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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
     Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε µε σκοπό την εύρεση του αλγόριθµου εκείνου 
που θα µας έδινε τα βέλτιστα αποτελέσµατα (κάτω από τα εκάστοτε πάντα κριτήρια 
που θέτουµε) στηρίχθηκε σε µερικά, απλά κατά την προσωπική µας άποψη, βήµατα.  
     Πιο συγκεκριµένα, η οπτικοποίηση των δεδοµένων µας, η επιλογή των 
µεταβλητών εκείνων που καθορίζουν κατά κύριο λόγο το τελικό αποτέλεσµα, καθώς 
και η αναζήτηση του αλγόριθµου εκείνου που δίνει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
τόσο στο δείγµα εκπαίδευσης όσο και στο δείγµα ελέγχου αποτέλεσαν βασικό µέρος 
της προσέγγισης που ακολουθήσαµε. 
     Στις επόµενες ενότητες πραγµατοποιείται µια αναλυτικότερη περιγραφή των 
βηµάτων αυτών, ενώ παρατίθενται παράλληλα τα αποτελέσµατα από τα quiz sets που 
αποστέλλονταν σε κάθε περίπτωση. Στο τέλος της παρούσας αναφοράς δίνεται ένα 
παράρτηµα που περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά κάθε αρχείου που δόθηκε για 
σύγκριση µε το πραγµατικό, συνοδευόµενο µε το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας. 
 
1. Οπτικοποίηση ∆εδοµένων 
 
     Το δείγµα εκπαίδευσης που διαθέτουµε περιλαµβάνει 2528 πρότυπα και 40 
µεταβλητές (όλες τους αριθµητικές) εκ των οποίων η τελευταία έχει οριστεί ως η 
µεταβλητή στόχος (output). Προχωράµε αρχικά σε µια οπτική προεπεξεργασία των 
δεδοµένων µας και στη συνέχεια σε µια περισσότερο αναλυτική µελέτη. 
 
     Μετά την κατασκευή των σχετικών διαγραµµάτων, µπορούµε να σηµειώσουµε τα 
παρακάτω: 
 
• Οι τιµές της µεταβλητής στόχου (µεταβλητή 40) λαµβάνουν τιµές στο [0 , 1] και 

πιο συγκεκριµένα (σχεδόν) αποκλειστικά στα διαστήµατα [0 , 0.1] και [0.9 , 1]. 
∆εν αποκλείουµε την περίπτωση ο διαχωρισµός αυτός να εκφράζει µια ποιοτική 
τελικά µεταβλητή (Σχήµα 1). 

 
• Τα ιστογράµµατα αρκετών µεταβλητών παρουσιάζουν αρκετά ιδιότυπη 

συµπεριφορά εµφανίζοντας πολύ µεγάλες συµπυκνώσεις δεδοµένων σε πολύ 
συγκεκριµένα διαστήµατα µε µεγάλα κενά από διάφορες κλάσεις ιδιαίτερα 
ολιγάριθµων δεδοµένων. Κάτι τέτοιο µας κάνει να υποψιαζόµαστε (κατά την 
προσωπική µας πάντα εκτίµηση) την ύπαρξη άτυπων / λανθασµένων προτύπων 
(outliers). 

 
• Η πιο πάνω συµπεριφορά παρουσιάζεται έντονα στις µεταβλητές 3, 7, 34, 35, 36, 

38, 39 και 40. Από αυτές παρατηρούµε ότι η µεταβλητή 38 διαθέτει µηδενικές 
µόνο τιµές και συνεπώς αποµακρύνεται (δε  µπορεί να επηρεάσει τη µεταβλητή 
στόχο µας). Η υποψία λανθασµένων δεδοµένων εστιάζεται κυρίως στις 
µεταβλητές 34 (1 άτυπο σηµείο), 3 (7 άτυπα σηµεία) και ενδεχοµένως στη 
µεταβλητή 36 (15 άτυπα σηµεία). 

 
• Αποφεύγοντας να ρισκάρουµε την από κοινού αποµάκρυνση των συγκεκριµένων 

προτύπων (ελπίζοντας ότι θα αξιολογηθούν από την περαιτέρω µελέτη), 
παρατηρούµε ότι το κατά σειρά 821 προβληµατικό πρότυπο της µεταβλητής 34 
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αποτελεί επίσης πιθανό προβληµατικό πρότυπο της µεταβλητής 3 και τελικά 
αποµακρύνεται. Το γεγονός αυτο αποκαλύπτει ότι οι υπόλοιπες τιµές της 
µεταβλητής 34 είναι όµοιες και συνεπώς η µεταβλητή αυτή επίσης αγνοείται από 
την ανάλυση (Σχήµα 2). 

 
• ∆εν παρατηρούνται ελλειπούσες τιµές (missing values) ώστε να συµπληρωθούν 

µε κάποια από τις γνωστές µεθοδολογίες. 
 
 

 
Σχήµα 1. Κατανοµή των τιµών της µεταβλητής στόχου. Το σύνολο των τιµών της βρίσκεται σε δύο 
µόνο περιοχές, γεγονός που µας οδηγεί στο ενδεχόµενο µιας δίτιµης (0 - 1) µεταβλητής. 
 
 

 
Σχήµα 2. Κατανοµή των τιµών της µεταβλητής 38. Το σύνολο των προτύπων χαρακτηρίζονται από τη 
µηδενική τιµή, γεγονός που µας οδηγεί στην αποµάκρυνση της από την περαιτέρω επεξεργασία. 
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2. Επιλογή Σηµαντικών Μεταβλητών 
 
     Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε ορισµένες µεθόδους οι οποίες µας επιτρέπουν να 
επιλέξουµε µεταξύ του συνολικού αριθµού των µεταβλητών εκείνες που παίζουν το 
σηµαντικότερο ρόλο για τον καθορισµό της µεταβλητής στόχου (Σχήµα 3). Ως 
αξιολογητή (attribute evaluator) επιλέγουµε πάντοτε τον CfsSubsetEval και τις 
ακόλουθες τρείς µεθόδους αναζήτησης (search methods): 
 
• Best First: 6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 32, 35 (10 µεταβλητές) 
• Genetic Search: 6, 7, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 39 (11 µεταβλητές) 
• Greedy Stepwise: 6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36 (11 µεταβλητές) 

 
     Είναι προφανές ότι η επιλογή της Exhaustive Search ως µέθοδο αναζήτησης θα 
ήταν ατυχής λόγω του µεγάλου πλήθος προτύπων και µεταβλητών. Τελικά, 
αποφασίζουµε να κρατήσουµε όλες τις σηµαντικές µεταβλητές που προβλέπουν οι 
πιο πάνω τεχνικές και πιο συγκεκριµένα τις 6, 7, 12, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 
39 και 40 (14 συνολικά µεταβλητές). 
 
 

 
Σχήµα 3. Η επιλογή των κυρίαρχων µεταβλητών, όπως παρουσιάζονται στο περιβάλλον του 
λογισµικού WEKA. 

 
 

     Αποσκοπώντας σε µια πιο πλήρη εικόνα των αποτελεσµάτων, µε τη βοήθεια του 
σχετικού φίλτρου διακριτοποίησης στη µάθηση χωρίς επίβλεψη, µετατρέψαµε τις 
µεταβλητές 7, 35, 36, 39 και 40 από αριθµητικές σε ονοµαστικές (επιλογή δύο 
κλάσεων). Η διαδικασία αυτή, εκτός από τη µεγάλη σηµασία που έχει στις 
περιπτώσεις τεχνικών που απαιτούν ονοµαστικές και µόνο µεταβλητές για να 
εφαρµοστούν, µας βοηθά σε µια ακόµα καλύτερη εποπτική εικόνα του εξεταζόµενου 
προβλήµατος (Σχήµα 4). 
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Σχήµα 4. Μετατροπή των αριθµητικών µεταβλητών που έχουν επιλεγεί ως κυρίαρχες σε ονοµαστικές. 
Είναι εµφανής η ύπαρξη µεταβλητών οι οποίες µπορούν αντιµετωπιστούν ως δίτιµες ή ακόµα και 
µονότιµες εάν θεωρήσουµε ότι περιλαµβάνουν µερικές άτυπες τιµές. 
 
 
     Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως µετά την επιλογή των τελικών 14 µεταβλητών µε 
τις τεχνικές αξιολόγησης  µεταβλητών, επαναλάβαµε τη διαδικασία µε τη βοήθεια της 
τεχνικής αναζήτησης Exhaustive Search, η οποία τώρα µπορεί να είναι εύκολα 
εφαρµόσιµη λόγω της σηµαντικής µέιωσης των µεταβλητών. Η µέθοδος αυτή δε µας 
πρότεινε την αποµάκρυνση καµίας από τις 11 µεταβλητές που είχε επιλέξει 
προηγουµένως η µέθοδος Greedy Stepwise (η πιο ασφαλής µετά την Exhaustive 
Search), γεγονός που υποδεικνύει ότι το πρόβληµα δε χωρά περαιτέρω απλοποίηση. 
 

3. Εφαρµογή Αλγορίθµων Εξόρυξης Πληροφορίας 
 

     Στη συνέχεια, προσθέτουµε µια κενή στήλη στα δεδοµένα του αρχείου µελέτης 
ώστε να είναι συµβατό µε το αρχείο που περιέχει τα δεδοµένα εκπαίδευσης και 
επεµβαίνουµε στο σχετικό αρχείο, όποτε χρειαστεί, δηλώνοντας εάν η µεταβλητή 
στόχος είναι αριθµητική ή ονοµαστική. 
 
Ι. Αρχεία 01-22 
 
     Αρχικά, εφαρµόσαµε τον αλγόριθµο M5Rules, καθώς ήταν ο πρώτος που 
παρουσιάστηκε και προτάθηκε στο µάθηµα ως ιδιαίτερα αξιόπιστος και αποδοτικός.  
Παραθέτουµε παρακάτω τα κυριότερα στοιχεία της προσέγγισης που ακολουθήσαµε: 
 
• Παρατηρήσαµε ότι το δείγµα ελέγχου δεν περιέχει τη µεταβλητή εξόδου και 

συνεπώς δε µπορεί να αξιοποιηθεί. 
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• Αποσκοπώντας σε µια εκτίµηση του σφάλµατος γενίκευσης (σε άγνωστα δηλαδή 
δεδοµένα), χρησιµοποιήσαµε τις τεχνικές διασταυρωµένης επικύρωσης (πίνακας 
Ι) και µερικού διαχωρισµού του δείγµατος εκπαίδευσης ως δείγµα ελέγχου 
(πίνακας II), ενώ αποφύγαµε να εµπιστευτούµε πληροφορίες που προέκυπταν από 
το ίδιο το δείγµα χωρίς κανενός είδους επεξεργασία: 

 
 

Πίνακας Ι 
 

Αλγόριθµος Σχετικό Απόλυτο Σφάλµα Συντελεστής Συσχέτισης 
Best First 25.8877 % 0.8618 

Genetic Search 24.4043 % 0.8707 
Speedy Stepwise 25.8877 % 0.8618 

Κανένας 17.9993 % 0.9058 
 
 

Πίνακας ΙΙ 
 

Αλγόριθµος Σχετικό Απόλυτο Σφάλµα Συντελεστής Συσχέτισης 
Best First 28.8780  % 0.8429 

Genetic Search 25.5487 % 0.8660 
Speedy Stepwise 28.8780  % 0.8429 

Κανένας 21.6319 % 0.8553 
 

 
• Παρατηρούµε ότι το µικρότερο σχετικό σφάλµα και ο µεγαλύτερος συντελεστής 

συσχέτισης προκύπτει στο δείγµα εκπαίδευσης του οποίου δεν αφαιρέσαµε καµία 
µεταβλητή. Προσωπική µας άποψη είναι ότι το κόστος της παρουσίας και των 39 
µεταβλητών είναι πολύ µεγάλο, καθώς το βέλτιστο µοντέλο οφείλει να είναι 
πρώτα λιτό και µετά ακριβές. Το µοντέλο αυτό φαίνεται να είναι εκέινο µε τις 11 
µεταβλητές που προκύπτει από τον αλγόριθµο Genetic Search. 

 
• Χρησιµοποιώντας την επιλογή εισαγωγής του δείγµατος ελέγχου (supplied test 

set) και την επιλογή εµφάνισης των προβλεπόµενων από το εκάστοτε µοντέλο 
τιµών, αποθηκεύσαµε τα αποτελέσµατά µας και τα στρογγυλοποιήσαµε ώστε να 
µετατραπούν σε δυαδικά. 

 
     Τα αντίστοιχα αρχεία (01-04) που δόθηκαν για σύγκριση µε το πραγµατικό 
έδειξαν ότι το ποσοστό επιτυχίας για την περίπτωση που αφήσαµε µόνο τις 
µεταβλητές που προέκυψαν από την πιο πάνω διαδικασία ήταν περίπου ίσο µε 67%. 
Αντίθετα, το αρχείο που περιελάµβανε τις τιµές που προέκυψαν χωρίς να αφαιρεθεί 
καµία µεταβλητή έδωσε ποσοστό 72%, µεγαλύτερο των προηγούµενων. 
     Το γεγονός αυτό µας οδήγησε στη σκέψη πως, αν και οι προτεινόµενες 
µεταβλητές είναι σηµαντικές, ενδεχοµένως δεν είναι και εκείνες που τελικά δίνουν τα 
καλύτερα ποσοστά απόδοσης. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως οι µεταβλητές αυτές 
φαίνεται να σταθεροποιούν τις προβλέψεις σε ένα µεγάλο σχετικά ποσοστό επιτυχίας 
έτσι ώστε το τελευταίο να µη διαφοροποιείται σηµαντικά µε την εφαρµογή του 
εκάστοτε αλγόριθµου σε διαφορετικά δείγµατα. 
     Συνεπώς, στα επόµενα 18 αρχεία (05-22) που δόθηκαν για σύγκριση η τακτική 
που ακολουθήσαµε ήταν πλέον διαφορετική. Στηριζόµενοι πλέον στα συµπεράσµατα 
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που εξάγαµε µε την προεπισκόπηση των δεδοµένων, χρησιµοποιήσαµε τους 
αλγόριθµους M5Rules, J48 και J48graft από 6 φορές τον καθένα. Αρχικά 
αφαιρούσαµε µόνο τη µεταβλητή 38, στη συνέχεια τη µεταβλητή 34, τη µεταβλητή 3, 
τη µεταβλητή 36, τις µεταβλητές 7, 35, 39 (µαζί), ενώ πραγµατοποιούσαµε και µια 
εφαρµογή κρατώντας µόνο τις µεταβλητές 6, 7, 12, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 
39, οι οποίες είχαν προταθεί ως οι σηµαντικότερες µε βάση τις αριθµητικές και όχι τις 
εποπτικές (γραφικές) τεχνικές. 
     Πράγµατι, τα αποτελέσµατα ήταν σαφώς βελτιωµένα µε ένα ποσοστό περίπου ίσο 
µε 94% για κάθε αλγόριθµο µε µια πτώση µέχρι 90% στην περίπτωση που οι 
χρησιµοποιούµενες µεταβλητές είχαν µειωθεί αρκετά. Επίσης, έστω και οριακά, ο 
αλγόριθµος J48graft αποδείχθηκε καλύτερος από τον J48 και ο τελευταίος, µε τη 
σειρά του, καλύτερος από τον M5Rules. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε κανένα 
αλγόριθµο η µειώση µεταβλητών (από αυτές που αφαιρούσαµε) µέχρι και την 39 δεν 
επηρέασε το ποσοστό επιτυχίας ακόµα και στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο (!). 
 
ΙΙ. Αρχεία 23-46 
 
     Σκοπός της επόµενης οµάδας αρχείων (23-40) ήταν η διερεύνηση όλων των 
υπαρχόντων εκείνων των αλγορίθµων οι οποίοι είχαν εφαρµογή µε τη µεταβλητή 
στόχο ονοµαστική, ώστε να προσδιοριστεί ένα µέρος εκείνων που έδιναν µεγάλα 
ποσοστά επιτυχίας. Με βάση τα αποτελέσµατα της προηγούµενης οµάδας αρχείων 
(05-22) αποφασίσαµε να σταθεροποιήσουµε τον αριθµό των µεταβλητών, 
αφαιρώντας µονάχα την 38 και την 34. 
     Ως πρώτο κριτήριο αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε το µέσο ποσοστό επιτυχίας που 
προέκυπτε από τη µέθοδο της διασταυρωµένης επικύρωσης. Μια σειρά από αυτούς 
χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό επιτυχίας και έτσι αποφασίστηκε να 
κρατήσουµε προς περαιτέρω επεξεργασία µόνο όσους εµφάνιζαν τιµή µεγαλύτερη 
του 94%. Τελικά, η σύγκριση µε το πραγµατικό αρχείο έδειξε ότι η κυριαρχία των 
µετα-αλγορίθµων ήταν δεδοµένη, ενώ µερικοί από εκείνους που βρίσκονταν στην 
οµάδα των δένδρων αποδείχθηκαν εξίσου αποδοτικοί.  
     Παρατηρώντας ότι το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας βρέθηκε ίσο µε 94.94% µε 
τη χρήση του αλγόριθµου RandomForest, σκοπός των επόµενων 6 αρχείων (41-46) 
ήταν η λεπτοµερής µελέτη τους ώστε να εντοπιστεί κάποια κρίσιµη αλλαγή στις 
παραµέτρους του αλγόριθµου η οποία θα οδηγούσε σε βελτίωση των αποτελεσµάτων. 
Επίσης, έγινε και µια σειρά δοκιµών µε µικρές διαφοροποιήσεις των µεταβλητών και 
η οποία όπως φάνηκε είχε ορισµένες, έστω και πολύ µικρές, συνέπειες. 
     Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση των αριθµών δένδρων στο 
συγκεκριµένο αλγόριθµο (από 10, αριθµός προεπιλεγµένος από το πρόγραµµα, σε 20) 
επιτύγχανε σηµαντική βελτίωση στη απόδοση, αλλά και η κατάλληλα συνδυασµένη 
αποµάκρυνση των µεταβλητών 38, 34, 3 και 7 διαφοροποιούσε δραστικά την 
τελευταία. ∆υστυχώς, η σύγκριση µε το πραγµατικό αρχείο έδειξε ότι οι αλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν δεν αύξησαν το ποσοστό επιτυχίας αλλά, αντιθέτως, το µέιωσαν, 
έστω και απειροελάχιστα. 
 
ΙΙΙ. Αρχεία 47-74 
 
     Μια αντίστοιχη διερεύνηση µε εκέινη που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη 
ενότητα όλων των υπαρχόντων εκείνων των αλγορίθµων οι οποίοι είχαν εφαρµογή µε 
τη µεταβλητή στόχο αριθµητική αυτή τη φορά, αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης των 
επόµενων 23 αρχείων (47-70). Στην παρούσα οµάδα αρχείων ο αριθµός των 
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µεταβλητών δεν παρέµεινε σταθερός, αλλά ακολουθήσαµε πορεία µε εκείνη που 
χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή των αρχείων 05-22, δηλαδή έγινε χρήση κάθε 
εξεταζόµενου αλγόριθµου από 6 φορές τον καθένα. Αρχικά κρατούσαµε όλες τις 
υπαρχουσες µεταβλητές, ενώ αµέσως µετά αφαιρούσαµε µόνο τη µεταβλητή 38, στη 
συνέχεια τη µεταβλητή 34, τη µεταβλητή 3, τη µεταβλητή 36 και στην τελική δοκιµή 
τις µεταβλητές 7, 35, 39 (µαζί). 
     Ως κριτήρια αξιολόγησης αυτή τη φορά χρησιµοποιήθηκαν από κοινού ο 
συντελεστής συσχέτισης και το σχετικό απόλυτο σφάλµα που προέκυπταν από τη 
µέθοδο της διασταυρωµένης επικύρωσης, καθώς σε µερικές περιπτώσεις έδιναν 
αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Όπως και προηγουµένως, κρατήθηκαν για περαιτέρω 
µελέτη οι αλγόριθµοι εκείνοι που έδιναν συντελεστή συσχέτισης τουλάχιστον ίσο µε 
94%. Η κυριαρχία των µετα-αλγορίθµων ήταν και πάλι εµφανής χωρίς καµία απειλή 
από οποιοδήποτε άλλο είδος αλγορίθµου. Η σύγκριση όµως µε το πραγµατικό αρχείο 
έδειξε ότι, σε γενικές γραµµές, το ποσοστό επιτυχίας δεν συµβάδιζε µε τις αντίστοιχες 
µεταβολές του συντελεστή συσχέτισης. Ως αποτέλεσµα βέβαια των παραπάνω ήταν η 
διατήρηση των ποσοστών κάτω από το 94.94%, αν και πολύ κοντά σε αυτό µε 
µέγιστη παρατηρούµενη τιµή την 94.86%. Σηµαντική επισήµανση είναι η 
αυξοµείωση των ποσοστών επιτυχίας κατά τη µείωση των µεταβλητών και την 
επιλογή αλγορίθµου. 
     Τα τελευταία 4 αρχεία της συγκεκριµένης οµάδας (71-74) αποτέλεσαν αντικείµενο 
µελέτης του αλγόριθµου PART, καθώς η χρήση του παραµελήθηκε σε αντίθεση µε τα 
όσα ειπώθηκαν στο µάθηµα σχετικά µε τη σηµασία του. Η διαφοροποίηση των 
τεσσάρων αρχείων έγκειται στη διαφοροποίηση των µεταβλητών, αρχίζοντας µε 
αφαίρεση 38 και 34 (µαζί), της µεταβλητής 3, της µεταβλητής 36 και στην τελική 
εφαρµογή των µεταβλητών 7, 35, 39 (µαζί). Καµία από τις τέσσερις προσπάθειες δεν 
οδήγησε σε ποσοστό επιτυχίας µεγαλύτερο από 93.5%. 
 
ΙV. Αρχεία 75-88 
 
     Η τελευταία οµάδα αρχείων (75-88) περιορίστηκε στους µετα-αλγορίθµους µε πιο 
ενδελεχή, αυτή τη φορά, πειραµατισµό των ρυθµίσεων που επιτρέπουν ώστε να 
διερευνηθεί το ενδεχόµενο ακόµα καλύτερης απόδοσης. Οι δύο αλγόριθµοι οι οποίοι 
παρατηρήθηκαν να χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά µικρό σχετικό σφάλµα ήταν ο 
AdaBoostM1 και ο MultiBoostAB µε την κατάλληλη βέβαια επιλογή εµβόλιµου 
αλγόριθµου. Η διαλογή των εµβόλιµων αυτών αλγορίθµων βασίστηκε στο ποσοστό 
επιτυχίας που υπολογίστηκε κατά την ανεξάρτητη εφαρµογή τους σε αρχεία που 
µελετήθηκαν σε προηγούµενες ενότητες. 
     Τελικά, χρησιµοποιήσαµε τέσσερις αλγορίθµους της κατηγορίας των δέντρων οι 
οποίοι παρουσίαζαν ποσοστά επιτυχίας µεγαλύτερα του 94% και πιο συγκεκριµένα 
τους J48, J48graft, RandomForest και SimpleCart. Σε όλες τις εφαρµογές 
χρησιµοποιήσαµε σταθερό αριθµό µεταβλητών, αφαιρώντας µόνο τις µεταβλητές 38 
και 34, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Εκείνο το οποίο 
παρατηρήθηκε ήταν µια εντυπωσιακά µεγάλη µείωση του σχετικού σφάλµατος στο 
11% περίπου µε τις καλύτερες επιδόσεις να προκύπτουν κατά τη χρήση του 
αλγόριθµου J48graft ως εµβόλιµου µε µέσο σχετικό σφάλµα πολύ κοντά στο 9%. Η 
σύγκριση µε το πραγµατικό αρχείο έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα µε ποσοστά 
επιτυχίας αρκετά µεγαλύτερα του 94%, όχι όµως και µεγαλύτερα του 94.94%. 
     Το τελευταίο πόρισµα µας οδήγησε στην ακόµα πιο διεξοδική µελέτη του πιο 
πάνω συνδυασµού µε διαφοροποίηση του αριθµού των µεταβλητών. Τα τελευταία 6 
αρχεία (83-88) περιλαµβάνουν αποτελέσµατα που προέκυψαν αφαιρώντας κατά 
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σειρά τη µεταβλητή 3, 36 και 7, 35, 39 (µαζί). Η σύγκριση µε το πραγµατικό αρχείο 
έδωσε εξίσου καλά αποτελέσµατα, χωρίς όµως ουσιαστική βελτίωση του ποσοστού 
επιτυχίας και κατέστησε τον αλγόριθµο AdaBoostM1, έστω και οριακά, 
αποδοτικότερο του MultiBoostAB. Μια απρόσµενη όµως εξέλιξη ήταν η αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας στο 95.26% κατά την τελευταία εφαρµογή, δηλαδή ενός αρχείου 
στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν αρκετά λιγότερες µεταβλητές. Το αποτέλεσµα αυτό δεν 
αποκλείει το ενδεχόµενο υπερπροσαρµογής κατά τις προηγούµενες εφαρµογές. 
 
4. Συµπεράσµατα και Επιλογή Βέλτιστου Αλγορίθµου 

 
     Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσµατα, µπορούµε να καταλήξουµε σε ορισµένα 
χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να µας καθορίσουν την επιλογή του 
βέλτιστου αλγορίθµου πρόβλεψης για τα συγκεκριµένα πάντοτε δεδοµένα: 
 
• Η οπτική προεργασία των δεδοµένων είναι κρίσιµη στην επιλογή των σηµαντικών 

µεταβλητών του προβλήµατος. Η διαλογή των µεταβλητών µέσα από τους 
σχετικούς αλγόριθµους µπορεί να χρησιµοποιείται σαν βοηθητικό µέσο, καθώς σε 
ορισµένες περιπτώσεις οδήγησε σε αντικρουόµενα αποτελέσµατα. 
 

• Υπήρξε ένα σηµαντικό µέρος των αλγορίθµων που εφαρµόστηκαν το οποίο 
παρουσίαζε µείωση του ποσοστού επιτυχίας κατά τον περιορισµό των 
µεταβλητών (π.χ. M5Rules, J48 και J48graft), ενώ ένα εξίσου σηµαντικό µέρος 
τους παρουσίαζε την ακριβώς αντίθετη συµπεριφορά (π.χ. AdaBoostM1 και 
MultiBoostAB). Παρά το γεγονός αυτό, κάτω από µια σειρά δοκιµών, είναι 
δυνατή η εύρεση µιας ‘‘ χρυσής τοµής’’, δηλαδή του αριθµού των µεταβλητών 
εκείνων που η επίδοση των αλγορίθµων σαν σύνολο διατηρείται υψηλή (Σχήµα 
5). Στην περίπτωσή µας αφαιρέσαµε τις µεταβλητές 38, 34, 3 και 36. 
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Σχήµα 5. ∆ιαµόρφωση του ποσοστού επιτυχίας κατά την εφαρµογή τριών αλγορίθµων (J48, 
MultiBoostAB και PART) κάτω από διαφορετικό αριθµό µεταβλητών: αφαίρεση µεταλητής 38 (1), 
34 (2), 3 (3), 36 (4), 7, 35 και 39 (5) και κρατώντας µόνο τις µεταβλητές 6, 7, 12, 13, 19, 23, 24, 
27, 28, 32, 35, 36 και 39 (6). 
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• Η αξιολόγηση των αλγορίθµων που χρησιµοποιούν τη µεταβλητή στόχο ως 
ονοµαστική µπορεί να βασιστεί µε αξιόπιστο τρόπο στο ποσοστό επιτυχίας που 
προκύπτει από την τεχνική της διασταυρωµένης επικύρωσης. Στην περίπτωση 
αλγορίθµων που χρησιµοποιούν τη µεταβλητή στόχο ως αριθµητική, τα µέτρα 
αξιολόγησης είναι αµφιλεγόµενα και απαιτείται συγκερασµός. Φαίνεται όµως ότι 
η µείωση του σχετικού απόλυτου σφάλµατος υπερέχει σαν δείκτης βελτίωσης των 
επιδόσεων. 

 
• Εκτιµώντας ότι σενορισµένες δοκιµές υποπέσαµε σε καταστάσεις 

υπερπροσαρµογής, αποφασίσαµε να υποβάλλουµε ορισµένους από τους 
αλγόριθµους µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε δοκιµασία εισαγωγής θορύβου 
µέσω του φίλτρου addnoise. Η µικρότερη ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της 
επίδοσης κάθε αλγορίθµου πριν και µετά την εισαγωγή του θορύβου 
παρουσιάστηκε στους αλγόριθµους RandomForest και SimleCart, δηλαδή δύο 
από τους αλγορίθµους της κατηγορίας των δέντρων και όχι της κατηγορίας των 
µεταµαθησιακών αλγορίθµων (Σχήµα 6). Έστω και µε οριακή διαφορά, ο 
αλγόριθµος RandomForest αποδείχθηκε ο βέλτιστος κάτω από αυτή τη 
συγκεκριµένη δοκιµασία. 
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Σχήµα 6. ∆ιαµόρφωση της ποσοστιαίας µείωσης του ποσοστού επιτυχίας σε διάφορους αλγόριθµους 
κάτω από την εισαγωγή θορύβου: J48 (1), J48graft (2), RandomForest (3), SimpleCart (4), 
AdaBoostM1+J48graft (5) και MultiBoost+J48graft (6). 

 
 

Τελική Επιλογή: Σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν στην παρούσα αναφορά, η τελική 
µας επιλογή ως προς τον αλγόριθµο που προσαρµόζεται καλύτερα στα δοθέντα 
δεδοµένα και επιτυγχάνει τις καλύτερες προβλέψεις είναι ο αλγόριθµος 
RandomForest κατά την εφαρµογή του µε αποµάκρυνση των µεταβλητών 38, 34, 3 
και 36 και τα τελικά µας αποτελέσµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση της µεταβλητής 
στόχου περιέχονται στο αρχείο υποβολής Nanouris_Test.txt. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
     Το παράρτηµα περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους που εµπλέκονται κατά την 
εφαρµογή των αλγορίθµων που χρησιµοποιήθηκαν και συνοδεύονται από το ποσοστό 
επιτυχίας που προσδιορίστηκε µετά την υποβολή των αντίστοιχων 88 αρχείων. 
 
Nanouris01: M5Rules / κρατάµε µόνο 6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 32, 35 (Best First) / 0.6570 
 
Nanouris02: M5Rules / 6, 7, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 39 (Genetic Search) / 0.6775 
 
Nanouris03: M5Rules / 6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36 (Greedy Stepwise) / 0.6569 
 
Nanouris04: M5Rules / όλες / 0.7217 
 
Nanouris05: M5Rules / όλες εκτός 38 / 0.9423 
 
Nanouris06: M5Rules / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9423 
 
Nanouris07: M5Rules / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9423 
 
Nanouris08: M5Rules / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9423 
 
Nanouris09: M5Rules / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9407 
 
Nanouris10: M5Rules / κρατάµε µόνο 6, 7, 12, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 39 / 0.8775 
 
Nanouris11: J48 / όλες εκτός 38 / 0.9439 
 
Nanouris12: J48 / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9439 
 
Nanouris13: J48 / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9439 
 
Nanouris14: J48 / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9439 
 
Nanouris15: J48 / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9281 
 
Nanouris16: J48 / κρατάµε µόνο 6, 7, 12, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 39 / 0.9044 
 
Nanouris17: J48graft / όλες εκτός 38 / 0.9462 
 
Nanouris18: J48graft / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9462 
 
Nanouris19: J48graft / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9462 
 
Nanouris20: J48graft / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9462 
 
Nanouris21: J48graft / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9349 
 
Nanouris22: J48graft / κρατάµε µόνο 6, 7, 12, 13, 19, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 39 / 0.9083 
 
Nanouris23: AdaboostM1 / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9178 
 
Nanouris24: AttributeSelectedClassifier / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9391 
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Nanouris25: Bagging / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9399 
 
Nanouris26: ClassificationViaRegression / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9233 
 
Nanouris27: Decorate / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9320 
 
Nanouris28: END / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9439 
 
Nanouris29: EnsembleSelection / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9328 
 
Nanouris30: LogitBoost / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9320 
 
Nanouris31: OrdinalClassClassifier / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9439 
 
Nanouris32: RandomCommittee / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9360 
 
Nanouris33: RandomSubSpace / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9360 
 
Nanouris34: BFTree / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9352 
 
Nanouris35: NBTree / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9083 
 
Nanouris36: RandomForest / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9494 
 
Nanouris37: REPTree / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9257 
 
Nanouris38: SimpleCart / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9447 
 
Nanouris39: DTNB / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9281 
 
Nanouris40: JRip / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9297 
 
Nanouris41: RandomForest / όλες εκτός 38, 3 και 7 / 10 trees / 0.9486 
 
Nanouris42: RandomForest / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 10 trees / 0.9486 
 
Nanouris43: RandomForest / όλες εκτός 38, 37, 3 και 7 / 10 trees / 0.9399 
 
Nanouris44: RandomForest / όλες εκτός 38, 3 και 7 / 20 trees / 0.9486 
 
Nanouris45: RandomForest / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 20 trees / 0.9478 
 
Nanouris46: RandomForest / όλες εκτός 38, 37, 3 και 7 / 20 trees / 0.9454 
 
Nanouris47: Bagging (numeric) / όλες / 0.9423 
 
Nanouris48: EnsembleSelection (numeric) / όλες / 0.9486 
 
Nanouris49: RandomSubSpace (numeric) / όλες / 0.9312 
 
Nanouris50: RegressionByDiscretization / όλες / 0.9470 
 
Nanouris51: Bagging (numeric) / όλες εκτός 38 / 0.9423 
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Nanouris52: EnsembleSelection (numeric) / όλες εκτός 38 / 0.9487 
 
Nanouris53: RandomSubSpace (numeric) / όλες εκτός 38 / 0.9296 
 
Nanouris54: RegressionByDiscretization / όλες εκτός 38 / 0.9470 
 
Nanouris55: Bagging (numeric) / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9423 
 
Nanouris56: EnsembleSelection (numeric) / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9486 
 
Nanouris57: RandomSubSpace (numeric) / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9304 
 
Nanouris58: RegressionByDiscretization / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9470 
 
Nanouris59: Bagging (numeric) / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9423 
 
Nanouris60: EnsembleSelection (numeric) / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9486 
 
Nanouris61: RandomSubSpace (numeric) / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9399 
 
Nanouris62: RegressionByDiscretization / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9470 
 
Nanouris63: Bagging (numeric) / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9423 
 
Nanouris64: EnsembleSelection (numeric) / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9486 
 
Nanouris65: RandomSubSpace (numeric) / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9399 
 
Nanouris66: RegressionByDiscretization / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9470 
 
Nanouris67: Bagging (numeric) / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9439 
 
Nanouris68: EnsembleSelection (numeric) / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9486 
 
Nanouris69: RandomSubSpace (numeric) / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9178 
 
Nanouris70: RegressionByDiscretization / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9352 
 
Nanouris71: PART / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9289 
 
Nanouris72: PART / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9289 
 
Nanouris73: PART / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9336 
 
Nanouris74: PART / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9186 
 
Nanouris75: AdaboostM1+J48 / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9470 
 
Nanouris76: AdaboostM1+J48graft / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9447 
 
Nanouris77: AdaboostM1+RandomForest / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9470 
 
Nanouris78: AdaboostM1+SimpleCart / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9462 
 
Nanouris79: MultiboostAB+J48 / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9431 
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Nanouris80: MultiboostAB+J48 graft / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9344 
 
Nanouris81: MultiboostAB+RandomForest / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9470 
 
Nanouris82: MultiboostAB+SimpleCart / όλες εκτός 38 και 34 / 0.9486 
 
Nanouris83: AdaboostM1+J48graft / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9447 
 
Nanouris84: MultiboostAB+J48graft / όλες εκτός 38, 34 και 3 / 0.9344 
 
Nanouris85: AdaboostM1+J48graft / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9447 
 
Nanouris86: MultiboostAB+J48graft / όλες εκτός 38, 34, 3 και 36 / 0.9344 
 
Nanouris87: AdaboostM1+J48graft / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9486 
 
Nanouris88: MultiboostAB+J48graft / όλες εκτός 38, 34, 3, 36, 7, 35 και 39 / 0.9526 


