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1. Giriş

Birliktelik kuralları analizi, yaygın olarak kulla-
nılan veri madenciliği yöntemlerinden birisidir. 
Veriler arasındaki birlikteliklerin, ilişkilerin ve 
bağıntıların kurallar halinde bulunması işlemi-
dir. Veri nesneleri arasındaki ilginç ilişkiler ve eş 
zamanlı gerçekleşen durumlar araştırılır. Bir bir-
liktelik kuralına örnek olarak “X ve Y ürününü 
satın alan müşterilerin %80 olasılıkla C ürünü-
nü de satın alması” verilebilir. Bu tür birliktelik 
kuralları, söz konusu nesneler ile ilgili durumun 
sıklıkla tekrarlanması durumunda anlamlıdır.

Birliktelik kuralları analizi; ticaret, finans, 
mühendislik, fen ve sağlık sektörlerinin bir-
çok alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin, pa-
zar sepet analizlerinde sıklıkla birlikte satılan 
ürünleri tespit etmek, web sayfalarında ziyaret-
çilerin hangi sayfaları birlikte tıkladığını araş-
tırmak, bağıntılı olarak geçirilen hastalıkları 
belirlemek için kullanılabilmektedir.  

Bu çalışmada, iş zekası çözümlerinde kullanı-
labilecek, çok boyutlu birliktelik kuralları ana-
lizini içeren bir model önerilmektedir. OLAP 
küpleri üzerinde FP-Growth algoritmasının 
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çalıştırılmasına dayalı olarak geliştirilmiş bir 
yazılım çerçevesi anlatılmaktadır.

Çalışmada ayrıca gün, şube, satılan ürünler 
gibi çok boyutlu bir mağazacılık verisinde ger-
çekleştirilen pazar sepet analizi uygulaması da 
sunulmaktadır. Bu uygulamanın amacı, han-
gi şubelerde, hangi günlerde, hangi ürünlerin 
satıldığına yönelik gizli kalmış bilgileri keş-
fetmektir. Veri madenciliği ile elde edilebile-
cek bilgilerle, gün ve şubeler düzeyinde satış 
tahminleri, promosyon uygulamaları ve reyon 
dizilişleri yapılabilmektedir.

Bildirinin ikinci bölümünde, konu ile ilgili yapıl-
mış önceki çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 
Üçüncü bölümde, tek boyutlu ve çok boyutlu 
birliktelik kurallarının temel kavramları ve fark-
ları anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde, algo-
ritma detayları verilmektedir. Beşinci bölümde, 
örnek olarak gerçekleştirilen çok boyutlu pazar 
sepet analizi uygulaması sunulmaktadır.  Bildi-
ri, sonuçların aktarıldığı ve gelecek çalışmaların 
belirtildiği altıncı bölüm ile sona ermektedir.

2. Önceki Çalışmalar 

Çok boyutlu birliktelik kuralları analizi çeşitli 
çalışmalarda farklı algoritmalar kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin; Xu ve Wang [12]
[13] bu konu ile ilgili yaptıkları çalışmalarında, 
4 seviyeli bağlaçlı liste veri yapısı kullanan ve 
veritabanını sadece bir kere tarayan yeni bir al-
goritma geliştirmişlerdir. Algoritmada kullanı-
lan indeks yapısı ve istatistiksel frekans hesap-
lamaları ile geleneksel yöntemlere göre daha 
hızlı bir model ortaya koymuşlardır. 

Lin, Tseng ve Wang [8] çevrimiçi olarak 
OLAM (On-Line Association Mining) küple-
rinden çok boyutlu birliktelik kurallarının bu-
lunması konusunda çalışmalar yapmışlardır. 
Ayrıca bu küpleri kullanan OMARS adını ver-
dikleri bir yazılım çerçevesi geliştirmişlerdir. 
Bu yazılım çerçevesi ile kullanıcıların OLAP 
benzeri sorgu oluşturmasını sağlayan bir ara-
yüz hazırlamışlardır. 

Çok boyutlu birliktelik kuralları analizini baş-
ka metotlarla birleştirerek yapan çalışmalar 
bulunmaktadır. Örneğin; Khare ve arkadaşları 
[7] bulanık mantık ile çok boyutlu birliktelik 
kuralları analizi yaparken kuralları oluşturan 
kısıt değerlerinin bulanık değerler olarak ifa-
de edilmesini ortaya atmışlardır. Bu yöntem 
ile daha geniş değerli kategorilerin işlenebil-
mesini sağlayarak, daha yüksek destek değerli 
birliktelik kuralları elde edebilmişlerdir. Sug 
[11] yaptığı çalışmada çok boyutlu birliktelik 
kuralları ile karar ağaçları yöntemini oluştur-
muştur. Pandey ve Pardasani [10] yaklaşımlı 
küme modeli ile çok boyutlu birliktelik kural-
larını iki adımda keşfedebilmektedirler. Birinci 
adımda, ilgili tablolar birleştirilerek yeni veri 
setini elde edilmiş, ikinci adımda ise seçilen 
boyutların ikili kodlama sistemine göre oluş-
turulması ve birliktelik kurallarının bulunması 
gerçekleştirilmiştir. 

Çok boyutlu birliktelik kuralları analizini de-
ğişik alanlarda uygulayan çalışmalar da bulun-
maktadır. Örneğin; Song-Bai He ve arkadaşları 
[6] trafik kazalarına neden olan faktörleri çok 
boyutlu birliktelik kuralları yöntemiyle ince-
lemişlerdir. Taşıt tipi, zaman, bölge, ehliyet 
süresi, hava şartları gibi faktörlerle trafik kaza-
larının ilişkilerini çok boyutlu araştırmışlardır. 
Doğan ve Çamurcu [3] eğitime yönelik veri 
madenciliği çalışması yaparak, çevrimiçi bir 
test değerlendirme aracı ile yanlış seçenekleri 
çok boyutlu analiz etmişler ve sıklıkla birlikte 
yapılan yanlışları bulabilmişlerdir. Bu bulgulara 
dayanarak testlerin temel ve alt kavramlarının 
yeniden güncellenebilmesi hedeflenmektedir.

3. Birliktelik Kuralları Temel Kavramları  

Bir veritabanını tablosunda, VT, yer alan tüm 
nesnelerin N = {n1,n2,n3,...,nm} olarak ifade 
edildiğini düşünelim. Bu durumda veritaba-
nı tablosunda VT={H1, H2, H3,...,Ht} yer alan 
bir hareket kaydındaki, k nesne, tüm nesne-
ler kümesinin bir alt kümesi, Hj ⊆  N, Hj = 
{nj1,nj2,nj3,...,njk} olacaktır. Bir birliktelik kura-
lı, X ve Y, N tüm nesneler kümesinin bir alt kü-
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mesi, X⊂N, Y⊂N ve X∩Y= Ø olmak üzere 
X  Y biçiminde bir bağımlılık ifadesidir. Bu 
ifade ile X nesnesi/nesneleri, Y nesnesini/nes-
nelerini belirler. Başka bir deyişle Y nesnesi/
nesneleri, X nesnesine/ nesnelerine bağımlıdır 
denir.

Veritabanı kayıtlarında, nesnelerin gruplandı-
rılması ile elde edilen bağımlılık ilişkilerinin 
yüzde yüz geçerli olması beklenemez. An-
cak, çıkarsaması yapılan kuralın, veritabanı-
nın önemli bir kısmı tarafından desteklenme-
si, yani söz konusu durumun sıkça görülüyor 
olması gerekir. Bu nedenlerden dolayı, bir 

YX →  birliktelik kuralı destek ve güven eşik 
değerlerini sağlayacak biçimde üretilir. Destek 
değeri, X ve Y nesnelerinin birlikte bulundu-
ğu kayıt sayısının, veritabanındaki tüm kayıt 
sayısına oranı olarak hesaplanır. Güven değeri 
ise, X ve Y nesnelerinin birlikte bulunduğu ka-
yıt sayısının, X nesnesinin (veya nesnelerinin) 
bulunduğu kayıt sayısına oranıdır. Destek ve 
güven ifadeleri 0 ile 1 arasında değişir ve ne 
kadar 1’e yakınlarsa nesneler arasında o kadar 
güçlü ilişki olduğunu gösterirler. Dolayısıyla, 
bağıntının önemli olması için her iki değerin de 
olabildiğince yüksek olması gereklidir.  

VT / YX    Y)Destek(X ∪=→              (1)

 X/YX                           

 
VT/X

VT/YX
                           

Destek(X) / Y)Destek(X    Y) Güven(X

∪=

∪
=

→=→

Destek, veri setinde bu bağıntının ne kadar sık 

olduğunu, )YX(P ∪ ; güven de X nesnesinin 
olması durumunda hangi olasılıkla Y nesnesini 

de olacağını söyler, )X|Y(P . 

Y)P(XY)Destek(X ∪=→                   (3)

Y)/P(X)P(XX)|P(YY)Güven(X ∪==→

3.1. Tek Boyutlu Birliktelik Kuralları Analizi  
Tek boyutlu birliktelik kuralları, tek bir karşı-
laştırma elemanı yada özellik içeren birliktelik 
kurallarıdır. Örneğin; sadece satın alma öner-
gesi içeren basit bir pazar sepet analizinde kul-
lanılan kural türüdür. 

SatınAlma(“A ürünü”)SatınAlma("B ürü-
nü") (%60)

3.2. Çok Boyutlu Birliktelik Kuralları Analizi  
Çok boyutlu birliktelik kuralları, birden fazla 
karşılaştırma elemanı yada özellik içeren bir-
liktelik kurallarıdır. Örneğin; müşterilerin han-
gi şubeden, hangi gün, neler satın aldığı gibi 
birden fazla özelliği içeren kurallar, Şekil 1’de 
gösterilen örnek OLAP küpü üzerinden keşfe-
dilebilmektedir.  

Şube(“Cihan”) Λ Gün(“Salı”)  SatınAlma("A 
ürünü") (%15)

Şekil 1. OLAP küp örneği

Yöneticiler ve analistler, çalışmaları sırasında 
çok boyutlu olarak tanımlanan verileri yatay 
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veya düşey eksenlerde çakıştırarak görebil-
mektedirler. Örneğin; demografik veriler (yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu vb.), sayısal veriler 
(adetler, işlem miktarları, bütçelenen değerler 
vb.), ürün özellikleri (renk, boyut vb.) ve za-
man gibi farklı açılardan bakılarak daha ayrın-
tılı analizler yapabilmektedirler. 

Analizde göz önünde bulundurulacak veri 
boyutlarının, B={B1,B2,B3,...,Bt},  veritabanı 
tablosunun da VT={H1, H2, H3,...,Ht} olarak 
ifade edildiğini düşünelim. Bu durumda ve-
ritabanı tablosunda yer alan bir hareket kaydı 
Hi={bi1,bi2,bi3,...,bit} olacaktır. Bi boyutunun 
içerdiği tanım kümeleri (domain) ile bij ϵ Bi 
ifadesi kullanılabilmektedir. Bu durumda VT 
veritabanı tablosu B1X B2 X … X Bt çapraz 
çarpımının alt kümesi olmaktadır.

Çok boyutlu birliktelik kuralları genel olarak 
iki türe ayrılır. Karşılaştırma elemanları tekrar 
etmeyen kurallar boyutlar arası birliktelik ku-
ralları, tekrar eden kurallar ise hibrit birliktelik 
kuralları olarak adlandırılır. 

Boyutlar arası birliktelik kuralı örneği: 

Şube(“Cihan”) Λ Gün(“Salı”)  SatınAlma("A 
ürünü")   

Hibrit birliktelik kuralı örneği: 

Şube(“Cihan”) Λ Gün(“Salı”) Λ SatınAlma(“A 
ürünü”)  SatınAlma("B ürünü")   

4. Algoritma

Birliktelik kuralları analizi konusunda geliş-
tirilmiş olan başlıca algoritmalar APRIORI 
[1], ECLAT [14], MAFIA [2] ve FP-Growth 
[5] algoritmalarıdır. Bu algoritmalar karşılaş-
tırıldığında FP-Growth algoritmasının yüksek 
performans gösterdiği görülmüştür. [4] Bu al-
goritma büyük veri-setlerinde hızlı çalışabilen 
ve sistem kaynaklarını verimli kullanabilen 
bir algoritmadır. Bunun en büyük nedeni, tüm 
veritabanını FP-Tree (Frequent Pattern Tree) 

adı verilen sıkıştırılmış bir ağaç veri yapısında 
tutmasıdır. Ayrıca algoritma tüm veritabanı sa-
dece iki kez taramaktadır. Birinci tarama, tüm 
nesnelerin destek değerlerinin hesaplanması 
için, ikincisi tarama ise ağaç veri yapısının 
oluşturulması içindir.

Şekil 2’de FP-Growth algoritmasının genel 
yapısı gösterilmektedir. Algoritmada önce-
likle veritabanındaki her bir nesnenin destek 
değerleri hesaplanmaktadır. Destek değerleri, 
algoritmaya girdi olarak verilen destek eşik 
değerine büyük ve eşit olan nesneler büyükten 
küçüğe sıralanarak bir liste içerisine konul-
maktadır. Bu eleme sayesinde yaygın olmayan 
nesnelerin hiçbir zaman ağaca eklenmemesi 
sağlanmış olur. Veritabanındaki her bir hare-
ket kaydı nesnelerin destek değerlerine göre 
sıralanarak ağaca sıkıştırılmış biçimde eklenir. 
Sıralama işlemi sayesinde destek değeri daha 
büyük olan nesneler köke daha yakın olmak-
tadır. Sıkıştırma işlemi çok tekrarlı nesnelerin 
ilk-ekler olarak birleştirilmesi ile gerçekleşti-
rilir. Bu metot arama maliyetini önemli ölçüde 
azaltır. Hareket kaydı içerisinde yer alan bir 
nesne ağaçta yoksa o nesne için yeni bir düğüm 
oluşturulur ve destek değeri 1 olarak atanır. 
Eğer o nesne daha önce ağaçta oluşturulmuş 
ise sadece o düğümün destek değeri 1 arttırılır. 
Nesnelerin ağaçtaki başlangıç noktaları başlık 
tablosu içerisinde tutulur. Aynı zamanda ağaç 
içerisinde aynı nesneyi içeren düğümler birbi-
rine bağlanır. Ağaç oluşturulduktan sonra üze-
rinde Growth algoritması çalıştırılır. 

Şekil 3’de her bir nesne için çalıştırılan Growth 
algoritmasının genel yapısı gösterilmektedir. 
Öncelikle içerisinde o nesnenin geçtiği yollar 
belirlenir. Eğer tek bir dal varsa yaygın nesne-
ler kümesi, dalı oluşturan nesnelerin kombi-
nasyonudur. Eğer birden fazla yol varsa, destek 
değer o yoldaki minimum destek değeri olarak 
belirlenir. Daha sonra bu yollar o nesne için 
koşullu örüntü temelini (conditional pattern 
base) oluşturur. Her bir koşullu örüntü temelin-
den koşullu örüntü ağacı (conditional pattern 
tree) oluşturulur. Daha sonra bu şartlı örüntü 
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ağacı üzerinde algoritma özyinelemeli olarak 
yeniden çalıştırılır.

Şekil 2. FP-Growth algoritmasının genel yapısı

Şekil 3. Growth algoritmasının genel yapısı

Fp-Growth algoritması sonlandığında birlikte 
sıklıkla görünen nesneler kümesi belirlenmiş 

olur. Algoritma böl ve yönet yaklaşımına uy-
gun olarak ana görevin kendi içinde daha kü-
çük görevlere ayrılmasına olanak vermektedir. 
Ayrıca oluşturulan FPtree veri yapısı asıl veri 
kümesinden daha büyük olmamaktadır. 

5. Pazar Sepet Analizi Uygulaması

Birliktelik kuralları analizi, en yaygın olarak 
pazar sepet analizi uygulamalarında kulla-
nılmaktadır. Bu uygulamalarda temel amaç 
marketlerde hangi ürünlerin birlikte satıldığını 
belirlemektir.

Bu bildirideki uygulamada amaç, hangi şube-
de hangi gün hangi ürünlerin birlikte satıldığı 
belirlemektir. Çok boyutlu veriler üzerinden 
hibrit birliktelik kuralları çıkarılmaktadır.

Uygulama, önceki bölümlerde anlatılan modeli 
ve algoritmayı içerecek şekilde çalışma kapsa-
mında geliştirilen “Analyzer” arayüzü kullanı-
larak gerçekleştirilmiştir. [9]

5.1 Veri Ambarı
Uygulamada kullanılan veri ambarı, bir mağa-
zanın 9 şubesine ait 6300 müşterinin 6 aylık 
95000 alışveriş hareket verilerini içermektedir. 
Veri ambarı oluşturulurken veri indirgeme, te-
mizleme, ön işleme ve dönüştürme işlemleri 
yapılmıştır. Örneğin, tarihler haftalık günlere 
dönüştürülmüş, geçersiz veriler çıkartılmıştır.

Şekil 4’de veri ambarının kar tanesi şeması 
(snowflake schema) gösterilmektedir. Alışve-
riş hareketlerini içeren olgu tablosu (fact table) 
satış, şube ve zaman boyutlarını birleştirmek-
tedir. Müşteri ve ürün tabloları alışveriş hare-
ketlerini destekleyici konumdaki tablolardır. 

Tablo1’de uygulamada kullanılan veri seti-
nin küçük bir örneği verilmektedir. Mağaza-
nın sattığı ürünler A, B, C gibi harfler olarak 
kodlanmıştır.   
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Şekil 4. Kar tanesi şeması

Şube Gün Ürünler
01-Cihan Pazartesi A, B, C
02-Bilkent Pazartesi A, D
02-Bilkent Salı B, E, K
02-Bilkent Salı C, K, Y, Z
… … …
09-

Keçiören
Pazar A, C, E

Tablo 1. Örnek veriseti

5.2 Veri Madenciliği 
Verilerin hazırlanmasının ardından uygulama 
üç aşamada gerçekleştirilmektedir: 

Boyutların seçimi• : OLAP küpünde bulu-
nan boyutlardan, birliktelik analizine dahil 
edilmek istenen sahalar belirlenmelidir. 
(Şekil 5 – Bölüm 1)

Filtreleme• : Çok büyük veri setlerinde filt-
releme yapılarak sadece belli bir kısım veri 
için birliktelik analizi çalıştırılabilmek-
tedir. Örneğin; haftanın günlerinin hepsi 
yerine bir yada birkaçı seçilebilmektedir. 
(Şekil 5 – Bölüm 2)

Birliktelik analizi parametrelerinin tanım-• 
lanması: Verilen destek eşik değeri ile belli 
bir oranın üzerindeki birliktelikler bulun-
maktadır. Ayrıca tüm birliktelik sonuçları 
yerine sadece istenilen sayıda nesne içeren 
– örneğin sadece üçlü – birliktelikler gös-
terilebilmektedir. (Şekil 5 – Bölüm 3)

5.3 Veri Madenciliği Sonuçları
Hangi şubede, hangi gün, hangi ürünlerin sa-
tıldığını belirlemeye yönelik yapılan uygula-
ma sonuçlarının bir kısmı hem tabloda hem 
de grafiksel olarak Şekil 5’in 4. bölümünde 
gösterilmektedir. Böylece müşterilerin satın 
alma alışkanlıkları çözümlenmiş olmaktadır ve 
satışları arttırmaya yönelik stratejiler geliştiri-
lebilmektedir. Analiz sonuçlarının sağlayacağı 
başlıca yararlar şunlardır: 

Belirlenen gün ve şubede, X ürününü alan-• 
ların Y ürününü de çok yüksek olasılıkla 
aldıkları biliniyorsa ve eğer bir müşteri X 
ürününü alıyor ama Y ürününü almıyorsa, 
o potansiyel bir Y müşterisidir denilebilir.
Her ürün için şube bazında bir sonraki • 
ayın satış tahminleri çıkarılabilir.
Birlikte satın alınan ürünler için şube • 
ve gün bazında promosyon uygulaması 
yapılabilir. 
Yeni bir ürün için potansiyel satış bölgesi • 
belirlenebilir. 
Analiz sonuçlarına göre stok eritmeye • 
gidilebilir. 
Ürün kataloglarında birlikte satılan • 
ürünler aynı sayfaya konularak çekici hale 
getirilebilir.
Web sitelerinde bir ürünle ilgilenen kişiye, • 
bu ürünle birlikte en çok satılan ürünün 
reklamı gösterilerek çapraz satış önerisi 
getirilebilinir. 
Şube ve gün bazında reyon ve raf diziliş-• 
leri değiştirilebilir. Bu konuda iki farklı 
strateji geliştirmek mümkündür. Birincisi 
strateji, sıklıkla birlikte satın alınan ürün-
lerin birbirine yakın iki farklı noktaya ko-
nulması ve böylece müşterilerin iki ürün 
arasında bulunan reyonlardaki ürünleri de 
alma ihtimalini yükseltmektir. İkinci stra-
teji, birlikte çok fazla satılan ürünlerin yan 
yana koyulması ile müşteri beklentilerini 
sağlanmak, ürünlerden birisini alan müş-
terinin diğerini almayı unutmasını engel-
lemek ve diğer ürünü de alma ihtimalini 
arttırmaktır.
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Kısacası, farklı semtlerde bulunan birden fazla 
mağaza için farklı eğilimleri tespit edip, ma-

ğaza bazında doğru satış ve stok politikaları 
izlenebilmektedir. 

6. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar  

Çalışmada, iş zekası çözümleri sunmaya yöne-
lik olarak FP-Growth algoritmasını içeren bir 
yazılım çerçevesi geliştirilmiştir.  Çalışmanın 
amacı, toplanan çok boyutlu büyük veri yığın-
larından, veri madenciliği yöntemleri ile önce-
den bilinmeyen, yararlı ve kullanışlı olabilecek 
kuralların keşfedilmesidir. Veri madenciliği so-
nucunda elde edilecek bilgiler, mevcut durumu 
daha iyi görmeyi ve geleceğe yönelik akılcı ve 
stratejik kararlar almayı sağlayacaktır.

Gelecek çalışmalarda, Analyzer yazılımı ile 
diğer veri madenciliği yöntemlerini (kümele-
me, sınıflandırma, sıralı örüntü analizi, aykırı 
durum analizi) içeren uygulama çalışmalarının 
yapılması ve elde edilecek sonuçlarının sunul-
ması hedeflenmektedir. 
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