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Θα εξηγήσω πιο κάτω ακριβώς την διαδικασία που χρησιµοποίησα ώστε να 
καταλήξω στην επιλογή του συγκεκριµένου αλγορίθµου. 
Πηγαίνοντας κατευθείαν στην επιλογή classify και ‘παίζοντας’ κυρίως ανάµεσα 
σε functions, lazy, meta, trees και rules, καθώς οι µεταβλητές µου είναι numeric, 
φάνηκε ότι καλύτερα αποτελέσµατα παίρνουµε από τους meta αλγόριθµους. 
 

  
  
Από την άλλη πλευρά παρατήρησα ότι δεν είχα υψηλά αποτελέσµατα (0,7478) 
χρησιµοποιώντας όλες τις µεταβλητές και από τους lazy αλγορίθµους τον IBk. 

  
 
Επίσης χρησιµοποιώντας µόνο τις 1,19,20 και 27 µεταβλητές και τον αλγόριθµο 
PaceRegression από τους Functions έχουµε επίσης χαµηλά αποτελέσµατα. Αυτό 



δείχνει πως βγάζοντας τυχαία πολλές µεταβλητές µπορεί να αυξήσουµε το 
Relative Absolute Error. 
 

  
 
Το ίδιο χαµηλά αποτέλεσµα (0,7510) παίρνουµε έχοντας όλες τις µεταβλητές και 
µέσα από τους αλγόριθµους Rules και επιλέγοντας DecisionTable. 
 

  
 
Το ότι τα παραπάνω τρία παραδείγµατα τελικά δεν µας έδωσαν αποτελέσµατα 
κοντά στο ένα φαίνεται από το ότι ο Correlation coefficient είναι χαµηλός και 
από το ότι Relative absolute error είναι αρκετά υψηλό. 

  
Από την άλλη πλευρά τώρα, το πιο καλό ποσοστό επιτυχίας που βγήκε, 
επιτεύχθηκε µε δύο τρόπους. 
Ένας τρόπος µε τον αλγόριθµο EnsembleSelection και όλες τις µεταβλητές. 
 

  
 
∆εύτερος τρόπος βγάζοντας τις 34,36,38 λόγω του ότι έχουν πολλά 0, αυτό 
φαίνεται και από το σχήµα που υπάρχει αν πατήσουµε πάνω σε κάθε µεταβλητή,  
και τυχαία τις 29 και 39 και µέσα από τους meta διαλέγοντας τον Bagging και 
µέσα από αυτόν στην εντολή choose διαλέγοντας AdditiveRegression και 
αλλάζοντας την debug από false σε true. 

  
 
Βλέπουµε πως το Relative absolute error µε την παραπάνω διαδικασία είναι 
αρκετά µικρό. 



Βέβαια δεν υπάρχει σίγουρη επιτυχία, µε την έννοια ότι δεν είναι standard ότι µε 
το µικρότερο Relative absolute error και µε τον µεγαλύτερο Correlation 
coefficient θα επιτύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα. Απλά καλό θα είναι να 
συµβαίνει αλλά δουλεύουµε και διαισθητικά σε πολλές δοκιµές. 
 
Γνωρίζουµε πως µέσα από τους αλγορίθµους meta που είναι αλγόριθµοι µέσα 
από αλγορίθµους µπορούµε να αυξήσουµε τα αποτελέσµατα. Οι τρείς πιο 
σηµαντικοί είναι οι Bagging, AdaBoostM1 και Stacking.Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση του δικού µας set δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον 
AdaBoostM1 καθώς είναι numeric οι µεταβλητές µας. Οπότε πηγαίνοντας στο 
Preprocess και Filter ,στην εντολή choose διαλέγοντας unsupervised και τέλος 
attribute βλέπουµε πως µπορούµε να αλλάξουµε τις µεταβλητές από numeric σε 
nominal.Έτσι, εκτελώντας αυτήν την διαδικασία και διαλέγοντας τον 
AdaBoostM1 και µέσα από αυτόν τον Bagging χρησιµοποιώντας όλες τις 
µεταβλητές, µπορούµε να έχουµε αρκετά µικρό Relative Absolute Error. 

  
 
Όλα τα προηγούµενα δοκιµάστηκαν στο train set, και δεν είµαστε σίγουροι ότι 
θα δουλέψουν µε την ίδια επιτυχία αλλάζοντας το supplied test set από το quiz 
set που δουλεύαµε στο test set.Καταρχάς θα προσθέσουµε την µεταβλητή output 
επειδή λείπει από test set. Αυτό θα γίνει µέσα από το Process και από την εντολή 
Filter και choose διαλέγοντας unsupervised και µέσα από το attributes 
διαλέγουµε την εντολή Add και την ονοµάζουµε output και βάζουµε µηδέν σε 
όλα τα στοιχεία της. Κάνοντας λοιπόν ακριβώς την ίδια διαδικασία 
χρησιµοποιώντας για supplied test set το test set, πρώτα µε τον 
EnsembleSelection έχουµε  

 
Χρησιµοποιώντας τον δεύτερο τρόπο που µας έδωσε το καλύτερο ποσοστό 
επιτυχίας δηλαδή να αφαιρέσουµε τις µεταβλητές 29, 34, 36, 38 και 39 και µέσα 
από τους meta και µε τον Bagging και µέσα από αυτόν τον AdditiveRegression µε 
debug true έχουµε  

 
Μέσα από 35 δοκιµές και δουλεύοντας είτε µε διάφορα Attribute Evaluator και 
Search Method µέσα από το tab Select Attributes και βγάζοντας τις µεταβλητές 
που δεν χρειάζονταν ώστε να έχουµε ένα εξίσου καλό αποτέλεσµα είτε βγάζοντας 
τις 34,36 και 38 επειδή έχουν πολλά 0 καταλήξαµε σε όλα τα παραπάνω. 


