
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS số 157 (10-2013)

THUẬT TOÁN SONG SONG XÂY DỰNG CÂY MẪU
PHỔ BIẾN TRÊN MÔ HÌNH BỘ NHỚ CHIA SẺ

Nguyễn Mạnh Hùng1, Hà Thị Hiền2

Tóm tắt

Trong các thuật toán khai phá luật kết hợp, khai phá các mẫu phổ biến là bước rất quan trọng.
Chúng ta có thể chia các thuật toán khai phá luật kết hợp hiện nay thành hai loại: loại thứ nhất, sử
dụng nguyên lý Apriori để sinh mẫu phổ biến và loại thứ hai, sử dụng cây mẫu phổ biến để tạo
mẫu phổ biến. Khai phá mẫu phổ biến sử dụng cây mẫu phổ biến có ưu điểm hơn do không phải
duyệt cơ sở dữ liệu nhiều lần và không phải sinh các mẫu ứng viên. Trong bài báo này, chúng tôi
đề xuất giải thuật xây dựng cây mẫu phổ biến không phải sắp xếp giao dịch theo thứ tự bảng header
và giải thuật song song xây dựng cây mẫu phổ biến trên mô hình bộ nhớ chia sẻ sử dụng OpenMP.

Frequent patterns mining is a very important step in association rules mining algorithms. We can
divide the association rule mining algorithms into two categories: the first, use the Apriori principle
to generate frequent patterns and the second, use frequent pattern trees. The second method has a
better performance than the first one because of avoiding scanning the database multiple times and
generating candidate patterns. In this paper, we propose an algorithm to construct frequent pattern
tree (FP tree) without sorting transactions according to the order of the header table and a parallel
algorithm to construct FP tree on shared memory using OpenMP.

Từ khóa
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1. Giới thiệu

Khai phá mẫu phổ biến trong các cơ sở dữ liệu hướng giao dịch là bước rất quan trọng
trong các thuật toán khai phá dữ liệu, đặc biệt là khai phá luật kết hợp. Bài toán cơ bản trong
khai phá mẫu phổ biến là tìm ra số lần một mẫu xuất hiện trong cơ sở dữ liệu (CSDL). Các
thuật toán khai phá mẫu phổ biến thường sử dụng phương pháp tạo và kiểm tra theo nguyên
lý Apriori hoặc sử dụng phương pháp tăng trưởng mẫu (FP-growth).

Với phương pháp kiểu Apriori [1, 2, 3], ý tưởng chính dựa vào nguyên lý Apriori: Nếu
mẫu chiều dài k là mẫu phổ biến thì mọi mẫu con chiều dài k-1 đều là phổ biến. Tuy nhiên
phương pháp này tạo ra số lượng lớn các tập ứng viên và số lần quét CSDL tương ứng để
kiểm tra các tập ứng viên này có là phổ biến hay không. Ví dụ, với một CSDL chứa 50 hạng
mục thì có thể phải tạo ra 250 (khoảng 1015) tập ứng viên.

J. Han [4] đã đưa ra cấu trúc dữ liệu cây mẫu phổ biến (FP-tree) và phương pháp tăng
trưởng mẫu phổ biến (FP-growth) để khai phá mẫu phổ biến. Ưu điểm của cây mẫu phổ biến
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và thuật toán tăng trưởng mẫu là khả năng lưu trữ CSDL dưới dạng nén và khai phá mẫu
phổ biến không phải sinh tập ứng viên. Các thuật toán dựa trên cây mẫu phổ biến chỉ cần 2
lần duyệt CSDL, do vậy hiệu quả hơn thuật toán kiểu Apriori.

Đã có nhiều thuật toán được đề xuất dựa trên cấu trúc dữ liệu FP-tree và thuật toán FP-
growth [5, 6]. Tuy nhiên, ngay cả khi những thuật toán kiểu FP-tree thực hiện tốt hơn, thời
gian xử lý vẫn tăng đáng kể khi CSDL lớn. Nhiều kỹ thuật song song dựa trên bộ nhớ phân
tán và bộ nhớ chia sẻ đã được đưa ra. Tong Yongmu [7] đề xuất thuật toán CFPV (Construct
FP-Tree on VODCA) xây dựng cây mẫu phổ biến song song trên môi trường bộ nhớ phân
tán, Kun Ming Yu [8] đưa ra thuật toán khai phá mẫu phổ biến song song cân bằng tải trên
máy tính cụm sử dụng cấu trúc FP-tree và TIDset nhằm giảm chi phí trao đổi dữ liệu giữa
các bộ vi xử lý, Asif Javed [9] và Dehao Chen [10] đề xuất thuật toán song song khai phá
mẫu phổ biến trên mô hình bộ nhớ chia sẻ dựa trên việc phân hoạch cây mẫu phổ biến tới
các luồng xử lý khác nhau. Li Liu [11] đề xuất các kỹ thuật tối ưu khai phá mẫu trên môi
trường tính toán song song có nhiều bộ xử lý sử dụng bộ nhớ chia sẻ.

Các thuật toán khai phá mẫu phổ biến dựa trên cấu trúc FP-tree đều gồm 2 giai đoạn: Xây
dựng FP-tree và Khai phá mẫu phổ biến dựa trên cây. Hầu hết các thuật toán xây dựng cây
mẫu phổ biến đều gồm 2 bước: Bước 1 - Duyệt CSDL để tìm các phần tử phổ biến và sắp
xếp theo độ hỗ trợ giảm dần nhằm xây dựng bảng header; Bước 2 - duyệt CSDL lần 2, loại
bỏ các phần tử không phổ biến, sắp xếp theo thứ tự bảng header và chèn vào cây.

Ngoài đề xuất kỹ thuật xây dựng cây FP mà không phải sắp xếp lại các giao dịch theo
thứ tự bảng header, trong bài báo này, trên cơ sở phân tích những nhược điểm của kỹ thuật
lock-free dataset tiling trong [11], chúng tôi còn đề xuất thuật toán song song phân tải động
cho các tiến trình xử lý xây dựng cây FP trên mô hình bộ nhớ chia sẻ sử dụng OpenMP. Thử
nghiệm được tiến hành với dữ liệu sinh bởi công cụ tạo dữ liệu IBM Quest [12] cho thấy
thời gian xây dựng cây được cải thiện đáng kể.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần 2 giới thiệu các kiến thức liên quan.
Phần 3 cải tiến thuật toán xây dựng cây FP. Phần 4 đề xuất giải thuật song song xây dựng
cây FP trên mô hình bộ nhớ chia sẻ sử dụng OpenMP. Đánh giá thực nghiệm sẽ được đưa
ra trong phần 5 và phần 6 kết luận các kết quả chính của bài báo.

2. Các vấn đề liên quan

2.1. Định nghĩa bài toán

Gọi I = {i1, i2, . . . , im} là tập tất cả các hạng mục trong CSDL. Giao dịch T là tập các
hạng mục trong I và T⊆I, CSDL giao dịch DB là tập các giao dịch. DB = {T1, T2, . . . , Tn}.
Một giao dịch T gọi là hỗ trợ tập X nếu nó chứa tất cả các hạng mục trong X, nghĩa là
X ⊆ T . Ký hiệu support(X) là tỷ lệ phần trăm của các giao dịch hỗ trợ X trên tổng số các
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giao dịch trong D, nghĩa là:

Support(X) =
|{T ∈ D|X ⊆ T}|

|D|

X gọi là một mẫu phổ biến nếu support(X) ≥ ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu (minsup) cho trước
bởi người sử dụng.

Ngoài khái niệm độ hỗ trợ (support), người ta còn thường dùng một khái niệm tương đương
là số đếm độ hỗ trợ (support count). Số đếm độ hỗ trợ của một tập phần tử X chính bằng
số lượng giao dịch trong CSDL hỗ trợ tập phần tử X. Khi đó, tập phần tử X là một mẫu
phổ biến nếu số đếm độ hỗ trợ của X – SupCount(X) ≥ ngưỡng số đếm độ hỗ trợ tối thiểu
(minSupCount) cho trước bởi người sử dụng.

2.2. Cấu trúc cây FP và giải thuật xây dựng cây FP

Cây FP là một cấu trúc dữ liệu biểu diễn những thông tin cần thiết cho việc khai phá mẫu
phổ biến. Nó bao gồm một nút gốc với nhãn là null và các nút con chứa tên phần tử, số lần
xuất hiện và nút link. Thuật toán xây dựng cây FP: Duyệt CSDL lần 1 để tìm các tập một
phần tử phổ biến và sắp xếp chúng theo thứ tự độ hỗ trợ giảm dần thành bảng header. Duyệt
CSDL lần 2, với từng giao dịch chúng ta loại bỏ các phần tử không phổ biến, sắp xếp các
phần tử còn lại theo thứ tự bảng header và chèn vào cây. Việc chèn mỗi giao dịch luôn xuất
phát từ nút gốc null, một nút mới được tạo ra khi nút con với tên phần tử tương ứng không
được tìm thấy, ngược lại, ta tăng số đếm của nút con lên 1.

3. Thuật toán xây dựng cây FP không phải sắp xếp lại giao dịch theo thứ
tự bảng Header

Ở lần thứ 2 duyệt CSDL, thay vì kiểm tra, lưu lại các phần tử phổ biến (các phần tử có
mặt trong bảng header) và sau đó sắp xếp lại thứ tự các phần tử như trong [4], chúng tôi
chuyển giao dịch về dạng véc-tơ bit có chiều dài bằng chiều dài bảng header và ý nghĩa
của các bít cũng tương ứng với các phần tử trong bảng header. Cụ thể, tran[i] = 1 nếu phần
tử thứ i của bảng header có mặt trong giao dịch, ngược lại tran[i] = 0. Như vậy, véc-tơ bit
không những chỉ chứa các phần tử phổ biến trong giao dịch, mà còn đảm bảo thứ tự xuất
hiện của các phần tử theo đúng như thứ tự trong bảng header. Ý tưởng được thực hiện như sau:

for( i = 0; i < len_of_headertable; i++)
tran[i] := 0;

for each item ite in giao dịch T {
ind := chỉ số của ite trong bảng header;
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if (ind >= 0)
tran[ind] := 1;

}

Ví dụ, xét CSDL giao dịch với minsup =3:

Bảng 1. CSDL giao dịch

Tid Giao dịch
1 b c e
2 a b d
3 c d e
4 a c g h
5 b e
6 a b e g

Sau lần quét thứ nhất ta có bảng header:

Bảng 2. Bảng header cho CSDL trong bảng 1

Item Supcount
b 4
e 4
a 3
c 3

Với bảng header này, ý nghĩa của các bít trong véc-tơ bit sẽ là: tran[0] tương ứng với phần
tử b có mặt trong giao dịch hay không, tran[1] tương ứng với phần tử e có mặt trong giao
dịch hay không, tran[2] tương ứng với phần tử a có mặt trong giao dịch hay không, tran[3]
tương ứng với phần tử c có mặt trong giao dịch hay không.

Sau khi quét CSDL lần 2 ta có các giao dịch tương ứng:

Bảng 3. CSDL giao dịch dạng véc-tơ bit

Tid Giao dịch
1 1 1 0 1
2 1 0 1 0
3 0 1 0 1
4 0 0 1 1
5 1 1 0 0
6 1 1 1 0

Thao tác chèn giao dịch vào cây FP thực hiện tương tự như trong [4], cụ thể như sau: ban
đầu, xuất phát từ nút gốc null, gọi i là bít đầu tiên trong véc-tơ bit thỏa mãn tran[i] = 1, tạo
một nút con mới nếu không có nút con có nhãn tương ứng với tên phần tử thứ i trong bảng
header, ngược lại, tăng số đếm của nút con tương ứng lên 1. Đi xuống nút con tương ứng và
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thực hiện tương tự để chèn các phần tử trong các bít tương ứng tiếp theo. Như vậy, việc biểu
diễn giao dịch dưới dạng véc-tơ bit không làm thay đổi cấu trúc cây cũng như thứ tự các nút
được chèn vào cây.

Đánh giá hiệu quả của thuật toán đề xuất: Giả sử kích thước của bảng header là m; mi

và fmi tương ứng là số lượng phần tử và số lượng phần tử phổ biến trong giao dịch Ti. Nói
cách khác, fmi là số lượng phần tử của tập con các phần tử trong Ti thỏa mãn điều kiện có
độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu, do đó ( fmi ≤ mi). Ngưỡng độ hỗ
trợ tối thiểu càng nhỏ thì fmi càng lớn và càng tiến sát đến mi. Độ phức tạp để chèn một
giao dịch vào cây FP của thuật toán đề xuất là O(mi×m +m), trong đó O(mi×m) để xác
định véc-tơ bit, O(m) thời gian duyệt véc-tơ bit chèn vào cây. Độ phức tạp để chèn một giao
dịch vào cây FP của thuật toán trong [4] là O(mi×m + fmi×log(fmi) + fmi), trong đó
O(mi×m) là thời gian để xác định các phần tử phổ biến trong giao dịch, O(fmi×log(fmi))
là thời gian để sắp xếp các phần tử phổ biến trong giao dịch và O(fmi) là thời gian chèn các
phần tử phổ biến trong giao dịch vào cây FP. Khi kích thước bảng header nhỏ và số lượng các
phần tử phổ biến trong các giao dịch lớn thì thuật toán đề xuất có hiệu quả cao hơn. Ngoài
phụ thuộc vào ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu, thì kích thước của bảng header còn phụ thuộc vào
số lượng các phần tử khác nhau trong CSDL và fmi còn phụ thuộc vào kích thước của các
giao dịch. Như vậy, thuật toán đề xuất sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu như số lượng phần tử khác
nhau trong CSDL nhỏ và kích thước trung bình của các giao dịch lớn.

4. Thuật toán song song xây dựng cây FP trên mô hình bộ nhớ chia sẻ sử
dụng OpenMP

Đã có nhiều thuật toán song song trên cả môi trường bộ nhớ phân tán và môi trường bộ
nhớ chia sẻ được đề xuất nhằm tăng cường cho giai đoạn xây dựng cây FP. Các thuật toán
song song trên môi trường bộ nhớ phân tán theo mô hình tính toán cụm hoặc tính toán lưới
như trong [7, 8] bị hạn chế do thời gian trao đổi dữ liệu giữa các bộ xử lý có thể lớn, trong
khi các thuật toán song song trên môi trường bộ nhớ chia sẻ [11] vừa khắc phục được nhược
điểm trên và vừa tận dụng được sức mạnh của các hệ thống tính toán song song đa bộ xử lý
đang phát triển rất mạnh hiện nay. Trong [11] các tác giả đề xuất kỹ thuật lock-free dataset
tiling làm cơ sở của thuật toán song song xây dựng cây FP như sau:

Chia các phần tử phổ biến thành 2 loại: hot item và cold item. Thông thường, chọn 16
phần tử có độ hỗ trợ lớn nhất làm hot items, các phần tử phổ biến còn lại là cold items.
Class_id của một giao dịch biểu diễn chuỗi bit của các hot items trong giao dịch này. Giải
thuật song song xây dựng cây FP được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Sau khi duyệt CSDL lần thứ nhất, chúng ta có được các phần tử phổ biến và sắp
xếp giảm dần theo độ hỗ trợ của chúng. Xác định 16 hot items, xây dựng hot sub-tree tương
ứng với 16 phần tử này. Tính toán class_id cho các giao dịch có chứa phần tử phổ biến và
tạo giao dịch mới có dạng <class_id, số lượng phần tử, danh sách các phần tử>, danh sách
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phần tử ở đây là các cold items đã được sắp xếp theo thứ tự bảng header.
Bước 2: Các giao dịch có cùng giá trị class_id được đánh lại thứ tự và sát nhập vào cùng

một tile.
Bước 3: Các giao dịch được chèn vào các hot sub-tree. Vì tất cả các tile độc lập với nhau,

nên mỗi luồng, thực hiện song song với các luồng khác, chèn các giao dịch trong một tile
vào sub-tree. Chú ý: trước khi chèn các giao dịch, để giảm thiểu sự mất cân bằng tải, chúng
ta sát nhập một số tile với nhau.

Từ đề xuất kỹ thuật lock-free dataset tiling trong [11], chúng ta có thể cài đặt bước 3 của
thuật toán song song xây dựng cây FP như trong bảng 2.

Hạn chế của lock-free dataset tiling là cần thời gian chi phí cho bước phân chia dữ liệu

Bảng 4. Thuật toán song song [11]

omp_set_num_threads(4);
#pragma omp parallel sections private(ntran, len, i) {
#pragma omp section { //(root1)

len = Tile1.size();
for(i = 0; i < len; i++) {

ntran = Tile1[i];
root1 = insertTree(root1, ntran);

}
}
#pragma omp section { //(root2)

len = Tile2.size();
for(i = 0; i < len; i++){

ntran = Tile2[i];
root2 = insertTree(root2, ntran);

}
}
#pragma omp section { //(root3)

len = Tile3.size();
for(i = 0; i < len; i++){

ntran = Tile3[i];
root3 = insertTree(root3, ntran);

}
}
#pragma omp section { //(root)

len = Tile4.size();
for(i = 0; i < len; i++){

ntran = Tile4[i];
root = insertTree(root, ntran);

}
}

}// end #pragma omp
//Tong hop vao goc chung

thành các tile và sự mất cân bằng trong quá trình chèn các giao dịch vào cây khi kích thước
giữa các tile chênh lệch lớn. Ngoài ra, một hạn chế nữa của lock-free dataset tiling là phải
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Hình 1. Các cây FP con cho CSDL trong bảng 1

dùng đến bộ đệm lưu trữ các tile và xây dựng tuần tự sub-tree đối với 16 phần tử có tần suất
cao nhất.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, trong bài báo này chúng tôi đề xuất kỹ thuật sử dụng
các nút gốc giả làm cơ sở cho việc thiết kế thuật toán song song xây dựng cây FP. Giả sử,
sau khi duyệt CSDL lần thứ nhất, chiều dài bảng header được xác định là n, chọn k phần
tử đầu tiên làm cơ sở, khi đó chúng ta sẽ có 2k nút gốc giả tương ứng với 2k nhánh của cây
con đối với k phần tử. Thuật toán song song xây dựng cây FP thực hiện như sau:

Bước 1: Các luồng thực hiện đọc tuần tự từng giao dịch từ file dữ liệu vào bộ nhớ riêng,
sau đó thực hiện song song việc chuyển giao dịch sang dạng véc-tơ bit.

Bước 2: Mỗi luồng, thực hiện song song với các luồng khác, xác định gốc – rooti của cây
con tương ứng trên cơ sở kiểm tra k bít đầu tiên trong véc-tơ bit. Đặt khóa đối với rooti, sau
đó chèn giao dịch vào cây con gốc rooti.

Bước 3: Sau khi xây dựng xong các cây con thì tiến hành tổng hợp các cây con thành một
cây FP duy nhất.

Ưu điểm của thuật toán song song đề xuất là không phân công cố định việc xây dựng
cây con rooti cho một tiến trình cụ thể nào. Nếu rooti chưa bị khóa thì có thể được sử dụng
trong tiến trình j bất kỳ. Đây chính là cân bằng tải động giữa các tiến trình khi chèn các giao
dịch vào cây FP. Ngoài ưu điểm này thì thuật toán đề xuất so với thuật toán trong [1] còn
bỏ qua được bước chuẩn bị các dataset tiles.

Ví dụ: Xét CSDL ở bảng 1. Với k = 2 ta sẽ có 4 cây con tương ứng: root1 ứng với các
giao dịch có chứa b và e, root2 ứng với các giao dịch có chứa b mà không chứa e, root3 ứng
với giao dịch có chứa e mà không chứa b và root ứng với các giao dịch còn lại: không chứa
cả b và e. Sau bước 2 ta có các cây con như trong hình 1.

Sau bước 3 ta được cây FP duy nhất như hình 2.
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Bảng 5. Thuật toán song song

omp_set_num_threads(4);
#pragma omp parallel private(temp, FI_nums_in_tran, bStop, tran)
shared(root1, root2, root3, root, sr) {

while(bStop == false) {
//Bước 1:

#pragma omp critical {
if (sr->Peek() >= 0)

temp = sr->ReadLine();
/*Chuyển giao dịch về dạng véc-tơ bit: tran. Số lượng phần tử
phổ biến trong giao dịch: FI_nums_in_tran.*/

else bStop = true;
}

//Bước 2:
if (bStop == false) {

if (FI_nums_in_tran > 0) {
if (tran[0])

if (tran[1])
#pragma omp critical (root1) {

root1 = insertTree(root1, tran);
}

else
#pragma omp critical (root2){

root2 = insertTree(root2, tran);
}

else // tran[0] == 0
if (tran[1])

#pragma omp critical (root3){
root3 = insertTree(root3, tran);

}
else

#pragma omp critical (root) {
root = insertTree(root, tran);

}
}//end if FI...

}//end if bstop
}//end while

} //end #pragma omp
//Bước 3: Tổng hợp vào gốc chung

5. Kết quả thực nghiệm

Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thuật toán đề xuất với nhiều bộ dữ liệu khác nhau được
sinh từ công cụ IBM Quest [12], sử dụng Chip Core 2 Duo 2x2GHz, bộ nhớ RAM 2GB,
2Mb Cache.

Bảng 6 chỉ ra các tập dữ liệu dùng cho đánh giá hiệu quả các thuật toán gồm các thông
tin tên cơ sở dữ liệu, số lượng giao dịch, số lượng hạng mục trong CSDL, chiều dài trung
bình của giao dịch và kích thước của dữ liệu. Chúng tôi so sánh thời gian xử lý của các giải
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Hình 2. Cây FP cuối cùng cho CSDL cho bảng 1

Bảng 6. Các cơ sở dữ liệu

DB Num.of.tran Num.of.item Aver.trans.len Size

DB1 100.000 1.000 20 9.26Mb

DB2 200.000 10.000 20 28Mb

DB3 10.000 1.000 500 23.1Mb

Hình 3. Thời gian xử lý dữ liệu DB1

thuật tuần tự, tuần tự mới sử dụng véc-tơ bit không sắp xếp lại các giao dịch theo thứ tự bảng
header (Tuần tự mới), thuật toán song song đề xuất và thuật toán song song được đề xuất
trong [11] sử dụng bộ đệm mảng (Song song 1 [11]) và sử dụng bộ đệm file (Song song 2
[11]). Kết quả thực nghiệm được biểu diễn trên các đồ thị trong các hình 3, hình 4 và hình
5 cho thấy:

- Khi tăng ngưỡng đếm độ hỗ trợ tối thiểu lên thì thời gian xử lý của tất cả các thuật toán
đều giảm và sự chênh lệnh về thời gian xử lý giữa các thuật toán càng nhỏ đi. Điều này hoàn
toàn phù hợp với lý thuyết, vì khi tăng ngưỡng đếm độ hỗ trợ tối thiểu lên thì số lượng phần
tử phổ biến sẽ giảm, có nghĩa là thời gian tính toán cũng sẽ giảm.
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Hình 4. Thời gian xử lý dữ liệu DB2

Hình 5. Thời gian xử lý dữ liệu DB3

- Khi kích thước trung bình của các giao dịch trong CSDL là nhỏ thì thời gian sắp xếp
các phần tử trong giao dịch theo thứ tự bảng header cũng sẽ nhỏ so với tổng thời gian xây
dựng cây mẫu phổ biến, vì vậy thời gian chạy của thuật toán đề xuất so với các thuật toán
trong [4,11] chênh lệch không lớn khi tăng kích thước CSDL (hình 4).

- Khi CSDL có kích thước trung bình của các giao dịch lớn (cơ sở dữ liệu DB3 – Hình 5)
thì thuật toán đề xuất tốt hơn nhiều so với các thuật toán trong [4, 11].

6. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải thuật xây dựng cây mẫu phổ biến không phải sắp
xếp các phần tử trong giao dịch theo thứ tự bảng header và giải thuật song song xây dựng
cây mẫu phổ biến trên mô hình bộ nhớ chia sẻ sử dụng OpenMP. Ưu điểm của thuật toán
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song song đề xuất là cân bằng tải động giữa các tiến trình khi chèn các giao dịch vào cây
FP. Các thử nghiệm cho thấy hiệu quả của thuật toán song song do chúng tôi đề xuất.
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