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Περίληψη 

Η &αρούσα δι&λωµατική εργασία ασχολήθηκε µε την ανάλυση δεδοµένων 
&ιστωτικών καρτών µε τεχνικές κατηγοριο&οίησης. Πιο συγκεκριµένα ερεύνησε την 
ανά&τυξη ενός υ&οδείγµατος για την α&οδοχή ή όχι αιτήσεων για την έκδοση 
&ιστωτικών καρτών. Η τεχνική κατηγοριο&οίησης &ου χρησιµο&οιήθηκε είναι τα 
δένδρα α&όφασης. Τα ονόµατα των χαρακτηριστικών καθώς και οι τιµές τους έχουν 
αντικατασταθεί έτσι ώστε να &ροστατευτεί το α&όρρητο των ατόµων &ου έχουν 
κάνει τις αιτήσεις. Όλα τα &αρα&άνω υλο&οιούνται αφού γίνει µια &ρώτη εισαγωγή 
στο &ως λειτουργούν και στο &ως κατασκευάζονται τέτοιου είδους  µοντέλα. 

 

 

 

 

Abstract 

The present project examines the data analysis of credit cards with classification 
methods. More specifically, it makes research on the development of an example of 
approval or not of application for issue of a credit card. The technique of 
classification which is used is the decision trees. The names of the attributes as well 
as their contents have been replaced so that the confidentiality of the applicants can 
be protected. All of the above-mentioned analyzed after the first introduction into 
how such a model is constructed and how it works. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Data mining, δέντρα α&οφάσεων, κατηγοριο&οίηση, WEKA, C-Tree 
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Εισαγωγή 

Πρόσφατα, ο ανταγωνισµός στην αγορά των &ιστωτικών αγαθών έχει γίνει &ολύ 

αυστηρός. Με την ραγδαία ανά&τυξη της βιοµηχανίας &ίστωσης, άρχισαν να 

χρησιµο&οιούνται ευρέως µοντέλα βαθµολόγησης για την εκτίµηση του αντιτίµου 

&ίστωσης (Thomas, 2000). Στις δύο τελευταίες δεκαετίες, αρκετές &οσοτικές µέθοδοι 

έχουν ανα&τυχθεί για την α&όφαση του αντιτίµου &ίστωσης. Το µοντέλο 

βαθµολόγησης &ίστωσης έχει ανα&τυχθεί για να κατηγοριο&οιήσει υ&οψήφιους είτε 

ως α&οδεκτούς είτε ως µη α&οδεκτούς, µε &ροσοχή στα &ροσω&ικά δεδοµένα ό&ως 

ηλικία, εισόδηµα και οικογενειακή κατάσταση. Οι διαχειριστές &ιστώσεων έχουν να 

αντιµετω&ίσουν το &ρόβληµα του να αυξήσουν τον &ιστωτικό όγκο χωρίς όµως να 

αυξήσουν τον κίνδυνο &ίστωσης. Ε&οµένως &ρέ&ει να ανα&τυχθούν νέες τεχνικές 

για να βοηθήσουν στην ακριβή &ρόβλεψη της &ίστωσης. Το οφέλη της 

βαθµολόγησης &εριλαµβάνουν την µείωση κόστους &ιστωτικής ανάλυσης &ου 

ε&ιτρέ&ει τις γρηγορότερες α&οφάσεις, την &ιο στενή &αρακολούθηση των 

υ&αρχόντων α&ολογισµών και την µεγαλύτερη &ροτεραιότητα στην διακίνηση 

&ιστώσεων (Brill, 1998).  

Στον τοµέα της &ίστωσης και των τρα&εζών, έχουν δηµοσιευθεί αρκετά άρθρα, τα 

ο&οία βοηθούν στην αυτοµατο&οίηση της διαδικασίας έγκρισης δανείων, καρτών, 

στην ανά&τυξη των αγορών και στην ανίχνευση της α&άτης. Οι &ιστωτές δέχονται 

την &ιστωτική αίτηση υ&ό τον όρο ότι ο υ&οψήφιος αναµένεται να ξε&ληρώσει την 

οικονοµική υ&οχρέωση. Οι &ιστωτές κατασκευάζουν τους κανόνες 

κατηγοριο&οίησης (βαθµολόγηση &ιστωτικών µοντέλων) βασισµένα σε δεδοµένα 

α&ό &ροηγούµενους α&οδεκτούς και µη α&οδεκτούς υ&οψηφίους. Με αρκετά 

µεγάλα χαρτοφυλάκια δανείου, ακόµα και µια µικρή βελτίωση στην ακρίβεια 

&ιστωτικής βαθµολόγησης µ&ορεί να µειώσει τον κίνδυνο των &ιστωτών το ο&οίο 

µεταφράζεται στη µελλοντική α&οταµίευση. 

Οι καινούριες τεχνικές data mining, οι ο&οίες έχουν συµβάλει σηµαντικά στην 

ε&ιστήµη των υ&ολογιστών (Chen & Liu, 2004), µ&ορούν να υιοθετηθούν για την 

κατασκευή µοντέλων βαθµολόγησης &ιστωτών. Οι ε&αγγελµατίες και οι ερευνητές 

έχουν ανα&τύξει µια &ληθώρα α&ό &αραδοσιακά στατιστικά µοντέλα και τεχνικές 

data mining για την βαθµολόγηση υ&οψηφίων για &ίστωση, συµ&εριλαµβανοµένου 
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µοντέλα γραµµικής διακρίνουσας (Reichert, Cho, & Wagner, 1983), λογιστικά 

µοντέλα &αλινδρόµισης (Henley, 1995), µοντέλο κοντινότερου γείτονα k-nearest 

(Henley & Hand, 1996), µοντέλα δέντρων α&οφάσεων (Davis, Edelman, & 

Gammerman, 1992), µοντέλα νευρωνικών δικτύων (Desai, Crook, & Overstreet, 

1996; Malhotra & Malhotra, 2002; West, 2000), και µοντέλα γενετικού 

&ρογραµµατισµού (Ong, Huang, & Tzeng, 2005).  

Στην έρευνα &ου ακολουθεί ε&ιλέξαµε το µοντέλο κατηγοριο&οίησης µε δέντρα 

α&οφάσεων. Για την &ροστασία &ροσω&ικών δεδοµένων, τα δεδοµένα &ου λάβαµε 

α&ό την &ηγή Asuncion, A. & Newman, D.J. (2007). UCI Machine Learning 

Repository. Irvine, CA: University of California, School of Information and 

Computer Science, ήταν κωδικο&οιηµένα έτσι ώστε να µη υ&ο&έσουµε σε σφάλµα 

µεροληψίας. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

1.  Data mining 

Σήµερα οι βάσεις δεδοµένων α&οθηκεύουν στοιχεία µεγέθους terabytes. Μέσα σε 

αυτό το χαοτικό &λήθος των δεδοµένων κρύβεται &ολύ σηµαντική &ληροφορία. 

Όταν είναι όµως τόσο &ολλά τα δέντρα, &ως µ&ορούµε να σχηµατίσουµε σηµαντικά 

συµ&εράσµατα για το δάσος; 

Η νεότερη α&άντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι το data mining, το ο&οίο 

χρησιµο&οιείται για να αυξήσει το κέρδος, αλλά και να µειώσει το κόστος. Οι 

&ροο&τικές για το µέλλον είναι τεράστιες. Καινοτόµες &αγκόσµιες ε&ιχειρήσεις ήδη 

χρησιµο&οιούν το data mining για να &ροσεγγίσουν µεγαλύτερης αξίας &ελάτες, 

για να ανακατασκευάσουν το &ροϊόν τους, για να αυξήσουν τις &ωλήσεις και να 

ελαχιστο&οιήσουν τη ζηµία λόγω λάθους ή κατάχρησης.  

Το data mining είναι µια διαδικασία &ου χρησιµο&οιεί &ληθώρα α&ό εργαλεία 

ανάλυσης δεδοµένων για να ανακαλύψει &ρότυ&α και σχέσεις σε δεδοµένα &ου θα 

µ&ορέσουν να χρησιµο&οιηθούν για να κάνουν έγκυρες &ροβλέψεις. 

Το &ρώτο και α&λό αναλυτικό βήµα στο data mining είναι η &εριγραφή των 

δεδοµένων- η &ερίληψη των στατιστικών χαρακτηριστικών, γραφική α&εικόνιση 

χρησιµο&οιώντας διαγράµµατα και γραφήµατα, και ο έλεγχος για &ιθανές 

συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών. Για να δώσουµε έµφαση στον τοµέα της 

διαδικασίας του data mining, η συλλογή, η εξερεύνηση και η ε&ιλογή των σωστών 

δεδοµένων έχουν σηµαντικό ρόλο.  

Η &εριγραφή µόνο των δεδοµένων δεν µ&ορεί να &ροσφέρει ένα &λάνο δράσης. Θα 

&ρέ&ει να φτιαχτεί ένα µοντέλο &ρόβλεψης βασισµένο σε &ρότυ&α καθορισµένα 

α&ό γνωστά α&οτελέσµατα, στη συνέχεια να γίνει έλεγχος του µοντέλου των 

α&οτελεσµάτων έξω α&ό το γνήσιο δείγµα. Ένα καλό µοντέλο δεν θα &ρέ&ει να 

µ&ερδευτεί µε την &ραγµατικότητα, αλλά µ&ορεί να είναι ένας χρήσιµος οδηγός για 

να κατανοήσουµε την διαδικασία. 
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Το τελευταίο βήµα είναι η ε&αλήθευση του µοντέλου. Για &αράδειγµα, για ένα 

&λήθος δεδοµένων α&ό &ελάτες &ου έχουν ήδη αντα&οκριθεί στην συγκεκριµένη 

&ροσφορά, µ&ορούµε να κατασκευάσουµε το µοντέλο &ρόβλεψης µε τους &ιθανούς 

&ελάτες &ου θα αντα&οκριθούν στην ίδια &ροσφορά.  

 

1.1  Τι είναι το data mining 

Το data mining αναφέρεται στην διαδικασία της ανακάλυψης ενδιαφέρον 

&ροτύ&ων στα δεδοµένα, τα ο&οία δεν ήταν φανερά µε την εικόνα των δεδοµένων 

(Witten & Frank, 2005, σελ. xxiii). Το ενδιαφέρον &ρότυ&ο µ&ορεί να 

χρησιµο&οιηθεί για να µας δείξει κάτι καινούριο και για να κάνει &ροβλέψεις. Η 

διαδικασία του data mining χωρίζεται σε αρκετά βήµατα συµ&εριλαµβανοµένου 

της ε&ιλογής δεδοµένων, της &ροετοιµασίας δεδοµένων, της εφαρµογής των 

αλγορίθµων, και τέλος την ερµηνεία και την α&οτίµηση των α&οτελεσµάτων. 

Μερικές φορές ο όρος data mining αναφέρεται στα βήµατα κατά τα ο&οία 

εφαρµόζονται οι αλγόριθµοι. Αυτό έχει δηµιουργήσει µια σύγχυση στην 

βιβλιογραφία. Πιο συχνά ο όρος χρησιµο&οιείται για να αναφερθεί σε όλη τη 

διαδικασία της αναζήτησης και χρήσης ενδιαφέρον µοτίβων στα δεδοµένα (Benoît, 

2002). 

Οι τεχνικές του data mining &ρωτοεφαρµόστηκαν σε βάσεις δεδοµένων. Ένας 

εγκυρότερος όρος για αυτήν την διεργασία είναι το KDD (Knowledge Discovery in 

Databases). O Benoît (2002) &ροσφέρει αυτόν τον ορισµό του KDD (ό&ου 

αναφέρεται σ’ αυτό ως data mining): 

Το data mining είναι µια &ολυε&ί&εδη διαδικασία εξαγωγής α&ρόβλε&της γνώσης 

α&ό µεγάλες βάσεις, και εφαρµογής του α&οτελέσµατος στην στήριξη µιας 

α&όφασης. Τα εργαλεία data mining ανακαλύ&τουν µοτίβα α&ό τα δεδοµένα και 

εξάγουν συσχετίσεις και κανόνες α&ό αυτά. Η εξαγώγιµη &ληροφορία µ&ορεί στην 

συνέχεια να εφαρµοστεί σε µοντέλα &ρόβλεψης ή κατηγοριο&οίησης, 

ανακαλύ&τοντας συσχετίσεις στα στιγµιότυ&α των δεδοµένων ή ανάµεσα στις 

βάσεις δεδοµένων. Αυτά τα µοτίβα και οι κανόνες µ&ορούν στην συνέχεια να 

οδηγήσουν στην λήψη µιας α&όφασης και στην &ρόβλεψη των ενεργειών αυτών. 
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Σήµερα το data mining αναφέρεται συνήθως στην διαδικασία &ου &εριγράφεται 

α&ό τον Benoît (2002) χωρίς όµως &εριορισµούς στην βάση. Είναι ένα 

&ολυ&ειθαρχηµένο &εδίο σχεδίασης εργασίας α&ό &εριοχές ό&ου 

συµ&εριλαµβάνονται τεχνολογία βάσεων δεδοµένων, τεχνητή νοηµοσύνη, 

µηχανική µάθηση, νευρωνικά δίκτυα, στατιστική, &ρότυ&α αναγνώρισης, 

συστήµατα διαχείρισης γνώσης, α&όκτηση γνώσης, ανάκτηση &ληροφορίας, 

υ&ολογιστές υψηλών ε&ιδόσεων και ο&τικο&οίηση των δεδοµένων. (Han & Kamber, 

2001, σελ. xix). 

Οι τεχνικές data mining µ&ορούν να εφαρµοστούν σε µια &ληθώρα α&ό θησαυρούς 

δεδοµένων συµ&εριλαµβανοµένου και βάσεις δεδοµένων, data warehouse, χωρικά 

δεδοµένα, δεδοµένα &ολυµέσων, δεδοµένα βασισµένα στο ∆ιαδίκτυο, &ερί&λοκα 

αντικείµενα. Ένας &ιο κατάλληλος όρος για να &εριγραφεί όλη η διαδικασία θα 

ήταν knowledge discovery (ανακάλυψη γνώσης), αλλά δυστυχώς έχει ε&ικρατήσει ο 

όρος data mining (Andrássoyá & Paralič, 1999). 

 

1.2  Ιστορική εξέλιξη του Data Mining 

Η σχεδίαση τεχνικών σηµερινού data mining χρονολογούνται γύρω στην δεκαετία 

του 1950, όταν η δουλειά των µαθηµατικών, ε&ιστηµόνων λογικής, και ε&ιστηµόνων 

υ&ολογιστών συνδυάστηκαν για να δηµιουργήσουν τον κλάδο της τεχνητής 

νοηµοσύνης (Artificial intelligence- AI) και την µηχανική εκµάθηση (Buchanan, 

2006). 

Κατά την δεκαετία του 1960, η τεχνητή νοηµοσύνη και ο κλάδος της στατιστικής 

εφάρµοσαν νέους αλγόριθµους ό&ως η ανάλυση &αλινδρόµησης, ο υ&ολογισµός της 

µέγιστης &ιθανότητας, τα νευρωνικά δίκτυα, η µείωση της α&όκλισης, και γραµµικά 

µοντέλα κατηγοριο&οίησης (Dunham, 2003, σελ. 13). Ο όρος data mining 

&ρωτοχρησιµο&οιήθηκε αυτήν την δεκαετία, αλλά χρησιµο&οιήθηκε κυρίως 

υ&οτιµητικά για να &εριγράψει την &ρακτική ε&εξεργασία των δεδοµένων µε σκο&ό 

την αναζήτηση &ροτύ&ων, η ο&οία δεν είχε στατιστική σηµαντικότητα (Fayyad, et 

al., 1996, σελ. 40).  
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Ε&ίσης στα έτη της δεκαετίας του 1960, το &εδίο της ανάκτησης &ληροφορίας 

συνείσφερε στις τεχνικές συσταδο&οίησης και σε &αρόµοια µέτρα. Αυτήν την 

&ερίοδο οι τεχνικές αυτές εφαρµόστηκαν σε κείµενα, αλλά χρησιµο&οιήθηκαν 

αργότερα µε το data mining σε βάσεις δεδοµένων και σε άλλες µεγάλες &ηγές 

δεδοµένων (Dunham, 2003, σελ. 13). Τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων εστιάζουν 

στα ερωτήµατα και στην ε&εξεργασία δοσοληψίας δοµηµένων δεδοµένων, ό&ου η 

ανάκτηση &ληροφορίας σχετίζεται µε τον οργανισµό και την ανάκτηση 

&ληροφορίας α&ό µεγάλο αριθµό εγγράφων κειµένου (Han & Kamber, 2001, σελ. 

428). Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η ανάκτηση &ληροφορίας και τα συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων εφαρµόζονταν &αράλληλα. 

Το 1971, ο Gerard Salton δηµοσιο&οίησε την καινοτόµα δουλειά του στο SMART 

Information Retrieval System. Αυτό αντι&ροσώ&ευε µια νέα &ροσέγγιση στην 

ανάκτηση &ληροφορίας η ο&οία χρησιµο&οιούσε το µοντέλο αλγεβρικού 

διανύσµατος (VSM). Το µοντέλο VSM θα α&οδειχθεί ότι είναι το κλειδί για το data 

mining (Dunham, 2003, σελ. 13). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο όρος Ανακάλυψη Γνώσης σε βάσεις δεδοµένων 

(KDD) χρησιµο&οιήθηκε για &ρώτη φορά και δηµιουργήθηκε το &ρώτο εργαστήριο 

KDD (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996, σελ. 40). Το µεγάλο µέγεθος των 

διαθέσιµων δεδοµένων δηµιούργησε την ανάγκη για νέες τεχνικές για την 

διαχείριση αυτής της &ληροφορίας &ου ήταν κρυµµένη σε τεράστιες βάσεις 

δεδοµένων. Παράλληλα µε την ανά&τυξη των α&οθηκών δεδοµένων βρέθηκαν στο 

&ροσκήνιο οι βάσεις δεδοµένων OLAP, τα συστήµατα στήριξης α&οφάσεων, ο 

µετασχηµατισµός δεδοµένων, και αλγόριθµοι κανόνων συσχέτισης (Dunham, 2003, 

σελ. 13, 35-39; Han & Kamber, 2001, σελ. 3). 

Κατά τη δεκαετία 1990, το data mining εξελίχθηκε α&ό µια ενδιαφέρον τεχνολογία 

σε µία &ρότυ&η &ρακτική α&ό τις εταιρείες. Αυτό ε&ιτέυχθη ε&ειδή µειώθηκε το 

κόστος της α&οθήκευσης σε δίσκο στον υ&ολογιστή, το κόστος ε&εξεργασίας 

ανέβηκε, και τα &λεονεκτήµατα του data mining έγινα &ιο έκδηλα. Οι ε&ιχειρήσεις 

ξεκίνησαν να χρησιµο&οιούν data mining για να µ&ορούν να διευθύνουν όλες τις 

φάσεις του κύκλου ζωής &ελάτη, συµ&εριλαµβανοµένου την &ροσ&άθεια α&όκτησης 

νέων &ελατών, την αύξηση εσόδων α&ό τους υ&άρχον &ελάτες, και την διατήρηση 

καλών &ελατών (Two Crows, 1999, σελ. 5). 
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Το data mining χρησιµο&οιείται σε διάφορες ε&ιχειρήσεις και τοµείς 

συµ&εριλαµβανοµένου λιανικό εµ&όριο, φαρµακοβιοµηχανίες, τηλε&ικοινωνίες, 

ιατρική, ε&ιστήµη, οικονοµικά, εµ&όριο, εταιρείες βασισµένες στο ∆ιαδίκτυο, και 

κυβερνήσεις (Fayyad, et al., 1996).  

Το web mining είναι µια &εριοχή µε &ολύ έρευνα και δραστηριότητες ανά&τυξης. 

Υ&άρχουν &ολλοί &αράγοντες &ου οδηγούν αυτές τις δραστηριότητες, ό&ου 

συµ&εριλαµβάνονται εταιρείες online οι ο&οίες ε&ιθυµούν να µάθουν &ερισσότερα 

για τους &ελάτες και τους &ιθανούς αγοραστές, έργα κυβερνήσεων &ου έχουν να 

κάνουν µε τροµοκράτες και τη βελτιστο&οίηση των υ&ηρεσιών, και η ανάγκη του 

χρήστη για φιλτραρισµένη &ληροφορία. 

 

1.3  Θεωρητική ανασκό$ηση 

Το data miming είναι ένας ασαφής όρος ο ο&οίος χρησιµο&οιήθηκε για την 

ανακάλυψη χρήσιµων &ληροφοριών α&ό &λήθος δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, ο 

όρος αναφέρεται στην εφαρµογή συγκεκριµένων αλγόριθµων σε µία διεργασία η 

ο&οία χρησιµο&οιείται για να θέσει κανόνες σε ένα &λήθος α&ό ε&ιστηµονικούς 

κλάδους, συµ&εριλαµβανοµένου στατιστική, τεχνητή νοηµοσύνη, µηχανές 

εκµάθησης, ε&ιστήµη βάσεων δεδοµένων, και διαχείριση &ληροφορίας (Han & 

Kamber, 2001). 

Οι αλγόριθµοι data mining αξιο&οιούνται στο στάδιο της εξόρυξης &ληροφορίας, 

της εξόρυξης γνώσης, της ανακάλυψης &ροσανατολισµένων δεδοµένων, και της 

&αραγωγικής εκµάθησης (Dunham, 2003). Οι τεχνικές του data mining µ&ορούν να 

εφαρµοστούν σε µεγάλο εύρος τύ&ων δεδοµένων συµ&εριλαµβανοµένου βάσεις 

δεδοµένων, κείµενα, χωρικά δεδοµένα, χρονικά δεδοµένα, εικόνες, και άλλα 

&ερί&λοκα δεδοµένα (Frawley, Piatetsky-Shapiro, & Matheus, 1991; Hearst, 1999; 

Roddick & Spiliopoulou, 1999; Zaïane, O.R., Han, J., Li, Z., & Hou, J, 1998). 

Κά&οια &εδία εφαρµογής έχουν συµφωνήσει ένα κοινό όνοµα ό&ως KDD 

(knowledge discovery in databases), εξόρυξη κειµένου και εξόρυξη Web.   Οι 

&ερισσότερες α&ό αυτές τις ερµηνείες χρησιµο&οιούν το ίδιο βασικό σύνολο 

εργαλείων και ακολουθούν την ίδια βασική διεργασία και α&οδίδουν το ίδιο 
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α&οτέλεσµα– χρήσιµη γνώση η ο&οία δεν ήταν φανερή α&ό το αρχικό σύνολο 

δεδοµένων (Benoît, 2002; Han & Kamber, 2001,Fayyed, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 

1996). 

Η υ&οκειµενική αξία του data mining έγκειται στο γεγονός ότι υ&άρχουν κρυµµένα 

αλλά χρήσιµα &ρότυ&α ανάµεσα στα δεδοµένα και αυτά τα &ρότυ&α µ&ορούν να 

χρησιµο&οιηθούν για την εξαγωγή κανόνων &ου ε&ιτρέ&ουν την &ρόβλεψη 

µελλοντικών α&οτελεσµάτων (GAO, 2004, σελ. 4). 

Το data mining ως µέθοδος έχει ανα&τυχθεί για την ανθρώ&ινη ανάγκη να βγει 

κά&οιο νόηµα ανάµεσα στην &ληθώρα των δεδοµένων &ου µας &ερικλείουν. 

Σύµφωνα µε τον Per Dunham (2003), τα δεδοµένα δι&λασιάζονται κάθε χρόνο ενώ 

το &λήθος των χρήσιµων &ληροφοριών &ου είναι διαθέσιµα σε µας µειώνεται (σελ. 

xi). Ο στόχος του data mining είναι να διακρίνει και να κάνει χρήση των χρυσών 

ψηγµάτων (Han & Kamber, 2001, σελ. 4) &ου διαχέονται στην &ληθώρα των 

δεδοµένων. 

Πριν το 1960 και την αφετηρία της εξέλιξης των υ&ολογιστών, ένας αναλυτής 

δεδοµένων ήταν ένα άτοµο µε εξειδικευµένη γνώση και εξάσκηση στην στατιστική. 

Η δουλειά του ήταν να ξεδιαλέγει τις γραµµές των δεδοµένων και να βρίσκει 

&ρότυ&α, να κάνει υ&ολογισµούς και να εξάγει ενδιαφέρον &ληροφορίες τις ο&οίες 

θα µεταφέρει µετά µέσω γρα&τών αναφορών, γραφηµάτων και διαγραµµάτων. 

Σήµερα όµως, η δουλειά είναι &ολύ &ερί&λοκη για έναν µόνο ειδικό (Fayyad, et al., 

1996, σελ. 37). Η &ληροφορία κατανέµεται σε &ολλα&λές &λατφόρµες και 

α&οθηκεύεται σε ένα µεγάλο εύρος µορφών, ορισµένες α&ό τις ο&οίες είναι 

δοµηµένες και άλλες όχι. Οι θησαυροί των δεδοµένων είναι συχνά µη 

ολοκληρωµένες. Κά&οιες φορές τα δεδοµένα είναι συνεχή και κά&οιες άλλες 

διακριτά. Πάντα όµως το &λήθος των δεδοµένων &ου &ρέ&ει να αναλυθεί είναι 

τεράστιο. 

Το KDD &εριλαµβάνει την αναζήτηση σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων, αλλά διαφέρει 

α&ό την εκτέλεση ερωτηµάτων και αντί αυτού αναζητά αφανή &ρότυ&α στα 

δεδοµένα. Σύµφωνα µε τον Per Benoît (2002), τα ερωτήµατα των βάσεων δεδοµένων 

α&αντούν στην ερώτηση «Ποια εταιρεία έχει κέρδος στην &ερσινή χρονιά &άνω α&ό 
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$100,00;» (σελ. 270) ενώ το data mining α&αντάει στην ερώτηση «Ποια εταιρεία είναι 

&ιθανό να έχει κέρδος &άνω α&ό $100,00 την ε&όµενη χρονιά και γιατί;» (σελ. 270). 

Όλες οι µορφές του data mining λειτουργούν µε το αξίωµα ότι µ&ορούµε να 

µάθουµε κάτι καινούριο α&ό τα δεδοµένα εφαρµόζοντας συγκεκριµένους 

αλγορίθµους σε αυτά για να βρεθούν &ρότυ&α και να δηµιουργηθούν µοντέλα, τα 

ο&οία έ&ειτα τα χρησιµο&οιούµε για να κάνουµε &ροβλέψεις, ή να βρούµε νέες 

συσχετίσεις δεδοµένων (Benoît, 2002; Fayyad, et al., 1996; Hearst, 2003). 

Ένα ε&ι&λέον σηµαντικό &λεονέκτηµα του data mining είναι η &αρουσίαση των 

&ροτύ&ων µε έναν κατανοητό τρό&ο. Το τελευταίο βήµα της διαδικασίας KDD είναι 

η &αρουσίαση και η ερµηνεία. Μόλις &ροσδιοριστούν τα &ρότυ&α, θα &ρέ&ει να 

µεταφερθούν στον τελικό χρήστη σε µορφή &ου θα του ε&ιτρέ&ει να τα 

χρησιµο&οιήσει και να υ&άρχει ανάδραση µε το σύστηµα. ∆ιαγράµµατα &ίτας, 

δέντρα α&οφάσεων, κύβοι δεδοµένων και σενάρια ιεραρχιών είναι τα &ιο κοινά 

σενάρια &ου χρησιµο&οιούνται συνήθως ως εργαλεία &αρουσίασης &ου καλύ&τουν 

α&οτελεσµατικά τα ανακαλυφθέντα &ρότυ&α σε ένα µεγάλο &λήθος χρηστών (Han 

& Kamber, 2001, pσελ. 157-158). 

 

1.4  Στρατηγικές data mining 

Οι στρατηγικές του data mining µ&ορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες, 

στην καθοδηγούµενη και στη µη καθοδηγούµενη εκµάθηση. Η καθοδηγούµενη 

εκµάθηση δηµιουργεί µοντέλα χρησιµο&οιώντας χαρακτηριστικά εισόδου για να 

&ροβλέψει τις τιµές των χαρακτηριστικών εξόδου. Πολλοί αλγόριθµοι 

καθοδηγούµενης εκµάθησης ε&ιτρέ&ουν µόνο ένα χαρακτηριστικό εξόδου. Άλλα 

εργαλεία καθοδηγούµενης εκµάθησης µας ε&ιτρέ&ουν να καθορίσουµε ένα ή 

&ερισσότερα χαρακτηριστικά εξόδου. Τα χαρακτηριστικά εξόδου ονοµάζονται 

αλλιώς εξαρτηµένες µεταβλητές, ε&ειδή το α&οτέλεσµα τους εξαρτάται α&ό τις τιµές 

εισόδου. Τα χαρακτηριστικά εισόδου ονοµάζονται και ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Όταν έχουµε µη καθοδηγούµενη εκµάθηση, δεν υ&άρχει χαρακτηριστικό εξόδου. 

Κατά συνέ&εια, όλα τα χαρακτηριστικά &ου χρησιµο&οιούνται για να 

δηµιουργηθούν µοντέλα είναι ανεξάρτητες µεταβλητές. 
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Σχήµα 1.1: Ιεραρχία στρατηγικών data mining 

 

Πηγή: Larose, Daniel T.(2005), Discovering knowledge in data : an introduction to data 

mining, Wiley-Interscience 

 

Καθοδηγούµενη Εκµάθηση 

Οι στρατηγικές της καθοδηγούµενης εκµάθησης µ&ορούν να χωριστούν &εραιτέρω 

ανάλογα µε το αν οι µεταβλητές εξόδου είναι αριθµητικές ή κατηγορικές, καθώς και 

µε το αν το µοντέλο έχει σχεδιαστεί για να εξακριβώσει µια υ&άρχουσα κατάσταση 

ή να &ροβλέψει ένα α&οτέλεσµα εξόδου.  

1.4.1 ΚατηγοριοMοίηση (classification) 

Η κατηγοριο&οίηση είναι &ιθανό η &ιο κατανοητή α&ό όλες τις στρατηγικές data 

mining. Βάσει αυτής της τεχνικής, κάθε στιγµιότυ&ο αντιστοιχίζεται σε µία α&ό τις 

&ροκαθορισµένες κατηγορίες ή κλάσεις. Οι αλγόριθµοι κατηγοριο&οίησης α&αιτούν 

τον καθορισµό κατηγοριών (κλάσεων) βάσει των τιµών &ου έχουν κά&οια 

χαρακτηριστικά και εφαρµόζονται σε κατηγορικά δεδοµένα. Οι αλγόριθµοι αυτοί 

έχουν µια εξαρτηµένη µεταβλητή, οι τιµές της ο&οίας είναι διακριτές και ορισµένες 

και αναζητούν τον καθορισµό µιας τρέχουσας και όχι µελλοντικής συµ&εριφοράς. 

(Dunham, 2003) 

Η κατηγοριο&οίηση έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά: 
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1. Η γνώση είναι καθοδηγούµενη 

2. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι κατηγορική 

3. ∆ίνει έµφαση στο να δηµιουργεί µοντέλα ικανά να µ&ορούν να 

&ροσθέτουν νέα στιγµιότυ&α σε ένα α&ό τα σύνολα των καλά 

χωρισµένων κλάσεων. 

Τα δεδοµένα εισόδου για &ροβλήµατα κατηγοριο&οίησης είναι ένα &λήθος α&ό 

εγγραφές. Κάθε εγγραφή, &ου καλείται ε&ίσης και στιγµιότυ&ο ή χαρακτηριστικό, 

α&εικονίζεται α&ό µία &λειάδα (x, y), ό&ου x είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών 

και y είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, &ου ονοµάζεται ετικέτα κλάσης ή 

χαρακτηριστικό εξόδου. Η &λειάδα των x χαρακτηριστικών µ&ορεί να έχουν τιµές 

διακριτές ή και συνεχόµενες, ενώ η ετικέτα κλάσης &ρέ&ει να έχει µόνο κατηγορικές 

διακριτές τιµές.  

Η κατηγοριο&οίηση είναι µια διαδικασία δηµιουργίας µιας συνάρτησης f η ο&οία 

αντιστοιχεί κάθε σύνολο των χαρακτηριστικών x σε µία τιµή της κλάσης y. Η 

συνάρτηση αυτή ονοµάζεται αλλιώς µοντέλο κατηγοριο&οίησης. Ένα µοντέλο 

κατηγοριο&οίησης είναι &ολύ χρήσιµο για τους &αρακάτω λόγους: 

Περιγραφική µοντελο&οίηση. Ένα µοντέλο κατηγοριο&οίησης µ&ορεί να 

χρησιµο&οιηθεί ως ε&εξηγηµατικό εργαλείο για τη διάκριση µεταξύ αντικειµένων 

διαφορετικής κλάσης. Παραδείγµατα: 

• Προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά &ου διαφορο&οιούν τα άτοµα &ου 

&άσχουν α&ό καρδιακή &ροσβολή α&ό εκείνα &ου είναι υγιή. 

• Ανέ&τυξε το &ροφίλ του “ε&ιτυχηµένου” ατόµου. 

• Κατηγοριο&οίησε το ρίσκο για ένα άτοµο &ου είναι υ&οψήφιο για 

δάνειο. 

• Ανέ&τυξε το &ροφίλ &ου διαφορο&οιεί τους άντρες α&ό τις γυναίκες 

ως θύµατα χτυ&ηµάτων 

Μοντέλο &ρόβλεψης. Ένα µοντέλο κατηγοριο&οίησης µ&ορεί να χρησιµο&οιηθεί 

ε&ίσης και για την &ρόβλεψη της κλάσης ενός άγνωστου στιγµιότυ&ου. 

Παραδείγµατα: 
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• Προσδιόρισε αν η α&όκτηση &ιστωτικής κάρτας ενός ατόµου είναι 

ριψοκίνδυνη 

• Προσδιόρισε την &ιθανή &άθηση ενός ασθενή. 

 

Οι τεχνικές κατηγοριο&οίησης είναι καταλληλότερες για να &ροβλέ&ουν ή να 

&εριγράφουν δεδοµένα µε δυαδικές ή κατηγορικές τιµές στα δεδοµένα. Είναι 

λιγότερο α&οτελεσµατικοί για συνεχή τιµές στα δεδοµένα, ό&ου για να εφαρµοστεί 

το µοντέλο θα &ρέ&ει να γίνει διαχωρισµός των τιµών σε ένα συγκεκριµένο &λήθος 

κατηγοριών.  

Η τεχνική κατηγοριο&οίησης είναι µια συστηµατική &ροσέγγιση για τη δηµιουργία 

των µοντέλων α&ό τα δεδοµένα εισόδου. Τέτοια &αραδείγµατα είναι δέντρα 

α&οφάσεων, κατηγοριο&οιητές βασισµένοι σε κανόνες, νευρωνικά δίκτυα, 

µηχανισµοί υ&οστήριξης διανύσµατος (support vector machines) και 

κατηγοριο&οιητές naïve Bayes. Κάθε τεχνική εφαρµόζει έναν αλγόριθµο για να 

&ροσδιορίσει ένα µοντέλο &ου εφαρµόζει καλύτερα στη σχέση µεταξύ δεδοµένων 

εισόδου και δεδοµένων κλάσης. Το µοντέλο &ου θα δηµιουργηθεί α&ό τον 

αλγόριθµο εκµάθησης θα &ρέ&ει ε&ίσης να ταιριάζει τα δεδοµένα εισόδου και να 

&ροβλέ&ει σωστά την έξοδο και για εγγραφές οι ο&οίες δεν χρησιµο&οιήθηκαν στην 

κατασκευή του µοντέλου. Ε&οµένως ο στόχος ενός τέτοιου αλγορίθµου είναι το να 

δηµιουργεί µοντέλα µε ικανότητα γενίκευσης, &.χ., µοντέλα &ου &ροβλέ&ουν την 

έξοδο για άγνωστη &ρος το µοντέλο εγγραφή. 

Η Εικόνα 1.2 δείχνει µια γενική &ροσέγγιση για την ε&ίλυση &ροβληµάτων 

κατηγοριο&οίησης. Πρώτα &ρέ&ει να εφοδιαστούν τα δεδοµένα εκ&αίδευσης &ου 

&εριλαµβάνουν εγγραφές &ου οι κλάσεις τους είναι γνωστές, Το σύνολο αυτών των 

δεδοµένων χρησιµο&οιείται για να δηµιουργηθεί το µοντέλο κατηγοριο&οίησης, το 

ο&οίο στη συνέχεια εφαρµόζεται στο σύνολο των δεδοµένων εκ&αίδευσης, το ο&οίο 

&εριλαµβάνει εγγραφές µε άγνωστες τιµές κλάσης.  
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Σχήµα 1.2 : ∆ιαδικασία ΚατηγοριοMοίησης 

 

Η αξιολόγηση εκτέλεσης του µοντέλου κατηγοριο&οίησης βασίζεται στον αριθµό 

των εγγραφών των δεδοµένων ελέγχου &ου &ροβλέ&ονται σωστά ή όχι α&ό το 

µοντέλο. Αυτός ο αριθµός το&οθετείται σε έναν &ίνακα, γνωστό ως confusion matrix 

Ο Πίνακας 1.1 εφαρµόζεται για &ροβλήµατα µε δυαδικά δεδοµένα εξόδου. Κάθε 

στιγµιότυ&ο fij στον &ίνακα δείχνει τον αριθµό των εγγραφών α&ό την κλάση i &ου 

&ροβλέ&εται να ανήκει στην κλάση j. Για το στιγµιότυ&ο f01 είναι ο αριθµός των 

εγγραφών α&ό την κλάση 0 &ου εσφαλµένα µε την &ρόβλεψη το&οθετήθηκα στην 

κλάση 1. Βασισµένο στα στιγµιότυ&α, ο αριθµός τελικά &ου &ροβλέ&ονται σωστά 

είναι το άθροισµα των f00 και f11, ενώ αυτά &ου &ροβλέ&ονται λάθος είναι τα f01 και 

f10. 

Πίνακας 1.1: Παράδειγµα confusion matrix 

Προβλε&όµενη κλάση  
Κλάση = 1 Κλάση = 0 

Κλάση = 1 f11 f10 Πραγµατική  
κλάση Κλάση = 0 f01 f00 
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Παρόλο &ου ο &αρα&άνω &ίνακας &αρέχει την &ληροφορία &ου χρειαζόµαστε για 

να εκτιµήσουµε το µοντέλο, µ&ορούµε να συνοψίσουµε την &ληροφορία µε έναν 

µοναδικό αριθµό &ου θα είναι &ιο εύχρηστο για τις συγκρίσεις µεταξύ διαφόρων 

µοντέλων. Αυτό µ&ορεί να &ραγµατο&οιηθεί χρησιµο&οιώντας µια µετρική 

ε&ίδοσης ό&ως η ακρίβεια, η ο&οία ορίζεται ως ακολούθως: 
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Ισοδύναµα, η εκτίµηση του µοντέλου µ&ορεί να εκφραστεί και µε το &οσοστό 

σφάλµατος, &ου ορίζεται ως ακολούθως: 
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1.4.2 Εκτίµηση (estimation) 

Ό&ως και στην &ερί&τωση της κατηγοριο&οίησης, ένα µοντέλο εκτίµησης 

χρησιµο&οιείται για να καθορίσει µια τιµή για ένα άγνωστο γνώρισµα εξόδου. 

Ωστόσο, το χαρακτηριστικό εξόδου για &ροβλήµατα εκτίµησης είναι αριθµητικό και 

όχι κατηγορικό. Ορισµένα &αραδείγµατα για την εκτίµηση: 

• Εκτίµησε τον χρόνο &ου θα κάνει µια καταιγίδα να φτάσει σε έναν 

ορισµένο &ροορισµό.  

• Εκτίµησε τον µισθό ενός ατόµου &ου έχει ένα σ&ορ αυτοκίνητο. 

• Εκτίµησε την &ιθανότητα να έχει κλα&εί µια &ιστωτική κάρτα. 

• Εκτίµησε το µήκος των ακτίνων γάµα &ου &ροκαλούν έκρηξη. 

Οι &ερισσότερες καθοδηγούµενες τεχνικές data mining είναι ικανές να λύσουν 

κατηγοριο&οιούµενα ή &ροβλήµατα εκτίµησης, αλλά όχι και τα δύο. Αν το εργαλείο 

data mining &ου χρησιµο&οιούµε υ&οστηρίζει µια στρατηγική αλλά όχι και την 

άλλη, µ&ορούµε να βρούµε µια λύση µε άλλη στρατηγική. Για να υλο&οιηθεί αυτό, 

υ&οθέστε ότι η µεταβλητή εξόδου για τα γνήσια δεδοµένα εκ&αίδευσης στο 

&αράδειγµα µε την κλεµµένη &ιστωτική κάρτα είναι αριθµητική. Μ&ορούµε να 

υ&οθέσουµε ε&ίσης ότι η τιµή εξόδου είναι ανάµεσα στο εύρος 0 και 1, µε το 1 να 

είναι η µεγαλύτερη &ερί&τωση για την κλεµµένη &ιστωτική κάρτα. Μ&ορούµε να 
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κάνουµε διακριτές κατηγορίες για τις τιµές των χαρακτηριστικών εξόδου 

αντικαθιστώντας το εύρος µεταξύ 0.0 και 0.3 για την τιµή α&ίθανο, σκορ µεταξύ 0.3 

και 0.7 για την τιµή &ιθανό, και σκορ µεγαλύτερο α&ό 0.7 για την τιµή µεγάλη 

&ιθανότητα. Σε αυτήν την &ερί&τωση η µετατρο&ή µεταξύ αριθµητικών τιµών και 

διακριτών κατηγοριών είναι ξεκάθαρη. Άλλες &ερι&τώσεις έχουν µεγαλύτερη 

&ρόκληση. 

1.4.3 Πρόβλεψη (Prediction) 

∆εν είναι εύκολο να διαφορο&οιήσεις την &ρόβλεψη α&ό την κατηγοριο&οίηση ή 

την εκτίµηση. Ωστόσο, αντίθετα µε τα &αρα&άνω µοντέλα, ο σκο&ός του µοντέλου 

&ρόβλεψης είναι να καθορίζει µελλοντικά α&οτελέσµατα αντί για την τρέχουσα 

συµ&εριφορά. Το χαρακτηριστικό ή τα χαρακτηριστικά εξόδου σε ένα µοντέλο 

&ρόβλεψης µ&ορούν να είναι είτε κατηγορικά είτε αριθµητικά. Ορισµένα 

&αραδείγµατα για µοντέλα &ρόβλεψης: 

• Προσδιόρισε αν ένα &ελάτης &ιστωτικής κάρτας είναι &ιθανό να 

εκµεταλλευτεί µια &ροσφορά &ου θα είναι διαθέσιµη µε τον λογαριασµό της 

&ιστωτικής κάρτας. 

• Προβλέψτε την τιµή κλεισίµατος του χρηµατιστηριακού δείκτη Dow 

Jones 

• Προβλέψτε &ιο ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο αναµένεται να αλλάξει 

&αροχέα µέσα στο ε&όµενο τρίµηνο. 

Οι &ερισσότερες τεχνικές data mining &ου είναι κατάλληλες για κατηγοριο&οίηση ή 

για εκτίµηση µ&ορούν να δηµιουργήσουν µοντέλα &ρόβλεψης. Στην 

&ραγµατικότητα, είναι η φύση των δεδοµένων &ου καθορίζει &ιο µοντέλο είναι 

κατάλληλο για κατηγοριο&οίηση, εκτίµηση, ή &ρόβλεψη. 

 

Μη καθοδηγούµενη εκµάθηση 

Με την µη καθοδηγούµενη εκµάθηση &ρέ&ει να οδηγήσουµε την διαδικασία χωρίς 

εξαρτηµένη µεταβλητή. Σε αντίθεση µε τις τεχνικές &ου &ροαναφέραµε, η µη 

καθοδηγούµενη εκµάθηση εκτελεί εφαρµογές data mining χωρίς να γνωρίζει εκ των 

&ροτέρων τις οµάδες &ου θα &ροκύψουν, οι ο&οίες καθορίζονται οι ίδιες α&ό τα 
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δεδοµένα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Η καθοδηγούµενη εκµάθηση 

εφαρµόζεται µε τη συσταδο&οίηση (clustering) 

1.4.4 ΣυσταδοMοίηση (clustering) 

Η συσταδο&οίηση &ροϋ&οθέτει τον &ροσδιορισµό ενός &ε&ερασµένου &λήθους α&ό 

κατηγορίες (συστάδες) για να &εριγραφούν τα δεδοµένα. Οι συστάδες είναι 

ξεχωριστές, ιεραρχικές ή ε&ικαλυ&τόµενες (Fayyad, et al., 1996, σελ. 44). Κάθε µέλλος 

µιας συστάδας µ&ορεί να είναι κοινό µε ένα άλλο µέλος της ίδιας συστάδας και 

διαφορετικό α&ό άλλες συστάδες. Τεχνικές για την δηµιουργία συστάδων είναι η 

κατάτµηση (συχνά χρησιµο&οιείται ο αλγόριθµος k-means), ιεραρχικές µέθοδοι (του 

ο&οίου οι οµάδες στοχεύουν σε ένα δέντρο α&ό συστάδες), καθώς και το δικτυακό 

µοντέλο, και µέθοδοι βασισµένες στην &υκνότητα (Han & Kamber, 2001, σελ. 346-

348). 
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2. ∆έντρα αMόφασης  

Μια α&ό τις &ιο διαδεδοµένες µεθόδους αυτόµατης εξαγωγής λογικών 

συµ&ερασµάτων και κανόνων µέσα α&ό δεδοµένα α&οτελεί αυτή των δέντρων 

α&οφάσεων. Σε µαθηµατικούς όρους ένα δέντρο α&οφάσεων είναι µια ιεραρχηµένη 

συλλογή σύνθετων διαζευκτικών &ροτάσεων οι ο&οίες α&οτελούνται α&ό ένα 

σύνολο λογικών συζεύξεων &ου αναφέρονται σε τιµές χαρακτηριστικών 

συγκεκριµένων &αραδειγµάτων. 

Τα δέντρα α&όφασης είναι &ροϊόντα της µη καθοδηγούµενης εκµάθησης. Ένα 

δέντρο α&όφασης ε&άγεται α&ό ένα σύνολο εκµάθησης, &ου α&οτελείται α&ό 

αντικείµενα. Κάθε αντικείµενο &εριγράφεται &λήρως α&ό ένα σύνολο ιδιοτήτων και 

α&ό µια ετικέτα κλάσης, &ου ό&ως έχουµε αναφέρει είναι το χαρακτηριστικό 

εξόδου. Οι ιδιότητες µ&ορούν έχουν συνεχόµενες τιµές ή διακριτές. Για &αράδειγµα, 

οι ακέραιες τιµές είναι συνεχόµενες, ενώ οι δυαδικές είναι διακριτές. Ο στόχος ενός 

αλγόριθµου µηχανικής µάθησης αναφορικά µε την κατασκευή ενός µοντέλου α&ό 

ένα σύνολο δεδοµένων, είναι η εύρεση ή η µεγαλύτερη δυνατή &ροσέγγιση της 

&ραγµατικής αντιστοίχησης ανάµεσα στο σύνολο των ιδιοτήτων και στο 

χαρακτηριστικό εξόδου. Ένα σύνολο εκ&αίδευσης ελεύθερο θορύβου είναι αυτό στο 

ο&οίο όλα τα αντικείµενα &ροκύ&τουν µε τη χρήση αυτής της αντιστοίχησης. 

Ένα δέντρο α&όφασης &εριέχει έναν ή &ερισσότερους εσωτερικούς κόµβους και 

έναν ή &ερισσότερους κόµβους-φύλλα. Όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι έχουν δύο ή 

&ερισσότερους κόµβους-&αιδιά. Όλοι οι µη τερµατικοί κόµβοι &εριέχουν 

τεµαχισµούς στους ο&οίους ελέγχεται η τιµή µιας µαθηµατικής ή µιας λογικής 

έκφρασης των ιδιοτήτων. Μόλις χτιστεί το δέντρο, εφαρµόζεται σε κάθε µια 

εγγραφή στη βάση δεδοµένων και καταλήγει σε µια κατηγοριο&οίηση για κάθε 

&λειάδα. Υ&άρχουν δύο βασικά βήµατα σε αυτήν την τεχνική: η κατασκευή του 

δέντρου και η εφαρµογή του στη βάση δεδοµένων. Η &ερισσότερη έρευνα έχει 

ε&ικεντρωθεί στον τρό&ο κτίσης των δέντρων, καθώς η διαδικασία εφαρµογής είναι 

αρκετά &ροφανής. Ένας ορισµός για ένα δέντρο α&όφασης &ου χρησιµο&οιείται 

στην κατηγοριο&οίηση είναι ο &αρακάτω: 

∆ίνεται µια βάση δεδοµένων D={t1, t2, …, tn}, ό&ου ti=ti1, ti2, …, tih και το σχήµα της 

βάσης δεδοµένων &εριέχει τα ακόλουθα γνωρίσµατα: {A1, A2, …, Ah}. Ε&ίσης δίνεται 
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το σύνολο α&ό τα &εδία C= {C1, C2, …, Cn}. Ένα δέντρο α&όφασης είναι ένα δέντρο 

&ου σχετίζεται µε το D και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• Κάθε εσωτερικός κόµβος &αίρνει το όνοµά του α&ό ένα γνώρισµα, Αi. 

• Κάθε τόξο &αίρνει το όνοµά του α&ό ένα κατηγόρηµα το ο&οίο 
µ&ορεί να εφαρµοστεί στο γνώρισµα &ου συνδέεται µε τον &ατέρα κόµβο. 

• Κάθε φύλλο έχει ως όνοµα µια κατηγορία Cj. 

Η λύση του &ροβλήµατος της κατηγοριο&οίησης µε τη χρήση δέντρων α&οφάσεων, 

είναι µια διαδικασία δύο βηµάτων: 

1. Ε&αγωγή δέντρου α&όφασης: Η δηµιουργία ενός δέντρου α&όφασης 

χρησιµο&οιώντας δεδοµένα εκ&αίδευσης. 

2. Για κάθε ti &ου ανήκει στο D, εφαρµογή του δέντρου α&όφασης για τον 

&ροσδιορισµό της κατηγορίας του. 

Το δέντρο α&όφασης ορίζει έµµεσα την α&εικόνιση της κατηγοριο&οίησης. 

∆ιαφορετικό δέντρο α&όφασης α&οδίδει διαφορετική κατηγοριο&οίηση. 

Υ&άρχουν &ολλά &λεονεκτήµατα α&ό την χρήση δέντρων α&οφάσεων για την 

κατηγοριο&οίηση. Τα δέντρα είναι εύκολα στην χρήση και α&οτελεσµατικά. 

Μ&ορούν να δηµιουργηθούν κανόνες οι ο&οίοι είναι εύκολοι στο να κατανοηθούν 

και να ερµηνευτούν. Τα δέντρα α&οφάσεων α&οδίδουν καλά για µεγάλες βάσεις 

δεδοµένων. Κάθε &λειάδα της βάσης δεδοµένων &ρέ&ει να φιλτραριστεί µέσα α&ό 

το δέντρο. Αυτό &αίρνει χρόνο ανάλογο µε το ύψος του δέντρου, το ο&οίο είναι 

συγκεκριµένο. Μ&ορούµε να κατασκευάσουµε δέντρα για δεδοµένα µε &ολλά 

γνωρίσµατα. 

Υ&άρχουν όµως και µειονεκτήµατα για τους αλγορίθµους δέντρων α&οφάσεων. 

Πρώτον, δεν χειρίζονται εύκολα συνεχή δεδοµένα. Αυτά τα &εδία των γνωρισµάτων 

θα &ρέ&ει να χωριστούν σε κατηγορίες για να µ&ορέσει να τα χειριστεί το δέντρο. Η 

&ροσέγγιση &ου χρησιµο&οιείται είναι ότι ο χώρος του &εδίου διαιρείται σε 

ορθογώνιες &εριοχές. Βέβαια δεν είναι όλα τα &ροβλήµατα κατηγοριο&οίησης 

αυτού του τύ&ου. Ε&ίσης, ο χειρισµός &ου γίνεται στα ελλι&ή δεδοµένα είναι 

δύσκολος, γιατί δεν µ&ορούν να βρεθούν σωστές διακλαδώσεις του δέντρου για να 

ακολουθηθούν. Ε&ειδή το δέντρο α&όφασης δηµιουργείται α&ό τα δεδοµένα 

εκ&αίδευσης, µ&ορεί να εµφανιστεί υ&ερ&ροσαρµογή. Αυτό θα µ&ορούσαµε να το 
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&ροσ&εράσουµε µε την φάση &ερικο&ής του δέντρου. Τέλος, οι συσχετίσεις µεταξύ 

των γνωρισµάτων της βάσης δεδοµένων αγνοούνται α&ό τη διαδικασία του δέντρου 

α&όφασης. 

Μια α&ό τις &ρώτες εργασίες στον τοµέα α&οτέλεσε το σύστηµα CLS (Concept 

Learning System) του Hunt [Hun 66]. Σήµερα ένα &λήθος αλγορίθµων υλο&οιούν 

τα δέντρα α&οφάσεων, οι αντι&ροσω&ευτικότεροι α&ό τους ο&οίους είναι οι ID3 

[Qui 79], C4.5 [Qui 93], CART [Fri 77] [Bri 84], CHAID, C5.0 και Quest. 

 

2.1 Ο α$οδοτικός C4.5 

Ο C4.5 ανήκει σε µια διαδοχή των αρχάριων στα δέντρα α&οφάσεων, &ου 

ακολούθησαν τα βήµατα των εκ&ορευόµενων ό&ως τον Hund και άλλους στα τέλη 

της δεκαετίας του ‘50 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 (Hund 1962). Ο αµέσως 

&ροηγούµενος ήταν ο αλγόριθµος ID3 (Quinlan 1979), ένα α&λό σύστηµα των 

&ερί&ου 600 γραµµών κώδικα PASCAL, και ο C4 (Quinlan 1987). O C4.5 έχει 

ανα&τυχθεί σε &ερί&ου 9000 γραµµές κώδικα σε C. 

Ο C4.5 του Quinlan έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αρκετούς λόγους. Α&ό την µια 

&λευρά, αντι&ροσω&εύει το α&οτέλεσµα της έρευνας στην µηχανική µάθηση &ου 

δείχνει &ίσω στον αλγόριθµο ID3. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχει α&οκτήσει το ενδιαφέρον 

για την ανά&τυξη και την ανάλυση µε διάφορες &ροτάσεις. Α&ό την άλλη &λευρά, 

τα α&οτελέσµατα δείχνουν ότι ο αλγόριθµος ε&αγωγής C4.5 &αρέχει µεγάλη 

ακρίβεια στην κατηγοριο&οίηση και είναι ο γρηγορότερος ανάµεσα σε αλγόριθµους 

κύρια µνήµης για την µηχανική µάθηση και το data mining. Μ&ορεί να σηµειωθεί 

ότι αρκετοί αλγόριθµοι εξωτερικής µνήµης και &αράλληλης υλο&οίησης έχουν 

&ροταθεί µε στόχο την αύξηση της ταχύτητας στον χρόνο εκτέλεσης σε µεγάλα 

µεγέθη δεδοµένων εκ&αίδευσης. 

∆εδοµένα Εισόδου και Εξόδου 

Τα δεδοµένα εισόδου του C4.5 α&οτελούνται α&ό σύνολα δεδοµένων εκ&αίδευσης, 

κάθε ένα εκ των ο&οίων έχει µια &λειάδα τιµών για ένα καθορισµένο &λήθος 

χαρακτηριστικών (ό&ως έχουµε αναφέρει ονοµάζονται και µη εξαρτηµένες 
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µεταβλητές) Α = { Α1, Α2, …., Ακ} και ένα χαρακτηριστικό εξόδου (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Ένα χαρακτηριστικό Αα &εριγράφεται ως συνεχόµενο ή διακριτό 

ανάλογα µε το αν οι τιµές του είναι αριθµητικές ή κατηγορικές. Η µεταβλητή εξόδου 

C είναι κατηγορική και έχει τιµές C1, C2, …, Cx. 

Ο στόχος είναι να βρεθεί µια συνάρτηση α&ό τα δεδοµένα εκ&αίδευσης 

DOM(A1) X DOM(A2) X … X DOM(Ak) � DOM(C) 

&ου οδηγεί α&ό τις τιµές των µεταβλητών εισόδου στην &ροβλε&όµενη έξοδο. 

Η δοµή των δέντρων α&όφασης έχει ως εξής:  

• ένα φύλλο κόµβος αναγνωρίζεται α&ό την τιµή του χαρακτηριστικού 

εξόδου, ή 

• ένας κόµβος ελέγχου το ο&οίο έχει µια ή &ερισσότερες εξόδους, κάθε 

µια οδηγεί σε ένα υ&οδέντρο. 

 

∆ιαίρει και Βασίλευε 

Οι εκ&αιδευόµενοι στα δέντρα α&οφάσεων χρησιµο&οιούν µια µέθοδο γνωστή και 

ως διαίρει και βασίλευε για να κατασκευάσουν ένα κατάλληλο δέντρο  α&ό ένα 

&λήθος δεδοµένων εκ&αίδευσης S: 

• Αν όλες οι &ερι&τώσεις του συνόλου S ανήκουν στην ίδια κλάση 

(έστω Cj), το δέντρο α&όφασης είναι φύλλο µε ετικέτα Cj. 

• Αλλιώς, έστω το Β να είναι κά&οιος έλεγχος µε εξόδους b1, b2, …, bt 

&ου &αράγει έναν µη στοιχειώδη διαχωρισµό του S, και υ&οδηλώνεται α&ό το 

Si το σύνολο των &ερι&τώσεων του S &ου έχει έξοδο το Β. Το δέντρο α&όφασης 

είναι 
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Σχήµα 2.1: ∆έντρο αMόφασης 

 

Πηγή: R. Kohavi, R. Quinlan (1999), “Decision Trees” 

Ό&ου Τi είναι το α&οτέλεσµα της ανά&τυξης του δέντρου α&όφασης για τις 

&ερι&τώσεις του υ&οσυνόλου Si. 

 

Ο Αλγόριθµος 

Ο αλγόριθµος C4.5 κατασκευάζει ένα δέντρο α&όφασης µε τη µέθοδο διαίρει και 

βασίλευε. Στον C4.5, κάθε κόµβος σε ένα δέντρο συσχετίζεται µε ένα &λήθος 

εγγραφών. Ε&ι&λέον, οι εγγραφές καθορίζεται να έχουν ένα βάρος (weight). Στο 

ξεκίνηµα, µόνο η ρίζα &αρουσιάζεται και συνδέεται µε όλο το &λήθος των 

εγγραφών και µε όλες τις &ερι&τώσεις να έχουν βάρος 1.0. Σε κάθε κόµβο, εκτελείται 

ο ακόλουθος αλγόριθµος διαίρει και βασίλευε (Πίνακας 2.1), &ροσ&αθώντας να 

εφαρµόσει την καλύτερη &ερί&τωση, χωρίς να ε&ιτρέ&ει ο&ισθοδρόµηση.  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.1: Ψευδοκώδικας του αλγορίθµου C4.5 
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FormTree(T) 

(1) ComputeClassFrequency(T); 
(2) if OneClass or FewCases 

return a leaf; 
create a decision node N; 

(3) ForEach Attribute A 
ComputeGain (A); 

(4) N.test= AttributeWithBestGain; 
(5) If N.test is continuious 

find Threshold; 
(6) ForEach T’ in the splitting of T 
(7) if T’ is Empty  

Child of N is a leaf 
else 

(8) Child of N= FormTree(T’); 

(9) ComputeErrors of N; 

return N 

Πηγή: S. Ruggieri (2002), “Efficient C4.5”, IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE 

AND DATA ENGINEERING 

Θεωρούµε ότι το Τ είναι το σύνολο των εγγραφών &ου σχετίζονται µε έναν κόµβο. 

Υ&ολογίζεται η σταθµισµένη συχνότητα freq(Ci, T) (βήµα (1)) για κάθε ένα α&ό τα 

σύνολα των εγγραφών του Τ, τα σύνολα είναι Ci, για i να ανήκει στο σύνολο [1, Ν].  

Αν όλες οι εγγραφές (Βήµα(2)) του συνόλου Τ ανήκουν στην ίδια κατηγορία Cj (ή το 

&λήθος των &ερι&τώσεων του Τ είναι µικρότερο α&ό µια συγκεκριµένη τιµή), τότε ο 

κόµβος είναι φύλλο, µε συσχετιζόµενες κατηγορίες Cj (αντιστοίχως, η &ιο συχνή 

κατηγορία).  

Αν το σύνολο Τ &εριέχει εγγραφές &ου ανήκουν σε δύο ή &ερισσότερες κατηγορίες 

(Βήµα(3)), τότε η χρήσιµη &ληροφορία είναι σχετική µε τον διαχωρισµό των 

εγγραφών του συνόλου Τ σε σύνολα µε διαφορετικές τιµές στο χαρακτηριστικό. Για 

συνεχείς µεταβλητές, η &ληροφορία είναι σχετική µε τον διαχωρισµό του συνόλου Τ 

σε δύο υ&οκατηγορίες, µε την τιµή της µεταβλητής µεγαλύτερο α&ό και µικρότερο 

α&ό έναν συγκεκριµένο αριθµό, ο ο&οίος καθορίζεται κατά τη διάρκεια του 

αλγορίθµου. 
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Το χαακτηριστικό µε το µεγαλύτερο κέρδος &ληροφορίας (Βήµα(4)) ε&ιλέγεται για 

τον έλεγχο του κόµβου. Ωστόσο, στην &ερί&τωση συνεχούς µεταβλητής, 

υ&ολογίζεται ο αριθµός (Βήµα(5)) ως ο µεγαλύτερος αριθµός όλου του συνόλου των 

εγγραφών εκ&αίδευσης ο ο&οίος είναι κάτω α&ό τον αριθµό αφετηρίας. 

Ένας κόµβος α&όφασης έχει s &αιδιά αν T1, …, Ts είναι το &λήθος των συνόλων της 

διαίρεσης του συνόλου των δεδοµένων ελέγχου στις ε&ιλεγµένες µεταβλητές 

(Βήµα(6)). Προφανώς, s=2 όταν το ε&ιλεγµένο χαρακτηριστικό έχει συνεχόµενες 

τιµές, και s=h για διακριτού &λήθους µεταβλητές, ό&ου h οι γνωστές τιµές. 

Για i=[1, s], αν Ti είναι κενό, (Βήµα(7)) ο κόµβος &αιδί καθορίζεται να είναι φύλλο, 

µε συσχετιζόµενη κατηγορία την &ιο συχνή κατηγορία στον κόµβο &ατέρα και το 

σφάλµα κατηγοριο&οίησης είναι 0.  

Αν Ti δεν είναι κενό, χρησιµο&οιείται ο κανόνας διαίρει και βασίλευε και 

&ραγµατο&οιείται όµοια διαδικασία (Βήµα(8)) στο &λήθος των Ti συν τις 

&ερι&τώσεις του συνόλου Τ µε άγνωστη τιµή στα ε&ιλεγµένα χαρακτηριστικά. 

Κόµβοι µε &ερι&τώσεις &ου έχουν άγνωστες τιµές στα ε&ιλεγµένα χαρακτηριστικά 

ανα&αράγονται σε κάθε &αιδί µε το βάρος τους να αναλογεί µε το αντίστοιχο του 

συνόλου Τi σε κάθε σύνολο του Τ µε γνωστή τιµή της ε&ιλεγµένης µεταβλητής. 

Τέλος, το σφάλµα κατηγοριο&οίησης (Βήµα(9)) του κόµβου υ&ολογίζεται ως το 

άθροισµα των σφαλµάτων του κόµβου &αιδί. Αν το α&οτέλεσµα είναι µεγαλύτερο 

α&ό ένα σφάλµα κατηγοριο&οίησης όλων των συνόλων του Τ ό&ως ανήκει στην 

κατηγορία µε την µεγαλύτερη συχνότητα, τότε ο κόµβος γίνεται φύλλο και όλα τα 

υ&οδέντρα αφαιρούνται. 
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3. Εργαλεία για την κατασκευή κατηγοριοMοίησης 

Υ&άρχουν &ολλά και α&οτελεσµατικά εργαλεία &ου είναι διαθέσιµα στην αγορά 

και δηµιουργούν κατηγοριο&οιήσεις/ δέντρα α&οφάσεων. Αναφέρουµε ορισµένα: 

Πίνακας 3.1: Λογισµικά εργαλεία κατηγοριοMοίησης 

∆έντρα α&οφάσεων µε Java α&ό τον Frans 

Coenen: 

http://www.csc.liv.ac.uk/~frans/COMP101/

AdditionalStuff/javaDecTree.html 

 

Weka: Λογισµικό σε Java. Ένα εξαιρετικό 

&ακέτο για τη µηχανική εκµάθηση.  

ID3:weka.classifiers.Id3 

C4.5: weka.classifiers.j48 
 

MLC++: Machine Learning για τη βιβλιοθήκη 

C++:http://www.kddresearch.org/Groups/

Machine-Learning/Docs/overview-

summary.html 

Συµ&εριλαµβάνει δύο αλγορίθµους για 

δέντρα α&οφάσεων: ID3 & C4.5. 

 

YALE: Yet Another Learning Environment(σε 

Java): http://yale.cs.uni-

dortmund.de/javadoc/edu/udo/cs/yale/ope

rator/learner/package-summary.html  

Περιλαµβάνει ε&ίσης ID3 & C4.5 
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C4.5, (σε C) το "κλασικό" εργαλείο δέντρων 

α&οφάσεων, &ου δηµιουργήθηκε α&ό τον J. R. 

Quinlan 

 

∆έντρα Α&οφάσεων Java Applet α&ό τον 

Pierre Geurts: 

http://www.montefiore.ulg.ac.be/~geurts/dt

applet/dtexplication.html  

See5(Windows 98/Me/2000/XP) και 

C5.0(Unix)α&ό  RULEQUEST: 

http://www.rulequest.com/see5-info.html  

See5 & C5 είναι ε&ίσης εργαλεία data mining 

για την εύρεση &ροτύ&ων. Χρησιµο&οιούνται 

ε&ίσης και για &ροβλέψεις.   

 

Το OC1 (σε C) α&ό Steven Salzberg 

:http://www.cs.jhu.edu/~salzberg/announce

-oc1.html  

OC1 (Oblique Classifier 1)  

Classification Tree στο Excel, α&ό τον 

Angshuman Saha 

 

YaDT: Yet another Decision Tree builder. 
& Efficient C4.5: 
http://www.di.unipi.it/~ruggieri/software.h
tml 
α&ό Salvatore Ruggieri  
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 IND, &αρέχει τους αλγόριθµους Gini και C4.5 

για δέντρα α&οφάσεων και αρκετούς άλλους. 

∆ηµόσια είναι διαθέσιµη α&ό τη NASA αλλά 

µε &εριορισµούς.  

 LMDT, φτιάχνει Linear Machine Decision 

Trees (βασισµένο στα άρθρα των Brodley και 

Utgoff). 

 

ODBCMINE, αναλύει ODBC βάσεις 

δεδοµένων χρησιµο&οιώντας τον C4.5, και 

εξάγει α&λούς κανόνες σε µορφή IF..ELSE 

ascii. 

 

PC4.5, µια &αράλληλη έκδοση του C4.5 

κατασκευασµένη µε το σύστηµα Persistent 

Linda (PLinda). 

 

Matlab, µ&ορεί να δηµιουργεί δέντρα 

α&οφάσεων και να κάνει αναλύσεις 

∆εδοµένων Νευρωνικών ∆ικτύων  

Α&ό όλες τις &αρα&άνω εφαρµογές ε&ιλέγουµε το WEKA και το CTree για την 

έρευνα καθώς και για &εραιτέρω µελέτη. 

 

3.1 WEKA  

Το λογισµικό WEKA είναι µια συλλογή α&ό αλγόριθµους µηχανικής µάθησης &ου 

ανα&τύχθηκε στο Πανε&ιστήµιο Waikato της Νέα Ζηλανδίας και εφαρµόζονται ένα 

&λήθος α&ό µεθόδους και τεχνικές data mining. Κά&οιοι α&ό αυτούς βασίζονται στα 

δέντρα α&οφάσεων, κά&οιοι είναι βασισµένοι σε κανόνες ZeroR και &ίνακες 
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α&όφασης, και κά&οιοι βασίζονται στην &ιθανότητα και στην &αλινδρόµηση, ό&ως 

ο αλγόριθµος Naïve bayes. Ο αλγόριθµος µας &ου α&ασχολεί για την συγκεκριµένη 

µελέτη είναι ο C4.5, ό&ου στο λογισµικό αναφέρεται ως J4.8. Το λογισµικό &αρέχει 

την δυνατότητα για &ροε&εξεργασία των δεδοµένων καθώς και για στατιστικές 

αναλύσεις.  

Η γραφική διε&αφή χρήστη (GUI) του λογισµικού &ου εµφανίζεται κατά την 

εκτέλεση του &ρογράµµατος, χρησιµο&οιείται για να εισάγει τον χρήστη σε διάφορα 

γραφικά &εριβάλλοντα. Μόλις ανοίξει η εφαρµογή στο κάτω µέρος του &αραθύρου 

υ&άρχουν τέσσερα κουµ&ιά: 

 1. Simple CLI. Παρέχει µια α&λή διε&ιφάνεια γραµµών– εντολών &ου 

ε&ιτρέ&ουν την άµεση εκτέλεση των εντολών του WEKA 

για λειτουργικά συστήµατα &ου δεν &αρέχουν τη δική τους 

διε&ιφάνεια.  

 2. Explorer. Περιβάλλον για &εριήγηση των 

δεδοµένων στο WEKA. 

 3. Experimenter. Περιβάλλον για διευθέτηση 

&ειραµάτων και &ροώθηση στατιστικών ελέγχων µεταξύ 

των σχηµάτων εκµάθησης.  

 4. Knowledge Flow. Αυτό το &εριβάλλον 

υ&οστηρίζει ουσιαστικά το ίδιο &εριβάλλον µε τον 

Explorer αλλά µε διε&ιφάνεια µεταφοράς και α&όθεσης 

(drag-and-drop). Ένα &λεονέκτηµα είναι ότι υ&οστηρίζει αυξητική γνώση. 

Θεωρήσαµε βασικό να &εριγράψουµε τον Explorer του WEKA, &ου είναι βασικό 

κοµµάτι της &αρούσας εργασίας. 

 

WEKA Explorer 

Μόλις γίνει η εκκίνηση του Explorer &αρατηρούµε &ως στην κορυφή του 

&αραθύρου υ&άρχουν έξι καρτέλες. Οι καρτέλες είναι οι ακόλουθες: 
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 1. Preprocess. Ε&ιλέγει και τρο&ο&οιεί τα δεδοµένα &ου χρησιµο&οιούνται. 

 2. Classify. Σχήµατα εκ&αίδευσης και ελέγχου &ου κατηγοριο&οιούν ή 

εκτελούν &αλινδρόµηση. 

 3. Cluster. ∆ηµιουργούνται συστάδες για δεδοµένα. 

 4. Associate. ∆ηµιουργούνται κανόνες συσχέτισης για τα δεδοµένα. 

 5. Select attributes. Ε&ιλέγει τις &ιο κοινές µεταβλητές στα δεδοµένα. 

 6. Visualize. Προβάλλει ένα διαδραστικό 2∆ διάγραµµα δεδοµένων. 

Σε όλες τις καρτέλες στο κάτω µέρος του &αραθύρου εµφανίζεται το &εδίο Status και 

δείχνει την κατάσταση &ου ε&ικρατεί την εκάστοτε στιγµή. Με δεξί κλικ του 

&οντικιού σε εκείνο το σηµείο, υ&άρχει δυνατότητα να λάβουµε &ληροφορίες για 

την µνήµη του λογισµικού, καθώς και να δώσουµε εντολή ώστε να καθαριστούν  

κοµµάτια µνήµης &ου χρησιµο&οιούνται κά&ου αλλού, ενώ δεν είναι α&αραίτητο. 

Έτσι το &ρόγραµµα εκτελείται ταχύτερα. Φυσικά, αυτές οι διεργασίες εκτελούνται 

στο &αρασκήνιο.  

Σε όλες τις καρτέλες υ&άρχει ε&ίσης το κουµ&ί Log. Ε&ιλέγοντας το κουµ&ί ανοίγει 

ένα ξεχωριστό &αράθυρο &ου &εριέχει &ληροφορίες κειµένου. Κάθε γραµµή του 

κειµένου αναφέρεται σε διαφορετική χρονική &ερίοδο &ου γράφτηκαν σχόλια µέσα 

στο αρχείο. Όσο υ&άρχει κίνηση στο &ρόγραµµα, το log αρχείο κρατάει εγγραφές 

για το τι συµβαίνει. 

Preprocess 

Τα &ρώτα τρία κουµ&ιά &ου είναι ενεργά έχουν σχέση µε το άνοιγµα αρχείου, 

διεύθυνση URL ή βάσης δεδοµένων. Χρησιµο&οιώντας το Open file… κουµ&ί µ&ορεί 

το λογισµικό να διαβάσει ένα &λήθος µορφών (format) : Weka ARFF µορφή, CSV 

µορφή, C4.5 µορφή, ή µορφή serialized Instances. Τα αρχεία ARFF τυ&ικά έχουν 

ε&έκταση .arff, τα αρχεία CSV έχουν ε&έκταση .csv, τα αρχεία C4.5 έχουν ε&έκταση 

.data και .names, και τα serialized Instances έχουν ε&έκταση .bsi. 
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Μόλις εισαχθούν κά&οια δεδοµένα, η καρτέλα Preprocess &αρουσιάζει ένα &λήθος 

α&ό &ληροφορίες (Εικόνα 3.2). Ο &ίνακας Current relation έχει τρία &εδία. Το &ρώτο 

είναι το Relation ό&ου δείχνει το όνοµα του αρχείου του έχουµε ανοίξει. Το δεύτερο 

είναι το &εδίο Instances, ό&ου σηµειώνει το &λήθος των εγγραφών &ου έχουµε στα 

δεδοµένα. Τέλος το &εδίο Attriibutes ό&ου αναφέρει &όσα είναι τα γνωρίσµατα.  

 

Εικόνα 3.2 

Κάτω α&ό τον &ίνακα &ου αναφέραµε, υ&άρχει ο &ίνακας Atributes. Σε αυτόν 

αναγράφονται όλες οι µεταβλητές &ου υ&άρχουν και έχουµε τη δυνατότητα να 

ε&ιλέξουµε συγκεκριµένες µεταβλητές και να τις διαγράψουµε. Κάθε φορά &ου 

γίνεται ε&ιλογή µίας µεταβλητής, αλλάζει ο &ίνακας selected attribute. Εκεί 

εµφανίζονται οι ιδιότητες κάθε ε&ιλεγµένης µεταβλητής ό&ως το όνοµα, ο τύ&ος, το 

&λήθος των ελλι&ών τιµών, οι διαφορετικές τιµές και οι µοναδικές τιµές.  Κάτω α&ό 

τις &αρα&άνω ιδιότητες &ροβάλλονται &ερισσότερες &ληροφορίες για τις 

µεταβλητές &ου εξαρτώνται α&ό τον τύ&ο δεδοµένων. Για τις αριθµητικές τιµές δίνει 

τέσσερα στατιστικά στοιχεία- το ελάχιστο, το µέγιστο, το µέσο όρο και την τυ&ική 

α&όκλιση. Αν είναι κατηγορικά δεδοµένα εµφανίζει τον αριθµό εγγραφών για κάθε 

κατηγορία. Κάτω α&ό όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία υ&άρχει ένα έγχρωµο 

ιστόγραµµα &ου &εριγράφει την συγκεκριµένη µεταβλητή. Υ&άρχει και η 
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δυνατότητα της ταυτόχρονης ο&τικο&οίησης των ιστογραµµάτων όλων των 

µεταβλητών µε την ε&ιλογή Visualize All. 

Το λογισµικό υ&οστηρίζει αρκετά φίλτρα &ου εφαρµόζονται στα δεδοµένα, 

ανάλογα µε την όψη του &ροβλήµατος &ου &ρέ&ει να ε&ιδιορθωθεί. Ο&ότε, αν 

συγκεκριµένες τιµές &ρέ&ει να αφαιρεθούν α&ό τα δεδοµένα, εφαρµόζεται το 

φίλτρο “REMOVE”. Αν υ&άρχουν αριθµητικά δεδοµένα &ου είναι &ολύ 

µεγαλύτερα ή µικρότερα α&ό το σύνολο των δεδοµένων, εφαρµόζεται το φίλτρο 

“NumericCleaner”. Ε&ίσης υ&άρχει ένα φίλτρο &ου αντικαθιστά τις ελλι&είς τιµές για 

κατηγορικά και αριθµητικά δεδοµένα. Το φίλτρο εφαρµόζεται αφού ε&ιλεχθεί µε 

την εντολή Apply (Εικόνα 3.3).  

 

Εικόνα 3. 3 

Τέλος µ&ορεί να γίνει ε&εξεργασία των δεδοµένων µέσα α&ό το λογισµικό 

ε&ιλέγοντας την εντολή Edit… . Το αρχείο &αρουσιάζεται υ&ό µορφή &ίνακα και 

έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάξει τα δεδοµένα καθώς και να συµ&ληρώσει 

τις ελλι&είς τιµές. 
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Classification 

Στην ενότητα κατηγοριο&οίηση υ&άρχει ένα &λαίσιο Classifier. Αυτό το &λαίσιο έχει 

ένα &εδίο κειµένου &ου &ροβάλει το όνοµα του ε&ιλεγόµενου αλγορίθµου 

κατηγοριο&οίησης και τις ε&ιλογές του. Με το κουµ&ί Choose µ&ορούµε να 

διαλέξουµε τον αλγόριθµο &ου ε&ιθυµούµε.  

Στο &εδίο Test Options, υ&άρχουν οι ε&ιλογές για τον ε&ιλεγµένο αλγόριθµο. Η 

&ρώτη ε&ιλογή είναι η χρήση των δεδοµένων εκ&αίδευσης. Εδώ ο αλγόριθµος 

αξιολογείται α&ό την ε&ιτυχία της &ρόβλεψης. Η δεύτερη ε&ιλογή είναι η 

&ροµήθεια δεδοµένων ελέγχου. Εδώ εκτιµάται ο αλγόριθµος µε τον έλεγχο α&ό ένα 

σύνολο δεδοµένων &ου τα φορτώνουµε α&ό ένα αρχείο. Η τρίτη ε&ιλογή είναι η 

cross-validation, ό&ου &ρέ&ει να δηλωθούν ο αριθµός των φακέλων &ου θα 

χρησιµο&οιηθούν. Χρησιµο&οιείται η αντίστοιχη συνάρτηση για την εκτίµηση του 

αλγορίθµου. Τέλος το &οσοστό διαχωρισµού, ό&ου δηλώνουµε ένα &οσοστό για τα 

δεδοµένα εκ&αίδευσης και το υ&όλοι&ο θα είναι τα δεδοµένα ελέγχου. 

Στο &εδίο κάτω α&ό αυτές τις ε&ιλογές υ&άρχει η κλάση, δηλαδή η µεταβλητή 

εξόδου. Το WEKA κατηγοριο&οιεί χρησιµο&οιώντας µόνο µια κλάση, η ο&οία είναι 

και ο στόχος της &ρόβλεψης. Κά&οια άλλα &ρογράµµατα υ&οστηρίζουν 

&ερισσότερες κλάσεις. Προκαθορισµένη κλάση &ου είναι ε&ιλεγµένη είναι η 

τελευταία α&ό τα δεδοµένα εισόδου. Παρόλα αυτά µ&ορούµε να την αλλάξουµε.  

Αφού ολοκληρώσαµε τις ε&ιλογές, µε την χρήση του κουµ&ιού Start γίνεται η 

ε&εξεργασία των δεδοµένων ό&ου λαµβάνουµε και το α&οτέλεσµα στο δεξί µέρος 

της οθόνης. Το α&οτέλεσµα χωρίζεται σε ορισµένα κοµµάτια: 

=== Run information === 

Υ&άρχει µια λίστα α&ό &ληροφορίες σχετικά µε τις ε&ιλογές &ου έχουµε κάνει σε 
&ροηγούµενα βήµατα. 

=== Classifier model (full training set) === 

Μία &εριγραφή του µοντέλου &ου χρησιµο&οιήσαµε για να κατηγοριο&οιήσουµε τα 
δεδοµένα σε όλο το &λήθος των δεδοµένων εκ&αίδευσης. 

=== Evaluation on test split === 

=== Summary === 
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Περιέχει τη ζητούµενη &ληροφορία. Μία λίστα α&ό στατιστική ε&εξεργασία και την 
εγκυρότητα του µοντέλου, &ου κρίνεται α&ό το &οσοστό των δεδοµένων ελέγχου 
&ου κατηγοριο&οιήθηκαν σωστά µε βάση την &ρόβλεψη.  

=== Detailed Accuracy By Class === 

Πιο λε&τοµερής &εριγραφή της &ρόβλεψης. 

=== Confusion Matrix === 

Παρουσιάζει &όσες &ερι&τώσεις έχουν κατηγοριο&οιηθεί σε κάθε κλάση.  

Μόλις γίνει η κατηγοριο&οίηση τα α&οτελέσµατα &εριέχουν ορισµένες 

καταχωρήσεις. Με δεξί κλικ στην λίστα α&οτελέσµατος έχουµε κά&οιες ε&ιλογές. Η 

&ιο χρήσιµη είναι η ο&τικο&οίηση του δέντρου α&όφασης. Η συγκεκριµένη ε&ιλογή 

δηµιουργεί σε γραφική ανα&αράσταση το µοντέλο κατηγοριο&οίησης.  

Οι ενότητες Cluster, Associate, Select attributes, λειτουργούν µε &αρόµοιο τρό&ο. 

Η τελευταία ενότητα –Visualizing- , ε&ιτρέ&ει στην εφαρµογή να σχηµατίσει 2∆ 

διαγράµµατα µε τα τρέχοντα δεδοµένα και συσχετίσεις.  

 

3.2 Classification Tree in Excel 

Το δεύτερο εργαλείο &ου θα µελετήσουµε είναι µια εφαρµογή στο Excel η ο&οία 

ονοµάζεται CTree. Η εφαρµογή διατίθεται δωρεάν α&ό τον εξής σύνδεσµο: 

http://www.geocities.com/adotsaha/CTree/CTree.zip. 

Ανοίγοντας την εφαρµογή του CTree &αρατηρούµε ότι υ&άρχουν 8 φύλλα 

εργασίας, κάθε ένα α&ό τα ο&οία έχει ένα χαρακτηριστικό όνοµα. Το &ρώτο φύλλο 

&αρέχει µια βοήθεια βήµα &ρος βήµα για κάθε &εδίο της εφαρµογής.  

Αρχικά µέληµα µας είναι να εισάγουµε τα δεδοµένα &ρος ε&εξεργασία. Στο φύλλο 

εργασία Data, µ&ορούµε να τα γράψουµε ή να τα αντιγράψουµε α&ό ένα άλλο 

αρχείο. Τα δεδοµένα γράφονται α&ό το κελί L24 και κάτω. Μ&ορούν να γραφτούν 

α&ό 10 έως 10.000 γραµµές δεδοµένων. Πάνω α&ό κάθε στήλη &ρέ&ει να ε&ιλεχθεί ο 

τύ&ος των δεδοµένων για κάθε ένα χαρακτηριστικό. Τέσσερις είναι οι 

&ροκαθορισµένοι τύ&οι: 
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Ommit, αν θέλουµε ένα χαρακτηριστικό να µην συµ&εριλαµβάνεται στον 

υ&ολογισµό του δέντρου α&όφασης. 

Cat (Categorical Predictor), διακριτά δεδοµένα. 

Cont (Continuous Predictor), για συνεχή αριθµητικά δεδοµένα. 

Class (Class variable), είναι η κλάση- χαρακτηριστικό εξόδου. 

Μ&ορεί να υ&άρχουν έως 50 µεταβλητές, αλλά &άντα µια θα είναι η µεταβλητή 

εξόδου ό&ου η εφαρµογή την υ&ολογίζει ως διακριτή µεταβλητή. Κάθε διακριτό 

χαρακτηριστικό δεν &ρέ&ει να έχει &άνω α&ό 20 κατηγορίες.  

Αφού γίνει εισαγωγή των δεδοµένων, το δεύτερο βήµα είναι να συµ&ληρωθούν τα 

µοντέλα εισόδου. Αυτό µ&ορεί να ε&ιτευχθεί στο φύλλο εργασία UserInput. Στην 

καρτέλα αυτή υ&άρχουν αρκετές ε&ιλογές &ου µ&ορεί να κάνει ο χρήστης για να 

καθορίσει τα δεδοµένα εισόδου στο δέντρο α&όφασης.  

Adjust for # categories of a categorical predictor: Καθώς ανα&τύσσεται το δέντρο, τα 

&αιδιά κόµβοι δηµιουργούνται διαχωρίζοντας τους κόµβους &ατεράδων. Ποια 

&ρόβλεψη να χρησιµο&οιηθεί για αυτόν τον διαχωρισµό α&οφασίζεται α&ό 

συγκεκριµένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια έχει ένα εγγενές σφάλµα για να 

ε&ιτευχθούν οι &ροβλέψεις για &ερισσότερες κατηγορίες. Το σφάλµα µ&ορεί να 

διορθωθεί τσεκάροντας αυτήν την ε&ιλογή.  

Minimum Node Size: Μ&ορούµε να µην κάνουµε την &αρα&άνω ε&ιλογή. Ωστόσο, αν 

γίνει η ε&ιλογή θα &ρέ&ει να καθοριστεί µια έγκυρη ελάχιστη τιµή για το µέγεθος 

του κόµβου, ως &οσοστό % του συνόλου των εγγραφών. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

τιµή αυτή, τόσο µικρότερο είναι το δέντρο. 

Maximum Purity: Μ&ορούµε να µην κάνουµε την &αρα&άνω ε&ιλογή. Ωστόσο, αν 

ε&ιλεχθεί θα &ρέ&ει να γράψουµε ένα έγκυρο µέγιστο αριθµό καθαρότητας ο ο&οίος 

&ρέ&ει να είναι µεταξύ 0% και 100%. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός, τόσο 

µεγαλύτερο θα είναι το δέντρο. 
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Maximum Depth: Μ&ορούµε να µην κάνουµε την &αρα&άνω ε&ιλογή. Ωστόσο, αν 

ε&ιλεχθεί θα &ρέ&ει να γραφτεί ένας αριθµός µεταξύ του 1 και του 20 &ου θα 

καθορίζει το βάθος του δέντρου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός, τόσο 

µεγαλύτερο θα είναι το δέντρο. 

Tree Pruning Option: Ιδανικά θα &ρέ&ει να αφήσουµε την ε&ιλογή YES. Αυτή η 

ε&ιλογή &αρέχει τη δυνατότητα µελέτης της ε&ίδρασης του κλαδέµατος. 

Training / Test Set: Μ&ορούµε να χρησιµο&οιήσουµε όλο το &λήθος των δεδοµένων 

για την κατασκευή του δέντρου. Μ&ορούµε ε&ίσης να χρησιµο&οιήσουµε κά&οιο 

σύνολο δεδοµένων για την κατασκευή και κά&οιο για τον έλεγχο. Αν ε&ιθυµούµε να 

κάνουµε και έλεγχο τότε µ&ορεί ορισµένα α&ό τα δεδοµένα τυχαία να γίνουν 

ελέγχου, αλλά υ&άρχει και η δυνατότητα να καθορίσουµε εµείς &οια θα είναι 

δεδοµένα εκ&αίδευσης και &οια ελέγχου.  

Τέλος µ&ορούµε να καθορίσουµε αν θα υ&άρχουν κανόνες και µε &οια κριτήρια. 

Αφού συµ&ληρωθούν &ροσεκτικά τα χρήσιµα &εδία, µε την ε&ιλογή Build Tree, 

κατασκευάζεται το δέντρο.  

Ε&όµενο βήµα είναι τα α&οτελέσµατα του µοντέλου. Μόλις τελειώσει η εκτέλεση, το 

δέντρο α&όφασης δηµιουργείται στην καρτέλα Tree. Υ&άρχει η δυνατότητα να 

ε&ιλεχθεί ένας κόµβος και µε την εντολή View Node να δούµε &ερισσότερες 

&ληροφορίες για αυτόν τον κόµβο.  

Το &ιο ουσιαστικό µέρος βρίσκεται στο φύλλο εργασίας Results και Rules. Στο &ρώτο 

µ&ορούµε να δούµε το σφάλµα κατηγοριο&οίησης &ου δηµιουργήθηκε α&ό τα 

δεδοµένα ελέγχου. Στο φύλλο Rules υ&άρχουν όλοι οι κανόνες σε έναν &ίνακα µε τις 

µετρικές του κάθε κανόνα.  

Support: είναι το &οσοστό των δεδοµένων εκ&αίδευση στο ο&οίο το αριστερό 

κοµµάτι του κανόνα είναι αληθές. Αν ισχύει ο κανόνας τότε λέµε ότι εφαρµόζεται 

στο µοντέλο.  Αυτό µετράει &όσο εφαρµόσιµος είναι ο κανόνας. 

Confidence: Έξω α&ό τα δεδοµένα εκ&αίδευσης, το &οσοστό των δεδοµένων &ου 

εφαρµόζεται ο κανόνας. Αυτό µετράει την ακρίβεια του κανόνα. 
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Capture: Πιο είναι το &οσοστό της συγκεκριµένης τιµής της κλάσης &ου έχει 

κατηγοριο&οιηθεί σωστά µε βάση αυτόν τον κανόνα. Αν υ&άρχει κανόνας µε 

Capture 100%, αυτό σηµαίνει ότι στο χώρο &ρόβλεψης όλα τα στιγµιότυ&α µε αυτήν 

την τιµή για κλάση είναι &ολύ κοντά το ένα µε το άλλο και ότι ο κανόνας είναι 

ικανός να &ροβλέψει &ολύ ικανο&οιητικά.  

Ορισµένες ε&ιτυχηµένες δυνατότητες της εφαρµογής CTee: 

1. ∆εν χρειάζεται να &ροσθέτουµε και να αφαιρούµε στήλες α&ό δεδοµένα. Το 

µόνο &ου χρειάζεται είναι να δηλώσουµε αν θα συµµετέχει η κάθε στήλη 

στην κατασκευή του δέντρου. 

2. Μ&ορούµε να διαχωρίσουµε τα δεδοµένα σε ελέγχου και εκ&αίδευσης. 

Ε&ίσης υ&άρχει η δυνατότητα τυχαίου διαχωρισµού. 

3. Η εφαρµογή µ&ορεί να διαχειριστεί τα δεδοµένα &ου λεί&ουν. 

4. Η εφαρµογή έχει την δυνατότητα να δηµιουργεί µεγάλο δέντρο και µετά να 

το κλαδεύει. 

5. Μόλις κατασκευαστεί το δέντρο υ&άρχουν αναφορές για τα δεδοµένα. 

6. Υ&άρχει γραφική α&εικόνιση κάθε κόµβου του δέντρου. 

7. Η εφαρµογή δηµιουργεί κανόνες και σχέδια. 

8. Μ&ορεί το δέντρο να α&οθηκευτεί αυτόµατα σε ένα νέο αρχείο. 

Ορισµένα µειονεκτήµατα της εφαρµογής: 

1. ∆εν υ&άρχει δυνατότητα να κατηγοριο&οιούνται νέα δεδοµένα. 

2. Η εφαρµογή δεν έχει χώρο να διαχειριστεί το κόστος των µη 

κατηγοριο&οιηµένων εγγραφών. 

3. Το &λήθος των µεταβλητών &ου διαχειρίζεται δεν µ&ορεί να είναι &άνω α&ό 

50 και το &λήθος των στιγµιότυ&ων δεν &ρέ&ει να ξεφεύγει τις 10.000 

εγγραφές. 
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4. Η εφαρµογή δεν φηµίζεται για την ταχύτητα της. Αν βάλουµε 10.000 

εγγραφές µε 9 µεταβλητές, ο χρόνος θα είναι &ερί&ου 15 λε&τά. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Σε αυτό το κοµµάτι της εργασίας θα γίνει η εφαρµογή των &αρα&άνω θεωρητικών 

ορισµών και αλγορίθµων µε &ραγµατικά δεδοµένα. Η ροή &ου θα ακολουθήσουµε 

φαίνεται στο &αρακάτω σχεδιάγραµµα: 
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4. Στατιστική ΕMεξεργασία 

Σκο&ός της &αρούσας δι&λωµατικής εργασίας είναι να ανα&τύξουµε ένα υ&όδειγµα 

α&οδοχής ή όχι αιτήσεων για την έκδοση &ιστωτικών καρτών. ∆εδοµένα για το 

µοντέλο αυτό &ήραµε α&ό την &ηγή Asuncion, A. & Newman, D.J. (2007). UCI 

Machine Learning Repository. Irvine, CA: University of California, School of 

Information and Computer Science. (http://archive.ics.uci.edu/ml/index.html), 

&ου &εριλαµβάνει &ολλά σύνολα για διάφορες βάσεις δεδοµένων, µια εκ των 

ο&οίων είναι και αυτή &ου θα χρησιµο&οιήσουµε (Credit Approval Data Set).  

Για την α&οφυγή &αραβίασης &ροσω&ικών δεδοµένων, &αρατηρούµε &ως τα 

δεδοµένα καθώς και οι µεταβλητές δεν έχουν τις &ραγµατικές τιµές, αλλά 

συµβολικές. Το σύνολο των δεδοµένων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ε&ειδή 

&εριλαµβάνει µια ανάµειξη α&ό χαρακτηριστικά γνωρίσµατα—συνεχόµενα, 

κατηγορικά µε µικρό &λήθος τιµών, και κατηγορικά µε µεγάλο &λήθος τιµών. 

Υ&άρχουν ε&ίσης ορισµένες ελλι&είς τιµές, τις ο&οίες στην &αρούσα εργασία θα τις 

αγνοήσουµε. Το σύνολο των στιγµιότυ&ων είναι 690. 

 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι δεκαέξι (16) στο σύνολο. Το ένα (1) είναι  η 

κλάση ή αλλιώς το χαρακτηριστικό εξόδου και τα υ&όλοι&α δεκα&έντε (15)  είναι 

χαρακτηριστικά εισόδου η αλλιώς γνωρίσµατα. Τα έξι (6) α&ό αυτά έχουν συνεχείς 

τιµές και τα εννέα (9) κατηγορικές: 

Πίνακας 4.1: Μεταβλητές του µοντέλου 

A1: b, a. 

A2: continuous. 

A3: continuous. 

A4: u, y, l, t. 

A5: g, p, gg. 

A6: c, d, cc, i, j, k, m, r, q, w, x, e, aa, ff. 

A7: v, h, bb, j, n, z, dd, ff, o. 

A8: continuous. 

A9: t, f. 

A10: t, f. 
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A11: continuous. 

A12: t, f. 

A13: g, p, s. 

A14: continuous. 

A15: continuous. 

A16: +,- (class attribute) 

Πηγή: Asuncion, A. & Newman, D.J. (2007). UCI Machine Learning Repository. Irvine, 

CA: University of California, School of Information and Computer Science 

 

Στόχος µας είναι να βρούµε τεχνικές και να διαχωρίσουµε τα δεδοµένα µας σε 

δεδοµένα εκ&αίδευσης και δεδοµένα ελέγχου µε τέτοιο τρό&ο, ώστε να &άρουµε το 

µικρότερο σφάλµα κατά την εφαρµογή του δέντρου α&όφασης.  Στην &αρούσα 

εργασία θα αναλύσουµε &έντε τρό&ους διαχωρισµού των δεδοµένων. Στην συνέχεια 

θα δηµιουργήσουµε δέντρα α&όφασης, κανόνες και θα βγάλουµε α&οτελέσµατα για 

καθένα α&ό τα &αρα&άνω σενάρια. Τελικά, θα λάβουµε ως καταλληλότερο µοντέλο, 

αυτό &ου θα έχει µικρότερο σφάλµα κατά τον έλεγχο1. 

Πριν αναλύσουµε τα σενάρια, θα &αρουσιάσουµε γραφικά την κατανοµή όλων των 

µεταβλητών. Αυτό θα φανεί αρκετά χρήσιµο στα &ειράµατα &ου θα κάνουµε 

αργότερα µε το WEKA και το CTree για την κατασκευή του καλύτερου δέντρου 

α&όφασης.  

Όνοµα µεταβλητής: Α1 

Πίνακας 4.2: Κατανοµή µεταβλητής Α1 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

b 468 69% 

a 210 31% 

? 12 2% 

                                                      

1 Βλ. Κεφάλαιο 1.5.1 
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A1

468

68%

210

30%

12

2%

b

a

?

 

Εικόνα 4.1 

Όνοµα µεταβλητής: Α2 

Πίνακας 4.3: Κατανοµή µεταβλητής Α2 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
13,75-18,5 48 7% 

18,5-23,25 158 22% 

23,25-28 124 18% 

28-32,75 91 13% 

32,25-37,5 83 12% 

37,5-42,25 62 9% 

42,25-47 27 4% 

47-51,75 32 5% 

51,75-56,5 20 3% 

56,5-80,25 33 5% 

? 12 2% 

Α2

48

7%
158

22%

124

18%
91

13%

83

12%

62

9%

27

4%

32

5%

20

3%

33

5%

12

2%

13,75-18,5

18,5-23,25

23,25-28

28-32,75

32,25-37,5

37,5-42,25

42,25-47

47-51,75

51,75-56,5

56,5-80,25

?

 

Εικόνα 4.2 



 46 

Όνοµα µεταβλητής: Α3 

Πίνακας 4.4: Κατανοµή µεταβλητής Α3 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
0-2 286 40% 

2-4 128 19% 

4-6 74 11% 

6-8 41 6% 

8-10 45 7% 

10-12 52 8% 

12-14 30 4% 

14-28 34 5% 

A3

286

40%

128

19%

74

11%

41

6%

45

7%

52

8%

30

4%

34

5%
0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-28

 

Εικόνα 4.3 

Όνοµα µεταβλητής: Α4 

Πίνακας 4.5: Κατανοµή µεταβλητής Α4 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
u 519 75% 

y 163 24% 

l 2 0% 

t 0 0% 

? 6 1% 
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A4

0%

519

76%

163

24%

2

0%
0

0%

u

y

l

t

 

Εικόνα 4.4 

Όνοµα µεταβλητής: Α5 

Πίνακας 4.6: Κατανοµή µεταβλητής Α5 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
g 519 75% 

p 163 24% 

gg 2 0% 

? 6 1% 

Α5

519

75%

163

24%

2

0%

6

1%

g

p

gg

?

 

Εικόνα 4.5 

Όνοµα µεταβλητής: Α6 

Πίνακας 4.7: Κατανοµή µεταβλητής Α6 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
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c 137 20% 

d 30 4% 

cc 41 6% 

i 59 9% 

j 10 1% 

k 51 7% 

m 38 6% 

r 3 0% 

q 78 11% 

w 64 9% 

x 38 6% 

e 25 4% 

aa 54 8% 

ff 53 8% 

? 9 1% 

A6

137

20%

30

4%

41

6%
59

9%10

1%
51

7%
38

6%

3

0%

78

11%

64

9%

38

6%

25

4%
54

8%

53

8%

9

1%

c

d

cc

i

j

k

m

r

q

w

x

e

aa

ff  

Εικόνα 4.6 

Όνοµα µεταβλητής: Α7 

Πίνακας 4.8: Κατανοµή µεταβλητής Α7 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
? 9 1% 

v 399 58% 

h 138 20% 

bb 59 9% 

j 8 1% 

n 4 1% 

z 8 1% 

dd 6 1% 

ff 57 8% 

o 2 0% 
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A7

9

1%

399

58%
138

20%

59

9%

57

8%

2

0%

8

1%

4

1%

8

1% 6

1%

?

v

h

bb

j

n

z

dd

ff

o

 

Εικόνα 4.7 

Όνοµα µεταβλητής: Α8 

Πίνακας 4.9: Κατανοµή µεταβλητής Α8 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
0-2,591 516 74% 

2,591-5,182 90 13% 

5,182-14,25 73 11% 

14,25-28,5 11 2% 

A8

516

74%

90

13%

73

11%

11

2%

0-2,591

2,591-5,182

5,182-14,25

14,25-28,5

 

Εικόνα 4.8 
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Όνοµα µεταβλητής: Α9 

Πίνακας 4.10: Κατανοµή µεταβλητής Α9 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

t 361 52% 
f 329 48% 

A9

361

52%

329

48%
t

f

 

Εικόνα 4.9 

Όνοµα µεταβλητής: Α10 

Πίνακας 4.11: Κατανοµή µεταβλητής Α10 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

t 295 43% 

f 395 57% 

A10

295

43%

395

57%

t

f
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Εικόνα 4.10 

Όνοµα µεταβλητής: Α11 

Πίνακας 4.12: Κατανοµή µεταβλητής Α11 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
0-1,914 466 68% 

1,914-3,829 73 11% 

3,829-5,743 33 5% 

5,743-7,657 39 6% 

7,657-9,571 20 3% 

9,571-11,486 27 4% 

11,486-67 32 5% 

A11

466

67%

73

10%

33

5%

39

6%

20

3%

27

4%

32

5%
0-1,914

1,914-3,829

3,829-5,743

5,743-7,657

7,657-9,571

9,571-11,486

11,486-67

 

Εικόνα 4.11 

Όνοµα µεταβλητής: Α12 

Πίνακας 4.13: Κατανοµή µεταβλητής Α12 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

t 316 46% 
f 374 54% 
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A12

316

46%
374

54%

t

f

 

Εικόνα 4.12 

Όνοµα µεταβλητής: Α13 

Πίνακας 4.14: Κατανοµή µεταβλητής Α13 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

g 625 91% 
p 57 8% 

s 8 1% 

A13

625

91%

8

1%

57

8%

g

p

s

 

Εικόνα 4.13 

Όνοµα µεταβλητής: Α14 

Πίνακας 4.15: Κατανοµή µεταβλητής Α14 

Τιµές  Πλήθος Ποσοστό 
? 13 2% 

0-68,966 163 23% 
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68,966-137,931 138 20% 

137,931-206,897 139 20% 

206,897-275,862 67 10% 

275,862-344,828 71 10% 

344,828-413,793 46 7% 

413,793-482,759 25 4% 

482,759-2000 28 4% 

A14

13

2% 163

23%

138

20%139

20%

67

10%

71

10%

46

7%

25

4%

28

4%
?

0-68,966

68,966-137,931

137,931-206,897

206,897-275,862

275,862-344,828

344,828-413,793

413,793-482,759

482,759-2000

 

Εικόνα 4.14 

Όνοµα µεταβλητής: Α15 

Πίνακας 4.16: Κατανοµή µεταβλητής Α15 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

0 295 43% 
όχι 0 395 57% 

Α15

295

43%

395

57%

0

όχι 0

 

Εικόνα 4.15 
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Όνοµα µεταβλητής: Α16 

Πίνακας 4.17: Κατανοµή µεταβλητής Α16 

Τιµές Πλήθος Ποσοστό 

+ 307 44% 
- 383 56% 

Α16

307

44%

383

56%

+

-

 

Εικόνα 4.16 

Στη συνέχεια &αρουσιάζουµε ραβδογράµµατα κατανοµής µεταβλητών µε τη χρήση 

του λογισµικού WEKA, σε σχέση µε το χαρακτηριστικό εξόδου. Με κόκκινο είναι οι 

εγγραφές &ου οι κλάση έχει την τιµή (-), ενώ µε µ&λε έχει την τιµή (+) 

 

Πίνακας 4.18: Ραβδογράµµατα κατανοµής όλων των µεταβλητών 
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Σενάριο 1ο  

Το &ρώτο σενάριο είναι η &ιο α&λή αρχική σκέψη. Το &ρώτο 70% του συνόλου, 

δηλαδή 483 στιγµιότυ&α να είναι δεδοµένα εκ&αίδευσης και το υ&όλοι&ο 30%, 

δηλαδή 207 εγγραφές να είναι δεδοµένα ελέγχου. Στο σύνολο των δεδοµένων µας 

δεν χρειάζεται καµία ιδιαίτερη ε&εξεργασία. 

 

Σενάριο 2ο 

Τυχαίος διαχωρισµός των δεδοµένων. Α&ό το σύνολο, θα ε&ιλέξουµε τυχαία το 70% 

για να είναι δεδοµένα εκ&αίδευσης και το υ&όλοι&ο 30% &ου α&οµένει θα είναι 

δεδοµένα ελέγχου. Ό&ως και στο &ροηγούµενο σενάριο, δεν χρειαζόµαστε καµία 

ιδιαίτερη ε&εξεργασία στα δεδοµένα. 
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Σενάριο 3ο  

Σε αυτό το &είραµα θα δοκιµάσουµε µια µέθοδο &ου υ&άρχει στο WEKA για την 

ε&ιλογή των δεδοµένων και ονοµάζεται cross validation2. Στην καρτέλα classify και 

στο &εδίο Test options ό&ως έχουµε ήδη αναφέρει3 υ&άρχει η µέθοδος cross-

validation. Ε&ιλέγουµε να χρησιµο&οιηθεί ο αλγόριθµος C4.5 (&ου στην εφαρµογή 

ονοµάζεται J48) και δηµιουργούµε το µοντέλο ε&ιλέγοντας Start. 

 

Σενάριο 4ο 

Το τέταρτο σενάριο καθώς και το τελευταίο θα είναι αυτά &ου θα µας 

α&ασχολήσουν &ερισσότερο. Σε αυτό το &είραµα χρησιµο&οιήσαµε α&οτελέσµατα 

α&ό το &ροηγούµενο σενάριο. Σύµφωνα µε το δέντρο α&όφασης4 &ου 

µοντελο&οιήσαµε στο 3ο, δια&ιστώσαµε ότι δεν χρησιµο&οιούνται όλες οι 

µεταβλητές για τη κατασκευή του δέντρου και αυτό µας έδωσε µια &ρώτη υ&οψία 

να αφαιρέσουµε α&ό το µοντέλο µας αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια δεύτερη 

&αρατήρηση είναι να θεωρήσουµε ότι όσο &ιο κοντά στην ρίζα είναι ένας κόµβος 

τόσο &ιο µεγάλη αξία έχει. Ε&οµένως  η σηµαντικότητα των µεταβλητών του 

&ροηγούµενου &ειράµατος είχε ως εξής: 

 

 

 

                                                      

2 Η µέθοδος cross validation δηµιουργεί οµάδες µε ίσο &λήθος στιγµιότυ&ων και εκτελεί τον 

αλγόριθµο τόσες φορές όσες είναι οι οµάδες. Κάθε φορά αλλάζει την οµάδα &ου είναι 

δεδοµένα ελέγχου και ως τελικό α&οτέλεσµα &αίρνουµε αυτό µε το µικρότερο σφάλµα. 

3 Βλ. Κεφάλαιο 3.1 

4 Βλ. Παράρτηµα: ∆έντρα α&όφασης σενάριο 3ο  
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Σχήµα 4.1: ∆εντρική αναMαράσταση των κόµβων 

 

Με βάση τον &αρα&άνω διαχωρισµό και διατηρώντας µια ε&ιφυλακτικότητα για το 

α&οτέλεσµα, θα &ροσ&αθήσουµε να χωρίσουµε τα δεδοµένα ανά κατηγορίες. Λόγω 

του γεγονότος ότι είναι εννέα (9) ε&ί&εδα, αρκετά µεγάλος αριθµός, θα ξεκινήσουµε 

µε τα τρία (3) &ρώτα και θα &ροχωρήσουµε µόνο εφόσον το σφάλµα διορθώνεται σε 

σχέση µε τα α&λά σενάρια &ου ήταν τα τρία &ρώτα.  

Ξεκινάµε το &είραµα το&οθετώντας όλο το σύνολο των δεδοµένων στο Excel, κάθε 

στήλη να έχει ένα χαρακτηριστικό. Βλέ&ουµε στο Σχήµα 4.1 µε βάση τα &αρα&άνω 

ότι η &ιο σηµαντική µεταβλητή είναι η Α9. Ταξινοµούµε το αρχείο µε τα δεδοµένα 

ως &ρος αυτό το χαρακτηριστικό. Στη συνέχεια χωρίζουµε το αρχείο σε όσες 

κατηγορίες έχει η µεταβλητή Α9, συγκεκριµένα σε δύο. Στο &ρώτο θα είναι όλα τα 

στιγµιότυ&α &ου έχουν στο χαρακτηριστικό Α9 την τιµή t και το δεύτερο την τιµή f. 

Αυτήν τη στιγµή έχουµε 2 αρχεία, το ένα µε 361 εγγραφές και το άλλο µε 329.  

Συνεχίζουµε τον διαχωρισµό στο ε&όµενο βήµα. Κάθε ένα α&ό τα αρχεία θα &ρέ&ει 

να τα διαχωρίσουµε µε βάση το χαρακτηριστικό Α10. Όµοια το Α10 κλάσεις t και f. 

Σε αυτό το σηµείο θα έχουµε 4 αρχεία ως εξής: 
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Σχήµα 4.2: ∆ιαχωρισµός συνόλου δεδοµένων 

 

Ακολουθεί το χαρακτηριστικό Α3 το ο&οίο είναι αριθµητικό συνεχές &ου &αίρνει 

τιµές α&ό 0 έως 28. Με βάση όµως τη γραφική κατανοµή (Εικόνα 4.3) της 

µεταβλητής αυτής &αρατηρούµε ότι οι &ερισσότερες τιµές κυµαίνονται α&ό 0 έως 4, 

αρκετές έως το 14 και &ολύ λίγες µέχρι το 28. Σε αυτό το στάδιο αυθαίρετα κάναµε 

οµάδες ως εξής: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12 και 14-28. Μετά το διαχωρισµό θα 

&ρέ&ει να έχουµε στο σύνολο 7*4=28 αρχεία, γιατί κάθε ένα α&ό τα αρχεία &ου 

χωρίσαµε στο &ροηγούµενο βήµα θα &ρέ&ει να διαχωριστεί στις οµάδες &ου 

ορίσαµε.  

Οµοίως, λειτουργούµε µε τη µεταβλητή Α7 &ου &αίρνει διακριτές τιµές: v, h, bb, j, n, 

z, dd. Ελέγχοντας όµως τον Πίνακα 4.8 µε τις κατανοµές τιµών κάναµε 4 οµάδες. Οι 

οµάδες είναι  v, h, bb και όλα τα υ&όλοι&α. Τώρα &λέον έχουµε 28*4=112 σύνολα 

δεδοµένων.  

Τελευταία χρησιµο&οιούµε το χαρακτηριστικό Α15 , ό&ου &αρατηρούµε ότι τιµές 

κυµαίνονται α&ό το 0 εως το 10.000, αλλά η &λειοψηφία αυτών είναι 0. Κάνουµε 

δύο οµάδες: 0 και όχι 0. Τελικά τα σύνολα δεδοµένων µας είναι 112*2=224.  

Σε αυτό το σηµείο α&ό κάθε σύνολο δεδοµένων &αίρνουµε το 70% για δεδοµένα 

εκ&αίδευσης και το υ&όλοι&ο 30% για δεδοµένα ελέγχου. Τα α&οτελέσµατα &ου θα 

&άρουµε αν εφαρµόσουµε το δέντρο α&όφασης του CTree, θα τα αναλύσουµε στο 

ε&όµενο κεφάλαιο.  

Το ερώτηµα &ου τίθεται σε αυτό το σηµείο είναι αν συνεχίσουµε το διαχωρισµό θα 

βελτιωθεί το σφάλµα; ∆υστυχώς δεν µ&ορούµε να το γνωρίζουµε εκ των &ροτέρων. 
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Θα &ρέ&ει να συνεχίσουµε και να ελέγξουµε το µοντέλο στο αµέσως ε&όµενο 

ε&ί&εδο.  

Οι µεταβλητές &ου έχουν ήδη διαχωριστεί δεν θα µας α&ασχολήσουν. Σε αυτό το 

στάδιο διαχωρίσαµε τις µεταβλητές Α2 και Α4. Παρατηρήσαµε &ως όσο 

διαχωρίζαµε τα δεδοµένα η αξία των εγγραφών χανόταν, διότι δεν υ&άρχουν 

&ολλές εγγραφές σε κάθε σύνολο δεδοµένων. Αυτό δεν ήταν καλός οιωνός. Όντως οι 

φόβοι µας ε&αληθεύτηκαν και θα αναλυθούν στο ε&όµενο κεφάλαιο. Το &οσοστό 

σφάλµατος αυξήθηκε. Έτσι δεν συνεχίσαµε τον διαχωρισµό.  

 

Σενάριο 5ο 

Το τελευταίο σενάριο &ου θα αναλύσουµε είναι &αρόµοιο µε το &ροηγούµενο µε τη 

διαφορά ότι θα διαχωρίσουµε την κάθε µεταβλητή ξεχωριστά. ∆ηλαδή, για κάθε 

µεταβλητή θα κάνουµε τον διαχωρισµό α&ό το αρχικό σύνολο δεδοµένων και όχι 

σαν υ&οδιαιρέσεις των ίδιων συνόλων.  

Ξεκινάµε α&ό την µεταβλητή Α9 και τη χωρίζουµε σε δύο σύνολα δεδοµένων, t και f 

ό&ως βλέ&ουµε α&ό τους &ίνακες κατανοµής τιµών. Α&ό τα σύνολα αυτά θα 

&άρουµε το 70% (253 στιγµιότυ&α t και 230 f) του καθενός για δεδοµένα 

εκ&αίδευσης και το 30% για δεδοµένα ελέγχου.  

Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε για κάθε µία µεταβλητή ξεκινώντας &άντα το 

διαχωρισµό α&ό το αρχικό σύνολο δεδοµένων. Όλα τα δεδοµένα εκ&αίδευσης τα 

συγκεντρώνουµε σε ένα αρχείο και όλα τα δεδοµένα ελέγχου σε ένα άλλο. Το 

σύνολο των δεδοµένων εκ&αίδευσης είναι 483*9=4347 στιγµιότυ&α και 207*9=1863 

είναι τα δεδοµένα ελέγχου. 

Α&ό τα δεδοµένα αυτά τρέξαµε ένα ερώτηµα sql και εµφανίσαµε &όσες φορές 

ε&αναλαµβάνεται κάθε εγγραφή στο ίδιο το αρχείο. Αυτές &ου ε&αναλαµβάνονται 

8 φορές στα δεδοµένα εκ&αίδευσης είναι µόλις 38! Ένας τρό&ος &ου ακολουθήσαµε 

έτσι ώστε να συµ&ληρώσουµε τα δεδοµένα µας είναι να &άρουµε αυτές &ου 

ε&αναλαµβάνονται 7 φορές κ.ο.κ µέχρι να συµ&ληρώσουµε 483 εγγραφές για τα 
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δεδοµένα εκ&αίδευσης. Την ίδια διαδικασία ακολουθήσαµε για τα δεδοµένα 

ελέγχου και &ήραµε  207 εγγραφές.   

Το ερώτηµα το δηµιουργήσαµε µε την χρήση της PHP ως γλώσσα &ρογραµµατισµού 

και τη MySQL για α&οθήκευση της βάσης δεδοµένων. Το &ρόγραµµα καθώς 

εκτελείται µας δίνει κάθε εγγραφή και δί&λα τη συχνότητα εµφάνισης της στο 

αρχείο (Εικόνα 4.17).  

 

Εικόνα 4.17 

Ακολουθεί ο κώδικας &ου χρησιµο&οιήσαµε:  
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<?php 
$host= 'localhost'; 
$user = 'root'; 
$passwd = ''; 
$database = 'diplwmai'; 
$connect = mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name = 'training'; 
mysql_select_db($database); 
$query = "Select * from $table_name order by A2, A3, A4, A7, A9, A10, A13, A14, 
A15, A16 desc"; 
$results = mysql_query($query); 
$num = mysql_num_rows($results); 
$counter =0; 
for ($i=1;$i<=$num;$i++) 
{ 
 $row = mysql_fetch_array($results); 
 $data_row1 = $row["A2"]; 
    $data_row2 = $row["A3"]; 
    $data_row3 = $row["A4"]; 
    $data_row4 = $row["A7"]; 
 $data_row5 = $row["A9"]; 
 $data_row6 = $row["A10"]; 
 $data_row7 = $row["A13"]; 
 $data_row8 = $row["A14"]; 
 $data_row9 = $row["A15"]; 
 $data_row10 = $row["A16"]; 
 $drA= $row["A"]; 
 $mystr = 
$data_row1."~".$data_row2."~".$data_row3."~".$data_row4."~".$data_row5."~".$dat
a_row6."~".$data_row7."~".$data_row8."~".$data_row9."~".$data_row10; 
 $tbl[$i] = $mystr; 
  
} 
echo "<b>Total Records : $num </b><BR>"; 
for ($i=0;$i<$num;$i++) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  $load_str = $tbl[$i]; 
 } 
 if ($load_str==$tbl[$i]) //an to string mas einai idio me ayto toy pinaka ...             
//ayksise tis FORES kata 1 
 { 
  $times = $times + 1 ; 
 } 
 else // an den einai IDIo tote MHDENISE tis FORES kai fortose to NEO String & 
//Apouikeyse to STRING KAI TIS FORES 
  // toy proigoymenoy string 
 { 
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  $count_line = $count_line + 1; 
  $n_tbl[$count_line] = $load_str."||| Max Records == >  
<b>[".$times."]</b>"; 
  echo $n_tbl[$count_line]."<Br>"; 
  $times = 0; 
  $load_str = $tbl[$i]; 
 } 
} 
echo "<b>Total Records Lines : > $count_line </b>"; 
exit; 
mysql_close ($connect); 
?> 

 

Όµοια εργαστήκαµε για να βρούµε και το σύνολο των δεδοµένων εκ&αίδευσης5. 

Εν συνεχεία αντιγράψαµε τα δεδοµένα στο excel και τα ταξινοµήσαµε κατά την 

τελευταία στήλη &ου είναι το &λήθος των ε&αναλήψεων στην βάση. Τελικά λάβαµε 

το &λήθος των α&αραίτητων εγγραφών εκ&αίδευσης και ελέγχου για το &είραµα.  

                                                      

5 Βλ. Παράρτηµα: Κώδικας 
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5.  Εκτέλεση των σεναρίων στο WEKA και στο CTree 

Προε$εξεργασία δεδοµένων  

Κάθε αλγόριθµος α&αιτεί τα δεδοµένα να έχουν µια συγκεκριµένη µορφή. Η 

δηµιουργία των γραµµών δεδοµένων έτσι ώστε να είναι κατανοητά α&ό τον 

αντίστοιχο αλγόριθµο καλείται &ροε&εξεργασία. Άλλα βήµατα &ου α&αιτούνται 

ταυτόχρονα µε την &ροε&εξεργασία είναι η µετατρο&ή των δεδοµένων σε µια 

κλίµακα µέτρησης για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα της βάσης δεδοµένων και η 

αντικατάσταση όλων των ελλι&ών τιµών µε το σύµβολο &ου αναγνωρίζει κάθε 

&ρόγραµµα.  

Η &ηγή των δεδοµένων της &αρούσας εργασίας, τα έχει σε α&λή µορφή κειµένου µε 

κάθε εγγραφή σε διαφορετική σειρά και οι τιµές να διαχωρίζονται µε κόµµα µεταξύ 

τους. 

Τα &ερισσότερα εργαλεία data miming χρησιµο&οιούν τα δεδοµένα σε µορφή CSV 

για να εκτελέσουν τους αλγόριθµους. Στο WEKA ένα α&ό τα &ρογράµµατα &ου θα 

χρησιµο&οιήσουµε, τα δεδοµένα ό&ως έχουµε ήδη αναφέρει καλό είναι να 

α&οθηκεύονται σε µορφή .ARFF (Attribute-Relation File Format) καθώς &ρέ&ει να 

δηλώνεται ο τύ&ος των χαρακτηριστικών. Το σύστηµα δεν κατηγοριο&οιεί 

αυτόµατα τα χαρακτηριστικά αν είναι συνεχόµενες τιµές οι κατηγορικές. Η 

τελευταία µεταβλητή δηλώνεται &άντα να είναι η µεταβλητή εξόδου (κλάση) και οι 

ελλι&είς τιµές αντικαθίστανται µε το αγγλικό ερωτηµατικό (?).   

Στα δεδοµένα µας: 

@relation Credit 
 
@attribute A1 {b, a} 
@attribute A2 numeric 
@attribute A3 numeric 
@attribute A4 {u, y, l, t} 
@attribute A5 {g, p, gg} 
@attribute A6 {c, d, cc, i, j, k, m, r, q, w, x, e, aa, ff} 
@attribute A7 {v, h, bb, j, n, z, dd, ff, o} 
@attribute A8 numeric 
@attribute A9 {t, f} 
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@attribute A10 {t, f} 
@attribute A11 numeric 
@attribute A12 {t, f} 
@attribute A13 {g, p, s} 
@attribute A14 numeric 
@attribute A15 numeric 
@attribute A16 {+, -} 
 
@data 
b,30.83,0,u,g,w,v,1.25,t,t,01,f,g,00202,0,+ 
a,58.67,4.46,u,g,q,h,3.04,t,t,06,f,g,00043,560,+ 
a,24.50,0.5,u,g,q,h,1.5,t,f,0,f,g,00280,824,+ 
b,27.83,1.54,u,g,w,v,3.75,t,t,05,t,g,00100,3,+ 
b,20.17,5.625,u,g,w,v,1.71,t,f,0,f,s,00120,0,+ 
b,32.08,4,u,g,m,v,2.5,t,f,0,t,g,00360,0,+ 
……………6 

Όσον αφορά το CTree &ου θα χρησιµο&οιήσουµε, αρκεί να κάνουµε αντιγραφή των 

δεδοµένων και ε&ικόλληση σε ένα φύλλο του Excel. Στη συνέχεια α&ό το µενού 

ε&ιλέγουµε ∆εδοµένα�Κείµενο σε στήλες… 

Το &αράθυρο &ου εµφανίζεται µας ε&ιτρέ&ει να δηλώσουµε το διαχωρισµό των 

δεδοµένων µας µε κόµµα (,): 

                                                      

6 Βλ. Παράρτηµα: ∆εδοµένα στο WEKA 
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Εικόνα 5.1 

Με αυτόν τον τρό&ο µ&ορούµε να εισάγουµε τις γραµµές το CTree. Πριν την 

εκτέλεση των δεδοµένων σε αυτό το λογισµικό, θα &ρέ&ει να µετατρέψουµε τις 

δεκαδικές τιµές σε ακέραιες,, για την α&οφυγή σφάλµατος.  

Σενάριο 1ο  

Για το &ρώτο σενάριο δοκιµάσαµε και το λογισµικό WEKA και το λογισµικό CTree. 

Στο &ρώτο δηµιουργήσαµε ένα αρχείο training.arff &ου &εριείχε µε τη µορφή &ου 

αναφέραµε &ροηγουµένως τις 483 &ρώτες εγγραφές καθώς και ένα αρχείο test.arff 

µε τις υ&όλοι&ες 207 εγγραφές. Ανοίξαµε το WEKA και κάναµε εισαγωγή του 

training.arff. Στη συνέχεια ε&ιλέξαµε την καρτέλα Classify και στην ε&ιλογή options 

ε&ιλέξαµε Supplied test set… και κάναµε εισαγωγή του αρχείου test.arff.  

Τα α&οτελέσµατα &ου &ήραµε είναι τα εξής: 

Πίνακας 5.1: ΑMοτελέσµατα στο WEKA του 1ου Mειράµατος 

=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Credit 
Instances:    483 
Attributes:   16 
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              A1 
              A2 
              A3 
              A4 
              A5 
              A6 
              A7 
              A8 
              A9 
              A10 
              A11 
              A12 
              A13 
              A14 
              A15 
              A16 
Test mode:    user supplied test set: 207 instances 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
A9 = t 
|   A15 <= 228 
|   |   A11 <= 3 
|   |   |   A4 = u 
|   |   |   |   A7 = v 
|   |   |   |   |   A14 <= 110: + (18.0/1.0) 
|   |   |   |   |   A14 > 110 
|   |   |   |   |   |   A15 <= 8 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = c: - (4.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = d: - (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = cc: + (2.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = i: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = j: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = k: - (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = m 
|   |   |   |   |   |   |   |   A13 = g: + (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   A13 = p: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   A13 = s: - (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = r: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = q 
|   |   |   |   |   |   |   |   A12 = t: + (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   A12 = f: - (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = w 
|   |   |   |   |   |   |   |   A12 = t: - (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   A12 = f: + (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = x: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = e: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A6 = aa 
|   |   |   |   |   |   |   |   A2 <= 41: - (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   A2 > 41: + (2.0) 
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|   |   |   |   |   |   |   A6 = ff: - (0.0) 
|   |   |   |   |   |   A15 > 8: + (4.0) 
|   |   |   |   A7 = h: + (18.0) 
|   |   |   |   A7 = bb 
|   |   |   |   |   A14 <= 164: + (3.38/0.38) 
|   |   |   |   |   A14 > 164: - (5.63) 
|   |   |   |   A7 = j: - (1.0) 
|   |   |   |   A7 = n: + (0.0) 
|   |   |   |   A7 = z: + (1.0) 
|   |   |   |   A7 = dd: + (0.0) 
|   |   |   |   A7 = ff: - (1.0) 
|   |   |   |   A7 = o: + (0.0) 
|   |   |   A4 = y 
|   |   |   |   A13 = g 
|   |   |   |   |   A14 <= 204: - (16.0/1.0) 
|   |   |   |   |   A14 > 204: + (5.0/1.0) 
|   |   |   |   A13 = p: - (0.0) 
|   |   |   |   A13 = s: + (2.0) 
|   |   |   A4 = l: + (0.0) 
|   |   |   A4 = t: + (0.0) 
|   |   A11 > 3 
|   |   |   A15 <= 4: + (25.0) 
|   |   |   A15 > 4 
|   |   |   |   A15 <= 5: - (2.0) 
|   |   |   |   A15 > 5: + (10.0/1.0) 
|   A15 > 228: + (106.0/2.0) 
A9 = f: - (232.0/16.0) 
 
Number of Leaves  :  41 
 
Size of the tree :  58 
 
 
Time taken to build model: 0.11 seconds 
 
=== Evaluation on test set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         173               83.5749 % 
Incorrectly Classified Instances        34               16.4251 % 
Kappa statistic                          0.6667 
Mean absolute error                      0.1981 
Root mean squared error                  0.3886 
Relative absolute error                 40.143  % 
Root relative squared error             78.3569 % 
Total Number of Instances              207      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.822     0.154      0.804     0.822     0.813    + 
  0.846     0.178      0.861     0.846     0.853    - 
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=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 74 16 |  a = + 
 18 99 |  b = - 
 

Εκτελούµε το µοντέλο µας και µε το λογισµικό CTree µε τη χρήση όλων των 

µεταβλητών. Τα α&οτελέσµατα &ου &ήραµε ήταν τα εξής: 

 

Εικόνα 5.1 

 

Σενάριο 2ο  

Όµοια µε  την &ροηγούµενη διαδικασία λειτουργήσαµε µε τυχαία δεδοµένα 

ελέγχου για να κατασκευάσουµε το µοντέλο:  

Στο WEKA, στο &εδίο Test options διαλέξαµε &οσοστό διαχωρισµού 70% και µε την 

χρήση του αλγορίθµου J48 ακολούθησαν τα α&οτελέσµατα (Πίνακας 5.2). 

Πίνακας 5.2: ΑMοτελέσµατα στο WEKA του 2ου Mειράµατος 

=== Run information === 
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Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Credit 
Instances:    690 
Attributes:   16 
              A1 
              A2 
              A3 
              A4 
              A5 
              A6 
              A7 
              A8 
              A9 
              A10 
              A11 
              A12 
              A13 
              A14 
              A15 
              A16 
Test mode:    split 70% train, remainder test 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
A9 = t 
|   A10 = t: + (228.0/21.0) 
|   A10 = f 
|   |   A15 <= 444 
|   |   |   A7 = v 
|   |   |   |   A4 = u 
|   |   |   |   |   A14 <= 112: + (16.57/1.57) 
|   |   |   |   |   A14 > 112 
|   |   |   |   |   |   A15 <= 70: - (30.0/10.0) 
|   |   |   |   |   |   A15 > 70: + (2.0) 
|   |   |   |   A4 = y 
|   |   |   |   |   A13 = g: - (12.0/2.0) 
|   |   |   |   |   A13 = p: - (0.0) 
|   |   |   |   |   A13 = s: + (3.0/1.0) 
|   |   |   |   A4 = l: - (0.0) 
|   |   |   |   A4 = t: - (0.0) 
|   |   |   A7 = h: + (27.24/8.24) 
|   |   |   A7 = bb 
|   |   |   |   A3 <= 1.375: + (5.0/1.0) 
|   |   |   |   A3 > 1.375: - (9.13/1.0) 
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|   |   |   A7 = j: - (1.01) 
|   |   |   A7 = n: + (0.0) 
|   |   |   A7 = z: + (0.0) 
|   |   |   A7 = dd: + (1.01/0.01) 
|   |   |   A7 = ff: - (5.05/1.0) 
|   |   |   A7 = o: + (0.0) 
|   |   A15 > 444: + (21.0/1.0) 
A9 = f 
|   A3 <= 0.165 
|   |   A7 = v 
|   |   |   A2 <= 35.58: - (18.72/3.44) 
|   |   |   A2 > 35.58: + (3.6/0.16) 
|   |   A7 = h: - (0.0) 
|   |   A7 = bb: + (1.24/0.08) 
|   |   A7 = j: + (1.24/0.08) 
|   |   A7 = n: + (1.24/0.08) 
|   |   A7 = z: - (0.0) 
|   |   A7 = dd: - (0.0) 
|   |   A7 = ff: - (4.96/0.64) 
|   |   A7 = o: - (0.0) 
|   A3 > 0.165: - (298.0/12.0) 
 
Number of Leaves  :  30 
 
Size of the tree :  42 
 
Time taken to build model: 0.13 seconds 
 
=== Evaluation on test split === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         178               85.9903 % 
Incorrectly Classified Instances        29               14.0097 % 
Kappa statistic                          0.7168 
Mean absolute error                      0.1958 
Root mean squared error                  0.3288 
Relative absolute error                 39.4502 % 
Root relative squared error             65.6306 % 
Total Number of Instances              207      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.776     0.064      0.916     0.776     0.84     + 
  0.936     0.224      0.823     0.936     0.876    - 
 
=== Confusion Matrix === 
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   a   b   <-- classified as 
  76  22 |   a = + 
   7 102 |   b = - 

 

Στο CTree χρησιµο&οιήσαµε το &εδίο για τυχαία ε&ιλογή 30% του συνόλου των 

δεδοµένων ως δεδοµένα ελέγχου. 

 

Εικόνα 5.2 

 

Ενδεικτικά &αρουσιάσαµε τον &αρα&άνω &ίνακα, διότι &αρατηρήσαµε ότι κάθε 

φορά &ου τρέχουµε τα δεδοµένα στο CTree τα α&οτελέσµατα είναι διαφορετικά. 

 

Σενάριο 3ο  

Όµοια µε  την &ροηγούµενη διαδικασία λειτουργήσαµε µε τυχαία δεδοµένα 

ελέγχου για να κατασκευάσουµε το µοντέλο:  

Στο WEKA εφαρµόσαµε τη µέθοδο cross validation και βρήκαµε τα εξής: 
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Πίνακας 5.3: ΑMοτελέσµατα στο WEKA του 3ου Mειράµατος 

=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Credit 
Instances:    690 
Attributes:   16 
              A1 
              A2 
              A3 
              A4 
              A5 
              A6 
              A7 
              A8 
              A9 
              A10 
              A11 
              A12 
              A13 
              A14 
              A15 
              A16 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
A9 = t 
|   A10 = t: + (228.0/21.0) 
|   A10 = f 
|   |   A15 <= 444 
|   |   |   A7 = v 
|   |   |   |   A4 = u 
|   |   |   |   |   A14 <= 112: + (16.57/1.57) 
|   |   |   |   |   A14 > 112 
|   |   |   |   |   |   A15 <= 70: - (30.0/10.0) 
|   |   |   |   |   |   A15 > 70: + (2.0) 
|   |   |   |   A4 = y 
|   |   |   |   |   A13 = g: - (12.0/2.0) 
|   |   |   |   |   A13 = p: - (0.0) 
|   |   |   |   |   A13 = s: + (3.0/1.0) 
|   |   |   |   A4 = l: - (0.0) 
|   |   |   |   A4 = t: - (0.0) 
|   |   |   A7 = h: + (27.24/8.24) 
|   |   |   A7 = bb 
|   |   |   |   A3 <= 1.375: + (5.0/1.0) 
|   |   |   |   A3 > 1.375: - (9.13/1.0) 
|   |   |   A7 = j: - (1.01) 
|   |   |   A7 = n: + (0.0) 
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|   |   |   A7 = z: + (0.0) 
|   |   |   A7 = dd: + (1.01/0.01) 
|   |   |   A7 = ff: - (5.05/1.0) 
|   |   |   A7 = o: + (0.0) 
|   |   A15 > 444: + (21.0/1.0) 
A9 = f 
|   A3 <= 0.165 
|   |   A7 = v 
|   |   |   A2 <= 35.58: - (18.72/3.44) 
|   |   |   A2 > 35.58: + (3.6/0.16) 
|   |   A7 = h: - (0.0) 
|   |   A7 = bb: + (1.24/0.08) 
|   |   A7 = j: + (1.24/0.08) 
|   |   A7 = n: + (1.24/0.08) 
|   |   A7 = z: - (0.0) 
|   |   A7 = dd: - (0.0) 
|   |   A7 = ff: - (4.96/0.64) 
|   |   A7 = o: - (0.0) 
|   A3 > 0.165: - (298.0/12.0) 
 
Number of Leaves  :  30 
 
Size of the tree :  42 
 
 
Time taken to build model: 0.06 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         594               86.087  % 
Incorrectly Classified Instances        96               13.913  % 
Kappa statistic                          0.718  
Mean absolute error                      0.1924 
Root mean squared error                  0.3313 
Relative absolute error                 38.9417 % 
Root relative squared error             66.6637 % 
Total Number of Instances              690      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.837     0.12       0.848     0.837     0.843    + 
  0.88      0.163      0.871     0.88      0.875    - 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
 257  50 |   a = + 
  46 337 |   b = - 
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Σενάριο 4ο  

Στο &ροηγούµενο κεφάλαιο αναλύσαµε τον τρό&ο &ου διαχωρίσαµε τα δεδοµένα 

για το συγκεκριµένο &είραµα. Εκτελέσαµε τα α&οτελέσµατα στο CTree. 

 

Εικόνα 5.4 

Παρατηρούµε ότι το σφάλµα είναι µόνο 12,08%. 

Αν συνεχίσουµε το διαχωρισµό των δεδοµένων ό&ως αναλύουµε &αρα&άνω τα 

α&οτελέσµατα δεν είναι &ρος το καλύτερο. Το σφάλµα είναι 16,77%, καθόλου 

ευνοϊκό έτσι ώστε να συνεχίσουµε το διαχωρισµό. 
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Εικόνα 5.5 

 

Σενάριο 5ο 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του &ειράµατος δια&ιστώσαµε µεγάλη α&όκλιση στα 

δύο λογισµικά. Ενώ στο WEKA τα α&οτελέσµατα φάνηκαν αρκετά βελτιωµένα, στο 

CTree &αρατηρήσαµε &ολύ µεγαλύτερο σφάλµα, όσες δοκιµές και αν κάναµε 

σχετικά µε τους κόµβους και το κλάδεµα.  

Πίνακας 5.4: ΑMοτελέσµατα στο WEKA του 5ου Mειράµατος 

=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Credit 
Instances:    483 
Attributes:   10 
              A2 
              A3 
              A4 
              A7 
              A9 
              A10 
              A13 
              A14 
              A15 
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              A16 
Test mode:    user supplied test set: 207 instances 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
A9 = t 
|   A15 <= 228 
|   |   A10 = t: + (80.0/16.0) 
|   |   A10 = f 
|   |   |   A7 = v 
|   |   |   |   A4 = u 
|   |   |   |   |   A14 <= 360 
|   |   |   |   |   |   A13 = g: + (22.0/5.0) 
|   |   |   |   |   |   A13 = p: + (0.0) 
|   |   |   |   |   |   A13 = s 
|   |   |   |   |   |   |   A3 <= 915: - (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   A3 > 915: + (7.0/1.0) 
|   |   |   |   |   A14 > 360: - (6.0) 
|   |   |   |   A4 = y: - (8.0/2.0) 
|   |   |   |   A4 = l: + (0.0) 
|   |   |   |   A4 = t: + (0.0) 
|   |   |   A7 = h: + (19.0/5.0) 
|   |   |   A7 = bb 
|   |   |   |   A3 <= 1250: + (3.0) 
|   |   |   |   A3 > 1250: - (8.0/1.0) 
|   |   |   A7 = j: - (1.0) 
|   |   |   A7 = n: + (0.0) 
|   |   |   A7 = z: + (0.0) 
|   |   |   A7 = dd: + (1.0) 
|   |   |   A7 = ff: - (1.0) 
|   |   |   A7 = o: + (0.0) 
|   A15 > 228: + (82.0/2.0) 
A9 = f: - (242.0/21.0) 
 
Number of Leaves  :  20 
 
Size of the tree :  29 
 
 
Time taken to build model: 0.08 seconds 
 
=== Evaluation on test set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         189               91.3043 % 
Incorrectly Classified Instances        18                8.6957 % 
Kappa statistic                          0.8262 
Mean absolute error                      0.1487 
Root mean squared error                  0.2744 
Relative absolute error                 29.7956 % 
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Root relative squared error             54.5012 % 
Total Number of Instances              207      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.951     0.124      0.882     0.951     0.915    + 
  0.876     0.049      0.948     0.876     0.911    - 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 97  5 |  a = + 
 13 92 |  b = - 

 

Ενώ µε το CTree: 

 

Εικόνα 5.6 
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6.  Στατιστική ΑMοτίµηση των σφαλµάτων 

Ό&ως αναφέραµε στο κεφάλαιο 3.4.1 µε την χρήση της κατηγοριο&οίησης για τη 

δηµιουργία βέλτιστων µοντέλων α&όφασης, το κριτήριο ελέγχου είναι το &οσοστό 

σφάλµατος7. Στο  κεφάλαιο αυτό θα συνοψίσουµε και θα συγκρίνουµε τα 

&ειράµατα για την εύρεση του καταλληλότερου µοντέλου. Στα σενάρια &ου 

χρησιµο&οιήσαµε και τα δύο λογισµικά, θα λάβουµε υ&όψη µας αυτό &ου µας έδινε 

το µικρότερο σφάλµα. 

Πίνακας 6.1: Σύγκριση σεναρίων 

Σενάριο 1ο 
Confusion Matrix 

Προβλε&όµενη 
κλάση 

 

Κλάση 
= + 

Κλάση 
= - 

Κλάση 
= + 

74 16 Πραγµατική  
κλάση 

Κλάση 
= - 

18 99 

 

Error rate 
Correctly Classified 
Instances 

83.5749 % 

Incorrectly 

Classified Instances       

16.4251 % 

 
Σενάριο 2ο  

Προβλε&όµενη 
κλάση 

 

Κλάση 
= + 

Κλάση 
= - 

Κλάση 
= + 

76 22 Πραγµατική  
κλάση 

Κλάση 
= - 

7 102 

 

Correctly Classified 
Instances 

85.9903 % 

Incorrectly 

Classified Instances       

14.0097 % 

 
Σενάριο 3ο 

 

Προβλε&όµενη 
κλάση 

 

Κλάση 
= + 

Κλάση 
= - 

Κλάση 
= + 

257 50 Πραγµατική  
κλάση 

Κλάση 46 337 

Correctly Classified 
Instances 

86.087  % 

Incorrectly 13.913  % 

                                                      

7 Βλ. τύ&ο Κεφάλαιο 1.5.1 
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= -  Classified Instances       

 
 

Σενάριο 4ο  

Προβλε&όµενη 
κλάση 

 

Κλάση 
= + 

Κλάση 
= - 

Κλάση 
= + 

82 9 Πραγµατική  
κλάση 

Κλάση 
= - 

16 100 

 

Correctly Classified 
Instances 

87.92 % 

Incorrectly 12.08 % 

Σενάριο 5ο 

Προβλε&όµενη 
κλάση 

 

Κλάση 
= + 

Κλάση 
= - 

Κλάση 
= + 

97 5 Πραγµατική  
κλάση 

Κλάση 
= - 

13 92 

 

Correctly Classified 
Instances 

91.3043 % 

Incorrectly 

Classified Instances       

8.6957 % 

 

 

Σύµφωνα µε όλα τα &αρα&άνω, το τελευταίο σενάριο είναι το &ιο αξιό&ιστο &ου το 

σφάλµα δεν ξε&ερνάει το 8,7%.  Ακολουθεί το δέντρο α&όφασης &ου 

δηµιουργήσαµε, έτσι ώστε κάθε νέα εγγραφή να µ&ορεί να κατηγοριο&οιηθεί µε 

βάση το &αρακάτω δέντρο. 
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Σχήµα 6.1: ∆έντρο αMόφασης καλύτερης MερίMτωση; 
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7.  ΣυµMεράσµατα 

Στην &αρα&άνω εργασία εφαρµόσαµε µεθόδους και τεχνικές κατηγοριο&οίησης για 

να δηµιουργήσουµε το καταλληλότερο µοντέλο α&οδοχής ή όχι &ελάτη για χρήση 

&ιστωτικής κάρτας. Με τη βοήθεια του αλγορίθµου C4.5 και των λογισµικών του 

WEKA  και του CTree, κατασκευάσαµε ένα δέντρο α&όφασης &ου µας οδηγεί στην 

αναζήτηση της καλύτερης α&όφασης. Προτού χρησιµο&οιήσουµε όλα τα &αρα&άνω 

κάναµε στατιστική ε&εξεργασία των µεταβλητών για να διευκολύνουµε το έργο, το 

ο&οίο &ιο συγκεκριµένα έγκειτο στον καταλληλότερο διαχωρισµό των δεδοµένων 

εκ&αίδευσης και των δεδοµένων ελέγχου. Παρατηρήσαµε ότι οι µεταβλητές &ου 

έ&αιζαν σηµαντικό ρόλο για την δηµιουργία του µοντέλου, δεν &εριείχαν µόνο 

διακριτές τιµές, αλλά και συνεχείς. Το τελικό δέντρο α&όφασης είχε σφάλµα µόλις 

8.6957 %, το ο&οίο ερµηνεύεται ότι το µοντέλο µ&ορεί να εφαρµοστεί µε αυτήν την 

µικρή ε&ιφύλαξη σε δεδοµένα για την βελτίωση του &αρα&άνω &ροβλήµατος. 
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Παράρτηµα 

Πίνακας Ακρωνύµιων 

WEKA :- Waikato Environment for Knowledge Analysis. 

CSV:- Comma Separated Format. 

GNU:- is not Unix. 

GUI:- Graphical User Interface. 

CLI:- Command-line interface. 

OC1:- Oblique Classifier 1. 

 

 

Κώδικας  

<?php 
$host= 'localhost'; 
$user = 'root'; 
$passwd = ''; 
$database = 'diplwmai'; 
 
$connect = mysql_connect($host,$user,$passwd); 
 
$table_name = 'test'; 
 
mysql_select_db($database); 
$query = "Select * from $table_name order by A2, A3, A4, A7, A9, A10, A13, A14, 
A15, A16 desc"; 
$results = mysql_query($query); 
$num = mysql_num_rows($results); 
$counter =0; 
for ($i=1;$i<=$num;$i++) 
{ 
 $row = mysql_fetch_array($results); 
 $data_row1 = $row["A2"]; 
    $data_row2 = $row["A3"]; 
    $data_row3 = $row["A4"]; 
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    $data_row4 = $row["A7"]; 
 $data_row5 = $row["A9"]; 
 $data_row6 = $row["A10"]; 
 $data_row7 = $row["A13"]; 
 $data_row8 = $row["A14"]; 
 $data_row9 = $row["A15"]; 
 $data_row10 = $row["A16"]; 
 $drA= $row["A"]; 
 $mystr = 
$data_row1."~".$data_row2."~".$data_row3."~".$data_row4."~".$data_row5."~".$dat
a_row6."~".$data_row7."~".$data_row8."~".$data_row9."~".$data_row10; 
 $tbl[$i] = $mystr; 
  
} 
echo "<b>Total Records : $num </b><BR>"; 
for ($i=0;$i<$num;$i++) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  $load_str = $tbl[$i]; 
 } 
 if ($load_str==$tbl[$i]) // an to string mas einai idio me ayto toy pinaka ...              
//ayksise tis FORES kata 1 
 { 
  $times = $times + 1 ; 
 } 
 else // an den einai IDIo tote MHDENISE tis FORES kai fortose to NEO String 
//& Apouikeyse to STRING KAI TIS FORES 
  // toy proigoymenoy string 
 { 
  $count_line = $count_line + 1; 
  $n_tbl[$count_line] = $load_str."||| Max Records == >  
<b>[".$times."]</b>"; 
  echo $n_tbl[$count_line]."<Br>"; 
  $times = 0; 
  $load_str = $tbl[$i]; 
 } 
} 
echo "<b>Total Records Lines : > $count_line </b>"; 
exit; 
mysql_close ($connect); 
?> 
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∆εδοµένα στο WEKA 

@relation Credit 
 
@attribute A1 {b, a} 
@attribute A2 numeric 
@attribute A3 numeric 
@attribute A4 {u, y, l, t} 
@attribute A5 {g, p, gg} 
@attribute A6 {c, d, cc, i, j, k, m, r, q, w, x, e, aa, ff} 
@attribute A7 {v, h, bb, j, n, z, dd, ff, o} 
@attribute A8 numeric 
@attribute A9 {t, f} 
@attribute A10 {t, f} 
@attribute A11 numeric 
@attribute A12 {t, f} 
@attribute A13 {g, p, s} 
@attribute A14 numeric 
@attribute A15 numeric 
@attribute A16 {+, -} 
 
@data 
b,30.83,0,u,g,w,v,1.25,t,t,01,f,g,00202,0,+ 
a,58.67,4.46,u,g,q,h,3.04,t,t,06,f,g,00043,560,+ 
a,24.50,0.5,u,g,q,h,1.5,t,f,0,f,g,00280,824,+ 
b,27.83,1.54,u,g,w,v,3.75,t,t,05,t,g,00100,3,+ 
b,20.17,5.625,u,g,w,v,1.71,t,f,0,f,s,00120,0,+ 
b,32.08,4,u,g,m,v,2.5,t,f,0,t,g,00360,0,+ 
b,33.17,1.04,u,g,r,h,6.5,t,f,0,t,g,00164,31285,+ 
a,22.92,11.585,u,g,cc,v,0.04,t,f,0,f,g,00080,1349,+ 
b,54.42,0.5,y,p,k,h,3.96,t,f,0,f,g,00180,314,+ 
b,42.50,4.915,y,p,w,v,3.165,t,f,0,t,g,00052,1442,+ 
b,22.08,0.83,u,g,c,h,2.165,f,f,0,t,g,00128,0,+ 
b,29.92,1.835,u,g,c,h,4.335,t,f,0,f,g,00260,200,+ 
a,38.25,6,u,g,k,v,1,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
b,48.08,6.04,u,g,k,v,0.04,f,f,0,f,g,00000,2690,+ 
a,45.83,10.5,u,g,q,v,5,t,t,07,t,g,00000,0,+ 
b,36.67,4.415,y,p,k,v,0.25,t,t,10,t,g,00320,0,+ 
b,28.25,0.875,u,g,m,v,0.96,t,t,03,t,g,00396,0,+ 
a,23.25,5.875,u,g,q,v,3.17,t,t,10,f,g,00120,245,+ 
b,21.83,0.25,u,g,d,h,0.665,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
a,19.17,8.585,u,g,cc,h,0.75,t,t,07,f,g,00096,0,+ 
b,25.00,11.25,u,g,c,v,2.5,t,t,17,f,g,00200,1208,+ 
b,23.25,1,u,g,c,v,0.835,t,f,0,f,s,00300,0,+ 
a,47.75,8,u,g,c,v,7.875,t,t,06,t,g,00000,1260,+ 
a,27.42,14.5,u,g,x,h,3.085,t,t,01,f,g,00120,11,+ 
a,41.17,6.5,u,g,q,v,0.5,t,t,03,t,g,00145,0,+ 
a,15.83,0.585,u,g,c,h,1.5,t,t,02,f,g,00100,0,+ 
a,47.00,13,u,g,i,bb,5.165,t,t,09,t,g,00000,0,+ 
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b,56.58,18.5,u,g,d,bb,15,t,t,17,t,g,00000,0,+ 
b,57.42,8.5,u,g,e,h,7,t,t,03,f,g,00000,0,+ 
b,42.08,1.04,u,g,w,v,5,t,t,06,t,g,00500,10000,+ 
b,29.25,14.79,u,g,aa,v,5.04,t,t,05,t,g,00168,0,+ 
b,42.00,9.79,u,g,x,h,7.96,t,t,08,f,g,00000,0,+ 
b,49.50,7.585,u,g,i,bb,7.585,t,t,15,t,g,00000,5000,+ 
a,36.75,5.125,u,g,e,v,5,t,f,0,t,g,00000,4000,+ 
a,22.58,10.75,u,g,q,v,0.415,t,t,05,t,g,00000,560,+ 
b,27.83,1.5,u,g,w,v,2,t,t,11,t,g,00434,35,+ 
b,27.25,1.585,u,g,cc,h,1.835,t,t,12,t,g,00583,713,+ 
a,23.00,11.75,u,g,x,h,0.5,t,t,02,t,g,00300,551,+ 
b,27.75,0.585,y,p,cc,v,0.25,t,t,02,f,g,00260,500,+ 
b,54.58,9.415,u,g,ff,ff,14.415,t,t,11,t,g,00030,300,+ 
b,34.17,9.17,u,g,c,v,4.5,t,t,12,t,g,00000,221,+ 
b,28.92,15,u,g,c,h,5.335,t,t,11,f,g,00000,2283,+ 
b,29.67,1.415,u,g,w,h,0.75,t,t,01,f,g,00240,100,+ 
b,39.58,13.915,u,g,w,v,8.625,t,t,06,t,g,00070,0,+ 
b,56.42,28,y,p,c,v,28.5,t,t,40,f,g,00000,15,+ 
b,54.33,6.75,u,g,c,h,2.625,t,t,11,t,g,00000,284,+ 
a,41.00,2.04,y,p,q,h,0.125,t,t,23,t,g,00455,1236,+ 
b,31.92,4.46,u,g,cc,h,6.04,t,t,03,f,g,00311,300,+ 
b,41.50,1.54,u,g,i,bb,3.5,f,f,0,f,g,00216,0,+ 
b,23.92,0.665,u,g,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00100,0,+ 
a,25.75,0.5,u,g,c,h,0.875,t,f,0,t,g,00491,0,+ 
b,26.00,1,u,g,q,v,1.75,t,f,0,t,g,00280,0,+ 
b,37.42,2.04,u,g,w,v,0.04,t,f,0,t,g,00400,5800,+ 
b,34.92,2.5,u,g,w,v,0,t,f,0,t,g,00239,200,+ 
b,34.25,3,u,g,cc,h,7.415,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
b,23.33,11.625,y,p,w,v,0.835,t,f,0,t,g,00160,300,+ 
b,23.17,0,u,g,cc,v,0.085,t,f,0,f,g,00000,0,+ 
b,44.33,0.5,u,g,i,h,5,t,f,0,t,g,00320,0,+ 
b,35.17,4.5,u,g,x,h,5.75,f,f,0,t,s,00711,0,+ 
b,43.25,3,u,g,q,h,6,t,t,11,f,g,00080,0,+ 
b,56.75,12.25,u,g,m,v,1.25,t,t,04,t,g,00200,0,+ 
b,31.67,16.165,u,g,d,v,3,t,t,09,f,g,00250,730,+ 
a,23.42,0.79,y,p,q,v,1.5,t,t,02,t,g,00080,400,+ 
a,20.42,0.835,u,g,q,v,1.585,t,t,01,f,g,00000,0,+ 
b,26.67,4.25,u,g,cc,v,4.29,t,t,01,t,g,00120,0,+ 
b,34.17,1.54,u,g,cc,v,1.54,t,t,01,t,g,00520,50000,+ 
a,36.00,1,u,g,c,v,2,t,t,11,f,g,00000,456,+ 
b,25.50,0.375,u,g,m,v,0.25,t,t,03,f,g,00260,15108,+ 
b,19.42,6.5,u,g,w,h,1.46,t,t,07,f,g,00080,2954,+ 
b,35.17,25.125,u,g,x,h,1.625,t,t,01,t,g,00515,500,+ 
b,32.33,7.5,u,g,e,bb,1.585,t,f,0,t,s,00420,0,- 
b,34.83,4,u,g,d,bb,12.5,t,f,0,t,g,?,0,- 
a,38.58,5,u,g,cc,v,13.5,t,f,0,t,g,00980,0,- 
b,44.25,0.5,u,g,m,v,10.75,t,f,0,f,s,00400,0,- 
b,44.83,7,y,p,c,v,1.625,f,f,0,f,g,00160,2,- 
b,20.67,5.29,u,g,q,v,0.375,t,t,01,f,g,00160,0,- 
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b,34.08,6.5,u,g,aa,v,0.125,t,f,0,t,g,00443,0,- 
a,19.17,0.585,y,p,aa,v,0.585,t,f,0,t,g,00160,0,- 
b,21.67,1.165,y,p,k,v,2.5,t,t,01,f,g,00180,20,- 
b,21.50,9.75,u,g,c,v,0.25,t,f,0,f,g,00140,0,- 
b,49.58,19,u,g,ff,ff,0,t,t,01,f,g,00094,0,- 
a,27.67,1.5,u,g,m,v,2,t,f,0,f,s,00368,0,- 
b,39.83,0.5,u,g,m,v,0.25,t,f,0,f,s,00288,0,- 
a,?,3.5,u,g,d,v,3,t,f,0,t,g,00300,0,- 
b,27.25,0.625,u,g,aa,v,0.455,t,f,0,t,g,00200,0,- 
b,37.17,4,u,g,c,bb,5,t,f,0,t,s,00280,0,- 
b,?,0.375,u,g,d,v,0.875,t,f,0,t,s,00928,0,- 
b,25.67,2.21,y,p,aa,v,4,t,f,0,f,g,00188,0,- 
b,34.00,4.5,u,g,aa,v,1,t,f,0,t,g,00240,0,- 
a,49.00,1.5,u,g,j,j,0,t,f,0,t,g,00100,27,- 
b,62.50,12.75,y,p,c,h,5,t,f,0,f,g,00112,0,- 
b,31.42,15.5,u,g,c,v,0.5,t,f,0,f,g,00120,0,- 
b,?,5,y,p,aa,v,8.5,t,f,0,f,g,00000,0,- 
b,52.33,1.375,y,p,c,h,9.46,t,f,0,t,g,00200,100,- 
b,28.75,1.5,y,p,c,v,1.5,t,f,0,t,g,00000,225,- 
a,28.58,3.54,u,g,i,bb,0.5,t,f,0,t,g,00171,0,- 
b,23.00,0.625,y,p,aa,v,0.125,t,f,0,f,g,00180,1,- 
b,?,0.5,u,g,c,bb,0.835,t,f,0,t,s,00320,0,- 
a,22.50,11,y,p,q,v,3,t,f,0,t,g,00268,0,- 
a,28.50,1,u,g,q,v,1,t,t,02,t,g,00167,500,- 
b,37.50,1.75,y,p,c,bb,0.25,t,f,0,t,g,00164,400,- 
b,35.25,16.5,y,p,c,v,4,t,f,0,f,g,00080,0,- 
b,18.67,5,u,g,q,v,0.375,t,t,02,f,g,00000,38,- 
b,25.00,12,u,g,k,v,2.25,t,t,02,t,g,00120,5,- 
b,27.83,4,y,p,i,h,5.75,t,t,02,t,g,00075,0,- 
b,54.83,15.5,u,g,e,z,0,t,t,20,f,g,00152,130,- 
b,28.75,1.165,u,g,k,v,0.5,t,f,0,f,s,00280,0,- 
a,25.00,11,y,p,aa,v,4.5,t,f,0,f,g,00120,0,- 
b,40.92,2.25,y,p,x,h,10,t,f,0,t,g,00176,0,- 
a,19.75,0.75,u,g,c,v,0.795,t,t,05,t,g,00140,5,- 
b,29.17,3.5,u,g,w,v,3.5,t,t,03,t,g,00329,0,- 
a,24.50,1.04,y,p,ff,ff,0.5,t,t,03,f,g,00180,147,- 
b,24.58,12.5,u,g,w,v,0.875,t,f,0,t,g,00260,0,- 
a,33.75,0.75,u,g,k,bb,1,t,t,03,t,g,00212,0,- 
b,20.67,1.25,y,p,c,h,1.375,t,t,03,t,g,00140,210,- 
a,25.42,1.125,u,g,q,v,1.29,t,t,02,f,g,00200,0,- 
b,37.75,7,u,g,q,h,11.5,t,t,07,t,g,00300,5,- 
b,52.50,6.5,u,g,k,v,6.29,t,t,15,f,g,00000,11202,+ 
b,57.83,7.04,u,g,m,v,14,t,t,06,t,g,00360,1332,+ 
a,20.75,10.335,u,g,cc,h,0.335,t,t,01,t,g,00080,50,+ 
b,39.92,6.21,u,g,q,v,0.04,t,t,01,f,g,00200,300,+ 
b,25.67,12.5,u,g,cc,v,1.21,t,t,67,t,g,00140,258,+ 
a,24.75,12.5,u,g,aa,v,1.5,t,t,12,t,g,00120,567,+ 
a,44.17,6.665,u,g,q,v,7.375,t,t,03,t,g,00000,0,+ 
a,23.50,9,u,g,q,v,8.5,t,t,05,t,g,00120,0,+ 
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b,34.92,5,u,g,x,h,7.5,t,t,06,t,g,00000,1000,+ 
b,47.67,2.5,u,g,m,bb,2.5,t,t,12,t,g,00410,2510,+ 
b,22.75,11,u,g,q,v,2.5,t,t,07,t,g,00100,809,+ 
b,34.42,4.25,u,g,i,bb,3.25,t,t,02,f,g,00274,610,+ 
a,28.42,3.5,u,g,w,v,0.835,t,f,0,f,s,00280,0,+ 
b,67.75,5.5,u,g,e,z,13,t,t,01,t,g,00000,0,+ 
b,20.42,1.835,u,g,c,v,2.25,t,t,01,f,g,00100,150,+ 
a,47.42,8,u,g,e,bb,6.5,t,t,06,f,g,00375,51100,+ 
b,36.25,5,u,g,c,bb,2.5,t,t,06,f,g,00000,367,+ 
b,32.67,5.5,u,g,q,h,5.5,t,t,12,t,g,00408,1000,+ 
b,48.58,6.5,u,g,q,h,6,t,f,0,t,g,00350,0,+ 
b,39.92,0.54,y,p,aa,v,0.5,t,t,03,f,g,00200,1000,+ 
b,33.58,2.75,u,g,m,v,4.25,t,t,06,f,g,00204,0,+ 
a,18.83,9.5,u,g,w,v,1.625,t,t,06,t,g,00040,600,+ 
a,26.92,13.5,u,g,q,h,5,t,t,02,f,g,00000,5000,+ 
a,31.25,3.75,u,g,cc,h,0.625,t,t,09,t,g,00181,0,+ 
a,56.50,16,u,g,j,ff,0,t,t,15,f,g,00000,247,+ 
b,43.00,0.29,y,p,cc,h,1.75,t,t,08,f,g,00100,375,+ 
b,22.33,11,u,g,w,v,2,t,t,01,f,g,00080,278,+ 
b,27.25,1.665,u,g,cc,h,5.085,t,t,09,f,g,00399,827,+ 
b,32.83,2.5,u,g,cc,h,2.75,t,t,06,f,g,00160,2072,+ 
b,23.25,1.5,u,g,q,v,2.375,t,t,03,t,g,00000,582,+ 
a,40.33,7.54,y,p,q,h,8,t,t,14,f,g,00000,2300,+ 
a,30.50,6.5,u,g,c,bb,4,t,t,07,t,g,00000,3065,+ 
a,52.83,15,u,g,c,v,5.5,t,t,14,f,g,00000,2200,+ 
a,46.67,0.46,u,g,cc,h,0.415,t,t,11,t,g,00440,6,+ 
a,58.33,10,u,g,q,v,4,t,t,14,f,g,00000,1602,+ 
b,37.33,6.5,u,g,m,h,4.25,t,t,12,t,g,00093,0,+ 
b,23.08,2.5,u,g,c,v,1.085,t,t,11,t,g,00060,2184,+ 
b,32.75,1.5,u,g,cc,h,5.5,t,t,03,t,g,00000,0,+ 
a,21.67,11.5,y,p,j,j,0,t,t,11,t,g,00000,0,+ 
a,28.50,3.04,y,p,x,h,2.54,t,t,01,f,g,00070,0,+ 
a,68.67,15,u,g,e,z,0,t,t,14,f,g,00000,3376,+ 
b,28.00,2,u,g,k,h,4.165,t,t,02,t,g,00181,0,+ 
b,34.08,0.08,y,p,m,bb,0.04,t,t,01,t,g,00280,2000,+ 
b,27.67,2,u,g,x,h,1,t,t,04,f,g,00140,7544,+ 
b,44.00,2,u,g,m,v,1.75,t,t,02,t,g,00000,15,+ 
b,25.08,1.71,u,g,x,v,1.665,t,t,01,t,g,00395,20,+ 
b,32.00,1.75,y,p,e,h,0.04,t,f,0,t,g,00393,0,+ 
a,60.58,16.5,u,g,q,v,11,t,f,0,t,g,00021,10561,+ 
a,40.83,10,u,g,q,h,1.75,t,f,0,f,g,00029,837,+ 
b,19.33,9.5,u,g,q,v,1,t,f,0,t,g,00060,400,+ 
a,32.33,0.54,u,g,cc,v,0.04,t,f,0,f,g,00440,11177,+ 
b,36.67,3.25,u,g,q,h,9,t,f,0,t,g,00102,639,+ 
b,37.50,1.125,y,p,d,v,1.5,f,f,0,t,g,00431,0,+ 
a,25.08,2.54,y,p,aa,v,0.25,t,f,0,t,g,00370,0,+ 
b,41.33,0,u,g,c,bb,15,t,f,0,f,g,00000,0,+ 
b,56.00,12.5,u,g,k,h,8,t,f,0,t,g,00024,2028,+ 
a,49.83,13.585,u,g,k,h,8.5,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
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b,22.67,10.5,u,g,q,h,1.335,t,f,0,f,g,00100,0,+ 
b,27.00,1.5,y,p,w,v,0.375,t,f,0,t,g,00260,1065,+ 
b,25.00,12.5,u,g,aa,v,3,t,f,0,t,s,00020,0,+ 
a,26.08,8.665,u,g,aa,v,1.415,t,f,0,f,g,00160,150,+ 
a,18.42,9.25,u,g,q,v,1.21,t,t,04,f,g,00060,540,+ 
b,20.17,8.17,u,g,aa,v,1.96,t,t,14,f,g,00060,158,+ 
b,47.67,0.29,u,g,c,bb,15,t,t,20,f,g,00000,15000,+ 
a,21.25,2.335,u,g,i,bb,0.5,t,t,04,f,s,00080,0,+ 
a,20.67,3,u,g,q,v,0.165,t,t,03,f,g,00100,6,+ 
a,57.08,19.5,u,g,c,v,5.5,t,t,07,f,g,00000,3000,+ 
a,22.42,5.665,u,g,q,v,2.585,t,t,07,f,g,00129,3257,+ 
b,48.75,8.5,u,g,c,h,12.5,t,t,09,f,g,00181,1655,+ 
b,40.00,6.5,u,g,aa,bb,3.5,t,t,01,f,g,00000,500,+ 
b,40.58,5,u,g,c,v,5,t,t,07,f,g,00000,3065,+ 
a,28.67,1.04,u,g,c,v,2.5,t,t,05,t,g,00300,1430,+ 
a,33.08,4.625,u,g,q,h,1.625,t,t,02,f,g,00000,0,+ 
b,21.33,10.5,u,g,c,v,3,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
b,42.00,0.205,u,g,i,h,5.125,t,f,0,f,g,00400,0,+ 
b,41.75,0.96,u,g,x,v,2.5,t,f,0,f,g,00510,600,+ 
b,22.67,1.585,y,p,w,v,3.085,t,t,06,f,g,00080,0,+ 
b,34.50,4.04,y,p,i,bb,8.5,t,t,07,t,g,00195,0,+ 
b,28.25,5.04,y,p,c,bb,1.5,t,t,08,t,g,00144,7,+ 
b,33.17,3.165,y,p,x,v,3.165,t,t,03,t,g,00380,0,+ 
b,48.17,7.625,u,g,w,h,15.5,t,t,12,f,g,00000,790,+ 
b,27.58,2.04,y,p,aa,v,2,t,t,03,t,g,00370,560,+ 
b,22.58,10.04,u,g,x,v,0.04,t,t,09,f,g,00060,396,+ 
a,24.08,0.5,u,g,q,h,1.25,t,t,01,f,g,00000,678,+ 
a,41.33,1,u,g,i,bb,2.25,t,f,0,t,g,00000,300,+ 
b,24.83,2.75,u,g,c,v,2.25,t,t,06,f,g,?,600,+ 
a,20.75,10.25,u,g,q,v,0.71,t,t,02,t,g,00049,0,+ 
b,36.33,2.125,y,p,w,v,0.085,t,t,01,f,g,00050,1187,+ 
a,35.42,12,u,g,q,h,14,t,t,08,f,g,00000,6590,+ 
a,71.58,0,?,?,?,?,0,f,f,0,f,p,?,0,+ 
b,28.67,9.335,u,g,q,h,5.665,t,t,06,f,g,00381,168,+ 
b,35.17,2.5,u,g,k,v,4.5,t,t,07,f,g,00150,1270,+ 
b,39.50,4.25,u,g,c,bb,6.5,t,t,16,f,g,00117,1210,+ 
b,39.33,5.875,u,g,cc,h,10,t,t,14,t,g,00399,0,+ 
b,24.33,6.625,y,p,d,v,5.5,t,f,0,t,s,00100,0,+ 
b,60.08,14.5,u,g,ff,ff,18,t,t,15,t,g,00000,1000,+ 
b,23.08,11.5,u,g,i,v,3.5,t,t,09,f,g,00056,742,+ 
b,26.67,2.71,y,p,cc,v,5.25,t,t,01,f,g,00211,0,+ 
b,48.17,3.5,u,g,aa,v,3.5,t,f,0,f,s,00230,0,+ 
b,41.17,4.04,u,g,cc,h,7,t,t,08,f,g,00320,0,+ 
b,55.92,11.5,u,g,ff,ff,5,t,t,05,f,g,00000,8851,+ 
b,53.92,9.625,u,g,e,v,8.665,t,t,05,f,g,00000,0,+ 
a,18.92,9.25,y,p,c,v,1,t,t,04,t,g,00080,500,+ 
a,50.08,12.54,u,g,aa,v,2.29,t,t,03,t,g,00156,0,+ 
b,65.42,11,u,g,e,z,20,t,t,07,t,g,00022,0,+ 
a,17.58,9,u,g,aa,v,1.375,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
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a,18.83,9.54,u,g,aa,v,0.085,t,f,0,f,g,00100,0,+ 
a,37.75,5.5,u,g,q,v,0.125,t,f,0,t,g,00228,0,+ 
b,23.25,4,u,g,c,bb,0.25,t,f,0,t,g,00160,0,+ 
b,18.08,5.5,u,g,k,v,0.5,t,f,0,f,g,00080,0,+ 
a,22.50,8.46,y,p,x,v,2.46,f,f,0,f,g,00164,0,+ 
b,19.67,0.375,u,g,q,v,2,t,t,02,t,g,00080,0,+ 
b,22.08,11,u,g,cc,v,0.665,t,f,0,f,g,00100,0,+ 
b,25.17,3.5,u,g,cc,v,0.625,t,t,07,f,g,00000,7059,+ 
a,47.42,3,u,g,x,v,13.875,t,t,02,t,g,00519,1704,+ 
b,33.50,1.75,u,g,x,h,4.5,t,t,04,t,g,00253,857,+ 
b,27.67,13.75,u,g,w,v,5.75,t,f,0,t,g,00487,500,+ 
a,58.42,21,u,g,i,bb,10,t,t,13,f,g,00000,6700,+ 
a,20.67,1.835,u,g,q,v,2.085,t,t,05,f,g,00220,2503,+ 
b,26.17,0.25,u,g,i,bb,0,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
b,21.33,7.5,u,g,aa,v,1.415,t,t,01,f,g,00080,9800,+ 
b,42.83,4.625,u,g,q,v,4.58,t,f,0,f,s,00000,0,+ 
b,38.17,10.125,u,g,x,v,2.5,t,t,06,f,g,00520,196,+ 
b,20.50,10,y,p,c,v,2.5,t,f,0,f,s,00040,0,+ 
b,48.25,25.085,u,g,w,v,1.75,t,t,03,f,g,00120,14,+ 
b,28.33,5,u,g,w,v,11,t,f,0,t,g,00070,0,+ 
a,18.75,7.5,u,g,q,v,2.71,t,t,05,f,g,?,26726,+ 
b,18.50,2,u,g,i,v,1.5,t,t,02,f,g,00120,300,+ 
b,33.17,3.04,y,p,c,h,2.04,t,t,01,t,g,00180,18027,+ 
b,45.00,8.5,u,g,cc,h,14,t,t,01,t,g,00088,2000,+ 
a,19.67,0.21,u,g,q,h,0.29,t,t,11,f,g,00080,99,+ 
?,24.50,12.75,u,g,c,bb,4.75,t,t,02,f,g,00073,444,+ 
b,21.83,11,u,g,x,v,0.29,t,t,06,f,g,00121,0,+ 
b,40.25,21.5,u,g,e,z,20,t,t,11,f,g,00000,1200,+ 
b,41.42,5,u,g,q,h,5,t,t,06,t,g,00470,0,+ 
a,17.83,11,u,g,x,h,1,t,t,11,f,g,00000,3000,+ 
b,23.17,11.125,u,g,x,h,0.46,t,t,01,f,g,00100,0,+ 
b,?,0.625,u,g,k,v,0.25,f,f,0,f,g,00380,2010,- 
b,18.17,10.25,u,g,c,h,1.085,f,f,0,f,g,00320,13,- 
b,20.00,11.045,u,g,c,v,2,f,f,0,t,g,00136,0,- 
b,20.00,0,u,g,d,v,0.5,f,f,0,f,g,00144,0,- 
a,20.75,9.54,u,g,i,v,0.04,f,f,0,f,g,00200,1000,- 
a,24.50,1.75,y,p,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00132,0,- 
b,32.75,2.335,u,g,d,h,5.75,f,f,0,t,g,00292,0,- 
a,52.17,0,y,p,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00000,0,- 
a,48.17,1.335,u,g,i,o,0.335,f,f,0,f,g,00000,120,- 
a,20.42,10.5,y,p,x,h,0,f,f,0,t,g,00154,32,- 
b,50.75,0.585,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00145,0,- 
b,17.08,0.085,y,p,c,v,0.04,f,f,0,f,g,00140,722,- 
b,18.33,1.21,y,p,e,dd,0,f,f,0,f,g,00100,0,- 
a,32.00,6,u,g,d,v,1.25,f,f,0,f,g,00272,0,- 
b,59.67,1.54,u,g,q,v,0.125,t,f,0,t,g,00260,0,+ 
b,18.00,0.165,u,g,q,n,0.21,f,f,0,f,g,00200,40,+ 
b,37.58,0,?,?,?,?,0,f,f,0,f,p,?,0,+ 
b,32.33,2.5,u,g,c,v,1.25,f,f,0,t,g,00280,0,- 
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b,18.08,6.75,y,p,m,v,0.04,f,f,0,f,g,00140,0,- 
b,38.25,10.125,y,p,k,v,0.125,f,f,0,f,g,00160,0,- 
b,30.67,2.5,u,g,cc,h,2.25,f,f,0,t,s,00340,0,- 
b,18.58,5.71,u,g,d,v,0.54,f,f,0,f,g,00120,0,- 
a,19.17,5.415,u,g,i,h,0.29,f,f,0,f,g,00080,484,- 
a,18.17,10,y,p,q,h,0.165,f,f,0,f,g,00340,0,- 
b,24.58,13.5,y,p,ff,ff,0,f,f,0,f,g,?,0,- 
b,16.25,0.835,u,g,m,v,0.085,t,f,0,f,s,00200,0,- 
b,21.17,0.875,y,p,c,h,0.25,f,f,0,f,g,00280,204,- 
b,23.92,0.585,y,p,cc,h,0.125,f,f,0,f,g,00240,1,- 
b,17.67,4.46,u,g,c,v,0.25,f,f,0,f,s,00080,0,- 
a,16.50,1.25,u,g,q,v,0.25,f,t,01,f,g,00108,98,- 
b,23.25,12.625,u,g,c,v,0.125,f,t,02,f,g,00000,5552,- 
b,17.58,10,u,g,w,h,0.165,f,t,01,f,g,00120,1,- 
a,?,1.5,u,g,ff,ff,0,f,t,02,t,g,00200,105,- 
b,29.50,0.58,u,g,w,v,0.29,f,t,01,f,g,00340,2803,- 
b,18.83,0.415,y,p,c,v,0.165,f,t,01,f,g,00200,1,- 
a,21.75,1.75,y,p,j,j,0,f,f,0,f,g,00160,0,- 
b,23.00,0.75,u,g,m,v,0.5,f,f,0,t,s,00320,0,- 
a,18.25,10,u,g,w,v,1,f,t,01,f,g,00120,1,- 
b,25.42,0.54,u,g,w,v,0.165,f,t,01,f,g,00272,444,- 
b,35.75,2.415,u,g,w,v,0.125,f,t,02,f,g,00220,1,- 
a,16.08,0.335,u,g,ff,ff,0,f,t,01,f,g,00160,126,- 
a,31.92,3.125,u,g,ff,ff,3.04,f,t,02,t,g,00200,4,- 
b,69.17,9,u,g,ff,ff,4,f,t,01,f,g,00070,6,- 
b,32.92,2.5,u,g,aa,v,1.75,f,t,02,t,g,00720,0,- 
b,16.33,2.75,u,g,aa,v,0.665,f,t,01,f,g,00080,21,- 
b,22.17,12.125,u,g,c,v,3.335,f,t,02,t,g,00180,173,- 
a,57.58,2,u,g,ff,ff,6.5,f,t,01,f,g,00000,10,- 
b,18.25,0.165,u,g,d,v,0.25,f,f,0,t,s,00280,0,- 
b,23.42,1,u,g,c,v,0.5,f,f,0,t,s,00280,0,- 
a,15.92,2.875,u,g,q,v,0.085,f,f,0,f,g,00120,0,- 
a,24.75,13.665,u,g,q,h,1.5,f,f,0,f,g,00280,1,- 
b,48.75,26.335,y,p,ff,ff,0,t,f,0,t,g,00000,0,- 
b,23.50,2.75,u,g,ff,ff,4.5,f,f,0,f,g,00160,25,- 
b,18.58,10.29,u,g,ff,ff,0.415,f,f,0,f,g,00080,0,- 
b,27.75,1.29,u,g,k,h,0.25,f,f,0,t,s,00140,0,- 
a,31.75,3,y,p,j,j,0,f,f,0,f,g,00160,20,- 
a,24.83,4.5,u,g,w,v,1,f,f,0,t,g,00360,6,- 
b,19.00,1.75,y,p,c,v,2.335,f,f,0,t,g,00112,6,- 
a,16.33,0.21,u,g,aa,v,0.125,f,f,0,f,g,00200,1,- 
a,18.58,10,u,g,d,v,0.415,f,f,0,f,g,00080,42,- 
b,16.25,0,y,p,aa,v,0.25,f,f,0,f,g,00060,0,- 
b,23.00,0.75,u,g,m,v,0.5,t,f,0,t,s,00320,0,- 
b,21.17,0.25,y,p,c,h,0.25,f,f,0,f,g,00280,204,- 
b,17.50,22,l,gg,ff,o,0,f,f,0,t,p,00450,100000,+ 
b,19.17,0,y,p,m,bb,0,f,f,0,t,s,00500,1,+ 
b,36.75,0.125,y,p,c,v,1.5,f,f,0,t,g,00232,113,+ 
b,21.25,1.5,u,g,w,v,1.5,f,f,0,f,g,00150,8,+ 
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a,18.08,0.375,l,gg,cc,ff,10,f,f,0,t,s,00300,0,+ 
a,33.67,0.375,u,g,cc,v,0.375,f,f,0,f,g,00300,44,+ 
b,48.58,0.205,y,p,k,v,0.25,t,t,11,f,g,00380,2732,+ 
b,33.67,1.25,u,g,w,v,1.165,f,f,0,f,g,00120,0,- 
a,29.50,1.085,y,p,x,v,1,f,f,0,f,g,00280,13,- 
b,30.17,1.085,y,p,c,v,0.04,f,f,0,f,g,00170,179,- 
?,40.83,3.5,u,g,i,bb,0.5,f,f,0,f,s,01160,0,- 
b,34.83,2.5,y,p,w,v,3,f,f,0,f,s,00200,0,- 
b,?,4,y,p,i,v,0.085,f,f,0,t,g,00411,0,- 
b,20.42,0,?,?,?,?,0,f,f,0,f,p,?,0,- 
a,33.25,2.5,y,p,c,v,2.5,f,f,0,t,g,00000,2,- 
b,34.08,2.5,u,g,c,v,1,f,f,0,f,g,00460,16,- 
a,25.25,12.5,u,g,d,v,1,f,f,0,t,g,00180,1062,- 
b,34.75,2.5,u,g,cc,bb,0.5,f,f,0,f,g,00348,0,- 
b,27.67,0.75,u,g,q,h,0.165,f,f,0,t,g,00220,251,- 
b,47.33,6.5,u,g,c,v,1,f,f,0,t,g,00000,228,- 
a,34.83,1.25,y,p,i,h,0.5,f,f,0,t,g,00160,0,- 
a,33.25,3,y,p,aa,v,2,f,f,0,f,g,00180,0,- 
b,28.00,3,u,g,w,v,0.75,f,f,0,t,g,00300,67,- 
a,39.08,4,u,g,c,v,3,f,f,0,f,g,00480,0,- 
b,42.75,4.085,u,g,aa,v,0.04,f,f,0,f,g,00108,100,- 
b,26.92,2.25,u,g,i,bb,0.5,f,f,0,t,g,00640,4000,- 
b,33.75,2.75,u,g,i,bb,0,f,f,0,f,g,00180,0,- 
b,38.92,1.75,u,g,k,v,0.5,f,f,0,t,g,00300,2,- 
b,62.75,7,u,g,e,z,0,f,f,0,f,g,00000,12,- 
?,32.25,1.5,u,g,c,v,0.25,f,f,0,t,g,00372,122,- 
b,26.75,4.5,y,p,c,bb,2.5,f,f,0,f,g,00200,1210,- 
b,63.33,0.54,u,g,c,v,0.585,t,t,03,t,g,00180,0,- 
b,27.83,1.5,u,g,w,v,2.25,f,t,01,t,g,00100,3,- 
a,26.17,2,u,g,j,j,0,f,f,0,t,g,00276,1,- 
b,22.17,0.585,y,p,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00100,0,- 
b,22.50,11.5,y,p,m,v,1.5,f,f,0,t,g,00000,4000,- 
b,30.75,1.585,u,g,d,v,0.585,f,f,0,t,s,00000,0,- 
b,36.67,2,u,g,i,v,0.25,f,f,0,t,g,00221,0,- 
a,16.00,0.165,u,g,aa,v,1,f,t,02,t,g,00320,1,- 
b,41.17,1.335,u,g,d,v,0.165,f,f,0,f,g,00168,0,- 
a,19.50,0.165,u,g,q,v,0.04,f,f,0,t,g,00380,0,- 
b,32.42,3,u,g,d,v,0.165,f,f,0,t,g,00120,0,- 
a,36.75,4.71,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00160,0,- 
a,30.25,5.5,u,g,k,v,5.5,f,f,0,t,s,00100,0,- 
b,23.08,2.5,u,g,ff,ff,0.085,f,f,0,t,g,00100,4208,- 
b,26.83,0.54,u,g,k,ff,0,f,f,0,f,g,00100,0,- 
b,16.92,0.335,y,p,k,v,0.29,f,f,0,f,s,00200,0,- 
b,24.42,2,u,g,e,dd,0.165,f,t,02,f,g,00320,1300,- 
b,42.83,1.25,u,g,m,v,13.875,f,t,01,t,g,00352,112,- 
a,22.75,6.165,u,g,aa,v,0.165,f,f,0,f,g,00220,1000,- 
b,39.42,1.71,y,p,m,v,0.165,f,f,0,f,s,00400,0,- 
a,23.58,11.5,y,p,k,h,3,f,f,0,t,g,00020,16,- 
b,21.42,0.75,y,p,r,n,0.75,f,f,0,t,g,00132,2,- 
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b,33.00,2.5,y,p,w,v,7,f,f,0,t,g,00280,0,- 
b,26.33,13,u,g,e,dd,0,f,f,0,t,g,00140,1110,- 
a,45.00,4.585,u,g,k,h,1,f,f,0,t,s,00240,0,- 
b,26.25,1.54,u,g,w,v,0.125,f,f,0,f,g,00100,0,- 
?,28.17,0.585,u,g,aa,v,0.04,f,f,0,f,g,00260,1004,- 
a,20.83,0.5,y,p,e,dd,1,f,f,0,f,g,00260,0,- 
b,28.67,14.5,u,g,d,v,0.125,f,f,0,f,g,00000,286,- 
b,20.67,0.835,y,p,c,v,2,f,f,0,t,s,00240,0,- 
b,34.42,1.335,u,g,i,bb,0.125,f,f,0,t,g,00440,4500,- 
b,33.58,0.25,u,g,i,bb,4,f,f,0,t,s,00420,0,- 
b,43.17,5,u,g,i,bb,2.25,f,f,0,t,g,00141,0,- 
a,22.67,7,u,g,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00160,0,- 
a,24.33,2.5,y,p,i,bb,4.5,f,f,0,f,g,00200,456,- 
a,56.83,4.25,y,p,ff,ff,5,f,f,0,t,g,00000,4,- 
b,22.08,11.46,u,g,k,v,1.585,f,f,0,t,g,00100,1212,- 
b,34.00,5.5,y,p,c,v,1.5,f,f,0,t,g,00060,0,- 
b,22.58,1.5,y,p,aa,v,0.54,f,f,0,t,g,00120,67,- 
b,21.17,0,u,g,c,v,0.5,f,f,0,t,s,00000,0,- 
b,26.67,14.585,u,g,i,bb,0,f,f,0,t,g,00178,0,- 
b,22.92,0.17,u,g,m,v,0.085,f,f,0,f,s,00000,0,- 
b,15.17,7,u,g,e,v,1,f,f,0,f,g,00600,0,- 
b,39.92,5,u,g,i,bb,0.21,f,f,0,f,g,00550,0,- 
b,27.42,12.5,u,g,aa,bb,0.25,f,f,0,t,g,00720,0,- 
b,24.75,0.54,u,g,m,v,1,f,f,0,t,g,00120,1,- 
b,41.17,1.25,y,p,w,v,0.25,f,f,0,f,g,00000,195,- 
a,33.08,1.625,u,g,d,v,0.54,f,f,0,t,g,00000,0,- 
b,29.83,2.04,y,p,x,h,0.04,f,f,0,f,g,00128,1,- 
a,23.58,0.585,y,p,ff,ff,0.125,f,f,0,f,g,00120,87,- 
b,26.17,12.5,y,p,k,h,1.25,f,f,0,t,g,00000,17,- 
b,31.00,2.085,u,g,c,v,0.085,f,f,0,f,g,00300,0,- 
b,20.75,5.085,y,p,j,v,0.29,f,f,0,f,g,00140,184,- 
b,28.92,0.375,u,g,c,v,0.29,f,f,0,f,g,00220,140,- 
a,51.92,6.5,u,g,i,bb,3.085,f,f,0,t,g,00073,0,- 
a,22.67,0.335,u,g,q,v,0.75,f,f,0,f,s,00160,0,- 
b,34.00,5.085,y,p,i,bb,1.085,f,f,0,t,g,00480,0,- 
a,69.50,6,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,s,00000,0,- 
a,40.33,8.125,y,p,k,v,0.165,f,t,02,f,g,?,18,- 
a,19.58,0.665,y,p,c,v,1,f,t,01,f,g,02000,2,- 
b,16.00,3.125,u,g,w,v,0.085,f,t,01,f,g,00000,6,- 
b,17.08,0.25,u,g,q,v,0.335,f,t,04,f,g,00160,8,- 
b,31.25,2.835,u,g,ff,ff,0,f,t,05,f,g,00176,146,- 
b,25.17,3,u,g,c,v,1.25,f,t,01,f,g,00000,22,- 
a,22.67,0.79,u,g,i,v,0.085,f,f,0,f,g,00144,0,- 
b,40.58,1.5,u,g,i,bb,0,f,f,0,f,s,00300,0,- 
b,22.25,0.46,u,g,k,v,0.125,f,f,0,t,g,00280,55,- 
a,22.25,1.25,y,p,ff,ff,3.25,f,f,0,f,g,00280,0,- 
b,22.50,0.125,y,p,k,v,0.125,f,f,0,f,g,00200,70,- 
b,23.58,1.79,u,g,c,v,0.54,f,f,0,t,g,00136,1,- 
b,38.42,0.705,u,g,c,v,0.375,f,t,02,f,g,00225,500,- 
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a,26.58,2.54,y,p,ff,ff,0,f,f,0,t,g,00180,60,- 
b,35.00,2.5,u,g,i,v,1,f,f,0,t,g,00210,0,- 
b,20.42,1.085,u,g,q,v,1.5,f,f,0,f,g,00108,7,- 
b,29.42,1.25,u,g,w,v,1.75,f,f,0,f,g,00200,0,- 
b,26.17,0.835,u,g,cc,v,1.165,f,f,0,f,g,00100,0,- 
b,33.67,2.165,u,g,c,v,1.5,f,f,0,f,p,00120,0,- 
b,24.58,1.25,u,g,c,v,0.25,f,f,0,f,g,00110,0,- 
a,27.67,2.04,u,g,w,v,0.25,f,f,0,t,g,00180,50,- 
b,37.50,0.835,u,g,e,v,0.04,f,f,0,f,g,00120,5,- 
b,49.17,2.29,u,g,ff,ff,0.29,f,f,0,f,g,00200,3,- 
b,33.58,0.335,y,p,cc,v,0.085,f,f,0,f,g,00180,0,- 
b,51.83,3,y,p,ff,ff,1.5,f,f,0,f,g,00180,4,- 
b,22.92,3.165,y,p,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00160,1058,- 
b,21.83,1.54,u,g,k,v,0.085,f,f,0,t,g,00356,0,- 
b,25.25,1,u,g,aa,v,0.5,f,f,0,f,g,00200,0,- 
b,58.58,2.71,u,g,c,v,2.415,f,f,0,t,g,00320,0,- 
b,19.00,0,y,p,ff,ff,0,f,t,04,f,g,00045,1,- 
b,19.58,0.585,u,g,ff,ff,0,f,t,03,f,g,00350,769,- 
a,53.33,0.165,u,g,ff,ff,0,f,f,0,t,s,00062,27,- 
a,27.17,1.25,u,g,ff,ff,0,f,t,01,f,g,00092,300,- 
b,25.92,0.875,u,g,k,v,0.375,f,t,02,t,g,00174,3,- 
b,23.08,0,u,g,k,v,1,f,t,11,f,s,00000,0,- 
b,39.58,5,u,g,ff,ff,0,f,t,02,f,g,00017,1,- 
b,30.58,2.71,y,p,m,v,0.125,f,f,0,t,s,00080,0,- 
b,17.25,3,u,g,k,v,0.04,f,f,0,t,g,00160,40,- 
a,17.67,0,y,p,j,ff,0,f,f,0,f,g,00086,0,- 
a,?,11.25,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,?,5200,- 
b,16.50,0.125,u,g,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00132,0,- 
a,27.33,1.665,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00340,1,- 
b,31.25,1.125,u,g,ff,ff,0,f,t,01,f,g,00096,19,- 
b,20.00,7,u,g,c,v,0.5,f,f,0,f,g,00000,0,- 
b,?,3,y,p,i,bb,7,f,f,0,f,g,00000,1,- 
b,39.50,1.625,u,g,c,v,1.5,f,f,0,f,g,00000,316,- 
b,36.50,4.25,u,g,q,v,3.5,f,f,0,f,g,00454,50,- 
?,29.75,0.665,u,g,w,v,0.25,f,f,0,t,g,00300,0,- 
b,52.42,1.5,u,g,d,v,3.75,f,f,0,t,g,00000,350,- 
b,36.17,18.125,u,g,w,v,0.085,f,f,0,f,g,00320,3552,- 
b,34.58,0,?,?,?,?,0,f,f,0,f,p,?,0,- 
b,29.67,0.75,y,p,c,v,0.04,f,f,0,f,g,00240,0,- 
b,36.17,5.5,u,g,i,bb,5,f,f,0,f,g,00210,687,- 
b,25.67,0.29,y,p,c,v,1.5,f,f,0,t,g,00160,0,- 
a,24.50,2.415,y,p,c,v,0,f,f,0,f,g,00120,0,- 
b,24.08,0.875,u,g,m,v,0.085,f,t,04,f,g,00254,1950,- 
b,21.92,0.5,u,g,c,v,0.125,f,f,0,f,g,00360,0,- 
a,36.58,0.29,u,g,ff,ff,0,f,t,10,f,g,00200,18,- 
a,23.00,1.835,u,g,j,j,0,f,t,01,f,g,00200,53,- 
a,27.58,3,u,g,m,v,2.79,f,t,01,t,g,00280,10,- 
b,31.08,3.085,u,g,c,v,2.5,f,t,02,t,g,00160,41,- 
a,30.42,1.375,u,g,w,h,0.04,f,t,03,f,g,00000,33,- 
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b,22.08,2.335,u,g,k,v,0.75,f,f,0,f,g,00180,0,- 
b,16.33,4.085,u,g,i,h,0.415,f,f,0,t,g,00120,0,- 
a,21.92,11.665,u,g,k,h,0.085,f,f,0,f,g,00320,5,- 
b,21.08,4.125,y,p,i,h,0.04,f,f,0,f,g,00140,100,- 
b,17.42,6.5,u,g,i,v,0.125,f,f,0,f,g,00060,100,- 
b,19.17,4,y,p,i,v,1,f,f,0,t,g,00360,1000,- 
b,20.67,0.415,u,g,c,v,0.125,f,f,0,f,g,00000,44,- 
b,26.75,2,u,g,d,v,0.75,f,f,0,t,g,00080,0,- 
b,23.58,0.835,u,g,i,h,0.085,f,f,0,t,g,00220,5,- 
b,39.17,2.5,y,p,i,h,10,f,f,0,t,s,00200,0,- 
b,22.75,11.5,u,g,i,v,0.415,f,f,0,f,g,00000,0,- 
?,26.50,2.71,y,p,?,?,0.085,f,f,0,f,s,00080,0,- 
a,16.92,0.5,u,g,i,v,0.165,f,t,06,t,g,00240,35,- 
b,23.50,3.165,y,p,k,v,0.415,f,t,01,t,g,00280,80,- 
a,17.33,9.5,u,g,aa,v,1.75,f,t,10,t,g,00000,10,- 
b,23.75,0.415,y,p,c,v,0.04,f,t,02,f,g,00128,6,- 
b,34.67,1.08,u,g,m,v,1.165,f,f,0,f,s,00028,0,- 
b,74.83,19,y,p,ff,ff,0.04,f,t,02,f,g,00000,351,- 
b,28.17,0.125,y,p,k,v,0.085,f,f,0,f,g,00216,2100,- 
b,24.50,13.335,y,p,aa,v,0.04,f,f,0,t,g,00120,475,- 
b,18.83,3.54,y,p,ff,ff,0,f,f,0,t,g,00180,1,- 
?,45.33,1,u,g,q,v,0.125,f,f,0,t,g,00263,0,- 
a,47.25,0.75,u,g,q,h,2.75,t,t,01,f,g,00333,892,+ 
b,24.17,0.875,u,g,q,v,4.625,t,t,02,t,g,00520,2000,+ 
b,39.25,9.5,u,g,m,v,6.5,t,t,14,f,g,00240,4607,+ 
a,20.50,11.835,u,g,c,h,6,t,f,0,f,g,00340,0,+ 
a,18.83,4.415,y,p,c,h,3,t,f,0,f,g,00240,0,+ 
b,19.17,9.5,u,g,w,v,1.5,t,f,0,f,g,00120,2206,+ 
a,25.00,0.875,u,g,x,h,1.04,t,f,0,t,g,00160,5860,+ 
b,20.17,9.25,u,g,c,v,1.665,t,t,03,t,g,00040,28,+ 
b,25.75,0.5,u,g,c,v,1.46,t,t,05,t,g,00312,0,+ 
b,20.42,7,u,g,c,v,1.625,t,t,03,f,g,00200,1391,+ 
b,?,4,u,g,x,v,5,t,t,03,t,g,00290,2279,+ 
b,39.00,5,u,g,cc,v,3.5,t,t,10,t,g,00000,0,+ 
a,64.08,0.165,u,g,ff,ff,0,t,t,01,f,g,00232,100,+ 
b,28.25,5.125,u,g,x,v,4.75,t,t,02,f,g,00420,7,+ 
a,28.75,3.75,u,g,c,v,1.085,t,t,01,t,g,00371,0,+ 
b,31.33,19.5,u,g,c,v,7,t,t,16,f,g,00000,5000,+ 
a,18.92,9,u,g,aa,v,0.75,t,t,02,f,g,00088,591,+ 
a,24.75,3,u,g,q,h,1.835,t,t,19,f,g,00000,500,+ 
a,30.67,12,u,g,c,v,2,t,t,01,f,g,00220,19,+ 
b,21.00,4.79,y,p,w,v,2.25,t,t,01,t,g,00080,300,+ 
b,13.75,4,y,p,w,v,1.75,t,t,02,t,g,00120,1000,+ 
a,46.00,4,u,g,j,j,0,t,f,0,f,g,00100,960,+ 
a,44.33,0,u,g,c,v,2.5,t,f,0,f,g,00000,0,+ 
b,20.25,9.96,u,g,e,dd,0,t,f,0,f,g,00000,0,+ 
b,22.67,2.54,y,p,c,h,2.585,t,f,0,f,g,00000,0,+ 
b,?,10.5,u,g,x,v,6.5,t,f,0,f,g,00000,0,+ 
a,60.92,5,u,g,aa,v,4,t,t,04,f,g,00000,99,+ 
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b,16.08,0.75,u,g,c,v,1.75,t,t,05,t,g,00352,690,+ 
a,28.17,0.375,u,g,q,v,0.585,t,t,04,f,g,00080,0,+ 
b,39.17,1.71,u,g,x,v,0.125,t,t,05,t,g,00480,0,+ 
?,20.42,7.5,u,g,k,v,1.5,t,t,01,f,g,00160,234,+ 
a,30.00,5.29,u,g,e,dd,2.25,t,t,05,t,g,00099,500,+ 
b,22.83,3,u,g,m,v,1.29,t,t,01,f,g,00260,800,+ 
a,22.50,8.5,u,g,q,v,1.75,t,t,10,f,g,00080,990,- 
a,28.58,1.665,u,g,q,v,2.415,t,f,0,t,g,00440,0,- 
b,45.17,1.5,u,g,c,v,2.5,t,f,0,t,g,00140,0,- 
b,41.58,1.75,u,g,k,v,0.21,t,f,0,f,g,00160,0,- 
a,57.08,0.335,u,g,i,bb,1,t,f,0,t,g,00252,2197,- 
a,55.75,7.08,u,g,k,h,6.75,t,t,03,t,g,00100,50,- 
b,43.25,25.21,u,g,q,h,0.21,t,t,01,f,g,00760,90,- 
a,25.33,2.085,u,g,c,h,2.75,t,f,0,t,g,00360,1,- 
a,24.58,0.67,u,g,aa,h,1.75,t,f,0,f,g,00400,0,- 
b,43.17,2.25,u,g,i,bb,0.75,t,f,0,f,g,00560,0,- 
b,40.92,0.835,u,g,ff,ff,0,t,f,0,f,g,00130,1,- 
b,31.83,2.5,u,g,aa,v,7.5,t,f,0,t,g,00523,0,- 
a,33.92,1.585,y,p,ff,ff,0,t,f,0,f,g,00320,0,- 
a,24.92,1.25,u,g,ff,ff,0,t,f,0,f,g,00080,0,- 
b,35.25,3.165,u,g,x,h,3.75,t,f,0,t,g,00680,0,- 
b,34.25,1.75,u,g,w,bb,0.25,t,f,0,t,g,00163,0,- 
b,80.25,5.5,u,g,?,?,0.54,t,f,0,f,g,00000,340,- 
b,19.42,1.5,y,p,cc,v,2,t,f,0,t,g,00100,20,- 
b,42.75,3,u,g,i,bb,1,t,f,0,f,g,00000,200,- 
b,19.67,10,y,p,k,h,0.835,t,f,0,t,g,00140,0,- 
b,36.33,3.79,u,g,w,v,1.165,t,f,0,t,g,00200,0,- 
b,30.08,1.04,y,p,i,bb,0.5,t,t,10,t,g,00132,28,- 
b,44.25,11,y,p,d,v,1.5,t,f,0,f,s,00000,0,- 
b,23.58,0.46,y,p,w,v,2.625,t,t,06,t,g,00208,347,- 
b,23.92,1.5,u,g,d,h,1.875,t,t,06,f,g,00200,327,+ 
b,33.17,1,u,g,x,v,0.75,t,t,07,t,g,00340,4071,+ 
b,48.33,12,u,g,m,v,16,t,f,0,f,s,00110,0,+ 
b,76.75,22.29,u,g,e,z,12.75,t,t,01,t,g,00000,109,+ 
b,51.33,10,u,g,i,bb,0,t,t,11,f,g,00000,1249,+ 
b,34.75,15,u,g,r,n,5.375,t,t,09,t,g,00000,134,+ 
b,38.58,3.335,u,g,w,v,4,t,t,14,f,g,00383,1344,+ 
a,22.42,11.25,y,p,x,h,0.75,t,t,04,f,g,00000,321,+ 
b,41.92,0.42,u,g,c,h,0.21,t,t,06,f,g,00220,948,+ 
b,29.58,4.5,u,g,w,v,7.5,t,t,02,t,g,00330,0,+ 
a,32.17,1.46,u,g,w,v,1.085,t,t,16,f,g,00120,2079,+ 
b,51.42,0.04,u,g,x,h,0.04,t,f,0,f,g,00000,3000,+ 
a,22.83,2.29,u,g,q,h,2.29,t,t,07,t,g,00140,2384,+ 
a,25.00,12.33,u,g,cc,h,3.5,t,t,06,f,g,00400,458,+ 
b,26.75,1.125,u,g,x,h,1.25,t,f,0,f,g,00000,5298,+ 
b,23.33,1.5,u,g,c,h,1.415,t,f,0,f,g,00422,200,+ 
b,24.42,12.335,u,g,q,h,1.585,t,f,0,t,g,00120,0,+ 
b,42.17,5.04,u,g,q,h,12.75,t,f,0,t,g,00092,0,+ 
a,20.83,3,u,g,aa,v,0.04,t,f,0,f,g,00100,0,+ 
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b,23.08,11.5,u,g,w,h,2.125,t,t,11,t,g,00290,284,+ 
a,25.17,2.875,u,g,x,h,0.875,t,f,0,f,g,00360,0,+ 
b,43.08,0.375,y,p,c,v,0.375,t,t,08,t,g,00300,162,+ 
a,35.75,0.915,u,g,aa,v,0.75,t,t,04,f,g,00000,1583,+ 
b,59.50,2.75,u,g,w,v,1.75,t,t,05,t,g,00060,58,+ 
b,21.00,3,y,p,d,v,1.085,t,t,08,t,g,00160,1,+ 
b,21.92,0.54,y,p,x,v,0.04,t,t,01,t,g,00840,59,+ 
a,65.17,14,u,g,ff,ff,0,t,t,11,t,g,00000,1400,+ 
a,20.33,10,u,g,c,h,1,t,t,04,f,g,00050,1465,+ 
b,32.25,0.165,y,p,c,h,3.25,t,t,01,t,g,00432,8000,+ 
b,30.17,0.5,u,g,c,v,1.75,t,t,11,f,g,00032,540,+ 
b,25.17,6,u,g,c,v,1,t,t,03,f,g,00000,0,+ 
b,39.17,1.625,u,g,c,v,1.5,t,t,10,f,g,00186,4700,+ 
b,39.08,6,u,g,m,v,1.29,t,t,05,t,g,00108,1097,+ 
b,31.67,0.83,u,g,x,v,1.335,t,t,08,t,g,00303,3290,+ 
b,41.00,0.04,u,g,e,v,0.04,f,t,01,f,s,00560,0,+ 
b,48.50,4.25,u,g,m,v,0.125,t,f,0,t,g,00225,0,+ 
b,32.67,9,y,p,w,h,5.25,t,f,0,t,g,00154,0,+ 
a,28.08,15,y,p,e,z,0,t,f,0,f,g,00000,13212,+ 
b,73.42,17.75,u,g,ff,ff,0,t,f,0,t,g,00000,0,+ 
b,64.08,20,u,g,x,h,17.5,t,t,09,t,g,00000,1000,+ 
b,51.58,15,u,g,c,v,8.5,t,t,09,f,g,00000,0,+ 
b,26.67,1.75,y,p,c,v,1,t,t,05,t,g,00160,5777,+ 
b,25.33,0.58,u,g,c,v,0.29,t,t,07,t,g,00096,5124,+ 
b,30.17,6.5,u,g,cc,v,3.125,t,t,08,f,g,00330,1200,+ 
b,27.00,0.75,u,g,c,h,4.25,t,t,03,t,g,00312,150,+ 
b,23.17,0,?,?,?,?,0,f,f,0,f,p,?,0,+ 
b,34.17,5.25,u,g,w,v,0.085,f,f,0,t,g,00290,6,+ 
b,38.67,0.21,u,g,k,v,0.085,t,f,0,t,g,00280,0,+ 
b,25.75,0.75,u,g,c,bb,0.25,t,f,0,f,g,00349,23,+ 
a,46.08,3,u,g,c,v,2.375,t,t,08,t,g,00396,4159,+ 
a,21.50,6,u,g,aa,v,2.5,t,t,03,f,g,00080,918,+ 
?,20.08,0.125,u,g,q,v,1,f,t,01,f,g,00240,768,+ 
b,20.50,2.415,u,g,c,v,2,t,t,11,t,g,00200,3000,+ 
a,29.50,0.46,u,g,k,v,0.54,t,t,04,f,g,00380,500,+ 
?,42.25,1.75,y,p,?,?,0,f,f,0,t,g,00150,1,- 
b,29.83,1.25,y,p,k,v,0.25,f,f,0,f,g,00224,0,- 
b,20.08,0.25,u,g,q,v,0.125,f,f,0,f,g,00200,0,- 
b,23.42,0.585,u,g,c,h,0.085,t,f,0,f,g,00180,0,- 
a,29.58,1.75,y,p,k,v,1.25,f,f,0,t,g,00280,0,- 
b,16.17,0.04,u,g,c,v,0.04,f,f,0,f,g,00000,0,+ 
b,32.33,3.5,u,g,k,v,0.5,f,f,0,t,g,00232,0,- 
b,?,0.04,y,p,d,v,4.25,f,f,0,t,g,00460,0,- 
b,47.83,4.165,u,g,x,bb,0.085,f,f,0,t,g,00520,0,- 
b,20.00,1.25,y,p,k,v,0.125,f,f,0,f,g,00140,4,- 
b,27.58,3.25,y,p,q,h,5.085,f,t,02,t,g,00369,1,- 
b,22.00,0.79,u,g,w,v,0.29,f,t,01,f,g,00420,283,- 
b,19.33,10.915,u,g,c,bb,0.585,f,t,02,t,g,00200,7,- 
a,38.33,4.415,u,g,c,v,0.125,f,f,0,f,g,00160,0,- 
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b,29.42,1.25,u,g,c,h,0.25,f,t,02,t,g,00400,108,- 
b,22.67,0.75,u,g,i,v,1.585,f,t,01,t,g,00400,9,- 
b,32.25,14,y,p,ff,ff,0,f,t,02,f,g,00160,1,- 
b,29.58,4.75,u,g,m,v,2,f,t,01,t,g,00460,68,- 
b,18.42,10.415,y,p,aa,v,0.125,t,f,0,f,g,00120,375,- 
b,22.17,2.25,u,g,i,v,0.125,f,f,0,f,g,00160,10,- 
b,22.67,0.165,u,g,c,j,2.25,f,f,0,t,s,00000,0,+ 
a,25.58,0,?,?,?,?,0,f,f,0,f,p,?,0,+ 
b,18.83,0,u,g,q,v,0.665,f,f,0,f,g,00160,1,- 
b,21.58,0.79,y,p,cc,v,0.665,f,f,0,f,g,00160,0,- 
b,23.75,12,u,g,c,v,2.085,f,f,0,f,s,00080,0,- 
b,22.00,7.835,y,p,i,bb,0.165,f,f,0,t,g,?,0,- 
b,36.08,2.54,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00000,1000,- 
b,29.25,13,u,g,d,h,0.5,f,f,0,f,g,00228,0,- 
a,19.58,0.665,u,g,w,v,1.665,f,f,0,f,g,00220,5,- 
a,22.92,1.25,u,g,q,v,0.25,f,f,0,t,g,00120,809,- 
a,27.25,0.29,u,g,m,h,0.125,f,t,01,t,g,00272,108,- 
a,38.75,1.5,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00076,0,- 
b,32.42,2.165,y,p,k,ff,0,f,f,0,f,g,00120,0,- 
a,23.75,0.71,u,g,w,v,0.25,f,t,01,t,g,00240,4,- 
b,18.17,2.46,u,g,c,n,0.96,f,t,02,t,g,00160,587,- 
b,40.92,0.5,y,p,m,v,0.5,f,f,0,t,g,00130,0,- 
b,19.50,9.585,u,g,aa,v,0.79,f,f,0,f,g,00080,350,- 
b,28.58,3.625,u,g,aa,v,0.25,f,f,0,t,g,00100,0,- 
b,35.58,0.75,u,g,k,v,1.5,f,f,0,t,g,00231,0,- 
b,34.17,2.75,u,g,i,bb,2.5,f,f,0,t,g,00232,200,- 
?,33.17,2.25,y,p,cc,v,3.5,f,f,0,t,g,00200,141,- 
b,31.58,0.75,y,p,aa,v,3.5,f,f,0,t,g,00320,0,- 
a,52.50,7,u,g,aa,h,3,f,f,0,f,g,00000,0,- 
b,36.17,0.42,y,p,w,v,0.29,f,f,0,t,g,00309,2,- 
b,37.33,2.665,u,g,cc,v,0.165,f,f,0,t,g,00000,501,- 
a,20.83,8.5,u,g,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00000,351,- 
b,24.08,9,u,g,aa,v,0.25,f,f,0,t,g,00000,0,- 
b,25.58,0.335,u,g,k,h,3.5,f,f,0,t,g,00340,0,- 
a,35.17,3.75,u,g,ff,ff,0,f,t,06,f,g,00000,200,- 
b,48.08,3.75,u,g,i,bb,1,f,f,0,f,g,00100,2,- 
a,15.83,7.625,u,g,q,v,0.125,f,t,01,t,g,00000,160,- 
a,22.50,0.415,u,g,i,v,0.335,f,f,0,t,s,00144,0,- 
b,21.50,11.5,u,g,i,v,0.5,t,f,0,t,g,00100,68,- 
a,23.58,0.83,u,g,q,v,0.415,f,t,01,t,g,00200,11,- 
a,21.08,5,y,p,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00000,0,- 
b,25.67,3.25,u,g,c,h,2.29,f,t,01,t,g,00416,21,- 
a,38.92,1.665,u,g,aa,v,0.25,f,f,0,f,g,00000,390,- 
a,15.75,0.375,u,g,c,v,1,f,f,0,f,g,00120,18,- 
a,28.58,3.75,u,g,c,v,0.25,f,t,01,t,g,00040,154,- 
b,22.25,9,u,g,aa,v,0.085,f,f,0,f,g,00000,0,- 
b,29.83,3.5,u,g,c,v,0.165,f,f,0,f,g,00216,0,- 
a,23.50,1.5,u,g,w,v,0.875,f,f,0,t,g,00160,0,- 
b,32.08,4,y,p,cc,v,1.5,f,f,0,t,g,00120,0,- 
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b,31.08,1.5,y,p,w,v,0.04,f,f,0,f,s,00160,0,- 
b,31.83,0.04,y,p,m,v,0.04,f,f,0,f,g,00000,0,- 
a,21.75,11.75,u,g,c,v,0.25,f,f,0,t,g,00180,0,- 
a,17.92,0.54,u,g,c,v,1.75,f,t,01,t,g,00080,5,- 
b,30.33,0.5,u,g,d,h,0.085,f,f,0,t,s,00252,0,- 
b,51.83,2.04,y,p,ff,ff,1.5,f,f,0,f,g,00120,1,- 
b,47.17,5.835,u,g,w,v,5.5,f,f,0,f,g,00465,150,- 
b,25.83,12.835,u,g,cc,v,0.5,f,f,0,f,g,00000,2,- 
a,50.25,0.835,u,g,aa,v,0.5,f,f,0,t,g,00240,117,- 
?,29.50,2,y,p,e,h,2,f,f,0,f,g,00256,17,- 
a,37.33,2.5,u,g,i,h,0.21,f,f,0,f,g,00260,246,- 
a,41.58,1.04,u,g,aa,v,0.665,f,f,0,f,g,00240,237,- 
a,30.58,10.665,u,g,q,h,0.085,f,t,12,t,g,00129,3,- 
b,19.42,7.25,u,g,m,v,0.04,f,t,01,f,g,00100,1,- 
a,17.92,10.21,u,g,ff,ff,0,f,f,0,f,g,00000,50,- 
a,20.08,1.25,u,g,c,v,0,f,f,0,f,g,00000,0,- 
b,19.50,0.29,u,g,k,v,0.29,f,f,0,f,g,00280,364,- 
b,27.83,1,y,p,d,h,3,f,f,0,f,g,00176,537,- 
b,17.08,3.29,u,g,i,v,0.335,f,f,0,t,g,00140,2,- 
b,36.42,0.75,y,p,d,v,0.585,f,f,0,f,g,00240,3,- 
b,40.58,3.29,u,g,m,v,3.5,f,f,0,t,s,00400,0,- 
b,21.08,10.085,y,p,e,h,1.25,f,f,0,f,g,00260,0,- 
a,22.67,0.75,u,g,c,v,2,f,t,02,t,g,00200,394,- 
a,25.25,13.5,y,p,ff,ff,2,f,t,01,t,g,00200,1,- 
b,17.92,0.205,u,g,aa,v,0.04,f,f,0,f,g,00280,750,- 
b,35.00,3.375,u,g,c,h,8.29,f,f,0,t,g,00000,0,- 
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∆έντρα α$όφασης 
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