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ΔομήΔομή τηςτης εργασίαςεργασίας (1/2)(1/2)

ΜΕΡΟΣ Ι Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

• 1.Data mining

Εισαγωγή

Δεδομένα που εφαρμόζεται το DM.

H διαδικασία KDD.

Επισκόπηση των εργασιών εξόρυξης δεδομένων

• 2.Δέντρα απόφασης

Εισαγωγή

Πλεονεκτήματα δέντρων απόφασης

Training και Test Data

Αλγόριθμοι δημιουργίας δέντρων απόφασης.

Ο αλγόριθμος C4.5

Παράδειγμα εφαρμογής αλγορίθμου C4.5
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ΔομήΔομή τηςτης εργασίαςεργασίας (2/2)(2/2)

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΙΙΙΙ ΑξιολόγησηΑξιολόγηση αυτοκινήτωναυτοκινήτων μεμε δέντραδέντρα απόφασηςαπόφασης

• 3. Περιγραφή του συνόλου δεδομένων (Dataset)

• 4. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων .

• 5. Λογισμικά κατηγοριοποίησης / ανάπτυξης δέντρων απόφασης

• 6. Πειραματικό μέρος – Ανάπτυξη σεναριών

– Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού Weka

– Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab.

– Εφαρμογή παρουσίασης των σεναρίων

• 7. Συμπεράσματα
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Data Mining (1/5) Data Mining (1/5) 

Η εξόρυξη γνώσης από τα δεδομένα και όχι εξόρυξη δεδομένων (Data mining -
όπως έχει επικρατήσει ) συνίσταται στην ανακάλυψη ενδιαφερόντων τάσεων ή προτύπων
σχημάτων μέσα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων , με σκοπό να καθοδηγήσει αποφάσεις
σχετικές με μελλοντικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τον νόμο της πληροφορίας του Malthus

• Το νέο πληροφοριακό περιεχόμενο διπλασιάζεται κάθε χρόνο. 

• Ο χρόνος που δαπανάται για την κατανάλωση πληροφοριών παραμένει σταθερός.

• Το κόστος αποθήκευσης και μετάδοσης των δεδομένων μειώνεται . 

• Μόνο ένα μικρό ποσοστό(5-10%) των συλλεγόμενων δεδομένων τυγχάνει ανάλυσης. 
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Data Mining (2/5) Data Mining (2/5) 

Δεδομένα που εφαρμόζεται το DM
• Συναλλαγές επιχειρήσεων

• Επιστημονικά δεδομένα

• Δεδομένα συμπεριφοράς καταναλωτών. 

• Δεδομένα που παράγονται από δορυφόρους

• Αρχεία κειμένου , memos και e-mail 

• Δεδομένα διαδικτύου

Τα δεδομένα προς εξόρυξη πληροφοριών μπορεί να έχουν τη μορφή:
• Αρχείων (text, binary ktl)

• Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

• Ετερογενής αποθήκες δεδομένων (σύνθετα σχήματα , 2D και 3D-cubes  )

• Αρχεία κινήσεων (transaction)

• Βάσεις πολυμέσων

• Τοπογραφικές βάσεις δεδομένων (χάρτες κτλ)

• Time-Series δεδομένα.
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Data Mining (3/5) Data Mining (3/5) 

H διαδικασία KDD.
Η ανακάλυψη γνώσης από μια βάση δεδομένων
(Knowledge Discovery in Databases - KDD) 
αναφέρεται σε ολόκληρη την διαδικασία ανακάλυψης
χρήσιμης πληροφορίας από μεγάλα σύνολα
δεδομένων. Πρόκειται για μια διαλογική και
επαναληπτική διαδικασία που αποτελείται από μια
σειρά από τα ακόλουθα βήματα:

1. Την ανάπτυξη και κατανόηση της περιοχής της
εφαρμογής

2. Την ολοκλήρωση των δεδομένων. 

3. Τη δημιουργία του στόχου-συνόλου δεδομένων..

4. Τον καθορισμό και την προ-επεξεργασία δεδομένων. 

5. Τον μετασχηματισμό των δεδομένων. 

6. Την επιλογή των στόχων και των αλγορίθμων
εξόρυξης δεδομένων. 

7. Την εξόρυξη δεδομένων. 

8. Την αξιολόγηση των προτύπων.  

9. Τη σταθεροποίηση και παρουσίαση της γνώσης. 
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Data Mining (4/5)Data Mining (4/5)

Επισκόπηση των εργασιών εξόρυξης δεδομένων

Οι δύο βασικοί στόχοι της εξόρυξης δεδομένων (γνώσης) είναι η εφαρμογή τεχνικών περιγραφής και
πρόβλεψης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. 

• Η πρόβλεψη στοχεύει στον υπολογισμό της μελλοντικής αξίας ή στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς
κάποιων μεταβλητών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και οι οποίες βασίζονται στη συμπεριφορά άλλων
μεταβλητών. 

• Η περιγραφή επικεντρώνεται στην ανακάλυψη προτύπων και αναπαριστά τα δεδομένα μίας
πολύπλοκης βάσης δεδομένων με ένα κατανοητό και αξιοποιήσιμο τρόπο. 

Εργασίες εξόρυξης δεδομένων
• Κατηγοριοποίηση.

• Συσταδοποίηση.

• Κανόνες συσχέτισης

• Απεικόνιση και μείωση των διαστάσεων

• Παλινδρόμηση

• Περιληπτική παρουσίαση πληροφορίας
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Data Mining (5/5)Data Mining (5/5)

Κατηγοριοποίηση.

Η κατηγοριοποίηση (classification) αποτελεί μία από τις βασικές εργασίες (tasks) εξόρυξης δεδομένων. 
Βασίζεται στην εξέταση των χαρακτηριστικών ενός νέου αντικειμένου (μη κατηγοριοποιημένο) 
το οποίο με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κλάσεων.

Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός κατηγοριών και εμείς θα πρέπει να αναθέσουμε κάθε εγγραφή στην
κατάλληλη κατηγορία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνικές, τις οποίες μπορούμε να
κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη χρησιμοποιεί Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) και η
δεύτερη Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks). Και οι δύο στηρίζονται στην ιδέα της «εκπαίδευσης»
(training) με τη βοήθεια ενός υποσυνόλου δεδομένων που ονομάζεται σύνολο εκπαίδευσης (training 
set). To υποσύνολο αυτό επιλέγεται σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού όγκου δεδομένων. 
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ΔέντραΔέντρα απόφασηςαπόφασης (1/3)(1/3)

Εισαγωγή

Τα δέντρα απόφασης είναι απλές δομές όπου οι μη-τερματικοί
κόμβοι αντιστοιχούν σε τεστ ενός ή περισσοτέρων
χαρακτηριστικών εισόδου και οι τερματικοί κόμβοι (φύλλα) σε
αποφάσεις.

• Τα δέντρα απόφασης είναι μια από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες
τεχνικές για την κατηγοριοποίηση (classification) και την πρόβλεψη
(prediction). 

• Κατασκευάζονται με βάση ένα σύνολο εκπαίδευσης προ-
κατηγοριοποιημένων δεδομένων

• Κάθε κόμβος του δέντρου αντιστοιχεί σε μια συνθήκη ενός
χαρακτηριστικού.

• Κάθε κλαδί αντιστοιχεί σε μια τιμή του χαρακτηριστικού που
επιλέχθηκε από τον προηγούμενο κόμβο. 

• Κάθε φύλλο του δέντρου αντιστοιχεί σε μια κατηγορία στην οποία
καταλήγει ένα δείγμα διασχίζοντας διαδοχικούς κόμβους από τη ρίζα.

Πλεονεκτήματα δέντρων απόφασης

• Εύκολα να κατανοηθούν.
• Μπορούν να μεταφραστούν εύκολα σε σύνολο από κανόνες.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα σε πειράματα.

Swollen
Glands

Fever
Strep
Throat

ColdAllergy

No Yes

No Yes

Training Data Set

ColdYesYesNoYesNo10

ColdYesYesNoYesYes9

AllergyYesYesNoNoNo8

StrepNoNoYesNoYes7

AllergyNoYesNoNoNo6

ColdNoYesNoYesNo5

StrepNoNoYesNoYes4

ColdNoYesNoYesYes3

AllergyYesYesNoNoNo2

StrepYesYesYesYesYes1

GlandsThroatID

DiagnosisHeadacheCongestionSwollenFeverSorePatient

ColdYesYesNoYesNo10

ColdYesYesNoYesYes9

AllergyYesYesNoNoNo8

StrepNoNoYesNoYes7

AllergyNoYesNoNoNo6

ColdNoYesNoYesNo5

StrepNoNoYesNoYes4

ColdNoYesNoYesYes3

AllergyYesYesNoNoNo2

StrepYesYesYesYesYes1

GlandsThroatID

DiagnosisHeadacheCongestionSwollenFeverSorePatient

AllergyYesNoNoNoNo13

ColdYesNoNoYesYes12

StrepYesYesYesNoNo11

GlandsThroatID

DiagnosisHeadacheCongestionSwollenFeverSorePatient

AllergyYesNoNoNoNo13

ColdYesNoNoYesYes12

StrepYesYesYesNoNo11

GlandsThroatID

DiagnosisHeadacheCongestionSwollenFeverSorePatient

Training Data Set

Test Data Set
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ΔέντραΔέντρα απόφασηςαπόφασης (2/3)(2/3)

Αλγόριθμοι δημιουργίας δέντρων απόφασης.

Έχουν αναπτυχθεί – και συνεχίζουν να αναπτύσσονται - πολλοί αλγόριθμοι με
στόχο να βελτιώνουν την ακρίβεια των παραγομένων δέντρων απόφασης και να
μειώνουν τον χρόνο δημιουργία τους .Οι πιο γνωστοί είναι οι : 
• ID3

• C4.5 με νεότερες παραλλαγές

• SPRINT

• SLIQ

• CART

• RainForest

• Hunt’s Algorithm (new)

• CLS (new)

Γενικά οι περισσότεροι αλγόριθμοι έχουν δύο διακριτές φάσεις: Την φάση οικοδόμησης
(building phase ) και τη φάση περικοπής (pruning phase).
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ΔέντραΔέντρα απόφασηςαπόφασης (3/3)(3/3)

Αλγόριθμοι δημιουργίας δέντρων απόφασης.

Για την επιλογή του κριτηρίου ελέγχου για την κατηγοριοποίηση ενός συνόλου
δεδομένων,  οι διάφοροι αλγόριθμοι επιλέγουν διαφορετικούς δείκτες. 

• Οι αλγόριθμοι ID3 και C4.5 βασίζονται σε μια στατιστική ιδιότητα καλούμενη ως
κέρδος πληροφορίας (information gain )  προκειμένου να επιλέξουμε το
χαρακτηριστικό που θα ελέγξουμε σε κάθε κόμβο του δέντρου . Ο ορισμός του
μέτρου βασίζεται στην εντροπία , η οποία χαρακτηρίζει την καθαρότητα (purity) μια
αφηρημένης επιλογής των δειγμάτων.

• Οι αλγόριθμοι όπως SLIQ και SPRINT επιλέγουν το χαρακτηριστικό που θα ελεγχθεί
με βάση τον δείκτη GINI και όχι το μέτρο εντροπίας. Το καλύτερο γνώρισμα για τον
έλεγχο (δηλαδή το γνώρισμα που δίνει την καλύτερη τμηματοποίηση ) δίνει την
χαμηλότερη τιμή για τον δείκτη GINI.

• Υπάρχουν και άλλοι αλγόριθμοι (όπως μερικώς ο CLS) που επιλέγουν το
χαρακτηριστικό που θα ελεγχθεί με βάση το κόστος λανθασμένης
κατηγοριοποίησης (misclassification error cost).
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ΠεριγραφήΠεριγραφή τουτου συνόλουσυνόλου δεδομένωνδεδομένων ((DatasetDataset) ) 

• Υπάρχει ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για 1728 αυτοκίνητα
(Car Evaluation DataSet).

• Το κάθε αυτοκίνητο διαθέτει έξι χαρακτηριστικά (εισόδου) και πρέπει να
κατηγοριοποιηθεί -μέσω ενός μοντέλου- ως προς ένα έβδομο (εξόδου) που
αξιολογεί ποιοτικά το αυτοκίνητο.

• Σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε δέντρο απόφασης, που πραγματοποιεί
κατηγοριοποίηση (classification),  που να δέχεται τα χαρακτηριστικά εισόδου του
κάθε αυτοκινήτου και να αποφαίνεται για την ποιοτική αξιολόγηση του.  

Χαρ/κό Περιγραφή Πιθανές τιμές

buying Χαρακτηριστικό που προσδιορίζει την κατηγορία ύψους τιμής απόκτησης του αυτοκινήτου. vhigh, high, med, low.

maint Χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το κόστος συντήρησης (maintenance) του αυτοκινήτου. vhigh, high, med, low

Doors Χαρακτηριστικό που προσδιορίζει αν το αυτοκίνητο είναι 2θυρο , 3θυρο ή 5θυρο και
πάνω. 2, 3, 4, 5more.

Persons Αριθμός χωρητικότητας σε επιβάτες του αυτοκινήτου 2, 4, more

lug_boot Κατηγορία χωρητικότητας σε αποσκευές του αυτοκινήτου small, med, big

Safety Δείκτης ασφάλειας του αυτοκινήτου. high, med, low

Χαρακτηριστικά εισόδου

Χαρακτηριστικό Εξόδου (Class Value)
class Αξιολόγηση αυτοκινήτου Unacc- Unacceptable Acc-Acceptable Good -Good Vgood-very good
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Στατιστική επεξεργασία δεδομένων

buiying

τιμές low med high vhigh
πλήθος 432 432 432 432
ποσοστό 25% 25% 25% 25%

unacc 258 268 324 360
acc 89 115 108 72
good 46 23
vgood 39 26

cl
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ανάλυση τιμών buying στην μεταβλητή class
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Κατανομή τιμών στη μεταβλητή buying
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vhigh; 432; 
25%

Χαρακτηριστικά εισόδου
Όλα τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το Data Set είναι Categorical,  δηλαδή το πεδίο τιμών τους
αποτελείται από πεπερασμένες μη συνεχής , μη αριθμητικές τιμές. Αυτό λοιπόν που θα αναλύσουμε
παρακάτω είναι οι συχνότητα εμφάνισης της κάθε τιμής όλων των χαρακτηριστικών και η
ανάλυση κάθε τιμής στην διαμόρφωση της τιμής της μεταβλητής εξόδου class .

maint

τιμές low med high vhigh
πλήθος 432 432 432 432
ποσοστό 25% 25% 25% 25%

unacc 268 268 314 360
acc 92 115 105 72
good 46 23
vgood 26 26 13
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doors

τιμές 2 3 4 5more
πλήθος 432 432 432 432
ποσοστό 25% 25% 25% 25%

unacc 326 300 292 292
acc 81 99 102 102
good 15 18 18 18
vgood 10 15 20 20
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ανάλυση τιμών doors στην μεταβλητή class
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persons

τιμές 2 4 more
πλήθος 576 576 576
ποσοστό 33,33% 33,33% 33,33%

unacc 576 312 322
acc 98 186
good 36 33
vgood 30 35
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lug_boot

τιμές big med small
πλήθος 576 576 576
ποσοστό 33,33% 33,33% 33,33%

unacc 368 392 450
acc 144 135 105
good 24 24 21
vgood 40 25
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ανάλυση τιμών lug_boot στην μεταβλητή class
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Κατανομή τιμών στη μεταβλητή lug_boot
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safety

τιμές high med low
πλήθος 576 576 576
ποσοστό 33,33% 33,33% 33,33%

unacc 277 357 576
acc 204 180
good 30 39
vgood 65

cl
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ανάλυση τιμών safety στην μεταβλητή class
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class  (output) - κατανομή τιμών

τιμές unacc acc good vgood
πλήθος 1210 384 65 69
ποσοστό 70,02% 22,22% 3,76% 3,99%

unacc
1210

70,02%

good
65

3,76%
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ΛογισμικάΛογισμικά κατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησης / / ανάπτυξηςανάπτυξης
δέντρωνδέντρων απόφασηςαπόφασης

Το weka είναι αποτέλεσμα ακαδημαϊκής έρευνας και συγκεκριμένα προέρχεται από το
πανεπιστήμιο του Waikato της Ν.Ζηλανδίας . Πρόκειται για μία συλλογή από
αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που μπορούν να εφαρμοστούν απ’ ευθείας στα
δεδομένα ή δια μέσου κώδικα java του χρήστη.  Το weka διαθέτει εργαλεία για
προεπεξεργασία δεδομένων , classification, regression, clustering, association rules και
visualization.

DTREGDTREG To Dtreg είναι ένα δυναμικό λογισμικό ανάπτυξης μοντέλων time series analysis και
πρόγνωσης για οικονομικά , ιατρικά και μετεωρολογικά δεδομένα. 

To rabit-i είναι λογισμικό που παρέχει λύσεις και υπηρεσίες στα πεδία ανάλυσης
πρόγνωσης , data mining και text mining . Επικεντρώνεται κυρίως σε στα συστήματα
ευφυούς ανάλυσης μεγάλης κλίμακας για παράδειγμα σε μεγάλο όγκο δεδομένων όπως
βάσεις δεδομένων και μη δομημένα δεδομένα όπως κείμενα. Στην ομάδα λογισμικών
rabit-i ανήκει και το λογισμικό Rabit-Miner.

Το MatLab το γνωρίζουμε όλοι ως μια πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύσσονται
επιστημονικές εφαρμογές με την χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών για κάθε πεδίο.
Έτσι και η κατηγοριοποίηση ή η ανάπτυξη δέντρων απόφασης γίνετε με την κλήση
συναρτήσεων του τομέα Statistics toolbox.

ΑλλάΑλλά
λογισμικάλογισμικά

•Classification Tree in Excel  (Ctree) 

•CART - Salford Systems 

•See5 and C5.0 - RULEQUEST RESEARCH  

•AnswerTree – SPSS 

•XLSTAT 
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναριώνσεναριών (1/11)(1/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού Weka - Σενάριο 1.1

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Car Evaluation Test 
Dataset (588 Random 

Chosen ins)

Car Evaluation Training 
Dataset (Remaining 1140 

ins)

Weka Decision Tree
Script 1

Στο πρώτο σενάριο θα επιλέξουμε τον αλγόριθμο J48 , ως δεδομένα
εκπαίδευσης το 66% των στιγμιότυπων(1140)  και ως δεδομένα εκπαίδευσης το
υπόλοιπο 34% (588) 

 

Μέγεθος δένδρου : 65 κόμβοι 

Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 33 

Μέγεθος  test data : 588 στιγμιότυπα (34%) 

Κατηγοριοποίηση ορθή : 551 στιγμ (93,7%) 

Κατηγοριοποίηση λανθασμένη : 37 στ (6,3%) 

Τιμές Πρόβλεψης Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 393 14 1 1 

Acc 8 123 5 1 

Good 0 0 16 7 

Π
ρα
γμ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 0 0 19 

 

Αποτελέσματα



1616

Νο

Yes

ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (2/11)(2/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού Weka - Σενάριο 1.1

Στο δεύτερο σενάριο

εκπαιδεύουμε το δέντρο

απόφασης σύμφωνα με

την μέθοδο cross

validation. 

Αποτελέσματα

Weka Decision Tree
Script 2

Fold-2 (216 inst)

Fold-7 (216 inst)

Fold-8 (216 inst)

Fold-3 (216 inst)

Fold-4 (216 inst)

Fold-5 (216 inst)

Fold-6 (216 inst)

Fold-1 (216 inst) Fold-1 (216 inst)

Fold-7 (216 inst)

Fold-8 (216 inst)

Fold-3 (216 inst)

Fold-4 (216 inst)

Fold-5 (216 inst)

Fold-6 (216 inst)

Fold-1 (216 inst)

Fold-2 (216 inst)

Fold-7 (216 inst)

Fold-8 (216 inst)

Fold-4 (216 inst)

Fold-5 (216 inst)

Fold-6 (216 inst)

Fold-1 (216 inst)

Fold-2 (216 inst)

Fold-7 (216 inst)

Fold-3 (216 inst)

Fold-4 (216 inst)

Fold-5 (216 inst)

Fold-6 (216 inst)

…….

Fold-2 (216 inst)

Fold-3 (216 inst)

1 2 3 8

Fold-8 (216 inst)

Test dataTraining data

8fold 8fold -- Cross validation methodCross validation method

Μέγεθος δένδρου : 65 κόμβοι 

Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 33 

Μέγεθος  test data  :Το σύνολο των εγγραφών 

1728 στιγμιότυπα 

Κατηγοριοποίηση ορθή : 1661 στιγμιότυπα 

(96,12%) 

Κατηγοριοποίηση λανθασμένη : 67 στιγμιότυπα 

 

Τιμές Πρόβλεψης 

(3,88%)  

Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 1173 34 1 1 

Acc 5 364 5 1 

Good 0 3 16 7 

Π
ρα
γμ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 0 0 19 
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (3/11)(3/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab - Σενάριο 2.1

Αποτελέσματα

 

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Instances 
5,6,11,12,17,18…

Car Evaluation Test 
Dataset (576 ins)

Instances 
1,2,3,4,7,8,9,10,13….

Car Evaluation Training 
Dataset (1152 ins)

MatLab Decision Tree
Script 1

..
Classregtree function

Training record
Test record

Μέγεθος δένδρου : 49 κόμβοι 

Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 25 

Μέγεθος  test data  : 576 στιγμιότυπα (33,33%) 

Κατηγοριοποίηση ορθή : 517 στιγμιότυπα (89,76%) 

Κατηγοριοποίηση λανθασμένη : 59 στιγμιότυπα (10,24%) 

Τιμές Πρόβλεψης Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 296 16 0 0 

Acc 21 164 9 4 

Good 3 0 27 6 

Π
ρα
γμ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 0 0 30 
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (4/11)(4/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab - Σενάριο 2.2

Η βασική ιδέα στο δεύτερο

σενάριο είναι να

εκπαιδεύσουμε 5 δέντρα

απόφασης με αναλογία

δεδομένων εκπαίδευσης-

ελέγχου 60%-40% , 

65%-35% ,70%-30% 

,75%-25% και 80%-20%

και να επιλέξουμε το

καλύτερο . Η επιλογή των

δεδομένων ελέγχου άρα

και εκπαίδευσης γίνεται

τυχαία και

αντιπροσωπευτικό δέντρο

του δεύτερου σεναρίου

παίρνουμε αυτό που

εξασφαλίζει την καλύτερη

απόδοση στα δεδομένα

ελέγχου

 

Classregtree function

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Test Dataset 
(40% -691 Random 

Chosen ins)

Training Dataset 
(Remaining 60% 

1037 ins)

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Test Dataset 
(35% -605 Random 

Chosen ins)

Training Dataset 
(Remaining 65% 

1123 ins)

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Test Dataset 
(30% -518 Random 

Chosen ins)

Training Dataset 
(Remaining 70% 

1210 ins)

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Test Dataset 
(25% -432 Random 

Chosen ins)

Training Dataset 
(Remaining 75% 

1296 ins)

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Test Dataset 
(20% -346 Random 

Chosen ins)

Training Dataset 
(Remaining 80% 

1382 ins)

Best test data 
Evaluation tree

MatLab Decision Tree
Script 2

Classregtree function Classregtree function Classregtree function Classregtree function
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (5/11)(5/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab - Σενάριο 2.2

Μέγεθος
Test data

20% 25% 30% 35% 40%

Απόδοση 94,22% 97,69% 95,17% 94,21% 95,08%

 

Μέγεθος δένδρου : 71 κόμβοι 

Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 36 

Μέγεθος  test data  : 432 στιγμιότυπα (25%) 

Κατηγοριοποίηση ορθή : 422 στιγμιότυπα (97,69%) 

Κατηγοριοποίηση λανθασμένη : 10 στιγμιότυπα (2,31%) 
 

Τιμές Πρόβλεψης Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 311 4 0 0 

Acc 1 78 2 1 

Good 0 0 17 1 

Π
ρα
γμ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 1 0 16 

 

Αποτελέσματα

Για την δεδομένη εκτέλεση, καλύτερη
απόδοση εμφανίζει το δέντρο απόφασης που
εκπαιδεύτηκε με 75% τυχαίων εγγραφών
και εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (7/11)(7/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab - Σενάριο 2.3

Αποτελέσματα

 

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Fold-1 (172 inst)

Fold-2 (172 inst)

.

.

Fold-10 (172 inst)

Classregtree function

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

[c,s,n,best] = test(t,'cross',ndata,nclass)

Best

10fold 10fold -- Cross validation methodCross validation method

Tree Pruning Tree Pruning 
prune(t,'level',bestprune(t,'level',best););

t

Pruned t at best level 
MatLab Decision Tree

Script 3

Το τρίτο σενάριο υλοποιεί την μέθοδο

cross-validation αφού περικόψει το

αρχικό δέντρο που παράγεται από το

σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης

στο βέλτιστο επίπεδο κόστους. 

Μέγεθος δένδρου : 57 κόμβοι 

Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 29 

Μέγεθος  test data  : Το σύνολο των εγγραφών 1728 

στιγμιότυπα 

Κατηγοριοποίηση ορθή : 1670 στιγμιότυπα (96,64%) 

Κατηγοριοποίηση λανθασμένη : 58 στιγμιότυπα (3,36%)  

Τιμές Πρόβλεψης Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 1180 27 3 0 

Acc 4 365 9 6 

Good 0 0 60 9 

Π
ρα
γμ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 0 0 65 
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (8/11)(8/11)
Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab - Σενάριο 2.4

Car Evaluation Dataset 
(1728 ins)

Car Evaluation
Test Dataset 

Initial size (30% -
518 Random Chosen ins)

Car Evaluation 
Training Dataset 
Initial size (70% -

Remaining 1210 ins)

Compare prediction 
with 

true class value  
Equal?

Test next 
test istance

no
Add misclassified test instance 

to training Dataset
Remove  misclassified 

test instance from test dataset 

Train Decision Tree 
With New Dataset

Test 
evaluation 

<0.998 no

MatLab final Decision Tree
Script 4

Temporary 
decision tree

yes

start

Classregtree function

end

 

Μέγεθος δένδρου : 73 κόμβοι 

Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 37 

Μέγεθος  test data  : 491 στιγμιότυπα (28,41%) 

Κατηγοριοποίηση ορθή : 491 στιγμιότυπα (100%) 

 

Τιμές Πρόβλεψης Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 353 0 0 0 

Acc 0 105 0 0 

Good 0 0 16 0 

Π
ρ
αγ
μ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 0 0 17 

 

Αποτελέσματα
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ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (9/11)(9/11)

 

DS4
(persons!=2)
(safety==1)

DS3
(persons!=2)

DS1

DS11

Training 
Dataset 

70%

Test Dataset 
(30%-Random 
Chosen ins)

t(2).tree

Calculate 
test data evaluation

T(2).eval

Classregtree function

t(1).tree

1

2 3

DS2 
(persons==2)

DS3
(persons!=2)

Test Dataset 
(30%-Random 

Chosen ins 
of each Dataset))

t(3).tree

Calculate 
test data evaluation

T(3).eval

Classregtree function

1

2 3

DS2 
(persons==2)

DS5
(persons!=2)

Safety!=1
Test Dataset 

(30%-Random 
Chosen ins 

of each Dataset)

Training 
Dataset 
70% of 

each dataset
4 5

t(4).tree

Calculate 
test data evaluation

T(4).eval

Classregtree function

Training 
Dataset 
70% of 

each dataset

Create next group 
of nodes datasets 

Create next group 
of nodes datasets 

Create next group 
of nodes datasets 

Continue………

Σύνολο κόμβων τρέχοντος επιπέδου =[1]

Σύνολα κόμβων τρέχοντος επιπέδου =[ 1] και [2 3]

Σύνολα κόμβων τρέχοντος επιπέδου =[ 1] ,[2 3] και [2,4 5]  

DS1

Σενάρια με τη χρήση του λογισμικού MatLab - Σενάριο 2.5
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DataSets Of Nodes tree 1 tree 2 tree 3 tree 4 tree 5 tree 6 tree 7 tree 8

1 0,9653

2,3 0,9606 0,9884

2,4,5 0,9699 0,978 0,9784

2,4,6,7 0,9421 0,963 0,9853 0,9925

2,4,8,9,10,11 0,9398 0,9734 0,9799 0,9919 0,9907

2,4,12,13,14,15,16,17,18,19 0,9745 0,9780 0,9815 0,9850 0,9894 0,9900

2,4,19,20,21,22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31,32,33 0,9560 0,9826 0,9861 0,9878 0,9917 0,9915 0,9927

2,4,19,28,31,33,34,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,55 0,9421 0,9757 0,9769 0,9855 0,9921 0,9950 0,9987 1

evaluation (test data ) at levels

Τιμές Πρόβλεψης Confusion 
Matrix Unacc Acc Good Vgood 

Unacc 1129 0 0 0 

Acc 0 359 0 0 

Good 0 0 66 0 

Π
ρα
γμ
ατ
ικ
ές

 
τι
μ
ές

 

Vgood 0 0 0 59 

Μέγεθος δένδρου : 167 κόμβοι
Αριθμός τελικών κόμβων (φύλων): 84
Μέγεθος test data 1623 στιγμιότυπα
Κατηγοριοποίηση ορθή : 1623 στιγμιότυπα (100%)

Αποτελέσματα



2424

Νο

Yes

ΠειραματικόΠειραματικό μέροςμέρος –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη σεναρίωνσεναρίων (11/11)(11/11)
Εφαρμογή παρουσίασης των σεναρίων

Για τις ανάγκες της εργασίας κατασκευάσαμε μια διαδραστική – GUI εφαρμογή η οποία:

•Καλεί τις συναρτήσεις υλοποίησης των δέντρων απόφασης των 5 σεναρίων .

•Αποθηκεύει τα δέντρα , στοιχεία απόδοσης και αξιολόγησης όλων των δέντρων σε μια κοινή δομή

•Περιλαμβάνει συναρτήσεις υπολογισμού και παρουσίασης των confusion matrices.

•Δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να δει οπτικοποιημένο το κάθε δέντρο μαζί με τα στοιχεία απόδοσης του
στα δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου.

•Δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει τιμές για τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου και του δίνει την
πρόβλεψη για κάθε ένα από τα δέντρα απόφασης των 5 σεναρίων καθώς και την πραγματική τιμή εξόδου (αν
υπάρχει αντίστοιχο στιγμιότυπο στο αρχείο των δεδομένων). 

 
Car evaluation

(GUI form)
carTree.m

CreateCarDTrees
(function)

CarDTree1StdInstTr2Of3
Function- script1

CarDTree2RndInstBestTrSize
Function- script2

CarDTree3CrossValBestLevelPruned
Function- script3

CarDTree4ReTrainWithMissClass
Function- script4

CarDTree5ReBuildLevelByLevel
Function- script5

Dtrees
(stracture variable)

Auxiliaries
functions
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα (1/2)(1/2)
Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων για όλα τα σενάρια.

Δέντρο 
απόφασης 

αριθμός 
κόμβων 

αριθμός 
φύλλων 

ποσοστό 
δεδομένων 
εκπαίδευσης 

ποσοστό 
δεδομένων 
ελέγχου

απόδοση 
δεδομένων 
εκπαίδευσης

απόδοση 
δεδομένων 
ελέγχου

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 393 14 1 1
Acc 8 123 5 1
Good 0 0 16 7
Vgood 0 0 0 19

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 1173 34 1 1

Acc 5 364 5 1

Good 0 3 16 7
Vgood 0 0 0 19

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 296 16 0 0

Acc 21 164 9 4
Good 3 0 27 6
Vgood 0 0 0 30

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 311 4 0 0
Acc 1 78 2 1
Good 0 0 17 1
Vgood 0 1 0 16

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 1180 27 3 0
Acc 4 365 9 6
Good 0 0 60 9
Vgood 0 0 0 65

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 353 0 0 0

Acc 0 105 0 0
Good 0 0 16 0
Vgood 0 0 0 17

Unacc Acc Good Vgood

Unacc 1129 0 0 0
Acc 0 359 0 0
Good 0 0 66 0
Vgood 0 0 0 59

matLab5 167 84 100% 93,34% 100% 100%

matLab4 73 37 71,59% 28,41% 96,45% 100%

matLab3 57 29 100% 100% 96,64% 96,64%

matLab1 49 25 66,66% 33,33% 97,83% 89,76%

matLab2

weka 2 65 33 100% 100% 96,12% 96,12%

weka 1 65 33 66%

71 36 75,00% 25,00%

confusion matrix               
(Test Data)

97,38% 97,69%

34% 93,7%
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα (2/2)(2/2)

Το καλύτερο δέντρο απόφασης είναι αυτό του τέταρτου σεναρίου(2.4) γιατί

εξασφαλίζει την απόλυτη απόδοση 100% των δεδομένων ελέγχου με μικρό σχετικά

αριθμό κόμβων(73) αλλά και με σχετικά απλό τρόπο υλοποίησης.

Στην ουσία του προβλήματος της ποιοτικής αξιολόγησης αυτοκινήτου οι περισσότερες λύσεις που
παρουσιάστηκαν συνηγορούν στο ότι τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται πιο σημαντικά είναι με
την σειρά που αναφέρονται :

• Persons (ή Safety)

• Safety (ή Persons)

• Buying

• Maint

• Lug_boot

• Doors

Ενώ ένα αυτοκίνητο για να χαρακτηριστεί καλό ή πολύ καλό πρέπει να :

• Μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από δύο επιβάτες.  

• Να παρέχει κάτι παραπάνω από την βασική ασφάλεια (low)

• Nα έχει καλή τιμή απόκτησης (low,med)

• Να έχει φθηνό κόστος συντήρησης

• Να έχει μεγάλο χώρο αποσκευών

• Να έχει περισσότερες από δύο πόρτες. 
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ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ γιαγια τηντην

προσοχήπροσοχή σαςσας!!
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