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چکیده

امروزه با پیشررت ت آوری ،بسریاری از براام های کاربردی مقادیر زیادی از دادههای جریاای با سرع باال را تولید
میکنند .تراتیک در شرکه  ،ااار توویری و شکه های حسگر مثالهایی از ای مورد میباشند .برخالف دادهکاوی
سرنیی ک دادهها ب صرور اسریاتیک اس و میتوااند خیلی وق ها چند بار خوااده شواد .الگورییمهای کاوش داده
جریراای برا چرال هرای زیرادی از قکیم مودودی حاتا  ،پاسرررر در زماا واقوی و مم وا راا روب رو هسررریند.
درهرصرررور داده جریاای تودادی از وی یهای میمایز خواهد بود ک باعث میشرررود مقدار حاتا ک با حاتا
سریسیم موجود برای خخیرهسازی جریاا دادههای کم مناسب اکاشد .مشهم اصلی دادههای جریاای ،سرع اس ک
در آا دادههای جریاای در دسرریر اس ر بسرریار سررری تر از ای ک داده بیوااد پردازش و خخیره شررود .ب ره یری از
روشهایی همچوا دادهکاوی برای اسیخراج داا و اطالعا ا می در دادهها ،امری غیرقابم اجیناب اس  .ب دلیم
حجم بسیار باالی دادهها و اهمی بیشیر دادههای جدید ،خخیرهسازی ای دادهها در بسیاری از کاربردها امری مقروا
بر صررررت ایسر ر  ،لها داده هایی ک باید مورد پردازش قرار یراد ،همواره ب صرررور پویا در حال ترییر و توول
هسیند.درای پ وه دسیاوردهای اصلی ای توقیق عکار ااد از ارائ مدل ترکیکی طکق بندی سری جریاا دادهها با
اسریماده از الگورییم درخ هاتدین برای طکق بندی جریاا دادهها اسر با اسیماده از ای طکق بندی ابیدا یک مدل
توسر داده جریاای ک مید پیشرن ادی میباشرد آموزش داده میشرود و سپس توس دو مویار ارزیابی ب روشهای,
 Holdoutمدل ارزیابی میشررود .ایایج ارزیابی ای دو روش را میتواا با میزاا دق و زماا مدل آموزشرری و حاتا
صررف شرده رویدادهها ب دسر آورد .باالتر بودا درصرد دق طکق بندی و کمیر بودا زماا وحاتا صررف شده
بیااگر سری بودا مدل آموزشی در دادهها خواهد بود.
کلمات کلیدی :جریان داده ،طبقهبندی ،دادهکاوی ،درخت هافدینگ

-1مقدمه

پیشرت های اخیر در تنّاوری سخ اتزار ب ما اجازه داده اس تا اطالعا روزمره خوی را با سرع باالیی ثک اماییم .ای
ترایندها منجر ب ظ ور حجم وسیوی از دادهها شی ک با سرع اامولوا رو ب اتزای هسیند .پردازش ای دادهها اشاره ب
دادههای جریاای دارد .یک داده جریاای داکال ای از اموا  x1,..., xnاسر ک باید ب ترتیب مورد دسیرسی قرار رتی و می
تواا تن ا یکبار یا توداد بسیار کمی آاها خوااد .هر خواادا از داکال یک اسه خطی یا هر اامیده میشود .مدل دادههای
جریراای با پیدای براام های شرررامم مجموع دادههای بزرگ مورد توج قرار رت  .برای مثال ،عملیا کار اعیکاری،
شرکه های حسگر  ،خدما مخابراتی ،ثک وقای و کاوش پر وجو جریاای و ااار بر شکه و شکه های اجیماعی جریاای
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و رهگیری کلیک کاربراا اینیرا  ،مجموع های بزرگ صرررموا وب ،دادههای چندرسررراا ای ،موامال مالی و دادههای
ردآوریشرده علمی ،ب یری مدلهای دادههای جریاای میباشرند] .[1], [2ای مجموع دادهها بی از اادازه بزرگ هسیند
ک تا در حاتا اصررلی کامپیوتر جای بگیراد و لها موموالد در حاتا ثااوی قرار داراد .اسرره های خطی ،روشهای پرهزین
پردازش ای دادهها هسریند و دسریرسری تورادتی ب طور اجیناب ااپهیری پرخرج اسر  .برخی دادهها از قکیم آمار بسی های
مسریریابها ،اطالعا هواشرناسری و دادههای شکه های حسگر ،زود هر بوده و ایازی ایس آاها را بر روی دیسک خخیره
کرد ،ای دادهها باید در هماا لوا تولید ،مورد پردازش قرار رتی و بود از ایجاد خالصر ر ای از آاها ،دور ااداخی شرررواد.
زمراای ک اادازه ای دادهها از حاتا اصرررلی در اخییار الگورییم تجاوز کرد ،ای امهاا برای الگورییمهای دادههای جریاای
وجود ادارد ک دادههای اسرره شررده در هشرری دور را ب خاطر بیاوراد .ای مودودی حاتا  ،ما را اا زیر ب طراحی ااواع
جدیدتری از الگورییمها ساخی اس ک تن ا خالص ای از دادههای هشی را خخیره اموده و بخشی از حاتا را برای پردازش
آینده خالی اگ میداراد .هراسه از دادههای بزرگ بر روی یک دسیگاه کند بسیار هزین بر اس  ،درصورتیک مویار ارزیابی
کارایی الگورییمهای دادههای جریاای عالوه بر زماا اجرا و حاتا موررتی مکینی بر توداد اسره های خطی اس  .در حال
دادههای جریاای زود هر ،تن ا یک اسه امهااپهیر اس .مدل دادههای جریاای و مدل اتزایشی برخ ) از ج اینه هر دو
قکم از در اخییار داشی هم دادهها ،تومیم یریمیکنند ،شکی ب یهدیگر هسیند .ا رچ ای مدلها کامالد مشاب ایسیند.
 ارائ مدل ترکیکی طکق بندی سررری جریاا دادهها با اسرریماده از الگورییم درخ هاتدین طکق بندی و
جسریجوی سرری جریاا داده ایز یک مسئل باز اس و در ای مقال از روش کاوش دادههای جریاای برای طکق بندی
سرری جریاا داده با الگورییم درخ هاتدین موردبررسری قرار رتی اس  .طکق بندی دادههای جریاای روشی برای
اسریخراج داا و اطالعا از اقاط دادهای مسریمر اس .جریاا دادهها وی یهای بسیار مینوعی اسک ب دادههای
بااکهای اطالعاتی ایسریای میداول داراد ،ازجمل اینه پویا ،اامودود ،چندبودی ،منام ،غیرتهراری ،با سرع باال و
میریر با زماا هسرریند[ .]3مقادیر زیاد و سرررع باالی جریاا دادهها خخیره دادهها را برای تجزی و تولیمهای بودی
غیرممه سراخی اسر ،بنابرای دادهها باید در هنگاا ورود ب صرور مسیقیم پردازش شواد[ .]4الگورییمهای کاوش
جریاای با چال های زیادی از قکیم :طکیو بسرریار سررری بودا جریاا دادهها(پاسررر در زماا واقوی) ،ایازمندیهای
حاتا ای اامودود مودودی حاتا ) ،ترییر مم وا یا(مم وا راا ) ،موررالو بی دق و کارایی روب رو هسرریند .داده
جریاای تودادی از وی یهای میمایز خواهد بود ک باعث میشررود مقدار حاتا ک سرریسرریم با حاتا موجود برای
خخیرهسازی جریاا دادههای کم مناسب اکاشد .مشهم اصلی دادههای جریاای سرع اس ک در آا دادههای جریاای
در دسیر اس بسیار سری تر از اینه داده بیوااد پردازش و خخیره شود .درحالیک روشهای بسیاری تاکنوا پیشن اد
شرده تا ای مشهال را برطرف امایند ،اما اغلب آاها قادر ایسیند تماا ای چال ها و مودودی ها را پاسخگو باشند.
با توج ب ای چال ها از مورررالو بی دق و کارایی و کیمی ب کود ک یهی از وی یهایی اصرررلی اسر ر ک هر
الگورییم دادهکاوی بر روی جریاا دادهها باید حیماد ب آا دق شود.
 در ای مقال بر روی موضرروع ارائ مدل ترکیکی طکق بندی سررری جریاا دادهها با اسرریماده از الگورییم
درخر هراتدین ک ب بوث طکق بندی سرررری جریاا دادهها با اسررریماده از الگورییم درخ هاتدین میپردازیم،
میمرکزشررده ] [8]–[4و هدف پ وه ای اس ر با بررسرری و ارائ مدلی آموزشرری توس ر الگورییم درخ هاتدین
طکق بندی سرررری جریاا داده را برای مویارهای دق و کیمی و زماا مورد ارزیابی قرار یرد.:ک طکق بندی سرررری
جریاا داده توس الگورییم درخ هاتدین را ب طور خودکار در طکق بندی دیگر بررسی شود .ای اوع دادهها ب شهم
داکال های مرتب و بالقوه اامودود از اقاط دادهای هسیند ک نوعاد توس ترآیند مولد داده غیرایسیا ایجاد میشواد.چنی
دادههای ب طور پیوسی و در جریاا زماا تولید میشواد و باید خیلی سری و ب صور بالدرا پردازش شواد.
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ایایج اولی و بررسریهای مقدماتی آزمای ها و تولیمهای اشراا داده شده اس ک ب کار یری روش

یادشده منجر ب رسیدا ب دق باالتر و همچنی حد هاتدین ب یر می ردد .در ای پ وه در درج اول ایایج حاصم
از طکق بندی داده جریاای با الگورییم درخ هاتدین را تولیم و سپس مورد ارزیابی قرار رت  .روش پیشن ادی مدل
خود بر اسررا پارامیرهایی ک مشررخ شررده و با توج ب هدف اصررلی در ای پ وه ارائ مدلی آموزشرری توس ر
الگورییم درخ هاتدین اسر  ،ب دق و کیمی ب کود و زماا ای مدلی ک ارائ شررده ب ای دق و کیمی و زماا
رسیده اس .
 -3داده جریانی

داکال اامیناهی از اقالا داده موموال با اسیماده از برچسب زماای یا شاخ

توریف میشود را داده جریاای می ویند .داده جریاای

شامم سری زماای ،و دادههای توالی [ ]9میباشد .یک داده جریاای در واق یک توالی از دادههایی ب شهم

) ( x1,...,xn

میباشد ،ک هرکداا از  xiها یک خووصی دارای مقدار میباشد [.]01

 -1-2طبقهبندی دادههای جریانی

طکق بندی در دو مرحل ااجاا می شود :اا آموزش و اا تس  .در مرحل یاد یری ،سیسیم سوی میکند برای یاد یری مدل
از مجموع ای از اشیا داده ب ااا مجموع آموزشی اسیماده کند .در مرحل آزمای  ،یک مدل برای اخیواص یک برچسب
کال برای اشیا دادهها بدوا برچسب در مجموع داده آزمای اسیماده میشود .درخ تومیم ،طکق بندی بیزی  ،شکه
عوکی ،بردار ماشی پشییکاا ،ازدیهیری همسای  ،طکق بندی روهی ،تهنیکهای طکق بندی برای دادههای جریاای میباشند
ک در ادام ب مورتی درخ تومیم یری برای جریاا دادهها و درخ تومیم هاتدین میپردازیم [.]2
 -3-2درختهای تﺼمیمﮔیری برای جریان داده

دو تاز در ترآیند کالس بندی وجود دارد :ساخ مدل و اسیماده از آا .تاز دوا یا تاز اسیماده از مدل با جریاا داده مطابق
دارد و با رسیدا یک داده جدیرد کرال آا مرشخ میشود .در طول تاز اول یک مدل بر اسا مجموع آموزشی ک
کال های شناخی شرده دارارد ساخی می شود .در حال های میوارف مجموع آموزشی و دادههایی ک کال اامشخ
دارارد در یک پایگاهداده ایسیا قرار داراد .اکثر روشهای کالس بندی مجموع آموزشی را چندی بار پیمای می کنند ک ای
باعث کندی ترایند می شود .در جریاا داده ،دادهها بسرع در جریاا هسیند و خخیره آا ا برای چند بار پیمای مناسب
ایس  .از سروی دیگرر در جریراا داده دادههرا بروور پیوسی میرسند .ب همی ج باید روشهای کالس بندی جدیدی
را ارای دهریم کر قرادر بر روبرویی با مقدار بسیار زیاد جریاا داده و سرع باالی آا را باشرند .در ادامر یرک سراخیار
بررایکالس بندی جریاا داده ارای داده و یک ب ین سازی برای آا ارای میدهیم [.]5یک سیسیم یاد یراده درخ تومیم یری
کر برر اسرا الگرورییم درخر  Hoeffdingقابرم پیادهسازی اسر VFDTمیباشد VFDT .از  Information gainیرا
 Gini Indexبر عنواا مویار ارزیابی صما اسیماده میکنرد و شرامم ب کرودهرایی برر الگرورییم ارائر شرده بررای Hoeffding
اﺳﺖ[. ]7درخ  Hoeffdingیک درخ تومیم یری برای دادههایجریاای میباشد] .[5درخ تومیم یری سنیی ایاز ب
اسه دادهآموزش در خیلی از زماا ها با اایخاب وی یهای تقسیم دارد .ب هر حال ،ای ایاز در یک موی دادههای جریاای
غیرممه اس [ Hoeffding .]5برای اایخاب یک وی ی تقسیم ب ین در مقدار کاتی از اشیا داده ب صور مودود اسیماده
میشود .[5الگورییم درخ  Hoeffdingیک الگورییم اتزایشی اس ک باعث برآورده کردا ایاز مودودی تک پا Single-
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 .]6[ ,]5[ ,]3[ ,]0[ Pasبرای کاوش دردادههایجریاای میشود .برای هر ورود داده جدید ،الگورییم درخ
ازمودودی ا  Hoeffdingبرای بررسی اینه آیا ب یری وی یتقسیم ب اادازه کاتی اعیماد ب امس ب ایجاد ره درخ سطح
بودی میدهد ،اسیماده میکند[ .]7طکق بندی دادههای جریاای از طکق بندی داده سنیی ب ارث برده اس و رویهرد مواسکاتی
و پنجرههای زماا مخیلف ب کار برده اس  .درخ تومیم بسیار سری قابم تطکیق با مم وا توسو یاتی الگورییم درخ
تومیم بسیار سری اس  .ای الگورییم با ساز ار اگ داشی قالب خود با پنجره لرزاای از اموا دادهها ازترییر مم وا در توزی
Hoeffding

دادهها حمای میکند[ .]7درخ  VFDT ،یا (درخ تومیم یری بسیارسری ) یک ترم مناسب از درخ های تومیم یری
برای دادههای جریاای اس [( VFDT .]9درخ تومیم یری بسیارسری ) با اسیماده از  Hoeffdingمودود ب ساخ یک ره
درخ وقیی ک مقدار کاتی از دادهها را دارد ،ب داکال ای رویهرد  VFDTرا بر روی  Sliding Windowاجرا میکند تا همواره
ب روزتری طکق بندی را داشی باشد[ .]5هنگامی ک ترییر مم ومی اتماق اتید ،مقدار مویارهای جداکننده شاخ های درخ
بوور قابم توج ی ترییر میکنند[ .]06در الگورییم VFDTبس داده شده اس تا قادر باشد ک بوور کارا ،خووصیا
عددی ایز پردازش اماید،آا یک رویهرد یاد یری اتزایشی پنجره برجسی میباشد ] CVFDT.[17اسخ ب کود یاتی (درخ
تومیم یری بسیارسری )  VFDTک توااد با مم وا راا با ساخ درخ های جایگزینی ساز ار باشد[ .]5مسال دشواری ک
اینجا وجود دارد ای اس ک چ توداد اموا در هر ره برای شهاف الزا اس ؟ ای مسال با یک اییج آماری حم میشود
ک ب ااا  Hoeffding Boundشرناخی میشود.
 -4-2روند شکل ﮔیری درخت هافدینگ

برای یاتی ب یری صم در هر ره ،در اار رتی یک زیر مجموع کوچک از اموا های آموزشی ک از آا ره عکور
میکنند کاتی اس  .با در دس داشی جریاای از اموا ها ،اولی اموا ها برای اایخاب صم ریش اسیماده میشواد .با تویی
شدا صم ریش  ،اموا های بودی ب سم پایی و برگهای مربوط عکور داده میشواد تا برای اایخاب صم در آاجا
اسیماده شواد .ای عمم ب صور باز شیی تهرار میشود.چ توداد اموا در هر ره الزا اس ؟ یک امیرییر توادتی با ااا
 rک دارای مقادیر حقیقی و بررد  Rاسر در اارر بگیریرد(مرثال بررای احیماال برد برابر  1اس ) .ترض کنید ک ما n
مشاهده مسیقم از ای میریر ااجراا مریدهریم و میااگی  -rآا ا را مواسک می کنیم( Hoeffding Bound .حد هاتدین )
اشاا میدهرد کر میرااگی واقوریمیریر  rبود از ای  nمشاهده با احیمال  1-δحداقم برابر  r -εاس ک در آا:

) R 2 ln(1 / 
2n

() 1

 

 -5-2معیارهای انتخاب صفت

مویارهای مخیلمی برای تویی صماتی ک شهاف باید بر اسا
ب ره اطالعاتی
اسک ب ره
شاخ چینی

آا ااجاا شود ،وجود دارد از جمل :

 -6-2بهره اطالعاتی

اطالعا

مورد ایاز برای طکق بندی یک تاپم در  Dبرابر اس با:

)(2

𝑀

) 𝑖𝑝 ( 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷) = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2
𝐼=1
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اطالعا مورد ایاز برای کالس بندییک تاپم از  Dبرحسب صم  Aبرابراس با :
||Dj
)∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜(Dj
|𝐷|

)(3

𝑉

∑ = )𝐷(InfoA
𝑗=1

عکار | |Dj|/|Dدر واق وزا بخ
توریف میکنیم:

 jرا اشاا میدهد .اطالعا حاصم از ااشواب برحسب صم  Aرا ب صور زیر

)(4

هر چ مقدار ب ره صم  ( Gain(A) ) Aبیشیر باشد یا ب عکار دیگر هر چ
عنواا صم شهاف اایخاب []02می شود.

)Gain(A)= Info(D)- Info A (D
) InfoA (Dکمیر باشد صم  Aب

 -3مدلسازی جریانداده

آاها ب شرح زیر

برای ارزیابی جریاا دادهها موی جریاا دادهها دارای ایازهای میماوتی از موی سنیی اس  ،ک م متری
اس :
 -0در یک زماا و تن ا در یک تاز باشد.
 -2از یک مقدار مودود حاتا اسیماده میکند.
 -3کار در یک مقدار مودود از زماا ااجاا شود.
 -4آماده برای پی بینی در هر زماا باشد.
آموزش طکق بندی درخ تومیم حد هاتدین ب عنواا یک مدل برای روش پیشن ادی میباشد .طکق بندی جریاا داده ب
وسیل یک چرخ س مرحل ای ااجاا میشود[.]03

شکل ( )1چرخه سه مرحلهای طبقهبندی جریان داده []11

 -4ارزیابی و بررسی نتایج

جریاا داده یک توالی اامودود و حجیم از عناصر دادهای اس ک میولیاد با سرع زیاد تولید میشواد .ب دلیم وی یهای
خکرشده امهاا خخیرهسازی تماا دادههای جریاا وجود ادارد ،دراییج جریااهای داده باید ب صور روی خ پردازش
شواد .در روشهای پردازش جریااهای داده الزا اس ب س اهی توج شود .هر داده ورودی باید حداکثر یکبار آاالیز
شود باوجود تولید ادام دار دادهها ،باید حاتا مودودی برای پردازش جریااهای داده در اار رتی شود .دادههای
جدید باید با حداکثر سرع پردازش شواد و آاالیزهای آاها برای ب روزرساای ایایج اسیماده شود ،دراییج خروجی دقیق
و بروز در هرلوا ارائ ردد .موقوی از روش دادههای جریاای اسیماده میکنیم ک دادههای ورودی حجیم هسیند;
یونی کم دادهها در حاتا اصلی قابم بار هاری ایسیند .مدل درخ تومیم با حد هاتدین یک روش داده جریاای
اس ک بدوا اینه کم دادهها در حاتا اصلی بار هاری شواد دادههای ورودی ب صور جریاای از تاپم یا تراکن ها
وارد هر اود درخ میشواد; یونی یکبخشی از دادههای ورودی بار هاری میشواد و اادازه آا بخ بر اسا حد
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هاتدین مواسک می ردد .بنابرای کم دادهها یکبار اسه میشواد و دراییج درخ سریویر ساخی میشود .روش
درخ تومیم مومولی برای ساخ مدل آموزشی ایاز دارد ک کم دادهها را در حاتا اصلی بار هاری کند و با چند بار
اسه کم دادهها مدل را بسازد ،بنابرای دادهای ک حجیم اس کم آا قابم بار هاری در حاتا ایس  .ا ر درخ
تومیم را بدی روش بسازیم زماا بسیار زیادی طول میکشد ،اما چرا طکق بندی سری ک در عنواا مقال اس آا
بدی خاطر اس ک امیتوااد کم دادهها در داخم حاتا بار هاری شود ،ا ر از روش درخ تومیم مومولی برای
طکق بندی اسیماده کنید ساخ مدل زماا طوالای طول میکشد ،بنابرای برای طکق بندی سری از روش درخ تومیم
با حد هاتدین اسیماده میشود تا ساخ درخ تومیم سری تر ااجاا یرد .برای ارزیابی روش پیشن ادی در ای مقال
از ارااتزار ) MOA (Massive Online Analysisب مونی تجزی وتولیم زماا واقوی برای جریاا دادهها اس Java8
 version moa-release-2014.11اسیماده شده اس  .ای ارااتزار ک مخووص دادههای جریاای توسو داده شده
اس از وی یهای ای ارااتزار متن باز( )Open Sourceبودا آا میباشد .ای ارااتزار تو زباا جاوا پیاده سازی
شده اس و قابم اسیماده درسیستم عاملهای  Windows,Mav,Linuxمیباشد.کلی ی آزمایشا بر روی یک کامپیوتر
شخوی با پردازاده  Intel® Core(TM) i7-4510u cpu @2.00GHZو حاتا اصلی  GB 8با سیستم عامل Windows
 8ااجاا شده اس .
 -5معرفی ویژﮔی های داده نشریات

ای دادهها شامم  6518رکورد در  5صم (تیلد) می باشد.ای دییاس شامم تودادی تاپم می باشد،ک هر تاپم شامم 5
وی ی زیر اس  .وی یهای اسیماده شده در ای توقیق شامم موضوع  ،موم ااشر ،موم اشر ،سال اشر ،مجوزها ،اس .
وی ی ااشر یا  publisher typeمیرییر هدف در ای پ وه می باشد.
 -6مقایسه نتایج مدلهای آموزشی درخت های تﺼمیم روش پیشنهادی
جدول ( )1مقایسه نتایج مدل های آموزشی درخت تصمیم Hoeffding , Decision stumpدر MOA
اندازه حافظه صرف

زمان سپری شده برحسب

درصد دقت طبقه

حداکثر تعداد

ثانیه

بندی

نمونه ها

39.400

0.03 s

63

6508

50.104

0.05 s

51.41

6508

شده مدل
برحسب(بایت)

نام الگوریتم آموزش

Hoeffding tree
Decision stump
tree

نمودار( )1مقایسه نتایج ارزیابی دو مدل یادگیری  Hoeffding , Decision stumpتوسط الیهHeld out test
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1
2

 داده کاوی و داده های حجیم،سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر

Holdout Hoeffding ,Prequential Hoeffding fading windows ) مقایسه نتایج دو روش2( جدول
نمونههای ارزیابی شده

1000

2000

نام الگوریتم

زمان ارزیابی

درصد دقت طبقهبندی

Holdout Hoeffding
Prequential Hoeffding fading
windows
Holdout Hoeffding
Prequential Hoeffding fading
windows

0.0468

31.7

0.1248

44.47

0.0624

69.7

0.1872

62.85

Holdout Hoeffding ,Prequential Hoeffding fading windows ) مقایسه نتایج دو روش2(نمودار
Hold out Hoeffding ,Prequential Hoeffding time windows ) مقایسه نتایج دو روش1( جدول

نمونههای
ارزیابی شده

1000

2000

نام الگوریتم

زمان ارزیابی

Holdout Hoeffding
Prequential Hoeffding time
windows
Holdout Hoeffding
Prequential Hoeffding time
windows

دقت

درصد

طبقهبندی

0.468

31.7

0.0156

42.7

0.0624

69.7

0.0156

40.4

Hold out Hoeffding , Prequential Hoeffding time window ) مقایسه نتایج دو روش1(نمودار
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 نتیجهﮔیری-7

در ای مقال.در ای مقال روشی برای طکق بندی داده های جریاای با اسیماده از الگورییم درخ تومیم هاتدین ارای شد
 ایایج ااجاا شده ب ما اشاا داد ک درخ تومیم.ابیدا ب مورتی داده های جریاای و درخ تومیم با حد هاتدین پرداخییم
 دق باالتر در، میزاا مورف حاتا کم، سرع باالتر در پیمای داده ها،حد هاتدین زماا آموزش و آزمای حداقم
 بنابرای می تواا با توج ب مویارهای می شده در باال اییج رت. داردDecision ارزیابی اسک الگورییم درخ تومیم
.ک درخ تومیم حد هاتدین یک روش سری برای طکق بندی مکینی بر داده اشریا (داده جریاای) می باشد
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