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Περίληψη

Η εκτίμηση των τιμών των ακινήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
θεσμοθέτηση μιας πολιτικής της Αγοράς των Ακινήτων που βοηθάει στην λήψη
σωστών αποφάσεων, όσων συμμετέχουν στην αγορά αυτή. Οι ολοένα και
αυξανόμενες προκλήσεις θέτουν τις επιχειρήσεις στο να εφαρμόσουν νέες πολιτικές
και να μάθουν να χειρίζονται νέες τεχνολογίες για να αποκτήσουν τα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που απαιτείται για να ξεχωρίσουν από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Η
παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να εφαρμόσει τις μεθόδους της
Τεχνητής

Νοημοσύνης

στον

κλάδο

των

Ακινήτων.

Στην

εργασία

μας

χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα από την Αγορά Κατοικιών της πόλης της
Μελβούρνης και αναπτύχθηκαν με την χρήση των αλγορίθμων παλινδρόμησης οχτώ
μοντέλα πρόβλεψης. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του
προβλήματος για την πρόβλεψη της τιμής των κατοικιών είναι οι Decision Tree
Regressor & Random Forest Regressor. Τέλος, έχει επιλεχθεί το μοντέλο με την
καλύτερη πρόβλεψη. Η Μηχανική Μάθηση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στο
Κλάδο της Κτηματαγοράς και να τον εξελίξει, καθώς λαμβάνοντας ακριβή και σωστά
δεδομένα μπορεί να προκύψουν μοντέλα με μεγάλη ακρίβεια.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Ανάλυση Δεδομένων, Ακίνητα.
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Abstract
More Increasing challenges are pushing companies to implement new policies and
learn to handle new technologies in order to gain the competitive advantage needed to
stand out from the rest of the competition. This thesis aims to apply AI methods to the
real estate industry. The algorithms used to implement the problem to predict the price
of houses are Decision Tree Regressor & Random Forest Regressor.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analysis, Real Estate
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1. Εισαγωγή
1.1. Περιγραφή του προβλήματος
Η Αγορά των Ακινήτων αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες, εάν όχι τον
κυριότερο, παράγοντα κάθε εθνικής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει σε μεγάλο
ποσοστό στη σύνθεση του ΑΕΠ κάθε χώρας. Συνεπώς, η πληροφόρηση που έρχεται
μέσα από τα δεδομένα που παράγονται σε συνάρτηση με την ακριβή εκτίμηση της
τιμής κάθε ακίνητου αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες στην λήψη αποφάσεων.
Στην Αγορά Ακινήτων συμμετέχουν πολλά μέρη, τα κυριότερα εξ’ αυτών είναι οι
μεσίτες, οι επενδυτές, η κυβέρνηση, κ.α. Σκοπός των βασικών αυτών συμμετεχόντων
είναι η δημιουργία κέρδους καθώς και η εύρεση νέων ευκαιριών. Ας δούμε ένα
παράδειγμα εύρεσης τέτοιων ευκαιριών. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που
υπάρχουν για μια κατοικία μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για την πραγματική της
αξία. Σε περίπτωση που η αξία πώλησης αποκλίνει από την πραγματική αξία και το
ακίνητο δίνεται σε χαμηλότερη τιμή από την εκτιμώμενη, τότε ο επενδυτής μπορεί να
αναγνωρίσει την επενδυτική ευκαιρία και να αποκομίσει κέρδος σε ενδεχόμενη
μεταπώληση του. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφοροι λόγοι, οι οποίοι μπορεί
να οδηγήσουν τον πωλητή στο να θέσει την τιμή του ακινήτου σε χαμηλότερη τιμή
όπως είναι η ανάγκη ρευστότητας, προσωπικοί λόγοι κ.α.. Επενδυτικές ευκαιρίες
υπάρχουν παντού γύρω μας ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Σκοπός του
επενδυτή ή μεσίτη είναι να μπορεί να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες αυτές. Η μέθοδος της
Μηχανικής Μάθησης δίνει την ευκαιρία αυτή, καθώς παρέχει γνώση σε αυτόν που
την χρησιμοποιεί. Ο επενδυτής δεν μπορεί να βασίζεται στο ένστικτό του όπως
γινόταν στο παρελθόν, αλλά οφείλει με βάση την πληροφορία που υπάρχει και
διαθέτει να λαμβάνει αποφάσεις με το χαμηλότερο ρίσκο. Νέα άτομα με γνώσεις σε
τομείς της Πληροφορικής και τα οποία είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τεχνικές της
Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να συνεργαστούν με έμπειρους επιχειρηματίες,
οι οποίοι έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο της Αγοράς Ακινήτων. Τα
αποτελέσματα μιας τέτοιας συνεργασίας θα ήταν άμεσα εμφανή, καθώς η
τεχνογνωσία των νέων θα μπορούσε να μεταλαμπαδευτεί και να προσφέρει πολύτιμη
γνώση στους επαγγελματίες του κλάδου.
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Οικονομικές κρίσεις έχουν υπάρξει πολλές κατά το παρελθόν με την τελευταία να
λαμβάνει χώρα στις Η.Π.Α. το 2008, τα αποτελέσματα της οποίας είχαν άμεσο και
σοβαρό αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Είναι
γεγονός ότι κάποιες σταθερές οικονομίες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση αυτή, όπως συνέβη στην Αυστραλία, στην οποία δεν επηρεάστηκαν
σημαντικά οι τιμές των ακινήτων. Εν αντιθέσει με την χώρα μας, όπου η
χρηματοπιστωτική κρίση των Η.Π.Α. αποτέλεσε την αφετηρία για την οικονομική
κρίση που έπληξε την οικονομία μας, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ορατά έως
και σήμερα. Η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου θεωρείται κλειδί για οποιαδήποτε
συναλλαγή σχετίζεται με το ακίνητο και είναι πολύ σημαντικό η τιμή να αντανακλά
την αξία του, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις κατά το μέλλον.

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα. Ένα από τα
προβλήματα αυτά είναι ο υψηλός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των
επιχειρήσεων και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών. Για να μπορούν
να βρουν λύσεις οι επιχειρήσεις του κλάδου απαιτείται να υπάρχει έγκυρη και σωστή
πληροφόρηση, εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών και υιοθέτηση ενός
σύγχρονου τρόπου σκέψης.

Σήμερα ο κλάδος της Αγοράς των Ακινήτων συναντά τον κόσμο της Τεχνητής
Νοημοσύνης. Τα ερωτήματα που θέτονται είναι κατά πόσο τα πάντρεμα αυτό θα
συμβάλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του τομέα και κατά πόσο οι μέθοδοι της
Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται θα αποτελέσουν πραγματικά «όπλα» στα
χέρια των κατόχων τους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη γενικότερα έχει σκοπό την
δημιουργία «μηχανών», οι οποίες θα είναι προγραμματισμένες να λειτουργούν
σχεδόν παρόμοια με την ανθρώπινη λογική αντιγράφοντας τα πεδία των ανθρώπινων
λειτουργιών (Jennifer Conway, 2010).
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Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων που τείνει να αυξάνεται εκθετικά σε συνάρτηση
με την συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών ανάλυσης των δεδομένων αυτών έχει ως
αποτέλεσμα την κατασκευή αποτελεσματικών εφαρμογών, οι οποίες θα εξελίξουν τον
κλάδος της Αγοράς Ακινήτων. Εκμεταλλευόμενοι τους τεράστιους όγκους δεδομένων
που βρίσκονται συνεχώς γύρω μας και εφαρμόζοντας τις τεχνικές της Τεχνητής
Νοημοσύνης, μπορεί να προέλθει πολύτιμη πληροφόρηση, η οποία θα μετατραπεί σε
γνώση και σε λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων. Το μεγάλο ερώτημα είναι πως
μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή στην Αγορά Ακινήτων (Ping-Fenig Pai & WenChang Wang, 2020).

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν μέσω της εκπαίδευσης των δεδομένων - μεταβλητών
με σκοπό την εκτίμηση της τιμής στόχου. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των
μεταβλητών αυτών, ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται για να μάθει από παρόμοιες ομάδες.

Τα στοιχεία μαρτυρούν ότι μέχρι την παρούσα χρονική περίοδο το ποσοστό που
εφαρμόζει τις νέες αυτές τεχνολογίες στον κλάδο της Αγοράς Ακινήτων διατηρείται
σε χαμηλό επίπεδο, και αυτό λαμβάνει χώρα κυρίως στην χώρα μας. Μελλοντικά οι
εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο κλάδος της Αγοράς των Ακινήτων μπορεί να αποκομίσει
σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών. Απλώς, όπως
συμβαίνει στην ιστορία, για να κερδίσει έδαφος κάτι νέο χρειάζεται αρκετό χρόνο
(Alejandro Baldominos, Iván Blanco, Antonio José Moreno, Rubén Iturrarte, Óscar
Bernárdez and Carlos Afonso, 2018).

Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται καλύπτοντας συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες
μας. Η Μηχανική Μάθηση μας επιτρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να
προβλέψουμε με ακρίβεια το μέλλον. Οι σύγχρονες «μηχανές» που αναπτύσσονται
και το λογισμικό που τις υποστηρίζει μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση
πολύπλοκων προκλήσεων. Οι τεράστιες εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης μας
φέρνουν εγγύτερα στην πραγματική Τεχνητή Νοημοσύνη και δεν θα μπορούσε να
μείνει εκτός από αυτές τις εξελίξεις και ο κλάδος της Αγοράς Ακινήτων (José-Luis
Alfaro-Navarro, Emilio L. Cano, Esteban Alfaro-Cortés, Noelia García, Matías
Gámez and Beatriz Larraz, 2020).
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1.2. Στόχοι και περιεχόμενα της μελέτης
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταλάβουμε κατά πόσο
οι μέθοδοι της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης μπορούν να
εκτιμήσουν με ακρίβεια την τιμή ενός ακινήτου. Συγκεκριμένα έχουν συγκεντρωθεί
πραγματικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στοιχεία από 13580 κατοικίες στην πόλη
της Μελβούρνης. Εν συνεχεία δημιουργούνται και αξιολογούνται μοντέλα
πρόβλεψης της τιμής κάθε σπιτιού, λαμβάνοντας υπόψη 20 μεταβλητές. Έπειτα
κατασκευάζονται και αξιολογούνται 2 αλγόριθμοι παλινδρόμησης που ανήκουν στις
τεχνικές της Μηχανικής Μάθησης. Συγκεκριμένα, η μέθοδος Decision Tree Regressor
και Random Forest Regressor, πραγματοποιώντας 4 πειράματα για την εύρεση των
καλύτερων παραμέτρων ανά αλγόριθμο (hyper parameter tuning). Συγκρίνοντας τα
μοντέλα μεταξύ τους, προκύπτει και το μοντέλο με τα καλύτερα αποτελέσματα. Για
να μπορέσει ο επενδυτής ή ο μεσίτης να κατανοήσει την αξιοπιστία του κάθε
μοντέλου στην καθημερινότητά του, παρουσιάζονται αναλυτικά στην ανάλυσή μας
τα κριτήρια που εφαρμόσαμε.

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης
Αρχικά στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στους όρους και στις έννοιες που
περιγράφουν ένα ακίνητο μέσα από την Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Περιγράφεται
ο όρος του ακινήτου και μελετάται η αξία του ακινήτου από την οικονομική του
διάσταση. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν και εν τέλει να διαμορφώσουν και την τιμή ενός ακινήτου.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα μοντέλα και στις μεθόδους αποτίμησης των
ακινήτων που έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενες έρευνες κατά το παρελθόν. Πολλές
από τις μεθόδους αυτές, όπου αναλύονται στο Κεφάλαιο 3, έχουν επικρατήσει και
εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα, ενώ νέα μοντέλα συνεχώς εμφανίζονται. Μελετάται
η σημασία του ρόλου της αποτίμησης. Διακρίνουμε τις μεθόδους αυτές σε
παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης και σε προηγμένες μέθοδοι αποτίμησης και εν
συνεχεία περιγράφουμε αναλυτικά την κάθε μέθοδο.
Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι ορισμοί της Τεχνητής Νοημοσύνης και της
Μηχανικής Μάθησης. Αναφέρονται οι κυριότεροι αλγόριθμοι για προβλήματα
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ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Στην συνέχεια αναλύονται οι 4 πιο ευρέως γνωστοί
αλγόριθμοι παλινδρόμησης και συγκεκριμένα οι Desicion Tree Regressor, Random
Forest Regressor, K-Nearest Neighbors & Support Vector Machines, όπου οι 2 πρώτοι
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των μοντέλων μας.
Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται όλα τα βήματα υλοποίησης και δίνεται το dataset,
το οποίο εισάγεται στην υπηρεσία Cloud, Google Colab, για να την ανάπτυξη των
μοντέλων μας σε γλώσσα Python. Στο στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα η προετοιμασία
και ο καθαρισμός των δεδομένων, αναπτύσσεται ο κώδικας, αναλύονται οι
συναρτήσεις και οι τεχνικές και υλοποιείται το μοντέλο μας.
Στο Κεφάλαιο 6 έχουμε την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Συγκρίνονται και
αξιολογούνται τα 4 μοντέλα των αλγορίθμων παλινδρόμησης και στην συνέχεια
επιλέγεται το μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει τις καλύτερες προβλέψεις.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 αναφέρονται τα συμπεράσματα και προτείνονται μελλοντικές
αλλαγές και περαιτέρω προτάσεις.
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2. Ακίνητα
2.1. Βασικοί ορισμοί
Ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απεικονίζει το συμβατό δικαίωμα
ιδιοκτησίας και αποτελείται από το έδαφος (γη) και τα συστατικά του μέρη (κτίσματα)
(Ζεντέλης Παναγιώτης, 2001). Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της
γης που πληροί τους όρους της έννοιας του πράγματος και κυρίως τους όρους του
αυθύπαρκτου, δηλαδή του εξατομικευμένου.
Η εξατομίκευση επέρχεται με την ακριβή οριοθέτηση του πράγματος κατά θέση, όρια,
πλεκτικές διαστάσεις και σχήμα που αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα
(Franz H., 2020).

Ο οικονομικός ορισμός του ακινήτου δίνεται από την παρακάτω σχέση :
Ακίνητα = Έδαφος + Εργασία + Κεφάλαιο + Επιχειρηματικότητα

Το ακίνητο έχει 3 διαστάσεις :
•

Τεχνική

•

Οικονομική

•

Νομική

Γενικότερα η έννοια της αξίας ακινήτων χρησιμοποιείται με διαφορετικά επίθετα ή
ουσιαστικά που την προσδίδουν και διαφορετικό περιεχόμενο. Παρακάτω
παρατίθενται οι βασικοί ορισμοί που έχουν επικρατήσει για τον προσδιορισμό της
αξίας ακινήτων.

Αρχικά η έννοια της αγοραίας αξίας, η οποία ορίστηκε από τον Adam Smith, αποτελεί
την υψηλότερη πιθανή τιμή σε ρευστό ή ισοδύναμο ρευστού, όπου προσφέρεται σε
ένα ακίνητο, με τις ισχύουσες συνθήκες μιας ανταγωνιστικής αγοράς, σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μέσα σε ένα λογικό διάστημα, από τον ενδιαφερόμενο,
ο οποίος επιθυμεί να αγοράσει το ακίνητο και έχει την δυνατότητα να το πράξει, υπό
την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι είναι καλά πληροφορημένοι, δρουν
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ορθολογικά προς το συμφέρον τους, χωρίς περιορισμούς και με γνώση των
δυνατοτήτων χρήσης του ακινήτου, κάτω από τις διαμορφωμένες συνθήκες
λειτουργίας της αγοράς (American Institute of Real Estate Appraiser). Στην
πραγματικότητα όμως στην πραγματική οικονομία τα άτομα δε δρουν ελεύθερα αλλά
υπό πίεση και υπό περιορισμούς σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από ατέλεια και
ανομοιογένεια σε λειτουργία. Έτσι δημιουργούνται αποκλίσεις από την Αγοραία Αξία
και δημιουργείται η έννοια της Τρέχουσας Αξίας (Ζεντέλης Παναγιώτης, 2001). Εν
συνεχεία η Τρέχουσα Αξία που είναι συνήθως η τιμή που θα πραγματοποιηθεί η
συναλλαγή του περιουσιακού στοιχείου ονομάζεται Παρούσα Αξία (Καρανικόλας
Νικόλαος, 2010).

Εικόνα 1: Property Management Systems (revenue-hub, 2016)
Αναφερόμενοι σε όρους προσφοράς και ζήτησης ορίζουμε την έννοια της
πραγματικής αξίας, όπου η προσφορά και ζήτηση προσδιορίζουν τις διακυμάνσεις
γύρω από έναν ορισμένο μέσο όρο. Η αξία που προσδιορίζεται με την μέθοδο αυτή
ονομάζεται Πραγματική Αξία (Ζεντέλης Παναγιώτης, 2001). Η έννοια που
επικράτησε περισσότερο στην Αγορά Ακινήτων είναι η Αντικειμενική Αξία. Με τον
όρο Αντικειμενική Αξία προσδιορίζεται ένα φορολογικό τεκμήριο της αξίας ενός
ακινήτου, το οποίο εκφράζεται σε αξία ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αντικειμενικές
αξίες εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και διαφοροποιούνται ανάλογα με
την τοποθεσία που βρίσκεται ένα ακίνητο. Κύρια λειτουργία των αντικειμενικών
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αξιών είναι η αποφυγή της φοροδιαφυγής κατά την πώληση ή δωρεά του ακινήτου.
Με την θέσπιση των Αντικειμενικών Αξιών ορίζεται από το κράτος το κατώτατο όριο
της αξίας που μπορεί να έχει ένα ακίνητο σε μια συναλλαγή, ώστε να είναι εφικτό να
ορίζει η εφορία το ελάχιστο αντίτιμο που δηλώνει ο αγοραστής ή δωρητής του
ακινήτου (Κιόχος Πέτρος, 2007).

Παραπάνω παρατέθηκαν οι βασικοί ορισμοί της Αξίας Ακινήτων που έχουν
επικρατήσει στην αγορά. Η καθεμιά από αυτές τις έννοιες προσεγγίζει την έννοια της
αξίας από μια διαφορετική οπτική γωνία. Θεωρητικά θα λέγαμε ότι η σημαντικότερη
εξ’ αυτών είναι η έννοια της Αγοραίας Αξίας, η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα την
αξία ενός ακινήτου. Η αξία των ακινήτων διαμορφώνεται είτε άμεσα είτε έμμεσα από
ένα πλήθος παραγόντων. Το κατά πόσο συμβάλουν οι παράγοντες αυτοί στην
διαμόρφωση της τιμής είναι εξίσου δύσκολο να προσδιοριστεί. Σε επόμενη ενότητα
αναφερόμαστε εκτενέστερα στους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν
την τιμή ενός ακινήτου.

2.2. Η αξία των ακινήτων
Η αξία ενός ακινήτου αρχικά θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί στην ποιοτική αξία
και την ποσοτική αξία. Η ποιοτική αξία αναφέρεται ως η αισθητική αξία ή αλλιώς
κοινωνική αξία που προσδοκά να έχει ο αγοραστής του ακινήτου. Στον αντίποδα, ο
ποσοτικός προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου προσδοκά την ύπαρξη ενός κοινού
μέτρου μέτρησης των αξιών κι αυτό θα μπορούσε να είναι το χρήμα (Ζεντέλης
Παναγιώτης, 2001). Μελλοντικά εικάζουμε ότι είναι πιθανή η ύπαρξη ενός νέου
μέτρου μέτρησης των αξιών καθώς ως μέσο αποδεκτής και νόμιμης ανταλλαγής από
τους συμβαλλόμενους θα μπορούσε να ήταν η χρήση εικονικών νομισμάτων ή και
κρυπτονομισμάτων. Όπως διαφαίνεται η μέθοδος ανταλλαγής μπορεί να διαφέρει από
εποχή σε εποχή. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι η αξία του ακινήτου θα πρέπει να
προκύπτει από ένα ενιαίο σύστημα προσδιορισμού με την ίδια λογική διαδικασία
εκτίμησης λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα δεδομένα που διαθέτουμε.

Αξία > Διαδικασία Εκτίμησης > Τιμή
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Είναι εξίσου σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάθε ακίνητο έχει μια αξία ανταλλαγής,
η οποία προσδιορίζεται από την αξία χρήσης του. Οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης μιας
ιδιοκτησίας γης προσδίδουν σε αυτήν και διαφορετική αξία ανταλλαγής. Για το λόγο
αυτό επικράτησε ο όρος του Ακινήτου ως το άθροισμα των επιμέρους παραγόντων,
τα οποία είναι η Γη, η Εργασία, το Κεφάλαιο και η Επιχειρηματικότητα.

Εικόνα 2: Factors that affect property value (Mburugu C., 2019)
Πόσο αναγκαία είναι η εκτίμηση της Αξίας των Ακινήτων για μια οικονομία ;

Για να διατηρηθεί σταθερή η οικονομία μιας χώρας θα πρέπει να μπορεί να εκτιμά με
ακρίβεια την Αξία των Ακινήτων. Η γνώση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτής
αξίας οφείλει να προσδιορίζεται κατά τρόπο ακριβή μέσα από την επιστήμη, την
εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την χρήση συστηματικής σκέψης. Συγκεκριμένα
στην χώρα μας διαφαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν έως πρόσφατα, η μη
ύπαρξη ενός καθολικού συστήματος πρόβλεψης της Αξίας των Ακινήτων, καθώς η
εκτίμηση γίνεται με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο ανάλογα με την περίπτωση. Η αξία
ενός ακινήτου μπορεί να προσδιοριστεί από ένα σύστημα αντικειμενικού
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προσδιορισμού που εφαρμόζεται από διάφορους φορείς, όπως το Υπουργείο
Οικονομικών, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ), η κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, η Εφορία κ.α. Παρατηρήθηκε
κατά το παρελθόν ότι για το ίδιο ακίνητο προ έκυπταν διαφορετικές τιμές εκτίμησης,
υποτιμημένες ή υπερτιμημένες, ενδεικτικά με την πραγματική του αξία και οι
αποκλίσεις αυτές διέφεραν ως προς την γεωγραφική περιοχή και ως προς το είδος του
ακινήτου. Συμπεραίνουμε ότι στο χρόνια που μεσολάβησαν δεν είχαμε την εφαρμογή
μια κοινής ενιαίας νομοθετικής ρύθμισης που θα προέβλεπε την αξία ενός ακινήτου
για διάφορους σκοπούς, όπως αγοροπωλησία, φορολογία, απαλλοτριώσεις, κτλ. Αυτό
το γεγονός μπορεί να επιφέρει και ανάλογο οικονομικό αντίκτυπο στην οικονομία της
χώρας μέσω αποθάρρυνσης των επενδύσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η χώρα μας κινείται προς μια κοινή ευρωπαϊκή
κατεύθυνση εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών με απώτερο σκοπό
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής και του κλάδου των
ακινήτων. Σύμφωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021 - 2025 η χώρα
μας προσανατολίζεται στην εφαρμογή νέων μέτρων με τα οποία θα μπορέσει να
ξεπεράσει αποτελεσματικά τα εμπόδια του παρελθόντος και τα οποία ταλάνιζαν τον
Κλάδο των Ακινήτων και της οικονομίας γενικότερα. Έτσι με την υιοθέτηση μιας
αναπτυξιακής εθνικής στρατηγικής για τα δεδομένα, η οποία θα είναι στοιχισμένη με
την Ευρωπαϊκή πολιτική θα προσβλέπει στην συγκέντρωση ενός μεγάλου όγκου
δεδομένων τα οποία θα είναι ποιοτικά και τα οποία θα επιτρέπουν την
αποτελεσματική τους χρήση. Η ανοιχτή διάθεση, η επαναχρησιμοποίηση και η
μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα αφενός θα ενισχύσει την
συμμετοχή, την διαφάνεια καθώς και τον έλεγχο και αφετέρου θα προωθήσει την
επιχειρηματικότητα,

καθώς

θα

εξασφαλιστεί

ότι

οι

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών θα έχουν και τα ανάλογα
οφέλη και την πρώτη ύλη για να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η
στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δράσεων για την σταδιακή αξιοποίηση
των δεδομένων ως θεμελιώδους υποδομής. Τα υψηλής αξίας δεδομένα δίνουν πλέον
την εκκίνηση που μπορούν να φέρουν εν τέλη την αξιοποίηση δημόσιων,
επιχειρηματικών και επιστημονικών δεδομένων μαζικά. Ο βασικός στόχος που θα
πραγματωθεί με την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων είναι ο
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εξ ορθολογισμός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των
Ακινήτων καθώς και η τυποποίηση της διαδικασίας των εκτιμήσεων ώστε να
αποφέρει καλύτερα, πιο αξιοποιήσιμα και πιο αντικειμενικά αποτελέσματα με σκοπό
την συμβολή σε ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Η δημιουργία μιας Βάσης
Δεδομένων στοιχείων των Ακινήτων και των αξιών τους, καθώς και η υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου γεωπληροφορικού συστήματος μαζικής εκτίμησης των αξιών των
ακινήτων (CAMA) έχουν τεθεί ως πρωταρχικοί στόχοι.

Εικόνα 3: Emerging Technology In Real Estate (Yadav V., 2021)
Αναφορικά με την δημιουργία του Μητρώου Ακινήτων και τη Αξίας τους, αναφέρεται
ότι θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την Αγορά των Ακινήτων και
θα ενημερώνεται με στοιχεία που συγκεντρώνονται από όλες τις διαθέσιμες πηγές,
όπως υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημοσίου φορέα (με έμφαση στοιχεία του
Κτηματολογίου και της Εφορίας (ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά
δεδομένα τα έχει σκοπό να συγκεντρώνει το σύστημα είναι:
1) Δεδομένα αξιών των ακινήτων (όπως αξίες συμβολαιογραφικών πράξεων, αξίες
μισθολογικών συμβολαίων, εκτιμηθείσες αξίες και αξίες απαλλοτρίωσης),
2) Δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (όπως αξίες χρήσης, επιφάνειας ακινήτων,
όροφος, εγγύτητας σε σημαντικούς κόμβους και υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία,
στάσεις του μετρό, σχολεία, πανεπιστήμια, κτλ.). Το Μητρώο Ακινήτων θα αποτελεί
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ένα πολυχρηστικό και ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (ΓΓΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και θα
συμβάλει στον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, καθώς θα
παρέχει τα δεδομένα των ακινήτων καθώς και των αξιών τους αντίστοιχα εντοπισμένα
γεωχωρικά. Αναφορικά με το ολοκληρωμένου γεωπληροφορικού συστήματος
μαζικής εκτίμησης των αξιών των ακινήτων (CAMA), το οποίο θα τεθεί σε
λειτουργία, θα είναι η δημιουργία ενός πολυχρηστικού και ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) κεντρικής γεωχωρικής υποδομής το οποίο θα
ενημερώνεται και θα ελέγχεται από την Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(ΓΓΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και στο οποίο θα πραγματοποιείται
συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση των αξιών των ακινήτων (Computer Assisted Mass
Appraisal – CAMA), δημοσίων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο,
νομικά κατοχυρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο.

Εικόνα 4: IoT for Smart Buildings (Dorsch J., 2018)

Έτσι από την μεριά του χρήστη θα παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου
χαρτογραφικά ενημερωμένο με τα δεδομένα που συλλέγονται και υπάρχουν σε
πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να βλέπει τα
πολεοδομικά τετράγωνα, το υπάρχον οδικό δίκτυο, την πολεοδομική διαρρύθμιση,
την διοικητική διαίρεση και τα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία θα απεικονίζονται σε
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ένα γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου.
Επιπλέον θα του δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης μέσω δια δραστικών χαρτών, να
εισάγει δεδομένα τα οποία τον ενδιαφέρουν με σκοπό την απόκτηση πληροφορίας
που να του δίνει την δυνατότητα να μαθαίνει την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που
τον ενδιαφέρει. Το σύστημα θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες προς τρίτα
συστήματα, θα διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση, γεγονός που θα δίνει
την δυνατότητα σε όλους τους φορείς και οργανισμούς να ενημερώνονται βάση αυτού
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
Το σύστημα θα ανταποκρίνεται άμεσα και θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες
ενστάσεων και προσφυγών, καθώς θα προσβλέπει στην λήψη μιας δίκαιης απόφασης
εκτίμησης των αξιών κάθε ακινήτου με βάση την δυναμική της Κτηματαγοράς,
αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώο Ακινήτων και Αξιών. Είναι σημαντικό τέλος
να αναφέρουμε ότι θα τεκμηριώνεται σαφώς η μέθοδος υπολογισμού της αξίας κάθε
ακινήτου με γνώμονα την διαφάνεια, την αμεροληψία και την εγκυρότητα.
Η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελεί την κοινή συνισταμένη για την ορθή λήψη
των αποφάσεων. Έτσι οι αποφάσεις, όπως στην περίπτωση την διαμόρφωσης της
αξίας των ακινήτων, θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση μια κοινή επιστημονικά
τεκμηριωμένη μέθοδο, η οποία αξιοποιεί αποτελεσματικά την χρήση των δεδομένων
(Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025).

Αρχικά είδαμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή ενός ακινήτου μπορεί να
κατηγοριοποιούνται ποιοτικά ή ποσοτικά. Γενικότερα, η εκτίμηση της τιμής ενός
ακινήτου αποτελεί μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από
πολλούς έμμεσους καθώς και άμεσους παραμέτρους, οι οποίοι αναπόφευκτα ασκούν
επιρροή στην ακρίβεια της πρόβλεψης. Στην επόμενη ενότητα θα αναφερθούμε στους
κύριους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της αξίας κάθε
ακινήτου και οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην μέθοδο της ανάλυσης των
δεδομένων με την χρήση των εργαλείων της Μηχανικής Μάθησης.
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2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την Αξία των Ακινήτων
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν
την τιμή ενός ακινήτου. Σε γενικές γραμμές οι παράγοντες αυτοί μπορεί να
κατηγοριοποιούνται ποιοτικά ή ποσοτικά. Η εκτίμηση της τιμής ενός ακινήτου, όπως
προαναφέρθηκε, αποτελεί μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία, η οποία εξαρτάται
από πολλούς άμεσους και έμμεσους παραμέτρους, οι οποίοι ασκούν αναπόφευκτα
επιρροή στην ακρίβεια της πρόβλεψης. Η μοναδικότητα που έχει κάθε ακίνητο, στον
γεωγραφικό χώρο τον οποίο βρίσκεται καθώς και για την χρήση για την οποία
προδιαθέτετέ, σημαίνει ότι θεωρητικά υπάρχει ένας μη πεπερασμένος αριθμός
παραγόντων που διαφοροποιεί την αξία των δεδομένων ανομοιογενώς.

Για να μπορέσουμε να ομαλοποιήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση θα
χρησιμοποιήσουμε μια διαβάθμιση κλιμακωτά που θα μελετά αρχικά την κατάσταση
σε επίπεδο χώρας καταλήγοντας εν τέλει στο επίπεδο του τμήματος του
συγκεκριμένου ακινήτου. Στο επίπεδο χώρας η επίδραση που ασκούν οι πολιτικοί,
κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν σαφώς καθοριστικό ρόλο στην
διαμόρφωση της τιμής του. Ξεκινώντας με τους πολιτικούς παράγοντες, η εφαρμογή
μιας ενιαίας και προκαθορισμένης πολιτική γης και η τεχνική νομοθεσία που
εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι διαχρονικά σταθερή. Επίσης η στάση, η οποία
διαμορφώνει η κυβέρνηση και η άσκηση γενικής πολιτικής που εφαρμόζει έχει
σημαντικό αντίκτυπο στις Αγορά των Ακινήτων (Ζεντέλης Παναγιώτης, 2001).

Στον Ελλαδικό χώρο κατά το πρόσφατο παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο της
κερδοσκοπίας στην εμπορία της Γης, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Αυτό σημαίνει
ότι οι μεσίτες και επενδυτές αγόραζαν ένα ακίνητο με σκοπό να το μεταπωλήσουν
αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Ακόμα πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε το φαινόμενο
του πολυτεμαχισμού (οικοπεδοποίηση), δηλαδή η μεγάλη ζήτηση οδήγησε στην
διαίρεση μεγάλων οικοπέδων σε μικρότερα τμήματα και στην μεταπώλησή τους. Το
αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας άναρχης ανάπτυξης και η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος χώρου. Μακροπρόθεσμα, όπως εκτιμάται, η άναρχη δόμηση της Γης
δεν θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα, καθώς η μικρότερης έκτασης
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ιδιοκτησία παρουσιάζει απώλεια αξίας (όπως περιορισμός κατασκευής, γειτνίαση με
πολλούς, περιορισμός εκμετάλλευσης χώρου, κ.α.). Για το λόγο αυτό όπως
διαπιστώνεται, η στάση της κυβέρνησης των χωρών και η πολιτική που ασκεί στον
χώρο επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό και τους παράγοντες της Αγοράς Ακινήτων.

Εν συνεχεία αναφερόμενοι στους κοινωνικούς παράγοντες, το υπάρχον κοινωνικό
σύστημα με τις ιδέες, τις ιδεολογίες και τα ιδεώδη που διαμορφώνονται δημιουργούν
μια αλυσίδα αποτελεσμάτων. Η κοινωνική ισχύ και οι κοινωνικές σχέσεις που
αναπτύσσουν μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαμορφώνουν μια κοινωνική
δυναμική που ασκεί επιρροή και στις αξίες της ιδιοκτησίας. Οι δημογραφικές
εξελίξεις και διαφοροποιήσεις καθώς και η γενικότερη διάρθρωση του πληθυσμού
(όπως η ηλικιακή ομάδα, το φύλο, η πυκνότητα και η κινητικότητα του πληθυσμού)
παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τιμής των ακινήτων.

Παραδείγματος χάρη, όπως αναφέρθηκε, η κινητικότητα του πληθυσμού μπορεί να
ασκήσει αρνητική ή θετική επιρροή στην εξέλιξη των τιμών. Σύμφωνα με έρευνα των
Financial Times, η εξέλιξη της πανδημίας ανάγκασε περίπου 700.000 κατοίκους
διαφορετικής εθνικότητας έως τις αρχές του ’21 να εγκαταλείψουν την πόλη του
Λονδίνου. Η πληθυσμιακή απώλεια που κυμαίνεται περίπου στο 8% του συνολικού
πληθυσμού της βρετανικής πρωτεύουσας, επηρέασε αισθητά την Αγορά των
Ακινήτων. Από την έναρξη της πανδημίας, ο αριθμός των πωλήσεων ακινήτων στις
κεντρικές περιοχής της πρωτεύουσας μειώθηκε δραματικά. Επισημαίνεται ότι οι τιμές
ενοικίασης στο Λονδίνο μειώθηκαν κατά πολύ. Συγκεκριμένα σε περιοχές, όπως το
Chelsea, το μέσο ενοίκιο μειώθηκε κατά 10,2% ενώ συνολικά στο Λονδίνο μειώθηκε
κατά 15% (ΕΡΤ, 2022). Σύμφωνα με έρευνα η οποία διεξήχθη από την εταιρία
παροχής υπηρεσιών λογιστικής PWC προέκυψε ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί έως και
300.000 έως τις αρχές του ’22. Αυτό οφείλεται κυρίως σε παράγοντες (όπως οι
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, η αύξηση της τηλεργασίας, ο
μειωμένος αριθμός αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που μετακινούνται στο
Λονδίνο λόγω λιγότερων ευκαριών εργασίας, οι συνέπειες του Brexit, κ.α.). Σύμφωνα
με την οικονομολόγο της PWC Hannah Audino η συνεχής μείωση του πληθυσμού θα
έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της πόλης, στο δίκτυο μεταφορών και στις
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τιμές των ακινήτων. Έτσι βλέπουμε ότι μία μείωση του πληθυσμού σε μία μητρόπολη,
όπως αυτή του Λονδίνου, κατά περίπου 8% εξαιτίας ενός γεγονότος, όπως αυτό της
πανδημίας, επηρέασε αισθητά τις τιμές της αγορά των ακινήτων και προκάλεσε την
μείωση αυτών σε μεγαλύτερο ποσοστιαίο βαθμό.

Εικόνα 5: London’s Top 10 Iconic Buildings (Wilson-Powell G., 2019)
Οι οικονομικοί παράγοντες δεν θα μπορούσαν να εκλείψουν στην διαμόρφωση
πολιτικής στην Αγορά των Ακινήτων. Σύμφωνα με τον Sargent οι οικονομικές
εκτιμήσεις των επενδυτών της Αγοράς Ακινήτων θα πρέπει να βασίζονται πλήρως
στην διαθέσιμη πληροφόρηση που υπάρχει στην αγορά (Money Credit Bank., 1972).
Σε κάθε χρονική στιγμή στην αγορά δημιουργούνται τάσεις, οι οποίες με
οικονομικούς όρους θα διαμορφώσουν την προσφορά και την ζήτηση. Ο
πληθωρισμός, δηλαδή η πτώση της αξίας του χρήματος και η υποτίμησή του,
δημιουργούν καταστάσεις ανισορροπίας στην οικονομία, που με την σειρά της μπορεί
να αυξήσει την ζήτηση αγοράς των ακινήτων. Ανάλογο αποτέλεσμα μπορεί να έχει
και η μείωση των τιμών των επιτοκίων. Τα αρνητικά επιτόκια που σε ορισμένες
περιπτώσεις ισοδυναμούν με χρεώσεις στις καταθέσεις των πολιτών μπορεί να
οδηγήσουν στην αύξηση της ζήτησης αγοράς κατοικιών και ως αποτέλεσμα στην
αύξηση των τιμών των ακινήτων.
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Σύμφωνα με τον κατάλογο της UBS οι τιμές των ακινήτων από τα μέσα του 2019
στην Γερμανία έχουν σημειώσει μεγάλο άλμα και έχουν υπερβεί τα αντίστοιχα
επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. Επισημαίνεται ότι παραδοσιακά οι Γερμανοί έχουν την
τάση να αποταμιεύουν και κατά την διάρκεια της πανδημίας και των lockdowns
συγκέντρωσαν πολύ μεγαλύτερα ποσά, ενώ οι καταθέσεις τους κινδύνευαν να
διαβρωθούν λόγω των αρνητικών επιτοκίων. Η ζήτηση για αγορά ακινήτων (όπως
κατοικιών, επαγγελματικών χώρων) έχει αυξηθεί σημαντικά στην Γερμανία. Το
αποτέλεσμα είναι η αύξηση των τιμών των ακινήτων κατά 50% από τα μέσα του 2016
έως σήμερα. Συγκεκριμένα η Φρανκφούρτη, μία από τις πλουσιότερες πόλεις της
Γερμανίας, βρίσκεται πρώτη στον δείκτη με τις φούσκες των ακινήτων παγκοσμίως
καθώς γνωρίζει μια πρωτοφανή αύξηση στις τιμές των ακινήτων της (Reuters, 2021).

Εικόνα 6: Frankfurt am Main (skyscrapercenter.com, 2021)
Η οικονομική σταθερότητα μιας χώρας είναι πολύ σημαντική στο να διαμορφωθούν
σωστά οι αξίες των ακινήτων, όπου θα αντιπροσωπεύονται πλήρως από την τιμή
αγοράς. Η οικονομική Πολιτική μιας χώρας μπορεί να επηρεάσει με τις ενέργειές της
και τις τιμές στα ακίνητα αυτής.
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Στο σημείο αυτό και καθώς αναφερόμαστε στους οικονομικούς παράγοντες και τις
οικονομικές πολιτικές που επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων θα αναφέρουμε
κύριους παράγοντες που προκάλεσαν την χρηματοπιστωτική κρίση του ’09. Τα αίτια
της κρίσης ήταν η χορήγηση πολλών επισφαλή δανείων, τα οποία είχαν μικρή
απόδοση και πολύ μεγάλο ρίσκο αθέτησης. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να
δημιουργηθούν ευκαιρίες κερδοσκοπίας στην αμερικανική αγορά καθώς αυξήθηκε η
ζήτηση για αγορά κατοικιών με σκοπό την μεταπώληση τους σε υψηλότερη τιμή και
την δημιουργία άμεσου κέρδους. Οι υπερβολικές χορηγήσεις δανείων δημιούργησαν
φούσκα στην αγορά ακινήτων με αποτέλεσμα τα ακριβά ακίνητα να μην μπορούν να
πωληθούν και να εγκλωβίσουν ένα μεγάλο μέρος των κερδοσκόπων - επενδυτών, οι
οποίοι δεν μπορούσαν να πωλήσουν τα ακίνητα στα οποία είχαν επενδύσει. Το
αντίκτυπο αυτών είναι ότι πολλά στεγαστικά δάνεια άρχισαν να αθετούνται ομαδικά,
με αποτέλεσμα οι τράπεζες να εκτεθούν στα μη αποπληρωμένα δανειοληπτικά
πακέτα, τα οποία αθετήθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια τεράστια
“τρύπα” και στην συνέχεια να επέλθει η χρηματοπιστωτική κρίση του ‘09 που
επηρέασε σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας (Greekonomics, 2020).
Γενικότερα συμπεραίνεται ότι η οικονομική πολιτική που ασκείται από μια χώρα,
δημιουργεί και την ανάλογη πίεση στις Αξίες των Ακινήτων. Οι τιμές των ακινήτων
θα πρέπει να προσδιορίζονται με μεγάλη ακρίβεια για να μην παρουσιάζονται τέτοια
φαινόμενα κερδοσκοπίας στο μέλλον. Συγκεκριμένα αυτό που αξίζει πάντα να
επισημαίνεται είναι ότι η τιμή του ακινήτου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει σε μεγάλο
βαθμό την αξία του. Σήμερα οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα την
συλλογή επαρκής πληροφόρησης και δεν θα πρέπει να βασίζονται κυρίως στις
ανθρώπινες εκτιμήσεις (Jordan & Ellen, 2009). Ανακεφαλαιώνοντας, οι οικονομικοί
παράγοντες όπως αναλύθηκαν συνοπτικά παραπάνω ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή
στην διαμόρφωση της τιμής των Ακινήτων. Η οικονομική σταθερότητα και η άσκηση
γενικότερα μιας σταθερής οικονομικής πολιτικής παίζουν σημαντικό ρόλο και έχουν
καθοριστικό αντίκτυπο και στον κλάδο της Αγοράς Ακινήτων.
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Εικόνα 7: Melbourne CBD (ABC News: Cowan J., 2019)
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην συλλογή και ανάλυση πραγματικών
δεδομένων που αφορούν κύρια χαρακτηριστικά κατοικιών και τα οποία αναφέρονται
στο ευρύτερο γεωγραφικό αστικό τμήμα της Μελβούρνης. Η οικονομία της
Αυστραλίας κατατάσσεται στην 12η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και διαθέτει
το 5ο υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ παγκοσμίως (wikipedia). Συνεπώς μελετάτε μια
οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από οικονομική σταθερότητα, έχοντας μια πολύ
καλή οικονομική κατάσταση καθώς και ένα πολύ υψηλό βαθμό οικονομικής
ανάπτυξης (The Age, 2006). Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το ‘09 η χώρα δεν μπήκε σε
ύφεση εν αντιθέσει των άλλων αναπτυγμένων οικονομικών χωρών του κόσμου
(World Economic Outlook (WEO), 2010). Σύμφωνα με το «The Economist» για 7
συναπτά έτη και συγκεκριμένα για το διάστημα από το 2010 έως το 2017, η πόλη της
Μελβούρνης κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως σε επίπεδο βιωσιμότητας, όπου
μαρτυρά ότι και οι κοινωνικοί παράγοντες της πόλης είναι πάρα πολύ αναπτυγμένοι.
Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα που αναφέρθηκαν, θα συμπέρανε ο αναγνώστης, ότι
οι τιμές αγοράς των ακινήτων θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Πράγματι αυτό συμβαίνει,
καθώς η Αυστραλία έχει από τις υψηλότερες τιμές αγοράς κατοικιών παγκοσμίως
(BBC, 2011).
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Εν συνεχεία εξετάζονται οι παράμετροι που διαμορφώνουν τις τιμές των κατοικιών
σε επίπεδο τμήματος μια πόλης. Γενικότερα οι βασικές ιδέες περιλαμβάνουν τον
διαχωρισμό σε ζώνες ομοιόμορφης συμπεριφοράς που με βάση κάποια κριτήρια
μπορεί να γίνει η ταξινόμηση ανάλογα με:
•

την διοικητική δομή της πόλης (δημοτική ενότητα)

•

την διαβάθμιση της ανάπτυξης (πυκνότητα των ακίνητων, δια δραστικοί χώροι,
χώροι αναψυχής)

•

τον τύπο χρήσεως (οικιστική, εμπορική, βιομηχανική ζώνη)

•

την διαβάθμιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

•

το διαχωρισμό́ των κοινωνικών ομάδων

•

την ακριβή́ τοποθεσία (απόσταση από το κέντρο, θάλασσα, τις δημόσιες
συγκοινωνίες, κτλ.)

•

την ακριβή περιοχή (βόρεια, νότια, ανατολικά́ & δυτικά́ της πόλης)

Είναι φανερό ότι τα κριτήρια αυτά μπορούν να επιδράσουν με διαφορετικό τρόπο στις
αξίες της Αγοράς Ακινήτων. Τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη στην δημιουργία του
μοντέλου κατηγοριοποιούνται με βάση την παραπάνω ταξινόμηση, καθώς οι βασικές
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των
κατοικιών είναι :

•

Το προάστιο ή η γειτονιά στο οποίο βρίσκεται το σπίτι

•

Η διεύθυνση στην οποία ανήκει

•

Ο τύπος του σπιτιού

•

Το μέγεθος του σπιτιού

•

Η απόσταση από το κέντρο

•

Η δημοτική ενότητα που ανήκει

•

Το γεωγραφικό πλάτος & μήκος

•

Η περιοχή γενικά

•

Το πλήθος των ακίνητων που υπάρχει σε μια ζώνη

Η ροή ανάπτυξης αποτελεί πρωτεύον παράγοντα ανάπτυξης μιας πόλης.
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Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές που να κατευθύνουν μια
ομοιόμορφή ανάπτυξη στα διάφορα τμήματα της πόλεως, καθώς η ισόρροπη
ανάπτυξη θεωρητικά είναι πιο αποτελεσματική. Στην πραγματικότητα όμως
δημιουργούνται ζώνες, όπου η κάθε ζώνη έχει διαφορετική ζήτηση και συνεπώς αυτό
συντελεί κι στην διαμόρφωση διαφορετικής ζώνης τιμών. Γενικότερα, εξετάζονται
διαφορετικοί συντελεστές, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη μιας
περιοχής και διαμορφώνουν άλλες ζώνες τιμών στην ίδια πόλη.

Αρχικά αναφέρονται τα δίκτυα υποδομής. Όταν γίνονται σημαντικά έργα ανάπλασης
και μεγάλα έργα υποδομής σε τμήματα μιας πόλης, αυτό δημιουργεί και τις ανάλογες
διαφοροποιήσεις, όπου οι μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις
αναμένεται να επιδράσουν στην αξία της Αγορά Ακινήτων. Παραδείγματος χάρη, η
κατασκευή ενός νοσοκομείου, ενός καινούργιου αεροδρομίου ή σταθμού του μετρό,
επηρεάζει και διαμορφώνει τις επιλογές των αγοραστών με τελικό αντίκτυπο την
τιμής του ακινήτου, όπου διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα. Επισημαίνεται
ότι το είδος δραστηριότητας, το οποίο αναπτύσσει κάθε γεωγραφική ζώνη (όπως
εμπορική, τουριστική, βιομηχανική, οικιστική, κ.α.) σε συνδυασμό με την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος δημιουργεί κι τον ανάλογο χωρικό διαχωρισμό. Έτσι,
αναφορικά με αυτές τις συγκυρίες γίνεται και μια αντίστοιχη κατανομή του
πληθυσμού και των δραστηριοτήτων. Άτομα με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια και
καλύτερο βιοτικό επίπεδο μετακινούνται και κατ’ επέκταση συγκεντρώνονται σε
συγκεκριμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν ακόμα θετικότερα την τιμή
των ακινήτων της συγκεκριμένης ζώνης. Σαφώς στην επιλογή για την ανεύρεση της
κατάλληλης ιδιοκτησίας, λαμβάνονται πάντα υπόψη, τα χαρακτηριστικά του
τμήματος της περιοχής καθώς και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου
(Ζεντέλης Παναγιώτης, 2001).

Τα κυριότερα εξ’ αυτών των χαρακτηριστικών είναι τα φυσικά, όπως ο
προσανατολισμός, η κλίση, το υψόμετρο, η ποιότητα του κλίματος, ο περιβάλλον
χώρος του (δέντρα, θάλασσα, θέα, κτλ) και η γενικότερη θέση του, όπου προσδίδουν
στο ακίνητο την ιδιαιτερότητα που έχει. Αναφερόμενοι συνοπτικά στις έννοιες αυτές
ο περιβάλλον χώρος, περιλαμβάνει εξίσου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που
ασκούν θετική είτε αρνητική επιρροή στην αξία της αγοράς ακινήτων. Για το λόγο
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αυτό ένα ακίνητο, το οποίο ανήκει στο ίδιο τμήμα της πόλης και στην ίδια ζώνη
μπορεί να διαφέρει αρκετά ως προς την γειτνίαση του και στο περιβάλλον χώρο και
για τον λόγο αυτό να παρουσιάζει διαφορετική ζήτηση. Στα θετικά συγκαταλέγεται η
γειτνίαση με πάρκα και γενικά πράσινους χώρους καθώς και η αισθητική των γύρω
οικοδομημάτων. Επίσης η θέα σε κάποιο βουνό, θάλασσα ή ωραίο φυσικό τοπίο,
αναμενόμενα δημιουργεί πλεονέκτημα. Στον αντίποδα, η γειτνίαση του ακινήτου σε
χώρο, όχι ιδιαίτερα καλής αισθητικής, (όπως νοσοκομεία, νεκροταφείο, χωματερές,
κτλ.) έχει τεράστια αρνητική επίδραση στην τιμή του. Επίσης ακίνητα, τα οποία
γειτνιάζουν σε μεγάλους δρόμους, βιομηχανικές περιοχές και κοντά σε μεγάλα
αεροδρόμια συναντούν σημαντικούς περιορισμούς και μειωμένη ζήτηση, τα οποία
συνεπώς αμβλύνουν την τιμή του (Ζεντέλης Παναγιώτης, 2001).

Ανακεφαλαιώνοντας, κάθε ακίνητο είναι ξεχωριστό, διότι έχει τις δικές του
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παράγοντες που
αναφέρθηκαν, ξεκινώντας από το επίπεδο της κλίμακας χωρών και καταλήγοντας σε
επίπεδο του τμήματος του ακινήτου, είναι ένα μέρος αυτών. Σαφώς υπάρχουν και
άλλοι παράγοντες, όπου επηρεάζουν και διαμορφώνουν την τιμή των ακινήτων. Στην
παρούσα εργασία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τους κυριότερους εξ’ αυτών,
καθώς όπως αναφέραμε αρχικά η εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου αποτελεί μια
πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία που εξαρτάται από πάρα πολλές μεταβλητές. Στο
επόμενο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια της Τεχνικής Νοημοσύνης και
Μηχανικής Μάθησης, όπου θα δούμε ότι η εφαρμογή των νέων μεθόδων και
τεχνολογιών θα μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στην λύση αυτών των
προβλημάτων.
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3.

Προηγούμενες Έρευνες στην Εκτίμηση της Αξίας των
Ακινήτων

3.1 Ο ρόλος της αποτίμησης
Για να έχει εγκυρότητα οποιαδήποτε αποτίμηση πρέπει να παράγει μια ακριβή
εκτίμηση της αγοραίας τιμής του ακινήτου. Έτσι, στην αγορά ακινήτων, αυτό που
συχνά αποκαλείται «αποτίμηση» είναι η καλύτερη εκτίμηση της τιμής
διαπραγμάτευσης του ακινήτου.

Ένα πρωταρχικό μέλημα στην διαδικασία της αποτίμησης είναι η ανάγκη της
διασφάλισης, ότι όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον πελάτη είναι σαφείς
και ξεκάθαρες. Όχι μόνο θα πρέπει όλα τα μέρη να κατανοούν την ορολογία που
χρησιμοποιείται, αλλά είναι επίσης σημαντικό ο πελάτης να λαμβάνει όλες τις άλλες
πληροφορίες που μπορεί να απαιτούνται για τη λήψη μιας ορθολογικής οικονομικής
ή επενδυτικής απόφασης.

Ένα πολύ σημαντικό σημείο αφορά το ζήτημα της μεθοδολογίας της αποτίμησης.
Δεδομένου ότι οι ίδιοι οι πελάτες γίνονται πιο εξελιγμένοι στον τρόπο με τον οποίο
αποφασίζουν αν θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν ένα ακίνητο, το μοντέλο
τιμολόγησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πιο πιθανής τιμής
ανταλλαγής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες σκέψης τους. Αυτό απαιτεί
από τον εκτιμητή να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις του πελάτη με αποτέλεσμα
να οδηγήσει στην υιοθέτηση πιο προηγμένων μοντέλων αποτίμησης που μπορούν να
αντικατοπτρίζουν το αυξημένο επίπεδο των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών.

Οι μέθοδοι αποτίμησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις αντικειμενικές και
υποκειμενικές μεθόδους. Ένας τρόπος έκφρασης αυτής της ταξινόμησης θα ήταν η
επιστήμη έναντι της τέχνης.

Αντικειμενικές μέθοδοι (Η αποτίμηση ως επιστήμη) : Η επιστήμη είναι ένα
ορθολογικό παράδειγμα έρευνας, όπου τα συμπεράσματα βασίζονται σε στοιχεία που
μπορούν να παρατηρηθούν από άλλους. Οι αντικειμενικοί παρατηρητές που
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εξετάζουν τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπαράγουν επιστημονικά
ευρήματα. Η αποτίμηση ως επιστήμη οδηγεί στον καθορισμό μεθόδων, προτύπων και
κριτηρίων απόδοσης. Οι επιστήμονες γράφουν «πρωτόκολλα», δηλαδή περιγράφουν
βήμα προς βήμα τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία
με σκοπό την εξασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου.

Υποκειμενικές μέθοδοι (Η αποτίμηση ως τέχνη) : Η επιστήμη συμπεριφέρεται εξίσου
καλά όταν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πωλήσεων για να γίνει μια καλή
υπόθεση για μια αξία.

Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία πωλήσεων λείπουν ή προκαλούν
σύγχυση;

Σχεδόν όλοι οι ακαδημαϊκοί συγγραφείς και πιθανώς η μεγάλη πλειοψηφία των
ασκούμενων εκτιμητών θα υποστήριζε ότι η αποτίμηση στοχεύει στην εφαρμογή του
επιστημονικού παραδείγματος, δηλαδή τα συμπεράσματα να βασίζονται σε στοιχεία.
Όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν πάντα παραλειπόμενες μεταβλητές.
Εκατοντάδες μεταβλητές μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές και πολλές από τις
μεταβλητές αυτές είναι μη μετρήσιμες. Σπάνια διερευνώνται θεμελιώδη ζητήματα
όπως το εισόδημα των αγοραστών και το εάν οι αγοραστές είναι «ενημερωμένοι»
όπως ορίζεται στους τυπικούς ορισμούς της αγοραίας αξίας. Δημιουργούν κατά
προσέγγιση εκτιμήσεις αξίας μέσω της τέχνης και της υποκειμενικής αξιολόγησης.

Οι υποκειμενικές απόψεις θα μπορούσαν κάλλιστα να παράγουν καλύτερες
εκτιμήσεις αξίας από τις «επιστημονικές, αντικειμενικές» στατιστικές διαδικασίες
που βασίζονται σε ελαττωματικά δεδομένα και εσφαλμένα καθορισμένα μοντέλα.

Εν κατακλείδι, οι δύο βασικές μέθοδοι αποτίμησης εφαρμόζονται δια μέσου της
επιστήμης και η τέχνης. Στην πρώτη περίπτωση, ο εκτιμητής αιτιολογεί από στοιχεία
που χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, ο εκτιμητής
δημιουργεί μια αξία με υποκειμενική γνώμη που βασίζεται στην εμπειρία.

34

3.2 Μέθοδοι αποτίμησης

Κάθε χώρα έχει διαφορετική κουλτούρα και εμπειρία, η οποία συντελεί στο να
καθορίσει τις μεθόδους που θα υιοθετηθούν για κάθε συγκεκριμένη αποτίμηση. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η πλειονότητα όλων των μεθόδων θα βασίζεται σε κάποια μορφή
σύγκρισης για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας. Αυτό θα μπορούσε στην απλούστερη
μορφή του να γίνει με άμεση σύγκριση κεφαλαίων ή μπορεί να βασίζεται σε μια σειρά
παρατηρήσεων που επιτρέπουν στον εκτιμητή να προσδιορίσει ένα μοντέλο
παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε τέτοια μέθοδος θα την αναφέρουμε ως παραδοσιακή.

Άλλα μοντέλα ή μέθοδοι εκτίμησης προσπαθούν να αναλύσουν την αγορά μιμούμενοι
άμεσα τις διαδικασίες σκέψης των παικτών στην αγορά σε μια προσπάθεια να
εκτιμήσουν το σημείο ανταλλαγής. Αυτά τα μοντέλα τείνουν να είναι πιο ποσοτικά
στη μέθοδο και θα αναφέρονται ως προηγμένα. Θεωρητικά, η αξία που προσδίδεται
σε ένα ακίνητο είναι συνάρτηση ποιότητας και ποσότητας. Η ποσότητα αφορά τη
φυσική διάσταση του ακινήτου (χώρος), ενώ η ποιότητα είναι μάλλον υποκειμενική.

Οι μέθοδοι εκτίμησης διακρίνονται σε

δύο μεγάλες κατηγορίες, όπου είναι οι

παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης και οι προηγμένες μέθοδοι αποτίμησης.

Παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης

1. Συγκριτική μέθοδος
2. Προσέγγιση κόστους
3. Προσέγγιση εισοδήματος
4. Μέθοδος κερδών
5. Μέθοδος ανάπτυξης / υπολειμματικής
6. Μέθοδος πολλαπλής παλινδρόμησης
7. Ηδονικές μέθοδοι πώλησης
8. Μέθοδος επανάληψης πωλήσεων
9. Μοντέλο ισοδύναμης απόδοσης
10. Μοντέλο επιλογών
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Προηγμένες μέθοδοι αποτίμησης

1. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ANN)
2. Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (ConvNets)
3. Μοντέλα SVC
4. Μοντέλο που βασίζεται σε Τεχνητή Νοημοσύνη
5. Μοντέλο με βάση το Δέντρο
6. Ιεραρχικό μοντέλο
7. Ανάλυση συστάδων
8. Ακατέργαστη θεωρία συνόλων και θεωρία ασαφών συνόλων
9. Μοντέλο που βασίζεται σε GIS
10. Μοντέλο που βασίζεται σε MIX
11. Άλλα μοντέλα
Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται στην εφαρμογή προηγμένων μεθόδων
αποτίμησης. Προηγμένοι μέθοδοι αποτίμησης αναπτύχθηκαν ευρέως τα τελευταία
χρόνια και η εφαρμογή τους, όπως προκύπτει, φαίνεται να έχει θετική έκβαση στην
εκτίμηση της αξίας των ακινήτων.

Γενικότερα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα παραδοσιακά μοντέλα στηρίζονται κυρίως
στην σύγκριση των χαρακτηριστικών ενός ακινήτου καθώς εκτιμάται ότι ακίνητα με
παρόμοια χαρακτηριστικά θα εμφανίζουν και παρόμοιες τιμές. Κατά το παρελθόν
αναπτύχθηκαν πολλά μοντέλα & μέθοδοι που αποσκοπούν στην αποτελεσματική και
αντικειμενική εκτίμηση της τιμής ενός ακινήτου. Ανάμεσά τους διακρίνονται και
μέθοδοι, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως έως και σήμερα με μεγάλη απήχηση. Όμως,
όπως θα αναφέρουμε εκτενέστερα, δεν εκλείπουν αστοχίες και αναφορές σε
μειονεκτήματα. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην εφαρμογή προηγμένων μοντέλων
και στην εφαρμογή της μαζικής αποτίμησης. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια
ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο των
δεδομένων που υπάρχουν, θα προκύψει καλύτερη πληροφόρηση, τόσο για τους
εκτιμητές όσο και για τα μέρη τα οποία συναλλάσσονται. Στην παρούσα εργασία θα
προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε την τιμή των ακινήτων εφαρμόζοντας την μέθοδο
του Decision Tree & Random Forest, από τις οποίες συμπερασματικά προκύπτουν
αξιόπιστα αποτελέσματα.
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3.3 Παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης

Συγκριτική μέθοδος

Η σύγκριση πωλήσεων αποτελεί την πιο ευρέως εφαρμόσιμη προσέγγιση, διότι η αξία
του ακινήτου που εξετάζεται θεωρείται στενά συνδεδεμένη με τις τιμές πώλησης
παρόμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή. Το βασικό σημείο αυτής της προσέγγισης
είναι η εκτίμηση της τιμής της ακίνητης περιουσίας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
ενός συνόλου παρόμοιων ή συγκρίσιμων υποθέσεων που διαπραγματεύονται στην
αγορά. Επομένως, η συγκριτική προσέγγιση υποθέτει ότι παρόμοια ακίνητα θα πρέπει
να έχουν παρόμοια οφέλη και συνεπώς τιμή. Ο εκτιμητής επιλέγει αρχικά πολλά
παρόμοια ακίνητα και στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη κάποιες διαφορές που είναι
πιθανόν να προκύψουν, όπως το μέγεθος, την ηλικία, την ποιότητα κατασκευής του,
προσαρμόζει ανάλογα και την τιμή πώλησης κάθε συγκρίσιμου ακινήτου. Η
προσέγγιση σύγκρισης πωλήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων
συναλλαγών πώλησης. Η συγκριτική προσέγγιση εκτιμά την τιμή της περίπτωσης
στόχου μέσω σύγκρισης, ανάλυσης, προσαρμογής και ενσωμάτωσης των
συγκριτικών περιπτώσεων. Αυτή η τιμή χρησιμεύει κυρίως ως οδηγός για τη λήψη
τεκμηριωμένης απόφασης από τον εκτιμητή. Ως εκ τούτου, η αρχή της συγκριτικής
προσέγγισης είναι η ίδια με το Case Based Reasoning (CBR), το οποίο έχει προκύψει
ως εναλλακτική λύση στις τεχνικές συλλογιστικής που βασίζονται σε κανόνες για το
σχεδιασμό συστημάτων βασισμένων στη γνώση.

Η συγκρίσιμη διαδικασία θεωρείται ως μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων :
1. Εύρεση των πιο συγκρίσιμων πωλήσεων για μια συγκεκριμένη ιδιότητα θέματος
2. Προσαρμογή των τιμών πώλησης ώστε να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του
αντικειμένου
3. Εφαρμογή των διαφόρων εκτιμήσεων της αξίας με σκοπό τον προσδιορισμό της
αγοραίας αξίας
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4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή αναφοράς κατάλληλη για προβολή η
παρουσίαση

Η υποκείμενη θεωρία της αξίας αυτής της προσέγγισης είναι ότι η «αξία της ακίνητης
περιουσίας βασίζεται στις απόψεις του τυπικού αγοραστή και πωλητή τέτοιου
ακινήτου, ανεξάρτητα από το κόστος, για τη δημιουργία ή τη φθορά» (Miller and
Geltner, 2005). Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρούμενες τιμές που χρησιμοποιούνται
από τους εκτιμητές για να συναγάγουν την αξία ενός θέματος ακινήτου με σύγκριση
πωλήσεων περιλαμβάνουν τυχαία διακύμανση.

Σε αυτή την προσέγγιση, οι τιμές των συγκριτικών περιπτώσεων πρέπει να
προσαρμοστούν με τους διορθωτικούς συντελεστές των παραγόντων πριν
χρησιμοποιηθούν ως η εκτιμώμενη τιμή της περίπτωσης στόχου. Οι διορθωτικοί
συντελεστές συχνά στερούνται λογικών και αντικειμενικών ποσοτικών μεθόδων για
την εκτίμηση των τιμών τους, αλλά κυρίως βασίζονται στην υποκειμενική
αξιολόγηση των εκτιμητών ώστε να αποφασίσουν. Ωστόσο, η εκτιμώμενη τιμή είναι
συχνά κοντά στην τιμή της αγοράς και είναι γενικά αποδεκτή από τους εκτιμητές.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των εκτιμητών και η υποκειμενικότητά τους συχνά
κάνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασυνεπή και εγείρουν ερωτήματα.
Επιπλέον, η

σύγκριση πωλήσεων μπορεί να οδηγήσει εσφαλμένα σε λάθος

εκτιμήσεις, καθώς οι τρέχουσες αγορές μπορεί να βρίσκονται εκτός ισορροπίας κατά
την διάρκεια μιας φούσκας ή σε περίοδο κατάρρευσης. Κατά συνέπεια οι πρόσφατες
συναλλαγές να δίνουν μια αισιόδοξη ή απαισιόδοξη εικόνα μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων. Όμως, η κύρια κριτική της συγκριτικής προσέγγισης πωλήσεων είναι
ότι είναι υποκειμενική, τόσο ως προς την επιλογή των συγκριτικών πωλήσεων όσο
και ως προς τους τύπους προσαρμογών που γίνονται για τον προσδιορισμό της αξίας.
Στην πράξη, ο αριθμός των συγκρίσιμων περιορίζεται συνήθως σε τρεις ή τέσσερις
ιδιότητες και γίνονται ξεχωριστές προσαρμογές για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
ιδιοκτησίας (Calhoun, 2001).

38

Προσέγγιση κόστους

Η οικονομική θεωρία αναφέρει ότι μακροπρόθεσμα το κόστος πρέπει να σχετίζεται
με την αξία. Η προσφορά θα προσαρμοστεί μέχρι την τιμή κόστους σε ισορροπία.
Αλλά οι αγορές ακινήτων σπάνια βρίσκονται σε ισορροπία, επομένως, γενικά, το
κόστος δεν ισούται με την τιμή. Σε μια αγορά ακινήτων, το κόστος μπορεί να είναι
πολύ μεγαλύτερο από τις τρέχουσες τιμές.

Στην αγορά υπερπροσφοράς του Περθ το 1994, τα νέα κτίρια γραφείων πουλήθηκαν
για μόλις το 1/3 του κόστους τους. Η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν τις
βραχυχρόνιες τιμές. Οι συναλλαγές πωλήσεων είναι απαραίτητες για να αποκαλυφθεί
η τρέχουσα σχέση του κόστους με τις τιμές. Γενικά, η τάση είναι οι αγορές να
προσαρμόζονται προς την ισορροπία.
Εάν οι τιμές είναι πάνω από το κόστος, τότε θα τείνει να δημιουργηθεί νέα προσφορά
και οι τιμές θα πέσουν. Εάν οι τιμές είναι χαμηλότερες από το κόστος, η κατασκευή
θα σταματήσει μέχρι να αυξηθεί η ζήτηση ή τα κτίρια να απομακρυνθούν από το
απόθεμα. Επειδή όμως οι προσαρμογές είναι αργές, ανά πάσα στιγμή, η αγορά είναι
πιθανό να είναι εκτός ισορροπίας.

Η αξία του ακινήτου είναι εγγενής στο κόστος δημιουργίας του ακινήτου με βάση την
απόκτηση γης και την οικοδόμηση χωρίς κόστος, φθορά και απόσβεση (Miller and
Geltner, 2005). Η προσέγγιση κόστους αξιολογεί την τιμή του ακινήτου
χρησιμοποιώντας το κόστος γης και κατοικίας για την κατασκευή ενός νέου
ισοδύναμου μείον την απόσβεση της κατοικίας. Το κύριο μειονέκτημα της
προσέγγισης κόστους είναι ότι η εκτιμώμενη τιμή του δεν λαμβάνει υπόψη την
εμπορευσιμότητα και την κερδοφορία.

Προσέγγιση εισοδήματος

Η προσέγγιση εισοδήματος περιλαμβάνει την εκτίμηση της αγοραίας αξίας από τον
εκτιμητή υπολογίζοντας το εισόδημα που αναμένεται να δημιουργήσει το ακίνητο
και, στη συνέχεια, προεξοφλώντας τη ροή εισοδήματος για να φτάσει στην παρούσα
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αξία. Οι εκτιμητές γενικά χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να μετατρέψουν
τα μελλοντικά εισοδήματα σε εκτίμηση της παρούσας αξίας. Η προσέγγιση
εισοδήματος εξετάζει το άθροισμα των μελλοντικών ταμειακών ροών (ενοίκιο) της
ακίνητης περιουσίας ως τιμή του ακινήτου.

Η σύγκριση πωλήσεων είναι το θεμελιώδες εργαλείο που χρησιμοποιείται για την
αποτίμηση ακινήτων με την προσέγγιση εισοδήματος. Είναι περίεργο ότι στις αγορές
ακινήτων, οι εκτιμητές έχουν εκπαιδευτεί ώστε να αποφεύγουν την πρόβλεψη
μελλοντικών τιμών (μελλοντικές ταμειακές ροές), όταν στις χρηματοοικονομικές
αγορές αυτό είναι το κλειδί για την αξιολόγηση των επενδύσεων από τους αναλυτές.

Στην επενδυτική αγορά, για παράδειγμα, η άμεση σύγκριση κεφαλαίων είναι σπάνια
κατάλληλη, επειδή ο βαθμός ετερογένειας είναι πολύ υψηλότερος. Ως εκ τούτου, η
σύγκριση πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω για να εξεταστεί η ενοικίαση (σε αναλογική
βάση) και η αρχική απόδοση που επιτυγχάνεται στην πώληση. Αυτή η διάκριση
μεταξύ της ενοικίασης και της απόδοσης αντανακλά μια ενδιαφέρουσα
αλληλεπίδραση μεταξύ δύο επιμέρους αγορών, της αγοράς εργασίας και της αγοράς
επενδύσεων.

Τα μειονεκτήματα της προσέγγισης εισοδήματος περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος
εκτίμησης, τη χρονοβόρα διαδικασία και ότι η εκτιμώμενη τιμή του συχνά αποκλίνει
από την τιμή της αγοράς.

Μέθοδος κερδών

Παραπάνω φαίνεται ότι η επενδυτική μέθοδος είναι μια μέθοδος όπου η μεθοδολογία
αποτίμησης έχει απομακρυνθεί από τη μοντελοποίηση των διαδικασιών σκέψης των
παικτών στην αγορά και αξιολογεί την αγοραία αξία ενός συγκεκριμένου ακινήτου με
αναφορά σε παρατηρούμενες πρόσφατες συναλλαγές παρόμοιων ακίνητα στην ίδια
περιοχή. Δεν εξετάζει πλέον τα θεμελιώδη, δηλαδή τους αρχικούς λόγους για τους
οποίους οι αγοραστές μπορεί να είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν σε μια
συγκεκριμένη τιμή τέτοια περιουσιακά στοιχεία στην αγορά. Ωστόσο, εάν δεν
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υπάρχουν επαρκείς πωλήσεις για τον προσδιορισμό μιας συγκρίσιμης αξίας και εάν
δεν παράγεται ενοίκιο επειδή το ακίνητο είναι υπό κατοχή, τότε ο εκτιμητής πρέπει
να καθορίσει την αξία επιστρέφοντας σε λεπτομερή ανάλυση αγοράς.

Για παράδειγμα, η αγοραία αξία ενός ξενοδοχείου σε ιδιοκατοίκηση θα εξαρτάται από
τις πιθανές ταμειακές ροές που θα προκύψουν από την ιδιοκτησία. Αυτή η ταμειακή
ροή θα καθοριστεί από τον αριθμό των υπνοδωματίων στο ξενοδοχείο, την τιμή του
δωματίου και το μέσο ποσοστό πληρότητας για το έτος. Με άλλα λόγια, η ιδιοκτησία
αντιμετωπίζεται απλώς ως μονάδα παραγωγής και είναι ο ρόλος του εκτιμητή να
εκτιμήσει το οικονομικό μίσθωμα για το ακίνητο από τις πρώτες αρχές. Αυτό
υπολογίζεται αξιολογώντας τα πιθανά έσοδα που αναμένονται κάθε χρόνο από το
ξενοδοχείο και αφαιρώντας όλα τα άλλα κόστη ενός συνετού ξενοδόχου για την
πραγματοποίηση αυτής της ταμειακής ροής.

Αυτή η διαδικασία επανέρχεται σε μια θεμελιώδη ανάλυση της αξίας του ακινήτου
για την επιχείρηση. Το οικονομικό μίσθωμα είναι παράγωγο της προσφοράς και της
ζήτησης για το τελικό προϊόν και σε αυτό το παράδειγμα είναι τα δωμάτια του
ξενοδοχείου. Η ίδια αρχή θα ισχύει για κάθε είδος ακινήτου όπου η αγοραία αξία του
ακινήτου είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την επιχείρηση που διεξάγεται εντός αυτού
του ακινήτου. Άλλα παραδείγματα θα περιλαμβάνουν εστιατόρια, κέντρα αναψυχής,
κινηματογράφους, θέατρα.

Μέθοδος ανάπτυξης/υπολειμματικής

Τα υπό εκτίμηση ακίνητα είναι οικόπεδα ή τοποθεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν.
Η καλύτερη μέθοδος για την εκτίμηση της αξίας της τοποθεσίας είναι μέσω
συγκρίσιμων πωλήσεων κενής γης. Οι πωλήσεις θα πρέπει να μειωθούν σε
κατάλληλες μονάδες σύγκρισης. Η αξία της γης ή της τοποθεσίας θα πρέπει να
εκτιμάται σαν η τοποθεσία να ήταν άδεια και διαθέσιμη για την υψηλότερη και
βέλτιστη χρήση της. Κάθε συγκρίσιμη πώληση πρέπει να περιγράφεται. Κατ'
ελάχιστον, η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
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1. τοποθεσία
2. καταγραφή δεδομένων
3. ημερομηνία
4. τιμή πώλησης
5. χρηματοδότηση
6. μονάδες σύγκρισης
7. διαστάσεις
8. διαμόρφωση και μέγεθος
9. φυσικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά
10. χωροθέτηση
11. περιβαλλοντικές επιρροές

Με την υπολειμματική μέθοδο, ο εκτιμητής εκτιμά την αγοραία αξία της γης σε
ανανεωμένη μορφή (είτε με σύγκριση είτε με τη μέθοδο επένδυσης) και αφαιρεί από
αυτήν την ακαθάριστη αξία ανάπτυξης. Αυτές οι δαπάνες θα περιλαμβάνουν
κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου (αν δεν είναι ήδη εκκαθαρισμένος χώρος), έργα
υποδομής, κατασκευαστικά έξοδα, επαγγελματικές αμοιβές, χρηματοοικονομικά
έξοδα και αμοιβή για την ανάληψη κινδύνου ανάπτυξης (κέρδος προγραμματιστή).
Μπορεί λοιπόν να φανεί ότι η υπολειμματική αξία της γης εξαρτάται, όπως και με
κάθε οικονομικό ενοίκιο, από την προσφορά και τη ζήτηση του τελικού προϊόντος της
ανεπτυγμένης ιδιοκτησίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για το έτοιμο ακίνητο,
τόσο μεγαλύτερη είναι η ακαθάριστη αξία ανάπτυξης και εάν το κόστος παραμένει
σχετικά σταθερό, τόσο μεγαλύτερη είναι η αγοραία αξία της γης στην αρχική της
κατάσταση. Είναι ενδιαφέρον ότι σε χώρες όπου οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι
λιγότερο διαδεδομένες και όπου η ιδιοκατοικία είναι η προτιμώμενη μέθοδος
αξιοποίησης της ιδιοκτησίας, τότε δεν είναι μόνο τα εξειδικευμένα ακίνητα που
αποτιμώνται με τη μέθοδο αυτή. Εάν δεν υπάρχει επενδυτική αγορά (δηλαδή τα
ακίνητα θα ανταλλάσσονται μόνο μεταξύ ιδιοκτητών στην αγορά), τότε η τιμή της
ανταλλαγής θα αντικατοπτρίζει το κόστος «κατώτατης γραμμής» για τον αγοραστή.
Αυτό το συμπέρασμα θα είναι το κόστος που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί για
μια νέα κατασκευή σε σχέση με το υπάρχον ακίνητο που κυκλοφορεί στην αγορά. Θα
υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τιμής και κόστους. Ωστόσο, εάν η αγορά εργασίας
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κυριαρχείται από εταιρείες που ενοικιάζουν και υπάρχει μεγάλος βαθμός σπανιότητας
στην αγορά, τότε η τιμή δεν θα καθοριστεί από το κόστος, αλλά από τα
χαρακτηριστικά προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας.

Μέθοδος πολλαπλής παλινδρόμησης

Στα προβλήματα πολλαπλής παλινδρόμησης προκύπτει πάντα μια σαφής διάκριση
μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένης μεταβλητής. Οι τιμές που λαμβάνουν οι
ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια από τον
εκτιμητή, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να πάρει για κάθε ελεγχόμενη τιμή
της ανεξάρτητης μεταβλητής μια οποιαδήποτε τιμή μεταξύ ορισμένων λογικών
ορίων.

Η γενική εξίσωση ενός πολλαπλού γραμμικού παλινδρομικού μοντέλου είναι :
y = bo + b1 * x1 + … + bk * xk + e,
όπου bo αποτελεί τον στεθερό όρο, b1, …, bk είναι οι μερικοί συντελεστές πολλαπλής
παλινδρόμησης, x1, x2, …, xk, οι κ ανεξάρτητες μεταβλητές και e το σφάλμα του
παλινδρομικού μοντέλου.

Για την εφαρμογή της πολλαπλής παλινδρόμησης γίνεται αρχικά η υπόθεση ότι η
σχέση που συνδέει την αγοραία αξία των ακινήτων με τις μεταβλητές από τις οποίες
εξαρτάται είναι γραμμική. Η πολλαπλή παλινδρόμηση επιλέγεται έναντι άλλων
μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για την εκτίμηση της αξίας γης καθώς πρόκειται για
μια εξαιρετικά διαδεδομένη και προσιτή μέθοδο, η οποία πλεονεκτεί στο γεγονός ότι
είναι ελεγχόμενη και μπορεί να συντελέσει στην δημιουργία στατιστικά ορθά
αποτελεσμάτων και στην δημιουργία ενός μοντέλου που θα συνοδεύεται από
αξιοπιστία και σταθερότητα.

Ηδονικές μέθοδοι πώλησης

Αυτή είναι μια στατιστική προσέγγιση που βασίζεται σε μοντέλα παλινδρόμησης
πολλαπλών παραγόντων με μεγαλύτερα δείγματα που επιχειρεί να δώσει μια
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απάντηση στο ερώτημα: Ποιο τίμημα να πληρώσετε ή να αποδεχτείτε για το
αντικείμενο; Το μοντέλο συσχετίζει την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την τιμή
πώλησης με όλες τις μεταβλητές ενδιαφέροντος ως επεξηγηματικές μεταβλητές με
βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός μεγάλου δείγματος παρόμοιων
ιδιοτήτων.

Η ηδονική προσέγγιση τιμών είναι η ποσοτική μέθοδος της συγκριτικής προσέγγισης.
Επειδή η τιμή της ακίνητης περιουσίας εκτιμάται από το μοντέλο παλινδρόμησης, δεν
έχει την ανθρώπινη προκατάληψη που συμβαίνει συχνά στη συμβατική συγκριτική
προσέγγιση. Επιπλέον, το μοντέλο παλινδρόμησης μπορεί να μειώσει το κόστος
εκτίμησης. Έτσι, η ηδονική προσέγγιση τιμών χρησιμοποιείται συχνά από τη
βιομηχανία για να ασχοληθεί με τη μαζική εκτίμηση ακινήτων. Χρησιμοποιείται
επίσης από τις ακαδημίες για να παίξει το ρόλο του σημείου αναφοράς για την
αξιολόγηση άλλων προσεγγίσεων. Σε σύγκριση με τη συγκριτική προσέγγιση, το
κύριο μειονέκτημά της είναι ότι δεν μπορεί να παρέχει πραγματικές συγκριτικές
περιπτώσεις στους εκτιμητές για την αποτίμηση της τιμής των ακινήτων. Στην πράξη,
οι συγκριτικές περιπτώσεις από τις πραγματικές συναλλαγές στην αγορά είναι πολύ
σημαντικές για να πειστούν οι έμποροι να αποδεχθούν την τιμή εκτίμησης.

Η θεωρία των ηδονικών συναρτήσεων τιμών παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάλυση
διαφοροποιημένων αγαθών όπως οι κατοικίες, των οποίων τα επιμέρους
χαρακτηριστικά δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές αγοράς. Ένα διαφοροποιημένο
προϊόν μπορεί να αναπαρασταθεί ως διάνυσμα χαρακτηριστικών με την τιμή αγοράς
να εξαρτάται από το σύνολο των χαρακτηριστικών του. Η παραδοσιακή χρήση της
ηδονικής εκτίμησης στις μελέτες στέγασης ήταν για τον σκοπό της εξαγωγής
συμπερασμάτων σχετικά με μη παρατηρήσιμες τιμές διαφορετικών χαρακτηριστικών
όπως η ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος του αεροδρομίου, η πρόσβαση των επιβατών
(σιδηρόδρομος, μετρό ή αυτοκινητόδρομος) και οι ανέσεις της γειτονιάς (Janssen et
al., 2001).
Είναι σημαντικό η λειτουργική μορφή οποιουδήποτε μοντέλου να συμμορφώνεται
κατάλληλα με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, του αγοραστή
και του πωλητή. Οι Asteriou and Hall (2011) παραδέχονται ότι «ένα από τα πιο
σημαντικά προβλήματα στην οικονομετρία είναι ότι δεν είμαστε ποτέ σίγουροι για τη
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μορφή ή την προδιαγραφή της εξίσωσης που θέλουμε να εκτιμήσουμε». Η κύρια
δυσκολία με την ηδονική μέθοδο είναι η ανάγκη να έχουμε αναλυτικές πληροφορίες
για τα χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας. Ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
για τα χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας, αυτά μπορεί να μην είναι ιδανικά για τα
χαρακτηριστικά των κατοικιών στα οποία καθορίζονται οι προτιμήσεις των
καταναλωτών. Επίσης, το διαθέσιμο ηδονικό χαρακτηριστικό τείνει να περιορίζεται
στα χαρακτηριστικά μεμονωμένων σπιτιών και μπορεί να μην παρέχει επαρκή μέτρα
σημαντικής διαφοράς στις γειτονιές και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες ή
εξωτερικές επιδράσεις που επηρεάζουν την αγοραία αξία ενός ακινήτου.

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά τη θεωρία πίσω από την ηδονική μοντελοποίηση,
βρίσκουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ταύτισης. Επειδή τόσες πολλές μεταβλητές
ποικίλλουν ταυτόχρονα, δεν είναι δυνατό να ξεχωρίσουμε ποιες μεταβλητές είναι
υπεύθυνες για τις επιπτώσεις προσδιορισμού των τιμών χωρίς να γίνουν μη
ρεαλιστικές υποθέσεις.

Μέθοδος επανάληψης πωλήσεων

Η μέθοδος επαναλαμβανόμενων πωλήσεων χρησιμοποιεί την παρατηρούμενη τιμή
πώλησης του ίδιου ακινήτου σε διαφορετική χρονική στιγμή για να «δημιουργηθεί
ένα δείγμα διαφορών τιμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του
ποσοστού ανατίμησης των κατοικιών». Εάν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι τα ακίνητα
στο δείγμα επαναλαμβανόμενων πωλήσεων δεν έχουν υποστεί σημαντικές φυσικές
βελτιώσεις ή επιδείνωση μεταξύ των παρατηρούμενων πωλήσεων, τότε η χρήση
διαφοράς τιμής για τα ίδια ακίνητα ελέγχει αυτόματα την επίδραση της ποιότητας
στον εκτιμώμενο δείκτη εκτίμησης. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι πολλαπλής
παλινδρόμησης για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν πωλούνται ή επαναπωλούνται
όλα τα ακίνητα του δείγματος την ίδια ημερομηνία. Τα μόνα δεδομένα που
απαιτούνται είναι οι τιμές συναλλαγής και οι αντίστοιχες ημερομηνίες.

45

Μοντέλο ισοδύναμης απόδοσης

Οι Brown και Matysiak (2000) περιγράφουν αυτό το μοντέλο «ως την πιο κοινή
μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των εμπορικών ακινήτων και για την
ανάλυση των τρεχουσών συναλλαγών». Αναπτύχθηκε από τις βασικές αρχές της
παρούσας αξίας και των προσόδων και το μοντέλο αποτελείται από δύο μέρη. Το
πρώτο μέρος αποτελείται από το τρέχον εισόδημα μέχρι την επόμενη αναθεώρηση
ενοικίου, ενώ το δεύτερο μέρος εμφανίζεται κατά την επανεξέταση όταν το εισόδημα
αντικαθίσταται από την τρέχουσα εκτίμηση της αξίας ενοικίου, η οποία στη συνέχεια
θεωρείται ότι παραμένει σταθερή στο διηνεκές.

Μοντέλο επιλογών

Αυτή η προσέγγιση επιχειρεί να αναγνωρίσει ότι η αξία της γης δεν περιορίζεται στην
αξία της τρέχουσας χρήσης της. Με άλλα λόγια, η συνολική αξία της γης
περιλαμβάνει ένα στοιχείο προαίρεσης που αντικατοπτρίζει την αξία της επιλογής
μετατροπής της γης σε διαφορετική χρήση στο μέλλον. Αυτή η επιλογή έχει
απεριόριστη διάρκεια ζωής και τιμή άσκησης ίση με το κόστος μετατροπής στη νέα
χρήση. Όντας όλα τα πράγματα ίσα, όσο πιο εύκολο είναι να μετατραπεί η γη σε άλλη
χρήση, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του δικαιώματος προαίρεσης και επομένως τόσο
υψηλότερη είναι η τιμή πώλησης του ακινήτου (Hull, 2006). Η τιμή της επιλογής θα
ποικίλλει επίσης θετικά ανάλογα με την πιθανότητα και το μέγεθος των ευκαιριών
ανοδικής χρήσης και θα ποικίλλει αρνητικά με τέτοιους περιορισμούς σε αυτές τις
ευκαιρίες, όπως οι κανονισμοί και οι οικοδομικοί κώδικες (Miller and Geltner, 2005).
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3.4 Προηγμένες μέθοδοι αποτίμησης
Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ANN)
Τα μοντέλα τεχνητών νευρωνικών δικτύων έχουν προσφερθεί ως πιθανή λύση σε
πολλά προβλήματα στην αποτίμηση ακινήτων. Ένα μοντέλο τεχνητού νευρωνικού
δικτύου πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί από ένα σύνολο δεδομένων και το μοντέλο στη
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των τιμών των νέων ακινήτων από την
ίδια αγορά. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αρχικά
σχεδιάστηκαν για να αναπαράγουν τις διαδικασίες μάθησης του ανθρώπινου
εγκεφάλου.

Αυτά τα μοντέλα έχουν τρία κύρια στοιχεία:
1. το επίπεδο δεδομένων εισόδου
2. τα κρυφά στρώματα, που συνήθως αναφέρονται ως «μαύρο κουτί»
3. το επίπεδο μέτρησης εξόδου, οι εκτιμώμενες αξίες ιδιότητας

Τα κρυφά στρώματα περιέχουν δύο διεργασίες: τις σταθμισμένες συναρτήσεις
άθροισης και τις συναρτήσεις μετασχηματισμού. Και οι δύο αυτές συναρτήσεις
συσχετίζουν τις τιμές από τα δεδομένα εισόδου (π.χ. τα χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας:
αριθμός δωματίων, ηλικία σπιτιού, μέγεθος οικοπέδου, επιφάνεια υπογείου, συνολική
επιφάνεια, αριθμός γκαράζ) με τα μέτρα παραγωγής (την τιμή πώλησης).

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ANN στη μοντελοποίηση συστημάτων είναι ότι δεν
υπάρχει ανάγκη επιβεβαίωσης του μοντέλου εκ των προτέρων. Εκπαιδεύοντας τα
δείγματα δεδομένων εισόδου, το ANN προσαρμόζεται για να αναπαράγει την έξοδο.
Μία από τις πιο δημοφιλείς δομές ANN είναι το πολυστρωματικό (MLP). Το ANN
αποδίδει καλά στη μοντελοποίηση της μη γραμμικής σχέσης λόγω των
χαρακτηριστικών της ημιπαραμετρικής παλινδρόμησης και εξακολουθεί να είναι το
πιο δημοφιλές μοντέλο που χρησιμοποιείται σε μοντέλα που βασίζονται σε Τεχνητή
Νοημοσύνη.
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Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (ConvNets)

Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (ConvNets) έχουν επιτύχει επιδόσεις αιχμής σε
εργασίες όπως η αναγνώριση εικόνας, η τμηματοποίηση, η ανίχνευση αντικειμένων
και το γενετικό μοντέλο.

Ένα από τα πρώιμα σημαντικά ConvNets ήταν το LeNet, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για την ταξινόμηση χειρόγραφων ψηφίων. Ωστόσο, μόλις πρόσφατα τα ConvNets
απέδωσαν ανώτερη απόδοση σε εργασίες ταξινόμησης και ανίχνευσης αντικειμένων
σε σύγκριση με προηγούμενες μεθόδους, όπως χειροποίητα χαρακτηριστικά και
μηχανές υποστήριξης διανυσμάτων. Η επιτυχία του AlexNet στην ταξινόμηση
εικόνων στο ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC 2012)
έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τα ConvNets. Οι αρχιτεκτονικές αιχμής όπως
τα ResNets, τα Highway Networks και το DenseNet επιτρέπουν καλύτερες
πληροφορίες και ροή κλίσης χρησιμοποιώντας επίπεδα παράλειψης ή συνδέοντας
διαφορετικά επίπεδα εντός του δικτύου.

Μία από τις κύριες προκλήσεις για την ανάθεση ενός συγκεκριμένου στυλ σε μια
εικόνα είναι ότι το στυλ είναι δύσκολο να καθοριστεί αυστηρά, καθώς η ερμηνεία του
μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει
να κωδικοποιήσουμε πληροφορίες σχετικές με το επίπεδο πολυτέλειας των
φωτογραφιών ακινήτων. Μια προσέγγιση για την πρόβλεψη του στυλ των εικόνων
ορίζει διαφορετικούς τύπους στυλ εικόνας και συγκεντρώνει ένα σύνολο δεδομένων
μεγάλης κλίμακας από φωτογραφίες με σχολιασμό στυλ που περιλαμβάνει πολλές
διαφορετικές

πτυχές

του

οπτικού

στυλ.

Επίσης,

συγκρίνει

διαφορετικά

χαρακτηριστικά εικόνας για την εργασία πρόβλεψης στυλ και δείχνει ότι τα
χαρακτηριστικά που λαμβάνονται από βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα
(ConvNets) υπερτερούν των άλλων χαρακτηριστικών.
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Μοντέλα SVC

Τα μοντέλα με διακριτικά μεταβαλλόμενους συντελεστές (SVC) επιτρέπουν στα
οριακά φαινόμενα να είναι μη ακίνητα στο χώρο και έτσι προσφέρουν υψηλότερο
βαθμό ευελιξίας. Ταυτόχρονα, τα μοντέλα SVC έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι
εύκολα ερμηνεύσιμα. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές μεθοδολογίες και εφαρμογές με
μοντέλα SVC. Για να αναφέρουμε δύο, γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση
(GWR) από τους Fotheringham et al. (2002) και ένα Bayesian πλαίσιο με διαδικασίες
SVC από τους Gelfand et al. (2003) αποτελούν κυρίως εξέχοντα παραδείγματα. Σε
μια μελέτη προσομοίωσης οι Wheeler και Calder (2007) καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες SVC παρέχουν πιο ακριβείς εκτιμήσεις συντελεστών
παλινδρόμησης από το GWR. Μια περαιτέρω σύγκριση των διεργασιών GWR και
SVC δίνεται από τον Finley (2010) σχετικά με οικολογικά δεδομένα. Αποδεικνύεται
ότι οι διαδικασίες SVC έχουν γενικά καλύτερη προγνωστική απόδοση.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για την εκτίμηση μοντέλων SVC σε μεγάλα δεδομένα, οι
περισσότερες από τις καθιερωμένες μεθοδολογίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επί
του παρόντος διαθέσιμες υλοποιήσεις Μπεϋζιανών προσεγγίσεων, όπως οι
προγνωστικές διεργασίες Gauss, που παρουσιάζονται στους Banerjee et al. (2008),
είτε περιορίζονται από τον αριθμό των SVC σε ένα μοντέλο, είτε από τον αριθμό των
παρατηρήσεων. Επομένως, απαιτείται μια γεωστατιστική μέθοδος εκτίμησης και
πρόβλεψης που, αφενός, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων και,
αφετέρου, να μπορεί να εφαρμοστεί σε μοντέλα που περιλαμβάνουν πολλά SVC.

Αυτοματοποιημένες μέθοδοι αποτίμησης

Ο στόχος των αυτοματοποιημένων μεθόδων αποτίμησης είναι η αυτόματη εκτίμηση
της αγοραίας αξίας ενός σπιτιού με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες του. Με βάση
τον ορισμό της Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Αποτίμησης (IVSC), η αγοραία αξία
είναι μια αντιπροσώπευση της αξίας σε αντάλλαγμα ή του ποσού που θα απέφερε ένα
ακίνητο εάν προσφερόταν προς πώληση στην ανοιχτή αγορά κατά την ημερομηνία
αποτίμησης.
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Η μαζική εκτίμηση είναι η διαδικασία αποτίμησης μιας ομάδας ιδιοτήτων από μια
δεδομένη ημερομηνία και με την χρήση κοινών δεδομένων, τυποποιημένων μεθόδων
και στατιστικών δοκιμών. Ο παραπάνω ορισμός προέρχεται από το SMARP
(Standard of Mass Appraisal of Real Property). Πριν από τον 21ο αιώνα, τα σχετικά
ιδρύματα και οι μελετητές είχαν κάνει γόνιμη εργασία σχετικά με τη θεωρητική
κατασκευή και το πρότυπο καθορισμό της μαζικής εκτίμησης ακινήτων. Με την
ανάπτυξη της υποβοηθούμενης από υπολογιστή μαζικής αξιολόγησης (CAMA), τόσο
τα μοντέλα όσο και τα πρότυπα υιοθετούν σταδιακά μια αυτοματοποιημένη
μεθοδολογία αποτίμησης (AVM) για τη μαζική αξιολόγηση.

Γενικά, οι ερευνητές εφαρμόζουν τις ιδέες, τα μοντέλα και τις μεθόδους άλλων
τομέων, όπως η στατιστική, η επιστήμη των υπολογιστών ή η γεωγραφική επιστήμη,
στο πεδίο της μαζικής εκτίμησης ακινήτων.

Μοντέλο που βασίζεται σε Τεχνητή Νοημοσύνη

Επειδή ο στόχος της μαζικής εκτίμησης είναι ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων και τα
αποτελέσματα της αποτίμησης πρέπει να εξηγηθούν στο κοινό, οι βασικές ανάγκες
είναι η λειτουργία και η απλή κατανόηση. Μόλις συλλέξουμε τα σχετικά δεδομένα
του στόχου αξιολόγησης, η άμεση μέθοδος είναι η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των
σχετικών χαρακτηριστικών (ηλικία δόμησης, επιφάνεια, όροφος, ύψος, τοποθεσία
κ.λπ.) και της σχετικής αξίας εκτίμησης του ακινήτου. Μέσω της ποσοτικής ανάλυσης
υπολογίζεται η μαθηματική σχέση μεταξύ εξαρτημένης μεταβλητής και ανεξάρτητης
μεταβλητής. Η μαζική εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας με παρόμοια
χαρακτηριστικά θα εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τη γνωστή μαθηματική σχέση. Η
ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (MRA) είναι μια στατιστική μέθοδος για την
πρόβλεψη της αξίας της ακίνητης περιουσίας (εξαρτημένη μεταβλητή) με βάση δύο
ή περισσότερα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά (ανεξάρτητες μεταβλητές).
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Οι εγγενείς αξίες των οικιστικών ακινήτων αποκλίνουν λόγω διαφόρων παραγόντων
που απαιτούν εξέταση κατά τη διαδικασία αποτίμησης. Η πρόκληση είναι να
αναπτυχθεί ένα έμπειρο σύστημα που να είναι προσαρμόσιμο στην πραγματική ζωή
για πραγματικά προβλήματα αξιολόγησης. Το έμπειρο σύστημα δεν θα «διδάξει μόνο
του», αλλά ο εκτιμητής θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, με τρόπο ασαφούς λογικής,
για να αναπτύξει παράγοντες προσαρμογής. Η πρακτική επίλυσης προβλημάτων των
ειδικών είναι απλώς η φύση της διαδικασίας αποτίμησης.

Μοντέλο Decision Tree

Το μοντέλο που βασίζεται σε δέντρα έχει καλή απόδοση τόσο στην ταξινόμηση όσο
και στην παλινδρόμηση με καλή ακρίβεια, σταθερότητα και διαλειτουργικότητα. Τα
τυπικά μοντέλα περιλαμβάνουν ένα δέντρο αποφάσεων, ένα τυχαίο δάσος και ένα
ενισχυμένο δέντρο.
Υπάρχουν δύο συνηθισμένοι τύποι μοντέλων δέντρων αποφάσεων: M5 και MARS
(πολυμεταβλητές προσαρμοστικές στροφές παλινδρόμησης). Το M5 είναι ένας
αλγόριθμος

μοντέλων

δέντρων

που

προβλέπει

συνεχείς

μεταβλητές

για

παλινδρόμηση. Στη συνέχεια βελτιστοποιείται σε M5P που συνδυάζει το δέντρο
αποφάσεων με γραμμική παλινδρόμηση στους κόμβους. Η κατασκευή δέντρων, το
κλάδεμα και η εξομάλυνση είναι τα τρία βασικά βήματα κατά την εφαρμογή της
μεθοδολογίας M5P. Ένα άλλο δέντρο αποφάσεων είναι το MARS που είναι μια μη
παραμετρική παλινδρόμηση. Τα μοντέλα MARS χωρίζονται σε τρία στάδια: τη
διαδικασία προς τα εμπρός, τη διαδικασία κλαδέματος προς τα πίσω και τη διαδικασία
επιλογής μοντέλου. Οι Reyes-Bueno et al. (2018) περιγράφουν την κύρια διαφορά
μεταξύ M5P και MARS. Στα όρια των χωρισμένων περιοχών, το M5P είναι διακριτό
ενώ το MARS είναι συνεχές.

Ένα τυχαίο δάσος είναι ένα είδος συνόλου που μαθαίνει να ενσωματώνει πολλά
δέντρα απόφασης σε ένα «δάσος». Το μοντέλο μπορεί να εκτελεστεί αποτελεσματικά
σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων ιδιοτήτων και να αντιμετωπίζει μεταβλητές εισόδου
χωρίς διαγραφή. Οι Antipov και Pokryshevskaya (2012) προσπαθούν να
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χρησιμοποιήσουν το τυχαίο μοντέλο δασών στη μαζική αξιολόγηση για πρώτη φορά
και βρίσκουν ότι έχει την καλύτερη απόδοση μεταξύ άλλων μοντέλων.

Σε σύγκριση με ένα τυχαίο δάσος, ένα ενισχυμένο μοντέλο δέντρου μπορεί να
επιτύχει μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη ταχύτητα τρεξίματος. Αυτά τα
πλεονεκτήματα απαιτούνται επειγόντως για μια μαζική αξιολόγηση με μεγάλο αριθμό
δεδομένων και ένα χρονικό κόμβο αξιολόγησης. Οι McCluskey et al. (2014)
εφαρμόζουν το δέντρο ενισχυμένης παλινδρόμησης για τη μαζική αξιολόγηση
κατοικιών στη Μαλαισία. Κατόπιν έρευνας διαπίστωσαν ότι το ενισχυμένο δέντρο
είναι καλύτερο από το μοντέλο MRA ως προς τον συντελεστή διασποράς και το μέσο
απόλυτο ποσοστό σφάλματος.

Ιεραρχικό Μοντέλο

Το παραδοσιακό οικονομετρικό μοντέλο, όπως τα συνηθισμένα ελάχιστα τετράγωνα
(OLS), δεν λαμβάνει υπόψη την ιεραρχική δομή των δεδομένων. Η χρήση του
ιεραρχικού μοντέλου μπορεί να ξεπεράσει αυτό το μειονέκτημα. Οι ερευνητές
χρησιμοποιούν αυτό το πλαίσιο για την εφαρμογή αποτίμησης ακινήτων, όπως η
ιεραρχική Μπεϋζιανή προσέγγιση και η αναλυτική διαδικασία ιεραρχίας. Το
ιεραρχικό μοντέλο υπολογίζει επίσης το ποσοστό του σφάλματος διακύμανσης που
προκαλείται από κάθε επίπεδο. Δύο τύποι ιεραρχικών μοντέλων έχουν
χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση ακινήτων, το ιεραρχικό γραμμικό μοντέλο (HLM)
και το μοντέλο ιεραρχικής τάσης (HTM). Οι Arribas et al. (2016) χρησιμοποιούν το
HLM για να ταξινομήσουν τις μεταβλητές σε επίπεδα διαμερισμάτων και γειτονιών.
Διαπιστώνουν ότι οι παράμετροι HTM έχουν χαμηλότερη εκτιμώμενη διακύμανση
από το OLS. Αναφέρεται ότι το HTM μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση ενός μοντέλου
εικονικής μεταβλητής με χρονικά μεταβαλλόμενες σταθερές για τα διαφορετικά
συμπλέγματα.
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Ανάλυση συστάδων

Η ετερογένεια και η ομοιογένεια των δεδομένων ιδιοκτησίας κατέχουν σημαντική
θέση στη μοντελοποίηση μαζικής εκτίμησης. Η ανάλυση συστάδων είναι μια
διαδικασία ταξινόμησης δεδομένων σε διαφορετικές κλάσεις ή συστάδες, έτσι ώστε
οι στόχοι στο ίδιο σύμπλεγμα να είναι παρόμοιοι, ενώ οι στόχοι σε ένα σύμπλεγμα
είναι διαφορετικοί από εκείνους σε άλλα συμπλέγματα. Με βάση τα δείγματα
δεδομένων, η ανάλυση συμπλέγματος μπορεί να ταξινομήσει αυτόματα όλη τη βάση
δεδομένων. Αυτή η διαδικασία εξόρυξης δεδομένων ή προεπεξεργασίας δεδομένων
μπορεί να μεταφέρει την αγορά ακινήτων με ετερογένεια σε μια υποαγορά ακινήτων
με ομοιογένεια. Η προσέγγιση συμπλέγματος μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορους
τύπους: ιεραρχική ομαδοποίηση, ομαδοποίηση κατάτμησης, ομαδοποίηση βάσει
πλέγματος, ομαδοποίηση με βάση την πυκνότητα, ομαδοποίηση βάσει ασαφούς και
ομαδοποίηση βάσει μοντέλου. Μετά την ανάλυση συστάδων, είναι απαραίτητο να
εξηγηθεί η πρακτική έννοια των διαφορετικών συστάδων. Η χωρίς νόημα
ομαδοποίηση θα καθοδηγήσει εκ νέου τη ρύθμιση της ανάλυσης συστάδων.

Ακατέργαστη Θεωρία Συνόλων και Θεωρία Ασαφών Συνόλων

Η αβεβαιότητα είναι ένα αντικειμενικό φαινόμενο στη μαζική αξιολόγηση. Η
αβεβαιότητα της εκτίμησης μάζας επηρεάζει τη σταθερότητα του μοντέλου και την
ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Για την κατάσταση του ανακριβούς συνόλου
δεδομένων, που εμφανίζεται στην αναδυόμενη ή αδύναμη αγορά κατοικίας στην
πληροφόρηση, η ακατέργαστη θεωρία συνόλων και η θεωρία ασαφών συνόλων
παρέχουν έναν διαθέσιμο τρόπο για μαζική εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας.

Επιπλέον, η εφαρμογή της θεωρίας ακατέργαστων συνόλων (RST) στον τομέα των
ακινήτων υπογραμμίζει τις δυνατότητές της για μοντελοποίηση μαζικής εκτίμησης.
Το RST δημιουργεί έναν τρόπο εκτέλεσης του μοντέλου αξιολόγησης ακινήτων χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί δείκτες που επηρεάζουν την αξία της ακίνητης
περιουσίας.
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Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, με την εισαγωγή του ασαφούς συνόλου, η
κρίση και η διαδικασία σκέψης των ανθρώπων μπορεί να εκφραστεί άμεσα σε μια
σχετικά απλή μαθηματική μορφή, η οποία καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση
πολύπλοκων συστημάτων με πρακτικό και ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Η θεωρία των
ασαφών συνόλων μπορεί να λύσει την εγγύτητα μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων
ιδιοτήτων που πρόκειται να αξιολογηθούν. Χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική
διόρθωση του βάρους των δεδομένων, ακόμη και αν ο βαθμός εγγύτητας είναι
χαμηλός.

Μοντέλο που βασίζεται σε GIS

Το GIS, γνωστό ως σύστημα/ επιστήμη γεωπληροφοριών, εστιάζει σε χωρικά ή
γεωγραφικά δεδομένα. Κάθε ακίνητο έχει τις δικές του πληροφορίες χωρικών
χαρακτηριστικών. Τα χωρικά χαρακτηριστικά μαζί με τις μη χωρικές πληροφορίες
συμβάλλουν στην αξία του ακινήτου. Πολλοί μελετητές έχουν δώσει προσοχή στα
χαρακτηριστικά GIS των ακινήτων και έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις τους στην
αξιολόγηση. Εν τω μεταξύ, ορισμένοι μελετητές όπως οι Bourassa et al. (2007),
McCluskey and Borst (2007) έχουν κάνει βελτιώσεις στην ταξινόμηση και τη
συλλογή μοντέλων που βασίζονται σε GIS.

Μοντέλο που βασίζεται σε MIX

Σε αυτό το μέρος, ο κύριος σκοπός είναι να εξηγηθεί η έμφαση και η σκέψη μιας
εφαρμογής μοντέλου με βάση το μείγμα στη μαζική αξιολόγηση.

Οι Guo et al. (2014) ενσωματώνουν ορισμένα στοιχεία από μια προσέγγιση σύγκρισης
πωλήσεων και προσέγγιση εισοδήματος στην προσέγγιση κόστους για να βελτιώσουν
την ακρίβεια της αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας. Τα σχετικά μοντέλα
βασίζονται στα παραδοσιακά ή υπάρχοντα μοντέλα, σε συνδυασμό με μεθόδους AI
και GIS και στη συνέχεια επισημαίνουν την εφαρμογή και την ανάλυση. Επιπλέον,
ορισμένα μοντέλα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε ένα καλύτερο, όπως η
ασαφής ομαδοποίηση, το γεωστατιστικό μοντέλο και η ομαδοποίηση, η ανάλυση

54

πολλαπλών κριτηρίων και οι γενετικοί αλγόριθμοι, το ANN και το GIS, το διάνυσμα
υποστήριξης μηχανή και σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και ούτω καθεξής.

Ο τρίτος τύπος είναι η ανάμειξη με καινοτόμες ιδέες και μοναδικές προοπτικές. Για
παράδειγμα, οι Chen et al. (2017) εφαρμόζουν όχι μόνο τις πληροφορίες των
παραδοσιακών δεδομένων ακίνητης περιουσίας, αλλά και τις επιπλέον πληροφορίες
αγοράς σε πραγματικό χρόνο από την ηλεκτρονική ανάδραση του crowdsourcing,
γεγονός που καθιστά το εκτιμώμενο αποτέλεσμα κοντά στην αγορά.

Άλλα μοντέλα

Υπάρχουν πολλά άλλα είδη κλασικών μοντέλων που έχουν εφαρμοστεί στον τομέα
της εκτίμησης μάζας, π.χ., γενετικός αλγόριθμος, μηχανή, ανάλυση περιβλήματος
δεδομένων και σύμμορφοι προγνωστικοί παράγοντες. Αν και μόνο λίγοι μελετητές
έχουν δοκιμάσει αυτά τα μοντέλα, τα αποτελέσματα έχουν καλή τιμή αναφοράς.

Ο γενετικός αλγόριθμος (GA) είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο που προσομοιώνει τη
φυσική επιλογή και τον γενετικό μηχανισμό της δαρβινικής βιολογικής εξέλιξης και
είναι μια μέθοδος αναζήτησης της βέλτιστης λύσης προσομοιώνοντας τη φυσική
εξέλιξη. Οι Morano et al. (2018) συνδυάζουν την εξελικτική πολυωνυμική
παλινδρόμηση με γενετικούς αλγόριθμους για την αναζήτηση αυτών των μοντέλων
με ακρίβεια μεγιστοποίησης των δεδομένων και φειδωλότητα των μαθηματικών
συναρτήσεων. Οι Ahn et al. (2012) χρησιμοποιούν παλινδρόμηση κορυφογραμμής σε
συνδυασμό με έναν γενετικό αλγόριθμο (GA-Ridge) για να δοκιμάσουν την απόδοση
στην κορεατική αγορά ακινήτων.

Η ανάλυση περιβλήματος δεδομένων (DEA) είναι ένα ερευνητικό πεδίο
επιχειρησιακής έρευνας, επιστήμης διαχείρισης και μαθηματικών οικονομικών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του εύρους αξίας για μονάδες
ακινήτων. Η αβεβαιότητα στην αξία της μονάδας που προκύπτει από συναλλαγές
στην αγορά εξετάστηκε αντιπροσωπεύοντας ρητά τους οικονομικούς παράγοντες που

55

εμπλέκονται σε μια συναλλαγή, δηλαδή τον αγοραστή και τον πωλητή, των οποίων
οι ενέργειες καθορίζουν ένα σύνολο πραγματοποιημένων συναλλαγών.

Οι Conformal Predictors (CP) είναι ένας κλασικός αλγόριθμος μηχανικής μάθησης
που μπορεί να παρέχει αξιόπιστες προβλέψεις με τη μορφή περιοχών. Για την
παλινδρόμηση, ένα διάστημα πρόβλεψης θα σχηματίζεται τυπικά από τις περιοχές. Οι
περιοχές είναι αξιόπιστες στο επίπεδο εμπιστοσύνης που ορίζει ο χρήστης.
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4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
4.1 Γενικά
Από τον 20ο αιώνα και έπειτα στον χώρο της Τεχνολογίας και της Οικονομίας
ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται μαθηματικές μέθοδοι για την επίλυση χρόνιων
προβλημάτων που ταλάνιζαν την παγκόσμια αγορά, με αξιοσημείωτα παραδείγματα
την αποφυγή πτώχευσης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και την πρόβλεψη
μελλοντικών τιμών, για παράδειγμα προϊόντων για τον καλύτερο σχεδιασμό
πολιτικής των επιχειρήσεων. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, της
πληροφορικής και των υπολογιστικών μεθόδων θεωρήθηκε απαραίτητο τα μέσα αυτά
να ενταχθούν και να χρησιμοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο για την ευημερία της
οικονομίας, γενικά.
Στην Διπλωματική μας εργασία θα ασχοληθούμε με τον κλάδο της Τεχνητής
Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και συγκεκριμένα της Μηχανικής Μάθησης
(Machine Learning) στον χώρο της Οικονομίας και ειδικότερα, της διενέργειας
προβλέψεων πάνω στις τιμές των ακινήτων μια μεγάλης σύγχρονης πόλης.
Τα πιο συνήθη τεχνολογικά εργαλεία που, πλέον, κατέχουν περίοπτη θέση σε όλους
τους σύγχρονους κλάδους γενικότερα, και τα οποία χρησιμοποιούνται για να την
ανάλυση και την πρόβλεψη τιμών κάποιου αντικειμένου είναι οι αλγόριθμοι
Παλινδρόμησης Μηχανικής Μάθησης (Regression Machine Learning Algorithms)
και τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks).
Για την υλοποίηση του πρακτικού μέρους της έρευνας μας, θα χρησιμοποιήσουμε το
προγραμματιστικό περιβάλλον της Python, η οποία στο παρόν αποτελεί την
σημαντικότερη και αποδοτικότερη γλώσσα προγραμματισμού παγκοσμίως, ιδιαίτερα
για θέματα και πειράματα στον τομέα της Ανάλυσης Δεδομένων και της Τεχνητής
Νοημοσύνης.
Οι αλγόριθμοι της μηχανικής μάθησης αποτελούν μέθοδοι εποπτευόμενης ή μη
εποπτευόμενης μάθησης. Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης και παλινδρόμησης αποτελούν
τις δύο μεγάλες κατηγορίες μεθόδων εποπτευόμενης μάθησης που μας απασχολούν.
Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε δύο λίστες με τους πιο αναγνωρίσιμους αλγορίθμους
μηχανικής μάθησης για προβλήματα ταξινόμησης και παλινδρόμησης:
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Classification algorithms:
•

Logistic Regression

•

K – Nearest Neighbors

•

Support Vector Machines

•

Naïve Bayes

•

Decision Tree

•

Random Forest

Regression algorithms:
•

Linear Regression

•

Polynomial Regression

•

Decision Tree

•

Random Forest

•

Lasso Regression

•

Support Vector Regression

Τέλος, πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση και την ανάλυση του project μας,
παρουσιάζουμε στο παρακάτω σχήμα τα βασικά βήματα υλοποίησης ενός μοντέλου
μηχανικής Μάθησης:

Εικόνα 8: Machine Learning: A Quick Introduction and Five Core Steps (centric, 2019)
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1) Συλλογή Δεδομένων
2) Προετοιμασία και επεξεργασία δεδομένων (π.χ. καθαρισμός)
3) Δημιουργία και Εκπαίδευση μοντέλου
4) Αξιολόγηση μοντέλου και διενέργεια πρόβλεψης
5) Βελτιστοποίηση μοντέλου

4.2 Αλγόριθμοι Παλινδρόμησης
4.2.1 Decision Tree Regressor
Τα δέντρα απόφασης χρησιμοποιούνται τόσο σε προβλήματα ταξινόμησης
(classification machine learning problems), όσο και σε προβλήματα παλινδρόμησης
(regression machine learning problems). Στα προβλήματα παλινδρόμησης ο
αλγόριθμος των δέντρων απόφασης έχει ως εξής:
Βασίζεται στην δομή ενός δέντρου που ταξινομεί, δηλαδή που απαντάει διαδοχικά
στην ερώτηση True or False. Αποτελείται από τρία είδη κόμβων: τον αρχικό κόμβο –
ρίζα (root node), τους εσωτερικούς κόμβους (interior nodes) και τους τελικούς
κόμβους – κόμβους φύλλα (leaf nodes). Ο ριζικός κόμβος αποτελεί τον αρχικό κόμβο
και αντιπροσωπεύει το αρχικό ολόκληρο δείγμα με αποτέλεσμα να χωρίζεται
διαδοχικά σε περισσότερους κόμβους. Οι εσωτερικοί κόμβοι αντιπροσωπεύουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά – μεταβλητές του συνόλου δεδομένων, ενώ τα κλαδιά
που δημιουργούνται από τις συνδέσεις μεταξύ των διάφορων διαδοχικών κόμβων
αντιπροσωπεύουν τις επιλογές ή κανόνες απόφασης. Οι τελικοί κόμβοι (φύλλα)
απαντούν στο ερώτημα για το ποια είναι η τελική απόφαση ή με άλλα λόγια, την
τελική απόφαση του μοντέλου. Η τελική πρόβλεψη του μοντέλου, (δηλαδή η τελική
απόφαση του) αποτελεί τον μέσο όρο της τιμής της εξαρτώμενης μεταβλητής στο
εκάστοτε φύλλο που παρουσιάζεται. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται
πολλαπλά με σκοπό ο αλγόριθμος να εξοικειωθεί με τα δεδομένα και να προβλέψει
μια κατάλληλη τιμή για κάθε παρατήρηση που θέλουμε (Drakos G., 2019).
Συνοπτικά, ο αλγόριθμος του δέντρου απόφασης παλινδρόμησης παρουσιάζεται στην
παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 9: Machine Learning Basics: Decision Tree Regression (Gurucharan, 2020)

4.2.2 Random Forest Regressor
Όπως και τα δέντρα απόφασης έτσι και ο αλγόριθμος Random Forest είναι εξαιρετικά
διαδεδομένος τόσο για προβλήματα ταξινόμησης μηχανικής μάθησης, όσο και για
προβλήματα παλινδρόμησης. Αποτελεί, όπως είναι γνωστό, μια εξέλιξη και επέκταση
του αλγόριθμου Decision Tree. Και αυτό γιατί πρακτικά και θεωρητικά αποτελείται
και μοντελοποιείται από πολλά δέντρα απόφασης μαζί (στη σειρά).
Ο Random Forest παρουσιάζει δύο βασικές ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν: το
Aggregation και το Bootstrap. To Aggregation έχει να κάνει με το γεγονός πως ο
αλγόριθμος αυτός εφόσον συνδυάζει και χρησιμοποιεί πολλά δέντρα απόφασης μαζί,
τότε η διακύμανση του αντίστοιχου μοντέλου είναι χαμηλή σε αντίθεση γενικά με ένα
δέντρο απόφασης μόνο του, καθώς όλα τα δέντρα απόφασης του μοντέλου
εκπαιδεύονται ιδανικά στα δείγματα που τους αντιστοιχούν και η τελική πρόβλεψη απόφαση του μοντέλου είναι πολλαπλή. Ως εκ τούτου, η τελική πρόβλεψη του
αλγορίθμου θα είναι ο μέσος όρος όλων των επιμέρους προβλέψεων - αποφάσεων.
Το Bootstrap έχει να κάνει με το γεγονός πως ο αλγόριθμος πραγματοποιεί τυχαία
δειγματοληψία για την σειρά των δέντρων απόφασης, αλλά και για τα χαρακτηριστικά
– μεταβλητές του συνόλου δεδομένων με αποτέλεσμα να σχηματίζονται νέα δείγματα
συνόλων δεδομένων για κάθε πιθανό μοντέλο (Geek for Geeks, Dutta A., 2022).
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Εικόνα 10: Machine Learning Basics: Random Forest Regression (Gurucharan, 2020)

4.2.3 Κ – Nearest Neighbors for Regression
Οι K εγγύτεροι - πλησιέστεροι γείτονες (K Nearest Neighbors) είναι ένας αλγόριθμος
που χρησιμοποιείται, ευρέως, για προβλήματα ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Ο
αλγόριθμος λειτουργεί επαναληπτικά, καθώς αποθηκεύει βασικά όλες τις διαθέσιμες
μεταβλητές για να ταξινομήσει τις νέες τιμές που έχουν κατά πλειοψηφία τις
περισσότερες κοινές από τους γείτονες τους (Teixeira-Pinto A. 2021).
Η συνάρτηση απόστασης που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος αποτελεί την
σημαντικότερη παράμετρο του και είναι μια από τις ακόλουθες μετρικές:
1) Euclidean
2) Manhattan
3) Minkowski
4) Chebyshev
5) Hamming
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Ενώ οι τρεις πρώτες συναρτήσεις απόστασης χρησιμοποιούνται για συνεχείς
μεταβλητές, η συνάρτηση απόστασης Hamming χρησιμοποιείται για ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
Το σημαντικότερο βήμα υλοποίησης του αλγορίθμου ΚΝΝ είναι η εύρεση του
καταλληλότερου και αποδοτικότερου Κ που θα μεγιστοποιεί την ακρίβεια του
μετέπειτα υπό κατασκευή μοντέλου (δηλαδή πόσοι εγγύτεροι γείτονες θα υπάρχουν).
Γενικά, αυτός ο αλγόριθμος έχει μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Πέρα, από την
δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης με ΚΝΝ, ο αλγόριθμος αυτός πολλές φορές
χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα η μείωση των
διαστάσεων των δεδομένων, η εύρεση μη επιθυμητών τιμών - outliers κ.α.

Εικόνα 11: KNN model example (Esmalifalak M., 2020)
4.2.4 Support Vector Machines (SVM) for Regression

Οι

Μηχανές

Διανυσμάτων

Υποστήριξης

(SVM)

είναι

ένας

αλγόριθμος

εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης (supervised learning) που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα ταξινόμησης (classification) ή παλινδρόμησης
(regression). Ωστόσο, χρησιμοποιείται κυρίως σε προβλήματα ταξινόμησης. Στον
αλγόριθμο αυτό απεικονίζουμε κάθε στοιχείο δεδομένων ως ένα σημείο στον nδιάστατο χώρο (όπου n είναι ο αριθμός των χαρακτηριστικών που περιέχουν τα
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δεδομένα) με την τιμή κάθε χαρακτηριστικού να είναι η τιμή μιας συγκεκριμένης
συντεταγμένης. Κύρια λειτουργία του είναι η εύρεση ενός ύπερ – επιπέδου που
διαχωρίζει βέλτιστα τις τάξεις (2 ή περισσότερες) των δεδομένων (στην ταξινόμηση)
(Analytics Vidhya, Ray S., 2017).
Η παλινδρόμηση διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vectors Regression)
χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές με το μοντέλο ταξινόμησης, με μερικές μόνο μικρές
διαφορές. Επειδή η έξοδος είναι ένας πραγματικός αριθμός καθίσταται πολύ δύσκολη
η πρόβλεψη της συγκεκριμένης πληροφορίας (διαχωρισμός του ύπερ - επιπέδου), η
οποία έχει άπειρες δυνατότητες. Στην περίπτωση της παλινδρόμησης, τίθεται ένα
περιθώριο ανοχής (epsilon) κατά προσέγγιση, το οποίο πρέπει να δίνεται (ή να
ζητιέται) από το πρόβλημα (Ritchie N., 2021). Γενικά, αλγόριθμος είναι αρκετά
πολύπλοκος στα προβλήματα παλινδρόμησης και δεν προτιμάται.

Εικόνα 12: Support Vector Machine Algorithm (javatpoint)
Σημείωση:
Στα μοντέλα που κατασκευάζουμε για τον σκοπό της Διπλωματικής μας
χρησιμοποιούμε τους αλγορίθμους Decision Tree Regressor και Random Forest
Regressor, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και διαδεδομένοι για μοντελοποίηση και
προβλέψεις σε προβλήματα παλινδρόμησης, ενώ ταυτόχρονα είναι αξιόπιστοι και
αποδοτικοί.

63

5. Υλοποίηση

5.1 Δεδομένα
Στα πλαίσια του πρακτικού μέρους της διπλωματικής μας εργασίας και των
αντίστοιχων μοντέλων - παραδειγμάτων χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από την πολύ
χρήσιμη, εκπαιδευτική και ερευνητική δεδομένων Kaggle, στην οποία, μάλιστα,
υπάρχουν και πληθώρα παραδείγματα προς εξερεύνηση και μελέτη από τον καθένα.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε το σύνολο δεδομένων “melb_data.csv”, το οποίο
βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.kaggle.com/gunjanpathak/melb-data και τα
δεδομένα που περιέχει έχουν να κάνουν με ποικίλες πληροφορίες για 13580 σπίτια
στην πόλη της Μελβούρνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της. Επιπρόσθετα, οι
πληροφορίες αυτές κατανέμονται δηλαδή εκφράζονται από τις 21 στήλες μεταβλητές που έχει το πλαίσιο δεδομένων. Αυτές οι μεταβλητές προσδιορίζουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των σπιτιών και είναι οι εξής:

Suburb: το προάστιο ή η γειτονιά στο οποίο βρίσκεται το σπίτι
Address: η διεύθυνση του σπιτιού
Rooms: ο αριθμός των δωματίων του σπιτιού
Type: ο τύπους του σπιτιού (h: house, u: unit, t: town house)
Price: η τιμή του σπιτιού
Method: η κατάσταση πώλησης του εκάστοτε ακινήτου
SellerG: ο μεσίτης
Date: η ημερομηνία πώλησης
Distance: η απόσταση από το κέντρο της Μελβούρνης για το κάθε σπίτι
Postcode: ταχυδρομικός κώδικας
Bedroom2: ο αριθμός των υπνοδωματίων του σπιτιού
Bathroom: ο αριθμός των μπάνιων του κάθε σπιτιού
Car: ο αριθμός των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης
Landsize: τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού
BuildingArea: τα τετραγωνικά μέττρα όλου του ακινήτου
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YearBuilt: η χρονικά που χτίστηκε το σπίτι
CouncilArea: η δημοτική ενότητα που ανήκει
Lattitude: το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται
Longtitude: το γεωγραφικό μήκος στο οποίο βρίσκεται
Regionname: η περιοχή, γενικά, που είναι (βόρεια, ανατολική κ.λπ.)
Propertycount: το πλήθος των ακινήτων που υπάρχουν στο ίδιο προάστιο - γειτονιά

5.2 Το πρόβλημα Μηχανικής Μάθησης

Το πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε στην εργασία πάνω στα δεδομένα που
παρουσιάστηκαν προηγουμένως είναι η δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης Μηχανικής
Μάθησης με σκοπό την πρόβλεψη της τιμής των σπιτιών από το σύνολο δεδομένων.
Η μεταβλητή πρόβλεψης που χρησιμοποιείται είναι το χαρακτηριστικό Price, ενώ
όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές χρησιμοποιούνται στην δημιουργία, την εκπαίδευση
και τον έλεγχο των μοντέλων που κατασκευάζονται.

5.2.1 Εργαλεία

Για να υλοποιήσουμε τα μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούμε τη γλώσσα
προγραμματισμού Python και το γραφικό περιβάλλον της Google, Google
Colaboratory. H Python είναι μια σύχρονη και η πιο διαδεδομένη γλώσσα παγκοσμίως
στις μέρες μας. Είναι, πλέον, γνωστό πως χρησιμοποιείται ευρέως από σπουδαστές,
ερευνητές και εργαζόμενους σε τεχνολογικές εταιρίες για την ανάπτυξη λογισμικού
και εφαρμογών, αλλά και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης
και Ανάλυσης Δεδομένων. Η Python αποτελεί, μια εύκολη γλώσσα προγραμματισμού
όσον αφορά την εκμάθηση της, παρέχοντας μέσα από το Διαδίκτυο και τους χρήστες
πληθώρα οδηγών μάθησης και βοήθειας.

Το Google Colaboratory, εν συντομία Google Colab αποτελεί ένα γραφικό
αλληλεπιδρούμενο περιβάλλον (GUI), το οποίο κατασκευάστηκε από την Google με
σκοπό την μεγαλύτερη ευκολία των χρηστών στην σύνταξη κώδικα, την όσο πιο
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γίνεται απλουστευμένη χρήση της Python με άμεση πρόσβαση στις διάφορες
βιβλιοθήκες της χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση τους και την παροχή
υπολογιστικής μνήμης (RAM) και κάρτας γραφικών (GPU) με σκοπό την
βελτιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος. Το Google Colab λειτουργεί ως
σημειωματάριο (notebook) της Python σε παρόμοια μορφή με την οποία λειτουργεί
το Jupyter Notebook.

Οι κύριες βιβλιοθήκες στην Python που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του
προβλήματος μας είναι οι εξής:
Pandas: για την σωστή διαχείριση του συνόλου δεδομένων
Matplotlib: για την δημιουργία γραφημάτων - εικόνων
Seaborn: ως επέκταση της παραπάνω για την καλύτερη και σωστή οπτικοποίηση των
δεδομένων
Sklearn: για την δημιουργία, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση μοντέλων
μηχανικής μάθησης και την δημιουργία προβλέψεων

Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε την γλώσσα προγραμματισμού R για την κατασκευή
χαρτών που απεικονίζουν την κατανομή των σπιτιών στην πόλη της Μελβούρνης,
αλλά και για την απεικόνιση των ΝΑ τιμών.

5.3 Προετοιμασία - Καθαρισμός δεδομένων

Προτού προχωρήσουμε στην δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης πρέπει να
ελέγξουμε αν υπάρχουν NA values, δηλαδή τιμές που λείπουν είναι σύμβολα (όπως
π.χ. το άπειρο) ή ακόμα και τιμές οι οποίες δεν συνάδουν με το χαρακτηριστικό και
την τιμή που υποδηλώνει η αντίστοιχη μεταβλητή. Βρίσκουμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν
11887 εκλειπόμενες τιμές, 62 στην μεταβλητή “car”, 6450 στην “Building Area”,
5375 στην “YearBuilt” και 1369 στην “CouncilArea”.
Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε την κατανομή αυτών των ιδιαίτερων τιμών.
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Εικόνα 13: NA values visualization
Υπάρχουν 2 τρόποι για να διαχειριστούμε τις εκλειπόμενες τιμές. Ο 1ος είναι απλά να
τις διαγράψουμε, άρα να διαγράψουμε και τις αντίστοιχες γραμμές και ο 2ος και αυτός
ο οποίος θα χρησιμοποιήσουμε αποτελεί να αντικαταστήσουμε την εκάστοτε τέτοια
τιμή με τον μέσο όρο της μεταβλητής – χαρακτηριστικού (Ironhardt B., 2020). Αυτό
πραγματοποιείται για τις αριθμητικές μεταβλητές, καθώς έχουμε και μια κατηγορική
μεταβλητή με Missing Values, την “CouncilArea” στην οποία εφόσον δεν γνωρίζουμε
την δημοτική ενότητα αντικαθιστούμε με 0.
Επιλέξαμε να μην διαγράψουμε τις εκλειπόμενες τιμές και τις αντίστοιχες
παρατηρήσεις τους, καθώς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο το σύνολο δεδομένων θα
αποτελούνταν από μόλις 1693 σπίτια, από 13580 που ήταν αρχικά. Όπως, γίνεται
κατανοητό κάτι τέτοιο είναι λάθος, καθώς μια έρευνα πρέπει να βασίζεται σε
πραγματικά δεδομένα και να μην γίνεται ποσοστιαία τόσο μεγάλη αλλαγή στο πλήθος
τους. Η αντικατάσταση των Missing Values γίνεται είτε με τον μέσο όρο (mean) της
αριθμητικής στήλης που ανήκει η εκλειπόμενη τιμή είτε με την επικρατούσα τιμή
(mode) της. Εμείς, επιλέξαμε την μέση τιμή, καθώς αποτελεί την πιο διαδεδομένη και
σίγουρη λύση, καθώς με την επικρατούσα τιμή υπάρχει η περίπτωση δημιουργίας
στατιστικών λαθών κατά την μετατροπή, όπως για παράδειγμα στην κατανομή της
μεταβλητής. Έτσι, λοιπόν, «γεμίζουμε» τις τιμές που λείπουν από τις στήλες: 'Car',
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'BuildingArea' και 'YearBuilt' με την μέση τιμή τους, ενώ στην ποιοτική μεταβλητή
'CouncilArea' αντικαθιστούμε τις τιμές που λείπουν με 0.
Το επόμενο βήμα κατά την προετοιμασία των δεδομένων είναι να μετατρέψουμε τον
τύπο των μεταβλητών σε όσες δεν ανταποκρίνεται η πραγματική τους σημασία στον
σωστό τύπο. Συγκεκριμένα, όσες μεταβλητές είναι αποθηκευμένες ως object
μετατρέπονται σε category ως είθισται στην γλώσσα Python. Επιπλέον, τις
αριθμητικές μεταβλητές εκτός της Price, για τις τιμές των ακινήτων, τις μετατρέπουμε
από συνεχείς αριθμητικές σε ακέραιες, καθώς εκφράζουν ακέραια ποσότητα (όλα τα
ακίνητα κοστολογούνται με κάποια ακέραια τιμή).

5.4 Ανάλυση δεδομένων - Στατιστική

Heatmap – Πίνακας - Χάρτης για την αναπαράσταση της πληροφορίας και των
συσχετίσεων

Ο Heatmap αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πίνακα ή χάρτη ο οποίος χρησιμοποιείται
για να υπολογίσουμε σε ποσοστά τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών
και τις αναπαριστά με γραφικό και ζωντανό τρόπο (Wikipedia, 2022). Τα θετικά
ποσοστά (ή δεκαδικοί αριθμοί) μεταφράζονται ως θετικές συσχετίσεις, που σημαίνει
ότι υπάρχει εξάρτηση - σχέση μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών και είναι θετικό
αποτέλεσμα. Αν η συσχέτιση είναι ίση με 0 τότε σημαίνει πως δεν υπάρχει καθόλου.
Ενώ, αν είναι αρνητικό το ποσοστό, τότε, η αρνητική συσχέτιση έχει αρνητικό
αποτέλεσμα και οι 2 μεταβλητές δεν έχουν πολύ εξάρτηση μεταξύ τους. Όπου υπάρχει
μεγάλη θετική συσχέτιση υπάρχει και περισσότερη πληροφορία η οποία παρέχεται
από τις εμπλεκόμενες μεταβλητές (Sanat S., 2018).
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Εικόνα 14: Heatmap

Ιστογράμματα

Τα ιστογράμματα τα κατασκευάζουμε για όλες τις μεταβλητές του πλαισίου
δεδομένων και μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα βασικά στατιστικά τους
όπως το εύρος τιμών και η επικρατούσα τιμή, αλλά και το σημαντικότερο την
κατανομή τους. Επίσης, διαφαίνονται πιθανές ακραίες τιμές αλλά και μεγάλες
συγκεντρώσεις τιμών. Ουσιαστικά, όλες οι τιμές που παίρνει η μεταβλητή
ομαδοποιούνται σε ορθογώνιες μπάρες ανάλογα με ένα καθορισμένο εύρος τιμών το
οποίο παρουσιάζεται από το ύψος της κάθε μπάρας (Math is Fun, 2019).
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Εικόνα 15: Histograms

Pairplot - διάγραμμα ζευγών συσχετίσεων

Παρόμοια με τον heatmap το pairplot δημιουργείται για την ένδειξη συσχετίσεων
μεταξύ ζευγών μεταβλητών, αλλά αυτή τη φορά με την αναπάραστη σημείων και όχι
ποσοστών. Δηλαδή, δημιουργούνται διαγράμματα σημείων - scatterplot σε
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων για κάθε πιθανό ζεύγος μεταβλητών όπου στους
2 άξονες βρίσκονται οι 2 μεταβλητές. Και δω μπορούμε να πρατηρήσουμε το
γράφημα και να εξάγουμε και άλλα συμπεράσματα.
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Εικόνα 16: Pairplot
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Γράφημα πυκνότητας (Density plot)

Το γράφημα πυκνότητας αποτελεί ένα στατιστικό γράφημα που μας παρέχει
πληροφορίες σχετικά με την κατανομή μιας αριθμητικής μεταβλητής πάνω σε ένα
(άλλο) συνεχές αριθμητικό διάστημα (π.χ. χρόνος). Παρουσιάζει, επίσης, το πού
υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τιμών και πού χαμηλότερη, ενώ καθορίζει και τα όρια
– εύρος αυτών των τιμών (Wilke C., 2021). Πολλές φορές τα γραφήματα πυκνότητας
είναι χρήσιμα, όσον αφορά την σύγκριση των τιμών μια αριθμητικής μεταβλητής στις
διάφορες κατηγορίες μιας ποιοτικής μεταβλητής. Τέλος, ένα πλεονέκτημα των
density plots σε σχέση με τα ιστογράμματα αποτελεί το γεγονός ότι το σχήμα των
πρώτων παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή που
ακολουθείται σε κάθε μέλος.
Στο παρακάτω γράφημα έχουμε ένα συγκριτικό γράφημα πυκνότητας των τιμών των
ακινήτων (Price) ανάλογα με την περιοχή της Μελβούρνης στην οποία βρίσκονται
(Regionname).

Εικόνα 17: Density Plot
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Χάρτες

Παρακάτω παρουσιάζουμε χάρτες που κατασκευάσαμε με την R, έτσι ώστε να
παρουσιάσουμε παραστατικά που είναι αυτά τα σπίτια, αλλά και να δώσουμε κάποιες
πληροφορίες τους.

1ος χάρτης (συμπεριλαμβάνονται και τα 13580 σπίτια)

Εικόνα 18: 1st Map
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2ος χάρτης (τα σπίτια τα οποία έχουν 4 δωμάτια, 3 υπνοδωμάτια, ο τύπος τους είναι
h και είναι χτισμένα μετά το 2000)

Εικόνα 19: 2nd Map
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3ος Χάρτης - πυκνότητας - density map (χάρτης που αναπαριστά την πυκνότητα των
ακινήτων στην πόλη με βάση της τιμή τους - πιο ακριβά, πιο έντονα)

Εικόνα 20: 3rd Map

Για παράδειγμα, ένα συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε είναι πως στο λιμάνι
στη νότια Μελβούρνη τα ακριβά σπίτια είναι λιγότερα σε πλήθος από ότι στην βόρεια.
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5.5 Μηχανική Μάθηση – Παλινδρόμηση
5.5.1 Label encoding – κωδικοποίηση «ετικετών»
Στα προβλήματα Μηχανικής Μάθησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι
μεταβλητές του πλαισίου δεδομένων στη δημιουργία των διάφορων μοντέλων, ακόμα
και των κατηγορικών, δηλαδή των μεταβλητών εκείνων οι οποίες δεν εκφράζουν
ποσότητα, αλλά ποιότητα, είναι αναγκαίο να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία.
Συγκεκριμένα, εκτός από την μετατροπή του τύπου δεδομένων που είναι
αποθηκευμένη η κάθε μεταβλητή και όπου αυτό είναι απαραίτητο, οι ποιοτικές
μεταβλητές είτε διαγράφονται από το σύνολο δεδομένων και δεν χρησιμοποιούνται
καθόλου, κάτι που γίνεται πιο σπάνια, είτε μετατρέπονται σε μια μορφή δεδομένων
που δέχονται τα μοντέλα μηχανικής μάθησης με την τεχνική της κωδικοποίησης,
δηλαδή κωδικοποιούνται σε αντίστοιχες αριθμητικές με την αντιστοίχιση κάθε τιμή
της κατηγορικής μεταβλητής σε μια αριθμητική. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Label Encoding της python, η οποία είναι η πιο απλή
σε χρήση και ευρέως διαδεδομένη (Chug Α., 2021). Υπάρχουν, φυσικά, και άλλες,
όπως η One hot encoding κ.α. Στα πλαίσια της δικής μας εργασίας χρησιμοποιήσαμε
και τις δύο επιλογές για τις κατηγορικές μεταβλητές, δηλαδή κάποιες τις διαγράψαμε
τελείως από το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιούμε μετέπειτα για την εκπαίδευση
και έλεγχο των μοντέλων, ενώ κάποιες άλλες τις κρατήσαμε και τις κωδικοποιήσαμε
με την προαναφερθείσα μεταβλητή. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, διαγράψαμε τις
μεταβλητές:
"Suburb","Address","SellerG","Date","Postcode","YearBuilt",
"CouncilArea","Regionname",
καθώς αποτελούν ποιοτικές μεταβλητές με τεράστιο μεγάλο πλήθος πιθανών τιμών –
κάτι που δεν θέλουμε να γίνεται σε μια κατηγορική μεταβλητή, και διατηρήσαμε και
κωδικοποιήσαμε τις μεταβλητές 'Type' και 'Method', οι οποίες έχουν μικρό πλήθος
τιμών που χωρίζονται ουσιαστικά σε επίπεδα.
Ως αποτέλεσμα, το καινούριο σύνολο δεδομένων που προκύπτει αποτελείται από
13580 σειρές -παρατηρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο κάθε σπίτι ξεχωριστά και σε
13 στήλες – μεταβλητές, οι οποίες εκφράζουν τα 13 διαφορετικά χαρακτηριστικά των
σπιτιών αυτών.
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5.5.2 Επιλογή καλύτερων μεταβλητών – Feature Selection

Στους τρεις αλγορίθμους παλινδρόμησης που εφαρμόζουμε, κατασκευάζουμε
τέσσερα μοντέλα για κάθε αλγόριθμο αντίστοιχα. Το 1ο μοντέλο εκπαιδεύεται και
αξιολογείται στα τελικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν με τον τρόπο που
παρουσιάσαμε προηγουμένως. Ωστόσο, το 2ο μοντέλο που κατασκευάζεται για κάθε
αλγόριθμο εκπαιδεύεται και αξιολογείται σε δεδομένα που προκύπτουν από την
τεχνική της εύρεσης των καλύτερων, δηλαδή των πιο αποδοτικών μεταβλητών. Η
τεχνική που χρησιμοποιήσαμε είναι η μέθοδος της εύρεσης των καλύτερων
μεταβλητών βάσει των καλύτερων συσχετίσεων μεταξύ τους (correlation feature
importance method) (Towards Data Science, Bex T., 2021). Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιεί, αρχικά, τον αλγόριθμο Select Κ Best της βιβλιοθήκης sklearn της
Python, και στη συνέχεια υπολογίζει τα scores (τις αποδόσεις) των μεταβλητών
ανάλογα με το πόσο υψηλή συσχέτιση η κάθε μια μεταβλητή με τις υπόλοιπες και
έτσι ελέγχονται όλα τα πιθανά ζεύγη και οι αντίστοιχες συσχετίσεις τους.
Εφαρμόζοντας την παραπάνω τεχνική βρίσκουμε ότι οι καλύτερες έξι μεταβλητές
είναι οι: Rooms, Type, Bedrooms, Bathrooms, Cars και BuildingArea οι οποίες μαζί
με την μεταβλητή Price δημιουργούν το 2ο σύνολο δεδομένων πάνω στο οποίο
κατασκευάζονται τα επόμενα μοντέλα για κάθε αλγόριθμο. Το παραπάνω αποτέλεσμα
παρουσιάζεται και από την παρακάτω εικόνα, όπου βρίσκονται οι μεταβλητές και τα
αντίστοιχα σκορ τους (Brownlee J., 2019).
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Εικόνα 21: Feature Selection Plot

Το νέο dataset, λοιπόν, που προκύπτει έπειτα από την εφαρμογή της τεχνικής εύρεσης
καλύτερων μεταβλητών ανάλογα με την συσχέτιση που έχουν, αποτελείται από 13580
παρατηρήσει – γραμμές και από 7 στήλες – μεταβλητές, που είναι οι εξής: 'Rooms',
'Type', 'Bedrooms', 'Bathrooms', 'Cars', 'BuildingArea' και ‘Price’.

Το 3ο και το 4ο μοντέλο προκύπτουν μετά την εύρεσης υπερ-παραμέτρων για τον κάθε
αλγόριθμο (hypertuning) και στα δεδομένα του 1ου και του 2ου μοντέλου αντίστοιχα.

Να σημειώσουμε, εδώ, πως μετά από λεπτομερή μελέτη των γραφημάτων που
κατασκευάσαμε στην Ανάλυση δεδομένων, και συγκεκριμένα στα γραφήματα
Pairplot και Heatmap, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως τα αποτελέσματα
αυτών συμφωνούν με τα αποτελέσματα της μεθόδου επιλογής μεταβλητών.

78

5.5.3 Hypertuning – Εύρεση ύπερ-παραμέτρων

Το Hypertuning αποτελεί μια μέθοδο εύρεσης υπερ-παραμέτρων, δηλαδή εύρεσης
των παραμέτρων εκείνων οι οποίες βελτιστοποιούν την απόδοση και την ικανότητα
πρόβλεψης ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης. Στην γλώσσα προγραμματισμού
Python, με την οποία ασχολούμαστε υπάρχουν διάφορες τεχνικές εύρεσης βέλτιστων
παραμέτρων, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι η μέθοδος GridSearchCV, αλλά
και η μέθοδος RandomizedSearchCV. Εμείς στα πλαίσια της εργασίας μας
χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο RandomizedSearchCV. Η κεντρική ιδέα αυτού του
αλγορίθμου – τεχνικής εύρεσης υπερ-παραμέτρων είναι να βρούμε τις παραμέτρους
εκείνους ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό
και με ποιον τρόπο τις προβλέψεις του, παραθέτοντας τυχαία και όχι με συγκεκριμένη
σειρά τα σύνολα των παραμέτρων αυτών στον αλγόριθμο. Έτσι, ο αλγόριθμος
υπολογίζει τα σκορ των διαφορετικών συνόλων υπερ-παραμέτρων και τελικά μας
επιστρέφει τις παραμέτρους που μας δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και έχουν το
καλύτερο σκορ (Kouate P.M., 2020). Τέλος, ο χρήστης δύναται να επιλέξει τον τρόπο
με τον οποίο θα εισάγει τις παραμέτρους με τι εύρος και το πώς τελικά θα
διαμορφώσει τα σύνολα από τα οποία θα εργαστεί εν συνεχεία ο αλγόριθμος.

5.5.4 Αξιολόγηση μοντέλων

Για

την

αξιολόγηση

των

μοντέλων

παλινδρόμησης

μηχανικής

μάθησης

χρησιμοποιούμε τέσσερις μετρικές αξιολόγησης, οι οποίες αποτελούν συγκεκριμένα
σκορ. Οι μετρικές αυτές αποτελούν και τα ποσοστά ακρίβειας του κάθε μοντέλου.

MAE - Mean Absolute Error (Μέσο Απόλυτο Σφάλμα)

Το μέσο απόλυτο σφάλμα (Mean Absolute Error) αναπαριστά τον μέσο όρο της
απόλυτης τιμής της διαφοράς μεταξύ των πραγματικών και των προβλεπόμενων
τιμών στο σύνολο δεδομένων. Είναι μετρική υπολογισμού μέσης τιμής.
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-

1
𝛭𝛢𝛦 = ' |𝑦* − 𝑦,|
𝛮
*./

Όπου yi είναι οι πραγματικές τιμές του συνόλου δεδομένων και
y είναι οι προβλεπόμενες τιμές.

MSE – Mean Squared Error (Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα)

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Squared Error) αναπαριστά τον μέσο όρο της
τετραγωνικής διαφοράς ανάμεσα στις πραγματικές τιμές του συνόλου δεδομένων και
τις προβλεπόμενες τιμές του μοντέλου. Είναι μετρική υπολογισμού διακύμανσης.
-

1
𝛭𝑆𝛦 = '(𝑦* − 𝑦,)3
𝛮
*./

Όπου yi είναι οι πραγματικές τιμές του συνόλου δεδομένων και
y είναι οι προβλεπόμενες τιμές.

RMSE – Root Mean Squared Error (Ριζικό Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα)

Το ριζικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Root Mean Squared Error) αποτελεί την
τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και είναι μετρική υπολογισμού
τυπικής απόκλισης.

-

1
𝑅𝛭𝑆𝛦 = 5 '(𝑦* − 𝑦,)3
𝛮
*./

Όπου yi είναι οι πραγματικές τιμές του συνόλου δεδομένων και
y είναι οι προβλεπόμενες τιμές
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R2 – R – squared (τετραγωνικό R)

Το τετραγωνικό R – squared αναπαριστά το ποσοστό της διακύμανσης στην
εξαρτημένη μεταβλητή, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί – να κατανοηθεί από το μοντέλο
γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression). Οι τιμές αυτής της μετρικής είναι
μικρότερες από τη μονάδα πάντα.

∑(𝑦* − 𝑦,)3
R =1−
∑(𝑦* − 𝑦)3
3

Γενικά, οι τρεις πρώτες μετρικές αξιολόγησης θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο μικρές
αριθμητικά, ενώ η τέταρτη μετρική θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλη, δηλαδή
κοντά στο ένα (παίρνει τιμές 0 ≤ x ≤ 1).
(Akhilendra P.S., 2019)

Υπενθυμίζουμε ότι: 1ο μοντέλο (αρχικό σε όλο το σύνολο δεδομένων), 2ο μοντέλο
(βελτιστοποιημένο σε όλο το σύνολο δεδομένων), 3ο μοντέλο (αρχικό μοντέλο στο 2ο
σύνολο μετά την επιλογή λιγότερων μεταβλητών), 4ο μοντέλο (βελτιστοποιημένο
μοντέλο στο 2ο σύνολο μετά την επιλογή λιγότερων μεταβλητών).
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6. Αποτελέσματα

6.1 Decision Tree Regressor
1st model

2nd model

3rd model

4th model

MAE

228349.38

305529.02

376372.73

358472.16

MSE

141825134316.54

200074022859.92

306908786319.88

252488589124.50

RMSE

376596.78

447296.35

553993.49

502482.43

R2

0.647787

0.503130

0.237814

0.372963

Γραφήματα:
“Original Values vs Predicted Values” graph for each model.
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1ο μοντέλο:

Εικόνα 22: Decision Tree 1st Model visualization (Predicted - Original)
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2ο μοντέλο:

Εικόνα 23: Decision Tree 2nd Model visualization (Predicted - Original)
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3ο μοντέλο:

Εικόνα 24: Decision Tree 3rd Model visualization (Predicted - Original)
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4ο μοντέλο:

Εικόνα 25: Decision Tree 4th Model visualization (Predicted - Original)

Καλύτερο μοντέλο Decision Tree είναι το αρχικό μοντέλο, το πρώτο που κατασκευάσαμε.
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6.2 Random Forest Regressor

1st model

2nd model

3rd model

4th model

MAE

165224.16

251968.23

352696.23

348495.13

MSE

71386963689.53

138299661768.80

261639481357.81

244357773655.15

RMSE

267183.39

371886.62

511507.07

494325.57

R2

0.822716

0.656543

0.350237

0.393155

Γραφήματα:
“Original Values vs Predicted Values” graph for each model
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1ο μοντέλο:

Εικόνα 26: Random Forest 1st Model visualization (Predicted - Original)
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2ο μοντέλο:

Εικόνα 27: Random Forest 2nd Model visualization (Predicted - Original)
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3ο μοντέλο:

Εικόνα 28: Random Forest 3rd Model visualization (Predicted - Original)
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4ο μοντέλο:

Εικόνα 29: Random Forest 4th Model visualization (Predicted - Original)

Καλύτερο μοντέλο Random Forest είναι το αρχικό μοντέλο, το πρώτο που κατασκευάσαμε.
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7. Σύγκριση αποτελεσμάτων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρικών αξιολόγησης και για τα 8
μοντέλα μηχανικής μάθησης που κατασκευάστηκαν:

MAE

MSE

RMSE

R2

1st

228349.38

141825134316.54

376596.78

0.647787

2nd

305529.02

200074022859.92

447296.35

0.503130

3rd

376372.73

306908786319.88

553993.49

0.237814

4th

358472.16

252488589124.50

502482.43

0.372963

1st

165224.16

71386963689.53

267183.39

0.822716

2nd

251968.23

138299661768.80

371886.62

0.656543

3rd

352696.23

261639481357.81

511507.07

0.350237

4th

348495.13

244357773655.15

494325.57

0.393155

Decision
Tree

Random
Forest

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές των σπιτιών που προβλέφθηκαν σε
κάθε ένα από τα μοντέλα παλινδρόμησης που φτιάξαμε μαζί με κάποια άλλα βασικά
χαρακτηριστικά τους.
Θα χρησιμοποιήσουμε τα σπίτια που παρουσιάζονται - εκφράζονται από τις σειρές
1061, 6482, 8395 και 12627.
Αρχικό σύνολο δεδομένων (13 μεταβλητές, χρησιμοποιούμε τις Rooms, Type,
Method, PropertyCount)
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Index

Rooms

Type

Method

Propertycount

Model

Price

1061

3

h

S

10579

Original

2600000

3

h

S

10579

Decision

2320000

Tree

1st

Prediction
3

h

S

10579

Decision
Tree

1268294

2nd

Prediction
3

h

S

10579

Random

2183970

Forest 1st
Prediction
3

h

S

10579

Random

1430348

Forest 2nd
Prediction

6482

2

u

S

2230

Original

620000

2

u

S

2230

Decision

606000

Tree

1st

Prediction
2

u

S

2230

Decision
Tree

600658

2nd

Prediction
2

u

S

2230

Random

603867

Forest 1st
Prediction
2

u

S

2230

Random
Forest 2nd
Prediction

93

594486

8395

3

u

SP

13240

Original

1000000

3

u

SP

13240

Decision

1190000

Tree

1st

Prediction
3

u

SP

13240

Decision
Tree

600658

2nd

Prediction
3

u

SP

13240

Random

1198105

Forest 1st
Prediction
3

u

SP

13240

Random

827046

Forest 2nd
Prediction

12627

3

t

S

2940

Original

420000

3

t

S

2940

Decision

400000

Tree

1st

Prediction
3

t

S

2940

Decision
Tree

750534

2nd

Prediction
3

t

S

2940

Random

419820

Forest 1st
Prediction
3

t

S

2940

Random
Forest 2nd
Prediction
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812926

2ο σύνολο δεδομένων (που προκύπτει μετά από την επιλογή των καλύτερων
μεταβλητών – 7 μεταβλητές, επιλέγουμε τις )

Index

Rooms

Bedrooms

Bathrooms

Cars

Model

Price

1061

3

3

2

3

Original

2600000

3

3

2

3

Decision

1383294

Tree

3rd

Prediction
3

3

2

3

Decision
Tree

1067040

4th

Prediction
3

3

2

3

Random

1394838

Forest 3rd
Prediction
3

3

2

3

Random

1131437

Forest 4th
Prediction

6482

2

2

1

1

Original

620000

2

2

1

1

Decision

617275

Tree

3rd

Prediction
2

2

1

1

Decision
Tree

4th

Prediction

95

539924

2

2

1

1

Random

624145

Forest 3rd
Prediction
2

2

1

1

Random

592317

Forest 4th
Prediction

8395

3

3

1

0

Original

1000000

3

3

1

0

Decision

736000

Tree

3rd

Prediction
3

3

1

0

Decision
Tree

539924

4th

Prediction
3

3

1

0

Random

761917

Forest 3rd
Prediction
3

3

1

0

Random

592317

Forest 4th
Prediction

12627

3

3

2

2

Original

420000

3

3

2

2

Decision

1105979

Tree

3rd

Prediction
3

3

2

2

Decision
Tree

4th

Prediction

96

1067040

3

3

2

2

Random

1100385

Forest 3rd
Prediction
3

3

2

2

Random
Forest 4th
Prediction

Τα λιγότερο ακριβή μοντέλα προβλέπουν τιμές σπιτιών πολύ μεγαλύτερες ή πολύ
μικρότερες των κανονικών, ενώ τα καλύτερα μοντέλα προβλέπουν τιμές σπιτιών
κοντά στην αρχική τιμή τους.
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1103081

8. Συμπεράσματα

Από τα μοντέλα που κατασκευάσαμε και τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε μπορούμε με
βεβαιότητα να συμπεράνουμε πως τα μοντέλα Random Forest, κατά γενική περίπτωση, είναι
καλύτερα και πιο αποδοτικά από τα μοντέλα Decision Tree, όσον αφορά την επίλυση του
συγκεκριμένου προβλήματος και την διενέργεια προβλέψεων στην τιμή σπιτιών στην πόλη της
Μελβούρνης.
Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε πως δεν είναι όλοι οι αλγόριθμοι παλινδρόμησης
κατάλληλοι για την επίλυση όλων των προβλημάτων και την επιτυχή πρόβλεψη τιμών κάποιων
χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε και στο παρακάτω γράφημα δεν γίνεται να
προχωρήσουμε στην κατασκευή SVM (Support Vector Machines) μοντέλων, καθώς 1ον η μετρική
του τετραγωνικού R2 βγαίνει αρνητική, κάτι που είναι αδύνατο εφόσον μιλάμε για τετραγωνικό
αριθμό και 2ον εφαρμόζοντας ένα SVM μοντέλο παρατηρούμε ότι όλες οι προβλεπόμενες τιμές είναι
παντού ίδιες, κάτι που είναι αποτέλεσμα πολύ κακού μοντέλου.
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Εικόνα 30: SVM model (not suitable)

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια μελέτης και επεξεργασίας ενός
τέτοιου προβλήματος μηχανικής μάθησης και μελλοντικά. Συγκεκριμένα, προτείνονται:
1) Μεγαλύτερη και ακριβέστερη συλλογή δεδομένων
2) Εφαρμογή και μελέτη και άλλων αλγορίθμων
3) Εφαρμογή άλλων τεχνικών επιλογής μεταβλητών για σύγκριση
4) Πιο λεπτομερή και αρκετά δυσκολότερη διαδικασία hypertuning, για βελτιστοποίηση παραμέτρων
(κάτι που απαιτεί βέβαια και τα πιο εξελιγμένα υπολογιστικά μέσα)
5) Εφαρμογή παρόμοιων μοντέλων και σε άλλα σύνολα δεδομένων για μελέτη, αξιολόγηση και
σύγκριση αποτελεσμάτων.
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Παράρτημα

1. Real Estate Machine Learning
2. """
3.
4. # Import libraries
5. import pandas as pd
6. import numpy as np
7. import matplotlib.pyplot as plt
8. import seaborn as sns
9. sns.set()
10.
11. plt.style.use('ggplot')
12. import sklearn
13.
14. """Dataset upload"""
15.
16. import io
17. from google.colab import files
18.
19. uploaded = files.upload()
20.
21. df = pd.read_csv(io.BytesIO(uploaded['melb_data.csv']))
22.
23. df
24.
25. features = list(df.columns)[:]
26. print("The features of the dataset are",features)
27.
28. # basic stats
29. df.describe().T
30.
31. # Checking for NA values
32. for i in df.columns:
33.
print('Feature:',i)
34.
print('Number of N/As:',df[i].isna().sum())
35.
36. print("We have 62 missing values in 'car' column, 6450 in 'Building Area
', 5375 in 'YearBuilt' and 1369 in 'CouncilArea'")
37.
38. # Which are the unique values for each feature?
39. for i in df.columns:
40.
print('Column',i)
41.
print('Number of Unique values:',len(df[i].unique()))
42.
print('Unique values:',df[i].unique())
43.
print()
44.
45. # See first 5 rows and its features from data
46. df.head()
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47.
48. # Type of characteristics and info of dataset
49. df.info()
50.
51. """### Data cleaning
52.
53. Handle NA values
54. """
55.
56. # Fill missing values with average(mean) of each column
57. # Clean up NaNs
58. df['Car'].fillna(df['Car'].mean(),inplace=True)
59. df.Car = df.Car.astype(int)
60. df['BuildingArea'].fillna(df['BuildingArea'].mean(),inplace=True)
61. df.BuildingArea = df.BuildingArea.astype(int)
62. df['YearBuilt'].fillna(df['YearBuilt'].mean(),inplace=True)
63. df.YearBuilt = df.YearBuilt.astype(int)
64. df['CouncilArea'].fillna(0,inplace=True)
65. df.CouncilArea = df.CouncilArea.astype('category')
66.
67. # Checking for NA values
68. for i in df.columns:
69.
print('Feature:',i)
70.
print('Number of N/As:',df[i].isna().sum())
71.
72. print("We have 62 missing values in 'car' column, 6450 in 'Building Area
', 5375 in 'YearBuilt' and 1369 in 'CouncilArea'")
73.
74. # Type of characteristics and info of dataset
75. df.info()
76.
77. # Change correctly the types of variables
78.
79. # Objects to categorical
80. df['Address'] = df['Address'].astype('category')
81. df['Suburb'] = df['Suburb'].astype('category')
82. df['Postcode'] = df['Postcode'].astype('category')
83. df['Regionname'] = df['Regionname'].astype('category')
84. df['CouncilArea'] = df['CouncilArea'].astype('category')
85. df['SellerG'] = df['SellerG'].astype('category')
86. df['Type'] = df['Type'].astype('category')
87. df['Method'] = df['Method'].astype('category')
88.
89. # Float rooms and bedrooms to integer
90.
91. df['Rooms'] = df['Rooms'].astype(int)
92. df['Bedroom2'] = df['Bedroom2'].astype(int)
93. df['Bathroom'] = df['Bathroom'].astype(int)
94. df['Price'] = df['Price'].astype(int)
95. df['Landsize'] = df['Landsize'].astype(int)
96. df['Propertycount'] = df['Propertycount'].astype(int)
97.
98. # Correct Type of characteristics and info of dataset
99. df.info()
100.
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101. """# Statistics - Data Analysis"""
102.
103. # Rename names of some columns
104.
105. df.rename(columns = {'Bedroom2':'Bedrooms','Bathroom':'Bathrooms','Car':
'Cars'}, inplace=True)
106.
107. # Bsic statistics
108. df.describe()
109.
110. """Heatmap - information presentation"""
111.
112. plt.figure(figsize=(17,17))
113. heatmap = sns.heatmap(df.corr(), annot=True ,cmap ="YlGnBu")
114.
115. """Variables Price, Rooms, Distance, Bedrooms, Bathrooms and Cars have t
he highest corellation each other.
116.
117. Histograms
118. """
119.
120. histogram_df = df.hist(figsize = (15,15), grid=False)
121.
122. # Histogram of Houses Price
123. plt.style.use('fivethirtyeight')
124. plt.hist(df['Price'], bins = 50, edgecolor = 'k')
125. plt.xlabel('Score'); plt.ylabel('Number of Houses')
126. plt.title('House Price Distribution')
127.
128. """Pairplot (to see correlations between variables)"""
129.
130. sns.pairplot(df, kind='scatter',diag_kind='hist')
131.
132. """Density plot"""
133.
134. # Price by Suburb
135. plt.figure(figsize=(20,20))
136. displot = sns.displot(df, x='Price',hue='Regionname',kind='kde',fill=Tru
e)
137.
138. """# Machine Learning
139.
140. # Νέα ενότητα
141. """
142.
143. df
144.
145. # Machine Learning Regression models use only Numeric variables. So cate
gorical data must be converted to numeric form via some encoding techniqu
e or
146. # deleted.
147. # So for our project columns: Suburb, Address, SellerG, Date, Postcode,
YearBuilt, CouncilArea and Regionname will be deleted and
148. # columns Type and Method will be encoded for use.
149.
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150. df_new = pd.DataFrame(df)
151. df_new.drop(["Suburb","Address","SellerG","Date","Postcode","YearBuilt",
152.
"CouncilArea","Regionname"], axis=1, inplace = True)
153.
154. # Import label encoder
155. from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
156. # Define label_encoder
157. label_encoder = LabelEncoder()
158. # Encode labels in columns 'Type' and 'Method.
159. df_new['Type'] = label_encoder.fit_transform(df_new['Type'])
160. df_new['Method'] = label_encoder.fit_transform(df_new['Method'])
161.
162. df_new
163.
164. df_new.info()
165.
166. # Separate X (features) to y (Price-the predicting variable)
167. X = df_new[['Rooms','Type','Method','Distance','Bedrooms','Bathrooms','C
ars','Landsize','BuildingArea','Lattitude','Longtitude','Propertycount']]
168. y = pd.DataFrame(df_new.Price)
169.
170. X
171.
172. y
173.
174. # We will make predictions above 2 dataframes, 1st the above (entire dat
aset) and
175. # 2nd in a smaller dataset after feature selection
176.
177. """Feature selection"""
178.
179. # Correlation Features (correlation feature selection)
180. from sklearn.feature_selection import SelectKBest
181. from sklearn.feature_selection import f_regression
182. from sklearn.model_selection import train_test_split
183.
184. # feature selection
185. def select_features(X_train, y_train, X_test):
186. # configure to select a subset of features
187. features = SelectKBest(score_func=f_regression, k=10)
188. # learn relationship from training data
189. features.fit(X_train, y_train)
190. # transform train input data
191. X_train_feat = features.transform(X_train)
192. # transform test input data
193. X_test_feat = features.transform(X_test)
194. return X_train_feat, X_test_feat, features
195.
196.
197. # split into train and test sets
198. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25
, random_state=1)
199. # feature selection
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200. X_train_feat, X_test_feat, features = select_features(X_train, y_train,
X_test)
201.
202. # fit the model
203. #model = LinearRegression()
204. #model.fit(X_train_fs, y_train)
205. # evaluate the model
206. #yhat = model.predict(X_test_fs)
207. # evaluate predictions
208. #mae = mean_absolute_error(y_test, yhat)
209. #print('MAE: %.3f' % mae)
210.
211. # what are scores for the features
212. for i in range(len(features.scores_)):
213. print('Feature %d: %f' % (i, features.scores_[i]))
214. # plot the scores
215. plt.bar([i for i in range(len(features.scores_))], features.scores_)
216. plt.show()
217.
218. print('Best features are: Rooms, Type, Bedrooms, Bathrooms, Cars and Bui
ldingArea')
219.
220. # So second data will used for models is:
221. X_2 = df_new[['Rooms','Type','Bedrooms','Bathrooms','Cars','BuildingArea
']]
222.
223. X_2
224.
225. """### Decision Tree Regression
226.
227. #### All data
228. """
229.
230. from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
231.
232. """1"""
233.
234. # Train Test Split
235. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25
, random_state=42)
236. # Random state=42 in each modl, so that we take same data
237.
238. # Define our first Decison Tree model
239. tree_reg_1 = DecisionTreeRegressor()
240.
241. # Fit the model
242. tree_reg_1.fit(X_train,y_train)
243.
244. # Make prediction
245. predict_1 = tree_reg_1.predict(X_test)
246.
247. len(predict_1)
248.
249. len(X_test)
250.
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251. # Our predictions
252. print('Decision Tree Regression Model 1')
253. print(X_test)
254. print('Price Prediction')
255. print(predict_1)
256.
257. """Model Evaluation"""
258.
259. # Model Evaluation
260. # with: Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE) and Mea
n Absolute Error (MAE)and R-squared (R2 score)
261.
262. from sklearn.metrics import mean_squared_error
263. from sklearn.metrics import mean_absolute_error
264. from sklearn.metrics import r2_score
265.
266. mae_1 = mean_absolute_error(y_test, predict_1)
267. mse_1 = mean_squared_error(y_test, predict_1)
268. rmse_1 = mse_1**(0.5)
269. r2_1 = r2_score(y_test, predict_1)
270.
271.
272. print("Results of evaluation metrics are:")
273. print("MAE:",mae_1)
274. print("MSE:", mse_1)
275. print("RMSE:", rmse_1)
276. print("R-Squared:", r2_1)
277.
278. # For making plots
279. y_test_array = np.array(y_test)
280.
281. y_r = list(range(len(y_test_array)))
282. #
283. plt.figure(figsize=(60,60))
284. plt.scatter(y_r, y_test_array, color="green", label="original")
285. plt.plot(y_r, predict_1, color="red", label="predicted")
286. plt.legend()
287. plt.show()
288.
289. # Mean Absolute Error
290.
291. # calculate errors
292. errors = list()
293. for i in range(len(y_test_array)):
294. # calculate error
295. err = abs((y_test_array[i] - predict_1[i]))
296. # store error
297. errors.append(err)
298. # report error
299. print('>%.1f, %.1f = %.3f' % (y_test_array[i], predict_1[i], err))
300. # plot errors
301. plt.plot(errors)
302. plt.xticks(ticks=[i for i in range(len(errors))], labels=predict_1)
303. plt.xlabel('Predicted Value')
304. plt.ylabel('Mean Absolute Error')
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305. plt.show()
306.
307. # plot errors
308. plt.figure(figsize=(50,50))
309. plt.plot(errors)
310. plt.xticks(ticks=[i for i in range(len(errors))], labels=predict_1)
311. plt.xlabel('Predicted Value')
312. plt.ylabel('Mean Absolute Error')
313. plt.show()
314.
315. # Mean Squared Error
316. # calculate errors
317. errors = list()
318. for i in range(len(y_test_array)):
319. # calculate error
320. err = (y_test_array[i] - predict_1[i])**2
321. # store error
322. errors.append(err)
323. # report error
324. print('>%.1f, %.1f = %.3f' % (y_test_array[i], predict_1[i], err))
325. # plot errors
326. plt.figure(figsize=(30,30))
327. plt.plot(errors)
328. plt.xticks(ticks=[i for i in range(len(errors))], labels=predict_1)
329. plt.xlabel('Predicted Value')
330. plt.ylabel('Mean Squared Error')
331. plt.show()
332.
333. """Hypertuning"""
334.
335. from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV
336.
337. splitter = ['best', 'random']
338. max_depth = [1,3,5,10]
339. min_samples_leaf = [1,2,4,6]
340. max_features = ['auto','log2']
341. max_leaf_nodes = [2,4,10,20]
342.
343. random_grid = {'splitter': splitter,
344.
'max_depth': max_depth,
345.
'min_samples_leaf': min_samples_leaf,
346.
'max_features': max_features,
347.
'max_leaf_nodes': max_leaf_nodes}
348.
349. tree_reg_random = RandomizedSearchCV(estimator=tree_reg_1, param_distrib
utions =random_grid,
350.
scoring='neg_mean_absolute_error', cv =
5, verbose=3, n_jobs=-1, return_train_score=True)
351. # Fit
352. tree_reg_random.fit(X_train, y_train)
353.
354. # Best parameters
355. print(tree_reg_random.best_params_)
356.
357. # Best score
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358. print(tree_reg_random.score(X_test , y_test))
359.
360. # Best parameters
361. print(tree_reg_random.best_params_)
362.
363. # Best score
364. print(tree_reg_random.score(X_test , y_test))
365.
366. """2. """
367.
368. # Train Test Split
369. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25
, random_state=42)
370.
371. # Define 2nd Decison Tree model
372. tree_reg_2 = DecisionTreeRegressor(splitter='best', min_samples_leaf=4,
max_leaf_nodes=10, max_features='auto', max_depth=5)
373.
374. # Fit the model
375. tree_reg_2.fit(X_train,y_train)
376.
377. # Make prediction
378. predict_2 = tree_reg_2.predict(X_test)
379.
380. # Our predictions
381. print('Decision Tree Regression Model 2')
382. print(X_test)
383. print('Price Prediction')
384. print(predict_2)
385.
386. # Plot difference between official-original values and the poredicted
387.
388. plt.figure(figsize=(60,60))
389. plt.scatter(y_r, y_test_array, color="green", label="original")
390. plt.plot(y_r, predict_2, color="red", label="predicted")
391. plt.legend()
392. plt.show()
393.
394. # Plot difference between official-original values and the poredicted
395.
396. plt.figure(figsize=(40,40))
397. plt.scatter(y_r, y_test_array, color="green", label="original")
398. plt.scatter(y_r, predict_2, color="red", label="predicted")
399. plt.legend()
400. plt.show()
401.
402. """Model Evaluation - Metrics"""
403.
404. mae_2 = mean_absolute_error(y_test, predict_2)
405. mse_2 = mean_squared_error(y_test, predict_2)
406. rmse_2 = mse_2**(0.5)
407. r2_2 = r2_score(y_test, predict_2)
408.
409.
410. print("Results of evaluation metrics are:")
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411. print("MAE:",mae_2)
412. print("MSE:", mse_2)
413. print("RMSE:", rmse_2)
414. print("R-Squared:", r2_2)
415.
416. """#### Feature selection data
417.
418. 3.
419. """
420.
421. # Train Test Split
422. X_train_2, X_test_2, y_train_2, y_test_2 = train_test_split(X_2, y, test
_size=0.25, random_state=42)
423.
424. # Define 3rd Decison Tree model
425. tree_reg_3 = DecisionTreeRegressor()
426.
427. # Fit the model
428. tree_reg_3.fit(X_train_2,y_train_2)
429.
430. # Make prediction
431. predict_3 = tree_reg_3.predict(X_test_2)
432.
433. # Our predictions
434. print('Decision Tree Regression Model 3')
435. print(X_test_2)
436. print('Price Prediction')
437. print(predict_3)
438.
439. # Plot original values - prediction values
440. y_test_array_2 = np.array(y_test_2)
441. y_r2 = list(range(len(y_test_array_2)))
442. #
443. plt.figure(figsize=(60,60))
444. plt.scatter(y_r2, y_test_array_2, color="green", label="original")
445. plt.scatter(y_r2, predict_3, color="red", label="predicted")
446. plt.legend()
447. plt.show()
448.
449. """Model evaluation - Metrics"""
450.
451. mae_3 = mean_absolute_error(y_test_2, predict_3)
452. mse_3 = mean_squared_error(y_test_2, predict_3)
453. rmse_3 = mse_3**(0.5)
454. r2_3 = r2_score(y_test_2, predict_3)
455.
456. print("Results of evaluation metrics are:")
457. print("MAE:",mae_3)
458. print("MSE:", mse_3)
459. print("RMSE:", rmse_3)
460. print("R-Squared:", r2_3)
461.
462. """Hypertuned"""
463.
464. # Fit
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465. tree_reg_random.fit(X_train_2, y_train_2)
466.
467. # Best parameters
468. print(tree_reg_random.best_params_)
469.
470. # Best score
471. print(tree_reg_random.score(X_test_2 , y_test_2))
472.
473. """4. """
474.
475. # Train Test Split
476. X_train_2, X_test_2, y_train_2, y_test_2 = train_test_split(X_2, y, test
_size=0.25, random_state=42)
477.
478. # Define 4th Decison Tree model
479. tree_reg_4 = DecisionTreeRegressor(splitter='best', min_samples_leaf=1,
max_leaf_nodes=10,
480.
max_features='auto', max_depth=5)
481.
482. # Fit the model
483. tree_reg_4.fit(X_train_2,y_train_2)
484.
485. # Make prediction
486. predict_4 = tree_reg_4.predict(X_test_2)
487.
488. # Our predictions
489. print('Decision Tree Regression Model 4')
490. print(X_test_2)
491. print('Price Prediction')
492. print(predict_4)
493.
494. # Plot original values -prediction values
495.
496. plt.figure(figsize=(35,35))
497. plt.scatter(y_r2, y_test_array_2, color="green", label="original")
498. plt.scatter(y_r2, predict_4, color="red", label="predicted")
499. plt.legend()
500. plt.show()
501.
502. """Model evaluation"""
503.
504. mae_4 = mean_absolute_error(y_test_2, predict_4)
505. mse_4 = mean_squared_error(y_test_2, predict_4)
506. rmse_4 = mse_4**(0.5)
507. r2_4 = r2_score(y_test_2, predict_4)
508.
509. print("Results of evaluation metrics are:")
510. print("MAE:",mae_4)
511. print("MSE:", mse_4)
512. print("RMSE:", rmse_4)
513. print("R-Squared:", r2_4)
514.
515. """### Random Forest Regression
516.
517. #### All Data
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518.
519. 1.
520. """
521.
522. from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
523.
524. # Define our first Random Forest model
525. rf_reg_1 = RandomForestRegressor()
526.
527. # Train Test Split
528. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25
, random_state=42)
529.
530. # Fit the model
531. rf_reg_1.fit(X_train,y_train)
532.
533. # Make prediction
534. predict_5 = rf_reg_1.predict(X_test)
535.
536. # Score
537. print(rf_reg_1.score(X_test , y_test))
538.
539. # Our predictions
540. print('Random Forest Regression Model 1')
541. print(X_test)
542. print('Price Prediction')
543. print(predict_5)
544.
545. # Plot original values -prediction values
546.
547. plt.figure(figsize=(35,35))
548. plt.scatter(y_r, y_test_array, color="green", label="original")
549. plt.scatter(y_r, predict_5, color="red", label="predicted")
550. plt.legend()
551. plt.show()
552.
553. """Model evaluation-Metrics"""
554.
555. mae_5 = mean_absolute_error(y_test, predict_5)
556. mse_5 = mean_squared_error(y_test, predict_5)
557. rmse_5 = mse_5**(0.5)
558. r2_5 = r2_score(y_test, predict_5)
559.
560. print("Results of evaluation metrics are:")
561. print("MAE:",mae_5)
562. print("MSE:", mse_5)
563. print("RMSE:", rmse_5)
564. print("R-Squared:", r2_5)
565.
566. """Hypertuning"""
567.
568. RandomForestRegressor()
569.
570. n_estimators = [60,80,100,120]
571. max_depth = [1,3,5,10]
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572. min_samples_leaf = [1,2,4,6]
573. max_features = ['auto','log2']
574. max_leaf_nodes = [2,4,10,20]
575.
576. random_grid = {'n_estimators': n_estimators,
577.
'max_depth': max_depth,
578.
'min_samples_leaf': min_samples_leaf,
579.
'max_features': max_features,
580.
'max_leaf_nodes': max_leaf_nodes}
581.
582. rf_reg_random = RandomizedSearchCV(estimator=rf_reg_1, param_distributio
ns =random_grid,
583.
scoring='neg_mean_absolute_error', cv =
5, verbose=3, n_jobs=-1, return_train_score=True)
584.
585. # Fit
586. rf_reg_random.fit(X_train, y_train)
587.
588. # Best score
589. print(rf_reg_random.score(X_test , y_test))
590.
591. # Best parameters
592. print(rf_reg_random.best_params_)
593.
594. """2."""
595.
596. # Train Test Split
597. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25
, random_state=42)
598.
599. # Define 2nd Random Forest model
600. rf_reg_2 = RandomForestRegressor(n_estimators=100, min_samples_leaf=1, m
ax_leaf_nodes=20, max_features='log2', max_depth=10)
601.
602. # Fit the model
603. rf_reg_2.fit(X_train,y_train)
604.
605. # Make prediction
606. predict_6 = rf_reg_2.predict(X_test)
607.
608. # Score
609. print(rf_reg_2.score(X_test , y_test))
610.
611. # Our predictions
612. print('Random Forest Regression Model 2')
613. print(X_test)
614. print('Price Prediction')
615. print(predict_6)
616.
617. # Plot original values -prediction values
618.
619. plt.figure(figsize=(35,35))
620. plt.scatter(y_r, y_test_array, color="green", label="original")
621. plt.scatter(y_r, predict_6, color="red", label="predicted")
622. plt.legend()
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623. plt.show()
624.
625. """Model evaluation-Metrics"""
626.
627. mae_6 = mean_absolute_error(y_test, predict_6)
628. mse_6 = mean_squared_error(y_test, predict_6)
629. rmse_6 = mse_6**(0.5)
630. r2_6 = r2_score(y_test, predict_6)
631.
632. print("Results of evaluation metrics are:")
633. print("MAE:",mae_6)
634. print("MSE:", mse_6)
635. print("RMSE:", rmse_6)
636. print("R-Squared:", r2_6)
637.
638. """#### Feature selection Data
639.
640. 3.
641. """
642.
643. # Train Test Split
644. X_train_2, X_test_2, y_train_2, y_test_2 = train_test_split(X_2, y, test
_size=0.25, random_state=42)
645.
646. # Define 3rd Random Forest model
647. rf_reg_3 = RandomForestRegressor()
648.
649. # Fit the model
650. rf_reg_3.fit(X_train_2,y_train_2)
651.
652. # Make prediction
653. predict_7 = rf_reg_3.predict(X_test_2)
654.
655. # Score
656. print(rf_reg_3.score(X_test_2 , y_test_2))
657.
658. # Our predictions
659. print('Random Forest Regression Model 3')
660. print(X_test_2)
661. print('Price Prediction')
662. print(predict_7)
663.
664. # Plot original values -prediction values
665.
666. plt.figure(figsize=(35,35))
667. plt.scatter(y_r2, y_test_array_2, color="green", label="original")
668. plt.scatter(y_r2, predict_7, color="red", label="predicted")
669. plt.legend()
670. plt.show()
671.
672. """Model Evaluation-Metrics"""
673.
674. mae_7 = mean_absolute_error(y_test_2, predict_7)
675. mse_7 = mean_squared_error(y_test_2, predict_7)
676. rmse_7 = mse_7**(0.5)
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677. r2_7 = r2_score(y_test_2, predict_7)
678.
679. print("Results of evaluation metrics are:")
680. print("MAE:",mae_7)
681. print("MSE:", mse_7)
682. print("RMSE:", rmse_7)
683. print("R-Squared:", r2_7)
684.
685. """4."""
686.
687. # Train Test Split
688. X_train_2, X_test_2, y_train_2, y_test_2 = train_test_split(X_2, y, test
_size=0.25, random_state=42)
689.
690. # Hypertuned
691.
692. # Fit
693. rf_reg_random.fit(X_train_2, y_train_2)
694.
695. # Best score
696. print(rf_reg_random.score(X_test_2 , y_test_2))
697.
698. # Best parameters
699. print(rf_reg_random.best_params_)
700.
701. # Define 4th Random Forest model
702. rf_reg_4 = RandomForestRegressor(n_estimators=60, min_samples_leaf=6, ma
x_leaf_nodes=20, max_features='auto', max_depth=5)
703.
704. # Fit the model
705. rf_reg_4.fit(X_train_2,y_train_2)
706.
707. # Make prediction
708. predict_8 = rf_reg_4.predict(X_test_2)
709.
710. # Score
711. print(rf_reg_4.score(X_test_2 , y_test_2))
712.
713. # Our predictions
714. print('Random Forest Regression Model 4')
715. print(X_test_2)
716. print('Price Prediction')
717. print(predict_8)
718.
719. # Plot original values -prediction values
720.
721. plt.figure(figsize=(35,35))
722. plt.scatter(y_r2, y_test_array_2, color="green", label="original")
723. plt.scatter(y_r2, predict_8, color="red", label="predicted")
724. plt.legend()
725. plt.show()
726.
727. """Model Evaluation-Metrics"""
728.
729. mae_8 = mean_absolute_error(y_test_2, predict_8)
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730. mse_8 = mean_squared_error(y_test_2, predict_8)
731. rmse_8 = mse_8**(0.5)
732. r2_8 = r2_score(y_test_2, predict_8)
733.
734. print("Results of evaluation metrics are:")
735. print("MAE:",mae_8)
736. print("MSE:", mse_8)
737. print("RMSE:", rmse_8)
738. print("R-Squared:", r2_8)
739.
740. """### Support Vector Machines (SVM) """
741.
742. df_new
743.
744. # We drop Lattitude and Longtitude for SVM
745. X_3 = df_new[['Rooms', 'Type', 'Method', 'Distance','Bedrooms','Bathroom
s','Cars','Landsize', 'BuildingArea','Propertycount']]
746.
747. """1."""
748.
749. from sklearn.svm import SVR
750.
751. # Train Test Split
752. X_train_3, X_test_3, y_train_3, y_test_3 = train_test_split(X_3, y, test
_size=0.25, random_state=42)
753.
754. # Define what model is
755. svm_1= SVR()
756.
757. # Fit model
758. svm_1.fit(X_train_3, y_train_3)
759.
760. # Make prediction
761. predict_9 = svm_1.predict(X_test_3)
762.
763. # Score
764. print(svm_1.score(X_test_3 , y_test_3))
765.
766. # Our predictions
767. print('SVM Regression Model 1')
768. print(X_test_3)
769. print('Price Prediction')
770. print(predict_9)
771.
772. # For making plots
773. y_test_array_3 = np.array(y_test_3)
774. y_r3 = list(range(len(y_test_array_3)))
775.
776. # Plot original values -prediction values
777.
778. plt.figure(figsize=(35,35))
779. plt.scatter(y_r3, y_test_array_3, color="green", label="original")
780. plt.scatter(y_r3, predict_9, color="red", label="predicted")
781. plt.legend()
782. plt.show()
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783.
784. """Model Evaluation-Metrics"""
785.
786. mae_9 = mean_absolute_error(y_test, predict_9)
787. mse_9 = mean_squared_error(y_test, predict_9)
788. rmse_9 = mse_9**(0.5)
789. r2_9 = r2_score(y_test, predict_9)
790.
791. print("Results of evaluation metrics are:")
792. print("MAE:",mae_9)
793. print("MSE:", mse_9)
794. print("RMSE:", rmse_9)
795. print("R-Squared:", r2_9)
796.
797. # So SVM is not a good machine learning method for our project
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