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   Το σύνολο των δεδομένων που μας έχει δοθεί περιέχεται  σε 3 αρχεία με 
κατάληξη    .arff ,  με αριθμητικές  (numeric) τιμές για κάθε 
χαρακτηριστικό (attribute) :

1. train.arff 
   Δεδομένα εκπαίδευσης (training set)

•2528 υποδείγματα 
•39 χαρακτηριστικά (δυαδικά, ακέραια, πραγματικά) & ζητούμενο 
μεταβλητή στόχος (record label, good / bad)

2) quiz.arff
   Δεδομένα επαλήθευσης (quiz set)

•1265 υποδείγματα (instances)
•39 χαρακτηριστικά 

3) test.arff
   Δεδομένα εξέτασης (test set)

•1265 υποδείγματα (instances)

•39 χαρακτηριστικά 

Για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκε το open source software : 
    Weka 3.6.0  (Data Mining Software in Java)      
                        http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

   Αρχικά θα εξετάσουμε μέσα από οπτικούς ελέγχους αν κάποια 
χαρακτηριστικά δεν μας παρέχουν επιπλέον πληροφορία και μπορούμε να τα 
διαγράψουμε.
    Δημιουργώντας τα ιστογράμματα συχνοτήτων για κάθε χαρακτηριστικό 
παρατηρούμε ότι  μπορούμε να διαγράψουμε (χρησιμοποιώντας την εντολή 
Remove) το attribute 38 καθώς σε αυτό κάθε instance έχει τιμή ίση με 0.
Επίσης και η εφαρμογή του  φίλτρου:

filters → unsupervised → attribute → RemoveUseless

διαγράφει το attribute 38.

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


  

  

   

   Στο attribute 34 έχουμε 2527 instances με τιμή 0 και ένα instance με τιμή 1 
οπότε μπορούμε να το διαγράψουμε και αυτό.                         



   Στο attribute 36 έχουμε 2513 instances με τιμή 0 και 15 instances με τιμή 1 
αντίστοιχα, οπότε ίσως μπορούμε να διαγράψουμε και το attribute 36 αλλά  θα 
ήταν καλύτερα πρώτα να τρέξουμε κάποιους αλγόριθμους και να συγκρίνουμε 
τα ποσοστά επιτυχίας με ή χωρίς τη διαγραφή του πριν καταλήξουμε στην 
τελική απόφαση. 

 
  Επίσης έγινε η χρησιμοποίηση διαφόρων φίλτρων για την επιλογή των 
χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα από το tab Select attributes του Weka 
επιλέγοντας 

         Attribute Evaluator → CfsSubsetEVal 
         Search Method →GreedyStepwise

έχουμε ένα σύνολο με 11 attributes (6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36 ) 
από τα 39

ενώ επιλέγοντας

        Attribute Evaluator →WrapperSubsetEval
        Search Method→GeneticSearch 



παίρνουμε ένα σύνολο από μόνο 4 attributes (1, 19, 20, 27)

Τρέχοντας τον αλγόριθμο:

classifiers→ rules → M5Rules     με Cross validation 

για διάφορες επιλογές χαρακτηριστικών πήραμε υψηλό συντελεστή 
συσχέτισης και χαμηλό σφάλμα στην περίπτωση όπου έχουμε διαγράψει τα 
attributes (34, 36, 38) για το training set το οποίο είχαμε αποθηκεύσει ως 
train_numeric343638.arff:

=== Cross-validation ===
=== Summary ===

Correlation coefficient                     0.9058
Mean absolute error                        0.0651
Root mean squared error                0.1802
Relative absolute error                  17.9993 %
Root relative squared error           42.3605 %
Total Number of Instances        2528

   Στη συνέχεια έγινε η προσθήκη ενός νέου πλαστού χαρακτηριστικού 
'prediction' στο quiz set (για να είναι συμβατό με το training set) με τιμή ίση με 
0 σε όλα τα instances του και αποθηκεύτηκε ως quizextnded.arff και 
εφαρμόστηκε ο παραπάνω αλγόριθμος θέτοντας αυτή τη φορά ως supplied 
test set το  quizextnded.arff από όπου προέκυψαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

=== Evaluation on test set ===
=== Summary ===

Correlation coefficient                       0
Mean absolute error                          0.2718
Root mean squared error                   0.469
Relative absolute error                   114.7134 %
Root relative squared error            197.9197 %
Total Number of Instances         1265 

Ο αλγόριθμος αυτός έδωσε ποσοστό επιτυχίας 0.9423.

   Για να εφαρμοστούν κάποιοι αλγόριθμοι οι οποίοι απαιτούν η  μεταβλητή 
στόχος να είναι  nominal  χρειάστηκε η μετατροπή της στο train.arff και το 
quiz.arff από numeric σε nominal με το φίλτρο: 

filters → unsupervised → attribute → NumericToNominal  -R last

Στην περίπτωση  του quiz.arff  επειδή στο πλαστό χαρακτηριστικό 'prediction' 
που προστέθηκε κάθε τιμή είναι ίση με 0 για όλα τα instances  η εφαρμογή του 
παραπάνω φίλτρου δίνει: 



@relation quiz-weka.filters.unsupervised.attribute.Add-Nunnamed-
Clast-weka.filters.unsupervised.attribute.NumericToNominal-Rlast 

@attribute attr01 numeric 

@attribute attr02 numeric 

@attribute attr03 numeric 

.......................................

@attribute attr37 numeric 

@attribute attr38 numeric 

@attribute attr39 numeric 

@attribute output {0}        ←

το οποίο δημιουργεί ασυμβατότητα μεταξύ train set και quiz set έχοντας  ως 
supplied test το quiz.arff. Έτσι χρειάστηκε να επεξεργαστούμε το  quiz.arff 
ανοίγοντας το με έναν text editor και αλλάζοντας την γραμμή

@attribute output {0}

σε

@attribute output {0, 1}

το οποίο αποθηκεύτηκε  ως quizextended_nominal.arff

   Εφαρμόστηκαν συνολικά 84 αλγόριθμοι (από τους οποίους οι 15 ήταν  meta-
αλγόριθμοι) στους οποίους είχαν αφαιρεθεί είτε τα  attributes  (34, 36, 38) 
είτε τα attributes (34, 38).Aπό τα  success rate  που πήραμε αποφασίστηκε η 
μη διαγραφή του attribute 36 διότι π.χ.  ο αλγόριθμος: 

classifiers → trees → RandomForest 

με την διαγραφή των attributes (34,38) έδωσε ποσοστό 0,9494 ενώ με την 
διαγραφή των (34, 36, 38) έδωσε χαμηλότερη τιμή  0,9462.
Μετά την επιλογή να διαγραφούν τα attributes (34,38) και την μετατροπή της 
μεταβλητής στόχου σε nominal αποθηκεύτηκε το  quiz.arff  ως

 quizextended_nominal3438.arff



Από τους αλγόριθμους που δοκιμάστηκαν ο :

classifiers → meta → Bagging → LADTree 

έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας 0.9549 (δηλαδή 1208  σωστές 
προβλέψεις στις 1265) έχοντας ως suplied test το 
quizextended_nominal3438.arff
  
και πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2447               96.7959 % 
Incorrectly Classified Instances         81                  3.2041 % 
Kappa statistic                                    0.9105 
Mean absolute error                            0.0635 
Root mean squared error                    0.1617 
Relative absolute error                      17.5682 % 
Root relative squared error               38.0272 % 
Total Number of Instances            2528     

=== Detailed Accuracy By Class === 

                       TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                           0.983     0.082      0.975       0.983     0.979          0.991        0 
                           0.918     0.017      0.945       0.918     0.931          0.991        1 
Weighted Avg.    0.968     0.066      0.968       0.968     0.968          0.991 

=== Confusion Matrix === 

    a    b   <-- classified as 
 1897   32 |    a = 0 
    49  550 |    b = 1 

.

=== Evaluation on test set === 
=== Summary === 

Correctly Classified Instances         951               75.1779 % 
Incorrectly Classified Instances       314               24.8221 % 
Kappa statistic                                     0     
Mean absolute error                            0.2677 
Root mean squared error                    0.4646 
Relative absolute error                     112.8769 % 
Root relative squared error              195.8993 % 
Total Number of Instances             1265     



=== Detailed Accuracy By Class === 

                       TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                         0.752     0                 1           0.752     0.858            ?             0 
                         0            0.248          0           0            0                   ?             1 
Weighted Avg.  0.752     0                 1           0.752     0.858            0       

=== Confusion Matrix === 

   a   b   <-- classified as 
 951 314 |   a = 0 
   0   0     |   b = 1 

                                                       
Ο παραπάνω αλγόριθμος εφαρμόστηκε ξανά έχοντας ώς  supplied test set 
τώρα το  test set στο οποίο έγιναν οι εξής τροποποιήσεις ( προσθήκη ενός 
νέου πλαστού χαρακτηριστικού 'prediction' με τιμή ίση με 0 σε όλα τα 
instances του,  διαγραφή των attributes 34, 38  και  μετατροπή της 
μεταβλητής στόχου σε nominal )και αποθηκεύτηκε ως 
testextended_nominal3438.arff  
όπου προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα και πήραμε την τελική πρόβλεψη 
για τη μεταβλητή στόχο.

=== Evaluation on test set === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances         967               76.4427 % 

Incorrectly Classified Instances       298               23.5573 % 

Kappa statistic                                    0     

Mean absolute error                            0.2495 

Root mean squared error                    0.4443 

Relative absolute error                    105.1962 % 

Root relative squared error              187.3369 % 

Total Number of Instances             1265     

=== Detailed Accuracy By Class === 

                       TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                         0.764        0             1           0.764     0.866              ?           0 

                         0               0.236      0           0            0                     ?           1 

Weighted Avg.  0.764        0             1           0.764     0.866              0    



=== Confusion Matrix === 

   a   b   <-- classified as 

 967 298 |   a = 0 

   0     0   |   b = 1 


