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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Αφαίρεση)

� Έχει αφαιρεθεί η μεταβλητή 3 διότι η τιμή της στο 

99,7% των περιπτώσεων είναι -0.059041

� Έχει αφαιρεθεί η μεταβλητή 34 διότι η τιμή της 

στο 99,996% των περιπτώσεων είναι 0στο 99,996% των περιπτώσεων είναι 0

� Έχει αφαιρεθεί η μεταβλητή 36 διότι το 99,4% των 

περιπτώσεων είναι 0

� Έχει αφαιρεθεί η μεταβλητή 38 διότι στο 100% 

των περιπτώσεων είναι 0



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Αλλαγή)

� H μεταβλητή 2 είχε 2436 (96,36% ) instances με την 

ίδια τιμή και 92 instances με 92 διαφορετικές 

τιμές.  Για τα τελευταία δημιουργήθηκαν  2 νέες 

κατηγορίες με τους μέσους όρους

Average # of instances

-0,9943 38

-0,1186 2436

3,4017 54

Total 2528



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Αλλαγή)

� H μεταβλητή 16, η οποία αρχικά είχε 2442 

(96,59% ) instances με την ίδια τιμή και 86 instances 

με 86 διαφορετικές τιμές.  Για τα τελευταία 

δημιουργήθηκε  μια νέα κατηγορία με το μέσο 

όρο αυτώνόρο αυτών

Average # of instances

-0,04925 2442

6,50220 86

Total 2528



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Αλλαγή)

� H μεταβλητή 25, η οποία αρχικά είχε 2457 

(97,19%) instances με την ίδια τιμή και 71 instances 

με 71 διαφορετικές τιμές.  Για τα τελευταία,

δημιουργήθηκε  μια νέα κατηγορία με το μέσο 

όρο αυτώνόρο αυτών

Average # of instances

-0,4669 2457

7,5062 71

Total 2528



ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Αφαιρούμε τις μεταβλητές αυτές που έχουν την 

ίδια τιμή στο 99% των περιπτώσεων και πάνω  

και αλλάζουμε τις τιμές (χρησιμοποιώντας τους και αλλάζουμε τις τιμές (χρησιμοποιώντας τους 

μέσους όρους)  στις μεταβλητές που έχουν την 

ίδια τιμή περίπου στο 96% των περιπτώσεων.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

� Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι κατηγορίες  

ταξινομητών , αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα 

επιτεύχθηκαν στους meta αλγορίθμους και 

συγκεκριμένα στο Bagging με Classifier το REPTree

Quiz Set Test Set

Correlation Coefficient 0 0

Mean Absolute Error 0,2401 0,2067

Root mean Squared Error 0,444 0,3989

Relative Absolute Error 101,31 87,24

Root Relative Squared Error 187,38 168,33

PREDICTION 0,9549 ;;;


