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Εισαγωγή

Το σύνολο των δεδομένων μας έχει ως εξής:
· Τα δεδομένα εκπαίδευσης (training set) που αποτελούνται από 2528

υποδείγματα και 39 χαρακτηριστικά.
· Τα δεδομένα επαλήθευσης (quiz set) που αποτελούνται από 1265

υποδείγματα και 39 χαρακτηριστικά.
· Τα δεδομένα εξέτασης (test set) που αποτελούνται από 1265 υποδείγματα

και 39 χαρακτηριστικά.

Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία όσον αφορά τα δεδομένα αλλά για
λόγους επεξήγησης θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τράπεζα, η οποία ενδιαφέρεται να
εντοπίσει τους κατόχους πιστωτικών καρτών που ενδέχεται να χρεοκοπήσουν.
Εξετάζοντας τα 39 χαρακτηριστικά κάθε πελάτη καταλήγουμε στο συμπέρασμα για
το αν ο πελάτης είναι ¨καλός¨ ή ¨κακός¨.

Αν ο ¨κακός¨ προβλέπεται ως ¨καλός¨ υπάρχει απώλεια αποπληρωμής λόγω
χρεοκοπίας. Αν ο ¨καλός¨ προβλέπεται ως ¨κακός¨ υπάρχει περαιτέρω εξακρίβωση
χαρακτηριστικών του πελάτη, η οποία είναι κοστοβόρα, ή ακόμα και διακοπή με έναν
πελάτη που είναι αξιόπιστος.

Επιλογή χαρακτηριστικών

Κάνουμε έναν οπτικό έλεγχο των χαρακτηριστικών που έχουμε. Αυτό είναι
εφικτό από την επιλογή του Weka στο Preprocess,  Visualize Αll.



Παρατηρούμε ότι οι τιμές του χαρακτηριστικού 38 είναι όλες ίσες με μηδέν άρα
δεν μας δίνει κάποια πληροφορία για το σύνολο των δεδομένων. Το ίδιο ισχύει και με
τα χαρακτηριστικά 34 και 36, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των τιμών είναι μηδέν.
Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, που δεν μας παρέχουν στην ουσία καμία
πληροφορία εμφανίζονται και χαρακτηριστικά που έχουν παρόμοια γραφική
απεικόνιση άρα θα δίνουν παρόμοια πληροφορία και δεν είναι απαραίτητο να τα
εξετάσουμε όλα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: (1,28), (2,8), (6,7), (16,19),
(11,27,21), (18,20).  Οπότε κάνοντας διαφορετικούς συνδυασμούς και αφαιρώντας
κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο
συνδυασμό ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Έλεγχος καλού αποτελέσματος- Αποτίμηση αριθμητικής
πρόβλεψης

Χρησιμοποιούμε τα κριτήρια σφάλματος για να ελέγξουμε αν η πρόβλεψη που
έχουμε για την ταξινόμηση είναι η καλύτερη. Τα σφάλματα που χρησιμοποιούμε
ειναι τα εξής:

· Correlation coefficient.  Κάνει αποτίμηση της συσχέτισης μεταξύ των
πραγματικών τιμών και των προβλέψεων.  Παίρνει τιμές από το 1,  όταν
πρόκειται για απόλυτα συσχετιζόμενα αποτελέσματα, έως το 0, όταν δεν
υπάρχει καμία συσχέτιση. Παίρνει επίσης, την τιμή -1 όταν τα αποτελέσματα
έχουν πλήρως αρνητική συσχέτιση. Οι τιμές του είναι ανεξάρτητες της
κλίμακας των δεδομένων και επιθυμούμε την μεγιστοποίηση του ώστε να
έχουμε  τα καλύτερα αποτελέσματα.

· Mean absolute error.  Ένα από τα πιο δημοφιλή μέτρα σφάλματος είναι το
mean squared error. Εμείς αν’ αυτού χρησιμοποιούμε το   mean absolute error
που είναι λιγότερο ευαίσθητο σε τιμές προς εξαίρεση. Επιθυμούμε η τιμή του
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

· Root mean squared error. Έχει τις ίδιες διαστάσεις με την προβλεπόμενη
τιμή και επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση του.



· Relative absolute error. Πρόκειται για τιμές σφάλματος που συγκρίνονται με
τις τιμές σφάλματος που θα προέκυπταν αν κάθε πρόβλεψη ήταν ίση με τη
μέση τιμή. Και σε αυτό επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση του.

· Root relative squared error. Επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση του για την
καλύτερη ταξινόμηση των δεδομένων.

WEKA

Ανοίγουμε το training set με το weka  και εφαρμόζουμε διάφορες μεθόδους για να
επιλέξουμε την αποδοτικότερη.

Αρχικά επιλέγουμε ποια χαρακτηριστικά θα διαγράψουμε επειδή δεν
συνεισφέρουν στην απόδοση πληροφορίας. Στην εργασία αυτή έχουμε διαγράψει τα:
2,11,18,19,21,28,34,36,38 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Για τη διαγραφή
επιλέγουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά από τη λίστα στο Preprocess και ύστερα
την εντολή remove.

Στο classify υπάρχουν οι classifiers που θα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε τα
αποτελέσματα της ταξινόμησης.



Έχοντας πειραματιστεί με classifiers (αλγόριθμους εκμάθησης) όπως είναι οι
κανόνες,  τα δένδρα,  οι κανόνες Bayes,  η αδρανής εκμάθηση,  οι συναρτήσεις και οι
μετα-μαθησιακοί αλγόριθμοι καταλήξαμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα
ταξινόμησης τα παίρνουμε χρησιμοποιώντας τους μετα –μαθησιακούς αλγόριθμους.

Επιλέγουμε τον μετα-αλγόριθμο Bagging και στην εντολή choose επιλέγουμε
έναν ακόμα μετα-αλγόριθμο, τον RegressionByDiscretization, και ύστερα το δένδρο
J48. Κάνουμε έλεγχο χρησιμοποιώντας  cross validation με 10 folds.

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο είναι τα εξής:

=== Cross-validation ===
=== Summary ===

Correlation coefficient                  0.9132
Mean absolute error                      0.061
Root mean squared error                  0.1732
Relative absolute error                 16.8507 %
Root relative squared error             40.7224 %
Total Number of Instances             2528



Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά και γι’ αυτό θα τα
εφαρμόσουμε και στο quiz set. Για να γίνει αυτό ανοίγουμε με το weka το quiz set.
Προσθέτουμε το χαρακτηριστικό output,  γιατί δεν εμφανίζεται στη λίστα, και
επιλέγουμε τα ίδια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήσαμε στο training set. Για να
προσθέσουμε το νέο χαρακτηριστικό στο Preprocess,  επιλέγουμε στο filter  το
unsupervised attribute και ύστερα την εντολή add. Αφού προσθέσουμε το νέο
χαρακτηριστικό στην επιλογή Edit ορίζουμε τις τιμές του output ίσες με μηδέν.

Αποθηκεύουμε το quiz set που κατασκευάσαμε και επανερχόμαστε στο training
set.  Επιλέγουμε πάλι τα χαρακτηριστικά που είχαμε και πριν καθώς και τους μετα-
αλγόριθμους.  Στο Classify  τώρα επιλέγουμε το supplied  test  set  και ανοίγουμε το
αποθηκευμένο quiz set. Στο παράθυρο more options επιλέγουμε να εμφανίζονται τα
output predictions. Αυτή η επιλογή εμφανίζει μια ακολουθία δεκαδικών αριθμών την
οποία μετατρέπουμε  σε μια ακολουθία από 0 και 1, τα οποία χρησιμοποιούμε για να
βρούμε την πρόβλεψη. Πληκτρολογώντας το start παίρνουμε για τα 1265
υποδείγματα των δεδομένων την ακολουθία  0,1 και έχουμε το αποτέλεσμα 0,9541.
Όσο πιο κοντά στο 1 είναι αυτή η τιμή τόσο πιο καλή είναι η πρόβλεψη που έχουμε
κάνει.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εργαζόμαστε και στο test set. Τα αποτελέσματα που
παίρνουμε από το test είναι:

=== Evaluation on test set ===
=== Summary ===

Correlation coefficient                 0
Mean absolute error                     0.2345
Root mean squared error              0.4441
Relative absolute error                 98.9765 %
Root relative squared error           187.4346 %
Total Number of Instances           1265
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