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Για την παρούσα εργασία διατίθενται τρία σύνολα δεδομένων:

 Δεδομένα Εκπαίδευσης (train set – αρχείο train.arff): με 2528 το πλήθος 

υποδείγματα  ,  39  το  πλήθος  χαρακτηριστικά  συν  μία  μεταβλητή  output 

(μεταβλητή στόχος),

 Δεδομένα Επαλήθευσης (quiz set – αρχείο quiz.arff): με 1265 το πλήθος 

υποδείγματα, 39 το πλήθος χαρακτηριστικά,

 Δεδομένα  Εξέτασης  (test set–  αρχείο  test.arff):  με  1265  το  πλήθος 

υποδείγματα, 39 το πλήθος χαρακτηριστικά.

Σκοπός: Η εξαγωγή μοτίβων πληροφοριών από το train set, η χρήση του quiz set για 

τον έλεγχο των εξαγομένων μας και τέλος η εφαρμογή τους στο test set προκειμένου 

να επιτύχουμε ακριβείς προβλέψεις για τη μεταβλητή – στόχο. Η ακριβής διαδικασία 

έχει ως ακολούθως:

Ι. Preprocessing (Επεξεργασία train.arff):

Με την εντολή Visualize All καθίσταται σαφές ότι η μεταβλητή 38 δε μας προσφέρει 

κάποιου είδους πληροφορία οπότε αφού την επιλέξουμε, την κάνουμε χειροκίνητα  

Για  περαιτέρω  «φιλτράρισμα»  επιλέγουμε  το  tab Select Attributes κι  από  κει  με 

Attribute Evaluator CfsSubsetEval και  εφαρμόζοντας  τη  μέθοδο  GeneticSearch 

προκύπτουν  οι  μεταβλητές  υψηλού  ενδιαφέροντος  07,13,14,24,27,28,32,35  και 

σαφώς η output. Με την ενέργεια filter-unsupervised-attribute-Remove διαγράφουμε 

τις  λοιπές  μεταβλητές  προσέχοντας  αν  συμπληρώσουμε  τα  indices που  μας 

ενδιαφέρουν (plus την target) να θέσουμε και την boolean invertSelection true.

Τρέχουμε δοκιμαστικά κάποιους αλγόριθμους ώστε να επιβεβαιώσουμε μέσω μιας 

απλής σύγκρισης των σφαλμάτων το αμελητέο κόστος που προκάλεσε η διαγραφή 

των επιλεγμένων μεταβλητών.

Τέλος,  χρησιμοποιώντας  την  ενέργεια  filter-unsupervised-attribute-

NumericToNominal, μετατρέπω από numeric σε nominal τη μεταβλητή  output.

Το ακόλουθο στιγμιότυπο του  WEKA δείχνει  το τελικό  σύνολο εκπαίδευσης που 

αποθηκεύτηκε με το όνομα train_g.arff.
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Σχήμα 1. Στιγμιότυπο του WEKA: Η τελική μορφή του συνόλου εκπαίδευσης

ΙΙ. Επεξεργασία quiz.arff

Επαναλαμβάνουμε με μεγάλη ακρίβεια την ίδια επεξεργασία στο σύνολο  quiz.arff 

προκειμένου να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως σύνολο ελέγχου.

Έτσι αφού επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά 07,13,14,24,27,28,32,35 προσθέτουμε ένα 

χαρακτηριστικό output το οποίο μετατρέπουμε από numeric σε nominal.

Το  ακόλουθο  στιγμιότυπο  του  WEKA δείχνει  το  τελικό  σύνολο  επαλήθευσης  το 

οποίο αποθηκεύτηκε με το όνομα quiz_g.arff.
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Σχήμα 2. Στιγμιότυπο του WEKA: Η τελική μορφή του συνόλου επαλήθευσης.

ΙΙΙ. Επιλογή Κατάλληλου Αλγόριθμου

Εφαρμόστηκαν επιλεγμένοι αλγόριθμοι στο  train set και με χρήση του  quiz set  ως 

supplied test set (test options). 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι Classifiers που χρησιμοποιήθηκαν :

Bayes

• NaiveBayes

• NaiveBayesSimple

Functions

• MultilayerPerceptron

• Logistic

• SimpleLogistic
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Trees

• J48

• RandomTree

• UserClassifier

Rules

• OneR

• PART

• DecisionTable

• ZeroR

Meta

• AdaBoostM1

• Bagging

• Stacking

• Vote

Για την επιλογή του καταλληλότερου αλγόριθμου επιστρατεύτηκαν διάφορα κριτήρια 

όπως  το υψηλό ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεων της μεταβλητής – στόχου , τα 

ποσοστά σφαλμάτων που παρέχει το WEKA (mean absolute error, root mean squared 

error,  relative absolute error,  root relative squared error),   η  ανθεκτικότητα  της 

επιτυχίας  πρόβλεψης  σε  προσθήκη  θορύβου  καθώς  και  το  χαμηλό  υπολογιστικό 

κόστος. Έτσι, ζητούμενο ήταν η εύρεση αλγορίθμου που δίνει μικρό σφάλμα για το 

σύνολο εκπαίδευσης και υψηλά ποσοστά επιτυχίας για το σύνολο επαλήθευσης.
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Παρακάτω παρατίθενται  ενδεικτικά  τα τρεξίματα  τριών από τους  καλύτερους  (ως 

προς  το  ποσοστό  επιτυχίας  των  προβλέψεων  της  μεταβλητής  και  τα  λοιπά 

προαναφερθέντα κριτήρια) αλγόριθμους και έπειτα αιτιολογείται η τελική επιλογή:

αλγόριθμος τρέξιμο (10-fold cross-validation) επιτυχία

πρόβλεψης (με 

quizset ως 

supplied test set)

BaggingPART Correctly Classified Instances       94.6598 % 

Incorrectly Classified Instances     5.3402 %

Kappa statistic                          0.8509

Mean absolute error                      0.0752

Root mean squared error                  0.1952

Relative absolute error                 20.789  %

Root relative squared error             45.9107 %

Total Number of Instances             2528

0,9217

AdaBoostM1J48 Correctly Classified Instances        94.3829 %

Incorrectly Classified Instances      5.6171 %

Kappa statistic                          0.8434

Mean absolute error                      0.0566

Root mean squared error                  0.232 

Relative absolute error                 15.6593 %

Root relative squared error             54.5717 %

Total Number of Instances             2528

0,9225

LogitboostM5P Correctly Classified Instances        91.693  %

Incorrectly Classified Instances      8.307  %

Kappa statistic                          0.7626

Mean absolute error                      0.0888

Root mean squared error                  0.2779

Relative absolute error                 24.5556 %

Root relative squared error             65.3629 %

Total Number of Instances             2528

0,9146

Πίνακας 1. Οι επικρατέστεροι αλγόριθμοι.

Ενώ και  οι  επικρατέστεροι  αλγόριθμοι  έδωσαν  σχεδόν  ισοδύναμες  προβλέψεις  η 

τελική επιλογή ήταν ο μεταμαθησιακός αλγόριθμος  Bagging με ορισμένο Classifier 
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τον  αλγόριθμο  PART επειδή  τα  σφάλματα  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  ήταν 

χαμηλότερα και επιδείκνυε σταθερότερη συμπεριφορά σε προσθήκη θορύβου.

ΙΙΙ. Επεξεργασία test set

Ανοίγουμε  το  test.arff ,  ακολουθούμε  τις  ίδιες  διαδικασίες  επιλογής  και  αφού 

προσθέσουμε ένα χαρακτηριστικό με το όνομα output και το επεξεργαζόμαστε με τον 

ίδιο τρόπο που ακολουθήθηκε και στα train.arff,  quiz.arff. Έπειτα το αποθηκεύουμε 

με το όνομα test_g.arff.

IV. Εφαρμογή επιλεγμένου αλγόριθμου στο test set

Τελικά εφαρμόζουμε τον  Bagging με  Classifier τον  PART επιλέγοντας ως  supplied 

test set το επεξεργασμένο σύνολο εξέτασης (test_g.arff). Έτσι, αφού επιλέξουμε τη 

δυνατότητα output predictions προκύπτει η τελική μας πρόβλεψη.
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