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TÓM TẮT 

Trong những năm gần đây, khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán 

đã nhận đƣợc sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Việc kết hợp dữ liệu phân tán 

(ngang hay dọc) từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ cho phép khai thác đƣợc các 

luật có lợi cho tất cả các bên tham gia quá trình khai thác. 

Tuy nhiên, khi khai thác dữ liệu từ nhiều bên sẽ nảy sinh vấn đề về tính riêng 

tƣ về dữ liệu của các bên tham gia cần đƣợc bảo vệ. Phần lớn dữ liệu của các bên 

đều có dữ liệu nhạy cảm và các bên tuy rất muốn cung cấp dữ liệu để khai thác 

đƣợc các luật dùng chung nhƣng vẫn muốn bảo vệ tính riêng tƣ có trong dữ liệu của 

mình. 

Để giải quyết các vấn đề nhƣ đã nêu ở trên, nội dung nghiên cứu của luận 

văn sẽ tập trung vào nghiên cứu các thuật toán khai thác luật kết hợp, khai thác luật 

kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang có bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham 

gia, viết chƣơng trình thực nghiệm một thuật toán đã nghiên cứu. 
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ABSTRACT 

In recent years, mining association rules in distributed database has received 

the attention of the researchers, The combination of distributed data (horizontal or 

vertical) from many different databases will mining association rules beneficial for 

all parties involve. 

However, when data mining from multiple parties will arise issues of data 

privacy of the parties involved should be protected. Most data of each parties have 

sensitive data and the parties but wanted to provide data for mining association rules 

but  they still want to protect the privacy of their data. 

To solve the problem as stated above, research contents of the thesis will 

focus on the study of algorithms mining association rules, mining association rules  

in horizontal distributed database with  privacy preserving of the parties, 

programing an algorithm had studied. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.

Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển vƣợt bậc của công nghệ thông tin 

và sự phổ biến của Internet. Lƣợng dữ liệu tại các hệ thống thông tin này ngày càng 

trở nên phong phú, đa dạng và thực sự khổng lồ. Trong tình hình đó, việc chắt lọc 

những thông tin quý giá từ những dữ liệu khổng lồ ngày càng có ý nghĩa hơn bao 

giờ hết, nó đóng vai trò chìa khóa thành công cho sự phát triển của các tổ chức, cá 

nhân. Các thông tin tìm đƣợc có thể đƣợc vận dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thông tin ban đầu, cải thiện thời gian tìm kiếm, hay đƣa ra những dự 

đoán giúp cải thiện những quyết định trong tƣơng lai,… Các kỹ thuật khai thác dữ 

liệu (data mining) ngày càng đƣợc quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực của cuộc sống nhƣ kinh tế, giáo dục, y tế, trong siêu thị,… 

Phân tích luật kết hợp là một trong những phƣơng pháp của khai thác dữ liệu. 

Nhiệm vụ của phƣơng pháp này là phân tích dữ liệu trong CSDL nhằm phát hiện và 

đƣa ra những mối liên hệ giữa các giá trị dữ liệu. Luật kết hợp thu đƣợc thƣờng có 

dạng một mệnh đề có 2 vế:  A→B, trong đó A gọi là tiền đề, B gọi là mệnh đề kết 

quả. Luật kết hợp tuy khá đơn giản nhƣng những thông tin mà luật mang lại là rất 

đáng kể, hỗ trợ không nhỏ trong quá trình ra quyết định. Tìm kiếm đƣợc các luật 

“hữu ích” từ CSDL tác nghiệp. 

Một ứng dụng quan trọng của luật kết hợp là phân tích thị trƣờng. Đó là việc 

phân tích thói quen mua hàng của khách để tìm sự kết hợp giữa các mặt hàng khác 

nhau trong một lần mua hàng của họ. 

Ví dụ: Tổng hợp trong một số lần mua hàng tại siêu thị, nếu khách hàng mua 

kem đánh răng, thì họ thƣờng sẽ mua bản chải đánh răng và khăn mặt. Nhƣng thông 

tin nhƣ thế giúp ngƣời bán hàng lựa chọn mặt hàng và vị trí của chúng trên giá 

hàng. Do đó ngƣời bán có thể những mặt hàng thƣờng đƣợc mua cùng nhau trong 

phạm vi gần kề để gây tác động tích cực tới việc mua của khách cho những mặt 

hàng này. Việc nhận ra các mặt hàng thƣờng đƣợc mua cùng nhau, giúp ngƣời bán 

hàng có thể bán đƣợc nhiều hàng hơn. Do đó, doanh thu sẽ tăng. 

Khai thác luật kết hợp nhằm tìm ra những mối liên kết đáng quan tâm hoặc 

những quan hệ tƣơng quan trong một tập lớn các đối tƣợng. Trong giao dịch thƣơng 
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mại khám phá mối quan hệ trong số lƣợng lớn các bản ghi giao dịch có thể giúp 

nhiều nhà kinh doanh xử lý giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn. 

Trong những năm gần đây, một số tác giả đề xuất hƣớng nghiên cứu khai 

thác dữ liệu trên CSDL phân tán [4, 5, 10 ]. Dữ liệu đƣợc lƣu trữ trên nhiều vị trí và 

đƣợc kết nối với nhau bởi hệ thống mạng. Theo lý thuyết CSDL phân tán có thể 

đƣợc tái thiết lại giữa các vị trí thành một CSDL tập trung. Tuy nhiên nếu làm nhƣ 

vậy mất nhiều chi phí cho việc kết hoặc hội CSDL. Ngoài ra việc gửi dữ liệu của 

các bên tham gia để tạo ra CSDL tập trung có thể làm lộ thông tin nhạy cảm về dữ 

liệu của các bên tham gia. Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu các thuật toán khai thác 

tập phổ biến và luật kết hợp trên CSDL phân tán ngang có quan tâm đến việc bảo 

toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia cung cấp dữ liệu cho quá trình khai thác. 

 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.

Một số thuật toán khai thác luật kết hợp trên CSDL phân tán bảo toàn tính 

riêng tƣ đã đƣợc nhiều tác giả đề xuất [1, 3, 6, 9, 11 ]. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn 

còn tồn tại với các thuật toán nhƣ: Chi phí thực hiện, thời gian thực hiện, …. trong 

CSDL phân tán, chi phí thực hiện chủ yếu đƣợc tính qua quá trình truyền và nhận 

dữ liệu giữa các bên tham gia khai thác, các thuật toán khai thác trên CSDL phân 

tán cũng tính toán giảm các chi phí này. Ngoài ra ở một số thuật toán, khả năng bị 

tấn công và bị lộ thông tin vẫn còn cao [4]. Điều này có nghĩa là ngƣời tham gia 

phải chấp nhận một tỷ lệ bị lộ tính riêng tƣ trong dữ liệu của mình cho chính quá 

trình sử dụng của họ. 

Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu các thuật toán khai thác tập phổ 

biến, khai thác luật kết hợp và khai thác trên CSDL phân tán ngang bảo toàn tính 

riêng tƣ của các bên tham gia khai thác. Theo đánh giá của các tác giả [6] thì mô 

hình khai thác này đảm bảo tính riêng tƣ an toàn cho các bên tham gia khai thác và 

giảm đƣợc chi phí trong quá trình truyền và nhận dữ liệu giữa các bên. Từ mô hình 

[6] luận văn cũng mạnh dạn đề xuất một thay đổi nhỏ trong bƣớc khai thác tập phổ 

biến để làm giảm thời gian khai thác tại mỗi bên, Ngoài ra, luận văn cũng trình bày 

phần cài đặt chƣơng trình thực nghiệm cho mô hình để kiểm tra tính đúng đắn của 

mô hình đã nghiên cứu. 
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 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.

Nghiên cứu tổng quan về khai thác dữ liệu, tiến hành thu thập và nghiên cứu 

các tài liệu có liên quan đến đề tài. 

Tìm hiểu các thuật toán khai thác dữ liệu, khai thác dữ liệu trên CSDL phân 

tán ngang có quan tâm đến việc bảo vệ tính riêng tƣ của các bên tham gia. 

Xây dựng chƣơng trình thực nghiệm cho mô hình thuật toán đã nghiên cứu. 

 BỐ CỤC LUẬN VĂN 4.

Luận văn đƣợc tổ chức có 3 chƣơng, phần mở đầu và phần kết luận. Chƣơng 

1: Trình bày tổng quan về khai thác dữ liệu. Chƣơng 2: Trình bày một số thuật toán 

khai thác CSDL phân tán ngang có bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia. 

Chƣơng 3: Trình bày một mô hình mới đề xuất trong khai thác luật kết hợp trên 

CSDL phân tán ngang bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia và chƣơng trình 

thực nghiệm. 
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 CHƢƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC DỮ LIỆU 

 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet hiện nay dẫn đến sự bùng nổ của 

thông tin, tri thức và với khối lƣợng dữ liệu ngày càng lớn đã thúc đẩy một lĩnh vực 

nghiên cứu đầy tiềm năng là khai thác tri thức và khai thác dữ liệu. Chúng ta đang 

bị ngập trong khối dữ liệu khổng lồ nhƣng những dữ liệu thật sự có giá trị cho 

chúng ta thì rất nhỏ. Do đó, việc khai thác dữ liệu (data mining) là quá trình giúp 

chúng ta có đƣợc những dữ liệu có giá trị từ khối dữ liệu khổng lồ đó. 

Khai thác dữ liệu là quá trình tìm kiếm các mẫu mới, những thông tin tiềm ẩn 

trong các khối dữ liệu khổng lồ, khai thác có thể dự đoán những xu hƣớng trong 

tƣơng lai, hay giúp cho các công ty kinh doanh ra các quyết định kịp thời, hay dựa 

trên những sự kiện trong quá khứ của các hệ hỗ trợ ra quyết định (decision support 

systems - DSSs). Với các ƣu điểm trên, khai thác dữ liệu đƣợc ứng dụng rộng rãi 

trong các lĩnh vực nhƣ thƣơng mại, tài chính, y học, giáo dục và các lĩnh vực khác. 

Một ví dụ tiêu biểu cho việc khai thác tập phổ biến là phân tích giỏ hàng. 

Quá trình phân tích này tập trung phân tích thói quen mua sắm của khách hàng bằng 

cách tìm ra sự kết hợp giữa các danh mục khác nhau từ trong giỏ hàng của họ. Việc 

khám phá ra những sự kết hợp này giúp ích cho các nhà bán lẻ mở rộng phân phối 

sản phẩm bởi họ thấu hiểu đƣợc những lợi nhuận có đƣợc từ những danh mục đƣợc 

khách hàng mua thƣờng xuyên. Cho một ví dụ thực tiễn hơn, nếu khách hàng mua 

sữa, khả năng họ mua bánh mì trên cùng một lần đi siêu thị là nhƣ thế nào? Những 

thông tin này sẽ giúp cho các nhà bán lẻ tăng doanh thu và giúp họ lựa chọn kế 

hoạch tiếp thị và trƣng bày sản phẩm. 

Kết quả phân tích giỏ hàng có thể giúp bạn lên kế hoạch tiếp thị, chiến lƣợc 

quảng cáo, trƣng bày sản phẩm hay lập danh mục bán hàng giảm giá …Ví dụ, kết 

quả phân tích cho thấy nếu khách hàng mua một máy vi tính thì có thể mua k m 

phần mềm diệt vi rút. Từ đó, bạn sẽ có kế hoạch trƣng bày sản phẩm hợp lý hơn 

(Thông tin về máy tính đƣợc hiển thị k m theo phần mềm diệt vi rút đƣợc khuyến 

khích mua). 
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Từ phân tích giỏ hàng bạn cũng có thể tìm ra một số quy tắc hay luật kết hợp 

có ích. Ví dụ, thông tin khách hàng mua máy vi tính và cũng mua phần mềm diệt vi 

rút đã đƣa ra luật kết hợp nhƣ sau: 

 Computer → antivirus_software [support = 2%, confidence = 60%] 

Độ hỗ trợ (support) và độ tin cậy (confidence) của luật là hai độ đo đƣợc 

quan tâm nhất. Luật có support=2%, nghĩa là số lần giao dịch mà máy vi tính và 

phần mềm diệt vi rút đƣợc mua cùng nhau chiếm 2% trong tổng số các giao dịch; 

confidence=60%, nghĩa là có 60% khách hàng mua máy vi tính thì cũng sẽ mua 

phân mềm diệt vi rút. 

Luật kết hợp đƣợc quan tâm nếu nó thỏa mãn cả hai ngƣỡng độ hỗ trợ nhỏ 

nhất (minimum support threshold) và độ tin cậy nhỏ nhất (minimum confidence 

threshold). 

Phần lớn các thuật toán khai thác dữ liệu hiện nay thƣờng thực hiện trên 

CSDL phân tán ngang và có quan tâm đến việc bảo toàn tính riêng tƣ về dữ liệu của 

các bên tham gia. Với luận văn này, tác giả muốn trình bày một số thuật toán hiện 

nay có thể khai thác đƣợc các luật từ CSDL phân tán ngang cho các bên tham gia, 

từ đó có thể ứng dụng vào công việc mang lại lợi ích cho các bên và bảo toàn tính 

riêng tƣ về dữ liệu của các bên tham gia khai thác. Việc cài đặt chƣơng trình thực 

nghiệm cũng là một đóng góp nhỏ của luận văn. 

 KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP. 1.2

 Một số khái niệm. 1.2.1

Khi dữ liệu đƣợc tổ chức theo một cấu trúc, đƣợc xử lý và mang đến cho con 

ngƣời những ý nghĩa, hiểu biết nào đó thì khi đó nó trở thành thông tin. Một số 

ngƣời có thể quan niệm thông tin là quan hệ giữa các dữ liệu. Các dữ liệu đƣợc sắp 

xếp theo một thứ tự hoặc đƣợc tập hợp lại theo một ràng buộc nào đó sẽ chứa đựng 

thông tin. Nếu những ràng buộc dữ liệu này đƣợc chỉ ra một cách rõ ràng, có ý 

nghĩa thì đó là các tri thức. 

1.2.1.1 Tri thức: Là các thông tin tích hợp, bao gồm các sự kiện và mối 

quan hệ giữa chúng, đã đƣợc nhận thức, khám phá, hoặc nghiên cứu. Tri thức có thể 

đƣợc xem nhƣ là dữ liệu trừu tƣợng và tổng quát ở mức độ cao. 
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1.2.1.2 Khám phá tri thức:  

Là quá trình rút trích ra các tri thức chƣa đƣợc nhận ra, tiềm ẩn trong các tập 

dữ liệu lớn một cách tự động. Khám phá tri thức hay phát hiện tri thức trong CSDL 

là một quá trình gồm một loạt các bƣớc phân tích dữ liệu nhằm rút ra đƣợc các 

thông tin có ích, xác định đƣợc các giá trị, quy luật tiềm ẩn trong các khuôn mẫu 

hay mô hình dữ liệu. 

1.2.1.3 Khai thác dữ liệu: Là một bƣớc trong quá trình khám phá tri thức, 

gồm các thuật toán khai thác dữ liệu chuyên dùng với một số quy định về hiệu quả 

tính toán chấp nhận đƣợc để tìm ra các mẫu, các mô hình dữ liệu hoặc các thông tin 

có ích. Nói cách khác, mục tiêu của khai thác dữ liệu là rút trích ra những thông tin 

có giá trị tồn tại trong CSDL nhƣng ẩn trong khối lƣợng lớn dữ liệu. 

1.2.1.4 Dữ liệu giao dịch: Cho I = {i1, i2, …, in} là tập tất cả các mục dữ liệu 

(mặt hàng). T = {t1, t2, …, tm} là tập tất cả các giao dịch trong CSDL giao dịch D. 

CSDL đƣợc cho là quan hệ hai ngôi  I  T. Nếu mục iI xảy ra trong giao dịch 

tT  thì ta viết là ( i, t) , ký hiệu i  t. 

Ví dụ về bảng dữ liệu của một cơ sở dữ liệu giao dịch: 

Bảng 1.1 Cơ sở dữ liệu giao dịch 

Mã giao dịch Nội dung giao dịch 

1 A, C, T, W 

2 C, D, W 

3 A, C, T, W 

4 A, C, D, W 

5 A, C, D, T, W 

6 C, D, T 

 

1.2.1.5 Độ hỗ trợ:  

Cho CSDL giao dịch D và tập dữ liệu X  I. Độ hỗ trợ của X trong D, ký 

hiệu (X), đƣợc định nghĩa là số giao dịch mà X xuất hiện trong D. 
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1.2.1.6 Tập phổ biến:  

XI đƣợc gọi là phổ biến nếu (X) Minsup (với Minsup là giá trị do ngƣời 

dùng chỉ định). Tập phổ biến ký hiệu là FI  (Frequent itemset) 

1.2.1.7 Tính chất của tập phổ biến:  

Mọi tập con của tập phổ biến cũng là tập phổ biến: Nghĩa là, Nếu X phổ biến 

thì mọi YX cũng phổ biến. 

Mọi tập cha của tập không phổ biến cũng không phổ biến: Nghĩa là, Nếu X 

không phổ biến thì mọi Y (XY) cũng không phổ biến. 

1.2.1.8 Một luật kết hợp có dạng:  

AB, với A  I, B  I và A  B = Ø. Luật AB ngầm chứa trong D với 

độ đo Supp s, trong đó s là tỷ lệ các giao dịch trong D chứa A  B, đƣợc diễn tả 

bằng xác suất P(A B). Luật AB có độ đo Conf c trong tập D, thì c là tỷ lệ giữa 

các giao dịch trong D chứa A thì chứa luôn B, đƣợc diễn tả bằng xác suất P(B/A). 

 Khai thác tập phổ biến và luật kết hợp. 1.2.2

Cho tập I = {I1, I2,….,Im} là một tập các mục dữ liệu. Cho D là bộ dữ liệu 

cần khai thác, và là một tập trong CSDL giao dịch. Mỗi giao dịch T là một tập các 

mục dữ liệu và TI. Mỗi giao dịch có một định danh, đƣợc gọi là TID. Cho A là tập 

các mục dữ liệu. Một giao dịch T đƣợc gọi là chứa A khi và chỉ khi A  T.  

Một luật kết hợp có dạng AB, với A  I, B  I và A  B = Ø. Luật AB 

ngầm chứa trong D với độ đo Supp s, trong đó s là tỷ lệ các giao dịch trong D chứa 

A  B, đƣợc diễn tả bằng xác suất P(A B). Luật AB có độ đo Conf c trong tập 

D, thì c là tỷ lệ giữa các giao dịch trong D chứa A thì chứa luôn B, đƣợc diễn tả 

bằng xác suất P(B/A). Nghĩa là: 

Supp (AB) = P( A  B) 

Conf (AB) = P( B/A ). 

Những luật thỏa mãn cả hai ngƣỡng Minsup và Minconf đƣợc gọi là mạnh. 

Một tập các mục dữ liệu đơn (items) đƣợc gọi là itemset. Một itemset chứa k 

items đƣợc gọi là k-itemset. Chẳng hạn tập {computer, antivirus_software} là 2-

itemset. Độ phổ biến của một itemset là số lƣợng các giao dịch có chứa itemset. 

Thƣờng đƣợc biết với các tên là support count, hay count của itemset. 
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Nếu độ đo support count của một itemset I thỏa ngƣỡng min_sup cho trƣớc thì 

I là một tập phổ biến. Một tập phổ biến gồm k-items đƣợc ký hiệu là FI. 

Độ đo Conf của luật AB có thể thu đƣợc từ độ đo support của A và của A  

B. Do đó, một khi độ đo support của A, B và A  B đƣợc tìm thấy, ta có thể kiểm 

tra 2 luật kết hợp AB và BA xem chúng có mạnh hay không. Nhƣ vậy, vấn đề 

khai thác các luật kết hợp có thể chuyển về bài toán khai thác các tập phổ biến. 

Phát biểu bài toán: 

Cho một tập các mục I, một cơ sở dữ liệu giao dịch D, ngƣỡng hỗ trợ 

Minsup, ngƣỡng tin cậy Minconf. Tìm tất cả các luật kết hợp XY trên CSDL D 

sao cho: sup(X Y) ≥ Minsup và Conf(XY) ≥ Minconf. Bài toán khai thác luật 

kết hợp có thể đƣợc chia ra làm 2 bài toán con đƣợc phát biểu trong thuật toán sau: 

Nội dung thuật toán 

Vào: I, D, Minsup, Minconf 

Ra: Các luật kết hợp thỏa mãn Minsup và Minconf 

Các bƣớc thực hiện: 

(1)  Tìm tất cả các tập mục phổ biến từ CSDL D tức là tìm tất cả các tập 

mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng Minsup. 

(2)  Sinh ra các luật từ các tập mục phổ biến (large itemsets) sao cho độ 

tin cậy của luật lớn hơn hoặc bằng Minconf. 

Tùy theo ngữ cảnh các thuộc tính dữ liệu, cũng nhƣ phƣơng pháp sử dụng 

trong các thuật toán; ngƣời ta có thể phân bài toán khai thác luật kết hợp ra nhiều 

nhóm khác nhau. Chẳng hạn, nếu giá trị của các thuộc tính có kiểu boolean thì ta 

gọi là khai thác luật kết hợp Boolean (Mining Boolean Association Rules)… 

Apriori là thuật toán khai thác tập phổ biến và từ đó có thể khai thác luật kết 

hợp do RaKesh Agrawal, Tomasz Imielinski, Anin Sawami đƣa ra vào năm 1993, là 

nền tảng cho việc phát triển những thuật toán sau này. Thuật toán sinh tập mục ứng 

cử từ những tập mục phổ biến ở bƣớc trƣớc, sử dụng kỹ thuật “tỉa” để bỏ đi tập mục 

ứng cử không thỏa mãn ngƣỡng hỗ trợ cho trƣớc. 

 Thuật toán Apriori khai thác tập phổ biến. 1.2.2.1

Input: D, cơ sở dữ liệu của các giao tác; Minsup, ngƣỡng độ hỗ trợ tối thiểu. 

Output: L, các tập item phổ biến trong D. 
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Method: 

(1) L1 = find_frequent_1-itemsets(D); 

(2) for (k = 2; Lk-1 0; k++) { 

(3)  Ck= apriori_gen(Lk-1); 

(4)  for each giao tác t  D{ // quét D để đếm 

(5)   Ct= subset(Ck, t); // lấy các tập con của t mà là các ứng viên 

(6)  for each ứng viên c Ct 

(7)   c.count++; 

(8)     }  

(9)  Lk= {c Ck|c.count Minsup} 

(10) } 

(11) returnL= kLk; 

procedure apriori_gen(Lk-1:tập (k-1) item phổ biến) 

(1) for each tập item l1Lk-1 

(2)  for each tập item l2Lk-1 

(3)   if (l1[1] = l2[1])  (l1[2] = l2[2])  …  (l1[k-2] = l2[k-2])  (l1[k-1] 

<l2[k-1]) then { 

(4)    c= l1 kết l2; // bƣớc kết: phát sinh các ứng viên 

(5)    ifhas_infrequent_subset(c, Lk-1) then 

(6)     deletec; // bƣớc xén tỉa: loại bỏ các ứng viên không đạt 

(7)    elseaddctoCk; 

(8)    }  

(9)  returnCk; 

procedurehas_infrequent_subset(c: ứng viên tập k item; 

Lk-1: các tập (k-1) item phổ biến); // sử dụng kiến thức trƣớc 

(1) for each tập con (k-1) s ofc 

(2)  ifsLk-1then 

(3)   return TRUE; 

(4) return FALSE; 
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Trong thuật toán này, giai đoạn đầu đơn giản chỉ là việc tính độ hỗ trợ của 

các mục. Để xác định L1, ta chỉ giữ lại các mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng 

Minsup. 

Trong các giai đoạn thứ k sau đó (k >1), mỗi giai đoạn gồm có 2 pha: 

Pha thứ 1: Các (k-1)-itemset phổ biến trong tập Lk-1 tìm đƣợc trong giai đoạn 

thứ k-1 đƣợc dùng để sinh ra các tập mục ứng cử Ck bằng cách thực hiện hàm 

apriori_gen(). 

Pha thứ 2: CSDL D sẽ đƣợc quét để tính độ hỗ trợ cho mỗi tập mục ứng cử 

trong Ck. Các tập mục ứng cử trong Ck mà đƣợc chứa trong giao dịch t có thể đƣợc 

xác định một cách hiệu quả bằng việc sử dụng cây băm. 

Hàm apriori_gen() thực hiện hai bƣớc: 

Bƣớc kết nối (Join step): Để tìm Lk, một tập ứng viên các tập k item đƣợc 

sinh bởi việc kết Lk-1 với nó. Tập các ứng viên này đƣợc đặt là Ck. Gọi l1 và l2 là các 

tập item trong Lk-1. Ký hiệu li[j] chỉ tới item thứ j trong li (vd: l1[k–2] chỉ tới item 

cuối thứ 2 trong l1). Với quy ƣớc, Apriori giả sử  các item trong một giao tác hay 

tập item đã đƣợc sắp xếp theo thứ tự từ điển. Đối với tập (k–1) item, li, nghĩa là các 

item đƣợc sắp xếp thành li[1] <li[2] < … <li[k-1]. Phép kết, Lk-1 kết Lk-1, đƣợc thực 

hiện, với các phần tử của Lk-1 là khả kết nếu (k–2) items đầu tiên của chúng là 

chung. Do đó, các phần tử l1 và l2 của Lk-1 đƣợc kết nếu (l1[1] = l2[1])   (l1[2] = 

l2[2])  …  (l1[k–2] = l2[k–2])  (l1[k–1] <l2[k–1]). Điều kiện l1[k–1] <l2[k–1] đơn 

giản là bảo đảm rằng không có các bản sao đƣợc phát sinh. Tập item tạo ra bởi việc 

kết l1 và l2 là l1[1], l1[2], …, l1[k-2], l2[k-1].  

Bƣớc cắt tỉa: Ck là tập cha của Lk, do đó, những phần tử của nó có thể hoặc 

không thể phổ biến, nhƣng tất cả các tập k item phổ biến thuộc Ck. Việc quét cơ sở 

dữ liệu để xác định số lƣợng của mỗi ứng viên trong Ck sẽ cho kết quả trong việc 

xác định của Lk (Vd: tất cả ứng viên có số lƣợng không nhỏ hơn độ hỗ trợ tối thiểu 

là phổ biến theo định nghĩa và do đó thuộc về Lk). Tuy nhiên, Ck có thể khổng lồ và 

nó có thể đòi hỏi việc tính toán cực nhọc. Để giảm kích thƣớc của Ck, tính chất 

Apriori đƣợc sử dụng nhƣ sau. Vài tập (k–1) items là không phổ biến thì không thể 

là tập con của một tập k items phổ biến. Sau đó, nếu vài tập con (k–1) items của ứng 

viên tập k items không thuộc Lk-1, thì ứng viên cũng không thể là phổ biến và có thể 
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loại bỏ khỏi Ck. Việc kiểm tra tập con này có thể hoàn thành một cách nhanh chóng 

bằng cách giữ một cây băm (hash tree) của tất cả các tập item phổ biến. 

Thuật toán Apriori-TID dựa vào ý tƣởng “không cần thiết phải sử dụng cùng 

một thuật toán cho tất cả các giai đoạn lên trên dữ liệu”. Nhƣ đã đề cập ở trên, thuật 

toán Apriori thực thi hiệu quả ở các giai đoạn đầu,  thuật  toán Apriori-TID thực thi 

hiệu quả ở các giai đoạn sau. Phƣơng pháp của thuật toán Apriori-Hybrid là sử dụng 

thuật toán Apriori ở các giai đoạn đầu và chuyển sang sử dụng thuật toán Apriori-

TID ở các giai đoạn sau. 
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Ví dụ 1.1: Cho cơ sở dữ liệu giao dịch D, I = {A, B, C, D, E}. Áp dụng thuật 

toán Apriori để tìm các tập phổ biến thỏa Minsup = 2 

CSDL - D   C1  L1  

Tid Items   itemsets sup  itemsets sup  

1 A, C, D scan {A} 2 scan {A} 2  

2 B, C, E  {B} 3  {B} 3  

3 A, B, C, E   {C} 3  {C} 3  

4 B, E   {D} 1  {E} 3  

    {E} 3     

        

         L2   C2  C2  

 itemsets sup   itemsets sup  itemsets  

 {A, C} 2   {A, B} 1 scan {A, B}  

 {B, C} 2   {A, C} 2  {A, C}  

 {B, E} 3   {A, E} 1  {A, E}  

` {C, E} 2   {B, C} 2  {B, C}  

     {B, E} 3  {B, E}  

     {C, E} 2  {C, E}  

         

         
 C3   C3     

 itemsets   itemsets sup  L3  

 {A, B, C} scan {A, B, C} 1  itemsets sup  

 {A, B, E}  {A, B, E} 1  {B, C, E} 2  

 {A, C, E}   {A, C, E} 1     

 {B, C, E}   {B, C, E} 2     

Hình  1.1 Một ví dụ thuật toán Apriori 

Nhƣ vậy, với cơ sở dữ liệu ví dụ sau 3 bƣớc của thuật toán Apriori ta thu 

đƣợc tám tập phổ biến: {{A}, {B}, {C}, {E}, {AC}, {BC}, {BE}, {BCE}}. 

Thuật toán Apriori cho thấy hiệu suất tốt với tập dữ liệu thƣa, ví dụ nhƣ: dữ 

liệu kinh doanh, dữ liệu thị trƣờng, nơi mà các tập phổ biến rất ít. Tuy nhiên, với tập 

dữ liệu phức tạp, dày nhƣ là dữ liệu viễn thông, tập dữ liệu về điều tra dân số trong 

đó có rất nhiều mẫu phổ biến dài thì hiệu quả của thuật toán Apriori bị giảm rất 

nhiều. Sự giảm hiệu suất này là do các lý do: Thứ nhất, thuật toán này thực hiện 
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nhiều lần duyệt qua CSDL để tìm ra tập phổ biến với một ngƣỡng hỗ trợ Minsup 

nào đó, số lần duyệt bằng độ dài của tập phổ biến tìm đƣợc. Thứ hai, có thể thấy 

thuật toán Apriori là thuật toán đúng đắn để kiểm tra toàn bộ các mẫu phổ biến. Tuy 

nhiên, để khám phá đƣợc mẫu phổ biến có kích thƣớc là n thì cần phải sinh và kiểm 

tra 2
n
- 2 mẫu phổ biến tiềm năng (Số lƣợng tập con có thể có ngoại trừ tập rỗng). 

Khi mà n lớn thì các phƣơng thức khai thác mẫu phổ biến phụ thuộc vào tốc độ xử 

lý của phần cứng. Nói một cách khác, thuật toán Apriori trên thực tế không khả thi 

để khai thác tập mẫu phổ biến lớn mà chỉ áp dụng cho tập mẫu phổ biến có kích 

thƣớc n nhỏ. Mặt khác, trong nhiều vấn đề của thế giới thực (ví dụ nhƣ: Mẫu sinh 

học, dữ liệu điều tra dân số, vv…) tìm các tập phổ biến có kích thƣớc dài khoảng 30 

hoặc 40 thì không phải là không có. 

 Phƣơng pháp IT-Tree 1.2.2.2

Cấu trúc IT-Tree (Itemset Tidset-tree) và các lớp tương đương [12] 

Cho I là tập các danh mục và X  I. Ta định nghĩa một hàm p(X,k) = X[1:k] 

gồm k phần tử đầu của X và một quan hệ tƣơng đƣơng dựa vào tiền tố (prefix-

based) K  trên itemset nhƣ sau:  

),(),(,, kYpkXpYXIYX
k

   

Nghĩa là, hai itemset có cùng một lớp tƣơng đƣơng khi và chỉ khi chúng chia 

sẻ chung k phần tử đầu phổ biến. Mỗi nút trong cây IT-Tree đại diện cho một cặp 

Itemset-Tidset X x t(X), thực tế là một lớp tiền tố. Tất các các nút con của nút X 

thuộc về lớp tƣơng đƣơng của nó bởi vì chúng chia sẻ cùng tiền tố X.  

Ký hiệu một lớp tƣơng đƣơng là [P]= {l1,l2,…,ln}, trong đó P là nút cha và 

mỗi li là một mục dữ liệu đơn, đại diện cho nút  Pli x t(Pli). Chẳng hạn, nút gốc của 

cây tƣơng ứng với lớp [ ] = {A,C,D,T,W}, nút trái cùng của gốc là lớp [A] chứa tất 

cả các itemset chứa A là tiền tố, nghĩa là tập {C,D,T,W}. Nhƣ vậy, mỗi lớp thành 

viên đại diện cho một con của nút cha.  Một lớp đại diện cho các mục dữ liệu mà 

các mục dữ liệu đó là tiền tố để có thể mở rộng thành các lớp phổ biến mới. Rõ 

ràng, không có cây con nào của một tiền tố không phổ biến đƣợc xem xét. Sức 

mạnh của phƣơng pháp lớp tƣơng đƣơng là nó chia không gian tìm kiếm ban đầu 

thành các vấn đề nhỏ độc lập. Đối với mỗi nút gốc con của nút X, có thể xem nó 

nhƣ một vấn đề mới hoàn toàn, mỗi nút có thể sinh ra các mẫu dƣới nó. 
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Thuật toán phát sinh tập phổ biến [12] 

Đầu vào: Lớp tƣơng đƣơng [P] ban đầu chứa tất cả các tập phổ biến 1-

itemset và ngƣỡng phổ biến Minsup. 

Kết quả: tập FI gồm tất cả các tập phổ biến của CDSL. 

Phƣơng pháp thực hiện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh hoạ thuật toán 

Xét CSDL ở bảng 1.1 với Minsup = 50% (chứa từ 3 TID trở lên). Ta có cây 

tìm kiếm minh họa cho quá trình tìm tập phổ biến nhƣ hình 1.3. 

Nhận xét 

Cây tìm kiếm IT-Tree luôn lệch trái do:  

i) Ứng với mỗi lớp tƣơng đƣơng li, ta cần xét với mọi lj ( j > i), cho nên i 

càng nhỏ thì số lƣợng j cần xét càng lớn. 

ii) Khi | t(li) | > | t(lj) | thì phần giao nhau giữa t(li) với các lớp tƣơng đƣơng 

khác thƣờng sẽ lớn hơn phần giao của t(lj) với các lớp tƣơng đƣơng còn lại. 

ECLAT() 

[] = {i  I: (i) Minsup} 

ENUMERATE_FREQUENT([]) 

ENUMERATE_FREQUENT([P]) 

for all li  [P] do 

 [Pi] =  

for all lj  [P], with j > i do 

I = lj 

T = t( li )  t( lj ) 

if |T|  Minsup then 

[Pi] = [Pi]  { } 

ENUMERATE_FREQUENT([Pi]) 

Delete [Pi] 

Hình  1.2 Thuật toán sinh tập phổ biến thỏa Minsup 
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Với các nhận xét trên, ta thấy: 

i) Không thể cải thiện đƣợc, còn để tránh. 

ii) Ta chỉ cần sắp xếp các li trong lớp tƣơng đƣơng [P] theo chiều tăng 

ENUMERATE_FREQUENT_SORT([P]) 

SORT([P]) 

for all li  [P] do 

 [Pi] =  

for all lj  [P], with j > i do 

I = lj 

T = t( li )  t( lj ) 

if |T|  Minsup then 

{[Pi] = [Pi]  { } 

ENUMERATE_FREQUENT_SORT([Pi]) 

Delete [Pi] 

 

Hình 1.3 Cây tìm kiềm tập FI thỏa ngƣỡng Minsup = 50% 

Hình 1.4 Thuật toán tìm FI bằng thuật toán sắp xếp 
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dần của độ hỗ trợ. Và với sự cải tiến này, cây IT-Tree sẽ ít lệch trái 

hơn. 

Hình 1.5 minh họa cây tìm kiếm IT-Tree với phƣơng pháp sắp xếp. Có thể 

thấy cây ít lệch trái hơn và số tập phát sinh không thỏa ngƣỡng Minsup ít hơn (trong 

trƣờng hợp có sắp xếp và trong trƣờng hợp không sắp xếp). Điều này dẫn đến thời 

gian tính toán sẽ nhanh hơn và quá trình tìm kiếm ít tốn không gian bộ nhớ hơn (do 

cơ chế đệ qui cần phải lƣu lại các nhánh con bên phải để xử lý sau trƣớc khi gọi đệ 

qui). Tuy nhiên, có thể thấy các nút con đƣợc phát sinh ra trên cùng một mức của 

một nút cha nào đó thƣờng đã thỏa điều kiện sắp tăng nên ta chỉ cần sắp xếp ở mức 

1 của cây, các mức còn lại không cần sắp xếp bởi vì thƣờng nó sẽ đƣợc thừa hƣởng 

kết quả từ mức trƣớc đó. 

 

Hình 1.5 Cây tìm kiếm tập FI thỏa ngƣỡng Minsup = 50% có sắp xếp  

Diffset để tính nhanh độ hỗ trợ [11],[12] 

Giả sử chúng ta đang thao tác trên IT-pair sử dụng định dạng dữ liệu dọc 

(vertical). Các thuật toán khai thác dữ liệu sử dụng định dạng dọc cho thấy rất hiệu 

quả và thực thi tốt hơn cách tiếp cận theo định dạng ngang (horizontal). Lợi ích 

chính của việc sử dụng định dạng dọc là:  

i) Tính toán độ hỗ trợ đơn giản và nhanh hơn. Chỉ đòi hỏi tính phần giao 

trên các giao tác và đƣợc hỗ trợ tốt bởi các CSDL hiện hành. Nói cách 
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khác, tiếp cận theo định dạng ngang đòi hỏi một cấu trúc dữ liệu phức tạp 

hơn.  

ii) Nó tự động tỉa các thông tin không liên quan, chỉ có các định danh giao 

tác (tid) có liên quan với tần số xác định đƣợc giữ lại sau mỗi lần giao. 

Đối với những CSDL có nhiều giao tác, phƣơng pháp dọc làm giảm số 

thao tác I/O trên CSDL.  

Mặc dù có rất nhiều thuận lợi trong phƣơng pháp dọc, nhƣng khi số phần tử 

của Tidset lớn (với nhiều mục dữ liệu phổ biến), phƣơng pháp này bắt đầu chịu tổn 

thất bởi vì thời gian tính phần giao quá lớn. Hơn nữa, kích thƣớc của các Tidset 

đƣợc sinh ra tức thời cũng rất lớn, đòi hỏi dữ liệu phải đƣợc giảm bớt và ghi tạm lên 

đĩa. Vì vậy, trên các CSDL đặc, với đặc điểm là có nhiều mục dữ liệu và tần số xuất 

hiện cao, phƣơng pháp dọc làm giảm nhanh chóng các thuận lợi của chúng. Chính 

vì vậy, Zaki và các đồng sự đã đƣa ra cách biểu diễn dữ liệu dọc có tên là Diffset 

(Difference of two Tidset) đƣợc đề nghị trong [11]. Diffset lƣu vết các sự khác nhau 

trong các tid của các mẫu ứng viên từ mẫu phổ biến cha của nó. Các khác nhau này 

sẽ truyền đi theo mọi hƣớng từ một nút đến các con của nó bắt đầu từ gốc. Diffset 

làm giảm kích thƣớc bộ nhớ yêu cầu để lƣu kết quả tức thời. Vì thế, thậm chí ngay 

cả dữ liệu đặc, làm việc trên toàn bộ các mẫu của các thuật toán khai thác dọc có thể 

phù hợp hoàn toàn trong bộ nhớ chính. Vì Diffset là một phần nhỏ của kích thƣớc 

Tidset nên thao tác giao nhau đƣợc thực thi khá hiệu quả.  

Một cách hình thức hơn, xét một lớp với tiền tố P. Gọi d(X) là Diffset của X 

(theo khía cạnh là một Tidset tiền tố) là toàn bộ các tid hiện hành. Giả sử PX và PY 

là hai lớp thành viên bất kỳ của P. Theo định nghĩa của độ hỗ trợ thì t(PX)  t(P) và 

t(PX)  t(P). Hơn nữa, có thể tính đƣợc độ hỗ trợ của PXY bằng cách kiểm tra số 

phần tử của )()()( PXYtPYtPXt  . 

Bây giờ, giả sử chƣa có t(PX) nhƣng có d(PX) (đƣợc tính = t(P) – t(X)). 

Tƣơng tự, giả sử cũng có d(PY). Làm sao tính PXY (d(PXY)) nếu PXY là phổ biến? 

Có thể tính độ hỗ trợ của PXY theo công thức: 

)()()( PXYdPXPXY   

Mà theo định nghĩa, ta có )()()( PYtPXtPXYd  . Nhƣng chúng ta chỉ có 
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Diffset và không có Tidset nhƣ công thức yêu cầu, điều này rất dễ giải quyết vì  ta 

có: 

)()(

))()(())()((

)()()()()()()(

PXdPYd

PXtPtPYtPt

PtPtPYtPXtPYtPXtPXYd







 

Nói cách khác, thay vì tính d(PXY) theo sự khác nhau của các Tidset là 

t(PX) – t(PY), chúng ta tính nó dựa vào sự khác nhau của các Diffset là d(PY) – 

d(PX).  

 

Hình 1.6 Các miền khác nhau của Tidset và Diffset [11] 

Hình 1.6 minh họa các miền khác nhau của các Tidset và Diffset của một lớp 

tiền tố đƣợc cho và bất kỳ hai thành viên nào của nó.  
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Thuật toán sinh tập FI sử dụng Diffset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây tìm kiếm IT-Tree với Diffset 

Hình 1.8 minh họa việc tìm kiếm trên IT-Tree của thuật toán sinh tập FI thỏa 

ngƣỡng Minsup = 50% sử dụng Diffset. Có thể thấy T ứng với mỗi nút TI   trên 

cây IT-Tree sử dụng Diffset nhỏ hơn T  trên cây sử dụng Tidset. Điều này dẫn đến 

kích thƣớc vùng nhớ yêu cầu để lƣu trữ Diffset sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với sử dụng 

Tidset và thao tác tính T cũng sẽ nhanh hơn. 

Xét d(DT) = t(D) – t(T) = 2456 – 1356 = 24 

Xét d(DWC) = d(DC) – d(DW) =   – 6 =  

  

ENUMERATE_FREQUENT_DIFF([P]) 

SORT([P]) 

for all li  [P] do 

 [Pi] =  

for all lj  [P], with j > i do 

I = lj 

if  P =   then  

 T = t( li ) \ t( lj ) 

else  

 T = d( lj ) \ d( li ) 

if - |T|  Minsup then 

[Pi] = [Pi]  { } 

ENUMERATE_FREQUENT_DIFF([Pi]) 

Delete [Pi] 

Hình 1.7 Thuật toán sinh tập FI sử dụng Diffset [11] 
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 Thuật toán khai thác luật kết hợp 1.2.3

Input : tập phổ biến: FI, ngƣỡng tin cậy Minconf 

Output : tập các luật kết hợp AR 

Method: 

(1) SORT (FI) // hàm sắp xếp tập FI tăng theo k-itemset 

(2) AR =  

(3) For each fi FI with |fi| > 1 do 

(4) For each fj  FI with j < i do 

(5) if fj fi then 

(6) Conf = Sup(fi)/ Sup(fj) 

(7) if  ConfMinconf then 

(8) AR = AR{fj  fi \ fj (Sup(fi), Conf)}  

(9) return AR 

Với FI = {{A}, {C}, {D}, {T}, {W}, {AC}, {AT}, {AW}, {CD}, {CT}, 

{CW}, {DW}, {TW}, {ACT}, {ACW}, {ATW}, {CDW}, {CTW}, {ACTW}},19 

tập phổ biến và Minconf=80%. Sau khi chạy thuật toán khai thác luật kết hợp trên ta 

Hình 1.8 Cây tìm kiếm IT-Tree sử dụng Diffset [11] 
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có: tập các luật nhƣ sau: AR= {DC; TC; AW; WA; AC; CW; WC; 

DWC; ATW; TWA; ATC; ACW; WAC; ACW; AWC; 

CWA; ATCW; TWAC; ACTW; ATWC; CTWA}. 

Kết chƣơng 

Trong chƣơng 1 của luận văn đã trình bày một số khái niệm cơ bản về tập 

phổ biến, luật kết hợp và 2 thuật toán: khai thác tập phổ biến sử dụng thuật toán 

Apriori và sử dụng phƣơng pháp IT-Tree của các tác giả khác nhau [11, 12], Thuật 

toán khai thác luật kết hợp cũng đƣợc tác giả trình bày trong chƣơng này. Đây là hai 

thuật toán thƣờng sử dụng trong khai thác tập phổ biến, luật kết hợp trên CSDL 

phân tán bảo toàn tính riêng tƣ sẽ trình bày trong chƣơng 2 và chƣơng 3. 
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 CHƢƠNG 2

MỘT SỐ THUẬT TOÁN BẢO TOÀN TÍNH RIÊNG TƢ 

TRONG KHAI THÁC TRÊN CSDL PHÂN TÁN NGANG  

 GIẢI THUẬT KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG 2.1

TƢ VÀ CHỐNG THÔNG ĐỒNG TRÊN CSDL PHÂN TÁN NGANG 

 Giao thức đảm bảo tính riêng tƣ trong tính độ phổ biến toàn cục 2.1.1

Trong phần này tác giả luận văn trình bày phần tìm hiểu của mình về nghiên 

cứu của các tác giả trong [1, 11]. Để xây dựng giao thức tính độ phổ biến toàn cục, 

trƣớc hết, các tác giả định rằng tất cả m bên đều biết một số nguyên A thỏa điều 

kiện A  max {|
1
DB|, |

2
DB|, …, |

m
DB|}, việc tiết lộ giá trị A nhƣ vậy không làm ảnh 

hƣởng lớn đến tính riêng tƣ, tuy nhiên trong phần sau, chúng tôi sẽ đề xuất một giao 

thức chọn A an toàn. 

 Đặt: 



A

DB
x

i
i ||

 và 





A

)|X(|
y

i
i

 

Với  là số thực rất bé đƣợc biết trƣớc bởi tất cả các bên, ( 1, trong thực tế 

ta có thể chọn  = 1). Khi đó ta có: 

 1  x  0 i   và 1  y  0 i   

Mỗi bên Si phát sinh một số thực ngẫu nhiên 
i
c(0,1). Áp dụng giao thức 

tính tích của hai tổng đảm bảo riêng tƣ SPoS trong [1], ta tính đƣợc: 

 )c...cc)(x...xx(p m21m21

1     (2.1) 

 )c...cc)(y...yy(p m21m21

2       (2.2) 

Chia (2.1) cho (2.2) ta đƣợc: 

 









m

i

i

m

i

i

y

x

P

P

1

1

2

1











m

i

i

m

i

i

DB

mX

1

1

||

|| 

  

Trong khai thác dữ liệu, m (số lƣợng các bên) nhỏ hơn rất nhiều so với số 

lƣợng giao tác trong CSDL, hơn nữa  rất bé ( 1), nên thành phần  m có thể bỏ 

qua trong công thức (2.3). Do vậy ta có: 

(2.3) 
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 )(

||

||

||

||

1

1

1

1

2

1 X

DB

X

DB

mX

P

P
m

i

i

m

i

i

m

i

i

m

i

i

























  

Công thức (2.4) cho ta độ phổ biến toàn cục của itemset X. 

  Giải thuật khai thác tập phổ biến 2.1.2

Để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ xử lý cục bộ tại mỗi Si, các tác giả đã 

chọn thuật toán khai thác tập phổ biến dựa trên cấu trúc chuỗi bit động [2], dữ liệu 

liên quan đến mỗi tập mục dữ liệu đƣợc lƣu trữ bởi một chuỗi bit động (DBS : 

Dynamic Bit String). Kết hợp với giao thức tính độ phổ biến toàn cục đƣợc xây 

dựng trong phần 2.1.1 để có thể áp dụng trên CSDL phân tán ngang, đảm bảo riêng 

tƣ. 

Mỗi Si sử dụng một FITree (Frequent- ITree) để lƣu trữ tập phổ biến toàn 

cục, mỗi nút trong FITree gồm các thông tin: Itemset X, DBS(X), (
i
X) và (X). 

Một số ký hiệu sử dụng trong thuật toán:  

i
LLk: Tập itemset phổ biến cục bộ tại Si trong lần duyệt thứ k. 

Ck: Tập ứng viên toàn cục ở lần duyệt thứ k. 

i
BT: CSDL của Si đƣợc nén, mỗi phần tử của 

i
BT gồm 3 phần: Itemsret X, 

DBS(X) và độ phổ biến toàn cục (X). 

Thuật toán khai thác CSDL phân tán ngang bảo đảm tính riêng tƣ: 

  

(2.4) 
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CREATE_FITREE(
i
DB, {Sj/j = 1, 2, …, m}) 

1. Áp dụng cấu trúc chuỗi bit động, nén CSDL 
i
DB của Si vào 

i
BT. 

2. A = UPPER_BOUND(|
i
DB|} ). 

3. Phát sinh ngẫu nhiên số thực 
i
c(0, 1). 

4. )
A

|DB|
,c(SPoSP

i
i

1


 . 

5. L= // L là tập các Item phổ biến. 

6. k=1;  

7. 
i
LLk

 
=Tập phổ biến cục bộ ở Si. 

8. Ck=SECURE_UNION(
i
LLk). 

9. For Each XCk. 

10.  )X(SUPPORT_SECURE)X(   

11.  If   (X)   Minsup then  

12.  L = L  {X}  

13 End for 

14. Khởi tạo FITree = Empty 

15. FITree.Children=L. 

16. EXTEND _FITREE(FITree, Minsup,0). 

17. Return FITree. 

 

Mỗi bên Si (i=1,2,.., m) sử dụng thủ tục CREATE_FITREE sau đây để có  

đƣợc FITree toàn cục 

  

Hình 2.1 Thủ tục CREATE_FITREE 
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Thủ tục SECURE_SUPPORT(X) là sự cài đặt của giao thức tính độ phổ biến 

toàn cục của itemset X đƣợc xây dựng trong phần 2.1.1. Giao thức SPoS(
i
x1, 

i
x2) 

đƣợc vận dụng vào thủ tục để tính giá trị trung gian  
 


m

1k

m

1k

2

k

1

k xxP trong tính toán 

bảo vệ tính riêng tƣ các giá trị 
i
x1, 

i
x2. 

Sau khi các nút con của nút gốc trong FITree (gồm các L-itemset phổ biến 

toàn cục) đƣợc tạo (từ dòng 1 đến dòng 14). Thủ tục EXTEND_FITREE đƣợc gọi 

một cách đệ qui để mở rộng và hoàn thiện FITree chứa tập đầy đủ các itemset phổ 

biến toàn cục. 

Từ tính chất “Một itemset là phổ biến toàn cục thì phải phổ biến cục bộ ít 

nhất tại một bên nào đó” [3], các tác giả đã sử dụng phép hợp an toàn (Secure 

Union) trong [4] để tìm tập itemset ứng viên trong mỗi bƣớc xử lý.   

 

 

 

 

 

 

  

SECURE_SUPPORT(X). 

1.  

2.  

3. Return . 

Hình 2.2 Thủ thục SECCURE_SUPPORT(X) 
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EXTEND _FITREE (FITree, Minsup, k). 

1. k=k+1. 

2. For  l=1 To  FITree.Children.Count-1 

3.   Xi = To  FITree.Children[i]. 

4.    
i
Ck=Tập phổ biến cục bộ ở Si phát sinh từ FITree. 

5.  Ck= SECURE_UNION (
i
Ck). 

6. End for 

7. For j = l+1 to FITree.Children.Count 

8.   Xj= FITree.Children[j] 

9.  If  (
kji

l CXX  )( ) then 

10.  )c,
A

|)XX(|
(SPoSP iji

i








2  

11. )XX(SUPPORT_SECURE)XX( jiji 
 

12. If  (Xi  Xj) Minsup then  
 

13. Xi.children.Add(Xi  Xj)
 

14.  FITree.DBS=Empty; 

15. End for 

16. EXTEND _FITREE (Xi, Minsup,k).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  2.3 Thủ tục EXTEND_FITREE 
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Ví dụ 2.1: (minh họa thuật toán) bảng 2.1 cho dữ liệu minh họa cho thuật 

toán với trƣờng hợp cụ thể gồm hai bên S1, S2 với  Minsup=40% nhƣ sau: 

Bảng 2.1 Minh họa hệ thống gồm hai bên S1, S2 

S1  S2 

Trans Items  Trans Items 

1 A, B  6 C, D 

2 A, C  7 A, B, D 

3 A, B, C  8 A, B, C 

4 B, C  9 A, B 

5 A, C, D    

 FITree={} FITree={} 

Kết quả của bƣớc nén các CSDL cục bộ (dòng 1) để đƣa vào bộ nhớ trong: 

- Nén CSDL 
1
DB:    

1
BT={(A, 29, ?), (B, 22, ?), (C, 15, ?),(D, 1, ?)} 

- Nén CSDL 
2
DB:    

2
BT={(A, 7, ?), (B, 7, ?), (C, 10, ?),(D, 12, ?)} 

(Sử dụng ký hiệu ? để biểu diễn cho độ phổ biến toàn cục chƣa biết của các 

itemsets). 

UPPER_BOUND(
i
DB) 

1.  Phát sinh số nguyên ngẫu nhiên ri 

2. If  (i=1) then //Si là master 

3. Gởi v1 = r1 + |
1
DB| đến S2. 

4. Nhận vm từ Sm. 

5.  Gởi vm đến tất cả các Sj (ji). 

6. Else //Si không phải là master 

7.  Nhận vi-1 từ Si-1 

8. Gởi vi=max{vi-1,ri + |
i
DB|} đến S(i mod m)+1 

9.  Nhận vm từ S1 

10. Return vm 

Hình 2.4 Thủ tục UPPER_BOUND 
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Tạo các nút con của nút gốc của FITree (dòng 13 đến dòng 15 của thuật 

toán): 

- Tập ứng viên toàn cục C1 = {A, B, C}. 

- Lần lƣợt tính độ phổ biến toàn cục các itemset A, B và C (dòng 10, 11, 

12), tất cả đều có độ phổ biến toàn cục lớn hơn Minsup nên L={A, B, C} là 

con của nút gốc FITree ở mỗi Si (kết quả nhƣ hình 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục EXTEND_FITREE để mở rộng và hoàn thiện FITree  

Tạo các nút con cho nút A (từ dòng 6-12 thủ tục EXTEND_FITREE): 

- Tập ứng viên toàn cục: C2 = {AB, AC} 

- Lần lƣợt tính độ phổ biến toàn cục cho AB, AC. Cả hai có độ phổ biến 

toàn cục lớn hơn Minsup nên đều là nút con của nút A trong từng FITree trong 

mỗi Si (kết quả nhƣ hình 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 

{} 

A 

0.8/0.78 

B 

0.6/0.67 

C 

0.8/0.67 

{} 

A 

0.75/0.78 

B 

0.75/0.67 

C 

0.5/0.67 

(1) 

(2) 

(3) 

S1 S2 

Hình 2.5 Kết quả FITree sau khi xử lý nút gốc [1] 

 {} 

A 

0.8/0.78 

B 

0.6/0.677 

C 

0.8/0.67 

 {} 

A 

0.75/0.78 

B 

0.75/0.677 

C 

0.5/0.67 

AB 

0.4/0.56 

AC 

0.6/0.44 

AB 

0.75/0.56 

AC 

0.25/44 

(1) 

Hình 2.6 Kết quả FITree sau khi xử lý nút A [1] 
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Để tiết kiệm bộ nhớ, thủ tục sẽ hủy DBS của nút A sau khi xử lý (dòng 13). 

Tạo các nút con cho nút AB: 

Độ phổ biến toàn cục của itemset ABC trên cả S1 và S2 lần lƣợt là 0.2 và 

0.25, cả hai đều nhỏ hơn Minsup = 40% nên tập ứng viên toàn cục tƣơng ứng C3 = 

, không có nút con của nút AB. 

Tạo các nút con cho nút B: 

-  Tập ứng viên toàn cục ứng với nút B là C4={BC}. 

-  Độ phổ biến của BC là 0.33 < Minsup nên không tạo nên nút con của 

B. 

Kết thúc thuật toán, hình 2.6 cũng là tình trạng cuối cùng của FITree, tập phổ 

biến tìm đƣợc là tập các itemsets tƣơng ứng với các nút trong FITree. 

 Đánh giá thuật toán 2.1.3

  Đánh giá mức độ bảo vệ riêng tƣ 2.1.3.1

Mức độ đảm bảo riêng tƣ của thủ tục UPPER_BOUND: Trong thủ tục này, 

mỗi Si đều cộng thêm vào |
i
DB| của mình một số nguyên ngẫu nhiên ri trƣớc khi 

trao đổi với bên khác, do vậy |
i
DB| của Si đƣợc đảm bảo riêng tƣ và cũng chống lại 

khả năng thông đồng. 

Mức độ đảm bảo riêng tƣ của giao thức tìm tập ứng viên toàn cục 

(SECURE_UNION): Ở đây sử dụng phép hợp đảm bảo riêng tƣ trong [1] để tìm tập 

ứng viên toàn cục. Trong [1], các tác giả đã chứng minh giao thức này là an toàn 

trong cả môi trƣờng nguy hiểm (malicious) và có khả năng chống thông đồng. 

Mức độ đảm bảo riêng tƣ của giao thức tính độ phổ biến toàn cục cho các 

itemset: Các tác giả trong [1] đã chứng minh giao thức SPoS là an toàn theo mức độ 

an toàn của hệ mã hóa sử dụng. Hơn nữa, giao thức SPoS có mức độ bảo vệ riêng tƣ 

và chống thông đồng hoàn toàn (full - private). Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải 

xem xét cụ thể khi áp dụng giao thức này để tính độ phổ biến toàn cục. 

Độ phổ biến toàn cục của itemset X đƣợc xác định thông qua công thức 

(2.4). Trong đó mức độ đảm bảo riêng tƣ trong tính toán giá trị P1, P2 đƣợc xác định 

theo hai giao thức SPoS và SUPPER_BOUND (full - private). 

Theo định lý tổng hợp [1], để đánh giá mức độ duy trì tính riêng tƣ của toàn 

bộ thuật toán, ta xem các giao thức con đảm bảo riêng tƣ đã dùng nhƣ các hộp đen 
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và xem xét mức độ riêng tƣ của giao thức tính độ phổ biến toàn cục của itemset X. 

Độ phổ biến toàn cục của X đƣợc tính theo công thức.  








m

i

i

m

i

i

DB

X

X

1

1

||

||

)(  

Các tác giả đã giả thiết các trƣờng hợp có thể xảy ra sau đây: 

Trƣờng hợp có ít hơn m - 1 bên thông đồng: 

Phƣơng trình (2.5) luôn có nhiều hơn 4 biến, do vậy độ phổ biến cục bộ của 

X trong các bên còn lại vẫn đƣợc giữ bí mật.  

Trƣờng hợp có  m - 1 bên 
1i

S ,
2i

S ,…, 
1mi

S  thông đồng với nhau: 

Nếu tất cả 
1i

S ,
2i

S ,…, 
1mi

S tham gia trong giao thức tính độ phổ biến toàn cục 

của X với kích cỡ CSDL cũng nhƣ độ phổ biến cục bộ bằng 0, ta có: 

|DB|

|X|

|DB|

|X|

)X(
m

m

i

i

m

1i

i

m

1i

i









  

Khi đó, các 
1i

S ,
2i

S ,…, 
1mi

S sẽ biết đƣợc độ phổ biến cục bộ của X tại 
mi

S . 

Tuy nhiên, trong mô hình khai thác CSDL từ nhiều bên, các bên thực hiện theo 

đúng giao thức đã đƣợc định sẵn, độ phổ biến cục bộ của itemset X có thể bằng 0 

nhƣng số lƣợng giao tác trong mỗi CSDL phải lớn hơn (rất nhiều) so với 0. Do vậy, 

việc suy luận chính xác độ phổ biến cục bộ của X trong 
mi

S  là không thể. 

Nếu độ phổ biến của X lớn hơn 0 tại ít nhất một bên trong m-1 bên 
1i

S ,
2i

S

,…, 
1mi

S , giao thức tính độ phổ biến toàn cục đƣợc xây dựng cũng đảm bảo tính 

riêng tƣ hoàn toàn nhƣ giao thức SPoS. 

Tóm lại, giao thức tính độ phổ biến toàn cục của luận văn đề xuất đảm bảo 

tính riêng tƣ hoàn toàn với môi trƣờng semi-honest. 

 Đánh giá chi phí truyền thông 2.1.3.2

Theo thuật toán đƣợc xây dựng, độ phổ biến toàn cục của mỗi itemset X 

đƣợc tính bởi công thức (2.5) 

P1 và giá trị A sử dụng trong thuật toán chỉ đƣợc tính một lần trong giai đoạn 

khởi tạo, do vậy ta chỉ cần đánh giá chi phí truyền thông phát sinh từ việc tính P2. 

(2.5) 
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Mỗi giá trị P2 đƣợc tính tƣơng ứng với một lần thực hiện giao thức SPoS, số lƣợng 

thông điệp truyền đi trong hệ thống là: 4m(m-1) với m là số lƣợng các bên. Tuy 

nhiên, quá trình trao đổi thông điệp xảy ra song song trên từng cặp hai thành viên 

độc lập và trong [1] đã chứng minh rằng thời gian chạy của giao thức SPoS chỉ là 

tuyến tính theo m (O(m)), nhƣ vậy thời gian để tính P2 cũng là O(m), nếu thời gian 

thực hiện các xử lý cục bộ là nhƣ nhau giữa các bên và không xét đến phép hợp an 

toàn để tỉa tập ứng viên, tổng thời gian chạy của toàn bộ thuật toán tìm tập phổ biến 

đƣợc xây dựng cũng là O(m). 

 GIAO THỨC KHAI THÁC CSDL PHÂN TÁN NGANG BẢO ĐẢM TÍNH 2.2

RIÊNG TƢ.  

 Đặt vấn đề 2.2.1

Khi tiếp cận việc khai thác trên CSDL phân tán, các CSDL chia sẻ mô hình 

khai thác cục bộ để tìm ra kết quả khai thác cuối cùng các tác giả trong [8] đã trình 

bày một giao thức khai thác trên CSDL phân tán ngang bảo toàn tính riêng tƣ mà 

tác giả luận văn sẽ trình bày sau đây. Do mô hình dữ liệu cục bộ có thể chứa thông 

tin riêng tƣ nhạy cảm, do đó cần có giao thức để bảo đảm tính riêng tƣ cho các dữ 

liệu này. Các tác giả đã đề xuất giao thức theo cách, trƣớc hết tìm tập ứng viên rút 

gọn sau đó tìm itemset phổ biến toàn cục của tập ứng viên rút gọn này. Mục tiêu đặt 

ra là kết quả khai thác chính xác, không tiết lộ dữ liệu cục bộ, độ hỗ trợ của các 

itemset cục bộ và kích thƣớc dữ liệu cục bộ, đồng thời giao thức có chi phí truyền 

thông thấp. Các tác giả dựa vào giao thức do Mahmoud Hussein và các đồng nghiệp 

đề xuất năm 2008 trong [5] với hai điểm cải tiến chính: tìm tập phổ biến tối đại 

(MFI) cục bộ và tính độ hỗ trợ toàn cục sử dụng mã hóa Paillier, từ đó nâng cao tính 

riêng tƣ, có chi phí truyền thông thấp hơn và kết quả khai thác hoàn toàn chính xác. 

Bảo đảm tính riêng tƣ: trong giao thức đề xuất các tác giả đã tập trung vào 

bảo đảm các vấn đề : bảo đảm không tiết lộ tập phổ biến tối đại (MFIi) cục bộ của 

các bên và bảo đảm độ hỗ trợ toàn cục không bị tiết lộ trong quá trình khai thác. 

 Cơ sở lý thuyết 2.2.2

Tập phổ biến tối đại (MFI: Maximal Frequent Itemsets): M là tập phổ biến 

tối đại nếu M là tập phổ biến và không tồn tại tập phổ biến S khác M mà  M  S. Ta 

có: |MFI| << |FI|. 
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 Mã hóa Paillier: là hệ mã có tính chất đồng hình theo phép cộng, ta có thể 

tính tổng của các bản rõ dựa vào tích của các bản mã, nghĩa là:  

Eg(m1) * Eg(m2) = Eg(m1 + m2) 

Sau khi giải mã sẽ là tổng của hai bản rõ, tức là:  

D(Eg(m1) * Eg(m2)) = m1 + m2. 

Nhƣ vậy ta có thể tính tổng m1 + m2 mà không cần biết m1 và m2. 

Mã hoá Paillier dựa vào song ánh: 

 

* **
2

2( , ) (mod )

Z Z Z
N N NEg

x Nx y g y N













 

Với N = p*q với p và q là số nguyên tố lớn, *g 2Z
N

 có bậc là bội khác không 

của N (có thể chọn g = n + 1). Các bƣớc thực hiện: 

 Bƣớc 1: Phát sinh khoá: public key (N, g) và private key (p, q). 

 Bƣớc 2: Mã hoá: để mã hoá thông điệp m với m < N, chọn ngẫu nhiên 

*r ZN , sử dụng public key(N, g) tính:c = Eg(m) = g
m
r

N
(mod N

2
), với c là 

bản mã của m.  

 Bƣớc 3: Giải mã: để giải mã bản mã c sử dụng private key p và q, tính m 

= [c]g nhƣ sau:  

 
2( (mod ) 1)/[ ] (mod )
2( (mod ) 1)/

c N Nc Ng
g N N




   

 
 

Với λ = lcm (p - 1, q - 1), với lcm là bội số chung nhỏ nhất. Ta có [c]g không 

thể tính đƣợc nếu không có p và q. 

Do bản rõ m ZN , bản mã *
2c Z

N
 nên với khoá t (bit) kích thƣớc bản mã là 

2*t (bit) khi mã hoá một phần tử. Vì r đƣợc chọn ngẫu nhiên nên bản mã c của 

thông điệp m là ngẫu nhiên, do đó hệ thống mã hoá Paillier là một phép mã hoá theo 

xác suất. 

 Giao thức khai thác 2.2.3

Giao thức các tác giả trong [8] đề xuất dựa trên ý tƣởng của giao thức do 

M.Hussen đề xuất. Tuy nhiên, Giao thức đề xuất có sự 2 khác biệt là: đề xuất sử 

dụng
n

MFIii 1
để phát sinh tập ứng viên thay cho

n
FIii 1
và sử dụng mã hoá Paillier để tính 
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độ hỗ trợ toàn cục thay cho phép hợp nhằm tăng sự bảo toàn tính riêng tƣ cho giao 

thức. Để thấy rõ có thể sử dụng
n

MFIii 1
là tập ứng viên các tác giả giới thiệu 2 bổ đề: 

Bổ đề 2.1 

Một itemset phổ biến toàn cục thì phải phổ biến cục bộ tại ít nhất một site. 

Chứng minh 

Giả sử itemset X phổ biến toàn cục và không phổ biến cục bộ tại bất kỳ site 

nào. Với Si là độ hỗ trợ của X tại site i, S là độ hỗ trợ toàn cục, ta có: 

 
,s s si i  

  => * *
1

n
s D s Di i

i
 

  
=>  X không phổ biến toàn cục 

Điều này mâu thuẫn với giả thiết nên suy ra điều phải chứng minh. 

Bổ đề 2.2 

n
MFIii 1

xác định tất cả các itemset phổ biến toàn cục (với MFIi là MFI tại 

site Si). 

Chứng minh 

Từ bổ đề 2.1, nếu X là một itemset phổ biến toàn cục thì X phải phổ biến cục 

bộ tại ít nhất một site. Giả sử X phổ biến cục bộ tại các site k thì X phải đƣợc xác 

định trong MFIk do đó cũng đƣợc xác định trong 
n

MFIii 1
. 

Từ bổ đề 2.2, có thể chọn 
n

MFIii 1
để phát sinh tập itemset ứng viên toàn cục.  

Với mã hoá Paillier ta có thể tính độ hỗ trợ toàn cục của các ứng viên và có 

thể tính tổng các độ hỗ trợ ở dạng mã hoá, tức là: 

E (sup1 + … + supn - 1) = E (sup1) *  … * E (supn - 1)  

Sau khi giải mã sẽ là độ hỗ trợ toàn cục của ứng viên. 

Giao Thức [8] 

Giao thức gồm 3 giai đoạn (giai đoạn đầu, giai đoạn hai và giai đoạn kết 

thúc). Hai giai đoạn đầu mỗi giai đoạn có 3 bƣớc, tại giai đoạn kết thúc Initiator tìm 

các luật toàn cục mạnh và gửi về cho các bên. Sơ đồ hoạt động của các bên trong 

giao thức nhƣ hình 3.1. 

Khởi đầu: Bên Initiator gửi khóa công khai (public key) và khóa bí mật 

(private key) theo mã hóa Paillier đến tất cả các bên (trừ Combiner chỉ có public 
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key). Nhƣ vậy, trừ Combiner, các bên còn lại đều có 2 bộ khóa public key và 

private key 

 

  

Hình 2.7 Giao thức đảm bảo tính riêng tƣ [8] 

Giai đoạn đầu: 

Bƣớc 1: Mỗi bên thực hiện tìm tập tối đại (MFI) của mình một cách độc lập 

(trừ Initiator) và mã hóa tập tối đại bằng mã khóa private key (bên Combiner không 

mã hóa). Sau đó các bên gửi dữ liệu đã mã hóa của mình cho Combiner. 

Bƣớc 2: Combiner nhận dữ liệu của các bên và vì không có khóa private key 

nên không thể biết MFI của các bên. Sau đó Combiner trộn dữ liệu nhận đƣợc từ 

các bên với dữ liệu MFI của mình và gửi đến Initiator. 

Bƣớc 3: Initiator nhận đƣợc dữ liệu đã trộn nên không biết dữ liệu của bên 

nào, Initiator giải mã dữ liệu nhận đƣợc từ Combiner và kết hợp với tập phổ biến tối 

đại của nó để tìm MFI toàn cục, trong đó, mỗi tập phổ biến tối đại không là tập con 

của tập phổ biến tối đại khác. Sau đó Initiator gửi MFI toàn cục cho tất cả các bên. 

Mỗi bên tự phát sinh các tập phổ biến của mình theo thứ tự xác định từ MFI toàn 

cục. 

Giai đoạn hai: 

Bƣớc 1: Mỗi bên (trừ Initiator) tính độ hỗ trợ các tập phổ biến của mình và 

mã hóa bằng cách sử dụng mã khóa Paillier. Sau đó các bên gửi dữ liệu đã mã hóa 

cho Combiner. Mã hóa độ hỗ trợ của tập phổ biến X tại bên Si đƣợc ký hiệu là 

E(X.supi) 

 

Initiator 

(public key, 
private key) 

Combiner 

(public key) 

Client 1 

(public key, 

private key) 

Client n-2 

(public key, 

 private key) 

Client 2 

(public key, 

private key) 
… 
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Bƣớc 2: Với mỗi X Combiner tính toán : 

     
 - 2

 .sup    . *  . 
  1

 


n
E X E X sup E X supCombiner Combiner k

k
 

Sau đó mã hóa và gửi cho Initiator. 

Bƣớc 3: Initiator giải mã dữ liệu nhận đƣợc từ Combiner và tính toán độ hỗ 

trợ toàn cục cho tất cả các bên theo công thức: 

X.sup = D (E(X.supCombiner)) + X.supInitiator 

Giai đoạn hoàn tất: 

Các bên cùng tính |DBi|=
n

|DB |i
i=1
 theo cách thực hiện nhƣ ở giai đoạn 2. Sau 

đó Initiator tìm các luật toàn cục mạnh và gửi về cho các bên. 

Ví dụ 2.2 (minh họa thuật toán): Giả sử chúng ta có CSDL ban đầu gồm 

CSDL tập trung (a) và đƣợc phân tán ra 3 bên gồm: 1- Initiator, 2- Combiner và 3- 

Client (b). Với ngƣỡng hỗ trợ là 50% ta có MFIi là tập phổ biến tối đại tƣơng ứng 

với thứ tự các bên (nhƣ hình 2.8). Từ đó Initiator có thể tính đƣợc MFI toàn cục = 

{ABDE, ACDE, BCE, BCD} nhƣng không biết MFIi. 

 

 

Hình 2.8 CSDL tập trung và CSDL phân tán [8] 

A B D E

B C D

A B D E

A B C E

A B C D E

B C D

A C D

A C D E

A C D

A C E

D E

A – 8   

C – 8

D – 8   

E – 8

AC – 6 

AD – 6

AE – 6 

FI

Initiator

A B D E

B C D

A B D E

A B C E

Combiner

A B C D E

B C D

A C D

A C D E

Client

A C D

A C E

D E

MFI1 = {ABDE, BCE} MFI2 = {ACDE, BCD} MFI3 = {AC}

(a) CSDL tập trung (b) CSDL phân tán
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Hình 2.9 Các bên tính độ hỗ trợ cục bộ [8] 

 

Hình 2.10 Tính độ hỗ trợ toàn cục và tập phổ biến toàn cục [8] 

Qua ví dụ ta nhận thấy kết quả khai thác tập phổ biến trên CSDL tập trung 

(hình 2.8) và kết quả khai thác trên CSDL phân tán ngang có bảo toàn tính riêng tƣ 

(hình 2.10) với cùng ngƣỡng hỗ trợ là hoàn toàn giống nhau. 

 Đánh giá giao thức 2.2.4

Về tính riêng tƣ [8]  

 Bƣớc tìm tập ứng viên, Combiner nhận dữ liệu đã đƣợc mã hoá từ các bên 

và không có private key nên không thể giải mã, Combiner trộn các MFI cục bộ nên 

sau khi giải mã Initiator không thể biết đƣợc MFI nào của site nào.  

Bƣớc tính độ hỗ trợ toàn cục, Combiner tính tích các độ hỗ trợ ở dạng mã 

hoá nên Initiator không thể biết chính xác độ hỗ trợ của từng itemset của các site 

khác. Với mã hoá Paillier có bản mã là ngẫu nhiên nên có tính riêng tƣ cao hơn so 

với giao thức MHS [5]. 

Từ đó ta có thể khẳng định giao thức không tiết lộ dữ liệu cục bộ, các itemset 

cùng độ hỗ trợ |DBi| và có tính riêng tƣ cao hơn so với giao thức MHS. 

 

Initiator

A – 3   AB – 3   ABD – 2  ABDE - 2

B – 4   AD – 2   ABE – 2  ACDE - 0

C – 2   AE – 3    BDE – 2 

D – 2   BD – 2   ADE – 2 

E – 4    BE – 4    ACD – 0 

DE – 2    ACE – 1 

AC – 1    CDE – 0 

CD – 0    BCD – 0 

CE – 2    BCE – 0 

BC – 2

Combiner

A – 3  AB – 1   ABD – 1  ABDE - 1

B – 2  AD – 3   ABE – 1  ACDE - 2

C – 4  AE – 2   BDE – 1 

D – 4  BD – 2   ADE – 2 

E – 2  BE – 1   ACD – 3 

DE – 2   ACE – 2 

AC – 3   CDE – 2 

CD – 4   BCD – 2 

CE – 2   BCE – 1 

BC – 2

Client

A – 2  AB – 0   ABD – 0  ABDE - 0

B – 0  AD – 1   ABE – 0  ACDE - 0

C – 2  AE – 1   BDE – 0 

D – 2  BD – 0   ADE – 0 

E – 2  BE – 0   ACD – 1 

DE – 1   ACE – 1 

AC – 2   CDE – 0 

CD – 1   BCD – 0 

CE – 1   BCE – 0 

BC – 0    

Initiator

A – 8   AB – 4   ABD – 3  ABDE - 3

B – 6   AD – 6   ABE – 4  ACDE - 2

C – 8   AE – 6    BDE – 3 

D – 8   BD – 4   ADE – 4 

E – 8    BE – 5    ACD – 4 

DE – 5    ACE – 4 

AC – 6    CDE – 2 

CD – 5    BCD – 2

CE – 5     BCE – 3 

BC – 4

Initiator

A – 8   

C – 8   AD – 6 

D – 8   AE – 6 

E – 8 

AC - 6

i| DB | 11

SUP 6
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Về độ chính xác [8]  

Từ bổ đề 2.2 tập itemset phổ biến toàn cục là tập con của tập ứng viên, sau 

đó ta tính độ hỗ trợ toàn cục của các itemset ứng viên và sẽ tìm ra itemset phổ biến 

toàn cục. Cụ thể trong mỗi bƣớc: 

Bƣớc tìm tập ứng viên, Combiner chỉ thực hiện phép trộn và không làm thay 

đổi dữ liệu nhận đƣợc nên sau khi Initiator giải mã sẽ nhận đƣợc chính xác MFI cục 

bộ của các site.  

Bƣớc tính độ hỗ trợ toàn cục, do sử dụng mã khóa Paillier nên Combiner có 

thể tính tổng các độ hỗ trợ ở dạng mã hoá nên Initiator sau khi giải mã sẽ nhận đƣợc 

chính xác tổng độ hỗ trợ của (n – 1) bên. 

Kết chƣơng 

Trong chƣơng 2 của luận văn đã trình bày một giải thuật và một giao thức 

bảo toàn tính riêng tƣ trong khai thác dữ liệu phân tán ngang, Qua từng giải thuật và 

giao thức các tác giả cũng đã cho ví dụ để minh họa các bƣớc sau đó đánh giá về 

khả năng bảo toàn tính riêng tƣ, khả năng thông đồng của một số bên tham gia khai 

thác để làm lộ dữ liệu của một hay nhiều bên còn lại. Các giải thuật đều đƣợc đánh 

giá là an toàn trong môi trƣờng “Bán thân thiện” để khai thác tập phổ biến và tập 

phổ biến tối đại. Một thuật toán mới về bảo toàn tính riêng tƣ trong khai thác luật 

kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang sẽ đƣợc tác giả luận văn trình bày trong 

chƣơng 3 của luận văn. 
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 CHƢƠNG 3

THUẬT TOÁN BẢO TOÀN TÍNH RIÊNG TƢ TRONG KHAI 

THÁC LUẬT KẾT HỢP TRÊN CSDL PHÂN TÁN NGANG  

 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 3.1

Dựa trên các nghiên cứu của các tác giả mà luận văn đã trình bày ở chƣơng 2 

nghiên cứu về khai thác tập phổ biến và phổ biến đóng trên CSDL phân tán ngang 

bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia khai thác. Luận văn sẽ trình bày một 

nghiên cứu về thuật toán đề xuất mới của các tác giả trong [6]. Trong mô hình đề 

xuất này các tác giả sử dụng kỹ thuật bảo toàn tính riêng tƣ trong khai thác luật kết 

hợp trên CSDL phân tán ngang với đề xuất là sử dụng một bên đƣợc coi là đáng tin 

cậy (Trusted Party - TP). Phƣơng pháp đề nghị giải quyết vấn đề bảo toàn tính riêng 

tƣ bằng cách sử dụng một kỹ thuật mã hóa dựa trên tổng an toàn, một kỹ thuật mã 

hóa để bảo vệ dữ liệu hoặc thông tin từ những ngƣời khác truy cập trong một môi 

trƣờng cơ sở dữ liệu phân tán và dành cho các mô hình đƣợc coi là bán trung thực. 

Trong nghiên cứu này để bảo vệ các tập phổ biến cục bộ của các bên tham gia từ 

một bên khác tấn công, thuật toán khóa công khai đƣợc cũng sử dụng. Ngoài việc 

đề xuất dựa vào tổng an toàn, việc bảo toàn tính riêng tƣ cũng đƣợc tăng cƣờng 

bằng cách truyền các kết quả không rõ ràng giữa các bên trong quá trình khai thác 

tập phổ biến và khai thác luật. Trong phƣơng pháp này, một bên đặc biệt đƣợc chỉ 

định và đƣợc gọi là “đáng tin cậy - TP”. Bên TP sẽ khởi tạo quá trình tìm kiếm luật 

kết hợp mà không biết dữ liệu của bất cứ một bên nào, nhƣng bằng cách lấy kết quả 

đã qua xáo trộn từ tất cả các bên để khai thác tập phổ biến và tập luật, mô hình đề 

xuất cũng đƣợc đánh giá là an toàn. 

 MÔ HÌNH KHAI THÁC TRÊN CSDL PHÂN TÁN NGANG 3.2

 Mô hình đề xuất 3.2.1

Trong mô hình cơ sở dữ liệu phân tán ngang [6], có n bên tham gia khai thác, 

tất cả các bên tự quản lý cơ sở dữ liệu của mình. Ngoài ra có một bên đặc biệt đƣợc 

coi là đáng tin cậy (Trusted Party - TP) bên này có một số quyền đặc biệt để thực 

hiện các nhiệm vụ nhất định. Phƣơng pháp đề xuất bao gồm nhiều công việc, thực 

hiện bởi cả TP cũng nhƣ các bên tham gia để tìm luật kết hợp toàn cục trong khi vẫn 
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đảm bảo tính riêng tƣ của dữ liệu của các bên tham gia. Sơ đồ dƣới đây cho thấy 

phƣơng pháp liên lạc và trao đổi thông tin giữa TP và các bên trong mô hình đề 

xuất. 

 

Trong mô hình đề xuất này, cơ sở dữ liệu phân tán gồm n bên phân tán theo 

chiều ngang của dữ liệu và đƣợc gọi là Site1, Site2, ..., Siten. Bên thứ i (Sitei) duy trì 

một cơ sở dữ liệu DBi có chiều dài là |DBi| trong đó 1 ≤ i ≤ n. Tổng số lƣợng giao 

dịch ở tất cả các bên là (|DB|) đƣợc tính theo công thức: 

 |DB|= |DB1| + |DB2| +…+|DBn| 

Mỗi bên cần có các tập phổ biến toàn cục và độ hỗ trợ của chúng để tạo ra 

các luật kết hợp toàn cục. Vì vậy, mục đích là phải xác định các tập phổ biến và độ 

hỗ trợ của chúng dựa trên cơ sở dữ liệu ở tất cả các bên. Bất kỳ tập mục đƣợc cho là 

thƣờng xuyên trên toàn cục khi và chỉ khi tổng độ hỗ trợ của nó ở tất cả các bên lớn 

hơn hoặc bằng với số lƣợng tối thiểu của các giao dịch cần thiết để hỗ trợ mục này 

trên toàn cục (độ hỗ trợ tối thiểu). Một mục dữ liệu có thể là phổ biến trên toàn cục 

chỉ khi nó là phổ biến trong ít nhất cơ sở dữ liệu của một hoặc nhiều bên. Tƣơng tự, 

một mục dữ liệu có thể không phổ biến trên toàn cục chỉ khi mục này là không phổ 

biến trong ít nhất một bên. 

Một điều rõ ràng là, không có ai muốn để lộ tập phổ biến cục bộ, độ hỗ trợ 

và kích thƣớc cơ sở dữ liệu của mình cho bất kỳ bên nào cũng nhƣ bên TP. Để giải 

quyết vấn đề trên, phƣơng pháp đề xuất cung cấp một quyền đặc biệt để TP có thể 

có tập phổ biến cục bộ tại các bên mà không cần lấy giá trị của độ hỗ trợ từ tất cả 

các bên để xác định tập phổ biến toàn cục. Mỗi chủ sở hữu dữ liệu là các bên chấp 

nhận cung cấp tập phổ biến cục bộ của mình ở dạng mã hóa để bên TP mà họ tin 

tƣởng tạo ra tập phổ biến toàn cục. Để tìm luật kết hợp toàn cục trong cơ sở dữ liệu 

phân tán theo chiều ngang có kích thƣớc n (> 2), một số nhiệm vụ cần đƣợc thực 

TP 

Site2 

Site1 Site3 

Hình 3.1 Truyền nhận thông tin giữa các bên và TP [6] 
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hiện bởi cả TP cũng nhƣ các bên tham gia. Trong mô hình này một số thuật ngữ 

đƣợc sử dụng và đƣợc thể hiện trong bảng 3.1 sau: 

Bảng 3.1 Một số thuật ngữ sử dụng trong thuật toán [6] 

Ký hiệu Ý nghĩa tiếng Anh 

ASj Actual Support    

GESj Global Excess Support for item set Xj 

PSij Partial Support of item set Xj at Sitei 

RNi Random Number for Sitei 

Signi Sign used with random number for Sitei 

SignSumRN Sum of random numbers along with respective signs 

TotalPSij Sum of PSij of item set Xj, where i indicates  site 

number varies from 0 to n 

TP Trusted  Party 

Minsup Minimum Support threshold 

Minconf Minimum Confidence threshold 

Mô hình đề xuất đƣợc thông qua phƣơng pháp dựa trên tổng an toàn, phƣơng 

pháp mã hóa để tìm luật kết hợp toàn cục và bảo toàn sự riêng tƣ của dữ liệu các 

bên tham gia. Các bƣớc trong mô hình đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu thực hiện bởi TP, TP gửi yêu cầu tìm tập 

phổ biến cho tất cả các bên bằng cách gửi khóa công khai (Public key), hỗ trợ tối 

thiểu (Minsup). 

Bƣớc 2: Khi nhận đƣợc khóa công khai và độ hỗ trợ tối thiểu, mỗi bên sẽ tìm 

tập phổ biến có trong cơ sở dữ liệu của họ bằng cách sử dụng thuật toán apriori để 

tìm tập phổ biến. Đối với tập phổ biến tìm đƣợc, các bên áp dụng thuật toán mã hóa 

để chuyển đổi các tập phổ biến sang dạng mã hóa bằng cách sử dụng khóa công 

khai sau đó gửi nó đến TP. 

Bƣớc 3: TP sau khi nhận đƣợc các tập phổ biến cục bộ đã mã hóa sẽ tiến 

hành giải mã các dữ liệu bằng cách sử dụng chìa khóa và chuẩn bị một danh sách 

trộn trong đó bao gồm các tập phổ biến cục bộ của tất cả các bên sau khi loại bỏ các 

tập dƣ thừa. Đối với mỗi bên, TP sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên (RNi) và một dấu hiệu 

(+ hoặc -). Danh sách trộn cùng với số ngẫu nhiên (RNi) và một dấu hiệu (Signi) 
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đƣợc gửi đến mỗi bên tƣơng ứng. Số này chỉ ra rằng các số ngẫu nhiên là để đƣợc 

thêm vào hoặc trừ ra khỏi độ hỗ trợ của nó (PSij). 

Bƣớc 4: Mỗi bên sẽ tính độ hỗ trợ một phần cho từng mục phổ biến có trong 

danh sách trộn đƣợc nhận từ TP bằng cách sử dụng công thức: 

PSij= Xj.sup –    Minsup   × | DBi | + (Signi) RNi 

Tại bên thứ i, với i nằm trong khoảng từ 1 đến n và j là mục thứ j nằm trong 

danh sách trộn (có k phần tử) các tập phổ biến (có từ TP), j nằm trong khoảng từ 1 

đến k. Mỗi bên sau đó gửi các giá trị PSij đã tính toán của nó cho tất cả các mục 

thƣờng xuyên trong danh sách trộn vào tất cả các bên khác. 

Bƣớc 5: Mỗi bên sẽ tính toán Tổng PSij cho từng tập mục Xj bằng cách sử 

dụng công thức: 

TotalPSij =∑     
 
        với mỗi j = 1 đến k sau đó gửi đến TP. 

Bƣớc 6: TP nhận đƣợc TotalPSij là tổng độ hỗ trợ từ tất cả các bên cho mỗi 

tập phổ biến Xj. 

Bƣớc 7: TP xác minh giá trị của TotalPSij nhận từ các bên cho tập phổ biến 

Xj, nơi mà i là số các bên (Sitei) thay đổi từ 1 đến n. Nếu có sự khác biệt xảy ra thì 

kết quả nhận đƣợc là sai, khi đó TP sẽ yêu cầu tất cả các bên thực hiện lại bƣớc 5 

một lần nữa để có đƣợc kết quả chính xác. 

Bƣớc 8: TP tính độ hỗ trợ toàn cục (GESj) cho mỗi tập phổ biến Xj bằng 

cách sử dụng công thức: 

GESj =  TotalPSij  -  SignSumRN 

Với SignSumRN đƣợc tính bằng cách cộng tất cả các số ngẫu nhiên với các 

dấu hiệu của họ đƣợc TP đã tạo ra. Nếu giá trị tính toán của GESj ≥ 0 thì các mục 

phổ biến Xj là phổ biến trên toàn cục nếu không nó là không phổ biến trên toàn cục. 

Bƣớc 9: Đối với mỗi mục phổ biến toàn cục đƣợc thiết lập Xj, TP tìm độ hỗ 

trợ thực tế (ASj) theo công thức: 

ASj = GESj  +   Minsup  * |DB| 

Với  |DB| = ∑      
 
    

Bƣớc 10: TP gửi danh sách bao gồm tất cả các tập phổ biến toàn cục và giá 

trị của nó cho tất cả các bên tham gia. 



 

 

42 

Bƣớc 11: Mỗi bên có thể tạo ra các luật kết hợp với các độ tin cậy khác nhau 

bằng cách sử dụng các tập phổ biến toàn cục và độ hỗ trợ nhận đƣợc từ TP. 

Ví dụ 3.1: Minh họa mô hình đề xuất 

Mô hình đề xuất đƣợc minh họa bằng cách sử dụng ba cơ sở dữ liệu phân tán 

ngang phần khai thác luật kết hợp bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia. 

Trong mô hình mẫu này, các cơ sở dữ liệu theo đƣợc phân chia thành các mảnh là: 

DB1, DB2 và DB3 đƣợc đặt tại Site1, Site2 và Site3 tƣơng ứng. Ngoài ba bên, sẽ tồn 

tại một bên đặc biệt đƣợc gọi là Trusted  party (TP). Cơ sở dữ liệu mẫu tại Bên1, 

Bên2 và Bên3 đƣợc đƣa ra dƣới đây: 

Bảng 3.2 Cơ sở dữ liệu cục bộ tại Site1 

T-id/Item A1 A2 A3 A4 A5 

T1 1 0 0 1 0 

T2 1 1 0 1 1 

T3 0 1 1 0 1 

T4 0 0 1 1 1 

T5 1 1 0 1 1 

Bảng 3.3 Cơ sở dữ liệu cục bộ tại Site2 

T-id/Item A1 A2 A3 A4 A5 

T1 0 1 1 1 1 

T2 0 0 1 1 1 

T3 1 1 1 1 0 

T4 1 1 0 1 1 

T5 1 1 0 0 1 

Bảng 3.4 Cơ sở dữ liệu cục bộ tại Site3 

T-id/ Item A1 A2 A3 A4 A5 

T1 1 0 0 1 1 

T2 1 1 1 0 1 

T3 1 0 1 1 1 

T4 1 0 1 1 0 

T5 1 0 1 1 1 
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Bƣớc 1: TP yêu cầu ba bên gửi các tập phổ biến dƣới dạng mã hóa cục bộ 

của bên mình bằng cách gửi hai giá trị là: ngƣỡng hỗ trợ tối thiểu và khóa công 

khai. 

Bƣớc 2: Mỗi bên tính tập phổ biến cục bộ cho cơ sở dữ liệu của mình bằng 

cách sử dụng ngƣỡng hỗ trợ tối thiểu 40% đƣợc gửi bởi TP và mã hóa theo khóa 

công khai cũng do TP gửi. Các tập phổ biến cục bộ (LF – Local Frequent) của các 

bên Site1, Site2 và Site3, đƣợc đƣa ra dƣới đây: 

LF1=   {A1, A2, A3, A4, A5, (A1, A2), (A1, A4), (A1, A5), (A2, A4), (A2, A5), 

(A3, A5), (A4, A5), (A1, A2, A4), (A1, A2, A5), (A1, A4, A5), (A2, A4, A5), (A1, A2, A4, 

A5)} 

LF2= {A1, A2, A3, A4, A5, (A1, A2), (A1, A4), (A1, A5), (A2, A3), (A2, A4), 

(A2, A5), (A3, A4), (A3, A5), (A4, A5), (A1, A2, A4), (A1, A2, A5), (A2, A3, A4) (A2, 

A4, A5), (A3, A4, A5)} 

LF3= {A1, A3, A4, A5, (A1, A3),(A1, A4), (A1, A5), (A3, A4), (A3, A5), (A4, 

A5), (A1, A3, A4, A5)} 

Bƣớc 3: Sau khi nhận các tập phổ biến dƣới dạng mã hóa từ các bên gửi về, 

TP trộn thành một danh sách các tập phổ biến sau khi loại bỏ các mục dữ liệu thừa 

(lặp lại 2 lần). Danh sách tập phổ biến từ các bên nhƣ sau: 

{A1, A2, A3, A4, A5, (A1, A2), (A1, A3), (A1, A4), (A1, A5), (A2, A3), (A2, A4), 

(A2, A5), (A3, A4), (A3, A5), (A4, A5), (A1, A3, A4), (A1, A3, A5), (A1, A4, A5), (A1, 

A2, A4), (A1, A2, A5), (A2, A3, A4), (A2, A4, A5), (A3, A4, A5), (A1, A2, A4, A5), (A1, 

A3, A4, A5)} 

Sau đây là những con số ngẫu nhiên và dấu hiệu do TP tạo ra và gửi cùng với 

tập phổ biến đã trộn lẫn của các bên cho tất cả ba bên. 

Site1  received   RN1 = 20,  Sign1 = („+‟). 

Site2  received   RN2 = 39,  Sign2 = („-„).  

Site3  received   RN3 = 41,  Sign3 = („-„). 

Bƣớc 4: Mỗi bên tính toán độ hỗ trợ phần của mình và gửi đến tất cả các bên 

khác để tìm ra tổng của độ hỗ trợ. Tất cả ba địa điểm gửi tổng độ hỗ trợ cho tất cả 

các tập phổ biến trong danh sách trộn nhận đƣợc từ TP. TP cuối cùng tính đƣợc tập 

phổ biến toàn cục bằng cách so sánh độ hỗ trợ toàn cục do các bên gửi đến (GES) 



 

 

44 

của một mục dữ liệu với nơi mà nó đƣợc tính GESi, bằng cách lấy TotalPSi trừ cho 

SignSumRN. 

Các bƣớc sau đây minh họa cho quá trình tìm kiếm cho biết hai tập trong 

danh sách trộn là có phổ biến trên toàn cục hay không? 

Xét hai tập phổ biến  {(A3, A5), (A3, A4, A5)} trong danh sách trộn. 

Cho  X1=    (A3, A5)  và  X2  = (A3, A4, A5) 

Từ các bảng 1, 2 và 3, kích thƣớc của dữ liệu đƣợc mô tả dƣới đây: 

| DB1 | = 5, | DB2  | = 5, | DB3 | = 5  kích thƣớc cơ sở dữ liệu cục bộ tại các 

bên 

là | DB | = ∑      
 
  = 15 

TP tính giá trị SignSumRN bằng cách thêm ba số ngẫu nhiên cùng với những 

dấu hiệu đã gửi cho các bên ở bƣớc 3 bằng cách sau:  

SignSumRN =  (+) 20 + (-) 39 + (-) 41 = - 60 

Độ hỗ trợ của X1 tại các địa điểm khác nhau đƣợc tính nhƣ sau: 

Tại Bên 1: 

PS11= X1.sup – 40% của DB1 + (Sign1) RN1  

PS11   = 2 – 2 + 20 = 20 

Tại Bên 2: 

PS21   =  X1.sup  –  40%  của | DB2 |    +  (Sign2)  RN2   

PS21      =  2 - 2 - 39 = - 39 

Tại Bên 3: 

PS31 = X1.sup – 40% của | DB3 | + (Sign3) RN3  

PS31  = 3 - 2 - 41  = - 40 

Site1 gửi PS11=20 của mình đến Site2 và Site3. Tƣơng tự, Site2 gửi PS21=-39 

đến Site1 và Site3. Site3 gửi PS31 = -40 đến Site1 và Site2. Giá trị TotalPSij đƣợc tính 

toán ở tất cả các Site:  

TotalPS11    = PS11 + (PS21 + PS31) = 20 +(- 39  - 40) = -59 

TotalPS21   = PS21 + (PS11 + PS31) = - 39 + (20 - 40) = -59 

TotalPS31   = PS31 + (PS11 + PS21) = - 40 + (20 - 39) = -59 

TP nhận đƣợc giá trị -59 nhƣ tổng độ hỗ trợ của tập X1 đƣợc tính toán từ ba 

địa điểm và đảm bảo các tính toán đƣợc thực hiện bởi tất cả các bên này là chính 
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xác. TP sau đó tính độ hỗ trợ toàn cục (GES1) bằng cách trừ SignSumRN từ 

TotalPS11. 

GES1= TotalPS11 – SignSumRN = -59 - (-60) = 1 

Giá trị của GES1 = 1 là lớn hơn hoặc bằng 0, do đó (A3, A5) đƣợc coi là tập 

phổ biến toàn cục bởi độ hỗ trợ thực tế (AS1) của X1 đƣợc tính bằng công thức sau: 

AS1  = GES1 + Minsup *  |DB| =   1 + 6 = 7   với  |DB| = 15 

Nhƣ vậy, tập mục (A3, A5) là tập phổ biến toàn cục có độ hỗ trợ là 7. Tiếp 

theo chúng ta tìm xem tập X2 = (A3, A4, A5) có là tập phổ biến toàn cục hay không? 

Độ hỗ trợ từng phần cho X2 tại ba địa điểm đƣợc tính nhƣ sau: 

Tại Bên 1: 

PS12 =  X2.sup – 40% của  DB1 + (Sign1) RN1 =  1 – 2 + 20 = 19 

Tại Bên 2: 

PS22 =  X2 .sup – 40% của DB2 + (Sign2) RN2 =  2 - 2 - 39 = - 39 

Tại Bên 3: 

PS32 = X2.sup – 40% của DB3 + (Sign3) RN3 =  2 - 2  - 41  = -41 

Bƣớc tiếp theo Site1 gửi PS12=19 của mình đến Site2 và Site3. Tƣơng tự, Site2 

gửi PS21=-39 đến Site1 và Site3. Site3 gửi PS31 = -41 đến Site1 và Site2. Giá trị 

TotalPSij đƣợc tính toán ở tất cả các site giống nhau và bằng. 

TotalPS12 = PS12 + PS22 + PS32 =19 +(- 39  -41) = - 61 

Mỗi bên gửi dữ liệu tính toán TotalPSi2 đến TP. TP sau đó tính GES2 

 GES2 = TotalPS12 - SignSumRN = 59 - (-60) = -1 

Giá trị của GES2 là -1, thấp hơn số không, nhƣ vậy (A3, A4, A5) đƣợc coi là 

không phổ biến trên toàn cục, mặc dù nó phổ biến tại Site2 và Site3. 

Các bƣớc trên đƣợc lặp lại cho tất cả các tập mục trong danh sách tập phổ 

biến cục bộ trộn từ các bên để tìm xem chúng có là phổ biến trên toàn cục hay 

không. Cuối cùng TP chuẩn bị một tập gồm toàn bộ các tập phổ biến toàn cục và độ 

hỗ trợ của chúng, sau đó TP gửi danh sách này đến tất cả các Site. Kết quả từ ví dụ 

trên đƣợc hiển thị trong bảng 3.5 dƣới đây. 

Mặc dù danh sách trộn từ tập phổ biến cục bộ của các bên gửi đến TP bao 

gồm 25 tập nhƣng chỉ có 13 tập là phổ biến trên toàn cục. 
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Bảng 3.5 Tập phổ biến toàn cục và độ hỗ trợ của chúng 

Item Set Sup Item Set Sup Item Set Sup 

A1 11 (A1, A2) 6 (A4, A5) 9 

A2 8 (A1, A4) 9 (A3, A4) 7 

A3 9 (A3, A5) 7 (A1, A4, A5) 6 

A4 12 (A1, A5) 8  

A5 12 (A2, A5) 7 

Mỗi bên có thể tạo ra các luật kết hợp toàn cục cho mỗi tập phổ biến toàn cục 

dựa trên ngƣỡng tin cậy tối thiểu quy định. Các tính toán sau đây minh họa cách mà 

một luật kết hợp có thể đƣợc coi là luật mạnh hay yếu dựa vào ngƣỡng tin cậy tối 

thiểu do ngƣời dùng định nghĩa. 

Giả sử với ngƣỡng Minconf = 65% và đối với tập thƣờng xuyên (A1, A4, A5), 

các luật kết hợp khác nhau có thể đƣợc tạo ra là: {A1 → (A4, A5), A4 → (A1, A5), A5 

→ (A1, A4), (A1, A4) → A5, (A1, A5) → A4, (A4, A5) → A1}. Tất cả các luật kết hợp 

này không chắc là luật mạnh. Luật chỉ mạnh khi độ tin cậy của các luật là lớn hơn 

hay bằng độ tin cậy tối thiểu (Minconf). 

Với luật A1 → (A4, A5) ngƣỡng tin cậy của luật sẽ là: Sup(A1, A4, A5 ) / 

Sup(A1) =  6/11 =  54% không thỏa điều kiện lớn hơn hay bằng Minconf=65% nên 

luật này không đƣợc coi là luật mạnh. 

Với luật (A1, A4) → A5 độ tin cậy của luật là: Sup (A1, A4, A5 ) / Sup(A1, A4) 

= 6/9 = 66% Thỏa điều kiện lớn hơn hay bằng Minconf nên luật (A1, A4) → A5  

đƣợc coi là luật mạnh. 

Kiểm tra tƣơng tự với các luật trong số các luật đã liệt kê ta cũng có thêm các 

luật mạnh gồm: (A4, A5) → A1 với độ tin cậy của luật =66%, (A1, A5)→A4 với độ 

tin cậy là 75%. 

 Về việc bảo toàn tính riêng tƣ trong mô hình đề xuất 3.2.2

Một mô hình mới đã đƣợc các tác giả đề xuất [6], để đảm bảo tính riêng tƣ 

trong khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang. Mô hình đề xuất có 

thể đƣợc áp dụng cho số lƣợng các bên (n) là rất lớn và cho bất kỳ số lƣợng các giao 

dịch trong cơ sở dữ liệu của các bên. Nhiều công việc nhƣ phát hiện của tập phổ 

biến cục bộ tại các bên, tính độ hỗ trợ một phần và tổng độ hỗ trợ cho từng mục 
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trong danh sách trộn đƣợc thực hiện độc lập tại các bên. Do đó thời gian tính toán 

của mô hình đề xuất là ít. Hiệu quả của phƣơng pháp đề xuất về tính riêng tƣ và liên 

lạc thông tin giữa các bên đƣợc thảo luận nhƣ sau: 

• Vấn đề bảo mật đƣợc đảm bảo bằng cách sử dụng mã hóa và giải mã kỹ 

thuật tại thời điểm chuyển giao tập phổ biến từ các bên khác nhau về TP. Từ 

điều này, bên TP chỉ có thể biết tập phổ biến cục bộ của mỗi bên nhƣng TP 

không thể biết độ hỗ trợ của bất kỳ tập phổ biến nào và không thể dự đoán 

bất cứ gì liên quan đến cơ sở dữ liệu của các bên. 

• Tại thời điểm tính độ hỗ trợ một phần của một tập mục (Xi) tại mỗi bên, 

theo công thức PSij= Xj.Sup – 40% of DBi  + (Signi) RNi với RNi là một số 

ngẫu nhiên. Vì vậy, độ hỗ trợ một phần là hình thức ẩn hình sau đó đƣợc gửi 

đến  các bên một cách an toàn. Mỗi bên không đƣợc có bất kỳ ý tƣởng về 

những ký hiệu, số ngẫu nhiên đƣợc tạo ra từ TP và gửi đến các bên khác 

nhau và kích thƣớc cơ sở dữ liệu của các bên cũng không đƣợc biết. Vì vậy, 

từ độ hỗ trợ một phần, không có bên nào có thể dự đoán các thông tin dữ liệu 

của bên khác. Bằng cách này, độ hỗ trợ một phần của một tập có thể đƣợc 

gửi đến tất cả các bên mà vẫn đảm bảo sự riêng tƣ của dữ liệu các bên. Do 

khái niệm tổng an toàn đƣợc sử dụng trong việc tính toán độ hỗ trợ một phần 

cũng tăng cƣờng sự riêng tƣ của dữ liệu của các bên tham gia. 

• Bên TP nhận đƣợc tổng độ hỗ trợ của mỗi tập phổ biến từ tất cả các bên 

để tìm những tập phổ biến toàn cục. Bởi vì là tổng độ hỗ trợ nên bên TP 

không thể tìm thấy thông tin dữ liệu, kích thƣớc cơ sở dữ liệu của bất kỳ bên 

nào và độ hỗ trợ cục bộ của bất kỳ mục nào. Mặc dù bên TP là giao con số 

ngẫu nhiên, dấu hiệu cho tất cả các bên và tổng kích thƣớc cơ sở dữ liệu 

đƣợc biết, nhƣng TP cũng không thể dự đoán dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên 

nào. 

• Cuối cùng kết quả là các tập phổ biến toàn cục và độ hỗ trợ của chúng 

đƣợc gửi bởi bên TP cho tất cả các bên. Với những kết quả này, không có 

bên nào có thể dự đoán đƣợc độ hỗ trợ cục bộ của bất kỳ tập mục phổ biến 

toàn cục, vì tập phổ biến trên toàn cục có thể không phổ biến trong tất cả các 
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bên và bất kỳ chủ sở hữu bên nào cũng không thể dự đoán sự đóng góp của 

cơ sở dữ liệu các bên khác mà tạo thành tập phổ biến trên toàn cục. 

Trong môi trƣờng phân tán, chi phí truyền thông đƣợc đo bằng số lƣợng 

các thông tin liên lạc để truyền dữ liệu giữa tất cả các bên liên quan trong 

quá trình tìm kiếm luật kết hợp toàn cục. 

• Hiệu quả của một thuật toán đƣợc đánh giá về chi phí truyền thông phát 

sinh trong quá trình trao đổi thông tin. Mô hình đề xuất đã giảm thiểu số 

lƣợng các quá trình chuyển dữ liệu bằng cách cho phép việc chuyển giao số 

lƣợng lớn các dữ liệu tại một thời điểm từ một bên đến một bên khác và bên 

TP đến các bên. Ví dụ mỗi bên sẽ gửi tập phổ biến cục bộ của mình một lần 

duy nhất đến bên TP và thậm chí cả các bên sẽ gửi độ hỗ trợ một phần của 

từng hạng mục đến các bên khác thay vì gửi một tập gồm nhiều độ hỗ trợ 

một phần của tất cả mục trong danh sách trộn đến các bên khác. Do đó các 

mô hình đề xuất có nhu cầu về thông tin liên lạc ít. 

• Bên TP cũng gửi tất cả các tập phổ biến toàn cục cho tất cả các bên 

trong một lần. Do đó mô hình đƣợc đề xuất là kinh tế nhiều hơn về chi phí 

truyền thông vì nó sử dụng số lƣợng lớn dữ liệu truyền. 

Các thảo luận ở trên khẳng định rõ rằng mô hình mà các tác giả đề xuất là 

hiệu quả cho việc tìm kiếm các luật kết hợp toàn cục trên cơ sở dữ liệu phân tán 

ngang bảo toàn tính riêng tƣ của dữ liệu cho các bên tham gia. 

 THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH 3.3

Để kiểm tra tính hiệu quả của mô hình khai thác luật kết hợp trên CSDL 

phân tán ngang đã trình bày trong mục 3.2. Chƣơng trình áp dụng mô hình khai thác 

trên CSDL phân tán ngang bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia khai thác 

đƣợc viết bằng ngôn ngữ C# với giả sử gồm 4 bên tham gia khai thác gồm: Bên TP, 

Bên 1, Bên 2, Bên 3. Sẽ khai thác luật kết hợp toàn cục từ dữ liệu cục bộ của 3 Bên 

và một Bên TP là bên điều khiển quá trình khai thác. Giả sử chƣơng trình đƣợc thực 

hiện trên 1 máy và thể hiện các chức năng của từng bên qua các màn hình khác 

nhau. Cấu hình máy tính thực hiện thực nghiệm là: Lenovo X1, bộ xử lý Core i5 và 

2 GB bộ nhớ chính, chạy trên hệ điều hành Windows 10 - 64bit, DotNet 

FrameWork 4.5, Microsoft Visual Studio 2015. 
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Chƣơng trình khởi động từ màn hình của bên điều khiển TP có cấu trúc nhƣ 

hình 3.2. Ngƣời sử dụng nhập ngƣỡng hỗ trợ tối thiểu và mã khóa công khai rồi 

nhấn nút xuất file để tạo file gửi cho các bên tiến hành khai thác tập phổ biến cục bộ 

tại mỗi bên. Sau khi nhận đƣợc tập phổ biến cục bộ tại 3 bên nhƣ ví dụ. Bên TP sẽ 

tiến hành trộn các tập phổ biến này lại và xuất ra file và gửi cho các bên cùng với số 

phát sinh ngẫu nhiên và ký hiệu (+ hoặc -) để các bên tính độ hỗ trợ của các phần tử 

trong tập phổ biến toàn cục đã trộn và loại bỏ đi các tập trùng nhau. 

 

Hình  3.2 Màn hình bên TP 

Sau khi nhận lại tập phổ biến và giá trị đã tính toán của các bên. Bên TP sẽ 

tính bƣớc cuối cùng để cho ra tập phổ biến toàn cục và độ hỗ trợ của chúng. 

 

Hình  3.3 Màn hình của các Bên 
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Màn hình của các bên hoạt động giống nhau và có giao diện nhƣ hình 3.3. 

Các bên nhận ngƣỡng hỗ trợ tối thiểu và mã khóa từ file do TP gửi đến bằng cách 

Import dữ liệu từ file. Sau đó nhận file dữ liệu của bên mình và tính ra tập phổ biến 

thỏa ngƣỡng hỗ trợ tối thiểu do bên TP gửi đến. Để gửi tập phổ biến LF về TP sau 

khi đã mã hóa các bên xuất ra file để bên TP nhận. Bƣớc tiếp theo, các bên nhận từ 

TP file chứa tập phổ biến đã trộn từ tập phổ biến cục bộ của các bên cùng với số 

ngẫu nhiên, ký hiệu. Bƣớc cuối cùng là thực hiện tính toán cho tập phổ biến toàn 

cục theo số ngẫu nhiên và ký hiệu do TP gửi xuống ứng với dữ liệu của bên mình. 

Kết quả sẽ nhận đƣợc file từ TP gửi xuống là tập phổ biến toàn cục và độ hỗ trợ của 

chúng. 

Chƣơng trình mới chỉ thực hiện đƣợc trên một số CSDL nhỏ ở dạng ví dụ để 

kiểm tra tính đúng đắn của mô hình để khai thác. Phần mở rộng để chƣơng trình có 

thể thực hiện trên CSDL thực sẽ đƣợc tác giả tiếp tục phát triển trong tƣơng lai. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Kết luận 

Luận văn đã trình bày đƣợc phần lý thuyết về một số thuật toán và phƣơng 

pháp khai thác luật kết hợp (Apriori, IT-Tree), lý thuyết về bảo toàn tính riêng tƣ 

trong khai thác dữ liệu, các thuật toán khai thác tập phổ biến và luật kết hợp trên 

CSDL phân tán ngang, bảo toàn tính riêng tƣ. Từ đó luận văn đề xuất thay đổi bƣớc 

2 khi các bên khai thác tại CSDL cục bộ của mình để giảm thời gian khai thác, luận 

văn cũng đề xuất thay thuật toán từ Apriori thành phƣơng pháp IT-Tree. 

Kết quả thực nghiệm trên mô hình khai thác trong CSDL phân tán giữa các 

bên tham gia cũng cho thấy tính đúng đắn của mô hình khai thác trên CSDL ngang 

bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia khai thác. Khi áp dụng trong mô hình 

thực tế với nhiều bên tham gia và khối lƣợng dữ liệu lớn thì việc thay đổi thuật toán 

trong các bƣớc thực hiện khai thác tập phổ biến ở các bên sẽ giảm thời gian khai 

thác. 

2. Hƣớng phát triển 

Những đóng góp chính của luận văn hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc nghiên 

cứu các thuật toán về khai thác luật kết hợp và góp ý đề xuất. Phần thực nghiệm của 

luận văn cũng chƣa chạy đƣợc trên nhiều máy, online và trên CSDL thực tế, để có 

thể so sánh, đánh giá với một số mô hình khai thác các tập phổ biến có bảo toàn tính 

riêng tƣ. Phần này tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm và hoàn thiện. 

Ngoài ra, phần thực nghiệm của luận văn cần đƣợc mở rộng để so sánh và 

đánh giá với một số thuật toán khác có cùng mục đích khai thác các tập phổ biến 

trên CSDL phân tán ngang có bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia khai thác 

để kết quả khách quan hơn và  phần  thực nghiệm trên cần thủ nghiệm trên  một số 

CSDL thực tế khác nhau. 
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