
Θέμα 

 

Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας – Μπλίντζιου Ιωάννα 

 

               

Θέµα 

 

              Το σύνολο των δεοµένων που δόθηκε προς εξέταση αποτελείται από:          

α) δεδοµένα εκπαίδευσης (training set)  β) δεδοµένα επαλήθευσης (quiz set) και              

γ) δεδοµένα εξέτασης (test set). Όλα τα χαρακτηριστικά είναι αριθµητικά. Στόχος 

µας είναι να καθορίσουµε τους «κακούς πελάτες» του  test set. Για να το 

πετύχουµε αυτό, αρχικά 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.  

              Ξεκινάµε ανοίγοντας µε το WEKA το training set και κάνοντας µια 

προεπισκόπηση των δεδοµένων. Το tab Visualize All µας δίνει τα ιστογράµµατα 

συχνοτήτων για κάθε µεταβλητή.  
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              ∆ιαπιστώνουµε ότι για κάποια χαρακτηριστικά τα υποδείγµατα παίρνουν 

τιµή κοντά στο minimum και για κάποια άλλα η τιµή της κλάσης είναι 

συσσωρευµένη σε ένα διάστηµα. Το γεγονός αυτό µας βοηθά να 

διακριτοποιήσουµε αρκετά από τα δεδοµένα µας. Το πετυχαίνουµε µε το φίλτρο 

Discretize, ορίζοντάς του να υπολογίσει από µόνο του τον κατάλληλο αριθµό 

των bins. 
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              Παρατηρούµε επίσης ότι το attribute 38 έχει για όλα τα instances τιµή 

µηδέν, άρα υποθέτουµε ότι το χαρακτηριστικό 38 δεν παρέχει χρήσιµη 

πληροφορία και µπορούµε να το αφαιρέσουµε µε το φίλτρο Remove. 

              Άλλη επιλογή για µείωση των χαρακτηριστικών είναι µέσω του tab 

Select Attributes. Ο συνδυασµός Attribute Evaluator→CfsSubsetEval και 

Search Method→BestFirst→Backwards Elimination προτείνει ότι 11 από τα 

39 χαρακτηριστικά, και συγκεκριµένα τα 6,7,12,13,23,24,27,28,32,35,36 αρκούν 

για να προβλέψουν την κλάση.  

              Παρατηρώ ότι η παραπάνω διαδικασία έχει συµπεριλάβει το 

χαρακτηριστικό 36, παρόλο που από το Preprocess παίρνω την πληροφορία πως 

πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό µε µέση τιµή πολύ κοντά στο µηδέν και µικρή 

τυπική απόκλιση, άρα µια µεταβλητή που θα µπορούσε να αποκλειστεί από το 

πρώτο στάδιο.  

              Κάθε αλλαγή που κάνω στο training set, την αποθηκεύω και σε ένα 

εκτεταµένο quiz set. Στο αρχείο αυτό έχω προσθέσει µέσω του φίλτρου Add την 

εικονική µεταβλητή output µε τιµή µηδέν, απλά για λόγους συµβατότητας.  

              Για κάθε τροποποιηµένο training set έχω να επιλέξω από ένα πλήθος 

αλγορίθµων (δέντρα, συναρτήσεις, µπεϋζιανοί κ.ά.) που διατίθενται στο tab 

Classify. Οι αλγόριθµοι που τρέχουν προς το παρόν είναι αυτοί που απαιτούν 

numeric χαρακτηριστικό στόχο. Για τη διαδικασία εκπαίδευσης χρησιµοποιήθηκε 

η µέθοδος διασταυρωµένης επικύρωσης (cross validation) µε την οποία 

αποφεύγεται το πρόβληµα επικάλυψης των συνόλων εκπαίδευσης.  

              Κάνω αρκετές δοκιµές και προσέχω ο συντελεστής συσχέτισης 

(correlation coefficient) να είναι όσο πιο κοντά στη µονάδα και τα σφάλµατα 

(mean absolute error, root mean squared error) όσο πιο κοντά στο µηδέν. 

Επαναλαµβάνω τη διαδικασία που θεωρώ καλύτερη θέτοντας ως supplied test 

set το αντίστοιχο εκτεταµένο quiz set. Αποµονώνω τη στήλη µε τις προβλέψεις 

και τις συγκρίνω µε τις πραγµατικές τιµές. 

              Παρατηρώ ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι αρκετά µικρό και υποθέτω ότι 

µε όλες αυτές τις αλλαγές στο σύνολο εκπαίδευσης (αφαίρεση µεταβλητών µέσω 

οπτικοποίησης επιλογή µεταβλητών µε παλινδρόµηση, διακριτοποίηση) έχω 

αλλάξει τη φύση του προβλήµατος και έχω πετάξει χρήσιµη πληροφορία. 
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Αποφασίζω λοιπόν να κρατήσω όλα τα χαρακτηριστικά, σε numeric µάλιστα 

µορφή. 

              Οδηγήθηκα στην καλύτερη πρόβλεψη µέσα από ένα συνδυασµό µετα-

µαθησιακών αλγορίθµων. Τα µετα-µαθησιακά σχήµατα έχουν ως θεµελιώδη ιδέα 

την κατασκευή πολλών εµπειρογνωµόνων και την ανάδειξη της πλειοψηφούσας 

γνώµης. Επιπλέον, έχουν το πλεονέκτηµα ότι βελτιώνουν σηµαντικά την 

προβλεπτική ικανότητα. Η απλούστερη µέθοδος είναι αυτή της εµφωλίασης που 

συνδυάζει προβλέψεις µέσω εύρεσης του µέσου όρου και λειτουργεί µειώνοντας 

τη διακύµανση. Ως εµφωλευµένη επιλέγεται µια από τις διαδικασίες διόρθωσης 

σφαλµάτων εξόδου όπως η Παλινδρόµηση µέσω ∆ιακριτοποίησης της 

µεταβλητής στόχου. 

              O αλγόριθµος Bagging→Regression by Discretization µέσω cross 

validation στο training set δίνει: 

=== Summary === 

Correlation coefficient                  0.912  

Mean absolute error                      0.0617 

Root mean squared error                  0.1744 

Relative absolute error                 17.0526 % 

Root relative squared error             40.9924 % 

Total Number of Instances             2528      

 

Εφαρµόζοντας την ίδια διαδικασία στα δεδοµένα επαλήθευσης παίρνουµε 

95,34% ποσοστό επιτυχίας. Η πρόβλεψη θεωρείται ιδιαίτερα καλή οπότε 

τρέχουµε τον ίδιο συνδυασµό αλγορίθµων θέτοντας ως supplied test set το 

εκτεταµένο σύνολο δεδοµένων εξέτασης. Αναµένουµε η στήλη των predicted 

values να προσοµοιάζει στις πραγµατικές τιµές και να προκύψει ένα εξίσου καλό 

score.  

 

 

 

 

 

 


