
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

  

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

  

 

Μησανική Μάθηζη ζηον Κλάδο ηυν Ακινήηυν 

  

 

ηνπ 

  

 

ΠΔΣΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ 

  

  

Φεβξνπάξηνο 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αθιεπώζειρ 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο κνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εςσαπιζηίερ 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ε νπνία ζεβάζηεθε ηελ επηζπκία κνπ λα 

ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο 

παππνχδεο θαη γηαγηάδεο κνπ πνπ ζηήξημαλ ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη πνηέ δελ έπαςαλ λα κνπ 

ππελζπκίδνπλ ηελ αμία ηεο κφξθσζεο θαη παξφηξπλαλ λα ζπκκεηέρσ ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην Δπάγγειν Καιακπφθε γηα ηελ 

ζπλερή θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζην αίηεκά κνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σέινο, ζηνλ άλζξσπν πνπ βνήζεζε κε ππνδεηγκαηηθή αληδηνηέιεηα θαζ‟φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζθέξνληαο ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξία ηνπ, απνηειψληαο ηνλ 

“άλζξσπν θιεηδί” ζηελ πνξεία κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ, ηνλ “ζείν” κνπ θαη ζπλεξγάηε ηαχξν 

Παλίδε, ην ιηγφηεξν πνπ ηνπ νθείισ είλαη έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη ζεβαζκφ ζην πξφζσπφ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πεπίλητη 

 

Ζ αγνξά αθηλήησλ, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνζεκείσηε νηθνλνκηθή 

αζηάζεηα, παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ θαζέλα αηνκηθά θαη επίζεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο-νξγαληζκνχο. Απνηειεί δείθηε νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, θνηλσληθήο επεκεξίαο φπσο 

θπζηθά θαη παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ ελδηαθεξφκελσλ αγνξαζηψλ θαη 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο-πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηνηθνχλ ή ζα θαηνηθήζνπλ. 

Ζ ηηκή ησλ αθηλήησλ εμαξηάηαη απφ πιήζνο κεηαβιεηψλ θαη είλαη εθηεζεηκέλε ζε πιεζψξα 

κεηαβνιψλ παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ ηηκή-ζηφρν, 

ιφγσ πνιιψλ ζπζρεηίζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ απηψλ. Μεγάινη νξγαληζκνί φπσο ε 

Zillow, Trulia, Redfin θαη Remax έρνπλ αλαπηχμεη θαη εμειίζζνπλ ζπλερψο πνιχπινθεο εθαξκνγέο 

γηα  λα πξνβιέπνπλ, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηεξγαζηψλ, ηηο ηηκέο θαηνηθηψλ ή θαη βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, δηακνξθψλνληαο έηζη λέα δεδνκέλα ζε απηφ ηνλ θιάδν. 

Ζ εθπφλεζε κηαο έξεπλαο πάλσ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θιάδνπ ησλ αθηλήησλ έρεη 

ζθνπφ λα αλαδείμεη ηε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε ινγηθή θαη ηηο ηερληθέο ηεο Μεραληθήο 

Μάζεζεο (Machine Learning). Με ηε ρξήζε βαζηθψλ ηερληθψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ πνπ ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπεη κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηηο ηηκέο 

ησλ αθηλήησλ κηαο πεξηνρήο ζίγνληαο θαη παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα αμηνζεκείσηεο ηάζεηο θαη 

ελδείμεηο πνπ καο νδεγνχλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R ζην ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ RStudio απνηειεί ην θχξην 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζεη δεδνκέλσλ, πνπ έρνπκε ειεθηξνληθά ζηε δηάζεζή καο, 

ην νπνίν πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθηψλ πξνο πψιεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Με ηε 

βνήζεηα επηιεγκέλεο κεζφδνπ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πξνβιέπνπκε ηελ ηηκή ζηφρν, εδψ ηηκή 

πψιεζεο, κέζσ ζηαηηζηηθνχ κνληέινπ δηεξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο παξάιιεια ηηο θχξηεο 

παξακέηξνπο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.  
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1.  Ειζαγυγή 

1.1. Οξηζκφο θαη αλάιπζε πξνβιήκαηνο 

Ζ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο απνηειεί έλα ζέκα πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. χκθσλα κε ην E.S.R.B. (2016) ε αθίλεηε πεξηνπζία αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην 15% ηνπ 

Δπξσπατθνχ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ Ζ.Π.Α. δείρλνπλ φηη κεηά ηε δηεζλή 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007-2008, κεγάινο αξηζκφο ηδηνθηεηψλ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο είλαη κέρξη θαη ζήκεξα ρξεσθνπεκέλνο ιφγσ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη πιένλ ην 

ρξένο ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ θνηλή 

αληίιεςε φηη παξφκνηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηε ρψξα καο, φπνπ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ 'θφθθηλσλ δαλείσλ' νθείιεηαη ζε δάλεηα επαγγεικαηηθήο ή 

νηθνγελεηαθήο ζηέγεο. 

Ζ αγνξά παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ηφζν γηα ηνλ πσιεηή πνπ ελδηαθέξεηαη λα απνθνκίζεη 

ην κέγηζην δπλαηφ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, φζν θαη γηα ηνλ αγνξαζηή ν νπνίνο εθηφο 

απφ ηελ αμία, ιακβάλεη ππ‟ φςηλ θαη άιινπο παξάγνληεο φπσο ηε κειινληηθή απφδνζε ηεο αγνξάο 

ηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

Όπσο αλαθέξεη ν Π.Εεληέιεο (2015), δεδνκέλνπ φηη θάζε αθίλεην είλαη κνλαδηθφ, ζεσξεηηθά νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ αμία ηνπ είλαη άπεηξνη. Οη παξάγνληεο απηνί 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα δηαβαζκηζηνχλ ζε πνιιά επίπεδα. Οη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο είλαη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινη εμίζνπ ζεκαληηθνί πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αμία ηεο γεο, ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 

πνιενδνκηθή νξγάλσζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο 

ιακβάλνπκε ππφςηλ εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνηθία απηή θαζ' απηή θαη 

αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Απφ απηά άιια είλαη άκεζα κεηξήζηκα φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηθάλεηα ζε ηεηξαγσληθά κέηξα ή 

ην έηνο θαηαζθεπήο θαη άιια πεξηγξαθηθά, φπσο ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην 

(αζηηθή, αγξνηηθή, δαζηθή) ή ν ηχπνο ηνπ αθηλήηνπ (κνλνθαηνηθία, δηακέξηζκα, κεδνλέηα, 

βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, γξαθεία θιπ). 

Σα αθίλεηα έρνπλ αμία επεηδή είλαη εθεί πνπ είλαη θαη σο είλαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. Ζ γλψζε ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο απηήο αμίαο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί θαηά ηξφπν αθξηβή κέζα απφ ηελ επηζηήκε θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζθέςε θαη φρη 
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πξφρεηξα ε εκπεηξηθά. Ζ γλψζε ηεο αιεζνχο ηηκήο ή ηεο αιεζνχο εηθφλαο ησλ ηηκψλ εμππεξεηεί 

πιήζνο ζηφρσλ θαη ζθνπψλ πνπ ε λνκνζεζία θαη νη αλάγθεο ηεο αγνξάο επηβάιινπλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Π.Εεληέιε (2015). 

1.2. Πεδίν έξεπλαο θαη ζηφρνη 

Ζ αμία ησλ αθηλήησλ δελ είλαη ζηαηηθή αιιά κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, θαη ε ηηκή ηεο 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Έηζη θάζε θνξά γηα θάζε 

ηδηνθηεζία ππάξρεη κηα ηξέρνπζα ηηκή ηεο νπνίαο ν πξνζδηνξηζκφο αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή έλα πιήζνο δηαδηθαζηψλ θαη ζρέζεσλ (Π.Εεληέιεο (2015)). 

Πξνθχπηεη ινηπφλ ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πξφγλσζεο ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ 

κε  βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Έλα ηέηνην κνληέιν ζα 

βνεζήζεη ηνπο αγνξαζηέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λα αλαθαιχπηνπλ “επθαηξίεο” πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο, φπσο θαη λα απνξξίπηνπλ πεξηπηψζεηο, θαη ηνπο πσιεηέο λα πξνβιέπνπλ ηάζεηο ηεο 

αγνξάο θαη λα ζέηνπλ ηηκέο, νη νπνίεο θηλνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο αμηφπηζηεο θαη 

αληηθεηκεληθήο αγνξάο. 

Έρνληαο ην ζεη δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ Kaggle (https://en.wikipedia.org/wiki/Kaggle) 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη πσιήζεηο θαηνηθηψλ ηεο πφιεο Ames, Iowa, απφ ην 2006 σο θαη ην 2010, ν 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξφβιεςε ηεο ηηκήο πψιεζεο θάζε αθηλήηνπ (SalePrice) 

(https://www.kaggle. com/c/iowa-house-prices-regression-techniques). 

Ωο επηκέξνπο ζηφρν πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηίζεηαη ε θαηαγξαθή κηαο 

εηθφλαο θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην πσο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο αθηλήησλ ζε ζρέζε κε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζεη δεδνκέλσλ. 

Σν ζεη ήηαλ δηαρσξηζκέλν απφ πξηλ ζε ζεη εθκάζεζεο θαη ζεη ειέγρνπ θαζψο πξννξίδνληαλ γηα 

έλαλ δηαγσληζκφ θαιχηεξεο πξφβιεςεο ηεο Kaggle. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

ζεη εθκάζεζεο, ζην νπνίν πεξηέρεηαη ζαλ κεηαβιεηή ε ηηκή ηελ νπνία επηζπκνχκε λα 

πξνβιέςνπκε, δειαδή ε ηηκή πψιεζεο θάζε αθηλήηνπ (SalePrice). 

ην πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο κάζεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο 

πξνζεγγίδνληαη απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα φπσο ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα, ηα δέλδξα 

απνθάζεσλ, ε νκαδνπνίεζε, ηα δίθηπα Bayes θαη πιήζνο άιισλ πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. ε φηη αθνξά ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία ε κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε εθείλε ηεο πνιιαπιήο 

https://www.kaggle.com/c/iowa-house-prices-regression-techniques
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γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (https://el.wikipedia.org/wiki/Γξακκηθή_παιηλδξφκεζε) 

Όπσο αλαθέξεη ε Wikipedia (2018) ε κεραληθή κάζεζε είλαη κία εθαξκνγή ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζηνπο ππνινγηζηέο ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο (δειαδή ζηαδηαθήο βειηίσζεο 

ηεο απφδνζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία) κε ηε βνήζεηα δεδνκέλσλ. 

Ζ κεραληθή κάζεζε έρεη εθαξκνζηεί εθηεηακέλα ζε ηνκείο φπσο ε βηνπιεξνθνξηθή, ε βηνκεραληθή 

κεραλνινγία, ε ηαηξηθή θαη ε επηρεηξεζηαθή έξεπλα. Αλάινγα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν θαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξφβιεςε ηεο ηηκήο πψιεζεο. Οη 

αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ηεο είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζπγθξηλφκελεο κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζηνλ θιάδν απηφ. 

Σν κνληέιν πνπ ζα αλαπηχμνπκε βαζίδεηαη ζηε κεραληθή κάζεζε αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε 

δηεξεχλεζε, παξνπζίαζε θαη επηινγή ησλ  κεηαβιεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή πψιεζεο κε ηνλ 

πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ αθξίβεηαο. 

1.3. Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Έρνληαο ζηφρν λα θηάζνπκε πξννδεπηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο, πεξηγξάθνπκε 

θάζε βήκα απηήο ηεο πνξείαο θαη ηνπ πψο ελεξγνχκε ζε θάζε ελφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ “Αλαζθφπηζε ηεο βηβιηνγξαθίαο” (2ε Δλφηεηα) ν αλαγλψζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο πνπ ήδε έρνπλ δεκνζηεπζεί πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλάο καο. Πξνηνχ 

κπνχκε ζην θχξην κέξνο βεβαηψλνπκε ηνλ αλαγλψζηε φηη είκαζηε επαξθψο 

πιεξνθνξεκέλνη ψζηε λα επηρεηξήζνπκε ηελ ηξηβή κε ην αληηθείκελν θαη ηελ δηεμαγσγή 

έγθπξνπ απνηειέζκαηνο 

 ηελ “Μεζνδνινγία” (3ε Δλφηεηα) γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηρεηξνχκε 

λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Όληαο πιένλ ζην θχξην κέξνο γίλεηαη αλαιπηηθή 

αλαθνξά ησλ βεκάησλ ψζηε λα πεξηγξαθνχλ εθηελέζηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα θαη 

θπζηθά αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ πνπ επηιέμακε ηελ ελ ιφγσ κέζνδν. 

 ηελ “Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη εξκελεία επξεκάησλ” (4ε Δλφηεηα) γίλεηαη αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο θαη αλαθνξά παξαηεξήζεσλ 

θαη ζπκπεξαζκάησλ φπσο επίζεο παξάζεζε γξαθεκάησλ θαη ζρεκάησλ ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη. Δλ νιίγνηο θχξηνο ζθνπφο είλαη ε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

 Σέινο ζηα “πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο” (5ε Δλφηεηα) ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο θαη ηνλίδνληαη νη πξννπηηθέο γηα κειινληηθή έξεπλα πάλσ ζην ζέκα ηεο 
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εξγαζίαο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο πνπ πεγάδνπλ άκεζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δπηπιένλ αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηελ πνξεία ηεο. 
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2. Αναζκόπηζη βιβλιογπαθίαρ 

Ζ ζεκαηηθή πνπ ζίγεηαη ζηελ εξγαζία απηή αθνξά ην ππνπεδίν ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ, 

ζπγθεθξηκέλα ηελ κεραληθή κάζεζε, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ κειέηε ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ 

θαη ηεο ππνινγηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο. Ζ κεραληθή κάζεζε δηεξεπλά ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή 

αιγνξίζκσλ πνπ κπνξνχλ λα “καζαίλνπλ” απφ ηα δεδνκέλα θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε 

απηά. 

Οη κεζνδνινγίεο κεραληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο, ηελ θχζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ 

εηζξνέο θαη ηνλ ηχπν ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ εξγαζία απηή αθνξά έλα θιαζηθφ πξφβιεκα πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαηά θχξην 

ιφγν κε κεζνδνινγία επηηεξνχκελεο κάζεζεο. ηφρν απνηειεί ε κνληεινπνίεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, φπνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε είλαη ε ηηκή πψιεζεο αθηλήηνπ, κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε αθίλεην, έρνληαο σο 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 

Ζ κεραληθή κάζεζε εγείξεη πιεηάδα εξσηεκάησλ, ζίγνληαο ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη φρη κφλν. Κάπνηα απφ απηά πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ είλαη ην θαηά πφζν είλαη εθηθηφ έλαο αιγφξηζκνο λα πξνβιέπεη 

κε αθξίβεηα ηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ; ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γη‟απηφ ην πξφβιεκα; 

απνηεινχλ ηα ζηαηηζηηθά κνληέια πξφβιεςεο “παλάθεηα” γηα πξνβιήκαηα παιηλδξφκεζεο; ζε ηη 

βαζκφ αληηθαζηζηά κηα ηέηνηνπ είδνπο πεξίπησζε ηερλεηήο λνεκνζχλεο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα; 

βειηηψλεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ 

πξφβιεςεο; ζα απνηειέζεη ρξήζηκν “εξγαιείν” γηα ηνλ άλζξσπν ή δελ ζα εθηηκεζεί ζσζηά; είλαη 

ηα δεδνκέλα επαξθή ψζηε νη εθξνέο ηνπ αιγνξίζκνπ λα είλαη αμηφπηζηεο; 

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, επηζηήκνλεο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο (νηθνλνκηθά, θπζηθή, κεραλνινγία, 

ηαηξηθή, βηνινγία) αιιά θαη εθπαηδεπφκελνη ή άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε επαγγεικαηηθά κε 

εθαξκνγέο κεραληθήο κάζεζεο, έρνπλ εθπνλήζεη κειέηεο νη νπνίεο είλαη δεκνζηεπκέλεο ζην 

δηαδίθηπν, ζε παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο, ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ.  

ηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ πνπ εκπιέθεηαη ε Μεραληθή Μάζεζε, ε Kaggle δηεμάγεη online 

δηαγσληζκνχο κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ κνληέινπ πξφβιεςεο. ε απηή ηε 
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δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πιήζνο επαγγεικαηηψλ θαη φρη κφλν απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία 

θάλνληαο ρξήζε γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R ή Python δηαγσλίδνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ κε θάζε 

δηαγσληδφκελν λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο ή ειαθξψο παξαιιαγκέλεο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ. Μεηαμχ άιισλ ε ρξήζηεο Shaoyinger κε ηηο κεζνδνινγίεο random forest, 

classification and regression trees θαη γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαηαζθεχαζε έλα κνληέιν γηα ηελ 

θάζε κία κέζνδν κε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο γηα ηελ θάζε κηα 

(https://www.kaggle.com/shaoyingzhang/data- exploration-and-prediction-of-house-price). Ο Erik 

Bruin κε ηελ κέζνδν Lasso θαη XGBoost πξνηείλεη ηνλ δηθφ ηνπ αιγφξηζκν πξφβιεςεο 

(https://www.kaggle.com/erikbruin/house-prices-lasso-xgboost-and-a-detailed-eda)έρνληαο κέρξη 

ζήκεξα ηελ 1ε ζέζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ ηεο kaggle. Ο J.Thompson ρξεζηκνπνηψληαο 

gradient boosting, extreme gradient boosting θαη random forest κεζφδνπο δεκηνπξγψληαο έλα 

λεπξσληθφ δίθηπν δξα θαηά ηα πξφηππα ηνπ ensemble modeling. 

(https://www.kaggle.com/jimthompson/ensemble-model-stacked-model-example) . 

Ζ δε Zillow (https://www.zillow.com/) θαη Redfin (https://www.redfin.com/) ζπιιέγνπλ δεδνκέλα 

φπσο παιηέο ηηκέο πψιεζεο, ηηκέο ελνηθίσλ, αμίεο δαλείσλ γηα ηελ αγνξά ησλ ελ ιφγσ θαηνηθηψλ 

θαη θνξνινγηθέο εθηηκήζεηο ζπζρεηίδνληαο ηεο κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηλήησλ, 

θάλνληαο ηθαλνπνηεηηθέο πξνβιέςεηο πξνο φθεινο απιψλ αγνξαζηψλ θαη νξγαληζκψλ κε ηνπο 

αιγφξηζκνπο πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λα κελ είλαη δεκνζηεπκέλνη. 

Οη Omid Poursaeed et al (2018) κε εμεηδηθεπκέλε κέζνδν ηεο επηζηήκεο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

deep convolutational networks ππνινγίδνπλ κέζσ θσηνγξαθηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

ησλ θαηνηθηψλ ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπο. Οη Yanjie Fu et al (2014) πξνηείλνπλ θαη θάλνπλ ρξήζε κηαο 

γεσγξαθηθήο κεζφδνπ πνπ νλνκάδεηαη ClusRanking ε νπνία ζπζρεηίδεη παξάγνληεο φπσο ε 

ρξεζηηθφηεηα ηεο γεο βάζεη γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε δήηεζε ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή γηα 

αθίλεηε πεξηνπζία δεκηνπξγψληαο κία λέα κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε πεξηνρή 

απνηειεί επελδπηηθή επθαηξία, ζπλδπάδνληαο ηειηθά ηνπο ηξεηο απηνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο ηηκήο πψιεζεο.Ο Aaron NG θάλεη ρξήζε κεζνδνινγηψλ παιηλδξφκεζεο φπσο 

Μπευδηαλή γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη Relevance vector machine (2015). 

Ζ ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή 'γεηηνληάο' αλαθέξεηαη επίζεο απφ ηνπο Nadai θαη Lepri 

(2018) νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηε ζπκβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα (walkability) θαη 

αζθάιεηα (security) κηαο πεξηνρήο ζπλδπάδνληαο κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ απφ 8 Ηηαιηθέο 

κεγαινππφιεηο κέζσ θαηαρσξήζεσλ ζε αγγειίεο, google street view, θνξνινγία αλά πεξηνρή, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ αλαγλσξηζκέλεο πεγέο θαη κέζσ εθαξκνγψλ φπσο OpenStreetMap θαη 

https://www.kaggle.com/shaoyingzhang/data-exploration-and-prediction-of-house-price
https://www.kaggle.com/erikbruin/house-prices-lasso-xgboost-and-a-detailed-eda
https://www.kaggle.com/jimthompson/ensemble-model-stacked-model-example
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Urban Atlas. 

Οη έξεπλεο, πέξα απφ ην πεδίν ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζην νπνίν δηεμάγνληαη κφιηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, επεθηείλνληαη θαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν. Σάζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηηο 

θνηλσλίεο θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ κειψλ ηεο θαίλεηαη πσο ηειηθά επεξεάδνπλ ηηο 

ηηκέο ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Γηα παξάδεηγκα νη Hristova et al (2018) ρξεζηκνπνηψληαο “εηηθέηεο” 

ζην Flickr πνπ ζρεηίδνληαη κε θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφ δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν ην νπνίν 

δείρλεη πσο εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ 

θαηνίθσλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηειηθά ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ. πλεπψο, 

κε κεηξήζηκα κεγέζε φπσο ε θνπιηνχξα, ν πνιηηηζκφο, ε αηζζεηηθή ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο ζε 

κία πεξηνρή, ζρεηίδνληαη ηειηθά κε ηηο ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ. Οη Cortright et al (2009) κεηά απφ 

έξεπλα ζε πφιεηο ησλ Ζ.Π.Α. δηαπίζησζαλ ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ ηηκψλ πψιεζήο ηνπο. Πξάγκαηη, νη πφιεηο ζηηο νπνίεο ε κεηαθίλεζε είλαη εχθνιε, 

νη απνζηάζεηο είλαη θνληηλέο θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο εμππεξεηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πνιίηεο, νη ηηκέο αθηλήησλ είλαη πςειφηεξεο. 

ηελ εξγαζία απηή νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζνδνινγίεο αλήθνπλ ζηελ επηηεξνχκελε κάζεζε. 

Παξ‟φια απηά εηζρσξψληαο κέζνδν κε-επηηεξνχκελεο κάζεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

κεηαβιεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κεηαβιεηή NCluster γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πεξηνρή ζηελ 

νπνία εληνπίδεηαη ην αθίλεην θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ, θάηη αλακελφκελν απφ 

ηελ εκπεηξία καο επίζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπηρεηξνχκε ινηπφλ κηα δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηήο 

απηήο θαη κηα δηαθνξεηηθή ηεο ρξήζε ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ κνληέινπ καο. Ζ ρξήζε ηεο 

κεζνδνινγίαο random forest είλαη δηαδεδνκέλε κε ηα απνηειέζκαηά ηεο λα πεηπραίλνπλ πςειά 

πνζνζηά αθξίβεηαο ελψ ε πξνζπάζεηα επηθέληξσζεο ζε αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα αθίλεην δίλεη κία εμίζνπ αληηθεηκεληθή ηειηθή πξφβιεςε γηα ηηο ηηκέο πψιεζεο. 

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο-ζηφρνπ είλαη κία πνιχπινθε ππφζεζε πνπ πξνο ην παξφλ είλαη 

ππφ ζπλερή έξεπλα. Σα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ αλ θαη πνιιά ζε 

πνζφηεηα, πνιιέο θνξέο πζηεξνχλ ζε δνκή θαη νξγάλσζε. Παξ‟φια απηά κε εμεηδηθεπκέλεο 

ζχγρξνλεο ηερληθέο νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ είλαη : Artificial Neural Networks, hedonic pricing 

methods, spatial analysis methods, fuzzy logic θαη ARIMA models αιιά θαη κε θαζηεξσκέλεο φπσο 

descriptive discriminant analysis, cluster analysis, regression trees εξεπλεηέο απφ πνιιά 

επηζηεκνληθά πεδία ζεκεηψλνπλ κεγάιε πξφνδν ζηελ πξνζέγγηζή ηεο ζε πςειφ βαζκφ. ην 

παξαθάησ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ νη κεζνδνινγίεο ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ 

εξγαζία καο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Δηζαγσγή  

Ζ Kaggle απνηειεί κηα online θνηλφηεηα επηζηεκφλσλ δεδνκέλσλ θαη εθπαηδεπφκελσλ ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο κεραληθήο κάζεζεο. Απηή ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηεο, επαγγεικαηίεο θαη κε, λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε online δηαγσληζκνχο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Μεγάιεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί δηεμάγνπλ δηαγσληζκνχο κε έπαζια ζε απηνχο πνπ ζα δψζνπλ 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πνπ ζέηνπλ. Ζ ππφ κειέηε πεξίπησζε 

“House Prices: Advanced Regression Techniques Predict sales prices and practice feature 

engineering, RFs, and gradient boosting” (2017) έρεη πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

απεπζχλεηαη, ζπλ ηνηο άιινηο, ζε αξράξηνπο ρξήζηεο κε βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Γίλεη έηζη ηε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο θαη ηξηβήο κε ην αληηθείκελν. 

Οη κέζνδνη θαη δηεξγαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη πξνέξρνληαη απφ κειέηε εξεπλψλ πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ επίζεκα ζηελ kaggle ,ζηα ιεγφκελα kernels, ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ R φπσο 

επίζεο απφ επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θαη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη  εθηελψο 

ζην δηαδίθηπν. 

Ζ ηξηβή κε ην dataset θαη ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πεξηβάιινληνο RStudio ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ R ζε επίπεδν 

αξράξηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε Μεραληθή Μάζεζε. 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ε νπνία έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο 

ηηκήο πψιεζεο, ν θνηηεηήο θαιείηαη λα εθπαηδεπηεί ζηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο R κέζα ζηα πιαίζηα 

θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ νξίδεη ε κεραληθή κάζεζε. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο έρεη πνιιαπιά νθέιε θαζψο ζηε δηάξθεηά ηεο ζίγνληαη 

επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελφο θαινχ κνληέινπ πξφβιεςεο. Ζ 

κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ παξνπζηάδεηαη, 

αλαιχεηαη θαη αηηηνινγείηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα. 

3.2 Δγθαηάζηαζε βηβιηνζεθψλ ζην RStudio 

Ζ R απνηειεί έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (open source) γηα ηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ 
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εθαξκνγψλ θαη γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ (https://www.R-project.org/ (2018)) 

Ζ βαζηθή δνκή ηεο R ζηεξίδεηαη ζε βηβιηνζήθεο (packages ή libraries). Έλα παθέην ή βηβιηνζήθε 

είλαη απιά έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ R πνπ ζπκπιεξψλεη θαη εληζρχεη ηηο ζπλαξηήζεηο R 

(Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017)). Κάζε βηβιηνζήθε πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο 

(functions), νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο (documentation) θαζψο επίζεο θαη θάπνηα ζεη δεδνκέλσλ 

γηα εθκάζεζε. 

Ζ βαζηθή βηβιηνζήθε ηεο R είλαη ε base, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Πέξα απφ απηήλ ππάξρεη έλαο κεγάινο θαη ζπλερψο εκπινπηηδφκελνο θαηάινγνο 

βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ (install.”Όλνκα βηβιηνζήθεο”) θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (library(Όλνκα βηβιηνζήθεο)). 

ε απηφ ην βήκα ηεο κεζνδνινγίαο εγθαζίζηαληαη νη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε βηβιηνζήθεο, 

πεξηγξάθνληαο ελ νιίγνηο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, κε ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο λα γίλεηαη ζηα 

επφκελα βήκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη. Οη βηβιηνζήθεο είλαη νη εμήο (Πίλαθαο 1): 

Όνομα 

Βιβλιοθ

ήκηρ 

Χπήση Αναυοπά 

sqldf 
Καηάιιειε γηα ρξήζε SQL εληνιώλ επάλσ 

ζην ζεη δεδνκέλσλ 
G. Grothendieck (2017) 

ggplot2 Δηδηθή γηα ηελ θαηαζθεπή γξαθεκάησλ 
Hadley Wickham, Winston Chang & Lionel 

Henry (2016) 

DMwR 

Βηβιηνζήθε πνπ πεξηέρεη ζπλαξηήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη ειιείπνπζεο ηηκέο 

Luis Torgo (2010) 

Hmisc 
Πεξηέρεη ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο γηα αλαιύζεηο 

θαη ρεηξηζκό δεδνκέλσλ 
Frank E Harrell Jr (2018) 

plyr 
Σεη από δηάθνξα εξγαιεία γηα απινύζηεπζε 

κεγάισλ πξνβιεκάησλ 
Hadley Wickham (2011) 

cluster 
Πεξηέρεη κεζόδνπο γηα αλάιπζε θαηά 

ζπζηάδεο 
Martin Maechler et al.(2018) 

factoextr

a 

Φξήζε γηα νπηηθνπνίεζε θαη γξαθήκαηα 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 

Alboukadel Kassambara & Fabian Mundt 

(2017) 

random

Forest 

Φξήζε γηα επηινγή ησλ κεηαβιεηώλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζε πςειό βαζκό ηελ ηηκή ζηόρν 

(SalePrice) 

A. Liaw and M. Wiener (2002) 

ggfortify 
Φξήζε γηα θαηαζθεπή ζηαηηζηηθώλ 

γξαθεκάησλ 
Masaaki Horikoshi and Yuan Tang (2016) 

Πίνακαρ 1: Βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη δεκηνπξγία ηνπ 

κνληέινπ 

 

https://www.r-project.org/
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3.3 Γηεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ case study 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν κηαο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε 

γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, αιιαγήο ησλ ηχπσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ, πξνζδηνξηζκνχ ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ, φπσο θαη άιισλ εμίζνπ ζεκαληηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017)). 

ηελ πξνθείκελε θάζε νη εληνιέο πνπ ζα δνζνχλ κε ινγηθή ζεηξά έρνπλ σο ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δνκήο ηνπο ψζηε λα πεξηγξαθνχλ θαη λα απνδνζεί αξρηθά κηα ηθαλνπνηεηηθή 

εηθφλα ηεο πεξίπησζεο real estate γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα επφκελα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

θξίλνληαη θαιχηεξα δπλαηά θηάλνληαο ζηαδηαθά ζηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο. 

3.3.1 Αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ 

Φφξησζε αξρείνπ train.csv ην νπνίν πεξηέρεη ηα ππφ επεμεξγαζία δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο 

πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζην Ames ηεο Iowa θαη πξνβνιή ηνπ. 

3.3.2 Πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ  

Δληνιή πξνβνιήο ηεο νλνκαζίαο θάζε κεηαβιεηήο θαη πξνβνιή πίλαθα κε ηηο ιεπηνκέξεηέο 

θαζεκηάο.  

3.3.3 Γνκή ηνπ αξρείνπ 

Με εληνιέο ηεο βαζηθήο βηβιηνζήθεο ηεο R γίλεηαη αληηιεπηή ε δνκή ηνπ αξρείνπ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη, εληνπίδνληαο ηελ πνζφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ, ηελ νλνκαζία ηνπο, ηε 

δηάθξηζή ηνπο ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο, θαζψο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα. 

3.3.4 Διιείπνπζεο ηηκέο ζην ζχλνιν θαη αλά κεηαβιεηή 

Γηα πνιινχο ιφγνπο, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο κειέηεο φπσο ηεο δηθήο καο, δελ κπνξνχκε λα έρνπκε 

κεηξήζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ δεδνκέλσλ ιείπνπλ). Απηά ηα ζηνηρεία 

είλαη γλσζηά σο ειιείπνπζεο ηηκέο (missing values) θαη ππνδειψλνληαη κε “NA”(Not Available). 

Απηφ δελ είλαη έλαο αιεζηλφο ηχπνο θαη έρεη ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηνπ (Γ.Ησαλλίδεο - 

Η.Αζαλαζηάδεο (2017)). Πξνζδηνξίδνληαη απαξαίηεηα νη πεξηπηψζεηο κε ειιείπνπζεο ηηκέο θαη 
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δηεπθξηλίδνληαη νη ζέζεηο ηνπο θαη ην ζχλνιν πνπ ιείπεη ζε θάζε κία ζέζε. 

3.4 πκπιήξσζε ειιεηπνπζψλ ηηκψλ 

Διιηπείο θαηαρσξήζεηο ζεσξνχληαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ηνπο 

ιείπνπλ νη αληίζηνηρεο ηηκέο. Απηφ απνηειεί κία πνιχ ζπρλή θαηάζηαζε ηεο νπνίαο ε αληηκεηψπηζε 

πνιιέο θνξέο είλαη ρξνλνβφξα θαη ίζσο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζεη δεδνκέλσλ. 

Ζ κέζνδνο απηή δηαθέξεη αλάινγα κε ηε “θχζε” φρη κφλν ηνπ ζεη ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο πνπ 

αλαιχεηαη αιιά θαη εθείλεο ησλ ίδησλ ησλ ηηκψλ πνπ ιείπνπλ. Σα βήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

3.4.1 Αλαθσδηθνπνίεζε ησλ “fake” ειιείπνπζσλ ηηκψλ 

ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή Alley (Σχπνο δηαδξφκνπ) ε “NA” ηηκή δελ ζεκαίλεη ειιείπνπζα ηηκή 

αιιά “No alley access” (φηη δελ ππάξρεη πξφζβαζε κέζσ δηαδξφκνπ), ή ζηελ κεηαβιεηή BsmtQual 

ε “NA” ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ππφγεην ή ζηελ FireplaceQu ε “NA” ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη 

ηδάθη θ.ν.θ. 

Ζ R, “κε γλσξίδνληαο” αζθαιψο απηνχο ηνπο ζπκβνιηζκνχο εθιακβάλεη ηελ ηηκή „ΝΑ‟ σο 

ειιείπνπζα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο φπσο BsmtQual, BsmtCond, 

BsmtExposure, BsmtFinType1, BsmtFinType2, FirePlaceQu, GarageType, GarageFinish, 

GarageQual, GarageCond, PoolQC, Fence θαη MiscFeature, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε ηηκή “NA” 

ζεκαίλεη φηη φλησο δελ ππάξρεη θαηαρσξεκέλε ηηκή. 

ηηο πεξηπηψζεηο κε “fake” ειιείπνπζα ηηκή, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ αλάιπζή θάλνληαο 

ηνλ αιγφξηζκν πξφβιεςεο αλαμηφπηζην κε ηελ θαηά ην κέγηζην νξζφηεξε ζπκπιήξσζή ηνπο λα 

είλαη αλαγθαία θαη γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

Με ηελ εληνιή  

train$Όνομα μεταβλητής[is.na(train$Όνομα μεταβλητής)]<-"None"  

φπνπ νη “fake” ηηκέο κε “NA” ιακβάλνπλ ηηκή “None” δειαδή φηη ην αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ 

δελ ππάξρεη π.ρ. δελ ππάξρεη ππφγεην, δελ ππάξρεη ηδάθη θιπ. 
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Ζ ρξήζε θνηλήο πεξηγξαθήο (None) γηα θάζε κεηαβιεηή γίλεηαη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα 

θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ κεηαβιεηψλ. 

3.4.2 πκπιήξσζε κε βάζε ζπλαθείο κεηαβιεηέο   

Μηα πξνζέγγηζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ειιεηπνπζψλ ηηκψλ είλαη  κέζσ ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κε 

ζπλαθείο κεηαβιεηέο. Οη ειιείπνπζεο ηηκέο κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε άκεζε αλαθνξά ζηηο 

ζπλαθείο ηνπο κεηαβιεηέο. 

Αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηεο δνκήο ηνπ ζεη, φπνπ γηα παξάδεηγκα ζηε κεηαβιεηή YearRemodAdd 

(έηνο αλαθαίληζεο), ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έγηλε αλαθαίληζε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο είλαη ίζε κε 

ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο YearBuilt (Έηνο αλέγεξζεο) νη ειιείπνπζεο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο GarageYrBlt ζπκπιεξψλνληαη σο έρεηλ:  

 Αλ ζε έλα αθίλεην ιείπεη ε ηηκή GarageYrBlt θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηεο πνηνηηθήο 

κεηαβιεηήο GarageType είλαη „Attchd‟(Δλζσκαησκέλν ζην αθίλεην),„Basment‟(Τπφγεην 

γθαξάδ), „BuiltIn‟(Δλζσκαησκέλν Γθαξάδ), CarPort(Τπφζηεγν Παξθηλγθ), Detchd(Δληαίν 

Γθαξαδ) ζπκπαηξέλεηαη φηη ε ηηκή GarageYrBlt είλαη ίδηα κε ηελ ηηκή YearBuilt  

 Αλ ε GarageType έρεη ηηκή None ηφηε ην GarageYrBlt ζα ιάβεη ηελ ηηκή YearBuilt.. Ο 

εληνπηζκφο απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ γίλεηαη κε εληνιή κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο sqldf θαη ε 

εθρψξεζε ησλ ηηκψλ κε εληνιή βξφγρνπ επαλάιεςεο (Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017)) 

πνπ εληνπίδεη θάζε πεξίπησζε γηα ηελ νπνία ην sql εξψηεκα αιεζεχεη ηνπνζεηψληαο 

αληίζηνηρα ηε λέα ηηκή. 

3.4.3 πκπιήξσζε κε βάζε ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο 

ε φηη αθνξά ηελ κεηαβιεηή LotFrontage ζεσξήζεθε νξζή ε θσδηθνπνίεζή ηεο κε βάζε ηηο 

ελδηάκεζεο ηηκέο (median) ηεο κεηαβιεηήο MSSubClass, ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ αθηλήηνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαβιεηή Neighborhood πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

αθίλεην.  

Οη δχν απηέο κεηαβιεηέο δελ επηιέγνληαη ηπραία θαη απζαίξεηα. Με ηελ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο 

ggplot2 παξαηεξείηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ LotFrontage σο έλα βαζκφ.  

ηε ζπλέρεηα κε βξφγρν επαλάιεςεο γίλεηαη πξνζπέιαζε ησλ “NA” ηηκψλ ηεο LotFrontage θαη ηελ 

ζέζε ηνπο παίξλεη ν ζπλδπαζκφο ηεο Neigborhood κε ηελ MSSubClass. 
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3.4.4 πκπιήξσζε κε centralImputation 

Παξαηεξείηαη φηη, αθφκε θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ εληνιήο θάπνηεο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο LotFrontage (ζε 19 πεξηπηψζεηο) εμαθνινπζνχλ λα ιείπνπλ, αιιά απηφ είλαη 

αλακελφκελν, εθφζνλ θάπνηνη ζπλδπαζκνί Neighborhood/MSSubClass δελ πεξηέρνπλ αθίλεηα θαη 

έηζη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξσζεί ε ελδηάκεζε ηηκή. 

Σέινο, θαη εθφζνλ νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο ζηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο είλαη ζπκπιεξσκέλεο, 

εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο centralImputation ε νπνία “γεκίδεη” ηηο ππφινηπεο “NA” ηηκέο, κέζσ ηεο 

βηβιηνζήθεο DMwR ηνπ Luis Torgo (2015) 

Γίλεηαη ν ηειηθφο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ειιείπνπζσλ ηηκψλ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη πιένλ φιεο νη 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ζπκπιεξσκέλεο. 

3.5 Μεηαηξνπή κεηαβιεηψλ 

Ο ηχπνο κηαο κεηαβιεηήο (πνζνηηθή ή πνηνηηθή) πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηελ R. Έηζη, αλ 

έρνπκε κία πνηνηηθή κεηαβιεηή, ηεο νπνίαο νη θαηεγνξίεο θσδηθνπνηνχληαη κε αξηζκνχο απηή 

γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηελ R ζαλ λα είλαη κηα πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αληίζηξνθα αλ έρνπκε κία 

πνζνηηθή κεηαβιεηή ηεο νπνίαο νη θαηεγνξίεο θσδηθνπνηνχληαη κε ραξαθηήξεο γίλεηαη θαηαλνεηή 

ζαλ πνηνηηθή (Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017)). 

3.5.1 Μεηαηξνπή απφ πνηνηηθέο ζε πνζνηηθέο 

Μηα πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηνπο δείρλεη φηη 

θάπνηεο κεηαβιεηέο ζην ζεη “κεηξάλε” ηελ πνηφηεηα, είηε ηνπ αθηλήηνπ είηε θάπνηαο επηκέξνπο 

δνκήο ηνπ. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη: 

ExterQual, ExterCond, BsmtQual, BsmtCond, HeatingQC, KitchenQual, FireplaceQu, GarageQual, 

GarageCond, PoolQC. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη φιεο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα θνηλή θιίκαθα απεηθφληζεο, δειαδή: 

None Γελ ππάξρεη  

Po Poor (Καθή) 

Fa Fair (Μέηξηα) 

TA Typical (Φπζηνινγηθή) 
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Gd Good (Καιή) 

Ex Excellent (Δμαηξεηηθή) 

 

ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα “βαζκνινγία” πνπ δίλεη ζε θάζε πεξίπησζε ε θαηαγξαθή. Κξίλεηαη 

ινηπφλ ζθφπηκν λα κεηαηξαπνχλ νη κεηαβιεηέο απηέο ζε αξηζκεηηθέο, αληηζηνηρψληαο ζε θάζε 

ππνθαηεγνξία έλα βαζκφ, θπξίσο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο 

1. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα είλαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 

2. Δθφζνλ κεηαηξαπνχλ ζε πνζνηηθέο (αξηζκεηηθέο) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηπρφλ 

ζπζρεηίζεηο 

3. Ζ ζρέζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ (SalePrice) κε απηέο απεηθνλίδεηαη, π.ρ. ζε  boxplot, πνιχ πην 

παξαζηαηηθά, εθφζνλ νη θαηεγνξίεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ άμνλα Υ θαηά αχμνπζα ζεηξά θαη 

φρη αιθαβεηηθά 

4. Έηζη θη αιιηψο ε R, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεηαβιεηέο απηέο ζε κνληέια 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ζα ηηο κεηαηξέςεη  “εζσηεξηθά” ζε αξηζκεηηθέο 

3.5.2 Μεηαηξνπή απφ πνζνηηθέο ζε πνηνηηθέο 

Οη κεηαβιεηέο MSSubClass, MoSold θαη YrSold δελ έρνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ιφγν λα είλαη 

πνζνηηθέο θαζψο: 

● Tα νλφκαηα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο MSSubClass ππάξρνπλ γηα ιφγνπο ζπληνκνγξαθίαο ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο θαηνηθίαο π.ρ. “20” ζεκαίλεη κνλνφξνθε θαηνηθία ρηηζκέλε κεηά ην 1946, 

“60” ζεκαίλεη δπφξνθε θαηνηθία ρηηζκέλε κεηά ην 1946 θ.ν.θ 

● Ζ ρξνλνινγίεο δελ νθεινχλ ζε θάηη λα είλαη αξηζκεηηθέο θαζψο δελ βνεζνχλ ζηηο 

ζπζρεηίζεηο θαη ηηο νπηηθνπνηήζεηο ηφζν φζν φηαλ είλαη θαηεγνξηθέο. 

3.6 Feature engineering - Μεραληζηηθή δεκηνπξγία λέσλ κεηαβιεηψλ 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ feature engineering (κεραληζηηθή ζθέςε) είλαη απαξαίηεηε ζηε κεραληθή 

κάζεζε. χκθσλα κε ηε Wikipedia (2018), feature engineering είλαη ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

γίλεηαη ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ε νπνία αθνξά ηε δεκηνπξγία-επηλφεζε λέσλ κεηαβιεηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

Οη λέεο κεηαβιεηέο, πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηπιένλ input ζηνλ αιγφξηζκν 

ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο, απνβιέπνληαο ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ. 



 

15 

 

3.6.1 Ζ κεηαβιεηή “Ζιηθία Αθηλήηνπ”(HouseAge) 

Γεκηνπξγία πνζνηηθήο κεηαβιεηήο “Ζιηθία Αθηλήηνπ”(HouseAge) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά 

Έηνπο Πψιεζεο θα Έηνπο Αλέγεξζεο. 

3.6.2 Ζ κεηαβιεηή “Ζιηθηαθφ Group”(AgeGroup) 

Γεκηνπξγία πνηνηηθήο κεηαβιεηήο “Ζιηθηαθφ Group”(AgeGroup) κε ρξήζε ζπλζήθεο (if,else) 

(Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017)) φπνπ εάλ: 

● Ζ HouseAge είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 5 έηε ηφηε ην ζπίηη είλαη θαηλνχξγην “3_New” 

● Ζ HouseAge είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 20 έηε ηφηε ην ζπίηη είλαη κέζεο ειηθίαο “2_Mid” 

● Ζ HouseAge είλαη κεγαιχηεξε απφ 20 έηε ηφηε ην ζπίηη είλαη κεγάιεο ειηθίαο “1_Old” 

3.6.3 Ζ κεηαβιεηή “πλνιηθφ Δκβαδφλ”(TotalSqFt) 

Γεκηνπξγία πνζνηηθήο κεηαβιεηήο “πλνιηθφ Δκβαδφλ”(TotalSqFt) ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ η.κ. νηθίαο θαη η.κ. ππνγείνπ. 

3.6.4 Ζ κεηαβιεηή “Αλαθαηληζκέλν”(Renovated) 

Γεκηνπξγία πνηνηηθή κεηαβιεηήο “Αλαθαηληζκέλν”(Renovated)  ε νπνία πξνθχπηεη απφ εληνιή κε 

ζπλζήθε φπνπ ειέγρεη εάλ ην έηνο θαηαζθεπήο δηαθέξεη απφ ην έηνο αλαθαίληζεο ή φρη δίλνληαο 

αληίζηνηρα Yes ή No ζαλ ηηκή κεηαβιεηήο. 

3.6.5 Ζ κεηαβιεηή “Καηεγνξία Γεηηνληάο”(NCluster) 

Ζ αλάιπζε ζπζηάδσλ (clustering) είλαη ε νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ καο (ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαηεξήζεψλ καο) ζε θπζηθέο νκάδεο (clusters) κε βάζε θάπνην κέηξν νκνηφηεηαο. Ζ 

κεζνδνινγία απηή είλαη αλάινγε ηεο ηαμηλφκεζεο, κφλν πνπ εδψ δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο ηηο 

νκάδεο έρνληαο άξα ηαμηλφκεζε ρσξίο επίβιεςε (unsupervised learning) (R.Johnson θαη 

D.Wichern(2002), J.Hair θαη W.Black, 2004). Αληηθεηκεληθφο καο ζθνπφο είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ 

πεξηνρψλ κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ηεο ηηκήο πψιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην αλαδεηνχκελν 

κνληέιν δελ είλαη πξνγλσζηηθφ (predictive) αιιά πεξηγξαθηθφ (descriptive). 

Ζ επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο Neighborhood ζηελ ηηκή πψιεζεο είλαη πξνθαλήο. Απνηειεί θνηλφ ηφπν 

φηη ζε θάζε πφιε ππάξρνπλ αθξηβέο, κεζαίεο θαη θζελέο πεξηνρέο φπσο επίζεο θαη πεξηνρέο ζηηο 
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νπνίεο παξαηεξείηαη κεγάιν εχξνο ηηκψλ. 

Με ηε ρξήζε ηεο εληνιήο sqldf δεκηνπξγνχκε έλα λέν ζεη δεδνκέλσλ (dataframe), ην νπνίν 

πεξηέρεη ζηαηηζηηθά κεγέζε ηεο ηηκήο πψιεζεο αλά πεξηνρή. 

Κάλνληαο ρξήζε ησλ εληνιψλ ηεο βηβιηνζήθεο cluster δεκηνπξγνχκε ζπζηάδεο ησλ πεξηνρψλ κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηηκήο πψιεζήο ηνπο νη νπνίεο νπηηθνπνηνχληαη κε ηελ βηβιηνζήθε factoextra 

δίλνληαο κηα ζαθή εηθφλα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ αλάινγα κε ην budget πνπ απαηηνχλ ζε 

θζελέο, κεζαίεο θαη αθξηβέο πεξηνρέο. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη ε πνηνηηθή κεηαβιεηή πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε γεηηνληά  σο αθξηβή , κεζαία ή 

θζελή 

Σέινο, θξίλεηαη νξζφ λα απνδεηρζεί φηη φλησο ην feature engineering πνπ εθαξκφζηεθε κέζσ 

clustering εκθαλίδεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο κέζεο ηηκήο πψιεζεο αλά πεξηνρή κέζσ αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο (ANOVA) (Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017)). 

3.7 Γηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηήο ζηφρνπ 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ νπζηαζηηθά μεθηλά απφ ηηο απιέο πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο. Πνιιέο θνξέο 

γηα ηελ αλάιπζε ελφο κεγέζνπο νη γξαθηθέο παξνπζηάζεηο εμππεξεηνχλ απηφ ην ζθνπφ φπσο θαη 

άιινη αξηζκεηηθνί ηξφπνη. 

ηελ πξνθείκελε θάζε ηεο κειέηεο, γηα ηελ αλάιπζε ηεο κεηαβιεηήο ζηφρνπ πνπ είλαη ε ηηκή 

πψιεζεο αθηλήησλ, ε νπνία είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή (SalePrice), ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηγξαθηθέο 

ηερληθέο αλάιπζεο φπσο γξαθηθέο παξνπζηάζεηο θαη αξηζκεηηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

Υξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο εληνιέο ηεο R ή εληνιέο-ζπλαξηήζεηο απφ βηβιηνζήθεο, θηάλνπκε ζε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ εθηφο ηνπ φηη δίλνπλ κία ζαθή εηθφλα ηνπ πψο δηακνξθψλεηαη ε ηηκή 

πψιεζεο ησλ θαηνηθηψλ, καο πξνεηνηκάδεη γηα ην πιάλν πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ πνξεία ηεο 

εξγαζίαο. 

Πνιιέο ζηαηηζηηθέο κεζνδνινγίεο ζπλνδεχνληαη θαη κε αληίζηνηρα γξαθήκαηα πνπ βνεζνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Με ηελ R είλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγεζνχλ 

δηάθνξα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα. 

Ζ νπηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ζηφρνπ SalePrice θαη ησλ ππφινηπσλ 
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κεηαβιεηψλ δίλεη πνιιέο απαληήζεηο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, νδεγψληαο καο ηαπηφρξνλα ζε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

3.7.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ηεο SalePrice 

Γίλεηαη κία πξψηε επαθή κε ηελ ηηκή ζηφρν κε εληνιέο ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ πνπ ζπλνςίδνπλ ελ 

νιίγνηο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο φπσο επίζεο θαη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηεο θαηαλνκήο ηεο SalePrice 

θαη έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηάο ηεο κε ηε βνήζεηα εγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ φπσο ηνπ ειέγρνπ 

Shapiro-Wilk φπσο αλαθέξεη ε Wikipedia (2018). 

3.7.2 Λνγαξίζκηζε ηεο κεηαβιεηήο - ζηφρνπ 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ινγαξίζκηζεο έρεη ζηελ γεληθή ηνπ πεξίπησζε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο , νκαινπνηψληαο έηζη ηα πξνο εμέηαζε δεδνκέλα. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κεζφδσλ θαζψο κε ηε κείσζε ηεο 

δηαζπνξάο ε κέζνδνο θαηαιήγεη ζε πξφβιεςε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, 

κεηψλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηα ηειηθά παξαγφκελα ζθάικαηα (Γ.Γαξδέξεο(2015)). 

Ζ SalePrice απαξαίηεηα ινγαξηζκείηαη θαη γίλεηαη γξαθηθή ηεο απεηθφληζε κε δηάγξακκα 

ζπρλνηήησλ γηα λα δηαπηζησζεί ε θαλνληθή θαηαλνκή ηεο κεηά ηελ ινγαξίζκεζε θάλνληαο 

επηπιένλ έιεγρν Shapiro-Wilk γηα λα δηαπηζησζεί ε αλαπξνζαξκνγή ηεο πηζαλφηεηαο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο. 

3.8 Γξαθηθή απεηθφληζε ζρέζεσλ κεηαβιεηψλ κε ηελ SalePrice (Data exploration) 

Κάλνληαο ρξήζε εληνιψλ ηεο βηβιηνζήθεο ggplot2, ζηφρν απνηειεί ε θαηά ην κέγηζην δπλαηή 

απφδεημε έληνλεο ζπζρέηηζεο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζηφρνπ 

SalePrice κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζσ 

Feature Engineering. 

ε φηη αθνξά ζηηο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπνζεηείηαη ζηνλ θάζεην άμνλα 

θαη νη αλεμάξηεηεο ζηνλ νξηδφληην, ελψ θάζε πεξίπησζε αλαιχεηαη, ζην βαζκφ πνπ γίλεηαη θαλεξή, 

ε επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, αηηηνινγψληαο έηζη ηελ απφθαζε λα 

ζπκκεηέρεη ζην κνληέιν πξφβιεςεο. 

3.9 Έιεγρνο ζπγγξακκηθφηεηαο 
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πκπεξηιακβάλνληαο πνιιέο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε 

πνιπζπγγξακκηθφηεηα. Έηζη νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο 

ζην ίδην κνληέιν παιηλδξφκεζεο πεξηέρνπλ πςειά επίπεδα ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο. 

Ζ πνιπζπγγξακκηθφηεηα είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα γηαηί επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Γ.Ησαλλίδεο-

Η.Αζαλαζηάδεο (2017) ζηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί θαη λα κεηξεζεί ψζηε λα απνθεπρζεί ηειηθά, 

πξνο φθεινο ηεο απφδνζεο ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο. 

Με έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπο πξνβιέπνληαη δεχγε κεηαβιεηψλ ηα νπνία 

είλαη δπλαηφ λα αιιεινζρεηίδνληαη, φπσο π.ρ. GarageCars-GarageArea. H ζπζρέηηζή ηνπο  

απεηθνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ. Ζ αιιεινζπζρέηηζε επηβεβαηψλεηαη κε ηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. Αλ απηφο είλαη πςειφο (> 0.5) ε κία απφ ηηο 

δχν κεηαβιεηέο εμαηξείηαη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ 

Π.ρ. εάλ ε OverallQual αιιεινζπζρεηίδεηαη κε ηελ ExterQual θαη κε ηελ KitchenQual είλαη νξζφ 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηειηθφ κνληέιν ε OverallQual θαη φρη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο καδί. 

3.10 Δπηινγή κεηαβιεηψλ κε ηε κέζνδν randomForest 

Ζ πεξίπησζε πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο απφ αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο απνηειεί θιαζζηθφ πξφβιεκα πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. 

ην case ηεο πξφβιεςεο ηηκψλ θαηνηθίαο, ζέινληαο λα πξνβιέςνπκε ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή 

SalePrice θαη έρνληαο θέξεη εηο πέξαο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

dataset train.csv, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αιγνξηζκηθή κέζνδν Random Forest κέζσ απφθηεζεο ηεο 

νκψλπκεο βηβιηνζήθεο randomForest θαη ηειψληαο κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εληνιψλ ζην RStudio. 

Ζ κέζνδνο Random Forest απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδν επηηεξνχκελεο κάζεζεο ε 

νπνία δέρεηαη σο input (είζνδν) ζηνλ αιγφξηζκφ ηεο ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Δίλαη ηζρπξή κεζνδνινγία κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία κε εμαηξεηηθή απφδνζε ζε γξακκηθά κνληέια 

παιηλδξφκεζεο. 

Με απιά ιφγηα ε Random Forest εξκελεχεηαη σο εθείλε ε κέζνδνο πνπ θάλεη ρξήζε πνιιαπιψλ 

δέληξσλ απνθάζεσλ θαηά ηελ παιηλδξφκεζε ηνπ κνληέινπ θξίλνληαο “ζεκαληηθέο” εθείλεο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηηο παξαηεξήζεηο απηήο ηεο κεζφδνπ, 

ππνδεηθλχνληαο ηειηθά φηη εθείλεο ζα είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη ζπληζηψζεο θαηαζθεπήο ηνπ 
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κνληέινπ πξφβιεςεο. 

3.11 Γεκηνπξγία κνληέινπ πξφβιεςεο 

Έρνληαο πιένλ θαηαιήμεη εκπεξηζηαησκέλα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο 

επεμεγεκαηηθέο (αλεμάξηεηεο) κεηαβιεηέο  ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ πξφβιεςεο, αθνινπζνχληαη ηα 

εμήο βήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο Γ.Ησαλλίδεο - Η.Αζαλαζηάδεο (2017) 

1) Πξνζδηνξηζκφο κνληέινπ: ρέζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε αλεμάξηεηεο - Πνιιαπιή 

Γξακκηθή Παιηλδξφκηζε 

2) Καηαζθεπή  Μνληέινπ: Τπνινγηζκνί εθηηκήζεσλ ηνπ κνληέινπ - ηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα 

3) Γηάγλσζε ηνπ Μνληέινπ: α) Δίλαη ην κνληέιν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ; β) Δίλαη νη 

κεηαβιεηέο απφ κφλεο ηνπο ζεκαληηθέο; γ) Αλάιπζε θαηαινίπσλ (Δπηβεβαίσζε παξαδνρψλ) 

Με ιίγα ιφγηα, ζηελ θάζε απηή κε ρξήζε θαηάιιεισλ εληνιψλ πξνβάιινληαη θαη αλαιχνληαη 

επξήκαηα πνπ απνδίδνπλ εκθαλέζηαηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο, 

επηηξέπνληαο ελ ζπλερεία ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ σο έλα 

βαζκφ. 
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4. Ανάλςζη και επεξεπγαζία εςπημάηυν 

4.1 Δηζαγσγή 

Σν case “House Prices: Advanced Regression Techniques” πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Dean De 

Cock γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, απνηειείηαη απφ csv αξρεία ρσξηζκέλα ζε ζεη εθκάζεζεο θαη 

ζεη ειέγρνπ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο θαηνηθηψλ ηεο πφιεο Έηκο ηεο πνιηηείαο 

Ατφβα απφ ην 2006 έσο ην 2010. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επεμεξγαδφκαζηε ην ζεη εθκάζεζεο ην νπνίν πεξηέρεη 1460 εγγξαθέο 

θαηνηθηψλ, κε ηελ θάζε κία εγγξαθή λα πεξηέρεη 81 κεηαβιεηέο, άιιεο αξηζκεηηθέο (πνζνηηθέο) θαη 

άιιεο θαηεγνξηθέο (πνηνηηθέο) 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη επεμεγεκαηηθά ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο παξαζέηνληαο ηηο 

εληνιέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Γίλεηαη αλάιπζε απηψλ θαη ζρνιηαζκφο ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο. 

4.2 Δγθαηάζηαζε βηβιηνζεθψλ ζην RStudio 

Με ηηο παξαθάησ εληνιέο εγθαζίζηαληαη νη βηβιηνζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έξεπλα: 

install.packages("sqldf") 

install.packages("ggplot2") 

install.packages("DMwR") 

install.packages("Hmisc") 

install.packages("plyr")  

install.packages("cluster") 

install.packages("factoextra") 

install.packages("randomForest") 

install.packages("ggfortify") 

 

4.3 Γηεξεχλεζε δεδνκέλσλ ηνπ case study 

4.3.1 Αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ 

Δληνιή θφξησζεο ηνπ αξρείνπ train.csv 
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train=read.csv(file.choose(),header = T,stringsAsFactors = F) 

επηιέγνληαο ην αξρείν train.csv ην νπνίν θνξηψλεηαη ζην RStudio 

Δληνιή πξνβνιήο ηνπ αξρείνπ...   

View(train)  

Αο μεθηλήζεη ε εμεξεχλεζε... 

Γίλεηαη ζαθέο φηη ηα δεδνκέλα είλαη ζε κνξθή πίλαθα κε πιεηάδα ζεηξψλ θαη ζηειψλ πνπ εληφο 

ηνπο πεξηέρνληαη ηηκέο, άιιεο αξηζκεηηθέο (πνζνηηθέο) θαη άιιεο αιθαβεηηθέο (πνηνηηθέο). 

Παξαθάησ πξνβάιινληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά εγγξαθέο θαηνηθηψλ πνπ πσιήζεθαλ ζην Ames θαη 

νη νη κεηαβιεηέο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ παίξλνληαο έηζη κία πξψηε εηθφλα ηνπ αξρείνπ (Πίλαθαο 

2). 

 Πίνακαρ 2: Πποβολή ηυν ππώηυν 22 καηασυπήζευν ηος απσείος train με ηην ενηολή view 
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Πίνακαρ 2 (ςνέσεια) 

Πίνακαρ 2 (ςνέσεια) 
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Πίνακαρ 2 (ςνέσεια) 

Πίνακαρ 2 (ςνέσεια) 
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4.3.2 Πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ  

Με ηελ εληνιή: 

names(train)πξνβάιινληαη ηα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ/πεξηγξάθνπλ 

θάζε θαηνηθία (Πίλαθαο 3). 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο θαζψο επίζεο ε κεηάθξαζε θαη επεμήγεζή ηνπο. 

Μεταβλητή Μετάυπαση Επεξήγηση 

Id Α/Α Καηνηθίαο Αύμσλ Αξηζκόο γηα ηηο θαηνηθίεο ηνπ πίλαθα 
MSSubClas

s Τύπνο Καηνηθίαο 

Τύπνο θαηνηθίαο αλάινγα κε ηνλ όξνθν,ην έηνο θαη ηνλ 

ζρεδηαζκό 

MSZoning Τύπνο Πεξηνρήο Καηεγνξία πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη ε νηθία π.ρ. αγξνηηθή 

Πίνακαρ 2 (ςνέσεια) 

Πίνακαρ 3: Ονόμαηα ηυν μεηαβληηών ηος απσείος train 
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πεξηνρή, πόιε πξνάζηην θιπ 

LotFronta

ge Μήθνο Πξόζνςεο 

Μήθνο ηεο κπξνζηηλήο όςεο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βιέπεη ζηνλ 

δξόκν 

LotArea Τ.Μ. Καηνηθίαο Δκβαδόλ νηθνπέδνπ θαηνηθίαο 

Street Τύπνο Πεδνδξνκίνπ Πιαθόζηξσην ή ραιηθόζηξσην αζθαιηνζηξσκέλν πεδνδξόκην 

Alley Τύπνο Γηαδξόκνπ 

Πιαθόζηξσην ή ραιηθόζηξσην αζθαιηνζηξσκέλν δξνκάθη πνπ 

νδεγεί ζηελ νηθία 

LotShape Μνξθνινγία νηθνπέδνπ Μνξθνινγία πεξηκέηξνπ νηθνπέδνπ 
LandConto

ur Κιίζε Πεδνδξνκίνπ Οκαιόηεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ κπξνζηά από ην νηθόπεδν 

Utilities Φξήζεηο Καηνηθίαο 

Παξνρέο ηεο νηθίαο όπσο πρ απνρέηεπζε, θπζηθό αέξην, ξεύκα 

θιπ 

LotConfig 

Γηακόξθσζε 

Οηθνπέδνπ 

Αλνηρηέο ή θιεηζηέο πιεπξέο νηθνπέδνπ πρ γσληαθό, αδηέμνδν 

θιπ 

LandSlope Κιίζε Ιδηνθηηζίαο Οκαιόηεηα ηνπ νηθνπέδνπ πρ επίπεδν, ακθηζεαηξηθό θιπ 
Neighborh

ood Πεξηνρή Γεηηνληά ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νηθία 
Condition

1 Δγγύηεηα Οηθίαο 

Πόζν θνληά είλαη ε νηθία ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο πρ 

δάζνο, πάξθν, πεξηθεξεηαθό θιπ 
Condition

2 Δγγύηεηα Οηθίαο2 Δάλ είλαη θνληά ζε παξαπάλσ από κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 

BldgType Σηπι Καηνηθίαο Τύπνο θαηνηθίαο πρ κνλνθαηνηθία, κεδνλέηα θιπ 
HouseStyl

e Όξνθνη Καηνηθίαο Τύπνο θαηνηθίαο αλάινγα κε όξνθν θαη δηαρσξηζκό ηνπ όξνθνπ 
OverallQu

al Πνηόηεηα Υιηθώλ Πνηόηεηα πιηθώλ ρηηζίκαηνο ηεο θαηνηθίαο 
OverallCo

nd 

Σπλνιηθή Πνηόηεηα 

Καηνηθίαο Καηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία 

YearBuilt Έηνο Αλέγεξζεο Πόηε παξαδόζεθε 
YearRemod

Add Έηνο Αλαθαίληζεο Πόηε έγηλε ε ηειεπηαία αλαθαίληζε 

RoofStyle Τύπνο Σθεπήο Σηπι ζθεπήο θαηνηθίαο πρ επίπεδε, ηξηγσληθή θιπ 

RoofMatl Υιηθά Σθεπήο 

Υιηθό από ην νπνίν είλαη ε ζθεπή πρ θεξακίδη, αζθαιηόπαλν 

θιπ 
Exterior1

st 

Δμσηεξηθή Δπέλδπζε 

Οηθίκαηνο Υιηθό εμσηεξηθνύ ηεο θαηνηθίαο πρ αζβέζηεο, μύιν, πέηξα θιπ 
Exterior2

nd 

Δμσηεξηθή Δπέλδπζε 

Οηθίκαηνο2 Υιηθό εμσηεξηθνύ ηεο θαηνηθίαο εάλ είλαη παξαπάλσ από έλα 
MasVnrTyp

e Τύπνο Πιίλζσλ 

Καπιάληηζκα ηνίρνπ πρ κε ηνπβιάθη, πέηξα, πςειήο αληνρήο 

ηνπβιάθη θιπ 
MasVnrAre

a Τ.Μ. Πιίλζηλσλ Τνίρσλ Δκβαδόλ θαπιαληηζκέλσλ ηνίρσλ 

ExterQual 

Πνηόηεηα Δμσηεξηθήο 

Δπέλδπζεο Πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ ηνπ εμσηεξηθνύ ηεο θαηνηθίαο 

ExterCond 

Καηάζηαζε Δμσηεξηθήο 

Δπέλδπζεο Δθηίκεζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ 
Foundatio

n Τύπνο Θεκειίσλ Υιηθά ζεκειίσλ πρ ζθπξόδεκα, ηζηκέλην, πέηξα θιπ 

BsmtQual Ύςνο Υπνγείνπ Δθηίκεζε ύςνπο ππνγείνπ 

BsmtCond Καηάζηαζε Υπνγείνπ Δθηίκεζε θαηάζηαζεο πρ πγξαζία, ξσγκέο θιπ 
BsmtExpos

ure Έθζεζε Υπνγείνπ Τν πόζε επαθή έρεη κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 
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BsmtFinTy

pe1 

Έηνηκα Γσκάηηα 

Υπνγείνπ Καηάζηαζε κεξώλ ππνγείνπ πνπ έρνπλ παξαδνζεί 
BsmtFinSF

1 

Τ.Μ. Έηνηκσλ 

Γσκαηίσλ Υπνγείνπ Δκβαδόλ επηθάλεηαο ππνγείνπ πνπ είλαη έηνηκε 
BsmtFinTy

pe2 

Έηνηκα 

ΓσκάηηαΥπνγείνπ2 Δθηίκεζε έηνηκνπ ζαινληνύ ππνγείνπ 
BsmtFinSF

2 

Τ.Μ. Έηνηκσλ 

Γσκαηίσλ Υπνγείνπ2 Δκβαδόλ επηθάλεηαο έηνηκνπ ζαινληνύ ππνγείνπ 

BsmtUnfSF 

Τ.Μ. Με Έηνηκνπ 

Υπνγείνπ Δκβαδόλ επηθάλεηαο ππνγείνπ πνπ δελ είλαη έηνηκν 
TotalBsmt

SF 

Σπλνιηθά Τ.Μ. 

Υπνγείνπ Δκβαδόλ επηθάλεηαο ππνγείνπ αλεμάξηήησο θαηάζηαζεο 

Heating Τύπνο Θέξκαλζεο 

Μέζνδνο ζέξκαλζεο π.ρ. επηδαπέδηα, θαινξηθεξ, air condition 

θιπ 

HeatingQC Πνηόηεηα Θέξκαλζεο Δπάξθεηα ζέξκαλζεο 
CentralAi

r 

Σύζηεκα Κεληξηθήο 

Θέξκαλζεο 

Κεληξηθό Air condition εθηόο νηθίαο πνπ ηξνθνδνηεί κε 

ζέξκαλζε ην ζπίηη 
Electrica

l Ηιεθηξνδόηεζε Οηθίαο Τύπνο θπθιώκαηνο ει. ξεύκαηνο νηθίαο 

X1stFlrSF Τ.Μ. 1νπ Οξόθνπ Δκβαδόλ 1νπ νξόθνπ 

X2ndFlrSF Τ.Μ. 2νπ Οξόθνπ Δκβαδόλ 2νπ νξόθνπ 
LowQualFi

nSF Τ.Μ. Φηληξίζκαηνο Δκβαδόλ επηθαλεηώλ νηθίαο κε ρακειήο πνηόηεηαο πιαθάθη 

GrLivArea Τ.Μ. Οηθίαο Δκβαδόλ ρξεζηηθήο επηθάλεηαο εθηόο ππνγείνπ 
BsmtFullB

ath 

Πιήξεηο ηνπαιέηεο 

ππνγείνπ Αξηζκόο ηνπαιεηώλ κε κπάλην θαη wc ζην ππόγεην 
BsmtHalfB

ath 

Σηνηρεηώδεηο ηνπαιέηεο 

ππνγείνπ Αξηζκόο ηνπαιεηώλ ππνγείνπ κόλν κε wc 

FullBath 

Πιήξεηο ηνπαιέηεο 

εθηόο ππνγείνπ Αξηζκόο ηνπαιεηώλ κε κπάλην θαη wc εθηόο ππνγείνπ 

HalfBath 

Σηνηρεηώδεηο ηνπαιέηεο 

εθηόο ππνγείνπ Αξηζκόο ηνπαιεηώλ κόλν κε wc εθηόο ππνγείνπ 
BedroomAb

vGr Υπλνδσκάηην Αξηζκόο ππνλνδσκαηίσλ εθηόο ππνγείνπ 
KitchenAb

vGr Κνπδίλα Αξηζκόο θνπδηλώλ εθηόο ππνγείνπ 
KitchenQu

al Πνηόηεηα Κνπδίλαο Πνηόηεηα θνπδίλαο 
TotRmsAbv

Grd Αξηζκόο Γσκαηίσλ Αξηζκόο δσκαηίσλ εθηόο ππνγείνπ θαη κπάλησλ 
Functiona

l Λεηηνπξγηθόηεηα 

Λεηηνπξγηθόηεηα νηθίαο π.ρ. θαιή ιεηηνπξγία, κηθξέο βιάβεο, 

κεγάιεο βιάβεο θιπ 
Fireplace

s Αξηζκόο Τδαθηώλ Πόζα ηδάθηα έρεη ην ζπίηη 
Fireplace

Qu Πνηόηεηα Τδαθηνύ Τύπνο ηδαθηνύ π.ρ. πεηξόρηηζην, πξνθαη ηδάθη, ζόκπα θιπ 
GarageTyp

e Θέζε Γθαξαδ 

Τύπνο γθαξάδ π.ρ. θνιιεηά κε ην ζπίηη, ππόγεην γθαξάδ, 

ππαίζξην θιπ 
GarageYrB

lt Έηνο Γθαξάδ Πόηε ρηίζηεθε ην γθαξαδ 
GarageFin

ish Υιηθά Γθαξάδ Υιηθά επίζηξσζεο ησλ ηνίρσλ ηνπ γθαξαδ 

GarageCar Αξηζκόο Απηνθηλήησλ Πόζα απηνθίλεηα ρσξάεη ην γθαξαδ 
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s 

GarageAre

a Τ.Μ. Γθαξάδ Δκβαδόλ επηθάλεηαο γθαξαδ 
GarageQua

l Πνηόηεηα Γθαξάδ Δθηίκεζε πνηόηεηαο ηνπ γθαξαδ 
GarageCon

d Καηάζηαζε Γθαξάδ Δθηίκεζε θαηάζηαζεο ηνπ γθαξαδ 
PavedDriv

e Γηάδξνκνο Γθαξάδ Δπίζηξσζε δηαδξόκνπ πνπ νδεγεί ζην γθαξάδ 
WoodDeckS

F Ξύιηλε Βεξάληα Δκβαδόλ μύιηλνπ δαπέδνπ βεξάληαο 
OpenPorch

SF Αλνηρηή Βεξάληα Δκβαδόλ αλνηρηήο βεξάληαο 
EnclosedP

orch Κιεηζηή Βεξάληα Δκβαδόλ θιεηζηήο βεξάληαο 
X3SsnPorc

h Κιεηζηή Απιή Δκβαδόλ βεξάληαο πνπ είλαη ιεηηνπξγηθή γηα όιεο ηηο επνρέο 
ScreenPor

ch Δκβαδόλ ηδακαξίαο Δκβαδόλ ηδακαξίαο ζηε βεξάληα 

PoolArea Τ.Μ. Πηζίλαο Δκβαδόλ ηεο πηζίλαο 

PoolQC Πνηόηεηα Πηζίλαο Δθηίκεζε πνηόηεηαο πηζίλαο 

Fence Πεξίθξαμε 

Δθηίκεζε θξάρηε πρ αλ θξύβεη θαιά ην ζπίηη, μύιηλνο θξάρηεο 

θιπ 
MiscFeatu

re Extra Παξνρή 

Γηάθνξεο επηπιένλ παξνρέο νηθίαο πρ αζαλζεξ, 2ν γθαξαδ, 

γήπεδν θιπ 

MiscVal Αμία Extra Παξνρήο Αμία ζε δνιάξηα ησλ επηπιένλ παξνρώλ 

MoSold Μήλαο Πώιεζεο Μήλαο θαηά ηνλ νπνίν έγηλε ε πώιεζε 

YrSold Έηνο Πώιεζεο Έηνο θαηά ην νπνίν έγηλε ε πώιεζε 

SaleType Τύπνο Πώιεζεο 

Τξόπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε πώιεζε πρ κεηξεηά, δάλεην, 

ζπκβόιαην θιπ 
SaleCondi

tion Όξνη Πώιεζεο Όξνη ζπκβνιαίνπ πρ απιή αγνξά, αληαιιαγή, θαηάζρεζε θιπ 

SalePrice Τηκή Καηνηθίαο Αμία ζε δνιάξηα ηεο θαηνηθίαο 

Πίνακαρ 4. Μεηάθπαζη και επεξήγηζη ηος πόλος ηυν μεηαβληηών πος πεπιέσονηαι ζηο απσείο 

4.3.3 Γνκή ηνπ αξρείνπ 

dim(train) 

[1] 1460   81  

 

Σν αξρείν train απνηειείηαη απφ 1460 εγγξαθέο (γξακκέο) θαηνηθηψλ θαη 81 κεηαβιεηέο (ζηήιεο) νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ θάζε εγγξαθή θαηνηθίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

nrow(train)  

[1] 1460 
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νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα είλαη 1460  

ncol(train)  

[1] 81 

νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα είλαη 81  

head(train,10)  

Με ηελ εληνιή απηή δίλνληαη γηα ηηο πξψηεο 10 εγγξαθέο θαηνηθηψλ νη 81 κεηαβιεηέο πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ κε εθείλεο λα είλαη άιιεο πνζνηηθέο θαη άιιεο πνηνηηθέο ελψ δίλνληαο 

tail(train,30) βιέπνπκε αληίζηνηρα ηηο ηειεπηαίεο 30 εγγξαθέο ηνπ πίλαθα. 

Γεκηνπξγία ηπραίνπ δείγκαηνο απφ 10 πεξηπηψζεηο-εγγξαθέο 

random.train=train[sample(nrow(train),10),]  

Με ηελ παξαπάλσ εληνιή δεκηνπξγείηαη έλα ηπραίν δείγκα κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη εθηθηή κία 

πξψηε καηηά ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ 10 εγγξαθψλ ζε ηπραία ζεηξά απνθηψληαο έηζη κία 

θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε δνκή ηνπ αξρείνπ. Με ηελ εληνιή 

View(random.train) πξνβάιιεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ησλ ηπραίσλ ζε ζεηξά 10 θαηνηθηψλ 

(Πίλαθαο 5). 

Παξαηεξείηαη φηη ζε θάπνηεο κεηαβιεηέο φπσο  

● Alley ε ηηκή “NA” εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα  

Πίνακαρ 5: Πποβολή ηςσαίος δείγμαηορ 10 καηασυπήζευν 
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● ελψ ζηελ κεηαβιεηή Utilities ε ηηκή “AllPub” εκθαλίδεηαη επίζεο πνιχ ζπρλά  

● θαη αληίζεηα νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο LotArea είλαη αλακεηαμχ ηνπο φιεο δηαθνξεηηθέο 

Δπαλαθέξνληαο ηνλ βαζηθφ πίλαθα train (Πίλαθαο 2) πιένλ θαιείηαη ε εληνιή  

str(train) 

Γηα θάζε κηα απφ ηηο 81 κεηαβιεηέο δίλεηαη ε θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο θαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο 

ηηκέο απηψλ π.ρ. 

 Ζ κεηαβιεηή “Alley” (Γηάδξνκνο) είλαη πνηνηηθή θαη ελδεηθηηθά νη ηηκέο ησλ πξψησλ 

εγγξαθψλ ηεο είλαη “NA”, δειαδή “κε δηαζέζηκε” 

 Ζ κεηαβιεηή “MSSubClass” (Σχπνο θαηνηθίαο) είλαη πνζνηηθή δηαθξηηή κεηαβιεηή θαη 

ελδεηθηηθά νη ηηκέο ησλ πξψησλ εγγξαθψλ ηεο είλαη 60, 20, 60, 70 

 Ζ κεηαβιεηή “Neighborhood” (Πεξηνρή-Γεηηνληά) είλαη πνηνηηθή θαη ελδεηθηηθά νη ηηκέο 

ησλ πξψησλ εγγξαθψλ είλαη “CollgCr”, “Veenker”, “CollgCr”, “Crawfor” 

'data.frame': 1460 obs. of  81 variables: 

 $ Id           : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

 $ MSSubClass   : int  60 20 60 70 60 50 20 60 50 190 ... 

 $ MSZoning     : chr  "RL" "RL" "RL" "RL" ... 

 $ LotFrontage  : int  65 80 68 60 84 85 75 NA 51 50 ... 

 $ LotArea      : int  8450 9600 11250 9550 14260 14115 10084 10382 6120 7420 

... 

 $ Street       : chr  "Pave" "Pave" "Pave" "Pave" ... 

 $ Alley        : chr  "No Alley" "No Alley" "No Alley" "No Alley" ... 

 $ LotShape     : chr  "Reg" "Reg" "IR1" "IR1" ... 

 $ LandContour  : chr  "Lvl" "Lvl" "Lvl" "Lvl" ... 

 $ Utilities    : chr  "AllPub" "AllPub" "AllPub" "AllPub" ... 

 $ LotConfig    : chr  "Inside" "FR2" "Inside" "Corner" ... 

 $ LandSlope    : chr  "Gtl" "Gtl" "Gtl" "Gtl" ... 

 $ Neighborhood : chr  "CollgCr" "Veenker" "CollgCr" "Crawfor" ... 

 $ Condition1   : chr  "Norm" "Feedr" "Norm" "Norm" ... 

 $ Condition2   : chr  "Norm" "Norm" "Norm" "Norm" ... 

 $ BldgType     : chr  "1Fam" "1Fam" "1Fam" "1Fam" ... 

 $ HouseStyle   : chr  "2Story" "1Story" "2Story" "2Story" ... 

 $ OverallQual  : int  7 6 7 7 8 5 8 7 7 5 ... 

 $ OverallCond  : int  5 8 5 5 5 5 5 6 5 6 ... 

 $ YearBuilt    : int  2003 1976 2001 1915 2000 1993 2004 1973 1931 1939 ... 

 $ YearRemodAdd : int  2003 1976 2002 1970 2000 1995 2005 1973 1950 1950 ... 

 

Με ηελ εληνιή str(train$Όνομα_Μεταβλητής) γίλεηαη κεκνλσκέλα έιεγρνο γηα ηελ θχζε 

φπνηαο κεηαβιεηήο ελδηαθέξεη ηνλ αλαιπηή ζε πξψηε θάζε. 

Δγθαζηζηψληαο ηε βηβιηνζήθε Hmisc library(Hmisc)δίλεηαη ε εληνιή describe, κε ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε δνκή ηνπ ζεη δεδνκέλσλ καο 
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describe(train) φζν θαη γηα κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο π.ρ. 

describe(train$EnclosedPorch) 

 

describe(train$GarageYrBlt) 

 

Ζ πνζφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ κε ηελ εληνιή: 

length(which(sapply(train,is.numeric))) 

πξνβάιιεηαη ην πιήζνο ησλ αξηζκεηηθψλ (πνζνηηθψλ) κεηαβιεηψλ νη νπνίεο είλαη 38 

[1] 38 

length(which(sapply(train,is.character))) 

πξνβάιιεηαη ην πιήζνο ησλ αιθαξηζκεηηθψλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο είλαη 43. 

[1] 43 

length(which(sapply(train,is.factor))) 

πξνβάιιεηαη ην πιήζνο ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο είλαη 0. 

[1] 0  

Γίλνληαο summary(train$Alley) πεξηγξάθεηαη ελ νιίγνηο ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή Alley 

Length     Class      Mode  

   1460 character character 
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πνπ εκθαλίδεηαη 1460 θνξέο, φζεο δειαδή θαη νη εγγξαθέο, άζρεηα κε ην αλ ε πιεηνςεθία ησλ 

ηηκψλ ηεο είλαη “NA”, δειαδή κε δηαζέζηκεο. 

Μεηαμχ άιισλ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πνζνηηθή αζπλερήο κεηαβιεηή OverallQual κε ηηο 

θαηνηθίεο λα θπκαίλνληαη πνηνηηθά θαηά κέζν φξν πάλσ απφ ην κέηξην αιιά λα κε θαίλεηαη φηη 

μεθεχγνπλ θαη πνιχ απφ απηφ κε ηνλ κέζν φξν κεηά βίαο λα μεθεχγεη απφ ην 6. 

summary(train$OverallQual) 

    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  1.000   5.000   6.000   6.099   7.000  10.000 

Σν ίδην θαη ε κεηαβιεηή OverallCond κε ηηο θαηνηθίεο λα κελ είλαη ζε άςνγε θαηάζηαζε φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ κέζν φξν , εδψ 5,575. 

summary(train$OverallCond) 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  1.000   5.000   5.000   5.575   6.000   9.000  

 

Απφ ηηο πξψηεο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αγνξαζηή θαη πσιεηή είλαη ην 

πφηε αλεγέξζεθε ε νηθία θαη ην πφηε αλαθαηλίζηεθε ηειεπηαία θνξά 

summary(train$YearBuilt) 

Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

1872    1954    1973    1971    2000    2010 

 Ζ γεξαηφηεξε θαηνηθία ηνπ δείγκαηνο είλαη θηηζκέλε ην 1872 

 Δλψ ε πην πξφζθαηε ην 2010 θαη ν κέζνο φξνο έηνπο αλέγεξζεο είλαη ην 1971 

 Με κηα πξψηε καηηά ηα πην πνιιά ζπίηηα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εηψλ 

summary(train$YearRemodAdd) 

Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

1950    1967    1994    1985    2004    2010 

● ε φηη αθνξά ζηηο αλαθαηλίζεηο  ε παιαηφηεξε έγηλε ην 1950 

● Καη ε πην πξφζθαηε ην 2010 

● Δλψ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ηνπ έηνπο αλαθαίληζεο είλαη 1985 θάηη πνπ δείρλεη φηη νη 
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πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο έρνπλ θαηξφ λα αλαθαηληζζνχλ. 

Μέζσ απιψλ εληνιψλ ηεο βαζηθήο βηβιηνζήθεο ηεο R ή θαη ζπλζεηφηεξσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

εμάγνληαη νδεγνχλ ζε παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πφηε πξνθαλή, ηα νπνία φκσο 

επηθπξψλνληαη έκπξαθηα θαη άιινηε δχζθνια ζηελ παξαηήξεζε ππφ άιιεο ζπλζήθεο. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεσλ εγείξνληαη επηπιένλ εξσηήκαηα πνπ ζίγνπλ business 

δεηήκαηα φπσο π.ρ. ζε πνηέο πεξηνρέο έγηλαλ νη ιηγφηεξεο αλαθαηλίζεηο; Παίδεη ξφιν αλ ε γεηηνληά 

είλαη πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλε; Οη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ εθεί πψο θπκαίλνληαη; Δίλαη νξζφ λα γίλνπλ 

αλαθαηλίζεηο ζηηο θαηνηθίεο εθείλεο ηεο πεξηνρήο γηα λα αλαβαζκηζηεί ή φρη; 

4.3.4 Διιείπνπζεο ηηκέο ζην ζχλνιν θαη αλά κεηαβιεηή 

Οη ηηκέο “NA” επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο φπνηεο δηεξγαζίεο θαη θπξίσο πξνβιέςεηο ζηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη ζε πξψην ζηάδην πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ. Δίλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεη ν αλαιπηήο 

ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζπλαληηέηαη απηφ ην θαηλφκελν ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ (κε δηαζέζηκσλ 

ηηκψλ). 

rowSums(is.na(train)) 

Με ηελ παξαπάλσ εληνιή εληνπίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ νη νπνίεο έρνπλ ειιείπνπζεο ηηκέο 

θαη παξαηεξείηαη φηη ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζηηο 1460 εγγξαθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε φιεο ηηο 

εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία ειιείπνπζα ηηκή. 

sapply(train,function(y)sum(is.na(y))) 

Ζ εληνιή απηή παξάγεη κία απιή ιίζηα θαη κε ηηο 81 κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα θαη ην ζχλνιν ησλ 

ειιεηπνπζψλ ηηκψλ γηα θάζε κία απφ απηέο. Πιένλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε μεθάζαξα ηηο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη επεμεξγαζία ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη ειιείπνπζεο ηηκέο θαη λα 

είλαη ζπκπιεξσκέλεο κε ηνλ νξζφηεξν δπλαηφ θαη ελδεδεηγκέλν ηξφπν(Πίλαθαο 6). 



 

34 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο: LotFrontage, Alley, MasVnrType, 

MasVnrArea, BsmtQual, BsmtCond, BsmtExposure, BsmtFinType1, BsmtFinType2, Electrical, 

FireplaceQu, GarageType, GarageYrBlt, GarageFinish, GarageQual, GarageCond, PollQC, Fence 

θαη MiscFeature 

4.4 πκπιήξσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ κε ειιείπνπζεο ηηκέο 

4.4.1 Αλαθσδηθνπνίεζε ησλ “fake” ειιείπνπζσλ ηηκψλ 

Γίλεηαη θσδηθνπνίεζε (recode) ησλ ηηκψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηαβιεηψλ : Alley, BsmtQual, 

BsmtCond, BsmtExposure, BsmtFinType1, BsmtFinType2, FirePlaceQu, GarageType, 

GarageFinish, GarageQual, GarageCond, PoolQC, Fence θαη MiscFeature. 

train$Alley[is.na(train$Alley)]<-"No Alley" 

train$BsmtQual[is.na(train$BsmtQual)] <- "None" 

train$BsmtCond[is.na(train$BsmtCond)] <- "None" 

train$BsmtExposure[is.na(train$BsmtExposure)] <- "None" 

train$BsmtFinType1[is.na(train$BsmtFinType1)] <- "None" 

train$BsmtFinType2[is.na(train$BsmtFinType2)] <- "None" 

train$FireplaceQu[is.na(train$FireplaceQu)] <- "None" 

Πίνακαρ 6: Πποβολή μεηαβληηών και ελλειποςζών ηιμών ανά μεηαβληηή 
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train$GarageType[is.na(train$GarageType)] <- "No Garage" 

train$GarageQual[is.na(train$GarageQual)] <- "None" 

train$GarageCond[is.na(train$GarageCond)] <- "None" 

train$GarageFinish[is.na(train$GarageFinish)] <- "None" 

train$PoolQC[is.na(train$PoolQC)]<-"None" 

train$Fence[is.na(train$Fence)] <- "No Fence" 

train$MiscFeature[is.na(train$MiscFeature)] <- "No Misc Ftr" 

4.4.2 πκπιήξσζε κε βάζε ζπλαθείο κεηαβιεηέο 

Δλεξγνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο library(sqldf) 

Γίλεηαη ε εληνιή γηα δεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ κε φλνκα my.sql.df  

my.sql.df<-sqldf("select distinct(GarageType) from train where 

GarageYrBlt is null") 

Με ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ζε πνηέο πεξηπηψζεηο ηεο κεηαβιεηήο GarageType ζπλαληψληαη 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο GarageYrBlt νη νπνίεο είλαη “NA” θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβάιιεηαη 

ην απνηέιεζκα κε ηελ εληνιή  

my.sql.df 

GarageType 

1       <NA> 

 

Παξαηεξείηαη φηη φπνπ ε GarageYrBlt έρεη ηηκή “NA” αληηζηνηρεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

κεηαβιεηή GarageType έρεη ηηκή “No Garage” δηαπηζηψλνληαο φηη πνιχ απιά δελ ππάξρεη γθαξάδ, 

κε ζπλέπεηα αληίζηνηρα λα κελ έρεη θαηαρσξεζεί θάπνηα ηηκή ζηελ κεηαβιεηή GarageYrBlt. 

Κσδηθνπνηνχκε ηηο ειιείπνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο GarageYrBlt έηζη ψζηε λα είλαη ίζεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο YearBuilt ηεο ίδηαο ζεηξάο κε ηελ εληνιή 
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for(i in 1:nrow(train)){if(is.na(train$GarageYrBlt[i])) 

train$GarageYrBlt[i] = train$YearBuilt[i]} 

4.4.3 πκπιήξσζε κε βάζε ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο 

Ζ κεηαβιεηή LotFrontage εκθαλίδεη 259 ειιείπνπζεο ηηκέο.  

Δγθαζίζηαηαη ε βηβιηνζήθε ggplot2 library(ggplot2).  

Δίλαη αξθεηφ λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα απνδεηρζεί φηη νξζά επηιέρζεθαλ 

σο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ LotFrontage, ε MSSubClass θαη ε Neigborhood φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

πζρεηίδνληαη σο έλα βαζκφ ε LotFrontage κε ηελ MSZoning, ηελ MSSubClass, ηελ Neighborhood 

; 

Αο θάλεη ε ggplot2 απηφ πνπ μέξεη θαιχηεξα… 

Διέγρεηαη ε ζρέζε κεηαμχ LotFrontage θαη MSZoning (ρήκα 1) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=MSZoning,y=LotFrontage),alpha=0.95)+theme_bw()+

labs(x="MSZoning",y="LotFrontage")+theme(plot.title=element_text(f

amily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angl

e=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="rig

ht") 
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ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο απιψο αληηθαζίζηαηαη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο κε εθείλε πνπ 

ειέγρεηαη ε ζπζρέηηζε κε ηελ LotFrontage ζηελ εληνιή πνπ δφζεθε παξαπάλσ  

σήμα 1: Θηκόγπαμμα LotFrontage με MSZoning 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (ρήκα 1, ρήκα 2, ρήκα 3) παξαηεξείηαη φηη ζε αληίζεζε κε ηελ 

κεηαβιεηή MSZoning ε νπνία δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ LotFrontage αλάινγα κε ηηο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη (ρήκα 1), ε MSSubClass (ρήκα 2) θαη Neighborhood (ρήκα 

3) ηελ επεξεάδνπλ σο έλα βαζκφ. 

σήμα 2: Θηκόγπαμμα LotFrontage με MSSubClass 

σήμα 3: Θηκόγπαμμα LotFrontage με Neighborhood 
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πλεπψο νη ηηκέο “NA” ηεο κεηαβιεηήο LotFrontage εμαιείθνληαη θαη “γεκίδνπλ” κε λέεο ηηκέο κε 

ηελ εμήο εληνιή βξφγρνπ επαλάιεςεο: 

for (i in 1:nrow(train)){if(is.na(train$LotFrontage[i])) 

{train$LotFrontage[i]<-

as.integer(median(train$LotFrontage[train$Neighborhood==train$Neig

hborhood[i] & train$MSSubClass==train$MSSubClass[i]], 

na.rm=TRUE))}} 

4.4.4 πκπιήξσζε κε centralImputation 

Δλεξγνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε library(DMwR) 

Δθαξκφδεηαη ε ζπλάξηεζε train<- centralImputation(train) 

 

Πιένλ φιεο νη ειιείπνπζεο ηηκέο ζην ζεη δεδνκέλσλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. δίλνληαο ηελ εληνιή (Πίλαθαο 7) 

sapply(train,function(y)sum(is.na(y))) 

 

4.5 Μεηαηξνπή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

Πίνακαρ 7: Πποβολή μεηαβληηών και ελλειποςζών ηιμών ανά μεηαβληηή μεηά ηην εθαπμογή ηυν 

διαδικαζιών ζςμπλήπυζηρ ελλειποςζών ηιμών 
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4.5.1 Πνηνηηθέο ζε πνζνηηθέο 

Γηα δηεπθφιπλζε ηεο κεηαηξνπήο απφ πνηνηηθέο ζε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο επηλνείηαη κηα βνεζεηηθή 

παξάκεηξνο 

 quality<-c("None"=0, "Po"=1, "Fa"=2, "TA"=3, "Gd"=4, "Ex"=5) 

Ζ βηβιηνζήθε plyr πεξηέρεη ηελ εληνιή revalue, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή 

library(plyr) 

train$ExterQual <-

as.integer(revalue(as.character(train$ExterQual),quality)) 

Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ εληνιήο είλαη δπλαηή κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαβιεηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ R ζαλ character. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε κεηαηξνπή 

table(train$ExterQual) 

  2   3   4   5  

 14 906 488  52  

Παξνκνίσο κεηαηξέπνληαη θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα νη νπνίεο είλαη 

νη: BsmtQual, BsmtCond, HeatingQC, KitchenQual, FireplaceQu, GarageQual, GarageCond, 

PoolQC. 

4.5.2 Πνζνηηθέο ζε πνηνηηθέο 

Μεηαηξνπή κεηαβιεηήο MSSubClass 

train$MSSubClass = as.factor(train$MSSubClass) 

ηεο κεηαβιεηήο MoSold 

train$MoSold = as.factor(train$MoSold) 

 

4.6 Feature engineering - Μεραληζηηθή δεκηνπξγία λέσλ κεηαβιεηψλ 

4.6.1 Ζ κεηαβιεηή “Ζιηθία Αθηλήηνπ”(HouseAge) 
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HouseAge (Ζιηθία Αθηλήηνπ) : Πνζνηηθή (αξηζκεηηθή) κεηαβιεηή πνπ απεηθνλίδεη ηελ ειηθία ηνπ 

αθηλήηνπ ζε έηε θαηά ηε ζηηγκή πψιεζεο 

train$HouseAge<-train$YrSold-train$YearBuilt 

4.6.2 Ζ κεηαβιεηή “Ζιηθηαθφ Group”(AgeGroup) 

AgeGroup (Ζιηθηαθφ Γθξνππ) : Πνηνηηθή (θαηεγνξηθή)  κεηαβιεηή κε θαηεγνξίεο „1_Old‟, 

„2_Mid‟, „3_New‟ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εληνιή 

train$AgeGroup<-

ifelse(train$HouseAge<=5,"3_New",ifelse(train$HouseAge<=20,"2_Mid"

,"1_Old")) 

4.6.3 Ζ κεηαβιεηή “πλνιηθφ Δκβαδφλ”(TotalSqFt) 

TotalSqFt (πλνιηθφ Δκβαδφλ) : Πνζνηηθή (αξηζκεηηθή) κεηαβιεηή πνπ απεηθνλίδεη ην ζπλνιηθφ 

εκβαδφλ ηνπ αθηλήηνπ (ηζφγεηνπ, νξφθσλ θαη ππνγείνπ) 

train$TotalSqFt<-train$GrLivArea + train$TotalBsmtSF 

4.6.4 Ζ κεηαβιεηή “Αλαθαηληζκέλν”(Renovated) 

Renovated(Αλαθαηληζκέλν) : Πνηνηηθή (θαηεγνξηθή) κεηαβιεηή πνπ κε ηελ ηηκή “Yes” ππνδεηθλχεη 

φηη ην αθίλεην αλαθαηλίζζεθε ελψ κε ηελ “No” φηη δελ έγηλε αλαθαίληζε. 

train$Renovated<-

ifelse(train$YearBuilt==train$YearRemodAdd,"No","Yes") 

4.6.5 Ζ κεηαβιεηή “Καηεγνξία Γεηηνληάο”(NCluster) 

Γεκηνπξγία ζεη δεδνκέλσλ κε πεξηνρέο θαη ζηνηρεία ησλ ηηκψλ πψιεζεο κέζσ εληνιψλ ηεο ήδε 

εγθαηεζηεκέλεο βηβιηνζήθεο ηεο sqldf 

mydf<-data.frame(sqldf("select Neighborhood,avg(SalePrice) as 

AVG_PRICE,stdev(SalePrice) as STDEV,max(SalePrice) as 

MAX_PRICE,min(SalePrice) as MIN_PRICE,max(SalePrice)-

min(SalePrice) as RANGE from train group by Neighborhood")) 
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ηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή mydf πξνβάιιεηαη ην ζεη (Πίλαθαο 8) 

   Neighborhood AVG_PRICE   SD_PRICE MAX_PRICE MIN_PRICE  RANGE 

1       Blmngtn 194870.88  30393.229    264561    159895 104666 

2       Blueste 137500.00  19091.883    151000    124000  27000 

3        BrDale 104493.75  14330.176    125000     83000  42000 

4       BrkSide 124834.05  40348.689    223500     39300 184200 

5       ClearCr 212565.43  50231.539    328000    130000 198000 

6       CollgCr 197965.77  51403.666    424870    110000 314870 

7       Crawfor 210624.73  68866.395    392500     90350 302150 

8       Edwards 128219.70  43208.616    320000     58500 261500 

9       Gilbert 192854.51  35986.779    377500    141000 236500 

10       IDOTRR 100123.78  33376.710    169500     34900 134600 

11      MeadowV  98576.47  23491.050    151400     75000  76400 

12      Mitchel 156270.12  36486.625    271000     84500 186500 

13        NAmes 145847.08  33075.345    345000     87500 257500 

14      NPkVill 142694.44   9377.315    155000    127500  27500 

15       NWAmes 189050.07  37172.218    299800     82500 217300 

16      NoRidge 335295.32 121412.659    755000    190000 565000 

17      NridgHt 316270.62  96392.545    611657    154000 457657 

18      OldTown 128225.30  52650.583    475000     37900 437100 

19        SWISU 142591.36  32622.918    200000     60000 140000 

20       Sawyer 136793.14  22345.129    190000     62383 127617 

21      SawyerW 186555.80  55651.998    320000     76000 244000 

22      Somerst 225379.84  56177.556    423000    144152 278848 

23      StoneBr 310499.00 112969.677    556581    170000 386581 

24       Timber 242247.45  64845.652    378500    137500 241000 

25      Veenker 238772.73  72369.318    385000    162500 222500 

Πίνακαρ 8. εη δεδομένυν με ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ηιμήρ πώληζηρ ανά πεπιοσή 

Ζ παξαηήξεζε ησλ ηηκψλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Έηζη κε κηα πξψηε 

καηηά θαίλεηαη π.ρ φηη ζηελ πεξηνρή OldTown παξαηεξείηαη κεγάιν εχξνο ηηκψλ κε ζρεηηθά ρακειή 

κέζε ηηκή ελψ αληίζεηα ζηελ πεξηνρή Blueste, κε ζρεδφλ παξφκνηα κέζε ηηκή, ην εχξνο ησλ ηηκψλ 

είλαη πνιχ κηθξφηεξν (Πίλαθαο 8). 

Δλεξγνπνίεζε ηεο cluster library(cluster) 

Δλεξγνπνίεζε ηεο factoextra library(factoextra) 

 

Σν ζεη (dataframe) cluster.df δεκηνπξγείηαη κφλν απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζηαηηζηηθά 
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ηεο ηηκήο πψιεζεο 

cluster.df = subset(mydf,select = -c(Neighborhood)) 

ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ζην ζεη απηφ ηα νλφκαηα ησλ πεξηνρψλ, φρη ζαλ κεηαβιεηή αιιά απιά 

ζαλ πεξηγξαθή ηεο θάζε ζεηξάο (row names) 

row.names(cluster.df) =mydf[,match("Neighborhood",names(mydf))] 

Ζ απφζηαζε (euclidean distance) αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο, εληφο ηνπ πίλαθα cluster.df, αλά δχν 

πξνθχπηεη απφ ηελ εληνιή 

get_dist=dist(cluster.df,method="euclidean") 

ηε κήηξα απηή εθαξκφδεηαη ηειηθά ε Αλάιπζε Οκαδνπνίεζεο(Clustering) κε ηελ εληνιή 

res.hc=hclust(get_dist,method="ward.D2") 

hclust(d = get_dist, method = "ward.D2") 

Cluster method   : ward.D2  

Distance         : euclidean  

Number of objects: 25 

 

Οη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγεί ε αλάιπζε ζπζηαδνπνίεζεο θαίλνληαη ζηα 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα (ρήκα 4 θαη ρήκα 5): 

fviz_dend(res.hc, k = 3,cex = 0.5,color_labels_by_k = TRUE,rect = 

TRUE,horiz=TRUE) 
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fviz_cluster(kmeans(cluster.df,3,nstart=25),data=cluster.df,ellips

e.type="convex",palette="jco",ggtheme=theme_minimal()+theme(legend

.position="bottom")) 

σήμα 4: Δενδπόγπαμμα ζςζηάδυν ηπιών ομάδυν πεπιοσών 



 

45 

 

 

 

 

Έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο πεξηνρψλ (clusters). Με βάζε ηε δηάθξηζε απηή 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα κεηαβιεηή γηα θάζε αθίλεην, NCluster, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κε ηηκέο 

(1_High, 2_Mid , 3_Low) κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαθάησ εληνιήο 

for (i in 1:nrow(train) ) {if(train$Neighborhood[i]=='NoRidge' || 

train$Neighborhood[i]=='NridgHt' || 

train$Neighborhood[i]=='StoneBr') train$NCluster[i] = '1_High' 

else  if (train$Neighborhood[i] == 'Vinker' || 

train$Neighborhood[i] == 'Timber' || train$Neighborhood[i] == 

'Somerst' || train$Neighborhood[i] == 'Gilbert' || 

train$Neighborhood[i] == 'ClearCr' || train$Neighborhood[i] == 

'NWAmes' || train$Neighborhood[i] == 'NAmes' || 

train$Neighborhood[i] == 'CollgCr' || train$Neighborhood[i] == 

'Crawfor' || train$Neighborhood[i] == 'OldTown' || 

train$Neighborhood[i] == 'SawyerW' || train$Neighborhood[i] == 

'Edwards') train$NCluster[i] = '2_Mid' else train$NCluster[i] = 

'3_Low'} 

σήμα 5: Διαμόπθυζη ζςζηάδυν ηπιών ομάδυν πεπιοσών 
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Πιένλ θάζε αθίλεην έρεη ηελ κεηαβιεηή NCluster θαη ηηκή  

4) “1_High” Αθξηβή Πεξηνρή 

5) ή “2_Mid” Μεζαία Πεξηνρή 

6) ή “3_Low” Φζελή Πεξηνρή 

Μεηά ην ραξαθηεξηζκφ θάζε αθηλήηνπ κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα πεξηνρήο ε κέζε ηηκή πψιεζεο αλά 

πεξηνρή δηακνξθψλεηαη φπσο παξαθάησ 

Summary statistics 

  NCluster SalePrice 

1   1_High  320716.2 

2    2_Mid  174797.0 

3    3_Low  136939.4 

 

Οη δηαθνξέο απεηθνλίδνληαη γξαθηθά σο εμεο ζην ρήκα 6 φπνπ παξαηεξείηαη ε δηαθνξά ηεο κέζεο 

ηηκήο πψιεζεο ηδίσο αλ ζπγθξίλνπκε εθείλε πνπ πθίζηαηαη ζηηο πςεινχ budget πεξηνρέο ζε ζρέζε 

κε ηηο κεζαίνπ θαη ρακεινχ budget πεξηνρέο. Σα πεξηζζφηεξα αθίλεηα πνπ έρνπλ πνπιεζεί αλήθνπλ 

ζηηο κεζαίνπ budget πεξηνρέο θάηη πνπ δείρλεη φηη ζην Ames ηεο Iowa ην βηνηηθφ επίπεδν είλαη 

αξθεηά θαιφ θαη ε “κεζαία ηάμε” πνιππιεζήο. Γίλεηαη εληνιή: 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=NCluster,y=SalePrice),fill="#00B4F0",alpha=0.95

)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=NCluster,y=SalePrice),position=position_jitter(w

=0.3,h=0.3),alpha=0.45) + 

labs(x="NCluster",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fam

ily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=

0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="botto

m") 
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ελψ ε δνθηκαζία Αλάιπζεο ηεο Γηαθχκαλζεο (ANOVA) ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε 3 θαηεγνξίεο, 

ηεθκεξηψλεη φηη νη δηαθνξέο ηεο κέζεο ηηκήο πψιεζεο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (p<0.00001). 

summary(aov(SalePrice~NCluster,data=train)) 

summary(aov(SalePrice~NCluster,data=train)) 

              Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)     

NCluster       2 3.442e+12 1.721e+12   434.8 <2e-16 *** 

Residuals   1457 5.766e+12 3.958e+09                    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

4.7 Γηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηήο ζηφρνπ 

4.7.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ηεο SalePrice 

Ζ ηηκή πψιεζεο (SalePrice) είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ή αιιηψο ε κεηαβιεηή ζηφρνο.  

σήμα 6: Θηκόγπαμμα SalePrice ανά ζςζηάδα πεπιοσών 
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summary(train$SalePrice) 

Summary statistics 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  34900  129975  163000  180921  214000  755000  

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ε κέζε ηηκή ησλ αθηλήησλ είλαη 180921 δνιάξηα κε ην 75% ησλ 

αθηλήησλ λα έρνπλ ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 129975 δνιάξηα κέρξη θαη 214000 δνιάξηα. 

quantile(train$SalePrice,na.rm=TRUE,c(0.05, 0.95)) 

Quantiles 

    5%    95%  

 88000 326100  

 

ελψ ην 90% ησλ ηηκψλ θπκαίλεηαη απφ 88000 κέρξη θαη 326100 δνιάξηα. 

Αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε κεηαβιεηή θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαλνκή 

ηεο 

print(ggplot(train) + aes(train$SalePrice) + 

geom_histogram(binwidth=20000) + theme_bw()) 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα (ρήκα 7) θαίλεηαη θαζαξά φηη ε κεηαβιεηή SalePrice δελ αθνινπζεί 

θαλνληθή θαηαλνκή αιιά αληίζεηα είλαη αζχκκεηξε (skewed) πξνο ηα αξηζηεξά. αθψο απηφ 

ππνδειψλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα πνπ πσιήζεθαλ είραλ ρακειφηεξεο ηηκέο. 

Ζ κε θαλνληθή θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο επηβεβαηψλεηαη κε ην ηεζη Shapiro φπσο αλαθέξεη ε 

Wikipedia (2018). 

 shapiro.test(train$SalePrice) 

Shapiro-Wilk normality test 

data:  train$SalePrice 

W = 0.86967, p-value < 2.2e-16 

 

Ζ εμαηξεηηθά κηθξή ηηκή ηνπ p θαλεξψλεη ηελ εμαηξεηηθά κηθξή πηζαλφηεηα πνπ έρεη ε κεηαβιεηή 

SalePrice λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. 

print(ggplot(train) + 

stat_qq(aes(sample=train$SalePrice))+theme_bw()) 

σήμα 7: Ιζηόγπαμμα καηανομήρ ηηρ SalePrice 
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print(ggplot(train) + aes(x='',y=train$SalePrice) + geom_boxplot() 

+ labs(x="",y="SalePrice")+ theme_bw()) 

ην ζρήκα 8  φπσο θαη ζηα ππφινηπα δηαγξάκκαηα (ρήκα 9, ρήκα 10), εθηφο απφ ηελ πξνβνιή 

ηεο κε θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο γίλεηαη επίζεο θαλεξή θαη ε χπαξμε outliers, θπξίσο ζε φηη 

αθνξά ζηα αθίλεηα κε πςειή ηηκή πψιεζεο. 

σήμα 8: Καηανομή ηηρ SalePrice 
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print(ggplot(train, 

aes(y=train$SalePrice,x=seq(1,length(SalePrice)))) + geom_point() 

+ theme_bw()) 

σήμα 9: Θηκόγπαμμα ηηρ SalePrice 
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4.7.2 Λνγαξίζκηζε ηεο κεηαβιεηήο - ζηφρνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή SalePrice ζε κνληέια ζπζρέηηζεο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ινγαξηζκεζή ηεο: 

train$LogSalePrice = log(train$SalePrice) 

Ζ ζχλνςε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο λέαο κεηαβιεηήο είλαη 

summary(train$LogSalePrice) 

Summary statistics 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  10.46   11.78   12.00   12.02   12.27   13.53 

 

θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ζπρλνηήησλ (ρήκα 11) 

ggplot(train) + aes(train$LogSalePrice) + 

geom_histogram(binwidth=0.12) + theme_bw() 

σήμα 10: Indexplot καηανομήρ ηηρ SalePrice 
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Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηφξζσζε ηεο θαηαλνκήο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηηκέο λα “πξνζεγγίδνπλ” ην 

θέληξν. Παξφια απηά ην αληίζηνηρν ηεζη shapiro δείρλεη φηη, αθφκε θαη κεηά ηε ινγαξηζκνπνίεζε ε 

κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή, ζαθέζηαηα φκσο ε πηζαλφηεηα λα κελ ηζρχεη απηφ 

είλαη ηψξα πνιχ κηθξφηεξε. 

shapiro.test(train$LogSalePrice) 

Shapiro-Wilk normality test 

data:  train$LogSalePrice 

W = 0.99121, p-value = 1.149e-07 

 

4.8 Γξαθηθή απεηθφληζε ζρέζεσλ κεηαβιεηψλ (Data exploration) 

Σα πεξηζζφηεξα αθίλεηα πνπιήζεθαλ ζε πεξηνρέο ελδηάκεζεο αμίαο 

table(train$NCluster) 

 

 

σήμα 11: Ιζηόγπαμμα καηανομήρ ηηρ logSalePrice 
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Table of counts 

1_High  2_Mid  3_Low  

   143   1002    315  

 

Καη ήηαλ ειηθίαο πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα 

table(train$AgeGroup) 

Table of counts 

1_Old 2_Mid 3_New  

  896   254   310  

 

Απφ ηα αθίλεηα πνπ πνπιήζεθαλ ζε αθξηβέο πεξηνρέο ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ θάησ απφ 5 ρξφληα, ελψ 

ηα πεξηζζφηεξα παιηά αθίλεηα βξίζθνληαη ζε θζελέο πεξηνρέο φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 12, 

ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε αγνξά αθηλήησλ ζην Ames ιεηηνπξγεί ζρεηηθά νξζνινγηθά. 

Μεηαηξνπή ηεο AgeGroup απφ character ζε factor 

train$AgeGroup=as.factor(train$AgeGroup) 

ftable(train$AgeGroup,train$NCluster) 

      NCluster 1_High 2_Mid 3_Low 

AgeGroup                             

1_Old                  5   612   279 

2_Mid                 55   182    17 

3_New                 83   208    19 

 

ggplot(train)+geom_bar(aes(AgeGroup,fill=NCluster),stat="count",al

pha=0.95)+theme_bw() + labs(x="AgeGroup",y="Y 

axis…")+theme(plot.title=element_text(family="Arial",color="black"

,size=16),axis.text.x=element_text(angle=0),axis.text.y=element_te

xt(angle=0))+theme(legend.position="bottom") 
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ην ρήκα 13 ε κέζε ηηκή πψιεζεο εκθαλίδεη κηα κηθξή αχμεζε απφ ην 2006 έσο ην 2007 ελψ 

κεηαμχ 2007 θαη 2008 πνπ μέζπαζε ε θξίζε ησλ αθηλήησλ ε κέζε ηηκή πψιεζεο πέθηεη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 2006 θαη ηειηθά ε πνξεία ηεο σο ην 2010 λα δείρλεη ζρεηηθά νκαιφηεξε 

απφ ηελ ηξηεηία 2006-2008. 

ggplot(train) + 

aes(x=YrSold,y=SalePrice,alpha=0.95)+stat_summary(fun.y=mean,geom=

"bar",alpha=0.95,fill="#00B4F0")+theme_bw()+ 

labs(x=“YrSold",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(famil

y="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=0)

,axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="none") 

σήμα 12: Απιθμόρ ακινήηυν ανά ζςζηάδα πεπιοσών και ηλικιακή ομάδα 
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ην ρήκα 14 παξαηεξείηαη φηη ζηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο αθίλεηα ε ηηκή παξνπζηάδεη κείσζε, ελψ 

αληίζεηα ζηα λεψηεξα ε κέζε ηηκή πψιεζεο παξνπζηάδεη αχμεζε. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ λέσλ 

θαηνηθηψλ δελ επεξεάζηεθαλ ηφζν φζν εθείλεο ησλ κεζαίσλ ζε έηε θαηνηθηψλ θαηά ηελ θξίζε, ελψ 

φισο παξαδφμσο νη ηηκέο ηνπο εθηηλάρζεθαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα μεπεξλψληαο αθφκα θαη 

εθείλα πξν θξίζεο. Οη ηηκέο ησλ παιαηψλ αθηλήησλ δελ εκθάληζαλ ηδηαίηεξε δηαθχκαλζε εληφο 4-

εηίαο. 

ggplot(train) + 

aes(x=YrSold,y=SalePrice,fill=AgeGroup,alpha=0.95)+stat_summary(fu

n.y=mean,geom="bar",alpha=0.95,position="dodge")+theme_bw()+ 

labs(x=“YrSold",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(famil

y="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=0)

,axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bottom"

) 

σήμα 13:  Μέζη ηιμή πώληζηρ ανά έηορ 
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ηηο αθξηβέο πεξηνρέο πάλησο ε κέζε ηηκή πψιεζεο παξνπζηάδεη πηψζε θαη ε θνξπθαία ηεο 

επίδνζε ην 2007 λα θαίλεηαη πσο απνηέιεζε κηα “θνχζθα” θαζψο ηα επφκελα ρξφληα ε αθξηβή 

θαηνηθία δείρλεη ειαθξψο αζηαζήο θαη ππνηηκεκέλε. Σελ ίδηα πηψζε δείρλεη ε κέζε ηηκή πψιεζεο 

ζηηο θζελέο πεξηνρέο αιιά κε βξαδχηεξνπο θαη πην ζηαζεξνχο ξπζκνχο κε ηελ κέζε ηηκή πψιεζεο 

ζηηο ελδηάκεζνπ budget θαηνηθίεο λα εκθαλίδεη ζηαζεξφηεηα θαη πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά (ρήκα 15). 

 ggplot(train) + 

aes(x=YrSold,y=SalePrice,fill=NCluster,alpha=0.95)+stat_summary(fu

n.y=mean,geom="bar",alpha=0.95,position="dodge")+theme_bw()  + 

labs(x="YrSold",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(famil

y="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=0)

,axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bottom"

) 

σήμα 14: Μέζη ηιμή πώληζηρ ανά έηορ και ηλικιακό group 
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Ζ αλαθαίληζε ηνπ αθηλήηνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε κέζε ηηκή πψιεζεο ζεηηθά ζε αθίλεηα 

ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηψλ ηδίσο ζε εθείλα ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ ελψ ζηηο παιηέο θαηνηθίεο ε 

αλαθαίληζε δελ ζπγθηλεί θαλέλαλ φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 16. 

ggplot(train) + 

aes(x=AgeGroup,y=SalePrice,fill=Renovated,alpha=0.95)+stat_summary

(fun.y=mean,geom="bar",alpha=0.95,position="dodge")+theme_bw()+ 

labs(x="AgeGroup",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fam

ily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=

0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="botto

m") 

σήμα 15: Μέζη ηιμή πώληζηρ ανά έηορ και ανά ζςζηάδα πεπιοσών 
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ην παξαθάησ ρήκα 17 ε αλαθαίληζε ηνπ αθηλήηνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο αθξηβέο πεξηνρέο, 

ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηνρέο ελδηάκεζεο ή ρακειήο αμίαο, φπνπ δελ θαίλεηαη λα παίδεη θάπνην 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο. 

ggplot(train) + 

aes(x=NCluster,y=SalePrice,fill=Renovated,alpha=0.95)+stat_summary

(fun.y=mean,geom="bar",alpha=0.95,position="dodge")+theme_bw() + 

labs(x="NCluster",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fam

ily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=

0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="botto

m") 

σήμα 16: Μέζη ηιμή πώληζηρ ανακαινιζμένυν και μη 

ανακαινιζμένυν καηοικιών ανά ηλικιακό group  
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ην ρήκα 18 εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο ε κέζε ηηκή πψιεζεο εκθαλίδεη κεγάιε εμάξηεζε 

απφ φηη ην πλνιηθφ Δκβαδφλ εηδηθά ζηα κεζαίαο ειηθίαο αθίλεηα. Απηφ ζπκβαίλεη ζε εληνλφηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε ηηο λέεο ζε ειηθία θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ ε κέζε ηηκή πψιεζεο εμαξηάηαη απφ ην 

πλνιηθφ Δκβαδφλ αιιά φρη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ελψ γηα ηηο παιηέο θαηνηθίεο είλαη ίζσο 

αδηάθνξα ηα ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ αθηλήηνπ ζε ζρέζε κε άιια πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. 

ggplot(train) + 

geom_point(aes(x=TotalSqFt,y=SalePrice,fill=AgeGroup,color=AgeGrou

p),size=3,alpha=0.55)+theme_bw() + 

geom_smooth(aes(x=TotalSqFt,y=SalePrice,color=AgeGroup),method="lm

",se=FALSE,alpha=0.95)  + 

labs(x="TotalSqFt",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fa

mily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle

=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bott

om") 

σήμα 17:Μέζη ηιμή πώληζηρ ανακαινιζμένυν και μη ανακαινιζμένυν 

καηοικιών ανά ζςζηάδα πεπιοσών 
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Ζ εμάξηεζε απηή θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην ηζρπξή ζηηο αθξηβέο πεξηνρέο ελψ ζηηο ελδηάκεζεο θαη 

ρακειήο αμίαο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη παξφκνηα αιιά κε κηθξφηεξε ηζρχ (ρήκα 19). 

 ggplot(train) + 

geom_point(aes(x=TotalSqFt,y=SalePrice,fill=NCluster,color=NCluste

r),size=3,alpha=0.55)+theme_bw() + 

geom_smooth(aes(x=TotalSqFt,y=SalePrice,color=NCluster),method="lm

",se=FALSE,alpha=0.95)  + 

labs(x="TotalSqFt",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fa

mily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle

=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bott

om") 

σήμα 18: Εξάπηηζη ηηρ ηιμήρ πώληζηρ από ηο ζςνολικό εμβαδόν ηος 

ακινήηος ανά ηλικιακό group 
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ην ρήκα 20 ε κέζε ηηκή πψιεζεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηνπ αθηλήηνπ 

(MSSubClass), κε ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα λα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 20 (Καηνηθία κε 1 φξνθν 

ρηηζκέλε ην 1946 θαη κεηά) θαη 60 (Καηνηθία κε 2 νξφθνπο ρηηζκέλε ην 1946 θαη κεηά) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=MSSubClass,y=SalePrice),fill="#00B4F0",alpha=0.

95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=MSSubClass,y=SalePrice),position=position_jitter

(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45)+ 

labs(x="MSSubClass",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(f

amily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angl

e=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bot

tom") 

σήμα 19: Εξάπηηζη ηηρ ηιμήρ πώληζηρ από ηο ζςνολικό εμβαδόν ηος 

ακινήηος ανά ζςζηάδα 
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Γηαθπκάλζεηο επίζεο παξαηεξνχληαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθηζηηθή δψλε (MSZoning), κε ηα 

πεξηζζφηεξα αθίλεηα λα αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή RL (Residential low density) (ρήκα 21) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=MSZoning,y=SalePrice),fill="#00B4F0",alpha=0.95

)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=MSZoning,y=SalePrice),position=position_jitter(w

=0.3,h=0.3),alpha=0.45)+ 

labs(x="MSZoning",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fam

ily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=

0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="botto

m") 

σήμα 20: Θηκόγπαμμα SalePrice με MSSubClass 
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Ζ χπαξμε γθαξάδ θαζψο επίζεο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ζε απηνθίλεηα εκθαλίδεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

ζρέζε ζηε δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο πψιεζεο, κε ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα λα έρνπλ γθαξάδ κε 

ρσξεηηθφηεηα απφ 1 κέρξη θαη 2 απηνθίλεηα (ρήκα 22) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=factor(GarageCars),y=SalePrice),fill="#00B4F0",

alpha=0.95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=factor(GarageCars),y=SalePrice),position=positio

n_jitter(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45) + 

labs(x="GarageCars",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(f

amily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angl

e=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bot

tom") 

σήμα 21: Θηκόγπαμμα SalePrice με MSZoning 
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Σα πεξηζζφηεξα αθίλεηα είραλ ππφγεην θαη φπσο θαίλεηαη ε χπαξμε ππνγείνπ θαιήο πνηφηεηαο 

επεξεάδεη ζεηηθά ηε κέζε ηηκή πψιεζεο (ρήκα 23) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=factor(BsmtQual),y=SalePrice),fill="#00B4F0",al

pha=0.95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=factor(BsmtQual),y=SalePrice),position=position_

jitter(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45) + 

labs(x="BsmtQual",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fam

ily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=

0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="botto

m") 

σήμα 22: Θηκόγπαμμα SalePrice με GarageCars 
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ε ζρέζε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ππνγείνπ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ε κέζε ηηκή πψιεζεο 

εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε θαη αλάινγε κε πνηφηεηα ηεο 

πξφζβαζεο (ρήκα 24) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=BsmtExposure,y=SalePrice),fill="#00B4F0",alpha=

0.95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=BsmtExposure,y=SalePrice),position=position_jitt

er(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45) + 

labs(x="BsmtExposure",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text

(family="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(an

gle=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="b

ottom") 

σήμα 23: Θηκόγπαμμα SalePrice με BsmtQual 
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Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 25 ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα είραλ απφ κία κέρξη θαη 2 πιήξεηο ηνπαιέηεο 

ελψ ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηε κέζε ηηκή πψιεζεο 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=factor(FullBath),y=SalePrice),fill="#00B4F0",al

pha=0.95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=factor(FullBath),y=SalePrice),position=position_

jitter(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45)  + 

labs(x="FullBath",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(fam

ily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=

0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="botto

m") 

σήμα 24: Θηκόγπαμμα SalePrice με BsmtExposure 
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ε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ε κέζε ηηκή πψιεζεο εκθαλίδεηαη 

απμεκέλε, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζε ηνπνζεζίεο πνπ είλαη θνληά ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, αιιά 

επίζεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αλ θαη κε κεγαιχηεξε 

δηαθχκαλζε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (ρήκα 26).  

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=Condition1,y=SalePrice),fill="#00B4F0",alpha=0.

95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=Condition1,y=SalePrice),position=position_jitter

(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45)+ 

labs(x="Condition1",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(f

amily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angl

e=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bot

tom") 

σήμα 25: Θηκόγπαμμα SalePrice με FullBath 
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Αθίλεηα κε πεξηζζφηεξα απφ 2 παηψκαηα εκθαλίδνληαη κε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ηηκή 

πψιεζεο  (ρήκα 27) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=HouseStyle,y=SalePrice),fill="#00B4F0",alpha=0.

95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=HouseStyle,y=SalePrice),position=position_jitter

(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45)+ 

labs(x="HouseStyle",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(f

amily="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angl

e=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bot

tom") 

σήμα 26: Θηκόγπαμμα SalePrice με Condition1 
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Παξαηεξψληαο ην ρήκα 28 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα πνπιήζεθαλ απφ ηνπο 

κήλεο Ηνχλην κέρξη θαη Ννέκβξην θαη απηφ ηζρχεη γηα φια ηα ρξφληα κε εμαίξεζε ην 2010. 

ggplot(train)+geom_bar(aes(MoSold),stat="count",fill="#00B4F0",alp

ha=0.95)+theme_bw() + facet_grid(YrSold~.)  + labs(x="X 

axis...",y="Y 

axis…")+theme(plot.title=element_text(family="Arial",color="black"

,size=16),axis.text.x=element_text(angle=0),axis.text.y=element_te

xt(angle=0))+theme(legend.position="bottom") 

σήμα 27: Θηκόγπαμμα SalePrice με HouseStyle 
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Ζ κέζε ηηκή πψιεζεο πάλησο δελ επεξεάδεηαη απφ ην κήλα πψιεζεο ηνπ αθηλήηνπ (ρήκα 29) 

ggplot(train) + 

aes(x=MoSold,y=SalePrice,alpha=0.95)+stat_summary(fun.y=mean,geom=

"bar",alpha=0.95,fill="#00B4F0")+theme_bw() +ggtitle("train") + 

labs(x="MoSold",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(famil

y="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(angle=0)

,axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bottom"

) 

σήμα 28: Απιθμόρ πυληθένηυν ακινήηυν ανά μήνα και έηορ πώληζηρ 
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Ζ πνηφηεηα ηεο θνπδίλαο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ κέζε ηηκή πψιεζεο, κε ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα λα 

έρνπλ θνπδίλα θαιήο πνηφηεηαο (ρήκα 30) 

ggplot(train) + 

geom_boxplot(aes(x=factor(KitchenQual),y=SalePrice),fill="#00B4F0"

,alpha=0.95)+theme_bw() + 

geom_jitter(aes(x=factor(KitchenQual),y=SalePrice),position=positi

on_jitter(w=0.3,h=0.3),alpha=0.45) + 

labs(x="KitchenQual",y="SalePrice")+theme(plot.title=element_text(

family="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(ang

le=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="bo

ttom") 

σήμα 29: Μεηαβολή SalePrice ζε ζσέζη με MoSold  
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Ζ κέζε ηηκή πψιεζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε ή κε ηδαθηνχ θαη απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηδαθηνχ. Πνιιά αθίλεηα πάλησο δελ είραλ ηδάθη (ρήκα 31) 

σήμα 30: Θηκόγπαμμα SalePrice με KitchenQual 
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Ζ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ (OverallQual) πξνθαλψο επεξεάδεη ζεηηθά ηε κέζε ηηκή 

πψιεζεο. Σα πεξηζζφηεξα αθίλεηα πάλησο είραλ ελδηάκεζε πνηφηεηα θαηαζθεπήο (ρήκα 32). 

σήμα 31: Θηκόγπαμμα SalePrice με FireplaceQu 
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ε φηη αθνξά ζηελ απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ (OverallCond), ηα πεξηζζφηεξα 

αθίλεηα εκθαλίδνληαη λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, ρσξίο πάλησο ε δηαβάζκηζε ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ ηηκή πψιεζεο (ρήκα 33). 

σήμα 32: Θηκόγπαμμα SalePrice με OverallQu 
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4.9 Έιεγρνο ζπγγξακκηθφηεηαο 

Έιεγρνο αλά δχν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπο πεξηκέλνπκε λα παξνπζηάδνπλ 

ζπγγξακκηθφηεηα. Αληηθαζηζηψληαο ζηελ παξαθάησ εληνιή ηα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ 

παίξλνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θάζε θνξά 

cor.test(train$BsmtFinSF1,train$TotalBsmtSF,method="pearson") 

Pearson's product-moment correlation 

 

data:  train$BsmtFinSF1 and train$TotalBsmtSF 

t = 23.393, df = 1458, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.4840668 0.5587245 

sample estimates: 

      cor  

0.5223961  

θαζψο επίζεο θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

σήμα 33: Θηκόγπαμμα SalePrice με OverallCond 
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ggplot(train) + 

geom_point(aes(x=TotRmsAbvGrd,y=GrLivArea),alpha=0.95)+theme_bw() 

+ 

labs(x="TotRmsAbvGrd",y="GrLivArea")+theme(plot.title=element_text

(family="Arial",color="black",size=16),axis.text.x=element_text(an

gle=0),axis.text.y=element_text(angle=0))+theme(legend.position="r

ight") 

 

BsmtFinSF1 - TotalBsmtSF (0.522) 

 

 

 

 

 

 

σήμα 34: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ GrLivArea με 

TotRmsAbvGrd 
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GrLivArea - TotalSqFeet (0.88) 

 

GarageCars - GarageArea (0.88) 

σήμα 35: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ GrLivArea με TotSqFt 
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TotalBsmtSF - X1stFlrSF (0.82) 

 

σ

ήμα 36: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ GarageArea με 

GarageCars 

σήμα 37: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ TotalBsmtSF με 

X1stF1SF 
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GrLivArea - TotRmsAbvGrd (0.82) 

 

 

GarageYrBlt - YearBuilt (0.84) 

σήμα 38: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ GrLivArea  με 

TotRmsAbvGrd 
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TotRmsAbvGrd - GrLivArea (0.83) 

 

OverallQual - ExterQual (0.73) 

σήμα 39: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ GarageYrBlt με 

YearBuilt 

σήμα 40: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ TotRmsAbvGrd με 

GrLivArea 
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OveralQual - KitchenQual (0.67) 

 

4.10 Δπηινγή κεηαβιεηψλ κε ηε κέζνδν randomForest 

σήμα 41: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ OverallQual με 

ExterQual 

σήμα 42: Έλεγσορ πολςζςγγπαμμικόηηηαρ OverallQual με 

KitchenQual 
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library(randomForest) 

Γεκηνπξγείηαη έλα λέν ζεη δεδνκέλσλ ην νπνίν δελ πεξηέρεη ηελ κεηαβιεηή Id θαζψο επίζεο θαη ηε 

κεηαβιεηή LogSalesPrice 

randomforest.df=data.frame(train[1:1460,-c(1,87)]) 

ζην νπνίν ζεη δεδνκέλσλ πιένλ εθαξκφδεηαη ε εληνιή randomForest 

rf<-randomForest(SalePrice ~ ., data = randomforest.df,importance 

= TRUE, ntree = 101) 

Οη ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν εμάγνληαη κε ηελ εληνιή 

importance(rf) 

Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ηνπο απεηθφληζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εληνιή 

varImpPlot(rf) 
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4.11 Γεκηνπξγία κνληέινπ πξφβιεςεο 

1) Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα κνληέιν Γξακκηθήο Παιηλδξφκηζεο ε R ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εληνιή lm(), ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηε βηβιηνζήθε stats. Ζ βηβιηνζήθε απηή εγθαζίζηαηαη 

απηφκαηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ R. 

Ζ κέζνδνο randomForest έρεη ήδε ππνδείμεη θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ SalePrice. Ζ θξάζε “A model should be simple. As simple as it gets. But not simpler.” 

απνδίδεηαη ζηνλ Albert Ainstein θαη αλαθέξεηαη απφ ηνλ Crawley, 2007. Πάλσ ζηε ινγηθή απηή, 

πξνζπαζψληαο λα απνθεπρζεί ην Overfitting (Provost Foster & Fawcett Tom, 2013) θαη επίζεο 

παίξλνληαο ππ‟ φςηλ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο κε άιιεο κεηαβιεηέο 

δνθηκάδνπκε αξρηθά ην παξαθάησ κνληέιν: 

summary(lm(LogSalePrice~Neighborhood+OverallQual+TotalSqFt,data=tr

ain)) 

Call: 

lm(formula = LogPrice ~ Neighborhood + OverallQual + TotalSqFeet,  

    data = train_2) 

 

σήμα 43: Διάγπαμμα απεικόνιζηρ ηηρ ζημανηικόηηηαρ ηυν μεηαβληηών 

από ηη μέθοδο random forest 
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Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-2.00455 -0.07609  0.01013  0.09463  0.59136  

 

Residual standard error: 0.1683 on 1433 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8256, Adjusted R-squared:  0.8224  

F-statistic: 260.8 on 26 and 1433 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Ήδε, κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα απιφ κνληέιν, ην νπνίν πξνβιέπεη ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 82% ηελ ηηκή πψιεζεο, βάζεη κφλν ηξηψλ παξακέηξσλ (OverallQual, 

Neighborhood θαη TotalSqFt).  

Παξφια απηά ε αλάιπζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ (Residuals) ηηκψλ, δειαδή ε δηαθνξά ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εκθαλίδεηαη αξθεηά κεγάιε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά 

ζηηο αθξαίεο ηηκέο. 

Ζ κεηαβιεηή GarageCars έρεη πξνηαζεί ήδε απφ ηελ randomForest γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

κνληέιν. ην ζρήκα 22 θαίλεηαη επίζεο φηη ε κέζε ηηκή πψιεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ή φρη 

γθαξάδ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ππάξρεη, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ. 

summary(lm(LogSalePrice~Neighborhood+OverallQual+GarageCars+TotalS

qFt,data=train)) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.84700 -0.07029  0.01340  0.08906  0.54250 

 

Residual standard error: 0.1618 on 1432 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.839, Adjusted R-squared:  0.8359  

F-statistic: 276.3 on 27 and 1432 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Ζ πξφβιεςε βειηηψλεηαη πεξίπνπ θαηά 1.5% θαζψο επίζεο κεηψλνληαη θαη νη απνθιίζεηο ησλ 

ππνιεηκκαηηθψλ ηηκψλ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο ρακειέο ηηκέο πψιεζεο. Σν κνληέιν πξνβιέπεη 

ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 84% ηελ ηηκή πψιεζεο, πνζνζηφ πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ςειφ γηα αλάιπζε 

πξαγκαηηθψλ (real world) θαη φρη πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ (Lantz Brett, 2013). 

2)ην ζρήκα 19 θαίλεηαη ε εμάξηεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο απφ ηα ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά ηνπ 

αθηλήηνπ, ζε ζρέζε φκσο θαη κε ηελ πεξηνρή. Παξαηεξείηαη δειαδή αιιειεπίδξαζε (interaction) 

δχν κεηαβιεηψλ (Neighborhood θαη TotalSqFt) ζηε δηακφξθσζε ηεο SalePrice. Ζ παξαηήξεζε 

απηή πξνζηίζεηαη ζην παξαθάησ κνληέιν 
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summary(lm(LogSalePrice~OverallQual+GarageCars+Neighborhood + 

NCluster:TotalSqFt,data=train)) 

Call: 

lm(formula = LogPrice ~ OverallQual + GarageCars + Neighborhood +  

    NCluster:TotalSqFeet, data = train_2) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.61722 -0.07204  0.00947  0.08584  0.55960  

 

Residual standard error: 0.1593 on 1430 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8442, Adjusted R-squared:  0.841  

F-statistic: 267.1 on 29 and 1430 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Σν πνζνζηφ πξφβιεςεο βειηηψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν (84%). Δπίζεο βειηηψλεηαη θαη ε 

απφθιηζε ζηηο ρακειέο ηηκέο, απμάλεηαη φκσο νξηαθά ε απφθιηζε ζηηο πνιχ πςειέο ηηκέο. 

Σέινο, ε ειηθία ηνπ αθηλήηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κεραληζηηθή κεηαβιεηή HouseAge, εηζάγεηαη 

επίζεο ζην κνληέιν, θαζψο επίζεο θαη ε κεηαβιεηή MSSubClass, πνπ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

επεξεάδεη επίζεο ηελ ηηκή πψιεζεο. 

summary(lm(LogSalePrice~OverallQual+GarageCars+Neighborhood + 

NCluster:TotalSqFt+NCluster:HouseAge+MSSubClass+HouseAge,data=trai

n)) 

Call: 

lm(formula = LogPrice ~ OverallQual + GarageCars + Neighborhood +  

    NCluster:TotalSqFeet + NCluster:HouseAge + MSSubClass + HouseAge,  

    data = train_2) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.61882 -0.07147  0.00781  0.07829  0.52796  

 

Residual standard error: 0.152 on 1413 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8597, Adjusted R-squared:  0.8551  

F-statistic: 188.2 on 46 and 1413 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

3)Ζ πξφβιεςε βειηηψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, πιεζηάδνληαο ην 86%, ε απφθιηζε ζηηο ρακειέο 

ηηκέο παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε ελψ κεηψλεηαη ε απφθιηζε ζηηο πςειέο ηηκέο.  

Ζ βηβιηνζήθε ggfortify ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζρεδίαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ δηαγξακκάησλ ηνπ 
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κνληέινπ καο. 

library(ggfortify) 

themodel <- lm(LogPrice~OverallQual+GarageCars+Neighborhood + 

NCluster:TotalSqFeet+NCluster:HouseAge+MSSubClass+HouseAge,data=tr

ain) 

autoplot(themodel) 

 

ην ρήκα 45 παξαηεξνχκε φηη δχν θαηαρσξήζεηο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζεηξέο 524 θαη 1299 

απνθιίλνπλ θαηά πνιχ απφ ην κνληέιν καο. 

Οη θαηαρσξήζεηο απηέο αθαηξνχληαη απφ ην αξρηθφ ζεη δεδνκέλσλ 

cleandf<-train[-c(524,1299),] 

Σν παξαπάλσ κνληέιν (themodel) εθαξκφδεηαη ζην λέν ζεη δεδνκέλσλ (cleandf) 

σήμα 44: Διαγνυζηικά διαγπάμμαηα ηος μονηέλος ππόβλετηρ 
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themodel <- lm(LogSalePrice~OverallQual+GarageCars+Neighborhood 

+NCluster:TotalSqFt+NCluster:HouseAge+MSSubClass+HouseAge,data=cle

andf) 

θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ 

summary(themodel) 

 

Call: 

lm(formula = LogPrice ~ OverallQual + GarageCars + Neighborhood +  

    NCluster:TotalSqFeet + NCluster:HouseAge + MSSubClass + HouseAge,  

    data = cleandf) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.86189 -0.06744  0.00924  0.07749  0.44976  

 

Coefficients: 

                             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)                 1.071e+01  6.185e-02 173.182  < 2e-16 *** 

OverallQual                 8.185e-02  4.947e-03  16.545  < 2e-16 *** 

GarageCars                  6.167e-02  6.976e-03   8.841  < 2e-16 *** 

NeighborhoodBlueste         6.158e-02  1.103e-01   0.558 0.576689     

NeighborhoodBrDale         -5.169e-02  6.345e-02  -0.815 0.415429     

NeighborhoodBrkSide         1.101e-02  6.720e-02   0.164 0.869927     

NeighborhoodClearCr         3.622e-01  6.727e-02   5.384 8.52e-08 *** 

NeighborhoodCollgCr         2.152e-01  6.058e-02   3.552 0.000395 *** 

NeighborhoodCrawfor         4.199e-01  6.606e-02   6.356 2.78e-10 *** 

NeighborhoodEdwards         1.870e-01  6.252e-02   2.991 0.002830 **  

NeighborhoodGilbert         2.056e-01  6.189e-02   3.322 0.000915 *** 

NeighborhoodIDOTRR         -1.600e-01  7.068e-02  -2.264 0.023713 *   

NeighborhoodMeadowV        -5.899e-02  6.310e-02  -0.935 0.350006     

NeighborhoodMitchel         9.135e-03  4.631e-02   0.197 0.843673     

NeighborhoodNAmes           2.120e-01  6.170e-02   3.436 0.000608 *** 

NeighborhoodNoRidge         2.841e-01  9.968e-02   2.851 0.004428 **  

NeighborhoodNPkVill         3.082e-02  6.384e-02   0.483 0.629354     

NeighborhoodNridgHt         2.526e-01  8.087e-02   3.123 0.001827 **  

NeighborhoodNWAmes          1.982e-01  6.325e-02   3.134 0.001760 **  

NeighborhoodOldTown         1.571e-01  6.520e-02   2.410 0.016076 *   

NeighborhoodSawyer          1.055e-02  5.161e-02   0.204 0.838024     

NeighborhoodSawyerW         2.084e-01  6.243e-02   3.339 0.000864 *** 

NeighborhoodSomerst         2.777e-01  6.194e-02   4.484 7.91e-06 *** 

NeighborhoodStoneBr         3.602e-01  8.993e-02   4.005 6.52e-05 *** 

NeighborhoodSWISU          -5.432e-02  7.271e-02  -0.747 0.455195     

NeighborhoodTimber          2.707e-01  6.499e-02   4.165 3.31e-05 *** 

NeighborhoodVeenker         1.686e-01  5.760e-02   2.927 0.003474 **  

MSSubClass160              -7.373e-02  2.933e-02  -2.514 0.012043 *   

MSSubClass180               3.102e-02  5.691e-02   0.545 0.585854     

MSSubClass190               3.678e-02  3.676e-02   1.000 0.317262     

MSSubClass20                4.837e-02  2.054e-02   2.355 0.018649 *   

MSSubClass30               -5.567e-02  3.160e-02  -1.761 0.078372 .   
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MSSubClass40                3.590e-02  7.379e-02   0.487 0.626680     

MSSubClass45               -3.590e-02  4.776e-02  -0.752 0.452416     

MSSubClass50                3.924e-02  2.747e-02   1.428 0.153379     

MSSubClass60                1.064e-01  2.138e-02   4.977 7.26e-07 *** 

MSSubClass70                6.795e-02  3.415e-02   1.990 0.046816 *   

MSSubClass75                7.161e-02  4.699e-02   1.524 0.127781     

MSSubClass80                1.039e-01  2.724e-02   3.816 0.000142 *** 

MSSubClass85                1.136e-01  3.735e-02   3.043 0.002386 **  

MSSubClass90               -7.159e-02  2.865e-02  -2.499 0.012564 *   

HouseAge                   -9.732e-03  2.909e-03  -3.345 0.000843 *** 

NCluster1_High:TotalSqFeet  2.235e-04  1.663e-05  13.440  < 2e-16 *** 

NCluster2_Mid:TotalSqFeet   1.976e-04  8.595e-06  22.990  < 2e-16 *** 

NCluster3_Low:TotalSqFeet   2.630e-04  1.626e-05  16.175  < 2e-16 *** 

NCluster2_Mid:HouseAge      7.697e-03  2.931e-03   2.626 0.008738 **  

NCluster3_Low:HouseAge      8.965e-03  2.994e-03   2.995 0.002794 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.1396 on 1411 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8819, Adjusted R-squared:  0.8781  

F-statistic: 229.2 on 46 and 1411 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Σν κνληέιν πξνβιέπεη πιένλ ζσζηά πεξίπνπ ην 88% ησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ νη απνθιίζεηο ησλ 

αθξαίσλ ηηκψλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Δπηπιένλ φινη νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ ζπκκεηέρνπλ 

ζ‟ απηφ κε ηδηαίηεξα θαιέο πηζαλφηεηεο. 

Ζ ζχλνςε ησλ πξαγκαηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην κνληέιν ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο κεηαβιεηήο LogPrice πιένλ δηακνξθψλνληαη φπσο παξαθάησ: 

summary(predict(themodel)) 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  10.89   11.75   12.01   12.02   12.26   13.53 

 

summary(train$LogSalePrice) 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  10.46   11.78   12.00   12.02   12.27   13.53  

 

Δπίζεο ηα δηαγλσζηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ κνληέινπ δηακνξθψλνληαη πιένλ ζχκθσλα κε ην ρήκα 

45 

autoplot(themodel) 
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Ζ  παξαηήξεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ δηαγξακκάησλ (ρήκα 45)  νδεγεί ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα (Bommae Kim, 2015): 

5. Residuals vs Fitted. Οη ππνιεηκκαηηθέο ηηκέο δηακνξθψλνληαη νκνηφκνξθα γχξσ απφ ηελ 

νξηδφληηα γξακκή, θάηη πνπ ππνδειψλεη φηη δελ παξαηεξείηαη κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά. 

6. Normal Q-Q. Οη ππνιεηκκαηηθέο ηηκέο θαηαλέκνληαη θαλνληθά, εθφζνλ αθνινπζνχλ κηα 

επζεία γξακκή, κε ηελ παξαηήξεζε βέβαηα θάπνησλ απνθιίζεσλ. 

7. Scale-Location. Οη ππνιεηκκαηηθέο ηηκέο (residuals) δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ην εχξνο 

δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κνληέιν 

8. Residuals vs Leverage. Σν γξάθεκα απηφ βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ θαηαρσξήζεσλ κε 

αθξαίεο ηηκέο (outliers) πνπ επεξξεάδνπλ ην κνληέιν. Σν δηάγξακκα δείρλεη θαζαξά φηη ε 

χπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ αθφκε θαη αλ αθαηξεζνχλ δελ ζα αιιάμεη ηελ πξνγλσζηηθή αμία ηνπ 

κνληέινπ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε πιεξνθνξία ηνπ δηαγξάκκαηνο 4 ηνπ ρήκαηνο 45  δεκηνπξγείηαη 

έλα λέν ζεη δεδνκέλσλ απφ ην νπνίν αθαηξνχληαη επηπιένλ αθξαίεο ηηκέο (outliers). 

outliers<-quantile(cleandf$SalePrice,c(0.01,0.99)) 

σήμα 45: Διαγνυζηικά διαγπάμμαηα ηος ηελικού μονηέλος ππόβλετηρ 
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  1%       99%  

 61788.31 442692.23  

 

Αθαηξνχληαη θαηαρσξήζεηο κε ηηκή πψιεζεο < 61788.31 θαη κεγαιχηεξε απφ 442692.23 

cleandf<- train[train$SalePrice >=outliers[1] & 

train$SalePrice<=outliers[2],] 

Σν κνληέιν εθαξκφδεηαη πιένλ ζην λέν ζεη δεδνκέλσλ 
 

summary(lm(LogSalePrice~OverallQual+GarageCars+Neighborhood + 

NCluster:TotalSqFt+NCluster:HouseAge+MSSubClass+HouseAge,data=clea

ndf)) 

Call: 

lm(formula = LogPrice ~ OverallQual + GarageCars + Neighborhood +  

    NCluster:TotalSqFeet + NCluster:HouseAge + MSSubClass + HouseAge,  

    data = testdf) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.81664 -0.06713  0.00788  0.07335  0.42635  

 

Residual standard error: 0.1285 on 1381 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8792, Adjusted R-squared:  0.8752  

F-statistic: 218.6 on 46 and 1381 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

πγθξίλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ κνληέινπ ζην λέν ζεη, παξαηεξείηαη φηη πξάγκαηη ε αθαίξεζε 

αθξαίσλ ηηκψλ δελ άιιαμε ζεκαληηθά ηελ πξνγλσζηηθή ηνπ αμία. 

Σέινο, ην κνληέιν εθαξκφδεηαη ζε έλα ηπραίν δείγκα 25 θαηαρσξήζεσλ ηνπ ζεη δεδνκέλσλ καο 

Γεκηνπξγία ηνπ ζεη κε ηηο ηπραίεο 25 θαηαρσξήζεηο 

random.train=train[sample(nrow(train),25),] 

 

Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο ζην ζεη random.train 

predict(themodel,newdata=random.train) φπνπ εκθαλίδνληαη ηπραία εγγξαθέο 

αθηλήησλ θαη απφ θάησ ε ινγαξηζκεκέλε ηηκή πψιεζεο πνπ πξνβιέθζεθε 

     590      267      550     1312      744     1274      102      574  

11.63248 12.08229 12.38092 12.16924 11.84581 11.93529 12.08200 12.05425  
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     862     1396     1261      364      304      429      705     1351  

11.79248 12.62330 12.12120 11.50053 11.80219 12.14684 12.24337 12.18320  

    1121      327      185        3      485     1064      619     1250  

11.60951 12.53086 11.68055 12.24715 11.74185 11.70072 12.72415 11.70178  

    1418  

12.66549  

 

Γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ πψιεζεο πνπ πξνβιέθζεθαλ ζηηο 25 ηπραίεο θαηαρσξήζεηο κε 

ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ηηκέο πψιεζεο 

 

summary(random.train$LogSalePrice) (γηα πξαγκαηηθέο ηηκέο πψιεζεο) 

Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  11.28   11.79   12.09   12.08   12.27   12.74  

 

 

summary(predict(themodel,newdata=random.train)) (γηα ηηκέο πψιεζεο πνπ 

πξνβιέθζεθαλ) 

 

Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  11.50   11.74   12.08   12.05   12.24   12.72 

 

 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη δηαθνξέο είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο θαη φηη ηειηθά ην κνληέιν 

πξφβιεςεο είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη “θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ”. 
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5. ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζηαηηζηηθνχ κνληέινπ 

πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ πψιεζεο αθηλήησλ. Αθνινπζψληαο ηε κεζνδνινγία θαη ινγηθή ηεο 

κεραληθήο κάζεζεο πνπ πξνηείλεηαη κέζσ βηβιηνγξαθίαο ζε ζπγγξάκκαηα, ζην δηαδίθηπν, ζε 

εξγαζίεο θαη άξζξα θνηηεηψλ αιιά θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, έγηλε δπλαηή ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Οη εθάζηνηε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηέρνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαζψο ε κία δηαθέξεη απφ ηελ άιιε ζε 

πνιιά ζεκεία. Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο πξνέθπςαλ δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία απηή θαζ‟εαπηή αιιά θαη ην επξχ πεδίν ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο θαη 

κεραληθήο κάζεζεο. 

Ζ “δνγκαηηθή” θνπιηνχξα ησλ επηζηεκφλσλ θαη φρη κφλν, λα αθνινπζνχλ θαηά γξάκκα ηηο 

πξνγλψζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ αιγνξίζκσλ πξφβιεςεο πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε εζθαικέλεο 

εθηηκήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, απνκαθξχλνληαο έηζη ηνπο εηδηθνχο απφ ην λα εξεπλήζνπλ 

ζεκαληηθέο πηπρέο θαη δεηήκαηα άιισλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ απνθπγή απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη εθηθηή ζπλδπάδνληαο πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή ζθέςε δίρσο ε κία λα απνθιείεη 

θαη ππνβαζκίδεη ηελ άιιε, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα δηεμαγσγή ακεξφιεπησλ θαη 

εγθπξφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη πιεηάδα εμαηξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιιψλ 

εηδψλ πξνβιήκαηα, φπσο ζε έλα θιαζηθφ πξφβιεκα γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ ζχγθξηζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε άιιε κεζνδνινγία κεραληθήο κάζεζεο ζα απνηεινχζε πνιχ 

ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηελ εξγαζία ψζηε λα εξεπλεζεί ε πεξίπησζε απηή θαη απφ άιιε ζθνπηά πνπ 

ίζσο ππνδείθλπε πεξαηηέξσ πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Ζ ηξηβή κε ηελ πεξίπησζε ησλ πσιεζέλησλ αθηλήησλ ζην Ames ηεο Iowa δίλεη ην έλαπζκα γηα 

εθαξκνγή ελφο ζηαηηζηηθνχ κνληέινπ πξφβιεςεο, αξρηθά ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Απηφ γηαηί ε γλψζε ησλ ππαξρφλησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ,εηδηθά ζην real estate market 

ηεο πφιεο, είλαη πνιχ πηζαλφλ θαιχηεξε θαη ηα απνηειέζκαηα εμίζνπ θαιχηεξα. Έλα ηέηνην project, 

εηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ ν ηνπξηζκφο θαη ε αζηηθνπνίεζε είλαη αλεβαζκέλνη, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα ζηηο πσιήζεηο θαη ελνηθηάζεηο αθηλήησλ βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία 

απηήο ηεο ηφζν πνιπζήκαληεο αγνξάο. 

Δλ θαηαθιείδη, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απνηειεί πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ 

ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί εθηφο απφ ηελ επηζηήκε ησλ δεδνκέλσλ θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο 
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θιάδνπο. Σα ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κπνξνχλ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία, λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα κειινληηθή πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή εξγαζία. 
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