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Analiza asocjacji



Analiza asocjacji: podstawowe pojęcia

• support – odsetek transakcji, które posiadają określoną 
sekwencję X -> Y

• confidence – odsetek transakcji, które posiadając X posiadają 
także Y

• lift – miara wskazująca czy sekwencja X->Y wpływa pozytywnie 
(lift>1), czy negatywnie (lift<1) na pojawienie się Y



Rekomendacje zakupów: przykład 1 

rules <- apriori(Groceries, parameter = list(supp = 0.001, conf = 0.8))

lhs rhs support confidence lift

1 {liquor,red/blush wine} => {bottled beer} 0.0019  0.90       11.2

2 {curd,cereals}          => {whole milk}   0.0010  0.91        3.6

3 {yogurt,cereals}        => {whole milk}   0.0017  0.81        3.2

4 {butter,jam}            => {whole milk}   0.0010  0.83        3.3

5 {soups,bottled beer}    => {whole milk}   0.0011  0.92        3.6



Rekomendacje zakupów: przykład 2 

rules <- apriori(

data = Groceries, 

parameter = list(supp = 0.001, conf = 0.15, minlen = 2),

appearance = list(default="rhs", lhs="whole milk"))

lhs rhs support confidence lift

6 {whole milk} => {other vegetables} 0.075   0.29       1.5 

5 {whole milk} => {rolls/buns}       0.057   0.22       1.2 

4 {whole milk} => {yogurt}           0.056   0.22       1.6 

2 {whole milk} => {root vegetables}  0.049   0.19       1.8 

1 {whole milk} => {tropical fruit}   0.042   0.17       1.6 



Graficzna reprezentacja reguł



Wykresy interaktywne



Dziękuję za uwagę
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Sekwencje – wszyscy Klienci

9% Klientów, którzy w 
roku poprzedzającym 
kupili gry, w roku 
ubiegłym ponownie 
kupili gry

Klienci kupujący 
smartfony lub tablety z 
prawdopodobieństwem 
8-10% w ciągu kolejnego 
roku kupią smartfon



Sekwencje – segment Aktywni

Klienci z segmentu 
Aktywni wykazują 
podobne tendencje, 
ale skala powrotów 
jest dużo większa

Szanse powyżej 10% na 
zakup smartfona, jeśli 
w roku wcześniejszym 
dokonano zakupu 
czegokolwiek, a 
zwłaszcza elektroniki



Sekwencje – klienci z zarejestrowanym 
paragonem

Bardzo wysoka skala 
powrotów dla 
Klientów, którzy mają 
zarejestrowany 
przynajmniej jeden 
paragon

Duże szanse na zakup 
gier: 15% po zakupie 
konsoli i 25% po 
zakupie gier

Klienci chętnie wracają 
po smartfony, zwłaszcza 
jeśli wcześniej kupili 
komputer stacjonarny


