q2×Γk)

– q03
= q01

= q02

– Z03
= Z01

= Z01

– F3 = F1∪F2

3.21. Állítás. A jelölt fák támogatottságának meghatározása céljából létrehozott PD-Tree
struktúra egy jelölt számlálóját akkor és csak akkor növeli, ha a jelölt a bemenet beágyazott
részfája. Továbbá azoknak, és csakis azoknak a jelölteknek a számlálóját növeli, amelyek a
bemenet részfái. Ennek érdekében a bemenet karaktereit pontosan egyszer kell feldolgozni.
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Mérésekkel igazoltam, hogy az összefűzött automaták kezelése gyorsabb mint a
különálló automaták kezelése. Bemutattam, hogy az összefűzött esetben nagyságrendekkel
kevesebb állapotot kell megvizsgálni, mint a különálló automaták esetében. A gyorsulás
főleg nagy számú jelölt esetén jelentős.

4. A gyakorlati alkalmazás lehetőségei

A gyakori minták keresése igen sok alkalmazás alapja. A gyakori elemhalmazok keresése
adja az alapját az asszociációs szabály bányászatnak, de része lehet klaszterező algo-
ritmusoknak és epizódkutató módszereknek valamint a gyakori minták önmagukban is
hasznosíthatóak.

A gyakori szekvenciák egyik felhasználási területe a kémia és az orvostudomány, ahol
DNS minták analizálására, vagy különböző betegségek együttes és egymás után előfor-
duló tüneteinek feltárására használhatják. Szintén elterjedten használatos hálózati rend-
szerekben, ahol az egymás után fellépő különböző jelenségek közötti összefüggések időbeli
viselkedéséről adnak információt.

A gráf adatbányászatot szintén használják a kémiai kutatások során, hiszen segítségé-
vel vegyületek és egyéb kémiai komponensek strukturális felépítésének vizsgálata
valósítható meg. Szintén használatos Weblapok struktúrájának vizsgálatára.

A disszertációmban ismertetett esettanulmány olyan rendszert mutat be, ahol a három
bemutatott problémafelvetés mindegyike értelmezhető, és gyakorlati szempontból hasznos
eredményre vezet. Az esettanulmány egy portál Weblapjainak a felhasználók által történő
bejárását tartalmazó napló fájl (Web usage log) bányászatát mutatja be, ahol mind a
gyakran együtt látogatott lapok, mind ezek szekvenciái hasznos információt nyújtanak
a portál strukturális átdolgozásához, illetve a reklámszakértők munkájához. A Weblapok
bejárását nem csak szekvenciaként lehet vizsgálni, hanem az előremutató navigálások egy
fa struktúraként tekinthető, melyben gyakran látogatott részfák kereshetők.
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