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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Επιχειρησιακή Ευφυΐα και η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν το επίκεντρο ενδια-

φέροντος για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ως ανταπόκρι-

ση στις καθημερινά νέες προκλήσεις του ανταγωνιστικού τους περιβάλλοντος. Η 

πληροφορία και ο μετασχηματισμός της σε γνώση αποτελούν πλέον προτεραιότητα 

και τα εργαλεία ΒΙ, σε συνδυασμό με τεχνολογίες ΑΙ, προσδίδουν την απαιτούμενη 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκαν τέσσερα 

μοντέλα πρόβλεψης εσόδων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, χρησιμοποιώντας αλ-

γόριθμους Supervised Machine Learning. Οι αλγόριθμοι ΜΜ που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος ταξινόμησης ήταν οι KNN, 

Logistic Regression, Random Forest και XGBoost.  
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ABSTRACT 

More and more companies and organizations are mainly interested in Business Intel-

ligence and Artificial Intelligence, in response to the daily new challenges of their 

competitive environment. Information and its transformation into knowledge are now 

a priority and BI tools, in combination with AI technologies, provide the required 

speed and efficiency. In the present study, four revenue forecasting models of an 

online store were developed, using Supervised Machine Learning algorithms.  

The ML algorithms used in the implementation of this classification problem were 

KNN, Logistic Regression, Random Forest and XGBoost.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Οι σημερινές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω της οικονομι-

κής κρίσης που βιώνουμε, των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς, αλλά και των κατα-

ναλωτών. Κατά συνέπεια, απαιτούνται καλά υποστηριζόμενες πληροφορίες για την ορ-

θολογική λήψη αποφάσεων, ώστε κάθε επιχείρηση να διατηρήσει την ανταγωνιστικό-

τητά της. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμόζονται συνήθως από τα αρμό-

δια τμήματα τα παρακάτω πέντε στάδια (Turban et al., 2011): 

 Καθορισμός του προβλήματος 

 Κατηγοριοποίηση του προβλήματος 

 Κατασκευή του μοντέλου που μπορεί να προσεγγίσει το πρόβλημα 

 Προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων μέσω του μοντέλου και αξιολόγησή τους 

 Σύγκριση, επιλογή και λήψη της πιο αξιόπιστης απόφασης 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξεύρεση ορθολογικών λύσεων πρέπει να βασίζεται 

σε επαρκείς πληροφορίες και όχι μόνο στην ανθρώπινη διαίσθηση. Ωστόσο, τα συστή-

ματα επεξεργασίας δεδομένων πολλές φορές υπολειτουργούν και ένα σύνηθες λάθος 

που γίνεται είναι η παράβλεψη αρκετών πληροφοριών που σχετίζονται με το εξωτερικό 

(π.χ. πελάτες), αλλά και με το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας (π.χ. διαχείριση ε-

σωτερικής διακίνησης). Συνεπώς, τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι αξιόπιστα, ώστε 

να επιτρέψουν στα αρμόδια άτομα την πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα, μέσω των ο-

ποίων ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να κατανοήσει το ευρύτερο περιβάλλον με απώτε-

ρο σκοπό την κερδοφορία (Jordan & Ellen, 2009).  

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί επανασχεδιάζουν και 

οργανώνουν κατάλληλα τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, αξιοποιώντας εργαλεία 

Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) και Επιχειρησιακής Αναλυτικής (Busi-

ness Analytics). Στόχος είναι οι επίτευξη υψηλών αποδόσεων, η ελαχιστοποίηση του 

κόστους υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και η κατανόηση του καταναλωτικού κοινού 

για να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες του. Ένα από τα πιο καινοτόμα εργαλεία 

της εποχής μας είναι η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), υποσύνολο του ευρύ-
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τερου πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), η οποία στοχεύει στη 

δημιουργία προγραμμάτων που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους, μαθαίνο-

ντας από προηγούμενα πρότυπα και εμπειρίες, όπως ο άνθρωπος. 

1.2. Στόχοι της μελέτης 

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση, σε πρώτο στάδιο, των κατάλληλων εργαλείων 

που μπορούν να μετασχηματίσουν τη γνώση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια 

επιχείρηση στον κλάδο της λιανικής. Στη συνέχεια, για να μπορέσει ο αναγνώστης να 

κατανοήσει τη διαδεδομένη παρουσία των δεδομένων στην καθημερινότητά μας και 

ένα μέρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εργαλεία Μηχανικής Μάθησης, πα-

ρουσιάζεται ένα μοντέλο πρόβλεψης εσόδων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης 

Στο 2ο κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί του BI και του ΒΑ, δυο τεχνολογίες που συχνά 

συγχέονται, αλλά συνεργάζονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν 

τις πληροφορίες που συλλέγουν και να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, στηριζόμε-

νες κυρίως στην περιγραφική και προγνωστική ανάλυση. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

συνηθέστερα πεδία εφαρμογής της Επιχειρησιακής Ευφυΐας στον τομέα της λιανικής, 

από το οποίο προκύπτει ότι τα εργαλεία BI πολλές φορές είναι αλληλεξαρτώμενα για τη 

βέλτιστη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Στο 3ο κεφάλαιο δίνονται αρχικά οι ορισμοί του AI και του ML, ενώ γίνεται και μια 

παρουσίαση του dataset που εισάγεται στη δωρεάν υπηρεσία Cloud, Google Colab, για 

την ανάπτυξη του μοντέλου μας σε γλώσσα Python. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βή-

ματα ανάπτυξης ενός μοντέλου ML, προετοιμασίας των δεδομένων μας με τη διαδικα-

σία dummies της Python και oversampling με τη μέθοδο SMOTE. Τέλος, περιγράφεται 

η διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου Εποπτευόμενης Μάθησης (Supervised Learning) 

με τη βοήθεια των αλγορίθμων ταξινόμησης KNN, Logistic Regression, Random Forest 

και XGBoost. 

Κλείνοντας, στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση των τεσσάρων μοντέλων με τη βοή-

θεια των εργαλείων Confusion Matrix, ROC-AUC Score και Full Classification Report 
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και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την επιλογή του βέλτιστου μοντέλου με τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης. 
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΥΦΥΙΑ 

Η Επιχειρησιακή Ευφυΐα (Business Intelligence) δεν αποτελεί μία νέα τεχνολογία, αλλά 

τη φυσική ανάπτυξη μιας σειράς από τεχνολογίες συλλογής, εξαγωγής και ανάλυσης 

δεδομένων που διαδόθηκαν στη δεκαετία του 1990 και βασίζονται κυρίως σε στατιστι-

κές μεθόδους, οι οποίες αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970 και τεχνικές εξόρυξης δε-

δομένων, οι οποίες αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1980. 

2.1. Ορισμός 

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι το BI αποτελεί ένα σύνολο συστημά-

των, τεχνολογιών και διαδικασιών που μετατρέπουν τα μη επεξεργασμένα δεδομένα σε 

πρακτική ευφυΐα και γνώση. Οι πολιτικές, τακτικές και οργανωτικές αποφάσεις μιας 

εταιρείας επηρεάζονται άμεσα, ενώ σημαντικό είναι ότι η λήψη αποφάσεων στηρίζεται 

σε γεγονότα και όχι σε συμπεράσματα ή ιστορικά δεδομένα (Dedić & Stanier, 2016). 

Συνολικά, τα συστήματα BI βοηθάνε τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τη ροή εργα-

σίας, να παράγουν ενημερωτικές αναφορές και να επιτύχουν τους πρωταρχικούς τους 

στόχους (Κύρκος, 2015). Η Επιχειρησιακή Ευφυΐα άρχισε να γίνεται δημοφιλής τη δε-

καετία του 1990 και στα τέλη του 2000 πρωτοεμφανίστηκε η Επιχειρησιακή Αναλυτική 

(Business Analytics), αποτελώντας το βασικό αναλυτικό στοιχείο του BI. Ωστόσο, ένα 

φαινόμενο που συναντάται συχνά, είναι η “σύγχυση” ανάμεσα στους δυο όρους λόγω 

των αλληλεπικαλυπτόμενων λειτουργιών με τις οποίες ευθυγραμμίζονται, αφού στην 

πραγματικότητα το BA μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολύ σημαντικό υποσύνολο Επιχει-

ρησιακής Ευφυΐας (Davenport, 2006).  

Το BI αναφέρεται στη συλλογή επιχειρησιακών δεδομένων, με σκοπό να υποστηρίξει 

τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Δίνει προτεραιότητα στην περιγραφική ανάλυση, 

η οποία παρέχει μια σύνοψη ιστορικών και παρόντων δεδομένων για να δείξει τι έχει 

συμβεί ή τι συμβαίνει, απαντώντας στις ερωτήσεις «τι» και «πώς», ώστε να μπορέσει 

μια επιχείρηση να διατηρήσει ή να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητά της, αυξά-

νοντας παράλληλα την παραγωγικότητα. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το BI ασχολείται με την αποθήκευση δεδομένων, τη διαχείριση πληροφοριών, τις 

εταιρικές εφαρμογές και διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση με κινδύνους και την ασφά-
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λεια. Καθήκον ενός αναλυτή BI είναι να προσεγγίσει τη συλλογή δεδομένων με τον πιο 

ορθολογικό τρόπο, ώστε να παρέχει στους τελικούς χρήστες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται (Davenport, 2006 & Davenport et al., 2007). 

Το BA αναφέρεται στην εξόρυξη δεδομένων, τη μοντελοποίηση και τη Μηχανική Μά-

θηση, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων πριν εμφανιστούν. Δίνει προτεραιότητα 

στην προγνωστική ανάλυση για να προσδιορίσει την πιθανότητα μελλοντικών αποτελε-

σμάτων, απαντώντας στις ερωτήσεις «γιατί», ώστε να μπορέσει μια επιχείρηση να προ-

βλέψει τις εξελίξεις και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Το BA βασίζεται σε 

αυτά τα δεδομένα για να καταλήξει σε ενημερωμένα συμπεράσματα, ενσωματώνοντας 

εργαλεία στατιστικής ανάλυσης, εξόρυξης δεδομένων και ποσοτικής ανάλυσης για τον 

εντοπισμό κυρίως προηγούμενων επιχειρησιακών τάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο 

κλάδοι συνεργάζονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα δεδομένα 

που συλλέγουν (Davenport, 2006 & Davenport et al., 2007). 

Συνοψίζοντας, τα εργαλεία BI και BA αποτελούν πλέον το θεμέλιο για οποιαδήποτε 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή στρατηγική και είναι χρήσιμα για 

τις επιχειρήσεις, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να μεγιστοποιήσουν τις ροές 

εσόδων. Αυτό που προσφέρουν τα εργαλεία BI είναι (Huber et al., 2008, O’Brien & 

Marakas, 2011, Scholz et al., 2010, Turban et al., 2011): 

 Επιτυχημένη συλλογή, αποθήκευση και συνεχής ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο 

για τη δημιουργία ποιοτικότερων βάσεων δεδομένων. 

 Μείωση του κόστους υποδομών για εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων, καθώς 

δεν υπάρχουν περιττά δεδομένα.  

 Ενοποίηση πολλών πηγών δεδομένων, μείωση του χρόνου εύρεσης πληροφοριών 

και αύξηση των έγκυρων αναφορών.  

 Βελτίωση της συνολικής οργάνωσης και επίδοσης μιας εταιρείας, με παράλληλη ε-

νίσχυση της διατμηματικής επικοινωνίας 

 Εντοπισμός νέων ευκαιριών και ανάπτυξη νέων στρατηγικών, προσφέροντας αντα-

γωνιστικό πλεονέκτημα.  

 Κατανόηση πελατειακών συμπεριφορών και προσέλκυση νέων.  

 Αξιολόγηση καταναλωτικών προτύπων και προβλέψεις αναγκών.  
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2.2. Εφαρμογές του BI στον κλάδο της λιανικής 

Οι καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεω-

ρείται ότι είναι απλές και διαδικαστικές, αφού πολλές φορές είναι πολύπλοκες και αλ-

ληλεξαρτώμενες. Κάθε λειτουργία μπορεί να παράγει μεγάλους όγκους ακατέργαστων 

δεδομένων, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να τα μετατρέψει σε πρακτική ευφυΐα και 

γνώση. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει και σωστή διαχείριση της πληροφορίας, από την 

αποθήκευσή της μέχρι την πρόσβαση σε αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνη-

θέστερα πεδία εφαρμογής της Επιχειρησιακής Ευφυΐας στον τομέα της λιανικής. 

2.2.1. Corporate Performance Management (CPM) 

Η Διοίκηση Επιχειρησιακής Απόδοσης (CPM ή BPM ή EPM) αποτελεί ένα συνδυασμό 

διαδικασιών και μεθοδολογιών που εμπλέκονται στον έλεγχο της απόδοσης μιας επιχεί-

ρησης, με στόχο την επίτευξη ενός η περισσότερων προκαθορισμένων στόχων. Ένα λο-

γισμικό CPM δεν αποτελεί από μόνο του μια στρατηγική και βασίζεται συνήθως σε α-

πεικονίσεις και μετρήσεις που προκύπτουν από διάφορα πλαίσια διαχείρισης, όπως τα 

Balance Scorecards (BSC), η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (EFQM), το Kaizen, το 6 

Sigma, το ISO, τα οποία διασφαλίζουν ότι υπάρχει πραγματική διαχείριση των επιδό-

σεων. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των παραπάνω πλαισίων, όλα χρησιμοποι-

ούν του Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPI), για αξιολό-

γηση, ανάλυση και παρακολούθηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης (Rajnoha et al., 

2016). Το CPM περιλαμβάνει το παρακάτω σύνολο διαδικασιών κλειστού βρόχου: 

 Παροχή στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης και καθορισμός στόχων. 

 Δημιουργία πρωτοβουλιών και σχεδίων για την επίτευξή τους. 

 Παρακολούθηση της πραγματικής απόδοσης σε σχέση με τους στόχους (μετρήσεις 

απόδοσης, KPI). 

 Λήψη διορθωτικών ενεργειών για ευθυγράμμιση των εταιρικών στόχων με τα επι-

χειρησιακά σχέδια και διαδικασίες. 

 Αυτοματοποίηση της συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων. 

 Αυτοματοποίηση εργασιών και διαδικασιών 
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Το κλειδί για ένα αποτελεσματικό CPM βασίζεται στη σύνδεση των μετρήσεων απόδο-

σης με την επιχειρηματική στρατηγική. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει συγχώνευση 

των συστημάτων στρατηγικής διαχείρισης με μια πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυΐας 

για αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, αναφορών και αναλύσεων (Εικόνα 2.1).  

 

Εικόνα 2.1: Ενσωμάτωση του BI στο CPM (Pugna et al., 2009) 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic Planning) βασίζεται κυρίως σε ισορροπημένες 

κάρτες επιδόσεων (BSC) που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων με συνοπτικά αποτελέ-

σματα. Η τακτική ανάλυση (Tactical Analysis) βασίζεται στη Στατιστική, σε εργαλεία 

αναφορών (Queries) και εργαλεία OLAP που χρησιμοποιούν λεπτομερή δεδομένα, α-

ποθηκευμένα σε αποθήκες δεδομένων (DW) και υποσύνολά τους (Data Marts). Η 

πλατφόρμα BI είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των κα-

τάλληλων πληροφοριών που σχετίζονται με τα KPI, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα 

και χωρίς ανακρίβειες. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

BI μπορεί να παρέχει στο CPM τα εξής (Shi & Lu, 2010): 
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 Συσχέτιση εταιρικών δεδομένων με τα δεδομένα των επιχειρησιακών δραστηριότη-

τας για πλήρη εικόνα της επιχείρησης. 

 Εφαρμογή επιχειρησιακών κανόνων για συνεπή διαχείριση των δραστηριοτήτων. 

 Αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων για προληπτική αποφυγή προβλημάτων. 

 Ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.  

Οι αρχικές τιμές των στόχων ορίζονται συνήθως από τα διευθυντικά στελέχη, τις οποίες 

στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν με τις τρέχουσες τιμές KPI. Ο συνδυασμός εργαλείων 

ΒΙ με το CPM, προσφέρει τη δυνατότητα στα στελέχη να διαπιστώσουν εάν υπάρχει 

κάποιο σφάλμα στις διαδικασίες, να αναζητήσουν τα αίτια και να προβούν στις ανα-

γκαίες ενέργειες ή να ορίσουν πιο ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους. Επιπλέον, μπο-

ρούν να εκτελέσουν αναλύσεις και σενάρια σχεδιασμού χρησιμοποιώντας πραγματικά 

δεδομένα, ώστε να προβούν σε προβλέψεις. Τα λογισμικά CPM μπορούν να συμβάλ-

λουν στην ενοποίηση πολλαπλών τύπων επιχειρησιακών πληροφοριών (χρηματοοικο-

νομικά, λειτουργικά, πωλήσεις κ.λπ.) σε όλα τα τμήματα μιας εταιρείας. Για το σκοπό 

αυτό, συνήθως ενσωματώνονται σε προϊόντα λογισμικού, όπως συστήματα ERP, CRM 

ή HRM (Rajnoha et al., 2016). 

2.2.2. Financial Analytics 

Ο τομέας της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης περιλαμβάνει τη χρήση τεράστιων ό-

γκων οικονομικών και άλλων σχετικών δεδομένων για τον προσδιορισμό μοτίβων και 

την πραγματοποίηση προβλέψεων. Προσφέροντας μια αξιόπιστη οπτική των χρηματο-

οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων, τους επιτρέπει να αποκτήσουν γνώση των 

βασικών τάσεων και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της απόδοσής τους (Anđelić 

& Vesic, 2017). Το βασικό εργαλείο, ώστε όλες οι ενέργειες να καταγράφονται με νού-

μερα και να διατυπώνονται τα λάθη ή να ανακαλύπτονται νέες ευκαιρίες, είναι οι χρη-

ματοοικονομικοί δείκτες (Financial KPI). Μέσα από πέντε βασικές τεχνικές αναλύσε-

ων, την οριζόντια, την κάθετη, την βραχυπρόθεσμη, του εσωτερικού και του εξωτερι-

κού περιβάλλοντος, μπορούν να παρέχουν ενδείξεις, όπως το περιθώριο κέρδους, η 

ρευστότητα, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και οι δανειακές επιβαρύνσεις 

(Αρτίκης, 2003).  
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Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εφαρμογή εργαλείων BI, οι επιχειρήσεις 

πλέον μπορούν να γνωρίζουν τι συμβαίνει και τι είναι πιθανό να συμβεί (Predictive An-

alytics), ώστε να λαμβάνουν ταχύτερες και καλύτερα ενημερωμένες επιχειρηματικές 

αποφάσεις. Τα σωστά εργαλεία  (DW, OLAP, ETL) προσφέρουν τυποποίηση των δε-

δομένων, κάτι το οποίο καθιστά τις οικονομικές αναφορές σημαντικά πιο αποτελεσμα-

τικές, αφού δεν προέρχονται από πολλαπλές βάσεις δεδομένων που μπορεί να περιλαμ-

βάνουν ανακριβή ή μη κατανοητά δεδομένα. Οι ψηφιακοί πίνακες ελέγχου (Digital 

Dashboards) παρέχουν μια ολιστική επισκόπηση των επιχειρήσεων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των οικονομικών τάσεων, τον καθορισμό της 

χρηματοοικονομικής πολιτικής, τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών 

σχεδίων και τον εντοπισμό ευκαιριών επενδύσεων (Εικόνα 2.2) (Anđelić & Vesic, 

2017).  

 

Εικόνα 2.2: Παράδειγμα πίνακα χρηματοοικονομικού ελέγχου (Kumar, 2019) 

Το Financial Analytics επικεντρώνεται στην κερδοφορία προϊόντων και πελατών, στις 

ταμειακές ροές σε πραγματικό χρόνο ή ακόμα και σε αναλύσεις αξίας μετοχών. Ωστό-

σο, με την αύξηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αυξάνονται και οι κίνδυνοι. 

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται γρήγορα βασίζεται στη διαχείριση 

των δεδομένων και στη χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Καθώς προκύ-

πτουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες, οι εκτιμήσεις κινδύνου μπορούν να πάρουν ή να 

σπάσουν μια απόφαση για επένδυση. Επιπλέον, οι κανονιστικές πιέσεις αναγκάζουν τις 

εταιρείες να υποβάλλουν τις πληροφορίες τους για έλεγχο πιο συχνά. Τα εργαλεία επι-

χειρηματικής ευφυΐας είναι σημαντικά για το χρηματοοικονομικό τμήμα να παρακο-
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λουθεί πιο γρήγορα την οικονομική απόδοση. Τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας σε 

πραγματικό χρόνο παρέχουν στο τμήμα μια ενημερωμένη, ολοκληρωμένη εικόνα του 

πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς (Risk Management) (Radmehr & Ba-

zmara, 2017). 

2.2.3. Sales Performance Management (SPM) 

Η Διαχείριση Πωλήσεων (SPM) περιλαμβάνει τις τεχνολογίες ανάλυσης και τις διαδι-

κασίες που μετρούν, διαχειρίζονται και αναλύουν τα δεδομένα πωλήσεων (Εικόνα 2.3). 

Με τα στοιχεία αυτά, μια επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα τους πελάτες, τα 

προϊόντα και τις αποδόσεις του τμήματος πωλήσεων, αλλά και να λάβει πιο αποτελε-

σματικές αποφάσεις σχετικά με προοπτικές και νέες ευκαιρίες αγοράς. Τα εργαλεία Ε-

πιχειρηματικής Ευφυΐας επιτρέπουν την προσαρμογή και την ανάλυση δεδομένων από 

πολλαπλές αποθήκες, ώστε να παρέχουν (Bijakšić et al., 2014): 

 Εκτιμήσεις πωλήσεων σε σύγκριση με προκαθορισμένους δείκτες (Indicators). 

 Πληροφορίες για δημοφιλή προϊόντα ή να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης.  

 Αναλύσεις για τις καταναλωτικές συμπεριφορές, ώστε να αναπτυχθούν προϊόντα ή 

υπηρεσίες που ταιριάζουν με τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις.  

 Πληροφορίες για νέες ευκαιρίες πωλήσεων.  

 Λύσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

Εικόνα 2.3: Πίνακας διαχείρισης πωλήσεων (Countants, 2019) 
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Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία ΒΙ παρέχουν δεδομένα και προβλέψεις σε πραγματικό 

χρόνο μέσω τεχνικών ανάλυσης (Predictive Analytics) και τεχνολογιών Μηχανικής 

Μάθησης. Χρησιμοποιώντας μια ενιαία προβολή δεδομένων, οι υπεύθυνοι μπορούν να 

δημιουργήσουν μια εικόνα των πωλήσεων, με δεδομένα ενσωματωμένα από άλλα εται-

ρικά συστήματα (π.χ. CRM) (Bijakšić et al., 2014). 

2.2.4. Marketing Metrics 

Μια επιχείρηση για να επιτύχει και να διατηρήσει την επιτυχία, πρέπει να καθορίσει και 

να διαχειριστεί τη στρατηγική μάρκετινγκ με πλήρη κατανόηση του πώς θα υποστηρίξει 

τη συνολική στρατηγική και τους στόχους της. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να κατανοήσει 

τις δυνατότητές της, τους πελάτες της, τα δημογραφικά στοιχεία της αγοράς και των 

προϊόντων, τις τάσεις και τα μοτίβα στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Τα ερ-

γαλεία ΒΙ επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να απεικονίζουν τα δεδομένα τους με διαφορε-

τικούς τρόπους για να παράγουν πιο ενεργά αποτελέσματα (Marketing Metrics), μέσα 

από διαδικασίες εξόρυξης δεδομένων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και συστήμα-

τα επιχειρήσεων (Εικόνα 2.4) (Bhosale et al., 2020). 

 

Εικόνα 2.4: Πίνακας διαχείρισης ψηφιακού μάρκετινγκ (Countants, 2019) 

Το ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing), στηρίζεται στα στοιχεία του Sales Man-

agement (π.χ. πωλήσεις, διαφημίσεις, δώρα, διαγωνισμοί, προσφορές) και μπορεί να 
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μετρήσει τις αποδόσεις των ενεργειών, ώστε να προκύψουν νέες βελτιωμένες και άρτια 

οργανωμένες στρατηγικές. Συνεπώς, ενώ μια επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει τον όγκο 

των πωλήσεων, το Digital Marketing μπορεί να ερμηνεύσει ποιο μέρος του οφείλεται 

στην τιμολογιακή πολιτική, σε πιστούς πελάτες, σε προσφορές, σε διαφημίσεις, στα 

social media ή ακόμα και σε κινήσεις ανταγωνιστών. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να υ-

πολογιστεί ο δείκτης ROI (Return on Investment), το οποίο προσδίδει ακρίβεια και α-

ντικειμενικότητα στις αξιολογήσεις, δίνοντας παράλληλα ένα υπόβαθρο για ασφαλέ-

στερες μελλοντικές επενδύσεις. Επιπλέον, τα εργαλεία BI μπορούν να συλλέγουν πλη-

ροφορίες από μια ποικιλία διαφορετικών καναλιών και να παρέχουν μια πλήρη εικόνα 

των πελατών σε κάθε κανάλι. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, στοχεύουν 

όχι μόνο τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και την αφοσίωση, την απόδοση επένδυσης, 

τα πρότυπα αγορών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα των 

πελατών-στόχων τους (Bhosale et al., 2020). 

 

2.2.5. Supply Chain Management (SCM) 

Η αφοσίωση των πελατών καθοδηγείται κυρίως από την ποιότητα και την τιμή ενός 

προϊόντος, ωστόσο κριτήρια όπως ποιότητα υπηρεσίας και ευκολία πρόσβασης διαδρα-

ματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Όταν αναφερόμαστε στο τμήμα εφοδιαστικής αλυσί-

δας εννοούμε την παραγωγή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διανομή ενός προϊόντος 

στον τελικό καταναλωτή. Στόχος ενός λογισμικού SCM είναι πρωτίστως η παροχή λει-

τουργικής και συναλλακτικής αποτελεσματικότητας στους τομείς προμήθειας, παραγω-

γής και διανομής (Langlois & Chauvel, 2017). Ο συνδυασμός του SCM με τα εργαλεία 

SCI (Supply Chain Intelligence), όπως μια βάση δεδομένων και μια ψηφιακή πλατφόρ-

μα, προσφέρει στις επιχειρήσεις τις εξής δυνατότητες: 

 Ανάλυση αριθμού πωλήσεων βάσει προϊόντων και αγοραστικών καναλιών. 

 Προβλέψεις ζήτησης για ακριβέστερο και ταχύτερο καθορισμό αποθεμάτων. 

 Αποτελεσματικότερη και αυτοματοποιημένη αποθήκευση-ταξινόμηση προιόντων. 

 Έλεγχος προμηθευτών, προσφέροντας ξεκάθαρη εικόνα των πρώτων υλών και της 

ποιότητας ή της ποσότητας των προϊόντων σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική.  
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 Προγραμματισμός καναλιών διανομής, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως α-

ποστάσεις, έξοδα μεταφοράς, εξωτερικούς παράγοντες ή τον όγκο των παραγγελιών. 

Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

αυξάνονται συνεχώς, το βασικό εργαλείο του SCM είναι η εξόρυξη δεδομένων. Μέσα 

από προσαρμοσμένους αλγόριθμους παράγει μοτίβα, τα οποία προσφέρουν μια σαφή 

εικόνα των ευκαιριών για μείωση του κόστους, αύξηση εσόδων και αύξηση ικανοποίη-

σης των πελατών (Langlois & Chauvel, 2017).  

2.2.6. Customer Relationship Management (CRM) 

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) αναφέρεται στις συναλλαγές με πελάτες 

με τρόπο που ενισχύει την ικανοποίησή τους και τις πιθανότητες απόκτησης νέων πελα-

τών. Τα συστήματα CRM και E-CRM βασίζονται στην αλληλεπίδραση λειτουργιών 

front-office επιτρέπουν με τους πελάτες, μέσω email, internet, τηλεφώνου, τηλεόρασης, 

ραδιοφώνου ή και διαπροσωπικά. Σε γενικές γραμμές, το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και 

οι υποστηρικτικές υπηρεσίες μιας επιχείρησης είναι δραστηριότητες που απευθύνονται 

στον πελάτη και το CRM βοηθά στην αυτοματοποίησή τους, μετατρέποντας στη συνέ-

χεια όλα τα στοιχεία σε πηγές δεδομένων για τα εργαλεία BI. Η διαδραστική λειτουργία 

ενός συστήματος CRM με μια αποθήκη δεδομένων βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση 

των δεδομένων που παράγονται, αφού επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου επεξεργασίας, 

άμεση διαθεσιμότητα και ποιοτικότερη διαχείριση. Τα εργαλεία OLAP και η εξόρυξη 

δεδομένων συμβάλουν στη διάθεση πληροφοριών για καλύτερη κατανόηση των πελα-

τών, με τη μορφή αναφορών ή οπτικοποιήσεων, οδηγώντας σε πιο εξατομικευμένες 

λήψεις αποφάσεων (Handzic et al., 2014). 

2.2.7. Human Resources Management (HRM) 

Ένας πολύ βασικός τομέας μιας επιχείρησης, είναι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Όσο οργανωμένη και να είναι μια επιχείρηση, η δυναμική των εργαζομένων είναι αυτή 

που θα την οδηγήσει στην απόλυτη επιτυχία ή και το αντίθετο. Μέχρι ένα σημείο οι υ-

πεύθυνοι, με τη βοήθεια της περιγραφικής αναλυτικής (Descriptive Statistics) ανέλυαν 

τη συμπεριφορά των εργαζομένων αλλά και το κόστος και το αποτέλεσμα που επιφέρει 

η διαδικασία ένταξης, εκπαίδευσης, ανταμοιβής και παρακολούθησής τους. Με τη συμ-
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βολή του HR Analytics και των εργαλείων ΒΙ, οι διαδικασίες διαχείρισης απλοποιού-

νται, με στόχο να ευθυγραμμιστούν με τις επιχειρησιακές στρατηγικές.  

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία αυτά αποδίδουν μετρήσιμα στοιχεία (HR Metrics) όσον 

αφορά την ανάλυση των αποδόσεων στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά και τις μελλο-

ντικές προοπτικές. Έτσι, με τεχνολογίες, όπως Data Marts, Queries, Reports και με δυ-

νατότητες οπτικοποίησης, πλέον αναλύονται και ποιοτικά στοιχεία των εργαζομένων, 

ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη πληροφόρηση και πρόσβαση σε δυνατότη-

τες, όπως (Tomar & Gaur, 2020):  

 Αξιολόγηση των βασικών διαδικασιών HR, όπως μισθοδοσία, διοίκηση υπαλλήλων, 

διαχείριση χρόνου και των οργανωτικών δομών, σε σχέση με τις θέσεις εργασίας. 

 Ανάλυση του κύκλου ζωής εργαζομένων για άμεσο προγραμματισμό και προϋπολο-

γισμό, όσον αφορά την εκπαίδευση των υφιστάμενων ή την εύρεση νέων ταλέντων. 

 Αναλύσεις και προσομοιώσεις προγραμματισμού για τη συνεχή παρακολούθηση της 

πραγματικής απόδοσης σε σχέση με τους εταιρικούς στόχους. 

 Παρακολούθηση της προόδου ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τους εταιρικούς 

στόχους μέσω προγραμμάτων σταδιοδρομίας και ισορροπημένες κάρτας επιδόσεων. 

 Ανάλυση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων. 

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών πρόσληψης και των προ-

γραμμάτων κατάρτισης και εκμάθησης.  

 Αξιολόγηση πόσο καλά τα προγράμματα διαδοχής προετοιμάζουν τους υπαλλήλους 

να αναλάβουν και να αποκτήσουν βασικές θέσεις και επίσης διασφαλίζει τη συνέ-

χεια των λειτουργιών. 

 Ανάλυση σχέσεων κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αποζημίωσης 

των εργαζομένων. 

2.2.8. Web & Social Media Analytics 

Τα δεδομένα μάρκετινγκ μπορούν να αποτελέσουν οδηγό ανάπτυξης για μια επιχείρη-

ση, καθώς τη βοηθάνε να στοχεύσει τους καταναλωτές με το σωστό περιεχόμενο ή μή-

νυμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κανάλια. Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και όλων 

των παρεμφερών τεχνολογιών, πλέον προσφέρει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών σχε-
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τικά με τους πελάτες, τις επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις, αλλά και τις τάσεις της α-

γοράς.  

Το Web Analytics περιλαμβάνει τη συλλογή, τη μέτρηση, την ανάλυση και την αναφο-

ρά των δεδομένων της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης, μέσα από τεχνολογίες, όπως τα 

Web Logs (Ανάλυση ιστορικού), το JavaScript Tagging (Σήμανση σελίδων), τα Web 

Beacons (Ηλεκτρονικές εικόνες), το Packet Sniffing (Αναλυτές πακέτων) και τα Cook-

ies (Shaya, 2015). Τα στοιχεία αυτά παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου 

αλληλοεπίδρασης των χρηστών με την ιστοσελίδα, καθώς περιέχουν πληροφορίες για 

την επισκεψιμότητα (User Analytics), το χρόνο παραμονής (Behavioral Analytics), το 

περιεχόμενο που βλέπουν (Content Analytics) και ούτω καθεξής. Τα δεδομένα συλλέ-

γονται, αποθηκεύονται και συγκρίνονται με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης, όπως 

το CTR (Click Through Rate), ο AST (Average Site Time), το Funnel Visualization, το 

EAR (End Action Rate) και το Incremental Sales. Επιπλέον, καταγράφεται ο τρόπος 

πρόσβασης των πελατών στην ιστοσελίδα (Traffic Analytics), βάσει ποσοστών πλη-

κτρολόγησης του βασικού URL, συνδέσμων αναφοράς (links) και της εισόδου από μη-

χανές αναζήτησης με λέξεις κλειδιά (SEO Keywords). Όλα τα παραπάνω μπορούν να 

ενσωματωθούν σε εργαλεία BI, δίνοντας τη δυνατότητα αναλύσεων και μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας. Στόχος είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός της ιστοσελίδας, για αύξη-

ση των πωλήσεων, βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και προσέλκυση νέων πελα-

τών (Bekavac & Garbin, 2015, Shaya, 2015)  

Τέλος, μια άλλη διάσταση των αναλύσεων, αφορά τις δημόσιες αναζητήσεις και συζη-

τήσεις που αφορούν μια επιχείρηση, τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της, στο Διαδίκτυο 

και στα κοινωνικά μέσα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής (Sudarsanam, 2016): 

 Enterprise Listening Platforms: προσφέρουν δυνατότητες ιχνηλάτησης, μέτρησης 

και διαχείρισης των συζητήσεων στα κοινωνικά μέσα. 

 Text Mining Partners: αξιοποιούν τεχνολογίες Text Mining και Text Analytics για 

τη λήψη πληροφοριών μέσα από λεκτική ανάλυση, αναγνώριση προτύπων και συ-

σχέτιση οντοτήτων. 

 Platform API tools: αναλύουν τα δεδομένα που αφορούν την κίνηση σε πλατφόρ-

μες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube. 
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3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΜ 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ένα μέρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα 

εργαλεία της Επιχειρησιακής Ευφυΐας στον κλάδο της λιανικής, σε αυτό το κεφάλαιο 

θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο πρόβλεψης εσόδων με τη βοήθεια της Μηχανικής Μάθη-

σης. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να γίνει μία επεξήγηση των βασικών εργαλείων που θα α-

ξιοποιηθούν. 

3.1. Βασικές έννοιες 

Η ραγδαία αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων και η συνεχής ανάπτυξη των υπολογι-

στικών συστημάτων που μπορούν να τα επεξεργαστούν γρηγορότερα και με μεγαλύτε-

ρη ακρίβεια, συντέλεσαν στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 

Intelligence) στην καθημερινότητά μας. Κατά μια γενική έννοια, ο όρος AI αναφέρεται 

στην ικανότητα ενός υπολογιστή ή μιας μηχανής να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες 

δεδομένων και να αναγνωρίζει μοτίβα, ώστε στη συνέχεια να εκτελεί-μιμείται εργασίες 

που απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως λήψη αποφάσεων, ανίχνευση αντικειμένων, 

επίλυση σύνθετων προβλημάτων και ούτω καθεξής. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να 

ταξινομηθεί ανάλογα με τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που προσφέρει σε τρεις κα-

τηγορίες (Strelkova & Pasichnyk, 2017): 

 Artificial Narrow Intelligence (ANI) ή Weak AI: αναφέρεται σε συστήματα που 

έχουν προγραμματιστεί να αντιλαμβάνονται το γύρω περιβάλλον τους και να λει-

τουργούν μόνο με τα υπάρχοντα δεδομένα, χωρίς κάποια ικανότητα “μάθησης”. Ω-

στόσο, κάποια διαθέτουν και προσωρινή μνήμη,για αποθήκευση ιστορικών δεδομέ-

νων. Έτσι, μελλοντικά μπορούν να σχηματίσουν ένα μοντέλο αναφοράς για την α-

ξιολόγηση και την επίλυση μελλοντικών προβλημάτων. Κάποια γνωστά παραδείγ-

ματα είναι το Apple Siri, το Amazon Alexa, το Google Search, το Google Translate, 

το Facebook Newsfeed και τα Chatbots.  

 Artificial General Intelligence (AGI) ή Strong AI: αναφέρεται σε συστήματα, που 

μελλοντικά θα είναι σε θέση να μάθουν, να αντιληφθούν και να λειτουργήσουν σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα, αναπτύσσοντας ένα πλήρες σύνολο γνώσεων και δεξιο-

τήτων. 
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 Artificial Super Intelligence (ASI): αναφέρεται σε συστήματα, που μελλοντικά θα 

ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη και χάρη στην υπερβολικά μεγαλύτερη μνή-

μη, ταχύτερη επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, θα προσφέρουν εξελιγμένες δια-

δικασίες λήψης αποφάσεων. 

Το AI αξιοποιεί πολύπλοκους ευφυείς αλγόριθμους για να ενισχύει την ταχύτητα, την 

ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπινων εργασιών. Όλα τα παραπάνω 

είναι εφικτά μέσα από ένα ευρύ πεδίο μεθόδων και τεχνολογιών, όπως η Μηχανική 

Μάθηση (Machine Learning), η Βαθιά Μάθηση (Deep Learning), η Επεξεργασία Φυσι-

κής Γλώσσας (Natural Language Processing), η Υπολογιστική Όραση (Computer Vi-

sion) και η Γνωστική Πληροφορική (Cognitive Computing). 

Machine Learning (ML) 

Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα υποσύνολο του AI με πρόσβαση σε τεράστιες ποσότη-

τες δεδομένων (δομημένων και μη δομημένων). Μέσα από πολλαπλούς αλγόριθμους, 

τα δεδομένα εισάγονται και δημιουργείται ένα μοντέλο πρόβλεψης (Εικόνα 3.1). 

 

Εικόνα 3.1: Διαδικασία “αυτοεκμάθησης” ενός αλγορίθμου ML (Gogito, 2018) 
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Στη συνέχεια, η πρόβλεψη αξιολογείται για ακρίβεια και εάν είναι αποδεκτή, αναπτύσ-

σεται ο αλγόριθμος ML. Ωστόσο, εάν δεν είναι αποδεκτή το σύστημα προσαρμόζεται 

αυτόματα, “μαθαίνοντας” από ένα επαυξημένο σύνολο δεδομένων “εκπαίδευσης”, ώστε 

να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια (Gogito, 2018). 

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων που εισάγονται σε έναν αλγόριθμο ML, διακρίνο-

νται τρεις κατηγορίες αλγορίθμων εκμάθησης (Witten et al., 2011): 

 Supervised Learning: στην εποπτευόμενη μάθηση, τα δεδομένα είναι δομημένα και 

απαιτείται τουλάχιστον μια μεταβλητή εισόδου και εξόδου. Έτσι, τα συστήματα 

μπορούν να προβλέψουν μελλοντικά αποτελέσματα βάσει προηγούμενων δεδομέ-

νων. Βρίσκει εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης και πρόγνωσης, όπου χρησιμο-

ποιούνται οι αλγόριθμοι ΚΝΝ (K-Nearest Neighbors), η γραμμική παλινδρόμηση, η 

λογιστική παλινδρόμηση, οι μηχανές διανυσματικής υποστήριξης (SVMs), η στατι-

στική κατηγοριοποίηση Bayes, τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) και τα δέ-

ντρα αποφάσεων. 

 Unsupervised Learning: στην μη εποπτευόμενη μάθηση, οι αλγόριθμοι χρησιμο-

ποιούν μη δομημένα δεδομένα και προσπαθούν να αναγνωρίσουν κρυμμένα χαρα-

κτηριστικά τους. Μόλις τα δεδομένα είναι πιο ευανάγνωστα, τα συστήματα μέσω 

της παρατήρησης σχηματίζουν αυτόματα μοτίβα, ώστε να βρεθούν τυχόν συσχετί-

σεις μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Βρίσκει εφαρμογή σε προβλήματα ανάλυ-

σης συσχετισμών και ομαδοποίησης, όπου χρησιμοποιούνται οι ιεραρχικοί αλγόριθ-

μοι, οι αλγόριθμοι k-Means και η ανίχνευση ανωμαλιών (αλγόριθμοι LOF). 

 Reinforcement Learning: στην ενισχυτική μάθηση το σύστημα εκπαιδεύεται να 

αλληλοεπιδρά σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, βασιζόμενο στη μέθοδο της δοκιμής και 

σφάλματος, ώστε να ανακαλύψει ποιο είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βρί-

σκει εφαρμογή σε προβλήματα σχεδιασμού και υπολογιστικά παιχνίδια, όπου συνή-

θως χρησιμοποιούνται τα μοντέλα Q-learning, Deep Q-learning και οι χρονικές δια-

φορές (Temporal Differnce). 

Η Μηχανική Μάθηση χρησιμοποιείται εκτενώς λόγω της ικανότητάς της να διαμορφώ-

νει μοντέλα για την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση εργασιών σε διάφορους 

τομείς. Επίσης, χρησιμοποιείται για πιο συνεπείς και ακριβείς εκτιμήσεις κινδύνου, δια-

τύπωση αναφορών Επιχειρηματικής Ευφυΐας και εκτέλεση προγνωστικών εργασιών. 
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Επιλογή δεδομένων 

Για να αναπτύξουμε το μοντέλο, συλλέξαμε δεδομένα (dataset) από την πλατφόρμα δε-

δομένων UCI, του Κέντρου Μηχανικής Μάθησης και Ευφυών Συστημάτων στο Πανε-

πιστήμιο της Καλιφόρνια, η οποία χρησιμοποιείται για την εμπειρική ανάλυση των αλ-

γορίθμων μηχανικής μάθησης. Το σύνολο δεδομένων “Online shoppers intention” απο-

τελείται από διανύσματα (vectors) που αντιστοιχούν σε 12330 παρατηρήσεις (sessions), 

με το καθένα να ανήκει σε διαφορετικό χρήστη μέσα σε ένα 1 έτος. Συνολικά υπάρχουν 

10 αριθμητικές και 8 κατηγορικές μεταβλητές (Sakar et al., 2019). 

Η μεταβλητή Revenue είναι η class variable (target). Οι μεταβλητές Administrative, 

Administrative_Duration, Informational, Informational_Duration, ProductRelated και 

ProductRelated_Duration αντιπροσωπεύουν τον αριθμό σελίδων ενός ιστότοπου, που 

επισκέφτηκε ο χρήστης κατά τη διάρκεια ενός session και το συνολικό χρόνο που αφιέ-

ρωσε σε κάθε σελίδα. Οι τιμές τους προέρχονται από τα URL και ενημερώνονται σε 

πραγματικό χρόνο. Οι μεταβλητές BounceRate, ExitRate και PageValue αντιπροσω-

πεύουν μετρήσεις του Google Analytics για τον ιστότοπο ενός ηλεκτρονικού καταστή-

ματος. Η μεταβλητή SpecialDay αντιπροσωπεύει την εγγύτητα του χρόνου επίσκεψης 

του ιστότοπου σε μια συγκεκριμένη ημέρα (π.χ. Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου), όπου είναι 

πιο πιθανό να προκύψει μια συναλλαγή. Η τιμή BounceRate αναφέρεται στο ποσοστό 

επισκέψεων και αποχωρήσεων, χωρίς να προκληθεί κάποιο αίτημα στον διακομιστή 

αναλύσεων κατά τη διάρκεια ενός session. Η τιμή ExitRate για ένα ιστότοπο υπολογί-

ζεται από το σύνολο των προβολών και αποτελεί το τελικό ποσοστό κατά τη διάρκεια 

ενός session. Η τιμή PageValue αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή επισκέψεων του χρήστη 

σε ιστότοπους πριν την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Η τιμή SpecialDay καθορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως η διάρκεια 

μεταξύ της ημερομηνίας παραγγελίας και της ημερομηνίας παράδοσης. Τέλος, το da-

taset περιλαμβάνει τις μεταβλητές OperatingSystem (λειτουργικό σύστημα), Browser 

(περιηγητής), Region (περιοχή), TrafficType (τύπο επισκεψιμότητας), New_Visitor 

(τύπος χρήστη - παλιός ή νέος), το μήνα και μια τιμή Boolean (Weekend) που δείχνει 

εάν η ημερομηνία επίσκεψης είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο (Sakar et al., 2019). 

 

 



31 

 

Γλώσσα Python 

Η Python είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού με δυναμική σημα-

σιολογία. Περιλαμβάνει δομές δεδομένων υψηλού επιπέδου, δυναμική πληκτρολόγηση 

και δυναμική δέσμευση, που την καθιστούν ελκυστική για ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών 

και για χρήση ως γλώσσα δέσμης ενεργειών. Η απλή και εύχρηστη σύνταξη δίνει έμ-

φαση στην αναγνωσιμότητα και συνεπώς μειώνει το κόστος συντήρησης του προγράμ-

ματος. Πλέον, θεωρείται η πιο ευρέως διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού για ε-

φαρμογές AI και ML και αυτό οφείλεται στα εξής (Luashchuk, 2019): 

 Εκτεταμένες βιβλιοθήκες: Scikit-learn (βασικοί ML αλγόριθμοι), Pandas (υψηλού 

επιπέδου δομές και αναλύσεις), PyBrain (Neural Networks), StatsModels (στατιστι-

κοί αλγόριθμοι και εξερεύνηση), NLTK (υπολογιστική γλωσσολογία). 

 Ευελιξία περιβάλλοντος εργασίας: μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε 

λειτουργικό σύστημα, με τέσσερα διαφορετικά στυλ προγραμματισμού (Imperative, 

Functional, Object-oriented, Procedural). 

 Αναγνωσιμότητα: κάθε προγραμματιστής μπορεί να κατανοήσει τον κώδικα, να τον 

αλλάξει, να τον αντιγράψει ή να τον μοιραστεί. 

 Εργαλεία οπτικοποίησης: επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν 

γραφήματα, ιστογράμματα και γραφικές παραστάσεις. 

Πρόγραμμα Google Colab 

Ο κώδικας για τη δημιουργία του μοντέλου πρόβλεψης, αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της 

υπηρεσίας Google Colab. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία Cloud σε περιβάλλον Jupyter 

notebook, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να γράφει και να εκτελεί τη Python στο πρό-

γραμμα περιήγησής του, παρέχοντας πρόσβαση σε μονάδες επεξεργασίας GPU και 

TPU. Δεν απαιτεί κάποια ρύθμιση και ο χρήστης άμεσα και γρήγορα μπορεί να γράψει 

και να εκτελέσει κώδικα στη Python, να υποστηρίξει μαθηματικές εξισώσεις, να εισάγει 

σημειωματάρια από το Google Drive και το GitHub και να εισάγει dataset. Τέλος, υπο-

στηρίζει πολλές δημοφιλείς βιβλιοθήκες Μηχανικής Μάθησης, οι οποίες μπορούν να 

εισαχθούν εύκολα σε ένα σημειωματάριο (Yalçın, 2019). 
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3.2. Μεθοδολογία - Υλοποίηση  

3.2.1. Βήματα 

Τα βήματα υλοποίησης ενός προβλήματος Μηχανικής Μάθησης είναι τα εξής: 

1. Συλλογή δεδομένων: η ποσότητα και η ποιότητα των δεδομένων μας υπαγορεύουν 

πόσο ακριβές είναι το μοντέλο μας. Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι γενικά 

μια αναπαράσταση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε για εκπαίδευση. Η χρήση 

προ-συλλεγμένων δεδομένων, μέσω συνόλων δεδομένων από το Kaggle, το UCI 

κ.λπ., ταιριάζει (ακόμα περισσότερο) σε αυτό το βήμα.  

2. Προετοιμασία δεδομένων: προετοιμάζουμε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε στην εκπαίδευση τους. Ο καθαρισμός δεδομένων μπορεί να απαιτεί: 

διαγραφή διπλότυπων εγγραφών(duplicate values), διόρθωση λαθών που υπάρχουν 

ήδη στο σύνολο δεδομένων, κανονικοποίηση τιμών αν το απαιτούν οι κατανομές 

των μεταβλητών, μετατροπή τύπου δεδομένων(π.χ. από αριθμητική σε κατηγορική-

ποιοτική) και φυσικά η αντιμετώπιση και διαχείριση των ελλειπουσών τιμών (NAs).  

Οπτικοποιούμε τα δεδομένα για να εντοπίσουμε σχετικές σχέσεις μεταξύ μεταβλη-

τών ή ανισορροπιών τάξης ή εκτελούμε κάποια άλλη μέθοδο διερευνητικής ανάλυ-

σης. Τέλος, χωρίζουμε σε σετ εκπαίδευσης και αξιολόγησης (train and test set). 

3. Επιλογή μοντέλου/μοντέλων: διαφορετικοί αλγόριθμοι είναι για διαφορετικές ερ-

γασίες και πρέπει επιλέξουμε κάθε φορά ανάλογα με την εργασία μας τι μεθόδους θα 

υλοποιήσουμε. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των διάφορων μοντέλων Μηχανικής 

Μάθησης είναι αν πραγματοποιούν ταξινόμηση (classification) ή κατηγοριοποίηση 

(cluster). 

4. Εκπαίδευση μοντέλου: ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να απαντήσουμε σε μια ε-

ρώτηση ή να κάνουμε μια πρόβλεψη σωστά όσο πιο συχνά. Κάθε επανάληψη της 

διαδικασίας είναι ένα (διαφορετικό) βήμα εκπαίδευσης. 

5. Αξιολόγηση μοντέλου: χρησιμοποιούμε κάποια μέτρηση ή συνδυασμό μετρήσεων 

για να "μετρήσουμε" την αντικειμενική απόδοση του μοντέλου (evaluate model).  

Ελέγχουμε το μοντέλο με δεδομένα που δεν είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως (προ-

αιρετικά). 

6. Συντονισμός παραμέτρων: αναφέρεται στον συντονισμό των ύπερ-παραμέτρων 

(hyper-parameter tuning). Συντονίζουμε τις παραμέτρους του μοντέλου για βελτιω-
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μένη απόδοση. Οι απλές παράμετροι μοντέλου μπορεί να περιλαμβάνουν: αριθμό 

βημάτων εκπαίδευσης, ρυθμό μάθησης, τιμές αρχικοποίησης και διανομή κ.λπ. 

7. Κάνουμε προβλέψεις: χρησιμοποιώντας περαιτέρω δεδομένα (από το test set) τα 

οποία, μέχρι αυτό το σημείο, έχουν “παρακρατηθεί”, χρησιμοποιούνται για τη δοκι-

μή του μοντέλου. Σκοπός μας είναι μια καλύτερη προσέγγιση της απόδοσης του μο-

ντέλου στον πραγματικό κόσμο. 

Τα 7 βήματα υλοποίησης Μηχανικής Μάθησης συνοψίζονται και σε 5, όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 3.2. 

 

Εικόνα 3.2: Σύνοψη βημάτων υλοποίησης Μηχανικής Μάθησης (Kapoor, 2019) 

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρησιμοποιείται αποκλειστικά η γλώσσα προγραμ-

ματισμού Python και το περιβάλλον της Google (Google Colab). Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται οι κάτωθι βιβλιοθήκες οι οποίες παρέχουν τους κατάλληλους αλγο-

ρίθμους για τα διάφορα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης (Scikit-learn, 2020): 

 Pandas: για την ανάγνωση, την επεξεργασία και μορφοποίηση συνόλων δεδομένων 

(Dataframes). 

 Numpy: για τα απαραίτητα μαθηματικά, π.χ. πράξεις μεταξύ πινάκων. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι είναι μια απαραίτητη βιβλιοθήκη, καθώς ελαχιστοποιεί τον υπολογιστικό 

χρόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης που κάθε φορά εκτελούμε. 

 Matplotlib: για τη δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων. 
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 Seaborn: για τη δημιουργία διαγραμμάτων με επιπλέον πρόσθετη επεξεργασία, επι-

λογές οπτικοποίησης δεδομένων και σχεδίαση υψηλού επιπέδου γραφημάτων. 

 Sklearn: η νούμερο 1 βιβλιοθήκη για δημιουργία, εκπαίδευση, αξιολόγηση και γενι-

κότερα υλοποίηση μοντέλων. Συνδυάζεται επίσης εύκολα με τις υπόλοιπες βασικές 

βιβλιοθήκες της Python, άμεσα, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση Project Μη-

χανικής Μάθησης. 

3.2.2. Προετοιμασία - Καθαρισμός Δεδομένων 

Στόχος μας, είναι να κατασκευάσουμε έναν ταξινομητή (classifier) που θα προβλέπει αν 

ένας πελάτης θα πραγματοποιήσει αγορά από ένα e-shop (ηλεκτρονικό κατάστημα). Το 

σύνολο δεδομένων που επιλέξαμε για να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο project είναι 

το «Online Shoppers Purchasing Intention Dataset», το οποίο συλλέξαμε από τη βάση 

δεδομένων μηχανικής μάθησης UCI. Επειδή η μεθοδολογία μας είναι Classification, 

στόχος μας είναι η μόνη κατηγορική μεταβλητή που θα έχουμε ναι είναι το target group 

(Revenue) που είναι δυαδική (True αν ο πελάτης αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατά-

στημα, False αν δεν αγοράσει). Το 1ο  βήμα είναι να ελέγξουμε αν υπάρχουν τιμές που 

λείπουν ή είναι ανεπιθύμητες (NA values) στα δεδομένα μας, ώστε να τις καθαρίσουμε 

και να τις αντικαταστήσουμε με κάποια μέθοδο π.χ. με τον αριθμητικό μέσο. Με έναν 

βασικό οπτικό έλεγχο μπορούμε να διαπιστώσουμε πως δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές 

(Εικόνα 3.3). 

 

Εικόνα 3.3: Οπτικός έλεγχος NA values 
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Το παραπάνω μπορούμε να το ελέγξουμε και εκτυπώνοντας τις μοναδικές πιθανές τιμές 

για κάθε στήλη-μεταβλητή (print('# Unique Values:',len(dataset[i].unique()))). Το 2ο  

βήμα είναι να μετατρέψουμε τους τύπους των μεταβλητών ανάλογα με τη φύση και το 

τι εκφράζουν. Συγκεκριμένα, τις υπάρχουσες κατηγορικές μεταβλητές: Month και Visi-

tor Type τις μετατρέπουμε σε δυαδικές (0-1) με τη διαδικασία των dummies της 

Python. Την ίδια διαδικασία πραγματοποιούμε για τη μεταβλητή Weekend και το target 

group Revenue ή οποίες είναι κλάσης Boolean (True - False). Στο συγκεκριμένο project 

όλες οι μεταβλητές είναι σημαντικές στο κομμάτι της ανάλυσης του και έτσι τις χρησι-

μοποιούμε όλες. 

Label encoding   

Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης στη μηχανική μάθηση δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε 

κάποια  κατηγορική μεταβλητή.  Στα δεδομένα μας, όμως υπάρχουν αρκετές αριθμητι-

κές μεταβλητές, οι οποίες έχουν κατηγορικό περιεχόμενο και πρέπει να τις μετατρέ-

ψουμε. Στη Μηχανική Μάθηση όταν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο έχουμε δύο επι-

λογές: ή να τις αφαιρέσουμε και να μην τις χρησιμοποιήσουμε στα μοντέλα είτε να τις 

κωδικοποιήσουμε. Αυτό γίνεται με διάφορους encoders της sklearn στην Python, οι πιο 

γνωστοί από τους οποίους είναι ο One hot Encoder και o Label Encoder. Εμείς, χρησι-

μοποιήσαμε τον 2ο. (Scikit-learn, 2020) 

Oversampling – Imbalanced Data 

Κατά την προετοιμασία και τον καθαρισμό των δεδομένων που έχουμε (data cleaning 

and pre-processing), παρατηρούμε ότι το δείγμα της μεταβλητής στόχου (class variable) 

είναι μη ισορροπημένο (imbalanced). Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα άτομα-

υποψήφιοι πελάτες που αγοράζουν είναι μόλις 1908 και αυτοί οι οποίοι δεν αγοράζουν 

είναι 10422 από το σύνολο των 12330 ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει στο 

να προχωρήσουμε σε προβλέψεις μηχανικής μάθησης, δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε 

πραγματικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η επεξεργασία ενός 

ισορροπημένου (balanced) συνόλου δεδομένων προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση των 

διάφορων αλγορίθμων και βέλτιστες προβλέψεις (σε αρκετές περιπτώσεις - όχι κατ’ 

ανάγκη). Στα πλαίσια της διπλωματικής και δεδομένου ότι δουλεύουμε πειραματικά - 

ερευνητικά επιλέξαμε να ασχοληθούμε μόνο με μοντέλα μηχανικής μάθησης για bal-
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anced δεδομένα, καθώς ελέγξαμε εξ’ αρχής ότι προσφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματι-

κότητα πρόβλεψης. Το balanced data frame, λοιπόν, δημιουργείται με τη διαδικασία 

του “smote_nc” της βιβλιοθήκης “imblearn” της Python, η οποία περιλαμβάνει διάφο-

ρες τεχνικές δημιουργίας υπερμεγέθους δείγματος (oversampling), αλλά και τεχνικών 

κατασκευής μικρότερων δειγμάτων. Γενικά, το oversampling ή αλλιώς ύπερ-

δειγματοληψία είναι μια διαδικασία κατά την οποία μπορούμε να προσαρμόζουμε την 

κατανομή μιας κατηγορικής μεταβλητής όσον αφορά την αναλογία των διάφορων κλά-

σεων-κατηγοριών της (συνήθως 2 ή και περισσότερες). Έτσι, το νέο σύνολο δεδομένων 

που φτιάχνουμε αποτελείται από 20844 εγγραφές-παρατηρήσεις και 29 στήλες-

μεταβλητές στις οποίες οι αγοραστές είναι 10422 (κλάση 1) και οι μη-αγοραστές 10422 

(κλάση 0). Για την επίτευξη του στόχου μας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο smote_nc με 

την οποία παράγουμε τα νέα δείγματα τόσο για τις αριθμητικές όσο και για τις κατηγο-

ρικές μεταβλητές, κάτι το οποίο δε επιτυγχάνεται με τη διαδικασία smote. (Aguilar, 

2019) 

Το τελευταίο βήμα πριν προχωρήσουμε στο μέρος της κατασκευής μοντέλων μηχανι-

κής μάθησης για classification είναι να ξαναμετατρέψουμε τις κατηγορικές μεταβλητές 

σε ακέραιες με τη μέθοδο του label encoding που αναφέραμε παραπάνω. 

3.2.3. Επιλογή Μεταβλητών μέσω ΜΜ 

Το τελευταίο βήμα πριν την πραγματοποίηση των μοντέλων Μηχανικής Μάθησης, το 

οποίο είναι προαιρετικό, αποτελεί η επιλογή εκείνων των χαρακτηριστικών που βελτι-

στοποιούν την μετέπειτα απόδοση των μοντέλων (feature selection) για την πρόβλεψη-

ταξινόμηση της class variable, διαδικασία η οποία γίνεται με διάφορους τρόπους και 

μεθοδολογίες ανάλογα με τη φύση του αλγορίθμου που δουλεύουμε. Με άλλα λόγια, 

δημιουργούμε μοντέλα σε σύνολα δεδομένων, άρα και σε σύνολα εκπαίδευσης μικρό-

τερων διαστάσεων - λιγότερων στηλών επιλέγοντας να δουλέψουμε με αυτές οι οποίες 

δηλώνουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα πάντα με κάποιο κριτήριο. 

Ενδεικτικά, για τον αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης ΚΝΝ χρησιμοποιούμε τις μεθό-

δους Permutation Importance και LassoCV, για την Λογιστική Παλινδρόμηση κάνουμε 

PCA και LassoCV, στον Random Forest βρίσκουμε χειροκίνητα τα σημαντικά features, 

καθώς και με Permutation Importance και στον XGBoost πειραματιζόμαστε με τους 
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πέντε διαφορετικούς τύπους κριτηρίων σημαντικότητας (gain, total gain, cover, total 

cover και weight)  

Μετά τη παραπάνω συνολική διαδικασία (Προετοιμασία και Καθαρισμό δεδομένων και 

επιλογή μεταβλητών μέσω ΜΜ) το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε Χ και Υ. Στο X 

περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά εκτός της μεταβλητής στόχου Class (variable), 

ενώ στο Υ περιλαμβάνεται μόνο η μεταβλητή στόχος. 

3.2.4. Στατιστική Ανάλυση (Οπτικά) 

Αρχικά, παρατηρούμε τι πληροφορία παίρνουμε από τη μεταβλητή στόχο (target) με 

ένα ιστόγραμμα (Εικόνα 3.4). Από τους 12330 υποψήφιους πελάτες οι 1908 αγοράζουν 

από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ οι υπόλοιποι 10422 δεν αγοράζουν, ενώ μετά το 

oversampling έχουμε 20844 υποψήφιους πελάτες, από τους οποίους οι 10422 αγορά-

ζουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενώ οι υπόλοιποι 10422 δεν αγοράζουν όπως 

μπορείτε να δείτε στο 2ο ιστόγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 3.5) 

Έπειτα, και αφού έχουμε μετατρέψει το αρχικό dataset σε balanced κατασκευάζουμε 

ένα χρήσιμο πολλαπλό γράφημα pairplot (Εικόνα 3.6), το οποίο στις διαγώνιες μας ο-

πτικοποιεί την κατανομή της κάθε μεταβλητής, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις έχουμε δια-

γράμματα σημείων (scatterplots), τα οποία δείχνουν την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των 

χαρακτηριστικών ανά 2. Ακόμα, δημιουργούμε ένα χάρτη (heatmap) για την αναπαρά-

σταση της πληροφορίας που ανακτούμε από τα δεδομένα (correlation - coefficient map) 

για όλο το σύνολο των δεδομένων (Εικόνα 3.7). Τέλος, έχουμε τα συγκεντρωτικά στα-

τιστικά του συνόλου δεδομένων (Εικόνα 3.8). 
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Εικόνα 3.4: Κατανομή της Revenue (target) στο αρχικό σύνολο δεδομένων 

 

 

Εικόνα 3.5: Κατανομή της Revenue (target) στο τελικό σύνολο δεδομένων 
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Εικόνα 3.6: Πολλαπλό γράφημα pairplot κατανομής κάθε μεταβλητής 
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Εικόνα 3.7: Correlation - Coefficient heatmap κατανομής μεταβλητών 
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Εικόνα 3.8: Συγκεντρωτικά στατιστικά του συνόλου δεδομένων 
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3.2.5. Δημιουργία Μοντέλων 

Για την εκπαίδευση και υλοποίηση των μοντέλων που παρουσιάζονται παρακάτω χρη-

σιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία που αναφέρονται στην ενότητα 3.2.1 (Βήματα). 

Ο πλήρης κώδικας παρατίθεται στο Παράρτημα στο τέλος της εργασίας.  

Αλγόριθμοι ταξινόμησης στη Μηχανική Μάθηση (Classification algorithms) 

Η ταξινόμηση (classification) είναι μια διαδικασία κατηγοριοποίησης ενός συνόλου δε-

δομένων σε τάξεις (groups) μιας μεταβλητής στόχου και μπορεί να πραγματοποιηθεί 

τόσο σε δομημένα όσο και σε μη δομημένα δεδομένα. Η διαδικασία ξεκινά με την πρό-

βλεψη της κατηγορίας των σημείων δεδομένων. Οι τάξεις-κατηγορίες αναφέρονται συ-

χνά ως στόχοι, ετικέτες ή κατηγορίες. Η προγνωστική μοντελοποίηση ταξινόμησης εί-

ναι το έργο της προσέγγισης της λειτουργίας χαρτογράφησης από μεταβλητές εισόδου 

σε διακριτές μεταβλητές εξόδου. Ο κύριος στόχος είναι να προσδιοριστεί σε ποια κατη-

γορία θα εμπίπτουν τα νέα δεδομένα (Supervised Learning). Οι αλγόριθμοι που θα χρη-

σιμοποιηθούν για τη δημιουργία των μοντέλων είναι οι εξής: 

KNN (K-Nearest Neighbors) 

Είναι ένας σχετικά απλός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για προβλήματα ταξινόμη-

σης και παλινδρόμησης. Αποθηκεύει βασικά όλες τις διαθέσιμες μεταβλητές για να τα-

ξινομήσει τις νέες υποθέσεις με πλειοψηφία από τους δεδομένα-γείτονές της. Η υπόθε-

ση που ανατίθεται κάθε φορά στην τάξη είναι η πιο συνηθισμένη μεταξύ των πλησιέ-

στερων γειτόνων της K. Η συνάρτηση απόστασης που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος είναι 

μια από τις ακόλουθες μετρικές: 

 Euclidean 

 Manhattan 

 Minkowski    

 Chebyshev 

 Hamming   

Ενώ οι 4 πρώτες συναρτήσεις απόστασης χρησιμοποιούνται για συνεχείς μεταβλητές, η 

συνάρτηση απόστασης Hamming χρησιμοποιείται για κατηγορηματικές μεταβλητές. 

Εάν k=1, τότε η υπόθεση απλώς αντιστοιχεί στην τάξη (class) του πλησιέστερου γείτο-
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νά της. Μερικές φορές, η επιλογή k αποδεικνύεται πρόκληση κατά την εκτέλεση μοντε-

λοποίησης ΚNN (Εικόνα 3.8). Πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την 

επιλογή KNN (Upasana, 2020): 

 Το KNN έχει σχετικά μεγάλο υπολογιστικό κόστος. 

 Οι μεταβλητές πρέπει να κανονικοποιηθούν (standardization-normalization), αλλιώς 

χαρακτηριστικά με μεγάλο εύρος τιμών μπορεί να δημιουργήσουν μεροληψία στην 

όλη υλοποίηση. 

 Λειτουργεί και σε στάδιο προ-επεξεργασίας πολλές φορές, όπως για τη διαπίστωση 

απομακρυσμένων τιμών (outliers), αφαίρεση θορύβου κ.λπ. 

 

Εικόνα 3.9: Μοντελοποίηση KNN (Upasana, 2020) 

Αξίζει να σημειωθεί πως για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιούμε tuning, ώστε να 

ελέγξουμε ποιοι παράμετροι του μοντέλου πετυχαίνουν μεγαλύτερα scores  και να χρη-

σιμοποιήσουμε τις κατάλληλες. Με άλλα λόγια το ερώτημα που θέτουμε είναι για πό-

σους εγγύτερους γείτονες K θα πετύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια ταξινόμησης, παρόμοια 

με τη λειτουργία του GridSearch (εξαντλητική αναζήτηση) (M’Haimdat, 2020). 

Logistic Regression με PCA (Principal Components Analysis) 

Η μέθοδος PCA (Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών), αποτελεί μία γραμμική μέθοδο συ-

μπίεσης δεδομένων η οποία συνίσταται από τον επαναπροσδιορισμό των συντεταγμέ-

νων (παρατηρήσεων) ενός συνόλου δεδομένων σε ένα άλλο σύστημα συντεταγμένων, 
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το οποίο θα είναι καταλληλότερο στην επικείμενη ανάλυση δεδομένων. Αυτές οι νέες 

συντεταγμένες είναι τo αποτέλεσμα ενός γραμμικού συνδυασμού προερχόμενου από τις 

αρχικές μεταβλητές και εκπροσωπούνται σε ορθογώνιο άξονα, ενώ τα επικείμενα ση-

μεία διατηρούν μια φθίνουσα σειρά όσο αφορά στη τιμή της διακύμανσής τους. Για το 

λόγο αυτό, το πρώτο κύριο συστατικό  (1st principal component) διατηρεί περισσότερες 

πληροφορίες δεδομένων σε σύγκριση με το δεύτερο, το οποίο δεν διατηρεί πληροφορί-

ες οι οποίες έχουν εισέλθει νωρίτερα (στο πρώτο συστατικό). Η διαδικασία αυτή, φυσι-

κά, γίνεται στο σύνολο των υπόλοιπων μεταβλητών εκτός της μεταβλητής στόχου (class 

variable) (ProjectPro, 2020). 

Τα principal components δεν συσχετίζονται. Η συνολική τους ποσότητα είναι ίση με 

αυτή των αρχικών μεταβλητών και παρουσιάζει τις ίδιες  πληροφορίες στατιστικής. Ε-

ντούτοις, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την μείωση του συνόλου των μεταβλητών, 

καθώς τα πρώτα συστατικά διατηρούν περισσότερο από το 90% των στατιστικών δεδο-

μένων από τα αρχικά δεδομένα. Αφού έχουμε πραγματοποιήσει τη μέθοδο για συμπύ-

κνωση-μείωση των δεδομένων, εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο λογιστικής παλινδρόμησης 

για μηχανική μάθηση (ProjectPro, 2020). 

Logistic Regression (Λογιστική Παλινδρόμηση) 

Η λογιστική παλινδρόμηση είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης, που χρησιμοποιείται 

όταν η τιμή της μεταβλητής στόχου είναι κατηγορηματικής φύσης. Χρησιμοποιείται πιο 

συχνά όταν τα εν λόγω δεδομένα έχουν δυαδική έξοδο, δηλαδή ανήκουν σε μια τάξη ή 

στην άλλη (0 ή 1). Το αποτέλεσμα προσδιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, χά-

ρη στη χρήση μιας μη γραμμικής-λογαριθμικής συνάρτησης, της σιγμοειδούς (sigmoid 

function), η οποία εκτιμά μια πιθανότητα και στη συνέχεια καθορίζει την πλησιέστερη 

τάξη (θετική ή αρνητική, 1 ή 0) στην τιμή πιθανότητας που έχει ληφθεί (Εικόνα 3.9) 

(Pant, 2019).  

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη λογιστική παλινδρόμηση ως μέθοδο ταξινόμησης της 

οικογένειας των εποπτευόμενων αλγόριθμων μάθησης. Χρησιμοποιώντας στατιστικές 

μεθόδους, η λογιστική παλινδρόμηση επιτρέπει τη δημιουργία ενός αποτελέσματος το 

οποίο, στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ότι μια δεδομένη τιμή 

εισόδου ανήκει σε μια δεδομένη κατηγορία. Σε προβλήματα διωνυμικής λογιστικής πα-

λινδρόμησης (logistic regression for binary classification), η πιθανότητα ότι η έξοδος 
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ανήκει σε μια κατηγορία θα είναι P, ενώ αυτή ανήκει στην άλλη κλάση 1-P (όπου το P 

είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 1 επειδή εκφράζει πιθανότητα) (Dwivedi, 2020).  

 

Εικόνα 3.10: Σιγμοειδής μη γραμμική-λογαριθμική συνάρτηση (Pant, 2019) 

Random Forest (δενδροειδές μοντέλο) 

Το Random Forest (τυχαίο δάσος) είναι ένας εποπτευόμενος αλγόριθμος μάθησης (Su-

pervised Learning). Το «δάσος» που χτίζει, είναι ένα σύνολο δένδρων αποφάσεων (de-

cision trees). Η γενική ιδέα της μεθόδου είναι να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μοντέ-

λων μάθησης, έτσι ώστε να αυξάνεται το συνολικό αποτέλεσμα. Με απλά λόγια, δη-

μιουργεί δέντρα πολλαπλών αποφάσεων και τα συγχωνεύει μαζί για να πάρει μια πιο 

ακριβή και σταθερή πρόβλεψη (Εικόνα 3.10). Το «τυχαίο δάσος» προσθέτει επιπλέον 

τυχαιότητα στο μοντέλο, ενώ μεγαλώνει τα δέντρα. Αντί να αναζητά το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό ενώ διαχωρίζει έναν κόμβο, αναζητά το καλύτερο χαρακτηριστικό σε 

ένα τυχαίο υποσύνολο χαρακτηριστικών. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ποικιλία που ο-

δηγεί σε ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο. Επομένως, σε ένα «τυχαίο δάσος», μόνο 

ένα τυχαίο υποσύνολο των χαρακτηριστικών λαμβάνεται υπόψη από τον αλγόριθμο για 

τη διάσπαση ενός κόμβου (Biau, 2012). 
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Εικόνα 3.11: Τυχαία «δάση» αλγόριθμου δενδροειδούς μοντέλου (Donges, 2019) 

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του αλγορίθμου Random Forest είναι η ευκολία μέ-

τρησης της σημαντικότητας κάθε χαρακτηριστικού στην πρόβλεψη. Το Sklearn παρέχει 

ένα εξαιρετικό εργαλείο για αυτό, το οποίο μετρά τη “αξία” ενός feature, εξετάζοντας 

πόσο κόμβοι των δέντρων που χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό μειώνουν τις 

εκτιμήσεις λάθους σε όλα τα δέντρα του δάσους. Στη συνέχεια, υπολογίζει αυτό το 

σκορ αυτόματα για κάθε λειτουργία μετά την εκπαίδευση και βελτιστοποιεί τα αποτε-

λέσματα (Brownlee, 2020). 

XGBoost  

O  XGBoost  είναι ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης ο οποίος έχει εφαρμογή τόσο 

σε προβλήματα ταξινόμησης όσο και παλινδρόμησης, ακόμα και στο deep learning με 

τα νευρωνικά δίκτυα. Εφευρέθηκε πρόσφατα και είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης των 

αλγορίθμων – μοντέλων Decision Trees, Random Forest και Gradient Boost. Πιο συ-

γκεκριμένα, είναι μια νέα διαμόρφωση του τελευταίου με συνεισφορές από πολλούς 

ερευνητές - developers. O  XGBoost  έχει μεγάλη υπολογιστική ισχύ, είναι δηλαδή πο-

λύ γρήγορος και επομένως προσφέρει στον δημιουργό μοντέλων μηχανικής μάθησης 

μια εύκολη και γρήγορη λύση για προβλέψεις και άλλες εφαρμογές. (Brownlee, 2016) 
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Εικόνα 3.12: Βασικά Χαρακτηριστικά XGBoost (Reinstein, 2017) 

3.2.6. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων & μοντέλων 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση των 3 μεθόδων Μηχανικής Μά-

θησης που παρουσιάζουμε, γίνεται με τα εξής εργαλεία: 

Confusion matrix (πίνακας σύγχυσης) 

Επίσης γνωστός και ως πίνακας σφάλματος, είναι μια συγκεκριμένη διάταξη πίνακα 

που επιτρέπει την οπτικοποίηση της απόδοσης ενός αλγορίθμου, συνήθως σε μια επο-

πτευόμενη εκμάθηση (Εικόνα 3.11). Κάθε σειρά του πίνακα αντιπροσωπεύει τις εμφα-

νίσεις σε μια προβλεπόμενη κλάση, ενώ κάθε στήλη αντιπροσωπεύει τις παρουσίες σε 

μια πραγματική κλάση (Mohajon, 2020). 

 

Εικόνα 3.13: Πίνακα σύγχυσης για διωνυμική ταξινόμηση (Mohajon, 2020)  
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ROC-AUC Curve (καμπύλη ROC-AUC) 

Είναι μια εξαιρετική μέτρηση απόδοσης για τα προβλήματα ταξινόμησης (classification 

tasks). Το ROC είναι μια καμπύλη πιθανότητας και το AUC αντιπροσωπεύει τον βαθμό 

ή το μέτρο της διαχωριστικότητας και μας δείχνει την ικανότητα ενός μοντέλου να κά-

νει διαχωρισμό μεταξύ των τάξεων. Όσο υψηλότερη είναι η AUC, τόσο καλύτερο είναι 

το μοντέλο στην πρόβλεψη. Αναλογικά, όσο υψηλότερη είναι η AUC, τόσο καλύτερο 

είναι το μοντέλο στη διάκριση μεταξύ των (2) κλάσεων του target (Narkhede, 2019). 

Accuracy 

Είναι το μέτρο όλων των σωστά προσδιορισμένων περιπτώσεων. Χρησιμοποιείται κυ-

ρίως όταν τα πραγματικά θετικά και αρνητικά είναι εξίσου σημαντικά και είναι το μέ-

τρο σύγκρισης που θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα εργασία. (Huilgol, 2019) 

Accuracy = (TP+TN) / (TP+FP+TN+FN) 

Full Classification Report 

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός μοντέλου που περιλαμβάνει τα εξής (Kohli, 2019):  

 Precision (Ακρίβεια): τι ποσοστό των προβλέψεων είναι σωστό. Η ακρίβεια είναι η 

ικανότητα ενός classifier να μην επισημαίνει μια θετική παρουσία που είναι στην 

πραγματικότητα αρνητική. Για κάθε τάξη, ορίζεται ως η αναλογία των πραγματικών 

θετικών προς το άθροισμα ενός αληθινού θετικού και ψευδώς θετικού (ακρίβεια θε-

τικών προβλέψεων).   

Precision = TP / (TP + FP) 

 Recall (Ανάκληση): είναι η ικανότητα ενός classifier να βρίσκει όλες τις θετικές 

εμφανίσεις. Για κάθε τάξη ορίζεται ως ο λόγος των πραγματικών θετικών προς το 

άθροισμα των πραγματικών θετικών και των ψευδών αρνητικών.   

Recall = TP / (TP + FΝ) 

 F1 score: είναι ένας σταθμισμένος αρμονικός μέσος για την ακρίβεια και την ανά-

κληση, έτσι ώστε η καλύτερη βαθμολογία να είναι 1,0 και η χειρότερη είναι 0,0. Οι 

βαθμολογίες F1 είναι χαμηλότερες από τις μετρήσεις ακρίβειας, καθώς ενσωματώ-

νουν την ακρίβεια και ανακαλούν στον υπολογισμό τους.  
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F1 Score = 2*(Recall * Precision) / (Recall + Precision) 

 

K-fold Cross Validation 

To cross validation (διασταυρούμενη επαλήθευση-επικύρωση) είναι μια στατιστική μέ-

θοδος, η οποία χρησιμοποιείται για να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την ικανότη-

τα εκπαίδευσης και γενικότερα την ισχύ ενός συγκεκριμένου μοντέλου-αλγορίθμου μη-

χα-νικής μάθησης. Επίσης, χρησιμοποιείται για σύγκριση των αποδόσεων διαφορετι-

κών μοντέλων πρόβλεψης. Είναι μια μέθοδος υπολογιστικά απλή και μας δίνει άμεσα 

και κατανοητά αποτελέσματα. Η παραπάνω μέθοδος είναι πλέον γνωστή, ευρέως, στον 

κό-σμο  της μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης ως K-fold cross validation. 

To k παίρνει μια συγκεκριμένη θετική ακέραια τιμή την οποία ορίζει ο χρήστης ανάλο-

γα με το τι θέλει να μελετήσει. Οι πιο συνηθισμένες τιμές που παίρνει είναι για k=5 και 

για k=10, καθώς έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι ο μαθηματικός έλεγχος οδηγεί σε ε-

κτίμηση των δεξιοτήτων ενός μοντέλου με ελάχιστη αμεροληψία και μέτρια διακύμαν-

ση. (Brownlee, 2018) 

 

Hypertuning (Βελτιστοποίηση μοντέλων) 

Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η εύρεση των παραμέτρων ενός αλγορίθμου οι οποίες 

βελτιστοποιούν την απόδοση του αντίστοιχου μοντέλου. Η μέθοδος αυτή συντελείται 

σε υπάρχον μοντέλο που έχει κατασκευαστεί και δε βασίζεται στη δημιουργία καινού-

ριου. Η διαδικασία εύρεσης βέλτιστων παραμέτρων ονομάζεται hypertuning of parame-

ters και οι παράμετροι που θα υπολογιστούν – εκτιμηθούν ονομάζονται ύπερ-

παράμετροι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί στην πράξη αυτή η μέθοδος. 

Ο πιο γνωστός αλγόριθμος στην Python είναι ο GridSearchCV της βιβλιοθήκης sklearn 

και τον οποίο χρησιμοποιήσαμε και εμείς στο πρότζεκτ μας. Το GridSearch προσφέρει 

μεγάλο υπολογιστικό όφελος, καθώς οι παράμετροι αναζητούνται με αυτοματοποιημέ-

νο τρόπο, ενώ παρουσιάζει και μεγάλη ευκολία χρήσης καθώς ο χρήστης επιλέγει ποιες 

παραμέτρους θα βελτιστοποιήσει, σε τι εύρος και με ποιον μαθηματικό τρόπο (π.χ. συ-

γκεκριμένες ακέραιες τιμές ή ακολουθία αριθμών). Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι 

δεν είναι δυνατή η γνώση των ύπερ-παραμέτρων από τον χρήστη πριν το hypertuning 

και κατά τη δημιουργία ενός απλού μοντέλου. (Mujtaba, 2020) 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. ΚΝΝ 

Το μοντέλα ΚΝΝ δημιουργήθηκαν βάσει του βέλτιστου αριθμού n-neighbors, ο οποίος 

είναι για Κ=3 και ανάλογα με την μετρική απόστασης που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος. 

Τα αποτελέσματα από τις μεθόδους αξιολόγησης των μοντέλων δείχνουν πως το καλύ-

τερο μοντέλο ταξινόμησης ΚΝΝ για όλο το σύνολο δεδομένων είναι αυτό που χρησι-

μοποιεί την μετρική απόστασης Manhattan και προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες και 

εικόνες. 

Πίνακας 4.1: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου KNN 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.92 0.80 0.85 2085 

1 0.82 0.93 0.87 2084 

Accuracy   0.86 4169 

Macro avg 0.87 0.86 0.86 4169 

Weighted avg 0.87 0.86 0.86 4169 

 

Πίνακας 4.2: Accuracy vs ROC Accuracy score μοντέλου KNN 

Accuracy score ROC Accuracy score 

86.279 % 86.281 % 

 

 

Πίνακας 4.3: Σύγκριση αποτελεσμάτων μετρικών απόστασης 

 Euclidean Manhattan Minkowski Chebyshev 

Accuracy 85.54 % 86.28 % 84.22 % 82.27 % 

ROC accuracy 85.54 % 86.28 % 84.22 % 82.27 % 



51 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Confusion Matrix μοντέλου KNN 

Με Feature Importance 

Δημιουργήθηκαν αντίστοιχα μοντέλα για κάθε είδος μετρικής απόστασης, αλλά σε δε-

δομένα στα οποία έχουμε λιγότερες στήλες αφού έχουμε πραγματοποιήσει μείωση των 

διαστάσεων του αρχικού συνόλου δεδομένων με τις μεθοδολογίες LassoCV και Permu-

tation Importance. Από αυτές καλύτερη αναδείχθηκε η δεύτερη και το καλύτερο μοντέ-

λο ήταν αυτό με μετρική Manhattan και για Κ=3. Έτσι, έχουμε τα κάτωθι αποτλέσματα. 

Πίνακας 4.4: Σύγκριση αποτελεσμάτων μετρικών απόστασης (με Permutation Im-

portance) 

 Euclidean Manhattan Minkowski Chebyshev 

Accuracy 85.56 % 87.14 % 85.56 % 84.22 % 

ROC accuracy 85.56 % 87.14 % 85.56 % 84.22 % 
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Πίνακας 4.5: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου KNN (με Permutation Importance) 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.91 0.83 0.87 2085 

1 0.84 0.91 0.88 2084 

Accuracy   0.87 4169 

Macro avg 0.87 0.87 0.87 4169 

Weighted avg 0.87 0.87 0.87 4169 

 

Πίνακας 4.6: Accuracy vs ROC Accuracy score μοντέλου KNN  

(με Permutation Importance) 

Accuracy score ROC Accuracy score 

87.143 % 87.144 % 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Confusion Matrix μοντέλου KNN (με Permutation Importance) 
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4.2. Logistic Regression 

Μετά από δοκιμές που έγιναν για τις βέλτιστες παραμέτρους του μοντέλου ταξινόμησης 

λογιστικής παλινδρόμησης με τη διαδικασία του GridSearchCV βρέθηκε ότι αυτές απο-

τελούν τις εξής: solver: newton-cg, penalty: l2 και C:0.1. Οπότε, από τις μεθόδους α-

ξιολόγησης παίρνουμε τους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4.7 και Πίνακας 4.8) καθώς 

και το Confusion Matrix (Εικόνα 4   

Πίνακας 4.7: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου LogReg 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.87 0.90 0.89 2085 

1 0.90 0.87 0.89 2084 

Accuracy   0.89 4169 

Macro avg 0.89 0.89 0.89 4169 

Weighted avg 0.89 0.89 0.89 4169 

 

Πίνακας 4.8: Accuracy vs ROC accuracy score μοντέλου LogReg 

Accuracy score ROC accuracy score 

88.7023 % 88.7019 % 

 

 

Εικόνα 4.3: Confusion Matrix μοντέλου LogReg 
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Με Feature Ιmportance 

Πραγματοποιήσαμε 2 μεθόδους feature importance, το Principal Component Analysis 

(PCA) για μείωση των διαστάσεων και το LassoCV. Από τις δύο αυτές μεθόδους καλύ-

τερη αναδείχθηκε η Lasso, δίνοντας μας τα παρακάτω αποτελέσματα σύμφωνα με τις 

διάφορες τεχνικές αξιολόγησης.  

 

Εικόνα 4.4: Αποτελέσματα του Feature Importance με τη χρήση Lasso 

Πίνακας 4.9: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου LogReg με LassoCV 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.81 0.90 0.85 2085 

1 0.89 0.79 0.83 2084 

Accuracy   0.84 4169 

Macro avg 0.85 0.84 0.84 4169 

Weighted avg 0.85 0.84 0.84 4169 
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Πίνακας 4.10: Accuracy vs ROC accuracy score μοντέλου LogReg με LassoCV 

Accuracy score ROC accuracy score 

84.288 % 84.287 % 

 

 

Εικόνα 4.5: Confusion Matrix μοντέλου LogReg με LassoCV 

Συγκριτικά Αποτελέσματα Λογιστικής Παλινδρόμησης 

Πίνακας 4.11: Σύγκριση όλων των μοντέλων Λογιστικής Παλινδρόμησης 

 Initial Optimal PCA Lasso 

Accuracy 85.27 % 88.70 % 83.50 % 84.29 % 

ROC accuracy 85.27 % 88.70 % 83.50 % 84.29 % 
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4.3. Random Forest 

Μετά από δοκιμές που έγιναν για τις βέλτιστες παραμέτρους του μοντέλου ταξινόμησης 

Random Forest με τη διαδικασία του GridSearchCV βρέθηκε ότι οι ύπερ-παράμετροι 

που συνιστούν και τον βέλτιστο classifier Random Forest αποτελούν τα: max_features: 

auto, n_estimators:1000.  Τα αποτελέσματα των μεθόδων αξιολόγησης παρουσιάζονται 

στους παρακάτω πίνακες και εικόνες. 

Πίνακας 4.12: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου Random Forest 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.94 0.93 0.93 2085 

1 0.93 0.94 0.93 2084 

Accuracy   0.93 4169 

Macro avg 0.93 0.93 0.93 4169 

Weighted avg 0.93 0.93 0.93 4169 

 

Πίνακας 4.13: Accuracy vs ROC accuracy score μοντέλου Random Forest 

Accuracy score ROC accuracy score 

93.3557 % 93.3558 % 

 

 

Εικόνα 4.6: Καμπύλη ROC μοντέλου Random Forest 
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Σύμφωνα με τον πίνακα σύγχυσης για το μοντέλο (Εικόνα 4.7), από τις 4169 παρατη-

ρήσεις-πελάτες του συνολικού ελέγχου προβλέψαμε ότι: 

 2085 πελάτες δεν θα αγόραζαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, από τους οποίους οι 

1934 όντως δεν αγόρασαν, ενώ οι υπόλοιποι 151 προχώρησαν σε αγορά. 

 2084 πελάτες θα αγόραζαν από την ιστοσελίδα του καταστήματος, για τους οποίους 

η πρόβλεψη σωστή για τα 1958 άτομα και λανθασμένη για τα υπόλοιπα 126. 

  

Εικόνα 4.7: Confusion Matrix μοντέλου Random Forest 

Με Feature Importance 

Πραγματοποιήσαμε 2 μεθόδους  feature importance: 1) την default μέθοδο από την ο-

ποία αντλούμε την σημαντικότητα του Random Forest αφού το δημιουργήσουμε και το 

κάνουμε compile (model.feature_importances_) και 2) με την permutation importance 

από την επέκταση inspection της βιβλιοθήκης sklearn. Από τις 2 αυτές μεθόδους καλύ-

τερη αναδείχθηκε η 2η με ελάχιστα βελτιωμένη απόδοση. Συγκεκριμένα έχουμε στους 

παρακάτω πίνακες και εικόνες τα αποτελέσματα των μεθόδων αξιολόγησης. 
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Εικόνα 4.8: Αποτελέσματα του Permutation Importance της Random Forest 

Έτσι, προέκυψαν οι καλύτερες μεταβλητές ότι ήταν οι εξής: Administrative, Adminis-

trative_Duration, Informational, ProductRelated, ProductRelated_Duration, Bounc-

eRates, ExitRates, PageValues, OperatingSystems, Region, TrafficType, Dec, May και 

Nov. 

Πίνακας 4.14: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου RF (Permutation_Importance) 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.94 0.92 0.93 2085 

1 0.92 0.94 0.93 2084 

Accuracy   0.93 4169 

Macro avg 0.93 0.93 0.93 4169 

Weighted avg 0.93 0.93 0.93 4169 
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Πίνακας 4.15: Accuracy vs ROC accuracy score μοντέλου RF  

(Permutation_Importance) 

Accuracy score ROC accuracy score 

92.6841 % 92.6843 % 

 

  

Εικόνα 4.9: Confusion Matrix μοντέλου Random Forest (με PI) 

Συγκριτικά Αποτελέσματα Random Forest 

Πίνακας 4.16: Σύγκριση όλων των μοντέλων Random Forest 

 Initial Optimal Model.Imp. Perm.Imp 

Accuracy 93.32 % 93.36 % 92.64 % 92.68 % 

ROC accuracy 93.32 % 93.36 % 92.64 % 92.68 % 
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4.4. XGBoost 

Μετά από δοκιμές και αξιολόγηση του αρχικού μοντέλου με cross validation και έπειτα 

από hypertuning of parameters βρήκαμε ότι αυτές είναι: learning rate:0.1, 

n_estimators:1000. Τα αποτελέσματα των μεθόδων αξιολόγησης παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες και εικόνες. 

Πίνακας 4.17: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου XGBoost 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.94 0.94 0.94 2085 

1 0.94 0.94 0.94 2084 

Accuracy   0.94 4169 

Macro avg 0.94 0.94 0.94 4169 

Weighted avg 0.94 0.94 0.94 4169 

 

 

Πίνακας 4.18: Accuracy vs ROC accuracy score μοντέλου XGBoost 

Accuracy score ROC accuracy score 

93.71552 % 93.71556 % 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα σύγχυσης για το μοντέλο (Εικόνα 4.11), από τις 4169 παρατη-

ρήσεις-πελάτες του συνολικού ελέγχου προβλέψαμε ότι: 

 2085 πελάτες δεν θα αγόραζαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, από τους οποίους οι 

1950 όντως δεν αγόρασαν, ενώ οι υπόλοιποι 135 προχώρησαν σε αγορά. 

 2084 πελάτες θα αγόραζαν από την ιστοσελίδα του καταστήματος, για τους οποίους 

η πρόβλεψη σωστή για τα 1957 άτομα και λανθασμένη για τα υπόλοιπα 127. 
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Εικόνα 4.10: Καμπύλη ROC μοντέλου XGBoost 

 

Εικόνα 4.11: Confusion Matrix μοντέλου XGBoost 
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Με Feature Importance 

Για την δημιουργία, εκπαίδευση μοντέλων με βάση την αξιολόγηση των χαρακτηριστι-

κών του αρχικού dataset χρησιμοποιήσαμε  την εντολή plot_importance της βιβλιοθή-

κης της XGboost δημιουργώντας 5 γραφήματα ανάλογα με την διαφορετική μετρική 

σημαντικότητας (gain, total gain, cover, total cover, weight). Τα αποτελέσματα από όλα 

τα καινούρια μοντέλα έδειξαν ότι ο πιο αποδοτικός τύπος importance είναι ο total gain 

(συνολικό κέρδος), γεγονός που διαφαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.19). 

Πίνακας 4.19: Συγκριτικά αποτελέσματα της plot_importance του XGBoost 

 Gain T.Gain Cover T.Cover Weight 

Accuracy 90.55 % 91.15 % 90.14 % 91.00 % 91.00 % 

ROCacc 90.55 %  91.15 % 90.14 % 91.00 % 91.00 % 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του XGBoost μετά τη χρήση του importance Total Gain: 

 

Εικόνα 4.12: Αποτελέσματα του Feature Importance (Total Gain) του XGBoost 
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Πίνακας 4.20: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μοντέλου XGBoost (total_gain) 

 Precision Recall F1 score Support 

0 0.91 0.91 0.91 2085 

1 0.91 0.91 0.91 2084 

Accuracy   0.91 4169 

Macro avg 0.91 0.91 0.91 4169 

Weighted avg 0.91 0.91 0.91 4169 

 

Πίνακας 4.21: Accuracy vs ROC accuracy score μοντέλου XGBoost (total_gain) 

Accuracy score ROC accuracy score 

91.148956 % 91.148950 % 

 

Εικόνα 4.13: Confusion Matrix μοντέλου XGboost 

Συγκριτικά Αποτελέσματα XGBoost 

Πίνακας 4.22: Σύγκριση όλων των μοντέλων XGBoost 

 Initial Optimal Gain T.Gain Cover T.Cover Weight 

Accuracy 91.10 %  93.72 % 90.55 % 91.15 % 90.14 % 91.00 % 91.00 % 

ROC ac-

curacy 

91.10 % 93.72 % 90.55 %  91.15 % 90.14 % 91.00 % 91.00 % 
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4.5. Συμπεράσματα 

Από όλες τις διεργασίες και μεθόδους Μηχανικής Μάθησης που χρησιμοποιήσαμε στην 

παρούσα Διπλωματική Εργασία εξαγάγαμε τα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά, άρα και τα σημαντικότερα στον 

ρόλο του να επηρεάζουν την ηλεκτρονικά αγορά από το συγκεκριμένο κατά-

στημα είναι οι εξής: PageValues, Administrative_Duration, ProductRelat-

ed_Duration, Informational_Duration, TrafficType και Region. Από τους μήνες 

αυτοί που έπαιζαν τον μεγαλύτερο ρόλο είναι ο Δεκέμβριος, ο Μάρτιος, ο 

Μάιος και ο Νοέμβριος. Οι λιγότερο σημαντικές μεταβλητές του συνόλου δε-

δομένων είναι οι: New_Visitor, Other, ReturningVisitor, Weekend και Aug. 

 

Εικόνα 4.14: Διάκριση των σημαντικότερων και μη μεταβλητών του dataset 

2. Αν πραγματοποιήσουμε «Feature Selection» τότε ο classifier που κατασκευά-

ζουμε στα διάφορα μοντέλα των τεσσάρων κατηγοριών παρουσιάζει μικρή 

μείωση στην ακρίβεια ταξινόμησης σε όλες τις περιπτώσεις της τάξης του 1-

3%. Ο ιδανικότερος, όμως, αλγόριθμος που ταξινομεί καλύτερα σε δεδομένα 

μικρότερων διαστάσεων από το αρχικό σύνολο είναι ο Random Forest και μά-

λιστα με ακρίβεια 92.68%. Γεγονός που σημαίνει ότι η πιθανότητα να τοποθε-

τηθεί σωστά ένας (υποψήφιος) πελάτης, όσον αφορά την απόφαση πραγματο-

ποίησης διαδικτυακής αγοράς είναι (περίπου) 93%. 

3. Αν κρατήσουμε το σύνολο δεδομένων όπως έχει, αφού τελειώσουμε την προ-

επεξεργασία και δεν «διώξουμε» κάποια μεταβλητή, τότε ο ιδανικότερος classi-

fier είναι ο XGBoost, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να ταξινομούμε σωστά 938 

από τους 1000 υποψήφιους πελάτες (93.8% ακρίβεια). 
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4. H ιδανικότερη επιλογή για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος τα-

ξινόμησης είναι η χρήση των αλγορίθμων Random Forest και XGBoost Μηχα-

νικής Μάθησης, οι οποίοι πετυχαίνουν ταξινομήσεις σε πολύ υψηλά ποσοστά 

(πάντα άνω του 90%). Επομένως, τα δενδροειδή μοντέλα, ακόμα και χωρίς τη 

βέλτιστη εκπαίδευσή τους, απέδωσαν καλύτερα από τα γραμμικά της εργασίας. 

5.  Αξίζει να σημειωθεί πως η μέθοδος μείωσης των διαστάσεων με «feature selec-

tion» σε πολλά προβλήματα Μηχανικής Μάθησης χρησιμοποιείται ευρέως, για 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα των διάφορων μοντέλων (συχνά πετυχαίνοντας 

την), κάτι που δεν συμβαίνει στο δικό μας Project.  

 

Εικόνα 4.15: Σύγκριση Βέλτιστων Αποτελεσμάτων των μεθόδων ΜΜ 

Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποτελεσματικό-

τερο Retargeting και Email Marketing, στοχευμένες εκπτώσεις αλλά και προτάσεις α-

γορών μέσω Chatbots καθώς και σωστή πρόβλεψη αγορών-εσόδων ενός καταστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. import pandas as pd 

2. import numpy as np 

3. import scipy 

4. import sklearn 

5. import seaborn as sns 

6. import matplotlib.pyplot as plt 

7. plt.style.use('ggplot') 

8.  

9. url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-

databases/00468/online_shoppers_intention.csv" 

10. dataset = pd.read_csv(url) 

11.  

12.  

13. features = list(dataset.columns)[:] 

14. print("The features of the dataset are",features) 

15.  

16. dataset.head(10) 

17.  

18. dataset.describe().T 

19.  

20.  

21. for i in dataset.columns: 

22.     print('Feature:',i) 

23.     print('# of N/A:',dataset[i].isna().sum()) 

24.  

25. print("We have not missing values") 

26.  

27.  

28. import missingno as msno 

29. msno = msno.bar(dataset) 

30.  

31.  

32. for i in dataset.columns: 

33.     #print('####################') 

34.     print('Column Title',i) 

35.     print('# Unique Values:',len(dataset[i].unique())) 

36.     print('Unique Values:',dataset[i].unique()) 

37.     #print('####################') 

38.     print() 

39.  

40. dataset.info() 

41.  

42.  

43. dummies_df = pd.get_dummies(dataset['VisitorType']) 

44. dataset.drop('VisitorType', inplace = True, axis = 1) 

45. dataset['New_Visitor'] = dummies_df['New_Visitor'].astype(object) 
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46. dataset['Other'] = dummies_df['Other'].astype(object) 

47. da-

ta-

set['Returning_Visitor'] = dummies_df['Returning_Visitor'].astype(o

bject) 

48.  

49. df_month = pd.get_dummies(dataset['Month']).astype(object)  

50. dataset.drop('Month', inplace = True, axis = 1) 

51. df_with_dummies = pd.concat([dataset, df_month], axis = 1, sort = F

alse) 

52.  

53.  

54. df_with_dummies['Class'] = dataset['Revenue'].astype(int) 

55. df_with_dummies.drop('Revenue', axis = 1, inplace = True) 

56. df_with_dummies['Weekend'] = dataset['Weekend'].astype(int) 

57. df_with_dummies['Region'].astype(object) 

58. df_with_dummies['OperatingSystems'].astype(object) 

59. df_with_dummies['Browser'].astype(object) 

60. df_cleaned = df_with_dummies.copy() 

61.  

62. df_cleaned.head(10) 

63.  

64. df_cleaned['OperatingSystems'] = df_cleaned['OperatingSystems'].ast

ype(object) 

65. df_cleaned['Browser'] = df_cleaned['Browser'].astype(object) 

66. df_cleaned['Region'] = df_cleaned['Region'].astype(object) 

67. df_cleaned['Weekend'] = df_cleaned['Weekend'].astype(object) 

68. df_cleaned['TrafficType'] = df_cleaned['TrafficType'].astype(object

) 

69. df_cleaned['Administrative'] = df_cleaned['Administrative'].astype(

object) 

70. df_cleaned['Informational'] = df_cleaned['Informational'].astype(ob

ject) 

71. df_cleaned['ProductRelated'] = df_cleaned['ProductRelated'].astype(

object) 

72.  

73.  

74. features = list(df_cleaned.columns)[:] 

75. print("The features of the dataset are",features) 

76.  

77.  

78. df_cleaned.info() 

79.  

80.  

81. df_cleaned.describe().T 

82.  

83.  

84. hist = df_cleaned.hist(figsize = (20,20)) 

85.  
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86.  

87. color_wheel = {1: "#0392cf",  

88.                2: "#7bc043"} 

89. colors = df_cleaned["Class"].map(lambda x: color_wheel.get(x + 1)) 

90. print(df_cleaned.Class.value_counts()) 

91. p = df_cleaned.Class.value_counts().plot(kind="bar") 

92. print("1908 from about 12330 costumers buyed from website") 

93.  

94. df_cleaned 

95.  

96.  

97. X = df_cleaned.iloc[:, :28] 

98. y = df_cleaned.iloc[:, 28:29] 

99. X 

100.  

101.  

102. from sklearn.preprocessing import RobustScaler  

103. X_copy = X.iloc[:, :28] 

104. rc = RobustScaler() 

105. X_rc=rc.fit_transform(X_copy) 

106. X_rc=pd.DataFrame(X_rc,columns=X_copy.columns) 

107.  

108. X 

109.  

110.  

111. fi-

nal_df = pd.concat([X, df_cleaned["Class"]], axis=1, sort=False) 

112. final_df 

113.  

114.  

115. Heatmap (representation of information -

 Correlation Coefficient) 

116. """ 

117.  

118. plt.figure(figsize=(20,20))  

119. heatmap = sns.heatmap(final_df.corr(), annot=True ,cmap ='RdY

lGn') 

120.  

121.  

122. from imblearn.over_sampling import SMOTE 

123. from imblearn.over_sampling import SMOTENC 

124. smote_nc = SMOTENC(categorical_features=[0,2,4,10,11,12,13,14

,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27]) 

125. X_resampled, y_resampled = smote_nc.fit_resample(X, y) 

126.  

127. X_resampled = pd.DataFrame(X_resampled) 

128. y_resampled = pd.DataFrame(y_resampled) 

129.  

130. X_resampled 
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131.  

132. X_resampled.info() 

133.  

134. y_resampled 

135.  

136.  

137. df_smote = pd.concat([X_resampled, y_resampled], axis=1, sort

=False) 

138.  

139. df_smote.columns = ['Administrative', 'Administrative_Duratio

n', 'Informational', 

140.        'Information-

al_Duration', 'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 

141.        'BounceRates', 'ExitRates', 'PageValues', 'SpecialDay'

, 

142.        'OperatingSys-

tems', 'Browser', 'Region', 'TrafficType', 'Weekend', 

143.        'New_Visitor', 'Other', 'ReturningVisitor', 'Aug', 'De

c', 'Feb', 'Jul', 'June', 'Mar', 

144.        'May', 'Nov', 'Oct', 'Sep', 'Class'] 

145.  

146.  

147. df_smote.tail(50) 

148.  

149. df_smote.info() 

150.  

151.  

152. for i in df_smote.columns: 

153.     #print('####################') 

154.     print('Column Title',i) 

155.     print('# Unique Values:',len(df_smote[i].unique())) 

156.     print('Unique Values:',df_smote[i].unique()) 

157.     #print('####################') 

158.     print() 

159.  

160. df_smote['Administrative'] = df_smote['Administrative'].astyp

e(float) 

161. df_smote['Administrative_Duration'] = df_smote['Administrativ

e_Duration'].astype(float) 

162. df_smote['Informational'] = df_smote['Informational'].astype(

float) 

163. df_smote['Informational_Duration'] = df_smote['Informational_

Duration'].astype(float) 

164. df_smote['ProductRelated'] = df_smote['ProductRelated'].astyp

e(float) 

165. df_smote['ProductRelated_Duration'] = df_smote['ProductRelate

d_Duration'].astype(float) 

166. df_smote['BounceRates'] = df_smote['BounceRates'].astype(floa

t) 
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167. df_smote['ExitRates'] = df_smote['ExitRates'].astype(float) 

168. df_smote['PageValues'] = df_smote['PageValues'].astype(float) 

169. df_smote['SpecialDay'] = df_smote['SpecialDay'].astype(float) 

170. df_smote['Weekend'] = df_smote['Weekend'].astype(int) 

171.  

172. from sklearn.preprocessing import LabelEncoder 

173. label_encoder = LabelEncoder() 

174.  

175. df_smote['OperatingSystems'] = label_encoder.fit_transform(df

_smote['OperatingSystems']) 

176. df_smote['Browser'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['B

rowser']) 

177. df_smote['Region'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Re

gion']) 

178. df_smote['TrafficType'] = label_encoder.fit_transform(df_smot

e['TrafficType']) 

179. df_smote['New_Visitor'] = label_encoder.fit_transform(df_smot

e['New_Visitor']) 

180. df_smote['Other'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Oth

er']) 

181. df_smote['ReturningVisitor'] = label_encoder.fit_transform(df

_smote['ReturningVisitor']) 

182. df_smote['Aug'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Aug']

) 

183. df_smote['Dec'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Dec']

) 

184. df_smote['Feb'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Feb']

) 

185. df_smote['Jul'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Jul']

) 

186. df_smote['June'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['June

']) 

187. df_smote['Mar'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Mar']

) 

188. df_smote['May'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['May']

) 

189. df_smote['Nov'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Nov']

) 

190. df_smote['Oct'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Oct']

) 

191. df_smote['Sep'] = label_encoder.fit_transform(df_smote['Sep']

) 

192. df_smote['Administrative'] = label_encoder.fit_transform(df_s

mote['Administrative']) 

193. df_smote['Informational'] = label_encoder.fit_transform(df_sm

ote['Informational']) 

194. df_smote['ProductRelated'] = label_encoder.fit_transform(df_s

mote['ProductRelated']) 

195.  
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196.  

197. df_smote.info() 

198.  

199. df_smote 

200.  

201.  

202. X = df_smote.iloc[:,:28] 

203. y = df_smote.iloc[:,28:29] 

204.  

205. X 

206.  

207. y 

208.  

209.  

210. hist = df_smote.hist(figsize = (20,20)) 

211.  

212. color_wheel = {1: "#0392cf",  

213.                2: "#7bc043"} 

214. col-

ors = df_smote["Class"].map(lambda x: color_wheel.get(x + 1)) 

215. print(df_smote.Class.value_counts()) 

216. p = df_smote.Class.value_counts().plot(kind="bar") 

217. print("10422 from about 20844 costumers buyed from website") 

218.  

219. pair_plot = sns.pairplot(df_smote, hue = 'Class') 

220.  

221.  

222. plt.figure(figsize=(30,30))  

223. heatmap = sns.heatmap(df_smote.corr(), annot=True ,cmap ='RdY

lGn') 

224.  

225.  

226. from sklearn.decomposition import PCA 

227. from mlxtend.plotting import plot_decision_regions 

228. from sklearn.svm import SVC 

229. from sklearn.model_selection import train_test_split 

230. from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

231. from sklearn import metrics 

232. from sklearn.metrics import confusion_matrix 

233.  

234. clf_ = SVC(C=100,gamma=0.0001) 

235. pca_ = PCA(n_components = 2) 

236. X_train_ = pca_.fit_transform(X) 

237. clf_.fit(X_train_,y.astype(int).values) 

238. #plot_decision_regions(X_train_, y.astype(int).values, clf=cl

f_, legend=2) 

239.  

240. X_train_1, X_test_1, Y_train_1, Y_test_1 = train_test_split(X

, y, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y) 
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241.  

242.  

243. test_scores = [] 

244. train_scores = [] 

245.  

246. for i in range(1,20): 

247.  

248.     knn = KNeighborsClassifier(i) 

249.     knn.fit(X_train_1,Y_train_1) 

250.      

251.     train_scores.append(knn.score(X_train_1,Y_train_1)) 

252.     test_scores.append(knn.score(X_test_1,Y_test_1)) 

253.  

254.  

255. max_test_score = max(test_scores) 

256. test_scores_ind = [i for i, v in enumerate(test_scores) if v 

== max_test_score] 

257. print('Max test score {} % and k = {}'.format(max_test_score*

100,list(map(lambda x: x+1, test_scores_ind)))) 

258.  

259.  

260. plt.figure(figsize=(12,5)) 

261. p = sns.lineplot(range(1,20),train_scores,marker='*',label='T

rain Score') 

262. p = sns.lineplot(range(1,20),test_scores,marker='o',label='Te

st Score') 

263.  

264.  

265. knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 3) 

266.  

267.  

268.  

269. knn.fit(X_train_1, Y_train_1) 

270.  

271. y_pred_1_a = knn.predict(X_test_1) 

272.  

273.  

274. print("Accuracy:",metrics.accuracy_score(Y_test_1, y_pred_1_a

)) 

275.  

276.  

277. cm_a = confusion_matrix(Y_test_1, y_pred_1_a)  

278. print(cm_a)  

279. plt.figure(figsize=(7,5))  

280. plt.title('Confusion Matrix KNN')  

281. sns.heatmap(cm_a,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True, 

annot_kws={"size": 24}) 

282.  

283.  
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284. from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve 

285. roc_auc_1_a = roc_auc_score(Y_test_1, y_pred_1_a) 

286. print(roc_auc_1_a) 

287.  

288. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_1, y_pred_1_a)  

289. plt.figure(figsize=(14,10))  

290. plt.title('KNN Classifier ROC Curve',)  

291. plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_1_a)  

292. plt.plot([0,1],ls='--')  

293. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

294. plt.plot([1,1],c='.5')  

295. plt.xlabel('False Positive Rate')  

296. plt.ylabel('True Positive Rate') 

297. plt.legend(loc="lower right")  

298. plt.show() 

299.  

300.  

301.  

302. from sklearn.metrics import classification_report 

303. print(classification_report(Y_test_1, y_pred_1_a)) 

304.  

305.  

306. knn_b = KNeighborsClassifier(metric = 'manhattan', n_neighbor

s = 5) 

307. knn_b.fit(X_train_1, Y_train_1) 

308. y_pred_1_b = knn_b.predict(X_test_1) 

309. knn_b.score(X_test_1,Y_test_1) 

310.  

311.  

312. print(knn_b.score(X_test_1,Y_test_1)) 

313. print(roc_auc_score(Y_test_1, y_pred_1_b)) 

314.  

315.  

316.  

317.  

318. cm_b = confusion_matrix(Y_test_1, y_pred_1_b)  

319. print(cm_b)  

320. plt.figure(figsize=(7,5))  

321. plt.title('Confusion Matrix KNN (Manhattan)')  

322. sns.heatmap(cm_b,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True, 

annot_kws={"size": 24}) 

323.  

324.  

325. from sklearn.metrics import classification_report 

326. print(classification_report(Y_test_1, y_pred_1_b)) 

327.  

328.  

329.  
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330. knn_c = KNeighborsClassifier(metric = 'minkowski', n_neighbor

s = 5) 

331. knn_c.fit(X_train_1, Y_train_1) 

332. y_pred_1_c = knn_c.predict(X_test_1) 

333.  

334. print(knn_c.score(X_test_1,Y_test_1)) 

335.  

336. print(roc_auc_score(Y_test_1, y_pred_1_c)) 

337.  

338.  

339. cm_c = confusion_matrix(Y_test_1, y_pred_1_c)  

340. print(cm_c)  

341. plt.figure(figsize=(7,5))  

342. plt.title('Confusion Matrix KNN (Minkowski)')  

343. sns.heatmap(cm_c,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True, 

annot_kws={"size": 24}) 

344.  

345.  

346. from sklearn.metrics import classification_report 

347. print(classification_report(Y_test_1, y_pred_1_c)) 

348.  

349.  

350.  

351. knn_d = KNeighborsClassifier(metric = 'chebyshev', n_neighbor

s = 5) 

352. knn_d.fit(X_train_1, Y_train_1) 

353. y_pred_1_d = knn_d.predict(X_test_1) 

354.  

355. print(knn_d.score(X_test_1,Y_test_1)) 

356.  

357. print(roc_auc_score(Y_test_1, y_pred_1_d)) 

358.  

359.  

360. cm_d = confusion_matrix(Y_test_1, y_pred_1_d)  

361. print(cm_d)  

362. plt.figure(figsize=(7,5))  

363. plt.title('Confusion Matrix KNN (Chebyshev)')  

364. sns.heatmap(cm_d,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True, 

annot_kws={"size": 24}) 

365.  

366.  

367. from sklearn.metrics import classification_report 

368. print(classification_report(Y_test_1, y_pred_1_d)) 

369. # 82% F1 score 

370.  

371. from sklearn.model_selection import cross_val_score 

372.  

373. knn_cv = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)  # train model w

ith cv of 5  



81 

 

374. cv_scores = cross_val_score(knn_cv, X, y, cv=5)  # print each

 cv score (accuracy) and average them 

375. print(cv_scores) 

376. print('cv_scores mean:{}'.format(np.mean(cv_scores))) 

377.  

378.  

379. from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold 

380. from sklearn.model_selection import GridSearchCV # hypertunin

g with GridsearchCV 

381.  

382. model = KNeighborsClassifier() 

383. n_neighbors = range(3, 23, 2) 

384. weights = ['uniform', 'distance'] 

385. metric = ['euclidean', 'manhattan', 'minkowski','chebyshev'] 

386.  

387.  

388. grid = dict(n_neighbors=n_neighbors,weights=weights,metric=me

tric) 

389. cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=5, n_repeats=4, random_

state=1) 

390. grid_search = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=grid, 

n_jobs=-1, cv=cv, scoring='accuracy',error_score=0) 

391. grid_result = grid_search.fit(X, y) 

392.  

393. print("Best: %f using %s" % (grid_result.best_score_, grid_re

sult.best_params_)) 

394.  

395.  

396. knn_e = KNeighborsClassifier(metric = 'manhattan', n_neighbor

s = 3, weights='distance') 

397. knn_e.fit(X_train_1, Y_train_1) 

398. y_pred_1_e = knn_e.predict(X_test_1) 

399. knn_e.score(X_test_1,Y_test_1) 

400. confusion_matrix_1_e = confusion_matrix(Y_test_1,y_pred_1_e) 

401. print(confusion_matrix_1_e) 

402.  

403.  

404. from sklearn.metrics import roc_auc_score 

405. print(knn_e.score(X_test_1,Y_test_1)) 

406. print(roc_auc_score(Y_test_1, y_pred_1_e)) 

407.  

408.  

409. cm_e = confusion_matrix(Y_test_1, y_pred_1_e)  

410. print(cm_e)  

411. plt.figure(figsize=(7,5))  

412. plt.title('Confusion Matrix KNN (Chebyshev)')  

413. sns.heatmap(cm_e,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True, 

annot_kws={"size": 24}) 

414.  
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415.  

416.  

417. from sklearn.metrics import classification_report 

418. print(classification_report(Y_test_1, y_pred_1_e)) 

419.  

420.  

421. from sklearn.inspection import permutation_importance 

422.  

423. model = KNeighborsClassifier() 

424.  

425. model.fit(X, y) 

426.  

427. re-

sults = permutation_importance(model, X, y, scoring='accuracy') 

428.  

429. importance = results.importances_mean 

430.  

431. for i,v in enumerate(importance): 

432.  print('Feature: %0d, Score: %.5f' % (i,v)) 

433.  

434. plt.bar([x for x in range(len(importance))], importance) 

435. plt.show() 

436.  

437. df_smote.columns 

438.  

439. df_feat_knn = df_smote[['Administrative_Duration', 'Informati

onal_Duration', 'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 'PageV

alues', 'Class']].copy() 

440.  

441. df_feat_knn 

442.  

443. X_knn  = df_feat_knn.iloc[:, :5] 

444.  

445. y_knn = df_feat_knn.iloc[:, 5:6] 

446.  

447. X_knn 

448.  

449.  

450. X_train_2, X_test_2, Y_train_2, Y_test_2 = train_test_split(X

_knn, y_knn, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y_knn) 

451.  

452.  

453. test_scores = [] 

454. train_scores = [] 

455.  

456. for i in range(1,20): 

457.  

458.     knn = KNeighborsClassifier(i) 

459.     knn.fit(X_train_2,Y_train_2) 
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460.      

461.     train_scores.append(knn.score(X_train_2,Y_train_2)) 

462.     test_scores.append(knn.score(X_test_2,Y_test_2)) 

463.  

464. max_test_score = max(test_scores) 

465. test_scores_ind = [i for i, v in enumerate(test_scores) if v 

== max_test_score] 

466. print('Max test score {} % and k = {}'.format(max_test_score*

100,list(map(lambda x: x+1, test_scores_ind)))) 

467.  

468.  

469. plt.figure(figsize=(12,5)) 

470. p = sns.lineplot(range(1,20),train_scores,marker='*',label='T

rain Score') 

471. p = sns.lineplot(range(1,20),test_scores,marker='o',label='Te

st Score') 

472.  

473.  

474. knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 3) 

475.  

476.  

477. knn.fit(X_train_2, Y_train_2) 

478.  

479.  

480. y_pred_2_a = knn.predict(X_test_2) 

481.  

482.  

483. print("Accuracy:",metrics.accuracy_score(Y_test_2, y_pred_2_a

)) 

484.  

485.  

486. cm_2_a = confusion_matrix(Y_test_2, y_pred_2_a)  

487. print(cm_2_a)  

488. plt.figure(figsize=(7,5))  

489. plt.title('Confusion Matrix KNN (Euclidean)')  

490. sns.heatmap(cm_2_a,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

491.  

492. roc_auc_2_a = roc_auc_score(Y_test_2, y_pred_2_a) 

493. print(roc_auc_2_a) 

494.  

495. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_2, y_pred_2_a)  

496. plt.figure(figsize=(14,10))  

497. plt.title('KNN Classifier ROC Curve',)  

498. plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_2_a)  

499. plt.plot([0,1],ls='--')  

500. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

501. plt.plot([1,1],c='.5')  
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502. plt.xlabel('False Positive Rate')  

503. plt.ylabel('True Positive Rate') 

504. plt.legend(loc="lower right")  

505. plt.show() 

506.  

507. from sklearn.metrics import classification_report 

508. print(classification_report(Y_test_2, y_pred_2_a)) 

509.  

510.  

511. knn_e = KNeighborsClassifier(metric = 'manhattan', n_neighbor

s = 3) 

512. knn_e.fit(X_train_2, Y_train_2) 

513. y_pred_2_b = knn_e.predict(X_test_2) 

514. knn_e.score(X_test_2,Y_test_2) 

515.  

516.  

517. print(knn_e.score(X_test_2,Y_test_2)) 

518. print(roc_auc_score(Y_test_2, y_pred_2_b)) 

519.  

520.  

521. cm_2_b = confusion_matrix(Y_test_2, y_pred_2_b)  

522. print(cm_2_b)  

523. plt.figure(figsize=(7,5))  

524. plt.title('Confusion Matrix KNN (Manhattan)')  

525. sns.heatmap(cm_2_b,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

526.  

527. from sklearn.metrics import classification_report 

528. print(classification_report(Y_test_2, y_pred_2_b)) 

529.  

530.  

531. knn_f = KNeighborsClassifier(metric = 'minkowski', n_neighbor

s = 3) 

532. knn_f.fit(X_train_2, Y_train_2) 

533. y_pred_2_c = knn_f.predict(X_test_2) 

534.  

535. print(knn_f.score(X_test_2,Y_test_2)) 

536.  

537. print(roc_auc_score(Y_test_2, y_pred_2_c)) 

538.  

539. cm_2_c = confusion_matrix(Y_test_2, y_pred_2_c)  

540. print(cm_2_c)  

541. plt.figure(figsize=(7,5))  

542. plt.title('Confusion Matrix KNN (Minkowski)')  

543. sns.heatmap(cm_2_c,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

544.  

545.  

546. from sklearn.metrics import classification_report 
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547. print(classification_report(Y_test_2, y_pred_2_c)) 

548.  

549.  

550.  

551. knn_k = KNeighborsClassifier(metric = 'chebyshev', n_neighbor

s = 3) 

552. knn_k.fit(X_train_2, Y_train_2) 

553. y_pred_2_k = knn_k.predict(X_test_2) 

554.  

555. print(knn_k.score(X_test_2,Y_test_2)) 

556.  

557. print(roc_auc_score(Y_test_2, y_pred_2_k)) 

558.  

559.  

560.  

561. cm_2_k = confusion_matrix(Y_test_2, y_pred_2_k)  

562. print(cm_2_k)  

563. plt.figure(figsize=(7,5))  

564. plt.title('Confusion Matrix KNN (Minkowski)')  

565. sns.heatmap(cm_2_k,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

566.  

567. from sklearn.metrics import classification_report 

568. print(classification_report(Y_test_2, y_pred_2_k)) 

569. # 84% F1 

570.  

571.  

572. from sklearn.model_selection import cross_val_score 

573.  

574. knn_cv_2 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)#train model wi

th cv of 5  

575. cv_scores_2 = cross_val_score(knn_cv_2, X_knn, y_knn, cv=5)#p

rint each cv score (accuracy) and average them 

576. print(cv_scores_2) 

577. print('cv_scores mean:{}'.format(np.mean(cv_scores_2))) 

578.  

579.  

580. from sklearn.linear_model import RidgeCV, LassoCV, Ridge, Las

so 

581.  

582. knn_lasso = LassoCV() 

583. knn_lasso.fit(X, y) 

584. print("Best alpha using built-

in LassoCV: %f" % knn_lasso.alpha_) 

585. print("Best score using built-

in LassoCV: %f" %knn_lasso.score(X,y)) 

586. coef = pd.Series(knn_lasso.coef_, index = X.columns) 

587.  
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588. print("Lasso picked " + str(sum(coef != 0)) + " variables and

 eliminated the other " +  str(sum(coef == 0)) + " variables") 

589.  

590. i_coef = coef.sort_values() 

591. plt.rcParams['figure.figsize'] = (8.0, 10.0) 

592. i_coef.plot(kind = "barh") 

593. plt.title("Feature importance using Lasso Model") 

594.  

595. df_feat_knn_2 = df_smote[['Administrative_Duration', 'Informa

tion-

al_Duration', 'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 'PageVal

ues', 'TrafficType' , 'Class']].copy() 

596.  

597. df_feat_knn_2 

598.  

599. X_knn_2 = df_feat_knn_2.iloc[:,:6] 

600. y_knn_2 = df_feat_knn_2.iloc[:,6:7] 

601.  

602. X_train_3, X_test_3, Y_train_3, Y_test_3 = train_test_split(X

_knn_2, y_knn_2, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y_k

nn_2) 

603.  

604. test_scores = [] 

605. train_scores = [] 

606.  

607. for i in range(1,20): 

608.  

609.     knn = KNeighborsClassifier(i) 

610.     knn.fit(X_train_3,Y_train_3) 

611.      

612.     train_scores.append(knn.score(X_train_3,Y_train_3)) 

613.     test_scores.append(knn.score(X_test_3,Y_test_3)) 

614.  

615. max_test_score = max(test_scores) 

616. test_scores_ind = [i for i, v in enumerate(test_scores) if v 

== max_test_score] 

617. print('Max test score {} % and k = {}'.format(max_test_score*

100,list(map(lambda x: x+1, test_scores_ind)))) 

618.  

619. plt.figure(figsize=(12,5)) 

620. p = sns.lineplot(range(1,20),train_scores,marker='*',label='T

rain Score') 

621. p = sns.lineplot(range(1,20),test_scores,marker='o',label='Te

st Score') 

622.  

623. knn_3_a = KNeighborsClassifier(metric = 'euclidean', n_neighb

ors = 3) 

624. knn_3_a.fit(X_train_3, Y_train_3) 

625. y_pred_3_a = knn_3_a.predict(X_test_3) 
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626.  

627. print(knn_3_a.score(X_test_3,Y_test_3)) 

628.  

629. print(roc_auc_score(Y_test_3, y_pred_3_a)) 

630.  

631. cm_3_a = confusion_matrix(Y_test_3, y_pred_3_a)  

632. print(cm_3_a)  

633. plt.figure(figsize=(7,5))  

634. plt.title('Confusion Matrix KNN (Euclidean)')  

635. sns.heatmap(cm_3_a,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

636.  

637. from sklearn.metrics import classification_report 

638. print(classification_report(Y_test_3, y_pred_3_a)) 

639.  

640.  

641. knn_3_b = KNeighborsClassifier(metric = 'manhattan', n_neighb

ors = 3) 

642. knn_3_b.fit(X_train_3, Y_train_3) 

643. y_pred_3_b = knn_3_b.predict(X_test_3) 

644.  

645. print(knn_3_b.score(X_test_3,Y_test_3)) 

646.  

647. print(roc_auc_score(Y_test_3, y_pred_3_b)) 

648.  

649. cm_3_b = confusion_matrix(Y_test_3, y_pred_3_b)  

650. print(cm_3_b)  

651. plt.figure(figsize=(7,5))  

652. plt.title('Confusion Matrix KNN (Manhattan)')  

653. sns.heatmap(cm_3_b,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

654.  

655. from sklearn.metrics import classification_report 

656. print(classification_report(Y_test_3, y_pred_3_b)) 

657.  

658.  

659. knn_3_c = KNeighborsClassifier(metric = 'minkowski', n_neighb

ors = 3) 

660. knn_3_c.fit(X_train_3, Y_train_3) 

661. y_pred_3_c = knn_3_c.predict(X_test_3) 

662.  

663. print(knn_3_c.score(X_test_3,Y_test_3)) 

664. print(roc_auc_score(Y_test_3, y_pred_3_c)) 

665.  

666. cm_3_c = confusion_matrix(Y_test_3, y_pred_3_c)  

667. print(cm_3_c)  

668. plt.figure(figsize=(7,5))  

669. plt.title('Confusion Matrix KNN (Minkowksi)')  
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670. sns.heatmap(cm_3_c,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

671.  

672.  

673. from sklearn.metrics import classification_report 

674. print(classification_report(Y_test_3, y_pred_3_c)) 

675.  

676.  

677. knn_3_d = KNeighborsClassifier(metric = 'chebyshev', n_neighb

ors = 3) 

678. knn_3_d.fit(X_train_3, Y_train_3) 

679. y_pred_3_d = knn_3_d.predict(X_test_3) 

680.  

681. print(knn_3_d.score(X_test_3,Y_test_3)) 

682.  

683. print(roc_auc_score(Y_test_3, y_pred_3_d)) 

684.  

685. cm_3_d = confusion_matrix(Y_test_3, y_pred_3_d)  

686. print(cm_3_d)  

687. plt.figure(figsize=(7,5))  

688. plt.title('Confusion Matrix KNN (Chebyshev)')  

689. sns.heatmap(cm_3_d,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

690.  

691. from sklearn.metrics import classification_report 

692. print(classification_report(Y_test_3, y_pred_3_d)) 

693.  

694.  

695. from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

696.  

697. X_train_4, X_test_4, Y_train_4, Y_test_4 = train_test_split(X

, y, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y) 

698.  

699. LogReg_clf = LogisticRegression() 

700. LogReg_clf.fit(X_train_4, Y_train_4) 

701.  

702. from sklearn.metrics import accuracy_score 

703. y_pred_4_a = LogReg_clf.predict(X_test_4) 

704. print('Accuracy score:',accuracy_score(Y_test_4,y_pred_4_a)) 

705.  

706. roc_auc_score_4_a = roc_auc_score(Y_test_4, y_pred_4_a) 

707. roc_auc_score_4_a 

708.  

709.  

710. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_4, y_pred_4_a)  

711. plt.figure(figsize=(10,6))  

712. plt.title('Logistic Regression Classifier ROC Curve',)  

713. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_score_4_a)  
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714. plt.plot([0,1],ls='--')  

715. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

716. plt.plot([1,1],c='.5')  

717. plt.xlabel('False Positive Rate')  

718. plt.ylabel('True Positive Rate') 

719. plt.legend(loc="lower right")  

720. plt.show() 

721.  

722. cm_4_a = confusion_matrix(Y_test_4, y_pred_4_a)  

723. print(cm_4_a)  

724. plt.figure(figsize=(7,5))  

725. plt.title('Confusion Matrix Logistic Regression')  

726. sns.heatmap(cm_4_a,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

727.  

728. print(classification_report(Y_test_4, y_pred_4_a)) 

729.  

730.  

731. from sklearn.model_selection import cross_val_score 

732. scores = cross_val_score(LogReg_clf, X, y, cv=5) 

733. print('Cross-Validation Accuracy Scores', scores) 

734.  

735. scores = pd.Series(scores) 

736. scores.min(), scores.mean(), scores.max() 

737.  

738.  

739. from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold 

740. from sklearn.model_selection import GridSearchCV # hypertunin

g with GridsearchCV 

741.  

742. model = LogisticRegression() 

743. solvers = ['newton-cg', 'lbfgs', 'liblinear'] 

744. penalty = ['l2'] 

745. c_values = [100, 10, 1.0, 0.1, 0.01] 

746.  

747. param_grid = dict(solver=solvers,penalty=penalty,C=c_values) 

748. cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_

state=1) 

749. grid_search = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=param_

grid, n_jobs=-1, cv=cv, scoring='accuracy',error_score=0) 

750. grid_result = grid_search.fit(X, y) 

751.  

752. print("Best: %f using %s" % (grid_result.best_score_, grid_re

sult.best_params_)) 

753. means = grid_result.cv_results_['mean_test_score'] 

754. stds = grid_result.cv_results_['std_test_score'] 

755. params = grid_result.cv_results_['params'] 

756. for mean, stdev, param in zip(means, stds, params): 

757.     print("%f (%f) with: %r" % (mean, stdev, param)) 
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758.  

759. LogReg_clf_2 = LogisticRegression(penalty='l2', solver='newto

n-cg',C=0.1) 

760. LogReg_clf_2.fit(X_train_4, Y_train_4) 

761.  

762. from sklearn.metrics import accuracy_score 

763. y_pred_4_b = LogReg_clf_2.predict(X_test_4) 

764. print('Accuracy score:',accuracy_score(Y_test_4,y_pred_4_b)) 

765.  

766.  

767. roc_auc_score_4_b = roc_auc_score(Y_test_4, y_pred_4_b) 

768. roc_auc_score_4_b 

769.  

770.  

771. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_4, y_pred_4_b)  

772. plt.figure(figsize=(10,6))  

773. plt.title('Logistic Regression Classifier ROC Curve',)  

774. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_score_4_b)  

775. plt.plot([0,1],ls='--')  

776. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

777. plt.plot([1,1],c='.5')  

778. plt.xlabel('False Positive Rate')  

779. plt.ylabel('True Positive Rate') 

780. plt.legend(loc="lower right")  

781. plt.show() 

782.  

783. cm_4_b = confusion_matrix(Y_test_4, y_pred_4_b)  

784. print(cm_4_b)  

785. plt.figure(figsize=(7,5))  

786. plt.title('Confusion Matrix Logistic Regression (Optimal)')  

787. sns.heatmap(cm_4_b,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

788.  

789. print(classification_report(Y_test_4, y_pred_4_b)) 

790.  

791.  

792. from sklearn.decomposition import PCA 

793.  

794. pca_shop = PCA(n_components=5) 

795.  

796. principal_Components_shop_int = pca_shop.fit_transform(X) 

797.  

798. princi-

pal_shop_df = pd.DataFrame(data = principal_Components_shop_int, 

799.                                    columns = ['principal comp

onent 1', 

800.                                               'principal comp

onent 2', 
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801.                                               'principal comp

onent 3', 

802.                                               'principal comp

onent 4', 

803.                                               'principal comp

onent 5']) 

804.  

805. principal_shop_df.tail() 

806.  

807. print('Explained variation per principal component: {}' 

808. .format(pca_shop.explained_variance_ratio_)) 

809.  

810. 9.89366534e-01 + 6.43579605e-03 + 3.92322081e-

03 + 1.52975313e-04 + 1.15211823e-04 

811.  

812. np.var(principal_shop_df) 

813.  

814. plt.figure() 

815. plt.plot(np.cumsum(pca_shop.explained_variance_ratio_)) 

816. plt.xlabel('Number of Components') 

817. plt.ylabel('Variance (%)')  

818. plt.title('Explained Variance') 

819. plt.show() 

820.  

821. logreg_df = pd.concat([principal_shop_df,y],axis=1, ignore_in

dex=True) 

822. logreg_df 

823.  

824. logreg_df.columns = ['principal component 1', 'principal comp

onent 2', 'principal component 3','principal component 4', 'princip

al component 5', 'revenue'] 

825.  

826. logreg_df.info() 

827. logreg_df.head() 

828.  

829. X_pca = logreg_df.drop('revenue', axis=1).values 

830. y_pca = logreg_df['revenue'].values 

831.  

832.  

833. X_train_4, X_test_4, Y_train_4, Y_test_4 = train_test_split(X

_pca, y_pca, test_size = 0.2, random_state=42, stratify=y_pca) 

834.  

835.  

836. LogReg_clf = LogisticRegression() 

837. LogReg_clf.fit(X_train_4, Y_train_4) 

838.  

839.  

840. y_pred_4_c = LogReg_clf.predict(X_test_4) 

841. print('Accuracy score:',accuracy_score(Y_test_4,y_pred_4_c)) 
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842.  

843. roc_auc_score_4_c = roc_auc_score(Y_test_4, y_pred_4_c) 

844. roc_auc_score_4_c 

845.  

846. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_4, y_pred_4_c)  

847. plt.figure(figsize=(10,6))  

848. plt.title('Logistic Regression with PCA Classifier ROC Curve'

,)  

849. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_score_4_c)  

850. plt.plot([0,1],ls='--')  

851. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

852. plt.plot([1,1],c='.5')  

853. plt.xlabel('False Positive Rate')  

854. plt.ylabel('True Positive Rate') 

855. plt.legend(loc="lower right")  

856. plt.show() 

857.  

858.  

859. cm_4_c = confusion_matrix(Y_test_4, y_pred_4_c)  

860. print(cm_4_c)  

861. plt.figure(figsize=(7,5))  

862. plt.title('Confusion Matrix Logistic Regression with PCA')  

863. sns.heatmap(cm_4_c,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=False

, annot_kws={"size": 24}) 

864.  

865. print(classification_report(Y_test_4, y_pred_4_c)) 

866.  

867. from sklearn.linear_model import LassoCV 

868.  

869. log_lasso = LassoCV() 

870. log_lasso.fit(X, y) 

871. print("Best alpha using built-

in LassoCV: %f" % log_lasso.alpha_) 

872. print("Best score using built-

in LassoCV: %f" %log_lasso.score(X,y)) 

873. coef = pd.Series(log_lasso.coef_, index = X.columns) 

874.  

875. print("Lasso picked " + str(sum(coef != 0)) + " variables and

 eliminated the other " +  str(sum(coef == 0)) + " variables") 

876.  

877. i_coef = coef.sort_values() 

878. plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 10) 

879. i_coef.plot(kind = "barh") 

880. plt.title("Feature importance using Lasso Model") 

881.  

882. df_log_lasso = df_smote[['Administrative_Duration', 'Informat

ional_Duration', 'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 'Page

Values', 'TrafficType' , 'Class']].copy() 
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883.  

884. X_log = df_log_lasso.iloc[:,:6] 

885. y_log = df_log_lasso.iloc[:,6:7] 

886.  

887.  

888. from sklearn.model_selection import train_test_split 

889. X_train_5, X_test_5, Y_train_5, Y_test_5 = train_test_split(X

_log, y_log, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y_log) 

890.  

891. from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

892. from sklearn.metrics import roc_auc_score, confusion_matrix 

893. LogReg_clf_3 = LogisticRegression() 

894. LogReg_clf_3.fit(X_train_5, Y_train_5) 

895. y_pred_4_d = LogReg_clf_3.predict(X_test_5) 

896.  

897. print(LogReg_clf_3.score(X_test_5,Y_test_5)) 

898.  

899. print(roc_auc_score(Y_test_5, y_pred_4_d)) 

900.  

901.  

902. cm_4_d = confusion_matrix(Y_test_5, y_pred_4_d)  

903. print(cm_4_d)  

904. plt.figure(figsize=(7,5))  

905. plt.title('Logistic Regression with LASSO')  

906. sns.heatmap(cm_4_d,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

907.  

908. from sklearn.metrics import classification_report 

909. print(classification_report(Y_test_5, y_pred_4_d)) 

910.  

911.  

912. from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

913. from sklearn import metrics 

914. from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_re

port, roc_auc_score, roc_curve, confusion_matrix, classification_re

port 

915. from sklearn.model_selection import train_test_split 

916.  

917. X_train_6 , X_test_6 , Y_train_6, Y_test_6 = train_test_split

(X, y, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y) 

918.  

919. X 

920.  

921. Random_Forest = RandomForestClassifier(random_state=42) 

922. Random_Forest.fit(X_train_6, Y_train_6) 

923. y_pred_5_a = Random_Forest.predict(X_test_6) 

924.  

925.  

926. print(accuracy_score(Y_test_6, y_pred_5_a)) 
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927.  

928. roc_auc_5_a = roc_auc_score(Y_test_6, y_pred_5_a)  

929. print(roc_auc_5_a) 

930.  

931. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_6, y_pred_5_a)  

932. plt.figure(figsize=(10,6))  

933. plt.title('Random Forest Classifier ROC Curve',)  

934. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_5_a)  

935. plt.plot([0,1],ls='--')  

936. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

937. plt.plot([1,1],c='.5')  

938. plt.xlabel('False Positive Rate')  

939. plt.ylabel('True Positive Rate') 

940. plt.legend(loc="lower right")  

941. plt.show() 

942.  

943. cm_5_a = confusion_matrix(Y_test_6, y_pred_5_a)  

944. print(cm_5_a)  

945. plt.figure(figsize=(7,5))  

946. plt.title('Confusion Matrix Random Forest')  

947. sns.heatmap(cm_5_a,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=True,

 annot_kws={"size": 24}) 

948.  

949. print(classification_report(Y_test_6, y_pred_5_a)) 

950.  

951.  

952. from sklearn.model_selection import cross_val_score 

953.  

954. random-

forest_cv = RandomForestClassifier()#train model with cv of 5  

955. cv_scores = cross_val_score(randomforest_cv, X, y, cv=5)#prin

t each cv score (accuracy) and average them 

956. print(cv_scores) 

957. print('cv_scores mean:{}'.format(np.mean(cv_scores))) 

958.  

959. from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold 

960. from sklearn.model_selection import GridSearchCV 

961. from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

962.  

963. model = RandomForestClassifier() 

964.  

965. n_estimators = [100, 1000, 5000, 10000] 

966.  

967. max_features = ['auto', 'sqrt'] 

968.  

969. param_grid = dict(n_estimators=n_estimators,max_features=max_

features) 
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970. cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=5, n_repeats=4, random_

state=1) 

971. grid_search = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=param_

grid, n_jobs=-1, cv=cv, scoring='accuracy', error_score=0) 

972. grid_result = grid_search.fit(X, y) 

973.  

974. print("Best: %f using %s" % (grid_result.best_score_, grid_re

sult.best_params_)) 

975. means = grid_result.cv_results_['mean_test_score'] 

976. stds = grid_result.cv_results_['std_test_score'] 

977. params = grid_result.cv_results_['params'] 

978. for mean, stdev, param in zip(means, stds, params): 

979.     print("%f (%f) with: %r" % (mean, stdev, param)) 

980.  

981. random-

for-

est_best = RandomForestClassifier(max_features='auto',n_estimators=

1000) 

982.  

983. randomforest_best.fit(X_train_6, Y_train_6) 

984. y_pred_5_b = randomforest_best.predict(X_test_6) 

985.  

986. print(accuracy_score(Y_test_6, y_pred_5_b)) 

987.  

988. roc_auc_5_b = roc_auc_score(Y_test_6, y_pred_5_b)  

989. print(roc_auc_5_b) 

990.  

991.  

992. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_6, y_pred_5_b)  

993. plt.figure(figsize=(10,6))  

994. plt.title('Random Forest Classifier ROC Curve',)  

995. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_5_b)  

996. plt.plot([0,1],ls='--')  

997. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

998. plt.plot([1,1],c='.5')  

999. plt.xlabel('False Positive Rate')  

1000. plt.ylabel('True Positive Rate') 

1001. plt.legend(loc="lower right")  

1002. plt.show() 

1003.  

1004. cm_5_b = confusion_matrix(Y_test_6, y_pred_5_b)  

1005. print(cm_5_b)  

1006. plt.figure(figsize=(7,5))  

1007. plt.title('Confusion Matrix RandomForest')  

1008. sns.heatmap(cm_5_b,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=True,

 annot_kws={"size": 24}) 

1009.  

1010. print(classification_report(Y_test_6, y_pred_5_b)) 
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1011.  

1012.  

1013. model = RandomForestClassifier() 

1014. model.fit(X, y) 

1015.  

1016. print(model.feature_importances_) 

1017.  

1018. plt.bar(range(len(model.feature_importances_)), model.feature

_importances_) 

1019. plt.show() 

1020.  

1021.  

1022. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1023. plt.bar(range(len(model.feature_importances_)), model.feature

_importances_) 

1024. plt.show() 

1025.  

1026. df_feat_rf = df_smote[['Administrative', 'Administrative_Dura

tion', 

1027.        'Information-

al_Duration', 'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 

1028.        'BounceRates', 'ExitRates', 'PageValues', 

1029.        'OperatingSys-

tems', 'Browser', 'Region','Dec', 'Mar', 'May', 'Class']].copy() 

1030.  

1031. X_rf = df_feat_rf.iloc[:,:14] 

1032. y_rf = df_feat_rf.iloc[:,14:15] 

1033.  

1034. X_rf 

1035.  

1036. X_train_6_b , X_test_6_b , Y_train_6_b, Y_test_6_b = train_te

st_split(X_rf, y_rf, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify =

 y_rf) 

1037.  

1038.  

1039. random_forest_2 = RandomForestClassifier() 

1040. random_forest_2.fit(X_train_6_b, Y_train_6_b) 

1041. y_pred_5_c = random_forest_2.predict(X_test_6_b) 

1042.  

1043. print(random_forest_2.score(X_test_6_b,Y_test_6_b)) 

1044.  

1045. print(roc_auc_score(Y_test_6_b, y_pred_5_c)) 

1046.  

1047.  

1048. cm_5_c = confusion_matrix(Y_test_6_b, y_pred_5_c)  

1049. print(cm_5_c)  

1050. plt.figure(figsize=(7,5))  

1051. plt.title('Random Forest Feature importance')  
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1052. sns.heatmap(cm_5_c,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

1053.  

1054. from sklearn.metrics import classification_report 

1055. print(classification_report(Y_test_6_b, y_pred_5_c)) 

1056.  

1057.  

1058. importances = model.feature_importances_ 

1059. indices = np.argsort(importances) 

1060.  

1061. plt.figure(10) 

1062. plt.title('Feature Importances') 

1063. plt.barh(range(len(indices)), importances[indices], color='b'

, align='center') 

1064. plt.xlabel('Relative Importance') 

1065.  

1066.  

1067. from sklearn.inspection import permutation_importance 

1068.  

1069. model_perm = RandomForestClassifier() 

1070.  

1071. model_perm.fit(X, y) 

1072.  

1073. re-

sults_perm = permutation_importance(model_perm, X, y, scoring='accu

racy') 

1074.  

1075. importance_perm = results_perm.importances_mean 

1076.  

1077. for i,v in enumerate(importance_perm): 

1078.  print('Feature: %0d, Score: %.5f' % (i,v)) 

1079.  

1080. plt.bar([x for x in range(len(importance_perm))], importance_

perm) 

1081. plt.show() 

1082.  

1083. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1084.  

1085. plt.bar([x for x in range(len(importance_perm))], importance_

perm) 

1086. plt.show() 

1087.  

1088. df_p_feat_rf = df_smote[['Administrative', 'Administrative_Du

ration', 'Informational','ProductRelated', 

1089.        'ProductRelated_Duration', 

1090.        'BounceRates', 'ExitRates', 'PageValues',  

1091.        'OperatingSys-

tems', 'Region', 'TrafficType', 'Dec' , 'May', 'Nov', 'Class']].cop

y() 
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1092.  

1093. X_p_rf = df_p_feat_rf.iloc[:,:14] 

1094. y_p_rf = df_p_feat_rf.iloc[:,14:15] 

1095.  

1096.  

1097. X_train_6_c, X_test_6_c , Y_train_6_c, Y_test_6_c = train_tes

t_split(X_p_rf, y_p_rf, test_size = 0.2, random_state = 42, stratif

y = y_p_rf) 

1098.  

1099.  

1100. random_forest_3 = RandomForestClassifier() 

1101. random_forest_3.fit(X_train_6_c, Y_train_6_c) 

1102. y_pred_5_d = random_forest_3.predict(X_test_6_c) 

1103.  

1104. print(random_forest_3.score(X_test_6_c,Y_test_6_c)) 

1105.  

1106. print(roc_auc_score(Y_test_6_c, y_pred_5_d)) 

1107.  

1108.  

1109.  

1110. cm_5_d = confusion_matrix(Y_test_6_c, y_pred_5_d)  

1111. print(cm_5_d)  

1112. plt.figure(figsize=(7,5))  

1113. plt.title('Random Forest Feature importances')  

1114. sns.heatmap(cm_5_d,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

1115.  

1116. from sklearn.metrics import classification_report 

1117. print(classification_report(Y_test_6_c, y_pred_5_d)) 

1118.  

1119.  

1120.  

1121.  

1122. from xgboost import XGBClassifier  

1123. from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,

 precision_score, recall_score, f1_score  

1124. from sklearn.metrics import roc_auc_score,roc_curve  

1125. from sklearn.model_selection import cross_val_score, GridSear

chCV, train_test_split, KFold  

1126. from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold  

1127. from sklearn.datasets import make_classification  

1128. from sklearn.feature_selection import SelectFromModel  

1129. from sklearn.model_selection import StratifiedKFold 

1130. import matplotlib.pyplot as plt 

1131. from xgboost import plot_importance 

1132.  

1133.  

1134. X_train_8 , X_test_8 , Y_train_8, Y_test_8 = train_test_split

(X, y, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y) 
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1135.  

1136.  

1137. xgb_1 = XGBClassifier() 

1138.  

1139. xgb_1.fit(X_train_8, Y_train_8) 

1140. y_pred_7_a = xgb_1.predict(X_test_8) 

1141.  

1142.  

1143.  

1144. print(accuracy_score(Y_test_8, y_pred_7_a)) 

1145.  

1146.  

1147. roc_auc_7_a = roc_auc_score(Y_test_8, y_pred_7_a)  

1148. print(roc_auc_7_a) 

1149.  

1150.  

1151. cm_7_a = confusion_matrix(Y_test_8, y_pred_7_a)  

1152. print(cm_7_a)  

1153. plt.figure(figsize=(7,5))  

1154. plt.title('Confusion Matrix XGBOOST (standard)')  

1155. sns.heatmap(cm_7_a,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=True,

 annot_kws={"size": 24}) 

1156.  

1157.  

1158. from sklearn.metrics import classification_report 

1159. print(classification_report(Y_test_8, y_pred_7_a)) 

1160.  

1161.  

1162. from sklearn import metrics 

1163.  

1164. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_8, y_pred_7_a)  

1165. plt.figure(figsize=(10,6))  

1166. plt.title('Random Forest Classifier ROC Curve',)  

1167. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_7_a)  

1168. plt.plot([0,1],ls='--')  

1169. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

1170. plt.plot([1,1],c='.5')  

1171. plt.xlabel('False Positive Rate')  

1172. plt.ylabel('True Positive Rate') 

1173. plt.legend(loc="lower right")  

1174. plt.show() 

1175.  

1176. from sklearn.model_selection import KFold 

1177. from sklearn.model_selection import cross_val_score 

1178.  

1179. model = XGBClassifier() 

1180. kfold = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10) 

1181. results = cross_val_score(model, X, y, cv = kfold) 



100 

 

1182. print("Accuracy: %.2f%% (%.2f%%)" % (results.mean()*100, resu

lts.std()*100)) 

1183.  

1184. xgb_1 = XGBClassifier()  

1185. cv=RepeatedStratifiedKFold(n_splits=3,n_repeats=1,random_stat

e=42) 

1186.  

1187. params={"n_estimators":[10,100,1000],  

1188.         'learning_rate':[0.1,1,10],  

1189.         'max_depth':[8],  

1190.         'colsample_bytree':[0.8],  

1191.         'min_child_weight':[0],  

1192.         } 

1193.  

1194. grid=GridSearchCV(model,params,scoring='accuracy',cv=kfold,ve

rbose=2,n_jobs=-1) 

1195.  

1196. grid.fit(X,y,early_stopping_rounds=20,eval_metric=['error','l

ogloss'],eval_set=[(X,y)],verbose=True) 

1197.  

1198. results=grid.best_estimator_.evals_result()  

1199. epochs=len(results['validation_0']['error']) 

1200.  

1201. x_axis=range(0,epochs)  

1202. fig,ax=plt.subplots()  

1203. ax.plot(x_axis, results['validation_0']['logloss'])  

1204. ax.legend()  

1205. plt.ylabel('Log Loss')  

1206. plt.title('XGBoost Log Loss')  

1207. plt.show() 

1208.  

1209. fig, ax = plt.subplots()  

1210. ax.plot(x_axis, results['validation_0']['error'])  

1211. ax.legend()  

1212. plt.ylabel('Classification Error')  

1213. plt.title('XGBoost Classification Error')  

1214. plt.show() 

1215.  

1216. print(grid.best_params_)  

1217. print(grid.best_score_)  

1218. print(grid.best_estimator_) 

1219.  

1220. scores=grid.score(X,y)  

1221. print('Mean ROC AUC: %.5f' % np.mean(scores)) 

1222.  

1223. best=grid.best_estimator_ 

1224.  

1225. best 

1226.  



101 

 

1227. xgb_2_opt = XGBClassifier(base_score=0.5, booster='gbtree', c

olsample_bylevel=1, 

1228.               colsam-

ple_bynode=1, colsample_bytree=0.8, gamma=0, 

1229.               learn-

ing_rate=0.1, max_delta_step=0, max_depth=8, 

1230.               min_child_weight=0, missing=None, n_estimators=

1000, n_jobs=1, 

1231.               nthread=None, objective='binary:logistic', rand

om_state=0, 

1232.               reg_alpha=0, reg_lambda=1, scale_pos_weight=1, 

seed=None, 

1233.               silent=None, subsample=1, verbosity=1) 

1234.  

1235. xgb_2_opt.fit(X_train_8, Y_train_8) 

1236. y_pred_7_b = xgb_2_opt.predict(X_test_8) 

1237.  

1238. print(accuracy_score(Y_test_8, y_pred_7_b)) 

1239.  

1240. roc_auc_7_b = roc_auc_score(Y_test_8, y_pred_7_b)  

1241. print(roc_auc_7_b) 

1242.  

1243. cm_7_b = confusion_matrix(Y_test_8, y_pred_7_b)  

1244. print(cm_7_b)  

1245. plt.figure(figsize=(7,5))  

1246. plt.title('Confusion Matrix XGBOOST (optimal)')  

1247. sns.heatmap(cm_7_b,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=True,

 annot_kws={"size": 24}) 

1248.  

1249. print(classification_report(Y_test_8, y_pred_7_b)) 

1250.  

1251. fpr,tpr,_ = metrics.roc_curve(Y_test_8, y_pred_7_b)  

1252. plt.figure(figsize=(10,6))  

1253. plt.title('XGBOOST ROC Curve',)  

1254. plt.plot(fpr,tpr,color='lightgreen', label='ROC curve (area =

 %0.2f)' % roc_auc_7_b)  

1255. plt.plot([0,1],ls='--')  

1256. plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')  

1257. plt.plot([1,1],c='.5')  

1258. plt.xlabel('False Positive Rate')  

1259. plt.ylabel('True Positive Rate') 

1260. plt.legend(loc="lower right")  

1261. plt.show() 

1262.  

1263. from xgboost import plot_importance 

1264.  

1265. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1266. plt.bar(range(len(best.feature_importances_)), best.feature_i

mportances_)  
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1267. plt.show() 

1268.  

1269. df_smote.columns 

1270.  

1271. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1272. plot_importance(xgb_1, height=0.4, importance_type='gain', ma

x_num_features=14, show_values=False, ax=ax) 

1273. plt.title("Feature Importance (Gain)") 

1274. plt.show() 

1275.  

1276. df_feat_gain = df_smote[['Administrative', 'Informational', 

1277.        'Informational_Duration', 

1278.        'PageValues', 

1279.        'OperatingSystems', 'Browser', 'Region', 'TrafficType'

, 

1280.        'Dec', 

1281.        'Mar', 'May', 'Nov', 'Oct', 'Sep', 'Class']].copy() 

1282.  

1283. df_feat_gain 

1284.  

1285. X_gain = df_feat_gain.iloc[:,:14] 

1286. y_gain = df_feat_gain.iloc[:,14:15] 

1287.  

1288.  

1289. X_train_9 , X_test_9 , Y_train_9, Y_test_9 = train_test_split

(X_gain, y_gain, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify = y_t

_gain) 

1290.  

1291.  

1292. xgb_3 = XGBClassifier() 

1293. xgb_3.fit(X_train_9, Y_train_9) 

1294. y_pred_7_c = xgb_3.predict(X_test_9) 

1295.  

1296. print(xgb_3.score(X_test_9,Y_test_9)) 

1297.  

1298. print(roc_auc_score(Y_test_9, y_pred_7_c) ) 

1299.  

1300. cm_7_c = confusion_matrix(Y_test_9, y_pred_7_b)  

1301. print(cm_7_c)  

1302. plt.figure(figsize=(7,5))  

1303. plt.title('Confusion Matrix XGBOOST Gain')  

1304. sns.heatmap(cm_7_c,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=True,

 annot_kws={"size": 24}) 

1305.  

1306. from sklearn.metrics import classification_report 

1307. print(classification_report(Y_test_9, y_pred_7_c)) 

1308.  

1309. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 
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1310. plot_importance(xgb_1, height=0.4, importance_type='total_gai

n', max_num_features=14, show_values=False, ax=ax) 

1311. plt.title("Feature Importance (Total Gain)") 

1312. plt.show() 

1313.  

1314. df_feat_total_gain = df_smote[['Administrative', 'Administrat

ive_Duration', 'Informational', 

1315.        'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 

1316.        'ExitRates', 'PageValues', 

1317.        'OperatingSystems', 'Region', 'TrafficType',  

1318.        'Dec', 

1319.        'Mar', 'May', 'Nov', 'Class']].copy() 

1320.  

1321. df_feat_total_gain 

1322.  

1323. X_t_gain = df_feat_total_gain.iloc[:,:14] 

1324. y_t_gain = df_feat_total_gain.iloc[:,14:15] 

1325.  

1326. X_train_10 , X_test_10 , Y_train_10, Y_test_10 = train_test_s

plit(X_t_gain, y_t_gain, test_size = 0.2, random_state = 42, strati

fy = y_t_gain) 

1327.  

1328. xgb_4 = XGBClassifier() 

1329. xgb_4.fit(X_train_10, Y_train_10) 

1330. y_pred_7_d = xgb_4.predict(X_test_10) 

1331.  

1332. print(xgb_4.score(X_test_10,Y_test_10)) 

1333.  

1334. print(roc_auc_score(Y_test_10, y_pred_7_d)) 

1335.  

1336. cm_7_d = confusion_matrix(Y_test_10, y_pred_7_d)  

1337. print(cm_7_d)  

1338. plt.figure(figsize=(7,5))  

1339. plt.title('XGboost feature importance Total Gain')  

1340. sns.heatmap(cm_7_d,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

1341.  

1342.  

1343. from sklearn.metrics import classification_report 

1344. print(classification_report(Y_test_10, y_pred_7_d)) 

1345.  

1346.  

1347. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1348. plot_importance(xgb_1, height=0.4, importance_type='cover', m

ax_num_features=14, show_values=False, ax=ax) 

1349. plt.title("Feature Importance (Cover)") 

1350. plt.show() 

1351.  

1352. df_feat_cover = df_smote[[ 
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1353.        'Informational_Duration', 

1354.        'PageValues',  

1355.        'Browser', 'Weekend', 

1356.        'Aug', 'Dec', 'Feb', 'Jul', 

1357.        'June', 'Mar', 'May', 'Nov', 'Oct', 'Sep', 'Class']].c

opy() 

1358.  

1359. df_feat_cover 

1360.  

1361. X_cover = df_feat_cover.iloc[:,:14] 

1362. y_cover = df_feat_cover.iloc[:,14:15] 

1363.  

1364.  

1365. X_train_11 , X_test_11 , Y_train_11, Y_test_11 = train_test_s

plit(X_cover, y_cover, test_size = 0.2, random_state = 42, stratify

 = y_cover) 

1366.  

1367. xgb_5 = XGBClassifier() 

1368. xgb_5.fit(X_train_11, Y_train_11) 

1369. y_pred_7_e = xgb_5.predict(X_test_11) 

1370.  

1371. print(xgb_5.score(X_test_11,Y_test_11)) 

1372.  

1373. print(roc_auc_score(Y_test_11, y_pred_7_e)) 

1374.  

1375. cm_7_e = confusion_matrix(Y_test_11, y_pred_7_e)  

1376. print(cm_7_e)  

1377. plt.figure(figsize=(7,5))  

1378. plt.title('XGboost feature importance Cover')  

1379. sns.heatmap(cm_7_e,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

1380.  

1381. from sklearn.metrics import classification_report 

1382. print(classification_report(Y_test_11, y_pred_7_e)) 

1383.  

1384.  

1385. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1386. plot_importance(xgb_1, height=0.4, importance_type='total_cov

er', max_num_features=14, show_values=False, ax=ax) 

1387. plt.title("Feature Importance (Total Cover)") 

1388. plt.show() 

1389.  

1390. df_feat_t_cover = df_smote[['Administrative', 'Administrative

_Duration', 

1391.        'ProductRelated_Duration', 

1392.        'ExitRates', 'PageValues', 

1393.        'OperatingSystems', 'Region', 'TrafficType', 

1394.        'Dec', 'Jul', 

1395.        'Mar', 'May', 'Nov', 'Oct', 'Class']].copy() 
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1396.  

1397. X_t_cover = df_feat_t_cover.iloc[:,:14] 

1398. y_t_cover = df_feat_t_cover.iloc[:,14:15] 

1399.  

1400. df_feat_t_cover 

1401.  

1402. X_train_12 , X_test_12 , Y_train_12, Y_test_12 = train_test_s

plit(X_t_cover, y_t_cover, test_size = 0.2, random_state = 42, stra

tify = y_t_cover) 

1403.  

1404.  

1405.  

1406. xgb_6 = XGBClassifier() 

1407. xgb_6.fit(X_train_12, Y_train_12) 

1408. y_pred_7_f = xgb_6.predict(X_test_12) 

1409.  

1410. print(xgb_6.score(X_test_12,Y_test_12)) 

1411.  

1412.  

1413. print(roc_auc_score(Y_test_12, y_pred_7_f)) 

1414.  

1415.  

1416.  

1417. cm_7_f = confusion_matrix(Y_test_12, y_pred_7_f)  

1418. print(cm_7_f)  

1419. plt.figure(figsize=(7,5))  

1420. plt.title('XGboost feature importance Total Cover')  

1421. sns.heatmap(cm_7_f,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

1422.  

1423. from sklearn.metrics import classification_report 

1424. print(classification_report(Y_test_12, y_pred_7_f)) 

1425.  

1426.  

1427.  

1428. fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6), dpi=120) 

1429. plot_importance(xgb_1, height=0.4, importance_type='weight', 

max_num_features=14, show_values=False, ax=ax) 

1430. plt.title("Feature Importance (Weight)") 

1431. plt.show() 

1432.  

1433. df_feat_weight = df_smote[['Administrative', 'Administrative_

Duration', 'ProductRelated', 'ProductRelated_Duration', 

1434.        'BounceRates', 'ExitRates', 'PageValues', 

1435.        'OperatingSystems', 'Region', 'TrafficType', 

1436.        'Dec', 'Mar', 'May', 'Nov', 'Class']].copy() 

1437.  

1438. X_weight = df_feat_weight.iloc[:,:14] 

1439. y_weight = df_feat_weight.iloc[:,14:15] 
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1440.  

1441.  

1442. X_train_13 , X_test_13 , Y_train_13, Y_test_13 = train_test_s

plit(X_weight, y_weight, test_size = 0.2, random_state = 42, strati

fy = y_weight) 

1443.  

1444. df_feat_weight 

1445.  

1446.  

1447. xgb_7 = XGBClassifier() 

1448. xgb_7.fit(X_train_13, Y_train_13) 

1449. y_pred_7_g = xgb_7.predict(X_test_13) 

1450.  

1451. print(xgb_7.score(X_test_13,Y_test_13)) 

1452.  

1453. print(roc_auc_score(Y_test_13, y_pred_7_g)) 

1454.  

1455.  

1456. cm_7_g = confusion_matrix(Y_test_13, y_pred_7_g)  

1457. print(cm_7_g)  

1458. plt.figure(figsize=(7,5))  

1459. plt.title('XGboost feature importance Weight')  

1460. sns.heatmap(cm_7_g,annot=True,cmap="Blues", fmt='d',cbar=True

, annot_kws={"size": 24}) 

1461.  

1462.  

1463. from sklearn.metrics import classification_report 

1464. print(classification_report(Y_test_13, y_pred_7_g)) 

1465.  

1466. Ολόκλη-

ρος ο κώδικας βρίσκεται εδώ μαζί με τα αποτελέσματα και τα plots: 

1467. https://colab.research.google.com/drive/1HOPFSMyTk2ysq0NBFhTV

1BQRTOZ_Wz3_?usp=sharing 

 


