
 
 

Μουτςάτςοσ Γεϊργιοσ  
 

 
 
 

ΥΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
 

 

 

 

 

 

ΔΠΜ : ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΕ 

ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΡΟΗ ΠΙΘΑΝΟΝΣΗΣΕ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 

 

 

 

 

Mουτσάτσος Γεώργιος 

Ακινα, 26 Μαΐου  2009 

 

Διδάσκων: Τζιραλής Γεώργιος 



 
 

Μουτςάτςοσ Γεϊργιοσ  
 

 

Τα δεδομζνα τα οποία μασ δόκθκαν προσ επεξεργαςία, ανάλυςθ  και 

πρόβλεψθ αποτελζςματοσ είναι τα εξισ : 

 train set (δεδομζνα εκπαίδευςθσ) το οποίο αποτελείται απο 39 

χαρακτθριςτικά   (attributes) και μία τελικι μεταβλθτι ςτόχο 

(output) ςτα οποία είναι καταχωρθμζνεσ αρικμθτικζσ (numeric) 

τιμζσ για τα 2528 υποδείγματα (instances) του data set. 

 

 quiz set (δεδομζνα επαλικευςθσ) το οποίο αποτελείται απο 39 

χαρακτθριςτικά   (attributes) ςτα οποία είναι καταχωρθμζνεσ 

αρικμθτικζσ  (numeric) τιμζσ για τα 1265 υποδείγματα (instances) 

του data set. 

 

 

 Test set (δεδομζνα εξάςκθςθσ) το οποίο αποτελείται απο απο 39 

χαρακτθριςτικά   (attributes) ςτα οποία είναι καταχωρθμζνεσ 

αρικμθτικζσ  (numeric) τιμζσ για τα 1265 υποδείγματα (instances) 

του data set. 

 

 

 

Γνωρίηουμε ότι είναι αρκετά ςθμαντικό να κάνουμε μία προ- 

επεξεργαςία  των δεδομζνων. Μεγάλοσ αρικμόσ χαρακτθριςτικϊν 

οδθγεί ςε δυςνόθςθ των δεδομζνων και ςε δυςκολία χειριςμοφ τουσ.  

Αντικζτωσ θ μείωςθ των δεδομζνων ςυνεπάγεται τθν βελτίωςθ τθσ 

απόδοςθσ του αλγορίκμου και τθν πιο κατανοθτι απεικόνιςθ του 

ςτόχου. 
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Σκοπόσ μασ είναι να μειϊςουμε τον όγκο των δεδομζνων του dataset 

train με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν αποκλείνουμε απο ζνα ζγκυρο  

αποτζλεςμα. 

 

Πολφ εφκολα, πθγαίνοντασ ςτθν επιλογι του WEKA visualize all, 

μποροφμε να δοφμε ότι το attribute 38 δεν ζχει καμία καταχϊρθςθ 

οπότε είναι περιττό και μποροφμε να το αφαιρζςουμε (αυτό μπορεί να 

γίνει πολφ απλά επιλζγοντασ το και πατϊντασ remove).  

Ακόμα μποροφμε να αφαιρζςουμε τα attributes 34 και 36 γιατί όπωσ 

βλζπουμε και ςτισ παρακάτω εικόνεσ  ςτο attribute 34 όλεσ οι 

καταχωριςεισ  παίρνουν τθν τιμι 0 εκτόσ απο μία που παίρνει τθν τιμι 

1 παρόμοια και ςτο attribute 36 το μεγαλφτερο πλικοσ των 

καταχωριςεων παίρνει μία ςυγκεκριμζνθ τιμι.  
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Οπότε καταλιγουμε ςε ζνα dataset που κα το ονομάςουμε train_1 και 

το οποίο κα αποτελείτε απο όλα τα attributes του 

dataset train εκτόσ απο τα attributes 34, 36 και 38. 

 

Με βάςθ τισ επιλογζσ του WEKA μποροφμε να προςεγγίςουμε το ςωςτό 

αποτζλεςμα και με πολφ λιγότερα attributes απο αφτα που ζχει το 

dataset. Ένασ τζτοιοσ τρόποσ  είναι μζςω τθσ επιλογισ  Select attributes.  

Έχοντασ τθν τελικι μεταβλθτι ςτόχο nominal και επιλζγοντασ Attribute  

 

 

Evaluator : Filted Subeset Eval            και   

 

Search Method : Best First 

 

καταλιγουμε ςε 8 attributes ςτα : 8, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 35 
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Επομζνωσ καταλιγουμε ςε ακόμα ζνα dataset που κα το ονομάςουμε 

train_2 και το οποίο κα αποτελείτε απο όλα τα attributes του dataset 

train εκτόσ απο τα attributes 8, 22, 24, 27, 28, 32, 33 και 35. 

 

Τρζχοντασ το dataset train_1 με classifier τον N5Rules και με tset option 

τον Cross Validation (με Folds 10) ζχω τα ακόλουκα αποτελζςματα : 

=== 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      

 
Τρζχοντασ το dataset train_2 με classifier τον Part και με tset option : 

Cross Validation (με Folds 10) ζχω τα ακόλουκα αποτελζςματα : 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2416               95.5696 % 

Incorrectly Classified Instances       112                4.4304 % 

Kappa statistic                          0.8759 

Mean absolute error                      0.0574 

Root mean squared error                  0.1998 

Relative absolute error                 15.8665 % 

Root relative squared error             47      % 

Total Number of Instances             2528      

 

Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα των δφο datasets παρατθροφμε ότι το 

dataset train_1 ζχει  μικρότερο ςφάλμα. 
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Η επόμενθ μασ κίνθςθ είναι θ εφαρμογι των αλγορίκμων ςτα datasets 

train και quiz. 

Έπειτα απο αρκετζσ προςπάκειεσ  και πειραματιςμοφσ με το WEKA 

κατζλθξα ςτουσ εξισ αλγορίκμουσ : 

 

Αλγόρικμοσ 1 : 

J48graft 

=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances        2411               95.3718 % 
Incorrectly Classified Instances       117                4.6282 % 
Kappa statistic                          0.871  
Mean absolute error                      0.0561 
Root mean squared error                  0.2021 
Relative absolute error                 15.5042 % 
Root relative squared error             47.5388 % 
Total Number of Instances             2528      

 

Σθμείωςθ : ο αλγόρικμοσ 1 εφαρμόςτθκε ςτο dataset train_2 ενϊ οι 

επόμενοι ςτο dataset train_1 

 

Αλγόρικμοσ 2 : 

LADTree 

=== Stratified 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      
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Αλγόρικμοσ 3 : 

Bagging- RegressionByDescretization-J48 
=== Cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correlation coefficient                  0.9123 
Mean absolute error                      0.0615 
Root mean squared error             0.1742 
Relative absolute error                 17.0025 % 
Root relative squared error         40.9432 % 
Total Number of Instances             2528      
 

Αλγόρικμοσ 4 : 

trees.RandomForest  
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances        2438               96.4399 % 
Incorrectly Classified Instances        90                3.5601 % 
Kappa statistic                          0.9002 
Mean absolute error                      0.0674 
Root mean squared error                  0.1727 
Relative absolute error                 18.6452 % 
Root relative squared error             40.613  % 
Total Number of Instances             2528      
 

Αλγόρικμοσ 5 : 

RandomSubSpace-RegressionByDescretization-J48graft 

=== 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      
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Στθ ςυνζχεια τροποποιιςαμε το dataset quiz ϊςτε να είναι ςυμβατό με 

τα  train_1 και  train_2 και ζτςι καταλιξαμε ςτο quiz_1 και ςτο quiz_2. 

Τθν  ςυμβατότθτα αυτι τθν πετφχαμε προςκζτοντασ ςτο quiz μία 

μεταβλθτι ςτόχο τθν οποία ονομάςαμε output και αφαιρϊντασ τα 

attributes που αφαιρζςαμε ςτο train_1 και  train_2 αντίςτοιχα. 

 

Ο αλγόρικμοσ 1, ζπειτα από τθν εφαρμογι του ςτο quiz_1 set, κζτοντάσ 
το ωσ supplied test set, ζδωςε ϊσ success rate: 
 

Αλγόρικμοσ 1 :   0,9455 

 

Οι υπόλοιποι αλγόρικμοι, ζπειτα από τθν εφαρμογι τουσ ςτο quiz_2 
set, κζτοντάσ το ωσ supplied test set, ζδωςαν τα εξισ success rates: 
 

 

Αλγόρικμοσ 2 :   0,9510 

 

Αλγόρικμοσ 3 :   0,9534 

 

Αλγόρικμοσ 4 :   0,9462 

 

Αλγόρικμοσ 5 :   0,9549 

 

Τζλοσ επιλζγουμε ωσ καλφτερο αλγόρικμο εκείνον με Correlation 
coefficient κοντά ςτο 1 και με όςο το δυνατόν καλφτερο success rate. 
Οπότε επιλζγουμε τον αλγόρικμο   
RandomSubspace-RegressionByDiscretization-J48graft 
και τον εφαρμόηουμε ςτο test set.  
 


