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Τα δεδοµένα που έχουµε προς επεξεργασία αποτελούνται από 2528 

υποδείγµατα (instances) και 39 αριθµητικά χαρακτηριστικά ή αλλιώς µεταβλητές που 

επηρεάζουν την τιµή του χαρακτηριστικού προς εξέταση, εδώ output.  

Στόχος µας είναι να καταλήξουµε σε ένα σύνολο attribute το οποίο θα µας 

δώσει τις απαιτούµενες πληροφορίες µε το µικρότερο υπολογιστικό κόστος. 

Το πρώτο βήµα είναι να διαπιστώσουµε εάν κάποιες από τις µεταβλητές µας 

δεν συµβάλλουν σηµαντικά στην εξαγωγή συµπερασµάτων οπότε µπορούµε να τις 

αφαιρέσουµε από την περαιτέρω ανάλυση χωρίς να χάνουµε σε ακρίβεια και 

αξιοπιστία.  

Μία πρώτη ιδέα µπορούµε να πάρουµε παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά 

συνολικά (επιλέγοντας visualize all). 

 

 

 

Παρατηρούµε ότι το attribute 38 θα µπορούσε ίσως να αφαιρεθεί αφού δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Προκειµένου να καταλήξουµε στο σωστό σύνολο attribute προς επεξεργασία 

δοκιµάζουµε διαφορετικές µεθόδους αποτίµησης και αναζήτησης χαρακτηριστικών ή 

υποσυνόλου χαρακτηριστικών. Εάν επιλέξουµε τους συνδυασµούς CfsSubsetEval – 

BestFirst, CfsSubsetEval – SubsetForwardSelection, CfsSubsetEval –

ScatterSearch καταλήγουµε σε 10 χαρακτηριστικά έναντι των 39 που είχαµε αρχικά. 

Στις 2 πρώτες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά αυτά συµπίπτουν ενώ στην 3
η
 είναι 



διαφορετικά. Με το συνδυασµό CfsSubsetEval- GeneticSearch φαίνεται ότι τελικά 

καταλήγουµε σε 9 attribute ενώ µε τον CfsSubsetEval – GreedyStepwise σε 11. 

Στη συνέχεια µπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορους αλγορίθµους και να 

παρατηρήσουµε το ποσοστό επιτυχηµένης πρόβλεψης που µας δίνει καθένας από 

αυτούς καθώς και τα αντίστοιχα σφάλµατα. 

Αρχικά εφαρµόζουµε τον M5Rules στο σύνολο των attribute 

6,7,12,19,23,24,27,28,32. Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε προκύπτουν 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Cross - Validation: 

 

=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correlation coefficient 0.8602 

Mean absolute error 0.089 

Root mean squared error 0.2174 

Relative absolute error 24.5963 % 

Root relative squared error 51.1032 % 

Total Number of Instances 2528 

 

Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τον Conjunctive Rule στο ίδιο σύνολο µεταβλητών 

 

=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correlation coefficient 0.7234 

Mean absolute error 0.1665 

Root mean squared error 0.2938 

Relative absolute error 46.0312 % 

Root relative squared error 69.0597 % 

Total Number of Instances 2528   

 

∆οκιµάζουµε τον M5Rules χωρίς αυτή τη φορά να αφαιρέσουµε κάποια από τις 

µεταβλητές µας. Οπότε θα πάρουµε: 

 

 



=== Cross-validation === 

=== Summary === 

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 % 

Total Number of Instances 2528   

 

Τα αποτελέσµατα είναι πολύ καλύτερα και το σφάλµα αρκετά µικρότερο. Τα 

ίδια ακριβώς αποτελέσµατα θα παρατηρήσουµε και µε τη χρήση των Bagging και 

RandomSubspace. Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι αφαιρώντας το attribute 38 - για 

το οποίο είχαµε διαπιστώσει αρχικά ότι µπορεί να µην συνεισέφερε ουσιαστικά στην 

ανάλυση µας - τα εξαγόµενα είναι τα ίδια.  

Μέχρι τώρα όλα τα attribute ήταν numeric µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να 

εφαρµόσουµε κάποιους αλγορίθµους που απαιτούν nominal χαρακτηριστικά. Για το 

λόγο αυτό θα µετατρέψουµε το output σε nominal για να δούµε εάν τα ποσοστά 

επιτυχούς πρόβλεψης βελτιώνονται και κατά πόσο. 

∆οκιµάζουµε τους αλγορίθµους Jrip και J48graft οπότε έχουµε αντίστοιχα: 

 

=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2413 95.4509 % 

Incorrectly Classified Instances        115 4.5491 % 

Kappa statistic                           0.8747 

Mean absolute error                      0.0642 

Root mean squared error                   0.206  

Relative absolute error                  17.7439 % 

Root relative squared error              48.4407 % 

Total Number of Instances              2528      

 

 



=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2414 95.4905 % 

Incorrectly Classified Instances        114 4.5095 % 

Kappa statistic                           0.875  

Mean absolute error                      0.0526 

Root mean squared error                   0.2072 

Relative absolute error                  14.5387 % 

Root relative squared error              48.7387 % 

Total Number of Instances              2528 

 

δηλαδή τα αποτελέσµατα βελτιώνονται σηµαντικά. Εδώ είχαµε αφαιρέσει το attribute 

38.  Συνεχίζουµε µε nominal output οπότε εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο Ladtree 

παίρνουµε: 

 

=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2436 96.3608 % 

Incorrectly Classified Instances        92 3.6392 % 

Kappa statistic                           0.8989 

Mean absolute error                      0.0623 

Root mean squared error                   0.17   

Relative absolute error                  17.2347 % 

Root relative squared error              39.9848 % 

Total Number of Instances              2528 

 

και τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα βελτιώνονται ακόµη περισσότερο όταν µετά από 

δοκιµές αφαιρούµε τα χαρακτηριστικά 8, 13 και 37, δηλαδή: 

 

 

 

 



=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2442 96.5981 % 

Incorrectly Classified Instances        86 3.4019 % 

Kappa statistic                           0.9053 

Mean absolute error                      0.0618 

Root mean squared error                   0.1686 

Relative absolute error                  17.0762 % 

Root relative squared error              39.6569 % 

Total Number of Instances              2528      

 

Μέχρι στιγµής ο συγκεκριµένος αλγόριθµος µας δίνει το µεγαλύτερο ποσοστό 

επιτυχίας και το µικρότερο σφάλµα. Αυτό που κάνουµε στη συνέχεια είναι να 

χρησιµοποιήσουµε µετα – αλγορίθµους για να βελτιώσουµε το ποσοστό επιτυχηµένης 

πρόβλεψης. Έτσι επιλέγουµε Bagging – Ladtree οπότε: 

 

=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2448 96.8354 % 

Incorrectly Classified Instances        80 3.1646 % 

Kappa statistic                           0.9117 

Mean absolute error                      0.0633 

Root mean squared error                   0.1613 

Relative absolute error                  17.4872 % 

Root relative squared error              37.933  % 

Total Number of Instances              2528    

 

Μετά από κάποιες ακόµη δοκιµές καταλήγουµε στο συνδυασµό Bagging – Adaboost 

- Ladtree  τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε επιλέγοντας ως supply test set το αρχείο 

test, ευελπιστώντας να πάρουµε αντίστοιχα καλά αποτελέσµατα µε αυτά που 

παίρνουµε µε την cross validation µέθοδο.   

 



=== Cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2455 97.1123 % 

Incorrectly Classified Instances        73 2.8877 % 

Kappa statistic                           0.9194 

Mean absolute error                      0.0394 

Root mean squared error                   0.1534 

Relative absolute error                  10.9051 % 

Root relative squared error              36.0725 % 

Total Number of Instances              2528      

 

 


