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STRESZCZENIE

Odkrywanie wzorców grafowych w postaci grafów często występujących w danych 

należy do bardzo istotnych zadań eksploracji danych i znajduje wiele zastosowań, m.in. w 

chemii, bioinformatyce, inżynierii oprogramowania, sieci WWW itd. W ramach niniejszej 

pracy dyplomowej zaimplementowano skuteczny algorytm odkrywania grafów częstych – 

gSpan  i  algorytm  odkrywania  zamkniętych  grafów  częstych  –  CloseGraph. 

Zaprojektowano i zaimplementowano także algorytm odtwarzania zbioru grafów częstych 

na  podstawie  zbioru  częstych  grafów  zamkniętych.  Otrzymane  grafy  częste  i 

reprezentujące  je  zamknięte  grafy  częste  wykorzystano  w  celu  odkrywania  grafowych 

reguł  asocjacyjnych  i  reprezentacji  takich  reguł  w  grafach.  Zaprojektowano  i 

zaimplementowano  algorytmy  odkrywania  grafowych  reguł  asocjacyjnych  oraz  ich 

zwięzłych  reprezentacji  MNR  i  RR.  Wszystkie  zaimplementowane  w  ramach  pracy 

algorytmy zostały eksperymentalnie zweryfikowane.

Słowa  kluczowe:  grafy  częste,  zamknięte  częste  grafy,  reguły  asocjacyjne,  zwięzłe 

reprezentacje reguł asocjacyjnych

Discovery of graph patterns, association rules and theirs concise 

representations 

Discovering patterns in the form of graphs frequently occurring in the data is a very 

important  data  mining  task  and  have  many  applications,  including  chemistry, 

bioinformatics, software engineering, Web, etc. In this work, the efficient frequent graphs 

discovery algorithm gSpan and frequent closed graphs discovery algorithm CloseGraph 

were implemented. In addition,  an algorithm for restoring all  frequent graphs based on 

closed frequent graphs was designed and implemented. The resulting frequent graphs and 

representing them frequent closed graphs were used for discovery of graph association 

rules and representations of such rules. Algorithms for discovering of graph association 

rules and their concise representations MNR and RR were designed and implemented. All 

algorithms implemented in the diploma work were verified experimentally.

Keywords:  frequent  graphs,  closed  frequent  graphs,  association  rules,  concise 

representations of association rules
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1. Wstęp

1.1. Tło i dziedzina zastosowania

W ciągu  ostatnich  kilkudziesięciu  lat  obserwuje  się  szybko  rosnący  przyrost  ilości 

gromadzonych  danych  w  wielu  obszarach   nauki  i  przemysłu.  Zebrane  dane  mogą 

posłużyć  do  lepszego  poznania  charakteru  dziedziny  (np.  lepszego  poznania  potrzeb 

klientów),  a  w  rezultacie  poprawy  jakości  usług.  Jednak,  aby  móc  wykorzystać 

zgromadzone  dane,  potrzeba  odpowiednich  metod  ich  analizy,  które  pozwoliłyby  na 

uzyskanie  praktycznie  użytecznych informacji.  W związku z  tym dziedzina  eksploracji 

danych jest intensywnie rozwijana od kilkudziesięciu lat.  W tym czasie powstało wiele 

efektywnych  algorytmów  odkrywania  wzorców  częstych  takich  jak  zbiory  częste  [1], 

reguły  asocjacyjne  [1,2,3],  czy  wzorce  sekwencyjne  [4]. Jednak  wiele  naukowych  i 

komercyjnych  zastosowań  wymaga  bardziej  skomplikowanych  struktur  niż  zbiory  i 

sekwencje, takich jak grafy.

Graf,  jako  ogólna  struktura  danych,  może  być  użyty  do  modelowania  wielu 

skomplikowanych  związków  w  danych.  Etykiety  krawędzi  i  wierzchołków  mogą 

reprezentować różne obiekty i relacje między nimi. Na przykład etykiety wierzchołków 

mogą  reprezentować  atomy  związku  chemicznego,  a  krawędzie  –  wiązania  między 

atomami.  W  tak  zamodelowanej  bazie  związków  chemicznych  o  zbliżonych 

właściwościach  można  wyszukać  często  powtarzające  się  podstruktury  i  następnie 

wykorzystać tę  informację  do budowy klasyfikatora o sprawności  znacznie lepszej  niż 

uzyskiwana  bardziej  tradycyjnymi  metodami  [5].  Innym przykładem zastosowania  jest 

dziedzina inżynierii oprogramowania, w której po wykonaniu programu możemy otrzymać 

graf wywołań funkcji [5], a następnie wykorzystać w ten sposób otrzymane grafy jako 

cechy  dla  klasyfikatora  służącego  do  wykrywania  błędów  w  oprogramowaniu  lub 

szkodliwych  zachowań  złośliwego  oprogramowania.  Jeszcze  innym  przykładem 
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Rozdział 1. Wstęp

zastosowania jest  wykrywanie częstych wzorców oszustw w milionach elektronicznych 

transakcji płatniczych.

Po raz pierwszy reguły asocjacyjne wykorzystano do odkrywania wiedzy na podstawie 

logów  transakcji  dokonywanych  przez  klientów supermarketów.  Reguły  asocjacyjne 

dostarczają  wiedzę,  którą  można  wykorzystać  np.  do  klasyfikacji  lub  grupowania 

produktów na półkach sklepowych, co przekłada się na lepsze dopasowanie ustawienia 

produktów  do  potrzeb  klientów.  Początkowo  zaproponowano  odkrywanie  reguł 

asocjacyjnych  jedynie  w  zbiorach  transakcji  [1],  jednak  można  je  odkrywać  także  w 

zbiorach sekwencji [6,7] lub, jak zaproponowano w niniejszej pracy, w zbiorach grafów. 

1.2. Cel pracy

Celem niniejszej pracy magisterskiej było: 

– zaimplementowanie efektywnego algorytmu odkrywania grafów częstych gSpan i jego 

rozwinięcia CloseGraph służącego odkrywaniu zwięzłej reprezentacji grafów częstych;

– opracowanie i zaimplementowanie algorytmu odtwarzania zbioru grafów częstych na 

podstawie zbioru częstych grafów zamkniętych;

– opracowanie i  zaimplementowanie efektywnych algorytmów odkrywania grafowych 

reguł asocjacyjnych i ich zwięzłych reprezentacji;

– zweryfikowanie zaimplementowanych algorytmów odkrywania grafowych wzorców, 

reguł asocjacyjnych i ich reprezentacji. 

1.3. Układ pracy

Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do dziedziny odkrywania grafów. Zawarto w nim 

podstawowe definicje. Przedstawiono ogólnie trudności napotykane podczas odkrywania 

grafów częstych i sposoby jak sobie z nimi radzić.

Rozdział  trzeci  zawiera  opis  wybranych  podejść  do  problemu  odkrywania  grafów 

częstych. Podejścia te zilustrowano ogólnie przykładami algorytmów je wykorzystujących. 

Ponadto rozdział ten zawiera dokładny opis algorytmu gSpan.

Rozdział  czwarty  przedstawia  zagadnienia  związane  z  odkrywaniem  zamkniętych 

częstych  grafów  i  algorytm  ich  odkrywania  –  CloseGraph.  Na  końcu  rozdziału 
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Rozdział 1. Wstęp

przedstawiono  eksperymenty  z  zaimplementowanymi  algorytmami  odkrywania  grafów 

częstych. Porównano wydajność algorytmów i liczbę odkrywanych grafów.

Rozdział  piąty poświęcony jest  odkrywaniu grafowych reguł asocjacyjnych. Zawiera 

opis zaprojektowanych i zaimplementowanych w ramach pracy algorytmów odkrywania 

grafowych reguł  asocjacyjnych i  ich zwięzłych reprezentacji.  Ponadto rozdział  zawiera 

opis eksperymentów przeprowadzonych dla zaimplementowanych algorytmów.

Rozdział szósty stanowi posumowanie pracy. Ostatnia część pracy zawiera bibliografię.
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2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

2.1. Podstawowe definicje i terminologia

Graf  jest  parą  G=(V , E)  złożoną ze  zbioru  wierzchołków  V i  zbioru  krawędzi  E 

będących parami wierzchołków. 

Definicja 2.1 (prosty nieskierowany graf etykietowany)

Prostym nieskierowanym grafem etykietowanym nazywamy czwórkę  G=(V , E , L , l) ,  

gdzie:

• V jest zbiorem wierzchołków,

• E={{v1 , v2}∣v1 , v 2∈V , v1≠v2} jest zbiorem krawędzi,

• L jest zbiorem etykiet,

• l :V ∪E  L, l jest funkcją przypisującą etykiety wierzchołkom i krawędziom.  

Jest to podstawowa definicja grafu wykorzystywana w wielu zastosowaniach. Pozwala 

między innymi na modelowanie związków chemicznych, czy sieci społecznościowych.

Na  rysunku  2.1 przedstawiono  dwie  graficzne  reprezentacje  grafu  G.  Etykiety 
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Rozdział 2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

wierzchołków  zaznaczono  wielkimi  literami,  a  etykiety  krawędzi  zaznaczono  małymi 

literami.  Etykiety  wierzchołków  lub  krawędzi  mogą  się  powtarzać,  np.  etykieta 

wierzchołka v2  i v4  jest równa X. Formalnie G=(V , E ,L , l), gdzie:

• V={v1 , v2 , v3 , v4},  

• E={{v1 , v2}, {v2 , v3}, {v3 , v 4} ,{v 4 , v1}, {v1 , v3}}  

• L={X ,Y ,Z ,a , b ,c}  

• l (v1)=Z , l (v2)=X , l (v3)=Y , l (v 4)=X ,
l ({v1 , v2})=c , l({v2 , v3})=b , l({v3 , v4})=a , l ({v4 , v1})=c , l({v1 , v3})=a .

  

Jeśli w opisie grafu etykiety krawędzi lub wierzchołków zostaną pominięte oznacza to, 

że wszystkie wierzchołki lub krawędzie mają tę samą etykietę.

Definicja 2.2 (ścieżka)

W grafie G=(V , E , L , l)  ścieżką łączącą wierzchołki va , vb∈V  nazywamy taki ciąg  

wierzchołków (v1 , v2 , v3 ,...v n), że v1=va , v n=vb , ∀ i=1... n−1 {vi , vi+1}∈ E. 

Definicja 2.3 (graf spójny)

Graf  G=(V , E , L , l)  jest grafem spójnym, jeśli istnieje ścieżka łącząca każdą parę  

wierzchołków tego grafu.

W  tej  pracy  rozpatrywane  są  grafy  etykietowane, proste,  nieskierowane  i  spójne, 

ponieważ jest to często spotykana reprezentacja w zastosowaniach praktycznych, takich 

jak związki chemiczne. 

Definicja 2.4 (ścieżka prosta)

Ścieżka prosta to ścieżka, w której nie ma powtarzających się wierzchołków.

Definicja 2.5 (cykl prosty)

Cykl prosty w grafie to ścieżka prosta, w której pierwszy i ostatni wierzchołek są równe.  

Definicja 2.6 (suma grafów)

Sumą grafów G1=(V 1 , E1) i G2=(V 2, E2) jest graf, którego zbiór wierzchołków i zbiór  

krawędzi tworzą wszystkie wierzchołki i krawędzie należące do grafów G1 i G 2:
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Rozdział 2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

G1∪G2=(V 1∪V 2, E1∪E2) 

Definicja 2.7 (izomorfizm grafów)

Grafy G=(V , E , L , l)  i G'=(V' ,E' , L' , l' )  są izomorficzne, co oznaczamy (G≃G'),  

jeśli istnieje bijekcja f : V  V '  taka, że: 

• ∀ v ∈V l (v )=l ' ( f (v)) ∧

• ∀ {v1 , v2}∈E { f (v1) , f (v2)}∈ E' ∧l (v1, v 2)= l' ( f (v1) , f (v2)) .  

Bijekcja f jest nazywana izomorfizmem grafu G w graf G'. 

Innymi  słowy grafy  G=(V , E ,L , l) i  G'=(V' , E' , L' , l' ) są  izomorficzne,  jeżeli  są 

topologicznie identyczne względem siebie, tzn. istnieje takie przekształcenie z V na V', że 

każda krawędź w E jest przekształcana na jedną krawędź w E' i na odwrót. W przypadku 

etykietowanych grafów to przekształcenie musi także zachowywać etykiety wierzchołków 

i krawędzi. Problem rozstrzygania izomorficzności dwóch grafów należy do klasy NP, ale 

prawdopodobnie nie jest problemem NP zupełnym [8].

Definicja 2.8 (etykieta kanoniczna grafu)

Etykieta  kanoniczna  grafu  G  jest  unikalnym  kodem  (tzn.  sekwencją  bitów,  ciągiem  

znaków  albo  sekwencją  liczb),  który  jest  niezmienniczy  względem  kolejności  zapisu  

wierzchołków i krawędzi grafu. W rezultacie dwa grafy mają tę samą etykietę kanoniczną,  

jeżeli są izomorficzne. 

Przykład etykiety kanonicznej  w postaci  kodu DFS algorytmu  gSpan podany jest  w 

rozdziale 3.6.4.

Definicja 2.9 (podgraf)

Graf  G p=(V p , E p , L p , l p)  jest  podgrafem  grafu  G=(V , E ,L , l),  co  oznaczamy 

(G p≼G), gdy:

• V p⊆V ∧  

• E p⊆E ∧  

• L p⊆L ∧  

• ∀ x ∈(V p∪E p) l p (x )=l (x ) .
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Rozdział 2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

Innymi słowy podgraf  G p  jest grafem powstałym przez usunięcie z grafu  G  pewnej  

liczby wierzchołków i/lub pewnej liczby krawędzi.

Definicja 2.10 (podgraf właściwy)

Graf G p  jest podgrafem właściwym grafu G, gdy G p≼G i G p  jest różny od G.

Definicja 2.8. (nadgraf)

Graf Gn  jest nadgrafem grafu G  (G n≽G), gdy graf G  jest podgrafem grafu Gn .

Definicja 2.11 ( nadgraf właściwy)

Graf Gn  jest nadgrafem właściwym grafu G, gdy G n≽G i Gn  jest różny od G.

Definicja 2.12 (izomorfizm z podgrafem)

Graf  G=(V , E , L , l)  jest  izomorficzny  z  podgrafem  grafu  G'=(V' , E' , L' , l' ),  co 

oznaczamy (G≾G' ), gdy istnieje  funkcja różnowartościowa (iniekcja) f : V  V '  taka,  

że:

• ∀ v ∈V l (v )=l' ( f (v)) ∧  

• ∀ {v1 , v2}∈E { f (v1) , f (v2)}∈ E' ∧l (v1, v 2)= l' ( f (v1) , f (v2)) .  

Iniekcja f : V  V '  jest izomorfizmem grafu G  z podgrafem grafu G' . 

Innymi słowy graf G  jest izomorficzny z podgrafem grafu G' , gdy istnieje taki podgraf 

grafu  G',  który  jest  izomorficzny  z  grafem  G.  Złożoność  obliczeniowa  problemu 

izomorfizmu z podgrafem należy do klasy NP-zupełnych problemów decyzyjnych. 
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Rozdział 2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

Rysunek  2.2 przedstawia graf  G, który jest izomorficzny z podgrafem grafu  G', przy 

założeniu, że wszystkie etykiety krawędzi są takie same, na rysunku pominięto etykiety 

krawędzi. Iniekcja opisująca izomorfizm podgrafu ma postać:

 f : v1  v' 2 , v2  v' 4 , v3  v' 6 , v4  v' 8.

Definicja 2.13 (zanurzenie)

Jeżeli  f  jest  izomorfizmem  grafu  G  w  pewien  podgraf  grafu  G' ,  wtedy  funkcję 

f : V ↪V '  nazywamy zanurzeniem grafu G  w grafie G' . 
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Rozdział 2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

Rysunek  2.3 przedstawia  graf  G oraz  trzy  zanurzenia  grafu  G w  grafie  G'. Każde 

zanurzenie grafu G jest izomorfizmem grafu G z jednym podgrafem grafu G'.

Definicja 2.14 (wsparcie grafu)

Mając dany zbiór grafów  ZG={G i ∣ i=0... n}  i  graf  G, wsparcie danego grafu  G  

wsp(G , ZG ) określa  liczbę  grafów  z  ZG,  które  zawierają  podgraf  izomorficzny  z  

grafem G. 

Niech:

δ(G ,Gi)= {1 jeśli∃G≾Gi

0 w przeciwnym przypadku
, 

wtedy:

wsp (G ,ZG )=∑
i=0

i=n

δ(G ,G i) .

Jeżeli  kontekst  jest  jasny  i  zbiór  grafów  jest  określony,  to  wsparcie  grafu  będzie 

oznaczane wsp(G). Grafy z wejściowego zbioru, które zawierają podgraf izomorficzny z 

G określane są jako wspierające G. 
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Rysunek 2.3: Graf G i jego trzy zanurzenia w grafie G'
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Definicja 2.15 (graf częsty)

Mając dany zbiór grafów ZG  i próg wsparcia 1⩽minWsp⩽∣ZG∣, graf częsty to graf,  

którego wsparcie jest większe lub równe progowi wsparcia sup (G , ZG )⩾minWsp. 

Zadanie odkrywania grafów częstych polega na znalezieniu wszystkich grafów częstych 

w  zadanym  zbiorze.  Innymi  słowy,  mając  dany  zbiór  grafów  ZG  i  próg  wsparcia 

1⩽minWsp⩽∣ZG∣,  należy  znaleźć  wszystkie  grafy,  które  zawierają  zanurzenie  w  co 

najmniej minWsp wejściowych grafach.

Przykład  2.1. Na rysunku 2.4 przedstawiono przykładowy wejściowy zbiór grafów (bazę 

grafów wejściowych).  Następnie  na  rysunku  2.5 przedstawiono  zbiór  grafów częstych 

odkrytych  w  zadanym  zbiorze  wejściowym  przy  założeniu  minimalnego  wsparcia 

równego 2.
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Rysunek 2.4: Przykładowy wejściowy zbiór grafów.

Rysunek 2.5: Podgrafy częste odkryte w wejściowym zbiorze grafów z rysunku 2.4 
przy  minimalnym wsparciu równym 2.



Rozdział 2. Wprowadzenie do odkrywania grafów częstych

Na rysunku  2.6 przedstawiony został  graf  przeszukiwań  przestrzeni  kandydatów na 

grafy  częste,  przy  założeniu  wejściowego  zbioru  grafów  z  rysunku  2.4.  Początek 

przeszukiwania jest zaznaczony symbolem +, jeden poziom niżej są grafy bez krawędzi 

(grafy jedno-wierzchołkowe), na kolejnym poziomie są grafy 1-krawędziowe, następnie 2-

krawędziowe, itd.  Strzałki między grafami oznaczają rozszerzanie przez dodanie jednej 

krawędzi i wierzchołka lub samej krawędzi (tworzącej cykl w rozszerzanym grafie). Graf 

przed rozszerzeniem nazywany jest rodzicem, a graf rozszerzony – dzieckiem. 

Istniejące  algorytmy  odkrywania  grafów  częstych  stosują  różne  strategie 
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Rysunek 2.6: Graf przeszukiwań przestrzeni grafów częstych dla wejściowego
 zbioru grafów z rysunku 2.4 
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przeszukiwania  przestrzeni  rozwiązań  i  tworzenia   grafów  częstych.  Stosowane  jest 

przeszukiwanie wszerz lub w głąb.  Algorytmy stosujące przeszukiwanie wszerz tworzą 

grafy kandydujące na grafy częste (dzieci) przez łączenie dwu rodziców o równej liczbie 

krawędzi.  Na  każdym  poziomie  przeszukiwanie  wszerz  wymaga,  aby  wszystkie  grafy 

częste  z  poprzedniego  poziomu  były  odkryte  wcześniej  i  utrzymywane  w  pamięci. 

Natomiast strategia przeszukiwania w głąb ma mniejszą złożoność pamięciową. 

2.2. Wprowadzenie do algorytmów odkrywania grafów częstych

Problem odkrywania grafów częstych jest uogólnieniem problemu odkrywania zbiorów 

częstych, dlatego w algorytmach odkrywania grafów częstych możliwe jest wykorzystanie 

własności  stosowanych  w algorytmach odkrywania  zbiorów częstych.  Ważna własność 

odkrywania zbiorów częstych została wykorzystana w algorytmie Apriori [1] — własność 

antymonotoniczności wsparcia.

2.2.1. Własność antymonotoniczności wsparcia w algorytmach 

odkrywania grafów częstych

Algorytmy odkrywania grafów częstych korzystają z własności antymonotoniczności 

wsparcia, określanej także jako własność Apriori. Własność ta mówi, że wsparcie podgrafu 

danego grafu G jest większe niż bądź równe wsparciu G, natomiast wsparcie nadgrafu G 

jest mniejsze niż lub równe wsparciu G. Innymi słowy, jeżeli graf jest częsty to wszystkie 

jego podgrafy też są częste, a jeśli graf nie jest częsty, to wszystkie jego nadgrafy nie są 

częste.  Z  własność  antymonotoniczności  wsparcia  wynika,  że  przestrzeń  rozwiązań 

wystarczy  przeszukiwać  zaczynając  od  najmniejszych  grafów.  Dlatego  istniejące 

algorytmy odkrywania grafów częstych generują kandydatów na grafy częste zaczynając 

od  najmniejszych  możliwych  grafów  częstych.  Następnie  grafy  częste  są  stopniowo 

powiększane  w  kolejnych  iteracjach  i  w  każdej  kolejnej  iteracji  uzyskiwane  są  coraz 

większe grafy kandydujące na grafy częste. W ten sposób tworzone są grafy na rysunku 

2.6, przedstawiającym graf przeszukiwań przestrzeni grafów częstych. 

Ponadto własność antymonotoniczności wsparcia wykorzystywana jest do ograniczenia 

przestrzeni przeszukiwań. Znając minimalne wymagane wsparcie grafu częstego można 

zaprzestać  rozszerzania  grafów,  które  okazały  się  nie  być  częste.  Kontynuowanie 
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rozszerzania grafu nieczęstego, powodowałoby powstawanie nadgrafów, które także nie 

będą częste.

2.3. Trudności napotykane podczas odkrywania grafów częstych

W algorytmach  odkrywania  grafów  częstych  można  zwykle  wyróżnić  dwa  etapy  – 

wyznaczanie  kandydatów  na  grafy  częste  i  obliczanie  ich  wsparcia.  Duża  złożoność 

obliczeniowa tych algorytmów wynika głównie z problemu izomorfizmu podgrafów, który 

jest kluczowym elementem działania algorytmów.

2.3.1. Generowanie kandydatów na grafy częste 

Problemem  jest  generowanie  kandydatów  bez  tworzenia  duplikatów,  ponieważ  z 

jednego grafu poprzez różne rozszerzenia można otrzymać grafy izomorficzne (duplikaty). 

Na rysunku 2.7 przedstawiono sześć rozszerzeń przykładowego grafu, którego wierzchołki 

są indeksowane, ale nie mają etykiet (lub mają identyczne etykiety). Spośród tych sześciu 

rozszerzeń tylko dwa nie są izomorficzne. 

Ponadto podczas rozszerzania różnych grafów, także otrzymywane są duplikaty. Można 

to zaobserwować na rysunku 2.6 przedstawiającym graf przeszukiwań przestrzeni grafów 

częstych. Dowolny graf częsty można otrzymać na tyle sposobów, ile jest ścieżek w grafie 

przeszukiwań prowadzących od węzła początkowego do tego grafu. 

Istniejące  algorytmy  stosują  różne  techniki,  aby  ograniczyć  liczbę  powstających 

duplikatów, a także przyspieszyć ich wykrywanie. W celu ograniczenia liczby duplikatów 

stosowane  jest  konserwatywne  rozszerzanie,  które  próbuje  minimalizować  liczbę 

rozszerzeń  i  jednocześnie  zapewnić,  że  żaden  graf  częsty  nie  zostanie  pominięty. 

Natomiast w celu szybkiego wykrywania  duplikatów stosowana jest etykieta kanoniczna.
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2.3.2. Wyznaczanie wsparcia grafów

Oprócz generowania kandydatów trudnym problemem w odkrywaniu grafów częstych 

jest wyznaczanie wsparcia kandydatów, ponieważ wymaga ono wykonywania testów na 

izomorfizm kandydata z podgrafem grafu z wejściowej bazy danych. Istniejące algorytmy 

próbują łagodzić ten problem przez stosowanie różnych technik ograniczających liczbę 

testów izomorfizmu. Stosowane jest przechowywanie listy identyfikatorów grafów z bazy 

wejściowej  lub przechowywanie całych zanurzeń grafów częstych.  Dzięki zanurzeniom 

możliwe jest ograniczenie szukania podgrafów izomorficznych tylko do grafów będących 

rozszerzeniami  przechowywanych  zanurzeń.  Pozwala  to  więc  znacząco  ograniczyć 

złożoność obliczeniową kosztem złożoności pamięciowej. 

W  następnym  rozdziale  istniejące  algorytmy  odkrywania  grafów  częstych  zostaną 

dokładniej opisane i zilustrowane przykładami. 
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Rysunek 2.7: Powtórzenia podczas rozszerzania grafu.



3. Wybrane podejścia do odkrywania grafów 

częstych 

Istniejące  algorytmy odkrywania  grafów częstych  można  podzielić  na  dwie  klasy – 

algorytmy  bazujące  na  metodologi  algorytmu  Apriori [1]  i  algorytmy  wykorzystujące 

podejście oparte na strategii wzrostu wzorca [9,10]. Pierwszy zaprezentowany algorytm 

odkrywania grafów częstych – AGM [11] należy do klasy algorytmów opartych na Apriori, 

ponadto do tej grupy należą także algorytmy FSG [12] oraz PATH [13]. Reprezentantem 

algorytmów  odkrywania  grafów  częstych  opartym  na  strategii  wzrostu  wzorca  który 

przedstawiono w tej pracy jest algorytm gSpan [14].

3.1. Podejście oparte na metodologii algorytmu Apriori

Algorytm Apriori wykorzystuje strategie przeszukiwania przestrzeni rozwiązań wszerz 

–  w kolejnych  iteracjach  stopniowo zwiększa  rozmiar  kandydatów na  wzorce  częste  i 

wyznacza  wszystkie  wzorce  częste  o  rozmiarze  określonym dla  danej  iteracji.  Innymi 

słowy,  w  celu  wyznaczenia  wzorców  częstych  o  rozmiarze  k+1 konieczne  jest 

wyznaczenie wszystkich wzorców częstych o rozmiarze k. 

Ponadto w każdej k+1 iteracji algorytmu Apriori wyróżniane są dwa etapy:

• etap łączenia wzorców częstych o rozmiarze  k, w którym następuje generowanie 

zbioru kandydatów na wzorce częste o rozmiarze k+1,

• etap  przycinania,  w  którym,  na  podstawie  właściwości  antymonotoniczności 

wsparcia,  niektórzy  z  kandydatów  są  usuwani  oraz  wyznaczane  jest  wsparcie 

nieusuniętych.

Ponieważ drugi etap jest kosztowny, próbuje się tak optymalizować pierwszy etap,  aby 

zbiór kandydatów był jak najmniejszy. 

Istniejące  algorytmy  odkrywania  grafów  częstych  oparte  na  metodologii  algorytmu 
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Apriori  różnią  się  sposobem  łączenia  grafów  i  określania  wielkości  grafu.  Algorytm 

AGM [11] w kolejnych iteracjach określa rozmiar grafu przez liczbę wierzchołków i łączy 

k-wierzchołkowe grafy częste w celu otrzymania kandydatów na grafy częste o rozmiarze 

k+1-wierzchołkowym. Natomiast algorytm FSG [12] określa rozmiar grafu przez liczbę 

krawędzi – łączy k-krawędziowe grafy częste w celu otrzymania grafów kandydujących na 

grafy  częste  o  rozmiarze  k+1-krawędziowym.  Algorytm  PATH [13]  wykorzystuje 

krawędziowo rozłączne ścieżki przy generowaniu kandydatów. 

W następnym podrozdziale podejście oparte na metodologi algorytmu Apriori zostanie 

dokładniej opisane i zilustrowane na przykładzie algorytmu FSG [12].

3.2. Algorytm FSG 

Algorytm  FSG [12]  jest  ważnym  algorytmem  z  grupy  algorytmów  opartych  na 

metodologii Apriori. W każdej  k-tej iteracji, gdzie  k > 1, algorytm FSG na podstawie  k-

krawędziowych  grafów  częstych  tworzy  na  etapie  łączenia  k+1-krawędziowe  grafy 

kandydujące.  Etap łączenia polega na łączeniu dwu  k-krawędziowych grafów częstych, 

które  zawierają  wspólny  (izomorficzny)  k-1-krawędziowy  podgraf.  Przykład  łączenia 

grafów w algorytmie  FSG został  pokazany na  rysunku  3.1.  Można  zaobserwować,  że 

łączenie grafów jest skomplikowane (w przeciwieństwie do łączenia zbiorów w algorytmie 

Apriori).  Podczas  łączenia  mogą powstawać  duplikaty, czyli  te  same grafy powstałe  z 

połączenia dwu różnych par grafów). Należy unikać wytwarzania duplikatów, ponieważ do 

ich usuwania potrzebny jest kosztowny test na izomorfizm grafów. Na etapie przycinania 

zbiór kandydatów jest redukowany korzystając z własności antymonotoniczności wsparcia 

– usuwani są kandydaci, którzy zawierają podgraf nieczęsty. Następnie wyznaczana jest 

częstość pozostałych kandydatów i odrzucani są kandydaci o zbyt małym wsparciu. Na 

końcu iteracji otrzymywane są k+1-krawędziowe grafy częste.
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3.3. Wady podejścia opartego na metodologii algorytmu Apriori

W algorytmach odkrywania  grafów częstych opartych na  algorytmie  Apriori  można 

dostrzec  istotne  wady.  Generowanie  kandydatów  poprzez  łączenie  grafów  częstych 

wcześniej  odkrytych  jest  skomplikowane.  Poza  tym  przycinanie  zbioru  kandydatów  i 

następnie  wyznaczanie  wsparcia  każdego  kandydata  osobno  nie  jest  najlepszym 

rozwiązaniem.

Ponadto  strategia  przeszukiwania  wszerz  (konieczna  przy  stosowaniu  metodologii 

algorytmu Apriori) powoduje dużą złożoność pamięciową algorytmu. Drugie podejście do 

odkrywania grafów częstych (oparte na strategi wzrostu wzorca) stanowi próbę uniknięcia 

przedstawionych wad. 

3.4. Podstawy podejścia opartego na strategii wzrostu wzorca

W podejściu opartym na strategi wzrostu wzorca nie jest wykonywany skomplikowany 

etapu łączenia, natomiast grafy rozszerzane są bezpośrednio z jednego grafu częstego. Graf 

rodzic G jest rozszerzany przez dodanie nowej krawędzi e w celu utworzeniu grafu dziecka 

G+e. Występują dwa przypadki rozszerzenia grafu G: 

• krawędź e dodaje nowy wierzchołek do grafu G – taka krawędź będzie nazywana 

tworzącą,

• krawędź e nie dodaje nowego wierzchołka do grafu G, tylko łączy dwa wierzchołki 

rodzica tworząc nowy cykl – taka krawędź będzie nazywana wsteczną. 
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Rysunek 3.1: Przykład łączenie grafów w algorytmie FSG
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Krawędź e dodawana do grafu rodzica określana jest rozszerzeniem grafu rodzica.

W podejściu  opartym  na  strategii  wzrostu  wzorca,  częsty  graf  G jest  rekursywnie 

rozszerzany, dopóki nie zostaną znalezione wszystkie grafy częste zawierające G. 

3.5. Naiwny algorytm wzrostu wzorca

Algorytm 3.1 Wzrost_wzorca(G, D, minWsp, S)

Wejście: G - częsty graf, D - zbiór danych grafów, minWsp - próg wsparcia.

Wyjście: S - zbiór częstych grafów.

1: if G  ∈ S  then //sprawdzenie duplikatów
2: return; 
3: else 
4: S ← S  ∪ {G}; //nowy graf częsty
5: DK ←  ∅ ; //Zbiór grafów kandydatów na grafy częste
6: for each graf Gd  ∈ D do
7: for each podgraf Gp grafu Gd  izomorficzny z G do
8: for each krawędź e ∈ Gd taka, że Gp może być rozszerzony do G+e do
9: G+e.D ← G+e.D  ∪ {Gd}; 

10: DK  ← DK  ∪ {G+e}; 
11: end for 
12: end for 
13: end for 
14: for each graf G+e ∈ DK taki, że |G+e.D| ≥ minWsp do 
15: call Wzrost_wzorca(G+e, G+e.D, minWsp, S);
16: end for
17: return; 

Algorytm 3.1 – procedura Wzrost_wzorca(G, D, minWsp, S) – stanowi rdzeń naiwnego 

algorytmu  wzrostu  wzorca.  Procedura  ta  zwraca  wszystkie  grafy  częste  możliwe  do 

odkrycia  przez  rozszerzanie  grafu  częstego  G.  Na  początku  procedury  następuje 

sprawdzenie, czy graf G jest duplikatem, czyli czy został już wcześniej odkryty. Jeśli nie, 

to kolejno w grafach z bazy wejściowej wyszukiwane są podgrafy izomorficzne z grafem 

G.  Dla każdego podgrafu  izomorficznego tworzone są wszystkie  możliwe rozszerzenia 

przez  dodanie  jednej  krawędzi.  Rozszerzone  grafy  G+e są  zapisywane  w  zbiorze 

kandydatów na grafy częste wraz z informacją o wspierających je grafach. Po odkryciu 
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wszystkich możliwych rozszerzeń następuje sprawdzenie wsparcia odkrytych grafów G+e. 

Jeśli rozszerzony graf  G+e  spełnia warunek wsparcia, następuje rekurencyjne wywołanie 

procedury  Wzrost_wzorca z  G+e  jako grafem częstym do rozszerzania i zbiorem grafów 

wejściowych ograniczonym do grafów, które zawierają podgraf izomorficzny z G+e.

Na  podstawie  pseudokodu  procedury  Wzrost_wzorca można  zaobserwować,  że 

podejście oparte na strategii wzrostu wzorca stosuje heurystykę przeszukiwania w głąb, w 

przeciwieństwie do heurystyki przeszukiwania wszerz stosowanej przez algorytm Apriori. 

Naiwny  algorytm  wzrostu  wzorca  posiada  znaczące  wady.  Ponieważ  sprawdzane  są 

wszystkie możliwe rozszerzenia, krok rozszerzania jest nieefektywny. Te same grafy mogą 

być odkrywane wiele razy, np. n-krawędziowy graf może być odkryty przez rozszerzenie n 

różnych  (n-1)-krawędziowych  grafów.  Wielokrotna  generacja  i  wykrywanie  powtórzeń 

pochłania  dużą  część  czasu  działania  algorytmu.  Przedstawione  wady  próbuje 

minimalizować algorytm gSpan przez ograniczenie liczby rozszerzeń.

3.6. gSpan — algorytm oparty na wzroście wzorca

Algorytm gSpan [14] jest uznawany za bardzo skuteczny algorytm odkrywania grafów 

częstych  opartym  na  strategii  wzrostu  wzorca.  Jego  idea  działania  jest  podobna  do 

zaprezentowanego wcześniej naiwnego algorytmu wzrostu wzorca. Najważniejsza różnica 

to ograniczenie liczby sprawdzanych rozszerzeń, co przekłada się na zmniejszenie liczby 

tworzonych  grafów  dzieci  i  ograniczenie  powstawania  duplikatów.  Główna  innowacja 

wprowadzona  przez  algorytm  gSpan  polega  na  tworzeniu  rozszerzeń  w  sposób 

konserwatywny i oszczędny, zapewniając przy tym odkrycie wszystkich częstych grafów.

3.6.1. Drzewo przeszukiwania grafu w głąb

Algorytm gSpan wykorzystuje przeszukiwanie grafu w głąb (DFS) w celu wyznaczenia 

drzewa przeszukiwania grafu w głąb (drzewa DFS). Drzewo to składa się z krawędzi, które 

podczas  przeszukiwania  grafu  w  głąb  prowadzą  do  nieodwiedzonych  jeszcze 

wierzchołków. Podczas przeszukiwania grafu w głąb indeksowane są kolejno odwiedzane 

wierzchołki – tworzony jest tak zwany indeks DFS. Dla krawędzi tworzących drzewo DFS 

indeks wierzchołka początkowego krawędzi jest o jeden mniejszy od indeksu wierzchołka 

końcowego  krawędzi.  Natomiast  dla  krawędzi  nie  należących  do  drzewa  (krawędzi 
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wstecznych)  indeks  wierzchołka  początkowego  jest  większy  od  indeksu  wierzchołka 

końcowego. Definiowana jest także tak zwana prawostronna ścieżka1 – ścieżka od korzenia 

drzewa przeszukiwania w głąb do ostatnio odwiedzonego węzła. 

Na  rysunku  3.2a)  przedstawiony  został  przykładowy  graf  z  nieindeksowanymi 

wierzchołkami.  Następnie  dla  tego  grafu  pokazano  (przez  pogrubienie  krawędzi)  trzy 

różne sposoby wyznaczenia drzewa przeszukiwania grafu w głąb i przypisania indeksów 

kolejno odwiedzanym wierzchołkom. Indeks wierzchołka jest oznaczany przez vi, gdzie i  

oznacza numer wierzchołka. Na rysunkach 3.2b),c),d) pokazane są to tylko trzy wybrane z 

wielu  możliwych  sposobów  wyznaczenia  drzewa  przeszukiwania  grafu  w  głąb. 

Prawostronna  ścieżka  to  ścieżka  od  wierzchołka  z  najmniejszym  indeksem  (korzenia 

drzewa DFS) do wierzchołka z największym indeksem (ostatniego odwiedzonego).  Dla 

grafu z rysunku 3.2b) prawostronna ścieżka to (v1, v4), a dla  3.2d) to (v1, v2 , v3, v4). 

3.6.2. Ograniczone rozszerzanie 

Algorytm gSpan podczas rozszerzania korzysta z drzewa DFS.  Rozszerzanie grafów 

częstych możliwe jest tylko z wierzchołków na prawostronnej ścieżce i określane jest jako 

prawostronne rozszerzanie. Nowa krawędź może zostać dodana między:

• ostatnim wierzchołkiem z prawostronnej ścieżki a dowolnym innym wierzchołkiem 

z prawostronnej ścieżki – rozszerzenie wsteczne,

• dowolnym wierzchołkiem z prawostronnej ścieżki i nowym wierzchołkiem (jeszcze 

nie  odkrytym)  powodując  powiększenie  drzewa  przeszukiwania  w  głąb  – 

1 ang. right-most path
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rozszerzenie tworzące.

Ten  sposób  rozszerzania  znacząco  ogranicza  liczbę  rozszerzeń  w  porównaniu  z 

wszystkimi możliwymi rozszerzeniami naiwnego algorytmu wzrostu wzorca.

3.6.3. Kod DFS

Drzewo przeszukiwania grafu w głąb wyznaczane jest w celu wykorzystania go podczas 

rozszerzania. Jednak dla danego grafu istnieje wiele możliwych drzew przeszukiwania w 

głąb, co prowadzi do generowania duplikatów podczas rozszerzania. Aby temu zapobiec 

należy określić  bazowe drzewo – bazowy indeks DFS. W tym celu graf z  określonym 

drzewem DFS (indeksem DFS) przekształcany jest  w sekwencję krawędzi – kod DFS. 

Ponadto dla kodów DFS określany jest porządek pozwalający na porównywanie różnych 

kodów DFS. Dzięki temu możliwe jest określenie bazowego drzewa DFS, które zostało 

zdefiniowane jako drzewo DFS o minimalnym kodzie DFS. Między grafem i kodem DFS 

występuje związek typu jeden do wielu.

Kod DFS to ciąg krawędzi, w którym każda krawędź jest reprezentowana w postaci 

uporządkowanej piątki. Kolejne elementy tej uporządkowanej piątki to: numer wierzchołka 

początkowego,  numer  wierzchołka  końcowego,  etykieta  wierzchołka  początkowego, 

etykieta  krawędzi,  etykieta  wierzchołka  końcowego.  Jeśli  indeks  wierzchołka 

początkowego  krawędzi  to  vi, a  indeks  wierzchołka  końcowego  to  vj,  wtedy 

uporządkowana piątka ma postać: (i, j, l(vi), l(vi,vj), l(vj)). 

Kolejność zapisu krawędzi w kodzie DFS jest zależna od drzewa przeszukiwania grafu 

w głąb. Krawędzie tworzące drzewo są umieszczane w kodzie DFS w kolejnością zgodnej 

z  kolejnością  ich  odkrywania  podczas  przeszukiwania  grafu  w  głąb.  Ponadto  jeśli  z 

rozszerzanego wierzchołka prowadzą krawędzie wsteczne, to są one umieszczane przed 

krawędziami tworzącymi. Jeśli z wierzchołka prowadzi kilka krawędzi  wstecznych, to w 

kodzie  DFS  najpierw  umieszczane  są  krawędzie,  które  prowadzą  do  wierzchołków  o 

mniejszym indeksie.  Na  podstawie  podanych  reguł  opisujących  kolejność  krawędzi  w 

kodzie DFS możliwe jest określenie porządku w zbiorze krawędzi grafu z indeksowanymi 

wierzchołkami.
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krawędź nr  kod B dla rys. 3.2b) kod C dla rys. 3.2c) kod D dla rys. 3.2d)

1 (1, 2, Y, a, X) (1, 2, X, a, X) (1, 2, X, a, X)

2 (2, 3, X, a, X) (2, 3, X, b, Y) (2, 3, X, a, Y)

3 (3, 1, X, b, Y) (3, 1, Y, a, X) (3, 1, Y, b, X)

4 (1, 4, Y, b, Z) (3, 4, Y, b, Z) (3, 4, Y, b, Z)

Tabela 3.1: kody DFS dla grafów z rysunku 3.2.

W  kolumnach  tabeli  3.1 przedstawiono  kody  DFS  dla  trzech  różnych  drzew 

przeszukiwania w głąb grafu z rysunku 3.2. 

Przykład  3.1.  Przeanalizujmy  tworzenie  kodu  DFS  dla  grafu  z  rysunku  3.2c). 

Rozszerzanie  zostaje  rozpoczęte  od  wierzchołka  v1.  Do kodu  zostaje  dodana  krawędź 

prowadząca  do wierzchołka  v2.  Z  wierzchołka  v2  prowadzi  tylko  krawędź tworząca  do 

wierzchołka  v3 i  zostaje  ona  oddana  do  kodu  DFS.  Z  wierzchołka  v3 prowadzą  dwie 

krawędzi, wsteczna do v1 i tworząca do v4. Ponieważ  zgodnie z regułą tworzenia kodu DFS 

najpierw  dodawane  są  krawędzie  wsteczne,  do  kodu  DFS  dodawana  jest  krawędź 

prowadząca do v1. Następnie dodawana jest krawędź tworząca prowadząca do wierzchołka 

v4. 

3.6.4. Porządek leksykograficzny kodów DFS

Porządek leksykograficzny kodów DFS to porządek określony na przestrzeni kodów 

DFS, pozwalający na porównywanie kodów DFS. Kod DFS jest ciągiem krawędzi i można 

dla niego określić klasyczny porządek leksykograficzny dla ciągów w następujący sposób: 

Mając dane dwa kody DFS A = (a1, a2, ..., an) i  B = (b1, b2, ..., bm),  A < B wtedy i tylko 

wtedy, gdy istnieje k ≤ min(n, m) takie, że ∀ i=1, ..., k-1  ai = bi  ∧ ak  < bk. Ponadto należy 

określić porządek wśród uporządkowanych piątek reprezentujących krawędzie. Porządek 

ten  jest  definiowany  jako  leksykograficzne  połączenie  porządku  krawędzi  w  grafie  z 

określonym  drzewem  DFS  (reprezentowanym  przez  pierwsze  dwa  elementy  piątki)  z 

leksykograficznym porządkiem etykiet wierzchołków i krawędzi (reprezentowanym przez 

ostatnie trzy elementy piątki). Inaczej mówiąc przy porównywaniu dwóch kodów DFS dla 

kolejnych krawędzi sprawdzany jest najpierw porządek określony wśród krawędzi drzewa 

przeszukiwania  w głąb,  a  jeśli  nie  pozwoli  on  na  rozróżnienie  krawędzi,  to  następnie 

28



Rozdział 3. Wybrane podejścia do odkrywania grafów częstych 

porównywane są kolejno etykieta wierzchołka początkowego, etykieta krawędzi i etykieta 

wierzchołka końcowego. 

Przykład 3.2.  Zgodnie z porządkiem leksykograficznym kodów DFS, między kodami z 

tabeli 3.1 zachodzi relacja: kod D < kod C < kod B. 

Definicja 3.1 (minimalny kod DFS – etykieta kanoniczna grafu)

Minimalnym kodem DFS grafu  G,  oznaczanym minKodDFS(G),  jest  minimalny  kod  

DFS   według  leksykograficznego  porządku  kodów  DFS.  minKodDFS(G)  jest  etykietą  

kanoniczną grafu G. 

Własność 3.1 (własność etykiety kanonicznej)

Dwa grafy są izomorficzne wtedy i tylko wtedy, jeśli ich etykiety kanoniczne są równe.

Zastosowanie  etykiety  kanonicznej  grafu  pozwala  uniknąć  wykonywania  jawnych 

testów na  izomorfizm grafów.  Porównanie  dwu kodów DFS ma  złożoność  liniową  w 

przeciwieństwie do wysokiej złożoności problemu izomorfizmu grafów. 

Twierdzenie 3.1 (kompletność wyniku)

Stosując  prawostronne  rozszerzanie  w  naiwnym  algorytmie  wzrostu  wzorca  

gwarantowane jest, że zbiór odkrytych częstych grafów będzie kompletny.

Rysunek  3.3 przedstawia  przestrzeń  przeszukiwań  kodów  DFS  wykorzystywaną  w 

algorytmie gSpan. Przestrzeń ta tworzy drzewo, którego węzły reprezentują kody DFS, a 

krawędzi prawostronne rozszerzenia. Na danym poziomie drzewa kody znajdujące się z 

lewej  strony  są  mniejsze  względem  leksykograficznego  porządku  DFS  od  kodów 

znajdujących z prawej strony. W porównaniu z kodem rodzica kod dla dzieci zawiera o 

jedną krawędź więcej. Ponieważ każdy graf ma przynajmniej jeden kod DFS, możliwe jest 

odkrycie  wszystkich  częstych  grafów  poprzez  rozszerzanie  drzewa,  przestrzeń 

przeszukiwań jest kompletna. Jednak graf może mieć wiele kodów DFS – minimalny i 

nieminimalne.  Dlatego  podczas  rozszerzania  grafu  określany  jest  jego  kod  DFS.  Jeśli 

podczas rozszerzania z różnych grafów otrzymany zostanie ten sam graf, to tylko jeden 

kod  będzie  minimalny,  a  pozostałe  kody  (dla  duplikatów)  zostaną  usunięte,  co 

przedstawiono na rysunku  3.3 przez zaciemnienie węzłów, które zostaną usunięte.  Kod 
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DFS pozwala na usuwanie duplikatów w efektywny sposób – zastępuje on wykonywanie 

jawnych porównań grafu z innym grafami. 

3.6.5. Algorytm gSpan

Algorytm 3.2 gSpan(D, minWsp, S)

Wejście: D - zbiór danych grafów, minWsp - próg wsparcia.

Wyjście: S - zbiór częstych grafów.

1: posortuj etykiety z D według wsparcia; 
2: usuń nieczęste wierzchołki i krawędzie w grafach D;
3: przeetykietuj pozostałe wierzchołki i krawędzie według nierosnącego wsparcia;
4: S1 ← częste grafy 1-krawędziowe;
5: posortuj S1 według porządku leksykograficznego kodów DFS;
6: S ← S1;
7: for each jednokrawędziowy graf  G  ∈ S1 do
8: G.D ← identyfikatory grafów, które zawierają podgraf izomorficzny z G;
9: Odkrywaj_podgrafy(G, D, minWsp, S);

10: usuń z grafów D krawędzie, które są izomorficzne z krawędzą grafu G;
11: if |D| < minWsp then
12: break;
13: end for 
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Algorytm 3.3 Odkrywaj_podgrafy(G, D, minWsp, S)

Wejście: G - częsty graf, D - zbiór danych grafów, minWsp - próg wsparcia.

Wyjście: S - zbiór częstych grafów.

1: if G.kodDFS nie jest minimalny  then //sprawdzenie duplikatów
2: return; 
3: else 
4: S ← S  ∪ {G}; //nowy graf częsty
5: DK ←  ∅ ; //zbiór dla grafów rozszerzonych, kandydatów na gafy częste
6: for each graf Gd  ∈ G.D do
7: for each podgraf Gp grafu Gd izomorficzny z G do
8: for each krawędź e ∈ Gd taka, że Gp może być rozszerzony wykorzystując  

prawostronne rozszerzanie do G+e do
9: G+e.D ← G+e.D  ∪ {Gd}; 

10: DK  ← DK  ∪ {G+e}; 
11: end for 
12: end for 
13: end for 
14: for each G+e ∈ DK taki, że |G+e.D| ≥ minWsp do  //sprawdzane wsparcie dziecka 
15:  Odkrywaj_podgrafy(G+e, G+e.D, minWsp, S);
16: end for
17: return; 

Algorytm  3.2 przedstawia  początkową  procedurę  algorytmu  gSpan.  Na  początku 

procedury w grafach wejściowych usuwane są nieczęste etykiety krawędzi i wierzchołków. 

Następnie  grafy  wejściowe  są  przeetykietowywane  według  nierosnącego  wsparcia. 

Oznacza  to,  że  wierzchołki  i  krawędzie  o  najwyższym  wsparciu  otrzymują  etykiety 

najmniejsze według porządku leksykograficznego. Następnie w linii 4 tworzony jest zbiór 

grafów częstych jedno-krawędziowych i wyznaczany jest ich minimalny kod DFS. W linii 

9 następuje wywołanie procedury wzrostu wzorca, zwanej Odkrywaj_podgrafy. Procedura 

ta rekurencyjnie odkrywa wszystkie grafy częste zawierające 1-krawędziowy graf częsty 

G, dla którego jest wywołana.  Następnie, w linii 10, z grafów wejściowych usuwana jest 

krawędź grafu G, co pozwala na przyspieszenie algorytmu dzięki zmniejszeniu wielkości 
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grafów  wejściowych. Linia  11  zawiera  warunek  zakończenia  algorytmu,  który  jednak 

został dodany tylko dla kompletności, ponieważ algorytm powinien zatrzymać się w linii 7 

po  wywołaniu  procedury  wzrostu  wzorca  dla  wszystkich  częstych  1-krawędziowych 

grafów. 

Algorytm 3.3 (Odkrywaj_podgrafy(G,  D,  minWsp,  S)) przedstawia procedurę wzrostu 

wzorca, która stosuje prawostronne rozszerzanie grafów częstych. W linii 1 sprawdzany 

jest warunek minimalności kodu DFS grafu G. Jeśli kod nie jest minimalny, to znaczy że 

graf  G jest  duplikatem  i  nie  jest  celowe  jego  rozszerzanie.  Naiwnym  sposobem 

sprawdzenia minimalności kodu jest wygenerowanie wszystkich możliwych kodów DFS 

dla  danego grafu  i  wybranie  minimalnego.  Możliwe  jest  zoptymalizowanie  tego  etapu 

przez zastosowanie optymalizacji, polegającej na generowaniu tylko kodów DFS, które są 

mniejsze niż lub równe  kodowi  G.kodDFS.  Podczas generowania kodów DFS kolejno 

dodawane krawędzie są porównywane z odpowiadającymi krawędziami G.kodDFS i jeśli 

zostanie  odkryta  krawędź  powodująca  powstanie  mniejszego  kodu,  to  procedura  jest 

zatrzymywana. Innymi słowy generowanie kodu DFS jest kontynuowane tylko wtedy , gdy 

dodawane krawędzie są równe odpowiadającym krawędziom G.kodDFS.  

Algorytm  gSpan  przechowuje  jedynie  identyfikatory  grafów  wejściowych,  które 

zawierają  podgraf  izomorficzny  z  grafem  częstym.  Zaletą  tego  podejścia  jest  mała 

złożoność pamięciowa, a wadą konieczność wyznaczania zanurzeń  oddzielnie dla każdego 

grafu częstego i jego dziecka. W pseudokodzie zanurzenia są wyznaczane w linii 7. Do 

wyznaczania zanurzeń algorytm gSpan wykorzystuje kod DFS grafu. Najpierw w grafie 

wyszukiwana jest pierwsza krawędź kodu DFS, następnie kolejne krawędzie kodu DFS są 

stopniowo odkrywane w grafie wejściowym. Procedura ta jest kontynuowana, aż cały kod 

DFS zostanie odwzorowany w grafie wejściowym, co oznacza że odnaleziono zanurzenie 

grafu częstego w grafie wejściowym. Następnie procedura wyszukiwania zanurzenia jest 

ponawiana  z  inną  krawędzią  początkową,  dopóki  nie  zostaną   znalezione  wszystkie 

zanurzenia grafu częstego w grafie z wejściowego zbioru.

Autorzy algorytmu gSpan opisują kilka dodatkowych optymalizacji etapu rozszerzania, 

które ograniczają liczbę grafów z nieminimalnym kodem DFS. Optymalizacje te zostały 

zawarte w mojej implementacji. 
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Najważniejszymi  usprawnieniami  algorytmu  gSpan  względem  naiwnego  algorytmu 

wzrostu  wzorca  są  prawostronne  rozszerzanie  i  kończenie  rozszerzania  dla 

nieminimalnych kodów DFS.
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4. Odkrywanie częstych grafów zamkniętych

Własność antymonotoniczności wsparcia mówi, że jeśli graf jest częsty, to wszystkie 

jego  podgrafy  też  są  częste.  n-krawędziowy  graf  częsty  może  mieć  do  2n częstych 

podgrafów [15]. Powoduje to problem eksplozji liczby zwracanych wyników w przypadku 

odkrywania kompletnego zbioru podgrafów częstych. W związku z tym problemem w [15] 

wprowadzono  pojecie  częstego  grafu  zamkniętego,  które  jest  analogiczne  do 

zaproponowanych wcześniej pojęć zamkniętych częstych zbiorów [16] i sekwencji [17]. 

Zbiór  częstych  grafów zamkniętych  zawiera  tylko  te  grafy,  dla  których  nie  istnieje 

nadgraf  właściwy  z  tym  samym  wsparciem.  Dla  większości  zastosowań,  takich  jak 

chemio-informatyka zbiór grafów zamkniętych jest preferowaną reprezentacją, ponieważ 

dostarcza mniej liczny zbiór grafów, który łatwiej jest analizować, niż zbiór wszystkich 

grafów częstych.

Definicja 4.1 (graf częsty zamknięty)

Częsty graf G jest zamknięty, jeśli nie istnieje nadgraf właściwy grafu G, który ma takie  

samo wsparcie jak graf G.

Zbiór  częstych  grafów  zamkniętych  jest  zwięzłą  reprezentacją  zbioru  wszystkich 

grafów częstych.

4.1. Redundancja w zbiorze grafów częstych

Kompletny zbiór  grafów częstych zawiera  dużo redundantnych  danych.  Dla danego 

grafu  częstego  jego  podgrafy  właściwe,  które  mają  takie  samo  wsparcie,  dostarczają 

redundantną  informację.  Zbiór  wszystkich  grafów  częstych  może  być  odtworzony  na 

podstawie zbioru częstych grafów zamkniętych. Procedura odtworzenia wszystkich grafów 

częstych ze zbioru częstych grafów zamkniętych jest następująca. Zaczynając od częstych 

grafów zamkniętych  o  największym wsparciu  można odtworzyć  częste  podgrafy grafu 
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zamkniętego i przypisać im częstość tego zamkniętego grafu. Jeśli jakiś podgraf powstanie 

kilka razy, to należy przypisać mu największe wsparcie. Z uwagi na kolejność odtwarzania 

grafów  częstych  –  od  grafów  zamkniętych  o  największym  wsparciu  –  prawidłowe 

wsparcie zostanie przypisane przy pierwszym odkryciu grafu częstego. Jeśli ten sam graf 

częsty zostanie odkryty drugi raz, to można zaprzestać dalszego szukania jego podgrafów. 

Dla  opisanej  powyżej  procedury  zapisano  pseudokod  – 

Generuj_częste_z_zamkniętych(DCZ,  DC)  –  zaprezentowany  jako  algorytm  4.1.  W 

procedurze tej wywoływana jest podprocedura Generuj_podgrafy(P, DC) (algorytm 4.2), w 

której rekurencyjnie tworzone są podgrafy grafu P. W linii 7 tej procedury wyznaczany jest 

minimalny kod DFS podgrafu,  ponieważ jest  on wykorzystywany do sprawdzenia,  czy 

dany podgraf był już wygenerowany wcześniej (sprawdzanie duplikatów). 

Procedura  odtwarzania  zbioru  wszystkich  grafów  częstych  na  podstawie  zbioru 

częstych  grafów  zamkniętych  została  zaproponowana  i  zaimplementowana  w  ramach 

niniejszej pracy.

Algorytm 4.1 Generuj_częste_z_zamkniętych(DCZ, DC)

Wejście: DCZ – zbiór częstych grafów zamkniętych z informacją o wsparciu; 

Wyjście: DC – zbiór grafów częstych; 

1: DC ← DC  ∪ DCZ; 
2: posortuj DCZ w kolejności nierosnącego wsparcia; 
3: for each G ∈ DCZ do
4: Generuj_podgrafy(G, DC);
5: end for;
6: return;

Algorytm 4.2 Generuj_podgrafy(P, DC)Odkrywanie grafowych wzorców, reguł 
asocjacyjnych i ich reprezentacji

Wejście: P – graf z informacją o wsparciu;

Wyjście: DC – zbiór grafów częstych.

1: if liczba krawędzi w grafie P = 1 then 
2: return;
3: end if;
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4: for each krawędź e ∈ P
5: P ← P – e;     //usuń krawędź i ewentualnie wierzchołek
6: if P spójny then 
7: wyznacz etykietę kanoniczną P;    //wyznacz minimalny kod DFS 
8: if P ∉ DC then 
9: DC ← DC  ∪ {P}; 

10: Generuj_podgrafy(P, DC)
11: end if;
12: end if;
13: P ← P + e;     //dodaj krawędź z powrotem 
14: end for; 
15: return;

4.2. CloseGraph – algorytm odkrywania częstych grafów 

zamkniętych

Wyznaczenie  częstych  grafów zamkniętych  może  być  zrealizowane  dwu-etapowo  – 

przez wyznaczenie wszystkich grafów częstych, a następnie usunięcie grafów, które nie są 

zamknięte.  Jednak  ta  metoda  nie  jest  optymalna  w  większości  przypadków.  Algorytm 

CloseGraph [15] pozwala na bezpośrednie odkrywanie częstych grafów zamkniętych. 

Algorytm CloseGraph [15] jest oparty na algorytmie gSpan [14]. Algorytm ten dodaje 

dodatkowy  warunek  w  procedurze  rozszerzania  grafu  częstego,  który  pozwala  na 

zaprzestanie  rozszerzania,  jeśli  zostanie  wykryte,  że  rozszerzone  grafy  nie  będą 

zamkniętymi. 

W algorytmie definiowane jest tzw. równoważne wystąpienie2.

Definicja 4.2 (równoważne wystąpienie)

Graf  rodzic  G  i  jego  dziecko  G+e są  równoważnie  występujące,  jeśli dla  każdego 

wystąpienia  zanurzenia  grafu  G w  grafie  wejściowym  występuje  w  nim  także  

zanurzenie G+e. 

Inaczej mówiąc graf dziecko jest równoważnie występujący z grafem rodzicem, jeśli 

rozszerzenie  go  tworzące  występuje  dla  każdego  zanurzenia  grafu  rodzica  w  grafach 

2 ang. equivalent occurrence
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zbioru wejściowego. 

Przykład 4.1. Na rysunku 4.1 przedstawiono przykładowy zbiór grafów wejściowych. Na 

rysunku 4.2 przedstawiono przykład równoważnie występujących grafów dla tego zbioru. 

Graf 4.2a) występuje równoważnie z grafami 4.2b) i 4.2c).

4.2.1. Wczesne kończenie algorytmu CloseGraph

Idea  wczesnego  kończenia  polega  na  ograniczeniu  przestrzeni  przeszukiwania 

algorytmu odkrywania grafów częstych przez wykorzystanie równoważnie występujących 

grafów. Aby jak najczęściej  wykorzystać wczesne kończenie,  sprawdzane są wszystkie 

możliwe  rozszerzenia  grafu  częstego.  Jeśli  określone  rozszerzenie  grafu  częstego 

występuje dla wszystkich zanurzeń tego grafu w grafach zbioru wejściowego, to na tej  

podstawie można wnioskować, że graf ten nie jest zamknięty i że jego dzieci też nie będą 

zamknięte.  Wykorzystując  tę  informację  możliwe  jest  wczesne  zakończenie  procedury 

rozszerzania grafu.

Wczesne kończenie można zastosować dla grafów z rysunku 4.2. Jeśli w zbiorze grafów 
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dzieci rodzica a), d) – graf dziecko rodzica c). 

Rysunek 4.1: Przykładowy zbiór grafów wejściowych 
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wejściowych dla każdego wystąpienia  4.2b) występuje także  4.2c), to graf  4.2c) nie jest 

zamknięty  i  można  zaprzestać  jego  rozszerzania,  ponieważ  grafy  powstałe  przez 

rozszerzanie 4.2c) także nie będą zamknięte. 

Wczesne  kończenie  implementowane  jest  przez  utrzymywanie  licznika  zliczającego 

liczbę wszystkich zanurzeń grafu częstego w grafach z wejściowego zbioru oraz liczników 

zliczających  liczbę  różnych  rozszerzeń  tego  grafu  częstego.  Licznik  dla  każdego 

rozszerzenia jest zwiększany po odkryciu określonego rozszerzenia po raz pierwszy dla 

każdego  zanurzenia.  Jeśli  zanurzenie  ma  kilka  takich  samych  rozszerzeń,  to  licznik 

rozszerzenia jest zwiększany tylko raz. Po odkryciu wszystkich zanurzeń i ich rozszerzeń 

licznik zanurzeń jest porównywany z licznikami dla rozszerzeń. Rozszerzenia, dla których 

licznik rozszerzenia jest  równy licznikowi zanurzeń rodzica tworzą grafy równoważnie 

występujące z grafem rodzica i mogą zostać wykorzystane do wczesnego kończenia.

Na  rysunku  4.3 zaprezentowane  zostało  wykorzystanie  wczesnego  kończenia 

rozszerzania  do  przycięcia  przestrzeni  przeszukiwań  w  algorytmie  CloseGraph. 

Zaznaczone  na  czarno  węzły  drzewa  przeszukiwania  zostaną  odrzucone,  jeśli  grafy 
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wczesnego kończenia algorytmu CloseGraph
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otoczone przerywaną linią są równoważnie występujące. Inaczej mówiąc, jeśli graf rodzic i 

jego  dziecko  są  równoważnie  występujące,  to  możliwe  jest  wykorzystanie  wczesnego 

kończenia w celu zaprzestania rozszerzania grafów rodzeństwa dziecka. 

Stosując  prawostronne  rozszerzanie  algorytmu  gSpan,  uwzględniane  są  tylko 

rozszerzenia,  z  których  można  uzyskać  grafy  mające  minimalny  kod  DFS.  Jednak  w 

algorytmie CloseGraph konieczne jest sprawdzanie wszystkie możliwych rozszerzeń, aby 

móc  wykryć  graf  dziecko  równoważnie  występujący i  zastosować  wczesne  kończenie. 

Rozszerzenie  powodujące  powstanie  równoważnie  występującego grafu dziecka  można 

wykorzystać do odrzucenia grafów dzieci, których kod DFS jest większy od równoważnie 

występującego. Natomiast nie można odrzucić grafów dzieci, dla których kod DFS jest 

mniejszy od równoważnie występującego grafu, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest 

otrzymanie dla nich minimalnego kodu DFS. Zastosowanie wczesnego kończenia w tym 

przypadku spowodowałoby niekompletny wynik.

4.2.2. Problem z wczesnym kończeniem algorytmu CloseGraph

Nie zawsze można zastosować wczesne kończenie algorytmu CloseGraph opisane w 

poprzednim podrozdziale. Jeśli w grafie wejściowym występuje cykl, to możliwe jest, że 

wczesne kończenie spowoduje utratę pewnych wyników. Problem ten został przedstawiony 

w oryginalnym artykule opisującym algorytm CloseGraph [15]. Jednak autorzy nie podali 

uniwersalnej metody opisującej  jak ten problem rozwiązać,  a podali  jedynie optymalne 

rozwiązanie dla pewnego przypadku. Problem występuje tylko dla rozszerzeń tworzących, 

wprowadzających nowy wierzchołek do drzewa przeszukiwania grafu. Jeśli rozszerzenie 

wprowadza wierzchołek, do którego prowadzi także inna, jeszcze nie odkryta ścieżka, to 

może wystąpić opisany problem i  nie należy stosować wczesnego kończenia.  W mojej 

implementacji  jest  to realizowane przez sprawdzanie,  czy dodawane rozszerzenie może 

być elementem cyklu, a jeśli tak, to wczesne kończenie nie jest stosowane. 

4.3. Wydajność CloseGraph i gSpan

Na  podstawie  opisu  algorytmów  można  wnioskować,  że  przyrost  wydajności 

spowodowany  wczesnym  kończeniem  rozszerzania  zastosowanym  w  algorytmie 

CloseGraph jest zależny od zbioru wejściowego. Jeżeli stosunek liczby wszystkich grafów 
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częstych  do liczby grafów zamkniętych  częstych  jest  duży,  to  możliwe  jest  uzyskanie 

znacznego  przyrostu  wydajności.  Przestrzeń  przeszukiwań  może  zostać  bardziej 

ograniczona,  gdy  wczesne  kończenie  procedury  rozszerzania  może  zostać  częściej 

zastosowane.

4.3.1. Eksperymenty wydajnościowe

Algorytmy  zaimplementowano  w  języku  C++  z  użyciem  standardowej  biblioteki 

szablonów (STL)  oraz  biblioteki  Boost  Graph.  Implementacja  gSpan i  CloseGraph ma 

wspólną  znaczną  część  kodu.  Ten  sam kod  odpowiada  za  prawostronne  rozszerzanie, 

wyznaczanie zanurzeń grafów i wyznaczanie minimalnego kodu DFS. Dlatego różnice w 

wydajności  algorytmów  odzwierciedlają  głównie  przyspieszenie  uzyskiwane  dzięki 

zastosowaniu  wczesnego  kończenia  rozszerzania,  ale  uwzględniają  także  dodatkowy 

narzut  wydajnościowy  związany  z  koniecznością  wyznaczania  wszystkich  możliwych 

rozszerzeń w algorytmie CloseGraph.

Testy  przeprowadzono  w dwu  zbiorach  etykietowanych  grafów  prostych.  Zbiory  te 

pochodzą  z  archiwum  zawierającego  demonstracyjną  wersje  algorytmu  gSpan, 

umieszczonego na stronie jednego z autorów algorytmu3. Grafy w zbiorach reprezentują 

związki  chemiczne.  Pierwszy  zbiór  o  nazwie  „Chemical_340”  zawiera  340  związków 

chemicznych  i  był  oryginalnie  wykorzystany  w  konkursie  Predictive  Toxicology 

Evaluation (PTE) Challenge4. 

W  tabeli  4.1 podano  wyniki  działania  algorytmów  dla  pierwszego  zbioru.  Czas 

działania wyznaczony był jako mediana z pięciu uruchomień programu. Czas działania 

algorytmu CloseGraph jest większy średnio o około 50% od czasu działania algorytmy 

gSpan. W tym zbiorze liczba grafów częstych i liczba grafów częstych zamkniętych nie 

różnią się znacząco. Powoduje to, że algorytm Closegraph nie może wykorzystać korzyści 

wynikających  z  wczesnego  kończenia  rozszerzania,  a  otrzymuje  dodatkowy  narzut 

wydajnościowy  związany  z  wyznaczeniem  wszystkich  możliwych  rozszerzeń  i 

sprawdzaniem, czy wystąpił fałszywy przypadek wczesnego kończenia. 

W ostatniej kolumnie tabeli  4.1 podano czas odtwarzania zbioru wszystkich częstych 

3 http://www.cs.ucsb.edu/~xyan/software/gSpan.htm
4 http://www.cs.ox.ac.uk/activities/machlearn/PTE/
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grafów  na  podstawie  zbioru  grafów  zamkniętych  wykorzystując  algorytm  4.1 

przedstawiony w poprzednim podrozdziale. Czas utworzenia zbioru wszystkich częstych 

grafów poprzez odtworzenie ich na podstawie zbioru częstych grafów zamkniętych jest 

równy sumie czasu działania algorytmy CloseGraph i czasu odtwarzania częstych grafów 

(czwarta i ostatnia kolumna tabeli). 

gSpan CloseGraph Częste z 
zamkniętych

Wsparcie (~ 
Wsparcie/340)

Czas 
[s]

Liczba 
grafów 
częstych

Czas 
[s]

Liczba 
częstych 
grafów 
zamkniętych

Czas odtwarzania 
zbioru częstych 
grafów [s]

100 (29,4%) 0,81 71 1,27 43 0,8

70 (20,5%) 1,25 175 1,91 98 0,22

50 (14,7%) 2,19 434 3,32 223 0,64

30 (8,82%) 6,51 1049 8,71 465 0,2

20 (5,88%) 17,2 2326 27,1 773 0,61

15 (4,41%) 44,4 4984 73,5 1149 1,8

10 (2,94%) 201 22758 335 2235 18

Tabela 4.1 Czas działania algorytmów odkrywania grafów częstych i liczba znalezionych 
grafów częstych w zależności od minimalnego wsparcia dla zbioru 340 związków 

chemicznych. W pierwszej kolumnie podane jest minimalne wsparcie w wartościach 
bezwzględnych oraz w nawiasie odpowiadające przybliżone wartości względne wyrażone 

w procentach.

Drugi  zbiór  testowy o  nazwie  „Compound_422”  zawiera  422  grafy.  Są  to  związki 

chemiczne  o  potwierdzonej  aktywności  w  badaniu  przeciwwirusowym  AIDS5.  Wyniki 

działania algorytmów dla tego zbioru przedstawiono w tabeli  4.2. Można zaobserwować, 

że  dla  drugiego  zbioru  iloraz  liczby  grafów  częstych  do  liczby  grafów  zamkniętych 

częstych  jest  znacząco  większy.  Dzięki  temu  algorytm CloseGraph  mógł  wykorzystać 

wczesne kończenie rozszerzania i skrócić czas działania. Różnica w czasie działania jest 

tym większa,  im większy jest  iloraz  liczby grafów zamkniętych  do  liczby wszystkich 

grafów częstych. 

5 http://dtp.cancer.gov/docs/aids/aids_data.html
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Ponadto  na  przykładzie  drugiego  zbioru  testowego  zaobserwowano,  że  odtworzenie 

zbioru  grafów  częstych  na  podstawie  zbioru  częstych  grafów  zamkniętych  może  być 

szybsze od bezpośredniego wyznaczenia zbioru grafów częstych.

gSpan CloseGraph Częste z 
zamkniętych

Wsparcie (~ 
Wsparcie/422)

Czas 
[s]

Liczba 
grafów 
częstych

Czas 
[s]

Liczba 
częstych 
grafów 
zamkniętych

Czas odtwarzania 
zbioru częstych 
grafów [s]

160 (37,9%) 1,47 59 2,65 44 0,4

120 (28,4%) 2,29 148 3,32 92 0,12

100 (23,6%) 4,21 279 6,15 151 0,32

70 (16,5%) 26,6 2882 28,1 293 1,5

60 (14,2%) 42,5 4603 36,3 376 2,15

50 (11,8%) 106 13911 55,1 527 9,8

40 (9,4%) 129 17152 74,5 700 11,7

Tabela 4.2: Czas działania algorytmów odkrywania grafów częstych i liczba znalezionych 
grafów częstych w zależności od minimalnego wsparcia dla zbioru 422 związków 

chemicznych. W pierwszej kolumnie podana jest minimalna wymagane wsparcie w 
wartościach bezwzględnych oraz w nawiasie odpowiadające przybliżone wartości 

względne wyrażone w procentach.

4.3.2. Podsumowanie eksperymentów

Przeprowadzone eksperymenty dały wyniki szybkości działania algorytmów zgodne z 

teoretycznymi oczekiwaniami. 

Algorytm  CloseGraph  zwraca  znacząco  mniej  wyników  od  algorytmu  gSpan  dla 

zbiorów w których iloraz liczby grafów częstych do liczby grafów zamkniętych jest duży. 

Iloraz ten jest duży dla zbioru grafów o małej różnorodności, w którym wiele grafów ma 

wspólny ten sam podgraf izomorficzny. Dlatego iloraz liczby wszystkich grafów częstych 

do liczby grafów częstych zamkniętych może nieść istotną informację np.  dla  eksperta 

badającego  zbiór  związków  chemicznych.  Ponadto  ze  względu  na  znacząco  mniejszą 

liczbę  grafów  częstych  zamkniętych,  ta  zwięzła  reprezentacja  jest  dużo  bardziej 
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odpowiednia do przeglądania przez  eksperta.
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5. Odkrywanie grafowych reguł asocjacyjnych

5.1. Wprowadzenie do reguł asocjacyjnych

W niniejszym  rozdziale  zdefiniowano  pojęcie  grafowych  reguł  asocjacyjnych  i  ich 

reprezentacji  poprzez  analogie  do  pojęcia  reguł  asocjacyjnych  odkrywanych  z 

transakcyjnych zbiorów danych. Zaproponowano także algorytm odkrywania grafowych 

reguł  asocjacyjnych  i  ich  reprezentacji.  Omówienie  zagadnień  dotyczących  grafowych 

reguł  asocjacyjnych  poprzedzono  przedstawieniem  definicji  reguł  asocjacyjnych 

odkrywanych  w  transakcyjnych  zbiorach  danych.  Reguły  asocjacyjne  pozwalają  na 

odkrywanie ukrytych związków, wzorców, asocjacji w dużych ilościach danych. Pozwalają 

na odkrywania wzorców typu „konsument, który kupił produkt A, kupił także produkt B i 

C”. Reguła asocjacyjna składa się z poprzednika i następnika i jest zapisywana w postaci 

zbliżonej do implikacji. 

Definicja 5.1 (reguła asocjacyjna)

Reguła asocjacyjna (AR) składa się z dwóch zbiorów – poprzednika (X) i następnika (Y)  

i jest definiowana jako:

AR={X →Y ∣Y ≠ Ø , X ∩Y =Ø , wsp( X →Y )⩾min_wsp , zauf (X →Y )⩾min_zauf },

gdzie:

• wsp( X → Y )=wsp( X ∪Y ) ,

• zauf ( X →Y )=
wsp( X ∪Y )

wsp( X )
 .

Bazą reguły asocjacyjnej jest suma teoriomnogościowa poprzednika i następnika reguły. 

Z przedstawionej definicji wynika, że reguły asocjacyjne budowane są ze zbiorów o 

wsparciu nie mniejszym niż wartość progowa wsparcia.

Poprzednik  reguły  zawiera  informacje  o  warunku,  jaki  musi  zajść,  aby,  z  pewnym 
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prawdopodobieństwem,  wystąpił  następnik  reguły.  Można  zaobserwować,  że  reguły 

asocjacyjne  zawierają  element  prawdopodobieństwa  warunkowego,  ponieważ  zaufanie 

reguły  opisuje  prawdopodobieństwo  wystąpienia  następnika  reguły  Y pod  warunkiem 

wystąpienia poprzednika X.

Jest to klasyczna definicja reguł asocjacyjnych, najczęściej spotykana w literaturze. W 

tej definicji poprzednik i następnik reguły są zbiorami rozłącznymi. Dla zbiorów jest to 

warunek łatwy do spełnienia. Jednak w dziedzinie grafów wymaganie rozłączności, czyli 

braku części wspólnej podgrafów, powoduje istotne komplikacje, głównie ze względu na 

brak  spójności  grafu  reprezentującego bazę  reguły.  Problem ten  zostanie  rozwinięty w 

następnych podrozdziałach.

5.2. Podstawowe definicje i terminy związane z grafowymi 

regułami asocjacyjnymi 

Reguły asocjacyjne można definiować także pomiędzy wzorcami grafowymi. 

Wierzchołki grafu odpowiadają elementom zbioru dla tradycyjnej definicji reguł 

asocjacyjnych. Krawędzie grafu natomiast wprowadzają nowy związek między 

wierzchołkami. 

Definicja 5.2 (grafowa reguła asocjacyjna)

X → Y jest grafową regułą asocjacyjna, jeśli X i Y są grafami i

Y ≠ X , X ≼Y , wsp( X →Y )⩾min_wsp , zauf ( X →Y )⩾min_zauf . 

X jest nazywany poprzednikiem reguły X → Y, Y jest nazywany następnikiem reguły X → Y.  

Bazą reguły jest suma grafów poprzednika i następnika ( X ∪Y ).

W tej  pracy,  zgodnie z definicją  5.2 założono, że poprzednik reguły jest  podgrafem 

następnika.  Bazą reguły jest  suma grafów poprzednika i  następnika,  czyli  dla przyjętej 

definicji bazą jest następnik.

Definicja 5.3 (wsparcie grafowej reguły asocjacyjnej

Wsparcie grafowej  reguły asocjacyjnej  wsp(X → Y) jest  równe  wsparciu sumy grafów 

następnika i poprzednika czyli bazy, która to zgodnie z przyjętą definicją  5.2 jest równa 
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następnikowi reguły asocjacyjnej:

wsp( X → Y )=wsp( X ∪Y )=wsp(Y ). 

Definicja 5.4 (zaufanie grafowej reguły asocjacyjnej) 

zauf ( X → Y )=
wsp(X ∪Y )

wsp( X )
=

wsp (Y )

wsp ( X )
,

gdzie wsparcie poprzednika wsp(X) i wsparcie następnika wsp(Y) jest określane względem  

tego samego zbioru grafów wejścioweych.

Zaufanie  grafowej  reguły  X →  Y dla  przyjętej  definicji  5.2 oznacza 

prawdopodobieństwo  wystąpienia  w  grafie  wejściowym  grafu  Y pod  warunkiem 

wystąpienia jego podgrafu X.

Jeśli  kontekst  jest  jasny,  określenie  grafowej  reguły asocjacyjne  będzie  skracane  do 

samego słowa reguły.

5.3. Problem niespójności grafu tworzącego regułę asocjacyjną

Definicja grafowej reguły asocjacyjnej nie jest wiernym analogiem reguły asocjacyjnej 

odkrywanej w transakcyjnych zbiorach danych, ponieważ następnik grafowej reguły jest 

definiowany jako baza tej reguły. W klasycznej definicji poprzednik i następnik reguły są 

rozłączne, jednakże przyjęcie takiej definicji oznaczałoby, że baza reguły jest grafem 

niespójnym. W literaturze rzadko dyskutowane jest odkrywanie i wykorzystanie grafów 

niespójnych. W pracy założono, iż tylko spójne grafy są rozpatrywane i dlatego reguły są 

reprezentowane przez grafy spójne. Zapewnione jest to przez założenie, że poprzednik i 

następnik reguły nie są rozłączne, ale następnik jest nadgrafem poprzednika. Z tego 

wynika, że bazą reguły jest następnik. Dzięki temu baza reguły jest grafem spójnym. 

Na rysunku 5.1 przedstawiono przykładowy graf G1 z wejściowej bazy grafów i 

zaznaczono na nim przez pogrubienie dwa podgrafy. Grafy te można by uznać za 

poprzednik i następnik reguły asocjacyjnej, przy przyjęciu klasycznej definicji reguł 

asocjacyjnych, w której poprzednik i następnik reguły są rozłączne. Jednak przyjęcie takiej 

definicji powodowałoby, że baza reguły jest grafem niespójnym, jak zostało pokazane na 

rysunku 5.1. Jednak wcześniej założono, że rozpatrywane są jedynie spójne grafy więc ta 
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definicja nie została przyjęta. Dlatego przyjęto definicję w której następnik jest nadgrafem 

poprzednika i baza reguły jest zawsze grafem spójnym. Przykład takiej reguły, został 

pokazany na rysunku 5.1.
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Rysunek 5.2: Przykład reguły ze spójną bazą
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5.4. Wprowadzenie do algorytmów odkrywania grafowych reguł 

asocjacyjnych

W  ramach  pracy  dyplomowej  zaimplementowano  algorytm  odkrywający  reguły 

asocjacyjne dla grafów częstych. Algorytm odkrywa najpierw grafy częste korzystając z 

zaimplementowanego  wcześniej  algorytmu  gSpan.  Następnie  odkrywane  są  reguły 

asocjacyjne z wykorzystaniem grafów częstych otrzymanych w pierwszym etapie. 

Zaimplementowano  odkrywanie  trzech  reprezentacji  grafowych  reguł  asocjacyjnych 

stanowiących analogie:

a) prostych reguł asocjacyjnych [1],

b) zwięzłych reprezentacji reguł asocjacyjnych:

• minimalne nieredundantne reguły asocjacyjne (MNR) [2],

• reguły reprezentatywne (RR) [3,18] .

Zwięzłe reprezentacje pozwalają na zmniejszenie liczby odkrywanych reguł bez utraty 

istotnych informacji. MNR to zwięzła reprezentacja bezstratna – pozwala na odtworzenie 

wszystkich reguł asocjacyjnych wraz z informacją o ich wsparciu i zaufaniu. Natomiast 

RR jest reprezentacją, która pozwala odtworzyć wszystkie reguły asocjacyjne oraz podać 

jedynie pesymistyczne oszacowanie ich wsparcia i zaufania. 

5.5. Algorytm odkrywania grafowych reguł asocjacyjnych

W bieżącym rozdziale przedstawiony jest algorytm odkrywania reguł asocjacyjnych w 

grafach,  który  został  zaprojektowany  i  zaimplementowany  w  ramach  pracowni 

magisterskiej.   Reguły tworzone są  na  podstawie  grafów częstych,  dlatego  pierwszym 

etapem  algorytmu  jest  odkrycie  grafów  częstych  korzystając  z  opisanego  wcześniej 

algorytmu.  Główna idea algorytmu polega na wykorzystaniu grafów częstych jako baz 

reguł asocjacyjnych i tworzeniu poprzedników reguł przez usuwanie krawędzi z grafów 

reprezentujących bazy reguł. 

Algorytm  odkrywania  grafowych  reguł  asocjacyjnych  rozpoczyna  się  procedurą 

Generuj_AR(DB, minWsp, minZauf,  S) (algorytm 3.1). Na początku procedury, w linii 1, 

odkrywane są wszystkie grafy częste, dla progu wsparcia minWsp, korzystając z algorytmu 

gSpan. Jednocześnie dla grafów częstych wyznaczana jest etykieta kanoniczna (kod DFS), 
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zgodnie z algorytmem gSpan. Następnie w iteracji w liniach 2-15 tworzone są reguły, w 

których  następnikiem  (bazą)  jest  graf  częsty.  W linii  3  wyznaczane  jest  maksymalne 

wsparcie poprzednika reguły, dla którego spełniony jest warunek minimalnego zaufania. W 

liniach  4-7  sprawdzana  jest  reguła  z  pustym  grafem  poprzednikiem.  Pusty  graf  ma 

wsparcie równe liczbie grafów w wejściowym zbiorze. Dla zaprojektowanego algorytmu 

przyjęto założenie, które mówi, że poprzednikiem reguły może być graf, który posiada co 

najmniej jedną krawędź lub graf pusty. Dlatego w linii 8  sprawdzana jest liczba krawędzi 

grafu  reprezentującego  bazę  reguły.  W  linii  10  wywoływana  jest  procedura 

Generuj_poprzedniki_AR(G,  maxWspP,  SP),  której  pseudokod   przedstawiono  jako 

algorytm 5.2. W procedurze tej poprzedniki reguły tworzone są przez usuwanie kolejnych 

krawędzi  z  grafu  częstego reprezentującego bazę  reguły.  Ponieważ,  zgodnie  z  przyjętą 

definicją,  poprzednik  reguły  jest  podgrafem  następnika,  możliwe  jest  wygenerowanie 

wszystkich  poprzedników  reguły  przez  usuwanie  krawędzi  z  grafu  reprezentującego 

następnik. W procedurze Generuj_poprzedniki_AR(P, maxWspP, SP) P reprezentuje graf, 

z  którego  usuwane  są  krawędzie  w  celu  otrzymania  poprzedników.  W  liniach  1-3 

procedury  sprawdzany jest warunek zatrzymania, przy którym P jest 1-krawędziowy. W 

linii 5 z grafu  P usuwana jest krawędź i następnie sprawdzana jest spójność powstałego 

grafu. Jeśli usuwana krawędź jest incydentna do wierzchołka, który nie jest incydentny z 

inną  krawędzią  (wierzchołek  stopnia  1),  to  wierzchołek  także  jest  usuwany.  W linii  7 

wyznaczana jest  etykieta  kanoniczna grafu  P (minimalny kod DFS),  która pozwala  na 

szybkie wyznaczenie wsparcia grafu  P  i  sprawdzanie duplikatów. Ponieważ graf  P  jest 

podgrafem grafu częstego (powstał przez usuwanie krawędzi z grafu częstego), to jest on 

częsty i  jego etykieta  kanoniczna  znajduje  się  w zbiorze  etykiet  kanonicznych  grafów 

częstych wyznaczonych na początku algorytmem gSpan. W linii 11 następuje rekurencyjne 

wywołanie procedury Generuj_poprzedniki_AR(P,  maxWspP, SP) z grafem P mniejszym 

o jedną krawędź w stosunku do aktualnego wywołania. Jednak jeśli usunięcie krawędzi 

spowoduje, że powstały poprzednik tworzy regułę ze zbyt małym zaufaniem lub jeśli dany 

poprzednik  był  już  wcześniej  odkryty,  to  nie  jest  wywoływana  procedura 

Generuj_poprzedniki_AR(P, maxWspP, SP). W linii 14 usunięta krawędź jest dodawana z 

powrotem do grafu i w następnej iteracji usuwana jest inna krawędź. 
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Algorytm stosuje dwie optymalizacje:

1. Przycinanie  przestrzeni  przeszukiwań  przez  wykorzystanie  własności 

antymonotoniczności  wsparcia  grafu  reprezentującego  poprzednik  reguły. 

Zmniejszanie  poprzednika  powoduje,  że  zaufanie  reguły  maleje.  Po  przekroczeniu 

wartości  progowej  minimalnego  zaufania  reguły  następuje  zaprzestanie  dalszego 

zmniejszania poprzednika.

2. Sprawdzanie powtórzeń korzystając z etykiety kanonicznej – jeśli podczas tworzenia 

poprzedników reguły zostanie utworzony graf, który był już wcześniej utworzony, to 

zostaje on odrzucony.

Algorytm 5.1 Generuj_AR(DB, minWsp, minZauf, S)

Wejście: DB – zbiór grafów; minWsp; minZauf.

Wyjście: S – zbiór reguły asocjacyjnych w grafach.

1: DC ← wszystkie grafy częste z DB dla progu wsparcia minWsp, identyfikowane 
etykietą kanoniczną; // wykorzystaj algorytm gSpan 

2: for each G ∈ DC do
3: maxWspP = G.wsp / minZauf; //wyznacz maksymalne wsparcie 

//poprzednika
4: if |DB| ≤ maxWspP then   //sprawdzenie zaufania reguły z pustym 

//poprzednikiem
5: .wsp ← ∅ |DB|; //przypisz wsparcie pustego grafu
6: Utwórz_regułę( , G, ∅ S); // reguła z pustym poprzednikiem
7: end if;
8: if liczba krawędzi w grafie G > 1 then  //baza reguły co najmniej 2-krawędziowa
9:  SP ← ∅; //zbiór poprzedników

10: call Generuj_poprzedniki_AR(G, maxWspP, SP);
11: for each P ∈ SP
12: Utwórz_regułę(P, G, S);
13: end for;
14: end if;
15: end for; 
16: return;
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Algorytm 5.2 Generuj_poprzedniki_AR( P, maxWspP, SP)Odkrywanie grafowych 
wzorców, reguł asocjacyjnych i ich reprezentacji

Wejście: P – graf; maxWspP – maksymalne wsparcie poprzednika.

Wyjście: SP – zbiór grafów poprzedników reguł asocjacyjnych.

1: if liczba krawędzi w grafie P = 1 then 
2: return;
3: end if;
4: for each krawędź e ∈ P
5: P ← P – e; //usuń krawędź i ewentualnie wierzchołek
6: if graf P spójny then 
7: wyznacz etykietę kanoniczną P; //wykorzystaj DFS code algo. gSpan
8: if P.wsp ≤ maxWspP //sprawdzany warunek na zaufanie reguły
9: and P ∉ SP then //i czy nie duplikat

10: SP ← SP  ∪ {P};
11: Generuj_poprzedniki_AR(P, maxWspP, SP); 
12: end if; 
13: end if; 
14: P ← P + e; //dodaj krawędź z powrotem
15: end for;
16: return;

Algorytm 5.3 Utwórz_regułę(P, G, S)

Wejście: P – graf poprzednik reguły; G – graf następnik (baza) reguły.

Wyjście: S – zbiór prostych reguły asocjacyjnych w grafach.

1: utwórz regułę asocjacyjną R ← (P → G); 
2: R.wsp ← G.wsp; //przypisz wsparcie
3: R.zauf ← G.wsp / P.wsp; //i zaufanie reguły
4: S ← S  ∪ {R}; 

 

5.6. Algorytmy odkrywania zwięzłych reprezentacji grafowych 

reguł asocjacyjnych

Algorytmy odkrywania zwięzłych reprezentacji  reguł  asocjacyjnych są rozwinięciem 

algorytmu odkrywania wszystkich reguł asocjacyjnych. 
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Definicja 5.5 (częsty generator grafowy)

Częsty graf G jest generatorem, jeśli nie istnieje podgraf właściwy grafu G, który ma  

takie samo wsparcie jak graf G.

Częste generatory zostały najpierw zdefiniowane dla zbiorów częstych [2] i można je 

uogólnić dla grafów. Częsty generator grafowy jest pojęciem analogicznym do częstego 

grafu  zamkniętego.  Jednak  zbiór  częstych  generatorów  nie  jest  zwięzłą  reprezentacją 

grafów częstych, w przeciwieństwie do zbioru częstych grafów zamkniętych, ponieważ na 

podstawie samego zbioru częstych generatorów nie możliwe jest odtworzenie wszystkich 

grafów częstych. Generatory są przydatne w zdefiniowaniu zwięzłej  reprezentacji reguł 

asocjacyjnych.

5.6.1. Algorytm odkrywania grafowych reguł minimalnych 

nieredundantnych MNR

Minimalne  nieredundantne  (MNR)  reguły  asocjacyjne  są  zwięzłą,  bezstratną 

reprezentacją  reguł  asocjacyjnych  –  możliwe  jest  odtworzenie  wszystkich  reguł 

asocjacyjnych wraz  z  informacja  o ich  wsparciu  i  zaufaniu  na  podstawie  zbioru  reguł 

MNR.  Reguła  MNR  jest  definiowana  jako  grafowa  reguła  asocjacyjna,  której 

poprzednikiem jest generator, a następnikiem (bazą) częsty graf zamknięty.

Ogólny  przebieg  algorytmu  odkrywania  grafowych  reguł  MNR  jest  zbliżony  do 

algorytmu odkrywania wszystkich grafowych reguł asocjacyjnych. Najważniejsza różnica 

to  wykorzystanie  częstych  grafów  zamkniętych  jako  bazy  reguł  i  sprawdzanie  przy 

tworzeniu poprzednika, czy jest on generatorem. Jeśli podczas zmniejszania poprzednika 

jego wsparcie ulega zmniejszeniu, to znaczy, że została odkryta reguła MNR.

Algorytm  odkrywania  grafowych  reguł  MNR  rozpoczyna  się  procedurą 

Generuj_MNR(DB,  min_wsp,  min_zauf,  S)  –  algorytm  5.4.  W  linii  1  algorytmu 

wyznaczany jest zbiór częstych grafów zamkniętych, grafy z tego zbioru tworzą bazy reguł 

MNR.  W  linii  2  na  podstawie  zbioru  częstych  grafów  zamkniętych  wyznaczane  są 

wszystkie grafy częste i ich etykiety kanoniczne (minimalny kod DFS). Zbiór wszystkich 

grafów  częstych  identyfikowanych  etykietą  kanoniczną  wykorzystywany  jest  do 

wyznaczania  wsparcia  poprzedników  reguł.  W  pseudokodzie  procedury,  w  linii  15 
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wyznaczany jest minimalny kod DFS tworzonych poprzedników. Następnie wyznaczane 

jest wsparcie przez wyszukanie minimalnego kodu DFS poprzednika w zbiorze wszystkich 

grafów częstych. 

Procedura  Generuj_poprzedniki_MNR(P,  maxWspP,  S, SP),  algorytm  5.5 sprawdza 

czy  graf  P kandydat  na  poprzednika jest  generatorem.  Sprawdzane  jest  to  przez 

porównanie  wsparcia  grafu  P ze  wsparciem wszystkich  spójnych,  mniejszych  o  jedną 

krawędź podgrafów P.  

Procedura  Skracaj_generowanie(PP, maxWspP, S, SP),  algorytm  5.6 jest 

wykorzystywana  do  przyspieszenia  procesu  generowania  poprzedników.  Procedura  ta 

wykorzystuje  optymalizację  polegającą  na  unikaniu  powtórzeń  podczas  generowania 

poprzedników. Jeśli dany poprzednik  P reguły R1 jest izomorficzny z następnikiem innej 

reguły R2, to można zaprzestać dalszego generowania poprzedników reguły R1 (podgrafów 

P)  i  wykorzystać  poprzedniki  reguły  R2,  dla  których  spełniony  jest  warunek  zaufania 

reguły  R1. Ponadto reguły tworzone są w kolejności nierosnącego wsparcia bazy reguły 

(linia  3  algorytmu  5.4).  Kolejność  ta  pozwala  częściej  wykorzystać  powyższą 

optymalizacje, ponieważ najpierw zostaną odkryte reguły z bazą o największym wsparciu i 

małej liczbie krawędzi, które można następnie wykorzystać do odkrywania reguł z bazą o 

mniejszym wsparciu i większej liczbie krawędzi. 

Algorytm 5.4 Generuj_MNR(DB, minWsp, minZauf, S)

Wejście: DB – zbiór grafów; minWsp; minZauf.

Wyjście: S – zbiór grafowych MNR reguł asocjacyjnych.

1: DCZ ← wszystkie częste grafy zamknięte odkryte w DB dla progu wsparcia 
minWsp, identyfikowane etykietą kanoniczną; //wykorzystaj algorytm CloseGraph

2: DC ← wszystkie grafy częste dla progu wsparcia minWsp, utoworzone na podstawie 
DCZ, identyfikowane etykietą kanoniczną; //wykorzystaj algorytm tworzenia 
wszystkich grafów częstych na podstawie czestych grafów zamkniętych

3: posortuj DCZ w kolejności nierosnącego wsparcia; 
4: for each G ∈ DCZ do
5: maxWspP ← G.wsp / minZauf ; //maksymalne wsparcie poprzednika 
6: if |DB| ≤ maxWspP then
7: .wsp ← ∅ |DB|; // przypisz wsparcie pustego grafu
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8: Utwórz_regułę( , G, ∅ S); // reguła z pustym poprzednikiem
9: end if;

10: if liczba krawędzi grafu G > 1 then  //baza co najmniej 2-krawędziowa 
11:  SP ← ∅; //zbiór poprzedników
12: for each krawędź e ∈ G
13: P ← G – e; //usuń krawędź i ewentualnie wierzchołek
14: if P spójny then 
15: wyznacz etykiete kanoniczną P ; 
16: if P.wsp ≤ maxWspP then //sprawdzany warunek na zaufanie reguły
17: Generuj_poprzedniki_MNR(P, maxWspP, S, SP);
18: end if; 
19: end if;
20: end for;
21: for each P ∈ SP
22: Utwórz_regułę(P, G, S);
23: end for;
24: end if;
25: end for; 
26: return;

Algorytm 5.5 Generuj_poprzedniki_MNR(P, maxWspP, S, SP)Odkrywanie grafowych 
wzorców, reguł asocjacyjnych i ich reprezentacji

Wejście: P – graf kandydat na poprzednika; maxWspP – maksymalne wsparcie 

poprzednika; S – zbiór grafowych reguł MNR.

Wyjście: SP – zbiór grafów poprzedników.

1: if P ∈ SP then //czy duplikaty
2: return;
3: end if;
4: if liczba krawędzi P  = 1  then   //poprzednik 1-krawedziowy
5: if P.wsp < .wsp ∅  then   //czy P jest generatorem
6: SP ← SP  ∪ {P}; 
7: end if;
8: return;
9: end if;

10: PczyGenerator ← true; //czy P jest generatorem
11: PP ← P;
12: for each krawędź e ∈ PP
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13: PP ← PP – e; //usuń krawędź i ewentualnie wierzchołek
14: if graf PP spójny then 
15: wyznacz etykiete kanoniczną PP; 
16: if PP.wsp ≤ maxWspP then //sprawdzany warunek na zaufanie reguły
17: if PP.wsp = P.wsp then //czy P jest generatorem 
18: PczyGenerator ← false;
19: end if; 
20: if istnieje regula R  ∈ S taka, że R.następnik = PP then   
21: Skracaj_generowanie(PP, maxWspP, S, SP);
22: else
23: Generuj_poprzedniki_MNR(PP, maxWspP, S, SP); 
24: end if; 
25: end if; 
26: end if; 
27: PP ← PP + e; //dodaj krawędź z powrotem
28: end for; 
29: if PczyGenerator = true then
30: SP ← SP  ∪ {P};
31: end if; 
32: return;

Algorytm 5.6 Skracaj_generowanie(PP, maxWspP,  S, SP)

Wejście: PP – graf kandydat na poprzednika; maxWspP – maksymalne wsparcie 

poprzednika; S – zbiór grafowych reguł MNR.

Wyjście: SP – zbiór grafów poprzedników. 

1: PPczyGenerator ← true; //czy PP jest generatorem
2: for each regula R  ∈ S taka, że R.następnik = PP do 
3: if R.porzednik.wsp ≤ maxWspP then
4: SP ← SP ∪ {R.porzednik};
5: end if;
6: if R.porzednik.wsp = PP.wsp then
7: PPczyGenerator ← false;
8: end if;
9: end for; 

10: if PPczyGenerator = true then
11: SP ← SP  ∪ {PP};
12: end if 

55



Rozdział 5. Odkrywanie grafowych reguł asocjacyjnych

13: return;

 

5.6.2. Algorytm odkrywania grafowych reguł reprezentatywnych RR

Reguły reprezentatywne (RR) są zwięzłą reprezentacją reguł asocjacyjnych, która nie 

gwarantuje  odtworzenia  dokładnych  wartości  wsparcia  i  zaufania,  ale  umożliwia  ich 

pesymistyczne oszacowanie. Reguła RR jest definiowana jako reguła asocjacyjna , której 

poprzednik  X jest  generatorem,  następnik  jest  grafem  zamkniętym  oraz  nie  istnieje 

grafowa reguła asocjacyjna  X' → Y'  taka, że  X' jest  podgrafem właściwym  X lub  Y' jest 

podgrafem właściwym  Y . Reguła reprezentatywna o bazie (następniku)  Y  jest tworzona 

jest przez usuwanie krawędzi z poprzednika do momentu, aż nie będzie możliwe usunięcie 

krawędzi bez przekroczenia progu zaufania reguły. Innymi słowy poprzednik reguły RR 

jest grafem o największym wsparciu, przy nieprzekroczonym progu zaufania. 

Początkowa procedura  algorytmu  generowania  reguł  RR  Generuj_RR(DB,  minWsp,  

minZauf, S), algorytm 5.7 nie różni się od początkowej procedury algorytmu generowania 

reguł MNR, poza tym, że jest w niej wywoływana procedura Generuj_poprzedniki_RR. 

W procedurze  Generuj_poprzedniki_RR(P,  maxWspP,  S,  SP)Odkrywanie  grafowych

wzorców, reguł asocjacyjnych i ich reprezentacji, algorytm 5.8 odkrywane są poprzedniki 

reguł RR. Są nimi grafy dla, których usunięcie dowolnej krawędzi powoduje przekroczenie 

progu  zaufania.  W  procedurze  usuwane  są  krawędzie  z  grafu  P  –  kandydata  na 

poprzednika. P jest dodawany do zbioru poprzedników, jeśli usunięcie dowolnej krawędzi 

z P powoduje przekroczenie progu zaufania reguły. 

Procedura Usun_nadmiarowe(PP, maxWspP,  S, SP), algorytm  5.9 służy do usuwania 

reguł, które błędnie uznano za reguły reprezentatywne. Jeśli dwie reguły mają ten sam 

poprzednik, ale jedna reguła ma następnik, który jest nadgrafem właściwym następnika 

drugiej reguły to reguła z mniejszym następnikiem nie jest regułą RR. Ponieważ reguły 

odkrywane  są  w  kolejności  nierosnącego  wsparcia  bazy  reguły,  to  reguły  odkrywane 

później mogą mieć bazę będącą nadgrafem innej reguły odkrytej wcześniej. Ta kolejność 

odkrywania reguł gwarantuje, że procedura Usun_nadmiarowe usunie wszystkie reguły nie 

spełniające warunku dla reguł RR. 
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Algorytm 5.7 Generuj_RR(DB, minWsp, minZauf, S)

Wejście: DB – zbiór grafów; minWsp; minZauf.

Wyjście: S –  zbiór grafowych reguł RR.

1: DCZ ← wszystkie częste grafy zamknięte odkryte w DB dla progu wsparcia 
minWsp, identyfikowane etykietą kanoniczną; //wykorzystaj algorytm CloseGraph

2: DC ← wszystkie grafy częste dla progu wsparcia minWsp, utoworzone na podstawie 
DCZ, identyfikowane etykietą kanoniczną; //wykorzystaj algorytm tworzenia 
wszystkich grafów częstych na podstawie czestych grafów zamkniętych

3: posortuj DCZ w kolejności nierosnącego wsparcia; 
4: for each G ∈ DCZ do
5: maxWspP ← G.wsp / minZauf ; //maksymalne wsparcie poprzednika 
6: if |DB| ≤ maxWspP then
7: .wsp ← ∅ |DB|; // przypisz wsparcie pustego grafu
8: Utwórz_regułę( , G, ∅ S); // reguła z pustym poprzednikiem
9: end if;

10: if liczba krawędzi grafu G > 1 then  //baza co najmniej 2-krawędziowa 
11:  SP ← ∅; //zbiór poprzedników
12: for each krawędź e ∈ G
13: P ← G – e; //usuń krawędź i ewentualnie wierzchołek
14: if P spójny then 
15: wyznacz etykiete kanoniczną P ; 
16: if P.wsp ≤ maxWspP then //sprawdzany warunek na zaufanie reguły
17: Generuj_poprzedniki_RR(P, maxWspP, S, SP);
18: end if; 
19: end if;
20: end for;
21: for each P ∈ SP
22: Utwórz_regułę(P, G, S);
23: end for;
24: end if;
25: end for; 
26: return;

Algorytm 5.8 Generuj_poprzedniki_RR(P, maxWspP, S, SP)Odkrywanie grafowych 
wzorców, reguł asocjacyjnych i ich reprezentacji
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Wejście: P – graf kandydat na poprzednika; maxWspP – maksymalne wsparcie 

poprzednika; S – zbiór grafowych reguł RR.

Wyjście: SP – zbiór grafów poprzedników.

1: if P ∈ SP then //czy duplikaty
2: return;
3: end if;
4: if liczba krawędzi P  = 1  then   //poprzednik 1-krawedziowy
5: if ∅   ∉ SP then    //warunek RR - czy pusty poprzednik ma wystarczające 

wsparcie
6: SP ← SP  ∪ {P}; 
7: end if;
8: return;
9: end if;

10: PczyReprezent ← true; //czy P jest poprawnym poprzednikiem reguly RR
11: PP ← P;
12: for each krawędź e ∈ PP
13: PP ← PP – e; //usuń krawędź i ewentualnie wierzchołek
14: if graf PP spójny then 
15: wyznacz etykiete kanoniczną PP; 
16: if PP.wsp ≤ maxWspP then //sprawdzany warunek na zaufanie reguły
17: PczyGenerator ← false; //i jednocześnie warunek dla reguł RR
18: Generuj_poprzedniki_RR(PP, maxWspP, S, SP); 
19: Usun_nadmiarowe(PP, maxWspP, S, SP);
20: end if; 
21: end if; 
22: PP ← PP + e; //dodaj krawędź z powrotem
23: end for; 
24: if PczyReprezent = true then
25: SP ← SP  ∪ {P};
26: end if; 
27: return;

Algorytm 5.9 Usun_nadmiarowe(PP, maxWspP, S, SP);

Wejście: PP – graf kandydat na poprzednika; maxWspP – maksymalne wsparcie 

poprzednika; S – zbiór grafowych reguł RR.

Wyjście: SP – zbiór grafów poprzedników. 
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1: for each regula R  ∈ S taka, że R.następnik = PP do 
2: if R.porzednik.wsp ≤ maxWspP then
3: S ← S ∖ {R};
4: end if;
5: end for; 
6: return;

5.7.  Eksperymenty

5.7.1. Opis Eksperymentów

Eksperymenty  odkrywania  reguł  asocjacyjnych  przeprowadzono  dla  tych  samych 

zbiorach grafów, dla których przeprowadzono eksperymenty odkrywania grafów częstych. 

Sprawdzano czas działania algorytmów i liczbę zwracanych reguł. Porównano liczbę 

wszystkich reguł asocjacyjnych z licznością ich zwięzłych reprezentacji. 

5.7.2. Wyniki eksperymentów

Algorytm  odkrywania  reguł  asocjacyjnych  jest  zależny  od  dwóch  parametrów  – 

wsparcia  i  zaufania.  Dlatego  podczas  testów  ustalono  stałe  wsparcie  i  obserwowano 

zwracane wyniki w zależności od zaufania. W tabeli 5.1 podano liczbę odkrytych reguł dla 

zbioru "Chemical_340" przy założeniu minimalnego wsparcia równego 100 (29,4%).
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Liczba reguł Czas działania [s]

Zaufanie AR MNR RR AR MNR RR

1 31 27 27 0,6 0,5 0,5

0,99 40 30 26 0,6 0,5 0,5

0,95 90 53 25 0,9 0,6 0,6

0,9 242 122 67 0,17 0,7 0,12

0,8 572 237 43 0,31 0,8 0,18

0,7 827 275 8 0,38 0,8 0,2

0,6 839 283 10 0,38 0,8 0,2

0,5 870 306 20 0,38 0,8 0,2

0,4 908 322 12 0,38 0,8 0,2

0,3 918 331 10 0,39 0,8 0,21

0,2 921 333 7 0,39 0,8 0,21

Tabela 5.1: Liczba reguł asocjacyjnych i czas działania w zależności od zaufania dla zbioru 
"Chemical_340" i wsparcia 100.

Można  zauważyć,  że  liczba  odkrywanych  reguł  asocjacyjnych  jest  duża.  Zwięzłe 

reprezentacje pozwalają znacząco ograniczyć liczbę odkrywanych reguł, w szczególności 

RR bardzo zmniejsza liczbę reguł. Ponadto można zauważyć, że dla AR i MNR liczba 

odkrywanych reguł ma charakter antymonotoniczny względem zaufania. Natomiast liczba 

reguł RR jest niemonotoniczna. W tabeli  5.2 podano całkowity uśredniony czas działania 

algorytmów,  uwzględniający  także  czas  działania  algorytmów  wyznaczania  grafów 

częstych. Całkowity czas działania zależy głównie od czasu wyznaczenia grafów częstych 

dla AR lub zamkniętych częstych dla MNR i RR. 

Czas działania [s]

AR MNR RR

0,85 1,28 1,27

Tabela 5.2: Uśredniony całkowity czas działania algorytmów odkrywania reguł 
asocjacyjnych dla zbioru "Chemical_340" i wsparcia 100.

W  tabeli  5.3 umieszczono  wyniki  działania  algorytmu  dla  tego  samego  zbioru  i 

wsparcia równego 50.
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Liczba reguł Czas działania [s]

Zaufanie AR MNR RR AR MNR RR

1 266 162 162 0,6 0,4 0,4

0.99 276 166 162 0,61 0,4 0,39

0,9 1862 786 290 0,15 0,56 0,9

0,8 4055 1487 211 0,25 0,67 0,125

0,7 5574 1925 136 0,31 0,76 0,15

0,6 6748 2305 92 0,37 0,84 0,17

0,5 7363 2542 100 0,40 0,88 0,184

0,4 8274 2841 94 0,44 0,95 0,2

0,3 10482 3449 136 0,564 0,11 0,245

0,2 12177 3903 100 0,6 0,11 0,264

Tabela 5.3: Liczba reguł asocjacyjnych i czas działania w zależności od zaufania dla zbioru 
"Chemical_340" i wsparcia 50.

61



6. Podsumowanie 

Praca jest poświęcona odkrywaniu grafów częstych, reguł asocjacyjnych i ich zwięzłych 

reprezentacji.  W pracy  opisano  dwa  ważne  algorytmy  odkrywania  grafów  częstych  – 

algorytm gSpan i  CloseGraph.  Zaimplementowano te  algorytmy i  przeprowadzono  dla 

niech  eksperymenty.  W eksperymentach  porównano  wydajność  i  liczbę  odkrywanych 

grafów w zależności od zbioru wejściowego. Ponadto opracowano i zaimplementowano 

algorytm  wyznaczania  wszystkich  grafów  częstych  na  podstawie  częstych  grafów 

zamkniętych,  który  dla  pewnych  zbiorów  grafów  wejściowych  jest  szybszy  od 

bezpośredniego wyznaczania wszystkich grafów częstych. 

Najważniejszym  wkładem  pracy  są  zaproponowane  trzy  algorytmy  odkrywania 

grafowych  reguł  asocjacyjnych  –  algorytm  odkrywający  wszystkie  grafowe  reguły 

asocjacyjne  i  dwa  algorytmy  odkrywające  zwięzłe  reprezentacje  reguł  asocjacyjnych: 

MNR i  RR. Algorytmy te  odkrywają grafowe reguły asocjacyjne na podstawie grafów 

częstych lub częstych grafów zamkniętych, które to są wyznaczane za pomocą algorytmów 

gSpan i CloseGraph. Zwięzłe reprezentacje grafowych reguł asocjacyjnych pozwalają na 

znaczące  ograniczenie  liczby  odkrywanych  reguł  i  dzięki  temu  mogą  być  bardziej 

przydatne,  niż  wszystkie  grafowe  reguły  asocjacyjne,  do  dalszych  zastosowań. 

Reprezentacja reguł MNR zachowuje pełna informację o wsparciu i zaufaniu, natomiast 

reprezentacja reguł RR umożliwia pesymistyczne oszacowanie wsparcia i zaufania.

Przeprowadzono  eksperymenty  dla  zaproponowanych  algorytmów  odkrywania 

grafowych reguł asocjacyjnych porównujące czas wykonania i liczbę znajdywanych reguł 

asocjacyjnych.  Na  podstawie  otrzymanych  wyników  porównano  stopień  zwięzłości 

reprezentacji  grafowych  reguł  asocjacyjnych  RR  i  MNR.  Zdecydowanie  najbardziej 

zwięzłą reprezentacją jest RR, jednak reprezentacja ta nie zachowuje pełnej informacji o 

wsparciu i zaufaniu wszystkich reguł asocjacyjnych. Natomiast reprezentacja reguł MNR 
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pozwala istotnie ograniczyć liczbę reguł i przy tym zachowuje pełną informację o wsparciu 

i zachowaniu reguł. 
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Dodatek A. Podręcznik Użytkownika

Powstałe w ramach pracowni dyplomowej oprogramowanie jest programem z tekstowym 

interfejsem użytkownika pracującym w trybie wsadowym. Uruchomienie programu bez 

parametrów powoduje wyświetlenie następującej informacji o parametrach uruchomienia:

Użycie  programu:  GraphMining.exe  <nazwa_pliku_we>  <wizualizacja>  <zadanie>  
<wsparcie> <zaufanie> 
Wszystkie zadania wymagają podania parametrów: <nazwa_pliku_we> i <wizualizacja>.  
Parametr  nazwa_pliku_we  określa  ścieżkę  dostępu  do  pliku  wejściowego,  a  parametr  
wizualizacja określa, 
czy ma być tworzona wizualizacja wyników i przyjmuje wartość 0 lub 1. 
Dostępne zadania i wymagane parametry: 
v - wizualizacja wejściowego zbioru grafów 
f - wyszukiwanie wszystkich grafów częstych, wymaga: <wsparcie> 
c - wyszukiwanie grafów zamkniętych, wymaga: <wsparcie> 
cf - wyszukiwanie grafów zamkniętych i odtwarzanie na ich podstawie wszystkich częstych,  
wymaga: <wsparcie> 
ar - wyszukiwanie wszystkich reguł asocjacyjnych, wymaga: <wsparcie> <zaufanie> 
mnr - wyszukiwanie reguł minimalnych nie redundantnych (MNR), wymaga: <wsparcie>  
<zaufanie> 
rr - wyszukiwanie reguł reprezentatywnych (RR), wymaga: <wsparcie> <zaufanie> 
Wsparcie jest wartością bezwzględną wyrażoną liczbą całkowitą dodatnią, 
natomiast  zaufanie  jest  wartością  względną  wyrażoną  liczbą  zmiennoprzecinkową  (z  
przedziału [0,1]). 
Wsparcie i zaufanie są traktowane jako warunki nieostre (zwracane są grafy o wsparciu  
równym lub większym od zadanego). 
Jeśli parametr wizualizacja ma wartość 1 to, wynik programu w postaci tekstowej oraz  
wizualizacja  są  zapisywana  do  katalogu  o  nazwie  zaczynajacej  się  na  "wy_"   i  
odpowiadającej użytym parametrom. 
Przykład uruchomienia: GraphMining.exe PTE_FULL.lg 1 rr 100 0.5 

Opis formatu pliku wejściowego

Plik wejściowy zawiera zbiór grafów nieskierowanych z etykietami krawędzi i 

wierzchołków. W kolejnych liniach pliku wejściowego są: numer identyfikacyjny grafu, 

wierzchołki, krawędzie. Format pliku wejściowego: 
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t # 0
v 0 <etykieta wierzchołka 0>
v 1 <etykieta wierzchołka 1>
...
e <wierzchołek a> < wierzchołek b> <etykieta krawędzi>
e < wierzchołek c> < wierzchołek d> <etykieta krawędzi>
...
t # 1
...

Opis formatów pliku wyjściowego

Dla zadania odkrywania grafów częstych zwracany jest zbiór grafów w pliku o formacie 

takim samym jak format  pliku wejściowego.  Ponadto po każdym grafie  podawana jest 

informacja o jego wsparciu.

Dla  zadania  odkrywania  reguł  asocjacyjnych  zwracana  jest  lista  odkrytych  reguł 

posortowanych  względem  swoich  baz  (następników).  Drukowana  jest  baza  reguły,  a 

następnie  wszystkie  poprzedniki  dla  danej  bazy.  Grafy  będące  poprzednikami  i 

następnikami reguł drukowane są w zwięzłej postaci kodu DFS. Graf jest przedstawiany 

jako lista krawędzi zapisanych za pomocą 5 wartości w nawiasie. Wartości w nawiasie to 

kolejno:  (<identyfikator  pierwszego  wierzchołka  krawędzi  >,  <identyfikator  drugiego 

wierzchołka  krawędzi>,  <etykieta  pierwszego  wierzchołka  krawędzi>,  <etykieta 

krawędzi>, <etykieta drugiego wierzchołka krawędzi>).

Wizualizacja

Oprócz  tekstowego  wyjścia  program  może  także  generować  wizualizację  zawierającą 

graficzną  reprezentację  grafów.  Wizualizacja  ma  postać  strony  html  zawierającej  listę 

grafów częstych lub listę grafowych reguł asocjacyjnych. Graficzna reprezentacja grafów 

jest tworzona z wykorzystanie biblioteki Graphviz6,  dlatego do uruchomienia programu 

konieczne jest zainstalowanie tej biblioteki. 

6 http://www.graphviz.org/
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