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 دهکیچ

به دنبال یافتن  یکاودادهحفظ حریم خصوصی . شده است یکاودادهاز  یوربهرهموجب افزایش  یکاودادهحفظ حریم خصوصی در  

. برای برآورده شدن این هدف، نیاز به باشدیمی حاصل از افشای اطالعات حساس هاینگران، بدون یکاودادهمسیری برای استفاده از 

ر داستخراج نشوند.  یکاودادهی هاکیتکناطالعات حساس و محرمانه در اثر  کهیطوربه. باشدیماعمال تغییرات روی پایگاه داده اصلی 

به بررسی  این مقاله. باشدیمدانش حساس، برای جلوگیری از به خطر افتادن اطالعات محرمانه  یسازپنهاناین مقاله تمرکز بر روی 

، بستر مناسبی برای هاکیتکناز  هرکدامی هاتیمحدودکارایی و  انیباباست و  پرداخته جهت حفظ حریم خصوصیموجود  یهاروش

به  موردنظرپایگاه داده تراکنشی  یسازمنیامحققان فراهم ساخته است تا بتوانند با توجه به کارایی و کاربرد هر روش، بهترین را جهت 

 کار ببندند.

 

 یدیلکلمات ک

 یسازپنهان، الگوریتم یکاودادهدر  ، حفظ حریم خصوصییکاودادهقواعد انجمنی،  یسازپنهان

 مهمقد -1

نشود.  افشاءطوری که اطالعات حساس موجود در پایگاه داده  ،باشدیها مداده، انجام عملیات استخراج اطالعات از بین انبوه یکاوداده

ی قبلی هاروشجدید و بهبود  یهاحلراهبه دنبال ارائه  همچناناست و محققان  شدهانیببسیاری در این زمینه  یهاحلراهو  هاروش

 .باشندیم

است و در این مقاله تمرکز بیشتر بر  شدهپرداخته یکاوداده یهاکیتکن ترقیدقبه بررسی  [1]در همین راستا به دنبال تکمیل مقاله 

 .باشدیم شدهانیب یهاتمیالگورروی انتخاب تکنیک و اصالح برخی 

ی موجود در هاکیتکن نیپرکاربردتریکی از .  ]2[اندشده یبندمیتقس 3و توصیفی 2کلی پیشگویی دودستهبه  یکاودادهی هاکیتکن

 .باشدیم4دسته توصیفی، قواعد انجمنی

ادامه این مقاله  .[3]کندیمرا کشف  هادادهبین  موجود یهاارتباط. این قوانین باشدیمتمرکز اصلی این مقاله بر روی قوانین انجمنی 

مهم آن  یکاربردهاو  یکاوداده یهاشاخهدرختی از  و نمودار یکاودادهاست: در قسمت دوم تعریف کاملی از  شدهارائهزیر  صورتبه

 یسازپنهانی هاتمیالگور یبندطبقه چهارم در بخشسپس  است. شدهیبررس هاتمیالگورفاکتورهای ارزیابی  سوم بخشدر .است ذکرشده

 است. شدهارائه یریگجهینت پنجمبخش  در تیو درنها .شودیمبیان  هاروشبین  یاسهیمقاقواعد انجمنی و بررسی هر طبقه و 

 کاویدادهتعریف و کاربرد  -2

                                                           
  زهرا شیخی نژاد 1

 
2Predictive 
3Descriptive 
4Association Rules 
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که دو مرحله اصلی  باشدیمکشف دانش، فرآیندی  .[4]اشاره به استخراج و کشف دانش از بین مقادیر زیادی داده خام دارد یکاوداده

 :شودیمرا شامل 

 :باشدیمی زیر هاگام. و شامل شوندیم سازیآمادهبرای استخراج دانش  هادادهداده،که در این مرحله  پردازشپیش -1

 کنندیمو منبع داده یکسانی را ایجاد  شوندمی ترکیبمنبع داده با هم  نیچند: 5سازییکپارچه. 

 ی هادادهی هیتهی سازپاکهدف از این .شودیمحذف  هادر دادهناسازگار و نویزهای موجود  هایداده : 6ی دادهسازپاک

                      .است باکیفیت

 شوندیم بازیابی داده پایگاه آنالیزی مرتبط با هادادههمچنین  شوندیمانتخاب  موردنیاز یهاداده: 7انتخاب داده. 

 گردند. کاویدادهتا مناسب عملیات  شوندیم سازیهمسانتبدیل یا  ایگونهبه هاداده:  8تبدیل داده 
 :باشدیمی زیر هاگام،که این مرحله شامل کاویداده -2

 موجود. هایداده: فرآیند اصلی استخراج الگو از بین کاویداده 

 سودمندی ازنظر ،گیریاندازهمعیارهای  وسیلهبه بررسی الگو:  9ارزیابی الگو 

 بصری هایتکنیکبه کاربران با استفاده از  شدهاستخراج : نمایش دانش 10ارائه دانش 

ی ههایژگهیومدلی که بهه  نیترمناسبخام و تعیین  یهادادهبا بررسی  هاروشوجود دارد که این  یکاودادهی مختلفی برای هاروش

 را در قالب مدلی مناسب ارائه دهند. هادادهشباهت بیشتری دارد،  هاآن

 یکاوداده یهاروش  2-1

 از: اندعبارتکه  شودیمذکر  یکاوداده یهاروشو سپس  میاکردهاشاره یکاودادهکاربردی ابتدا به  یهاتمیالگورو  هاروشبرای بیان 

 .زندمیمقدار داده را با استفاده از مقادیر قبلی و بر پایه استنتاج از نتایج، حدس  :بینیپیشروش  -1

 .باشدمیبه دنبال کشف راهی برای آگاهی از خصوصیات داده  روش توصیفی:  -2

  ینیبشیپ یکاودادهمربوط به  یهاروش  2-1-1

 نوع  بینیپیشبرای  هاداده. از این [5]شودمی داردگروهی که هر مورد به آن تعلق  هاییژگیوشناسایی موجب  : 11بندیکالس

را با توجهه  بندیطبقهمدل  کاویداده. شودیمموجود در هر گروه  هایدادهو هم باعث فهم بیشتر  شودیمجدید استفاده  هاینمونهرفتار 

 کهاویداده ههاییکتکن. یابهدیمکننهده را  بینهیپیشاسهتقرایی الگهوی  صهورتبهو  کندیمپیشین ایجاد  یشدهبندیدسته هایدادهبه 

در بررسهی  بنهدیطبقه. کهاربرد ویژگهی باشندیمعصبی  هایشبکهو  گیریتصمیمدرخت  هاییکتکنشامل  بندیطبقهدر  مورداستفاده

 .باشدیمتقلب و تصویب اعتبار 

 آمهاری اسهتاندارد  هاییکتکنرگرسیون معموالً از  .کندیم بینیپیشبا استفاده از مقادیر موجود، مقادیر دیگر را  : 12رگرسیون

تصهویر خطهی از مقهادیر قبلهی نیسهتند و ممکهن اسهت  صورتبه. ولی در دنیای واقعی همه مقادیر کندیممثالً رگرسیون خطی استفاده 

 توانهدیم، عصبی و رگرسیون منطقی هایشبکهچون درخت تصمیم،  هایییکتکنباشد.  وردنیازم بینیپیشبرای  تریپیچیده هاییکتکن

 در این موارد به کار گرفته شود.

 کندیم بینیپیش، رگرسیون ، مثلبازمان متغیر هایکننده بینیپیششناخته را با استفاده از مقادیر نا:  13زمانی تحلیل. 

                                                           
5Data cleaning 
6Data integration 
7Data selection 
8Data transformation 
9Pattern evaluation 
10Knowledge presentation 
11Classification 
12Regression 
13Time series 
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  توصیفی یکاودادهمربوط به  یهاروش  2-1-2

 [5]در وجود یا عدم وجود موارد دیگر نقش دارد هاآنکشف مواردی که اتفاق افتادن : 14کشف توالی. 

 مثالً اجناسی که احتمال باهم نامندیمرا کشف قواعد وابستگی  افتندیمیافتن قواعد در مواردی که باهم اتفاق  :قواعد انجمنی .

 در فروشگاه زیاد است، کنار هم قرار بگیرند. هاآنخریده شدن 

 مختلف بیشهترین  یهاگروه یهادادهو  باشندیمموجود در یک گروه بسیار شبیه به هم  یهادادهدر این روش  : 15یبندخوشه

 .باشهندیمبر اساس کدام خصوصیات  هاگروهو مشخص نیست  باشندینماز پیش تعین شده  هاگروه یبندخوشهتفاوت را باهم دارند. در 

 نکهیبعدازاآورده شود.  یبندطبقهفاکتورهای  و هاخوشهتوضیحاتی توسط فرد خبره راجع به  باشدیمنیاز  یبندخوشهبعد از انجام  نیبنابرا

 نیتهرمهماز  بهرای کسهب اطالعهات در مهورد داده جدیهد اسهتفاده کهرد. تهوانیمه هاآنتقسیم شدند از  ریپذهیتوج یهاگروهبه  هاداده

 .[6]اشاره نمود Kohnenو k-means به توانیم یبندخوشهدر  مورداستفادهی هاتمیالگور

 شودیمنتایج استفاده  یسازخالصهاز ابزارهایی برای  هاآنروی  یکاودادهو انجام  هادادهبرای شناخت دقیق  : 16یسازخالصه .

از ابزارههایی چهون گهراف سهازی و  تهوانیم هاداده. و برای شناخت باشندیمابزارهایی چون انحراف معیار و میانگین در این زمینه مفید 

معیوب  یهادادهتقریبی میزان  طوربهرا یک نمودار مشاهده کرد و  هادادهفاده کرد و توزیع مقادیر مختلف است توانیم هادادهتصویرسازی 

 .[7]باشدیمفرد خبره  به ازینرا حدس زد. ولی برای تحلیل پارامترهای مرتبط باهم 

 یسازپنهان یهاتمیالگورماهیت   2-2

 بهینه با کمترین عوارض جانبی ارائهه  حلیراه. و باشدیمکلیه اهداف  برآوردن: به دنبال یافتن بهترین جواب برای  17روش دقیق

 ،ی مناسهب بهرای تغییهرههاتراکنشدودویی جهت انتخاب  ریزیبرنامهو از ابزار  باشدینم. در این رویکرد محدودیت زمانی مطرح دهدیم

این امکان وجود دارد که رویکرد دقیق بهه جهواب نرسهد ، متأسفانه. شودیمو برای یافتن پاسخ از فرمول ریاضی استفاده  شودیماستفاده 

 .میشویممواجه حذف برخی اهداف  بابنابراین 

 شهدهمخفیکهاهش تعهداد قواعهد  بها و کنهدیمقواعد حساس ورودی را هرس  ،از مفهوم مرز استفادهبا  : 18ی بر مرزروش مبتن ،

دانهش  سازیپنهان. در این رویکرد از طریق اصالح مرزهای اصلی، شودیمکاهش تغییرات و افزایش کیفیت پایگاه داده ایمن شده موجب 

 .گرددیممکن محساس 

 و سعی دارند با اجرای  کنندینمکامل پیمایش  صورتبهرا  حالت مسئلهفضای ی روش اکتشافی هاتمیالگور : 19روش اکتشافی

را در آن فضا بیابند و سرعت پیدا کردن جواب را  حلراهیک یا چند سیاست هوشمندانه این فضا را بسیار محدود کنند تا بتوانند بهترین 

در حقیقت در این رویکرد از سیاست تقسیم و غلبه استفاده  .باشندیمو کارآمدتر  رتعیسری این روش هاتمیالگورافزایش دهند. بنابراین 

 .[6]به این مسیر تعلق دارند دیجد یهاتمیالگور.بسیاری از شودیم

  روش اکتشافی یهاتمیالگورانواع   2-3

 [8]شودیمتغییراتی  خوشدستی موجود در پایگاه داده متناسب با کاربرد آن هاداده:  20ی تغییر دادههاتمیالگور. 

 شهوندیمه اسهتخراج اصهلی داده پایگهاه از فهراوان عناصری از امجموعه داده نوسازی عملیاتدر  :21ی نوسازی دادههاتمیالگور .

 عناصهرمجموعهه  . سپس پایگهاه داده ایمهن شهده از رویشودیمانجام  شدهاستخراج عناصرتمامی تغییرات الزم، بر روی این مجموعه از 

 .، امکان استخراج قواعد حساس وجود نداشته باشدایداده پایگاهاز چنین  رودیم. انتظار شودیمایجاد  تغییریافته
                                                           

14Sequence discovery 
15Clustering 
16Summery 
17Exact Approach 
18Border-based Approach 
19 Heuristic Approach 
20Data Modification 
21Data Reconstruction 
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 انواع تغییر داده  2-3-1

  :قواعد انجمنی با کاهش ضریب اطمینان و پشتیبانی قانون سازیپنهانتغییر داده مستقیم. 

-Confidenceاسهتفاده کهرده باشهدConfidenceاز سهازیپنهان: اگهر الگهوریتم Confidenceروش مبتنی بر _هادادهروش تحریف 

basedباشدیم. 

 .باشدیمSupport-basedباشد کرده استفادهSupportاز سازیپنهاناگر الگوریتم : Supportروش مبتنی بر _هادادهروش تحریف 

  کندیمنسبت به روش مستقیم،  قواعد انجمنی را پنهان  تریپیچیدهی هاروشبا استفاده از : غیرمستقیمتغییر داده. 

 منابع داده  یشدگعیتوزی حفظ حریم خصوصی از دیدگاه هاروش  2-4

 بهه روی یهک پایگهاه داده واحهد کهه حهاوی تمهامی  کهاویدادهمتمرکز: در ایهن روش عملیهات  هایبر دادهی مبتنی هاروش

 .ردیگیمانجام  باشدمی هاآنو تمامی صفات  هاتیموجود

 منهابع متفهاوت توزیهع  را بینها داده توانیم کاویداده: برای حفظ حریم خصوصی در شدهتوزیع هایدادهی مبتنی بر هاروش

 آن، بین اعضای مجزا و مستقل اشاره دارد. دهندهتشکیلمنطقی پایگاه داده یا عناصر  بندیتقسیم به 22بندیبخشنمود. 

 ی تغییر دادههاتمیالگورتغییرات در انواع    2-5

 یهادادهمتمرکز و برخی دیگر برای پایگاه  یهاداده. برخی از رویکردها برای پایگاه [9]شودیمبررسی  هادادهدر این بعد، چگونگی توزیع 

عمهودی،  شهدهعیتوز یههاداده. در شهوندیمهتقسیم  24و عمودی 23افقی دودستهبه  شدهعیتوز یهادادهکاربرد دارند. از طرفی  شدهعیتوز

مختلف پایگاه  26افقی، رکوردهای شدهعیتوز یهادادهدر  کهیدرحالمختلف استقرار دارند  یهامکانمختلف پایگاه داده در  25مقادیر صفات

 مختلف هستند. یهامکانداده، در 

 متمرکز یهادادهدر   2-5-1

 یسهازپنهانی موجود در عرصه هاکیتکنو پرکاربردترین  نیترمعروفیکی از  : 28آشفته سازی کیها با تکنداده 27روش تحریف 

،که شوندیمموجود در پایگاه داده دچار تغییراتی  عناصر، 1 یجابه 0جایگزینی  ای 0یجابه 1با جایگزینی که  قواعد انجمنی است

. ایهن نهدینمایمجلوه  تیاهمکم یاگونهبهپایگاه داده حذف یا  بودند ازی که از حساسیت باال برخوردار عناصردر اثر این تغییرات 

 [5]، [10]، [2]. شودیمروش سبب ایجاد ناهماهنگی در پایگاه داده 

  یا   سؤالی اصلی با عالمت هاارزشجایگزینی بعضی  : 29هاداده مسدودسازیروشnull.  2[] ،10[] ،5[] 

 پرواضه آن خهواهیم کهرد.  در امان باشد را نشان نداده و ؟ را جایگزین رمجازیغی هایدسترساز  میخواهیمدر حقیقت عناصری که 

، ولهی افهراد سهودجو توانهایی اسهتخراج قواعهد حساسهی کهه بها ایهن روش قرارداد مورداستفاده توانیمی را ادادهاست که چنین پایگاه 

ی خها  هاتیحساسهاز  ههاآندر  داده کههآنی دارویهی و پزشهکی و امثهال ههادادهرا نخواهند داشت. این روش در پایگاه  اندشدهپنهان

 را به همراه داشته باشد. یریناپذجبراننیست، زیرا ممکن است عواقب  استفادهقابلبرخوردار است 

 شوندیمبا یکدیگر ترکیب  هاداده: در این تکنیک تعدادی از مقادیر  30تکنیک متراکم سازی و تجمیع. 

 شودیمتعویض  فردمنحصربه: در این روش تعدادی از مقادیر رکوردهای اصلی با یکسری مقادیر  31تکنیک تعویض کردن. 

                                                           
22Partitioning 
23Horizontal 
24Vertical 
25Attribute 
26Records 
27Data Distortion 
28Perturbation 
29Data Blocking 
30Aggregation 
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  ردیگیم: انتشار داده برای تنها یک نمونه از یک جمعیت صورت  32گیرینمونهتکنیک. 

 ارن، نامتقهارن و ... رمزنگاری مثل کلیدهای متق یهاروش: در این روش مقادیر اصلی با استفاده از یکسری  33تکنیک رمزنگاری

 .کنندینمکه مقادیر اصلی تغییر  ایگونهبه شوندیم رمزنگاری

  شدهعیتوز یهادادهدر   2-5-2

 یعنی هر [11]باشندیمکامالً شبیه  رکوردهاو  شودیمرا شامل  هاتیموجوداز  ایزیرمجموعهافقی: هر پایگاه داده  بندیبخش .

 .هاستتیموجوداز  ایمجموعهپایگاه داده شامل اطالعات کاملی درباره 

 یعنی هر پایگهاه داده بخشهی از شودیمرا شامل  هاتیموجوداز صفات همه  ایزیرمجموعههر پایگاه داده  :عمودی بندیبخش .

 .باشدیمرا دارا  هاتیجودمواطالعات همه 

بر اساس محاسبات  هاروش. این شودیمی مبتنی بر رمزنگاری استفاده هاروشاز  شدهعیتوز یهادادهبرای حفظ حریم خصوصی در پایگاه 

ی خهود و ههایورود جزبههاز اعضها  کیهچیهSMC(Secure Multi Computation). در محاسبات امن چند عضوی یا کنندیمامن کار 

 [12]:باشدیمبه شرح زیر SMCبر پایه PPDM. چهار روش برای انداطالعیبندارند و از ورودی سایر اعضا  یتراضافهخروجی، اطالعات 

 Secure sumمجموع امن  -1

 Secure sum unionاتحاد مجموعه امن  -2

  Secure size of intersectionاندازه امن تقاطع مجموعه  -3

 Scalar productعددی ضربحاصل -4

 است. شدهارائهحفظ حریم خصوصی  یهاتمیالگورکلی  یبنددسته( 2در شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
31Swapping  
32Sampling  
33Encryption technique 
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 یسازپنهان یهاروش( نمودار درختی 2شکل )

 فاکتورهای ارزیابی -3

زمان اجرا جهت پنهان نمودن قواعد حسهاس کهارا باشهند شکسهت در  ازنظری پیشنهادی باید هاروشو  هاتمیالگور:  34کارایی -1

 نداشته باشند. (Hiding Failure)سازیپنهان

 Lost rule, Lost Item(  حداقل باشد.شدهگم)میزان قواعد  رفتهازدست: اطالعات  35سودمندی -2

 نباشند. بینیپیش، تا حد ممکن قابل شدهپنهانسط  عدم قطعیت: اطالعات  -3

 استحکام: مفید ماندن اطالعات غیر حساس -4

 : پایگاه داده جدید باید آشفتگی کمی داشته باشد و به پایگاه داده قبلی شباهت داشته باشد. 36اصالت پایگاه داده -5

 .Ghost rule]13[حداقل باشد غیرواقعی: میزان قواعد  37تولید الگوی مصنوعی -6

 آورده شده است.[10] از فاکتورها در هرکدامیی برای سنجش هافرمول

 یسازپنهانبرای هر روش از  کهیطوربه. [5]،[10]،[2]در این قسمت آورده شده است  هاآنی هایژگیوبر اساس  هاتمیالگور یبندبقهط

 :میپردازیمپیش از آن به معرفی مفاهیم زیر  مقایسه شده است. باهم هاتمیالگور یسازپنهانو نحوه  ذکرشده( 3مثالی در شکل)

                                                           
34 Performance 
35 Efficiency  
36Dissimilarity  
37 Artificial Patterns 
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 :Data sharing  خروجهی  عنوانبهشده  سازیایمن. پایگاه داده شوندیمسپس قوانین استخراج  شودیمانجام  سازیایمنابتدا

 .باشدیم

 Pattern sharing:  مستقیم در اختیهار  طوربه. پایگاه داده دهندیمرا انجام  سازیایمنسپس  کنندیمابتدا قوانین را استخراج

 .ردیگیمدر اختیار کاربر قرار  شدهانجام هاآنروی  سازیایمنبلکه فقط قوانینی که  ردیگینمکاربر قرار 

 38آستانه افشا (:) ی دارای قهانون حسهاس ههاتراکنشکهل  سازیایمنباشد به معنی  0، اگر باشدیم 1تا  0بین  ایمحدوده

 شودیمی از قوانین حساس را شامل میباشد ن 0.5نشوند. اگر  سازیایمن هاتراکنشاز  کدامهیچباشد به این معنی است که  1است. و اگر 

 lost rule,  hidingروی فاکتورههای ارزیهابی چهون  میریهگیموجود دارد. بنابراین عددی که در نظر  سازیپنهانو احتمال شکست در 

failure,…باشدیمگذار ریتأث. 

 گیرینتیجهخالصه و  -4

اولویهت  هاتمیالگورقوانین انجمنی پرداخته است. در ارزیابی  یسازپنهاندر زمینه  شدهارائهی مختلف هاتمیالگوراین مقاله به مقایسه 

میهزان قواعهد مصهنوعی  بعدازآنمورد ارزیابی قرارمی گیرد و  رفتهازدستمیزان قواعد  سپس باشدیم یسازپنهانشکست در نداشتن  با 

ذاتهی در ایهن مهورد بهینهه عمهل  طوربههروش اکتشافی  رندیگینمی اکتشافی معموالً فاکتور زمان را در نظر هاروش. در شودیم یبررس

یی کهه بهر ههاتمیالگوراکتشهافی،  درروشی موجود هاتمیالگور. از بین شودیمه روش مبتنی بر مرز و روش دقیق، ترجی  داده و ب کندیم

 یههادادهمتمرکهز و  یههاداده زه دو حهو در ههرزیهرا  انهددادهنشهان عملکرد بهتهری  دهندیمرا انجام  یسازپنهان، هادادهمبنای تغییر 

 .باشندیم اجراقابل شدهعیتوز

 انتخاب کنند. یسازپنهاندقیق این مقاله، رویکرد و روش مناسبی جهت  بامطالعه توانندیممحققان و پژوهشگران  جهیدرنت

همزمان میهزان  طوربهقواعد حساس،  یسازپنهاناکتشافی تدبیری اندیشید تا عالوه بر  یهاتمیالگوردر مورد  توانیمجهت کار در آینده 

 و انتخهابRRLRبا تغییراتی در الگهوریتم  و قواعد جدید کمتری داشته باشد و همچنین اصالت پایگاه داده نیز حفظ شود. شدهگمقواعد 

اگهر هنگهام حهذف عنصهر فهاکتور  .افهتیدست ذکرشدهبه اهداف  توانیمبهترین عنصر برای حذف و انتخاب بهترین تراکنش برای درج، 

خواهد شد. فاکتورهایی از قبیل درجه برخورد و یا انتخاب قهوانین نماینهده در  رفتهازدستعد جدیدی دخالت داده شود موجب کاهش قوا

 هنگام حذف عنصر.

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
38Disclosure threshold  
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 Mct Sanitization algorithmیا  Mst اسکن اثر جانبی یسازپنهانشکست  قانون جدید رفتهازدستقانون  نام الگوریتم

  

Dissimilarity 

2a 2 نشدهمطرح  ندارد دارد دارد< Mct Data sharing مطرح نشده 

2b مطرح نشده مطرح نشده مطرح نشده دارد دارد Mst Data sharing مطرح نشده 

2c مطرح نشده %0 مطرح نشده %0 دارد Mst Data sharing مطرح نشده 

WSDA هر دو مطرح نشده مطرح نشده ندارد %0 دارد Data sharing مطرح نشده 

DSRRC مطرح نشده مطرح نشده %0 ندارد %22/22 دارد Data sharing 4/5% 

ADSRRC هر دو مطرح نشده %0 ندارد %0 دارد Data sharing 4/5% 

RRLR هر دو مطرح نشده %0 شدهکشف یتازگبه %0 دارد Data sharing 0% 

Round Robin  وابسته بهφ 0% وابسته به  مطرح نشدهφ وابسته به  مطرح نشدهφ Data sharing  وابسته بهφ 060تا 

Random  وابسته بهφ 0% وابسته به  مرتبه 2 مطرح نشده مطرح نشدهφ Data sharing  وابسته بهφ 060تا 

Min FIA  وابسته بهφ 0% 2/3%  وابسته بهφ 2 وابسته به  مرتبهφ Data sharing  وابسته بهφ 041/16تا% 

Max FIA  وابسته بهφ 0% وابسته به  مطرح نشدهφ 2 وابسته به  مرتبهφ Data sharing  وابسته بهφ 035/6تا% 

Hidden-First مطرح نشده مطرح نشده دارد %0 دارد Mst Data sharing مطرح نشده 

Non-Hidden-First  کمتر ازHF 0% مطرح نشده مطرح نشده دارد Mst Data sharing مطرح نشده 

HPCME  وابسته بهφ 0% وابسته به  داردφ  نشدهمطرح Mst Data sharing  وابسته بهφ 

MDSRRC 0% 0% هر دو مطرح نشده مطرح نشده مطرح نشده Data sharing  5کمتر از% 

 Mct Data sharing 0% >2 %0 مطرح نشده دارد %0 قوانین نماینده

Menon مطرح نشده مطرح نشده ندارد دارد دارد Mst Data sharing دارد 

Bee Colony مطرح نشده مطرح نشده ندارد دارد دارد Mct Data sharing دارد 

Aggregate مطرح نشده بسیارکم ندارد دارد دارد Mst دارد مطرح نشده 

Aggregate Dis مطرح نشده مطرح نشده ندارد دارد دارد Mst بسیارکم مطرح نشده 


