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دنباله ای جريان داده های در كاوش برای آماری روش يك
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چکیده

بسیار تصميم «درخت به موسوم طبقه بندی درخت ايجاد برای هفدینگ حد بر مبتنی آماری روش يك مقاله اين در
اساس بر داده ها بخش بندی براي پيشنهادی معيار يك از روش اين در می گردد. ارائه دنباله  ای جريان داده های در سریع»
داده های اخير سال های در است. طبقه بندی خطای و هفدینگ حد تركيب بر مبتنی روش این می بریم. بهره صفات
این می آید. حساب به كامپيوتر علم و آماری انجمن های در افزايش به رو و مهم تحقيقاتی زمينه يك دنباله ای جريان
ايستا غير داده مولد فرآيند توسط نوعاً كه هستند داده ای نقاط از نامحدود بالقوه و مرتب دنباله های شكل به داده ها نوع
بالدرنگ صورت به و سريع خيلی بايد و می شوند تولید زمان جريان در و پيوسته طور به داده هايی چنين می شوند. ايجاد
دقت به رسیدن به منجر شده یاد روش بکارگیری که می دهند نشان آماری تحلیل های و آزمایشی نتایج شوند. پردازش

می گردد. بهتری هفدینگ حد همچنین و باالتر

بخش بندی معيار ناخالصی، اندازه گيری سریع، بسیار تصميم درخت دنباله ای، جريان داده های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

تحقیقاتی زمینه یک بنابراین هستند. رشد حال در سریع بسیار کردن تحلیل و تجزیه برای داده ها حجم اخیر، سال های در
مورد داده ها نوع این از دانش استخراج برای را الگوریتم ها و روش ها محققان آمد. وجود به جریانی داده های نام به جدید
تولید داده ای نقاط از نامحدود بالقوه و مرتب دنباله های شكل به دنباله ای جريان داده های .[٢] و می دهند[١] قرار بررسی
بسیار داده ها، عناصر از دنباله ای جریان صورت به باید تجزیه و تحلیل و گردند ذخیره نمی توانند داده ها تمام نتیجه در می شوند.
کار به نمی تواند داده کاوی استاندارد روش های عملیات، این انجام بنابراین بیفتد. اتفاق داده ها اسکن مرتبه یک با و سریع
گفته داده ساختار در تغییر یا داده توزیع در تغییر به مفهوم تغییر .[۴] و است[٣] مفهوم تغییر رویداد دیگر، مسئله شود. برده
روش يك مقاله، این در کنند. رسانی بروز تغییرات طبق بر را خودشان باید تجزیه و تحلیل مدل های صورت این در می شود.
خطای و هفدینگ حد ترکیب بر مبتنی سریع بسیار تصميم درخت اساس بر دنباله  ای جريان داده های طبقه بندی برای آماری
به رسیدن به منجر شده یاد روش بکارگیری که می دهند نشان آماری تحلیل های و آزمایشی نتایج می شود. پيشنهاد طبقه بندی

می گردد. بهتری هفدینگ حد همچنین و باالتر دقت

هفدینگ حد ٢

کوتاه زمان و دسترسی يکبار فقط آموزشی نمونه هر به که است آن سریع بسیار تصميم گيری درخت های طراحی از هدف
بهترين اساس بر هستند عبور حال در گره یک از که دنباله ای جریان داده های بخش بندی گردد. صرف آن پردازش برای ثابتی
ورود با می شود. داده تشخیص داده ها نمونه از کوچک زيرمجموعه يک بر مبتنی گره هر در صفت بهترین می شود. انجام صفت
درخت ريشه صفت شدن تعيين از بعد می شوند. استفاده ريشه صفت بهترین انتخاب برای نمونه ها اولين نمونه ها، از جريانی

١–۴ ص:
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برگ گره های در صفت بهترین انتخاب برای تا می شوند داده عبور مربوطه برگ های و پايين سمت به بعدی نمونه های تصمیم،
تا است نیاز گره هر در نمونه تعداد چه به که است این مسئله می شود. تکرار بازگشتی صورت به عمل اين شوند. استفاده
مقدار يک از روش این است. هفدینگ حد نام به آماری نتيجه يک از استفاده راه حل، یک شود. داده تشخیص صفت بهترین
ميزان موقع چه کند مشخص آستانه مقدار اين می گردد. مشخص کاربر توسط خروجی، در قبول مورد خطای ميزان برای آستانه
داده های اطالعات اساس بر فقط (ϵ) خطا ميزان است. قبول مورد گره یک شاخه ها ايجاد برای داده ها بخش بندی خطای
نمونه ها بیشتری میزان به شود گرفته نظر در کمتر (ϵ+ ١) خطا میزان چقدر هر کلی، طور به می گردد. تعيين گره آن در موجود
نام با تصادفی متغير يک است. نیاز نمونه ها ذخیره سازی برای فضا بیشتری میزان به نسبت همان به و است نیاز گره آن در
برد این اطالعاتی بهره یک برای و است ١ برد این احتمال در بگيريد(مثال نظر در را است R برد و حقيقی مقادير دارای که r
ميانگين و شود انجام متغير اين از مستقل مشاهده n که کنيد فرض می باشد). داده ها نمونه کالس تعداد c که است log c
حداقل ١-δ احتمال با مشاهده n اين از بعد متغير واقعی ميانگين که میدهد نشان هفدینگ حد باشد. r مشاهدات اين

می شود. محاسبه زیر شرح به ϵ که است r − ε برابر

R =

√
ln( ١

δ
)

٢n (١)

ابتکاری تابع G(Xi) کنيد فرض است. مشاهدات کننده تولید احتمالی توزیع از مستقل که دارد جالبی خصوصیت هفدینگ حد
انتخاب صفت باال، احتمال با که است این هدف جينی). شاخص و اطالعاتی بهره (مانند باشد آزمون صفات انتخاب برای
باشد. نمونه ها نامتناهی از استفاده با انتخابی صفت همان است) ممکن مقدار کوچکترین n (که نمونه n از استفاده با شده
دومين دارای صفت Xb که کنيد فرض همچنین باشد. نمونه n از بعد ارزيابی مقدار باالترين دارای صفت Xa که کنيد فرض
حد مناسب يک با آنگاه است، برقرار ∆G = G(Xa)−G(Xb) >= ٠ و باشد نمونه n از بعد ارزيابی مقدار باالترين
نمونه های و است صحیح انتخاب δ-١ احتمال با Xa باشد، ∆G > ϵ و شود مشاهده نمونه n اگر می کند ضمانت هفدینگ

می شوند[۴]. داده عبور جديد برگ های سمت به بعدی

طبقه بندی خطای اساس بر ناخالصی اندازه گیری ٣

کنید فرض همچنین باشد. s مجموعه در داده ها تعداد n(s) و باشد گره یک در داده ها مجموعه دهنده نشان s که کنید فرض
داده های بخش بندی برای i = ١, , D با i صفت انتخاب آنگاه باشد. s مجموعه از kام کالس در داده های تعداد nk(s) که
کیفیت اندازه گیری تابع می شود. محاسبه g(s) ناخالصی اندازه گیری از q = ١, , D با Si

q نام به زیرمجموعه Q به s مجموعه
گردد:� بیان زیر صورت به می تواند بخش بندی

△gi (s) = g (s)−
∑Q

q=1

n(Siq)
n(s) g

(
Siq
)
(٢) .١

تابع هر می گردد. انتخاب صفت بهترین عنوان به باشد داشته فوق تابع از بخش بندی کیفیت مقدار باالترین که صفتی
کند: رعایت را زیر شرط دو باید ناخالصی اندازه گیری

است. g(s)=٠ آنگاه ∃k٠ ∈ {١, . . . , k} nk٠ (s) = n (s) یعنی باشند کالس یک در s مجموعه تمام اگر ·
∀k ∈ {١, . . . ,K} nk (s) = n (s) /k یعنی شوند بیان کالس یک وسیله به s مجموعه داده های از مساوی تعداد اگر ·

دارد. ماکزیمم مقدار g(s) تابع آنگاه
الگوریتم (در جینی شاخص یا ( ID٣ الگوریتم (در اطالعاتی بهره مانند ناخالصی اندازه گیری از شکل چندین علمی متون در
علمی متون در ندرت به که دارد وجود طبقه بندی خطای نام به دیگری ناخالصی اندازه گیری است. شده پیشنهاد ([٨]CARD
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می شود:� محاسبه زیر شکل به طبقه بندی خطای است. شده ذکر

g (s) = 1− max
k∈{١,...,K}

nk (s)

n (s)
(٣)

هفدینگ حد با سپس و می شود محاسبه (٣) ناخالصی اندازه گیری اساس بر بخش بندی کیفیت اندازه گیری معیار یک اکنون
می گردد. ترکیب

بخش بندی پیشنهادی معیار ۴

بخش بندی کیفیت اندازه گیری تابع در (٣) ناخالصی اندازه گیری بخش بندی، کیفیت اندازه گیری معیار یک آوردن دست به برای
می کنیم. جایگذاری (١)

△gi (s) = 1−maxk∈{١,...,K}
nk(s)
n(s) −

∑Q
q=1

n(Siq)
n(s) (1−maxk∈{١,...,K}

nk(Si
q)

n(Si
q)

) (۴)

مابین اختالف فقط و است یکسان صفات تمام برای maxk∈{١,...,K}
nk(s)
n(s) که این به توجه با و ساده سازی از بعد

: [٣] داشت خواهیم بنابراین است، مهم بخش بندی کیفیت مقادیر

△gi (s) =

∑Q
q=1maxk∈{١,...,K} n

k
(
Si
q

)
n(s)

(۵)

(۵) بخش بندی کیفیت اندازه گیری تابع و (١) هفدینگ حد ترکیب با می کند. محاسبه را طبقه بندی دقت بهره فوق تابع
می گردد: پیشنهاد زیر نامعادله

△gi (s)−△gj (s) > R

√
ln(١

δ )

٢n
(۶)

تصمیم درخت ساخت می کنند.در مشخص را دقت بهره مقدار باالترین دومین j صفت و دقت بهره مقدار باالترین i صفت
باالیی سطوح ساخت یعنی دنباله ای جریان داده های در کاوش ابتدای در می شود. استفاده ترکیبی مدل از نیز سریع بسیار
اساس بر هفدینگ حد از درخت پایینی سطوح ساخت برای و می گردد استفاده پیشنهادی ترکیبی حد رابطه از تصمیم درخت
طبقه بندی باالتر دقت هفدینگ تصمیم درخت به مقایسه در ترکیبی حد عالوه به ترکیبی مدل این می شود. استفاده جینی شاخص

می گردد. دنباله ای جریان داده های

نتایج تحلیل ۵

مجموعه اولین شده اند. گرفته UCI [٧] ماشین یادگیری مخزن از که می شود استفاده آزمایش برای واقعی داده ای مجموعه دو
است. عددی صفت ٣۴ و اسمی صفت هفت می باشد. صفت ۴١ و داده ۴٨٩٨۴٣١ شامل که است ٩٩ CUP KDD داده ای

شبکه ای، حمله اتصال کالس دارد. تعلق عادی شبکه ای اتصال یا شبکه ای حمله اتصال کالس دو از یکی به داده هر
شده محاسبه دقت میانگین : جدول١

داده ای مجموعه درخت دقت میانگین
هفدینگی تصمیم

ترکیبی حد تصمیم درخت دقت میانگین

CUP KDD
٩٩

٠٬٩۵۵۴ ٠٬٩۵٨١

Covertype ٠٬٠٣٣۴ ٠٬٠٣٨۴
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هفدینگ تصمیم درخت نسبت را باالتری دقت ترکیبی حد اساس بر تصمیم درخت می شود مشاهده ١ جدول در که همچنان
تقریباً ترکیبی حد تصمیم درخت در دارد.

نتیجه ۶

پیشنهاد درخت گره های گسترش و داده ها بخش بندی برای طبقه بندی خطای اندازه گیری بر مبتنی ترکیبی معیار یک مقاله این در
صفت بهترین تقریباً که طوری به شود انتخاب گره، در فعلی داده های میان در صفت بهترین می شود موجب معیار این گردید.
به منجر ترکیبی روش بکارگیری که شد داده نشان آماری تحلیل های و آزمایشی نتایج براساس باشد. نیز داده ها کل میان در

می گردد. بهتر هفدینگ حد همچنین و باالتر دقت به رسیدن
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