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    Στην εργασία µας καλούµαστε να επεξεργαστούµε και να αναλύσουµε ένα µεγάλο 

αριθµό δεδοµένων. Έπειτα , θα καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα 

µπορούν να αξιοποιηθούν. Παρακάτω φαίνονται τα δεδοµένα αυτά, τα οποία 

χωρίζονται σε τρία µέρη:  

 

� Training set: δεδοµένα εκπαίδευσης που αποτελούνται από 2528 υποδείγµατα 

(instances) και 39 αριθµητικά χαρακτηριστικά (attributes). 

� Quiz set: δεδοµένα επαλήθευσης που αποτελούνται από 1265 υποδείγµατα και  

39 χαρακτηριστικά. 

� Test set: δεδοµένα εξέτασης που αποτελούνται από 1265 υποδείγµατα και 39 

χαρακτηριστικά. 

 

Για να φτάσουµε στην καταλληλότερη επεξεργασία δεδοµένων  δοκιµάσαµε 

διάφορους αλγορίθµους του λογισµικού weka. Παρακάτω θα δούµε τα στάδια που 

περάσαµε µέχρι να ολοκληρώσουµε αυτή την εργασία. 

 

Επιλογή κατάλληλου training set: 

� Αρχικά θα κάνουµε µία  προεπεξεργασία και προεπισκόπηση των δεδοµένων. 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στην  εφαρµογή διάφορων αλγορίθµων στο train set, 

τους οποίους βρίσκουµε έτοιµους στο weka.   

Για την υλοποίηση της προεπεξεργασίας και προεπισκόπησης ανοίγουµε το train set. 

Μπορούµε να επιλέξουµε visualise all και edit. Έτσι, καταλήγουµε στα εξής 

συµπεράσµατα: 

 

Παρατηρούµε ότι η attribute 38 έχει όλες τις instances της ίσες µε µηδέν. Εποµένως, 

µπορούµε να την αφαιρέσουµε.  

Ακόµα, βλέπουµε για την attribute 34 ότι µόνο µία instance είναι διάφορη του 

µηδενός, ενώ  όλες οι άλλες  instances είναι µηδενικές. Όµοια συµπεριφορά 

παρουσιάζει και η attribute 36 αφού έχει µόνο 15 µη µηδενικές instances ενώ οι 

υπόλοιπες είναι όλες µηδενικές.  
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Ως εκ τούτου, θα αφαιρέσουµε τις attributes 34, 36 και  38 από το train set. Η 

αφαίρεση αυτή µπορεί να γίνει µε το µαρκάρισµα των συγκεκριµένων attributes και 

επιλέγοντας έπειτα remove. Έτσι, φτιάξαµε ένα καινούριο train set. Έπειτα  

πηγαίνοντας στο Classify → Classifier → και διαλέγοντας κάποιους αλγόριθµους 

πήραµε κάποια πολύ καλά αποτελέσµατα. 

    Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κριτήριο µας για την καταλληλότητα του κάθε 

αλγορίθµου είναι να έχει το µικρότερο δυνατό σφάλµα και τον υψηλότερο 

συντελεστή συσχέτισης.  Πρέπει ακόµα να πούµε ότι κάποιοι αλγόριθµοι δεν τρέχουν 

γιατί το class attribute είναι numeric και όχι nominal. Αυτό αντιµετωπίζεται µε το να  

µετατρέψουµε το class attribute σε binary. Κάνοντας όµως, αυτό το βήµα χάνουµε 

σηµαντικές πληροφορίες. Για αυτό το λόγο δε θα πραγµατοποιήσουµε την παραπάνω 

µετατροπή. 

 

� Στη συνέχεια, προσπαθήσαµε να αφαιρέσουµε κάποιες attributes κάνοντας τα 

εξής: 
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Select attributes → διαλέξαµε κάποιο attribute evaluator και κάποια search method.  

 

Μετά, πήγαµε στα: Classify → Classifier → και διαλέξαµε κάποιους αλγόριθµους. 

Τα αποτελέσµατα όµως που πήραµε, δεν ήταν τόσο καλά όσο τα προηγούµενα. 

 

� Τέλος,  τρέξαµε κάποιους αλγόριθµους µε τη χρήση όλων των attributes. Τα 

καλύτερα αποτελέσµατα µας τα έδωσαν οι αλγόριθµοι meta. Ούτε αυτά όµως, ήταν 

τόσο καλά όσο τα πρώτα. 

 

    Συµπεραίνουµε ότι η καλύτερη διαδικασία που ακολουθήσαµε είναι η αρχική, και 

αυτήν θα εφαρµόσουµε. Τώρα πηγαίνουµε στο quiz set και αφαιρούµε τα 34, 36 και 

38 attributes. Έπειτα, το αποθηκεύουµε έτσι ώστε να µπορούµε να το 

χρησιµοποιήσουµε αργότερα.  

    Στη συνέχεια αφού έχουµε πειραµατιστεί µε διάφορους αλγόριθµους στο training 

set, επιλέξαµε αυτούς µε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Αυτούς λοιπόν, τους 

εφαρµόσαµε στο νέο quiz set που δηµιουργήσαµε και αποθηκεύσαµε τη στήλη µε τις 

predictions. Παρακάτω παραθέτουµε τους καλύτερους συνδυασµούς αλγορίθµων και 

τον καλύτερο από αυτούς, θα τον εφαρµόσουµε στο τέλος στο test set.  

 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ: 

 

1. Additive Regression → Bagging → RepTree   

 

Correlation coefficient                  0.9121 

Mean absolute error                      0.0685 

Root mean squared error                  0.1743 

Relative absolute error                 18.9246 % 

Root relative squared error             40.9812 % 

Total Number of Instances             2528      

 

 

2. Bagging → Bagging → RepTree   
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Correlation coefficient                  0.907  

Mean absolute error                      0.0773 

Root mean squared error                  0.1799 

Relative absolute error                 21.3714 % 

Root relative squared error             42.2918 % 

Total Number of Instances             2528      

 

    

3. Bagging →Random Sub Space → Reptree 

 

Correlation coefficient                  0.9159 

Mean absolute error                      0.0914 

Root mean squared error                  0.1759 

Relative absolute error                 25.2535 % 

Root relative squared error             41.3445 % 

Total Number of Instances             2528       

 

 

4. Bagging → Regression by Discretization → J48 

 

Correlation coefficient                  0.9123 

Mean absolute error                      0.0615 

Root mean squared error                  0.1742 

Relative absolute error                 17.0029 % 

Root relative squared error             40.9434 % 

Total Number of Instances             2528      

 

 

5. Random Sub Space  →  Regression by Discretization → J48 Graft 
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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 

 

 

    Έτσι, φτάσαµε στο τελευταίο στάδιο της εργασίας µας. Εδώ, θα εφαρµόσουµε στο 

test set αυτά που κάναµε παραπάνω. Θα αφαιρέσουµε δηλαδή, τις attributes 34, 36, 

38 από το test set και θα το αποθηκεύσουµε. Το επόµενο βήµα µας θα είναι να 

ανοίξουµε το train set (από το οποίο έχουµε αφαιρέσει τις attributes 34, 36, 38) και να 

εφαρµόσουµε το test set µε τον αλγόριθµο Random Sub Space  →  Regression by 

Discretization → J48 Graft. Περιµένουµε, ότι το αποτέλεσµά µας θα είναι αρκετά 

υψηλό, εκτός εάν υπάρξει overtraining στο train set επειδή χρησιµοποιήσαµε δύο 

αλγόριθµους meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


