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Σελική Αναφορά:  

Τα dataset τα οποία επεξεργαςτικαμε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου ιταν το train set, το 

οποίο περιελάμβανε 2528 instances και 40 attributes,  και το quiz set με 1265 instances και 

39 attributes με εκλειπόμενθ τθ μεταβλθτι ςτόχο output.  

Η απαραίτθτθ προεπεξεργαςία που αφοροφςε ςτο quiz set, προσ επίτευξη τησ πλήρουσ  

ςυμβατότητασ των δφο dataset και τθν περαιτζρω διεκπεραίωςθ των προβλζψεων, ιταν θ 

προςκικθ τθσ εκλειπόμενθσ μεταβλθτισ ςτόχου. Μια τζτοια διεργαςία γινόταν με το tab 

filter  (filters unsupervisedattributeAdd) και τθν κατάλλθλθ ονομαςία αυτοφ του 

χαρακτθριςτικοφ(attributeName: output). Επιπλζον, προςκζτοντασ ζνα νζο χαρακτθριςτικό, 

ζπρεπε να δϊςουμε τιμζσ ςτα instances (0 αν είχαμε numeric output, ι 0 και 1 αν είχαμε 

nominal output).  To νζο quiz set το ονομάηαμε quiz extended set. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εξαμινου, χρθςιμοποίθςα 2 διαφορετικά υποςφνολα 

χαρακτθριςτικϊν (attributes) του train set, ςφμφωνα με τισ διεργαςίεσ που ορίηουν τα 

διάφορα είδθ προεπεξεργαςίασ δεδομζνων. Συνολικά κατζκεςα 70 υποβολζσ. Το πρϊτο 

υποςφνολο δεδομζνων προζκυψε με αυτοματοποιθμζνεσ μεκόδουσ επιλογισ μεταβλθτϊν 

(tab select attributes) και το δεφτερο, από μεκόδουσ οπτικοποίθςθσ (tab visualize all) ςε μια 

προςπάκεια βακφτερθσ κατανόθςθσ του προβλιματοσ. Αρχικά, μου δόκθκε θ εντφπωςθ 

πωσ ιταν καλφτερα να μετατρζψω τθν μεταβλθτι ςτόχο ςε ονομαςτικι (nominal) λόγω τθσ 

ταχφτερθσ και αποδοτικότερθσ λειτουργίασ των αλγορίκμων εκμάκθςθσ, με αποτζλεςμα να 

κατακζςω μια μεγάλθ ςειρά υποβολϊν ςτισ οποίεσ θ μεταβλθτι ςτόχοσ ιταν nominal (tab 

filters NumericToNominal) Ωςτόςο,  όπωσ προζκυψε, το καλφτερο ποςοςτό επιτυχίασ 

επετεφχκθ εντζλει με τθ μεταβλθτι ςτόχο να είναι numeric. Παρατίκενται ακολοφκωσ 

αναλυτικά τα ςθμαντικότερα από τα βιματα που ακολοφκθςα προκειμζνου να φτάςω ςτθν 

καλφτερθ πρόβλεψι μου: 

 

Τποβολή 23 

Βήμα 1:  Προεπεξεργαςία Δεδομζνων 

Στθν υποβολι αυτι ζγιναν δφο βαςικζσ τροποποιήςεισ ςτα train και quiz set. Αρχικά, θ 

μεταβλθτι ςτόχοσ μετετράπθ ςε nominal, δθλαδι διακριτοποιικθκε. Στθ ςυνζχεια, 

μειώθηκε ο όγκοσ των δεδομζνων για καλφτερθ επεξεργαςία και χειριςμό του dataset. Η 

μείωςθ αυτι, ζγινε με αυτοποιθμζνεσ μεκόδουσ, από το tab select attributes του weka. 

Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποίθςα ωσ attribute evaluator το FilteredSubsetEval και ωσ search 

method τθν BestFirst και τελικά κράτθςα ςτο dataset τα ακόλουκα attributes: 8, 22, 24, 27, 

28, 32, 33, 35 και φυςικά το output. 
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Βήμα 2: Ζλεγχοσ ςφάλματοσ 

Διατθρϊντασ το train set ωσ ζχει, με μόνθ τροποποίθςθ αυτι τθσ μεταβλθτισ ςτόχου ςε 

nominal, υπολόγιςα το αρχικό ςφάλμα ςτο train set για να το χρθςιμοποιιςω ςτθ ςυνζχεια  

ωσ μζτρο ςφγκριςθσ με το τροποποιθμζνο train set (train23, δθλαδι εκείνο ςτο οποίο θ 

μεταβλθτι ςτόχοσ ιταν nominal αλλά και είχαμε διατθριςει ςτο dataset μόνο τισ 

προαναφερκείςεσ μεταβλθτζσ), προκειμζνου τελικά να εκτιμιςω το ςφάλμα που κα είχε θ 

διατιρθςθ ςτο dataset μόνο των μεταβλθτϊν αυτϊν. Με classifier τον κανόνα JRip και 

κανόνα αποτίμθςθσ το cross validation, το τελικό ςφάλμα που ζλαβα ιταν αρκετά καλό κι 

ζτςι ζγιναν αποδεκτζσ οι παραπάνω τροποποιιςεισ δεδομζνων.  Η ςφγκριςθ είχε ωσ εξισ: 

                         Train Set                                                                        Τροποποιθμζνο Train Set 

=== Stratified cross-validation ===                                          === Stratified cross-validation === 

=== Summary ===                                                                       === Summary === 

  

Correctly Classified Instances        2410        95.3323 %               2406        95.1741 % 

Incorrectly Classified Instances       118         4.6677 %                  122          4.8259 % 

Kappa statistic                                          0.8719                                      0.8665 

Mean absolute error                               0.0669                                      0.0699 

Root mean squared error                      0.2079                                      0.2117 

Relative absolute error                         18.4995 %                               19.3376 % 

Root relative squared error                 48.8956 %                                 49.783 % 

Total Number of Instances                      2528                                       2528 

 

 

Βήμα 3: Επιλογι αλγορίκμου και πρόβλεψθ 

Αποκθκεφοντασ το τροποποιθμζνο  train set πλζον (train23), εφόςον αποδζχτθκα τισ 

παραπάνω επεξεργαςίεσ δεδομζνων, άνοιξα το quiz extended set, ζκανα αντίςτοιχα τισ 

ίδιεσ τροποποιιςεισ με εκείνεσ του train set (nominal output, διατιρθςθ των attributes 8, 

22, 24, 27,28, 32, 33, 35 και output) και το αποκικευςα ωσ quiz extended 23. 

Στθ ςυνζχεια, μετά από διάφορουσ πειραματιςμοφσ, κατζλθξα ςτθν εφαρμογι δφο καλϊν 

αλγορίκμων. Στθν παροφςα υποβολι, εφάρμοςα τον αλγόρικμο LADtree (βρίςκεται ςτο tab 

Classifytrees) για τον οποίο ζλαβα τα εξισ αποτελζςματα ςτο train23: 
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                                                === Stratified cross-validation === 

                                                === Summary === 

                                                Correctly Classified Instances        2437               96.4003 % 

                                                Incorrectly Classified Instances        91                3.5997 % 

                                                Kappa statistic                                   0.8992 

                                               Mean absolute error                         0.061 

                                               Root mean squared error                0.1682 

                                               Relative absolute error                    16.877  % 

                                               Root relative squared error            39.5517 % 

                                              Total Number of Instances              2528 

 

Εφοδιάηοντασ το τροποποιθμζνο train set (train23) με το τροποποιθμζνο quiz extended set 

(quiz extended 23), το ποςοςτό επιτυχίασ, για αυτι τθν υποβολι, των προβλζψεων που 

προζκυψαν ιταν : 0.9518. 

 

Τποβολή 25 

Στθν 25θ υποβολι μου, χρθςιμοποίθςα ωσ βάςθ το train23. Δθλαδι, ςτο train set 

μετζτρεψα τθν output ςε nominal και ςτο dataset διατιρθςα μόνο τα attributes 8, 22, 24, 

27, 28, 32, 33, 35 και τθν output. Συνεπϊσ, τα βιματα 1 και 2 τθσ υποβολισ αυτισ, ιταν ίδια 

με εκείνα τθσ υποβολισ 23. Για περεταίρω διευκόλυνςθ ςτο ςυμβολιςμό, το train23 το 

ονόμαςα τϊρα train25 και το quiz extended 23 το ονόμαςα αντίςτοιχα quiz extended 25. 

Πρόκειται για ακριβϊσ τα ίδια datasets (αντιςτοίχωσ). 

Βήμα 3 : Επιλογι αλγορίκμου και πρόβλεψθ 

Εδϊ, επιδίωξα να μεγιςτοποιιςω το ποςοςτό επιτυχίασ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 

υποβολι μου, αλλάηοντασ μόνο τον αλγόρικμο που χρθςιμοποίθςα. Επειδι διαπίςτωςα ότι 

τα δζντρα (trees) δίνουν μικρά ςφάλματα, επζμεινα αρκετά ςε αυτά, χρθςιμοποιϊντασ 

τϊρα τον αλγόρικμο BFtree. Για αυτόν, ζλαβα τα εξισ αποτελζςματα ςτο train25: 
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                                                    === Stratified cross-validation === 

                                                     === Summary === 

                                                     Correctly Classified Instances        2399               94.8972 % 

                                                     Incorrectly Classified Instances       129                5.1028 % 

                                                    Kappa statistic                                   0.8556 

                                                   Mean absolute error                         0.0641 

                                                   Root mean squared error                 0.2146 

                                                   Relative absolute error                     17.7155 % 

                                                   Root relative squared error             50.4589 % 

                                                  Total Number of Instances               2528      

 

Μθν παρατθρϊντασ ότι  το ςφάλμα ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα τθσ  23θσ 

υποβολισ είχε μεγαλϊςει (και μάλιςτα ςθμαντικά!), εφοδίαςα το τροποποιθμζνο train set 

(train25) με το τροποποιθμζνο quiz extended set ( quiz extended 25). To ποςοςτό επιτυχίασ 

τθσ νζασ πρόβλεψθσ, όπωσ ιταν αναμενόμενο ζπεςε και ιταν ίςο με : 0.9470  

Ζχοντασ υποπζςει ςε πλειάδα αντίςτοιχων λακϊν και υποβολϊν, μετά από πολλοφσ 

πειραματιςμοφσ, αποφάςιςα να τροποποιιςω τισ προεπεξεργαςίεσ δεδομζνων, γιατί τα 

αποτελζςματα των  υποβολϊν μου (τα ποςοςτά επιτυχίασ τουσ), δεν βελτιϊνονταν.  

 

Τποβολή 69 

Η τακτικι που ακολοφκθςα εδϊ, ιταν αρκετά διαφορετικι ςε ςχζςθ με πριν. Αρχικά, για 

τον κακαριςμό των δεδομζνων χρθςιμοποίθςα μεκόδουσ οπτικοποίθςθσ και όχι 

αυτοματοποιθμζνεσ μεκόδουσ. Επίςθσ, άφθςα τθ μεταβλθτι ςτόχο ωσ είχε, δθλαδι 

numeric. 

Ειδικότερα, τα βιματα που ακολοφκθςα ιταν τα εξισ: 

Βήμα 1:  Προεπεξεργαςία Δεδομζνων 

 Με χριςθ του tab visualize all, ζκανα τισ εξισ παρατθριςεισ:  

 Για το attribute 34, μόνο μια παρατιρθςθ (instance) παίρνει τθν τιμι 1, ενϊ όλεσ οι 

άλλεσ τθν τιμι μθδζν. 

 Στο attribute 36, 2513 παρατθριςεισ παίρνουν τθν τιμι μθδζν και μόλισ 15 τθν τιμι 

1. 
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 Στο attribute 38, όλεσ οι παρατθριςεισ παίρνουν μθδενικι τιμι (βρίςκονται ςτο 

διάςτθμα *0,0+). 

Για όλα τα υπόλοιπα attributes, οι παρατθριςεισ είχαν ζνα μεγαλφτερο εφροσ τιμϊν. 

Συνεπϊσ,  αυτά τα τρία attributes ζδιναν χαμθλι πλθροφορία για τθ μεταβλθτι ςτόχο, 

και φαινόταν λογικό θ αφαίρεςι τουσ να μθν ζβλαπτε το τελικό αποτζλεςμα. Δεν ιταν 

ςαφισ ωςτόςο θ αποτελεςματικότθτα τθσ αφαίρεςθσ του attribute 36 με μια πρϊτθ 

ματιά, αλλά αυτό ανζλαβε να το εξαςφαλίςει ο ζλεγχοσ του ςφάλματοσ που κα 

επζφερε μια τζτοια επιλογι αφαίρεςθσ χαρακτθριςτικϊν (34,36,38). Ζτςι, πριν 

υπολογίςω το ςφάλμα, επζλεξα τα προαναφερκζντα attributes και τα ‘ζδιωξα’ με το tab 

Remove. 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2: Ζλεγχοσ ςφάλματοσ 

Προτοφ προβϊ ςτθν αφαίρεςθ των μθ ςθμαντικϊν χαρακτθριςτικϊν, υπολόγιςα το ςφάλμα 

όλου του train set, για να το χρθςιμοποιιςω ωσ μζτρο ςφγκριςθσ με το τροποποιθμζνο train 

set (train69) μετά τθν αφαίρεςθ των χαρακτθριςτικϊν. Με χριςθ του tab Classify, του 

κανόνα PaceRegression (function) και του κριτθρίου αποτίμθςθσ cross validation,  ζλαβα 

ζνα πολφ μικρό ςφάλμα μετά τθν αφαίρεςθ των attributes.  Η ςφγκριςθ είχε ωσ εξισ:  

                  Train Set                                                     Τροποποιθμζνο Train Set 
 === Cross-validation ===                                        === Cross-validation === 

 === Summary ===                                                    === Summary === 

 Correlation coefficient               0.7408                 Correlation coefficient              0.7415 

Mean absolute error                   0.2059                  Mean absolute error                 0.2059 

Root mean squared error           0.2857                 Root mean squared error        0.2854 

Relative absolute error               56.9268 %            Relative absolute error            56.919 % 

Root relative squared error       67.1643 %           Root relative squared error     67.0794 % 

Total Number of Instances    2528                         Total Number of Instances      2528      
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Συνεπϊσ, θ αφαίρεςθ των attributes 34, 36 και 38 όπωσ φαινόταν κα ζδινε μια αρκετά καλι 

πρόβλεψθ. Αποκθκεφοντασ ςτθ ςυνζχεια το τροποποιθμζνο train set (train69) και 

ανοίγοντασ το quiz extended ζκανα τισ ίδιεσ τροποποιιςεισ με το train set. To 

τροποποιθμζνο quiz extended, το ονόμαςα quiz extended 69. 

Βήμα 3: Επιλογι αλγορίκμου και πρόβλεψθ 

Κι εδϊ χρθςιμοποίθςα δφο διαφορετικζσ αλλθλουχίεσ αλγορίκμων, οι οποίεσ επιλκαν 

κατόπιν πολλϊν υποβολϊν, αλλά ζδωςαν καλφτερα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με πριν. 

Ειδικότερα,  χρθςιμοποίθςα τον meta αλγόρικμο RandomSubSpace , με classifier τον επίςθσ 

meta αλγόρικμο RegressionByDiscretization, που με τθ ςειρά του εφοδιάςτθκε με τον tree 

classifier J48. 

 

Εφαρμόηοντασ τθν παραπάνω αλλθλουχία ςτο train69, κατζλθξα ςτα εξισ αποτελζςματα: 

                                                       === Cross-validation === 

                                                       === Summary === 

                                                     Correlation coefficient                   0.9154 

                                                     Mean absolute error                      0.0721 

                                                     Root mean squared error              0.1722 

                                                    Relative absolute error                 19.9263 % 

                                                    Root relative squared error         40.4707 % 

                                                    Total Number of Instances             2528      

 

Εφοδιάηοντασ το τροποποιθμζνο train set (train69), με το τροποποιθμζνο quiz extended set 

(quiz extended 69), το ποςοςτό επιτυχίασ τθσ υποβολισ αυτισ ιταν : 0.9534. 

 

Τποβολή 70 

Κδια με τθν υποβολι 69, με διαφορά ςτο τρίτο βιμα. Επίςθσ, εδϊ το τροποποιθμζνο train 

set ονομάηεται train70 ( που είναι ίδιο με το train69), ενϊ αντίςτοιχα το τροποποιθμζνο 

quiz extended ονομάηεται quiz extended 70 ( που είναι ίδιο με το quiz extended 69). 

Βήμα 3: Επιλογι αλγορίκμου και πρόβλεψθ 

Στθν τελευταία αυτι υποβολι, χρθςιμοποίθςα ξανά τον meta αλγόρικμο 

RandomSubSpace. Ωσ classifier πιρα και πάλι τον meta αλγόρικμο  
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RegressionByDiscretization, ενϊ άλλαξα τον classifier του τελευταίου, διαλζγοντασ πάλι ζνα 

tree (το J48graft). Εφαρμόηοντασ τθν αλλθλουχία αυτι των αλγορίκμων ςτο train70, ζλαβα 

τα εξισ αποτελζςματα τελικά: 

                                                         === Cross-validation === 

                                                         === Summary === 

                                                        Correlation coefficient                     0.9197 

                                                        Mean absolute error                        0.0685 

                                                        Root mean squared error                0.1679 

                                                        Relative absolute error                   18.931  % 

                                                        Root relative squared error           39.4654 % 

                                                       Total Number of Instances               2528                           

Παρατθροφμε ςυγκριτικά με τθν ακριβϊσ προθγοφμενθ υποβολι, ότι ο ςυντελεςτισ 

ςυςχζτιςθσ αυξικθκε ( και προςζγγιςε περιςςότερο τθ μονάδα), ενϊ τα διάφορα 

ςφάλματα μειϊκθκαν. Επομζνωσ, ιταν αναμενόμενο να γίνει μια καλι πρόβλεψθ των 

τιμϊν του quiz extended 70. Τελικά, το ποςοςτό επιτυχίασ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ ιταν : 

0.9549, που ιταν και το καλφτερο ποςοςτό που βρικα μετά το πζρασ όλων των υποβολϊν 

μου.  

 

Test set 

Για τθν τελικι και οριςτικι υποβολι (προβλζψεισ των τιμϊν του test set),  κα εφαρμόςω 

τθν αλλθλουχία των αλγορίκμων τθσ τελευταίασ υποβολισ, από τθν οποία προζκυψε το 

μεγαλφτερο ποςοςτό επιτυχίασ ςτο quiz set, ελπίηοντασ ότι κα προκφψει κι εδϊ ζνα υψθλισ 

αξιοπιςτίασ αποτζλεςμα. 

 

Βήμα 1: Προεπεξεργαςία Δεδομζνων 

Όμοια με το quiz set, θ τροποποίθςθ που κα γίνει κι εδϊ είναι θ μείωςθ των 

χαρακτθριςτικϊν. Επιλζγω ξανά να ‘διϊξω’ τα attributes 34, 36 και 38, ενϊ θ μεταβλθτι 

ςτόχοσ παραμζνει ωσ ζχει (numeric). Επίςθσ, ςτο test set δεν πρζπει να παραλειφκεί θ 

προςκικθ τθσ μεταβλθτισ ςτόχου (output) και ς’αυτι να προςδοκοφν οι τιμζσ 0 (set 

missing values to 0 ). Αποκθκεφω το test set με τθν μεταβλθτι ςτόχο ωσ test extended set. 
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Βήμα 2: Ζλεγχοσ ςφάλματοσ 

Στο ςθμείο αυτό διευκρινίηω ότι το τροποποιθμζνο train set το ονομάηω final train set, ενϊ 

το τροποποιθμζνο test extended set το ονομάηω  final test extended set. Ο ζλεγχοσ 

ςφάλματοσ, πάνω ςτο  train set, ζχει ιδθ γίνει ( πρόβλεψθ 69-70) και ςυνεπϊσ δεν 

χρειάηεται να επαναλθφκεί. Ήδθ γνωρίηουμε ότι θ παροφςα τροποποίθςθ των δεδομζνων, 

μπορεί να αποδϊςει ζνα πολφ καλό αποτζλεςμα. 

 

Βήμα 3: Επιλογι αλγορίκμου και πρόβλεψθ 

Ο καλφτεροσ αλγόρικμοσ των προαναφερκζντων υποβολϊν, ιταν και αυτόσ που κα επιλζξω 

για τθν τελικι υποβολι του test set, δθλαδι:  

RandomSubSpace  (Classifier) RegressionByDiscretization  (Classifier) J48graft  

Εφαρμόηοντασ τθν αλλθλουχία αυτι ςτο final train set, ζχουμε τα εξισ αποτελζςματα: 

 

 

                                                        === Cross-validation === 

                                                        === Summary === 

 

                                                       Correlation coefficient                      0.9198 

                                                      Mean absolute error                          0.0685 

                                                      Root mean squared error                 0.1678 

                                                     Relative absolute error                     18.9252 % 

                                                     Root relative squared error             39.4458 % 

                                                     Total Number of Instances                2528   

 

Συγκρίνοντασ με μια γριγορθ ματιά τα αποτελζςματα αυτά, με τα αντίςτοιχα για το quiz 

set, διαιςκάνεται και αναμζνει κανείσ ότι εφοδιάηοντασ το  final  train set, με το final test 

extended set, και δεδομζνου ότι δεν ζχει γίνει υπερεκτίμθςθ ςφάλματοσ,  θ πρόβλεψθ των 

τιμϊν του test set κα είναι καλι και αξιόπιςτθ.  

 

 


