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Резюме: Data Mining е процес на откриване на скрити закономерности в големи 
масиви от данни [11]. Някои основни техники са дърво на решенията, асоциативни 
правила, невронни мрежи, клъстерен анализ. В статията e моделиран процеса на 
изграждане на асоциативни правила. За целта е използван апарата на обобщените 
мрежи. Конструираният модел описва стандартните стъпки, през които трябва да 
преминат транзакциите, за да могат да се генерират асоциативни правила. 
Ключови думи: Обобщена мрежа, Асоциативен анализ, Извличане на знания, База 
данни. 
 
 
1. Въведение 
 
Data Mining изучава складираната информация, която се натрупва в базите данни, с 
цел извличане на скрити връзки и закономерности между отделните елементи. За 
целта се използват различни техники. Една от тях е асоциативният анализ. Той пред-
ставлява data mining техника на обучение без наблюдение. Входната информация е 
записана във вид на транзакции и най-често е в релационна база данни или хранилище 
[5]. Асоциативният анализ изследва скритите зависимости между елементите. Чрез 
определени критерии се намират съответните елементи, които служат за генериране 
на правила. С негова помощ може да се предвиди последователността на предстоящи 
действия на базата на направените предходни такива. Затова често е използван за 
анализиране на пазарната кошница. Основавайки се на направените продажби, могат 
да се намерят най-често купуваните артикули и да се предвидят предстоящите 
покупки. Асоциативните правила се създават във вида if X then Y, т.е ако има един взет 
елемент, то следва да се вземе и друг. Поради големите масиви от данни са 
необходими ефективни алгоритми, които да направят най-качествените правила за 
възможно най-малко време. Част от алгоритмите, използвани за асоциативен анализ 
са: A priori, Sampling (взeмане на проби), Partitioning (разделяне), както и алгоритми 
за паралелна и разпределена обработка [4]. 
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Области, в които се използва асоциативния анализ, са биоинформатика, меди-
цинска диагностика, Web и Text Mining, анализ на пазарната кошница, маркетинг и 
други [8, 5]. 

2. Обобщена мрежа на процеса по създаване 
на асоциативни правила 

Теорията на обобщените мрежи е описана в [1, 2, 3]. Чрез тях е моделиран процесът 
на извличане на скрити закономерности [9], както и прилагането на Data Mining 
техники [7]. Създаден е обобщеномрежов модел на възможностите за интегриране на 
Data Mining методи с електронното обучение [10]. ОМ модел, описващ процеса на 
създаване на асоциативни правила чрез т. нар. A priori алгоритъм [5] е показан на 
Фиг. 1. Ако едно множество от събития е такова, че елементите му настъпват често, 
т.е., достатъчно много пъти, то ще го наричаме ч-множество (frequent set), а неговите 
елементи – ч-елементи (frequent elements). Тази способност на A priori алгоритъма 
води до намаляване в голяма степен обема на транзакции за претърсване. Когато 
даден елемент съответства на събитие, което настъпва рядко, т.е. малко на брой пъти, 
ще го наричаме р-елемент. 

Създаването на асоциативните правила чрез A priori алгоритъма може да се опише 
като двуетапен процес:  

1) намиране на ч-множества от елементи по зададена честота за транзакциите; 
2) от откритите ч-множества се създават асоциативни правила, които трябва да 

отговарят на зададена подкрепа (support) и доверие (confidence) [5, 8]. 
Всяко асоциативно правило е във формата YX ⇒ , където X и Y са набор от 

елементи. Това правило ще има подкрепа, равна на процента от елементите, които 
включват всички елементи в X и Y, т.е 
 

броят на транзакциите, съдържащи X и Y =∩ )( YXP  броят на транзакциите 
 

Доверието ще се равнява на процента от сделките, които съдържат X, но също ще 
съдържат и Y, т.е.  

)(
)()|(

XP
YXPYXP ∩

=
, 

вж [4, 5, 10]. 
Входната информация се натрупва в база данни. Към мрежата се подават тран-

закции. Практически са необходими най-малко 100 записа. За намиране на единич-
ните ч-елементи транзакциите се записват в бинарен или транзакционен формат. В 
случая е използван бинарен формат, като за име на колоната в таблицата се записват 
последователно всички заемани елементи, а за редовете се задава номерът на 
транзакцията. Там, където елементът е взет, се поставя единица, в противен случай – 
нула. За съставяне на двуелементни множества първият елемент се групира с втория, 
след това с третия и т.н., като този процес се повтаря, докато се създадат всички 
възможни двойни комбинации. 



75 

 

Фигура 1. ОМ, описващa процеса по създаване на асоциативни правила  
чрез A priori алгоритъм 
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Обобщената мрежа има 15 прехода и 47 позиции. Преходите описват следните 
процеси: 
• Z1 – „постъпване на транзакции от база данни или хранилище“, 
• Z2 – „преобразуване на постъпилите транзакции в подходящ формат за намиране на 

единични ч-елементи (в табличен формат)“, 
• Z3 – „генериране на единични ч-елементи “, 
• Z4 – „задаване на честота за множествата“, 
• Z5 – „създаване на всички възможни кандидати от двуелементни комбинации от 

всички елементи“, 
• Z6 – „намиране на двуелементни ч-множества“, 
• Z7 – „създаване на кандидат – триелементни множества“, 
• Z8 –„разделяне на всяко триелементно множество на три двуелементни“, 
• Z9 – „провeряване на честотата на всички три двуелементни множества от едно 

триелементно (окастряне) “, 
• Z10 – „генериране на асоциативни правила“, 
• Z11 – „изчисляване на подкрепата за асоциативните правила“, 
• Z12 – „задаване на минимален праг на подкрепа за асоциативните правила“, 
• Z13 – „изчисляване на доверието на асоциативните правила“, 
• Z14 – „задаване на минимален праг на доверие за асоциативните правила“, 
• Z15 – „записване на крайни (силни) асоциативни правила, удовлетворяващи мини-

малните критерии за подкрепа и доверие“. 
 

 Първоначално в обобщената мрежа има α1-ядро с характеристика „База данни“ в 
позиция L4. То ще стои там по време на работата на обобщената мрежа, като в опреде-
лени времеви моменти може да генерира нови α-ядра, които ще се придвижват до 
преходите Z2 и Z5, преминавайки през прехода Z1. 

 
През позиция L1 на преход Z1 обобщената мрежа постъпва ядро с характеристика 

„транзакции“. Преходът има следния вид: 

Z1 = 〈{L1, L4}, {L2, L3, L4}, R1, ∨(L1, L4)〉, 
където:  

,

3,42,44

1

432

1

truewwL
truefalsefalseL
LLL

R =  

където:  
• w4,2 = „определени са транзакции за създаване на единични елементи“; 
• w4,2 = „определени са транзакции за създаване на двуелементни множества“. 

Ядрото, постъпващо от позиция L1 в позиция L4, не получава нова характеристика. 
Ядрото в позиция L4 генерира две нови ядра, които постъпват в позиции L2 и L3 с 

характеристики, съответно: „транзакции за създаване на единични елементи“ в пози-
ция L2 и „транзакции за създаване на двуелементни множества“ в позиция L3 . 

През позиция L5 в мрежата постъпва ядро с характеристика „формат за транзак-
ции“.  
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Преход Z2 има следния вид: 

Z2 = 〈{L5, L2, L7}, {L6, L7}, R2, ∨(∧(L2, L5), L7)〉, 
където: 

,

7,76,77

2

5

76

2

wwL
truefalseL
truefalseL
LL

R =
 

където: 
• w7,6 = „обработени са транзакции във формат“; 
• w7,7 = ¬w7,6. 

Ядрата, постъпващи в позиция L7 (от позиции L2 и L5), не получават нови характе-
ристики. 

Ядрата в позиция L6 получават характеристика „транзакции във формат“. 
 
Преходът Z3 има вида: 

Z3 = 〈{L6, L12, L10}, {L8, L9, L10}, R3, ∨(∧(L6, L12) , L10)〉, 
където: 

,

10,109,108,1010

12

6

1098

3

wwwL
truefalsefalseL
truefalsefalseL
LLL

R =
 

където предикатите имат стойности: 
• w10,8 = „определен е единичен ч-елемент“;  
• w10,9 = „определен e единичен р-елемент“; 
• w10,10 = ¬(w10,8 ∧ w10,9). 

Ядрата, влизащи в позиции L8 и L9, получават характеристики „единични ч-еле-
менти“ в позиция L8 и „единични р-елементи“ в позиция L9. Ядрата, постъпили в 
позиция L10 (от позиции L6 и L12), не получават нови характеристики. 

 
През позиция L11 на прехода Z4 в мрежата влиза ядро с характеристика „честота на 

транзакции“. Преходът има следния вид: 

Z4 = 〈{L11, L14}, {L12, L13, L14}, R4, ∨(L11, L14)〉, 
където: 

,

14,1413,1412,1414

11

141312

4

wwwL
truefalsefalseL
LLL

R =  

където: 
• w14,12 = „определена е честота за единични елементи“; 
• w14,13 = „определена е честота за двуелементни множества“; 
• w14,14 = ¬(w14,12 ∧ w14,13) 
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Ядрата, постъпващи в позиция L14 (от позиция L11), не получават нова характе-
ристика. 

Ядрото от позиция L11 се разцепва на две нови ядра, които постъпват в позиции L12 
и L13 с характеристики „честота за създаване на единични елементи“ в позиция L12 и 
„честота за образуване на двуелементни ч-множества“ в позиция L13. 

 
Преходът Z5 има следния вид: 

Z5 = 〈{L3, L16}, {L15, L16}, R5, ∨(L3, L16)〉, 
където: 

,

16,1615,1616

3

1615

5

wwL
truefalseL
LL

R =  

където: 
• w16,15 = „създадено е двуелементно множество“; 
• w16,16 = ¬w16,15. 

Ядрата, влизащи в позиция L15, получават характеристика „двуелементно мно-
жество“. Ядрата, постъпващи от позиция L16, не получават нова характеристика. 

Преход Z6 има вида: 
Z6 = 〈{L15, L13 , L21}, {L17, L18, L19, L20, L21}, R6, ∨(∧(L15, L13), L21)〉, 

където: 

,

21,2120,2119,2118,2117,2121

13

15

2120191817

6

wwwwwL
truefalsefalsefalsefalseL
truefalsefalsefalsefalseL
LLLLL

R =
 

където: 
• w21,17 = „има готово двуелементно ч-множество за съставяне на триелементно“; 
• w21,18 = „налично е двуелементно ч-множество за проверка при окастрянето на три-

елементно“; 
• w21,19 = „налично е двуелементно ч-множество за съставяне на асоциативно прави-

ло“; 
• w21,20 = „има двуелементно р-множество“; 
• w21,21 = ¬(w21,17 ∧ w21,18 ∧ w21,19 ∧ w21,20). 

Ядрата, постъпващи в позиции L17 и L18, получават характеристики съответно „дву-
елементно ч-множество за съставяне на триелементно“ в L17 и „двуелементно ч-мно-
жество за проверка при окастряне на триелементно “ в L18. 

Ядрата, постъпващи в позиции L19 и L20, получават следните характеристики: „дву-
елементно вножество за съставяне на асоциативно правило“ в позиция L19 и „двуеле-
ментно р-множество“ в позиция L20. 

Ядрата, постъпващи в позиция L21, не получават нова характеристика. 
 
Преходът Z7 има вида: 

Z7 = 〈{L17, L23}, {L22, L23}, R7, ∨(L17, L23)〉, 
където: 
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,

23,2322,2323

17

2322

7

wwL
truefalseL
LL

R =  

където:  
• w23,22 = „генерирано е триелементно множество“; 
• w23,23 = ¬w23,22. 

Ядрата, постъпващи в позиция L22, получават характеристика „триелементно мно-
жество“. Ядрата в позиция L23 (постъпващи от позиция L17) не променят своите харак-
теристики. 

 
Преходът Z8 се има следния вид: 

Z8 = 〈{L22, L25}, {L24, L25}, R8, ∨(L22, L25)〉, 
където: 

,

25,2524,2525

22

2524

8

wwL
truefalseL
LL

R =  

където предикатите има следните стойности:  
• w25,24 = „разделено е триелементно множество на три двуелементни“; 
• w25,25 = ¬w25,24. 

Ядрата, влизащи в позиция L24, получават характеристики „три двуелементни мно-
жества“. Ядрата, постъпващи в позиция L25, не получават нова характеристика. 

 
Преходът Z9 има вида: 

Z9 = 〈{L24, L18, L28}, {L26, L27, L28}, R9, ∨(∧(L24, L18), L28)〉, 
където: 

,

28,2827,2826,2828

18

24

282726

9

wwwL
truefalsefalseL
truefalsefalseL
LLL

R =
 

където: 
• w28,26 = „налично е триелементно ч-множество“; 
• w28,27 = „налично е триелементно р-множество “; 
• w28,28 = ¬(w28,26 ∧ w28,27). 

Ядрата, влизащи в позиции L26 и L27, получават характеристики „триелементно 
ч-множество“ в позиция L26 и „триелементно р-множество“ в позиция L27. Ядрата, 
постъпващи в позиция L28, не получават нова характеристика.  

 
Преходът Z10 има вида: 

Z10 = 〈{L26, L19, L31}, {L29, L30, L31}, R10, ∨(L26, L19, L31)〉, 
където: 
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,

31,3130,3129,3131

19

26

313029

10

wwwL
truefalsefalseL
truefalsefalseL
LLL

R =
 

където: 
• w31,29 = „има асоциативно правило за изчисляване на подкрепа“; 
• w31,30 = „има асоциативно правило за изчисляване на доверие“; 
• w31,31 = ¬(w31,29 ∧ w31,30). 

Ядрата, влизащи в позиции L29 и L30, получават характеристики съответно „асоциа-
тивни правила за изчисляване на подкрепа“ в позиция L29 и „асоциативни правила за 
изчисляване на доверие“ в позиция L30. 

Ядрата, постъпващи от позиция L26 с характеристика „триелементни ч-множества“ 
и от позиция L19 с характеристика „двуелементни ч-множества“, попадат в позиция L31 
и не променят характеристиките си. 

 

Преходът Z11 има вида: 

Z11 = 〈{L29, L44, L33},{L32, L33}, R11, ∨(L29, L44, L33)〉, 
където: 

,

33,3332,3333

44

29

3332

11

wwL
truefalseL
truefalseL
LL

R =
 

където: 
• w33,32 = „изчислeна е подкрепа за асоциативно правило"; 
• w33,33 = ¬w33,32. 

Ядрата, влизащи в позиция L32, получават характеристика „правила с изчислена 
подкрепа за сравняване с минимален праг на подкрепа“. Ядрата от позиции L29 и L44 
влизат в позиция L33 без да променят характеристиките си. 

 
Преходът Z12 има следния вид: 

Z12 = 〈{L36, L32, L41},{L38, L39, L40, L41}, R12, ∨(∧(L36, L32), L41)〉, 
където: 

,

41,4140,4139,4138,4141

32

36

41403938

12

wwwwL
truefalsefalsefalseL
truefalsefalsefalseL
LLLL

R =
 

където: 
• w41,38 = „налично е правило, удовлетворяващо минимален праг на подкрепа и преди 

това удовлетворило минимален праг на доверие“; 
• w41,39 = „налично е правило неудовлетворяващо минимален праг на подкрепа“; 
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• w41,40 = „налично е правило удовлетворяващо минимален праг на подкрепа, нужда-
ещо се от проверка за минимален праг на доверие“; 

• w41,41 = ¬(w41,38 ∧ w41,39 ∧ w41,40). 
Ядрата, влизащи в позиции L38, L39 и L40, получават характеристики съответно 

„асоциативно правило, удовлетворило минималния праг на подкрепа и минималния 
праг на доверие“ в позиция L38 , „асоциативно правило, неудовлетворило минималния 
праг на подкрепа“ в позиция L39 и „асоциативно правило, удовлетворило минималния 
праг на подкрепа, нуждаещо се от изчисляване на доверие“ в позиция L40. 

Ядрата, постъпващи в позиция L41 (от позиции L36 и L32), не променят своята 
характеристика. 

 
Преходът Z13 има следния вид: 

Z13 = 〈{L40, L30, L35},{L34, L35}, R13, ∨(L40, L30, L35)〉, 
където: 

,

35,3534,3535

30

40

3534

13

wwL
truefalseL
truefalseL
LL

R =
 

където: 
• w35,34 = „изчислено е доверие за асоциативно правило“; 
• w35,35 = ¬w35,34. 

Ядрата, постъпващи в позиция L34, получават характеристика „асоциативно пра-
вило с изчислено доверие за проверка с минимален праг на доверие“. 

Ядрата, влизащи в позиция L35 (от позиции L30 и L40), не променят своята харак-
теристика. 

През позиция L37 в обобщената мрежа постъпват ядра с характеристика „минима-
лен праг на доверие“.  

 
Преходът Z14 има вида: 

Z14= 〈{L37, L34, L45}, {L42, L43, L44, L45}, R14, ∨(∧(L37, L34), L45)〉, 
където: 

,
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където: 
• w45,42 = „налично е правило, неудовлетворяващо минимален праг на доверие“; 
• w45,43 = „налично е правило, удовлетворяващо минимален праг на доверие и преди 

това удовлетворило минимален праг на подкрепа“; 
• w45,44 = „налично е правило, удовлетворяващо минимален праг на доверие, нуждае-

що се от проверка за минимален праг на подкрепа“; 
• w45,45 = ¬(w45,42 ∧ w45,43 ∧ w45,44). 
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Ядрата, влизащи в позиции L42, L43 и L44, получават характеристики, съответно, 
„асоциативно правило, неудовлетворяващо минимален праг на доверие“ в позиция L42, 
„асоциативно правило, удовлетворило минимален праг на доверие за генериране на 
силно асоциативно правило“ в позиция L43 и „асоциативно правило, удовлетворило 
минимален праг на доверие, за изчисляване на подкрепа“ в позиция L44. 

Ядрата, постъпващи в позиция L45 (постъпващи от позиции L34 и L37), не променят 
своята характеристика. 

 
Преход Z15 има вида: 

Z15 = 〈{L43, L38, L47},{L46, L47}, R15, ∨(L43, L38, L47)〉, 
където: 

,
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където: 
• w47,46 = „налично е крайно (или силно) асоциативно правило“; 
• w47,47 = ¬w47,46. 

Ядрата, постъпващи в позиция L46, получават характеристика „силно асоциативно 
правило“. Ядрата в позиция L47 (постъпващи от позиции L43 и L38), не променят своите 
характеристики. 

3. Заключение 

В статията e проучен и моделиран процеса на изграждане на асоциативни правила 
чрез т.нар. алгоритъм A priori. За съставянето на модела е използван апаратът на 
обобщените мрежи. Асоциативните правила се използват за изследване на скритите 
зависимости между елементите в големи обеми данни. Едно от основните им 
приложения е в изследването на потребителското поведение. С тяхна помощ могат да 
бъдат предвидени бъдещи ч-елементи след проучване на предходни такива. 

Обобщеномрежовият модел описва стандартните стъпки от процеса на съставяне 
на асоциативни правила, като към него впоследствие може да бъде добавен праг на 
насищане, посочващ състоянието, в което един ч-елемент ще бъде заменен с друг, 
който в миналото е бил многократно предпочитан. Към процеса е възможно да бъде 
добавен и заместващ ч-елемент на липсващ такъв, който е бил първоначално търсен. 
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