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Introdução

I A mineração de um conjunto de itens frequentes é um dos
tópicos de pesquisa mais ativos em descoberta de
conhecimento em bases de dados.

I Seja A = a1, ..., am o universo de m itens. Qualquer
subconjunto de I ⊆ A é chamado de conjunto de itens
(itemset).

I Seja T = t1, ..., tn um conjunto de n transações denotado por
um banco de dados de transações. Cada transação é um par
(tidi , k − itemi ), em que tidi é a identificação da transação e
k − itemi ⊆ A é o conjunto de k itens.
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Introdução

I Cada transação é um conjunto de itens, mas alguns itens
podem não aparecer em T .

I Uma transação t ∈ T suporta o conjunto de itens I ou o
conjunto de itens I está contido no k − itemi da transação t,
se e somente se, I ⊆ t. Ou seja, a transação t contém todos
os elementos do conjunto de itens I .

I Intuitivamente suporte significa fortalecer ou testemunhar a
favor.

I A partir de conjuntos frequentes, é posśıvel derivar as regras
de associação.

I As regras de associação têm a forma de regras se antecedente
então consequente, em que antecedente e consequente são
itemsets.
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Introdução

I Exemplo: uma transação em que foram comprados os itens
queijo, pão e manteiga suporta (ou dá suporte) ao conjunto
de itens formados por queijo e pão. Isso se o cliente compra
pão e também manteiga.

I As regras são calculadas a partir dos dados e são de natureza
probabiĺıstica.

I O grau de incerteza de uma regra é dado pela confiança da
regra.

I É a relação entre o número de transações quem incluem os
itens no conjunto consequente ∪ antecedente
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Introdução

I O suporte pode ser absoluto ou relativo. O suporte
absoluto de um itemset é o número total de elementos do
conjunto KT (I ). O suporte relativo de um itemset é a fração
entre o suporte absoluto pelo número de transações que o
contém. Exemplo com smin = 3 ou σ = 0, 3 = 30%
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Introdução

I Problemas de detecção podem ser formalizados como:
I Dados:

I um conjunto A = a1, ..., am,
I uma tabela T = (t1, ..., tn) de transações sobre A,
I um número σmin tal que 0 < σmin < 1, o suporte ḿınimo.

I Objetivos:
I encontrar o conjunto de itens frequentes, tais que o suporte

relativo de cada conjunto de itens é maior ou igual ao σmin

definido pelo usuário.
I encontrar o conjunto de regras de associação com confiança

maior que um ḿınimo definido pelo utilizador.
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Introdução

”20% das pessoas que compram café
também compram bolachas”
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Espaço de Busca

I O espaço de busca de todos os posśıveis conjuntos de itens
para um conjunto A é de exatamente 2|A| itemsets diferentes.

I A representação tradicional é um reticulado que apresenta em
suas extremidades um conjunto vazio e um conjunto com
todos os itens na base.

I Se |A| é grande o suficiente, então uma proposta simples de
gerar e contar os suportes de todos os itemsets não é viável.

I Propriedade da monotonicidade do suporte:
I O conjunto de suporte de um conjunto de itens diminui sempre

que se acrescenta um novo item, ou seja, se um itemset é
pouco frequente, os seus superconjuntos são pouco
frequentes.

I No entanto, todos os subconjuntos de um conjunto de itens
frequente são frequentes.
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Espaço de Busca
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Algoritmo Apriori

I Criado por Agrawal et al. (1993) foi o primeiro algoritmo de
mineração para itemsets e regras de associação.

I O algoritmo utiliza a estratégia de busca em largura
(breadth-first) com algoritmo de geração e teste.
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Algoritmo Apriori

I Em cada ńıvel são gerados os itemsets posśıveis, tendo em
conta os itemsets frequentes gerados no ńıvel anterior.
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Algoritmo Apriori



Algoritmo Apriori (15/22)

Algoritmo Apriori

I A proposta de ńıvel de confiança do algoritmo Apriori implica
em diversas varreduras sobre o banco de dados para calcular o
suporte dos itemsets frequentes candidados.

I Alguns algoritmos foram propostos modificando para uma
abordagem de busca em profundidade (Depth-first):

I Eclat (Zaki 2000)
I FP-Growth (Han et al. (2004)
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Algoritmo FP-Growth

I FP-Growth (Frequent Pattern Growth).

I A estratégia de busca por profundidade e árvores de sufixo são
muito aplicadas em fluxo cont́ınuo.

I A estratégia é dividida em duas fases:
I Constrói-se a FP-tree percorrendo a base por duas vezes;
I Utiliza-se a FP-tree para encontrar as regras de associação;

I A primeira varredura no banco de dados e processamento de
transações em ordem crescente de suporte tem a função de
colocar na raiz da árvore os itens mais provavelmente com
partilhados.

I Assim a representação da FP-tree do BD é mantida tão
pequena quanto posśıvel.
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Algoritmo FP-Growth
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Algoritmo FP-Growth
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Sumarização de Itemsets

I Todas as regras geradas podem não ser de interesse.

I A propriedade da monotonicidade do suporte sugere uma
representação sumarizada do conjunto de itemsets.

I A monoticidade do suporte descreve:
I Itemsets frequentes maximais: quando um conjunto de

itens é frequente, mas nenhum dos seus superconjuntos
próprios é frequente.

I Itemsets frequentes fechados: quando um conjunto de itens
se ele não tem superconjuntos frequentes com a mesma
frequencia.

I O seguinte relacionamento é válido:
Maximal ⊆ Fechado ⊆ Frequente
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Sumarização de Itemsets

I O coeficiente de interesse ou Lift a reflete a noção estat́ıstica
de independência entre duas variáveis aleatórias.

I Pode ser considerada uma medida de de associação.

I É calculada como (independência estat́ıstica):

I I (A,B) = P(A,B)
P(A)P(B)

I lift(A− > B) = confiança(A−>B)
suporte(B) = suporte(A∪B)

suporte(A)xsuporte(B)
I lift = 1 significa que A e B são independentes;
I lift < 1 significa que A e B são negativamente correlacionados;
I lift > 1 significa que A e B são correlacionados positivamente;
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Sumarização de Itemsets

I Um valor de lift superior a 1 indica que A e B aparecem mais
frequentemente juntos do que o esperado, ou seja, A tem um
efeito positivo sobre B.

I Lift menor que 1, indica que A e B aparecem com menos
frequencia do que o esperado, tendo A um efeito negativo
sobre B.

I Um valor próximo a 1 indica que A e B estão sempre juntos,
um sem efeito sobre o outro.
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