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Περίληψη 

Η εξόρυξη πληροφορίας είναι μια αναλυτική διαδικασία που ερευνά τα στοιχεία, με 
σκοπό  την εύρεση χρήσιμων μοτίβων και συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών, 
επικυρώνει τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε και εφαρμόζει τα μοντέλα που 
σχεδίασε σε νέα υποσύνολα στοιχείων. Η διπλωματική αυτή εργασία είναι μια 
υπολογιστική μελέτη μεταξύ εργαλείων καθοδηγούμενης εκμάθησης όπου 
εφαρμόζονται κατάλληλα πακέτα δεδομένων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα 
προβλήματα. Τα εργαλεία που επιλέγηκαν είναι το Weka, το C-tree και η DB2. Τα τρία 
αυτά εργαλεία ανήκουν στο σύνολο των “machine learning” αλγορίθμων που 
επεξεργάζονται μεγάλα πακέτα δεδομένων και παρέχουν επιπρόσθετα εργαλεία για 
προεπεξεργασία δεδομένων, κατηγοριοποίηση, παλινδρόμηση, συσταδοποίηση, 
κανόνες συσχετίσεως, ενώ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε οπτικοποιημένη μορφή. 
Για τη μελέτη αυτή θα εφαρμοστούν τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων στα τρία 
λογισμικά, τα αποτελέσματα αυτών θα αναλυθούν και θα συγκριθούν μεταξύ τους.    

Λέξεις κλειδιά: εξόρυξη πληροφορίας, καθοδηγούμενη εκμάθηση, κατηγοριοποίηση, 
δέντρα αποφάσεων, κανόνες συσχετίσεως. 

 

 

Abstract 

Data Mining is an analytic process designed to explore data in search of consistent 
patterns and systematic relationships between variables, and then validate the findings 
by applying the detected patterns to new subsets of data. This dissertation is a 
calculating study between machine learning tools, where suitable datasets of specific 
problems are applied. These tools are the Weka, the C-tree and the DB2, which belong 
in the set of machine learning algorithms. They process large datasets and provide 
additional tools for preparing data, classification, regression, clustering, association 
rules and present the results in a graphical environment. For the study we apply three 
different data sets on those softwares. The results will be analyzed and compared in 
between. 

Key words: data mining, supervised learning, classification, decision trees, association 
rules.           
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Κεφάλαιο 1 

1.1. Εισαγωγή 
 

Η ζωή των ανθρώπων σήμερα κατακλύζεται από πλήθος δεδομένων και 
πληροφορίας. Η ανθρώπινη υπόσταση είναι μια διαδικασία συλλογής, ανάλυσης, 
κατανόησης και εφαρμογής πληροφοριών. Πληροφορία είναι «το κοινό νόημα που 
αποδίδεται σε ένα απλό ή σύνθετο σύμβολο από δύο ή περισσότερα υποκείμενα [6]». 
Με τον καιρό όμως το πλήθος της πληροφορίας μεγαλώνει. Η πρώτη γενιά των 
υπολογιστών πελάτη – εξυπηρετητή (client - server) έχει τη δυνατότητα να προβάλει 
δεδομένα, συχνά ως αποτέλεσμα ενός συστήματος απόφασης (decision support 
system), τα οποία δεν είναι εύκολα κατανοητά από τον απλό χρήστη, παρά μόνο από 
ειδικούς και έπειτα από ανάλυση. Για να βελτιωθεί λοιπόν το περιεχόμενο των 
δεδομένων και για να μπορεί να αντλεί την πληροφορία αυτή ο κάθε χρήστης, 
αναπτύχθηκε ένας τομέας τεχνολογίας που φιλτράρει τα δεδομένα από την άχρηστη 
πληροφορία και παρουσιάζει μόνο την χρήσιμη πληροφορία με τρόπο κατανοητό. Ο 
τομέας αυτός της τεχνολογία περιλαμβάνει την αποθήκευση δεδομένων σε βάσεις (data 
warehousing), τις αποθήκες μεταδεδομένων (metadata repositories), την ανάλυση και 
ανάκτηση δεδομένων (online analytical processing, OLAP) και την εξόρυξη 
πληροφορίας (data mining). Η παρούσα εργασία ασχολείται μόνο με τον τομέα της 
τεχνολογίας που αφορά την «εξόρυξη πληροφορίας», καθώς αποτελεί μια από τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες που αναμένεται να φέρει επαναστατικές εξελίξεις. 

 

1.1.1. Σκοπός 
 
        Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας τριών διαφορετικών εργαλείων καθοδηγούμενης εκπαίδευσης, των 
Weka v.3.6, C-tree και DB2 v.9.5. Η σύγκριση των εργαλείων θα επιτευχθεί μέσα από 
την εφαρμογή διαφορετικών πακέτων δεδομένων.  
 

1.1.2. Στόχοι και ερευνητικές ερωτήσεις 
 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του κάθε εργαλείου και να αναλυθούν τα αποτελέσματα που αυτό θα 
επιστρέψει για το κάθε πακέτο δεδομένων. Η μελέτη αυτή θα απαντήσει σε περαιτέρω 
ερωτήματα όπως: 

 Ποιο εργαλείο από τα τρία είναι το πιο εύχρηστο; 
 Ποιο εργαλείο επιστρέφει πληρέστερα και σαφέστερα αποτελέσματα; 
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 Τα αποτελέσματα που δίνει το κάθε εργαλείο για το ίδιο πακέτο δεδομένων 
είναι της ίδιας ακρίβειας; Αν όχι ποιο εργαλείο δίνει τη μέγιστη ακρίβεια; 

 Ποιο εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί εγκυρότερο από τα άλλα; 
  Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το εργαλείο καθοδηγούμενης 

εκμάθησης ή από το είδος των δεδομένων;  
 Τι αξιοπιστία ακρίβειας δίνει το εργαλείο Weka για το κάθε πακέτο δεδομένων; 

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου εργαλείου έχει μεγάλες 
αποκλίσεις ανάλογα με το πακέτο που αυτό εξετάζει; 

  Τα αποτελέσματα του εργαλείου C-tree είναι υψηλής ακρίβειας; Η ακρίβεια 
των αποτελεσμάτων διαφέρει από το ένα πακέτο στο άλλο; 

 Το εργαλείο DB2 δίνει ακρίβεια αποτελεσμάτων πάνω από 98%; Τι ακρίβεια 
επιστρέφει για το κάθε πακέτο δεδομένων;  

 Είναι όντως σημαντική η πληροφορία που μας δίνουν οι κανόνες που παράγει 
το κάθε εργαλείο; 

 

1.1.3. Διάθρωση εργασίας 
 

Για να γίνει η σύγκριση των επιλεγμένων εργαλείων καθοδηγούμενης εκμάθησης, 
αρχικά παρουσιάζουμε τη θεωρεία της εξόρυξης πληροφορίας από βάσεις δεδομένων, 
βάση της οποίας θα γίνει και η αξιολόγηση των εργαλείων. Στην πρώτη κύρια ενότητα 
παρουσιάζονται τα δεδομένα, τα οποία είναι και τα πακέτα τα οποία θα εφαρμοστούν 
πάνω και στα τρία διαφορετικά εργαλεία, ενώ ακολουθεί η στατιστική τους επεξεργασία. 
Στην δεύτερη κύρια ενότητα που αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο της μελέτης προβάλλονται 
τα αποτελέσματα της εφαρμογής του κάθε πακέτου δεδομένων στα διαφορετικά 
εργαλεία. Εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία εφαρμογής του κάθε πακέτου στο αντίστοιχο 
εργαλείο. Ολοκληρώνοντας, στην τελευταία ενότητα συγκρίνονται τα αποτελέσματα ανά 
πακέτο ενώ γίνονται γενικές παρατηρήσεις ανά εργαλείο. Τέλος, ακολουθούν τα 
συμπεράσματα στα οποία οδήγησε η παρούσα έρευνα.   
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1.2. Κριτική Ανασκόπηση 

Η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases 
- KDD) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικότερα ερευνητικά ζητήματα.  

«KDD είναι η ντετερμινιστική διαδικασία αναγνώρισης έγκυρων, καινοτόμων, 
ενδεχομένως χρήσιμων και εν τέλει κατανοητών προτύπων στα δεδομένα, Frawley P. 
(1991), [2, σελ. 19]» 

Τα βήματα της διαδικασίας KDD μπορούμε να τα συνοψίσουμε σε πέντε (5) [1, σελ. 5]: 

 Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων 
 Επιλογή και προετοιμασία δεδομένων 
 Δημιουργία και έλεγχος μοντέλων 
 Ερμηνεία και έλεγχος εγκυρότητας αποτελεσμάτων 
 Εφαρμογή μοντέλων 

Η διαφορά μεταξύ του όρου αυτού και του όρου της εξόρυξης πληροφορίας είναι 
ότι η εξόρυξη αναφέρεται στην τεχνική εφαρμογή της διαδικασίας. 

Εξόρυξη Πληροφορίας (Data Mining) 

Εξόρυξη Πληροφορίας είναι η διαδικασία εύρεσης χρήσιμων μοτίβων στα 
δεδομένα [1, σελ. 5]. Δηλαδή, είναι η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων από διαφορετικές 
απόψεις με σκοπό τη σύνοψη πληροφορίας.  

Χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές εκμάθησης μέσω του  υπολογιστή για να αναλύσει 
και να εξάγει αυτόματα γνώση από τα δεδομένα. Όλες οι τεχνικές βασίζονται στην 
επαγωγική εκμάθηση (induction-based learning), όπου είναι η διαδικασία σχηματισμού 
γενικών ορισμών εννοιών με την παρατήρηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων των 
εννοιών που πρέπει να μαθευτούν [1, σελ. 32]. Η ποιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η 
καθοδηγούμενη εκμάθηση. Εκτός από την καθοδηγούμενη εκμάθηση υπάρχουν οι 
στρατηγικές της μη καθοδηγούμενης, της συσταδοποίησης και της ανάλυσης αγοράς. 

Καθοδηγούμενη Εκμάθηση (Supervised Learning) 

Καθοδηγούμενη εκμάθηση είναι η διαδικασία της κατασκευής μοντέλων 
κατηγοριοποίησης, από σύνολα στιγμιοτύπων γνωστών πηγών δεδομένων. Σκοπός της 
είναι η δημιουργία μοντέλων κατηγοριοποίησης και ο καθορισμός κατηγοριοποίησης 
των νέων στιγμιοτύπων. 

Τα στιγμιότυπα είναι δεδομένα στη μορφή χαρακτηριστικού τιμής και διακρίνονται 
σε χαρακτηριστικά εισόδου (input attributes) και χαρακτηριστικά εξόδου (output 
attributes). Τα χαρακτηριστικά εισόδου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του 
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μοντέλου κατηγοριοποίησης, ενώ το χαρακτηριστικό εξόδου είναι το γνώρισμα του 
οποίου την τιμή θέλουμε να προβλέψουμε.      

Η καθοδηγούμενη εκμάθηση διακρίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά εξόδου σε: 

 Κατηγοριοποίηση (classification) 
 Εκτίμηση (estimation) 
 Πρόβλεψη (prediction) 

Στην κατηγοριοποίηση το χαρακτηριστικό εξόδου είναι κατηγορία. Σκοπός της 
κατηγοριοποίησης είναι η εξέταση της τιμής του χαρακτηριστικού εξόδου του 
στιγμιότυπου στην τρέχουσα κατάσταση. Ομοίως, η εκτίμηση μελετά την τρέχουσα 
κατάσταση του χαρακτηριστικού εξόδου του στιγμιότυπου, με τη διαφορά ότι η τιμή του 
πρέπει να είναι αριθμητικό. Η πρόβλεψη από την άλλη πλευρά εξετάζει τη μελλοντική 
συμπεριφορά του χαρακτηριστικού εξόδου του στιγμιότυπου είτε αυτό είναι κατηγορία 
είτε αριθμητικό. Μια τεχνική καθοδηγούμενης εκμάθησης εξόρυξης πληροφορίας μπορεί 
να επιλύσει προβλήματα ή κατηγοριοποίησης ή εκτίμησης αλλά ποτέ και τα δύο. Τις 
περισσότερες φορές όμως, μία τέτοια τεχνική μπορεί να επιλύσει και προβλήματα 
πρόβλεψης.  

Η κατανόηση ενός μοντέλου που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι 
ευκολότερη με την αναπαράσταση του. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί 
κατάλληλοι αλγόριθμοι καθοδηγούμενης εκμάθησης οι οποίοι δημιουργούν τα  Δέντρα 
Απόφασης. 

Δέντρα Απόφασης (Decision Tree) 

Δέντρο απόφασης είναι μια απλή δομή δεδομένων στο οποίο η μη τερματικοί 
κόμβοι αντιπροσωπεύουν τον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών και οι 
τερματικοί κόμβοι τα αποτελέσματα των αποφάσεων [1, σελ. 37]. Τα πλεονεκτήματα 
των δέντρων απόφασης είναι: 

I. Εύκολα κατανοητά 
II. Εξάγουν κανόνες 
III. Λειτουργούν καλά πειραματικά 

Τα μειονεκτήματα από την άλλη πλευρά είναι: 

I. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι κατηγορικά. 
II. Το χαρακτηριστικό εξόδου μπορεί να είναι μόνο ένα. 
III. Οι αλγόριθμοι των δυαδικών δέντρων είναι ασταθείς. 
IV. Τα δυαδικά δέντρα που προκύπτουν από αριθμητικά πακέτα δεδομένων μπορεί 

να είναι πολύπλοκα.  
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Τα δέντρα απόφασης για τη δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιούν μέρος των 
στιγμιοτύπων των δεδομένων, τα δεδομένα εκπαίδευσης (training data). Για τον έλεγχο 
της καταλληλότητας του μοντέλου χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα στιγμιότυπα που 
αποτελούν το δείγμα ελέγχου (test set). Ένα μοντέλο χαρακτηρίζεται κατάλληλο όταν 
μπορεί να κατηγοριοποιήσει σωστά τα νέα αυτά στιγμιότυπα. Εφόσον ένα μοντέλο 
κριθεί κατάλληλο στη συνέχεια, εξάγονται κανόνες από αυτό. Οι κανόνες αυτοί 
ονομάζονται κανόνες παραγωγής (production rules) και είναι στην ουσία η κρυφή 
γνώση, δηλαδή μοτίβα ή κανονικότητες στα δεδομένα που δεν μπορούν να εντοπιστούν 
με ευκολία παρά μόνο με τη χρήση των αλγορίθμων εξόρυξης πληροφορίας.   

Τα δέντρα απόφασης χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγορίθμους, ανάλογα με το 
πρόβλημα που επιλύουν. Στόχος των αλγορίθμων αυτών είναι η ελαχιστοποίηση του 
αριθμού των επιπέδων και των κόμβων του δέντρου. Για την επίλυση προβλημάτων 
καθοδηγούμενης εκμάθησης ένας συνήθης αλγόριθμος είναι ο C4.5. Το μέγεθος του 
δέντρου εξαρτάται από την επιλογή των χαρακτηριστικών που συμμετέχουν στο δέντρο. 
Ο αλγόριθμος C4.5 για να επιτύχει το στόχο αυτό επιλέγει το χαρακτηριστικό που δίνει 
το μεγαλύτερο κέρδος σε πληροφορία. 

Αλγόριθμος C4.5 

Βήμα 1ο: καθορισμός του σετ εκπαίδευσης.  

Βήμα 2ο: προσδιορισμός του χαρακτηριστικού που καλύτερα διαφοροποιεί τα 
στιγμιότυπα του σετ εκπαίδευσης. 

Βήμα 3ο: θέτουμε τη ρίζα του κόμβου που είναι το χαρακτηριστικό που υπολογίσαμε στο 
βήμα δύο και σχεδιάζουμε τις ακμές προς τους υπόλοιπους κόμβους.  

Βήμα 4ο: ελέγχουμε αν τα στιγμιότυπα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις, οπότε τότε το 
δέντρο τερματίζει. Διαφορετικά επιστρέφουμε στο βήμα δύο.  

Στόχος: η ελαχιστοποίηση του μεγέθους του δέντρου.  

Το μέγεθος του δέντρου εξαρτάται από το χαρακτηριστικό που επιλέγεται στο 
βήμα δύο. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αυτό που δίνει το μέγιστο κέρδος σε 
πληροφορία. Για τον υπολογισμό του μεγέθους αυτού ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία: 
Αρχικά υπολογίζεται η πληροφορία που δίνει το χαρακτηριστικό εξόδου: 
x: χαρακτηριστικό 
I: το πλήθος των στιγμιοτύπων 
n: το σύνολο των πιθανών κλάσεων 
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Στη συνέχεια υπολογίζεται η πληροφορία που δίνει το χαρακτηριστικό 
κλάσης σε συνάρτηση με το χαρακτηριστικό x και την πληροφορία που 
δίνει το κάθε χαρακτηριστικό x, μετά τον διαμερισμό των στιγμιοτύπων στις κλάσεις του 
χαρακτηριστικού εξόδου. 

 

 

Το κέρδος που δίνει το χαρακτηριστικό x στο σύνολο των στιγμιοτύπων I είναι: 

 

Το κέρδος σε πληροφορία που δίνει το χαρακτηριστικό x, όταν έχει επιλεγεί ο τρόπος 
υποδιαίρεσης της δομής του δέντρου είναι: 

 

Το χαρακτηριστικό με τη μεγαλύτερη τιμή  είναι αυτό που επιλέγεται. 

Ένα δέντρο απόφασης αντιστοιχίζεται σε ένα σύνολο κανόνων παραγωγής. Ένας 
κανόνας ουσιαστικά είναι η διαδρομή του δέντρου από το κόμβο ρίζα στο φύλλο.  

Κανόνες Συσχετισμού (Rules) 

Οι κανόνες συσχετισμού είναι συσχετίσεις οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση 
συνάφειας. Κατά τη διαδικασία αυτή προσδιορίζονται ποια δεδομένα συσχετίζονται 
μεταξύ τους. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι μέλος της προϋπόθεσης ενός κανόνας, 
μπορεί να είναι μέλος της συνθήκης απόρροιας ενός άλλου κανόνα. Επιπλέον, τόσο η 
συνθήκη προϋπόθεσης όσο και η επακόλουθη συνθήκη μπορεί να περιέχει 
περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Όλοι οι κανόνες 
είναι της μορφής «Αν «συνθήκη α», τότε «συνθήκη β»» (If “condition a”, then “condition 
b”). Κάθε κανόνας αντιστοιχίζεται με ένα δείκτη εμπιστοσύνης και ένα δείκτη 
υποστήριξης.     

Δείκτης Εμπιστοσύνης (Confidence) 

Εμπιστοσύνη ορίζεται η δεσμευμένη πιθανότητα να ισχύει η επακόλουθη συνθήκη 
(συνθήκη β), όταν είναι γνωστό ότι ισχύει η συνθήκη προϋπόθεσης (συνθήκη α) ενός 
κανόνα [1, σελ.136]. 
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Δείκτης Υποστήριξης (Support) 

Υποστήριξη ορίζεται το ελάχιστο ποσοστό στιγμιοτύπων της βάσης δεδομένων 
που περιέχουν όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε ένα κανόνα συσχετισμού [1, 
σελ.136].  

Δείκτης Κάλυψης (Capture) 

Κάλυψη ορίζεται το ποσοστό των στιγμιοτύπων που όταν ισχύει η επακόλουθη 
συνθήκη, επαληθεύουν τη συνθήκη προϋπόθεσης. 

Παράλληλα οι αλγόριθμοι επιστρέφουν στοιχεία για την ακρίβεια της ανάλυσης. Τα 
στοιχεία αυτά παρουσιάζονται μέσα από τη μήτρα σύγχυσης και τους στατιστικούς 
ελέγχους. 

Δείκτης Ανύψωσης (Lift) 

Ανύψωση ορίζεται η αναλογία της υποστήριξης της ένωσης του κανόνα σώματος 
με τον κανόνα κεφαλής διαιρούμενη από την υποστήριξη του κανόνα του σώματος [11]. 

Μήτρα σύγχυσης 

Μήτρα σύγχυσης είναι ο πίνακας που υπολογίζει την ακρίβεια του μοντέλου των 
δομών ελέγχου. Παρακάτω ακολουθεί η γενικευμένη μορφή του πίνακα της μήτρας 
σύγχυσης.  

Πίνακας: Μήτρα Σύγχυσης 

      …  

      …  

    …  

… …. …    … … 

      …    

Οι καταχωρίσεις τις κύριας διαγωνίου αναπαριστούν τον συνολικό αριθμό των 
σωστών κατηγοριοποιήσεων. Οι υπόλοιπες κατηγοριοποιήσεις είναι εσφαλμένες. 
Συγκεκριμένα οι τιμές της γραμμής  αναπαριστούν τα στιγμιότυπα  που ανήκουν  στην 
κατηγορία , ενώ οι τιμές της στήλης  αναπαριστούν τα στιγμιότυπα τα οποία έχουν 
ταξινομηθεί ως μέλη της  [1, σελ. 94]. Η ακρίβεια ενός μοντέλου ισούται με το 
άθροισμα  των τιμών της κύριας διαγωνίου προς το άθροισμα του συνόλου των 
στιγμιοτύπων των δεδομένων ελέγχου.  
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2. Κεφάλαιο 2 
2.1. Παρουσίαση των δεδομένων (data sets) 

 
Για τη σύγκριση των εργαλείων καθοδηγούμενης εκμάθησης θα 

χρησιμοποιήσουμε τρεις (3) συλλογές μετροπροβλημάτων. Οι συλλογές αυτές 
προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και εξετάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα 
μοντέλα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι: 

 Car Evaluation Data Set 
 Glass Identification Data Set 
 Hepatitis Data Set 

Για να πετύχουμε μια αποτελεσματική διαδικασία εξόρυξης πληροφορίας, πρέπει 
πρώτα να εξετάσουμε το είδος των χαρακτηριστικών των δεδομένων, καθώς επίσης τις 
απαιτήσεις των τεχνικών εξόρυξης.    

 

Car Εvaluation Data Set 

Το πακέτο «Car evaluation data set» εξετάζει γενικά χαρακτηριστικά ενός 
αυτοκινήτου, έτσι ώστε να το εκτιμήσει και να το κατηγοριοποιήσει στην αντίστοιχη 
κατηγορία πόσο αποδεκτό είναι. Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύτηκαν στις 01/06/1997.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο: 
[http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation]. 
 

Η συλλογή αυτή αποτελείται από 1728 στιγμιότυπα. Κάθε στιγμιότυπο έχει έξι (6) 
χαρακτηριστικά εισόδου, τα οποία είναι όλα κατηγορικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
ανήκουν σε ευρύτερες κατηγορίες όπως φαίνεται στην ακόλουθη δομή: 

Price 
buying {v-high, high, med, low}: η αγορά (κλίμακα κόστους) 
maint {v-high, high, med, low}: η συντήρηση (κλίμακα κόστους) 

Tech 
comfort 

doors {2 , 3, 4, 5-more}: ο αριθμός των πορτών 
persons {2, 4, more}: o αριθμός των θέσεων 
lug_boot {small, med, big}: το μέγεθος του πορτπαγκάζ 

safety {low, med, high}: η ασφάλεια που παρέχει 
 
 

Και το χαρακτηριστικό εξόδου είναι: 
class {unacc, acc, good, v-good}: εκτίμηση της αποδεκτικότητας του αυτοκινήτου 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation�
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification�
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hepatitis�
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Data Set 
Characteristics 

Multivariable Number of 
Instances 

1728 Area N/A 

Attribute 
Characteristics 

Categorical Number of 
Attributes 

6 Date Donated 01/06/1997 

Associated 
Tasks 

Classification Missing 
Values 

No Number of 
Web Hits 

16183 

Πίνακας#2.1.1 

 

Glass Identification Data Set 

Το πακέτο «Glass identification Data Set» ερευνά τους διάφορους τύπους 
γυαλιού, όπου είναι ή δεν είναι τύπου “float” και το πήραμε από τον τομέα της 
«Φυσικής». Η συλλογή που χρησιμοποιήσαμε δημοσιεύτηκε στις 01/09/1987, για 
περισσότερες πληροφορίες επισπευτείτε την ιστοσελίδα:    
[http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification]. 
 
  Η συλλογή αποτελείται από 214 στιγμιότυπα, όπου το κάθε στιγμιότυπο έχει δέκα 
(10) χαρακτηριστικά εισόδου τύπου πραγματικοί αριθμοί (με δύο δεκαδικά ψηφία). Το 
πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αρίθμηση των στιγμιότυπων. Τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά εκφράζουν τα συστατικά από τα οποία συντίθεται το μείγμα του γυαλιού 
καθώς και κάποιους βασικούς δείκτες. 

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά εισόδου είναι τα: 

Id number {1 - 214} : Α/Α 
RI : δείκτης διάθλασης 
Na : νάτριο (μέτρηση επί τις % του βάρους σε αντίστοιχο οξείδιο, ομοίως οι υπόλοιπες    
ιδιότητες) 
Mg : μαγνήσιο  
Al : αργίλιο 
Si : πυρίτιο 
K : κάλιο 
Ca : ασβέστιο 
Ba : βάριο 
Fe : σίδηρο 
 
Χαρακτηριστικό εξόδου: 
class {1-7} : τύπος γυαλιού όπου 
1  building_windows_float_processed 
2  building_windows_non_float_processed 
3  vehicle_windows_float_processed 
4  vehicle_windows_non_float_processed 
5  containers 
6  tableware 
7  headlamps 
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Data Set 
Characteristics 

Multivariable Number of 
Instances 

214 Area Physical 

Attribute 
Characteristics 

Real Number of 
Attributes 

10 Date Donated 01/09/1987 

Associated 
Tasks 

Classification Missing 
Values 

No Number of 
Web Hits 

10802 

Πίνακας#2.1.2 

Η μελέτη της κατηγοριοποίησης των τύπων γυαλιών παρακινήθηκε από την 
εγκληματολογική έρευνα. Το γυαλί που αφήνεται στον τόπο του εγκλήματος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο εάν έχει προσδιοριστεί σωστά. 

 

  Hepatitis Data Set 

Το πακέτο «Hepatitis Data Set» μελετά τα χαρακτηριστικά ατόμων που είχαν 
ηπατίτιδα κα επέζησαν ή όχι. Πρόκειται για πραγματικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν 
στις 01/11/1988. Αξίζει να αναφέρουμε πως εκείνη την χρονική περίοδο η έξαρση της 
ηπατίτιδας ήταν πολύ μεγάλη και πως το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας ανακαλύφθηκε 
λίγο αργότερα. Περισσότερες πληροφορίες για την πηγή των δεδομένων θα βρείτε: 
[http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hepatitis] 
 

Το υπόδειγμα μας αποτελείται από 155 στιγμιότυπα, όπου το κάθε ένα έχει 
δεκαεννέα (19) χαρακτηριστικά εισόδου διαφορετικού τύπου: κατηγορικά, ακέραιοι και 
πραγματικοί αριθμοί. 

Τα χαρακτηριστικά εισόδου του υποδείγματος είναι: 

age {10,20,30,40,50,60,70,8}: η ηλικία 
sex {male, female}: το φύλο 
steroid {no,yes}: στεροειδή 
antivirals {no,yes}:αντισώματα 
fatigue {no,yes}: κούραση  
malaise {no,yes}: αδιαθεσία 
anorexia {no,yes}: ανορεξία 
liver big {no,yes}:συκώτι μεγάλο 
liver firm {no,yes}: συκώτι σκληρό 
spleen palpable {no,yes}: σπλήνα ψηλαφιστή 
spiders {no,yes}: ιστοί 
ascites {no,yes}:ασκήτες (γαστροεντερολογία: περιτοναϊκή ρευστή) 
varices {no,yes}: κιρσοί 
bilirubin { 0.39, 0.80, 1.20, 2.00, 3.00, 4.00 …}:χολή 
alk phosphate { 33, 80, 120, 160, 200, 250}: φωσφορικό άλας 
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sgot {13, 100, 200, 300, 400, 500}: γλουταμινικό ένζυμο 
albumin {2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0}: λευκώματα 
protime {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90} 
histology {no, yes}: ιστολογική δομή 

*Η μετάφραση των παραπάνω ιατρικών όρων έγινε από ηλεκτρονικό λεξικό της ιατρικής 
[10]. 

Υπάρχουν στιγμιότυπα όπου λείπουν οι τιμές από κάποια χαρακτηριστικά 
εισόδου. Συγκεκριμένα ακολουθεί ένας πίνακας με το όνομα του χαρακτηριστικού και το 
πλήθος  των τιμών που λείπουν. 

Characteristic name number 
steroid 1 
fatigue 1 
malaise 1 
anorexia 1 
liver big 10 
liver firm 11 
spleen palpable 5 
spiders 5 
ascites 5 
varices 5 
bilirubin 6 
alk phospate 29 
sgot 4 
albumin 16 
protime 67 

Πίνακας#2.1.3 

Το χαρακτηριστικό εξόδου είναι το class με τιμές {1,2} που αντιστοιχούν στο 
{healthy, hepatitis},  το οποίο μεταφράζεται αν ο ασθενής είναι υγιής ή έχει ηπατίτιδα. 
Ακολουθεί ο πίνακας των γενικών χαρακτηριστικών του δείγματος που περιγράψαμε 
παραπάνω. 

Data Set 
Characteristics 

Multivariable Number of 
Instances 

155 Area Life 

Attribute 
Characteristics 

Categorical, 
Integer, Real 

Number of 
Attributes 

19 Date Donated 01/11/1988 

Associated 
Tasks 

Classification Missing 
Values 

Yes Number of 
Web Hits 

7292 

Πίνακας#2.1.4 
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2.2. Στατιστική επεξεργασία 

Για να δημιουργηθούν κατάλληλα μοντέλα θα πρέπει αρχικά να προετοιμαστούν 
τα δεδομένα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία στατιστικής 
επεξεργασίας όπως το excel. Συγκεκριμένα για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν το 
εργαλείο του excel για την κατασκευή συγκεντρωτικών πινάκων (pivot tables) και 
γραφημάτων (pivot charts). 

Στη συνέχεια προσδιορίστηκε το κέρδος σε πληροφορία που δίνει το εκάστοτε 
χαρακτηριστικό του κάθε πακέτου δεδομένων με τον υπολογισμό του δείκτη Gini(t), 
όπου  t είναι το εκάστοτε χαρακτηριστικό. Ο δείκτης Gini για ένα δεδομένο κόμβο 
ισούται με: 

 

Ο δείκτης αυτός έχει τη μέγιστη τιμή όταν τα στιγμιότυπα διαχωρίζονται σε όλες τις 
τιμές των κλάσεων που μπορεί να έχει ένα χαρακτηριστικό. Σε αυτή την περίπτωση δίνει 
την ελάχιστη πληροφορία για τη συμμετοχή του χαρακτηριστικού στην επιρροή της 
τιμής του χαρακτηριστικού εξόδου. Όταν δείκτης έχει τιμή 0,0, τότε όλα τα στιγμιότυπα 
ανήκουν σε μία μόνο κλάση του χαρακτηριστικού, επομένως δίνει τη μέγιστη 
πληροφορία. 

Όταν ένα χαρακτηριστικό που είναι κόμβος του δέντρου χωρίζεται σε k κλάσεις, 
παιδιά του κόμβου του δέντρου, τότε ο υπολογισμός της ποιότητας του διαχωρισμού 
του κόμβου γίνεται με βάση τον τύπο: 

 

  

 

 

Υπόδειγμα «Car Data Set» 

Αρχικά αντιστοιχίσαμε τις τιμές των κατηγορικών χαρακτηριστικών σε αριθμητικές, 
ώστε να μπορέσουμε να απεικονίσουμε γραφικά τα δεδομένα μας. Το χαρακτηριστικό 
εξόδου class μπορεί να πάρει τις τιμές {1unacc, 2acc, 3good, 4v-good}. Για το 
σύνολο των στιγμιοτύπων το χαρακτηριστικό αυτό διαμοιράζεται σε πλήθος και σε 
ποσοστό όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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unacc 1210 70,0% 
acc  384 22,2% 
good    69   4,0% 
v-good    65   3,8% 

Πίνακας#2.2.1 

 
Διάγραμμα#2.2.1 

 

Για τις τιμές του χαρακτηριστικού “buying” οι αντίστοιχες τιμές του class σε ποσοστό 
είναι: 

Buying - Class 

class\buying vhigh high med low  
unacc 360 324 268 258 1210 
acc 72 108 115 89 384 
good - - 23 46 69 
vgood - - 26 39 65 
 432 432 432 432 1728 

Πίνακας#2.2.2 

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά το κέρδος σε πληροφορία που δίνουν οι κλάσεις του 
χαρακτηριστικού buying καθώς, και το ίδιο χαρακτηριστικό. 

 



  

-20- 
 

 

 

 

 

 

  

 
Διάγραμμα#2.2.2 

Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία για τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά. Για τις τιμές του χαρακτηριστικού “maint” οι αντίστοιχες τιμές του class 
σε ποσοστό είναι: 

Maint - Class 

class\maint vhigh high med low  
unacc 360 314 268 268 1210 
acc 72 105 115 92 384 
good - - 23 46 69 
vgood - 13 26 26 65 
 432 432 432 432 1728 

Πίνακας#2.2.3 
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Διάγραμμα#2.2.3 

Doors – Class 

class\doors 2 3 4 5more  
unacc 326 300 292 292 1210 
acc 81 99 102 102 384 
good 15 18 18 18 69 
vgood 10 15 20 20 65 
 432 432 432 432 1728 

Πίνακας#2.2.4 

 
 
 

 

 
  
 

 
Διάγραμμα#2.2.4 
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Persons - Class 

class\persons 2 4 more  
unacc 576 312 322 1210 
acc - 198 186 384 
good - 36 33 69 
vgood - 30 35 65 
 576 576 576 1728 

Πίνακας#2.2.5 

 
 

 
 

                           
  
 

 
Διάγραμμα#2.2.5 

Lug_boot – Class 

class\lug_boot small med big  
unacc 450 392 368 1210 
acc 105 135 144 384 
good 21 24 24 69 
vgood - 25 40 65 
 576 576 576 1728 

Πίνακας#2.2.6 
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Διάγραμμα#2.2.6 

Safety - Class 

class\lug_boot low med high  
unacc 576 357 277 1210 
acc - 180 204 384 
good - 39 30 69 
vgood - - 65 65 
 576 576 576 1728 

Πίνακας#2.2.7 

 
 

 
 

                           
  
 

 
Διάγραμμα#2.2.7 
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Η σημαντικότητα των χαρακτηριστικών προσδιορίζεται από την ελαχιστοποίηση 
του δείκτη Gini. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα την ελάχιστη τιμή του δείκτη Gini την έχει 
το χαρακτηριστικό “Safety” και στη συνέχεια ακολουθούν με αυξανόμενη τιμή τα 
χαρακτηριστικά “Persons”, “Buying”, “Maint”, “LugBoot”, “Doors”. Το αποτέλεσμα στο 
οποίο καταλήγει η μέτρηση του δείκτη Gini είναι σύμφωνη με τη λογική. Για την αγορά 
ενός αυτοκινήτου η ασφάλεια που αυτό παρέχει είναι το πιο σημαντικό και αυτό που 
καθορίζει την καταλληλότητα του αυτοκινήτου για αγορά.  

 

Glass Data Set 

Για το δεύτερο σύνολο δεδομένων βλέπουμε στον πίνακα 2.2.8 πως κατανέμονται 
τα στιγμιότυπα στις διάφορες τιμές του χαρακτηριστικού εξόδου. 

 
   
1 70 32,7% 
2 76 35,5% 
3 17 7,9% 
4 0 0,0% 
5 13 6,1% 
6 9 4,2% 
7 29 13,6% 

Πίνακας#2.2.8 

 

 
Διάγραμμα#2.2.8 
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class\RI RI <1.5179 1.5179 < RI 
< 1.5185 

RI >1.5185  

1 38 6 26 70 
2 42 15 19 76 
3 11 2 4 17 
4 - - - - 
5 4 - 9 13 
6 2 1 6 9 
7 23 2 4 29 

 120 26 68 214 
Πίνακας#2.2.9 

 0.7307 
 

 
 

 
 0.7189 
 

Na - class 

class\Na Na<13.217 13.217< Na <  
14.0025 

Na > 14.0025  

1 41 23 6 70 
2 41 32 3 76 
3 4 10 3 17 
4 - - - - 
5 9 4 - 13 
6 - 2 7 9 
7 1 4 24 29 

 96 75 43 214 
Πίνακας#2.2.10 

 

 
 
 

 0.6525 
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Mg - class 

class\Mg Mg<0.7196 0.7196<Mg<3.3152 Mg>3.3152  

1 - 4 66 70 
2 11 10 55 76 
3 - - 17 17 
4 - - - - 
5 10 3 - 13 
6 4 5 - 9 
7 23 3 3 29 

 48 25 141 214 
Πίνακας#2.2.11 

 
 

 
 

 
 0.6274 

 

 
Διάγραμμα#2.2.9 
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Al - class 

class\Al Al<1.2766 1.2766<Al<1.9692 Al>1.9692  

1 40 30 - 70 
2 25 48 3 76 
3 8 9 - 17 
4 - - - - 
5 - 9 4 13 
6 3 5 1 9 
7 2 7 20 29 

 78 108 28 214 
Πίνακας#2.2.12 

 

 
 

 
 0.6421 
 

Si - class 

class\Si Si<72.6041 72.6041<Si<72.7969 Si>72.7969  

1 24 11 35 70 
2 33 8 35 76 
3 7 7 3 17 
4 - - - - 
5 6 1 6 13 
6 3 3 3 9 
7 4 1 24 29 

 77 31 106 214 
Πίνακας#2.2.13 

 
 

 
 

 0.7195 
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K- class 

class\K K<0.4769 0.4769<K<0.56 K<0.56  

1 21 16 33 70 
2 19 13 44 76 
3 6 5 6 17 
4 - - - - 
5 6 - 7 13 
6 9 -  - 9 
7 23 - 6 29 

 84 34 96 214 
Πίνακας#2.2.14 

 
 

 
 

 0.7024 
 
Ca- class 

class\Ca Ca<8.8977 8.8977<Ca<9.1417 Ca>9.1417  

1 47 8 15 70 
2 56 3 17 76 
3 12 3 2 17 
4 - - - - 
5 3 - 10 13 
6 2 - 7 9 
7 20 5 4 29 

 140 19 55 214 
Πίνακας#2.2.15 

 
 

 
 

 0.7186 
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Διάγραμμα#2.2.10 

 
Ba- class 

class\Ba Ba<0.6875 Ba>0.6875  

1 69 1 70 
2 75 1 76 
3 17 - 17 
4 - - - 
5 12 1 13 
6 9 - 9 
7 13 16 29 

 195 19 214 
Πίνακας#2.2.16 

 
 

 
 0.671 
 

 
Διάγραμμα#2.2.11 
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Fe- class 

class\Fe Fe<0.0663 Fe>0.0663  

1 47 23 70 
2 44 32 76 
3 12 5 17 
4 - - - 
5 11 2 13 
6 9 - 9 
7 25 4 29 

 148 66 214 
Πίνακας#2.2.17 

 
 

 
 0.7252 

 
Διάγραμμα#2.2.12 

Με βάση το δείκτη Gini το σημαντικότερο στοιχείο στη δημιουργία του είδους 
γυαλιού είναι το μαγνήσιο Mg. Ακολουθούν o αργίλιο Al, το νάτριο Na.  

 

Hepatitis Data Set 

Τα χαρακτηριστικά εισόδου του υποδείγματος είναι: 

steroid {no,yes}: στεροειδή 
antivirals {no,yes}:αντισώματα 
fatigue {no,yes}: κουραση  
malaise {no,yes}: αδιαθεσία 

Fe

Fe<0.0663

Fe>0.0663



  

-31- 
 

anorexia {no,yes}: ανορεξία 
liver big {no,yes}:συκώτι μεγάλο 
liver firm {no,yes}: συκώτι σκληρό 
spleen palpable {no,yes}: σπλήνα ψηλαφιστή 
spiders {no,yes}:  
ascites {no,yes}: 
varices {no,yes}: κιρσοί 
bilirubin { 0.39, 0.80, 1.20, 2.00, 3.00, 4.00 …}: 
alk phosphate { 33, 80, 120, 160, 200, 250}: 
sgot {13, 100, 200, 300, 400, 500}: 
albumin {2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0}: λευκώματα 
protime {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}: 
histology {no, yes}: ιστολογική δομή 

Class  
Die 32 
Live 123 
 155 

Πίνακας#2.2.18 

 

 

Διάγραμμα#2.2.13 

Class – Age 

Class \ Age 1 - 30 31 – 60  61 - 90  
Die 1 28 3 32 
Live 32 81 10 123 
 33 109 13 155 

Πίνακας#2.2.19 

0

20

40

60

80

100

120

140

Die Live

Σύνολο

Σύνολο



  

-32- 
 

 
 

 
 

 
  

 
Διάγραμμα#2.2.14 

 

Class –Sex 

Class \ Sex Male Female  
Die 32 - 32 
Live 107 16 123 
 139 16 155 

Πίνακας#2.2.20 
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Διάγραμμα#2.2.15 

 

Class –Stereoid 

Class \ 
Stereoid 

no yes missing  

Die 20 12 - 32 
Live 56 66 1 123 
 76 78 1 155 

Πίνακας#2.2.21 

 
 

 
 

 
  
 

 
Διάγραμμα#2.2.16 
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Class –Antivirals 

Class \ Antivarals no yes  
Die 2 30 32 
Live 22 101 123 
 24 131 155 

Πίνακας#2.2.22 

 
 

 
  
 

Class –Fatigue 

Class \ 
Fatigue 

no yes missing  

Die 30 2 - 32 
Live 70 52 1 123 
 100 54 1 155 

Πίνακας#2.2.23 

 
 

 
 

 
  
 

Class –Malaise 

Class \ 
Malaise 

no yes missing  

Die 23 9 - 32 
Live 38 84 1 123 
 61 93 1 155 

Πίνακας#2.2.24 
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Class –Anorexia 

Class \ 
Anorexia 

no yes missing  

Die 10 22 - 32 
Live 22 100 1 123 
 32 122 1 155 

Πίνακας#2.2.25 

 
 

 
 

 
  
 
Class –Liver big 

Class \ Liver 
big 

no yes missing  

Die 3 24 5 32 
Live 22 96 5 123 
 25 120 10 155 

Πίνακας#2.2.26 

 
 

 
 

 
  
 
Class –Liver firm 

Class \ Liver 
firm 

no yes missing  

Die 13 14 5 32 
Live 47 70 6 123 
 60 84 11 155 

Πίνακας#2.2.27 
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Class –Spleen palpable 

Class \ Spleen 
palpable 

no yes missing  

Die 12 19 1 32 
Live 18 101 4 123 
 30 120 5 155 

Πίνακας#2.2.28 

 
 

 
 

 
  
 

Class –Spiders 

Class \ Spiders no yes missing  

Die 22 9 1 32 
Live 29 90 4 123 

 51 99 5 155 
Πίνακας#2.2.29 
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Class –Ascites 

Class \ Ascites no yes missing  

Die 14 17 1 32 
Live 6 113 4 123 
 20 130 5 155 

Πίνακας#2.2.30 

 
 

 
 

 
  
 

Class –Varices 

Class \ Varices no yes missing  

Die 11 20 1 32 
Live 7 112 4 123 
 18 132 5 155 

Πίνακας#2.2.31 

 
 

 
 

 
  
 

Class –Bilrubin 

Class \ Bilrubin 0.30 -
1.90 

2.00 -8.00 missing  

Die 15 15 2 32 
Live 107 12 4 123 
 122 27 6 155 

Πίνακας#2.2.32 



  

-38- 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

Διάγραμμα#2.2.17 

 

Class –Alk phosphate 

Class \ Alk 
phosphate 

1 - 
100 

101 -200 201 - 
300 

missing  

Die 10 12 2 8 32 
Live 67 30 5 21 123 
 77 42 7 29 155 

Πίνακας#2.2.33 
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Class –Sgot 

Class \ Sgot 1 - 100 101 -200 200 < missing  

Die 20 7 3 2 32 
Live 93 18 10 2 123 
 113 25 13 4 155 

Πίνακας#2.2.34 

 
 

 
 

 
  
 

Class –Albumin 

Class \ Albumin <4 >=4 missing  

Die 24 3 5 32 
Live 40 72 11 123 
 64 75 16 155 

Πίνακας#2.2.35 

 
 

 
 

 
  
 

Class –Protime 

Class \ Protime 0 -50 51 -100 missing  
Die 15 3 14 32 
Live 14 56 53 123 
 29 59 67 155 

Πίνακας#2.2.36 

 



  

-40- 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
Διάγραμμα#2.2.18 

 

Class –Histology 

Class \ Histology no yes  
Die 7 25 32 
Live 78 45 123 
 85 70 155 

Πίνακας#2.2.37 

 
 

 
  
 

Σύμφωνα με το δείκτη Gini τα συμπτώματα που φανερώνουν περισσότερο την 
εμφάνιση του ιού της ηπατίτιδας είναι η ύπαρξη ή όχι περιτοναϊκής ρευστότητας και της 
κατάστασης των ιστών. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι τιμές της χολής, των 
λευκωμάτων και του “protime”.  
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3. Κεφάλαιο 3 
3.1. Weka 

 
Το πακέτο καθοδηγούμενης εκμάθησης Weka (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Waikato στη γλώσσα 
προγραμματισμού Java [6]. Αποτελεί ένα ανοικτό λογισμικό το οποίο διατίθενται 
δωρεάν. Το πακέτο αυτό περιέχει μια συλλογή εργαλείων οπτικοποίησης, αλγορίθμων 
ανάλυσης δεδομένων και μοντέλων πρόβλεψης, τα οποία συνδυάζονται μέσα από ένα 
γραφικό περιβάλλον το οποίο είναι φιλικό προς το χρήστη. Παρέχει δυνατότητες 
επεξεργασίας των δεδομένων και πειράματα εκμάθησης μηχανών. Πιο συγκεκριμένα 
παρέχει διάφορους τρόπους ανάκτησης δεδομένων, επεξεργασία των δεδομένων, 
συστοιχία δεδομένων – clustering, κατηγοριοποίηση, παλινδρόμηση, οπτικοποίηση και 
επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 

Το εργαλείο Weka έχει δύο τρόπους διεπαφής είτε μέσω του παραθύρου γραμμής 
εντολών είτε μέσα του γραφικού παραθύρου διασύνδεσης. Στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήσαμε το γραφικό περιβάλλον, το οποίο οδηγεί σε τέσσερεις εφαρμογές: 

 Explorer: ένα περιβάλλον το οποίο εξερευνά τα δεδομένα 
 Experimenter: ένα περιβάλλον όπου εκτελούνται τα πειράματα και διεξάγονται τα 

στατιστικά τεστ μεταξύ των μοντέλων εκμάθησης. 
 Knowledge flow: ένα περιβάλλον το οποίο ερευνά τα δεδομένα 
 SimpleCLI: 

Επιλέγοντας τον Explorer σε πρώτο στάδιο θα μελετήσουμε τα δεδομένα. 

 

Weka Car Data Set 

Preprocess – Στην προεπεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επιλογή και η 
τροποποίηση των δεδομένων. Παρακάτω ακολουθεί η οπτικοποίηση των δεδομένων 
όπως αυτά κατανέμονται ανά χαρακτηριστικό ως προς το χαρακτηριστικό της κλάσης. Ο 
παρακάτω πίνακας αναφέρεται στο πρώτο πακέτο δεδομένων – Car Data.  
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Εικόνα#3.1.1 

Classification – Στο δεύτερο στάδιο της κατηγοριοποίησης εκπαιδεύονται τα δεδομένα 
τα δεδομένα. Στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα επιλογής του αλγορίθμου 
ταξινόμησης. Για τη γρήγορη αναζήτηση του επιθυμητού αλγορίθμου, οι αλγόριθμοι 
είναι ομαδοποιημένοι σε φακέλους ανάλογα με το τι παράγουν, για παράδειγμα οι 
αλγόριθμοι που παράγουν δέντρα απόφασης βρίσκονται στο φάκελο “trees”. Στη μελέτη 
αυτή χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος J48 που δημιουργεί δέντρα απόφασης. Το 
αποτέλεσμα του αλγορίθμου διαμορφώνεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα οριστούν 
πριν την εκκίνηση του αλγορίθμου. Το πρόγραμμα παρέχει τέσσερις διαθέσιμες 
επιλογές: 

 Use training set: η ταξινόμηση του μοντέλου εκτιμάται βάση του πόσο καλά 
μπορεί να προβλέψει την κλάση των στιγμιοτύπων πάνω στα οποία 
εκπαιδεύτηκε. 

 Supplied test set: η ταξινόμηση του μοντέλου εκτιμάται βάση του πόσο καλά 
μπορεί να προβλέψει ένα σύνολο στιγμιοτύπων τα οποία φορτώνονται σε 
ξεχωριστό αρχείο.  

 Cross-validation: η ταξινόμηση του μοντέλου εκτιμάται μέσω μιας διαγώνιας 
επικύρωσης, η οποία χρησιμοποιεί το πλήθος των πτυχών που δίνονται από το 
χρήστη στο πεδίο “folds”. 

 Percentage split: η ταξινόμηση του μοντέλου εκτιμάται βάση του πόσο καλά 
μπορεί να προβλέψει ένα ποσοστό των δεδομένων που κρατούνται για την 
δοκιμή. Το πλήθος των δεδομένων επαλήθευσης ορίζονται από την τιμή του 
πεδίο του ποσοστού “%” που συμπληρώνει ο χρήστης. 
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Για τη μελέτη του πρώτου συνόλου δεδομένων “Car Data Set” επιλέξαμε την 
πρώτη επιλογή “Use training set” και πήραμε τα ακόλουθα δεδομένα. 

Classifier output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     carData.txt 
Instances:    1728 
Attributes:   7 
              buying 
              maint 
               doors 
               persons 
               lug_boot 
               safety 
               class 
Test mode:    evaluate on training data 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
 safety = low: unacc (576.0) 
 safety = med 
|    persons = 2.0: unacc (192.0) 
|    persons = 4.0 
|   |   buying = vhigh 
|   |   |   maint = vhigh: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = high: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = med 
|   |   |   |    lug_boot = small: unacc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: unacc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: acc (4.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: unacc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: unacc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: acc (4.0) 
|   |   buying = high 
|   |   |    lug_boot = small: unacc (16.0) 
|   |   |    lug_boot = med 
|   |   |   |    doors = 2.0: unacc (4.0) 
|   |   |   |    doors = 3.0: unacc (4.0) 
|   |   |   |    doors = 4.0: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |    doors = 5more: acc (4.0/1.0) 
|   |   |    lug_boot = big 
|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0) 
|   |   buying = med 
|   |   |   maint = vhigh 
|   |   |   |    lug_boot = small: unacc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: unacc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: acc (4.0) 
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|   |   |   maint = high 
|   |   |   |    lug_boot = small: unacc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: unacc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: acc (4.0) 
|   |   |   maint = med: acc (12.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: acc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: good (4.0) 
|   |   buying = low 
|   |   |   maint = vhigh 
|   |   |   |    lug_boot = small: unacc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: unacc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: acc (4.0) 
|   |   |   maint = high: acc (12.0) 
|   |   |   maint = med 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: acc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: good (4.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: acc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: good (4.0) 
|    persons = more 
|   |    lug_boot = small 
|   |   |   buying = vhigh: unacc (16.0) 
|   |   |   buying = high: unacc (16.0) 
|   |   |   buying = med 
|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   buying = low 
|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0/1.0) 
|   |    lug_boot = med 
|   |   |   buying = vhigh 
|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   buying = high 
|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   buying = med: acc (16.0/5.0) 
|   |   |   buying = low 
|   |   |   |   maint = vhigh: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: good (4.0/1.0) 
|   |   |   |   maint = low: good (4.0/1.0) 
|   |    lug_boot = big 
|   |   |   buying = vhigh 
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|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0) 
|   |   |   buying = high 
|   |   |   |   maint = vhigh: unacc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = low: acc (4.0) 
|   |   |   buying = med 
|   |   |   |   maint = vhigh: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = low: good (4.0) 
|   |   |   buying = low 
|   |   |   |   maint = vhigh: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = high: acc (4.0) 
|   |   |   |   maint = med: good (4.0) 
|   |   |   |   maint = low: good (4.0) 
 safety = high 
|    persons = 2.0: unacc (192.0) 
|    persons = 4.0 
|   |   buying = vhigh 
|   |   |   maint = vhigh: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = high: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = med: acc (12.0) 
|   |   |   maint = low: acc (12.0) 
|   |   buying = high 
|   |   |   maint = vhigh: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = high: acc (12.0) 
|   |   |   maint = med: acc (12.0) 
|   |   |   maint = low: acc (12.0) 
|   |   buying = med 
|   |   |   maint = vhigh: acc (12.0) 
|   |   |   maint = high: acc (12.0) 
|   |   |   maint = med 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: acc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: good (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   buying = low 
|   |   |   maint = vhigh: acc (12.0) 
|   |   |   maint = high 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: acc (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   |   maint = med 
|   |   |   |    lug_boot = small: good (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/2.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: good (4.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/2.0) 
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|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|    persons = more 
|   |   buying = vhigh 
|   |   |   maint = vhigh: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = high: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = med: acc (12.0/1.0) 
|   |   |   maint = low: acc (12.0/1.0) 
|   |   buying = high 
|   |   |   maint = vhigh: unacc (12.0) 
|   |   |   maint = high: acc (12.0/1.0) 
|   |   |   maint = med: acc (12.0/1.0) 
|   |   |   maint = low: acc (12.0/1.0) 
|   |   buying = med 
|   |   |   maint = vhigh: acc (12.0/1.0) 
|   |   |   maint = high: acc (12.0/1.0) 
|   |   |   maint = med 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: good (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   buying = low 
|   |   |   maint = vhigh: acc (12.0/1.0) 
|   |   |   maint = high 
|   |   |   |    lug_boot = small: acc (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   |   maint = med 
|   |   |   |    lug_boot = small: good (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
|   |   |   maint = low 
|   |   |   |    lug_boot = small: good (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = med: vgood (4.0/1.0) 
|   |   |   |    lug_boot = big: vgood (4.0) 
 
Number of Leaves  :  131 
Size of the tree :  182 
 
Time taken to build model: 0.01 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances        1664               96.2963 % 
Incorrectly Classified Instances        64                3.7037 % 
Kappa statistic                          0.9198 
Mean absolute error                      0.0248 
Root mean squared error                  0.1114 
Relative absolute error                 10.8411 % 
Root relative squared error             32.9501 % 
Total Number of Instances             1728      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                 0.977     0.019      0.992     0.977     0.984      0.997    unacc 
                 0.964     0.028      0.907     0.964     0.934      0.996    acc 
                 0.938     0.007      0.847     0.938     0.891      0.999    vgood 
                 0.739     0.003      0.911     0.739     0.816      0.997    good 
Weighted Avg.    0.963     0.02       0.964     0.963     0.963      0.997 
 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b    c    d   <-- classified as 
 1182   25    0    3 |    a = unacc 
   10  370    2    2 |    b = acc 
    0    4   61    0 |    c = vgood 
    0    9    9   51 |    d = good 
 

Εικόνα#3.1.2 

Στο παράθυρο αποτελεσμάτων του εργαλείου Weka υπάρχουν αρχικά γενικές 
πληροφορίες των δεδομένων εισαγωγής, από ποιο αρχείο προήλθαν τα δεδομένα, ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ποιος αλγόριθμος εφαρμόστηκε και με ποιες 
παραμέτρους. Στη συνέχεια ακολουθεί το δέντρο απόφασης, όπου στο τέλος της κάθε 
διαδρομής από τον κόμβο ρίζα ως το φύλλο του δέντρου ορίζεται η ακρίβεια της 
διαδρομής. Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα η ορθότητα ταξινόμησης του μοντέλου 
εκτιμάται στο 96,29%, αφού κατηγοριοποιούνται σωστά «χίλια εξακόσια εξήντα 
τέσσερα, 1664» στιγμιότυπα από τα «χίλια εφτακόσια εικοσιοκτώ, 1728». 
Αναλυτικότερα βλέπουμε την κατηγοριοποίηση των στιγμιοτύπων στη μήτρα σύγχυσης. 
Βάση της μήτρας δεν κατηγοριοποιήθηκαν σωστά 64 στιγμιότυπα. Από αυτά τα 
εικοσιπέντε (25) κατηγοριοποιήθηκαν ως “acc” και τρία (3) ως “good” ενώ ήταν “unacc”, 
δέκα (10) κατηγοριοποιήθηκαν ως “unacc”, δύο (2) ως “vgood” και δύο (2) ως “good” 
ενώ ήταν “acc”, τέσσερα (4) κατηγοριοποιήθηκαν ως “acc” ενώ ήταν “vgood”, τέλος 
εννέα (9) κατηγοριοποιήθηκαν ως “acc” και τρία (3) ως “vgood” ενώ ήταν “good”.    

Associate –Όπως προαναφέραμε στη θεωρεία κάθε δέντρο αντιστοιχίζεται σε ένα 
σύνολο κανόνων συσχετισμού. Το εργαλείο Weka δίνει τη δυνατότητα αυτή σε 
ξεχωριστό στάδιο. Επιλέγοντας κάποιος την καρτέλα “Associate” μεταβαίνει στο βήμα 
αυτό. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή μοτίβων τα οποία εκπαιδεύουν τα 
δεδομένα ώστε να παράγουν κανόνες. Στο σημείο αυτό ορίζονται κατάλληλοι 
αλγόριθμοι. Επιλέγουμε από τη λίστα τον αλγόριθμο “apriori”. Ο αλγόριθμος αυτός σε 
πρώτο επίπεδο δημιουργεί στοιχειοσύνολα (item sets), τα οποία ικανοποιούν ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο κάλυψης. Στη συνέχεια από τα στοιχειοσύνολα αυτά δημιουργεί 
τους κανόνες συσχετισμού.      
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Associator output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1 
Relation:     carData.txt 
Instances:    1728 
Attributes:   7 
              buying 
              maint 
               doors 
               persons 
               lug_boot 
               safety 
               class 
=== Associator model (full training set) === 
 
Apriori 
======= 
 
Minimum support: 0.1 (173 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 18 
 
Generated sets of large itemsets: 
 
Size of set of large itemsets L(1): 23 
Size of set of large itemsets L(2): 52 
Size of set of large itemsets L(3): 11 
 
Best rules found: 
 
 1.  persons=2.0 576 ==>  class=unacc 576    conf:(1) 
 2.  safety=low 576 ==>  class=unacc 576    conf:(1) 
 3.  persons=2.0  lug_boot=small 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
 4.  persons=2.0  lug_boot=med 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
 5.  persons=2.0  lug_boot=big 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
 6.  persons=2.0  safety=low 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
 7.  persons=2.0  safety=med 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
 8.  persons=2.0  safety=high 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
 9.  persons=4.0  safety=low 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 
10.  persons=more  safety=low 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1) 

Εικόνα#3.1.3 

Αρχικά στα αποτελέσματα βλέπουμε το όνομα του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε 
και τη γενική τυπική ανάλυση του πακέτου των δεδομένων. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όπου εκτιμούνται οι μετρικές support και confidence, 
με ελάχιστες τιμές 0,1 και 0,9 αντίστοιχα. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου 
δημιουργήθηκαν τρία (3) μεγάλα στοιχειοσύνολα, με το μεγαλύτερο από αυτά να έχει 
μέγεθος πενήντα δύο (52) στοιχείων. Για να καταλήξει εν συνεχεία  η εφαρμογή του 
μοντέλου στους παραπάνω κανόνες χρειάστηκαν δεκαοκτώ (18) επαναλήψεις. Όλοι οι 
παραπάνω κανόνες έχουν  “confidence = 1”, γι’ αυτό και είναι οι καλύτεροι.  
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Ακολουθεί η επεξήγηση ενός από τους παραπάνω κανόνες παραδειγματικά. Ο 
κανόνας “persons=4.0  safety=low 192 ==>  class=unacc 192    conf:(1)”, μεταφράζεται 
ως εξής: εάν το πλήθος ατόμων που χωράει ένα αυτοκίνητο είναι τέσσερα και η 
ασφάλεια που αυτό παρέχει είναι χαμηλή, τότε το αυτοκίνητο ανήκει στην κλάση 
“unacc”. 

 
Select attributes – Πριν προβούμε στην εξόρυξη πληροφορίας του πακέτου δεδομένου 
μέσω του εργαλείου καθοδηγούμενης εκμάθησης Weka, αναλύσαμε στατιστικά τα 
δεδομένα και εκτιμήσαμε το δείκτη Gini, ώστε να εντοπίσουμε το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό της εκτίμησης. Αυτή τη διαδικασία την παρέχει το ίδιο το εργαλείο Weka 
μέσα από το πλαίσιο «επιλογής ιδιοτήτων», το οποίο ερευνά όλους τους δυνατούς 
συνδυασμούς των ιδιοτήτων στα στιγμιότυπα, ώστε να βρει ποιο υποσύνολο των 
ιδιοτήτων λειτουργεί καλύτερα για πρόβλεψη. Για να γίνει αυτό αρχικά ορίζονται ο 
εκτιμητής ιδιότητας και η μέθοδος έρευνας. Ο εκτιμητής είναι αυτός που θα καθορίσει 
ποια μέθοδος θα ορίσει την αξία σε κάθε υποσύνολο ιδιοτήτων. Η μέθοδος απλά θα 
ορίσει το είδος της έρευνας που θα εκτελεστεί.  

Ορίζουμε ως εκτιμητή τον Attribute evaluator = “GainRatioAttubuteEval” και 
αυτόματα επιλέγεται η μέθοδος αναζήτησης να είναι η Search Method = “Ranker”. Ο 
εκτιμητής αυτός εφαρμόζει έναν αλγόριθμο που ουσιαστικά δημιουργεί δέντρα 
απόφασης υπολογίζοντας την τιμή του “GainRatio”. Η λειτουργία του αλγορίθμου αυτού 
παρουσιάστηκε παραπάνω στην ενότητα 1.2. Στη συνέχεια επιλέγουμε την πρώτη 
μεταξύ των δύο διαθέσιμων μεθόδων ιδιοτήτων: 

 Use full training set: η αξιολόγηση του υποσυνόλου ιδιοτήτων γίνεται με χρήση 
όλου του συνόλου εκπαίδευσης. 

 Cross-validation: η αξιολόγηση του υποσυνόλου ιδιοτήτων γίνεται με τη 
διαδικασία της σταυρωτής επικύρωσης, όπου ορίζονται τα πεδία “Folds” και 
“Seed” που καθορίζουν το σύνολο των πτυχών και τον αριθμό των τυχαίων 
μετακινήσεων μεταξύ των δεδομένων. 

 
Attribute Selection Output 

=== Run information === 
Evaluator:    weka.attributeSelection.GainRatioAttributeEval  
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T -1.7976931348623157E308 -N -1 
Relation:     carData.txt 
Instances:    1728 
Attributes:   7 
              buying 
              maint 
               doors 
               persons 
               lug_boot 
               safety 

conf:(1)�
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               class 
Evaluation mode:    evaluate on all training data 
 
=== Attribute Selection on all input data === 
 
Search Method: 
 Attribute ranking. 
 
Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 7  class): 
 Gain Ratio feature evaluator 
Ranked attributes: 
 0.16542  6  safety 
 0.13859  4  persons 
 0.04822  1 buying 
 0.03685  2 maint 
 0.01893  5  lug_boot 
 0.00224  3  doors 
 
Selected attributes: 6,4,1,2,5,3 : 6 

Εικόνα#3.1.4 

Στο παράθυρο των αποτελεσμάτων βλέπουμε αρχικά πληροφορίες σχετικά με τον 
αλγόριθμο που εφαρμόστηκε, δηλαδή τον εκτιμητή και τη μέθοδο, ενώ ακολουθούν 
γενικά στοιχεία του πακέτου δεδομένων. Στη συνέχεια βλέπουμε τις τιμές του 
“GainRatio” που υπολογίστηκαν για κάθε ιδιότητα. Την υψηλότερη τιμή την έχει το 
χαρακτηριστικό “safety” ενώ ακολουθούν τα  “persons” και “buying”. Αυτό σημαίνει πως 
το χαρακτηριστικό που επηρεάζει περισσότερο την εκτίμηση είναι το χαρακτηριστικό 
“safety”, δηλαδή στην αγορά αυτοκινήτου το σημαντικότερο λόγο έχει η ασφάλεια που 
αυτό παρέχει. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε πως τα αποτελέσματα αυτά 
ταυτίζονται με αυτά τα οποία μας οδήγησε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο δείκτης “Gini”.  

Visualize – Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των δεδομένων το εργαλείο Weka δίνει τη 
δυνατότητα της οπτικοποίησης των δεδομένων όπως αυτά κατανέμονται σε όλα τα 
χαρακτηριστικά μέσα από ένα πίνακα δύο διαστάσεων, όπου το χρώμα κωδικοποιείται 
με βάση την επιλεγμένη κατηγορία κλάση.  
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Visualize Output 

 
Εικόνα#3.1.5 

 

Weka for Glass Data 

Η διαδικασία που ακολουθείται για το δεύτερο πακέτο δεδομένων είναι σχεδόν η 
ίδια μόνο διαφορά. Το δεύτερο πακέτο δεδομένων – Glass Data – περιέχει αριθμητικά 
δεδομένα. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους αλγορίθμους των δυαδικών 
δέντρων πρέπει να μετατρέψουμε τα αριθμητικά δεδομένα σε κατηγορικά. Για το σκοπό 
αυτό θα ομαδοποιήσουμε τα αριθμητικά δεδομένα. Ο αλγόριθμος K-means είναι ο πιο 
διαδεδομένος αλγόριθμος συσταδοποίησης. Στόχος του αλγόριθμου είναι ο διαμερισμός 
των δεδομένων σε διακριτές συστάδες. Αναλυτικότερα: 

Βήμα 1ο: ορίζεται το πλήθος των συστάδων K. 

Βήμα 2ο: επιλέγονται με τυχαίο τρόπο K στιγμιότυπα από το σύνολο των δεδομένων, τα 
οποία ορίζονται αρχικά ως κέντρα των συστάδων. 

Βήμα 3ο: τα υπόλοιπα στιγμιότυπα κατανέμονται στις συστάδες βάση της ευκλείδειας 
απόστασης, , όπου d η υπολογίσιμη απόσταση, A( ) το 
κέντρο συστάδας και B( ) οι συντεταγμένες του υπολογιζόμενου στιγμιότυπου. 

Βήμα 4ο: για κάθε συστάδα υπολογίζεται ο μέσος όρος. 
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Βήμα 5ο:  ελέγχεται αν οι νέοι μέσοι όροι είναι  ίδιοι με τους παλιούς. Αν όχι, ορίζονται 
ως κέντρα των συστάδων οι νέοι μέσοι όροι και επαναλαμβάνονται τα βήματα τρία (3) 
έως πέντε (5). Αν ναι τερματίζεται ο αλγόριθμος. 

Preprocess – στο στάδιο αυτό φορτώνεται το αρχείο με τα αρχικά δεδομένα. Πριν 
προχωρήσουμε στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων θα πρέπει να γίνει η 
συσταδοποίηση τους σε ανεξάρτητες ομάδες. 

Clustering – μεταβαίνουμε λοιπόν στο πλαίσιο “Cluster”. Αρχικά επιλέγουμε τον 
αλγόριθμο συσταδοποίησης, όπου επιλέγουμε τον αλγόριθμο “SimpleKMeans” τον 
οποίο αναλύσαμε λίγο παραπάνω. Στη συνέχεια επιλέγουμε μια από τις παραμέτρους 
για το πώς θα γίνει η συσταδοποίηση και πως θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα: 

 Use training set: να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των δεδομένων για την 
αξιολόγηση. 

 Supplied test set: να φορτωθεί το αρχείο με τα στιγμιότυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο. 

 Percentage split: να οριστεί το ποσοστό των στιγμιοτύπων που θα 
χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση. 

 Classes to clusters evaluation: να συγκριθούν πόσο καλά ταιριάζουν οι 
επιλεγμένες συστάδες με τις κατηγορίες που προσδιορίστηκαν αρχικά. Στο 
σημείο αυτό δηλώνεται το χαρακτηριστικό εξόδου.  

Clusterer Output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.clusterers.SimpleKMeans -N 2 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 
-S 10 
Relation:     glassData.txt 
Instances:    214 
Attributes:   11 
               RI 
               Na 
               Mg 
               Al 
               Si 
               K 
               Ca 
               Ba 
               Fe 
               Class 
Ignored: 
              id 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Model and evaluation on training set === 
 
kMeans 
====== 
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Number of iterations: 4 
Within cluster sum of squared errors: 43.15447166995064 
Missing values globally replaced with mean/mode 
 
Cluster centroids: 
                         Cluster# 
Attribute    Full Data          0          1 
                 (214)      (162)       (52) 
============================================ 
 RI             1.5184     1.5185     1.5179 
 Na            13.4079     13.217    14.0025 
 Mg             2.6845     3.3152     0.7196 
 Al             1.4449     1.2766     1.9692 
 Si            72.6509    72.6041    72.7969 
 K              0.4971     0.4769       0.56 
 Ca              8.957     8.8977     9.1417 
 Ba              0.175     0.0106     0.6875 
 Fe              0.057     0.0663     0.0281 
 Class          2.7804     1.6728     6.2308 
 
 
Clustered Instances 
 
0      162 ( 76%) 
1       52 ( 24%) 
 

Εικόνα#3.1.6 

Στο παράθυρο αποτελεσμάτων βλέπουμε το όνομα του αλγορίθμου 
συσταδοποίησης που χρησιμοποιήθηκε, SimpleKMeans, και την πληροφορία ότι η 
αξιολόγηση θα γίνει με το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης. Ακολουθούν, 
πληροφορίες σχετικά με ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πακέτου, ενώ συναντούμε για 
πρώτη φορά ποια χαρακτηριστικά αγνοήθηκαν από τη συσταδοποίηση. Για το 
συγκεκριμένο πακέτο αγνοήσαμε την τιμή του χαρακτηριστικού “id”, αφού είναι ένας 
αριθμός μοναδικός για κάθε στιγμιότυπο και είναι ανεξάρτητος από τη διαδικασία της 
κατηγοριοποίησης που θα επιτευχθεί παρακάτω. Για κάθε χαρακτηριστικό τα δεδομένα 
κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο συστάδες. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τις τιμές των 
κέντρων των συστάδων για κάθε χαρακτηριστικό για τις συστάδες “0” και “1” αντίστοιχα. 
Με βάση τις τιμές αυτές επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χαρακτηριστικών του 
πυριτίου RI, του ασβεστίου CA και του σιδήρου Fe, με το βοηθητικό εργαλείο excel, 
ώστε να μετατρέψουμε τα δεδομένα από αριθμητικά σε κατηγορικά. Για τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά εισόδου αφού στρογγυλοποιήσουμε τις τιμές των δεδομένων θα τις 
αντιστοιχήσουμε με κατηγορίες. Τέλος, για τις τιμές του χαρακτηριστικού κλάσης θα τις 
μετατρέψουμε σε κατηγορικές. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία επιστρέφουμε στο 
πλαίσιο “Preprocess” για να φορτώσουμε τα νέα δεδομένα. Παρακάτω βλέπουμε την 
οπτικοποιημένη μορφή των στιγμιοτύπων και πως αυτά διανέμονται στα 
χαρακτηριστικά.  
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Εικόνα#3.1.7 

Classification – Θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο αλγόριθμο για την ταξινόμηση των 
δεδομένων που εφαρμόσαμε στο προηγούμενο πακέτο δεδομένων, τον αλγόριθμο J48.  

 

Classifier Output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     glassTest01.txt 
Instances:    214 
Attributes:   10 
              RI 
              Na 
              Mg 
              Al 
              Si 
              K 
              Ca 
              Ba 
              Fe 
              Class 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
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Ba = group 0 
|   Mg = group 4 
|   |   Al = group 1 
|   |   |   RI = group B 
|   |   |   |   K = group 0: class 1 (22.0/6.0) 
|   |   |   |   K = group 1: class 2 (20.0/5.0) 
|   |   |   |   K = group 2: class 1 (0.0) 
|   |   |   |   K = group 6: class 1 (0.0) 
|   |   |   |   K = group 3: class 1 (0.0) 
|   |   |   RI = group A: class 1 (32.0/12.0) 
|   |   Al = group 2: class 2 (22.0/3.0) 
|   |   Al = group 0: class 1 (3.0) 
|   |   Al = group 4: class 1 (0.0) 
|   |   Al = group 3: class 1 (0.0) 
|   Mg = group 3 
|   |   K = group 0: class 2 (8.0/1.0) 
|   |   K = group 1 
|   |   |   Al = group 1: class 1 (32.0/11.0) 
|   |   |   Al = group 2 
|   |   |   |   RI = group B: class 3 (3.0) 
|   |   |   |   RI = group A: class 2 (8.0/1.0) 
|   |   |   Al = group 0: class 1 (0.0) 
|   |   |   Al = group 4: class 1 (0.0) 
|   |   |   Al = group 3: class 1 (0.0) 
|   |   K = group 2: class 1 (0.0) 
|   |   K = group 6: class 1 (0.0) 
|   |   K = group 3: class 1 (0.0) 
|   Mg = group 0 
|   |   Na = group 14: class 2 (5.0/2.0) 
|   |   Na = group 13: class 5 (9.0/1.0) 
|   |   Na = group 15: class 6 (1.0) 
|   |   Na = group 22: class 2 (0.0) 
|   |   Na = group 12: class 2 (2.0/1.0) 
|   |   Na = group 11: class 2 (3.0) 
|   |   Na = group 17: class 6 (1.0) 
|   |   Na = group 16: class 2 (0.0) 
|   Mg = group 2 
|   |   Na = group 14: class 6 (7.0/2.0) 
|   |   Na = group 13: class 5 (2.0) 
|   |   Na = group 15: class 7 (1.0) 
|   |   Na = group 22: class 6 (0.0) 
|   |   Na = group 12: class 5 (1.0) 
|   |   Na = group 11: class 5 (1.0) 
|   |   Na = group 17: class 6 (0.0) 
|   |   Na = group 16: class 6 (0.0) 
|   Mg = group 1: class 2 (3.0/1.0) 
Ba = group 1: class 7 (15.0/1.0) 
Ba = group 3: class 2 (2.0/1.0) 
Ba = group 2: class 7 (11.0/1.0) 
 
Number of Leaves  :  40 
Size of the tree :  50 
Time taken to build model: 0 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
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Correctly Classified Instances         165               77.1028 % 
Incorrectly Classified Instances        49               22.8972 % 
Kappa statistic                          0.6816 
Mean absolute error                      0.1133 
Root mean squared error                  0.238  
Relative absolute error                 45.9701 % 
Root relative squared error             67.919  % 
Total Number of Instances              214      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                 0.857     0.201      0.674     0.857     0.755      0.877    class 1 
                 0.763     0.109      0.795     0.763     0.779      0.901    class 2 
                 0.176     0          1         0.176     0.3        0.877    class 3 
                 0.923     0.005      0.923     0.923     0.923      0.996    class 5 
                 0.778     0.01       0.778     0.778     0.778      0.992    class 6 
                 0.862     0.011      0.926     0.862     0.893      0.989    class 7 
Weighted Avg.    0.771     0.107      0.796     0.771     0.757      0.913 
 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d  e  f   <-- classified as 
 60  9  0  0  0  1 |  a = class 1 
 15 58  0  1  2  0 |  b = class 2 
 13  1  3  0  0  0 |  c = class 3 
  0  0  0 12  0  1 |  d = class 5 
  0  2  0  0  7  0 |  e = class 6 
  1  3  0  0  0 25 |  f = class 7 

Εικόνα #3.1.8 

Το δυαδικό δέντρο που δημιούργησε ο αλγόριθμος είναι μεγέθους πενήντα (50) 
και αποτελείται από δέκα (40) φύλλα. Από τα διακόσια δεκατέσσερα (214) στιγμιότυπα 
του πακέτου μόλις το 77,10% κατηγοριοποιήθηκε σωστά. Αναλυτικότερα, εννέα 
στιγμιότυπα κατηγοριοποιήθηκαν ως κλάση δύο (2) και ένα ως κλάση εφτά (7), ενώ 
ανήκουν στην κλάση ένα (1). Ακόμη, δεκαπέντε στιγμιότυπα κατηγοριοποιήθηκαν ως 
κλάση ένα (1), ένα ως κλάση πέντε (5) και δύο ως κλάση έξι (6), ενώ θα έπρεπε να 
κατηγοριοποιηθούν ως κλάση δύο (2). Δεκατρία στιγμιότυπα ταξινομήθηκαν στην κλάση 
ένα (1) και ένα στην κλάση δύο (2), αντί για την κλάση τρία (3). Ένα μόνο στιγμιότυπο 
κατηγοριοποιήθηκε εσφαλμένα στην κλάση εφτά (7) αντί στη κλάση πέντε (5). Δύο από 
τα εννέα στιγμιότυπα της κλάσης έξι (6) ταξινομήθηκαν σε λάθος κλάση και τέσσερα 
από τα είκοσι εννέα στιγμιότυπα της κλάσης (7) κατηγοριοποιήθηκαν λάθος.    

Associate – Συνεχίζουμε την ανάλυση των δεδομένων με την εύρεση κανόνων 
συσχετισμού. Από το πλαίσιο “Associate” επιλέγουμε τον αλγόριθμο “Apriori”. 
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Associator output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1 
Relation:     glassTest01.txt 
Instances:    214 
Attributes:   10 
              RI 
              Na 
              Mg 
              Al 
              Si 
              K 
              Ca 
              Ba 
              Fe 
              Class 
=== Associator model (full training set) === 
Apriori 
======= 
 
Minimum support: 0.45 (96 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 11 
Generated sets of large itemsets: 
Size of set of large itemsets L(1): 10 
Size of set of large itemsets L(2): 15 
Size of set of large itemsets L(3): 6 
 
Best rules found: 
 
 1. Na=group 13 121 ==> Ba=group 0 121    conf:(1) 
 2. Na=group 13 Ca=cluster01 107 ==> Ba=group 0 107    conf:(1) 
 3. Na=group 13 K=group 1 100 ==> Ba=group 0 100    conf:(1) 
 4. Mg=group 4 100 ==> Ba=group 0 99    conf:(0.99) 
 5. Al=group 1 127 ==> Ba=group 0 125    conf:(0.98) 
 6. Al=group 1 Ca=cluster01 103 ==> Ba=group 0 101    conf:(0.98) 
 7. K=group 1 122 ==> Ba=group 0 119    conf:(0.98) 
 8. K=group 1 Ca=cluster01 112 ==> Ba=group 0 109    conf:(0.97) 
 9. RI=group B 106 ==> Ba=group 0 100    conf:(0.94) 
10. K=group 1 122 ==> Ca=cluster01 112    conf:(0.92) 

Εικόνα#3.1.9 

Η ελάχιστη υποστήριξη που δίνει ο αλγόριθμος είναι 0.45 με εμπιστοσύνη 0.9. 
Έπειτα από μια σειρά έντεκα επαναλήψεων οι καλύτεροι κανόνες που παίρνουμε είναι 
μόνο τρεις με εμπιστοσύνη ένα (1). Ο πρώτος κανόνας μας λέει πως όταν η τιμή του 
νατρίου Na είναι περίπου δεκατρία <13>, τότε η τιμή του βαρίου Ba είναι περίπου μηδέν 
<0>. Ο δεύτερος κανόνας συσχετίσεως δηλώνει πως όταν η τιμή του νατρίου Na είναι 
περίπου δεκατρία <13> και η τιμή του ασβεστίου ανήκει στη συστάδα με κέντρο 8.8977, 
τότε η τιμή του βαρίου Ba είναι περίπου μηδέν <0>. Τέλος, ο τρίτος σημαντικότερος 
κανόνας δηλώνει ότι όταν η τιμή του νατρίου είναι περίπου δεκατρία <13> και η τιμή του 
καλίου είναι περίπου ένα <1>, τότε η τιμή του βαρίου Ba είναι κοντά στο μηδέν <0>.      
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Select attributes – στην ενότητα 2.2 αναλύσαμε στατιστικά τα δεδομένα και 
προσπαθήσαμε με τη βοήθεια του δείκτη Gini να εκτιμήσουμε ποιο χαρακτηριστικό είναι 
το ποιο σημαντικό για εκτίμηση του τρέχοντος υποδείγματος. Τον ίδιο έλεγχο θα τον 
πραγματοποιήσουμε με το εργαλείο αυτό χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
“GainRatioAttributeEval”, ο οποίος εφαρμόζεται με τη μέθοδο Ranker.  

Attribute Selection Output 

=== Run information === 
Evaluator:    weka.attributeSelection.GainRatioAttributeEval  
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T -1.7976931348623157E308 -N -1 
Relation:     glassTest01.txt 
Instances:    214 
Attributes:   10 
              RI 
              Na 
              Mg 
              Al 
              Si 
              K 
              Ca 
              Ba 
              Fe 
              Class 
Evaluation mode:    evaluate on all training data 
=== Attribute Selection on all input data === 
Search Method: 
 Attribute ranking. 
Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 10 Class): 
 Gain Ratio feature evaluator 
 
Ranked attributes: 
 0.5718   8 Ba 
 0.337    3 Mg 
 0.3175   4 Al 
 0.2413   2 Na 
 0.2128   6 K 
 0.099    5 Si 
 0.0853   7 Ca 
 0.059    1 RI 
 0.0384   9 Fe 
 
Selected attributes: 8,3,4,2,6,5,7,1,9 : 9 

Εικόνα#3.1.10 

Σύμφωνα με τον υπολογισμό του GainRatio του εκάστοτε χαρακτηριστικού την πιο 
υψηλή τιμή υπολογίστηκε ότι την έχει το βάριο Ba. Ακολουθούν, τα στοιχεία του 
μαγνησίου Mg, του αργίλου Al και του νατρίου Na.     

Visualize – Για να ολοκληρώσουμε την ανάλυση του δεύτερου πακέτου δεδομένων. 
Οπτικοποιούμε τα στιγμιότυπα όπως αυτά διανέμονται στα διάφορα χαρακτηριστικά, 
όπου το χρώμα αντικατοπτρίζει την επιλεγμένη κατηγορία κλάση.  
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Visualize Output 

 
Εικόνα#3.1.11 

 

Weka for Hepatitis Data 

 Αυτό που διαφοροποιεί το πακέτο δεδομένων – Hepatitis Data – από τα 
προηγούμενα δύο πακέτα δεδομένων είναι ότι υπάρχουν στιγμιότυπα όπου λείπουν οι 
τιμές των χαρακτηριστικών. Για το λόγο αυτό αρχικά θα αντικαταστήσουμε τις τιμές 
αυτές με τη μεταβλητή “missing”. Ακόμη, θα πρέπει να μετατρέψουμε τα αριθμητικά 
δεδομένα σε κατηγορικά δεδομένα. Για τα χαρακτηριστικά αυτά που παίρνουν ελάχιστες 
διακριτές τιμές θα αντιστοιχίσουμε τις διακριτές τιμές με κατηγορίες. Για τα υπόλοιπα θα 
προβούμε σε συσταδοποίηση. Ακολούθως, βλέπουμε την κατανομές των 
χαρακτηριστικών αυτών: 
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Εικόνα#3.1.12 

Cluster – Θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο SimpleKMeans για να βρούμε τα κέντρα 
των συστάδων των χαρακτηριστικών που παίρνουν συνεχείς αριθμητικές τιμές. 
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της συσταδοποίησης. 

Clusterer Output 

=== Run information === 
Scheme:  weka.clusterers.SimpleKMeans -N 2 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 -S 
10 
Relation:     hepatitisCategoryC.txt 
Instances:    155 
Attributes:   7 
              class 
              age 
              bilirubin 
              alk phsphate 
              sgot 
              albumin 
              protime 
Test mode:    evaluate on training data 
=== Model and evaluation on training set === 
kMeans 
====== 
Number of iterations: 8 
Within cluster sum of squared errors: 50.34996321685964 
Missing values globally replaced with mean/mode 
Cluster centroids: 
                          Cluster# 
Attribute      Full Data         0         1 
                   (155)      (66)      (89) 
============================================ 
class          hepatitis hepatitis hepatitis 
age                 41.2   48.7273    35.618 
bilirubin         1.4275    2.0289    0.9815 
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alk phsphate    105.3254  126.6399   89.5192 
sgot              85.894  108.7695   68.9302 
albumin           3.8173    3.3327    4.1766 
protime          61.8523   51.9805   69.1729 
 
Clustered Instances 
0       66 ( 43%) 
1       89 ( 57%) 

Εικόνα#3.1.13 

Στο παράθυρο αποτελεσμάτων βλέπουμε τις τιμές των κέντρων των συστάδων για 
κάθε χαρακτηριστικό. Στην πρώτη συστάδα ανήκει το 43% των στιγμιοτύπων ενώ στη 
δεύτερη το 57%. Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ώστε να αντιστοιχήσουμε 
τις αριθμητικές τιμές των δεδομένων με κατηγορίες με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις..  

Proceed – Φορτώνουμε το νέο αρχείο όπου όλα τα χαρακτηριστικά έχουν κατηγορικές 
τιμές. Από το πλαίσιο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πως κατανέμονται τα 
δεδομένα ανά χαρακτηριστικό εισόδου ως προς το χαρακτηριστικό εξόδου. 

 
Εικόνα#3.1.14 

Classification – Για την κατηγοριοποίηση αυτού του πακέτου δεδομένων, θα 
χρησιμοποιήσουμε επίσης τον αλγόριθμο J48. 

Classifier output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     hepatitisClusterAll3.txt 
Instances:    155 
Attributes:   20 
              age 
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              sex 
              bilirubin 
              alk phsphate 
              sgot 
              albumin 
              protime 
              stereoid 
              antivirals 
              fatigue 
              malaise 
              anorexia 
              liver big 
              liver firm 
              spleen palpable 
              spiders 
              ascites 
              varices 
              histology 
              class 
Test mode:    evaluate on training data 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
ascites = yes 
|   spiders = yes: hepatitis (93.0/5.0) 
|   spiders = no 
|   |   liver firm = yes 
|   |   |   alk phsphate = group A: healthy (5.0/1.0) 
|   |   |   alk phsphate = group B: hepatitis (2.0) 
|   |   |   alk phsphate = missing: healthy (3.0/1.0) 
|   |   liver firm = no 
|   |   |   sgot = group A: hepatitis (13.0) 
|   |   |   sgot = group B 
|   |   |   |   protime = missing: healthy (5.0/1.0) 
|   |   |   |   protime = group B: hepatitis (1.0) 
|   |   |   |   protime = group A: hepatitis (7.0/1.0) 
|   |   |   sgot = missing: hepatitis (0.0) 
|   |   liver firm = missing: healthy (1.0) 
|   spiders = missing: hepatitis (0.0) 
ascites = no 
|   albumin = group B: hepatitis (2.0) 
|   albumin = group A: healthy (18.0/4.0) 
|   albumin = missing: healthy (0.0) 
ascites = missing: hepatitis (5.0/1.0) 
 
Number of Leaves  :  15 
Size of the tree :  22 
Time taken to build model: 0.03 seconds 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         141               90.9677 % 
Incorrectly Classified Instances        14                9.0323 % 
Kappa statistic                          0.7243 
Mean absolute error                      0.1518 
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Root mean squared error                  0.2755 
Relative absolute error                 46.0266 % 
Root relative squared error             68.0669 % 
Total Number of Instances              155      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                 0.943     0.219      0.943     0.943     0.943      0.897    hepatitis 
                 0.781     0.057      0.781     0.781     0.781      0.897    healthy 
Weighted Avg.    0.91      0.185      0.91      0.91      0.91       0.897 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
 116   7 |   a = hepatitis 
   7  25 |   b = healthy 
 

Εικόνα#3.1.15 

Παραπάνω βλέπουμε το δέντρο που δημιούργησε ο αλγόριθμος. Ξεκινώντας από 
τη ρίζα και ακολουθώντας τις διαδρομές προς τα φύλλα φαίνεται η τιμή του 
χαρακτηριστικού εξόδου, καθώς και η πληροφορία πόσα στιγμιότυπα επαληθεύουν το 
αποτέλεσμα. Στο σύνολο των εκατόν πενήντα πέντε (155) στιγμιοτύπων το 90,96% 
κατηγοριοποιήθηκε σωστά. Σαν ποσοστό είναι υψηλό και αποδεκτό, καθώς τα 
δεδομένα εισόδου είναι πάρα πολλά, συγκεκριμένα είναι δεκαεννέα (19). Ειδικότερα 
σύμφωνα με τη μήτρα σύγχυσης εφτά (7) μόνο στιγμιότυπα κατηγοριοποιήθηκαν ως 
αρνητικά προς τον ιό, ενώ είναι θετικά και άλλα εφτά (7) ως θετικά ενώ είναι αρνητικά. 

Associate – εν συνεχεία θα αναζητήσουμε τους κανόνες συσχέτισης των 
χαρακτηριστικών με τη βοήθεια του αλγορίθμου “Apriori”   

Associator output 

=== Run information === 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1 
Relation:     hepatitisClusterAll3.txt 
Instances:    155 
Attributes:   20 
              age 
              sex 
              bilirubin 
              alk phsphate 
              sgot 
              albumin 
              protime 
              stereoid 
              antivirals 
              fatigue 
              malaise 
              anorexia 
              liver big 
              liver firm 
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              spleen palpable 
              spiders 
              ascites 
              varices 
              histology 
              class 
=== Associator model (full training set) === 
Apriori 
======= 
 
Minimum support: 0.65 (101 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 7 
 
Generated sets of large itemsets: 
Size of set of large itemsets L(1): 10 
Size of set of large itemsets L(2): 26 
Size of set of large itemsets L(3): 4 
 
Best rules found: 
 
 1. spleen palpable=yes ascites=yes 106 ==> varices=yes 102    conf:(0.96) 
 2. varices=yes class=hepatitis 112 ==> ascites=yes 107    conf:(0.96) 
 3. ascites=yes class=hepatitis 113 ==> varices=yes 107    conf:(0.95) 
 4. anorexia=yes ascites=yes 108 ==> varices=yes 102    conf:(0.94) 
 5. anorexia=yes varices=yes 109 ==> ascites=yes 102    conf:(0.94) 
 6. bilirubin=group A 114 ==> varices=yes 106    conf:(0.93) 
 7. spleen palpable=yes varices=yes 110 ==> ascites=yes 102    conf:(0.93) 
 8. ascites=yes 130 ==> varices=yes 120    conf:(0.92) 
 9. sex=male ascites=yes 115 ==> varices=yes 106    conf:(0.92) 
10. class=hepatitis 123 ==> ascites=yes 113    conf:(0.92) 
 

Εικόνα#3.1.16 

Ο αλγόριθμος αφού εκτελέσει εφτά (7) επαναλήψεις θα καταλήξει στους κανόνες 
συσχετίσεως των χαρακτηριστικών. Οι καλύτεροι από αυτούς έχουν ελάχιστο δείκτη 
εμπιστοσύνης <0.9> και δείκτη υποστήριξης <0.65>. Ο πρώτος κανόνας για 
παράδειγμα έχει δείκτη εμπιστοσύνης <0.96> και ορίζει πως ο ασθενής που έχει 
ψηλαφιστή σπλήνα και ασκήτες (γαστρεντολογικός όρος), έχει και κιρσούς. 

Select attributes – όπως εργαστήκαμε για τα προηγούμενα πακέτα δεδομένων, έτσι και 
γι’ αυτό το πακέτο θα μελετήσουμε με τη βοήθεια αλγορίθμου το “GainRatio” του κάθε 
χαρακτηριστικού εισόδου.  

Attribute Selection Output 

=== Run information === 
Evaluator:    weka.attributeSelection.GainRatioAttributeEval  
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T -1.7976931348623157E308 -N -1 
Relation:     hepatitisClusterAll3.txt 
Instances:    155 
Attributes:   20 
              age 
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              sex 
              bilirubin 
              alk phsphate 
              sgot 
              albumin 
              protime 
              stereoid 
              antivirals 
              fatigue 
              malaise 
              anorexia 
              liver big 
              liver firm 
              spleen palpable 
              spiders 
              ascites 
              varices 
              histology 
              class 
Evaluation mode:    evaluate on all training data 
=== Attribute Selection on all input data === 
Search Method: 
 Attribute ranking. 
Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 20 class): 
 Gain Ratio feature evaluator 
Ranked attributes: 
 0.1703  17 ascites 
 0.1173   3 bilirubin 
 0.107   18 varices 
 0.1033   6 albumin 
 0.0964  16 spiders 
 0.0878  10 fatigue 
 0.0855  19 histology 
 0.0817  11 malaise 
 0.0764   2 sex 
 0.0392  15 spleen palpable 
 0.0352   1 age 
 0.0323   7 protime 
 0.0268  13 liver big 
 0.0233   9 antivirals 
 0.0175  12 anorexia 
 0.0167   4 alk phsphate 
 0.0156  14 liver firm 
 0.0145   8 stereoid 
 0.0116   5 sgot 
 
Selected attributes: 17,3,18,6,16,10,19,11,2,15,1,7,13,9,12,4,14,8,5 : 19 

Εικόνα#3.1.7 

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο “GainRatioAttributeEval” το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό για την εκτίμηση του δείγματος, αν ένας ασθενής έχει ηπατίτιδα ή όχι, 
είναι το χαρακτηριστικό “ascites”, οι ασκήτες που έχει το υψηλότερο δείκτη “GainRatio”.  
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Visualize – ολοκληρώνοντας την ανάλυση του πακέτου αυτού, παρουσιάζουμε σε 
γραφική απεικόνιση το διαμερισμό των στιγμιοτύπων στα χαρακτηριστικά με το χρώμα 
να αναπαριστά την κατηγορία της κλάσης.  

Visualize Output

  

 
Εικόνα#3.1.18 
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3.2. C-tree 

Το C-tree είναι ένα εργαλείο καθοδηγούμενης εκμάθησης εύκολο στη χρήση με 
πολύ λιτή διεπιφάνεια χρήστη. Το περιβάλλον έχει αναπτυχθεί πάνω στο πρόγραμμα 
excel της Microsoft, επομένως δεν έχει πολλές απαιτήσεις από πλευράς λειτουργικού 
συστήματος και δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Οι δυνατότητες που παρέχει είναι 
χωρισμένες στα διάφορα φύλλα του excel. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο φύλλο με την ονομασία “ReadMe” δίνονται οι οδηγίες 
χρήσης του εργαλείου και επισημαίνονται οι περιορισμοί στους οποίους διέπεται η 
εφαρμογή. Στο επόμενο φύλλο, το φύλλο “UserInput” όπως δηλώνει το όνομα του, 
ορίζονται οι παράμετροι βάση των οποίων θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος για τη δημιουργία 
του δέντρου. Στο φύλλο “Data” εισάγονται τα δεδομένα προς ανάλυση και δηλώνεται ο 
τύπος τους. Τα δεδομένα που μπορεί να αναλύσει το εργαλείο αυτό δεν πρέπει να 
ξεπερνάνε τα δέκα χιλιάδες (10,000). Στη συνέχεια αφού εκτελεστεί κάποιο πακέτο 
δεδομένων στο φύλλο “Tree” βλέπουμε την αναπαράσταση του δέντρου, στο φύλλο 
“NodeView” βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία στο πως διαμοιράζονται τα στιγμιότυπα 
στις κατηγορίες της κλάσης, στο φύλλο “Result” έχουμε τη μήτρα σύγχυσης και τέλος 
στο φύλλο “Rules” παίρνουμε τους κανόνες που προκύπτουν καθώς και την 
πληροφορία που μας δίνουν οι δείκτες  υποστήριξης (Support), εμπιστοσύνης 
(Confidence) και κάλυψης (Capture). 

   Θα εργαστούμε όμοια με πριν, δηλαδή θα μελετήσουμε με τη σειρά τα τρία 
πακέτα δεδομένων ξεκινώντας από το πρώτο το Car Data. 
 
C-tree for Car Data 

Πρώτο βήμα εισάγουμε τα δεδομένα στο φύλλο “Data”, ξεκινώντας από το κελί 
L24. Οι τιμές των χαρακτηριστικών εισάγονται στις γραμμές, ενώ τα ονόματα τους σε 
στήλες. Πάνω από το όνομα του κάθε χαρακτηριστικού δηλώνεται ο τύπος του: 

Class: ορίζεται το χαρακτηριστικό εξόδου. 
Cat: τα στοιχεία τις στήλης είναι κατηγορικά. 
Cont: τα στοιχεία της στήλης είναι αριθμητικά. 
Omit: να παραβληθεί η στήλη αυτή από το μοντέλο. 
 

Υπάρχει όριο ως προς το πλήθος των χαρακτηριστικών και περιορίζεται στα 
πενήντα (50). Το χαρακτηριστικό εξόδου είναι μοναδικό και η εφαρμογή το αναγνωρίζει 
ως κατηγορικό. Επιπρόσθετα στο σύνολο των χαρακτηριστικών συμπεριλαμβανομένου 
το χαρακτηριστικό εξόδου μόνο είκοσι μπορούν να οριστούν ως κατηγορικά. Επίσης, για 
να μπορέσει να τρέξει η εφαρμογή σωστά θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχουν 
κενές τιμές  μεταξύ των τιμών και των στηλών.  
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Εικόνα#3.2.1 

Στο δεύτερο βήμα εισάγουμε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Πολύ σημαντικό στην 
κατηγοριοποίηση του πακέτου δεδομένων έχει ο διαμερισμός του σετ εκπαίδευσης και 
ελέγχου. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

 Να επιλεγεί τυχαία ένα ποσοστό των στιγμιοτύπων του πακέτου ως δεδομένα 
του σετ ελέγχου. 

 Να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο πλήθος εγγραφών των τελευταίων σειρών 
ως σετ ελέγχου. 

Επίσης, στο σημείο αυτό μπορεί να ορισθεί ο ελάχιστος δείκτης εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης των κανόνων. 



  

-69- 
 

 
Εικόνα#3.2.2 

Πατώντας το κουμπί “Build Tree” ξεκινάει η δημιουργία του δέντρου και των 
κανόνων. Ακολούθως βλέπουμε στιγμιότυπο της μορφής του δέντρου καθώς είναι πολύ 
μεγάλο για να το προβάλουμε ολόκληρο, τα στατιστικά στοιχεία της κατανομής της 
κλάσης και τους κανόνες. 

 
Εικόνα#3.2.3 
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Εικόνα#3.2.4 

 

 
Εικόνα#3.2.5 

 Στα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε σε μορφή πίτας την κατανομή των 
δεδομένων στις κατηγορίες της κλάσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δεδομένων 
αντιστοιχεί στην κατηγορία “unacc” ενώ το μικρότερο στην “vgood”. Στο σύνολο των 
στιγμιοτύπων μόλις το 3,61% δεν κατηγοριοποιήθηκε σωστά από το σετ των 
δεδομένων εκπαίδευσης, ενώ το σετ των δεδομένων ελέγχουν κατηγοριοποιήθηκε 
πλήρως σωστά. Το εργαλείο αυτό μας επιστρέφει δύο μήτρες σύγχυσης μία για την 
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ομάδα των δεδομένων εκπαίδευσης και μια για την ομάδα ελέγχου. Η λάθος ταξινόμηση 
στο μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στα 35 στιγμιότυπα που κατηγοριοποιήθηκαν ως 
“acc” αντί για “unacc”. 

Rule Summary Table 
 

# Rules 35 
Rule ID Class Length Support  Confidence Capture 

0 unacc 0 100,0% 70,3% 100,0% 
1 unacc 1 33,4% 100,0% 47,5% 
2 unacc 2 11,2% 100,0% 15,9% 
3 unacc 2 11,2% 100,0% 15,9% 
4 acc 3 2,8% 75,0% 9,4% 
5 unacc 4 0,7% 100,0% 1,0% 
6 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
7 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
8 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
9 unacc 4 0,7% 100,0% 1,0% 
10 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
11 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
12 unacc 4 0,7% 100,0% 1,0% 
13 unacc 4 0,7% 100,0% 1,0% 
14 acc 3 2,1% 63,9% 6,0% 
15 acc 3 2,1% 63,9% 6,0% 
16 acc 3 2,1% 63,9% 6,0% 
17 unacc 4 0,7% 100,0% 1,0% 
18 acc 3 2,1% 63,9% 6,0% 
19 acc 3 2,1% 63,9% 6,0% 
20 unacc 4 0,7% 100,0% 1,0% 
21 unacc 1 33,4% 78,4% 37,2% 
22 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
23 acc 4 0,7% 100,0% 3,1% 
24 unacc 2 8,4% 75,0% 8,9% 
25 unacc 2 8,4% 75,0% 8,9% 
26 unacc 2 8,4% 90,3% 10,8% 
27 unacc 1 25,1% 83,3% 29,8% 
28 unacc 1 25,1% 75,5% 27,0% 
29 unacc 1 25,1% 69,4% 24,9% 
30 unacc 2 8,4% 90,3% 10,8% 
31 unacc 1 25,1% 83,3% 29,8% 
32 unacc 1 33,0% 56,3% 26,4% 
33 unacc 1 24,6% 60,4% 21,1% 
34 unacc 1 25,1% 72,7% 26,0% 
35 unacc 1 25,1% 62,0% 22,2% 

      Πίνακας#3.2.1 

Rule Text 
      

        Rule0 
 

class = unacc Rule16 IF buying = med 

     
AND maint = vhigh 
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Rule1 IF safety = low 
 

AND safety = high 

 
THEN class = unacc 

 
THEN class = acc 

        Rule2 IF persons = 2 Rule17 IF buying = vhigh 

 
AND safety = high 

 
AND maint = high 

 
THEN class = unacc 

 
AND persons = more 

     
AND safety = high 

Rule3 IF persons = 2 
 

THEN class = unacc 

 
AND safety = med 

    

 
THEN class = unacc Rule18 IF buying = vhigh 

     
AND maint = low 

Rule4 IF buying = high 
 

AND safety = high 

 
AND persons = 4 

 
THEN class = acc 

 
AND safety = high 

    

 
THEN class = acc Rule19 IF buying = vhigh 

     
AND maint = med 

Rule5 IF buying = high 
 

AND safety = high 

 
AND maint = vhigh 

 
THEN class = acc 

 
AND persons = 4 

    

 
AND safety = high Rule20 IF buying = vhigh 

 
THEN class = unacc 

 
AND maint = vhigh 

     
AND persons = more 

Rule6 IF buying = low 
 

AND safety = high 

 
AND maint = vhigh 

 
THEN class = unacc 

 
AND persons = 4 

    

 
AND safety = high Rule21 IF 

lug_boot      = 
small 

 
THEN class = acc 

 
THEN class = unacc 

        Rule7 IF buying = med Rule22 IF buying = low 

 
AND maint = high 

 
AND maint = high 

 
AND persons = 4 

 
AND persons = 4 

 
AND safety = high 

 
AND safety = med 

 
THEN class = acc 

 
THEN class = acc 

        Rule8 IF buying = med Rule23 IF buying = med 

 
AND maint = vhigh 

 
AND maint = med 

 
AND persons = 4 

 
AND persons = 4 

 
AND safety = high 

 
AND safety = med 

 
THEN class = acc 

 
THEN class = acc 

        Rule9 IF buying = vhigh Rule24 IF buying = vhigh 

 
AND maint = high 

 
AND persons = 4 
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AND persons = 4 

 
THEN class = unacc 

 
AND safety = high 

    

 
THEN class = unacc Rule25 IF maint = vhigh 

     
AND persons = 4 

Rule10 IF buying = vhigh 
 

THEN class = unacc 

 
AND maint = low 

    

 
AND persons = 4 Rule26 IF buying = vhigh 

 
AND safety = high 

 
AND 

lug_boot      = 
small 

 
THEN class = acc 

 
THEN class = unacc 

        Rule11 IF buying = vhigh Rule27 IF maint = vhigh 

 
AND maint = med 

 
THEN class = unacc 

 
AND persons = 4 

    

 
AND safety = high Rule28 IF 

doors = 
2 

 

 
THEN class = acc 

 
THEN class = unacc 

        
Rule12 IF buying = vhigh Rule29 IF 

doors = 
3 

 

 
AND maint = vhigh 

 
THEN class = unacc 

 
AND persons = 4 

    

 
AND safety = high Rule30 IF 

lug_boot      = 
small 

 
THEN class = unacc 

 
AND maint = vhigh 

     
THEN class = unacc 

Rule13 IF buying = high 
    

 
AND maint = vhigh Rule31 IF buying = vhigh 

 
AND persons = more 

 
THEN class = unacc 

 
AND safety = high 

    

 
THEN class = unacc Rule32 IF persons = more 

     
THEN class = unacc 

Rule14 IF buying = low 
    

 
AND maint = vhigh Rule33 IF buying = low 

 
AND safety = high 

 
THEN class = unacc 

 
THEN class = acc 

    

    
Rule34 IF maint = high 

Rule15 IF buying = med 
 

THEN class = unacc 

 
AND maint = high 

    

 
AND safety = high Rule35 IF buying = med 

 
THEN class = acc 

 
THEN class = unacc 

        Εικόνα#3.2.6 
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Οι καλύτεροι κανόνες είναι αυτοί με δείκτη εμπιστοσύνης 100%. Θα αναλύσουμε 
προς παράδειγμα τον πρώτο κανόνα: 

Rule 1: If safety = “low”, Then class = “unacc”, support = 33,4%, confidence = 100%, 
capture = 47,5%. 

Ο κανόνας αυτός λέει ότι σε κάθε περίπτωση: όταν το χαρακτηριστικό safety έχει 
τιμή “low”, τότε το χαρακτηριστικό εξόδου έχει τιμή “unacc”. Δηλαδή όταν η ασφάλεια 
που παρέχει το αυτοκίνητο είναι χαμηλή, τότε το αυτοκίνητο είναι της χαμηλότερης 
κλάσης. Το 47,5% των περιπτώσεων που είναι κλάσης “unacc”, έχει χαμηλή ασφάλεια. 
Τέλος, το 33,4% του συνόλου των δεδομένων επαληθεύουν τον παραπάνω κανόνα.  

 

C-tree for Glass Data 

Το εργαλείο C-tree δέχεται και αριθμητικές τιμές στα δεδομένα, επομένως δεν 
χρειάζεται να κατηγοριοποιήσουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Θα κατηγοριοποιήσουμε 
εκτός από το χαρακτηριστικό εξόδου μόνο τις τιμές των χαρακτηριστικών του πυριτίου 
RI  και του σιδήρου Fe, καθώς παίρνουν αριθμητικές συνεχείς τιμές με πολύ μικρές 
διαφορές στο δεκαδικό μέρος. Για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά απλά θα τα 
στρογγυλοποιήσουμε ώστε να απαλείψουμε το δεκαδικό μέρος. Ακολουθεί ένα 
στιγμιότυπο από το φύλλο “Data”: 

  
Εικόνα#3.2.7 
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Συνεχίζουμε με τον προσδιορισμό των παραμέτρων. Ως σετ των δεδομένων 
ελέγχου θα χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες γραμμές του πακέτου των δεδομένων, τις 
οποίες ξεχωρίσαμε ώστε να γίνει έλεγχος για κάθε πιθανή τιμή της κλάσης. 

 
Εικόνα#3.2.8 

 Παρακάτω βλέπουμε μέρος του δέντρου που δημιούργησε το C-tree, τα 
στατιστικά στοιχεία, τη μήτρα σύγχυσης και τους κανόνες. 

 
Εικόνα#3.2.9 
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Εικόνα#3.2.10 

 

 
Εικόνα#3.2.11 

 Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων αντιστοιχούν στην κλάσης δύο (2) με 
ποσοστό 36%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η κλάση ένα (1) με ποσοστό 33%. Το 
μικρότερο ποσοστό μόλις 4% το έχει η κλάση  έξι (6). Στο σύνολο των δεδομένων 
εκπαίδευσης το 15,87% δεν κατηγοριοποιήθηκε σωστά και στο σύνολο των δεδομένων 
ελέγχου το 16,67%. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, καθώς το πακέτο δεδομένων 
αποτελείται από χαρακτηριστικά με αριθμητικές συνεχείς τιμές και λόγο των 
στρογγυλοποιήσεων είναι λογικό να χάνουμε σε ακρίβεια. Στη μήτρα σύγχυσης των 
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δεδομένων εκπαίδευσης παρατηρούμε πως την λάθος κατηγοριοποίηση τη 
δημιουργούν κυρίως τα έντεκα (11) στιγμιότυπα και τα οχτώ (8) που 
κατηγοριοποιήθηκαν ως κλάση ένα (1), ενώ είναι κλάση  δύο (2) και τρία (3) αντίστοιχα.  

Rule Summary Table 
 

# Rules 13 

      Rule ID Class Length Support  Confidence Capture 
0 class 2' 0 100,0% 36,1% 100,0% 
1 class 2' 1 2,4% 80,0% 5,3% 
2 class 7' 1 13,0% 88,9% 85,7% 
3 class 7' 1 1,9% 75,0% 10,7% 
4 class 2' 1 3,8% 87,5% 9,3% 
5 class 2' 2 17,8% 70,3% 34,7% 
6 class 5' 2 8,7% 61,1% 91,7% 
7 class 2' 1 10,6% 59,1% 17,3% 
8 class 2' 1 40,9% 54,1% 61,3% 
9 class 2' 3 9,6% 75,0% 20,0% 
10 class 7' 1 4,8% 70,0% 25,0% 
11 class 1' 1 62,0% 50,4% 94,2% 
12 class 1' 2 14,4% 70,0% 30,4% 
13 class 2' 1 5,8% 58,3% 9,3% 

Πίνακας#3.2.2 

Rule Text 
     

       Rule1 IF Na < 12 
 

Rule7 IF Ca >= 11 

 
THEN Class = class 2' 

 
THEN Class = class 2' 

       Rule2 IF Ba >= 1 
 

Rule8 IF Ca < 9 

 
THEN Class = class 7' 

 
THEN Class = class 2' 

       Rule3 IF Ca < 7 
 

Rule9 IF Al < 2 

 
THEN Class = class 7' 

 
AND K < 1 

     
AND Mg < 4 

Rule4 IF 
Ca >= 
13 

  
THEN Class = class 2' 

 
THEN Class = class 2' 

   
    

Rule10 IF Al >= 3 
Rule5 IF Al >= 2 

  
THEN Class = class 7' 

 
AND Mg >= 3 

    
 

THEN Class = class 2' Rule11 IF Al < 2 

     
THEN Class = class 1' 

Rule6 IF Mg < 3 
    

 
AND Na < 14 

    

 
THEN Class = class 5' 

    Εικόνα#3.2.12 
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 Οι κανόνες που παίρνουμε με δείκτη εμπιστοσύνης πάνω από 50% είναι μόνο 12. 
Για παράδειγμα θα μελετήσουμε τον δεύτερο κανόνα: 

Rule 2: If Ba>=1 Then Class = “class 7”, support = 13%. 
confidence = 88,9% , capture = 85,7%. 

  Σύμφωνα με τον κανόνα δύο, όταν το βάριο Ba έχει τιμή μεγαλύτερη της μονάδας, 
τότε με πιθανότητα 88,9% το στιγμιότυπο είναι κλάσης εφτά  
(7). Το 13% του συνόλου των δεδομένων επικυρώνουν τον παραπάνω κανόνα. Επίσης, 
με πιθανότητα 85,7 όταν το στιγμιότυπο είναι κλάσης εφτά (7), τότε το χαρακτηριστικό 
του βαρίου έχει τιμή μεγαλύτερη της μονάδος.  

 

C-tree for Hepatitis Data 

 Το πακέτο Hepatitis Data  έχει χαρακτηριστικά με αριθμητικές τιμές. Για τα 
χαρακτηριστικά που παίρνουν τιμές {0,1} τα αντιστοιχίζουμε με της κατηγορίες {no, yes}, 
από τα υπόλοιπα αυτά που παίρνουν δεκαδικές τιμές τα στρογγυλοποιούμε. Ακόμα 
κατηγοριοποιούμε το χαρακτηριστικό κλάσης καθώς δεν μπορεί να παίρνει αριθμητικές 
τιμές. Ακολούθως βλέπουμε ένα στιγμιότυπο από τα δεδομένα. 

   
Εικόνα#3.2.13 
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 Στο φύλλο “Data”, όπως φαίνεται παραπάνω, δηλώνουμε ποια χαρακτηριστικά 
από τα είκοσι (20) θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τον τύπο τους. Στο φύλλο 
“UserInput” ορίζουμε τις παραμέτρους για την εκτέλεση. Ως δεδομένα ελέγχου θα 
χρησιμοποιηθεί το 10%  του συνόλου των δεδομένων που θα επιλεγεί τυχαία από τον 
αλγόριθμο. 

 
Εικόνα#3.2.14 

 Δίνουμε την εντολή για εκτέλεση του προγράμματος και παίρνουμε τα ακόλουθα 
αποτελέσματα. 

 
Εικόνα#3.2.15 
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Εικόνα#3.2.16 

 

 
Εικόνα#3.2.17 

  Από το σύνολο των δεδομένων το 79% είναι στιγμιότυπα που αντιστοιχούν στην 
κατηγορία της κλάσης που δηλώνει ότι κάποιος έχει «ηπατίτιδα», ενώ το υπόλοιπο 21% 
αντιστοιχεί σε στιγμιότυπα που δείχνει ότι κάποιος είναι «υγιής». Τα δεδομένα που δεν 
κατηγοριοποιήθηκαν σωστά στο σετ των δεδομένων εκπαίδευσης είναι το 2,14% του 
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συνόλου και όπως φαίνεται στην αντίστοιχη μήτρα σύγχυσης πρόκειται τρία 
στιγμιότυπα. Στο σετ τον δεδομένων ελέγχου η κατηγοριοποίηση έγινε 100% σωστά. 

Rule Summary Table # Rules 19 

      Rule ID Class Length Support  Confidence Capture 
0 hepatitis 0 100,0% 79,3% 100,0% 
1 hepatitis 1 26,4% 94,6% 31,5% 
2 hepatitis 1 31,4% 56,8% 22,5% 
3 hepatitis 1 52,1% 91,8% 60,4% 
4 hepatitis 1 27,9% 89,7% 31,5% 
5 healthy 1 5,7% 75,0% 20,7% 
6 hepatitis 1 24,3% 73,5% 22,5% 
7 hepatitis 1 16,4% 87,0% 18,0% 
8 hepatitis 1 59,3% 90,4% 67,6% 
9 hepatitis 1 27,9% 76,9% 27,0% 
10 hepatitis 1 35,7% 96,0% 43,2% 
11 hepatitis 1 64,3% 70,0% 56,8% 
12 hepatitis 1 12,1% 94,1% 14,4% 
13 healthy 2 2,1% 100,0% 10,3% 
14 hepatitis 1 41,4% 89,7% 46,8% 
15 hepatitis 1 1,4% 100,0% 1,8% 
16 hepatitis 1 2,1% 66,7% 1,8% 
17 hepatitis 1 14,3% 75,0% 13,5% 
18 hepatitis 1 56,4% 84,8% 60,4% 
19 healthy 1 14,3% 55,0% 37,9% 

Πίνακας#3.2.3 

Rule Text 
    

      Rule0 
 

class = hepatitis 
   

      Rule1 IF age < 33 Rule11 IF fatigue = no 

 
THEN class = hepatitis 

 
THEN class = hepatitis 

      Rule2 IF bilirubin >= 2 Rule12 IF alk phosphate < 63 

 
THEN class = hepatitis 

 
THEN class = hepatitis 

      Rule3 IF histology = no Rule13 IF alk phosphate < 68 

 
THEN class = hepatitis 

 
AND alk phosphate >= 63 

    
THEN class = healthy 

Rule4 IF alk phosphate < 82 
   

 
THEN class = hepatitis Rule14 IF alk phosphate < 86 
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THEN class = hepatitis 

Rule5 IF bilirubin >= 4 
   

 
THEN class = healthy Rule15 IF alk phosphate >= 295 

    
THEN class = hepatitis 

Rule6 IF alk phosphate >= 125 
   

 
THEN class = hepatitis Rule16 IF sgot >= 648 

    
THEN class = hepatitis 

Rule7 IF liver big = no 
   

 
THEN class = hepatitis Rule17 IF alk phsphate >= 158 

    
THEN class = hepatitis 

Rule8 IF malaise = yes 
   

 
THEN class = hepatitis Rule18 IF sgot < 68 

    
THEN class = hepatitis 

Rule9 IF age >= 50 
   

 
THEN class = hepatitis Rule19 IF bilirubin >= 3 

    
THEN class = healthy 

Rule10 IF fatigue = yes 
   

 
THEN class = hepatitis 

   Εικόνα#3.2.18 

  Από τους κανόνες συσχετίσεως καλύτεροι είναι οι ακόλουθοι δύο: 
Rule 13: If alk phosphate < 68 And alk phosphate >= 63, Then class = healthy. 
confidence = 100%, support = 2,1%, capture = 10,3% 

Rule 15: If alk phosphate >= 295, Then class = hepatitis. 
confidence = 100% , support = 1,4%, capture = 1,8%  

  Ο πρώτος κανόνας από τους δύο ορίζει ότι όταν το φωσφορικό άλας έχει τιμή που 
κυμαίνεται από 63 έως 68 μονάδες, τότε ο άνθρωπος είναι υγιής από τον ιό της 
ηπατίτιδας. Σε ποσοστό 2,1% του συνόλου των δεδομένων επαληθεύεται ο κανόνας και 
σε ποσοστό 10,3% των ανθρώπων που είναι μεν υγιής, μπορεί να έχουν φωσφορικό 
άλας με τιμή από 63 ως 68. Ο δεύτερος κανόνας ορίζει ότι όταν το φωσφορικό άλας έχει 
τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 295, τότε σίγουρα ο άνθρωπος αυτός πάσχει από τον ιό της 
ηπατίτιδας. Ο κανόνας αυτός επαληθεύεται από το 1,4% του συνόλου των δεδομένων. 
Σε ποσοστό 1,8% των ανθρώπων που έχουν ηπατίτιδα, έχουν φωσφορικό άλας με τιμή 
μεγαλύτερη του 295.   
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3.3. DB2 

Η db2 είναι μια προηγμένη βάση δεδομένων που προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
λύση στην αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων. Συνδυάζει τη διαχείριση 
αποθήκευσης δεδομένων, την εξόρυξη πληροφορίας, την άμεση αναλυτική 
επεξεργασία, τη λογική ανάλυση και τις αναφορές. Είναι ένα απαιτητικό σύστημα ως 
προς την εγκατάσταση και τη διαχείριση του.  

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων, την οποία θα 
ενεργοποιήσουμε ώστε να είναι κατάλληλη για εξόρυξη πληροφορίας. Στη συνέχεια θα 
κατασκευάσουμε μοντέλα εξόρυξης με τη βοήθεια των κατάλληλων συναρτήσεων ώστε 
να βρούμε τις συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων, να τα κατηγοριοποιήσουμε, να τα 
συσταδιοποιήσουμε εάν χρειάζεται, να βρούμε τους κανόνες συσχετίσεως και να 
υπολογίσουμε τους δείκτες υποστήριξης και εμπιστοσύνης.  

Μέσα από την κονσόλα διαχείρισης της db2 δημιουργούμε τη βάση δεδομένων και 
την ενεργοποιούμε για εξόρυξη πληροφορίας. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τους 
πίνακες και εισάγουμε τα δεδομένα, για κάθε ένα από τρία πακέτα δεδομένων. Για τη 
διαχείριση των δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον “Design Studio” της 
db2[11].  

 
DB2 for Car Data 
 Αρχικά βλέπουμε τον διαμερισμό των στιγμιοτύπων στα διάφορα χαρακτηριστικά 
τόσο συνολικά όσο και σε σχέση με κάποια επιλεγμένη τιμή του χαρακτηριστικού 
κλάσης.  

 
Εικόνα#3.3.1: Διαγράμματα συχνοτήτων 
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 Εφαρμόζοντας κατάλληλες συναρτήσεις δημιουργούμε το μοντέλο συσχέτισης 
ώστε να πάρουμε τους κανόνες συσχετίσεως των χαρακτηριστικών.  

 
Εικόνα#3.3.2:Πίνακας κανόνων 

Οι καλύτεροι κανόνες, όπως έχουμε προαναφέρει, είναι αυτοί με δείκτη 
εμπιστοσύνης 100%. Το εργαλείο της db2 μας δίνει τρεις (3): 

 [Persons=two] [Class=unacc], support=33,33%, lift=1,43 
 [Safety=low] [Class=unacc], support=33,33%, lift=1,43 
 [Class=vgood][Safety=high], support=3,76%, lift=3,00 
Ο πρώτος κανόνας ορίζει πως όταν το αυτοκίνητο είναι δύο θέσεων, τότε ανήκει 

στην κλάση “unacc”. Ο δεύτερος κανόνας ορίζει ότι όταν το αυτοκίνητο είναι χαμηλής 
ασφάλειας, τότε ομοίως ανήκει στην κλάση “unacc” και ο τρίτος κανόνας πως όταν το 
αυτοκίνητο είναι κλάσης “vgood”, τότε είναι υψηλής ασφάλειας. Παρακάτω ακολουθούν 
σχεδιαγράμματα που εκφράζουν τη σχέση της τιμής του χαρακτηριστικού κλάσης με τις 
τιμές των υπόλοιπων χαρακτηριστικών. 
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Εικόνα#3.3.3:Class=unacc 

 
Εικόνα#3.3.4:Class=acc 

 
Εικόνα#3.3.5:Class=good 
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Εικόνα#3.3.6:Class=vgood 

 Αμέσως μετά ακολουθούν γενικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των 
δεδομένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πληροφορία πως στο σύνολο 1728 
συναλλαγών δημιουργήθηκαν 251 σύνολα δεδομένων. 

 
Εικόνα#3.3.7:Στατιστικά στοιχεία 

Για να γίνει η κατηγοριοποίηση των δεδομένων δημιουργούμε ένα μοντέλο 
πρόβλεψης. Το μοντέλο αποτελείται από τη βάση των δεδομένων, μια συνάρτηση 
τυχαίου διαχωρισμού των δεδομένων σε δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα ελέγχου. 
Ορίζουμε το επίπεδο διαχωρισμού στο 10%. Στη συνέχεια στα δεδομένα εκπαίδευσης 
εφαρμόζεται η συνάρτηση πρόβλεψης ώστε να προκύψει το μοντέλο πρόβλεψης. Για να 
έχουμε στα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης το δέντρο χρησιμοποιούμε τον 
αλγόριθμο “tree”. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ελέγχου στο μοντέλο πρόβλεψης για να 
εκτιμήσουμε το μοντέλο και βλέπουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 
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Εικόνα#3.3.8:Μοντέλο πρόβλεψης 

Το μοντέλο πρόβλεψης είναι ποιοτικά πολύ καλό με απόδοση 0.946. Ακολουθεί η μήτρα 
σύγχυσης για τα δεδομένα ελέγχου: 

 
Εικόνα#3.3.9:Δείκτης ποιότητας 

 
Εικόνα#3.3.10:Μήτρα σύγχυσης 

 
Εικόνα#3.3.11:Εκτίμηση πρόβλεψης 
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Στον έλεγχο του μοντέλου πρόβλεψης έχουμε επιτυχία 96%. Αναλυτικότερα 
φαίνεται στη μήτρα σύγχυσης ότι μόνο 69 στιγμιότυπα από τα 1544 δεν 
κατηγοριοποιήθηκαν σωστά. Από το διάγραμμα βλέπουμε πόσο πλησιάζει η γραμμή 
των πραγματικών δεδομένων τη γραμμή πρόβλεψης. Εν συνεχεία βλέπουμε το δέντρο 
κατηγοριοποίησης. 

 

 

 
Εικόνα#3.3.12:Δέντρο κατηγοριοποίησης 
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Εικόνα#3.3.13:Πίνακας δέντρου κατηγοριοποίησης 

 Από τον πίνακα του δέντρου παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με το βάθος του, τα 
επίπεδα των φύλλων, την τιμή του χαρακτηριστικού κλάσης και του δείκτη 
εμπιστοσύνης. Τέλος, από το μοντέλο πρόβλεψης μπορούμε να δούμε σε οπτική 
μορφή, με ποια σειρά κατανέμονται τα χαρακτηριστικά εισόδου ως προς την 
σημαντικότητα που έχουν στον προσδιορισμό της τιμής του χαρακτηριστικού εξόδου. 
Σημαντικότερο εκτιμάται ότι είναι το πλήθος των ατόμων και ακολουθούν τα 
χαρακτηριστικά της ασφάλειας, της συντήρησης, της αγοράς και τελευταία της 
χωρητικότητας του πορτμπαγκάζ.  

 
Διάγραμμα#3.3.1: Διάγραμμα σημαντικότητας χαρακτηριστικών εισόδου. 
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DB2 for Glass Data 
Πρώτη κίνηση πριν προβούμε στην ανάλυση των δεδομένων είναι η επεξεργασία 

των δεδομένων. Στο ακόλουθο διάγραμμα βλέπουμε πως κατανέμονται οι τιμές όλων 
των χαρακτηριστικών σε συχνότητες. 

 
Εικόνα#3.3.14:Διαγράμματα συχνοτήτων 

Δημιουργούμε ένα μοντέλο συσχετίσεως το οποίο θα μας δώσει τους κανόνες 
συσχετίσεως των χαρακτηριστικών. Για κάθε κανόνα υπολογίζονται οι δείκτες 
υποστήριξης και εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι καθοριστικοί ως προς τη σημαντικότητα 
του κανόνα.  

 
Εικόνα#3.3.15:Πίνακας κανόνων 
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Ακολουθούν οι 16 καλύτεροι κανόνες: 

 [Na>=12.2 AND Na<13][Ba>=0.05 AND Ba<0.45], support=25,7%, lift=1,15 
 [Ca>=6.75 AND Ca<8.25][ Ba>=0.05 AND Ba<0.45],support=23,36%, lift=1,15 
 [Al>=0.65 AND Al<1.15][ Ba>=0.05 AND Ba<0.45], support=16,82%, lift=1,15 
 [Fe>=0.11 AND Fe<0.21][ Ba>=0.05 AND Ba<0.45], support=12,61%, lift=1,15 
 [Ca>=9.75 AND Ca<11.25] [Ba>=0.05 AND Ba<0.45],support=8,87%, lift=1,15 
 [Class=3] [Ba>=0.05 AND Ba<0.45], support=7,94%, lift=1,15 
 [Class=3][Ca>=8.25 AND Ca<9.75], support=7,94%, lift=1,73 
 [Ba>=0.45 AND Ba<0.95][Ca>=8.25 AND Ca<9.75], support=5,6%, lift=1,73 
 [Ba>=0.45 AND Ba<0.95][K=0.0 AND K<0.15], support=5,6%, lift=3,63 
 [Al<0.65][Ba>=0.45 AND Ba<0.95], support=4,2%, lift=1,15 
 [Al<0.65][K=0.0 AND K<0.15], support=4,2%, lift=3,63 
 [Class=6][Fe>=0.1 AND Fe<0.1], support=4,2%, lift=1,49 
 [Class=6][Ba>=0.05 AND Ba<0.45], support=4,2%, lift=1,15 
 [Class=6][K=0.0 AND K<0.15], support=4,2%, lift=3,63 
 [K>1.55][Fe>=0.0 AND Fe<0.1], support=2,33%, lift=1,49 
 [Ca<6.75][Fe>=0.0 AND Fe<0.1], support=2,33%, lift=1,49 

Σύμφωνα με τον κανόνα [Na>=12.2 AND Na<=13][Ba>=0.05 AND Ba<0.45], 
όταν το νάτριο κυμαίνεται στο διάστημα [12.2,13), τότε η τιμή του βαρίου κυμαίνεται στο 
[0.05,0.45). Το αντίστροφο ισχύει σε πιθανότητα 25,7%. Με όμοιο τρόπο ερμηνεύονται 
οι υπόλοιποι κανόνες. 

Αμέσως, μετά ακολουθούν τα σχεδιαγράμματα που εκφράζουν τη σχέση του 
χαρακτηριστικού κλάσης με τις τιμές των υπόλοιπων χαρακτηριστικών εισόδου. 

  
Εικόνα#3.3.16: Class=1     Εικόνα#3.3.17: Class=2 
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Εικόνα#3.3.18: Class=3      Εικόνα#3.3.19: Class=5 

  
   Εικόνα#3.3.20: Class=6      Εικόνα#3.3.21: Class=7 

 
Εικόνα#3.3.22: Στατιστικά στοιχεία 

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά με αριθμητικές τιμές. Για να 
μπορέσουμε να κάνουμε κατηγοριοποίηση θα πρέπει πρώτα  να μετατρέψουμε τα 
χαρακτηριστικά από αριθμητικά σε κατηγορικά, όμοια με τη διαδικασία του πακέτου 
Weka. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε την τεχνική της συσταδοποίησης. Στα 
διαγράμματα πίτας βλέπουμε τις συστάδες που δημιουργούνται: 
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Εικόνα#3.3.23 

Ακολούθως, δημιουργούμε το μοντέλο πρόβλεψης. Για το πακέτο αυτό το 
καλύτερο αποτέλεσμα το πήραμε όταν ορίσαμε το επίπεδο διαχωρισμού στο 49%. Η 
ποιότητα του μοντέλου είναι αρκετά υψηλή 0.875, καθώς πλησιάζει τη μονάδα. Όπως 
βλέπουμε στη μήτρα σύγχυσης 22 από τα 104 στιγμιότυπα των δεδομένων 
εκπαίδευσης δεν κατηγοριοποιήθηκαν σωστά. 

 
Εικόνα#3.3.24: Μοντέλο πρόβλεψης 
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Εικόνα#3.3.25: Δείκτης ποιότητας 

 
Εικόνα#3.3.26: Μήτρα σύγχυσης 

 
Εικόνα#3.3.27: Εκτίμηση πρόβλεψης 

Από το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πόσο πλησιάζει η εκτίμηση τα 
πραγματικά δεδομένα. Ακολουθεί το δέντρο κατηγοριοποίησης και ο αντίστοιχος 
πίνακας. 
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Εικόνα#3.3.28: Δέντρο κατηγοριοποίησης 

 
Εικόνα#3.3.29: Πίνακας κατηγοριοποίησης 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό εισόδου είναι το 
βάριο. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα ακολουθούν το μαγνήσιο, το αργίλιο, το νάτριο, το 
ασβέστιο και το πυρίτιο. 

 
Διάγραμμα#3.3.2: Διάγραμμα σημαντικότητας χαρακτηριστικών 
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DB2 for Hepatitis Data 
 Κατά την προεπεξεργασία των δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε τα ιστογράμματα 
ώστε να δούμε πως κατανέμονται οι τιμές των χαρακτηριστικών.  

 

 
Εικόνα#3.3.30: Διαγράμματα συχνοτήτων 

Αρχίζουμε την ανάλυση δημιουργώντας το μοντέλο συσχετίσεως. Τα 
αποτελέσματα του μοντέλου μας δίνουν τους κανόνες συσχετίσεως των 
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χαρακτηριστικών. Από τους κανόνες που προκύπτουν σημαντικότεροι είναι αυτοί με 
δείκτη εμπιστοσύνης 100%.  

 
Εικόνα#3.3.31: Πίνακας κανόνων 

 [Malaise=no][Fatigue=no], support=39.35%, lift=1.55 
 [Fatigue=yes][Malaise=no], support=34.83%, lift=1.67 
 [Fatigue=yes][Anorexia=2], support=34.83%, lift=1.27 
 [Bilirubin>=0.0 AND Bilirubin<0.8][Varices=yes], support=30.96%, 

lift=1.17 
 [Class=healthy][Sex=male], support=20.64%, lift=1.12 
 [Anorexia=no][Fatigue=no], support=20.64%, lift=1.55 
 [Antivirals=no][Ascites=yes], support=15.48%, lift=1.19 
 [Antivirals=no][Varices=yes], support=15.48%, lift=1.17 
 [Ascites=no][Fatigue=no], support=12.90%, lift=1.55 
 [Ascites=no][Sex=male], support=12.90%, lift=1.12 
 [Ascites=no][Antivirals=yes], support=12.90%, lift=1.18 
 [Varices=no][Antivirals=yes], support=11.61%, lift=1.18 
 [Alk phosphate>=0 AND Alk phosphate<60][Class=hepatitis], 

support=10.96%, lift=1.26 
 [Sex=female][Class=hepatitis], support=10.32%, lift=1.26 
 [Age>59][Fatigue=no], support=9.67%, lift=1.55 
 [Bilirubin>=3.2][Antivirals=yes], support=8.38%, lift=1.18 
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 [Albumin>=1.6 AND Albumin<2.8][Antivirals=yes], support=8.38%, 
lift=1.18 

 [Albumin>=1.6 AND Albumin<2.8][Fatigue=no], support=8.38%, lift=1.55 
 [Protime>=100][Varices=yes], support=7.09%, lift=1.17 
 [Protime>=100][Class=hepatitis], support=7.09%, lift=1.26 
 [Protime>=100][Ascites=yes], support=7.09%, lift=1.19 
 [Sgot>=230][Fatigue=no], support=6.45%, lift=1.55 
 [Age<23][Varices=yes], support=3.87%, lift=1.17 
 [Age<23][Class=hepatitis], support=3.87%, lift=1.26 

Από τους κανόνες αυτούς θα επικεντρωθούμε μόνο σε όσους το δεύτερο μέρος 
του κανόνα αναφέρεται στο χαρακτηριστικό κλάσης. Ένας από αυτούς τους κανόνες 
ορίζει πως όταν το φωσφορικό άλας κυμαίνεται μεταξύ [0,60), τότε ο ασθενής έχει τον ιό 
της ηπατίτιδας. Ένας δεύτερος κανόνας ορίζει ότι όταν η τιμή του “protime” είναι 
μεγαλύτερη ή ίση του εκατό, τότε ο ασθενής έχει ηπατίτιδα. Αμέσως μετά βλέπετε τα 
διαγράμματα που εκφράζουν τη σχέση μεταξύ του χαρακτηριστικού κλάσης με τις τιμές 
των χαρακτηριστικών εισόδου.  

 
Εικόνα#3.3.32: Class=healthy 
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Εικόνα#3.3.33: Class=hepatitis 

Από τα στατιστικά στοιχεία παίρνουμε την πληροφορία ότι από τις 155 
συναλλαγές, δημιουργήθηκαν 1017 σύνολα δεδομένων. 

 
Εικόνα#3.3.34: Στατιστικά στοιχεία 

Στη συνέχεια προχωρούμε στη δημιουργία του μοντέλου πρόβλεψης. Για την 
εύρεση των καλύτερων αποτελεσμάτων ορίσαμε το επίπεδο διαχωρισμού των 
δεδομένων στο 23%. Ο δείκτης ποιότητας είναι καλός με τιμή 0.797. Η μήτρα σύγχυσης 
δηλώνει ότι το μοντέλο κατηγοριοποιεί σωστά σε ποσοστό 90%. Συγκεκριμένα μόνο 12 
στιγμιότυπα δεν κατηγοριοποιήθηκαν σωστά από τα 119 των δεδομένων εκπαίδευσης. 
Στο διάγραμμα πρόβλεψης απεικονίζεται πόσο κοντά είναι η γραμμή πρόβλεψης με τα 
πραγματικά δεδομένα. 
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Εικόνα#3.3.35: Μοντέλο πρόβλεψης 

 

 
Εικόνα#3.3.36: Δείκτης ποιότητας 

 
Εικόνα#3.3.37: Μήτρα σύγχυσης 

 
Εικόνα#3.3.38: Εκτίμηση πρόβλεψης 
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Παρακάτω βλέπουμε το δέντρο κατηγοριοποίησης και τον αντίστοιχο πίνακα του 
δέντρου.  

 

         
Εικόνα#3.3.39: Δέντρο κατηγοριοποίησης 

 

Εικόνα#3.3.40: Πίνακας κατηγοριοποίησης 
 

 Στον πίνακα του δέντρου βλέπουμε συνοπτικά πληροφορίες για το βάθος του 
δέντρου, τα επίπεδα των φύλλων και το δείκτη εμπιστοσύνης, ενώ με το διάγραμμα 
διακρίνουμε τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών εισόδου. 
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Διάγραμμα#3.3.3: Διάγραμμα σημαντικότητας χαρακτηριστικών 
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4. Κεφάλαιο 4 
4.1. Σύγκριση Αποτελεσμάτων 

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των τριών 
επιλεγμένων εργαλείων καθοδηγούμενης εκμάθησης, Weka, C-tree και DB2, 
χρησιμοποιήσαμε τρία διαφορετικά πακέτα δεδομένων. Από την εφαρμογή του κάθε 
πακέτου στα διαφορετικά εργαλεία διαπιστώσαμε πως το πιο εύχρηστο εργαλείο είναι 
το C-tree. Σε όλα τα εργαλεία ήταν απαραίτητη η προεπεξεργασία των δεδομένων 
ώστε, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε 
πως για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο excel. Ο λόγος 
για τον οποίο ξεχωρίζει ως πιο εύχρηστο το εργαλείο C-tree είναι διότι, οι αλλαγές όπως 
η επιλογή των επιθυμητών μόνο στηλών γινόταν απευθείας μέσα στο περιβάλλον του 
εργαλείου. Αντίθετα πιο πολύπλοκο και απαιτητικό στη χρήση είναι το εργαλείο της 
DB2, το οποίο απαιτεί γνώση στη διαχείριση βάσεων δεδομένων. 

Τα τρία εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν διαφέρουν τόσο στο περιβάλλον 
διεπαφής όσο και στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Το εργαλείο Weka 
επιστρέφει περισσότερο συνοπτικά και πληρέστερα αποτελέσματα, κατανοητά από το 
χρήστη. Τα αποτελέσματα στο εργαλείο C-tree είναι σαφή και λιτά, ώστε να αφήνει την 
υπόλοιπη πληροφορία να απορρέει έμμεσα. Τέλος, το εργαλείο DB2 είναι δίνει πολλές 
πληροφορίες, τις οποίες παρουσιάζει μέσα από ένα αρκετά γραφικό περιβάλλον.    

Θα ξεκινήσουμε την σύγκριση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του πρώτου 
πακέτου. Το πακέτο “Car data set” και τα τρία εργαλεία το κατηγοριοποίησαν σωστά σε 
ποσοστό 96%. Το εργαλείο Weka δημιούργησε ένα δέντρο μεγέθους εκατόν ογδόντα 
δύο (182), με εκατόν τριάντα ένα (131) φύλλα και βάθος έξι (6). Από την άλλη το 
εργαλείο C-tree κατασκεύασε ένα λίγο διαφορετικό δέντρο μεγέθους εκατόν ογδόντα 
πέντε (185), με εκατόν τριάντα τέσσερα φύλλα (134) και βάθος έξι (6). Το τρίτο εργαλείο 
δημιούργησε ένα δέντρο βάθους εννέα (9), το οποίο είδαμε οπτικά σε προηγούμενο 
κεφάλαιο αλλά δεν μας δίνει στατιστικές πληροφορίες ως προς το μέγεθος και το 
πλήθος των φύλλων. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που εφαρμόζεται σε κάθε εργαλείο 
υπολογίζεται και η κατάταξη της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών εισόδου. Τα 
εργαλεία Weka και C-tree κατέταξαν τα χαρακτηριστικά με την ίδια σειρά. Ως 
σημαντικότερο υπολόγισαν την ασφάλεια και ακολούθησαν το πλήθος των ατόμων, η 
αξία αγοράς, το κόστος συντήρησης, η χρηστικότητα του πορτμπαγκάζ και τέλος ο 
αριθμός των πορτών του αυτοκινήτου. Το εργαλείο της DB2 από την άλλη υπολόγισε  
με μικρή ποσοστιαία διαφορά ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι το πλήθος των 
ατόμων μετά η ασφάλεια και ακολουθούν το κόστος συντήρησης, η αξία αγοράς και η 
χωρητικότητα για αποσκευές ενώ, ο αριθμός των πορτών είναι μη σημαντικό 
χαρακτηριστικό. 

Το πακέτο “Glass data set” το εργαλείο Weka το κατηγοριοποίησε σωστά σε 
ποσοστό 77,10%, το C-tree σε ποσοστό 84,13% και η DB2 σε ποσοστό 78%. Δηλαδή, 
από τα τρία εργαλεία τα δύο, το Weka και η DB2, πέτυχαν σχεδόν το ίδιο ποσοστό 
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επιτυχίας. Βέβαια από την άλλη το C-tree πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας με 
σημαντική διαφορά έξι ποσοστιαίων μονάδων. Το πρώτο εργαλείο δημιούργησε ένα 
δέντρο μεγέθους πενήντα (50) αποτελούμενο από σαράντα (40) φύλλα και βάθος έξι 
(6). Το δεύτερο εργαλείο κατασκεύασε ένα δέντρο μεγέθους εξήντα τέσσαρα (64) με 
τριάντα τρία (33) φύλλα και βάθος δέκα (10). Το τρίτο και τελευταίο εργαλείο 
δημιούργησε ένα ακόμη μεγαλύτερο δέντρο βάθους δεκατρία (13). Όσον αναφορά την 
κατάταξη της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών εισόδου το εργαλείο Weka και η 
DB2 εκτίμησαν ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό το βάριο και ακολούθησαν το 
μαγνήσιο, το αργίλιο και το νάτριο. Για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά η κατάταξη τους 
διαφέρει. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των εργαλείων για το ίδιο πακέτο δεδομένων, 
το εργαλείο C-tree υπολόγισε μια διαφορετική σειρά στην σημαντικότητα των 
χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα υπολόγισε ως σημαντικότερο όλων το μαγνήσιο και 
ακολουθούν το βάριο, το νάτριο και το ασβέστιο. Ακόμη πιο κάτω βρίσκεται το κάλιο και 
αμέσως μετά το αργίλιο. 

Περνώντας στο τρίτο πακέτο δεδομένων το “Hepatitis data set” διαπιστώνουμε ότι 
τα εργαλεία Weka και DB2 το κατηγοριοποίησαν σωστά σε ποσοστό 90%, ενώ το 
εργαλείο C-tree σε ποσοστό 97,86%. Έχουμε δηλαδή μια ποσοστιαία διαφορά της 
τάξεως των εφτά μονάδων. Μελετώντας τα δέντρα που κατασκεύασαν τα διαφορετικά 
εργαλεία, το πιο μικρό το δημιούργησε το εργαλείο Weka μεγέθους είκοσι δύο (22), με 
δεκαπέντε (15) φύλλα και βάθος έξι (6). Το μεγαλύτερο δημιουργήθηκε από το C-tree 
μεγέθους σαράντα εννέα (49), με είκοσι έξι (26) φύλλα και βάθος δεκατέσσερα, ενώ 
αντίθετα με τη DB2 δημιουργήθηκε δέντρο βάθους εννέα (9). Η κατάταξη των 
χαρακτηριστικών ως προς την σημαντικότητας είναι διαφορετική για το κάθε εργαλείο. 
Το μόνο κοινό που υπάρχει είναι ότι για τα εργαλεία Weka και C-tree υπολόγισαν τους 
ασκήτες (ascites) ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, ενώ για τη DB2 ποιο σημαντικό 
είναι η κούραση. 

Συνοπτικά, εκτιμούμε πως για το πρώτο πακέτο δεδομένων και τα τρία εργαλεία 
έκαναν τους ίδιους υπολογισμούς, αφού κατηγοριοποίησαν τα δεδομένα με το ίδιο 
ποσοστό επιτυχίας. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε πως το πρώτο πακέτο δεδομένων το 
κάθε εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι της ίδιας ακριβείας. Αυτό που χαρακτηρίζει το 
πρώτο πακέτο δεδομένων είναι ότι αποτελείται από πάρα πολλά στιγμιότυπα και 
απαρτίζεται από λίγα χαρακτηριστικά εισόδου. Έχοντας λοιπόν μεγάλο πλήθος 
δεδομένων εκπαίδευσης είναι ευκολότερο να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην 
κατηγοριοποίησης και στην πρόβλεψη. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε πως το 
χαρακτηριστικό εξόδου έχει τέσσερις δυνατές τιμές, γεγονός που επηρεάζει το ποσοστό 
επιτυχίας. 

Περνώντας στο δεύτερο πακέτο δεδομένων διαπιστώνουμε ότι το εργαλείο Weka 
με το C-tree έκαναν τους ίδιους υπολογισμούς. Από την άλλη πλευρά, το εργαλείο DB2 
έκανε λίγο διαφορετικούς υπολογισμούς αλλά, κατάφερε να επιτύχει μεγαλύτερο 
ποσοστό επιτυχίας στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Επομένως, για το δεύτερο 
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πακέτο δεδομένων το εργαλείο C-tree έδωσε τη μέγιστη και καλύτερη ακρίβεια. Αυτό 
που διακρίνει το δεύτερο πακέτο δεδομένων είναι πρώτον και βασικότερο ότι το 
χαρακτηριστικό εξόδου παίρνει εφτά (7) δυνατές τιμές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 
με την ύπαρξη περισσοτέρων μεταβλητών εισόδου πολλαπλασιάζει τους δυνατούς 
συνδυασμούς. Βέβαια αυτό που μειώνει την απόδοση της ακρίβειας στα εργαλεία Weka 
και DB2 είναι η μετατροπή των αριθμητικών τιμών των χαρακτηριστικών σε κατηγορικές 
τιμές.    

Για το τελευταίο πακέτο δεδομένων τα εργαλεία Weka και DB2 πέτυχαν το ίδιο 
ποσοστό κατηγοριοποίησης. Αλλά για μια ακόμη φορά το εργαλείο C-tree κατάφερε το 
υψηλότερο ποσοστό ορθής κατηγοριοποίησης. Αυτό που διακρίνει το πακέτο είναι τα 
πάρα πολλά χαρακτηριστικά εισόδου. Για να πετύχουμε το υψηλότερο ποσοστό 
κατηγοριοποίησης έγιναν πολλοί πειραματικοί έλεγχοι, ώστε να αποκλεισθούν τα 
χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα. 

Μελετώντας ακολούθως τους κανόνες συσχετισμού που παρήγαγαν τα τρία 
εργαλεία για το κάθε πακέτο κάναμε τις εξής παρατηρήσεις. Ξεκινώντας από το πρώτο 
πακέτο δεδομένων παρατηρούμε πως όλα τα εργαλεία κατάφεραν να εντοπίσουν τους 
δύο βασικότερους κανόνες του πακέτου που είναι οι: 

1) Όταν το αυτοκίνητο είναι δύο θέσεων, τότε είναι κατηγορίας “unacc”. 
2) Όταν το αυτοκίνητο είναι χαμηλής ασφάλειας, τότε είναι κατηγορίας “unacc”. 

Το Weka παρήγαγε άλλους οκτώ (8) σύνθετους κανόνες που περιλαμβάνουν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά εισόδου με τις ίδιες τιμές. Παρόλο που οι κανόνες αυτοί είναι 
σύνθετοι η ιδέα είναι η ίδια. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε πως το εργαλείο αυτό 
επιστρέφει τους δέκα (10) μόνο καλύτερους κανόνες. Το εργαλείο C-tree δημιούργησε 
εκτός από σύνθετους και συνδυαστικούς κανόνες, χρησιμοποιώντας τα στοιχειοσύνολα, 
δηλαδή συνδυασμούς χαρακτηριστικών τιμών. Η DB2 εκτός από τους παραδοσιακούς 
κανόνες που βρήκαν τα άλλα δύο εργαλεία, δημιούργησε και κανόνες όπου το 
χαρακτηριστικό κλάσης είναι προϋπόθεση του κανόνα. Ένας από αυτούς του κανόνες 
με δείκτη εμπιστοσύνης 100% είναι: 

• Όταν η κλάση του αυτοκινήτου είναι “vgood”, τότε η ασφάλεια που αυτό 
παρέχει είναι υψηλή. 

Για το πακέτο δεδομένων “Glass data set” τα εργαλεία Weka και DB2 παρήγαγαν 
κανόνες συσχετισμού που αφορούν τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών εισόδου. Να 
επισημάνουμε στο σημείο αυτό πως για όλα τα πακέτα δεδομένων εφαρμόστηκε η ίδια 
διαδικασία και επιλέχθηκαν οι ίδιοι αλγόριθμοι, τόσο για να γίνει η κατηγοριοποίηση όσο 
και για να εξαχθούν οι κανόνες. Το εργαλείο C-tree δημιούργησε κανόνες όπου ο 
κανόνας κεφαλής περιλαμβάνει μόνο το χαρακτηριστικό κλάσης. Βέβαια οι καλύτεροι 
κανόνες που προέκυψαν είχαν δείκτη εμπιστοσύνης μεταξύ 70%-80%. Το εργαλείο DB2 
κατασκεύασε επίσης κανόνες όπου ο κανόνας σώματος περιελάμβανε το 
χαρακτηριστικό κλάσης και μάλιστα με δείκτη εμπιστοσύνης 100%. Ακόμη, στη DB2 
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μέσω του πίνακα κατηγοριοποίησης μπορούμε να δούμε τις συνθήκες όπου το 
αποτέλεσμα οδηγεί στην τιμή του χαρακτηριστικού κλάσης.  

Όσον αναφορά το πακέτο “Hepatitis data set”, το εργαλείο Weka στους δέκα 
καλύτερους κανόνες που εντόπισε είναι κανόνες συσχετισμού των χαρακτηριστικών 
εισόδου καθώς, και κανόνες όπου ο κανόνας σώματος είναι το χαρακτηριστικό κλάσης. 
Συγκεκριμένα ο τελευταίος αυτός κανόνας αυτός ορίζει πως: 

• όταν ο ασθενής έχει ηπατίτιδα, τότε έχει ασκήτες. 
 Οι καλύτεροι κανόνες που εντόπισε το εργαλείο C-tree και ξεχωρίσαμε έχουν 

δείκτη εμπιστοσύνης μεγαλύτερο από 84,8%. Οι καλύτεροι εξ’ αυτών με δείκτη 
εμπιστοσύνης 100% ορίζουν ότι: 

• όταν το φωσφορικό άλας κυμαίνεται μεταξύ [63,68), τότε ο ασθενής είναι 
υγιής. 

• όταν το φωσφορικό άλας είναι μεγαλύτερο από 295, τότε ο ασθενής έχει 
ηπατίτιδα. 

Με το εργαλεία DB2 βρήκαμε πολλούς κανόνες συσχετισμού μεταξύ των 
χαρακτηριστικών εισόδου και κανόνες όπου το χαρακτηριστικό κλάσης είναι 
προϋπόθεση του κανόνα. Ακόμη, όμως βρήκαμε και κανόνες που ορίζουν πότε ένα 
ασθενής έχει ηπατίτιδα με δείκτη εμπιστοσύνης 100%. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής: 

1) Όταν το φωσφορικό άλας έχει τιμή [0,60), τότε ο ασθενής έχει ηπατίτιδα. 
2) Όταν η τιμή του “protime” είναι μεγαλύτερη του 100, τότε ο ασθενής έχει 

ηπατίτιδα. 
Παρατηρούμε ότι το C-tree δίνει πιο συγκεκριμένους κανόνες όσον αναφορά το 

χαρακτηριστικό εξόδου. Μπορεί ο δείκτης εμπιστοσύνης να μην είναι πάντα 100% αλλά 
είναι πολύ υψηλός, συνήθως είναι μεγαλύτερος του 95% ώστε να είναι αποδεκτός ο 
κανόνας. Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα σφαιρικά, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι το εργαλείο C-tree μπορεί να 8εωρηθεί εγκυρότερο από τα άλλα δύο.   
 Πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε είναι πως η ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων δεν εξαρτάται από εργαλείο καθοδηγούμενης εκμάθησης που 
χρησιμοποιούμε, αλλά από το είδος των δεδομένων. Ο λόγος που χάνανε σε ακρίβεια 
τα εργαλεία Weka και DB2 είναι γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα 
αριθμητικά δεδομένα για να δώσουν το δέντρο κατηγοριοποίησης. Αντίθετα, το C-tree 
που δεν χρειαζόταν αυτού του είδους την μετατροπή πετύχαινε καλύτερα 
αποτελέσματα. Γι’ αυτό και τα τρία εργαλεία είχαν την ίδια καλή απόδοση για το πρώτο 
πακέτο δεδομένων.   

Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ανά εργαλείο και όχι ανά 
πακέτο θα διαπιστώσουμε τη διαφορά ως προς την ακρίβεια υπάρχει. Ξεκινώντας από 
το εργαλείο Weka βλέπουμε πως τη μεγαλύτερη ακρίβεια τη δίνει για το πρώτο πακέτο 
δεδομένων, ακολουθούν το τρίτο πακέτο και εν συνεχεία το δεύτερο πακέτο δεδομένων. 
Συγκριτικά, μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση ακριβείας μεταξύ 
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του πρώτου και του τρίτου πακέτου δεδομένων. Απεναντίας μεταξύ του πρώτου και του 
τρίτου η απόκλιση είναι πολύ μεγάλη. 

Μελετώντας τα αποτελέσματα ακριβείας που δίνει το εργαλείο C-tree, 
παρατηρούμε τα εξής. Η ακρίβεια, όπως επισημάναμε και παραπάνω, είναι η 
υψηλότερη και για τα τρία πακέτα σε σχέση με αυτή που δίνουν τα άλλα δύο εργαλεία. 
Αναμφίβολα η ακρίβεια για το πρώτο και το τρίτο πακέτο δεδομένων είναι σχεδόν ίδια, 
αφού διαφέρουν κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα. Για το δεύτερο πακέτο η 
ακρίβεια είναι αισθητά χαμηλότερη, διαφέρει από τα άλλα δύο πακέτα. 

Περνώντας στο εργαλείο DB2 αξίζει να σημειώσουμε πως η ακρίβεια που δίνει 
είναι όμοια με αυτή του εργαλείου Weka. Δυστυχώς, για κανένα πακέτο δεδομένων δεν 
ξεπερνάει το 98%. Εντούτοις, για το πρώτο και το τρίτο πακέτο δεδομένων είναι 
μεγαλύτερη του 90%, ενώ για το δεύτερο πακέτο δεδομένων είναι στο 78%. 

Κλίνοντας θα αναφερθούμε στους κανόνες που δίνει το κάθε εργαλείο. Οι κανόνες 
είναι πολύ σημαντικοί όταν έχουν δείκτη εμπιστοσύνης 100%. Αυτούς τους κανόνες 
μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα αντίστοιχα πακέτα για να εξάγουμε 
πληροφορία σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Μπορεί κάποιοι κανόνες να μην 
αφορούν το χαρακτηριστικό κλάσης, μας δίνουν όμως πολύ σημαντική πληροφορία για 
τη σχέση μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών και πως αυτά αλληλοεξαρτώνται.  
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4.2. Συμπεράσματα 

Η ανακάλυψη γνώσης από βάση δεδομένων είναι μια διαδικασία πέντε βημάτων, 
όπως επεξηγήσαμε στο κεφάλαιο της κριτικής ανασκόπησης. Η μελέτη που 
πραγματοποιήσαμε ξεκίνησε από το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αυτής, αφού τα 
δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε μας δόθηκαν και δεν επιλέχθηκαν ή συλλέχθηκαν από 
εμάς. Συγκεκριμένα μας δόθηκαν τα πακέτα “Car data set”, “Glass data set” και 
“Hepatitis data set” από την αποθήκη εκμάθησης μηχανών “UCI”. Τα εργαλεία 
καθοδηγούμενης εκμάθησης που εμείς επιλέξαμε να εργαστούμε είναι το Weka, το C-
tree και η DB2.  

Στόχος της ακολουθούμενης διαδικασίας ήταν να πάρουμε στα αποτελέσματα το 
ποσοστό της σωστής κατηγοριοποίησης, τη μήτρα σύγχυσης, το δέντρο 
κατηγοριοποίησης, τους κανόνες συσχετίσεως και να υπολογίσουμε τη σημαντικότητα 
των χαρακτηριστικών. Η μελέτη ξεκίνησε από την περιγραφή των δεδομένων και την 
στατιστική τους επεξεργασία. Στη συνέχεια εφαρμόσαμε στο κάθε εργαλείο τα δεδομένα 
ώστε να πάρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ολοκληρώνοντας, συγκρίναμε τα 
αποτελέσματα του κάθε πακέτου δεδομένων και καταλήξαμε σε  ορισμένα 
συμπεράσματα.   

Το πακέτο “Car data set” χαρακτηρίζεται από πολλά στιγμιότυπα και λίγα 
χαρακτηριστικά. Οι τιμές των χαρακτηριστικών είναι κατηγορικές, επομένως δεν 
χρειάζεται στο στάδιο τη προεπεξεργασίας να γίνουν αλλαγές που θα επιφέρουν μείωση 
στην ακρίβεια του αποτελέσματος. Αποτέλεσμα είναι και τα τρία εργαλεία να 
επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις. 

Μελετώντας το πακέτο “Glass data set” παρατηρήσαμε πως αποτελείται από 
χαρακτηριστικά οι τιμές των οποίων είναι αριθμητικές. Οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι για την 
κατασκευή του δέντρου κατηγοριοποίησης των εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε είναι 
συγκεκριμένοι και δουλεύουν σωστά υπό προϋποθέσεις. Όσον αναφορά τους 
αλγορίθμους των εργαλείων Weka και DB2, μια προϋπόθεση είναι οι τιμές των 
χαρακτηριστικών να είναι κατηγορικές. Για το λόγο αυτό έπρεπε να μετατρέψουμε τις 
τιμές από αριθμητικές σε κατηγορικές. Αυτό το πετύχαμε με την τεχνική της 
συσταδοποίησης. Στη συσταδοποίηση βρίσκει ο αλγόριθμος k κέντρα συστάδων και 
ομαδοποιεί τις τιμές στην αντίστοιχη συστάδα. Τα  κέντρα των συστάδων αποτελούν της 
νέες κατηγορίες. Επομένως, είναι λογικό σε αυτή την περίπτωση να χάνουμε κάτι σε 
ακρίβεια. Το αποτέλεσμα επαληθεύτηκε από το εργαλείο C-tree, που είναι το μόνο από 
τα τρία που μπορεί να κατηγοριοποιήσει αριθμητικά δεδομένα, και πέτυχε το καλύτερο 
ποσοστό σωστής κατηγοριοποίησης. Τα άλλα δύο εργαλεία πέτυχαν το ίδιο 
αποτέλεσμα. 

Περνώντας στο πακέτο “Hepatitis data set” διακρίναμε πως υπήρχαν τιμές 
χαρακτηριστικών οι οποίες αγνοούνταν. Ακόμη, υπήρχαν χαρακτηριστικά με 
κατηγορικές τιμές και χαρακτηριστικά με αριθμητικές τιμές. Επίσης, έπρεπε να γίνει 
συσταδοποίηση των αριθμητικών τιμών ώστε, να έχουμε δέντρο κατηγοριοποίησης. Το 
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καλύτερο αποτέλεσμα το έδωσε το εργαλείο C-tree ενώ, τα άλλα δύο κυμάνθηκαν στο 
ίδιο ποσοστό. 

Από τα τρία εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε το C-tree δεν χρειάζεται εγκατάσταση 
ενώ, η DB2 είναι η πιο απαιτητική στην εγκατάσταση από τα άλλα δύο. Τα τρία εργαλεία 
αυτά διαφέρουν πλήρως στο περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη. Πιο απλοϊκό στη 
χρήση είναι το C-tree. Αντίθετα, η DB2 απαιτεί προηγμένους χρήστες. Να επισημάνουμε 
πως το κάθε εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε έχει τους δικούς του περιορισμούς και τις 
δικές του δυνατότητες. Τα τρία εργαλεία αυτά διαφέρουν ακόμη και στον τρόπο 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Το Weka επιστρέφει σαφή και πλήρη 
αποτελέσματα. Το C-tree είναι αρκετά λιτό ενώ, η DB2 είναι πολύ γραφική. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για το κάθε πακέτο ανά εργαλείο, είδαμε πως για 
το πρώτο πακέτο δεδομένων τα αποτελέσματα ήταν της ίδιας ακριβείας στο κάθε 
εργαλείο. Όσον αναφορά τα άλλα δύο πακέτα το εργαλείο Weka και η DB2 έδιναν την 
ίδια ακρίβεια ενώ, το C-tree επέστρεφε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων. 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως την μέγιστη ακρίβεια για οποιοδήποτε 
πακέτο τη δίνει το εργαλείο C-tree.   

Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι πολύ αξιόπιστα, οι αλγόριθμοι όμως 
που χρησιμοποιούν είναι διαφορετικοί. Το αποτέλεσμα των εργαλείων εξαρτάται από τα 
δεδομένα και όχι από το εργαλείο καθοδηγούμενης εκμάθησης που χρησιμοποιείται. 
Επομένως, λόγω των περιορισμών που συνιστά η εφαρμογή του κάθε αλγορίθμου στο 
αντίστοιχο πακέτο, το αποτέλεσμα κάποιες φορές είναι διαφορετικό. Δεδομένου ότι το 
C-tree έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα, για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί εγκυρότερο 
εργαλείο από τα άλλα. Ακόμη είδαμε ότι η ακρίβεια που δίνουν τα τρία εργαλεία είναι 
υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, τα εργαλεία Weka και DB2 δίνουν μεγαλύτερο εύρος 
διακύμανσης της ακρίβειας των αποτελεσμάτων συγκριτικά με το C-tree.  

Εκτός από την κατηγοριοποίηση, η οποία όταν είναι επιτυχής μπορεί το μοντέλο 
αυτό να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη, πολύ σημαντική αξία έχουν οι κανόνες 
συσχετίσεως. Πολλές φορές στις αποθήκες δεδομένων υπάρχει πληροφορία η οποία 
δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με τα απλά ερωτήματα της SQL. Οι κανόνες συσχετίσεως 
εκφράζουν αυτή τη σχέση μεταξύ των δεδομένων. Οι κανόνες αυτοί αποτελούνται από 
δύο μέρη, τον κανόνα σώματος που είναι οι προϋποθέσεις και τον κανόνα κεφαλής που 
είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί σε ένα σύνολο κανόνων ένα χαρακτηριστικό να συμμετέχει 
σε ένα κανόνα ως προϋπόθεση και σε έναν άλλο κανόνα ως αποτέλεσμα. Η σχέση που 
εκφράζει ένας κανόνας μπορεί να είναι μεταξύ χαρακτηριστικών εισόδου ή 
χαρακτηριστικών εισόδου με χαρακτηριστικό εξόδου. Η αξία και η σημαντικότητα των 
κανόνων αυτών μετριέται με δείκτες. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι ο δείκτης 
εμπιστοσύνης, ο δείκτης υποστήριξης, ο δείκτης κάλυψης και ο δείκτης ανύψωσης. 

Κάθε εργαλείο εξάγει τους κανόνες συσχετίσεως με διαφορετικό τρόπο. Το 
εργαλείο Weka επιστρέφει μόνο τους δέκα (10) καλύτερους κανόνες. Το εργαλείο C-tree 
εξάγει μόνο κανόνες όπου το δεύτερο μέρος του κανόνα αποτελείται από το 
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χαρακτηριστικό εξόδου. Το τρίτο εργαλείο, η DB2, βρίσκει κανόνες όπου το πρώτο 
μέρος των προϋποθέσεων συνδυάζει μέχρι δύο χαρακτηριστικά. 

Τα εργαλεία που μελετήσαμε έκτος από την παραπάνω γνώση για τα σύνολα των 
δεδομένων, αξιολογούσαν και τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών εισόδου. Η 
πληροφορία της σειρά κατάταξης των χαρακτηριστικών ως προς την επιρροή που 
έχουν στην τιμή του χαρακτηριστικού εξόδου είναι ουσιαστική. Σε σύνολα δεδομένων 
όπου υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά εισόδου πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτά που 
πραγματικά επηρεάζουν το αποτέλεσμα, ώστε να πετύχουμε καλύτερη 
κατηγοριοποίηση. 
        Κλείνοντας να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά πως, η παρούσα μελέτη έγινε για 
να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των τριών εργαλείων 
καθοδηγούμενης εκμάθησης, Weka, C-tree και DB2. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, 
τα αποτελέσματα των τριών λογισμικών για τις βάσεις δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν, αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ τους.  
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Παράρτημα  

 

Πίνακας Ακρωνύμιων: 

C-tree  Classification Tree (in excel) 
DB2  Database 
SQL  Structured Query Language 
Weka  Waikato Environment for Knowledge Analysis 
 

 


