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Regras de Associação

� Análise de padrões frequentes

� Padrão frequente: uma padrão (um conjunto de itens, 
subsequências, sub-estruturas, etc) que ocorrem
frequentemente em um conjunto de dados

� Proposto inicialmente por Agrawal, Imielinski e Swamu (1993) � Proposto inicialmente por Agrawal, Imielinski e Swamu (1993) 
no contexto de conjunto de itens frequentes e mineração de 
regras de associação

� Motivação: Encontrar regularidades em dados

� Que produtos são usualmente comprados em conjunto?

� Quais são as compras subsequentes a compra de um PC?

� Diversas aplicações
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Regras de Associação

� Padrões frequentes: Conceitos

� Conjunto de itens: um conjunto de 1 ou mais itens

� Conjunto de k itens: X = {x1, …, xk}

� suporte (absoluto), ou contagem de suporte de X: � suporte (absoluto), ou contagem de suporte de X: 
frequência ou ocorrência de um conjunto X de itens

� suporte (relativo), s, é a fração das transações que
contem X (i.e. a probabilidade de uma transação conter
X)

� Um conjunto X de itens é frequente se o suporte de X 
maior ou igual ao limiar minsup
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Regras de Associação

� Padrões frequentes: Conceitos

Customer

buys diaper

Customer

buys bothTid Items bought
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Customer

buys beer

Tid Items bought

10 Beer, Nuts, Diaper

20 Beer, Coffee, Diaper

30 Beer, Diaper, Eggs

40 Nuts, Eggs, Milk

50 Nuts, Coffee, Diaper, Eggs, Milk

Conjunto de itens frequente?



Regras de Associação

� Regras de Associação: 

� Dado um conjunto de transações, encontre regras que
irão predizer a ocorrência de um item baseado na
ocorrência de outros itens na transação

� Encontre todas as regras X � Y com o mínimo de 
suporte e confiança

� suporte, s, probabilidade que uma transação contem X ∪ Y

� confiança, c, probabilidade condicional que uma transação
tendo X também contenha Y , P(Y|X) = s(X ∪ Y) / s(X)

� Implicação X � Y significa co-ocorrência, não
causalidade!
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Regras de Associação

� Regras de Associação

Customer

buys diaper

Customer

buys both
Tid Items bought

10 Beer, Nuts, Diaper

20 Beer, Coffee, Diaper
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Customer

buys beer

30 Beer, Diaper, Eggs

40 Nuts, Eggs, Milk

50 Nuts, Coffee, Diaper, Eggs, Milk

Seja minsup = 50%, minconf = 50%
Freq. Pat.: Beer:3, Nuts:3, Diaper:4, Eggs:3, {Beer, Diaper}:3

Algumas regras de associação: 
Beer � Diaper  (60%, 100%)
Diaper � Beer  (60%, 75%)



Regras de Associação

� Dados um conjunto de transações T, o objetivo da
mineração de regras de associação é encontrar regras:

� suporte ≥ minsup

� confiança ≥ minconf� confiança ≥ minconf

� Abordagem força bruta:

� Liste todas possíveis regras de associação

� Compute o suporte e a confiança de cada regra

� Elimine regras que falham em minsup e minconf

� Computacionalmente proibitivo!!!
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Regras de Associação
TID Items 

1 Bread, Milk 

2 Bread, Diaper, Beer, Eggs 

3 Milk, Diaper, Beer, Coke  

4 Bread, Milk, Diaper, Beer 

5 Bread, Milk, Diaper, Coke  

Exemplo de Regras:

{Milk,Diaper} → {Beer} (s=0.4, c=0.67)
{Milk,Beer} → {Diaper} (s=0.4, c=1.0)
{Diaper,Beer} → {Milk} (s=0.4, c=0.67)
{Beer} → {Milk,Diaper} (s=0.4, c=0.67) 

→
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5 Bread, Milk, Diaper, Coke  

 
{Diaper} → {Milk,Beer} (s=0.4, c=0.5) 
{Milk} → {Diaper,Beer} (s=0.4, c=0.5)

Todas as regras acima são partições do mesmo conjunto de itens: 
{Milk, Diaper, Beer}

Regras originadas do mesmo conjunto de itens tem suporte igual
mas podem ter confiança diferente.



Regras de Associação

� Minerando regras de associação

� Geração de conjuntos frequentes de itens

� Gera todos conjuntos de itens com suporte ≥ minsup

� Geração de regras� Geração de regras

� Gere regras de alta confiança para cada conjunto frequente
de itens, em que cada regra é uma partição binária do 
conjunto frequente de itens

� Geração de conjuntos de itens ainda é 
computacionalmente caro
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Regras de Associação
null

AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE

A B C D E
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ABC ABD ABE ACD ACE ADE BCD BCE BDE CDE

ABCD ABCE ABDE ACDE BCDE

ABCDE

Dado d itens, existem
2d possíveis conjuntos
de itens candidatos



Regras de Associação

� Um padrão longo contém uma quantidade combinatorial 
de sub-padrões, ex. {a1, …, a100} contém (100

1) + (100
2) + … 

+ (1
1

0
0

0
0) = 2100 – 1 = 1.27*1030 sub-padrões!

� Solução: Minerar padrões fechados e padrões-max

� Um conjunto frequente de itens X é fechado (closed) se X 

é frequente e não existe super-padrão Y כ X, com o 

mesmo suporte de X

� Um conjunto de itens X é um padrão-max (max-pattern) 

se X é frequente e não há super-padrão frequente Y כ X 
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Regras de Associação

� Suponha uma base de dados somente com 2 transações:

� <a1, …, a100>, <a1, …, a50> 

� seja minsup=1

� Quais são os conjuntos fechados freq. de itens?� Quais são os conjuntos fechados freq. de itens?

� <a1, …, a100>: 1   e  <a1, …, a50>: 2

� Quais são os conjuntos max de itens?

� <a1, …, a100>: 1

� Quais são todos os padrões ?

� {a1}: 2, …, {a1, a2}: 2, …, {a1, a51}: 1, …, {a1, a2, …, a100}: 1

� Uma grande quantidade: 2100 - 1
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Regras de Associação

� Três abordagens escaláveis principais

� Apriori (Agrawal & Srikant@VLDB’94)

� Freq. pattern growth (FPgrowth—Han, Pei & Yin 
@SIGMOD’00)@SIGMOD’00)

� Vertical data format approach (Charm—Zaki & Hsiao 
@SDM’02)
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Regras de Associação

� Apriori :

� Reduzir quantidade de candidatos a conjunto de itens

� Se um conjunto de itens é frequente, então todos os
seus subconjuntos devem ser frequentesseus subconjuntos devem ser frequentes

� Se um conjunto de itens não é frequente, seu super 
conjunto não deve ser gerado nem testado.
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Regras de Associação

� Apriori :

� Esse princípio se deve a propriedade:

)()()(:, YsXsYXYX ≥⇒⊆∀

� O suporte de um conjunto de itens nunca pode exceder
o suporte dos seus subconjuntos

� Esta é a propriedade anti-monótona (anti-monotone) do 
suporte
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Regras de Associação

Determinado

Apriori
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Determinado
como não
frequente

Superconjuntos
eliminados



Regras de Associação

Item Count

Bread 4
Coke 2
Milk 4
Beer 3
Diaper 4
Eggs 1

Itemset Count

{Bread,Milk} 3
{Bread,Beer} 2
{Bread,Diaper} 3

Items (1-itemsets)

Pairs (2-itemsets)

(No need to generate
candidates involving Coke

Apriori
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{Bread,Diaper} 3
{Milk,Beer} 2
{Milk,Diaper} 3
{Beer,Diaper} 3

I te m s e t C o u n t 

{B re a d ,M ilk ,D ia p e r}  3  

 

candidates involving Coke
or Eggs)

Triplets (3-itemsets)
Minimum Support = 3

If every subset is considered, 
6C1 + 6C2 + 6C3 = 41

With support-based pruning,
6 + 6 + 1 = 13



Regras de Associação

� Apriori :

� Método: 

� Inicialmente, passa pela base de dados uma vez para
obter conjuntos frequentes de 1 itemobter conjuntos frequentes de 1 item

� Gera conjuntos de itens candidatos de tamanho (k+1) a 
partir dos conjuntos frequentes de k itens

� Testa as candidatas contra a base de dados

� Termina quando não há conjunto frequente ou
candidato para gerar
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Regras de Associação
Database TDB

1st scan

C1

L1
Tid Items

10 A, C, D

20 B, C, E

30 A, B, C, E

40 B, E

Itemset sup

{A} 2

{B} 3

{C} 3

{D} 1

{E} 3

Itemset sup

{A} 2

{B} 3

{C} 3

{E} 3

Supmin = 2
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L2

C2 C2

2nd scan

C3 L33rd scan

40 B, E

Itemset

{A, B}

{A, C}

{A, E}

{B, C}

{B, E}

{C, E}

Itemset sup

{A, B} 1

{A, C} 2

{A, E} 1

{B, C} 2

{B, E} 3

{C, E} 2

Itemset sup

{A, C} 2

{B, C} 2

{B, E} 3

{C, E} 2

Itemset

{B, C, E}

Itemset sup

{B, C, E} 2



Regras de Associação

� Apriori :

� Principais desafios computacionais

� Múltiplas varreduras da base de dados

� Enorme quantidade de candidatos

� Carga de trabalho de contagem de suporte

� Possíveis melhoras

� Reduzir passagens na base de dados

� Diminuir quantidade de candidatos

� Facilitar contagem de suporte

� Amostragem da base de dados
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Regras de Associação

� Apriori, fatores afetando complexidade:

� Escolha do limiar de suporte mínimo

� diminuir o suporte resulta em mais conjuntos
frequentes de itens

� isso pode aumentar o número de candidatos e 
tamanho máximo dos conjuntos frequentes de itens

� Dimensionalidade (número de itens) 

� mais espaço é necessário para guardar a contagem
de suporte de cada item

� se o número de itens frequentes também aumenta, 
tanto custos de computação e I/O aumentam
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Regras de Associação

� Apriori, fatores afetando complexidade:

� Tamanho da base de dados

� como Apriori faz múltiplas varreduras, o tempo de 
execução do algoritmo pode aumentar com o número
de transaçõesde transações

� Tamanho médio da transação

� tamanho da transação aumenta com conjuntos de 
dados mais densos

� isso pode aumentar comprimento máximo de 
conjuntos frequentes de itens e varreduras por
subconjuntos em uma transação (maior quantidade
de subconjuntos) 23



Regras de Associação

� Apriori reduz a quantidade de conjuntos candidatos de 
itens

� mas pode ainda ter que gerar muitos conjuntos candidatos

� faz muitas varreduras na base e verifica grande número de 
candidatoscandidatos

� Um método alternativo é FP-growth, frequent pattern 
growth, uma estratégia dividir-e-conquistar

� primeiro compressão da base de dados na FP-tree

� depois divide a base em bases condicionais, cada uma associada
a um item frequente ou ‘fragmento de padrão’
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Regras de Associação

� FP-growth

� Evita criação explicita de conjuntos candidatos

� Idéia: Crescer padrões longos de padrões curtos
usando itens frequentes locais somente

‘abc’ é um padrão global� ‘abc’ é um padrão global

� obtém todas transações contendo ‘abc’, 
isto é projeta a base em abc:   base|abc

� ‘d’ é um item frequente local em DB|abc � abcd é um 
padrão frequente
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Regras de Associação

{}
Header Table

min_support = 3

TID Items bought (ordered) frequent items
100 {f, a, c, d, g, i, m, p} {f, c, a, m, p}
200 {a, b, c, f, l, m, o} {f, c, a, b, m}
300 {b, f, h, j, o, w} {f, b}
400 {b, c, k, s, p} {c, b, p}
500 {a, f, c, e, l, p, m, n} {f, c, a, m, p}

Construção da FP-tree
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f:4 c:1

b:1

p:1

b:1c:3

a:3

b:1m:2

p:2 m:1

Header Table

Item  frequency  head 
f 4
c 4
a 3
b 3
m 3
p 3

1. Scan DB once, find 
frequent 1-itemset (single 
item pattern)

2. Sort frequent items in 
frequency descending 
order, f-list

3. Scan DB again, construct 
FP-tree

F-list = f-c-a-b-m-p



Regras de Associação

� Starting at the frequent item header table in the FP-tree
� Traverse the FP-tree by following the link of each frequent item p
� Accumulate all of transformed prefix paths of item p to form p’s

conditional pattern base

{}
Header Table

Encontrar padrões possuindo P da base P-condicional
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Conditional pattern bases

item cond. pattern base

c f:3

a fc:3

b fca:1, f:1, c:1

m fca:2, fcab:1

p fcam:2, cb:1

f:4 c:1

b:1

p:1

b:1c:3

a:3

b:1m:2

p:2 m:1

Header Table

Item  frequency  head 
f 4
c 4
a 3
b 3
m 3
p 3



Regras de Associação

� For each pattern-base

� Accumulate the count for each item in the base

� Construct the FP-tree for the frequent items of the 
pattern base

De bases condicionais de padrões para FP-trees condicionais
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m-conditional pattern base:

fca:2, fcab:1

{}

f:3

c:3

a:3
m-conditional FP-tree

All frequent 
patterns relate to m

m, 

fm, cm, am, 

fcm, fam, cam, 

fcam

�
�

{}

f:4 c:1

b:1

p:1

b:1c:3

a:3

b:1m:2

p:2 m:1

Header Table
Item  frequency  head 
f 4
c 4
a 3
b 3
m 3
p 3



Regras de Associação

� Métodos de regras de associação tendem a produzir

muitas regras

� Muitas não são interessantes ou são redundantes

� redundante: se {A,B,C}�{D} e {A,B}�{D} tem mesmo suporte e 

confiança

� Medidas de interesse podem ser usadas para eliminar ou

ranquear os padrões obtidos

� Na formulação original de regras de associação, suporte e 

confiança são as únicas medidas usadas
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Regras de Associação

� Dada uma regra X → Y, informação para analisar interesse
pode ser obtida da tabela de contigência

Y Y 

Tabela de contigência para X → Y

f11: suporte de X e Y
X f11 f10 f1+

X f01 f00 fo+

f+1 f+0 |T|

f11: suporte de X e Y
f10: suporte de X e   Y
f01: suporte de X e  Y
f00: suporte de X e   Y



Regras de Associação

� Limitações da confiança

Coffee Coffee

Tea 15 5 20

Tea 75 5 80
Tea → Coffee

Confiança= P(Coffee|Tea) = 0.75

Mas P(Coffee) = 0.9

⇒ apesar da confiança ser alta, a regra engana

⇒ P(Coffee|Tea) = 0.9375

Tea 75 5 80

90 10 100



Regras de associação

� População de 1000 estudantes

� 600 estudantes sabem nadar (S)

� 700 estudantes sabem andar de bicicleta (B)

� 420 estudantes sabem nadar e andar de bicicleta (S,B)

� P(S∧B) = 420/1000 = 0.42

� P(S) × P(B) = 0.6 × 0.7 = 0.42

� P(S∧B) = P(S) × P(B) => Statistical independence

� P(S∧B) > P(S) × P(B) => Positively correlated

� P(S∧B) < P(S) × P(B) => Negatively correlated



Regras de Associação

� Medidas que indicam correlação
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Regras de Associação

Coffee Coffee

Tea 15 5 20

Tea 75 5 80

90 10 10090 10 100

Association Rule: Tea → Coffee

Confidence= P(Coffee|Tea) = 0.75

but P(Coffee) = 0.9

⇒ Lift = 0.75/0.9= 0.8333 (< 1, therefore is negatively associated)



Regras de Associação

Muitas medidas
foram propostas, 
qual a melhor?
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