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8 Descoberta de padrões e regras de asso-

ciação

8.1 Introdução

Abordaremos de forma ligeira a questão da descoberta de padrões úteis e de
regras de associação a partir de conjuntos de dados de dimensões elevadas.
Recorde-se que um padrão é um conceito à escala local, descrevendo um
aspecto particular dos dados, ao contrário do que se pretende com os modelos,
que é a descrição do conjunto de dados na sua globalidade.

Num conjunto de dados referente aos clientes de um supermercado, um
padrão poderá ser “ dez por cento dos clientes compra queijo e vinho”; para
um conjunto de dados de alarmes em telecomunicações, um padrão poderá
ser “se os alarmes A e B são accionados com um intervalo de tempo inferior
a 30 segundos, então o alarme C será accionado num espaço de tempo de 60
segundos, com probabilidade 0.5”; em dados referentes a tráfego de internet,
um padrão poderá ser “se uma pessoa visita o site de not́ıcias do canal de
televisão A, então existe uma probabilidade de 0.6 de que visite o site de
not́ıcias do canal B no mesmo mês”. Em cada um destes casos, o padrão é
uma quantidade de informação relevante, da informação existente nos dados.

A questão que se coloca é a de como encontrar os padrões interessantes.
Dada uma forma de representar os posśıveis padrões, uam forma de identificar
os padrões presentes nos dados seria construir todos os padrões posśıveis para
o conjunto de dados e, para cada um, verificar se está presente nos dados e se
essa presença é significativa. Nesta abordagem, surge de imediato o problema
do número de padrões posśıveis se tornar rapidamente incomportável. Por
exemplo, se definirmos padrão como um conjunto de artigos dos vendidos
num supermercado, se existirem 1000 artigos diferentes, então o número de
padrões posśıveis é 21000.
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Se os diferentes padrões forem completamente não relacionados entre si,
então não existiria outra forma de identificar os padrões interessantes a não
ser pelo método trivial atrás descrito. No entanto, o conjunto de padrões
é, em geral, estruturado, usando-se precisamente essa estrutura para guiar a
busca. Em geral, fala-se numa relação de generalização/especialização entre
padrões. Um padrão α diz-se mais geral do que um padrão β, se sempre que
β ocorrer nos dados, α também ocorrer. Por exemplo, o padrão “o cliente
compra queijo e vinho”é mais geral do que o padrão “o cliente compra pão,
queijo e vinho”. A utilização deste tipo de relações de generalização entre
padrões conduzem à construção de algoritmos simples para a identificação
de padrões de certo tipo que ocorrem nos dados.

Um aspecto importante em prospecção de dados é a questão da escala a
que os algoritmos podem ser aplicados de forma eficiente, no que se refere à
dimensão do conjunto de dados. Muitos algoritmos são praticáveis sobre con-
juntos de dados de pequena ou média dimensão mas tornam-se impraticáveis
sobre conjuntos de dados de dimensão muito elevada, como acontece com al-
goritmos que exijam busca sequencial (como acontece com o perceptrão, por
exemplo). Os algoritmos que descreveremos envolvem um número reduzido
de passos e, por isso, funcionam de forma eficiente mesmo sobre conjuntos
de dados de grandes dimensões.

Se o objectivo é encontrar padrões e regras que sejam válidas numa porção
considerável dos dados, uma possibilidade consiste em fazer a busca sobre
uma amostra recolhida sobre o conjunto de dados. A frequência do padrão
na amostra deverá ser a mesma do padrão no conjunto de dados completo.
Naturalmente, se o objectivo for encontrar um padrão de ocorrência rara,
então a amostragem poderá ser insuficiente.

8.2 Representação de regras

Uma regra é constitúıda por duas proposições: a primeira, do lado esquerdo,
chamada antecedente ou condição e a segunda, do lado direito, chamada
consequente. Por exemplo,

Se chover, então o chão ficará molhado.

Uma regra é, pois, um par de proposições ligadas por uma implicação. Assim
sendo, se a proposição antecedente for verdadeira, a proposição consequente
também o será.

Uma regra diz-se probabiĺıstica se à implicação acima se juntar uma pro-
babilidade: se a proposição antecedente for verdadeira, então a proposição
consequente será verdadeira com probabilidade p. A probabilidade p é a
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probabilidade condicional da veracidade da proposição consequente dada a
veracidade da proposição antecedente.

As regras assim constrúıdas apresentam a vantagem de serem facilmente
compreendidas e aplicadas, representando uma base para a construção de
modelos cognitivos. Note-se que as regras são de natureza intrinsecamente
discreta; isto é, os seus dois termos são proposições a que se atribui um valor
lógico (verdadeiro ou falso). Com certeza que poderemos utilizar variáveis de
natureza cont́ınua para construir tais proposições - nestes casos, as condições
a considerar serão tais que aos valores posśıveis para a variável corresponderá
apenas “verdadeiro”ou “falso”. Os valores são dicotomizados tal como acon-
tece quando se consideram variáveis desta natureza na construção de árvores
de decisão. Um exemplo de regra envolvendo variáveis de natureza cont́ınua
é

“Se X > 10.2, então Y < 1.”

Tipicamente, o termo antecedente é uma conjunção de proposições. Quando
envolvem variáveis de natureza cont́ınua, a conjunção de condições como
X1 > 10.2 e X2 < 3.6, conduz a regiões cujas fronteiras são paralelas aos
eixos e, portanto, são hiper-rectângulos no espaço multidimensional gerado
pelas variáveis consideradas.

8.3 Conjuntos frequentes e regras de associação

As regras de associação são uma forma simples de identificar padrões em
prospecção de dados. Consideremos o exemplo representado na Tabela 1,
descrevendo a composição de dez cestos de compras fict́ıcios. São considera-
dos cinco artigos (A, B, C, D e E) e dez clientes. A matriz de dados é uma
matriz de tipo indicatriz, isto é, cujos elementos são indicatrizes. O valor 1
na célula (i, j) significa que o cliente i compra o artigo j, e o valor 0 significa
que o cliente i não compra o artigo j. Em cada linha podem ser vistos os
artigos que são comprados conjuntamente.

O objectivo é encontrar regras úteis a partir deste conjunto de dados.
Dado um conjunto de valores 0, 1 correspondendo a observações de um con-
junto de variáveis A1, ..., Ap, uma regra de associação tem a forma

((Ai1 = 1) ∧ ... ∧ (Aik = 1)) ⇒ Aik+1
= 1,

onde 1 ≤ ij ≤ p para todo o j. Esta regra de associação pode ser escrita de
forma mais abreviada como

Ai1 ∧ ... ∧ Aik ⇒ Aik+1
.
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identificação A B C D E
t1 1 0 0 0 0
t2 1 1 1 1 0
t3 1 0 1 0 1
t4 0 0 1 0 0
t5 0 1 1 1 0
t6 1 1 1 0 0
t7 1 0 1 1 0
t8 0 1 1 0 1
t9 1 0 0 1 0
t10 0 1 1 0 1

Tabela 1: Exemplo de cesto de compras.

Um padrão como
(Ai1 = 1) ∧ ... ∧ (Aik = 1)

designa-se por conjunto de itens, a que nos referiremos, também, como
padrão. Assim, as regras de associação podem ser vistas como sendo da
forma θ ⇒ ϕ, onde θ é um conjunto de itens e ϕ é um item. Este conceito
pode ser generalizado considerando-se que ϕ é, também, um conjunto de
itens, o que não faremos aqui para maior simplicidade na notação.

dado um padrão θ, a sua frequência, fr(θ), é igual ao número de casos no
conjunto de dados que satisfazem θ. Dada uma regra de associação θ ⇒ ϕ, a
sua acurácia ou confiança, c(θ ⇒ ϕ), é a proporção de casos que satisfazem
ϕ entre aqueles que satisfazem θ, isto é,

c(θ ⇒ ϕ) =
fr(θ ⇒ ϕ)

fr(θ)
. (1)

Os padrões frequentes são padrões em geral muito simples, indicando
quais os objectos que surgem conjuntamente com uma frequência razoável,
mas conhecer apenas um destes padrões não fornece muita informação sobre
os dados. Da mesma forma, conhecer apenas uma regra de associação dá-nos
informação apenas sobre unma probabilidade condicional, não fornecendo
informação sobre a distribuição de probailidade conjunta das variáveis.

A tarefa de descoberta de padrões frequentes é simples: dado um ńıvel
de referência , s, para a frequência, determinam-se todos os padrões e
calculam-se as respectivas frequências. No exemplo na Tabela 1, conside-
rando o ńıvel 0.4 para a frequência, os padrões (ou conjuntos) frequentes são
{A}, {B}, {C}, {D}, {AC} e {BC}. A partir daqui, extraem-se facilmente
algumas regras:
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• A ⇒ C com confiança 4/6 = 2/3; e

• B ⇒ C com confiança 5/5 = 1.

Os algoritmos para descobrir regras de associação identificam todas as re-
gras que cumpram os ńıveis estabelecidos para a frequência e a confiança
(acurácia). Considerar ńıveis muito baixos para estas medidas leva à ob-
tenção de um conjunto de itens frequentes muito elevado e, consequente-
mente, à identificação de muitas regras de associação. O desafio consiste,
então, em identificar, de entre as regras descobertas, quais as mais interes-
santes. A acurácia de uma regra não é, necessariamente, um bom indicador
do interesse da regra. Por exemplo, em dados médicos, uma regra é que
gravidez implica que o paciente é do sexo feminino com acurácia igual a 1.

A significância estat́ıstica de uma regra A ⇒ B pode ser avaliada
utilizando-se testes estat́ısticos clássicos para testar se a probabilidade es-
timada p(B = 1|A = 1) difere da probabilidade estimada p(B = 1), e
quão provável é que esta diferença tenha ocorrido por mero acaso. Tes-
tar esta hipótese equivale a testar se existe diferença significativa entre
p(B = 1|A = 1) e p(B = 1|A = 0). Embora estes testes sejam fáceis
de utilizar, a realização conjunta de um número elevado de testes acarreta
todos os problemas da inferência simultânea, levando a que seja elevada a
probabilidade de se considerar significativa, por mero acaso, uma diferença
que na verdade não o é.

As regras de associação não permitem fazer inferência tal como acontece
com os modelos preditivos. Ao contrário do que sucede, por exemplo, com
as árvores de decisão, regras diferentes podem sugerir um mesmo desfecho
sem que se saiba qual delas deverá prevalecer. Para ilustrar este aspecto,
consideremos a inclusão de mais uma linha na Tabela 1, com A = 1, B =
1, D = 1, e E = 1. O conjunto de regras obtidas a partir dos dados sugerem

• C = 1 com acurácia 2/3 pela regra A ⇒ C; e

• C = 0 com acurácia 1 pela regra B ⇒ C,

concluido-se que o conjunto de regras de associação não fornecem uma des-
crição consistente do conjunto de dados.

8.4 Descoberta de conjuntos frequentes e regras de as-

sociação

Debrucemo-nos agora sobre o problema da descoberta de regras de associação
a partir de matrizes de indicatrizes (dados 0/1) de grandes dimensões. Os
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t́ıpicos conjuntos de dados relativos à venda a retalho contêm frequentemente
um número de linhas (indiv́ıduos ou transacções) que se situa entre 105 e os
108 e um número de variáveis (itens ou artigos) que se situa entre os 102

e os 106. Naturalmente, as matrizes de dados são muito esparsas, com a
probabilidade de encontrar um 1 numa determinada entrada, em geral da
ordem de 0.1% ou inferior.

O objectivo é encontrar todas as regras que cumpram os ńıveis pré-
especificados de frequência e acurácia. Esta tarefa pode parecer pouco anima-
dora uma vez que o número de conjuntos posśıveis cresce exponencialmente
com o número de variáveis, o qual tende a ser também elevado, em particular
no caso dos cestos de compras do comércio a retalho. No entanto, cada cliente
compra um número reduzido de artigos (quando comparado com o número
de artigos dispońıveis), o que faz com que na prática o número de conjuntos
de itens não seja tão elevado como teoricamente se admite que possa ser.

Se o conjunto de dados for suficientemente grande, rapidamente surgem
dificuldades de momória no tratamento do problema. Uma solução passa
por dividir o problema em duas partes: primeiro encontram-se os conjun-
tos de itens frequentes e depois identificam-se as regras para os conjuntos
identificados.

A partir do momento em que os conjuntos frequentes são conhecidos,
descobrir as associações é uma tarefa simples. Se uma regra X ⇒ B tem
frequência pelo menos s, então o conjunto X tem frequência no mı́nimo igual
a s. Então se todos os conjuntos frequentes são conhecidos, podemos gerar
as regras da forma X ⇒ B, onde X é frequente, e avaliar a acurácia de todas
as regras numa única passagem pelos dados.

Identificar de forma exaustiva todos os conjuntos frequentes é uma tarefa
que se torna muito lenta. A solução é começar por identificar todos os conjun-
tos frequentes compostos por apenas um item. A ideia chave é que todos os
conjuntos frequentes são compostos por por elementos que são, também eles,
conjuntos (elementares) frequentes. Em suma, identificam-se todos os con-
juntos frequentes contento apenas uma variável. Depois, constroem-se todos
os conjuntos compostos por duas variáveis: conjuntos {A,B} tais que {A}
é frequente e {B} é frequente. Uma vez constrúıdo o grupo, identificam-
se quais destes conjuntos são realmente frequentes, obtendo-se o conjunto
dos conjuntos frequentes de dimensão 2. A partir destes constroem-se todos
os conjuntos de dimensão 3, cuja frequência é calculada no passo seguinte,
retendo-se apenas aqueles cuja frequência seja não inferior ao ńıvel fixado
previamente. Genericamente, no passo i + 1 do algoritmo, i ≥ 1, obtêm-se
em primeiro lugar os conjuntos de tamanho i+1, candidatos a conjuntos fre-
quentes Ci+1. Estes correspondem à reunião dos conjuntos retidos no passo
anterior, Li (o conjunto dos conjuntos frequentes de tamanho i) cuja di-
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mensão seja igual a i + 1. No passo seguinte identifica-se Li+1, ou seja, quais
os elementos de Ci+1 cuja frequência é não inferior ao estabelecido. O cálculo
das frequências associadas aos elementos de Ci+1 faz-se numa só passagem
pelo conjunto de dados, criando-se um contador para cada elemento de Ci+1

e incrementando-se cada vez que é encontrado nos dados.
Conclúıda a primeira parte, relativa à construção dos grupos e identi-

ficação dos grupos frequentes, passa-se à segunda parte em que se identificam
as regras de associação e se calcula a acurácia correspondente.

As regras de associação posśıveis são todas aquelas relacionando os con-
juntos A de Li com conjuntos de B de Li+1 tais que A ⊂ B. Sejam θ = A
e ϕ = B − A, sendo ϕ assim definido um conjunto elementar. A regra de
associação é θ ⇒ ϕ. A acurácia estimada da regra é

c(θ, φ) =
fr(θ ∧ ϕ)

fr(θ)
=

fr(B)

fr(A)
.
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