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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Η παρούσα εργασία αφορά τη διαχείριση των λογαριασμών 
των πελατών μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση διατηρεί στοιχεία για 
κάθε πελάτη της και με βάση τα στοιχεία αυτά αποτιμά κάθε πελάτη 
της ως «καλό» ή «κακό». Η διαχείριση κα αξιοποίηση τέτοιων 
δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή, καθώς κάθε 
λανθασμένη υπόδειξη συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την 
επιχείρηση.  

Για παράδειγμα, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να είναι 
μια τράπεζα η οποία ενδιαφέρεται να εντοπίσει τους κατόχους 
πιστωτικών καρτών που ενδέχεται να χρεοκοπήσουν. Σε περίπτωση 
λανθασμένης υπόδειξης για κάποιο πελάτη, η τράπεζα βρίσκεται 
αντιμέτωπη με σημαντικό κόστος. Αν ένας «κακός» πελάτης  
χαρακτηριστεί ως «καλός» τότε η τράπεζα κινδυνεύει με απώλεια 
αποπληρωμής λόγω χρεοκοπίας του πελάτη. Από την άλλη, αν ένας 
«καλός» πελάτης χαρακτηριστεί ως «κακός» τότε η περαιτέρω 
εξακρίβωση των χαρακτηριστικών του αποτελεί μια κοστοβόρα 
διαδικασία για την τράπεζα  και επιπλέον είναι πιθανό το 
ενδεχόμενο διακοπής της συνεργασίας με ένα αξιόπιστο πελάτη. 

Για την ανάλυση των δεδομένων της άσκησης και την εξαγωγή  
συμπερασμάτων θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό WEKA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ WEKA 
 
 
 
Για την εργασία δίνεται το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης 

(training set) το οποίο αποτελείται από 2528 υποδείγματα 
(instances), 39 χαρακτηριστικά (attributes) και 1 ακόμα 
χαρακτηριστικό που είναι το ζητούμενο(outlook). Επίσης δίνεται το 
σύνολο των δεδομένων επαλήθευσης (quiz set) που αποτελείται από 
1265 υποδείγματα και 39 χαρακτηριστικά καθώς και το σύνολο των 
δεδομένων εξέτασης (test set) με 1265 υποδείγματα και 39 
χαρακτηριστικά. Όλες οι συνιστώσες των υποδειγμάτων, όλων των 
συνόλων που δίνονται, είναι αριθμητικές (numeric). 

 O στόχος μας είναι να καθορίσουμε ποιοι είναι οι «κακοί» 
πελάτες του test set.  Για να το πετύχουμε αυτό, θα 
χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα εκπαίδευσης για την «εξόρυξη» 
γνώσης, στη συνέχεια θα πάρουμε την ανάδραση της μαθησιακής 
αυτής διαδικασίας  μέσω των δεδομένων του quiz set και τέλος θα 
εφαρμόσουμε τα εξαγόμενα αυτών των δομικών περιγραφών στα 
δεδομένα του test set. 

Το πρώτο βήμα της ανάλυσής μας είναι η προεπισκόπηση των 
δεδομένων μας.  Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή αλγορίθμων στο 
training set για την εκμάθηση του μοντέλου, είναι χρήσιμο να 
εκτελέσουμε  μια οπτική διερεύνηση των δεδομένων μας. 

Ανοίγοντας λοιπόν το training set στο WEKA και 
χρησιμοποιώντας το tab visualize all προκύπτουν τα ιστογράμματα 
συχνοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε μεταβλητή. Η εικόνα που 
παίρνουμε για όλα τα attributes από το WEKA είναι η παρακάτω:  

 



 

 
 

Από αυτά τα ιστογράμματα μπορούμε να δούμε αν κάποιο 
attribute μπορεί να αφαιρεθεί. Παρατηρούμε ότι από τις 39  
attributes των 2528 instances του training set η attribute 38 είναι 
περιττό να συμπεριληφθεί καθώς σε αυτή το κάθε instance είναι ίσο 
με μηδέν.  Το ιστόγραμμα για τη μεταβλητή αυτή είναι το 
παρακάτω και προκύπτει επιλέγοντας τη συγκεκριμένη μεταβλητή  
από το πλαίσιο Attributes : 



 
  
Στη συνέχεια, με επιλεγμένη τη μεταβλητή 38, χρησιμοποιούμε 

το tab Remove και την αφαιρούμε.  Αποθηκεύουμε το training set 
ως train_1.arff (το οποίο δεν περιέχει την attribute 38) και 
συνεχίζουμε με αυτό την ανάλυσή μας. 

Παρατηρούμε τώρα από τα ιστογράμματα συχνοτήτων ότι 
παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζουν και οι attributes 36 και 34 
καθώς έχουν μόλις 15 και 1 αντίστοιχα instances διαφορετικά του 
μηδενός. Τα ιστογράμματα συχνοτήτων των 34 και 36 είναι τα δύο 
επόμενα : 

 



 
 
 
Η παραμονή τους στο dataset όμως είναι καλύτερα να 

αποφασιστεί μετά την εφαρμογή κάποιων μεθόδων  
παλινδρόμησης και την εξέταση των αντίστοιχων σφαλμάτων και 
όχι σε αυτό το πολύ αρχικό, οπτικό στάδιο της προεπισκόπησης των 
δεδομένων.  

Ας  εφαρμόσουμε τώρα  μεθόδους παλινδρόμησης στο training 
set για την παραμονή ή όχι των attributes 34 και 36, σύμφωνα με 
την εξής διαδικασία: από το αρχικό μας training set αφαιρούμε τις 
attributes 34,36 και 38 και αποθηκεύουμε το νέο σύνολο ως 
train_2.arff. Στη συνέχεια, εκτελούμε διάφορες μεθόδους 
παλινδρόμησης τόσο στο train_1.arff όσο και στο train_2.arff και 
συγκρίνουμε τα διάφορα σφάλματα παλινδρόμησης (Mean 
absolute error, Root mean squared error, Relative absolute error, 
root relative squared error).  

Τις μεθόδους παλινδρόμησης μπορούμε να τις βρούμε στο 
WEKA αν χρησιμοποιήσουμε το tab classify και στο πεδίο classifier 
ορίζουμε την επιθυμητή μέθοδο παλινδρόμησης. Έχουμε επομένως 
την εξής εικόνα στο WEKA:  



 
 
 
 Επιλέγουμε για παράδειγμα ως μέθοδο παλινδρόμησης την 

Linear Regression. Η μέθοδος αυτή βρίσκεται στο WEKA ως 
επιλογή του classifier της μορφής function, έχουμε τότε την 
παρακάτω εικόνα: 

 

  



Εφαρμόζοντας αυτή τη διαδικασία για τα δύο σύνολα, έχουμε 
τα εξής log files στο WEKA:  

 
Για το train_1.arff:  
 

=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.LinearRegression -S 0 -R 1.0E-8 
Relation:     train-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R38 
Instances:    2528 
Attributes:   39 
              attr01 
              attr02 
              attr03 
              attr04 
              attr05 
              attr06 
              attr07 
              attr08 
              attr09 
              attr10 
              attr11 
              attr12 
              attr13 
              attr14 
              attr15 
              attr16 
              attr17 
              attr18 
              attr19 
              attr20 
              attr21 
              attr22 
              attr23 
              attr24 
              attr25 
              attr26 
              attr27 
              attr28 
              attr29 
              attr30 



              attr31 
              attr32 
              attr33 
              attr34 
              attr35 
              attr36 
              attr37 
              attr39 
              output 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
 
Linear Regression Model 
 
output = 
 
      0.0001 * attr04 + 
      0.0001 * attr05 + 
      0.0352 * attr06 + 
      0.0992 * attr07 + 
      0.0001 * attr09 + 
      0.0003 * attr10 + 
      0.0006 * attr12 + 
      0.0005 * attr13 + 
      0.0003 * attr16 + 
      0.0002 * attr17 + 
      0.0004 * attr18 + 
     -0.0003 * attr20 + 
      0.0002 * attr21 + 
     -0.0002 * attr22 + 
      0.0005 * attr23 + 
     -0.0016 * attr24 + 
     -0.0002 * attr26 + 
      0.0007 * attr27 + 
      0.0007 * attr28 + 
      0.0003 * attr30 + 
      0.0005 * attr32 + 
     -0.0007 * attr33 + 
      0.1496 * attr35 + 



      0.1506 * attr36 + 
     -0.0002 * attr37 + 
      0.3252 
 
Time taken to build model: 1.14 seconds 
 
=== Cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correlation coefficient                  0.743  
Mean absolute error                      0.2056 
Root mean squared error                  0.2847 
Relative absolute error                 56.8375 % 
Root relative squared error             66.9218 % 
Total Number of Instances             2528      
 
 

 
Και για το train_2.arff:  
 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.LinearRegression -S 0 -R 
1.0E-8 
Relation:     train-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-
R34,36,38 
Instances:    2528 
Attributes:   37 
              attr01 
              attr02 
              attr03 
              attr04 
              attr05 
              attr06 
              attr07 
              attr08 
              attr09 
              attr10 
              attr11 
              attr12 
              attr13 



              attr14 
              attr15 
              attr16 
              attr17 
              attr18 
              attr19 
              attr20 
              attr21 
              attr22 
              attr23 
              attr24 
              attr25 
              attr26 
              attr27 
              attr28 
              attr29 
              attr30 
              attr31 
              attr32 
              attr33 
              attr35 
              attr37 
              attr39 
              output 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
 
Linear Regression Model 
 
output = 
 
      0.0001 * attr04 + 
      0.0001 * attr05 + 
      0.0343 * attr06 + 
      0.0987 * attr07 + 
      0.0002 * attr08 + 
      0.0001 * attr09 + 
      0.0002 * attr10 + 
      0.0006 * attr12 + 



      0.0005 * attr13 + 
      0.0003 * attr16 + 
      0.0002 * attr17 + 
      0.0004 * attr18 + 
     -0.0003 * attr20 + 
      0.0002 * attr21 + 
     -0.0002 * attr22 + 
      0.0005 * attr23 + 
     -0.0017 * attr24 + 
     -0.0002 * attr26 + 
      0.0007 * attr27 + 
      0.0007 * attr28 + 
      0.0003 * attr30 + 
      0.0005 * attr32 + 
     -0.0007 * attr33 + 
      0.1487 * attr35 + 
     -0.0002 * attr37 + 
      0.326  
 
Time taken to build model: 0.81 seconds 
 
=== Cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correlation coefficient                  0.7423 
Mean absolute error                      0.2059 
Root mean squared error                  0.285  
Relative absolute error                 56.918  % 
Root relative squared error             66.9906 % 
Total Number of Instances             2528      
 
 
 
Παρατηρούμε ότι τα σφάλματα παλινδρόμησης διαφέρουν 

ελάχιστα για τα δύο σύνολα και επομένως καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι attributes 34 και 36 επηρρεάζουν ελάχιστα το 
μοντέλο μας. Έτσι επιλέγουμε να τις διαγράψουμε από το training 
set, χρησιμοποιώντας την εντολή Remove του πεδίου Attributes  
και συνεχίζουμε έχοντας ως training set το train_2.arff.   



Ανοίγουμε τώρα το αρχείο quizextended.arff , αφαιρούμε τις 
attributes 34,36 και 38 και αποθηκεύουμε το αρχείο ως 
quizextended_2.arff. 

Από τους αλγόριθμους που δοκιμάσαμε, θα επιλέξουμε τον 
μεταμαθησιακό αλγόριθμο bagging και ως classifier  θα ορίσουμε 
τον επίσης μεταμαθησιακό αλγόριθμο regression by discretization. 
Για την επιλογή του αλγορίθμου Bagging έχουμε στο WEKA  την 
παρακάτω εικόνα:  

 

 
 
Για την επιλογή του εμφωλευμένου classifier που θα 

χρησιμοποιήσει ο αλγόριθμος Bagging, έχουμε τα εξής στο WEKA:  



 
 
Γενικά, οι μεταμαθησιακοί αλγόριθμοι στηρίζονται στην 

κατασκευή πολλών «εμπειρογνωμόνων», δηλαδή πολλών μοντέλων 
που δημιουργούνται με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Με αυτό τον 
τρόπο βελτιώνουν σημαντικά την προβλεπτική ικανότητα, όμως 
συχνά τα εξαγόμενα αποτελέσματα είναι δύσκολο να αναλυθούν. 
Στην περίπτωση του αλγορίθμου bagging, έχουμε εμφωλευμένο ένα 
δεύτερο classifier ο οποίος μειώνει τη διασπορά. Για προβλήματα 
ταξινόμησης , όπως το συγκεκριμένο πρόβλημα της άσκησης, τα 
αποτελέσματα προκύπτουν ως συνδυασμός προβλέψεων μέσω 
εύρεσης μέσου όρου. Κάθε μοντέλο σε αυτή τη διαδικασία 
συνδυασμού λαμβάνει την ίδια βαρύτητα.  

Εφαρμόζοντας αυτόν τον αλγόριθμο στο train_2.arff 
εμφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα στο WEKA:  

 



=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.meta.Bagging -P 100 -S 1 -I 10 

-W weka.classifiers.meta.RegressionByDiscretization -- -B 10 -
W weka.classifiers.trees.J48 -- -C 0.25 -M 2 

Relation:     train-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R34,36,38 

Instances:    2528 
Attributes:   37 
              attr01 
              attr02 
              attr03 
              attr04 
              attr05 
              attr06 
              attr07 
              attr08 
              attr09 
              attr10 
              attr11 
              attr12 
              attr13 
              attr14 
              attr15 
              attr16 
              attr17 
              attr18 
              attr19 
              attr20 
              attr21 
              attr22 
              attr23 
              attr24 
              attr25 
              attr26 
              attr27 
              attr28 
              attr29 
              attr30 
              attr31 
              attr32 



              attr33 
              attr35 
              attr37 
              attr39 
              output 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
All the base classifiers:  
 
Regression by discretization 
 
Class attribute discretized into 10 values 
 
Classifier spec: weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
J48 pruned tree 
------------------ 

 
Time taken to build model: 65.58 seconds 
 
=== Cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correlation coefficient                  0.9123 
Mean absolute error                      0.0615 
Root mean squared error                  0.1742 
Relative absolute error                 17.0029 % 
Root relative squared error             40.9434 % 
Total Number of Instances             2528      
 

 
 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα έχουμε αφαιρέσει τα δένδρα 

που εξάγει ο αλγόριθμος J48 στον οποίο βασίζεται η μέθοδος 
Regression By Discretization, για λόγους εξοικονόμησης χώρου. 

Εφαρμόζουμε τώρα τον ίδιο αλγόριθμο στο quizextended_2 arff 
επιλέγοντας στο πλαίσιο test options του WEKA  την επιλογή 
supplied test set και set, quizextended_2.arff. Έτσι έχουμε τα 
παρακάτω αποτελέσματα:  

 



=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.meta.Bagging -P 100 -S 1 -I 
10 -W weka.classifiers.meta.RegressionByDiscretization -
- -B 10 -W weka.classifiers.trees.J48 -- -C 0.25 -M 2 
Relation:     train-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R34,36,38 
Instances:    2528 
Attributes:   37 
           
Time taken to build model: 9.8 seconds 
 
 
=== Evaluation on test set === 
=== Summary === 
 
Correlation coefficient                  0      
Mean absolute error                      0.2536 
Root mean squared error                  0.4668 
Relative absolute error                107.049  % 
Root relative squared error            197.0105 % 
Total Number of Instances             1265      
 

  
 
Έχουμε αφαιρέσει τα δένδρα που εξάγει ο J48 και τις 

προβλέψεις, λόγω του μεγάλου μεγέθους που καταλάμβαναν. 
Παρατηρούμε ότι τα σφάλματα είναι αρκετά καλά και ότι δεν 
οδηγηθήκαμε σε υπερπροσαρμογή (overtraining), καθώς δεν 
προέκυψαν μηδενικά σφάλματα.  

Εφαρμόζουμε τώρα τα παραπάνω βήματα επιλογής και 
επεξεργασίας στο test set. Αρχικά θα αφαιρέσουμε τις attributes 34, 
36 και 38 και θα το σώσουμε ως testexdended2.arff. Στη συνέχεια, 
τρέχουμε τον αλγόριθμο που επιλέξαμε για το train_2.arff, δηλαδή 
τον Bagging με classifier Regression by discretization 
χρησιμοποιώντας ως supplied test set το testextended2.arff αντί του 
quiz που χρησιμοποιήσαμε πριν. Έτσι καταλήγουμε στην τελική 
μας πρόβλεψη. 
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