
Τεχνικζσ Εξόρυξθσ Δεδομζνων: Χειμερινό Εξάμθνο 2011 

Πρϊτθ Άςκθςθ (ομάδεσ ζωσ 2 ατόμων) 

Ημερομθνία Παράδοςθσ: 8/1/2011 

 

Σε αυτι τθν άςκθςθ θα μελετήςετε τρόπουσ προεπεξεργαςίασ των δεδομζνων, 

αλγορίθμουσ κατηγοριοποίηςησ δεδομζνων και θα δοκιμάςετε να υλοποιήςετε 

τον δικό ςασ απλό αλγόριθμο ανάλυςησ ςυναιςθήματοσ. 

1) Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν άςκθςθ αυτι κα χρθςιμοποιιςετε τουσ 

αλγορίκμουσ Naïve Bayes και Δζντρο Αποφάςεων που είναι υλοποιθμζνοι 

ςτο weka. Οι αλγόρικμοι αυτοί κα εφαρμοςτοφν ςτο ςφνολο δεδομζνων 

που είναι αναρτθμζνο ςτθ ςελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~ys11/ 

Το ςυγκεκριμζνο ςφνολο δεδομζνων περιλαμβάνει 2000 reviews ταινιϊν. 

Τα reviews αυτά ανικουν ςε δφο κατθγορίεσ: τα 1000 από αυτά είναι 

χαρακτθριςμζνα ωσ «κετικά» και τα άλλα 1000 είναι χαρακτθριςμζνα ωσ 

«αρνθτικά». Κάκε review είναι ζνα ςφνολο από λζξεισ, επομζνωσ 

χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο αναπαράςταςθσ δεδομζνων bag-of-words 

κάκε review μπορεί να αναπαραςτακεί ωσ ζνα vector.  Το εργαλείο weka 

προςφζρει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ δθμιουργίασ αυτϊν των vectors. 

Παράδειγμα: 

Για τα reviews:  

review1=“a great movie”- positive, review2=“excellent film” - positive 

review3=“worst film ever” - negative, review4=“a bad movie” - negative 

Τα διανφςματα που κα δθμιουργθκοφν είναι: 

http://cgi.di.uoa.gr/~ys11/


 a bad ever excellent film great movie worst Class 

V1 1 0 0 0 0 1 1 0 + 

V2 0 0 0 1 1 0 0 0 + 

V3 0 0 1 0 1 0 0 1 - 

V4 1 1 0 0 0 0 1 0 - 

 

Οι αλγόρικμοι κατθγοριοποίθςθσ επωφελοφνται ςε μεγάλο βακμό αν από 

το dataset ζχουν αφαιρεκεί λζξεισ που δεν είναι χριςιμεσ για τθν 

ανάλυςθ. Τζτοιεσ λζξεισ είναι και τα stop words, π.χ. and, the, a, this, I, 

you, etc. Το εργαλείο weka προςφζρει τθν δυνατότθτα αφαίρεςθσ των 

stop words πριν τθ δθμιουργία των vectors που κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν εκπαίδευςθ και τθν εκτζλεςθ των αλγορίκμων κατθγοριοποίθςθσ.  

2) Στθν ιςτοςελίδα http://cgi.di.uoa.gr/~ys11/ κα βρείτε αναρτθμζνα δφο 

διαφορετικά λεξικά κετικϊν και αρνθτικϊν λζξεων. Επιλζξτε όποια γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ επικυμείτε και υλοποιιςτε ζναν απλό αλγόρικμο 

χαρακτθριςμοφ ενόσ review ωσ κετικοφ ι αρνθτικοφ. Για να βοθκθκείτε, τα 

αποτελζςματά ςασ μποροφν να ζχουν τθ μορφι: 

 

Review1: 40% positive, 20% negative, 40% neutral 

Review2: 32% positive, 28% negative, 40% neutral 

Review3: 30% positive, 25% negative, 45% neutral 

Review4: 10% positive, 10% negative, 80% neutral 

 

http://cgi.di.uoa.gr/~ys11/


Εκτελζςτε τον αλγόρικμό ςασ ςτο ςφνολο των reviews που ςασ δίνετε, 

παρουςιάςτε, μελετιςτε και ςχολιάςτε τα αποτελζςματά ςασ. Ποια λεξικά 

δουλεφουν καλφτερα; Επθρεάηουν τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων ςασ; 

(Θυμθκείτε ότι για κάκε review ςασ δίνεται και ζνασ χαρακτθριςμόσ ωσ 

positive ι negative. Αυτόν τον χαρακτθριςμό δεν πρζπει να τον 

χρθςιμοποιιςετε ςτον αλγόρικμό ςασ (εξάλλου αυτό ακριβϊσ 

προςπακοφμε να «μαντζψουμε») αλλά μπορείτε να τον χρθςιμοποιιςετε 

για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςασ).  

Δεν κα βακμολογθκείτε για τθν αποτελεςματικότθτα του αλγορίκμου, 

αλλά για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ςασ.  

 

Οδηγίεσ χρήςησ του Weka: 

a. Κατεβάςτε και εγκαταςτιςτε το weka από τθν ιςτοςελίδα: 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ (Stable book 3rd ed. Version) 

b. Εκτελζςτε το weka και ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε “Explorer”. Για 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με το weka υπάρχουν ςτθν 

παραπάνω ιςτοςελίδα αρκετζσ καλζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίασ του. 

c. Επιλζξτε Open file… και φορτϊςτε το αρχείο με το ςφνολο δεδομζνων. 

d. Επιλζξτε τθν καρτζλα Classify και ςτθ ςυνζχεια τον ταξινομθτι που 

επικυμείτε.  

e. Στθν επιλογι test options επιλζγετε: 

i. Cross-validation και ειςάγετε τον αρικμό των folds που 

επικυμείτε. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το k-fold 

cross-validation μπορείτε να βρείτε εδϊ: 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


 http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation_(statistics)#K-

fold_cross-validation 

ii. Percentage-split και ειςάγετε το ποςοςτό του dataset που 

επικυμείτε να χρθςιμοποιιςετε ωσ training set (το υπόλοιπο κα 

χρθςιμοποιθκεί ωσ test set) 

f. Πατιςτε Start και κα δείτε τα αποτελζςματα 

 

Στον παρακάτω πίνακα ακολουκεί θ αναλυτικι βακμολογία ανά ερϊτθςθ: 

 

Δπωηήμαηα Βαθμολογία 

Πποεπεξεπγαζία Γεδομένων 

Α) Δθμιουργία του αρχείου δεδομζνων .arff από το ςφνολο 

δεδομζνων που παρζχεται ςε μορφι .txt 

Β) Προεπεξεργαςία δεδομζνων: Αφαίρεςθ των stop words από το 

ςφνολο δεδομζνων 

 

12.5% 

 

12.5% 

Καηηγοπιοποίηζη Γεδομένων 

Α) Δθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαηεγνξηνπνίεζεο Decision Trees 

θαη παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ. 

B) Δθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαηεγνξηνπνίεζεο Naïve Bayes θαη 

παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ. 

Γ) Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε ηωλ απνηειεζκάηωλ πνπ δίλνπλ νη 

δύν δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο (κε θαη ρωξίο 

αθαίξεζε ηωλ stop words) 

Γ) Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε ηωλ απνηειεζκάηωλ πνπ δίλνπλ νη 

δύν δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

12.5% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation_(statistics)#K-fold_cross-validation
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation_(statistics)#K-fold_cross-validation


παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ training θαη ηνπ test 

set. (Π.ρ. Πώο επεξεάδεη ην κέγεζνο ηνπ training set ηελ πνηόηεηα 

ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηωλ δεδνκέλωλ ηνπ test set;) 

Αλγόπιθμορ Ανάλςζηρ Σςναιζθήμαηορ 

Α) Υινπνίεζε αιγνξίζκνπ (Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε όπνηα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ επηζπκείηε. Κώδηθαο πνπ δελ ηξέρεη 

δελ ζα βαζκνινγεζεί θαζόινπ) 

Β) Μειέηε θαη ζρνιηαζκόο ηωλ απνηειεζκάηωλ αλάιπζεο 

ζπλαηζζήκαηνο. 

Γ) Bonus: Υινπνίεζε αιγνξίζκνπ αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο αιγνξίζκνπ (tip: ρξεζηκνπνηήζεηε ηα labels  

- positive θαη negative – πνπ έρεηε γηα θάζε review).  

 

12.5% 

 

 

12.5% 

 

12.5% 

Σύνολο 112.5% 

 

E-mail επικοινωνίασ: Δημήτρησ Κωτςάκοσ (dimkots [at] di.uoa.gr). 

Σε μια από τισ επόμενεσ διαλζξεισ κα γίνει παρουςίαςθ τθσ άςκθςθσ και επίλυςθ 

αποριϊν. 

 

 


