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Περίληψη 

 

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσουμε πως μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα μοντέλο γνώσης, με την βοήθεια εργαλείων εξόρυξης δεδομένων. Η 

διαδικασία που ακολουθείται ξεκινά με την προσέγγιση βασικών εννοιών της διαχείρισης 

της γνώσης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων.  

Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένας επιστημονικός χώρος που χρησιμοποιεί πληθώρα 

εργαλείων ανάλυσης  δεδομένων για να ανακαλύψει πρότυπα και σχέσεις σε δεδομένα που 

θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν έγκυρες προβλέψεις ή για τη λήψη 

αποφάσεων.  

Για την δημιουργία του εξειδικευμένου μοντέλου γνώσης θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό 

WEKA και θα δοκιμαστούν τέσσερεις διαφορετικές τεχνικές σε σύνολα δεδομένων από το 

UC Irvine Machine Learning Repository (archive.ics.uci.edu/ml/). 

Οι αλγόριθμοι κατάταξης που θα αναλυθούν και θα  δοκιμαστούν είναι οι εξής: Νευρωνικά 

δίκτυα (Μultilayer Perceptron),  Δέντρα αποφάσεων (J48), SMO, Κ πλησιέστεροι γείτονες 

(IBK). 

Συνοπτικά, χρησιμοποιούνται σύνολα δεδομένων διαφορετικής φύσης: για  

κατηγοριοποίηση είδους φυτού, ποιότητας κρασιού, κατηγοριοποίησης ποιότητας 

αυτοκινήτου. 

Γίνεται ανάλυση της απόδοσης της κάθε τεχνικής ανά σύνολο δεδομένων (data set) και 

παρουσιάζονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά διαγράμματα με την απόδοση των 

αλγορίθμων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη δεδομένων, μηχανική εκμάθηση, Weka  
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Abstract 

 

The goal of this thesis is to examine how a knowledge model can be created, using data 

mining tools. The process followed in this thesis starts be defining basic terms about 

knowledge management and  information systems. 

Data mining is a  research field that uses a plethora of data analysis tools for discovering 

patterns and relations in data. These patterns may be uses for decision making and 

forecasting. 

For creating a specialized knowledge model we will use WEKA, a software for data analysis 

and classification and we will use four different techniques in data sets available at UC Irvine 

Machine Learning Repository (archive.ics.uci.edu/ml/). 

The classification algorithms that will be  analyzed and used are the following: neural 

networks (Μultilayer Perceptron),  Decision Trees (J48), SMO, Κ nearest neighbors (IBK). 

We will use data sets of different nature: classification of a plant, wine quality classification 

and car quality classification.  

We will analyze the effectiveness of each technique per data set and we will present 

detailed and aggregated diagrams depicting algorithm efficiency. 

 

Keywords: Data mining, machine learning, WEKA 
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1. Εισαγωγή 

 

Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την συλλογή και αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων 

δεδομένων. Η εύρεση πρότυπων (patterns), τάσεων και ανωμαλιών σε αυτές τις βάσεις 

δεδομένων, και η σύνοψη των δεδομένων σε απλά ποσοτικά μοντέλα, είναι μία από τις 

μεγάλες προκλήσεις. Συνοπτικά, η μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση, είναι ο στόχος 

του επιστημονικού πεδίου που ονομάζεται Εξόρυξη Δεδομένων. 

Έχει υπάρξει εντυπωσιακή πρόοδος στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων και τη μηχανική 

εκμάθηση. Η σύνθεση των στατιστικών, η μηχανική εκμάθηση, η θεωρία της πληροφορίας, 

και  η πληροφορικής έχει δημιουργήσει ένα επιστημονικό τομέα, με μια ισχυρή μαθηματική 

βάση, και με πολύ ισχυρά εργαλεία. 

Η Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining) [1] είναι η διαδικασία εξαγωγής πληροφορίας η οποία 

δεν είναι προφανής και αυτονόητη  από βάσεις δεδομένων με τεράστιο όγκο δεδομένων με 

τη χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ή κατηγοριοποίησης. Η εξόρυξη δεδομένων 

στηρίζεται στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: στην τεχνητή νοημοσύνη και την 

μηχανική εκμάθηση, στη στατιστική και στα συστήματα βάσεων δεδομένων. Στόχος είναι η 

εξαγόμενη πληροφορία, ή οι τάσεις / πρότυπα (patterns) που εξάγονται από τα δεδομένα  

να  είναι κατανοητά και να μπορούν να οδηγήσουν σε λήψη αποφάσεων[2]. 

Θα μπορούσε κανείς να σημειώσει ότι ο πραγματικός στόχος μιας διαδικασίας εξόρυξης 

δεδομένων είναι αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση και ανάλυση τεράστιων όγκων 

δεδομένων. Από τη διαδικασία αυτή μπορεί να προκύψει συσταδοποίηση (aggregation) των 

δεδομένων δηλαδή δημιουργία ομάδων με ένα η περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, 

ασυνήθιστες εγγραφές (outliers), δηλαδή εγγραφές που είναι πολύ "μακριά" από τον μέσο 

όρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανίχνευση ανωμαλιών (anomaly detection) και 

εξαρτήσεις/συσχετίσεις ανάμεσα σε χαρακτηριστικά των εγγραφών [3]. 

 Τα πρότυπα που προκύπτουν από μια διαδικασία εξόρυξης δεδομένων μπορούν στη 

συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση ή για μηχανική εκμάθηση, μια 

διαδικασία δηλαδή δημιουργίας ενός ταξινομητή (classifier). Εξάλλου, αν και η συλλογή και 

προετοιμασία των δεδομένων δεν αποτελούν τυπικά μέρος της εξόρυξης δεδομένων, 
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επειδή έχουν μεγάλο αντίκτυπο το τελικό αποτέλεσμα, αποτελούν μέρος της 

συγκεκριμένου ερευνητικού τομέα. 

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες διαδικασιών  περιλαμβάνονται στην εξόρυξη δεδομένων [3]: 

• Ανίχνευση ανωμαλιών (Anomaly detection): H διαδικασία κατά την οποία 

προσδιορίζονται ασυνήθιστες τιμές στα δεδομένα (Outliers). Οι τιμές αυτές 

συνήθως απορρίπτονται από τα δεδομένα. 

• Κανόνες συσχέτισης (Μοντέλο αλληλεξάρτησης): Η διαδικασία κατά την οποία 

αναζητούνται σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Παράδειγμα συσχετίσεων είναι ποια 

προϊόντα αγοράζονται συνήθως μαζί σε ένα κατάστημα. 

• Συσταδοποίηση: είναι η διαδικασία από την οποία προκύπτουν  ομάδες και δομές 

στα δεδομένα, με "παρόμοια" ή κοινά χαρακτηριστικά. 

• Κατηγοριοποίηση: η διαδικασία κατά την οποία μια εγγραφή στα δεδομένα 

κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία.  

• Παλινδρόμηση (στατιστική): Εύρεση μιας συνάρτησης που μοντελοποιεί τα 

δεδομένα με το λιγότερο λάθος. 

 

1.1. Στόχος της εργασίας  

 

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσουμε πως μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα μοντέλο γνώσης, με την βοήθεια εργαλείων εξόρυξης δεδομένων. Η 

διαδικασία που ακολουθείται ξεκινά με την προσέγγιση βασικών εννοιών της διαχείρισης 

της γνώσης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων.  

Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένας επιστημονικός χώρος που χρησιμοποιεί πληθώρα 

εργαλείων ανάλυσης  δεδομένων για να ανακαλύψει πρότυπα και σχέσεις σε δεδομένα που 

θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν έγκυρες προβλέψεις. Τελικός στόχος της 

εξόρυξης γνώσης είναι να προσδιοριστούν τα πρότυπα και να γίνουν κατανοητά, έτσι ώστε 

να μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και μη ειδικούς στην εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων  

και τη λήψη αποφάσεων.  
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1.2. Συνεισφορά 

 

Η συνεισφορά της εργασίας αυτής έγκειται στην εύρεση κατάλληλων τεχνικών εξόρυξης 

δεδομένων για διαφορετικά σύνολα δεδομένων και η σύγκριση αυτών. Για το λόγο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί το λογισμικό, WEKA [4]. Το λογισμικό αυτό είναι ανοιχτού κώδικα  και είναι 

ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιούμενο στο χώρο της εξόρυξης δεδομένων. Στα 

πλαίσια αυτής της διπλωματικής θα δοκιμαστούν αρκετές τεχνικές σε σύνολα δεδομένων 

από το UC Irvine Machine Learning Repository (archive.ics.uci.edu/ml/) και θα ελεγχθούν ως 

προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παρέχουν. Θα γίνει ανάλυση της απόδοσης της 

κάθε τεχνικής ανά σύνολο δεδομένων (data set). 

 

1.3. Διάρθρωση της μελέτης 

Το υπόλοιπο τμήμα της εργασίας έχει την ακόλουθη δομή: Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται μερικοί χαρακτηριστικοί αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό Weka που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

των αλγορίθμων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα από την 

αξιολόγηση, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με τα συμπεράσματα. 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τέσσερις αλγόριθμοι κατάταξης οι οποίοι θα 

δοκιμαστούν στη συνέχεια για την κατηγοριοποίηση δεδομένων. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι 

οι εξής: 

• Νευρωνικά δίκτυα (Μultilayer Perceptron), 

•  Δέντρα αποφάσεων (J48), 

•  Αλγόριθμος διαδοχικής ελάχιστης βελτιστοποίησης (SMO),  

• Κ πλησιέστεροι γείτονες (IBK). 

 

2.1. Δέντρα Απόφασης 

 

Η προσέγγιση του δένδρου απόφασης είναι πολύ χρήσιμη στα προβλήματα 

κατηγοριοποίησης. Με αυτή την τεχνική, κατασκευάζεται ένα δένδρο για να 

μοντελοποιήσει τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης. Μόλις χτιστεί ένα δένδρο, 

εφαρμόζεται σε κάθε μια πλειάδα στη βάση δεδομένων και καταλήγει σε μια 

κατηγοριοποίηση για κάθε πλειάδα. Υπάρχουν δύο βασικά βήματα στην τεχνική αυτή: η 

κατασκευή του δένδρου και η εφαρμογή του στη βάση δεδομένων. Το Weka προσφέρει μια 

πλειάδα αλγορίθμων που χρησιμοποιούν δέντρα απόφασης. Στην εργασία αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ο ταξινομητής J48 [5][6][7][8]. 

Η προσέγγιση των αποφάσεων για την κατηγοριοποίηση βασίζεται στη διαίρεση του χώρου 

αναζήτησης σε ορθογώνιες περιοχές. Μια πλειάδα κατηγοριοποιείται με βάση την περιοχή 

μέσα στην οποία ανήκει.  

Ένας ορισμός για ένα δένδρο απόφασης που χρησιμοποιείται στην κατηγοριοποίηση, είναι 

ο ακόλουθος: 

Ορισμός: Έστω μια βάση δεδομένων D = {t1, ... ,tn}, με το σχήμα της βάσης δεδομένων να 

περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά {Αι, ... , Ah}. Επίσης, δίνεται ένα σύνολο κατηγοριών C 

= {C1, ... , Cm}. Ένα δένδρο απόφασης ή δένδρο κατηγοριοποίησης είναι ένα δένδρο που 



14 

 

συσχετίζεται με τη D και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  

 

• Κάθε εσωτερικός κόμβος παίρνει το όνομά του από ένα χαρακτηριστικό Αi. 

• Κάθε τόξο παίρνει το όνομα του από ένα κατηγόρημα το οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί στο χαρακτηριστικό που συνδέεται με τον πατέρα - κόμβο.  

• Κάθε φύλλο έχει ως όνομα μια κατηγορία Ci. 

 

Η λύση του προβλήματος κατηγοριοποίησης, με τη χρήση δένδρων αποφάσεων είναι μια 

διαδικασία δύο βημάτων:  

• Επαγωγή δένδρου απόφασης: Η κατασκευή ενός δένδρου απόφασης 

χρησιμοποιώντας δεδομένα εκπαίδευσης.  

• Για κάθε ti που ανήκει στο D, εφαρμογή του δένδρου απόφασης για τον 

προσδιορισμό της κατηγορίας του. 
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Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση των δένδρων απόφασης για την 

κατηγοριοποίηση. Τα δένδρα απόφασης είναι εύκολα στη χρήση και αποτελεσματικά. 

Μπορούν να δημιουργηθούν κανόνες οι οποίοι μπορούν εύκολα να κατανοηθούν και να 

ερμηνευθούν. Επιπλέον, αποδίδουν καλά για μεγάλες βάσεις δεδομένων επειδή το μέγεθος 

του δένδρου είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος της βάσης δεδομένων.  

Κάθε πλειάδα της βάσης πρέπει να φιλτραριστεί μέσα από το δένδρο. Η διαδικασία αυτή 

παίρνει χρόνο ανάλογο με το ύψος του δένδρου, το οποίο είναι συγκεκριμένο. Επίσης, 

μπορούμε να κατασκευάσουμε δένδρα για δεδομένα με πολλά χαρακτηριστικά. 

Στον αντίποδα, υπάρχουν και μειονεκτήματα για τους αλγορίθμους των δένδρων 

απόφασης. Κατά πρώτον, δεν μπορούν να χειριστούν εύκολα συνεχή δεδομένα και για το 

λόγο αυτό πρέπει να χωρίσουμε τα πεδία αυτών των χαρακτηριστικών σε διαστήματα. 

Επίσης, γίνεται η προσέγγιση, χωρίς να είναι πάντα αποτελεσματική, ότι ο χώρος του 

πεδίου διαιρείται σε ορθογώνιες περιοχές.  

Επιπλέον, ο χειρισμός των ελλιπών δεδομένων είναι δύσκολος γιατί δεν μπορούν να 

βρεθούν οι σωστές διακλαδώσεις του δένδρου για να ακολουθηθούν. Επειδή το δένδρο 

απόφασης δημιουργείται βάσει των δεδομένων εκπαίδευσης, μπορεί να εμφανιστεί 

υπερπροσαρμογή. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με τη διαδικασία περικοπής του 

δένδρου. Τέλος, οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών της βάσης δεδομένων 

δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου. 

Τα χαρακτηριστικά από το σχήμα της βάσης δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν για να 

ονοματίσουν τους κόμβους του δένδρου και γύρω από τα οποία θα λάβουν χώρα οι 

διαιρέσεις, ονομάζονται χαρακτηριστικά διαμέρησης (splitting attributes). Τα 

κατηγορήματα που χρησιμοποιούνται για να ονοματίσουν τα τόξα του δένδρου, 

ονομάζονται κατηγορήματα διαμέρησης (splitting predicates). 

Τα ζητήματα που ακολουθούν αντιμετωπίζονται από τους περισσότερους αλγορίθμους 

κατασκευής δένδρων: 

 

• Επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης: Το ποια χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά διάσπασης επηρεάζει την απόδοση του 
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δένδρου απόφασης, αφού μερικά χαρακτηριστικά είναι καλύτερα από τα άλλα. Η 

επιλογή του χαρακτηριστικού περιλαμβάνει όχι μόνο την εξέταση των δεδομένων 

του συνόλου εκπαίδευσης, αλλά και την εμπεριστατωμένη άποψη των ειδικών στο 

συγκεκριμένο τομέα.  

• Διάταξη των χαρακτηριστικών διάσπασης: Η σειρά με την οποία επιλέγονται τα 

χαρακτηριστικά διάσπασης είναι επίσης σημαντική. Σε περίπτωση όπου κάποιο 

χαρακτηριστικό εξετάζεται δύο (ή περισσότερες) φορές, απαιτούνται επιπλέον 

συγκρίσεις,  

• Διασπάσεις: Ο αριθμός των διασπάσεων που παίρνουμε σχετίζεται με τη διάταξη 

των χαρακτηριστικών. Σε μερικά χαρακτηριστικά, το πεδίο είναι μικρό, έτσι ο 

αριθμός των διασπάσεων είναι μικρός. Ωστόσο, αν το πεδίο είναι συνεχές ή έχει 

μεγάλο πλήθος διαφορετικών τιμών, ο αριθμός των διασπάσεων δεν είναι εύκολο 

να καθοριστεί.  

• Δομή του δένδρου: Για να βελτιώσουμε την απόδοση του δένδρου στην 

κατηγοριοποίηση, είναι επιθυμητό ένα ισοζυγισμένο δένδρο (δηλ. δένδρο που έχει 

το ίδιο βάθος για οποιοδήποτε μονοπάτι από τη ρίζα προς τα φύλλα) με τα 

λιγότερα δυνατά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ίσως να χρειάζονται πιο 

πολύπλοκες συγκρίσεις με πολλαπλές διακλαδώσεις. Μερικοί αλγόριθμοι 

κατασκευάζουν μόνο δυαδικά δένδρα.  

• Κριτήρια τερματισμού: Όπως είναι φυσικό, η κατασκευή του δένδρου τερματίζει 

όταν τα δεδομένα εκπαίδευσης κατηγοριοποιούνται τέλεια. Ίσως όμως να 

υπάρξουν περιπτώσεις, όπου αν σταματήσουμε νωρίτερα, να πετύχουμε καλύτερη 

απόδοση του δένδρου. Κάτι τέτοιο αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ ακρίβειας στην 

κατηγοριοποίηση και απόδοσης. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να σταματήσουμε την 

ανάπτυξη του δένδρου ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα υπερπροσαρμογής. Είναι 

επίσης κατανοητό ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερα επίπεδα από 

ότι χρειάζεται, εάν είναι γνωστό ότι υπάρχουν κατανομές δεδομένων οι οποίες δεν 

αναπαρίστανται στα δεδομένα εκπαίδευσης.  

• Δεδομένα εκπαίδευσης: Η δομή του δένδρου απόφασης εξαρτάται από τα 

δεδομένα εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται. Αν το σύνολο αυτό είναι πολύ 

μικρό, τότε ίσως το δένδρο να μην είναι αρκετά συγκεκριμένο ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πιο γενικά δεδομένα και αντιθέτως, αν το σύνολο εκπαίδευσης είναι 
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πολύ μεγάλο, τότε ίσως εμφανιστούν φαινόμενα υπερπροσαρμογής.  

• Κλάδεμα: Αφού κατασκευαστεί ένα δένδρο, είναι πιθανό να χρειάζονται κάποιες 

τροποποιήσεις σε αυτό, ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή του. Κατά τη φάση του 

κλαδέματος (pruning), αφαιρούνται κάποιες περιττές συγκρίσεις ή διαγράφονται 

κάποια υποδένδρα, με στόχο την επίτευξη καλύτερης απόδοσης. Σε περίπτωση 

υπερπροσαρμογής, θα πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς χαμηλότερου επιπέδου 

υποδένδρα. Το κλάδεμα μπορεί να εκτελεστεί είτε μετά την κατασκευή του 

δένδρου είτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του, αποτρέποντας έτσι το δένδρο να 

γίνει πολύ μεγάλο.  

 

Ένα δένδρο, με μεγάλο ύψος, συνεπάγεται ότι θα έχει μια ελαφρώς χειρότερη 

συμπεριφορά από ότι ένα ισοζυγισμένο όταν χρησιμοποιείται για κατηγοριοποίηση. 

Παρόλα αυτά, οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν τον χρόνο που απαιτείται για την 

κατηγοριοποίηση, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικοί για την απόδοση της κατηγοριοποίησης 

(εκτός αν πρόκειται για μεγάλες βάσεις δεδομένων). Στην περίπτωση των μεγάλων βάσεων 

δεδομένων, είναι επιθυμητή η χρήση ενός ισοζυγισμένου και ρηχού (μικρού ύψους) 

δένδρου. 

Η πολυπλοκότητα σε χρόνο και χώρο των αλγορίθμων δένδρων απόφασης εξαρτάται από 

το μέγεθος των δεδομένων εκπαίδευσης q, τον αριθμό των χαρακτηριστικών h, και το 

σχήμα του δένδρου. Καθώς το δένδρο κατασκευάζεται για κάθε ένα από αυτούς τους 

κόμβους, κάθε χαρακτηριστικό θα εξεταστεί για να καθοριστεί αν είναι το καλύτερο.  

Ο ταξινομητής J48 ακολουθεί την εξής απλό αλγόριθμο: Για να χαρακτηριστεί ένα νέο 

στοιχείο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε ένα δέντρο απόφασης με βάση τις τιμές των 

χαρακτηριστικών των διαθέσιμων δεδομένων κατάρτισης. Έτσι, κάθε φορά που συναντά ο 

αλγόριθμος ένα σύνολο από στοιχεία (σύνολο εκπαίδευσης) προσδιορίζει το 

χαρακτηριστικό (attribute) που διακρίνει τις διάφορες περιπτώσεις πιο ξεκάθαρα. 

 

 Αυτό το χαρακτηριστικό έχει το υψηλότερο κέρδος πληροφορίας (information gain). Τώρα, 

μεταξύ των πιθανών τιμών για αυτό το χαρακτηριστικό, αν υπάρχει τιμή για την οποία δεν 

υπάρχει καμία ασάφεια, δηλαδή, για το οποίο τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία 
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που προσδιορίζεται από αυτό το χαρακτηριστικό, έχουν την ίδια τιμή για τη μεταβλητή-

στόχο (target variable), τότε ο αλγόριθμος τερματίζει το εν λόγω κλαδί και  ορίζει σε αυτό τη 

τιμή στόχο που έχει λάβει. 

Αφού κατασκευαστεί το δέντρο αποφάσεων, ακολουθείται η σειρά επιλογής 

χαρακτηριστικών που έχουμε συγκεντρώσει για το δέντρο. Ελέγχοντας όλα τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά και τις τιμές τους με εκείνες που παρατηρούνται στο δέντρο απόφασης, 

μπορεί κανείς να εκχωρήσει κάποιο στιγμιότυπο σε μια κατάσταση. 

  

 

 

2.2. Νευρωνικά δίκτυα 

 

Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι ένας παράλληλος κατανεμημένος επεξεργαστής που έχει 

κατασκευαστεί από απλές μονάδες επεξεργασίας, και αποθηκεύει εμπειρική γνώση για να 

την κάνει διαθέσιμη για χρήση. Στο Weka ο ταξινομητής που χρησιμοποιεί νευρωνικό 

δίκτυο ονομάζεται “MultilayerPerceptron” [9][10][11].  Η λειτουργία του μοιάζει με αυτή 

του εγκεφάλου από δύο απόψεις:  

 

1. Η γνώση αποκτάται από το νευρωνικό δίκτυο μέσα από μια διαδικασία εκμάθησης  

2. Δυνάμεις σύνδεσης μεταξύ νευρώνων, γνωστές και ως συναπτικά βάρη, 

χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν τη γνώση που αποκτάται.  

 

Η διεργασία που χρησιμοποιείται για να εκτελέσει τη διαδικασία εκμάθησης ονομάζεται 

«αλγόριθμος εκμάθησης», η λειτουργία του οποίου είναι να τροποποιεί τα συναπτικά βάρη 

του νευρωνικού με ένα μεθοδικό τρόπο για να επιτευχθεί ο επιθυμητός σχεδιαστικός 

στόχος. 

 Το νευρωνικό δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας κατευθυνόμενος γράφος με 

κόμβους εισόδου, κόμβους εξόδου και εσωτερικούς (κρυμμένους) κόμβους καθώς και 
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τόξα μεταξύ αυτών. Οι κόμβοι είναι σαν ανεξάρτητοι νευρώνες ενώ τα τόξα είναι οι 

σύνδεσμοί τους. Κάθε ένας κόμβος (στοιχείο επεξεργασίας) λειτουργεί ανεξάρτητα από 

τους άλλους και χρησιμοποιεί μόνο τοπικά δεδομένα (είσοδο και έξοδο στον κόμβο) 

που καθοδηγούν την επεξεργασία του. Αυτή η ιδιότητα διευκολύνει τη χρήση των 

νευρωνικών δικτύων σε ένα κατανεμημένο ή/και παράλληλο περιβάλλον.  

 

Με βάση αυτή τη θεώρηση, ένας απλουστευμένος ορισμός του νευρωνικού δικτύου είναι:  

Ορισμός: Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος F=<V,A> με κορυφές 

V={1,2, ... ,ν} και τόξα A={<i,j> ,  1 ≤ i, j ≤ n}, με τους παρακάτω περιορισμούς:  

• Το V χωρίζεται σε ένα σύνολο από κόμβους εισόδου Vi, κρυμμένους κόμβους Vh και 

κόμβους εξόδου Vo.  

• Οι κορυφές χωρίζονται σε στρώματα {1,2, ... ,k} με τους κόμβους εισόδου στο 

στρώμα 1, τους κρυμμένους κόμβους στα στρώματα 2, ... ,k-1 (κρυμμένα στρώματα) 

και τους κόμβους εξόδους στο στρώμα k.  

• Κάθε τόξο <i,j> πρέπει να έχει τον κόμβο ί στο στρώμα h-1 και τον κόμβο j στο 

στρώμα h.  

• Το τόξο <i,J> έχει σαν ετικέτα (βάρος) την αριθμητική τιμή Wij.  

• Ο κόμβος ί έχει για ετικέτα τη συνάρτηση fi. 

 

Ο παραπάνω ορισμός δίνει μια απλουστευμένη όψη των νευρωνικών δικτύων. Πιο 

πολύπλοκοι τύποι περιλαμβάνουν νευρωνικά δίκτυα με τόξα μεταξύ δύο οποιωνδήποτε 

κόμβων οποιουδήποτε στρώματος.  

Ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο που αποτελείται από τρία 

μέρη:  

• Τον γράφο, ο οποίος ορίζει τη δομή δεδομένων του νευρωνικού δικτύου.  

• Τον αλγόριθμο εκμάθησης, που δείχνει με ποιον τρόπο γίνεται η εκμάθηση.  

• Τις τεχνικές ανάκλησης, που καθορίζουν πώς η πληροφορία παρέχεται μέσω του 

δικτύου.  

Για να εκτελέσουμε τη λειτουργία της εξόρυξης γνώσης, μια εγγραφή δίνεται στην είσοδο, 

μέσω των κόμβων εισόδου και ο κόμβος εξόδου καθορίζει ποια είναι η πρόβλεψη. Αντίθετα 

με τα δένδρα απόφασης, το οποία έχουν μόνο έναν κόμβο εισόδου (ρίζα), το νευρωνικό 
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δίκτυο έχει έναν κόμβο εισόδου για κάθε τιμή χαρακτηριστικού που θα εξεταστεί για να 

επιλυθεί το πρόβλημα. Αφού επεξεργαστούμε μια εγγραφή, το δίκτυο μπορεί να αλλάξει 

για να βελτιώσει τη μελλοντική απόδοσή του. Εκτός από την επίλυση δύσκολων 

προβλημάτων, τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να «μάθουν» από προηγούμενες εφαρμογές. 

Έτσι, αν έχει δοθεί μια ανεπαρκής λύση στο πρόβλημα, το δίκτυο τροποποιείται για να 

παράγει μια καλύτερη λύση την επόμενη φορά.  

Όλα τα τόξα έχουν ονόματα από βάρη, όπου Wij είναι το βάρος μεταξύ των κόμβων ί και j. 

Όταν το Wij είναι μεγάλο, τότε η συνεισφορά του σήματος από τον κόμβο ί είναι μεγάλη και 

το αντίθετο. Κάθε κόμβος έχει το όνομα μιας συνάρτησης (συνάρτηση ενεργοποίησης), η 

οποία δείχνει τη λειτουργία του κόμβου στα δεδομένα που έρχονται μέσα από αυτόν. Οι 

συναρτήσεις του στρώματος εισόδου απλά παίρνουν τις αντίστοιχες τιμές των 

χαρακτηριστικών και τις αναπαράγουν στις εξόδους τους. Οι συναρτήσεις των άλλων 

στρωμάτων επιτελούν πιο πολύπλοκες λειτουργίες. Η έξοδος κάθε κόμβου μεταδίδεται σε 

όλα τα τόξα εξόδου του κόμβου. 

Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν: 

• Χαρακτηριστικά (αριθμός κόμβων εισόδου): αυτό είναι το ίδιο ζήτημα όπως ο 

καθορισμός των χαρακτηριστικών διάσπασης στα δένδρα απόφασης.  

• Αριθμός κρυμμένων στρωμάτων: Στην απλούστερη περίπτωση υπάρχει μόνο ένα 

κρυμμένο στρώμα. 

• Αριθμός κρυμμένων κόμβων: Έχουν γίνει πολλές μελέτες που προσπαθούν να 

απαντήσουν σε αυτό το δύσκολο ζήτημα. Ο αριθμός των κρυμμένων κόμβων 

εξαρτάται από τη δομή του νευρωνικού δικτύου, τους τύπους των συναρτήσεων 

ενεργοποίησης, τον αλγόριθμο εκπαίδευσης και το πρόβλημα που λύνεται. Αν 

χρησιμοποιηθούν πολλοί λίγοι κρυμμένοι κόμβοι, η συνάρτηση ίσως και να μη 

μαθευτεί (υποπροσαρμογή). Αντίθετα, αν χρησιμοποιηθούν πολλοί κόμβοι, τότε 

μπορεί να παρουσιαστεί υπερπροσαρμογή. Συχνά δίνονται εμπειρικοί κανόνες οι 

οποίοι βασίζονται στο μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης.  

• Δεδομένα εκπαίδευσης: όπως με τα δέντρα αποφάσεων, αν υπάρχουν πολλά 

δεδομένα εκπαίδευσης, τότε το νευρωνικό δίκτυο μπορεί να αντιμετωπίσει 

υπερπροσαρμογή, ενώ με λίγα δεδομένα μπορεί να μην είναι ικανό να 

κατηγοριοποιήσει με αρκετή ακρίβεια.  
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• Αριθμός εξόδων: αν και συνήθως υποτίθεται ότι ο αριθμός των κόμβων εξόδου 

είναι ο ίδιος με τον αριθμό των κατηγοριών, αυτό δε συμβαίνει πάντα στην πράξη. 

Για παράδειγμα, για δύο κατηγορίας θα μπορούσε να υπάρχει μόνο ένας κόμβος 

εξόδου με την τιμή του αποτελέσματος να δείχνει την πιθανότητα της αντίστοιχης 

κατηγορίας. Αφαιρώντας αυτή την τιμή από τη μονάδα, θα μπορούσαμε να 

πάρουμε την πιθανότητα για τη δεύτερη κατηγορία.  

• Διασυνδέσεις: Στην απλούστερη περίπτωση, κάθε κόμβος συνδέεται με όλους τους 

κόμβους του επόμενου επιπέδου.  

• Βάρη: Το βάρος ενός τόξου δείχνει το σχετικό βάρος μεταξύ των κόμβων που 

συνδέει. Τα αρχικά βάρη συνήθως υποθέτουμε ότι είναι μικροί, θετικοί αριθμοί και 

συνήθως εκχωρούνται τυχαία.  

• Συναρτήσεις ενεργοποίησης: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλοί διαφορετικοί 

τύποι συναρτήσεων, π.χ, σιγμοειδής, Gauss, κατωφλίου κλπ.  

• Τεχνική εκμάθησης: Η τεχνική που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των βαρών 

λέγεται τεχνική εκμάθησης. Η πιο κοινή προσέγγιση είναι κάποια μορφή 

οπισθοδιάδοσης (backpropagation). Η οπισθοδιάδοση είναι μια τεχνική εκμάθησης 

που προσαρμόζει τα βάρη με το να μεταδίδει τις αλλαγές στα βάρη προς τα πίσω, 

δηλαδή από τους κόμβους εξόδου στους κόμβους εισόδου. 

• Τερματισμός: Η εκμάθηση τερματίζει είτε όταν όλες οι πλειάδες του συνόλου 

εκπαίδευσης έχουν διαδοθεί μέσω του δικτύου, είτε χρησιμοποιώντας κάποιες 

ενδείξεις του χρόνου ή του ρυθμού εμφάνισης λαθών. 

 

Η τεχνική των νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα κατηγοριοποίησης προσφέρει 

ορισμένα πλεονεκτήματα:  

• Τα νευρωνικά δίκτυα είναι πιο ισχυρά από τα δένδρα απόφασης, εξαιτίας των 

βαρών  

• Τα νευρωνικά δίκτυα βελτιώνουν την απόδοσή τους με τη εκμάθηση. Αυτό 

μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά την εφαρμογή του συνόλου εκπαίδευσης  

• Η χρήση των νευρωνικών δικτύων μπορεί να παραλληλοποιηθεί για καλύτερη 

απόδοση.  

• Υπάρχει χαμηλό σφάλμα κι επομένως υψηλός βαθμός ακρίβειας, εφόσον έχει 

εφαρμοστεί το κατάλληλο σύνολο εκπαίδευσης,  
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• Τα νευρωνικά δίκτυα είναι περισσότερο εύρωστα από τα δένδρα απόφασης σε 

περιβάλλοντα όπου υπάρχει θόρυβος.  

 

Τα μειονεκτήματα χρήσης νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα κατηγοριοποίησης είναι:  

 

• Τα νευρωνικά δίκτυα είναι δύσκολα στην κατανόηση (σε σύγκριση με τα  

δένδρα απόφασης), ιδιαιτέρως από μη ειδικούς χρήστες  

• Η δημιουργία κανόνων από νευρωνικά δίκτυα δεν είναι εύκολη  

• Οι τιμές των χαρακτηριστικών εισόδου πρέπει να είναι αριθμητικές  

• Όπως και στα δένδρα αποφάσεων μπορεί να παρουσιαστεί υπερπροσαρμογή.  

• Η φάση της εκμάθησης μπορεί να αποτύχει να συγκλίνει.  

• Τα νευρωνικά δίκτυα μπορεί να είναι αρκετά ακριβά στη χρήση τους. 

 

 

 

 

2.3. Κ πλησιέστεροι γείτονες (Κ Nearest Neighbors-KNN) 

 

Η μέθοδος κατηγοριοποίησης των Κ πλησιέστερων γειτόνων στηρίζεται στη χρήση μέτρων 

βασισμένων στην απόσταση. Στο Weka, ο ταξινομητής αυτός είναι διαθέσιμος με το όνομα 

IBK [12][13][14]. Η τεχνική ΚΝΝ προϋποθέτει ότι το σύνολο εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει 

μόνο τα δεδομένα αλλά επίσης και την επιθυμητή κατηγοριοποίηση για κάθε στοιχείο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα εκπαίδευσης να αποτελούν το μοντέλο 

κατηγοριοποίησης.  

Όταν πρόκειται να γίνει μια κατηγοριοποίηση για ένα καινούργιο στοιχείο, πρέπει να 

καθοριστεί η απόστασή του από κάθε στοιχείο του συνόλου εκπαίδευσης και μόνο οι Κ 

πλησιέστερες εκχωρήσεις στο σύνολο εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια. Το 
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νέο στοιχείο τοποθετείται στην κατηγορία που περιέχει τα περισσότερα στοιχεία από το 

σύνολο των Ε κοντινότερων στοιχείων. 

 Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης του αλγορίθμου ΚΝΝ, 

όπου φαίνονται τα σημεία του συνόλου εκπαίδευσης και τα τρία κοντινότερα στοιχεία στο 

προς κατηγοριοποίηση στοιχείο t. Το t θα τοποθετηθεί στην κατηγορία στην οποία ανήκουν 

τα περισσότερα από αυτά τα Ε στοιχεία. 

 

Εικόνα 1 Κατάταξη με βάση το ΚΝΝ 

 

Ο αλγόριθµος που δίνεται παρακάτω περιγράφει τη χρήση του ΚΝΝ αλγορίθµου. Κάθε 

πλειάδα που θα κατηγοριοποιηθεί θα πρέπει να συγκριθεί µε κάθε ένα στοιχείο του 

συνόλου των δεδοµένων εκπαίδευσης και αν υπάρχουν q στοιχεία στο σύνολο 

εκπαίδευσης, τότε το πρόβληµα αυτό είναι O(q) πρόβληµα, ενώ αν τα στοιχεία που θα 

κατηγοριοποιηθούν είναι η, τότε αυτό γίνεται O(nq) πρόβληµα. ∆εδοµένου ότι τα 

δεδοµένα εκπαίδευσης είναι σταθερού µεγέθους (αν και ίσως αρκετά µεγάλου), µπορεί να 
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θεωρηθεί σαν Ο(n) πρόβληµα.  

Σηµειωτέον ότι η τεχνική ΚΝΝ είναι υπερβολικά ευαίσθητη στην τιµή του Ε, δηλαδή 

στον αριθµό των πλησιέστερων γειτόνων που χρησιµοποιούνται για την 

κατηγοριοποίηση. Οι αλγόριθµοι του εµπορίου χρησιµοποιούν συχνά ως προεπιλεγµένη 

τιµή το 10.  

Τα µέτρα απόστασης που χρησιµοποιούνται συνήθως για να δώσουν την απόσταση 

µεταξύ δύο πλειάδων tj και tj είναι τα εξής: 

 

Ευκλείδια απόσταση: 2

1

( , ) ( )
k

i j ih jh
h

dis t t t t
=

= −∑  

 

Απόσταση Manhattan: 
2

1

( , ) | |
k

i j ih jh
h

dis t t t t
=

= −∑  

Στους παραπάνω µαθηµατικού; τύπους, ο δείκτης h υποδηλώνει το κάθε χαρακτηριστικό 

(attribute) της πλειάδας. Για να υπάρξει µια προσαρµογή για τις διαφορετικές κλίµακα; 

που υπάρχουν ανάµεσα στις τιµές των διαφορετικών χαρακτηριστικών, οι τιµές µπορούν 

να κανονικοποιηθούν στο διάστηµα [Ο, 1]. Εάν χρησιµοποιούνται ονοµαστικέ; παρά 

αριθµητικέ; τιµές, χρειάζεται µια προσέγγιση η οποία θα καθορίσει τη διαφορά. Μια 

µέθοδος είναι να οριστεί µια διαφορά Ο, εάν οι τιµές είναι ίδιες, και 1 εάν οι τιµές είναι 

διαφορετικές.  
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Εικόνα 2 Ο αλγόριθμος KNN 
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2.4. Αλγόριθμος διαδοχικής ελάχιστης βελτιστοποίησης 

(SMO) 

 

Ο αλγόριθμος Sequential Minimal Optimization (SMO) αναπτύχθηκε ως βελτίωση των SVM 

[15][16][17]. Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines, SVM) είναι 

μία οικογένεια αλγορίθμων επιβλεπόμενης εκμάθησης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε 

προβλήματα κατάταξης.  

Οι αλγόριθμοι SVM απαιτούν τη λύση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος βελτιστοποίησης 

τετραγωνικού προγραμματισμού (Quadratic Programming). O  SMO σπάει αυτό το μεγάλο 

πρόβλημα QP σε μια σειρά από μικρότερα προβλήματα QP. Αυτά τα μικρά προβλήματα QP 

είναι δυνατόν να επιλυθούν αναλυτικά.  H περιγραφή του αλγορίθμου είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική και ξεφεύγει από τα πλαίσια της εργασίας αυτής. 
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3. Το εργαλείο Weka 

 

3.1. Εισαγωγή στο Weka 

 

Το WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 

εφαρμογών μηχανικής εκμάθησης και εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (data mining), το 

οποίο αναπτύχθηκε στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Waikato της 

Νέας Ζηλανδίας. Πρόκειται για πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα υλοποιημένο σε Java, 

και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους όσο και για 

εφαρμογές που σχετίζονται με τον τομέα της εξόρυξης δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 3 Weka: Παράθυρο επιλογών 

 

Το Weka περιλαμβάνει εργαλεία για προεπεξεργασία των δεδομένων, κατηγοριοποίηση, 

παλινδρόμηση, συσταδοποίηση, κανόνες συσχέτισης και απεικόνιση, ενώ είναι κατάλληλο 

και για την ανάπτυξη νέων σχημάτων μηχανικής εκμάθησης. 
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Η γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων μενού (Program, Visualization, Tools, Help) και 

μεταξύ τεσσάρων εφαρμογών:  

• Explorer: περιβάλλον για επεξεργασία δεδομένων (φιλτράρισμα 

χαρακτηριστικών, κατηγοριοποίηση κλπ)  

• Experimenter: περιβάλλον για εκτέλεση πειραμάτων και στατιστικών 

δοκιμών μεταξύ σχημάτων εκμάθησης  

• Knowledge Flow: υποστηρίζει τις ίδιες λειτουργίες με το Explorer αλλά με 

μια διεπαφή drag-and-drop  

• Simple CLI: παρέχει μια απλή γραμμή εντολών που επιτρέπει την απευθείας 

εκτέλεση εντολών του weka για λειτουργικά συστήματα που δεν έχουν δική 

τους γραμμή εντολών. 

 

Το περιβάλλον ''Explorer'', με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εργασίας, 

αποτελείται από τις εξής καρτέλες:  

• Preprocess (Προεπεξεργασία): Επιλογή και τροποποίηση των δεδομένων  

• Classify (Κατηγοριοποίηση): Σχήματα εκμάθησης μέσω εκπαίδευσης και δοκιμής τα 

οποία κατηγοριοποιούν ή πραγματοποιούν παλινδρόμηση  

• Cluster (Συσταδοποίηση): Σχήματα εκμάθησης που δημιουργούν συστάδες  

• Associate (Κανόνες συσχέτισης): Σχήματα εκμάθησης που κατασκευάζουν κανόνες 

συσχέτισης  

• Select attributes (Επιλογή χαρακτηριστικών): Επιλογή των πιο σχετικών 

χαρακτηριστικών των δεδομένων  

• Visualize (Απεικόνιση): Απεικόνιση διδιάστατων διαγραμμάτων 
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Εικόνα 4 Η διεπαφή Preprocess του Weka 

 

 

3.2. Εισαγωγή  δεδομένων 

 

Στην καρτέλα Preprocess, μπορούμε να φορτώσουμε τα δεδομένα που θα αναλύσουμε είτε 

από αρχείο μορφής arff(Open file) είτε από συγκεκριμένη url (Open URL) είτε από βάση 

δεδομένων (Open DB) είτε από γεννήτρια τεχνητών δεδομένων (Generate).  

Τα αρχεία arff (arff - Attribute Relation File Format) έχουν την ακόλουθη δομή: 
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@relation weka.datagenerators.classifiers.classification.RandomRBF-S_1_-n_100_-a_10_-
c_2_-C_50 

 

@attribute a0 numeric 

@attribute a1 numeric 

@attribute a2 numeric 

@attribute a3 numeric 

@attribute a4 numeric 

@attribute a5 numeric 

@attribute a6 numeric 

@attribute a7 numeric 

@attribute class {c0,c1} 

 

 

 

 

 

@data 

0.512249,0.419757,0.216842,0.186186,0.626497,0.166968,0.504129,0.856797,c1 

0.514416,0.655416,0.222015,0.940929,0.845017,0.75514,0.337593,-0.070651,c1 

0.84259,0.156677,0.62608,0.025761,0.616653,0.199607,0.895501,0.716553,c1 

0.693571,0.775373,0.556944,0.549397,0.588843,0.836024,1.034899,0.555447,c0 

0.472861,0.353269,0.942354,0.773539,0.605775,0.226246,-0.165556,0.192277,c0 

0.527302,0.631353,0.632716,0.599007,0.051462,0.35604,0.611713,-0.054753,c1 

0.536024,0.571573,0.205502,0.611957,0.173217,0.001639,0.163987,0.177649,c1 

0.592044,0.604286,0.242566,0.649714,0.244466,-0.058775,0.209396,0.126088,c1 

 

  

  

Στην πρώτη γραμμή δηλώνεται το όνομα του συνόλου δεδομένων στη μορφή @relation 

<όνομα συνόλου>. Έπειτα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και το πεδίο τιμών τους στη 

μορφή @attribute <όνομα χαρακτηριστικού> <τύπος χαρακτηριστικού>. Στο παραπάνω 

παράδειγμα, τα δεδομένα εισόδου είναι επτά στήλες ενώ η τελευταία στήλη είναι η 
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κατάταξη (η κλάση στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη γραμμή). Στο παραπάνω παράδειγμα 

έχουμε 2 κλάσεις c0 και c1. 

 

 Τέσσερις διαφορετικοί τύποι δεδομένων υποστηρίζονται από το Weka:  

 

• Αριθμητικά (numeric), τα οποία μπορεί να είναι είτε πραγματικοί αριθμοί (real) 

είτε ακέραιοι (integer).  

• Δεδομένα που ορίζουν κατηγορία (nominal), με τις mθανές τιμές να ορίζονται 

όλες μέσα σε αγκύλες, π.χ, {Α, Β, C, D}.  

• Αλφαριθμητικά (string).  

• Ημερομηνίες (date), οι οποίες πρέπει να είναι στη μορφή "ΥΥΥΥ-ΜΜ-dd 

HΗ:mm:ss".  

 

Το Weka αναγνωρίζει το τελευταίο κατά σειρά χαρακτηριστικό ως τη μεταβλητή 

κατηγοριοποίησης. Έπειτα από τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, ακολουθεί η 

απαραίτητη φράση @ data και στη συνέχεια δηλώνονται όλες οι πλειάδες (instances) στη 

μορφή <τιμή χαρακτηριστικού l>,<τιμή χαρακτηριστικού 2>, κοκ. 

 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η διεπαφή “Weka Explorer” μετά τη φόρτωση των 

δεδομένων που περιγράφηκαν προηγουμένως. 
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Εικόνα 5 Προ-επεξεργασία δεδομένων 

 

 

 

3.3. Προ-επεξεργασία  δεδομένων 

 

Αφού φορτωθεί το σύνολο δεδομένων προς ανάλυση, στην καρτέλα Preprocess και 

συγκεκριμένα στην ενότητα "Current relation" παρουσιάζονται πληροφορίες όπως το 

όνομα του συνόλου δεδομένων (relation), το πλήθος των πλειάδων (instances), καθώς και 

το πλήθος των χαρακτηριστικών (attributes). 

 Εάν επιλεγεί κάποιο από τα χαρακτηριστικά, τότε εμφανίζεται το ιστόγραμμά του, καθώς 

και το πλήθος των πλειάδων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία (αν πρόκειται για 

χαρακτηριστικό κατηγορίας) ή στατιστικά όπως ο μέσος όρος, το μέγιστο, το ελάχιστο και η 
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τυπική απόκλιση (αν πρόκειται για αριθμητικό χαρακτηριστικό). Ενδέχεται, όπως φαίνεται 

στο παράδειγμα της Εικόνας 3, να υπάρχει ανισοκατανομή των πλειάδων ανάμεσα στις 

κλάσεις.  

Για να αποφευχθεί λανθασμένη εκπαίδευση του μοντέλου εξόρυξης γνώσης, υπάρχει η 

δυνατότητα αναδειγματοληψίας των δεδομένων εκπαίδευσης με ρύθμιση της παραμέτρου 

biastoUnifomclass του φίλτρου resample, που επιλέγεται από την ενότητα filter: 

choose7filters7supervised7instances7resample. Το πεδίο biastoUnifomclass παίρνει τιμές 

από Ο έως 1, όπου το Ο αντιστοιχεί στην περίπτωση που τα δεδομένα παραμένουν στην 

αρχική τους μορφή και το 1 αντιστοιχεί στην περίπτωση που τα δεδομένα έχουν 

αναδειγματοληφθεί έτσι ώστε περίπου ίσο πλήθος δειγμάτων να ανήκει σε κάθε κλάση.  

Στην καρτέλα Select Attributes δίνεται η δυνατότητα επιλογής των mo σημαντικών 

χαρακτηριστικών που θα συμμετέχουν στην ανάλυση. Η διαδικασία της επιλογής 

περιλαμβάνει αναζήτηση σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των χαρακτηριστικών 

προκειμένου να βρεθεί ποιο υποσύνολο χαρακτηριστικών είναι καταλληλότερο για την 

πρόβλεψη.  

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένας αξιολογητής χαρακτηριστικών (attribute 

evaluator) -ο οποίος αποφασίζει ποια μέθοδος θα επιλεγεί για να προσδιορίσει την αξία 

κάθε υποσυνόλου- καθώς και μια μέθοδος αναζήτησης (search method), η οποία καθορίζει 

το είδος της αναζήτησης που εκτελείται. Στην παρούσα εργασία, τα αποτελέσματα 

δοκιμάστηκαν οι αλγόριθμοι CfsSubsetEval ως αξιολογητής χαρακτηριστικών και η BestFirst 

ως μέθοδο αναζήτησης. 
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Εικόνα 6 Η καρτέλα Select Attributes 
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3.4. Κατηγοριοποίηση  δεδομένων 

 

Στην καρτέλα Classify και συγκεκριμένα στην ενότητα classifier μπορούμε να επιλέξουμε τη 

μέθοδο κατηγοριοποίησης και να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους της. Όσον αφορά το σύνολο 

δεδομένων εκπαίδευσης και το σύνολο δοκιμής, οι επιλογές παρέχονται στην ενότητα Test 

options και είναι οι εξής:  

 

• Use training set: το ίδιο σύνολο που χρησιμεύει για εκπαίδευση του μοντέλου 

κατηγοριοποίησης, χρησιμεύει και για δοκιμή. Αυτή είναι μια πολύ αισιόδοξη 

προσέγγιση, καθώς σπάνια ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

• Supplied test set: είναι δυνατή η φόρτωση ενός ξεχωριστού αρχείου που περιέχει 

το σύνολο δοκιμής.  

• Cross validation: πρόκειται για μια μέθοδο σύμφωνα με την οποία το αρχικό 

σύνολο δεδομένων που έχουμε φορτώσει διαιρείται τυχαία σε Ν εν γένει 

υποσύνολα (folds). Τα Ν-Ι υποσύνολα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του 

μοντέλου, ενώ 1 υποσύνολο χρησιμεύει για δοκιμή. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται Ν φορές, ώστε κάθε υποσύνολο να συμμετέχει μία φορά στη 

δοκιμή του κατηγοριοποιητή. Στη συνέχεια προκύπτει ο μέσος όρος των Ν 

αποτελεσμάτων. Η συνήθης τιμή του Ν είναι 10.  

• Percentage split: με αυτή τη μέθοδο, ο χρήστης επιλέγει το ποσοστό του αρχικού 

συνόλου δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση και το ποσοστό για 

δοκιμή. Είθισται τα 2/3 να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και 1/3 στη δοκιμή. Σε 

αυτήν την περίπτωση το πεδίο "%" πρέπει να συμπληρωθεί με 66%.  
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Εικόνα 7 Ταξινόμηση δεδομένων με τον αλγόριθμο J48 

 

Στην ενότητα "classifier output" διακρίνουμε τα αποτελέσματα που αφορούν στην απόδοση 

του κατηγοριοποιητή που έχουμε επιλέξει. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά όπως τον αριθμό 

και το ποσοστό των πλειάδων που έχουν κατηγοριοποιηθεί σωστά/λάθος, το μέσο απόλυτο 

σφάλμα, τη ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, το σχετικό απόλυτο σφάλμα, τη ρίζα 

του σχετικού τετραγωνικού σφάλματος.  

Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε κλάση μεγέθη επίδοσης όπως: ρυθμός 

αληθώς θετικών πλειάδων (ΤΡ rate), ρυθμός ψευδώς θετικών πλειάδων (FΡ rate), ακρίβεια 

(precision), ανάκληση (recall), μέτρο F (Ρ measure) και περιοχή ROC (ROC area).  

Σημειωτέον ότι με δεδομένη μια συγκεκριμένη κατηγορία Cj και μια πλειάδα της βάσης 

δεδομένων ti, ή ti είτε θα εκχωρηθεί σε αυτή την κατηγορία είτε όχι, ενώ στην 
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πραγματικότητα μπορεί να ανήκει ή να μην ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αυτή η 

παρατήρηση μας δίνει τα εξής τέσσερα ενδεχόμενα: 

 

• ΤΡ (Αληθώς θετικό): Το ti εκτιμάται ότι ανήκει στην κατηγορία Cj και πράγματι 

ανήκει σε αυτή. 

• FΡ (Αληθώς θετικό): Το ti εκτιμάται ότι ανήκει στην κατηγορία Cj ενώ στην 

πραγματικότητα δεν ανήκει σε αυτή. 

• FN (Ψευδώς αρνητικό): Το ti εκτιμάται ότι δεν ανήκει στην κατηγορία Cj ενώ 

στην πραγματικότητα ανήκει σε αυτή. 

• ΤΝ (Ψευδώς αρνητικό): Το ti εκτιμάται ότι ανήκει στην κατηγορία Cj και όντως 

δεν ανήκει σε αυτή.  

 

Οι παραπάνω παράμετροι περιγράφονται και στις παρακάτω σχέσεις:  
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Ένα άλλο μέγεθος που δείχνει την ακρίβεια της λύσης σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης 

είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix). Με δεδομένες m κατηγορίες, ο πίνακας 

σύγχυσης είναι ένας πίνακας m x m, όπου κάθε στοιχείο Mij δείχνει τον αριθμό των 

πλειάδων που κατηγοριοποιήθηκαν στην κλάση Cj (όπου j η τρέχουσα στήλη του πίνακα), 

ενώ στην πραγματικότητα ανήκουν στην κλάση Ci (όπου ί η τρέχουσα γραμμή του πίνακα).  

Το άθροισμα των τιμών κάθε γραμμής Ci, i=1, 2, ..., Ν (Πραγματικές Τιμές - ΠΤ) 

αντιπροσωπεύει εκείνα τα αντικείμενα που όντως ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία Ci, 

i=1, 2, ..., Ν. Το άθροισμα των τιμών κάθε στήλης Cj, 

j = 1, 2, ..., Ν αντιπροσωπεύει εκείνα τα αντικείμενα που κατηγοριοποιήθηκαν στην 

κατηγορία Cj, j = 1, 2, ..., Ν. Οι τιμές της κύριας διαγωνίου Cii, 

i = 1, 2, ..., Ν αντιπροσωπεύουν εκείνα τα αντικείμενα που κατηγοριοποιηθήκαν σωστά. 

Προφανώς οι καλύτερεs λύσεις θα έχουν μηδενικές τιμές εκτός της διαγωνίου.  

Για τον υπολογισμό της ακρίβειας του ταξινομητή ισχύει ο παρακάτω κανόνας: Εφόσον οι 

τιμές της κύριας διαγωνίου Cii, i = 1, 2, ..., Ν αντιπροσωπεύουν εκείνα τα αντικείμενα που 

κατηγοριοποιηθήκαν σωστά από τον αυτόματο καταγραφέα, η ακρίβεια (ΑΚΡ) του 

αυτόματου καταγραφέα ορίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος της κυρίας διαγωνίου προς 

το άθροισμα των στοιχείων όλου του πίνακα: 

[0,1]
C

C
AKP

N

1i

N

1j
ij

N
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ii
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Επιπλέον, μια χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δέκτη (Receiver Operating 

Characteristic  - RΟC) δείχνει τη σχέση μεταξύ των ψευδώς θετικών και των αληθώς θετικών 

στοιχείων. Στον οριζόντιο άξονα της καμπύλης ROC υπάρχει το FΡ rate, ενώ στον κάθετο 

άξονα υπάρχει το ΤΡ rate.  

 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ένας αυτόματος ταξινομητής είναι αποδοτικός, όταν 

ισχύουν τα παρακάτω: 
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• Η  ακρίβεια (ΑΚΡ) του αυτόματου καταγραφέα που προκύπτει από τον πίνακα 

σύγχυσης είναι κοντά στο 1. 

• Η ακρίβεια (Precision) είναι κοντά στη μονάδα για κάθε κλάση. 

• Ο λόγος της RΟC είναι κοντά στη μονάδα. 

 

3.5. Οπτικοποίηση δεδομένων 

 

Τέλος, στην καρτέλα Visualize απεικονίζονται δισδιάστατα διαγράμματα διασποράς (scatter 

plots) μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών για καλύτερη οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων.  

 

Εικόνα 8 Η καρτέλα Visualize 
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4. Περιγραφή πειραμάτων και Αριθμητικά Αποτελέσματα 

 

Για την αξιολόγηση των αλγορίθμων κατάταξης που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3, 

χρησιμοποιήθηκαν σύνολα δεδομένων από τον δικτυακό τόπο UCI Machine Learning 

Repository [18]. Επιλέχθηκαν διάφορα σύνολα δεδομένων, από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία. 

 

4.1. Σύνολο δεδομένων IRIS  

 

Είναι ίσως το πιο γνωστό σύνολο δεδομένων στη βιβλιογραφία για την αναγνώριση 

προτύπων [19]. Η δημοσίευση του Fisher [20] είναι θεωρείται πλέον κλασική στον τομέα 

της αναγνώρισης προτύπων και έχει πολλές αναφορές. Το σύνολο των δεδομένων περιέχει 

3 κατηγορίες από 50 περιπτώσεις κάθε μια, όπου κάθε κατηγορία αναφέρεται σε ένα είδος 

φυτού ίριδας. 

Τα χαρακτηριστικά έχουν τιμές πραγματικών αριθμών και  είναι τα εξής: 

• sepal length in cm  

• sepal width in cm  

• petal length in cm  

• petal width in cm   

ενώ οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

• Iris Setosa  

• Iris Versicolour  

• Iris Virginica 
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4.1.1. Δέντρο απόφασης (J48) 

 

Το δέντρο που δημιουργείται έχει την ακόλουθη δομή: 

J48 pruned tree 
------------------ 
petal width in cm <= 0.6: Iris-setosa (50.0) 
petal width in cm > 0.6 
|   petal width in cm <= 1.7 
|   |   petal length in cm <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0) 
|   |   petal length in cm > 4.9 
|   |   |   petal width in cm <= 1.5: Iris-virginica (3.0) 
|   |   |   petal width in cm > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0) 
|   petal width in cm > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0) 

 

Αριθμός φύλων  :  5 

Μέγεθος του δέντρου:  9 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
  TP Rate  FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area     Class 
  0.98     0            1                0.98      0.99             0.99          Iris-setosa 
  0.94       0.03         0.94            0.94      0.94             0.952             Iris-versicolor 
  0.96       0.03         0.941          0.96      0.95             0.961             Iris-virginica 
Weighted Avg.    0.96       0.02         0.96            0.96      0.96             0.968 

 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
  a  b  c    ταξινοµηση: 
 49  1  0 |  a = Iris-setosa 
  0 47  3 |  b = Iris-versicolor 
  0  2 48 |  c = Iris-virginica 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.96 , μέσο Precision είναι 0,96 και μέσο ROC 

0.968. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ταξινόμηση έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζει 
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ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις. Στο δείγμα αυτό λοιπόν, το οποίο είναι σχετικά μικρό, το 

Δέντρο απόφασης μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής. 

4.1.2.  Νευρωνικό Δίκτυο (MLP) 

 

Κατασκευάζεται το παρακάτω δέντρο: 

 

Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -3.5015971588434005 
    Node 3    -1.0058110853859954 
    Node 4    9.07503844669134 
    Node 5    -4.107780453339232 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    1.0692845992273172 
    Node 3    3.898873687789399 
    Node 4    -9.768910360340262 
    Node 5    -8.59913449315134 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -1.0071762383436442 
    Node 3    -4.21840613382704 
    Node 4    -3.6260596863211187 
    Node 5    8.805122981737846 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    3.3824855566856806 
    Attrib sepal length in cm    0.9099827458022274 
    Attrib sepal width in cm    1.5675138827531336 
    Attrib petal length in cm    -5.037338107319896 
    Attrib petal width in cm    -4.915469682506095 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -3.3305735922918323 
    Attrib sepal length in cm    -1.1116750023770103 
    Attrib sepal width in cm    3.1250096866676533 
    Attrib petal length in cm    -4.133137022912303 
    Attrib petal width in cm    -4.079589727871455 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -7.496091023618096 
    Attrib sepal length in cm    -1.2158878822058805 
    Attrib sepal width in cm    -3.533282131753492 
    Attrib petal length in cm    8.401834252274107 
    Attrib petal width in cm    9.460215580472838 
Class Iris-setosa 
    Input 
    Node 0 
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Class Iris-versicolor 
    Input 
    Node 1 
Class Iris-virginica 
    Input 
    Node 2 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                  1           0                1                1              1           1          Iris-setosa 
                   0.96        0.02           0.96           0.96         0.96            0.996      Iris-versicolor 
                   0.96        0.02           0.96           0.96         0.96            0.996      Iris-virginica 
Weighted Avg.     0.973      0.013         0.973         0.973       0.973          0.998 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
  a  b  c   <-- classified as 
 50  0  0 |  a = Iris-setosa 
  0 48  2 |  b = Iris-versicolor 
  0  2 48 |  c = Iris-virginica 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.973 , μέσο Precision είναι 0,973 και μέσο ROC 

0.998. Παρατηρούμε ότι και με τη χρήση Νευρωνικού δικτύου, η ταξινόμηση έχει πολύ 

μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζει ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις, συνεπώς και το 

Νευρωνικό Δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής. 

 

 

4.1.3. Κ πλησιέστεροι γείτονες (ΙΒΚ) 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                  1           0                1                1              1           1          Iris-setosa 
                   0.94        0.04           0.92           0.94         0.93            0.952      Iris-versicolor 
                   0.92        0.03           0.94           0.92         0.93            0.947      Iris-virginica 
Weighted Avg.     0.953      0.023         0.953         0.953       0.953          0.966 
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Πίνακας σύγχυσης 

 
  a  b  c   <-- classified as 
 50  0  0 |  a = Iris-setosa 
  0 47  3 |  b = Iris-versicolor 
  0  4 46 |  c = Iris-virginica 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.953 , μέσο Precision είναι 0,953 και μέσο ROC 

0.966. Παρατηρούμε ότι και με τη χρήση αυτού του αλγορίθμου, η ταξινόμηση έχει πολύ 

μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζει ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις, συνεπώς και ο αλγόριθμος  

ΙΒΚ μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής για το δείγμα αυτό. 

 

 

4.1.4.  Αλγόριθμος SMO 

 

Μοντέλο ταξινομητή: 

 
Kernel used: 
  Linear Kernel: K(x,y) = <x,y> 
 
Classifier for classes: Iris-setosa, Iris-versicolor 
 
BinarySMO 
 
Machine linear: showing attribute weights, not support vectors. 
 
         0.6829 * (normalized) sepal length in cm 
 +      -1.523  * (normalized) sepal width in cm 
 +       2.2034 * (normalized) petal length in cm 
 +       1.9272 * (normalized) petal width in cm 
 -       0.7091 
 
Number of kernel evaluations: 352 (70.32% cached) 
 
Classifier for classes: Iris-setosa, Iris-virginica 
 
BinarySMO 
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Machine linear: showing attribute weights, not support vectors. 
 
         0.5886 * (normalized) sepal length in cm 
 +      -0.5782 * (normalized) sepal width in cm 
 +       1.6429 * (normalized) petal length in cm 
 +       1.4777 * (normalized) petal width in cm 
 -       1.1668 
 
Number of kernel evaluations: 284 (68.996% cached) 
 
Classifier for classes: Iris-versicolor, Iris-virginica 
 
BinarySMO 
 
Machine linear: showing attribute weights, not support vectors. 
 
         0.3176 * (normalized) sepal length in cm 
 +      -0.863  * (normalized) sepal width in cm 
 +       3.0543 * (normalized) petal length in cm 
 +       4.0815 * (normalized) petal width in cm 
 -       4.5924 
 
Number of kernel evaluations: 453 (61.381% cached) 
     

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                  1           0                1                1              1           1          Iris-setosa 
                   0.98        0.05           0.907         0.98         0.942          0.965      Iris-versicolor 
                   0.90        0.01           0.978         0.90         0.938          0.97      Iris-virginica 
Weighted Avg.     0.960      0.02           0.962         0.96         0.96            0.978 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
  a  b  c   <-- classified as 
 50  0  0 |  a = Iris-setosa 
  0 49  1 |  b = Iris-versicolor 
  0  5 45 |  c = Iris-virginica 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.96 , μέσο Precision είναι 0,962 και μέσο ROC 

0.978. Παρατηρούμε ότι και με τη χρήση αυτού του αλγορίθμου, η ταξινόμηση έχει πολύ 

μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζει ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις, συνεπώς και ο αλγόριθμος  

SMO μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής για το δείγμα αυτό. 



 

4.1.5. Συγκριτικά αποτελέσματα

 

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν εξαιρετική απόδοση, σε αυτό το σχετικά απλό σύνολο 

δεδομένων. Ελαφρώς καλύτερα αποδίδει το νευρωνικό δίκτυο.
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Συγκριτικά αποτελέσματα 

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν εξαιρετική απόδοση, σε αυτό το σχετικά απλό σύνολο 

Ελαφρώς καλύτερα αποδίδει το νευρωνικό δίκτυο. 

Εικόνα 9 IRIS: Διάγραμμα ΑΚΡ 

Εικόνα 10 IRIS: Διάγραμμα μέσης ακρίβειας 

 

Neural Net IBK SMO

ΑΚΡ

Neural Net IBK SMO

Precision

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν εξαιρετική απόδοση, σε αυτό το σχετικά απλό σύνολο 

 

 



 

Εικόνα 

Συμπερασματικά, για ένα δείγμα δεδομένων με πραγματικούς αριθμούς ως 

χαρακτηριστικά, μικρό  πλήθος χαρ

κάποιος από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν υστερεί σε απόδοση. Αν θέλει 

κανείς την καλύτερη δυνατή απόδοση, μπορεί να κάνει χρήση ενός Νευρωνικού Δικτύου, το 

οποίο παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη από

 

4.2. Σύνολο δεδομένων για ποιότητα κρασιού

 

Σε αυτό το σύνολο δεδομένων εξετάζεται η ποιότητα κρασιού 

χαρακτηριστικά, και προκύπτει από ποικιλίες του πορτογαλικού κρασιού 

Ο αριθμός εγγραφών στο σύνολο δεδομένων είναι 4988.

Τα χαρακτηριστικά έχουν τιμές πραγματικών αριθμών και είναι τα παρακάτω:

• 1- fixed acidity  

• 2 - volatile acidity  

• 3 - citric acid  

• 4 - residual sugar  
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1
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Εικόνα 11 IRIS: Διάγραμμα μέσης ROC AREA 

 

Συμπερασματικά, για ένα δείγμα δεδομένων με πραγματικούς αριθμούς ως 

χαρακτηριστικά, μικρό  πλήθος χαρακτηριστικών και μόνο δυο κλάσεις, δεν προκύπτει ότι 

κάποιος από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν υστερεί σε απόδοση. Αν θέλει 

κανείς την καλύτερη δυνατή απόδοση, μπορεί να κάνει χρήση ενός Νευρωνικού Δικτύου, το 

οποίο παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη απόδοση από τους άλλους τρεις αλγορίθμους.

δεδομένων για ποιότητα κρασιού

Σε αυτό το σύνολο δεδομένων εξετάζεται η ποιότητα κρασιού με βάση κάποια 

χαρακτηριστικά, και προκύπτει από ποικιλίες του πορτογαλικού κρασιού Vinho Verde

ών στο σύνολο δεδομένων είναι 4988. 

Τα χαρακτηριστικά έχουν τιμές πραγματικών αριθμών και είναι τα παρακάτω:

Neural Net IBK SMO

ROC Area

 

Συμπερασματικά, για ένα δείγμα δεδομένων με πραγματικούς αριθμούς ως 

, δεν προκύπτει ότι 

κάποιος από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν υστερεί σε απόδοση. Αν θέλει 

κανείς την καλύτερη δυνατή απόδοση, μπορεί να κάνει χρήση ενός Νευρωνικού Δικτύου, το 

δοση από τους άλλους τρεις αλγορίθμους. 

δεδομένων για ποιότητα κρασιού 

με βάση κάποια 

Vinho Verde [21]. 

Τα χαρακτηριστικά έχουν τιμές πραγματικών αριθμών και είναι τα παρακάτω: 
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• 5 - chlorides  

• 6 - free sulfur dioxide  

• 7 - total sulfur dioxide  

• 8 - density  

• 9 - pH  

• 10 - sulphates  

• 11 - alcohol 

Η κατηγορία του κρασιού είναι ένας ακέραιος αριθμός από το 0 ως το 10. Για την χρήση των 

ταξινομητών, μετατράπηκε σε μη αριθμητική τιμή, και προέκυψαν οι κλάσεις 3,4,5,6,7,8,9 

(δεν υπήρχαν τιμές ποιότητας 0,1,2 και 10 στο σύνολο δεδομένων). Η μετατροπή έγινε με 

το φίλτρο του Weka NumericToNominal.  

Μετά την αρχική εκτέλεση των πειραμάτων αποφασίστηκε ότι θα γίνει μερική επιλογή των 

διαθέσιμων χαρακτηριστικών, καθώς όλοι οι αλγόριθμοι είχαν χαμηλή απόδοση. 

Χρησιμοποιώντας την "αξιολόγηση γνωρισμάτων" του WEKA, και χρησιμοποιώντας ως 

αξιολογητές, τους αλγόριθμους Best Search,Exhaustive Search και Genetic Search 

επιλέχθηκαν μονάχα τα παρακάτω γνωρίσματα (2,3,5,6,8,11) : 

• volatile acidity 

• citric acid 

• chlorides 

• free sulfur dioxide 

• density 

• alcohol 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δυο σειρές αριθμητικών αποτελεσμάτων για κάθε 

αλγόριθμο, με χρήση όλων των γνωρισμάτων, και με χρήση των επιλεγμένων γνωρισμάτων. 

4.2.1. Δέντρο απόφασης (J48) 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης με χρήση όλων των χαρακτηριστικών είναι τα ακόλουθα: 
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Κατασκευάζεται ένα δέντρο με 709 φύλλα και μέγεθος 1417 κόμβους. 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area       Class 
                  0            0.004        0                  0           0           0.492      3 
                  0.276       0.024        0.283           0.276     0.28        0.667      4  
                  0.602       0.169        0.601           0.602     0.601       0.757      5 
                  0.634       0.306        0.628           0.634     0.631       0.69       6 
                  0.538       0.103        0.534           0.538     0.536       0.76       7 
                 0.331       0.021        0.374           0.331     0.352       0.726      8 
                  0            0              0                  0            0             0.496      9 
Weighted Avg.    0.581       0.208        0.579           0.581     0.58        0.722                 
 
 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    2    8    6    3    1    0 |    a = 3 
    0   45   66   42   10    0    0 |    b = 4 
    8   60  877  441   63    8    0 |    c = 5 
    9   43  426 1394  284   42    0 |    d = 6 
    1    9   67  285  473   45    0 |    e = 7 
    1    0   15   50   51   58    0 |    f = 8 
    0    0    1    1    2    1    0 |    g = 9   
 
 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.57 , μέσο Precision είναι 0,579 και μέσο ROC 

0.722. 

Με χρήση των καλύτερων γνωρισμάτων έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Κατασκευάζεται ένα δέντρο με 761 φύλλα και μέγεθος 1521 κόμβους. 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area       Class 
                    0             0.003        0                 0             0                  0.514     3 
                  0.209        0.02          0.262          0.209      0.232           0.699     4 
                  0.627        0.175        0.603         0.627      0.615            0.766     5 
                  0.63           0.315        0.619          0.63      0.625            0.678     6 
                  0.509        0.099        0.53            0.509     0.519            0.759     7 
                  0.331        0.021        0.372          0.331      0.35              0.755     8 
                  0                 0               0               0                 0               0.495     9 
Weighted Avg.    0.58           0.213      0.574           0.58        0.577            0.721                 
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Πίνακας σύγχυσης 

 
     a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    4    6    7    2    1    0 |    a = 3 
    3   34   74   45    5    2    0 |    b = 4 
    4   54  914  407   66   12    0 |    c = 5 
    6   30  449 1385  274   54    0 |    d = 6 
    1    8   57  337  448   29    0 |    e = 7 
    0    0   16   53   48   58    0 |    f = 8 
    0    0    0    2    3    0    0 |    g = 9 
 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.57 , μέσο Precision είναι 0,574 και μέσο ROC 

0.721. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια, δεν υπάρχει βελτίωση με την επιλογή 

γνωρισμάτων. Η απόδοση του αλγορίθμου J48 είναι εξαιρετικά χαμηλή, με ποσοστό 

ακρίβειας ΑΚΡ 0.57, κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την ταξινόμηση του δείγματος 

αυτού. 

4.2.2. Νευρωνικό δίκτυο  

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα με χρήση όλων των γνωρισμάτων. 

Κατασκευάστηκε ένα νευρωνικό δίκτυο με 15 κόμβους, που έχει ως εισόδους τα 11 

γνωρίσματα και ως έξοδο τις 7 κατηγορίες. 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area   Class 
                  0          0               0                   0             0                     0.316      3 
                  0.098     0.003      0.5                   0.098     0.164              0.778      4 
                   0.597     0.182      0.582               0.597     0.589           0.791     5 
                   0.721     0.495      0.542               0.721     0.619            0.644     6 
                   0.267     0.051      0.533               0.267     0.356            0.808     7 
                   0          0.001       0                     0             0                 0.801     8 
                   0          0            0                     0             0               0.367     9 
Weighted Avg.     0.552     0.286       0.529              0.552     0.523            0.726 
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Πίνακας σύγχυσης 

 
   
    a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    0    7   10    1    2    0 |    a = 3 
    0   16  105   41    1    0    0 |    b = 4 
    0   13  870  557   16    1    0 |    c = 5 
    0    3  479 1585  129    2    0 |    d = 6 
    0    0   34  609  235    2    0 |    e = 7 
    0    0    1  117   57    0    0 |    f = 8 
    0    0    0    3    2    0    0 |    g = 9 
 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.552 , μέσο Precision είναι 0,552 και μέσο ROC 

0.726. 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης με χρήση των βέλτιστων γνωρισμάτων είναι τα ακόλουθα: 

 
  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area   Class 
                  0          0               0                   0             0                     0.316      3 
                  0.098     0.003      0.5                   0.098     0.164              0.778      4 
                   0.597     0.182      0.582               0.597     0.589           0.791     5 
                   0.721     0.495      0.542               0.721     0.619            0.644     6 
                   0.267     0.051      0.533               0.267     0.356            0.808     7 
                   0          0.001       0                     0             0                 0.801     8 
                   0          0            0                     0             0               0.367     9 
Weighted Avg.     0.542     0.304      0.522               0.542       0.504            0.707 
  
 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
   
 
    a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    0    6   12    1    1    0 |    a = 3 
    0    9   89   64    1    0    0 |    b = 4 
    0   14  808  624   10    1    0 |    c = 5 
    0    7  424 1655  111    1    0 |    d = 6 
    0    0   38  662  180    0    0 |    e = 7 
    0    0    3  121   50    1    0 |    f = 8 
    0    0    0    4    1    0    0 |    g = 9 
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Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.54 , μέσο Precision είναι 0,522 και μέσο ROC 

0.707. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίδια (ελάχιστα χειρότερα από ότι στην πρώτη 

περίπτωση). Συνεπώς, η απόδοση και αυτού του αλγορίθμου είναι εξαιρετικά χαμηλή, με 

ποσοστό ακρίβειας ΑΚΡ 0.54, κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την ταξινόμηση του 

δείγματος αυτού. 

 

4.2.3. Αλγόριθμος IBK 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης με χρήση όλων των γνωρισμάτων είναι τα ακόλουθα: 

 
             TP Rate   FP Rate   Precision   Recall     F-Measure   ROC Area     Class 
                  0              0.002        0          0           0              0.518     3 
                  0.35          0.018        0.404      0.35      0.375          0.68      4 
                  0.683        0.136        0.681      0.683     0.682         0.782     5 
                  0.689        0.256        0.686      0.689     0.688         0.725     6 
                  0.622        0.09          0.601      0.622     0.611         0.776     7 
                  0.509        0.016        0.536      0.509     0.522         0.755     8 
                  0               0.001        0          0            0                0.667     9 
Weighted Avg.    0.654        0.173        0.651      0.654     0.652         0.75  
 
 

 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
 
    a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    2    8    8    2    0    0 |    a = 3 
    1   57   53   42   10    0    0 |    b = 4 
    5   39  995  362   49    6    1 |    c = 5 
    2   37  353 1515  261   28    2 |    d = 6 
    1    5   49  235  547   43    0 |    e = 7 
    0    1    4   43   38   89    0 |    f = 8 
    0    0    0    2    3    0    0 |    g = 9 
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Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.65 , μέσο Precision είναι 0,552 και μέσο ROC 

0.726. 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης με χρήση των καλύτερων γνωρισμάτων είναι τα ακόλουθα: 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall       F-Measure   ROC Area   Class 
                  0              0.002        0          0            0                0.584     3 
                  0.313      0.018        0.381      0.313     0.343           0.651     4 
                  0.653      0.146        0.655      0.653     0.654           0.763     5 
                  0.677       0.273        0.669      0.677     0.673           0.712     6 
                  0.59         0.091         0.588      0.59       0.589           0.753     7 
                  0.474       0.022         0.446      0.474     0.46             0.736     8 
                  0              0.001         0          0            0                  0.566     9 
Weighted Avg.    0.631       0.184         0.629      0.631     0.63             0.733 
  
 
 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
   0    1    8    8    3    0    0 |    a = 3 
    2   51   61   39    9    1    0 |    b = 4 
    2   48  951  385   66    5    0 |    c = 5 
    6   27  365 1489  253   56    2 |    d = 6 
    0    6   61  252  519   40    2 |    e = 7 
    0    1    6   51   32   83    2 |    f = 8 
    0    0    0    3    1    1    0 |    g = 9 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0,63 , μέσο Precision είναι 0,629 και μέσο ROC 

0.733. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή βελτίωση με τη χρήση των καλύτερων 

γνωρισμάτων. Η απόδοση του αλγορίθμου είναι σε μέτρια επίπεδα, με ποσοστό ακρίβειας 

ΑΚΡ 0. 63, κρίνεται ότι είναι οριακά κατάλληλος για την ταξινόμηση του δείγματος αυτού. 
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4.2.4.  Αλγόριθμος SMO 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης με χρήση όλων των γνωρισμάτων είναι τα ακόλουθα: 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall    F-Measure   ROC Area   Class 
                  0            0               0          0         0           0.5        3 
                  0               0               0          0         0           0.721      4 
                  0.522       0.164         0.574      0.522  0.547       0.756      5 
                  0.814       0.661         0.501      0.814  0.62        0.577      6 
                  0               0               0          0          0           0.723      7 
                  0               0               0          0          0           0.746      8 
                  0               0               0          0          0            0.5        9 
Weighted Avg.    0.521       0.345         0.396      0.521   0.441      0.667 
  
 
 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    0    8   12    0    0    0 |    a = 3 
    0    0   95   68    0    0    0 |    b = 4 
    0    0  761  696    0    0    0 |    c = 5 
    0    0  409 1789    0    0    0 |    d = 6 
    0    0   44  836    0    0    0 |    e = 7 
    0    0    8  167    0    0    0 |    f = 8 
    0    0    0    5    0    0    0 |    g = 9 
 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.52 , μέσο Precision είναι 0,396 και μέσο ROC 

0.667. 

Τα αποτελέσματα κατάταξης με χρήση των καλύτερων γνωρισμάτων είναι τα ακόλουθα: 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall    F-Measure   ROC Area   Class 
                  0            0               0          0         0           0.5        3 
                  0               0               0          0         0           0.721      4 
                  0.522       0.164         0.574      0.522  0.547       0.756      5 
                  0.814       0.661         0.501      0.814  0.62        0.577      6 
                  0               0               0          0          0           0.723      7 
                  0               0               0          0          0           0.746      8 
                  0               0               0          0          0            0.5        9 
Weighted Avg.    0.517        0.349        0.393               0.517     0.437      0.658 
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Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d    e    f    g   <-- classified as 
    0    0    6   14    0    0    0 |    a = 3 
    0    0   97   66    0    0    0 |    b = 4 
    0    0  743  714    0    0    0 |    c = 5 
    0    0  409 1789    0    0    0 |    d = 6 
    0    0   41  839    0    0    0 |    e = 7 
    0    0    4  171    0    0    0 |    f = 8 
    0    0    0    5    0    0    0 |    g = 9     
 
 
 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.51 , μέσο Precision είναι 0,393 και μέσο ROC 

0.658. Δεν υπάρχει βελτίωση ούτε στον SMO με την επιλογή μερικών γνωρισμάτων, αντί για 

όλα.  Συνεπώς, η απόδοση και αυτού του αλγορίθμου είναι εξαιρετικά χαμηλή, με ποσοστό 

ακρίβειας ΑΚΡ 0.51, κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την ταξινόμηση του δείγματος 

αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.5.  Συγκριτικά αποτελ

 

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν χαμηλή απόδοση

σύνολο δεδομένων, που έχει περισσότερες κατηγορίες και χαρακτηριστικά από το πρώτο 

που εξετάσαμε.  
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Συγκριτικά αποτελέσματα 

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν χαμηλή απόδοση (και ιδιαίτερα ο SMO), σε αυτό το 

σύνολο δεδομένων, που έχει περισσότερες κατηγορίες και χαρακτηριστικά από το πρώτο 

Εικόνα 12 WINE: Διάγραμμα ΑΚΡ 

Εικόνα 13 WINE: Διάγραμμα μέσης ακρίβειας 

Neural Net IBK SMO

ΑΚΡ

Neural Net IBK SMO

Precision

, σε αυτό το 

σύνολο δεδομένων, που έχει περισσότερες κατηγορίες και χαρακτηριστικά από το πρώτο 

 

 



 

 

Εικόνα 

 

Από τη σύγκριση των αλγορίθμων, προκύπτει ότι ο αλγόριθμος ΙΒΚ είναι ο μοναδικός που 

μπορεί οριακά να χρησιμοποιηθεί για την

πολλά χαρακτηριστικά και πολλές κλάσεις.
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Εικόνα 14 WINE: Διάγραμμα μέσης ROC AREA 

Από τη σύγκριση των αλγορίθμων, προκύπτει ότι ο αλγόριθμος ΙΒΚ είναι ο μοναδικός που 

μπορεί οριακά να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση του δείγματος αυτού, το οποίο έχει 

πολλά χαρακτηριστικά και πολλές κλάσεις. 

Neural Net IBK SMO

ROC Area

 

Από τη σύγκριση των αλγορίθμων, προκύπτει ότι ο αλγόριθμος ΙΒΚ είναι ο μοναδικός που 

ταξινόμηση του δείγματος αυτού, το οποίο έχει 
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4.3. Σύνολο δεδομένων αξιολόγησης αυτοκινήτων 

 

Το σύνολο δεδομένων [22] προήλθε από ένα απλό ιεραρχικό μοντέλο αποφάσεων που 

αναπτύχθηκε αρχικά για την επίδειξη των  DEX, M. Bohanec, V. Rajkovic: Expert system for 

decision making. Sistemica 1(1), pp. 145-157, 1990.)  

Αποτελείται από 1728 εγγραφές και τα χαρακτηριστικά πεδία είναι κατηγορήματα και είναι 

τα παρακάτω: 

• buying: vhigh, high, med, low.  

• maint: vhigh, high, med, low.  

• doors: 2, 3, 4, 5more.  

• persons: 2, 4, more.  

• lug_boot: small, med, big.  

• safety: low, med, high. 

 

Οι τιμές της κλάσης είναι οι ακόλουθες: unacc, acc, good, vgood .  

 

4.3.1. Δέντρο απόφασης (J48) 

 

Κατασκευάζεται ένα δέντρο με 131 φύλλα και μέγεθος 182 κόμβους. 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
               TP Rate FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                  0.962     0.064        0.972          0.962     0.967       0.983        unacc 
                  0.867     0.047        0.841          0.867     0.854       0.962        acc 
                  0.892     0.011        0.763          0.892     0.823       0.995        vgood 
                  0.594     0.011        0.695          0.594     0.641       0.918        good 
Weighted Avg.    0.924     0.056        0.924          0.924     0.924       0.976 
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Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d   <-- classified as 
 1164   43    0    3 |    a = unacc 
   33  333    7   11 |    b = acc 
    0    3   58    4 |    c = vgood 
    0   17   11   41 |    d = good 
 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.923 , μέσο Precision είναι 0,924 και μέσο ROC 

0.976. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ταξινόμηση έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζει 

ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις. Στο δείγμα αυτό λοιπόν, το Δέντρο απόφασης μπορεί να 

θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής. 

4.3.2. Νευρωνικό δίκτυο  

Κατασκευάστηκε ένα νευρωνικό δίκτυο με 15 κόμβους, που έχει ως εισόδους τα 6 

γνωρίσματα και ως έξοδο τις 4 κατηγορίες. 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area   Class 
                  0.998        0.002         0.999         0.998      0.998          1          unacc 
                  0.99          0.003         0.99           0.99        0.99            0.999      acc 
                  1               0                1                1             1                 1          vgood 
                  0.986       0.002         0.958         0.986      0.971          0.999      good 
Weighted Avg.    0.995        0.002         0.995         0.995      0.995          1      
 
 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d   <-- classified as 
 1207    3    0    0 |    a = unacc 
    1  380    0    3 |    b = acc 
    0    0   65    0 |    c = vgood 
    0    1    0   68 |    d = good 
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Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.995, μέσο Precision είναι 0,995 και μέσο ROC 

1.00. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ταξινόμηση έχει  εξαιρετική ακρίβεια και παρουσιάζει 

ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις. Στο δείγμα αυτό λοιπόν το Νευρωνικό Δίκτυο μπορεί να 

θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής. 

 

4.3.3. Αλγόριθμος IBK 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 
                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area   Class 
                  0.998        0.002         0.999         0.998      0.998          1          unacc 
                  0.911        0.003         0.99           0.99        0.99            0.999      acc 
                  0.708         0                1              0.708      0.829             1        vgood 
                  0.986       0.002         0.958         0.986      0.971          0.999      good 
Weighted Avg.    0.935        0.059         0.94          0.935      0.925           0.997     
 

 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d   <-- classified as 
 1207    3    0    0 |    a = unacc 
   34  350    0    0 |    b = acc 
    0   19   46    0 |    c = vgood 
    0   56    0   13 |    d = good 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.935 , μέσο Precision είναι 0,94 και μέσο ROC 

0.997. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ταξινόμηση έχει  πολύ ψηλή ακρίβεια και παρουσιάζει 

ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις. Στο δείγμα αυτό λοιπόν και ο αλγόριθμος ΙΒΚ μπορεί να 

θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής. 
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4.3.4.  Αλγόριθμος SMO 

 

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι τα ακόλουθα: 

                
  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall    F-Measure   ROC Area   Class 
                  0.96             0.06       0.974          0.96       0.967       0.957      unacc 
                  0.888         0.044      0.853           0.888     0.87        0.928      acc 
                  0.969         0.003      0.926           0.969     0.947       0.997      vgood 
                  0.797         0.008      0.809           0.797     0.803       0.983      good 
Weighted Avg.    0.938         0.052      0.939           0.938     0.938           0.953 
  
 

 

Πίνακας σύγχυσης 

 
    a    b    c    d   <-- classified as 
 1161   48    0    1 |    a = unacc 
   31  341    2   10 |    b = acc 
    0    0   63    2 |    c = vgood 
    0   11    3   55 |    d = good 

 

Από τον πίνακα σύγχυσης προκύπτει ΑΚΡ = 0.938 , μέσο Precision είναι 0,939 και μέσο ROC 

0.953. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ταξινόμηση έχει  πολύ μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζει 

ελάχιστες λάθος ταξινομήσεις. Στο δείγμα αυτό λοιπόν και ο αλγόριθμος SMO μπορεί να 

θεωρηθεί κατάλληλος ταξινομητής. 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.5.  Συγκριτικά αποτελέσματα

 

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν 

δίκτυο), σε αυτό το σύνολο δεδομένων
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Συγκριτικά αποτελέσματα 

Και οι τέσσερις αλγόριθμοι έχουν πολύ υψηλή απόδοση (και ιδιαίτερα το νευρωνικό 

, σε αυτό το σύνολο δεδομένων, που έχει κατηγορήματα ως χαρακτηριστικά

Εικόνα 15 CAR: Διάγραμμα ΑΚΡ 

Εικόνα 16 CAR: Διάγραμμα μέσης ακρίβειας 

Neural Net IBK SMO

ΑΚΡ

Neural Net IBK SMO

Precision

(και ιδιαίτερα το νευρωνικό 

, που έχει κατηγορήματα ως χαρακτηριστικά.  

 

 



 

Εικόνα 

 

4.4. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά αποτελ

αλγορίθμων ταξινόμησης στα τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων.

Συνοπτικά δοκιμάστηκαν τα παρακάτω σύνολα:

• IRIS: κατηγοριοποίηση είδους φυτού, 4

αριθμούς και 3 κατηγορίες

• WINE: κατηγοριοποίηση 

πραγματικούς αριθμούς και 10 κατηγορίες

• CAR: κατηγοριοποίησης ποιότητας αυτοκινήτου, με 6 χαρακτηριστικά, με τιμές 

κατηγορήματα, και 4 κατηγορίες

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά γραφήματα για κάθε ένα από τα παρακάτω 

μετρικά απόδοσης: ΑΚΡ, μέση ακρίβεια,
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Εικόνα 17 CAR: Διάγραμμα μέσης ROC AREA 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την απόδοση των 

αλγορίθμων ταξινόμησης στα τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων. 

Συνοπτικά δοκιμάστηκαν τα παρακάτω σύνολα: 

κατηγοριοποίηση είδους φυτού, 4 χαρακτηριστικά, με τιμές πραγματικούς 

αριθμούς και 3 κατηγορίες, 150 εγγραφές 

τηγοριοποίηση ποιότητας κρασιού, 11 χαρακτηριστικά, με τιμές 

πραγματικούς αριθμούς και 10 κατηγορίες,  4898 εγγραφές 

κατηγοριοποίησης ποιότητας αυτοκινήτου, με 6 χαρακτηριστικά, με τιμές 

κατηγορήματα, και 4 κατηγορίες, 1728 εγγραφές 

υσιάζονται συγκεντρωτικά γραφήματα για κάθε ένα από τα παρακάτω 

μέση ακρίβεια, ROC AREA. 

Neural Net IBK SMO

ROC Area

 

έσματα για την απόδοση των 

χαρακτηριστικά, με τιμές πραγματικούς 

κρασιού, 11 χαρακτηριστικά, με τιμές 

κατηγοριοποίησης ποιότητας αυτοκινήτου, με 6 χαρακτηριστικά, με τιμές 

υσιάζονται συγκεντρωτικά γραφήματα για κάθε ένα από τα παρακάτω 



 

Παρατηρούμε ότι η απόδοση και των τεσσάρων αλγορίθμων είναι ιδιαίτερα υψηλή σ

σύνολα δεδομένων IRIS και 

πολλές εγγραφές και διαφορετικές περιπτώσεις, δεν έχουμε καλή απόδοση από κανέναν 

αλγόριθμο.  

Πιθανή αιτία αποτελεί το πλήθος των γνωρισμάτων

συνόλου δεδομένων. Προκειμένου να απλοποιηθεί το πρόβλημα, δοκιμάστηκε η αφαίρεση 

γνωρισμάτων αλλά πάλι τα αποτελέσματα δεν βελτιώθηκαν.
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Εικόνα 18 Συγκεντρωτικό διάγραμμα ΑΚΡ 

Παρατηρούμε ότι η απόδοση και των τεσσάρων αλγορίθμων είναι ιδιαίτερα υψηλή σ

και CAR. Αντίθετα στο σύνολο WINE, το οποίο αποτελείται από 

πολλές εγγραφές και διαφορετικές περιπτώσεις, δεν έχουμε καλή απόδοση από κανέναν 

Πιθανή αιτία αποτελεί το πλήθος των γνωρισμάτων αλλά και το πλήθος των εγγραφ

συνόλου δεδομένων. Προκειμένου να απλοποιηθεί το πρόβλημα, δοκιμάστηκε η αφαίρεση 

γνωρισμάτων αλλά πάλι τα αποτελέσματα δεν βελτιώθηκαν. 

Neural Net IBK SMO

ΑΚΡ

 

Παρατηρούμε ότι η απόδοση και των τεσσάρων αλγορίθμων είναι ιδιαίτερα υψηλή στα 

το οποίο αποτελείται από 

πολλές εγγραφές και διαφορετικές περιπτώσεις, δεν έχουμε καλή απόδοση από κανέναν 

αλλά και το πλήθος των εγγραφών  του 

συνόλου δεδομένων. Προκειμένου να απλοποιηθεί το πρόβλημα, δοκιμάστηκε η αφαίρεση 

CAR

WINE

IRIS
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Εικόνα 19  Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέσης ακρίβειας 

 

Εικόνα 20  Συγκεντρωτικό διάγραμμα ROC Area 

 

Neural Net IBK SMO

Precision

Neural Net IBK SMO

ROC Area

 

 

CAR

WINE

IRIS

CAR

WINE

IRIS
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5. Επίλογος 

5.1. Σύνοψη και συμπεράσματα 

 

Έχει υπάρξει εντυπωσιακή πρόοδος στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων και τη μηχανική 

εκμάθηση. Η σύνθεση των στατιστικών, η μηχανική εκμάθηση, η θεωρία της πληροφορίας, 

και  η πληροφορικής έχει δημιουργήσει ένα επιστημονικό τομέα, με μια ισχυρή μαθηματική 

βάση, και με πολύ ισχυρά εργαλεία. 

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να εξετάσουμε πως μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα μοντέλο γνώσης, με την βοήθεια εργαλείων εξόρυξης δεδομένων. Η 

διαδικασία που ακολουθείται ξεκινά με την προσέγγιση βασικών εννοιών της διαχείρισης 

της γνώσης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων.  

Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένας επιστημονικός χώρος που χρησιμοποιεί πληθώρα 

εργαλείων ανάλυσης  δεδομένων για να ανακαλύψει πρότυπα και σχέσεις σε δεδομένα που 

θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν έγκυρες προβλέψεις. Τελικός στόχος της 

εξόρυξης γνώσης είναι να προσδιοριστούν τα πρότυπα και να γίνουν κατανοητά, έτσι ώστε 

να μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και μη ειδικούς στην εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων  

και τη λήψη αποφάσεων.  

Για την δημιουργία του εξειδικευμένου μοντέλου γνώσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό, 

WEKA και δοκιμάστηκαν τέσσερεις διαφορετικές τεχνικές σε σύνολα δεδομένων από το UC 

Irvine Machine Learning Repository (archive.ics.uci.edu/ml/). 

Οι αλγόριθμοι κατάταξης που αναλύθηκαν και στη συνέχεια δοκιμάστηκαν είναι οι εξής: 

• Νευρωνικά δίκτυα (Μultilayer Perceptron), 

•  Δέντρα αποφάσεων (J48), 

•  SMO,  

• Κ πλησιέστεροι γείτονες (IBK). 

 

Συνοπτικά, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω σύνολα δεδομένων: 

• IRIS: κατηγοριοποίηση είδους φυτού, 4 χαρακτηριστικά, με τιμές πραγματικούς 

αριθμούς και 3 κατηγορίες, 150 εγγραφές 
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• WINE: κατηγοριοποίηση ποιότητας κρασιού, 11 χαρακτηριστικά, με τιμές 

πραγματικούς αριθμούς και 10 κατηγορίες,  4898 εγγραφές 

• CAR: κατηγοριοποίησης ποιότητας αυτοκινήτου, με 6 χαρακτηριστικά, με τιμές 

κατηγορήματα, και 4 κατηγορίες, 1728 εγγραφές 

 

Έγινε ανάλυση της απόδοσης της κάθε τεχνικής ανά σύνολο δεδομένων (data set) και 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά και συγκεντρωτικά διαγράμματα με την απόδοση των 

αλγορίθμων. 
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