
Τν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο δόζεθε πξνο εμέηαζε απαξηίδεηαη από 3 κέξε: 

 

 Δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (training set) 

      -2528 ππνδείγκαηα 

      -39 ραξαθηεξηζηηθά(δπαδηθά, αθέξαηα, πξαγκαηηθά) & δεηνύκελν (record label,    

      good/bad),(class attribute) 

 Δεδνκέλα επαιήζεπζεο (quiz set) 

      -1265 ππνδείγκαηα 

      -39 ραξαθηεξηζηηθά 

 Δεδνκέλα εμέηαζεο(test set) 

      -1265 ππνδείγκαηα 

      -39 ραξαθηεξηζηηθά 

 

„Όια ηα attributes, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ class attribute είλαη numeric. 

Τν πξόβιεκα πνπ έρνπκε αλήθεη ζην είδνο κάζεζεο “Classification”, έρνπκε δειαδή 

πξόβιεκα ηαμηλόκεζεο. 

 

Tα ηζηνγξάκκαηα πνπ παξάγεη ην weka καο δίλνπλ κηα πξώηε εηθόλα γηα ην dataset. 

 Καηαξράο κπνξνύκε ακέζσο λα δηαπηζηώζνπκε πσο ην attribute 38 είλαη 

πεξηηηό θαζώο γηα όια ηα instances έρεη ηελ ίδηα ηηκή(0). 

 

 Καζώο tν attribute 34 δελ καο παξέρεη πιεξνθνξία θαζώο γηα ηα 2527 

instances ε ηηκή ηνπ είλαη  0 θαη κόλν γηα έλα instance έρεη ηηκή 1 (instance 

821). Μπνξνύκε ινηπόλ λα κελ ην ιάβνπκε ππόςε καο. Παξαθάησ βιέπνπκε 

ην ηζηόγξακκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ instance #821( κε ηελ επηινγή ηνπ 

unsupervised ->instance filter “RemoveRange”). 



 

Αξρή γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ε παξαδνρή πσο: «Η 

αλαθάιπςε γλώζεο από δεδνκέλα πξνϋπνζέηεη εθηελή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ trial 

& error». 

Χξεζηκνπνηήζεθαλ ινηπόλ δηάθνξα από ηα θίιηξα πνπ  πξνζθέξεη ην weka γηα ηελ 

επηινγή ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

 



Γηα παξάδεηγκα ζην screenshot πνπ πξνεγείηαη έρεη επηιερζεί ην  CfsSubsetEval ζαλ 

Attribute Evaluator θαη  Search Method  ε  GeneticSearch.  

Έηζη παξήρζεζαλ αξθεηά dataset από ην αξρηθό train. 

Σηα dataset απηά ζηε ζπλέρεηα έγηλε εθαξκνγή δηάθνξσλ αιγνξίζκσλ ηαμηλόκεζεο 

θαη κε ηνλ ηξόπν απηό πξνέθπςαλ ηα πξνηεηλόκελα κνληέια. Γηα ηε δηαδηθαζία 

εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο δηαζηαπξσκέλεο επηθύξσζεο(cross 

validation), κε ηελ νπνία απνθεύγεηαη ην πξόβιεκα επηθάιπςεο ησλ ζπλόισλ 

εθπαίδεπζεο. 

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηό λα αλαθεξζεί πσο αξθεηνί από ηνπο αιγόξηζκνπο 

ηαμηλόκεζεο απαηηνύζαλ ην ραξαθηεξηζηηθό ζηόρνο(class attribute) λα είλαη nominal. 

Αλ θαη ε κεηαηξνπή είλαη εθηθηή κε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ Discretize πνπ παξέρεη ην 

weka θάηη ηέηνην ζα άιιαδε ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γη‟ απηό απνθεύρζεθε ε 

εθαξκνγή ηέηνησλ αιγνξίζκσλ. 

Γηα ηελ εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ κνληέινπ έγηλε ζύγθξηζε ησλ ζθαικάησλ πνπ καο 

απνδίδεη ην weka. 

Γηα παξάδεηγκα  αλάκεζα ζην Μνληέιν 1 θαη ην Μνληέιν 2, επηιέρζεθε ην Μνληέιν 2. 

Μνληέιν 1 

Correlation coefficient                  0.6289 

Mean absolute error                      0.1342 

Root mean squared error             0.3559 

Relative absolute error                 37.0965 % 

Root relative squared erro           83.6584 % 

Μνληέιν 2 

Correlation coefficient                  0.9058 

Mean absolute error                      0.0651 

Root mean squared error             0.1802 

Relative absolute error                 17.9993 % 

Root relative squared error         42.3605 % 

 



Σηε ζπλέρεηα έγηλε επαλάιεςε ρξήζεο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ αιγνξίζκσλ θαη 

ξπζκίζεώλ ηνπο, όπνπ ζηα test options δειώζεθε σο supplied test set ην 

ηξνπνπνηεκέλν quiz set (εθαξκόζακε όια ηα βήκαηα επηινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

εθαξκόζακε ζην train).(Σεκείσζε:Τν ίδην αθξηβώο έγηλε θαη ζην ηειεπηαίν βήκα γηα 

ην test set) 

Μεηά από έλα πιήζνο δνθηκώλ(ζηα πιαίζηα ηεο κεζόδνπ trial & error) επηιέρζεθε ην 

κνληέιν ην νπνίν έδσζε θαη ην θαιύηεξν success rate. 

Τν κνληέιν ην νπνίν πξνηείλεηαη ηειηθά έρεη πξνθύςεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ 

Remove γηα ηα attributes 34 & 38,ελώ επηιέρζεθε ην παξαθάησ scheme ζε όηη 

αθνξά ηνπο αιγνξίζκνπο. 

Scheme:       

 weka.classifiers.meta.RegressionByDiscretization -B 10 – 

W weka.classifiers.meta.RacedIncrementalLogitBoost -- -C 500 -M 2000 -V 1000 -P 

1 -S 1 – 

W weka.classifiers.meta.Bagging -- -P 100 -S 1 -I 10 – 

W weka.classifiers.trees.REPTree -- -M 2 -V 0.0010 -N 3 -S 1 -L -1 

 

 

  Τξνπνπνηεκέλν train set (train1) 



 

Επηινγή αιγνξίζκσλ 

 

Cross validation 

   



 

Suppllied test set:quiz1 

 

 

Supplied test set: test1 


