
5 Regu!y asocjacyjne.

Problem koszyka zakupowego.

Maj!c baz" danych transakcji, znajd# regu$y, które b"d! przewidywa% wyst!pienie pozycji na
podstawie wyst!pienia innych pozycji w transakcji.



Bior!c pod uwag" baz" danych transakcji, gdzie ka&da transakcja jest zbiorem przedmiotów
(zakupionych przez klienta w sklepie), znajd# wszystkie regu$y, które koreluj! obecno'% jednego
zbioru przedmiotów z innym zestawem przedmiotów

Przyk$ad:

30% wszystkich transakcji dotycz!cych pieluch zawiera równie& piwo;

5% wszystkich transakcji zawiera te pozycje

- 30%: zaufanie do regu$y.

- 5%: no'nik regu$y

Jeste'my zainteresowani znalezieniem wszystkich zasad, zamiast sprawdza%, czy obowi!zuje dana
regu$a.



Poj"cie cz"sto wyst"puj#cego zestawu przedmiotów.

• Zestaw przedmiotów

- Zbiór jednego lub wi"cej elementów

Przyk$ad: {mleko, chleb, pielucha}

- k-zestaw: zestaw przedmiotów zawieraj!cy k pozycji

• Liczno'% no'nika (!)

- Cz"stotliwo'% wyst"powania zestawu przedmiotów

Przyk$ad: !({mleko, chleb, pielucha})=2

• No'nik

- U$amek transakcji, które zawieraj! zestaw przedmiotów

Przyk$ad:. s({mleko, chleb,pielucha})=2/5

• Cz"sty zestaw przedmiotów

- Zestaw przedmiotów, którego no'nik jest wi"kszy lub równy ustalonemu progowi minimalnemu



Poj"cie regu!y asocjacyjnej.

• Regu$a asocjacyjna

- Implikacjapostaci X!Y , gdzie X i Y s! zestawami przedmiotów

Przyk$ad: {Mleko,Pielucha}!{Piwo}

• Miara oceny regu$

- No!nik (s)

U$amek transakcji, które zawieraj! zarówno X, jak i Y

- Zaufanie (c)

Mierzy, jak cz"sto pozycje w Y pojawiaj! si" w transakcjach zawieraj!cych X





Eksplorowanie regu! asocjacyjnych.

• Wszystkie powy&sze regu$y s! binarnymi partycjami tego samego zestawu przedmiotów:
{mleko, pielucha, piwo}

• Regu$y pochodz!ce z tego samego zestawu przedmiotów maj! identyczne no'niki, ale mog!
mie% ró&n! pewno'%

• W ten sposób mo&emy oddzieli% wymagania dotycz!ce no'nika i zaufania



Znajdowanie regu! asocjacyjnych.

Podej'cie dwuetapowe:

1. Generowanie zestawów cz"stych przedmiotów

Wygeneruj wszystkie zestawy elementów, których no'nik " minsup

2. Generowanie regu$

Generuj regu$y wysokiego zaufania z ka&dego cz"stego zestawu elementów, gdzie ka&da
regu$a jest binarnym podzia$em cz"stego zestawu elementów

Generowanie zestawów cz"stych przedmiotów jest nadal kosztowne obliczeniowo.





Generowanie zbioru cz"stych przedmiotów.

• Podej'cie brutalne:

- Ka&dy zestaw elementów w kratce jest odpowiednim, cz"stym zestawem elementów

- Policz poparcie ka&dego kandydata, skanuj!c baz" danych



Strategie generowania zbioru cz"stych przedmiotów.

• Zmniejsz liczb" kandydatów (M)

- Pe$ne wyszukiwanie: M=2d

- U&yj technik przycinania, aby zmniejszy% M .

• Zmniejsz liczb" transakcji (N)

- Zmniejsz rozmiar N wraz ze wzrostem wielko'ci zbioru cz"stych przedmiotów

- U&yj DHP i algorytmów pionowej eksploracji

• Zmniejsz liczb" porówna( (NM)

- Korzystaj z wydajnych struktur danych do przechowywania kandydatów lub transakcji

- Brak konieczno'ci ponownego dopasowywania ka&dego kandydata do ka&dej trans-
akcji



Redukowanie liczby kandydatów.

• Zasada Apriori:

- Je'li zestaw elementów wyst"puje cz"sto, wszystkie jego podzbiory musz! by% równie&
cz"sto wyst"puj!ce

• Zasada Apriori obowi!zuje ze wzgl"du na nast"puj!c! w$a'ciwo'% miary no'nika:



#X,Y : (X$Y )%s(X)"s(Y )

- No'nik zestawu przedmiotów nigdy nie przekracza wsparcia dla jego podzbiorów

- Jest to znane jako anty-monotoniczna w$a'ciwo'% no'nika







Dwa ró$ne grupowania K-means


