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Using Motif Information to Improve 

Anytime Time Series Classification 

 

 

 

 

Abstract—Anytime algorithm for time 

series classification requires the 

ordering heuristic of the instances in 

the training set. To establish the 

ordering, the algorithm must compute 

the distance between every pair of time 

series in the training set. And this step 

incurs a high computational cost, 

especially when Dynamic Time 

Warping distance is used. In this 

paper, we present an method to speed 

up the computation of this step. Our 

method hinges on the ordering of time 

series motifs detected by a previous 

task rather than ordering the original 

time series. Experimental results show 

that our new ordering method 

improves remarkably the efficiency of 

the anytime algorithm for time series 

classification without sacrificing its 

accuracy. 
 

Dùng thông tin Motif để cải thiện quá 

trình phân loại thời gian thực với thời 

gian tùy định 

Time Series Classification: một số tài 

liệu dịch là “phân lớp dữ liệu chuỗi 

thời gian » 

Tóm tắt-Giải thuật phân lớp với thời 

gian tùy định đòi hỏi phải sắp xếp 

heuristic các đối tượng trong tập học. 

Để thiết lập trật tự, thuật toán phải tính 

toán khoảng cách giữa mỗi cặp chuỗi 

thời gian trong tập học. Và chi phí tính 

toán của bước này sẽ cao, đặc biệt khi 

chúng ta sử dụng khoảng cách xoắn 

thời gian động. Trong bài báo này, 

chúng tôi trình bày một phương pháp 

để tăng tốc bước tính toán này. 

Phương pháp của chúng tôi xoay 

quanh việc sắp xếp các motif chuỗi 

thời gian do một tác vụ trước đó phát 

hiện chứ không phải sắp xếp các chuỗi 

thời gian ban đầu. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy phương pháp sắp xếp 

mới của chúng tôi cải thiện đáng kể 

hiệu suất của thuật toán thời gian tùy 

định để phân loại thời gian thực mà 

vẫn giữ nguyên độ chính xác của thuật 

toán này. 
 

 




