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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση τεχνολογίας Έμπειρων Συστημάτων 

για την πρόβλεψη της επιτυχίας ενός μαθητή Τ.Ε.Ε. στις εισαγωγικές 

πανελλαδικές εξετάσεις στα Α.Τ.Ε.Ι. και η απόδοσή της συγκρίνεται με αυτή 

της Ανάλυσης Λογιστικής Παλλινδρόμησης και των Νευρωνικών Δικτύων 

Είναι σημαντικό για τους καθηγητές, αλλά και τη διοίκηση του σχολείου, να ε 

ίναι σε θέση να εντοπίζουν τους μαθητές με υψηλή πιθανότητα αποτυχίας ή 

χαμηλής απόδοσης ώστε να τους βοηθήσουν κατάλληλα. Για το σκοπό της 

παρούσας εργασίας αναπτύσσεται Έμπειρο Σύστημα βασισμένο σε κανόνες, το 

οποίο υλοποιείται σε δυο εκδοχές: η πρώτη χρησιμοποιεί τους συντελεστές 

βεβαιότητας του MYCIN και η δεύτερη μια γενικευμένη εκδοχή της σχέσης 

των συντελεστών αβεβαιότητας του MYCIN με τη βοήθεια αριθμητικών βαρών 

για κάθε συντελεστή βεβαιότητας (PASS). Ο σχεδιασμός του έμπειρου 

συστήματος σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης και η 

ανάπτυξη Νευρωνικού Δικτύου  βασίζονται στην ανάλυση δημογραφικών και 

εκπαιδευτικών δεδομένων των μαθητών, κυρίως όμως στην ανάλυση 

δεδομένων της απόδοσής τους κατά τις σπουδές τους (Φύλο, Ηλικία, 

Ειδικότητα, Βαθμός Α (ο Γενικός Βαθμός της Α’ Τάξης), Βαθμός Β (Γενικός 

Βαθμός της Β’ τάξης) και Βαθμός ΑΓ (ο Μέσος Όρος των βαθμών στα τρία 

εξεταζόμενα μαθήματα κατά το Α’ τετράμηνο σπουδών). Με δεδομένο το ότι η 

πρόβλεψη της επιτυχίας ή μη ενός μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις 

εμπεριέχει ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, η αβεβαιότητα αυτή έχει 

καθοριστικό ρόλο στη σχεδίαση του έμπειρου συστήματος σε κάθε εκδοχή του. 

Το Έμπειρο Σύστημα PASS, η Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης και τα 

Νευρωνικά Δίκτυα έχουν περίπου την ίδια ακρίβεια στην πρόβλεψή τους ενώ το 

MYCIN μικρότερη. Το MYCIN εμφανίζει την υψηλότερη ευαισθησία. Το 

Έμπειρο Σύστημα PASS, η Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης και τα 

Νευρωνικά Δίκτυα έχουν περίπου την ίδια ειδικότητα, με το PASS να έχει 

ελαφρώς υψηλότερη τιμή ενώ  το MYCIN έχει την χαμηλότερη τιμή. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Έμπειρά συστήματα, συντελεστές βεβαιότητας, πρόβλεψη 

βασισμένη σε γνώση, απόδοση μαθητών, Νευρωνικά Δίκτυα 
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ABSTRACT 

In this paper, the use of the technology of the Expert Systems is presented in 

order to predict how certain is that a student of a specific type of high school in 

Greece will pass the national exams for entering a higher education institute, 

and the results are compared with that of Logistic Regression Analysis and 

Neural Networks. Predictions are based on various types of student’s student 

(sex, subject of studies, general degree of class A, general degree of class B, 

mean degree of the three basic lessons of class C). The aim is to use the 

predictions to provide suitable support to the students during their studies 

towards the national exams. The expert system is a rule-based system that uses a 

type of certainty factors and is developed based on two versions. The first one 

uses the MYCIN certainty factors combination to produce the final prediction 

based on rules with the same conclusion. The second one (PASS) introduces a 

parameterized linear formula for combining the certainty factors of two rules 

with the sa e conclusion. The values of the parameters (weights) are determined 

via training, before the system is used. Experimental results show that the 

accuracy of the predictions of the expert system PASS is comparable to that of 

Logistic Regression Analysis and Neural Networks approach. The accuracy of 

the predictions of the expert system MYCIN is lower than the accuracy of the 

other methods. The sensitivity of the MYCIN results is the highest and the 

specificity is the lowest. The specificity of the PASS, Logistic Regression 

Analysis and Neural Networks results are similar with the one of the PASS 

Expert System to be higher. 

 

 

KEY WORDS: expert systems, certainty factors, knowledge-based prediction, 

student’s performance, neural networks 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται εκτεταμένη χρήση μεθόδων 

βασισμένων σε υπολογιστή στην εκπαίδευση είτε για διοικητικούς είτε για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να διαχωριστούν σε 

παραδοσιακές μεθόδους και σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Διάφορες 

μορφές ανάλυσης παλινδρόμησης είναι αντιπροσωπευτικές των παραδοσιακών 

μεθόδων, ενώ τα έμπειρα συστήματα και τα νευρωνικά δίκτυα των μεθόδων 

τεχνητής νοημοσύνης. Και οι δυο έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές 

στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως αποφάσεις εισαγωγής στη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Moore 1998, Walczak and Sincich 1999), ακαδημαϊκή 

συμβουλευτική (Murray and Le Blanc 1995), πρόβλεψη ακαδημαϊκής απόδοσης 

(Moore 1999). 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση έμπειρου συστήματος για 

την πρόβλεψη της επιτυχίας ενός μαθητή Τ.Ε.Ε. στις εισαγωγικές πανελλαδικές 

εξετάσεις στα Α.Τ.Ε.Ι. Είναι φανερό πως η δυνατότητα να προβλεφθεί η 

επιτυχία ενός μαθητή στις εξετάσεις μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς 

τρόπους. Είναι σημαντικό για τους καθηγητές, αλλά και τη διοίκηση του 

σχολείου, να είναι σε θέση να εντοπίζουν τους μαθητές με υψηλή πιθανότητα 

αποτυχίας ή χαμηλής απόδοσης ώστε να τους βοηθήσουν κατάλληλα. 

Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας εργασίας, και η απόδοσή του 

Έμπειρου Συστήματος συγκρίνεται με αυτή της Ανάλυσης Λογιστικής 

Παλλινδρόμησης και των Νευρωνικών Δικτύων. Το έμπειρο σύστημα (PASS) 

χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη εκδοχή των συντελεστών βεβαιότητας του 

MYCIN (Shortliffe and Buchanan 1975) και η απόδοσή του συγκρίνεται απίσης 

και με αυτή του MYCIN . Σκοπός του PASS είναι να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

εκπαιδευτικό υποστηρικτικό εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς των ΤΕΕ. Ο 

σχεδιασμός του PASS βασίζεται στην ανάλυση δημογραφικών και 

εκπαιδευτικών  δεδομένων των μαθητών, κυρίως όμως στην ανάλυση 

δεδομένων της απόδοσής τους κατά τις σπουδές τους. 
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1. Έμπειρα  Συστήματα  
Ο όρος έμπειρο σύστημα (expert system) προτάθηκε στα πλαίσια της 

έρευνας στην ΤΝ για να περιγράψει προγράμματα υπολογιστή τα οποία 

επιδεικνύουν νοήμονα συμπεριφορά σε συγκεκριμένους τομείς και διαδικασίες, 

ανάλογη ενός ανθρώπου εμπειρογνώμονα με ειδικότητα στον ίδιο τομέα. Ο 

όρος νοημοσύνη ή ευφυΐα (intellίgence), όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, 

ήταν ανέκαθεν ασαφής καθώς δεν υπάρχει καθολική συμφωνία πως ακριβώς 

ορίζεται η ευφυΐα. 

Τα πρώτα έμπειρα συστήματα χαρακτηριζόταν και ως σύμβουλοι 

(expert-Ievel advisors, consultants). Τώρα χρησιμοποιούνται και άλλοι 

εναλλακτικοί όροι που υποδηλώνουν κυρίως το ρόλο ή την αποστολή ενός 

τέτοιου συστήματος, όπως για παράδειγμα: 

• Έξυπνα λογιστικά φύλλα εργασίας (Smart spreadsheets) 

• Βοηθοί χρονοπρογραμματισμού (Scheduling assistants) 

• Έξυπνα προγράμματα παρακολούθησης ασθενών (Intelligent patient 

monitor) 

• Κριτικοί θεραπείας (Therapy critic) 

• Οικονομικοί σύμβουλοι (Financial advisors), κλπ. 

Τα έμπειρα συστήματα, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο 

χρησιμοποιούνται, απαιτούν εμπειρική γνώση. Η εμπειρία δεν είναι απλά και 

μόνο η γνώση ή η εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα εργασίας ή 

επιστήμης, αλλά επιπλέον περιλαμβάνει ένα σύνολο εξειδικευμένων 

ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί με κόπο και σε μεγάλο χρονικό διάστημα για 

ένα τελείως συγκεκριμένο σκοπό. 

Συνεπώς, έμπειρο σύστημα είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο 

κωδικοποιεί και χειρίζεται τη γνώση και τη συλλογιστική ενός ανθρώπου-ειδικού 

σε έναν εξειδικευμένο τομέα, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων ή/και την 

παροχή συμβουλών στον εν λόγω τομέα.  

Ένα έμπειρο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος είναι να χρησιμοποιείται από κάποιον άνθρωπο μη-ειδικό, οπότε θα 

παρέχει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που του τίθενται, 

αντικαθιστώντας τον άνθρωπο-ειδικό εξομοιώνοντας την ικανότητα λήψης 
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αποφάσεων εκ μέρους του. Ένας δεύτερος τρόπος χρήσης του έμπειρου 

συστήματος είναι συμβουλευτικός: ένας άνθρωποςειδικός, ο οποίος καλείται να 

πάρει κάποια απόφαση, συμβουλεύεται το έμπειρο σύστημα (χρησιμοποιώντας 

το ως βοηθό του) και με τον τρόπο αυτό παίρνει καλύτερες αποφάσεις, 

βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του.  

Η τεχνολογία των έμπειρων συστημάτων έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε 

ένα μεγάλο εύρος επιστημών, όπως: χημεία, γεωλογία, ιατρική, οικονομία, 

εκπαίδευση, κλπ. Τυπικές κατηγορίες εφαρμογών ενός έμπειρου συστήματος 

είναι οι ακόλουθες: 

• Ερμηνεία δεδομένων (π.χ. ηχητικών ή ηλεκτρομαγνητικών σημάτων) 

• Διάγνωση δυσλειτουργιών (π.χ. βλαβών σε μηχανήματα ή ασθενειών σε 

ανθρώπους) 

• Δομική ανάλυση σύνθετων αντικειμένων (π.χ. χημικών ενώσεων) 

• Διαμόρφωση σύνθετων αντικειμένων (π.χ. πολύπλοκων υπολογιστικών 

συστημάτων) 

Για την ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος πρέπει να συνεργαστούν ένας 

άνθρωπος-ειδικός του τομέα (domαίn1 expert) και ένας μηχανικός γνώσης 

Knowledge engineer). Ο ειδικός του τομέα είναι κάποιος άνθρωπος 

εξειδικευμένος σε έναν τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, η γνώση του 

οποίου για τον τομέα αυτό θα μεταφερθεί στο σύστημα. Ο μηχανικός γνώσης 

είναι ένας επιστήμονας της πληροφορικής, ειδικευμένος σε θέματα ΤΝ και 

εμπείρων συστημάτων. Ο μηχανικός γνώσης συνεργάζεται με τον ειδικό του 

τομέα με σκοπό τη λήψη της εμπειρίας (γνώσης) του. Με βάση τα 

αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής σχεδιάζει το σύστημακαι τη δομή της 

γνώσης και στη συνέχεια το αναπτύσσει. Ο τομέας της ΤΝ που ασχολείται με 

την ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων ονομάζεται τεχνολογία της 

γνώσης(knowledge engineering). 

Το ολοκληρωμένο έμπειρο σύστημα χρησιμοποιείται από τον τελικό 

χρήστη (enduser), ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικός με την 

εmστήμη των υπολογιστών ή να είναι γνώστης του τομέα του έμπειρου 

συστήματος. Για το λόγο αυτό τοέμπειρο σύστημα πρέπει να είναι φιλικό και 

εύχρηστο, σύμφωνα με τα σύγχροναπρότυπα διασύνδεσης προγραμμάτων-

χρήστη (π.χ. επαρκή βοήθεια, λειτουργία μεπαράθυρα, μενού επιλογών, κλπ.). 
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1.1 Χαρακτηριστικά Εμπείρων Συστημάτων 

Μερικά επιθυμητά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα έμπειρα 

συστήματα είναι τα ακόλουθα: 

• Επεξήγηση και Αιτιολόγηση της πορείας συλλογισμού. Τα έμπειρα 

συστήματα πρέπει να επεξηγούν τη συλλογιστική πορεία που 

ακολούθησαν για την εύρεση της λύσης στην οποία κατέληξαν. Δεν 

είναι δηλαδή αποδεκτή η απλή αναφορά μιας λύσης, αλλά πρέπει και να 

τεκμηριώνεται με τον ίδιο τρόπο που ένας άνθρωπος-ειδικόςθα 

τεκμηρίωνε τη δική του απόφαση. Για παράδειγμα, για ένα γιατρό που 

χρησιμοποιεί συμβουλευτικά ένα έμπειρο σύστημα στη διάγνωση 

ασθενειών, δεν αρκεί η υπόδειξη μόνο της ασθένειας αλλά και η 

αιτιολόγηση της υπόδειξης. Δηλαδή, με βάση ποια στοιχεία και ποιους 

συλλογισμούς έκανε τη διάγνωση το έμπειρο σύστημα. Με τον τρόπο 

αυτό αυξάνεται η εμπιστοσύνη του χρήστη προς το σύστημα. 

• Δυναμικότητα. Τα έμπειρα συστήματα πρέπει να επιτρέπουν την αλλαγή 

της υπάρχουσας γνώσης. Επειδή πολλές φορές η γνώση για κάποιο 

τομέα της εmστήμης δεν είναι σταθερή, αλλά αλλάζει διαρκώς, θα 

πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για τροποποίηση της 

υπάρχουσας γνώσης, πρόσθεση καινούργιας ή αφαίρεση λανθασμένης 

γνώσης από το σύστημα. 

• Ταχύτητα Απόκρισης. Τα έμπειρα συστήματα πρέπει να φτάνουν σε 

αποτέλεσμα πολύ γρήγορα ή τουλάχιστον σε τόσο χρόνο όσο θα έκανε 

και ένας άνθρωπος-ειδικός να αποκριθεί σε ένα τυχαίο πρόβλημα. Δεν 

έχει νόημα το σύστημα να φτάνει σε μία τέλεια λύση και να την 

τεκμηριώνει, όταν αργεί πάρα πολύ για να το πετύχει αυτό. Σε 

περιπτώσεις μάλιστα όπου από την ταχύτητα απόκρισης του έμπειρου 

συστήματος εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα ανθρώmνες ζωές, όπως για 

παράδειγμα η ιατρική παρακολούθηση ασθενή, ένα αργό έμπειρο 

σύστημα θα ήταν άχρηστο. 

• Διαφάνεια του κώδικα. Τα έμπειρα συστήματα περιέχουν σαν κώδικα 

μια σαφή περιγραφή του προβλήματος με το οποίο ασχολούνται. 

Αναπαριστούν τη γνώση για το πρόβλημα σε συμβολική μορφή και δε 
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θα έπρεπε αναμιγνύουν τη γνώση με το μηχανισμό χειρισμού και 

ελέγχου της. 

• Χειρισμός αβέβαιης ή ελλιπούς γνώσης. Το έμπειρο σύστημα θα πρέπει 

να είναι σε θέση να επεξεργαστεί γνώση που είναι ασαφής ή ελλιπής. 

Υπάρχουν προβλήματα για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη όλη η γνώση 

που απαιτείται για την επίλυσή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση ένας 

άνθρωπος-ειδικός θα έπαιρνε μια απόφαση στηριζόμενος στη διαθέσιμη 

γνώση. Την ίδια συμπεριφορά θα πρέπει να είναι ικανά να επιδεικνύουν 

και τα έμπειρα συστήματα. Για παράδειγμα, η γνώση του ότι κάποιος 

ασθενής είναι "ωχρός" δεν μπορεί να καθοριστεί με απόλυτη ακρίβεια 

παρά μόνο με κάποιους ασαφείς χαρακτηρισμούς όπως "πολύ" ή "λίγο". 

Όπως ένας γιατρός θα μπορούσε να προχωρήσει σε διάγνωση με τέτοιου 

είδους αβέβαιη γνώση έτσι και το έμπειρο σύστημα θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αναπαραστήσει και να χειριστεί τέτοια γνώση. 

 

1.2 Έμπειρα Συστήματα και Συμβατικά Προγράμματα 

Οι διαφορές των εμπείρων συστημάτων από τις συμβατικές εφαρμογές 

αφορούν τόσο τη δομή όσο και τη λειτουργία τους. Τα βασικότερα σημεία 

διαφοροποίησης συνοψίζονται στα εξής: 

• Τα έμπειρα συστήματα προσομοιώνουν την ανθρώπινη συλλογιστική 

πάνω σε ένα πρόβλημα ή τομέα γνώσης αντί να προσομοιώνουν το ίδιο 

το πρόβλημα. Αυτό τα διακρίνει από τα συμβατικά προγράμματα που 

χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα. Φυσικά, ένα έμπειρο σύστημα δεν 

είναι ένα ακριβές αντίγραφο του μοντέλου της σκέψης ενός ανθρώπου-

ειδικού, αλλά επικεντρώνεται απλά στην εξομοίωση της διαδικασίας 

που ακολουθεί ο ειδικός όταν επιλύει ένα πρόβλημα. 

• Τα έμπειρα συστήματα κάνουν συλλογισμούς χρησιμοποιώντας 

συμβολικές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης γνώσης, εκτός από την 

εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών και την ανάκτηση δεδομένων. Η 

γνώση σε ένα πρόγραμμα περιγράφεται με μια μορφή αναπαράσταση ς 

και αποθηκεύεται ξεχωριστά από τον κώδικα που εκτελεί το 

συλλογισμό. Αυτά τα δύο χωριστά τμήματα του έμπειρου συστήματος 

ονομάζονται βάση γνώσης και μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων, 
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αντίστοιχα. 

• Τα έμπειρα συστήματα λύνουν τα προβλήματα με ευριστικές μεθόδους 

οι οποίες, αντίθετα με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στα 

συμβατικά προγράμματα, δεν έχουν βέβαιη επιτυχία. Μία ευριστική 

μέθοδος είναι ένας εμπειρικός κανόνας επίλυσης προβλημάτων σε 

κάποιον τομέα. Οι ευριστικές μέθοδοι συνήθως δεν απαιτούν πλήρη 

δεδομένα για να λειτουργήσουν και οι λύσεις που προτείνουν δεν είναι 

απολύτως βέβαιες. Η χρήση τους όμως βοηθάει το σύστημα στη 

γρήγορη εύρεση μιας λύσης, όχι απαραίτητα της βέλτιστης, επειδή 

περιορίζεται ο χώρος αναζήτησης και δεν εξετάζονται όλες οι 

περιπτώσεις. 

 

Άλλες, λιγότερο σημαντικές αλλά εξίσου χαρακτηριστικές, διαφορές μεταξύ 

έμπειρων συστημάτων και συμβατικών προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες: 

• Οι γλώσσες που χρησιμοποιούν τα έμπειρα συστήματα βρίσκονται 

πλησιέστερα στη λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης καθώς 

χρησιμοποιούν σύμβολα, ενώ αυτές που χρησιμοποιούνται στο 

συμβατικό προγραμματισμό βρίσκονται πλησιέστερα στον τρόπο 

λειτουργίας του υπολογιστή. 

• Η γνώση που χρησιμοποιούν τα έμπειρα συστήματα είναι αποθηκευμένη 

στη βάση γνώσης ενώ τα συμβατικά προγράμματα χρησιμοποιούν μια 

βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι μια συνάθροιση δομημένων 

δεδομένων έτσι ώστε να παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε 

αυτά μέσω διαφόρων συσχετίσεων. Οι βάσεις δεδομένων περιέχουν 

συνήθως μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία από μόνα τους δεν έχουν 

καμία έwοια, εκτός από εκείνη που τους δίνεται από το πρόγραμμα που 

τα χειρίζεται. Η βάση γνώσης αποτελεί και αυτή μια συνάθροιση 

γνώσης, αλλά είναι περισσότερο "χρήσιμη" από τη βάση δεδομένων, 

εφόσον εκτός από τα μεμονωμένα γεγονότα και αντικείμενα, περιέχει 

και αρχές οργάνωσης αυτών και γνώση για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

• Η επέκταση και η αναθεώρηση της υπάρχουσας γνώσης στα έμπειρα 

συστήματα γίνεται ευκολότερα από ότι στα συμβατικά προγράμματα, 
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όπου συνήθως απαιτούνται ευρείας κλίμακας μεταβολές. 

• Τέλος, σε αντίθεση με τα συμβατικά προγράμματα, τα έμπειρα 

συστήματα εκφράζουν ικανοποιητικά κάποια από τα χαρακτηριστικά 

της ανθρώπινης συλλογιστικής, όπως χειρισμό ασαφούς, αβέβαιης και 

μη-πλήρους γνώσης, δυνατότητα μη μονότονης συλλογιστικής, καθώς 

επίσης και δυνατότητα επεξήγησης της πορείας συλλογισμού. 

 

1.2 Έμπειρα Συστήματα και Άνθρωποι-Ειδικοί 

Τα πλεονεκτήματα των έμπειρων συστημάτων σε σχέση με έναν άνθρωπο-

ειδικό, τα οποία έχουν συνεισφέρει στη διάδοσή τους, αναφέρονται αναλυτικά 

παρακάτω. 

• Η γνώση που προσφέρει ένα έμπειρο σύστημα είναι μόνιμη και πάντα 

διαθέσιμη σε οποιονδήποτε τη χρειάζεται, σε αντίθεση με τη γνώση του 

άνθρωπου ειδικού που είναι διαθέσιμη όταν εκείνος είναι παρών. Α ν 

προστεθεί και ο παράγοντας της ασυνέπειας για τον άνθρωπο, τότε το 

έμπειρο σύστημα φαίνεται να αποτελεί μια πιο σταθερή και σίγουρη 

λύση. 

• Η γνώση ενός έμπειρου συστήματος μπορεί με σχετική ευκολία να 

μεταφερθεί σε α άλλο σύστημα, σε αντίθεση με τη γνώση ενός 

ανθρώπου, η οποία απαιτεί την εκπαίδευση ενός ανθρώπου από έναν 

άλλο, διαδικασία που είναι χρονοβόρα και όχι πάντα αποτελεσματική. 

Επίσης, η γνώση ενός έμπειρου συστήματος για κάποιο πρόβλημα 

μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί μέσω μιας οθόνης υπολογιστή ή με μια 

εκτύπωση. Αντίθετα ο άνθρωπος-ειδικός επεξηγεί τις αποφάσεις του 

προφορικά ή γραπτά, μία διαδικασία που είναι σύνθετη, χρονοβόρα και 

ελλιπής ενώ επιπρόσθετα ο προφορικός λόγος είναι και παροδικός. 

• Τα έμπειρα συστήματα καταλήγουν πάντα στην ίδια απόφαση, αν τα 

δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούνται είναι τα ίδια και δε μεσολαβήσει 

κάποια διαδικασία τροποποίησης της βάσης γνώσης. Αντίθετα, ένας 

άνθρωπος-ειδικός μπορεί να επηρεαστεί από ψυχολογικούς ή 

συναισθηματικούς παράγοντες και να έχει μια απόκλιση από την 

α1πόφαση που θα έβγαζε κάτω από άλλες συνθήκες. 

• Ένα έμπειρο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει κάτω από οποιεσδήποτε 
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συνθήκες ακατάπαυστα και με σταθερή απόδοση. Αντίθετα ένας 

άνθρωπος-ειδικός δε μπορεί α εργαστεί με την ίδια απόδοση όταν, για 

παράδειγμα, είναι κουρασμένος. Επίσης εν μπορεί να εργαστεί κάτω 

από αντίξοες ή επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματά τους τα έμπειρα συστήματα δεν έχουν 

κατορθώσει να αντικαταστήσoυν πλήρως τον άνθρωπο-ειδικό, αλλά συνήθως 

τον απαλλάσσουν από τrς τετριμμένες εργασίες, χρησιμοποιώντας τη βοήθειά 

του σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχουν την κατάλληλη γνώση ή όταν η 

γνώση που έχουν είναι μη ακριβής. 

Οι αδυναμίες των έμπειρων συστημάτων σε σχέση με έναν άνθρωπο-ειδικό, 

επιεντρώνονται στα ακόλουθα: 

• Τα έμπειρα συστήματα παρουσιάζουν έλλειψη έμπνευσης και 

ευρύννοιας, καθώς γνωρίζουν ακριβώς όσα περιέχονται στη βάση 

γνώσης τους και τίποτα παραπάνω. Οταν ένα έμπειρο σύστημα 

συναντήσει μία κατάσταση για την οποία δε διαθέτει σχετική γνώση, 

αδυνατεί να αντεπεξέλθει, σε αντίθεση με τον άνθρωπο ο οποίος ακόμη 

και σε τέτοιες περιπτώσεις καταφεύγει σε κάποια αντίδραση έστω και 

όχι τη βέλτιστή. Για παράδειγμα, ένας ιατρός-καρδιολόγος μπορεί να 

αντιμετωπίσει στοιχειωδώς κάποιο περιστατικό που δεν είναι της 

ειδικότητάς του (π.χ. παθολογικό).  Αντίθετα, ένα έμπειρο σύστημα για 

διάγνωση καρδιολογικών προβλημάτων είναι μάλλον απίθανο να κάνει 

κάτι τέτοιο. 

• Τα έμπειρα συστήματα, όπως και τα συμβατικά προγράμματα, συνήθως 

δεν είναι εφοδιασμένα με κοινή λογική και ενώ είναι ικανά να εmλύσουν 

πολύ δύσκολα εξειδικευμένα προβλήματα, είναι πιθανό να μην 

μπορέσουν να επιλύσουν πολύ απλούστερα καθημερινής φύσεως 

προβλήματα για τα οποία δεν έχουν προγραμματισθεί επακριβώς. 

• Η αvτικειμενικότητα που παρουσιάζουν τα έμπειρα συστήματα είναι 

ανάλογη της αντικειμενικότητας του ειδικού από τον οποίο προήλθε η 

γνώση τους. Η γνώση αυτή ενδέχεται να μην είναι απόλυτα σωστή. 

Το πρόβλημα αυτό συνήθως αντιμετωπίζεται με τη συνεργασία 

πολλών ειδικών κατά την κατασκευή του συστήματος. 

• Η έλλειψη αντικειμενικότητας φανερώνει και ένα ακόμη πρόβλημα 
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των έμπειρων συστημάτων, την έλλειψη μετα-γνώσης. Μετα-γνώση 

είναι η γνώση περί της γνώσης του συστήματος, δηλαδή η γνώση των 

δυνατοτήτων του και των καταστάσεων τις οποίες μπορεί να 

αντιμετωπίσει. 

• Επίσης, η επεξήγηση και η δικαιολόγηση της πορείας συλλογισμού 

που ακολουθήθηκε για να καταλήξει το σύστημα σε ένα συμπέρασμα 

συνήθως γίνεται μηχανικά. Θα περίμενε κανείς μία περισσότερο 

λειτουργική και αιτιοκρατική επεξήγηση της πορείας συλλογισμού. 

• Τα περισσότερα έμπειρα συστήματα δεν εκτελούν έλεγχο της 

ορθότητας, της πληρότητας και της συνέπειας της γνώσης με την οποία 

τα τροφοδοτούμε. Η ορθότητα είναι ο λογικός και όχι ο συντακτικός 

έλεγχος της γνώσης. Πληρότητα είναι η απαίτηση να καλύπτει η 

γνώση όλα τα ενδεχόμενα του πεδίου στο οποίο θα βρει εφαρμογή το 

έμπειρο σύστημα. Τέλος, η συνέπεια υφίσταται όταν η νέα γνώση δεν 

αναιρεί την ήδη υπάρχουσα. 

• Θα ήταν επιθυμητό ένα έμπειρο σύστημα να έχει την ικανότητα να 

μαθαίνει αυτόματα από τις καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει και 

να αναθεωρεί τη συμπεριφορά του όταν τις ξανασυναντά. Το 

πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μέσω της μηχανικής μάθησης, όπου 

κάποιο τμήμα του έμπειρου συστήματος αναλαμβάνει να εμπλουτίσει 

ή να διορθώσει τη βάση γνώσης με ανάλυση των δεδομένων και των 

αλληλεξαρτήσεων τους. 

• Τέλος, μεγάλες δυσκολίες παρουσιάζει η χρήση των έμπειρων 

συστημάτων σε προβλήματα πραγματικού χρόνου. Αυτά είναι 

προβλήματα όπου απαιτείται από το σύστημα η λήψη μιας απόφασης 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως πάρα πολύ μικρό. Τα 

έμπειρα συστήματα έχουν σχετικά μεγάλους χρόνους απόκρισης ενώ 

μεγάλη είναι ακόμη και η διακύμανση του χρόνου απόκρισής τους. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν προσαρμογές του έμπειρου 

συστήματος, οι οποίες υποβιβάζουν την ποιότητα της απόκρισής του, 

σε σχέση με την ακρίβεια, βεβαιότητα, πληρότητα, κλπ, υπέρ του 

χρόνου απόκρισης. 
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1.4 Εφαρμογές των Εμπείρων Συστημάτων 

Τα έμπειρα συστήματα έχουν βρει εφαρμογή σε πολλές κατηγορίες 

προβλημάτων, οι συνηθέστερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

• Διάγνωση (diagnosis). Διάγνωση βλαβών ενός συστήματος με βάση  

• Πρόγνωση (prognosis-prediction). Πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών 

επιπτώσεων με βάση δεδομένες καταστάσεις. 

• Εκπαίδευση (instruction). Κατανόηση, αξιολόγηση και διόρθωση της  

• Παρακολούθηση καταστάσεων (monitoring). Σύγκριση παρατηρούμενων 

παραμέτρων με αναμενόμενες καταστάσεις, με σκοπό να μελετηθεί η 

απόδοση. 

• Επιδιόρθωση λαθών (repair-remedy). Ανάπτυξη και εκτέλεση σχεδίων 

(πλάνων) για τη διαχείριση βλαβών που έχουν διαγνωστεί. 

• Ερμηνεία (interpretation). Περιγραφή αντικειμένων και καταστάσεων με 

βάση 

 δεδομένα από παρατηρήσεις. 

• Διαμόρφωση (configuration). Διαμόρφωση εξαρτημάτων ενός 

συστήματος έτσι ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

περιορισμοί για τη συναρμολόγησή τους. 

• Έλεγχος (control). Έλεγχος της συμπεριφοράς ενός συστήματος, ο 

οποίος μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες ερμηνείας, διάγνωσης, 

πρόγνωσης, παρακολούθησης καταστάσεων, σχεδιασμού και 

επιδιόρθωσης λαθών. 

• Παροχή συμβουλών (advice). Εναλλακτικές προτάσεις για την επίλυση 

προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

 Μερικά από τα αρχικά και πιο γνωστά έμπειρα συστήματα που 

αναπτύχθηκαν διεθνώς είναι τα DENDRAL, MYCIN, PROSPECTOR, 

INTERNIST και XCON.  

 Το DENDRAL αντιμετώπιζε το πρόβλημα της ταυτοποίησης (εύρεση 

συντακτικού τύπου) μιας χημικής ένωσης μέσω φασματική ς ανάλυσης. Το 

φάσμα μίας άγνωστης χημικής ένωσης εμφανίζει πολλά υψηλά σημεία 

(κορυφές-Ρeaks) και πολλά κοίλα, που απεικονίζουν το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης της ένωσης στα στοιχεία της. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί 

των βασικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αναγνώρισή τους. 
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Το DENDRAL χρησιμοποιούσε ευριστικούς κανόνες, σαν και αυτούς που θα 

χρησιμοποιούσε ένας ειδικός, για να βοηθήσει στον περιορισμό του χώρου 

αναζήτησης και υποδείκνυε συνδυασμούς στοιχείων που θα μπορούσαν να 

δώσουν μία περιγραφή της ένωσης που εξετάζεται. 

Το MYCΙN χρησιμοποιήθηκε στη διάγνωση και θεραπεία της μηνιγγίτιδας 

και της βακτηριαιμίας. Το σύστημα έθετε ερωτήσεις για τον ασθενή, το 

ιστορικό του και τα συμπτώματα που αυτός παρουσίασε και εξήγαγε μια λίστα 

με πιθανές ασθένειες που μπορούσε να έχει ο ασθενής, όπως επίσης και 

εναλλακτικές προτάσεις θεραπείας. Οι απαντήσεις του χρήστη στις ερωτήσεις 

του συστήματος ήταν δυνατό να περιέχουν αβεβαιότητα, οπότε και οι λύσεις 

που έδινε το σύστημα συνοδεύονται επίσης από ένα συντελεστή βεβαιότητας. 

Το PROSPECTOR χρησιμοποιήθηκε για να δίνει συμβουλές σε γεωλόγους 

για ορυκτά κοιτάσματα, αξιοποιώντας δεδομένα σχετικά με γεωλογικές 

παρατηρήσεις καιπροσπαθώντας να προβλέψει την ακριβή θέση στην οποία 

βρίσκεται κάποιο κοίτασμα. Μάλιστα, το 1980 το σύστημα βοήθησε στην 

ανακάλυψη κοιτάσματος μολυβδένιου κοντά στην Ουάσιγκτον. 

Το INTERNIST αφορούσε στη διάγνωση παθολογικών δύσκολων 

περιπτώσεων όπου υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός εναλλακτικών διαγνώσεων 

και συνεπώς η εξαντλητική εξέταση όλων των περιπτώσεων είναι πρακτικά 

αδύνατη. Το INTERNIST λάμβανε υπόψη του πλήθος εργαστηριακών και 

κλινικών δεδομένων, καθώς και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, και στη 

συνέχεια, χρησιμοποιώντας ευριστική συλλογιστική (απαγωγική), προσπαθούσε 

να καταλήξει στην πιθανότερη διάγνωση. 

Τέλος το σύστημα XCON κατασκευάσθηκε για λογαριασμό της εταιρείας 

υπολογιστών DEC και χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των χαρακτηριστικών 

ενός υπολογιστή (δίσκοι, μνήμη, περιφερειακά, κλπ), ώστε αυτός να 

ανταποκρίνεται στιςαπαιτήσεις του πελάτη. Οι πελάτες μπορούσαν να θέσουν 

οποιεσδήποτε προδιαγραφές στην παραγγελία του υπολογιστή τους και το 

σύστημα έβρισκε τον κατάλληλοσυνδυασμό και τη χωρική διάταξη των 

εξαρτημάτων που ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των πελατών, αποφεύγοντας 

τις ασυμβατότητες λειτουργίας και διασύνδεσης μεταξύ τους.  
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1.5 Αρχιτεκτονική Εμπείρων Συστημάτων 

Η αρχιτεκτονική ενός έμπειρου συστήματος εξαρτάται συνήθως από την 

πολυπλοκότητα του προβλήματος που καλείται να επιλύσει. Σε απλά 

προβλήματα, όπου η βάση γνώσης δεν είναι δυνατό να διασπασθεί σε μεγάλα 

ανεξάρτητα τμήματα, η δομή και λειτουργία του έμπειρου συστήματος είναι 

απλή και περιγράφεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο. Σε πολύπλοκα 

προβλήματα, όπου υπάρχει διαφοροποίηση της βάσης γνώσης ανάλογα με το 

τμήμα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται, είναι δυνατή η διάσπαση του 

συστήματος σε ημιανεξάρτητα έμπειρα συστήματα τα οποία συνεργάζονται 

μεταξύ τους στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής του μαυροπίνακα, η οποία 

παρoυσιάζεται στη συνέχεια. 

 

1.5.1 Δομή και Λειτουργία 

Ένα έμπειρο σύστημα αποτελείται συνήθως από μία ομάδα 

προγραμμάτων που μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: τον πυρήνα του 

συστήματος και ένα σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων (Σχήμα 10.2). 

Ο πυρήνας του έμπειρου συστήματος αποτελείται από δύο μέρη: τη 

βάση γνώσης το μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων. Γίνεται δηλαδή πλήρης 

διαχωρισμός της γνώσης του συστήματος από το μηχανισμό χειρισμού της. Ο 

διαχωρισμός αυτός προσφέρει διαφάνεια στον προγραμματισμό του 

συστήματος και ευκολία προσθήκης, αφαίρεσης και τροποποίησης της γνώσης. 

Είναι μάλιστα δυνατόν, με κατάλληλη αλλαγή μόνο της γνώσης του 

συστήματος και διατήρηση όλων των υπολοίπων συνιστωσών, αυτό να εκτελεί 

μια εντελώς διαφορετική λειτουργία. Ο πυρήνας του έμπειρου συστήματος 

αναπτύσσεται συνήθως σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης 

υψηλού επιπέδου, το οποίο μπορεί 'να είναι είτε μία γλώσσα προγραμμα oύ ή 

κάποιο εργαλείο εξειδικευμένο Υ(α την ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων. 

Τα βοηθητικά προγράμματα που συνοδεύουν το έμπειρο σύστημα 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διασύνδεση και εmκοινωνία του συστήματος 

με το χρήστη, για το χειρισμό εξωτερικών βάσεων δεδομένων, για τη 

συνεργασία με περιφερειακά μηχανήματα, κλπ. Ο συνδυασμός αυτών των 

βοηθητικών προγραμμάτων με το μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων 

αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης εμπείρων συστημάτων που συνηθέστερα 

αναφέρεται ως κέλυφος εμπείρων συστημάτων (expert sysfem shell).  
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Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται πιο αναλυτικά τα στοιχεία του 

πυρήνα ενός έμπειρου συστήματος. 

 

1.5.2 Βάση γνώσης 

Η βάση γνώσης (knowledge base) περιέχει όλη την εμπειρογνωμοσύνη του 

συστήματος, όπως την εκμαίευσε ο μηχανικός γνώσης από τον άνθρωπο-ειδικό 

κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του έμπειρου συστήματος. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές αναπαράσταση ς γνώσης, οι οποίες 

αναπτύσσονται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Η mo συνήθης μορφή 

αναπαράσταση ς της γνώσης είναι οι κανόνες. Μία δεύτερη διαδεδομένη μορφή 

αναπαράστασης της γνώσης, που συνήθως συνυπάρχει και συνεργάζεται με 

τους κανόνες, είναι τα πλαίσια. Η βάση γνώσης αποτελείται από δύο μέρη: 

• Το πρώτο μέρος ονομάζεται στατική βάση γνώσης και περιέχει τις 

διαδικασίες, τους κανόνες και τα πλαίσια που περιγράφουν το πρόβλημα 

και τις γνωσιολογικές διαδικασίες επίλυσή ς τους (αρχικά δεδομένα). Ο 

όρος στατική υποδηλώνει ότι αυτό το τμήμα της βάσης γνώσης δε 

μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. 

• Το δεύτερο μέρος ονομάζεται δυναμική βάση γνώσης και περιέχει τα 

δεδομένα και πλαίσια που περιγράφουν τη λύση του προβλήματος, 

δηλαδή τα μερικά συμπεράσματα που δημιουργούνται κατά την 

εκτέλεση του προγράμματος, καθώςκαι την τελική λύση του 

προβλήματος. Το τμήμα αυτό της βάσης γνώσης ονομάζεται και χώρος 

εργασίας (working memory). 

 

1.5.3 Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων 

Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine) είναι το τμήμα 

του πυρήνα που είναι υπεύθυνο για το χειρισμό της βάσης γνώσης και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτήν. Η δομή του μηχανισμού εξαγωγής 

συμπερασμάτων εξαρτάται από την οργάνωση και τον τρόπο αναπαράσταση ς 

της γνώσης. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το διερμηνέα (inferprefer) και το 

χρονοπρογραμματιστή (scheduler). 

Ο διερμηνέας ασχολείται με το χειρισμό της υπάρχουσας γνώσης και με την 

παραγωγή νέας. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιούνται διάφορες 
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συλλογιστικές καθώς και τεχνικές χειρισμού αβεβαιότητας ή ασάφειας. 

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι εκτέλεσης κανόνων, η ορθή και η ανάστροφη 

ακολουθία. 

Ο χρονοπρογραμματιστής αποφασίζει πότε και με ποια σειρά θα 

χρησιμοποιηθούν τα διάφορα στοιχεία της βάσης γνώσης, εmλύοντας το 

πρόβλημα της συγκρούσεως (conjlicf) των κανόνων μεταξύ τους. Δύο ή 

περισσότεροι κανόνες συγκρούονταιόταν ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι 

συνθήκες τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει, με βάση κάποια κριτήρια, να 

εmλεγεί ένας από τους υποψήφιους κανόνες και να εκτελεσθεί. Εκτός από τις 

συνηθισμένες στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, μπορεί να χρησιμοποιούνται και μετα-κανόνες, οι οποίοι 
αποφασίζουν ποιοι κανόνες θα εmλεγούν βάσει της τρέχουσας κατάστασης της μνήμης 
εργασίας. 

Διασύνδεση 

Αυτό το τμήμα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος 

διασύνδεσης του έμπειρου συστήματος με το χρήστη. Το έμπειρο σύστημα 

συνήθως πραγματοποιεί ερωτήσεις προς το χρήστη προκειμένου να αντλήσει 

κάποια δεδομένα για να εξάγει συμπεράσματα. Οι ερωτήσεις δίνονται σε 

παράθυρα και οι χρήστες μπορούν να απαντήσουν εύκολα, συνήθως 

διαλέγοντας από λίστες προκαθορισμένων απαvτήσεων. Ο χρήστης μπορεί 

μέσω της διασύνδεσης να κάνει κάποιες ερωτήσεις στο έμπειρο σύστημα 

σχετικά με τους σκοπούς των ερωτήσεων ή/και την πορεία του συλλογισμού 

και να βλέπει τις αντίστοιχες απαντήσεις. 

Ένα τμήμα της διασύνδεσης απευθύνεται και στον ειδικό που παρείχε τη 

γνώση στο σύστημα ή στο μηχανικό της γνώσης που δημιούργησε το σύστημα. 

Με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων αναπαράστασης γνώσης μπορεί να 

προστεθεί νέα γνώση στο σύστημα ή να μεταβληθεί η ήδη υπάρχουσα. Η νέα 

γνώση πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά της με την ήδη υπάρχουσα 

(consistency check). Η διαδικασία αυτή πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να 

εmτελείται αυτόματα από το σύστημα. 

Να σημειωθεί τέλος ότι στον όρο διασύνδεση συμπεριλαμβάνεται και η 

διασύνδεση του έμπειρου συστήματος με το περιβάλλον του, μέσω συσκευών 

αλληλεπίδρασης, όπως αισθητήρων (sensors) και μηχανισμών δράσης 

(effectors). Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκει και η διασύνδεση με τα 
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βοηθητικά προγράμματα, όπως Π.χ. με συστήματα βάσεων δεδομένων, 

προγράμματα γραφικής απεικόνισης, στατιστικά πακέτα, κλπ. 

 

1.5.4 Μηχανισμός επεξήγησης 

Το έμπειρο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τη συμπεριφορά 

του στο χρήστη, για τους εξής λόγους: 

• Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να πεισθούν ότι τα συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξε το έμπειρο σύστημα είναι σωστά για το συγκεκριμένο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται έλεγχος 

αξιοπιστίας (validation). 

• Οι μηχανικοί γνώσης και οι προγραμματιστές πρέπει να ελέγχουν τη 

σωστή εφαρμογή της γνώσης κατά τη διάρκεια ακόμα της ανάπτυξης 

του έμπειρου συστήματος, χρησιμοποιούν δηλαδή τη δυνατότητα της 

επεξήγησης σαν εργαλείο αποσφσλμάτωσης (debugging). 

• Oι ειδικοί πρέπει να ελέγχουν την πορεία του συλλογισμού που 

ακολουθεί το έμπειρο σύστημα, προκειμένου να διαmστώσουν κατά 

πόσο ταιριάζει η γνώση και η συλλογιστική που μεταφέρθηκε από το 

μηχανικό γνώσης στο έμπειρο σύστημα, με την πραγματικότητα. Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται επαλήθευση (verίfication ). 

Ο μηχανισμός επεξήγησης ονομάζεται πολλές φορές και διαφάνεια του 

προγράματος, επειδή ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τι κάνει το 

πρόγραμμα και γιατί. Ο μηχανισμός επεξήγησης αλληλεπιδρά με το μηχανισμό 

εξαγωγής συμπεραμάτων, επειδή η πορεία της συλλογιστικής του έμπειρου 

συστήματος συνδέεται άμεσα με τον τρόπο εκτέλεσης των κανόνων. 

Συνήθως υπάρχουν δύο ερωτήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντά ο 

μηχανισμός επεξήγησης. Η πρώτη είναι πώς (how) κατέληξε σε ένα 

συμπέρασμα και η δεύτερη είναι γιατί (why) ζητά κάποια πληροφορία από το 

χρήστη. Για να απαντηθεί η ερώτηση πώς, ο μηχανισμός επεξήγησης κρατάει 

πληροφορίες σχετικά με την αποδεικτική διαδικασία και παραθέτει τους 

κανόνες που ενεργοποιήθηκαν σε κάθε κύκλο λειτουργίας του έμπειρου 

συστήματος και οδήγησαν στην απόδειξη της τρέχουσας απάντησης. Για να 

απαντηθεί η ερώτηση γιατί, ο μηχανισμός επεξήγησης εξετάζει τη βάση γνώσης 

για να βρει τους κανόνες εκείνους που έχουν στην υπόθεσή τους την τρέχουσα 
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πληροφορία. Αν το επιθυμεί ο χρήστης, ο μηχανισμός επεξήγησης μπορεί να 

εmστρέψει όλη την κατοπινή αλυσίδα συλλογισμών που θα προκαλέσει η 

ενεργοποίηση αυτών των κανόνων. 

 

1.6 Διαδικασία Ανάπτυξης Εμπείρων Συστημάτων 

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός έμπειρου συστήματος, αποτελείται από τα 

εξής βασικά στάδια (Σχήμα 2): 

• Ανάλυση του Προβλήματος 

• Απόκτηση της Γνώσης 

• Σχεδίαση 

• Υλοποίηση 

• Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας 

 

1.6.1 Ανάλυση του προβλήματος 

Σε αυτό το στάδιο αναλύεται το πρόβλημα που πρέπει να επιλύει το 

σύστημα και προσδιορίζεται η μορφή της επιθυμητής λύσης. Τα κυριότερα 

ζητήματα που εξετάζονται στο στάδιο αυτό είναι τα ακόλουθα: 

• Εξετάζεται αν το πρόβλημα είναι κατάλληλο για να επιλυθεί από 

έμπειρο σύστημα ή από συμβατικό πρόγραμμα. Συνήθως έμπειρο 

σύστημα χρειάζεται όταν υπάρχει γνώση περί του προβλήματος, η οποία 

μπορεί να περιγραφεί αναλυτικά από κάποιον ειδικό, από το χρόνο και 

τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί να λύσουν ένα τέτοιο 

πρόβλημα και τελικά από την ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα ειδικών 

πάνω στον τομέα του προβλήματος. 

• Επίσης, μία σημαντική βοήθεια για την ανάλυση του προβλήματος 

προκύπτει από την ύπαρξη έτοιμων μελετών για περιπτώσεις επίλυσης 

του προβλήματος (case studies) και από τη διαθεσιμότητά των σχετικών 

δεδομένων. 

• Τέλος, εξετάζονται τα οφέλη από την κατασκευή του έμπειρου 

συστήματος, τα οποια μπορούν να υφίστανται σε δύο κατευθύνσεις: 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών μέσω της αύξησης της 

αποδοτικότητας ενός ειδικού με τη βοήθεια του έμπειρου συστήματος ή 

μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών με αντικατάσταση του ειδικού. 
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Άλλες παράμετροι που αντιμετωπίζονται σε αυτό το στάδιο είναι το είδος των 

χρηστών του συστήματος, το επίπεδο γνώσης που έχουν σε σχέση με το 

συγκεκριμένο πρόβλημα που επιλύει το έμπειρο σύστημα, οι απαιτήσεις του 

έμπειρου συστήματος σε υλικό και λογισμικό και το χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης. 

 

1.6.2 Απόκτηση της γνώσης 

Στο στάδιο της απόκτησης της γνώσης (knowledge acquisition), ο 

μηχανικός της γνώσης αρχικά εκμαιεύει από τον ειδικό τη γνώση του πάνω στο 

πρόβλημα (knowledge elicitation) και στη συνέχεια τη μοντελοποιεί 

(knowledge analysis & modeling), μεταφέροντάς τη σε κάποια ενδιάμεση 

μορφή αναπαράστασης. Η τελευταία θα πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε στη 

φάση της υλοποίησης να είναι εύκολο να κωδικοποιηθεί με κάποια από τις 

μορφές αναπαράστασης της γνώσης που αναφέρθηκαν. 

Η διαδικασία εκμαίευσης της γνώσης απαιτεί τη συνεχή επικοινωνία 

ανάμεσα στο μηχανικό γνώσης και τον ειδικό και είναι πολλές φορές δύσκολη. 

Θα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη συνεργασία των δύο ατόμων για να στεφτεί 

με επιτυχία η μεταφορά της γνώσης στο σύστημα. Περισσότερες λεπτομέρειες 

για τη διαδικασία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται δίνονται στη συνέχεια. 

Κατόπιν, ο μηχανικός αναλύει τη γνώση που εκμαίευσε από τον ειδικό, 

με σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου της γνώσης ανεξάρτητο από την 

υλοποίηση που θα ακολουθήσει. Η αναπαράσταση της γνώσης γίνεται με 

διάφορες ημιδομημένες μορφές αναπαράστασης, όπως δένδρα, πίνακες, 

κανόνες σε ψευδο-γλώσσα, τεχνικές περιλήψεις, κλπ. Υπάρχουν μεθοδολογίες 

που τυποποιούν τη μοντελοποίηση της γνώσης, όπως η KADS (Knowledge 

Acquisition and Domαin Structuring), σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα 

συνήθως αναλύεται σε ένα σύνολο ημι-αυτοτελών διεργασιών με ιεραρχική 

αλληλεξάρτηση. 

Το μοντέλο της γνώσης είναι πολύ χρήσιμο στη συνέχεια, όχι μόνο για 

τη φάση του σχεδιασμού του συστήματος και την υλοποίησή του, αλλά και για 

την τεκμηρίωση του συστήματος. Επίσης, το μοντέλο βοηθά στο να 

αποκαλυφθούν ατέλειες, ασάφειες και ελλείψεις στη γνώση, που θα έχουν ως 

αποτέλεσμα την εκ νέου αλληλεπίδραση του μηχανικού γνώσης με τον ειδικό 

για περαιτέρω εξηγήσεις και αποσαφηνίσεις. 



25

Εκτός από τις κλασσικές μεθόδους εκμαίευσης της γνώσης, υπάρχουν 

και ημιαυτόματες ή αυτόματες μέθοδοι. 

 Στις ημι-αυτόματες μεθόδους, ο ίδιος ο ειδικός εισάγει απευθείας τη 

γνώση στο σύστημα χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό απόκτησης της γνώσης, 

όπως στα προγράμματα TEIRESIAS και OPAL. 

Στις αυτόματες μεθόδους, χρησιμοποιούνται τεχνικές μηχανικής 

μάθησης, όπου το σύστημα τροφοδοτείται με σειρές δεδομένων για διάφορες 

περιπτώσεις του προβλήματος και προσπαθεί να "ανακαλύψει" χρήσιμες 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των δεδομένων οι οποίες εκφράζονται με διάφορους 

τρόπους, όπως Π.χ. κανόνες, δένδρα, κλπ. 

Τέλος, είναι δυνατό ο μηχανικός της γνώσης να αποκτήσει τμήμα της 

γνώσης που απαιτείται για το έμπειρο σύστημα μελετώντας τη σχετική 

βιβλιογραφία πάνω στον τομέα του προβλήματος. Η μελέτη της βιβλιογραφίας 

βέβαια είναι απαραίτητη για διάφορους άλλους λόγους, όπως για την 

εξοικείωση του μηχανικού με τον τομέα του προβλήματος, την ορολογία, 

καθώς και για τον έλεγχο της γνώσης, στα πλαίσια του εφικτού, που 

προσλαμβάνει από τον ειδικό. 

 

1.6.3 Σχεδίαση 

Στο στάδιο αυτό αρχικά προσδιορίζονται η μορφή της αναπαράσταση ς 

της γνώσης, η συλλογιστική που θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καθώς και ποιο θα είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη του 

έμπειρου συστήματος. Στη συνέχεια, λαμβάνονται υπόψη οι δεσμεύσεις που 

εισάγονται από τις απαιτήσεις των χρηστών και της τεχνολογίας που θα 

χρηmμοποιηθεί (π.χ. δυνατότητες εργαλείου ανάπτυξης) και σε συνδυασμό με 

το μοντέλο της γνώσης, παράγεται μία αρχιτεκτονική του συστήματος. Η 

αρχιτεκτονική περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργικών υπομονάδων 

(modules) του συστήματος, όπως Π.χ. αρχικοποίηση συστήματος, εισαγωγή 

δεδομένων, δημιουργία υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων, κλπ, τη 

λειτουργικότητα της κάθε μίας καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις τους. 

 

1.6.4 Υλοποίηση 

Στο στάδιο της υλοποίησης, κωδικοποιείται το μοντέλο της γνώσης 

όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη φάση της σχεδίασης, χρησιμοποιώντας 
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εργαλεία ανάπτυξης εμπείρων συστημάτων. Συχνά, κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης αναπτύσσεται αρχικά ένα μικρό πρωτότυπο σύστημα επίδειξης που 

καθοδηγεί στη συνέχεια την ανάπτυξη ή οδηγεί σε επανασχεδιασμό όταν δεν 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που τέθηκαν στην αρχή. Το πρωτότυπο σύστημα 

συνήθως εmδεικνύεται στον ειδικό του τομέα καθώς και σε μία μικρή ομάδα 

τελικών χρηστών. 

Ο κυριότερος σκοπός του πρωτότυπου συστήματος είναι η επαλήθευση 

της γνώσης που έχει αποκτηθεί από τον ειδικό και έχει μοντελοποιηθεί από το 

μηχανικό γνώσης. Έτσι το σημαντικότερο τμήμα του πρωτότυπου συστήματος 

είναι η πρωτότυπη βάση γνώσης και όχι, για παράδειγμα, η διασύνδεση με το 

χρήστη. Η πρωτότυπη βάση γνώσης πρέπει να περιέχει αρκετή γνώση σε βάθος 

ώστε να μπορεί επιλύσει πλήρως (από την είσοδο του χρήστη μέχρι την τελική 

γνωμάτευση του συστήματος) μερικά από τα προβλήματα για τα οποία 

προορίζεται το τελικό έμπειρο σύστημα. Παρόλα αυτά το εύρος της γνώσης δε 

χρειάζεται να είναι μεγάλο, δηλαδή δεν είναι αναγκαίο το πρωτότυπο σύστημα 

να αντιμετωπίζει πολλές περιπτώσεις, έτσι ώστε να 

 

1.6.5 Επαλήθευση και έλεγχος αξιοπιστίας 

Η επαλήθευση (verifιcatίon) του συστήματος συνίσταται στα ακόλουθα: 

• Έλεγχος της συμβατότητας του συστήματος με τις αρχικές 

προδιαγραφές. Ο 

έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί από το μηχανικό γνώσης σε 

συνεργασία με τον ειδικό του τομέα καθώς και τελικούς χρήστες. 

• Επιβεβαίωση της ορθότητας της κωδικοποίησης της γνώσης που 

περιέχεται στο έμπειρο σύστημα (συνέπεια, πληρότητα). Τα λάθη στην 

κωδικοποίηση της γνώσης μπορεί να οφείλονται σε συντακτικά ή/και 

λογικά λάθη και ο έλεγχος συνήθως πραγματοποιείται από το μηχανικό 

της γνώσης με τη βοήθεια εργαλείων αυτόματου ελέγχου, όπως τα 

CHECK και TElRESIAS. 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας (validation) του συστήματος πραγματοποιείται 

από αυτούς που το ανέπτυξαν καθώς και τους ειδικούς του τομέα γνώσης, και 

συνίσταται στην εmβεβαίωση της ορθότητας και γενικότητας της γνώσης που 

περιέχει το έμπειρο σύστημα. Συνήθως αυτό σημαίνει πως το σύστημα πρέπει 
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να εmλύει προβλήματα με ορθό και επακριβή τρόπο. Ο έλεγχος 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός συνόλου υποδειγματικών περιπτώσεων 

(test cases) οι οποίες επιλύονται από το σύστημα και συγκρίνονται με λύσεις 

που δόθηκαν από διάφορους ειδικούς του τομέα. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με 

δεδομένα διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της 

μοντελοποίησης, της ανάπτυξης και της αποσφαλμάτωσης του συστήματος, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευρωστία (robustness) του συστήματος σε μη-

προσδοκώμενα δεδομένα. 

 

1.7 Εργαλεία Ανάπτυξης 

'Ενα έμπειρο σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί με δύο βασικές κατηγορίες 

εργαλείων (Σχήμα 10.9), τις γλώσσες προγραμματισμού και τα εργαλεία 

τεχνολογίας της γνώσης (knowledge engineering tools) ή κελύφη εμπείρων 

συστημάτων (expert system shells). 

Οι γλώσσες προγραμματισμού χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις 

συμβατικές και τις συμβολικές ή γλώσσες ΤΝ. Οι συμβατικές γλώσσες δεν 

ενδείκνυνται για το χειρισμό γνώσης και την έκφραση εννοιών, αλλά έχουν το 

πλεονέκτημα ότι είναι συμβατές με την υπάρχουσα υπολογιστική υποδομή, 

όπως βάσεις δεδομένων και άλλα βοηθητικά προγράμματα. Τέτοιες γλώσσες 

είναι οι BASIC, FORTRAN, C/C++, PASCAL, κλπ. Αντίθετα οι γλώσσες ΤΝ, 

όπως LISP, PROLOG, κλπ, είναι προσανατολισμένες στη χρήση συμβόλων και 

παρέχουν εξελιγμένους μηχανισμούς χειρισμού συμβολικών εκφράσεων και 

λιστών, μεταβλητές χωρίς προκαθορισμένο τύπο, αυτόματη διαχείριση μνήμης 

και ευέλικτες δομές ελέγχου. Οι γλώσσες ΤΝ είναι ευκολότερες στην εκμάθηση 

από τα εργαλεία τεχνολογίας της γνώσης, γιατί υποστηρίζουν ένα μόνο τρόπο 

αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής. 

Τα κελύφη είναι εξειδικευμένα εργαλεία για την ανάπτυξη εμπείρων 

συστημάτων. Ένα κέλυφος παρέχει στο μηχανικό της γνώσης μία ή 

περισσότερες μεθόδους αναπαράσταση ς γνώσης καθώς και έναν ή 

περισσότερους μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων. Τέλος, παρέχει 

διάφορες ευκολίες διασύνδεσης με το χρήστη και μετ ο περιβάλλον γενικότερα. 

Τα κελύφη προήλθαν από υπάρχοντα έμπειρα συστήματα, από τα οποία 

είχε απλά αφαιρεθεί η βάση γνώσης, όπως για παράδειγμα το EMYCIN. Τα 

απλά αυτά κελύφη συνήθως είναι προσανατολισμένα σε εφαρμογές ανάλογες 
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με το έμπειρο σύστημα από το οποίο προήλθαν και έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες αναπαράστασης γνώσης. Α ν ένα από τα απλά αυτά κελύφη 

μετατραπεί έτσι ώστε να υποστηρίζει ευρύ φάσμα εφαρμογών καθώς και 

πολλοί)ς τρόπους αναπαράσταση ς γνώσης και συλλογιστικής, τότε αποτελεί 

ένα εξελιγμένο κέλυφος. 

Τα περισσότερα από τα σύγχρονα και εξελιγμένα κελύφη αναπτύχθηκαν 

από την αρχή σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού και δεν προήλθαν από 

κάποιο έμπειρο σύστημα. Αυτά τα κελύφη παρέχουν συνήθως εξελιγμένες 

δυνατότητες διασύνδεσης με το χρήστη και το κυριότερο, υποστηρίζουν πολλές 

διαφορετικές μεθόδους αναπαράστασης της γνώσης και συλλογιστικές. Τα 

κελύφη αυτά είναι συνήθως δυσκολότερα στην εκμάθηση από τα απλά, γιατί 

περιέχουν πολλές και ετερογενείς μεταξύ τους προγραμματιστικές έννοιες. 

 

1.7.1 Γλώσσες Προγραμματισμού ΤΝ 

Οι γλώσσες προγραμματισμού ΤΝ αποτελούν ένα εργαλείο για τη 

γρήγορη κατασκευή ενός πρωτοτύπου του έμπειρου συστήματος. Συνήθως ο 

κώδικας μπορεί να εκτελεστεί και να ελεγθεί τnν ώρα που δημιουργείται. 

Παρόλα αυτά n διασύνδεση 

αυτών των γλωσσών με το χρήστη δεν είναι αρκετά εξελιγμένη αν και τα 

τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί βιβλιοθήκες, οι οποίες επεκτείνουν 

σημαντικά τις δυνατότητες των γλωσσών αυτών. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού διαθέτουν συνήθως έναν απλό μηχανισμό 

ελέγχου, αλλά επειδή είναι ευέλικτες, δίνουν στον προγραμματιστή τη 

δυνατότητα να "δημιουργήσει" το δικό του μηχανισμό ελέγχου για το έμπειρο 

σύστημα (συλλογιστική), όπως και το δικό του τρόπο αναπαράσταση ς της 

γνώσης, με τις δομές δεδομένων. Έτσι οι προγραμματιστές μπορούν να 

πειραματιστούν με διάφορες μεθόδους και να καταλήξουν στην προσφορότερη 

για το συγκεκριμένο έμπειρο σύστημα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σύντομα οι τέσσερις κατηγορίες γλωσσών 

προγραμματισμού ΤΝ: συναρτησιακός προγραμματισμός, λογικός 

προγραμματισμός, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και 

προγραμματισμός με κανόνες παραγωγής, με τη βοήθεια του πιο 

χαρακτηριστικού αντιπροσώπου της κάθε κατηγορίας, δηλαδή τις γλώσσες 

LISP, PROLOG, SMALL ΤΑΙΚ και Ops5, αντίστοιχα. 
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1.7.2 Κελύφη Εμπείρων Συστημάτων 

Τα κελύφη είναι εξειδικευμένα εργαλεία για την ανάπτυξη εμπείρων 

συστημάτων και ονομάζονται έτσι γιατί ουσιαστικά αποτελούν έμπειρα 

συστήματα χωρίς τη βάση γνώσης, δηλαδή μπορούν να παρομοιαστούν ως 

περιβλήματα (κελύφη) μιας βάση γνώσης. Ο παραπάνω ορισμός δεν 

προϋποθέτει πως τα κελύφη προέρχονται αποκλειστικά από υπάρχοντα έμπειρα 

συστήματα με αφαίρεση της αρχικής βάσης γνώσης τους. Υπάρχουν κελύφη 

γενικού σκοπού τα οποία αναπτύσσονται από την αρχή σε κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού, χωρίς να είναι προσανατολισμένα σε κάποια συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Ένας πιo ουσιαστικός διαχωρισμός των κελυφών είναι σε απλά ή 

εξελιγμένα και γίνεται βάσει σημαντικών χαρακτηριστικών τους, όπως οι 

διάφορες μορφές αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής που παρέχει στο 

μηχανικό της γνώσης. Επίσης, τα διάφορα κελύφη διακρίνονται για τις 

διάφορες ευκολίες διασύνδεσης με το χρήστη και με το περιβάλλον γενικότερα. 

Τα απλά κελύφη εμπείρων συστημάτων προήλθαν από υπάρχοντα 

έμπειρα συστήματα, με αφαίρεση της βάσης γνώσης τους. Κλασσικότερο 

παράδειγμα το EMYCJN (Essentia! MYCJN), το οποίο προήλθε από το έμπειρο 

σύστημα MYCIN για διάγνωση μικροβιολογικών μολύνσεων του αίματος. Το 

EMYCIN χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή διαφόρων άλλων εμπείρων 

συστημάτων, για ιατρικά και μη προβλήματα, όπως για παράδειγμα: 

• CΙOT (ασθένειες πήξης του αίματος) 

• PUFF (πνευμονικές ασθένειες) 

• ΗΕΑΟ ΜΕΟ (ψυχιατρικές διαγνώσεις) 

• LITHIO (γεωλογία) 

• TAx-AoVISOR (νομική) 

• SACON (δομική ανάλυση μηχανολογικών σχεδίων) 

 

Εξελιγμένα κελύφη 

Εξελιγμένα κελύφη ονομάζονται τα εργαλεία της τεχνολογίας της 

γνώσης τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης γνώσης 

και συλλογιστικής και συνεπώς μεγαλύτερη γενικότητα εφαρμογών. Υπάρχουν 

δύο κατηγορίες εξελιγμένων κελυφών, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
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αναπτύχθηκαν. Κάποια εξελιγμένα κελύφη, όπως τα PERSONAL 

CONSULTANT, SI και Μ4, δημιουργήθηκαν αρχικά από έμπειρα συστήματα 

και στη συνέχεια μετατράπηκαν και επεκτάθηκαν κατάλληλα ώστε να 

υποστηρίζουν περισσότερα είδη αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής. 

Μια άλλη κατηγορία εξελιγμένων κελυφών είναι αυτά που 

αναπτύχθηκαν από την αρχή σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού και δεν 

προήλθαν από κάποιο έμπειρο σύστημα. Και αυτού του είδους τα κελύφη 

υποστηρίζουν πολλές διαφορετικές μεθόδους αναπαράσταση ς της γνώσης και 

συλλογιστικές καθώς και εξελιγμένες δυνατότητες διασύνδεσης με το χρήστη. 

Η κυριότερη διαφορά τους με τα απλά κελύφη είναι ότι επειδή φτιάχνονται από 

την αρχή, δε δεσμεύονται από τον τρόπο δόμησης καιτους περιορισμούς του 

αρχικού έμπειρου συστήματος. Τα εργαλεία αυτά είναι συνήθως δυσκολότερα 

στην εκμάθηση από όλα τα προαναφερθέντα γιατί περιέχουν πολλές και 

ετερογενείς μεταξύ τους προγραμματιστικές έννοιες, πλην όμως δίνουν πε-

ρισσότερες δυνατότητες στην κατασκευή και τη συντήρηση των εμπείρων 

συστημάτων. Η ανάμειξη διαφόρων προγραμματιστικών μοντέλων σε αυτά τα 

εργαλεία γίνεται εντελώς πειραματικά από τους προγραμματιστές, γιατί δεν 

υπάρχουν καθιερωμένες θεωρίες υβριδικών τρόπων αναπαράσταση ς της 

γνώσης.  

Μερικά τέτοια εξελιγμένα κελύφη είναι τα ART, ΚΕΕ, και 

KNOWLEDGE CRAFT, τα οποία αναπτύχθηκαν σε LIsp, τα FLEX και ΜΙΚΕ, 

που αναπτύχθηκαν σε PROLOG, τα NEXPERT και CLIPS, που αναπτύχθηκαν 

σε C/C++, κλπ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται με λίγα λόγια κάποια από τα 

παραπάνω εργαλεία. Στο τέλος του βιβλίου (Παραρτήματα) υπάρχει 

διεξοδικότερη περιγραφή των FLEX και CLIPS. 
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2. Συντελεστές Βεβαιότητας 
Αβεβαιότητα (uncertainty) είναι η έλλειψη ακριβούς πληροφόρησης σε 

μια συλλογιστική διαδικασία και μπορεί να οφείλεται σε ανακριβή ή ελλιπή 

δεδομένα, υποκειμενικότητα της γνώσης ή άλλους λόγους. Είναι αναγκαία 

λοιπόν η ύπαρξη μη 

επακριβών μεθόδων. Μερικές τέτοιες μέθοδοι που έχουν προταθεί είναι οι 

συντελεστές βεβαιότητας(certainty factors),  δίκτυα πιθανοτήτων (probability 

networks), η θεωρία Dempster Shafer και η ασαφής λογική(fuzzy logic). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα των έμπειρων συστημάτων σε σχέση με τις 

παραδοσιακές μεθόδους προγραμματισμού είναι ότι επιτρέπουν την 

χρησιμοποίηση συντελεστών βεβαιότητας (certainty factors).  

Οι συντελεστές βεβαιότητας πρωτοεισήχθησαν στο βασισμένο σε 

κανόνες έμπειρο σύστημα (ΕΣ) MYCIN (Shortliffe and Buchanan, 1975), το 

οποίο ήταν ένα ΕΣ για διάγνωση μολύνσεων του αίματος και λήψη απόφασης 

για κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπισή τους. Σε 

πραγματικές εφαρμογές, συνήθως, οι συντελεστές βεβαιότητας προσδιορίζονται 

από τον εμπειρογνώμονα, προκύπτουν δηλαδή από εκτίμηση του. 

 
2.1 Ορισμός Συντελεστών Βεβαιότητας 

Συντελεστής βεβαιότητας cf (certainty factor)είναι ένας αριθμός (-1 ≤ cf ≤ 1) 

που παριστάνει το βαθμό βεβαιότητας του εμπειρογνώμονα σε μια υπόθεση h 

δεδομένου ενός στοιχείου/γεγονότος e: 

 

if <στοιχείο> 

 

then <υπόθεση> (cf) 

 

Κάθε συντελεστής βεβαιότητας βασίζεται σε δυο μεγέθη/συναρτήσεις . 
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2.2 Αβεβαιότητα σε κανόνες 

Αβεβαιότητα μπορεί να έχουμε τόσο στο αποτέλεσμα(πρόβλεψη) του κανόνα 

όσο και στην παρατήρηση ενός γεγονότος δηλαδή στις συνθήκες του κανόνα. 

Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 
 
Μια περίπτωση συνδυασμού κανόνων είναι να υπάρχουν διαδοχικοί κανόνες, 

δηλ. κανόνες όπου το συμπέρασμα του ενός αποτελεί στοιχείο του άλλου: 
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Είναι σύνηθες σε συστήματα κανόνων με χρήση συντελεστών βεβαιότητας να 

έχουμε κανόνες με το ίδιο συμπέρασμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

συνδυαστούν οι συντελεστές βεβαιότητας των δύο κανόνων στο τελικό 

συμπέρασμα: 

 

 
 
 

2.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

Η χρήση συντελεστών αβεβαιότητας έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως: 

• Απλότητα υπολογιστικού μοντέλου 

• Επιτρέπουν τη χρήση κανόνων παραγωγής ταυτόχρονα με την 

ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας 

• Επιτρέπουν την παραγωγή επεξηγήσεων (μέσω των κανόνων 

παραγωγής) 

• Ο προσδιορισμός των συντελεστών αβεβαιότητας είναι σχετικά 

ευκολότερος από αυτόν των πιθανοτήτων, που χρησιμοποιούνται σε 

άλλες μεθόδους (π.χ. κανόνες 

• Bayes) 

 

Έχουν βέβαια και μειονεκτήματα: 

• Όχι σημαντική συμβολή στο διαγνωστικό αποτέλεσμα 
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• Δεν έχουν αυστηρή θεωρητική θεμελίωση 

• Η ενημέρωση της βάσης γνώσης με νέα γνώση οδηγεί σε αλλαγή των 

τιμών των συντελεστών βεβαιότητας 

• Υπάρχει δυσκολία στην έκφραση γνώσης σε ορισμένες περιπτώσεις 

(μεγάλος αριθμός στοιχείων, ειδικές εξαρτήσεις μεταξύ αβέβαιων 

πεποιθήσεων) 

 
 
3. MYCIN 

Το MYCIN είναι ένα έμπειρο σύστημα που αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο του Stanford με κύριο ερευνητή τον Edward Shortliffe. Ο κύριος 

στόχος του συστήματος ήταν η υποβοήθηση μη έμπειρων ιατρών στη διάγνωση 

και θεραπευτική αγωγή μικροβιολογικών μολύνσεων του αίματος, όπως η 

μηνιγγίτιδα. Λόγω της  σοβαρότητας αυτών των μολύνσεων, η θεραπευτική 

αγωγή χρειάζεται να αρχίσει άμεσα, πριν δηλαδή την πάροδο 48 ωρών που 

είναι το χρονικό διάστημα που  συνήθως απαιτείται, με χρήση καλλιεργειών, 

για την αναγνώριση των ταυτοτήτων των μικροβιολογικών οργανισμών που 

είναι υπεύθυνοι για τη μόλυνση. Ακόμη και εάν οι ταυτότητες αυτών είναι 

γνωστές, δεν είναι κατ' ανάγκη γνωστά τα αντιβιοτικά για την καταπολέμησή 

τους. Επομένως, η διάγνωση (ποιοι είναι οι οργανισμοί;) και η 

θεραπευτική αγωγή (ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός και αντίστοιχες 

δόσεις αντιβιοτικών;) διέπεται από αβεβαιότητα. Για αυτό το λόγο η ανάπτυξη 

κατάλληλου μοντέλου για το χειρισμό της αβεβαιότητας αποτελούσε σημαντικό 

στοιχείο του συστήματος. 
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Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας έμπειρου συστήματος 

 
Το κίνητρο για την ανάπτυξη του MYCIN ήταν η ανάγκη εξάπλωσης 

της εμπειρογνωμοσύνης, για το λόγο ότι συχνά παρατηρούνταν λάθη, τα οποία 

είχαν τραγικές συνέπειες για τους ασθενείς, αλλά και σοβαρές μακροπρόθεσμες 

συνέπειες 

για την κοινωνία ολόκληρη, π.χ. η τάση των μη εμπείρων για υπερβολική χρήση 

αντιβιοτικών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδιαιτέρως ανθεκτικών 

μικροβιολογικών οργανισμών. Αυτή η τάση δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει 

και σήμερα, σε γενικότερο επίπεδο. Άλλο κίνητρο που δεν είναι ανεξάρτητο του 

πρώτου ήταν όπως το συμβουλευτικό σύστημα αποτελέσει μία αποδοτική βάση 

για την ανάπτυξη ενός ευφυούς εκπαιδευτικού εργαλείου προς χρήση από 

σπουδαστές ιατρούς. 
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Σχήμα 2: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας MYCIN 
 
 

Το συμβουλευτικό σύστημα αποτελείται από δύο αλυσιδωτά σκέλη, τη 

διάγνωση και τη σύσταση για θεραπεία. Το σύστημα παραγωγής, αφορά το 

διαγνωστικό σκέλος.  

Η βάση γνώσης (ή μνήμη παραγωγής, αφού πρόκειται για σύστημα 

παραγωγής) περιέχει γύρω στους 600 κανόνες. Στο MYCIN τα αντικείμενα 

ονομάζονται contexts (συμφραζόμενα). Οι κατηγορίες αντικειμένων είναι λίγες 

και σχετίζονται ιεραρχικά. 

Η μνήμη εργασίας ή δέντρο αντικειμένων (context tree) είναι ιεραρχική. 

Οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν αντικείμενα, όπου η ρίζα αντιπροσωπεύει τον 

ασθενή. Ο ασθενής συνδέεται με καλλιέργειες, εγχειρήσεις, κτλ., καλλιέργειες 

συνδέονται με οργανισμούς, οργανισμοί και εγχειρήσεις συνδέονται με 

φαρμακευτικές ουσίες, κτλ.  

Πόσοι διαφορετικοί οργανισμοί φαίνεται να υπάρχουν και ποια είναι η 

πηγή τους (η πηγή της καλλιέργειας) εντοπίζεται εκτός του συστήματος από το 

χρήστη–ιατρό. Ο συλλογισμός στοχεύει στην εξαγωγή πιθανών τιμών 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των κόμβων του δέντρου, με απώτερο στόχο 

την εξαγωγή πιθανών τιμών για το χαρακτηριστικό «ταυτότητα» των κόμβων 
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που αντιπροσωπεύουν παρόντες–οργανισμούς. Το δέντρο αντικειμένων 

δημιουργείται σταδιακά με την εφαρμογή των κανόνων παραγωγής. 

Το MYCIN εφαρμόζει ανάστροφη συλλογιστική, η οποία υλοποιείται με 

ανάστροφη αλυσίδωση. Τα συμπεράσματα των κανόνων αντιπροσωπεύουν 

στόχους και τα προκείμενα προϋποθέσεις αυτών, που στη συνέχεια γίνονται 

υποστόχοι. Ο συλλογισμός είναι συμπερασματικής μορφής – από πάνω προς τα 

κάτω. Αρχίζοντας από την υπόθεση ότι ο ασθενής χρειάζεται θεραπεία, ο 

απώτερος στόχος είναι να συγκροτηθεί ο κατάλογος των πιθανών θεραπειών, 

από τις οποίες να επιλεγεί η καλύτερη για τον εν λόγω ασθενή. Αυτός ο στόχος 

κωδικοποιείται ως το συμπέρασμα του λεγόμενου κανόνα–στόχου (goal–rule). 

Ο κανόνας–στόχου ενεργοποιείται αυτόματα στην αρχή της συμβουλευτικής 

συνδιάλεξης. Το προκείμενο του κανόνα–στόχου διατυπώνει δύο βασικές 

προϋποθέσεις σε σχέση με τον απώτερο στόχο. Αυτές οι προϋποθέσεις 

αποτελούν το διαγνωστικό μέρος. Επομένως, ο κανόνας–στόχου συνδέει το 

διαγνωστικό σκέλος (προκείμενο) με το θεραπευτικό σκέλος (συμπέρασμα). 

Εάν: 

1. υπάρχει τουλάχιστον ένας οργανισμός που απαιτεί 

θεραπεία και 

2. έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο πιθανής ύπαρξης και 

άλλων οργανισμών που απαιτούν θεραπεία, 

Τότε: 

1. συγκρότησε κατάλογο πιθανών θεραπειών, 

2. επίλεξε την καλύτερη θεραπεία για τον ασθενή 

 

Η ανάστροφη αλυσίδωση οδηγεί στη δημιουργία του δέντρου στόχων. 

Εκεί καταγράφεται ο συλλογισμός του συστήματος. Μέσα από τη σταδιακή 

ανίχνευση των κανόνων, η ροή του συλλογισμού του συστήματος διαγράφει τα 

ακόλουθα τρία στάδια (ως προς το διαγνωστικό σκέλος): 

 

1. Πάρε περισσότερες κλινικές πληροφορίες για τον ασθενή. 

2. Βρες ποιοι μικροοργανισμοί, εάν κάποιοι, θα μπορούσαν να είχαν 

προκαλέσει τη μόλυνση. 

3. Κατονόμασε τους πιο πιθανούς μικροοργανισμούς. 
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Η αναγνώριση των ταυτοτήτων των παρόντων οργανισμών είναι 

πρόβλημα ταξινόμησης. Το σύνολο των τιμών του χαρακτηριστικού 

«ταυτότητα» των αντικειμένων «παρών–οργανισμός» είναι προκαθορισμένο. 

Αυτές είναι οι κατηγορίες, στις οποίες χρειάζεται να καταταγεί ο κάθε παρών 

οργανισμός. Λόγω της αβεβαιότητας, συνήθως δεν είναι εφικτό να καταταγεί σε 

μία κατηγορία, αλλά σε περισσότερες κατηγορίες με αντίστοιχους βαθμούς 

βεβαιότητας. 

Ησυμβουλευτική συνδιάλεξη οδηγείται από το σύστημα, λόγω του ότι 

το MYCIN εφαρμόζει ανάστροφη συλλογιστική. Ο χρήστης απλά είναι 

υποχρεωμένος να απαντά στα ερωτήματα του συστήματος. Ερωτήματα 

αφορούν τις τιμές 

χαρακτηριστικών. Τουλάχιστον, ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει 

κατηγορηματικά μία από αυτές τις τιμές για δεδομένο χαρακτηριστικό 

(μοναδικής–τιμής), αλλά έχει την ευχέρεια να επιλέξει περισσότερες τιμές και 

να προσδιορίσει τους αντίστοιχους βαθμούς βεβαιότητας. Το γεγονός ότι ο 

διάλογος οδηγείται εξ ολοκλήρου από το σύστημα θεωρείται ως μία από τις 

αδυναμίες του συστήματος. 

Η δομή ελέγχου του MYCIN βασίζεται κυρίως στη χρήση μετα–

κανόνων. Η γενική στρατηγική είναι να δίνεται προτίμηση στους κανόνες με 

τους υψηλότερους συντελεστές βεβαιότητας. Μετα–κανόνες συνδέονται με 

χαρακτηριστικά αντικειμένων. Γενικά, η αβεβαιότητα εμφανίζεται σε δύο 

επίπεδα, σε σχέση με τη γνώση του συστήματος και σε σχέση με τα δεδομένα 

του υπό επίλυση προβλήματος. Επομένως, αναφορικά με το MYCIN μιλούμε 

για αβεβαιότητα κανόνων και αβεβαιότητα στις τιμές χαρακτηριστικών των 

εμπλεκόμενων αντικειμένων. Οι αβεβαιότητες κανόνων προσδιορίζονται εκ των 

προτέρων από τους έμπειρους ως αναπόσπαστο στοιχείο των κανόνων, ενώ οι 

αβεβαιότητες δεδομένων/συμπερασμάτων προκύπτουν δυναμικά κατά τη 

διεξαγωγή της συμβουλευτικής διεργασίας, είτε από το χρήστη (σε σχέση με 

ερωτήσιμα χαρακτηριστικά) είτε από την εφαρμογή κανόνων. 

Ο κάθε κανόνας συνδέεται με ένα Συντελεστή Βεβαιότητας (ΣΒ) 

(Certainty Factor) από το πεδίο τιμών [–1,1]. Εάν ΣΒ[Υ,Μ] > 0, η επαλήθευση 

της υπόθεσης Υ υποστηρίζεται σε βαθμό ΣΒ[Υ,Μ] από την κατηγορηματική 

επαλήθευση του προκειμένου Μ, σε δεδομένη περίπτωση. Το προκείμενο Μ 

αντιπροσωπεύει μαρτυρία υπέρ της Υ. Εάν όμως ΣΒ[Υ,Μ] <0, τότε η άρνηση 
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της υπόθεσης Υ υποστηρίζεται σε βαθμό |ΣΒ[Υ,Μ]|, δηλαδή την απόλυτη τιμή 

του ΣΒ[Υ,Μ], από την κατηγορηματική επαλήθευση του προκειμένου Μ, σε 

δεδομένη περίπτωση. Το προκείμενο Μ αντιπροσωπεύει μαρτυρία ενάντια της 

Υ. Δεν υπάρχουν κανόνες όπου ΣΒ[Υ,Μ] = 0, αφού αυτό θα σήμαινε ότι η 

μαρτυρία Μ είναι ανεξάρτητη της υπόθεσης Υ. 

 
Η ίδια μαρτυρία Μ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υπέρ και ενάντια 

της ίδιας υπόθεσης Υ. Επομένως, οι συντελεστές βεβαιότητας δεν είναι 

πιθανότητες υπό συνθήκη, όπου P(Υ/Μ) + P(~Υ/Μ) = 1. Οι συντελεστές 

βεβαιότητας αντιπροσωπεύουν την κρίση εμπείρων και βασίζονται μόνο πάνω 

στις πληροφορίες που περιέχονται στους κανόνες. Το γεγονός ότι ο ΣΒ κάποιου 

κανόνα δεν επηρεάζεται από άλλες προτάσεις θεωρείται ένα από τα 

πλεονεκτήματα του μοντέλου. Ο (δυναμικός) ΣΒ κάποιου προκειμένου 

υπολογίζεται ως ο μικρότερος ΣΒ ανάμεσα στις συνθήκες που αποτελούν το 

προκείμενο. Ο ΣΒ συνθήκης που αποτελεί απευθείας μαρτυρία (ερωτήσιμο 

χαρακτηριστικό) δίνεται από το χρήστη. Οι ΣΒ προκειμένων επίσης 

κυμαίνονται στο διάστημα [-1,1]. Κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν ο 

ΣΒ του προκειμένου του, στη δεδομένη περίπτωση, είναι τουλάχιστο 0.2, 

δηλαδή ΣΒ[Μ’] ≥ 0.2, όπου Μ’ οι παρατηρήσεις σε σχέση με το προκείμενο 

(μαρτυρία) Μ. Το όριο 0.2 μπορεί να φαίνεται χαμηλό, αλλά αυτό 

δικαιολογείται από τη φύση του πεδίου εφαρμογής του MYCIN. Λόγω της 

σοβαρότητας των εν λόγω μικροβιολογικών οργανισμών, είναι καλύτερα να 

μην παραγνωρίζονται ενδεχόμενα, ακόμα και υψηλής αβεβαιότητας. 

 
Η σειρά επεξεργασίας των μαρτυριών δεν έχει σημασία. Αφού 

υπολογιστεί ο ολικός ΣΒ της υπόθεσηςΥ, η υπόθεση Υ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μαρτυρία για κάποια άλλη, υψηλότερου επιπέδου υπόθεση. 

Με άλλα λόγια, οι αβεβαιότητες σταδιακά διαδίδονται στις εμπλεκόμενες 

αλυσίδες συλλογισμού. 

 

Συνδυασμός Μαρτυριών για την Ίδια Υπόθεση, Υ: 

Αρχικά ΣΒ[Υ]=0. Οι σχετικές μαρτυρίες υφίστανται διαδοχική επεξεργασία. Η 

επεξεργασία τερματίζεται μόλις ΣΒ[Υ] ισούται με 1 ή –1. Η μαρτυρία Μ 
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συμβάλει στην ενημέρωση του ΣΒ[Υ], μόνο εάν ΣΒ[Μ’] ≥ 0.2, όπου Μ’ οι 

παρατηρήσεις αναφορικά με τη Μ, ως ακολούθως: 

 

 
 
 

 

Συνδυασμός προβλέψεων στο MYCIN 

Το MYCIN που ήταν και το πρώτο έμπειρο σύστημα που 

χρησιμοποίησε συντελεστές βεβαιότητας πρότεινε τον εξής τύπο για τον 

συνδυασμό δυο προβλέψεων με το ίδιο συμπέρασμα: 

 

CF = CF1+CF2(1-CF1) = CF1 + CF2 - CF1*CF2 

 

Ο τρόπος αυτός λειτουργεί ικανοποιητικά σε κάποιες εφαρμογές 

ωστόσο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι δίνει στις δύο αρχικές προβλέψεις 

την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό της τελικής πρόβλεψης. Είναι όμως πολύ 

πιθανό ο ένας από τους δύο κανόνες να παράγει πιο αξιόπιστες προβλέψεις από 

τον άλλο οπότε θα ήταν πιο λογικό να ληφθεί υπόψη περισσότερο στην τελική 

πρόβλεψη. Σε τέτοιες περιπτώσεις το μοντέλο του MYCIN δεν παράγει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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4. Το Σύστημα Κανόνων CLIPS 
Το CLlPS (C Language Integrated Productίon System) είναι ένα 

περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για προγραμματισμό με κανόνες, 

αντικείμενα και συναρτήσεις. Αναπτύχθηκε από τη NASA με σκοπό να 

αποτελέσει μια χαμηλού κόστους πλατφόρμα ανάπτυξης έμπειρων 

συστημάτων, αντικαθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα συστήματα τα οποία 

βασίζονταν στη γλώσσα LISP. 

Το CLIPS ακολουθεί την ορθή αλυσίδωση σαν μέθοδο εξαγωγής 

συμπερασμάτων ξεκινά δηλαδή από τις υποθέσεις ενός κανόνα και αν είναι 

αληθείς προχωρά στην εξαγωγή του συμπεράσματος του κανόνα. Διαθέτει 

λίστα γεγονότων, βάση κανόνων, μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων. 

 

 
Σχήμα 3: Η δομή του CLIPS 

 

Η λίστα γεγονότων (facts list) αντιστοιχεί στη μνήμη εργασίας (working 

memory) των συστημάτων παραγωγής. Είναι ο χώρος στον οποίο 

αποθηκεύονται τα γεγονότα, τόσο αυτά που ορίζονται κατά την εκκίνηση όσο 

και αυτά που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση. 

Η βάση κανόνων (rule base) περιέχει τους κανόνες. Οι κανόνες συνήθως 

είναι αποθηκευμένοι σε ένα αρχείο που φορτώνεται από το σύστημα. 

Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (Inference engine), ελέγχει 

την λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Ο μηχανισμός αυτός προσφέρει 

ένα πλήθος από στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων (conflict resolution 

strategies) για την επιλογή του κανόνα που θα πυροδοτηθεί. Το σύνολο των 

υποψήφιων προς πυροδότηση κανόνων αποτελεί το σύνολο σύγκρουσης ή την 

ατζέντα (agenda) του συστήματος. 

Ένα πρόγραμμα στο CLIPS είναι ένα σύνολο από κανόνες και γεγονότα 

και η εκτέλεση του συνίσταται σε μια ακολουθία από πυροδοτήσεις κανόνων 
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των οποίων οι συνθήκες ικανοποιούνται. Η ικανοποίηση των συνθηκών γίνεται 

μέσω ταυτοποίησης τους με γεγονότα που υπάρχουν στη λίστα γεγονότων. Η 

εκτέλεση τερματίζεται όταν δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες προς πυροδότηση. 

Ο κύκλος λειτουργίας ενός συστήματος CLIPS είναι ο εξής: 

1) Εύρεση όλων των κανόνων των οποίων οι συνθήκες ικανοποιούνται και 

προσθήκη τους στην ατζέντα (agenda -conflict set). 

2) Av η ατζέντα είναι κενή ή ο μέγιστος αριθμός πυροδοτήσεων έχει 

συμπληρωθεί τότε η εκτέλεση τερματίζεται. 

3) Διάταξη των κανόνων στην ατζέντα με βάση τη στρατηγική επίλυσης 

συγκρούσεων(conflict resolution). 

4) Πυροδότηση του πρώτου κανόνα στην ατζέντα. 

5) Επιστροφή στο βήμα 1, εκτός αν υπάρχει εντολή τερματισμού (halt). 
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5. Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης 
Η Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logistic Regression Analysis) 

είναι μια στατιστική μέθοδος κατάλληλη για να προβλέπει τη τιμή μιας 

εξαρτημένης μεταβλητής y ως συνάρτηση των τιμών ανεξαρτήτων μεταβλητών 

x1, x2, …, xk. Η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται όταν  κάποιες από τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι αριθμητικές ή βαθμωτές και κάποιες άλλες 

ονομαστικές ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δυαδική ή διχοτομική με μόνο 

δύο δυνατές τιμές (0-1 ή Επιτυχία-Αποτυχία). Το αποτέλεσμα είναι η 

πιθανότητα να συμβεί το ένα (το θετικό) αποτέλεσμα. Η μαθηματική εξίσωση 

για την πιθανότητα αυτή είναι: 

 

( )[ ]kk xbxbxbb
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++++−+
=

...exp1
1)(

22110
               

 

όπου Ε(y) είναι η πιθανότητα του να είναι y = το επιθυμητό αποτέλεσμα, x1, x2, 

…, xk είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται η y, bo είναι η 

σταθερά της εξίσωσης και  b1, b2, … bk είναι οι συντελεστές παλινδρόμησης. Για 

τον υπολογισμό της Ε(y) πρέπει να προσδιοριστούν πριν οι συντελεστές 

παλινδρόμησης. 

 Ένα βασικό πλεονέκτημα από τη χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης, 

σε σχέση με άλλες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, είναι ότι δεν απαιτείται η 

ικανοποίηση υποθέσεων για τις κατανομές τιμών των ανεξαρτήτων 

μεταβλητών. Πλεονέκτημα επίσης είναι το ότι οι συντελεστές παλινδρόμησης 

μπορούν να εκφραστούν με όρους σχετικών κινδύνων (relative risks) και λόγων 

πιθανοτήτων (odds ratio). 
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6. Νευρωνικά Δίκτυα 
Η ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται, να θυμάται και να εmλύει 

προβλήματα εντοπίζεται στον εγκέφαλό του. Όπως είναι γνωστό από τη 

Βιολογία, η δομική μονάδα του εγκεφάλου είναι ο νευρώνας. Ένας τυπικός 

βιολογικός νευρώνας (Σχήμα 5.1) αποτελείται από το σώμα που αποτελεί τον 

πυρήνα του, τους δενδρίτες μέσω των οποίων λαμβάνει σήματα από γειτονικούς 

νευρώνες (σημεία εισόδου) και τον άξονα που είναι η έξοδος του νευρώνα και 

το μέσο σύνδεσης του με άλλους νευρώνες. Σε κάθε δενδρίτη υπάρχει ένα 

απειροελάχιστο κενό που ονομάζονται σύναψη. Οι συνάψεις μέσω χημικών 

διαδικασιών εmταχύνουν ή εmβραδύνουν τη ροή ηλεκτρικών φορτίων προς το 

σώμα του νευρώνα. Η ικανότητα μάθησης και μνήμης που παρουσιάζει ο 

εγκέφαλος οφείλεται στην ικανότητα των συνάψεων να μεταβάλουν την 

αγωγιμότητά τους. Τα ηλεκτρικά σήματα που εισέρχονται στο σώμα μέσω των 

δενδριτών συνδυάζονται και αν το αποτέλεσμα ξεπερνά κάποια τιμή κατωφλίου 

το σήμα διαδίδεται με τη βοήθεια του άξονα προς άλλους νευρώνες. 

 
 

Σχήμα 4 : Αναπαράσταση βιολογικού νευρώνα. 

Ο εγκέφαλος ενός νεογέννητου ανθρώπου αποτελείται από περίπου 100 

δισεκατομμύρια νευρώνες κάθε ένας από τους οποίους συνδέεται με περίπου 

1000 άλλους νευρώνες. Αυτό πραγματοποιείται μέσω του άξονα κάθε νευρώνα 

στον οποίο καταλήγουν ισάριθμοι δενδρίτες άλλων νευρώνων. Δεδομένου ότι 

κάθε τέτοια σύνδεση περιλαμβάνει και μία σύναψη, προκύπτει ότι υπάρχουν 

περίπου 100 τρισεκατομμύρια συνάψεις οι οποίες και επηρεάζουν την 

λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι προφανές ότι κάθε προσπάθειά να αντιγραφεί 

η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου σε τέτοια κλίμακα είναι αδύνατη. Στην 

πραγματικότητα, τα μοντέλα τα οποία κατασκευάζονται περιλαμβάνουν μερικές 
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χιλιάδες τεχνητούς νευρώνες, έχουν το πολύ ένα εκατομμύριο τεχνητές 

συνάψεις και παρουσιάζουν πολύ περιορισμένη λειτουργικότητα. 

Αν και ο χρόνος απόκριση ς των βιολογικών νευρώνων είναι της τάξης των 

χιλιοστών του δευτερολέπτου (msec), εντούτοις ο εγκέφαλος είναι σε θέση να 

λαμβάνει πολύπλοκες αποφάσεις, εκπληκτικά γρήγορα. Κατά μία άποψη, αυτό 

οφείλεται στο ότι η υπολογιστική ικανότητα του εγκεφάλου και η πληροφορία 

που περιέχει είναι διαμοιρασμένα σε όλο του τον όγκο. Πρόκειται δηλαδή για 

ένα παράλληλο και κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι και το κυριότερο κίνητρο πίσω από την επιθυμία να 

μοντελοποιηθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. 

 

6.1 Μοντέλο Τεχνητού Νευρώνα 

Ο τεχνητός νευρώνας (artίfιcial neuron) είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο 

τα μέρη του οποίου αντιστοιχίζονται άμεσα με αυτά του βιολογικού νευρώνα. 

Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα  ένας τεχνητός νευρώνας δέχεται κάποια σήματα 

εισόδου x0, x1, … xn,  τα οποία, σε αντίθεση με τους ηλεκτρικούς παλμούς του 

εγκεφάλου, αντιστοιχούν σε συνεχείς μεταβλητές. Κάθε τέτοιο σήμα εισόδου 

μεταβάλλεται από μια τιμή βάρους wi (weight) ο ρόλος της οποίας είναι 

αντίστοιχος της σύναψης του βιολογικού εγκεφάλου. Η τιμή βάρους μπορεί να 

είναι θετική ή αρνητική, σε αντιστοιχία με την επιταχυντική ή επιβραδυντική 

λειτουργία της σύναψης. Το σώμα του τεχνητού νευρώνα χωρίζεται σε δύο 

μέρη, τον αθροιστή (sum) ο οποίος προσθέτει τα επηρεασμένα από τα βάρη 

σήματα εισόδου και παράγει την ποσότητα S, και τη συνάρτηση ενεργοποίησης 

ή κατωφλίου (activation ή threshold function), ένα μη γραμμικό φίλτρο το οποίο 

διαμορφώνει την τελική τιμή του σήματος εξόδου Υ, σε συνάρτηση με την 

ποσότητα S. 

 

 
 

Σχήμα 5: Σχηματική αναπαράσταση τεχνητού νευρώνα 
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Στο Σχήμα παρουσιάζονται τρεις τυπικές περιπτώσεις για τη συνάρτηση 

ενεργοποίησης: 

• Η βηματική (step) συνάρτηση (α), η οποία δίνει στην έξοδο αποτέλεσμα 

(συνήθως 1) μόνο αν η τιμή που υπολογίζει ο αθροιστής είναι 

μεγαλύτερη από μία τιμή κατωφλίου Τ. 

• Η συνάρτηση πρόσημου (sign) (β) η οποία δίνει στην έξοδο αρνητική (ή 

θετική) πληροφορία αν η τιμή που υπολογίζει ο αθροιστής είναι 

μικρότερη (η μεγαλύτερη) από μία τιμή κατωφλίου Τ. 

• Η σιγμοειδής (sigmuid) συνάρτηση (γ) η οποία εκφράζεται από τη 

 γενική σχέση: 

S
e

S α−

+
=Φ

1

1)(
 

 

όπου α είναι ένας συντελεστής ρύθμισης της ταχύτητας μετάβασης μεταξύ των 

δύο ασυμπτωτικών τιμών. Η σιγμοειδής συνάρτηση είναι σημαντική γιατί παρέ-

χει μη γραμμικότητα στο νευρώνα, κάτι που είναι απαραίτητο στη 

μοντελοποίησιμη γραμμικών φαινομένων. 

 

 

6.2 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (αrtificiαl neurαl networks) ή πιο απλά 

ΤΝΔ, είναι συστήματα επεξεργασίας δεδομένων που αποτελούνται από ένα 

πλήθος τεχνητών νευρώνων οργανωμένων σε δομές παρόμοιες με αυτές του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Συνήθως οι τεχνητοί νευρώνες είναι οργανωμένοι σε 

μία σειρά από στρώματα ή επίπεδα (lαyers). Το πρώτο από αυτά τα επίπεδα 

ονομάζεται επίπεδο εισόδου (input lαyer) και χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

δεδομένων. Τα στοιχεία του δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά νευρώνες, γιατί δεν 

εκτελούν κάποιο υπολογισμό (δεν έχουν βάρη εισόδου ούτε συναρτήσεις 

ενεργοποίησης). Στη συνέχεια, μπορούν να υπάρχουν, προαιρετικά, ένα ή 

περισσότερα ενδιάμεσα ή κρυφά επίπεδα (hidden lαyers). Τέλος ακολουθεί ένα 

επίπεδο εξόδου (output lαyer). 

Οι νευρώνες των διαφόρων στρωμάτων μπορεί να είναι πλήρως ή 

μερικώς συνδεδεμένοι. Πλήρως συνδεδεμένοι (fully connected) είναι εκείνοι οι 
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οποίοι συνδέονται με όλους τους νευρώνες του επόμενου επιπέδου. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση οι νευρώνες είναι μερικώς συνδεδεμένοι (pαrtiαlly connected). 

Όταν δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ νευρώνων ενός επιπέδου και νευρώνων 

προηγούμενου επιπέδου (όταν δηλαδή η ροή πληροφορίας είναι μιας 

κατεύθυνσης) τα ΤΝΔ χαρακτηρίζονται ως δίκτυαμε απλή τροφοδότηση 

(feedforwαrd). Στην αντίθετη περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση 

συνδέσεων μεταξύ νευρώνων ίδιου επιπέδου, τα ΤΝΔ χαρακτηρίζονται 

ωςδίκτυα με ανατροφοδότηση (feedbαck ή recurrent). 

 

 
Σχήμα 6: Παράδειγμα πλήρως διασυνδεμένου ΤΝΔ απλής τροφοδότησης. 

 

Στο Σχήμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός πλήρως διασυνδεμένου ΤΝΔ 

απλής τροφοδότη σης.  

 Στην περίπτωση νευρωνικών δικτύων με ανατροφοδότηση η παραπάνω 

περιγραφή διαφοροποιείται καθώς ο υπολογισμός των διαφόρων με γεθών 

γίνεται σε δύο επαναλαμβανόμενα στάδια. Στο πρώτο στάδιο υπολογίζονται τα 

μεγέθη που αφορούν συνδέσεις απλής τροφοδότησης και στο δεύτερο γίνονται 

οι υπολογισμοί για τις συνδέσεις ανατροφοδότησης. Α ν και σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα δίκτυα με ανατροφοδότηση είναι πολύ χρήσιμα, στην 

πλειοψηφία των εφαρμογών νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιούνται δίκτυα 

απλής τροφοδότη σης. 
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6.3 Μάθηση και Ανάκληση 

Τα ΤΝΔ πραγματοποιούν δύο βασικές λειτουργίες: τη μάθηση και την 

ανάκληση. Μάθηση (learning) είναι η διαδικασία της τροποποίησης της τιμής 

των βαρών του δικτύου, ώστε δοθέντος συγκεκριμένου διανύσματος εισόδου να 

παραχθεί συγκεκριμένο διάνυσμα εξόδου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

επίσης και εκπαίδευση (training) του ΤΝΔ. Ανάκληση (recall) είναι η διαδικασία 

του υπολογισμού ενός διανύσματος εξόδου για συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου 

και τιμές βαρών. 

Ο γενικός τρόπος με τον οποίο γίνεται η τροποποίηση των βαρών ενός 

ΤΝΔ κατά την εκπαίδευσή του, επιτρέπει τη διάκριση τριών ειδών μάθησης στα 

ΤΝΔ. Στη μάθηση υπό επίβλεψη (supervised learnίng) στο δίκτυο δίνονται 

ζευγάρια διανυσμάτων εισόδου - επιθυμητής εξόδου. Το ΤΝΔ, με την τρέχουσα 

κατάσταση βαρών, παράγει μία έξοδο η οποία αρχικά διαφέρει από την 

επιθυμητή έξοδο. Αυτή η διαφορά ονομάζεται σφάλμα (error) και βάσει αυτής 

καθώς και ενός αλγορίθμου εκπαίδευσης γίνεται συνήθως η αναπροσαρμογή 

των βαρών. 

Στη βαθμολογημένη μάθηση (graded learning) η έξοδος χαρακτηρίζεται 

ως "καλή" ή "κακή" με βάση μια αριθμητική κλίμακα και τα βάρη 

αναπροσαρμόζονται με βάση αυτό το χαρακτηρισμό. 

Τέλος, στη μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) η απόκριση 

του δικτύου βασίζεται στην ικανότητά του να αυτο-οργανώνεται με βάση τα 

διανύσματα εισόδου (π.χ. δίκτυα Kohonen). Αυτή η εσωτερική οργάνωση 

γίνεται έτσι ώστε σε συγκεκριμένο σύνολο εισόδων να αντιδρά ισχυρά ένας 

συγκεκριμένος νευρώνας. 

Τέτοια σύνολα εισόδων, αντιστοιχούν σε έννοιες και χαρακτηριστικά 

του πραγματικού κόσμου τα οποία το ΤΝΔ καλείται να μάθει. Στην πράξη, στις 

περισσότερες εφαρμογές ΤΝΔ χρησιμοποιείται μάθηση υπό επίβλεψη, για την 

οποία υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι. Στον αλγόριθμο που βασίζεται στον 

κανόνα Δέλτα (Delta rule learning), η διαφορά μεταξύ πραγματικής και 

επιθυμητής εξόδου ελαχιστοποιείται μέσω μιας διαδικασίας ελαχίστων 

τετραγώνων. 
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Στον αλγόριθμο ανάστροφης μετάδοσης λάθους (back propagation) η 

μεταβολή των βαρών βασίζεται στον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε βάρους 

στο συνολικό σφάλμα. Στην ανταγωνιστική μάθηση (competitive learning), οι 

τεχνητοί νευρώνες συναγωνίζονται, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ τους και μόνο 

αυτός με τη μεγαλύτερη απόκριση σε δοθείσα είσοδο τροποποιεί τα βάρη του. 

Τέλος, στην τυχαία μάθηση (random learning), οι μεταβολές στα βάρη 

εισάγονται τυχαία και ανάλογα με το αν η έξοδος βελτιώνεται ή όχι με βάση 

κάποια προκαθορισμένα από το χρήστη κριτήρια, οι μεταβολές αυτές 

υιοθετούνται ή απορρίπτονται. 

 

6.4 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

τα ΤΝΔ. Αυτά είναι: 

• Η ικανότητά τους να μαθαίνουν μέσω παραδειγμάτων (learn by 

example). 

• Η δυνατότητα θεώρησής τους ως κατανεμημένη μνήμη (distributed 

memory) και ως μνήμη συσχέτιση ς (associative memory). 

• Η μεγάλη τους ανοχή σε σφάλματα (fauIt-tolerant). 

• Η ικανότητά τους για αναγνώριση προτύπων (pattern recognition). 

Αν και τα ΤΝΔ δεν είναι τα μόνα συστήματα με ικανότητα μάθησης μέσω 

παραδειγμάτων, εντούτοις διακρίνονται για την ικανότητά τους να οργανώνουν 

την πληροφορία των δεδομένων εισόδου σε χρήσιμες μορφές. Αυτές οι μορφές 

αποτελούν στην ουσία ένα μοντέλο που αναπαριστά τη σχέση που ισχύει 

μεταξύ των δεδομένων εισόδου και εξόδου. 

Ο χαρακτηρισμός των ΤΝΔ ως κατανεμημένη μνήμη, πηγάζει από το ότι 

η πληροφορία που κωδικοποιούν είναι κατανεμημένη σε όλα τα βάρη της 

συνδεσμολογίας τους. Για τον ίδιο λόγο τα ΤΝΔ χαρακτηρίζονται και ως 

μνήμες συσχέτισης. Μια μνήμη συσχέτισης αποθηκεύει πληροφορία 

συσχετίζοντας αποθηκευμένα δεδομένα μεταξύ τους. Η ανάκληση της 

πληροφορίας γίνεται με βάση το περιεχόμενο και όχι τη διεύθυνση, όπως 

δηλαδή συμβαίνει και με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η παραπάνω οργάνωση 

κάνει ορισμένα είδη ΤΝΔ να είναι πολύ ανεκτικά σε μικροαλλαγές στα σήματα 
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εισόδου, δηλαδή είναι σε θέση να παράγουν την σωστή έξοδο ακόμη κι αν τα 

δεδομένα εισόδου είναι λίγο διαφορετικά ή και ελλιπή. 

Τα ΤΝΔ έχουν μεγάλη ανοχή σε δομικά σφάλματα. Αυτό σημαίνει ότι η 

κακή 

λειτουργία ή η καταστροφή ενός νευρώνα ή κάποιων συνδέσεων δεν είναι 

ικανή να διαταράξει σημαντικά την λειτουργία τους καθώς, όπως αναφέρθηκε, 

η πληροφορία που εσωκλείουν δεν είναι εντοπισμένη σε συγκεκριμένο σημείο 

αλλά διάχυτη σε όλο το δίκτυο. Γενικά, το μέγεθος του σφάλματος λόγω 

"δομικών αστοχιών" είναι ανάλογο του ποσοστού των κατεστραμμένων 

συνδέσεων. Αυτό κάνει τα ΤΝΔ και συγκεκριμένα τις υλοποιήσεις τους σε 

κύκλωμα, ιδανικά για χρήση σε αυτοματισμούς που 

θα λειτουργήσουν σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. διάστημα, χώρους με 

ραδιενέργεια, πεδίο μάχης, κλπ). 

Τέλος, τα ΤΝΔ έχουν εξαιρετική ικανότητα αναγνώρισης προτύπων 

καθώς δεν επηρεάζονται από ελλιπή ή/και με θόρυβο δεδομένα. Από τη στιγμή 

που ένα ΤΝΔ 

εκπαιδευτεί στο να αναγνωρίζει συνθήκες και καταστάσεις, απαιτείται ένας 

μόνο κύκλος λειτουργίας τους για να προσδιορίσουν μία συγκεκριμένη 

κατάσταση. 

 

6.5 Δίκτυα με Απλή Τροφοδότηση 

Τα ΤΝΔ με απλή τροφοδότηση (feedforward) είναι η πιo απλή μορφή 

νευρωνικών δικτύων. Σε αυτά υπάρχει ένα επίπεδο εισόδου, ένα επίπεδο εξόδου 

και προαιρετικά, ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα, κρυφά επίπεδα. 

Δύο είναι τα θέματα τα οποία ανακύπτουν στην υλοποίηση των νευρωνικών δι-

κτύων του τύπου αυτού. Το πρώτο αφορά στη μάθηση, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο το δίκτυο εκπαιδεύεται για να έχει την επιθυμητή συμπεριφορά. Στα 

δίκτυα απλής τροφοδότησης χρησιμοποιούνται μέθοδοι μάθησης με επίβλεψη, 

οι σημαντικότερες από τις οποίες εξετάζονται στη συνέχεια. 

Το δεύτερο θέμα αφορά στην τοπολογία του δικτύου, δηλαδή το πόσα 

κρυφά επίπεδα  θα έχει το δίκτυο και από πόσους νευρώνες θα αποτελείται το 

κάθε επίπεδο, 
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Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι έχουν προταθεί αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν 

να δημιουργήσουν μια τοπολογία ΤΝΔ βάσει των εισόδων και των επιθυμητών 

εξόδων, πως για παράδειγμα ο αλγόριθμος Upstart και ο αλγόριθμος TilIing. 

 

Perceptron 

Το perceptron είναι η πιο απλή τοπολογία δικτύου με απλή τροφοδότηση και 

αποτελεί ιστορικά μια πρώτη προσέγγιση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα και μοναδικό τεχνητό νευρώνα, και ο οποίος 

χρησιμοποιεί ως συνάρτηση κατωφλίου τη βηματική συνάρτηση. Η μάθηση στο 

perceptron συνίσταται στην επιλογή κατάλληλων τιμών βαρών έτσι ώστε 

δεδομένου ενός διανύσματος εισόδου να παραχθεί η επιθυμητή έξοδο. 

Πρόκειται δηλαδή για μια απλή μορφή μάθησης υπό επίβλεψη. Ο αλγόριθμος 

μεταβολής των βαρών έχει ως εξής: 

 

1. Εάν για τη συγκεκριμένη είσοδο παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα τότε δε 

γίνεται καμία μεταβολή. 

2. Εάν το αποτέλεσμα είναι 1 ενώ θα έπρεπε να είναι Ο, τότε μειώνονται τα 

βάρη των ενεργών γραμμών .(εκείνες που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν 

είσοδο 1) κατά μια τιμή d, η οποία ονομάζεται ρυθμός μάθησης (learning. rate) . 

3. Εάν το αποτέλεσμα είναι Ο ενώ θα έπρεπε να είναι 1 τότε αυξάνονται τα 

βάρη των ενεργών γραμμών κατά d. 

Ένα perceptron με n γραμμές εισόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αναπαριστά ένα 

υπερεπίπεδο n-l διαστάσεων που διαχωρίζει τα διανύσματα εισόδου σε δύο 

ομάδες, τοποθετώντας από τη μία μεριά όσα παράγουν έξοδο 1 και από την 

άλλη όσα παράγουν έξοδο Ο. Προβλήματα των οποίων οι τιμές εισόδου-εξόδου 

υπόκεινται σε αυτό τον-κανόνα ονομάζονται γραμμικώς διαχωρίσιμα (linearly 

separable) και αποδεικνύεται ότι μπορούν να μοντελοποιηθούν με χρήση 

perceptron. Δηλαδή, μετά από πεπερασμένο χρόνο εκπαίδευσης και εφόσον η 

συνάρτηση που συνδέει την είσοδο με την  

έξοδο είναι γραμμικώς διαχωρίσιμη, επέρχεται σύγκλιση του perceptron. 

Προφανώς, υπάρχουν και προβλήματα στα οποία τα ζευγάρια εισόδου-

εξόδου δεν είναι γραμμικώς διαχωρίσιμα. Τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να 
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μοντελοποιηθούν με perceptron και απαιτούν τη χρήση ΤΝΔ με ενδιάμεσα 

κρυφά επίπεδα. Κλασικό παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης είναι η XOR. 

 

Κανόνας Δέλτα 

Ο κανόνας Δέλτα (Delta rule) αποτελεί γενίκευση του αλγορίθμου εκπαίδευσης 

του perceptron, με την έννοια ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ΤΝΔ τα 

οποία όμως επίσης δεν έχουν κρυφά επίπεδα. Αν και ο αλγόριθμος αυτός 

αποτελεί βελτίωση εκείνου που εφαρμόζεται στα perceptrons, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί σε δίκτυα τα οποία έχουν κρυφά επίπεδα, επειδή για κάθε νευρώνα 

πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια η έξοδός του, κάτι που δεν είναι δυνατό 

όταν υπάρχουν κρυφά επίπεδα. 

 

Ανάστροφη μετάδοση λάθους 

Η ανάστροφη μετάδοση λάθους (back propagation) αποτελεί την πιο 

γνωστή μέθοδο εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων πολλών επιπέδων. Η βασική 

ιδέα είναι να καθοριστεί το "ποσοστό" του συνολικού σφάλματος που 

αντιστοιχεί στα βάρη του κάθε νευρώνα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατό να 

υπολογίζονται οι διορθώσεις στα βάρη του κάθε νευρώνα ξεχωριστά, πράγμα 

που είναι αρκετά πολύπλοκο για τα κρυφά επίπεδα καθώς η έξοδος τους 

επηρεάζει πολλούς νευρώνες ταυτόχρονα. 

Στη ανάστροφη μετάδοση του λάθους υπολογίζεται αρχικά το σφάλμα 

για τους νευρώνες του επιπέδου εξόδου με τρόπο παρόμοιο με εκείνο του 

κανόνα Δέλτα. Το σφάλμα που υπολογίζεται χρησιμοποιείται για να 

υπολογιστούν τα σφάλματα στο τελευταίο κρυμμένο επίπεδο. Στη συνέχεια, η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρομικά προς το πρώτο επίπεδο. Με βάση 

δηλαδή τη διάδοση του σφάλματος προς τα πίσω (back propagation), γίνεται 

ένας υπολογισμός της συνεισφοράς κάθε βάρους των νευρώνων στο ολικό 

σφάλμα. Κατόπιν τα σφάλματα που υπολογίστηκαν για τους νευρώνες του κάθε 

επιπέδου χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τα βάρη του κάθε νευρώνα με 

τρόπο όμοιο με εκείνο του κανόνα Δέλτα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι 

το σφάλμα να πάρει τιμή στα όρια ανοχής που έχει θέσει ο χρήστης. Οι 

μαθηματικοί τύποι υπολογισμού, είναι αρκετά πολύπλοκοι και δεν παρατίθενται 

εδώ. 
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Η όλη διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αναζήτηση του ολικού 

ελάχιστου της συνάρτησης του σφάλματος, η οποία έχει σαν παραμέτρους τις 

τιμές των βαρών. Η διόρθωση που γίνεται κάθε φορά προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει το σφάλμα διαλέγοντας να κάνει εκείνες τις αλλαγές που 

φαίνεται να το μειώνουν τοπικά. Είναι δηλαδή μια αναζήτηση τύπου 

αναρρίχηση λόφου. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου ένα δίκτυο που 

εκπαιδεύεται με αυτή τη μέθοδο δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Πρόκειται για 

τις περιπτώσεις όπου το δίκτυο πέφτει σε τοπικά ελάχιστα (local  minima) ή 

όταν παραλύει τελείως (network paralysis). 

Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για εγγενή αδυναμία της αναζήτησης 

αναρρίχηση λόφου να βρει το ολικό ελάχιστο, δηλαδή το διάνυσμα των βαρών 

για το οποίο ελαχιστοποιείται το σφάλμα. Στη δεύτερη περίπτωση, το 

νευρωνικό δίκτυο πέφτει σε στάσιμη κατάσταση γιατί ένα ή περισσότερα βάρη 

έχουν σταθερά υψηλές απόλυτες τιμές και δεν τροποποιούνται σημαντικά σε 

κάθε διόρθωση. Για την αποφυγή αυτών των ανεπιθύμητων καταστάσεων έχουν 

προταθεί διάφορες παραλλαγές του βασικού αλγόριθμου. 

 

6.6 Νευρωνικά Δίκτυα με Ανατροφοδότηση 

Εκτός από τα δίκτυα απλής τροφοδότησης (feedforward), υπάρχουν και 

τα δίκτυα με ανατροφοδότηση(ifeedback/recurrent), τα οποία περιέχουν 

βρόχους στην συνδεσμολογία των νευρώνων (Σχήμα 5.7). Λόγω των βρόχων, οι 

νευρώνες στα δίκτυα αυτά παράγουν σε κάθε κύκλο λειτουργίας αποτελέσματα 

που εξαρτώνται όχι μόνο από την έξοδο των νευρώνων του προηγούμενου 

επιπέδου αλλά και από την έξοδο του εαυτού τους κατά τον προηγούμενο 

κύκλο λειτουργίας η οποία αποθηκεύεται προσωρινά. 

 

 
 

Σχήμα 7: Παράδειγμα βρόχου σε απλή συνδεσμολογία νευρώνων. 
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Η προσθήκη βρόχων στη συνδεσμολογία των νευρώνων προφανώς 

αυξάνει την πολυπλοκότητα του ΤΝΔ. Σε αντιστάθμισμα, η πληροφορία από 

τον προηγούμενο κύκλο λειτουργίας που παρέχουν, εmταχύνει την εκπαίδευση 

του ΤΝΔ, βοηθά πολλές φορές στην αποφυγή των τοπικών ελαχίστων και 

εmπλέον αποτελεί ένα αρκετά περιορισμένο είδος μνήμης των προηγούμενων 

αποτελεσμάτων του συστήματος. Για τη εκπαίδευση ΤΝΔ με ανατροφοδότηση 

χρησιμοποιείται συνήθως μια παραλλαγή της μεθόδου ανάστροφης διάδοσης 

λάθους. 

 

Δίκτυα Hopfίeld 

Τα δίκτυα Hopfieλd είναι ίσως ο mo γνωστός τύπος δικτύων με 

ανατροφοδότηση. Σε αυτά, κάθε νευρώνας συνδέεται με όλους τους υπόλοιπους 

ενώ οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων είναι αμφίδρομες και έχουν συμμετρικά 

βάρη (wij=wji). Όλοι οι νευρώνες λειτουργούν ταυτόχρονα σαν είσοδοι και 

έξοδοι του δικτύου. Οι νευρώνες είναι απλοί perceptrons με συνάρτηση 

ενεργοποίησης τη συνάρτηση προσήμου και έξοδο -1 ή 1. Υπολογισμοί 

εκτελούνται μόνο στο επίπεδοHopfield, καθώς τα επίπεδα εισόδου και εξόδου 

απλά διατηρούν τις τιμές εισόδου και εξόδου, αντίστοιχα. 

Η εκπαίδευση ενός δικτύου Hopfield βασίζεται στη μεταβολή της τιμής 

των βαρών σύμφωνα με τη σχέση: 

 

Δwίj = (2.xί - 1). (2.xj - 1) 

 

όπου τα xj και xj έχουν τιμές Ο ή 1. Επιπλέον, υπάρχει συμμετρία στις 

μεταβολές των 

βαρών, δηλαδή Δwij= Δwji. 

Από τη σχέση υπολογισμού της μεταβολής των βαρών και τις δυνατές 

τιμές των Χ προκύπτει ότι τα βάρη ενισχύονται όταν η έξοδος ενός νευρώνα 

είναι ίδια με την είσοδο, ενώ διαφορετικά εξασθενούν. Αυτό που τελικά 

"μαθαίνει" ένα δίκτυο Ηορield είναι ένα ή περισσότερα από τα διανύσματα 

εισόδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το δίκτυο να λειτουργεί σαν μνήμη 

συσχέτισης. Κατά τη λειτουργία της ανάκλησης, για κάθε διάνυσμα εισόδου το 

δίκτυο θα ισορροπήσει στο "κοντινότερο" διάνυσμα από το σύνολο των 

διανυσμάτων με τα οποία εκπαιδεύτηκε. 
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Η λειτουργία ενός δικτύου Hopfield κατά τη φάση της ανάκλησης είναι 

η ακόλουθη: 

1. Δίνεται στο δίκτυο ένα διάνυσμα εισόδου (ανάθεση τιμων  -1 η 1 σε κάθε 

νευρώνα του δικτύου). 

2. Υπολογίζεται η έξοδος του κάθε νευρώνα με τη σχέση: 

∑
=

=
n

j
jwa

0
ξι α  

3. Εάν το παραπάνω άθροισμα είναι θετικό τότε η επιθυμητή τιμή εξόδου του 

νευρώνα είναι 1 ενώ στην αντίθετη περίπτωση -1. 

4. Εάν οι επιθυμητές τιμές εξόδου είναι ίδιες με τις τιμές που αποδόθηκαν στους 

νευρώνες στο βήμα 1, τότε το δίκτυο είναι σε ισορροπία και οι τιμές που έχουν 

οι νευρώνες είναι η έξοδος (αποτέλεσμα) του δικτύου.  

5. Εάν Το δίκτυο δεν είναι σε ισορροπία τότε μεταβάλλονται οι τιμές που 

παρουσιάζουν διαφοpές. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν είτε σύγχρονα, δηλαδή 

να αλλάξουν όλες οι τιμές των "προβληματικών" νευρώνων, ή ασύγχρονα 

δηλαδή να αλλάξει η τιμή ενός μόνο "προβληματικού" νευρώνα. 

6. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 2. 

Ο παραπάνω μηχανισμός ανάκλησης επιτρέπει σε ένα δίκτυο Hopfield 

να ανακαλεί το σωστό πρότυπο από αυτά τα οποία έχει εκπαιδευτεί να 

αναγνωρίζει, ακόμα και οταν η εισοδος περιέχει θόρυβο ή είναι ελλιπής. 

 

Δίκτυο Kohonen 

Όλα τα δίκτυα που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, χρησιμοποιούν για την 

εκπαίδευσή τους μεθόδους μάθησης υπό επίβλεψη. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως 

παράδειγμα δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί μάθηση χωρίς επίβλεψη είναι το 

δίκτυο Kohonen. Ένα δίκτvo Kohonen αποτελείται από ένα πλήθος νευρώνων, 

οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε κάποια γεωμετρική τοπολογία Π.χ. επίπεδο, 

σφαίρα, torus, κλπ. Κάθε νευρώνας είναι συνδεδεμένος μέσω βαρών με την 

είσοδο που αποτελείται από στοιχεία και λαμβάνει ένα πλήρες αντίγραφο του 

διανύσματος εισόδου τροποποιημένου από τα βάρη. Επιπλέον υπάρχουν 

συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων του ίδιου επιπέδου και μάλιστα με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι κοντινοί νευρώνες να επηρεάζονται θετικά ενώ οι περισσότερο 

απομακρυσμένοι ουδέτερα ή και αρνητικά. Για μια δεδομένη είσοδο, ο 

νευρώνας του οποίου τα συνδετικά βάρη είναι πιο "κοντά" σε αυτήν, επιλέγεται 
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και μεταβάλλει τα βάρη του έτσι ώστε να την πλησιάζει ακόμη περισσότερο. 

Επίσης, λόγω της συνδεσμολογίας, μεταβάλλονται και τα βάρη στους νευρώνες 

που βρίσκονται στην άμεση γειτονιά του εmλεγμένου νευρώνα έτσι ώστε και 

αυτών η έξοδος να πλησιάζει την είσοδο. 

Μέσω αυτών των διαδικασιών ανταγωνισμού και γειτνίασης 

δημιουργείται ένας "χάρτης" πάνω στην γεωμετρική τοπολογία του δικτύου ο 

οποίος αντικατοπτρίζει την κατηγοριοποίηση των εισόδων στο δικτύου. 

Συγκεκριμένες περιοχές του χάρτη (σύνολα από νευρώνες) αντιπροσωπεύουν 

μια συγκεκριμένη κλάση/κατηγορία των εισόδων του δικτύου. Τόσο η 

μεταβολή βαρών των νευρώνων όσο και το μέγεθος της γειτονιάς μειώνονται με 

την πάροδο του χρόνου έως ότου φτάσουν σε πολύ μικρές τιμές, οπότε το 

δίκτυο θεωρείται εκπαιδευμένο. Ένα εκπαιδευμένο δίκτυο Kohonen μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να κατατάξει στοιχεία σε μια από τις κατηγορίες που ήδη 

έχουν σχηματιστεί. 

 

6.7 Εφαρμογές ΤΝΔ 

Τα ΤΝΔ έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών, όπως είναι ο 

σχεδιασμός ενεργειών (planning), ο χρονοπρογραμματισμός (scheduling), η 

διάγνωση λαθών σε δορυφορικές επικοινωνίες, η αναγνώριση υπογραφών, η 

βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη τιμών μετοχών, κλπ. Επίσης, τα περισσότερα 

σύγχρονα προγράμματα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων χρησιμοποιούν 

νευρωνικά δίκτυα. Εmπλέον, νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται και σε 

υπολογιστές παλάμης που δέχονται εντολές χειρόγραφα. Τα τελευιαία χρόνια τα 

ΤΝΔ χρησιμοποιούνται σε συστήματα ελέγχου που βασίζονται στην ασαφή 

λογική (neurofuzzy systems) με κύριο ρόλο τον υπολογισμό της συνάρτησης 

συγγένειας. 

Ένα γνωστό εμπορικό σύστημα που κάνει χρήση ΤΝΔ είναι το ΡΑΡΝΕΤ 

το οποίο κάνει διάγνωση σε αποτελέσματα "τεστ Παπανικόλαου". Μια 

ψηφιοποιημένη εικόνα μικροσκοπίου δίνεται σαν είσοδος στο νευρωνικό δίκτυο 

το οποίο αναλαμβάνει να κρίνει αν υπάρχει ανωμαλία ή όχι. Το σύστημα 

εmταχύνει σημαντικά τη χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης των δεδομένων του 

τεστ από άνθρωπο ειδικό. 

Τα δίκτυα Kohonen έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε προγράμματα 

υπαγόρευσης. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 
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1. Το Πρόβλημα 
Η Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα  συγκεντρώνει ένα μεγάλο πλήθος μαθητών, προσφέροντας τους 

πρακτική επαγγελματική γνώση αλλά και την ευκαιρία να εισαχθούν στη 

Τριτοβάθμια  Τεχνολογική Εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.). Η Τ.Ε.Ε. προσφέρει 

διαφορετικές Ειδικότητες Σπουδών (Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων, Μηχανολόγοι, Βοηθοί Νοσηλευτή, κ.α.). Κατά τη διάρκεια 

των σπουδών στους μαθητές προσφέρονται μαθήματα γενικής παιδείας και 

μαθήματα ειδικότητας. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δυο τετράμηνα στο 

τέλος των οποίων οι μαθητές βαθμολογούνται για την απόδοσή τους.  

Για την εισαγωγή στα Α.Τ.Ε.Ι. οι μαθητές οφείλουν να λάβουν μέρος σε 

Πανελλαδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις που αφορούν στην γραπτή εξέταση τριών 

μαθημάτων, δυο γενικής παιδείας (Ελληνικά και Μαθηματικά) και ενός 

μαθήματος ειδικότητας. Παρόλο που οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. είναι πολλοί, λίγοι 

μόνο αποφασίζουν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές αυτές εξετάσεις και από 

αυτούς πολύ λιγότεροι ακόμη καταφέρνουν να επιτύχουν, γεγονός που δείχνει 

πως οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. χρειάζονται βοήθεια, ενθάρρυνση και καθοδήγηση. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να μπορεί, όσο το δυνατό πιο 

έγκαιρα, να αναγνωρίζει τους μαθητές που έχουν υψηλή πιθανότητα να 

επιτύχουν, ώστε να τους βοηθήσει και να τους ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, αλλά και αυτούς που έχουν χαμηλή πιθανότητα να επιτύχουν 

ώστε να τους χειριστεί κατάλληλα. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει το μαθητή σε κάθε περίπτωση, 

συζητώντας μαζί του, συμβουλεύοντας τον κατάλληλα για τη μελέτη του, 

συζητώντας με τους εκπαιδευτικούς των τριών εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά 

και με τη διοίκηση του σχολείου για την δημιουργία τμήματος ενισχυτικής 

διδασκαλίας ή τη κατάλληλη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.  

 

2. Οι  Παραμέτροι 
Καθοριστικό ρόλο στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων έχει ο 

προσδιορισμός των παραμέτρων εκείνων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

πρόβλεψη του επιθυμητού αποτελέσματος, της επιτυχίας του μαθητή στις 

εισαγωγικές εξετάσεις στη προκείμενη περίπτωση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα 
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373 μαθητών/τριών Τ.Ε.Ε. της Πάτρας, που βρίσκονται σε βάση δεδομένων 

τριών συνεχόμενων ετών, και συζητώντας με έμπειρους εκπαιδευτικούς της 

Τ.Ε.Ε., επιλέχθηκαν έξι παράγοντες (παράμετροι) ως έχοντες βασικό ρόλο στη 

ζητούμενη πρόβλεψη:  

• Φύλο 

• Ειδικότητα 

• Βαθμός Α (ο Γενικός Βαθμός της Α’ Τάξης) 

• Βαθμός Β (Γενικός Βαθμός της Β’ τάξης) 

• Βαθμός ΑΓ (ο Μέσος Όρος των βαθμών στα τρία πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα (Μαθηματικά, Ελληνικά και μάθημα 

Ειδικότητας) κατά το Α’ τετράμηνο σπουδών) 

• Επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

 

 Στον πίνακα 1 φαίνονται οι μεταβλητές/παράμετροι που 

χρησιμοποιήθηκαν με τις τιμές τους, έτσι όπως κωδικοποιήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν από το έμπειρο σύστημα. (Η μεταβλητή/παράμετρος 

Βαθμός  έχει την ίδια κωδικοποίηση βαθμών για όλους του βαθμούς (Α, Β, 

ΑΓ)). 
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Ειδικότητα  Φύλο Βαθμός Επιτυχία 

Ηλεκτρολόγων -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων 

(ele) 

Αγόρι 

(m) 

Άσχημα 

(<10.0)  

(bad) 

ΝΑΙ 

(yes) 

Ηλεκτρονικών -  

(elec) 

Κορίτσι 

(f) 

Μέτρια 

(≥10 and < 12.5) 

(metria) 

ΟΧΙ 

(no) 

Μηχανολογικών – Εργαλειομηχανών CNC 

(cnc) 

 Καλά 

(≥12.5 and < 15.5) 

kala 

 

Πληροφορικής – Υποστήριξης Συστημάτων, 

Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ 

(pli_net) 

 Πολύ Καλά 

(≥15.5 and < 18.5) 

(polu_kala) 

 

Κατασκευών – Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με 

Χρήση Η/Υ 

(kat) 

 Άριστα 

(≥18.5 and <= 20) 

(arista) 

 

Κατασκευών – Κτιριακών Έργων 

(kat2) 

   

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος – 

Κηποτεχνίας 

(geo_gard) 

   

Οικονομίας και  Διοίκησης – Υπαλλήλων 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

(oikd) 

   

Υγείας και Πρόνοιας – Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

(ypo) 

   

Υγείας και Πρόνοιας - Βοηθών Νοσηλευτών 

(ypn) 

   

Υγείας και Πρόνοιας – Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

(ypb) 

   

Υγείας και Πρόνοιας - Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών 

Ακτινολογικών Εργαστηρίων & Φαρμακείων 

(ype) 

   

Πίνακας 1:  Παράμετροι (μεταβλητές) με τις δυνατές τιμές τους 
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3. Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος 
3. 1. Σχεδιασμός 

Για την ανάπτυξη του Έμπειρου Συστήματος εκτός από τον 

προσδιορισμό των παραμέτρων (οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μεθόδους 

αντιμετώπισης του πρόβλήματος), δυο ακόμη ερωτήματα παίζουν βασικό ρόλο 

για την λύση του προβλήματος: 

• πότε θα γίνει η πρόβλεψη (σε ποιο στάδιο των σπουδών) και  

• πώς θα γίνει η πρόβλεψη (πως θα συνδυαστούν οι παράμετροι)  

Μετά από συζητήσεις με δυο ειδικούς (εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε.), 

αποφασίστηκε ότι η πρόβλεψη θα έπρεπε να γίνει σε δυο διακριτά στάδια του 

κύκλου σπουδών των μαθητών.  

• Η πρώτη (η αρχική ) πρόβλεψη γίνεται στο τέλος της Β’ τάξης 

(τέλος του Α’ κύκλου) σπουδών.  

• Η δεύτερη (τελική) πρόβλεψη γίνεται στο τέλος του Α’ 

τετραμήνου της Γ’ τάξης (Β’ κύκλος) σπουδών. Η πρόβλεψη 

αυτή γίνεται με το συνδυασμό της αρχικής πρόβλεψης και μιας 

ενδιάμεσης πρόβλεψης, η οποία γίνεται επίσης στο  τέλος του Α’ 

τετραμήνου της Γ’ τάξης.  

 

Η αρχική πρόβλεψη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την Ειδικότητα, το 

Φύλο, το Βαθμό Α και το Βαθμό Β (αρχικές μεταβλητές εισόδου). Αυτή η 

πρόβλεψη δίνει μια πρώτη ένδειξη της πιθανότητας που έχει ένας μαθητής να 

επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις και βοηθά στον προσδιορισμό της 

προσπάθειας που αυτός πρέπει να καταβάλει για να βελτιωθεί αλλά και της 

βοήθειας που χρειάζεται.  
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Σχήμα 8:  Μοντέλο Διαδικασίας Πρόβλεψης 

 

Η ενδιάμεση πρόβλεψη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την Ειδικότητα και 

το Βαθμό ΑΓ.  Η τελική πρόβλεψη παράγεται από το συνδυασμό της αρχικής 

και της ενδιάμεσης και γίνεται αρκετά έγκαιρα ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει 

την ευκαιρία να εργαστεί με τους μαθητές του κατάλληλα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ως τις εξετάσεις. 

Με δεδομένο το ότι η πρόβλεψη της επιτυχίας ή μη ενός μαθητή στις 

εισαγωγικές εξετάσεις εμπεριέχει ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, 

αποφασίστηκε η αβεβαιότητα αυτή να εκφραστεί και να χρησιμοποιηθεί από το 

έμπειρο σύστημα.  

Έτσι τόσο η αρχική όσο και η ενδιάμεση πρόβλεψη έχουν ένα βαθμό 

βεβαιότητας ο οποίο εκφράζεται από τους συντελεστές βεβαιότητας CF1 και  

CF2, οι οποίοι συνδυαζόμενοι δίνουν την τελική πρόβλεψη με συντελεστή 

βεβαιότητας CF ( σχήμα 11). 

 

3.2. Η Αρχιτεκτονική του Έμπειρου Συστήματος (PASS) 

To έμπειρο Σύστημα PASS υλοποιήθηκε με το κέλυφος CLIPS. 

Αποτελείται από μια βάση γνώσης, η οποία αποτελείται από γεγονότα (βάση 

γεγονότων - fact base) και κανόνες (βάση κανόνων – rule base) (σχήμα 12).  

Τα γεγονότα είναι οργανωμένα σε πρότυπα γεγονότα (templates). Σε 

κάθε πρότυπο γεγονός αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν στις 

μεταβλητές του προβλήματος. Υπάρχουν τρία πρότυπα γεγονότα: το πρότυπο 

γεγονός για το μαθητή (student template) στο οποίο αποθηκεύονται τα 

δεδομένα του μαθητή, το πρότυπο γεγονός για την αρχική πρόβλεψη (result1 

Αρχική 
Πρόβλεψη

Ενδιάμεση 
Πρόβλεψη

Αρχικές   
Τ ιμές  εισόδου   

Ενδιάμεσες    
τιμ ές εισόδου   

Συνδυασμός
Προβλέψεων

Πρόβλεψη
(βεβαιότηταCF1)

Πρόβλεψη
(βεβαιότηταCF2)

Πρ όβλεψη   
(βεβαιότητα   C F) 
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template) στο οποίο αποθηκεύονται δεδομένα από τη πρώτη πρόβλεψη και το 

πρότυπο γεγονός για την ενδιάμεση πρόβλεψη (result2 template) με δεδομένα 

από την δεύτερη πρόβλεψη. 

Οι κανόνες οργανώνονται σε τρεις βασικές ομάδες: κανόνες αρχικής 

πρόβλεψης, κανόνες ενδιάμεσης πρόβλεψης και κανόνες συνδυασμού των 

συντελεστών βεβαιότητας. Εκτός από τους κανόνες αυτούς, υπάρχουν οι 

κανόνες αρχικοποίησης και οι κανόνες εκτύπωσης. 

 

Σχήμα 9: Η βασική αρχιτεκτονική του PASS 
 

Η ροή για την εξαγωγή συμπεράσματος στο PASS αντανακλά τη 

διαδικασία πρόβλεψης του σχήματος 11 και φαίνεται στο σχήμα 13. Η ροή αυτή 

υλοποιείται μέσα από τη διαφορετική προτεραιότητα που έχουν οι κανόνες των 

διαφορετικών ομάδων κανόνων.  

Βάση 
Γεγονότων

Βάση 
Κανόνων 

CLIPS
Μηχανισμός 
Συμπ/των 

Βάση Γνώσης
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Σχήμα 10: Η ροή εξαγωγής συμπεράσματος στο PASS  

 

 

3.3. Διαχείριση της Αβεβαιότητας 

Οι συντελεστές βεβαιότητας, από την εμφάνισή τους είναι αρκετά 

δημοφιλείς στους σχεδιαστές εμπείρων συστημάτων, γιατί σχετίζονται με ένα 

απλό υπολογιστικό μοντέλο που επιτρέπει τον καθορισμό εμπιστοσύνης στα 

συμπεράσματα που προκύπτουν. Οι συντελεστές βεβαιότητας (CFs) 

πρωτοεμφανίστηκαν, όπως έχει ήδη περιγραφεί,  στο έμπειρο σύστημα 

MYCIN, ένα ιατρικό έμπειρο σύστημα (Shortliffe and Buchanan 1975). Ό 

συντελεστής βεβαιότητας, γενικά, είναι ένας αριθμός από το –1 (απολύτως 

ψευδές) ως το +1 (απολύτως αληθές) και μετρά την πίστη (θετικός αριθμός) ή 

τη δυσπιστία (αρνητικός αριθμός) ενός ειδικού σε ένα αποτέλεσμα. 

Στο PASS χρησιμοποιούνται μόνο θετικοί αριθμοί από το 0 (απολύτως 

ψευδές) ως το 1 (απολύτως αληθές). Κάθε τιμή CF μικρότερη από 0.5 δείχνει 

δυσπιστία, ενώ κάθε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από 0.5 δείχνει πίστη στο 

συμπέρασμα.  

Με δεδομένο το ότι οι CFs είναι πάντα θετικοί χρησιμοποιούνται 

κανόνες της μορφής : 

R1 
if e1 

then h (CF1) 

R2 
if e2 

then h (CF2) 

Κανόνες  
Αρχικής  
Πρόβλεψης 

Κανόνες 
Ενδιάμεσης 
Πρόβλεψης 

Κανόνες
Συνδυασμού 
Συντ.ελεστών
βεβαιότητας

Αρχική
Πρόβλεψη 

(CF1) 

Ενδιάμεση
Πρόβλεψη 

(CF2) 

Κανόνες  
Αρχικοποίησης 

Κανόνες 
Εκτύπωσης 

Τελική
πρόβλεψη 

(CF) 

Χρήστης Έξοδος 
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οι οποίοι πυροδοτούνται, και η συνδυασμένη βεβαιότητα CF για το 

συμπέρασμα h, σύμφωνα με τη θεωρία του MYCIN, δίνεται από τη σχέση: 

 

CF = CF1 + CF2 (1-CF1) = CF1 + CF2 – CF1 * CF2.                          

 

Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα στη προκειμένη 

περίπτωση. Έτσι, στο PASS εισάγουμε και χρησιμοποιούμε μια γενικευμένη 

εκδοχή της παραπάνω σχέσης : 

 

CF = w1 * CF1 + w2 * CF2 + w * CF1 CF2 

 

Όπου τα w1, w2 και w  είναι αριθμητικά βάρη τα οποία ικανοποιούν την 

εξίσωση: 

 

w1 + w2 + w = 1                      

έτσι ώστε να ισχύει  0 ≤ CF ≤ 1. 

 Για να χρησιμοποιηθεί η γενικευμένη σχέση θα πρέπει να έχουν 

καθοριστεί οι συντελεστές CF1 και CF2 και τα βάρη w1, w2 και w. Οι CF1 και 

CF2 υπολογίζονται ως οι υπό συνθήκη πιθανότητες p(h/e1) και p(h/e2) 

αντίστοιχα, από στατιστικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων των μαθητών. Τα 

ίδια στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν ως σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 

για τον προσδιορισμό των w1, w2 και w. Αυτό έγινε με βάση την ακόλουθη 

διαδικασία προσδιορισμού βαρών: 

 

1. Δώσε αρχικής τιμές στα w1, w2 και w 

2. Εφάρμοσε το έμπειρο σύστημα στα δεδομένα εκπαίδευσης 

3. Εάν τα αποτελέσματα είναι δεν είναι ικανοποιητικά, άλλαξε (κάποιες) από τις 

τιμές των w1, w2 και w και πήγαινε στο βήμα 2. 

4. Εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, σταμάτα. 

 

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο δοκιμής-αλλαγής, έγινε προσπάθεια 

βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων του συστήματος. Βελτιστοποίηση 
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σημαίνει για παράδειγμα, να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα ‘σωστά’ και 

‘λάθος’ συμπεράσματα. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζει γενετικό αλγόριθμο (από τη 

βιβλιοθήκη GAlib http://lancet.mit.edu/ga/, Γκόβας 2008) που χρησιμοποιεί τα 

στατιστικά δεδομένα των μαθητών.  

 

3.4. Υλοποίηση του Έμπειρου Συστήματος PASS. 

Τα πρότυπα γεγονότα του Έμπειρου Συστήματοςφαίνονται παρακάτω: 

 

(deftemplate student 

   (slot 1_special (type STRING)) 

   (slot 2_sex (type STRING)) 

   (slot 3_grade_A (type STRING)) 

   (slot 4_grade_B (type STRING)) 

   (slot 5_grade_les (type STRING)) 

  ) 
 

 

 

 

(deftemplate result1 

     (slot CF1 (type FLOAT)) 

  ) 
 

(deftemplate result2 

     (slot CF2 (type FLOAT)) 

  ) 

 

Χαρακτηριστικοί κανόνες είναι οι ακόλουθοι: 

….. 

(defrule group1_2 

   (student 

   (1_special "cnc") 

   (2_sex "m") 

   (3_grade_A "kala") 

   (4_grade_B "kala") 

http://lancet.mit.edu/ga/
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  ) 

  => 

  (assert (result1 (CF1 0.272727))) ) 
 

(defrule group1_3 

   (student 

   (1_special "ele") 

   (2_sex "m") 

   (3_grade_A "polu_kala") 

   (4_grade_B "polu_kala") 

  ) 

  => 

  (assert (result1 (CF1 0.333333))) ) 

…. 

(defrule group2_43 

   (student 

   (1_special "ype") 

   (2_sex "f") 

   (5_grade_les "polu_kala") 

  ) 

  => 

  (assert (result2 (CF2 0.5))) ) 

… 

(defrule ResultCombination 

   (result1 (CF1 ?r1)) 

   (result2 (CF2 ?r2)) 

   ?y1<-(result1 (CF1 ?r1)) 

   ?y2<-(result2 (CF2 ?r2)) 

=>(bind ?r (+ (* ?r1 0.769406) (* ?r2 0.73872) (* ?r1 ?r2 -0.508125) )     )    

(printout t crlf crlf)  (printout t "Prediction from group 1 variables:") 

   (format t " %s%n%n%n" ?r1) 

   (printout t "Prediction from group 2 variables:") 

   (format t " %s%n%n%n" ?r2) 

   (printout t "Final Prediction:") 



68

   (format t " %s%n%n%n" ?r) 

   retract ?y1 

   retract ?y2 

) 

 

Κατά την υλοποίηση του συστήματος δεν χρησιμοποιήθηκε καμία 

στρατηγική επίλυσης σύγκρουσης γιατί δεν απαιτείται με βάση τη σχεδίαση των 

κανόνων. 

 

3.5  Πειραματικά δεδομένα και αποτελέσματα  

Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών έδειξε πως από τους 373 οι  103 

επέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισήχθησαν σε κάποια σχολή των 

ΑΤΕΙ και οι 265 απέτυχαν (αναλογία Επιτυχία / Αποτυχία 0.3887). 

Το σύνολο των δεδομένων των μαθητών χωρίστηκε σε δυο υποσύνολα 

τυχαία αλλά σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η αναλογία Επιτυχία/ Αποτυχία 

σε κάθε υποσύνολο. Το ένα υποσύνολο χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο δεδομένων 

εκπαίδευσης (training set) για την δημιουργία των κανόνων του έμπειρου 

συστήματος και τον προσδιορισμό των βαρών της γενικευμένης σχέσης για τον 

συνδυασμό των συντελεστών αβεβαιότητας των κανόνων και το άλλο ως 

σύνολο δεδομένων ελέγχου (testing test). Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 

συνολικά πέντε (5) φορές (cross validation) ώστε η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη. Κάθε 

φορά το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (training set) είχε μέγεθος 248 μαθητές 

με αναλογία Επιτυχίας/Αποτυχίας ίσης με 0.3932 και το σύνολο δεδομένων 

ελέγχου (testing test) 120 μαθητές με αναλογία Επιτυχίας/Αποτυχίας ίσης με 

0.3793. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως τα ίδια ζεύγη υποσυνόλων 

Εκπαίδευσης (training set) και Ελέγχου  (testing set) χρησιμοποιήθηκαν και στις 

δυο άλλες μεθόδους, την Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης και την  

ανάπτυξη του Νευρωνικού Δικτύου για την εκπαίδευση των συστημάτων και 

τον έλεγχο των αποτελεσμάτων τους. 
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3.6. Αξιολόγηση Έμπειρου Συστήματος 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τρία κλασσικά κριτήρια 

αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν: 

• Ακρίβεια (accuracy – Acc) 

• Ευαισθησία (sensitivity – Sen) 

• Ειδικότητα (specificity – Spe),  

οι οποίες ορίζονται ως εξής: 

 

Acc=(a + d)/(a + b + c + d) 

Sen = a/(a + b) 

Spe = d/(c + d) 

 

Όπου a είναι ο αριθμός των θετικών (επιτυχία) περιπτώσεων που 

προβλέφθηκαν σωστά (TP) , b είναι ο αριθμός των θετικών περιπτώσεων που 

προβλέφθηκαν ως αρνητικές (αποτυχία) (FN), c είναι ο αριθμός των αρνητικών 

περιπτώσεων που προβλέφθηκαν ως θετικές (FP) και  d (TN) είναι ο αριθμός 

των αρνητικών περιπτώσεων που προβλέφθηκαν σωστά. 

Η ακρίβεια δείχνει πόσο καλά το σύστημα προβλέπει την απόδοση του 

μαθητή (επιτυχία ή αποτυχία). Η ευαισθησία δείχνει πόσο καλά το σύστημα 

προβλέπει την επιτυχία, ενώ η ειδικότητα πόσο καλά το σύστημα προβλέπει την 

αποτυχία. Ένα αποτέλεσμα στο PASS θεωρείται ‘επιτυχία’ όταν CF > 0.5. 
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MYCIN 

  

Γενικευμένος τύπος  (PASS) 

 

 

Α/Α 
Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα w1 w2 w Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα

1 0.7083 0.7308 0.700 0.669 0.415 -0.084 0.8021 0.3846 0.9571 

2 0.6808 0.7407 0.6567 0.445 0.498 0.056 0.7872 0.5926 0.8657 

3 0.7117 0.7586 0.6951 0.439 0.284 0.276 0.8108 0.6207 0.8780 

4 0.7454 0.700 0.7625 0.716 0.589 -0.305 0.8364 0.5667 0.9375 

5 0.8208 0.7931 0.8312 0.446 0.582 -0.028 0.8396 0.6551 0.9091 

Μέση 

Τιμή 
0.7334 0.7446 0.7291    0.8152 0.5639 0.9095 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα  πρόβλεψης από το έμπειρο σύστημα 
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Παρατηρούμε πως ο προσδιορισμός των συντελεστών με τη μέθοδο του 

MYCIN οδηγεί σε αποτελέσματα με αυξημένη ευαισθησία, γεγονός που σημαίνει 

πως προσδιορίζονται σωστότερα οι μαθητές που έχουν αυξημένη πιθανότητα να 

επιτύχουν. Αντίθετα ο προσδιορισμών των συντελεστών με τη μέθοδο που 

προτείνεται από το σύστημα PASS οδηγεί σε αποτελέσματα με αυξημένη ειδικότητα, 

γεγονός που σημαίνει πως προσδιορίζονται σωστότερα οι μαθητές που έχουν 

αυξημένη πιθανότητα να αποτύχουν. Τέλος, το PASS δίνει αποτελέσματα με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που σημαίνει πως προσδιορίζει καλύτερα την απόδοση 

του μαθητή (επιτυχία ή αποτυχία). 

Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι ο καθορισμός των βαρών στο PASS 

είναι μια αρκετά ευέλικτη διαδικασία. Μπορούμε να προσδιορίζουμε διάφορες 

ομάδες τιμών για τα βάρη των CF ανάλογα με το κριτήριο αξιολόγησης στο οποίο 

δίνουμε βαρύτητα. Για παράδειγμα τα βάρη για τα οποία φαίνονται στο πίνακα 2 

προέκυψαν προσπαθώντας να έχουμε βελτιστοποιημένα αποτελέσματα ως προς την 

ακρίβεια. Αν επιθυμούσαμε να έχουμε βελτιστοποιημένη την ευαισθησία ή την 

ειδικότητα θα μπορούσαμε να έχουμε προσδιορίσει τα βάρη με αυτό το κριτήριο.  
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4. Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης 
Όπως ήδη περιγράφηκε η Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης προβλέπει τη 

τιμή μιας εξαρτημένης μεταβλητής y ως συνάρτηση των τιμών ανεξαρτήτων 

μεταβλητών x1, x2, …, xk. Η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται όταν  κάποιες 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι αριθμητικές ή βαθμωτές και κάποιες άλλες 

ονομαστικές ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δυαδική ή διχοτομική με μόνο δύο 

δυνατές τιμές (0-1 ή Επιτυχία-Αποτυχία στην προκειμένη περίπτωση). Η πιθανότητα 

να συμβεί το θετικό) αποτέλεσμα δίνεται από την τιμή Ε(y). Για τον προσδιορισμό 

της απαιτείται ο προσδιορισμός των συντελεστών b1, b2, … bk  των συντελεστών  

συντελεστές παλινδρόμησης. Οι συντελεστές παλινδρόμησης μπορούν να εκφραστούν 

με όρους σχετικών κινδύνων (relative risks) και λόγων πιθανοτήτων (odds ratio). 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα η μεταβλητή Ειδικότητα είναι ονομαστική, η 

μεταβλητή Φύλο διχοτομική-ονομαστική, η Επιτυχία διχοτομική (Ναι – Όχι), αλλά οι 

μεταβλητές  Βαθμός Α (ο Γενικός Βαθμός της Α’ Τάξης), ο Βαθμός Β (Γενικός 

Βαθμός της Β’ τάξης) και ο Βαθμός ΑΓ (ο Μέσος Όρος των βαθμών στα τρία 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα) μπορούν να θεωρηθούν ονομαστικές αλλά και 

βαθμωτές.  

Κατά την ανάλυση Λογιστικής παλινδρόμησης αυτό ελήφθη υπόψη και η 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε δυο φορές. Μία με τις μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β 

και Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές (nominal) και μια ως βαθμωτές (ordinal). Τα 

αποτελέσματα συγκρίθηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτά του έμπειρου 

συστήματος και του Νευρωνικού Δικτύου. 

 

4.1 Πειραματικά δεδομένα και Αποτελέσματα 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί τα ίδια ζεύγη υποσυνόλων (5 ζεύγη)  Εκπαίδευσης 

(training set) και Ελέγχου  (testing set) που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση του έμπειρου συστήματος, χρησιμοποιούνται και για τον προσδιορισμό 

των συντελεστών της εξίσωσης Λογιστικής Παλινδρόμησης (εκπαίδευση)  και τον 

έλεγχο της πρόβλεψης της απόδοσης του μαθητή από τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι συντελεστές λογιστικής παλινδρόμησης 

για κάθε ζεύγος αρχείων Εκπαίδευσης – Ελέγχου (training set – testing set) καθώς και 

η τιμή kappa statistic,  για τις δυο προσεγγίσεις. 
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Α/Α 

Λογιστική Παλινδρόμηση 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές μεταβλητές) 

 Μεταβλητές  1 2 3 4 5 
1 Ειδικότητα: cnc 3.043 3.764 3.379 3.935 3.425 

2 Ειδικότητα: ele -2.322 -1.048 -0.364 -1.270 -18.269 

3 Ειδικότητα: elec 0.338 1.775 1.256 1.534 1.905 

4 Ειδικότητα: geo_gard -1.081 -1.169 -0.761 -1.352 -0.026 

5 Ειδικότητα: kat 1.733 2.099 2.265 0.691 2.134 

6 Ειδικότητα: kat2 1.584 1.596 2.232 1.082 2.29 

7 Ειδικότητα: oikd 1.223 0.698 1.591 1.499 1.667 

8 Ειδικότητα: pli_net -0.931 -1.591 -0.492 -0.735 0.038 

9 Ειδικότητα: ypb -0.265 0.2821 -0.156 -1.347 0.612 

10 Ειδικότητα: ype -0.742 -1.446 0.387 -1.017 0.799 

11 Ειδικότητα: ypn -1.359 -1.164 -0.599 -1.597 0.358 

12 Ειδικότητα: ypo -1.069 -0.978 -18.68 -1.405 0.578 

13 Φύλο -0.0811 -0.795 -0.354 0.073 -0.309 

14 Βαθμός Α: bad 0 0 0 0 0 

15 Βαθμός Α: metria -18.172 -15.834 -15.854 -19.891 -16.437 

16 Βαθμός Α: kala 2.777 1.741 2.051 0.934 2.009 

17 Βαθμός Α: polu_kala 3.125 1.47 1.902 0.845 1.832 

18 Βαθμός Α: arista 17.873 22.156 15.118 42.283 24.918 

19 Βαθμός B: bad 0 0 0 0 0 

20 Βαθμός B: metria -17.731 -15.164 -15.896 -15.009 -13.858 

21 Βαθμός B: kala 3.765 2.996 2.924 4.433 2.713 

22 Βαθμός B: polu_kala 4.39 4.202 4.021 5.485 3.589 

23 Βαθμός B: arista 1.959 1.948 2.315 -17.667 1.606 

24 Βαθμός ΑΓ: bad -28.699 -23.372 -18.595 -21.479 -23.244 

25 Βαθμός ΑΓ: metria -2.245 -2.049 -1.431 -3.374 -1.671 

26 Βαθμός ΑΓ: kala 1.353 0.727 0.577 0.146 0.654 

27 Βαθμός ΑΓ: polu_kala 2.407 2.180 1.934 0.909 1.695 

28 Βαθμός ΑΓ: arista 21.083 23.000 21.189 40.657 30.312 

29 Intercept -8.922 -6.477 -7.166 -6.456 -7.247 

30 
 

Kappa statistic 
Mean Kappa statistc: 0.569 

0.608 0.639 0.542 0.542 0.516 

Πίνακας 3: Συντελεστές εξίσωσης Λογιστικής Παλινδρόμησης (1) 
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Α/Α 

Λογιστική Παλινδρόμηση 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως βαθμωτές μεταβλητές) 

 Μεταβλητές  1 2 3 4 5 
1 Ειδικότητα: cnc 2.268 3.283 3.642 2.723 3.036 

2 Ειδικότητα: ele -2.345 -0.966 0.001 -1.284 -14.910 

3 Ειδικότητα: elec 0.708 1.481 1.691 1.420 1.963 

4 Ειδικότητα: geo_gard -0.821 -0.879 -0.295 -1.204 -0.001 

5 Ειδικότητα: kat 2.117 2.352 2.806 1.125 2.213 

6 Ειδικότητα: kat2 1.802 1.655 2.571 1.300 2.179 

7 Ειδικότητα: oikd 0.716 0.205 1.592 0.952 0.840 

8 Ειδικότητα: pli_net -0.770 -1.376 -0.014 -0.46 0.0039 

9 Ειδικότητα: ypb -0.054 0.002 0.242 -1.118 0.564 

10 Ειδικότητα: ype -1.072 -1.519 0.159 -0.815 0.183 

11 Ειδικότητα: ypn -1.208 -1.016 -0.151 -1.483 0.264 

12 Ειδικότητα: ypo -0.602 -0.503 -29.317 -0.913 0.454 

13 Φύλο 0.095 -0.574 -0.283 0.300 -0.167 

14 Βαθμός Α 0.871 0.322 0.258 0.336 0.423 

15 Βαθμός B 0.468 0.951 1.059 0.972 0.695 

16 Βαθμός ΑΓ 1.676 1.781 1.539 1.499 1.454 

17 Intercept -10.866 -10.810 -10.973 -10.272 -10.065 

18 
 

Kappa statistic 
Mean Kappa statistc: 0.541 

0.546 0.608 0.591 0.481 0.478 

Πίνακας 4: Συντελεστές εξίσωσης Λογιστικής Παλινδρόμησης (2) 

 

Με δεδομένο πως η τιμή του kappa statistics μας δείχνει τη συμφωνία μεταξύ 

των πραγματικών τιμών του αποτελέσματος για κάθε μαθητή και των τιμών που 

προβλέφτηκαν από την εξίσωση της λογιστικής παλινδρόμησης, παρατηρούμε πως η 

προσέγγιση των μεταβλητών Βαθμός Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές 

μεταβλητές  φαίνεται να οδηγεί σε  εξισώσεις που προβλέπουν ελαφρώς καλύτερα 

την επιτυχία ή μη του μαθητή. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν συγκρίνουμε τις μέσες τιμές για την 

ακρίβεια, την ευαισθησία και  την ειδικότητα των αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων 

(πίνακας 5). 
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Λογιστική Παλινδρόμηση 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως ονομαστικές μεταβλητές) 

 

Λογιστική Παλινδρόμηση 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως βαθμωτές μεταβλητές) 

 

 

Α/Α 

Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα 

1 0.847 0.671 0.916 0.823 0.629 0.899 

2 0.863 0.657 0.944 0.847 0.671 0.916 

3 0.823 0.614 0.904 0.839 0.671 0.904 

4 0.827 0.586 0.921 0.811 0.500 0.933 

5 0.818 0.557 0.921 0.802 0.543 0.904 

Μέση 

Τιμή 
0.836 0.617 0.921 0.824 0.603 0.911 

Πίνακας 5: Ακρίβεια, Ευαισθησία, Ειδικότητα για τα αποτελέσματα στα 

σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης (training sets) 
 

Η μέθοδος φαίνεται πως έχει αυξημένη ειδικότητα που σημαίνει πως 

προβλέφτηκαν περισσότερο σωστά οι αποτυχίες.  

 

4.2 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης 

Εφαρμόζοντας τα δεδομένα των συνόλων δεδομένων ελέγχων (testing test)  

στις εξισώσεις λογιστικής παλινδρόμησης που προσδιορίστηκαν στα προηγούμενα 

υπολογίζουμε την πιθανότητα επιτυχίας του μαθητή και προβλέπουμε την επιτυχία ή 

αποτυχία του.  

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τρία κλασσικά κριτήρια αξιολόγησης 

χρησιμοποιήθηκαν: 

• Ακρίβεια (accuracy – Acc) 

• Ευαισθησία (sensitivity – Sen) 

• Ειδικότητα (specificity – Spe),  
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Λογιστική Παλινδρόμηση 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως ονομαστικές μεταβλητές) 

 

Λογιστική Παλινδρόμηση 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως βαθμωτές μεταβλητές) 

 

 

Α/Α 

Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα 

1  0.767 0.455 0.885 0.767 0.485 0.874 

2 0.750 0.485 0.857 0.742 0.485 0.839 

3 0.775 0.697 0.805 0.758 0.636 0.805 

4 0.783 0.304 0.931 0.758 0.333 0.920 

5 0.967 0.697 0.931 0.800 0.515 0.908 

Μέση 

Τιμή 
0.808 0.528 0.882 0.765 0.491 0.869 

Πίνακας 6: Ακρίβεια, Ευαισθησία, Ειδικότητα για τα αποτελέσματα στα 

σύνολα δεδομένων ελέγχου (testing sets) 

 

Παρατηρώντας τις τιμές του πίνακα 6 διαπιστώνουμε πως η προσέγγιση των 

μεταβλητών Βαθμός Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές μεταβλητές  

φαίνεται να οδηγεί σε αποτελέσματα με καλύτερες τιμές για την ακρίβεια, την 

ευαισθησία και  την ειδικότητα των δυο μεθόδων. Για τα σύνολα δεδομένων έλεγχου 

ισχύει ότι και για τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, δηλ η μέθοδος φαίνεται πως 

έχει αυξημένη ειδικότητα που σημαίνει πως οδηγεί σε αποτελέσματα που προβλέπουν  

περισσότερο σωστά  τις αποτυχίες.  
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5. Ανάπτυξη Νευρωνικού Δικτύου 
 Για την ανάπτυξη του νευρωνικού δικτύου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

Weka 3.4.14 (Waikato Environment for Knowledge Analysis, version 3.4.14, 1999-

2008, University of Waikato, New Zeeland). Το λογισμικό Weka παρέχει όλους τους 

βασικούς εφαρμογές αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πολλά εργαλεία 

μετασχηματισμού δεδομένων. Με τη βοήθεια ενός φιλικού και απλού γραφικού 

περιβάλλοντος (Explorer) καλούνται και εκτελούνται όλες οι δυνατότητες του.  

 

5.1 Το μοντέλο 

Για την ανάπτυξη Νευρωνικού Δικτύου που να περιγράφει και να επιλύει το 

πρόβλημα της εργασίας μας αξιοποιούμε μοντέλο μάθησης  υπό επίβλεψη (supervised 

learnίng), αυτό του πολλαπλού perceptron και την ανάστροφη μετάδοση λάθους (back 

propagation) ως μέθοδο εκπαίδευσης.  

Όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στη μάθηση υπό επίβλεψη (supervised 

learnίng) στο δίκτυο δίνονται ζευγάρια διανυσμάτων εισόδου - επιθυμητής εξόδου. Το 

ΤΝΔ, με την τρέχουσα κατάσταση βαρών, παράγει μία έξοδο η οποία αρχικά διαφέρει 

από την επιθυμητή έξοδο. Αυτή η διαφορά ονομάζεται σφάλμα (error) και βάσει 

αυτής καθώς και ενός αλγορίθμου εκπαίδευσης γίνεται συνήθως η αναπροσαρμογή 

των βαρών. Η ανάστροφη μετάδοση λάθους (back propagation) αποτελεί την πιο 

γνωστή μέθοδο εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων πολλών επιπέδων. Η βασική ιδέα 

είναι να καθοριστεί το "ποσοστό" του συνολικού σφάλματος που αντιστοιχεί στα 

βάρη του κάθε νευρώνα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατό να υπολογίζονται οι 

διορθώσεις στα βάρη του κάθε νευρώνα ξεχωριστά, πράγμα που είναι αρκετά 

πολύπλοκο για τα κρυφά επίπεδα καθώς η έξοδος τους επηρεάζει πολλούς νευρώνες 

ταυτόχρονα.  

Στη ανάστροφη μετάδοση του λάθους υπολογίζεται αρχικά το σφάλμα για 

τους νευρώνες του επιπέδου εξόδου με τρόπο παρόμοιο με εκείνο του κανόνα Δέλτα. 

Το σφάλμα που υπολογίζεται χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν τα σφάλματα στο 

τελευταίο κρυμμένο επίπεδο. Στη συνέχεια, η διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρο-

μικά προς το πρώτο επίπεδο. Με βάση δηλαδή τη διάδοση του σφάλματος προς τα 

πίσω (back propagation), γίνεται ένας υπολογισμός της συνεισφοράς κάθε βάρους 

των νευρώνων στο ολικό σφάλμα. Κατόπιν τα σφάλματα που υπολογίστηκαν για τους 

νευρώνες του κάθε επιπέδου χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τα βάρη του κάθε 
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νευρώνα με τρόπο όμοιο με εκείνο του κανόνα Δέλτα. Η διαδικασία επαναλαμ-

βάνεται μέχρι το σφάλμα να πάρει τιμή στα όρια ανοχής που έχει θέσει ο χρήστης.  

Η όλη διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αναζήτηση του ολικού 

ελάχιστου της συνάρτησης του σφάλματος, η οποία έχει σαν παραμέτρους τις τιμές 

των βαρών. Η διόρθωση που γίνεται κάθε φορά προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το 

σφάλμα διαλέγοντας να κάνει εκείνες τις αλλαγές που φαίνεται να το μειώνουν 

τοπικά. Είναι δηλαδή μια αναζήτηση τύπου αναρρίχηση λόφου.  

 

5.2 Πειραματικά δεδομένα και Αποτελέσματα 

¨Όπως ήδη έχει περιγραφεί, η μεταβλητή Ειδικότητα είναι ονομαστική, η 

μεταβλητή Φύλο διχοτομική-ονομαστική, η Επιτυχία διχοτομική (Ναι – Όχι), αλλά οι 

μεταβλητές  Βαθμός Α (ο Γενικός Βαθμός της Α’ Τάξης), ο Βαθμός Β (Γενικός 

Βαθμός της Β’ τάξης) και ο Βαθμός ΑΓ (ο Μέσος Όρος των βαθμών στα τρία 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα) μπορούν να θεωρηθούν ονομαστικές αλλά και 

βαθμωτές.  

Κατά την ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων αυτό ελήφθη υπόψη και η 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε δυο φορές για κάθε ζεύγος συνόλων δεδομένων 

εκπαίδευσης - ελέγχου. Μία με τις μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ 

ως ονομαστικές (nominal) και μια ως βαθμωτές (ordinal). Τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτά του έμπειρου συστήματος και της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης. 

Και στις δυο προσεγγίσεις έγιναν δοκιμές ανάπτυξης νευρωνικού δικτού 

δίνοντας διάφορες τιμές στις παραμέτρους του μοντέλου και κυρίως στο πλήθος 

νευρώνων κρυφού επιπέδου (number neurons of hidden layers),  στο ρυθμός μάθησης 

(learning rate)  (το ποσό με το οποίο μεταβάλλονται/διορθώνονται τα βάρη κάθε 

φορά) και στο momentum (στη νέα μεταβολή των βαρών προσθέτει σε κάθε βέρος ένα 

μικρό ποσοστό της τιμής του βάρους από την προηγούμενη μεταβολή βαρών). ( 

Επιλέγησαν εκείνες οι τιμές παραμέτρων που οδηγούν σε νευρωνικά δίκτυα 

με υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης, υψηλή τιμή Kapa statistics. 

Έτσι, χρησιμοποιήθηκε ένα κρυφό επίπεδο νευρώνων με πλήθος νευρώνων 

που καθορίζεται από τη σχέση  (attributes + classes)/2. 

Όταν οι μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ θεωρούνται  

ονομαστικές (nominal) οι τιμές που επιλέγησαν είναι πλήθος νευρώνων κρυφού 

επιπέδου = 15, learning rate=0.2 και momentum=0.2 . Όταν οι μεταβλητές Βαθμός 
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Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ θεωρούνται βαθμωτές (ordinal) οι τιμές που επιλέγησαν 

είναι πλήθος νευρώνων κρυφού επιπέδου = 9,  learning rate=0.3 και momentum=0.2   

 

Στα σχήματα και πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα στοιχεία των 

νευρωνικών δικτύων που αναπτύχθηκαν για εκείνο το ζεύγος συνόλων δεδομένων 

εκπαίδευσης – ελέγχου που εμφανίστηκαν τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε μια 

από τις δυο προσεγγίσεις. 
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Σχήμα 11 : Το νευρωνικό δικτύο για το 2ο ζεύγος συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης-ελέγχου (1) 

(Kappa statistic: 0.7596, Error of epochs: 0.0617) (μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές) 
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 Κόμβοι Κρυφού Επιπέδου Νευρωνικού Δικτύου (Hidden Layer) 
Παράμετροι Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 6 Node 7 Node 8 Node 9 Node 10 Node 11 Node 12 Node 13 Node 14 Node 15 Node 16 

Ειδικότητα: cnc 0.0350 -0.0905 -0.2215 2.3212 -1.7180 -3.0053 -0.2162 -0.6297 0.0525 0.0494 -0.0640 -2.0414 -0.2446 -2.1667 0.0051 
Ειδικότητα: ele 0.3617 0.6955 0.2371 -2.5770 -1.1019 1.3060 0.7053 0.2375 0.2166 0.1923 1.1535 0.2705 0.2329 0.6862 1.0932 
Ειδικότητα: elec -2.8042 -0.6342 -0.1176 -0.3840 0.4074 0.5004 -0.4977 -0.2462 0.0237 0.0038 2.2861 -0.1702 -0.2035 -0.9794 0.7293 
Ειδικότητα: 
geo_gard 0.2939 0.8263 0.4980 -0.6538 0.3987 2.0039 0.9250 0.2512 0.2571 0.2388 -1.4392 -0.4675 0.4654 0.0395 1.0672 
Ειδικότητα: kat -2.0656 0.8090 -0.4670 1.0341 -0.9607 -0.2732 0.7704 0.1729 -0.1261 -0.1000 1.9173 0.0827 -0.4408 -0.6257 -1.4563 
Ειδικότητα: kat2 -1.3671 -0.5131 0.0659 2.0928 -1.6142 -0.6577 -0.5138 -0.2140 0.0172 0.0892 0.3827 -1.2197 -0.0547 -1.3214 -1.2312 
Ειδικότητα: oikd 0.2073 -2.4792 1.9295 -0.6473 -1.7712 -0.8173 -2.5401 0.3927 1.4475 1.3284 1.2605 -0.6547 1.3823 -0.4564 0.4117 
Ειδικότητα: 
pli_net -0.0317 1.1501 0.6254 0.4023 1.4297 1.7408 1.2700 0.4437 0.2201 0.2416 -2.2890 0.3719 0.6918 1.8708 1.1091 
Ειδικότητα: ypb 3.0288 -0.5149 0.3592 0.1412 1.2452 -0.9141 -0.7224 -0.5064 0.1906 0.1944 1.7886 -0.2947 0.0608 -0.5176 0.4615 
Ειδικότητα: ype 1.2104 1.5190 -0.2781 2.1963 2.1360 1.8661 2.2020 0.6591 -0.1208 -0.0517 -2.1423 1.3768 0.0147 1.3925 0.8928 
Ειδικότητα: ypn -0.8637 1.3262 -0.1410 -2.8548 0.5015 2.7457 1.2925 0.8745 0.1790 0.1363 0.8001 0.2538 0.1753 -0.2336 -0.1433 
Ειδικότητα: ypo 3.0296 1.4344 0.2088 -0.1666 0.0051 -1.8825 1.2485 0.2484 0.1304 0.1226 -0.0111 2.5252 0.3130 3.2746 -0.0975 
Φύλο 2.2831 -1.6458 -0.0279 2.8160 0.8059 2.4716 -1.8149 0.3895 -0.2067 -0.1277 1.1490 1.6404 -0.0339 1.8035 2.4458 
Βαθμός Α: bad -0.0366 0.0440 -0.0194 0.0318 -0.0003 -0.0331 0.0316 -0.0330 -0.0125 0.0475 -0.0093 0.0258 -0.0351 0.0135 0.0399 
Βαθμός Α: metria 0.9640 1.1945 0.6280 -0.8167 0.9701 1.7033 1.2482 0.8466 0.4164 0.3580 0.1763 0.9252 0.6897 1.0976 1.5358 
Βαθμός Α: kala 1.7590 -1.5303 -0.0573 0.3295 -0.2356 -0.3438 -1.4715 -1.4277 -0.2111 -0.2346 1.7630 -0.2791 -0.5661 0.2858 -0.2332 
Βαθμός Α: 
polu_kala -2.0746 0.9898 0.0549 -0.5276 -0.1824 -0.2435 1.0054 1.0540 0.2709 0.3273 -2.1243 -0.1060 0.4257 -0.6506 -0.5381 
Βαθμός Α: arista -0.5661 0.0104 -0.0639 1.2304 -0.6966 -0.5928 0.0168 -0.2226 0.0110 0.0736 0.9188 -0.5099 -0.1936 -0.4999 -0.1745 
Βαθμός B: bad -0.0433 0.0087 0.0342 -0.0435 0.0274 0.0287 0.0186 -0.0448 0.0330 -0.0163 0.0377 0.0338 -0.0118 -0.0154 0.0217 
Βαθμός B: metria 0.9913 1.1312 0.8296 -1.9874 0.9436 1.4477 1.0486 0.6625 0.5212 0.5081 0.0276 1.0453 0.7203 1.2417 1.0604 
Βαθμός B: kala 0.1674 -0.9338 -0.2533 1.4863 -0.9250 3.1246 -0.7122 0.6236 -0.3631 -0.2406 -0.8450 0.0724 -0.0500 0.8328 2.1613 
Βαθμός B: 
polu_kala -0.2762 1.0701 -1.3513 -1.9723 1.5386 -3.3250 1.1622 -0.9488 -0.8762 -0.8061 1.9457 -0.1468 -1.2811 -1.1796 -2.4436 
Βαθμός B: arista -0.7375 -0.5035 1.3197 2.6151 -1.8207 -0.7957 -0.6216 -0.0423 1.1624 1.0619 -0.4489 -0.8358 1.0273 -0.6669 -0.1979 
Βαθμός ΑΓ: bad 0.9394 0.7755 0.6771 -0.9100 1.0508 2.0930 0.8628 0.6170 0.4216 0.3063 -0.1626 0.9734 0.7668 1.4483 1.3372 
Βαθμός ΑΓ: 
metria -0.4495 2.2986 0.8974 -2.5417 2.8450 -1.0936 2.4053 0.5568 0.6341 0.5564 -1.8713 2.3227 0.8914 -0.7988 1.3474 
Βαθμός ΑΓ: kala 1.2522 1.4182 -0.4816 2.9647 -1.5436 0.2588 1.7115 0.3516 -0.0485 -0.0826 -1.5310 -0.2925 -0.3193 1.5582 -0.9288 
Βαθμός ΑΓ: 
polu_kala -0.7878 -2.9964 0.1524 -1.5226 -1.3046 0.0772 -3.2425 -0.5895 -0.0058 0.0335 3.7582 -2.1540 -0.0676 -1.2415 -0.4607 
Βαθμός ΑΓ: arista -0.6580 -0.4729 -0.4211 2.3785 -1.3516 -0.5771 -0.5749 -0.5506 -0.2107 -0.1395 0.8559 -0.8478 -0.5816 -0.7767 -0.4588 
Threshold -0.0921 -0.3353 -0.3313 -0.1131 0.1405 -0.2334 -0.4132 -0.1051 -0.2746 -0.2406 -0.3386 -0.0616 -0.2304 -0.0503 -0.3199 

Πίνακας 7: Τιμές βαρών κόμβων νευρωνικού δικτύου για το 2ο ζεύγος συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης-ελέγχου (1) 

(Kappa statistic: 0.7596, Error of epochs: 0.0617) (μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές) 
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 Κόμβοι Επιπέδου Εξόδου 

Κόμβοι Κρυφού Επιπέδου  Node 0 Node 1 
Threshold 0.8810 -0.8826 
Node 2 -3.2294 3.2296 
Node 3 -2.9534 2.9307 
Node 4 -1.8034 1.8229 
Node 5 5.4101 -5.4105 
Node 6 -1.2405 1.2421 
Node 7 -3.6609 3.6619 
Node 8 -3.0012 3.0220 
Node 9 -0.9082 0.9105 
Node 10 -1.2236 1.2367 
Node 11 -0.9603 1.0165 
Node 12 2.7136 -2.7134 
Node 13 -0.2411 0.2408 
Node 14 -1.3532 1.2712 
Node 15 -1.2739 1.2743 
Node 16 -2.3982 2.3990 
   

Πίνακας 8: Τιμές βαρών κόμβων νευρωνικού δικτύου για το 2ο ζεύγος συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης-ελέγχου (2) (Kappa statistic: 0.7596, Error 

of epochs: 0.0617) (μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές) 
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Σχήμα  12 : Το νευρωνικό δικτύο για το 2ο ζεύγος συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης-ελέγχου (1) 

(Kappa statistic: 0.77385, Error of epochs: 0.0730) (μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως βαθμωτές) 
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 Κόμβοι Κρυφού Επιπέδου Νευρωνικού Δικτύου (Hidden Layer) 

Παράμετροι Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 6 Node 7 Node 8 Node 9 Node 10 
Threshold 0.0843 -0.1828 -0.2316 -0.3898 0.0352 -0.5522 -0.4785 -0.4753 -0.1407 

Ειδικότητα: cnc -1.2172 -1.1062 -1.6734 -0.2716 0.1006 1.6789 0.3185 1.1961 -6.2089 
Ειδικότητα: ele 0.4490 1.3532 0.5808 1.0710 0.7020 1.0753 1.0648 1.3718 1.3460 
Ειδικότητα: elec -2.8794 -1.5836 -0.5635 -1.2187 -3.0111 -0.9547 -0.9825 -1.5523 -1.5056 
Ειδικότητα: 
geo_gard 1.1508 3.5003 1.1160 1.7031 3.9792 0.5663 1.7447 0.9642 -2.0782 
Ειδικότητα: kat -0.6863 1.2240 -2.4517 -0.1424 0.4335 1.3049 0.2572 1.1369 -4.1690 
Ειδικότητα: kat2 -0.7618 -0.9562 -1.6632 -0.3525 -2.2040 -0.1860 -0.3438 -0.3455 -1.7693 
Ειδικότητα: oikd -1.0119 -3.3973 1.4632 -0.4097 -2.3749 2.1308 -0.2389 2.1822 -0.7185 
Ειδικότητα: pli_net 4.3316 3.3499 1.3291 1.3116 3.6212 -1.7282 0.7821 -1.3876 2.0405 
Ειδικότητα: ypb -0.0961 -1.7378 1.6535 0.3879 -0.6379 0.6119 0.3812 0.4877 -0.8476 
Ειδικότητα: ype 2.8614 -0.5890 1.4934 0.8693 0.9910 -1.0609 0.4641 -1.3073 6.9236 
Ειδικότητα: ypn -0.1990 2.5547 0.4029 1.0668 0.7175 0.6887 0.9626 0.9099 3.6900 
Ειδικότητα: ypo -2.6633 -0.5899 0.1455 -0.0667 -2.3318 1.4698 0.2219 1.6260 4.3464 
Φύλο 1.2158 -1.2190 4.5971 0.1679 0.1808 -1.2098 -0.0932 -0.8160 1.7679 
Βαθμός Α -1.9031 9.1205 -4.8149 -0.0813 2.0671 2.2586 0.0679 1.5313 -4.3591 
Βαθμός B: -3.6255 -1.4466 -2.2102 -0.1776 -2.7910 6.9239 1.1760 7.6021 -9.9208 
Βαθμός ΑΓ -5.1584 -7.9804 -4.7883 -3.5796 -7.7582 -4.7085 -3.2844 -5.6399 -3.1484 

 

Πίνακας 9: Τιμές βαρών κόμβων νευρωνικού δικτύου για το 2ο ζεύγος συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης-ελέγχου (1) 

(Kappa statistic: 0.77385, Error of epochs: 0.0730) (μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως βαθμωτές) 
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 Κόμβοι Επιπέδου Εξόδου 
Κόμβοι Κρυφού Επιπέδου  Node 0 Node 1 

Threshold 6.2598 -6.2610 
Node 2 -1.2656 1.2678 
Node 3 -3.5292 3.5302 
Node 4 -3.3966 3.3971 
Node 5 -0.7752 0.7262 
Node 6 -2.3913 2.3908 
Node 7 -3.7075 3.6940 
Node 8 -0.9179 0.9707 
Node 9 -3.7927 3.8072 
Node 10 -5.9226 5.9237 

 

Πίνακας 10: Τιμές βαρών κόμβων νευρωνικού δικτύου για το 2ο ζεύγος συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης-ελέγχου (2) (Kappa statistic: 0.77385, 

Error of epochs: 0.0730) (μεταβλητές Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ ως βαθμωτές) 
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Νευρωνικό Δίκτυο 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως ονομαστικές μεταβλητές) 

 

Νευρωνικό Δίκτυο 
(Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως βαθμωτές μεταβλητές) 

 

 

Α/Α 

Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα 

1 0.891 0.800 0.927 0.879 0.829 0.899 

2 0.907 0.757 0.966 0.903 0.686 0.989 

3 0.899 0.757 0.955 0.899 0.771 0.949 

4 0.887 0.743 0.944 0.863 0.800 0.888 

5 0.883 0.743 0.938 0.887 0.714 0.955 

Μέση 

Τιμή 0.893 0.760 0.946 0.886 0.760 0.936 

Πίνακας 11: Ακρίβεια, Ευαισθησία, Ειδικότητα για τα αποτελέσματα στα σύνολα 

δεδομένων εκπαίδευσης (training sets) 

 

Αν συγκρίνουμε τις μέσες τιμές για την ακρίβεια, την ευαισθησία και  την ειδικότητα των 

αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων παρατηρούμε πως οι δύο προσεγγίσεις δίνουν συγκρίσιμα μεταξύ 

τους αποτελέσματα. Η προσέγγιση των μεταβλητών Βαθμός Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ ως 

ονομαστικές μεταβλητές  φαίνεται να οδηγεί σε  νευρωνικά δίκτυα που προβλέπουν ελαφρώς 

καλύτερα την επιτυχία ή μη του μαθητή. Η μέθοδος φαίνεται πως έχει αυξημένη ειδικότητα που 

σημαίνει πως προβλέφτηκαν περισσότερο σωστά οι αποτυχίες. Αυξημένες είναι οι τιμές τις 

ευαισθησίας επίσης που σημαίνει πως οι επιτυχίες των μαθητών προβλέπονται επίσης αρκετά 

σωστά. 

 

 

 

 



87

 

5.3 Αξιολόγηση Νευρωνικού Δικτύου 

Εφαρμόζοντας τα δεδομένα των συνόλων δεδομένων ελέγχων (testing test)  στα νευρωνικά 

δίκτυα που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα προβλέπουμε την επιτυχία ή αποτυχία του μαθητή. Για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν και εδώ τα τρία κλασσικά κριτήρια 

αξιολόγησης: 

 

• Ακρίβεια (accuracy – Acc) 

• Ευαισθησία (sensitivity – Sen) 

• Ειδικότητα (specificity – Spe),  

 

 

Νευρωνικό Δίκτυο 
 (Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως ονομαστικές μεταβλητές) 

 

Νευρωνικό Δίκτυο 
 (Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός ΑΓ  

ως βαθμωτές μεταβλητές) 

 

 

Α/Α 

Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα Ακρίβεια Ευαισθησία Ειδικότητα 

1 0.775 0.636 0.828 0.792 0.697 0.828 

2 0.725 0.515 0.805 0.750 0.515 0.839 

3 0.791 0.697 0.828 0.775 0.636 0.828 

4 0.808 0.545 0.908 0.842 0.636 0.920 

5 0.833 0.606 0.920 0.858 0.667 0.931 

Μέση 

Τιμή 0.786 0.600 0.858 0.803 0.630 0.869 

Πίνακας 13: Ακρίβεια, Ευαισθησία, Ειδικότητα για τα αποτελέσματα στα σύνολα 

δεδομένων ελέγχου (testing sets) 
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Παρατηρώντας τις τιμές του πίνακα 13 διαπιστώνουμε πως η προσέγγιση των μεταβλητών 

Βαθμός Α, Βαθμός Β και Βαθμός ΑΓ ως ονομαστικές και βαθμωτές μεταβλητές δίνει συγκρίσιμα 

αποτελέσματα.  Η προσέγγιση με τις μεταβλητές ως βαθμωτές φαίνεται να οδηγεί σε αποτελέσματα 

με ελαφρώς καλύτερες τιμές για την ακρίβεια, την ευαισθησία και  την ειδικότητα. 
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6. Σύγκριση τριών μεθόδων 
Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως φαίνονται στον πίνακα 11, παρατηρούμε πως 

το PASS, η λογιστική παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα έχουν περίπου την ίδια ακρίβεια ενώ 

το MYCIN μικρότερη.  

Το PASS και η λογιστική παλινδρόμηση έχουν περίπου την ίδια ευαισθησία (με το PASS να 

έχει ελαφρώς υψηλότερη τιμή), οποία είναι μικρότερη της ευαισθησίας των νευρωνικών δικτύων 

και του MYCIN. Το MYCIN εμφανίζει την υψηλότερη ευαισθησία.  

Το PASS η λογιστική παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα έχουν περίπου την ίδια 

ειδικότητα, με το PASS να έχει ελαφρώς υψηλότερη τιμή. Το MYCIN έχει την χαμηλότερη τιμή. 

Το MYCIN φαίνεται πως δίνει τα περισσότερο ισορροπημένα μεταξύ τους αποτελέσματα 

(οι τιμές της ακρίβειας, της ευαισθησίας και της ειδικότητας βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη, 

γεγονός που σημαίνει πως τόσο οι επιτυχίες όσο και οι αποτυχίες προβλέπονται το ίδιο σωστά).   

Το PASS, η λογιστική παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα εμφανίζουν αυξημένες τιμές 

ειδικότητας, με τα νευρωνικά δίκτυα να έχουν τις μικρότερες διαφορές μεταξύ των τιμών των 

κριτηρίων (ακρίβειας, ευαισθησίας, ειδικότητας) και του PASS να έχει τις υψηλότερες (με πολύ 

μικρές διαφορές από τη λογιστική παλινδρόμηση). 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ενώ το MYCIN και η λογιστική παλινδρόμηση δίνουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα για κάθε ζεύγος αρχείων δεδομένων εκπαίδευσης – ελέγχου, το PASS 

και τα νευρωνικά δίκτυα είναι περισσότερο ευέλικτα. Μεταβάλλοντας τις παραμέτρους 

εκπαίδευσης στο νευρωνικό δίκτυο ή θέτοντας διαφορετικό κριτήριο τερματισμού του γενετικού 

αλγορίθμου για τον  προσδιορισμό των βαρών w1, w2, w στο PASS μπορούμε για την ίδια (ή 

διαφορετική) ακρίβεια να έχουμε διαφορετική ευαισθησία ή ειδικότητα. Η διαδικασία είναι 

ευκολότερη στο PASS όπου απλά αλλάζουμε το κριτήριο τερματισμού (σύγκλισης) του γενετικού 

αλγορίθμου). Ανάλογα με το πρόβλημα κάθε φορά και την ανάγκη για υψηλή ευαισθησία ή 

ειδικότητα στις προβλέψεις μας μπορούμε να εκπαιδεύσουμε κατάλληλα το έμπειρο σύστημα 

PASS και να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα. 
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Ακρίβεια  

(acc)  

 
Ευαισθησία 

(Sen) 

 
Ειδικότητα 

(Spe) 

 
 
Α/Α 

MYCIN 
Γενικευμένος 

τύπος 
(PASS) 

Λογιστική 
Παλινδρόμηση 

Νευρωνικό 
Δίκτυο MYCIN 

Γενικευμένος 
τύπος 

(PASS) 

Λογιστική 
Παλινδρόμηση 

Νευρωνικό 
Δίκτυο MYCIN 

Γενικευμένος 
τύπος 

(PASS) 

Λογιστική 
Παλινδρόμηση 

Νευρωνικό 
Δίκτυο 

1 0.7083 0.8021  0.767 0.792 0.7308 0.3846 0.455 0.697 0.700 0.9571 0.885 0.828 

2 0.6808 0.7872 0.750 0.750 0.7407 0.5926 0.485 0.515 0.6567 0.8657 0.857 0.839 

3 0.7117 0.8108 0.775 0.775 0.7586 0.6207 0.697 0.636 0.6951 0.8780 0.805 0.828 

4 0.7454 0.8364 0.783 0.842 0.700 0.5667 0.304 0.636 0.7625 0.9375 0.931 0.920 

5 0.8208 0.8396 0.967 0.858 0.7931 0.6551 0.697 0.667 0.8312 0.9091 0.931 0.931 

Μέση 
Τιμή 

0.7334 0.8152 0.808 0.803 0.7446 0.5639 0.528 0.630 0.7291 0.9095 0.882 0.869 

 

Πίνακας 11 : Αποτελέσματα αξιολόγησης των τριών μεθόδων 
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7. Συμπεράσματα 
 Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται ένα έμπειρο σύστημα, το PASS (Predicting Ability of 

Student Success), το οποίο χρησιμοποιείται για να προβλέψει τη βεβαιότητα της επιτυχίας ενός 

μαθητή Τ.Ε.Ε. στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Τ.Ε.Ι. Σκοπός είναι οι προβλέψεις από το 

σύστημα να βοηθήσουν τους μαθητές κατά την προετοιμασία τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Το PASS είναι ένα έμπειρο σύστημα βασισμένο σε κανόνες και χρησιμοποιεί συντελεστές 

βεβαιότητας. Μια γενικευμένη παραμετρική σχέση χρησιμοποιείται για το συνδυασμό των 

συντελεστών βεβαιότητας δυο κανόνων που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η σχέση αυτή είναι 

ένας ζυγισμένος συνδυασμός του αθροίσματος και του γινομένου δυο συντελεστών βεβαιότητας. 

Τα βάρη στη σχέση αυτή προσδιορίζονται με ‘εκπαίδευση’ του συστήματος πριν τη χρήση του, 

χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Πειραματικά δεδομένα που συγκρίνουν το 

PASS με τους συντελεστές αβεβαιότητας του MYCIN, με τη λογιστική παλινδρόμηση και τα 

νευρωνικά δίκτυα δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια, την ευαισθησία και την 

ειδικότητα των προβλέψεων. Το PASS λόγω του τρόπου προσδιορισμού των βαρών w1, w2 και w 

για τον συνδυασμό των συντελεστών αβεβαιότητας είναι πιο ευέλικτο από τις άλλες μεθόδους και 

μπορεί να δώσει αποτελέσματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση ως προς την ακρίβεια, την 

ευαισθησία και την ειδικότητα κάθε φορά. 

Παρόλο που τα αποτελέσματα του PASS είναι ικανοποιητικά, περαιτέρω βελτίωση μάλλον 

δεν είναι δυνατή, ακόμη και αν αυξηθεί το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα δεδομένα των μαθητών συνθέτουν ένα ισχυρά μη γραμμικό σύνολο που δεν μπορεί 

να το διαχειριστεί καλύτερα η τρέχουσα προσέγγιση του PASS. Έτσι μια περισσότερο προηγμένη 

προσέγγιση απαιτείται, όπως αυτή των ασαφών κανόνων (Yager and Zadeh 1992), ή των υβριδικών 

προσεγγίσεων, όπως είναι οι νευροκανόνες (Hatzilygeroudis and Prentzas 2004) ή οι νευροασαφείς 

κανόνες (Nauck et al 1997).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Κανόνες του έμπειρου συστήματος



95

 
(deftemplate student 
 (slot 1_special (type STRING)) 
 (slot 2_sex (type STRING)) 
 (slot 3_grade_A (type STRING)) 
 (slot 4_grade_B (type STRING)) 
 (slot 5_grade_les (type STRING)) 
  ) 
 
(deftemplate result1 
   (slot CF1 (type FLOAT)) 
  ) 
 
(deftemplate result2 
   (slot CF2 (type FLOAT)) 
  ) 
 
(defrule group1_0 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.714286))) ) 
 
(defrule group1_1 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_2 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.272727))) ) 
 
(defrule group1_3 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.333333))) ) 
 
(defrule group1_4 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "metria") 
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  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_5 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.333333))) ) 
 
(defrule group1_6 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_7 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_8 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_9 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_10 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "arista") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 



97

 
(defrule group1_11 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_12 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.75))) ) 
 
(defrule group1_13 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_14 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_15 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_16 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_17 
 (student 
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  (1_special "ypo") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_18 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_19 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.166667))) ) 
 
(defrule group1_20 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.142857))) ) 
 
(defrule group1_21 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.3))) ) 
 
(defrule group1_22 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_23 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "metria") 
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  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_24 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_25 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "arista") 
  (4_grade_B "arista") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_26 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_27 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.571429))) ) 
 
(defrule group1_28 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_29 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
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  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_30 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.333333))) ) 
 
(defrule group1_31 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_32 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_33 
 (student 
  (1_special "elec") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_34 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_35 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_36 
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 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_37 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_38 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_39 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_40 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_41 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_42 
 (student 
  (1_special "elec") 
  (2_sex "m") 
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  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_43 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_44 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_45 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.25))) ) 
 
(defrule group1_46 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_47 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_48 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
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  => 
  (assert (result1 (CF1 0.25))) ) 
 
(defrule group1_49 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_50 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "arista") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_51 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.333333))) ) 
 
(defrule group1_52 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_53 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_54 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
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(defrule group1_55 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_56 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_57 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_58 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "arista") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_59 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_60 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_61 
 (student 
  (1_special "ype") 
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  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.5))) ) 
 
(defrule group1_62 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "arista") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_63 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_64 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_65 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_66 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "arista") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_67 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
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  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_68 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_69 
 (student 
  (1_special "elec") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 1.0))) ) 
 
(defrule group1_70 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "kala") 
  (4_grade_B "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_71 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (3_grade_A "polu_kala") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_72 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group1_73 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
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(defrule group1_74 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (3_grade_A "metria") 
  (4_grade_B "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result1 (CF1 0.0))) ) 
 
(defrule group2_0 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.428571))) ) 
 
(defrule group2_1 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_2 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.3))) ) 
 
(defrule group2_3 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.5))) ) 
 
(defrule group2_4 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_5 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.2))) ) 
 
(defrule group2_6 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.157895))) ) 
 
(defrule group2_7 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_8 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_9 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_10 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_11 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.777778))) ) 
 
(defrule group2_12 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.333333))) ) 
 
(defrule group2_13 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.333333))) ) 
 
(defrule group2_14 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.25))) ) 
 
(defrule group2_15 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.5))) ) 
 
(defrule group2_16 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_17 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.25))) ) 
 
(defrule group2_18 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.222222))) ) 
 
(defrule group2_19 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.25))) ) 
 
(defrule group2_20 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.5))) ) 
 
(defrule group2_21 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_22 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.333333))) ) 
 
(defrule group2_23 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "arista") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_24 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_25 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.166667))) ) 
 
(defrule group2_26 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "bad") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_27 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.6))) ) 
 
(defrule group2_28 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_29 
 (student 
  (1_special "elec") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.166667))) ) 
 
(defrule group2_30 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.25))) ) 
 
(defrule group2_31 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.8))) ) 
 
(defrule group2_32 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_33 
 (student 
  (1_special "kat2") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.666667))) ) 
 
(defrule group2_34 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_35 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_36 
 (student 
  (1_special "ele") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.2))) ) 
 
(defrule group2_37 
 (student 
  (1_special "geo_gard") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.2))) ) 
 
(defrule group2_38 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "bad") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_39 
 (student 
  (1_special "elec") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_40 
 (student 
  (1_special "ypb") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_41 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_42 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_43 
 (student 
  (1_special "ype") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.5))) ) 
 
(defrule group2_44 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_45 
 (student 
  (1_special "pli_net") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "bad") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_46 
 (student 
  (1_special "oikd") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_47 
 (student 
  (1_special "cnc") 
  (2_sex "m") 
  (5_grade_les "bad") 
  ) 
  => 
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  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_48 
 (student 
  (1_special "kat") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "polu_kala") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 1.0))) ) 
 
(defrule group2_49 
 (student 
  (1_special "ypn") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "bad") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule group2_50 
 (student 
  (1_special "ypo") 
  (2_sex "f") 
  (5_grade_les "metria") 
  ) 
  => 
  (assert (result2 (CF2 0.0))) ) 
 
(defrule ResultCombination 
  (result1 (CF1 ?r1)) 
  (result2 (CF2 ?r2)) 
  ?y1<-(result1 (CF1 ?r1)) 
  ?y2<-(result2 (CF2 ?r2)) 
=>(bind ?r (+ (* ?r1 0.769406) (* ?r2 0.73872) (* ?r1 ?r2 -0.508125) )     )    (printout t crlf crlf)  (printout t "Prediction 
from group 1 variables:") 
  (format t " %s%n%n%n" ?r1) 
  (printout t "Prediction from group 2 variables:") 
  (format t " %s%n%n%n" ?r2) 
  (printout t "Final Prediction:") 
  (format t " %s%n%n%n" ?r) 
  retract ?y1 
  retract ?y2 
) 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      20.9747 
       2       0.0981 
       3       1.4029 
       4       0.3394 
       5       5.6599 
       6       4.8745 
       7       3.3967 
       8       0.3941 
       9       0.7672 
      10       0.4761 
      11       0.257  
      12       0.3431 
      13       0.9221 
      14       1      
      15       0      
      16      16.0767 
      17      22.7721 
      18 57857698.0474 
      19       1      
      20       0      
      21      43.1706 
      22      80.6439 
      23       7.0925 
      24       0      
      25       0.106  
      26       3.8689 
      27      11.1043 
      28 1433199796.1291 
 
 
Time taken to build model: 0.08 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         210               84.6774 % 
Incorrectly Classified Instances        38               15.3226 % 
Kappa statistic                          0.6082 
Mean absolute error                      0.2183 
Root mean squared error                  0.3311 
Relative absolute error                 53.7777 % 
Root relative squared error             73.5553 % 
Total Number of Instances              248      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.671     0.084      0.758     0.671     0.712    yes 
  0.916     0.329      0.876     0.916     0.896    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  47  23 |   a = yes 
  15 163 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          92               76.6667 % 
Incorrectly Classified Instances        28               23.3333 % 
Kappa statistic                          0.3672 
Mean absolute error                      0.2603 
Root mean squared error                  0.3909 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.455     0.115      0.6       0.455     0.517    yes 
  0.885     0.545      0.811     0.885     0.846    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 15 18 |  a = yes 
 10 77 |  b = no 
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Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      43.1086 
       2       0.3505 
       3       5.8991 
       4       0.3105 
       5       8.1652 
       6       4.9332 
       7       2.0108 
       8       0.2036 
       9       1.3259 
      10       0.2355 
      11       0.3121 
      12       0.3761 
      13       0.4514 
      14       1      
      15       0      
      16       5.7047 
      17       4.3494 
      18 4189949051.3045 
      19       1      
      20       0      
      21      20.0031 
      22      66.7956 
      23       7.0143 
      24       0      
      25       0.1288 
      26       2.0694 
      27       8.8483 
      28 9745039046.2157 
 
 
Time taken to build model: 0.08 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         214               86.2903 % 
Incorrectly Classified Instances        34               13.7097 % 
Kappa statistic                          0.6398 
Mean absolute error                      0.2086 
Root mean squared error                  0.3234 
Relative absolute error                 51.379  % 
Root relative squared error             71.8503 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
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TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.657     0.056      0.821     0.657     0.73     yes 
  0.944     0.343      0.875     0.944     0.908    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  46  24 |   a = yes 
  10 168 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          90               75      % 
Incorrectly Classified Instances        30               25      % 
Kappa statistic                          0.3485 
Mean absolute error                      0.2719 
Root mean squared error                  0.4018 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.485     0.149      0.552     0.485     0.516    yes 
  0.851     0.515      0.813     0.851     0.831    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 16 17 |  a = yes 
 13 74 |  b = no 
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== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      29.3626 
       2       0.6946 
       3       3.4755 
       4       0.4673 
       5       9.6347 
       6       9.317  
       7       4.91   
       8       0.6115 
       9       0.8551 
      10       1.4729 
      11       0.5493 
      12       0      
      13       0.7015 
      14       1      
      15       0      
      16       7.7768 
      17       6.6973 
      18 3676577.9272 
      19       1      
      20       0      
      21      18.6096 
      22      55.7823 
      23      10.1212 
      24       0      
      25       0.2391 
      26       1.7808 
      27       6.9171 
      28 1593437479.5563 
 
 
Time taken to build model: 0.08 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         204               82.2581 % 
Incorrectly Classified Instances        44               17.7419 % 
Kappa statistic                          0.5423 
Mean absolute error                      0.2287 
Root mean squared error                  0.34   
Relative absolute error                 56.3445 % 
Root relative squared error             75.5394 % 
Total Number of Instances              248      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.614     0.096      0.717     0.614     0.662    yes 
  0.904     0.386      0.856     0.904     0.88     no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  43  27 |   a = yes 
  17 161 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          93               77.5    % 
Incorrectly Classified Instances        27               22.5    % 
Kappa statistic                          0.4706 
Mean absolute error                      0.2608 
Root mean squared error                  0.372  
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.697     0.195      0.575     0.697     0.63     yes 
  0.805     0.303      0.875     0.805     0.838    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 23 10 |  a = yes 
 17 70 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      51.171  
       2       0.2808 
       3       4.6374 
       4       0.2587 
       5       1.9967 
       6       2.9495 
       7       4.481  
       8       0.4794 
       9       0.2601 
      10       0.3617 
      11       0.2026 
      12       0.2453 
      13       1.0761 
      14       1      
      15       0      
      16       2.5452 
      17       2.3271 
      18 2.3070721201248364E18 
      19       1      
      20       0      
      21      84.1553 
      22     241.1362 
      23       0      
      24       0      
      25       0.0342 
      26       1.1577 
      27       2.482  
      28 4.542865844451959E17 
 
 
Time taken to build model: 0.14 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         205               82.6613 % 
Incorrectly Classified Instances        43               17.3387 % 
Kappa statistic                          0.5423 
Mean absolute error                      0.2266 
Root mean squared error                  0.3378 
Relative absolute error                 55.8096 % 
Root relative squared error             75.0415 % 
Total Number of Instances              248      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.586     0.079      0.745     0.586     0.656    yes 
  0.921     0.414      0.85      0.921     0.884    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  41  29 |   a = yes 
  14 164 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          94               78.3333 % 
Incorrectly Classified Instances        26               21.6667 % 
Kappa statistic                          0.3742 
Mean absolute error                      0.2625 
Root mean squared error                  0.3784 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.394     0.069      0.684     0.394     0.5      yes 
  0.931     0.606      0.802     0.931     0.862    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 13 20 |  a = yes 
  6 81 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      30.732  
       2       0      
       3       6.7028 
       4       0.9742 
       5       8.453  
       6       9.8753 
       7       5.2995 
       8       1.0387 
       9       1.8451 
      10       2.2251 
      11       1.4307 
      12       1.783  
      13       0.7341 
      14       1      
      15       0      
      16       7.4611 
      17       6.2445 
      18 6.63730056807311E10 
      19       1      
      20       0      
      21      15.0709 
      22      36.2199 
      23       4.9854 
      24       0      
      25       0.1881 
      26       1.9224 
      27       5.4485 
      28 1.4607431028412592E13 
 
 
Time taken to build model: 0.06 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         203               81.8548 % 
Incorrectly Classified Instances        45               18.1452 % 
Kappa statistic                          0.5165 
Mean absolute error                      0.2485 
Root mean squared error                  0.3531 
Relative absolute error                 61.2259 % 
Root relative squared error             78.438  % 
Total Number of Instances              248      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.557     0.079      0.736     0.557     0.634    yes 
  0.921     0.443      0.841     0.921     0.879    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  39  31 |   a = yes 
  14 164 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         104               86.6667 % 
Incorrectly Classified Instances        16               13.3333 % 
Kappa statistic                          0.6526 
Mean absolute error                      0.2405 
Root mean squared error                  0.345  
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.697     0.069      0.793     0.697     0.742    yes 
  0.931     0.303      0.89      0.931     0.91     no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 23 10 |  a = yes 
  6 81 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1       9.667  
       2       0.0958 
       3       2.0276 
       4       0.4398 
       5       8.3098 
       6       6.0601 
       7       2.0468 
       8       0.463  
       9       0.9473 
      10       0.3425 
      11       0.2988 
      12       0.5477 
      13       1.0354 
      14       2.3894 
      15       1.5963 
      16       5.3459 
 
 
Time taken to build model: 0.17 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         204               82.2581 % 
Incorrectly Classified Instances        44               17.7419 % 
Kappa statistic                          0.5464 
Mean absolute error                      0.2392 
Root mean squared error                  0.3471 
Relative absolute error                 58.9232 % 
Root relative squared error             77.1208 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.629     0.101      0.71      0.629     0.667    yes 
  0.899     0.371      0.86      0.899     0.879    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  44  26 |   a = yes 
  18 160 |   b = no 
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=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          92               76.6667 % 
Incorrectly Classified Instances        28               23.3333 % 
Kappa statistic                          0.3798 
Mean absolute error                      0.2686 
Root mean squared error                  0.3913 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.485     0.126      0.593     0.485     0.533    yes 
  0.874     0.515      0.817     0.874     0.844    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 16 17 |  a = yes 
 11 76 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      26.6505 
       2       0.3807 
       3       4.3989 
       4       0.4151 
       5      10.5101 
       6       5.2343 
       7       1.2282 
       8       0.2526 
       9       1.0023 
      10       0.2188 
      11       0.3621 
      12       0.6047 
      13       0.5635 
      14       1.3799 
      15       2.5876 
      16       5.9338 
 
 
Time taken to build model: 0.06 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         210               84.6774 % 
Incorrectly Classified Instances        38               15.3226 % 
Kappa statistic                          0.6082 
Mean absolute error                      0.2214 
Root mean squared error                  0.3327 
Relative absolute error                 54.5486 % 
Root relative squared error             73.9164 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.671     0.084      0.758     0.671     0.712    yes 
  0.916     0.329      0.876     0.916     0.896    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  47  23 |   a = yes 
  15 163 |   b = no 
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=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          89               74.1667 % 
Incorrectly Classified Instances        31               25.8333 % 
Kappa statistic                          0.3333 
Mean absolute error                      0.2839 
Root mean squared error                  0.4091 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.485     0.161      0.533     0.485     0.508    yes 
  0.839     0.515      0.811     0.839     0.825    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 16 17 |  a = yes 
 14 73 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      38.1763 
       2       1.0013 
       3       5.4247 
       4       0.7448 
       5      16.5459 
       6      13.0837 
       7       4.9156 
       8       0.9858 
       9       1.2737 
      10       1.1719 
      11       0.8596 
      12       0      
      13       0.7533 
      14       1.295  
      15       2.8827 
      16       4.6629 
 
 
Time taken to build model: 0.03 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         208               83.871  % 
Incorrectly Classified Instances        40               16.129  % 
Kappa statistic                          0.5913 
Mean absolute error                      0.2358 
Root mean squared error                  0.3444 
Relative absolute error                 58.0957 % 
Root relative squared error             76.5101 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.671     0.096      0.734     0.671     0.701    yes 
  0.904     0.329      0.875     0.904     0.89     no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  47  23 |   a = yes 
  17 161 |   b = no 
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=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          91               75.8333 % 
Incorrectly Classified Instances        29               24.1667 % 
Kappa statistic                          0.4212 
Mean absolute error                      0.2764 
Root mean squared error                  0.3847 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.636     0.195      0.553     0.636     0.592    yes 
  0.805     0.364      0.854     0.805     0.828    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 21 12 |  a = yes 
 17 70 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      15.2319 
       2       0.277  
       3       4.138  
       4       0.2999 
       5       3.0814 
       6       3.6702 
       7       2.5912 
       8       0.6313 
       9       0.327  
      10       0.4425 
      11       0.2271 
      12       0.4014 
      13       1.35   
      14       1.3987 
      15       2.6422 
      16       4.4782 
 
 
Time taken to build model: 0.03 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         201               81.0484 % 
Incorrectly Classified Instances        47               18.9516 % 
Kappa statistic                          0.4805 
Mean absolute error                      0.2486 
Root mean squared error                  0.3534 
Relative absolute error                 61.237  % 
Root relative squared error             78.5158 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.5       0.067      0.745     0.5       0.598    yes 
  0.933     0.5        0.826     0.933     0.876    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  35  35 |   a = yes 
  12 166 |   b = no 
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=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          91               75.8333 % 
Incorrectly Classified Instances        29               24.1667 % 
Kappa statistic                          0.2944 
Mean absolute error                      0.272  
Root mean squared error                  0.3825 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.333     0.08       0.611     0.333     0.431    yes 
  0.92      0.667      0.784     0.92      0.847    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 11 22 |  a = yes 
  7 80 |  b = no 
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== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 
 
Odds Ratios... 
Variable         O.R. 
       1      20.8191 
       2       0      
       3       7.1182 
       4       0.9986 
       5       9.1408 
       6       8.8373 
       7       2.317  
       8       1.0394 
       9       1.758  
      10       1.2002 
      11       1.2632 
      12       1.5744 
      13       0.8458 
      14       1.5273 
      15       2.0047 
      16       4.2799 
 
 
Time taken to build model: 0.03 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         199               80.2419 % 
Incorrectly Classified Instances        49               19.7581 % 
Kappa statistic                          0.4785 
Mean absolute error                      0.2634 
Root mean squared error                  0.3645 
Relative absolute error                 64.893  % 
Root relative squared error             80.9836 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.543     0.096      0.691     0.543     0.608    yes 
  0.904     0.457      0.834     0.904     0.868    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  38  32 |   a = yes 
  17 161 |   b = no 
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=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          96               80      % 
Incorrectly Classified Instances        24               20      % 
Kappa statistic                          0.4576 
Mean absolute error                      0.2497 
Root mean squared error                  0.3543 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.515     0.092      0.68      0.515     0.586    yes 
  0.908     0.485      0.832     0.908     0.868    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 17 16 |  a = yes 
  8 79 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.2 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    2.717163343769334 
    Node 2    -2.389731377589071 
    Node 3    -1.43090615346731 
    Node 4    -2.724587872123602 
    Node 5    3.23978418959936 
    Node 6    0.13745117698915854 
    Node 7    -1.7227620648754727 
    Node 8    -0.9267256934366331 
    Node 9    -1.9120480479638546 
    Node 10    -1.131429079706616 
    Node 11    -1.8048845961112934 
    Node 12    0.9073790101288655 
    Node 13    -4.339090161774442 
    Node 14    -0.9346567341744516 
    Node 15    -3.6132586594199414 
    Node 16    -2.44729041367786 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -2.715682105895322 
    Node 2    2.390370907559395 
    Node 3    1.4262330929316671 
    Node 4    2.712013862735338 
    Node 5    -3.2436882673679044 
    Node 6    -0.13329030505830047 
    Node 7    1.724677450854034 
    Node 8    0.9403381776929665 
    Node 9    1.9089869868613993 
    Node 10    1.134098615760603 
    Node 11    1.8354340974473258 
    Node 12    -0.9078160197620664 
    Node 13    4.345911164590521 
    Node 14    0.8794601099264899 
    Node 15    3.611906349682784 
    Node 16    2.446893269330818 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.39746595185716094 
    Attrib special=cnc    -0.7967422039752093 
    Attrib special=ele    0.972149976712154 
    Attrib special=elec    0.576239298089678 
    Attrib special=geo_gard    -0.6426362082671278 
    Attrib special=kat    -0.2708636786322092 
    Attrib special=kat2    -0.49104019771256746 
    Attrib special=oikd    0.32127509682628835 
    Attrib special=pli_net    0.7818902860952988 
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    Attrib special=ypb    1.569702584655003 
    Attrib special=ype    2.6918441564857845 
    Attrib special=ypn    -0.882477056814276 
    Attrib special=ypo    0.25842809271662626 
    Attrib sex    -1.631955415767165 
    Attrib grade_A=bad    -0.03661533732355975 
    Attrib grade_A=metria    1.183780228687218 
    Attrib grade_A=kala    1.2155317012954983 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.7433418641512821 
    Attrib grade_A=arista    0.037075694539045474 
    Attrib grade_B=bad    -0.04334231322941739 
    Attrib grade_B=metria    1.5011135180410509 
    Attrib grade_B=kala    0.36819502788448305 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.229436572866447 
    Attrib grade_B=arista    -0.8841778816162317 
    Attrib grade_les=bad    1.294306449061144 
    Attrib grade_les=metria    1.5192738623008077 
    Attrib grade_les=kala    -1.6293695728744446 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.3822554580082481 
    Attrib grade_les=arista    -0.3540601094094978 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.03486718333978136 
    Attrib special=cnc    -0.6625770405993621 
    Attrib special=ele    -0.2588335006871727 
    Attrib special=elec    -0.08810212503296057 
    Attrib special=geo_gard    -0.46902192992397984 
    Attrib special=kat    -1.2434207378871647 
    Attrib special=kat2    -0.22976227725367415 
    Attrib special=oikd    2.5185283164462886 
    Attrib special=pli_net    -1.8263643769549247 
    Attrib special=ypb    -0.9414065907791227 
    Attrib special=ype    -0.307406529651281 
    Attrib special=ypn    3.1137269380930315 
    Attrib special=ypo    0.9190344461584246 
    Attrib sex    -1.2488538043368274 
    Attrib grade_A=bad    0.04396666903023187 
    Attrib grade_A=metria    0.973079398759105 
    Attrib grade_A=kala    -0.4310156806271508 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.2599692154954826 
    Attrib grade_A=arista    -0.2184995330004479 
    Attrib grade_B=bad    0.00874478293950727 
    Attrib grade_B=metria    1.0613491525228924 
    Attrib grade_B=kala    -2.588408276115108 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.2665389596812495 
    Attrib grade_B=arista    0.4237281314448916 
    Attrib grade_les=bad    0.5007497838016154 
    Attrib grade_les=metria    1.808344208937157 
    Attrib grade_les=kala    0.05923942390007751 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.4723410164921649 
    Attrib grade_les=arista    -0.7741508388221152 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.4061893207049181 
    Attrib special=cnc    -0.224814390454819 
    Attrib special=ele    0.32176005643115374 
    Attrib special=elec    0.30969091466247495 
    Attrib special=geo_gard    0.5570389905064907 
    Attrib special=kat    0.09678240722376596 
    Attrib special=kat2    -0.14546265938986513 
    Attrib special=oikd    1.8442240058775994 
    Attrib special=pli_net    0.8626041835927818 
    Attrib special=ypb    0.06151350459324681 



139

    Attrib special=ype    -0.9977735759390133 
    Attrib special=ypn    0.19481646665883356 
    Attrib special=ypo    0.5673071422067508 
    Attrib sex    -0.16892772755957383 
    Attrib grade_A=bad    -0.019378361806208347 
    Attrib grade_A=metria    0.7350564801717527 
    Attrib grade_A=kala    -0.5189068778670817 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.3545343613402844 
    Attrib grade_A=arista    0.1408098094552141 
    Attrib grade_B=bad    0.034166587483641694 
    Attrib grade_B=metria    0.7745882313086435 
    Attrib grade_B=kala    0.455590196423686 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.6635085294441334 
    Attrib grade_B=arista    1.127837261846147 
    Attrib grade_les=bad    0.6450815488425268 
    Attrib grade_les=metria    0.6668585517393185 
    Attrib grade_les=kala    -0.4907635091427908 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.0181695855399218 
    Attrib grade_les=arista    -0.790366028296161 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3203499177518295 
    Attrib special=cnc    3.104236581950449 
    Attrib special=ele    -2.6020013329479244 
    Attrib special=elec    0.7226113333939869 
    Attrib special=geo_gard    -1.437624429692726 
    Attrib special=kat    -0.9511314831448705 
    Attrib special=kat2    0.22506444557870106 
    Attrib special=oikd    4.931428559011889 
    Attrib special=pli_net    -0.4860530842818846 
    Attrib special=ypb    1.5450864503688893 
    Attrib special=ype    0.04084725779166624 
    Attrib special=ypn    -1.431127576457291 
    Attrib special=ypo    -0.6841398633699824 
    Attrib sex    2.4636024009444775 
    Attrib grade_A=bad    0.031830331580935164 
    Attrib grade_A=metria    -0.6304928132247516 
    Attrib grade_A=kala    -1.1213659863254337 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.4990298805385642 
    Attrib grade_A=arista    0.8830216468368352 
    Attrib grade_B=bad    -0.04354140096663305 
    Attrib grade_B=metria    -1.1632711548693888 
    Attrib grade_B=kala    -1.774503457565422 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.08030433982531751 
    Attrib grade_B=arista    3.413695629023413 
    Attrib grade_les=bad    -0.8876808301457484 
    Attrib grade_les=metria    -1.136861996960889 
    Attrib grade_les=kala    0.48183293754156953 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.7259974582677877 
    Attrib grade_les=arista    1.8073433243105064 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.21991940428123252 
    Attrib special=cnc    -1.3061435260891432 
    Attrib special=ele    1.5592514905283394 
    Attrib special=elec    -0.7107225719018222 
    Attrib special=geo_gard    -0.40493836960175283 
    Attrib special=kat    -0.6789267117008283 
    Attrib special=kat2    -0.9747013382494889 
    Attrib special=oikd    0.13452134827786205 
    Attrib special=pli_net    0.6793128028711752 
    Attrib special=ypb    0.5358301222797177 
    Attrib special=ype    2.515650287963778 
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    Attrib special=ypn    -0.04832639321711044 
    Attrib special=ypo    1.260639824726527 
    Attrib sex    1.6088467456344655 
    Attrib grade_A=bad    -2.6152131398301387E-4 
    Attrib grade_A=metria    1.077114531547237 
    Attrib grade_A=kala    -0.6063667562804294 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.1809935579609183 
    Attrib grade_A=arista    -0.07541046818360586 
    Attrib grade_B=bad    0.027440183495305692 
    Attrib grade_B=metria    1.3632677724592444 
    Attrib grade_B=kala    0.6938782358395144 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.31919969903662104 
    Attrib grade_B=arista    -1.280750324562783 
    Attrib grade_les=bad    1.0945123292185384 
    Attrib grade_les=metria    1.7918472239278658 
    Attrib grade_les=kala    -0.2336720005547373 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.0981029819456454 
    Attrib grade_les=arista    -0.7774428716815782 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.17876184750819007 
    Attrib special=cnc    -0.37468035841453334 
    Attrib special=ele    1.3931153454640905 
    Attrib special=elec    -0.8636098075515429 
    Attrib special=geo_gard    0.26251274201004304 
    Attrib special=kat    -3.1186720386454847 
    Attrib special=kat2    -2.7928755132314333 
    Attrib special=oikd    -0.9828616448956279 
    Attrib special=pli_net    2.4739909873449526 
    Attrib special=ypb    -0.5276928416017502 
    Attrib special=ype    0.350442912778637 
    Attrib special=ypn    1.7789314699464827 
    Attrib special=ypo    4.467244631272545 
    Attrib sex    -1.9262173022706217 
    Attrib grade_A=bad    -0.033073622989327735 
    Attrib grade_A=metria    1.3475124768041375 
    Attrib grade_A=kala    1.4109042139829877 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.0066126150807166 
    Attrib grade_A=arista    -0.3380737989077833 
    Attrib grade_B=bad    0.02873514478557615 
    Attrib grade_B=metria    1.838374505550066 
    Attrib grade_B=kala    1.9889504425968423 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.155304856943513 
    Attrib grade_B=arista    -1.3297225866793787 
    Attrib grade_les=bad    1.4203048244946945 
    Attrib grade_les=metria    1.1084228416106008 
    Attrib grade_les=kala    -0.9684770158402971 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.02607598009970215 
    Attrib grade_les=arista    -0.992058335524318 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.37993291404869656 
    Attrib special=cnc    -0.3778919656018515 
    Attrib special=ele    0.7540518264755319 
    Attrib special=elec    0.31145769373425847 
    Attrib special=geo_gard    0.11113008919675675 
    Attrib special=kat    -0.3283078973018591 
    Attrib special=kat2    -0.25552202434628357 
    Attrib special=oikd    0.4070145674504055 
    Attrib special=pli_net    0.526140725715008 
    Attrib special=ypb    -0.14399774369120688 
    Attrib special=ype    2.1912585339940125 
    Attrib special=ypn    0.1708805263004162 
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    Attrib special=ypo    0.22443214115651636 
    Attrib sex    -1.0929465932003395 
    Attrib grade_A=bad    0.03164917913468719 
    Attrib grade_A=metria    1.0527160911008906 
    Attrib grade_A=kala    0.3643909352065031 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.7526656283272553 
    Attrib grade_A=arista    0.06790242634666707 
    Attrib grade_B=bad    0.018593051647210423 
    Attrib grade_B=metria    1.2656328087078463 
    Attrib grade_B=kala    -0.45324144939707006 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.5811913894699448 
    Attrib grade_B=arista    -0.5830688262449328 
    Attrib grade_les=bad    0.8744540264157082 
    Attrib grade_les=metria    1.4119926010046613 
    Attrib grade_les=kala    -0.5826438533340044 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.1947302098526273 
    Attrib grade_les=arista    -0.44669450214093287 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.28512532354627595 
    Attrib special=cnc    -0.44009032437863194 
    Attrib special=ele    0.26569316244163177 
    Attrib special=elec    0.3302050993320688 
    Attrib special=geo_gard    0.2619146900621664 
    Attrib special=kat    -0.6787792401549877 
    Attrib special=kat2    -0.3053708912869037 
    Attrib special=oikd    -0.16290312928912684 
    Attrib special=pli_net    2.9310913005992183 
    Attrib special=ypb    -0.24814316230162958 
    Attrib special=ype    2.2247861162627705 
    Attrib special=ypn    -1.1685600965488026 
    Attrib special=ypo    0.47445774555846476 
    Attrib sex    -2.0277538593352484 
    Attrib grade_A=bad    -0.03295346444768951 
    Attrib grade_A=metria    0.8631232272141166 
    Attrib grade_A=kala    -0.8958662780815759 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.7347801417656036 
    Attrib grade_A=arista    -0.09165696398107157 
    Attrib grade_B=bad    -0.044819185601476456 
    Attrib grade_B=metria    0.8877450148603023 
    Attrib grade_B=kala    0.4709166567263556 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.9254302866671176 
    Attrib grade_B=arista    1.221898789917001 
    Attrib grade_les=bad    0.6893753607295395 
    Attrib grade_les=metria    1.3858421428202619 
    Attrib grade_les=kala    -2.3984688834334635 
    Attrib grade_les=polu_kala    2.159256752826435 
    Attrib grade_les=arista    -0.910529185607975 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3286261669145604 
    Attrib special=cnc    -0.2701423507647679 
    Attrib special=ele    -0.6351581051125531 
    Attrib special=elec    0.2848897005380193 
    Attrib special=geo_gard    1.774316419336321 
    Attrib special=kat    -0.9636593169987338 
    Attrib special=kat2    -0.09205571012308297 
    Attrib special=oikd    -0.5687286106822242 
    Attrib special=pli_net    0.9933220223850439 
    Attrib special=ypb    -1.084105215733948 
    Attrib special=ype    0.4066452255870222 
    Attrib special=ypn    1.5614682802426274 
    Attrib special=ypo    1.621723880185921 
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    Attrib sex    -1.6290066240509762 
    Attrib grade_A=bad    -0.012508003352619777 
    Attrib grade_A=metria    0.6792048335910642 
    Attrib grade_A=kala    -1.9165728067933816 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.772558359201009 
    Attrib grade_A=arista    0.060066664019883434 
    Attrib grade_B=bad    0.032971038076208284 
    Attrib grade_B=metria    0.7155471093906857 
    Attrib grade_B=kala    -0.21708330092801445 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.6319559643339113 
    Attrib grade_B=arista    0.6859339556357104 
    Attrib grade_les=bad    0.6006919613258377 
    Attrib grade_les=metria    0.6590131919501309 
    Attrib grade_les=kala    -0.5121992876611878 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.1770284282886485 
    Attrib grade_les=arista    -0.9716506438673531 
Sigmoid Node 11 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2892161346903941 
    Attrib special=cnc    -0.21476323416009618 
    Attrib special=ele    0.2678358170318235 
    Attrib special=elec    0.32618012403548347 
    Attrib special=geo_gard    0.4172043589512881 
    Attrib special=kat    0.21236658577186235 
    Attrib special=kat2    -0.018142192294215424 
    Attrib special=oikd    1.5554708795571992 
    Attrib special=pli_net    0.4315728119038634 
    Attrib special=ypb    -0.00789592881388696 
    Attrib special=ype    -0.706763710038018 
    Attrib special=ypn    0.17651755887122975 
    Attrib special=ypo    0.4913502037140087 
    Attrib sex    0.06504708903295109 
    Attrib grade_A=bad    0.04745544012290427 
    Attrib grade_A=metria    0.5240204935178866 
    Attrib grade_A=kala    -0.44233785723996916 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.40237715294202236 
    Attrib grade_A=arista    0.137361966484644 
    Attrib grade_B=bad    -0.01632549501038697 
    Attrib grade_B=metria    0.623441090920348 
    Attrib grade_B=kala    0.19287093775339073 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.2689652571376635 
    Attrib grade_B=arista    1.0730665892812241 
    Attrib grade_les=bad    0.4257604427660572 
    Attrib grade_les=metria    0.4885547116656439 
    Attrib grade_les=kala    -0.19853912812719104 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.6137599746048189 
    Attrib grade_les=arista    -0.5096205660708735 
Sigmoid Node 12 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.060361497463422356 
    Attrib special=cnc    1.0715532412064124 
    Attrib special=ele    -0.32960527882657614 
    Attrib special=elec    0.33101940187283774 
    Attrib special=geo_gard    -0.5794236575635829 
    Attrib special=kat    -1.8138977253110082 
    Attrib special=kat2    1.2349427075992738 
    Attrib special=oikd    -0.2869692658757654 
    Attrib special=pli_net    1.703931646648006 
    Attrib special=ypb    -0.7219032522925493 
    Attrib special=ype    -0.10369721817147796 
    Attrib special=ypn    -1.0607139462106843 
    Attrib special=ypo    1.4151992890927778 
    Attrib sex    0.9992734910164697 
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    Attrib grade_A=bad    -0.009342342570663645 
    Attrib grade_A=metria    -0.20856762725046474 
    Attrib grade_A=kala    1.4013482806070243 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.238028422680044 
    Attrib grade_A=arista    0.22243554726685574 
    Attrib grade_B=bad    0.03765577890544096 
    Attrib grade_B=metria    -0.19673050903156128 
    Attrib grade_B=kala    -0.3118475142926096 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.017416008502183968 
    Attrib grade_B=arista    0.6140850811595466 
    Attrib grade_les=bad    -0.398468096103983 
    Attrib grade_les=metria    0.1504068793539277 
    Attrib grade_les=kala    -0.07723412338690626 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.4641173923307944 
    Attrib grade_les=arista    1.0038546795528833 
Sigmoid Node 13 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.19593559921052892 
    Attrib special=cnc    -1.8690443394442116 
    Attrib special=ele    1.2265452651033366 
    Attrib special=elec    0.8661031753358407 
    Attrib special=geo_gard    0.3761461022256952 
    Attrib special=kat    -1.8400128755887388 
    Attrib special=kat2    0.6831664010299154 
    Attrib special=oikd    1.6951252129538812 
    Attrib special=pli_net    -2.576467921515354 
    Attrib special=ypb    -0.09056644083336558 
    Attrib special=ype    -0.10339431979028707 
    Attrib special=ypn    2.741472048920462 
    Attrib special=ypo    0.2673786566991967 
    Attrib sex    0.27899519461208705 
    Attrib grade_A=bad    0.025828190926983435 
    Attrib grade_A=metria    1.9010799936612397 
    Attrib grade_A=kala    -0.8666073981762268 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.5729303716973 
    Attrib grade_A=arista    -0.16258842090940662 
    Attrib grade_B=bad    0.03375064130563976 
    Attrib grade_B=metria    1.3462545296130728 
    Attrib grade_B=kala    -2.02882615731243 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.1787334503360478 
    Attrib grade_B=arista    -0.09227843000883636 
    Attrib grade_les=bad    0.6775977713301001 
    Attrib grade_les=metria    3.2412039252763547 
    Attrib grade_les=kala    1.41538514823311 
    Attrib grade_les=polu_kala    -4.532379403482819 
    Attrib grade_les=arista    -0.39696138442072576 
Sigmoid Node 14 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.31883572115994596 
    Attrib special=cnc    -0.4115052074368953 
    Attrib special=ele    0.6851562561085344 
    Attrib special=elec    0.3220417897217977 
    Attrib special=geo_gard    0.7469445543420665 
    Attrib special=kat    0.08483545951401794 
    Attrib special=kat2    -0.4297179770641111 
    Attrib special=oikd    0.3403078258781176 
    Attrib special=pli_net    1.2111293982626767 
    Attrib special=ypb    0.2930923690998712 
    Attrib special=ype    0.004365320171106205 
    Attrib special=ypn    0.07560135015237096 
    Attrib special=ypo    0.3548122600829641 
    Attrib sex    -0.2568665574671343 
    Attrib grade_A=bad    -0.03510761352354953 
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    Attrib grade_A=metria    0.8847626226220495 
    Attrib grade_A=kala    -0.6214076162650202 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.24830494700969555 
    Attrib grade_A=arista    0.02091537772440542 
    Attrib grade_B=bad    -0.01175208791269812 
    Attrib grade_B=metria    0.7786346675477179 
    Attrib grade_B=kala    1.2058258583525747 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.3170655587643012 
    Attrib grade_B=arista    -0.07400022777809868 
    Attrib grade_les=bad    0.9249965779913416 
    Attrib grade_les=metria    0.6687614629570837 
    Attrib grade_les=kala    -0.8932626273380727 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.7376429554669254 
    Attrib grade_les=arista    -0.4831698483821979 
Sigmoid Node 15 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.12692302574665876 
    Attrib special=cnc    -3.508070914126606 
    Attrib special=ele    3.1753693628683326 
    Attrib special=elec    -0.10075738176572455 
    Attrib special=geo_gard    -0.3239418917241089 
    Attrib special=kat    -1.1106985408736014 
    Attrib special=kat2    -1.1453415900531336 
    Attrib special=oikd    -2.8774766265475624 
    Attrib special=pli_net    -1.242025505480418 
    Attrib special=ypb    1.9181948617237483 
    Attrib special=ype    3.09220599454945 
    Attrib special=ypn    1.6238500085967413 
    Attrib special=ypo    -0.3105552537848688 
    Attrib sex    4.538015895458514 
    Attrib grade_A=bad    0.013527754945994647 
    Attrib grade_A=metria    1.1003934202279666 
    Attrib grade_A=kala    1.434955561791383 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.232295189145627 
    Attrib grade_A=arista    -0.42463115661154066 
    Attrib grade_B=bad    -0.015383983819698376 
    Attrib grade_B=metria    1.1700162458221681 
    Attrib grade_B=kala    -0.9048771412099516 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.3393479176353772 
    Attrib grade_B=arista    -0.7309168341397432 
    Attrib grade_les=bad    1.2562302704071913 
    Attrib grade_les=metria    2.971104599937595 
    Attrib grade_les=kala    -0.7426508159921316 
    Attrib grade_les=polu_kala    -3.0674798806735413 
    Attrib grade_les=arista    -0.7595087462928518 
Sigmoid Node 16 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.35000868849932615 
    Attrib special=cnc    -0.3030528024979683 
    Attrib special=ele    1.093098899296234 
    Attrib special=elec    -1.1296573702745767 
    Attrib special=geo_gard    2.9115280127726804 
    Attrib special=kat    0.4114983555311253 
    Attrib special=kat2    -1.2268307426008844 
    Attrib special=oikd    -1.8065145404883778 
    Attrib special=pli_net    2.4971945555088193 
    Attrib special=ypb    2.5675352388332673 
    Attrib special=ype    -2.36704968807584 
    Attrib special=ypn    0.7469149694506859 
    Attrib special=ypo    -0.25161563459908104 
    Attrib sex    1.0599542374499102 
    Attrib grade_A=bad    0.03991458805227409 
    Attrib grade_A=metria    1.3031634245826786 
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    Attrib grade_A=kala    -1.3483266895303299 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.6657737225140576 
    Attrib grade_A=arista    0.029612609233041678 
    Attrib grade_B=bad    0.021694662921011895 
    Attrib grade_B=metria    1.1659364663631353 
    Attrib grade_B=kala    2.461203759564859 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.3427995790064444 
    Attrib grade_B=arista    -0.6438462223886797 
    Attrib grade_les=bad    1.912503219482521 
    Attrib grade_les=metria    -0.9551002598825086 
    Attrib grade_les=kala    1.0172129400718675 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.17788466924072568 
    Attrib grade_les=arista    -0.8699701581710446 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 908.09 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         221               89.1129 % 
Incorrectly Classified Instances        27               10.8871 % 
Kappa statistic                          0.7301 
Mean absolute error                      0.1467 
Root mean squared error                  0.2607 
Relative absolute error                 36.1359 % 
Root relative squared error             57.9099 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.8       0.073      0.812     0.8       0.806    yes 
  0.927     0.2        0.922     0.927     0.924    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  56  14 |   a = yes 
  13 165 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          93               77.5    % 
Incorrectly Classified Instances        27               22.5    % 
Kappa statistic                          0.4512 
Mean absolute error                      0.2552 
Root mean squared error                  0.3994 
Total Number of Instances              120      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.636     0.172      0.583     0.636     0.609    yes 
  0.828     0.364      0.857     0.828     0.842    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 21 12 |  a = yes 
 15 72 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.2 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.8810005753339152 
    Node 2    -3.229352667518936 
    Node 3    -2.953409740361594 
    Node 4    -1.803449988151918 
    Node 5    5.410084863761735 
    Node 6    -1.2405390899267235 
    Node 7    -3.660943757157339 
    Node 8    -3.00122033434877 
    Node 9    -0.9081621335676421 
    Node 10    -1.2235975292346584 
    Node 11    -0.960338128626819 
    Node 12    2.7135949269539097 
    Node 13    -0.24114434161410525 
    Node 14    -1.3532425822107892 
    Node 15    -1.2738834573599551 
    Node 16    -2.3982012658169123 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.8825886312255188 
    Node 2    3.2295941975401714 
    Node 3    2.9307241349101534 
    Node 4    1.8229018997837128 
    Node 5    -5.410497390435096 
    Node 6    1.2420878716389092 
    Node 7    3.661915366476167 
    Node 8    3.0219671201438527 
    Node 9    0.9104509618500117 
    Node 10    1.236718157649747 
    Node 11    1.0165462669832888 
    Node 12    -2.713389432951398 
    Node 13    0.24082647986869146 
    Node 14    1.2711691361228337 
    Node 15    1.274318818076342 
    Node 16    2.3989763151537 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.09212813314911086 
    Attrib special=cnc    0.03499823670241957 
    Attrib special=ele    0.36172184751081393 
    Attrib special=elec    -2.804166160375249 
    Attrib special=geo_gard    0.2938526638500036 
    Attrib special=kat    -2.0655923456699576 
    Attrib special=kat2    -1.3671407672894949 
    Attrib special=oikd    0.20730839380197832 
    Attrib special=pli_net    -0.03169177067220948 
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    Attrib special=ypb    3.0288123475718716 
    Attrib special=ype    1.2103906807400335 
    Attrib special=ypn    -0.8636675033969645 
    Attrib special=ypo    3.029566336325769 
    Attrib sex    2.283082087605487 
    Attrib grade_A=bad    -0.03661533732355975 
    Attrib grade_A=metria    0.9640222021099348 
    Attrib grade_A=kala    1.7590401328951681 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.0745745040329324 
    Attrib grade_A=arista    -0.5661177080178736 
    Attrib grade_B=bad    -0.04334231322941739 
    Attrib grade_B=metria    0.9912717169850828 
    Attrib grade_B=kala    0.16743649266860194 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.27619762434080786 
    Attrib grade_B=arista    -0.7374921312861763 
    Attrib grade_les=bad    0.9394379305642592 
    Attrib grade_les=metria    -0.44946226453648136 
    Attrib grade_les=kala    1.2522089289861662 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.7878296984975665 
    Attrib grade_les=arista    -0.6579622655544164 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3352886718922384 
    Attrib special=cnc    -0.09048180647747538 
    Attrib special=ele    0.6955239819239505 
    Attrib special=elec    -0.6341933296116752 
    Attrib special=geo_gard    0.826296903155049 
    Attrib special=kat    0.8090429904216241 
    Attrib special=kat2    -0.5131268564063416 
    Attrib special=oikd    -2.479168245212141 
    Attrib special=pli_net    1.1500574282586373 
    Attrib special=ypb    -0.5149114257537307 
    Attrib special=ype    1.518957817053052 
    Attrib special=ypn    1.326224062590643 
    Attrib special=ypo    1.4343879575111367 
    Attrib sex    -1.645755060428914 
    Attrib grade_A=bad    0.04396666903023187 
    Attrib grade_A=metria    1.194544823445469 
    Attrib grade_A=kala    -1.5302969999177594 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.9897525829132386 
    Attrib grade_A=arista    0.010437540299939308 
    Attrib grade_B=bad    0.00874478293950727 
    Attrib grade_B=metria    1.1312375239471146 
    Attrib grade_B=kala    -0.9338466318796473 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.0701248162482135 
    Attrib grade_B=arista    -0.5034647636768388 
    Attrib grade_les=bad    0.7755040615325213 
    Attrib grade_les=metria    2.2986285287395227 
    Attrib grade_les=kala    1.4182184852782138 
    Attrib grade_les=polu_kala    -2.9963579281271904 
    Attrib grade_les=arista    -0.4728871204410781 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3312736792309042 
    Attrib special=cnc    -0.22149156345946275 
    Attrib special=ele    0.23706766613827296 
    Attrib special=elec    -0.11756668844514426 
    Attrib special=geo_gard    0.49798220716991876 
    Attrib special=kat    -0.46699743488768725 
    Attrib special=kat2    0.06590269856048189 
    Attrib special=oikd    1.9295010269120003 
    Attrib special=pli_net    0.6253704972117665 
    Attrib special=ypb    0.359150289470569 
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    Attrib special=ype    -0.2780959051981848 
    Attrib special=ypn    -0.14104942042899646 
    Attrib special=ypo    0.208757258185763 
    Attrib sex    -0.027896564838847025 
    Attrib grade_A=bad    -0.019378361806208347 
    Attrib grade_A=metria    0.628013961850865 
    Attrib grade_A=kala    -0.057327498606315815 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.05488759955522196 
    Attrib grade_A=arista    -0.06391157264761697 
    Attrib grade_B=bad    0.034166587483641694 
    Attrib grade_B=metria    0.829578956144289 
    Attrib grade_B=kala    -0.253320129484256 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.351255503243079 
    Attrib grade_B=arista    1.319672553769417 
    Attrib grade_les=bad    0.6771482477085523 
    Attrib grade_les=metria    0.8974340317027382 
    Attrib grade_les=kala    -0.4816279287009058 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.15241395027454216 
    Attrib grade_les=arista    -0.4211350767241062 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1130710372303334 
    Attrib special=cnc    2.321191383926355 
    Attrib special=ele    -2.5770348596810453 
    Attrib special=elec    -0.3839990395056054 
    Attrib special=geo_gard    -0.6537522041677972 
    Attrib special=kat    1.0340642639767148 
    Attrib special=kat2    2.0928221628220567 
    Attrib special=oikd    -0.6473290533921884 
    Attrib special=pli_net    0.4022533612740301 
    Attrib special=ypb    0.141240574202303 
    Attrib special=ype    2.1962988621696136 
    Attrib special=ypn    -2.8547585149820485 
    Attrib special=ypo    -0.1665888836566062 
    Attrib sex    2.816041332922865 
    Attrib grade_A=bad    0.031830331580935164 
    Attrib grade_A=metria    -0.8167037827529644 
    Attrib grade_A=kala    0.3294834525028263 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.5275833747069124 
    Attrib grade_A=arista    1.2304386717392282 
    Attrib grade_B=bad    -0.04354140096663305 
    Attrib grade_B=metria    -1.9873931117638997 
    Attrib grade_B=kala    1.486320382138155 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.9723474263104679 
    Attrib grade_B=arista    2.615087751307088 
    Attrib grade_les=bad    -0.9100333768233697 
    Attrib grade_les=metria    -2.541731831242831 
    Attrib grade_les=kala    2.964660660333192 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.5226106227499918 
    Attrib grade_les=arista    2.3785094219316822 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.14046798069460256 
    Attrib special=cnc    -1.7179827696754006 
    Attrib special=ele    -1.1018695513546102 
    Attrib special=elec    0.4073709356400985 
    Attrib special=geo_gard    0.39865508823328066 
    Attrib special=kat    -0.9607184242827005 
    Attrib special=kat2    -1.614182061758961 
    Attrib special=oikd    -1.7712159535637804 
    Attrib special=pli_net    1.429661213146635 
    Attrib special=ypb    1.2451875199504738 
    Attrib special=ype    2.1360180802807944 
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    Attrib special=ypn    0.5015360261729929 
    Attrib special=ypo    0.005113013340172369 
    Attrib sex    0.8059097573181752 
    Attrib grade_A=bad    -2.6152131398301387E-4 
    Attrib grade_A=metria    0.970097750243473 
    Attrib grade_A=kala    -0.23557268345089763 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.1823538629023019 
    Attrib grade_A=arista    -0.6966151087978285 
    Attrib grade_B=bad    0.027440183495305692 
    Attrib grade_B=metria    0.9435569632042728 
    Attrib grade_B=kala    -0.9249885238866343 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.538562414096384 
    Attrib grade_B=arista    -1.8207096386663058 
    Attrib grade_les=bad    1.0507767593526147 
    Attrib grade_les=metria    2.8450268561797394 
    Attrib grade_les=kala    -1.5435685020480387 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.3046459340081107 
    Attrib grade_les=arista    -1.3516096354392841 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2334474273469991 
    Attrib special=cnc    -3.0053249891294738 
    Attrib special=ele    1.305975603788093 
    Attrib special=elec    0.5004420620359153 
    Attrib special=geo_gard    2.00391828230243 
    Attrib special=kat    -0.2731989731072825 
    Attrib special=kat2    -0.6577337165438422 
    Attrib special=oikd    -0.8172985368429616 
    Attrib special=pli_net    1.7407567985344257 
    Attrib special=ypb    -0.9141271514408988 
    Attrib special=ype    1.8661330972037502 
    Attrib special=ypn    2.7456994857495793 
    Attrib special=ypo    -1.8825402796852353 
    Attrib sex    2.4715688974488947 
    Attrib grade_A=bad    -0.033073622989327735 
    Attrib grade_A=metria    1.7032723517670907 
    Attrib grade_A=kala    -0.3437935080891542 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.2435379808232527 
    Attrib grade_A=arista    -0.5928394263784561 
    Attrib grade_B=bad    0.02873514478557615 
    Attrib grade_B=metria    1.4477276352229613 
    Attrib grade_B=kala    3.1245943686957482 
    Attrib grade_B=polu_kala    -3.32498136328913 
    Attrib grade_B=arista    -0.7956719764278594 
    Attrib grade_les=bad    2.0929574337343912 
    Attrib grade_les=metria    -1.0935916933015029 
    Attrib grade_les=kala    0.2588068431969191 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.07724630602325405 
    Attrib grade_les=arista    -0.5770938552962437 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.413219434963469 
    Attrib special=cnc    -0.2161755734024752 
    Attrib special=ele    0.7052508761256192 
    Attrib special=elec    -0.49772014052103924 
    Attrib special=geo_gard    0.9250422415573356 
    Attrib special=kat    0.7704039739149199 
    Attrib special=kat2    -0.5138102043903483 
    Attrib special=oikd    -2.540085116611399 
    Attrib special=pli_net    1.2700100687604703 
    Attrib special=ypb    -0.7223503422744783 
    Attrib special=ype    2.201993927896223 
    Attrib special=ypn    1.2924620138302698 
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    Attrib special=ypo    1.2484899573443513 
    Attrib sex    -1.8149490133769925 
    Attrib grade_A=bad    0.03164917913468719 
    Attrib grade_A=metria    1.2482489796188394 
    Attrib grade_A=kala    -1.4714706338918209 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.0053508757699765 
    Attrib grade_A=arista    0.01678764465938788 
    Attrib grade_B=bad    0.018593051647210423 
    Attrib grade_B=metria    1.0486214249098793 
    Attrib grade_B=kala    -0.7121615841335964 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.1622464345095698 
    Attrib grade_B=arista    -0.6216193109204626 
    Attrib grade_les=bad    0.8627634574086819 
    Attrib grade_les=metria    2.4053381170373553 
    Attrib grade_les=kala    1.7115041501570238 
    Attrib grade_les=polu_kala    -3.242500066447824 
    Attrib grade_les=arista    -0.5748680333180952 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1050608330124509 
    Attrib special=cnc    -0.6297169814817771 
    Attrib special=ele    0.23747250749578686 
    Attrib special=elec    -0.24620380663275945 
    Attrib special=geo_gard    0.2512133115541767 
    Attrib special=kat    0.17288716490605938 
    Attrib special=kat2    -0.21401234887841597 
    Attrib special=oikd    0.3927160387907833 
    Attrib special=pli_net    0.44372550507497077 
    Attrib special=ypb    -0.5063791675371231 
    Attrib special=ype    0.659144567480848 
    Attrib special=ypn    0.8744576615118121 
    Attrib special=ypo    0.24835191267356865 
    Attrib sex    0.38945808123634174 
    Attrib grade_A=bad    -0.03295346444768951 
    Attrib grade_A=metria    0.8465665430353468 
    Attrib grade_A=kala    -1.4276789042138829 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.053969351664983 
    Attrib grade_A=arista    -0.2226058446370572 
    Attrib grade_B=bad    -0.044819185601476456 
    Attrib grade_B=metria    0.6624829209027447 
    Attrib grade_B=kala    0.6236267549114173 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.9488275432367494 
    Attrib grade_B=arista    -0.04228093880858358 
    Attrib grade_les=bad    0.6169627463953992 
    Attrib grade_les=metria    0.556807734974637 
    Attrib grade_les=kala    0.35161012411552267 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.5894706851880152 
    Attrib grade_les=arista    -0.5506272045641893 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.27455997634274126 
    Attrib special=cnc    0.052523235797654784 
    Attrib special=ele    0.21657451985443923 
    Attrib special=elec    0.023709544678751096 
    Attrib special=geo_gard    0.25711660267990155 
    Attrib special=kat    -0.12612104312109038 
    Attrib special=kat2    0.017236098959429604 
    Attrib special=oikd    1.4475090557450379 
    Attrib special=pli_net    0.22009253737058107 
    Attrib special=ypb    0.19062793845773937 
    Attrib special=ype    -0.12084257567567941 
    Attrib special=ypn    0.17899423785630802 
    Attrib special=ypo    0.130434160538362 
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    Attrib sex    -0.20671904075388553 
    Attrib grade_A=bad    -0.012508003352619777 
    Attrib grade_A=metria    0.41638529648758826 
    Attrib grade_A=kala    -0.21113210999400042 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.2708741180706327 
    Attrib grade_A=arista    0.010997364310722924 
    Attrib grade_B=bad    0.032971038076208284 
    Attrib grade_B=metria    0.5212262895763482 
    Attrib grade_B=kala    -0.36312959351164564 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.8762101979702941 
    Attrib grade_B=arista    1.1624229205264824 
    Attrib grade_les=bad    0.42157234902875323 
    Attrib grade_les=metria    0.6341090425310988 
    Attrib grade_les=kala    -0.04853219706054103 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.005804644448047721 
    Attrib grade_les=arista    -0.2106594717306397 
Sigmoid Node 11 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.24063891180685407 
    Attrib special=cnc    0.04937092572173341 
    Attrib special=ele    0.19228006442069986 
    Attrib special=elec    0.0038491090867763035 
    Attrib special=geo_gard    0.23882910451111158 
    Attrib special=kat    -0.0999630186243844 
    Attrib special=kat2    0.08920563109766759 
    Attrib special=oikd    1.328390615076049 
    Attrib special=pli_net    0.24159229834854812 
    Attrib special=ypb    0.19439988044625045 
    Attrib special=ype    -0.05168663634234499 
    Attrib special=ypn    0.13632526037748566 
    Attrib special=ypo    0.12256781157556904 
    Attrib sex    -0.1277378054671364 
    Attrib grade_A=bad    0.04745544012290427 
    Attrib grade_A=metria    0.35804731459395495 
    Attrib grade_A=kala    -0.2346383008693613 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.3272908275737125 
    Attrib grade_A=arista    0.07356746863920413 
    Attrib grade_B=bad    -0.01632549501038697 
    Attrib grade_B=metria    0.5081192870259307 
    Attrib grade_B=kala    -0.24062230634723927 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.8061426888520055 
    Attrib grade_B=arista    1.061904623223507 
    Attrib grade_les=bad    0.3062937491295049 
    Attrib grade_les=metria    0.5564239955693154 
    Attrib grade_les=kala    -0.08256024937003216 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.03348429709355681 
    Attrib grade_les=arista    -0.1394580262344931 
Sigmoid Node 12 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.33863746389375377 
    Attrib special=cnc    -0.0640347562028481 
    Attrib special=ele    1.1535436680847861 
    Attrib special=elec    2.2861061039474726 
    Attrib special=geo_gard    -1.4392363324220567 
    Attrib special=kat    1.9173104493812554 
    Attrib special=kat2    0.38265208488471003 
    Attrib special=oikd    1.2605467422555718 
    Attrib special=pli_net    -2.2889896256267828 
    Attrib special=ypb    1.7886300306392282 
    Attrib special=ype    -2.1423448349665275 
    Attrib special=ypn    0.8000939354401283 
    Attrib special=ypo    -0.011081858943976336 
    Attrib sex    1.1490496266414232 
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    Attrib grade_A=bad    -0.009342342570663645 
    Attrib grade_A=metria    0.17626361552905834 
    Attrib grade_A=kala    1.7629669213263262 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.1242546857908593 
    Attrib grade_A=arista    0.9187638597395172 
    Attrib grade_B=bad    0.03765577890544096 
    Attrib grade_B=metria    0.02761157486963082 
    Attrib grade_B=kala    -0.8449703868895242 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.9456929431747925 
    Attrib grade_B=arista    -0.4488591319566803 
    Attrib grade_les=bad    -0.1625829164755446 
    Attrib grade_les=metria    -1.8712849319049734 
    Attrib grade_les=kala    -1.531021723484546 
    Attrib grade_les=polu_kala    3.7582499213356706 
    Attrib grade_les=arista    0.8559094969054308 
Sigmoid Node 13 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.061565197125633186 
    Attrib special=cnc    -2.041366441558467 
    Attrib special=ele    0.2704678325023001 
    Attrib special=elec    -0.17016450537358713 
    Attrib special=geo_gard    -0.467486989447288 
    Attrib special=kat    0.08272557516515719 
    Attrib special=kat2    -1.2197401497717366 
    Attrib special=oikd    -0.6547261103891707 
    Attrib special=pli_net    0.3718937433970184 
    Attrib special=ypb    -0.2946735079685862 
    Attrib special=ype    1.3767885908797088 
    Attrib special=ypn    0.25384639101848083 
    Attrib special=ypo    2.5251825157935532 
    Attrib sex    1.6403993781135744 
    Attrib grade_A=bad    0.025828190926983435 
    Attrib grade_A=metria    0.9252403678344293 
    Attrib grade_A=kala    -0.2791185845906762 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.10596279150249271 
    Attrib grade_A=arista    -0.5099459930327289 
    Attrib grade_B=bad    0.03375064130563976 
    Attrib grade_B=metria    1.0452520652181503 
    Attrib grade_B=kala    0.0724362385916708 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.14675867602955175 
    Attrib grade_B=arista    -0.8357870393221837 
    Attrib grade_les=bad    0.9733567269019261 
    Attrib grade_les=metria    2.3227122716013 
    Attrib grade_les=kala    -0.29245904572352854 
    Attrib grade_les=polu_kala    -2.1540270415645386 
    Attrib grade_les=arista    -0.8478480605337554 
Sigmoid Node 14 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.23039099536142155 
    Attrib special=cnc    -0.24459625380256478 
    Attrib special=ele    0.23289826644592898 
    Attrib special=elec    -0.2034962597297262 
    Attrib special=geo_gard    0.46544353552213236 
    Attrib special=kat    -0.44076601161793477 
    Attrib special=kat2    -0.054715727871002214 
    Attrib special=oikd    1.3822611230143844 
    Attrib special=pli_net    0.6917919627369619 
    Attrib special=ypb    0.06084201598327673 
    Attrib special=ype    0.0146669663341184 
    Attrib special=ypn    0.17532168128494197 
    Attrib special=ypo    0.31296484254664075 
    Attrib sex    -0.03390330450391315 
    Attrib grade_A=bad    -0.03510761352354953 
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    Attrib grade_A=metria    0.6896864077270628 
    Attrib grade_A=kala    -0.5661022332526348 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.42571834227974137 
    Attrib grade_A=arista    -0.1936166372600773 
    Attrib grade_B=bad    -0.01175208791269812 
    Attrib grade_B=metria    0.7203055934072744 
    Attrib grade_B=kala    -0.04998223070228433 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.2810897262780852 
    Attrib grade_B=arista    1.027271651333882 
    Attrib grade_les=bad    0.766811871401 
    Attrib grade_les=metria    0.8913673788982209 
    Attrib grade_les=kala    -0.319299399396066 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.06760668107949526 
    Attrib grade_les=arista    -0.5816388265241715 
Sigmoid Node 15 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.050290825916431525 
    Attrib special=cnc    -2.1666836807714263 
    Attrib special=ele    0.6862098009057183 
    Attrib special=elec    -0.979359174627397 
    Attrib special=geo_gard    0.03950561906938339 
    Attrib special=kat    -0.6257081468609782 
    Attrib special=kat2    -1.3213865777011382 
    Attrib special=oikd    -0.4563830397395465 
    Attrib special=pli_net    1.8708488619197416 
    Attrib special=ypb    -0.5175518804255637 
    Attrib special=ype    1.3924646308887854 
    Attrib special=ypn    -0.23363336917083283 
    Attrib special=ypo    3.2745679965263954 
    Attrib sex    1.8034792297772557 
    Attrib grade_A=bad    0.013527754945994647 
    Attrib grade_A=metria    1.0975981202507492 
    Attrib grade_A=kala    0.2858010635435862 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.6506456769595248 
    Attrib grade_A=arista    -0.49990316724646233 
    Attrib grade_B=bad    -0.015383983819698376 
    Attrib grade_B=metria    1.2416986023685954 
    Attrib grade_B=kala    0.8327654776900576 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.1795983129107408 
    Attrib grade_B=arista    -0.6668678757138796 
    Attrib grade_les=bad    1.4482553210519744 
    Attrib grade_les=metria    -0.798840436587886 
    Attrib grade_les=kala    1.5581724013526885 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.241545119715313 
    Attrib grade_les=arista    -0.7767051837257304 
Sigmoid Node 16 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.31985541209138424 
    Attrib special=cnc    0.0050778667125997885 
    Attrib special=ele    1.0931807300037855 
    Attrib special=elec    0.7292807895830781 
    Attrib special=geo_gard    1.067163075763597 
    Attrib special=kat    -1.456347888777375 
    Attrib special=kat2    -1.231151626642403 
    Attrib special=oikd    0.41169671357043847 
    Attrib special=pli_net    1.1090740709803002 
    Attrib special=ypb    0.46146883499097835 
    Attrib special=ype    0.8928102510078596 
    Attrib special=ypn    -0.1432777927757695 
    Attrib special=ypo    -0.09745853564037578 
    Attrib sex    2.4458457076777838 
    Attrib grade_A=bad    0.03991458805227409 
    Attrib grade_A=metria    1.5357724251224445 
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    Attrib grade_A=kala    -0.23324867588088247 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.5381270240381838 
    Attrib grade_A=arista    -0.17448021121978716 
    Attrib grade_B=bad    0.021694662921011895 
    Attrib grade_B=metria    1.0604363135732378 
    Attrib grade_B=kala    2.1612693716250924 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.4436170976682763 
    Attrib grade_B=arista    -0.197900715813047 
    Attrib grade_les=bad    1.3371882049091857 
    Attrib grade_les=metria    1.3474393051814624 
    Attrib grade_les=kala    -0.9288485092685173 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.4606777504232662 
    Attrib grade_les=arista    -0.4588000073624948 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 123.84 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         225               90.7258 % 
Incorrectly Classified Instances        23                9.2742 % 
Kappa statistic                          0.7596 
Mean absolute error                      0.1257 
Root mean squared error                  0.2414 
Relative absolute error                 30.9717 % 
Root relative squared error             53.6359 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.757     0.034      0.898     0.757     0.822    yes 
  0.966     0.243      0.91      0.966     0.937    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  53  17 |   a = yes 
   6 172 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          87               72.5    % 
Incorrectly Classified Instances        33               27.5    % 
Kappa statistic                          0.3168 
Mean absolute error                      0.2698 
Root mean squared error                  0.4482 
Total Number of Instances              120      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.515     0.195      0.5       0.515     0.507    yes 
  0.805     0.485      0.814     0.805     0.809    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 17 16 |  a = yes 
 17 70 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.2 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    2.6719106072610885 
    Node 2    -0.5730104450527085 
    Node 3    -3.4292918329609487 
    Node 4    -0.3086540170157315 
    Node 5    4.011362634357193 
    Node 6    -4.517802057542046 
    Node 7    -3.072829963228584 
    Node 8    -2.6209556750140752 
    Node 9    -0.3846375130741384 
    Node 10    -0.32642700554802184 
    Node 11    -0.08660280767459405 
    Node 12    1.9299118157111397 
    Node 13    -2.8384453958038187 
    Node 14    -0.48838176697156765 
    Node 15    -3.2324002637276936 
    Node 16    -2.7409916227507 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -2.674273779332338 
    Node 2    0.5713030989709922 
    Node 3    3.429564172648126 
    Node 4    0.344986577480675 
    Node 5    -4.016008791829552 
    Node 6    4.516749492152491 
    Node 7    3.0723022586066326 
    Node 8    2.6200692920750184 
    Node 9    0.3952166667971352 
    Node 10    0.35065041327219393 
    Node 11    0.15312541432233054 
    Node 12    -1.9263459006594543 
    Node 13    2.844819912072244 
    Node 14    0.42254649035975206 
    Node 15    3.234645416014384 
    Node 16    2.7405096608377915 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.10013348577229296 
    Attrib special=cnc    0.3451354577730832 
    Attrib special=ele    1.0045060131107464 
    Attrib special=elec    -0.23997712591611475 
    Attrib special=geo_gard    1.0709487229830255 
    Attrib special=kat    -0.5796700707529666 
    Attrib special=kat2    -0.8079501305659263 
    Attrib special=oikd    -0.8412522216666861 
    Attrib special=pli_net    -1.2947084858368993 
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    Attrib special=ypb    0.5997765618620884 
    Attrib special=ype    0.5375735926855857 
    Attrib special=ypn    0.5124295998858367 
    Attrib special=ypo    0.8076335717689173 
    Attrib sex    0.8500260480767672 
    Attrib grade_A=bad    -0.03661533732355975 
    Attrib grade_A=metria    1.2047882464182782 
    Attrib grade_A=kala    0.45507865115413215 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.3333663428218363 
    Attrib grade_A=arista    -0.22811972654990076 
    Attrib grade_B=bad    -0.04334231322941739 
    Attrib grade_B=metria    0.9007623015287856 
    Attrib grade_B=kala    0.7001514683706082 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.1126103170925634 
    Attrib grade_B=arista    -0.3272742935337771 
    Attrib grade_les=bad    0.8564890848645297 
    Attrib grade_les=metria    1.3736200799532583 
    Attrib grade_les=kala    -0.32809422793085574 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.142673320198687 
    Attrib grade_les=arista    -0.43893292785672927 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3388242591975537 
    Attrib special=cnc    -0.6272399029170972 
    Attrib special=ele    0.33883754984421893 
    Attrib special=elec    -0.3600941812223343 
    Attrib special=geo_gard    -0.14365693586030448 
    Attrib special=kat    0.18410353401475524 
    Attrib special=kat2    -0.6213837451792519 
    Attrib special=oikd    0.9862728405417193 
    Attrib special=pli_net    -1.0257215694820543 
    Attrib special=ypb    -0.564159831044152 
    Attrib special=ype    1.327964155957818 
    Attrib special=ypn    2.1447702171044845 
    Attrib special=ypo    1.9242732187480145 
    Attrib sex    -3.586086864377184 
    Attrib grade_A=bad    0.04396666903023187 
    Attrib grade_A=metria    0.8398603831640098 
    Attrib grade_A=kala    0.4571013017871984 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.6904884674460721 
    Attrib grade_A=arista    0.0650359038464443 
    Attrib grade_B=bad    0.00874478293950727 
    Attrib grade_B=metria    1.28299686116108 
    Attrib grade_B=kala    -2.2655893875647584 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.7427118318029289 
    Attrib grade_B=arista    0.011002813850225087 
    Attrib grade_les=bad    0.6269015528909909 
    Attrib grade_les=metria    1.5072915032905156 
    Attrib grade_les=kala    1.6497555871116079 
    Attrib grade_les=polu_kala    -2.4795511066702147 
    Attrib grade_les=arista    -0.270684747724968 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2725752878073079 
    Attrib special=cnc    -0.42093496944284725 
    Attrib special=ele    0.4917324916405516 
    Attrib special=elec    0.11641026959542973 
    Attrib special=geo_gard    0.2100986443617376 
    Attrib special=kat    0.09812012129582164 
    Attrib special=kat2    -0.021310708405931467 
    Attrib special=oikd    -0.13199308906815246 
    Attrib special=pli_net    -0.07766220487499394 
    Attrib special=ypb    0.2154973217032275 
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    Attrib special=ype    0.30996107616104657 
    Attrib special=ypn    0.8390628487697902 
    Attrib special=ypo    0.48256491525761386 
    Attrib sex    0.1305405612666362 
    Attrib grade_A=bad    -0.019378361806208347 
    Attrib grade_A=metria    0.5226320062941061 
    Attrib grade_A=kala    0.2685531029384209 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.43828516193569417 
    Attrib grade_A=arista    0.0913657600081115 
    Attrib grade_B=bad    0.034166587483641694 
    Attrib grade_B=metria    0.5569133648529465 
    Attrib grade_B=kala    0.058280406034470746 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.23384118708434648 
    Attrib grade_B=arista    0.04592651053606836 
    Attrib grade_les=bad    0.4443050037469121 
    Attrib grade_les=metria    0.3918163662502573 
    Attrib grade_les=kala    -0.015802934039526217 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.1019642048371714 
    Attrib grade_les=arista    -0.07021618113045223 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.22109743993347947 
    Attrib special=cnc    4.3380275310169045 
    Attrib special=ele    -0.5502376519948263 
    Attrib special=elec    1.1402606916213385 
    Attrib special=geo_gard    -1.820957759462353 
    Attrib special=kat    3.3557526825592143 
    Attrib special=kat2    2.7254191770979235 
    Attrib special=oikd    -3.0950163089683085 
    Attrib special=pli_net    -0.8069778448635171 
    Attrib special=ypb    -3.563247185898137 
    Attrib special=ype    -0.8078040240470652 
    Attrib special=ypn    1.7440554107373551 
    Attrib special=ypo    -0.6746026377811134 
    Attrib sex    -2.0330766377287293 
    Attrib grade_A=bad    0.031830331580935164 
    Attrib grade_A=metria    -0.4398678902539345 
    Attrib grade_A=kala    1.5483847999644638 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.3771606246795651 
    Attrib grade_A=arista    0.7003314871575822 
    Attrib grade_B=bad    -0.04354140096663305 
    Attrib grade_B=metria    -0.586566655504854 
    Attrib grade_B=kala    -1.3122913686062407 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.12980949594083466 
    Attrib grade_B=arista    2.126768928947522 
    Attrib grade_les=bad    -2.12980515178239 
    Attrib grade_les=metria    1.2388498785458297 
    Attrib grade_les=kala    -2.3282945688360495 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.9978049069107907 
    Attrib grade_les=arista    2.914318394719901 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3625660205333516 
    Attrib special=cnc    -0.7829287724165236 
    Attrib special=ele    1.867644986427748 
    Attrib special=elec    0.08517280925420473 
    Attrib special=geo_gard    0.544906274436071 
    Attrib special=kat    -1.4128580318694708 
    Attrib special=kat2    -0.4333678603692234 
    Attrib special=oikd    1.034688501702078 
    Attrib special=pli_net    2.699757618425845 
    Attrib special=ypb    -0.26552397014160295 
    Attrib special=ype    -1.4739833178799897 
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    Attrib special=ypn    0.01086399849421247 
    Attrib special=ypo    2.1135408923451457 
    Attrib sex    -1.3891130859823124 
    Attrib grade_A=bad    -2.6152131398301387E-4 
    Attrib grade_A=metria    1.1480323947981064 
    Attrib grade_A=kala    -1.6775874335130867 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.5397351524212561 
    Attrib grade_A=arista    -0.14855601615792546 
    Attrib grade_B=bad    0.027440183495305692 
    Attrib grade_B=metria    1.283302203770008 
    Attrib grade_B=kala    1.3232293859867361 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.629872086790162 
    Attrib grade_B=arista    0.7658297142370143 
    Attrib grade_les=bad    0.8829788625357282 
    Attrib grade_les=metria    3.0236798758804153 
    Attrib grade_les=kala    -2.148968138228496 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.1947891102691772 
    Attrib grade_les=arista    -1.7473981627360498 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.20609983352734296 
    Attrib special=cnc    -0.07836626128589082 
    Attrib special=ele    1.0684600638948443 
    Attrib special=elec    0.37440890156030115 
    Attrib special=geo_gard    -1.8128885231196412 
    Attrib special=kat    -1.4369073122991012 
    Attrib special=kat2    -2.4405508204468718 
    Attrib special=oikd    -1.738670509326377 
    Attrib special=pli_net    3.2581167796637924 
    Attrib special=ypb    0.2450324428434739 
    Attrib special=ype    0.07118344363250532 
    Attrib special=ypn    2.7768383307980207 
    Attrib special=ypo    2.0525692087528635 
    Attrib sex    0.05190284368530755 
    Attrib grade_A=bad    -0.033073622989327735 
    Attrib grade_A=metria    1.826314407258635 
    Attrib grade_A=kala    0.5485227167878783 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.5800156462982948 
    Attrib grade_A=arista    -0.3264152289113629 
    Attrib grade_B=bad    0.02873514478557615 
    Attrib grade_B=metria    1.2299570956356423 
    Attrib grade_B=kala    2.915800992226798 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.728229581260539 
    Attrib grade_B=arista    -1.020555030039574 
    Attrib grade_les=bad    1.3119110622312067 
    Attrib grade_les=metria    2.0294671858297253 
    Attrib grade_les=kala    -1.029442458310911 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.4101605674070453 
    Attrib grade_les=arista    -1.2254929694451713 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3568755351340984 
    Attrib special=cnc    -0.3165696739111646 
    Attrib special=ele    3.1450801013461906 
    Attrib special=elec    -0.13758631169836144 
    Attrib special=geo_gard    1.0742577050405682 
    Attrib special=kat    0.38523297389082595 
    Attrib special=kat2    -0.42924527539245994 
    Attrib special=oikd    -3.1302009435487377 
    Attrib special=pli_net    -0.11444671851479385 
    Attrib special=ypb    -0.8206022510702439 
    Attrib special=ype    0.032628843015542114 
    Attrib special=ypn    2.070617808225752 
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    Attrib special=ypo    1.6009064265526558 
    Attrib sex    -2.5905538183014087 
    Attrib grade_A=bad    0.03164917913468719 
    Attrib grade_A=metria    0.8368321673456204 
    Attrib grade_A=kala    -1.7704395832236672 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.5571222523666786 
    Attrib grade_A=arista    0.06271423000903477 
    Attrib grade_B=bad    0.018593051647210423 
    Attrib grade_B=metria    0.9080848247819682 
    Attrib grade_B=kala    -0.6706164710243733 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.7373215896355036 
    Attrib grade_B=arista    -1.2103907786864885 
    Attrib grade_les=bad    0.625582431578767 
    Attrib grade_les=metria    1.1475994936947866 
    Attrib grade_les=kala    -0.4059199626407234 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.25254040847589315 
    Attrib grade_les=arista    -0.6265964457596757 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.16557540336205784 
    Attrib special=cnc    -0.875982175889495 
    Attrib special=ele    0.7797661213713124 
    Attrib special=elec    0.07446489410214058 
    Attrib special=geo_gard    0.5170778256775843 
    Attrib special=kat    0.054764796324126376 
    Attrib special=kat2    0.015779254770071662 
    Attrib special=oikd    -0.3692077524031768 
    Attrib special=pli_net    -0.4583208564388316 
    Attrib special=ypb    0.24992328351833978 
    Attrib special=ype    0.3620181345871109 
    Attrib special=ypn    1.2086628160954822 
    Attrib special=ypo    0.7298557267393443 
    Attrib sex    0.16717421968207513 
    Attrib grade_A=bad    -0.03295346444768951 
    Attrib grade_A=metria    0.9397190028253436 
    Attrib grade_A=kala    0.2445345954410924 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.7586408153459063 
    Attrib grade_A=arista    -0.05433249637188955 
    Attrib grade_B=bad    -0.044819185601476456 
    Attrib grade_B=metria    0.813601239731418 
    Attrib grade_B=kala    0.18797982694232185 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.4509779080689154 
    Attrib grade_B=arista    -0.1345728241367697 
    Attrib grade_les=bad    0.5924138924108735 
    Attrib grade_les=metria    0.5095034637456418 
    Attrib grade_les=kala    0.1063384744346622 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.37726342064304413 
    Attrib grade_les=arista    -0.26416598316591783 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.21534612395970118 
    Attrib special=cnc    -0.31225196897888413 
    Attrib special=ele    0.5052389615231735 
    Attrib special=elec    0.0398606999334946 
    Attrib special=geo_gard    -0.1932513489294931 
    Attrib special=kat    0.0935955123226579 
    Attrib special=kat2    -0.10845401634565584 
    Attrib special=oikd    -0.1984511799285128 
    Attrib special=pli_net    -0.039256009883289346 
    Attrib special=ypb    -0.07473400587478618 
    Attrib special=ype    0.705605241187729 
    Attrib special=ypn    1.0093243241966638 
    Attrib special=ypo    0.4684895800878855 
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    Attrib sex    -0.33640341578496114 
    Attrib grade_A=bad    -0.012508003352619777 
    Attrib grade_A=metria    0.41306699193290636 
    Attrib grade_A=kala    0.18275320672337533 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.25455978016134034 
    Attrib grade_A=arista    0.027436545613917476 
    Attrib grade_B=bad    0.032971038076208284 
    Attrib grade_B=metria    0.4814996760448346 
    Attrib grade_B=kala    -0.2416720627290835 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.03116636838505534 
    Attrib grade_B=arista    0.05488773215392659 
    Attrib grade_les=bad    0.37733692748617625 
    Attrib grade_les=metria    0.49120825794192036 
    Attrib grade_les=kala    -0.043986563660053477 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.07731422264734152 
    Attrib grade_les=arista    -0.13420087794919247 
Sigmoid Node 11 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.20286234152538812 
    Attrib special=cnc    -0.05148770752640342 
    Attrib special=ele    0.2585288716144148 
    Attrib special=elec    0.21701909922856627 
    Attrib special=geo_gard    0.2009884627269556 
    Attrib special=kat    0.22210687515946922 
    Attrib special=kat2    0.1299209066018807 
    Attrib special=oikd    0.1324193564114432 
    Attrib special=pli_net    0.08887335659211455 
    Attrib special=ypb    0.09123801042402777 
    Attrib special=ype    0.2084161483427768 
    Attrib special=ypn    0.331640423021258 
    Attrib special=ypo    0.23773154028405255 
    Attrib sex    -4.7766017798167755E-4 
    Attrib grade_A=bad    0.04745544012290427 
    Attrib grade_A=metria    0.23289750548070165 
    Attrib grade_A=kala    0.10132059420968337 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.0659345936880655 
    Attrib grade_A=arista    0.18043066337224775 
    Attrib grade_B=bad    -0.01632549501038697 
    Attrib grade_B=metria    0.3051819554744045 
    Attrib grade_B=kala    0.0155035172277842 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.09759192005812185 
    Attrib grade_B=arista    0.22461222184319876 
    Attrib grade_les=bad    0.18280705067659184 
    Attrib grade_les=metria    0.2867244367587531 
    Attrib grade_les=kala    -0.1122772756170427 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.11219828003329951 
    Attrib grade_les=arista    0.09140156349185027 
Sigmoid Node 12 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2938075194466796 
    Attrib special=cnc    2.2997370971906186 
    Attrib special=ele    -1.7666386046542677 
    Attrib special=elec    0.6891665607431046 
    Attrib special=geo_gard    -0.7295860903865755 
    Attrib special=kat    -0.03964898884497575 
    Attrib special=kat2    0.16476894382328905 
    Attrib special=oikd    2.7985430412754053 
    Attrib special=pli_net    -0.09440191927850484 
    Attrib special=ypb    -0.1343821101690528 
    Attrib special=ype    0.11908419639224396 
    Attrib special=ypn    -0.17901168025850087 
    Attrib special=ypo    0.06726571616751399 
    Attrib sex    2.191643257642051 
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    Attrib grade_A=bad    -0.009342342570663645 
    Attrib grade_A=metria    -0.2825554411300338 
    Attrib grade_A=kala    -0.359481150027748 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.7615905731879112 
    Attrib grade_A=arista    0.5245258398797864 
    Attrib grade_B=bad    0.03765577890544096 
    Attrib grade_B=metria    0.1114477977989743 
    Attrib grade_B=kala    1.5670283013776027 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.7475170668147857 
    Attrib grade_B=arista    -1.8361780556873144 
    Attrib grade_les=bad    -0.2029677259213587 
    Attrib grade_les=metria    1.4222285635493679 
    Attrib grade_les=kala    -1.6866392038675329 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.4958690473630188 
    Attrib grade_les=arista    0.8862893319114071 
Sigmoid Node 13 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3087490180651716 
    Attrib special=cnc    -1.4325153340225574 
    Attrib special=ele    1.3111368539757768 
    Attrib special=elec    0.10217199117129487 
    Attrib special=geo_gard    2.006152464266645 
    Attrib special=kat    0.03529141161981294 
    Attrib special=kat2    -1.4566755695494287 
    Attrib special=oikd    -0.9807512551494534 
    Attrib special=pli_net    -2.3241286015845093 
    Attrib special=ypb    1.2125750540764393 
    Attrib special=ype    1.1324402742413666 
    Attrib special=ypn    1.656020256969166 
    Attrib special=ypo    1.2428676076283192 
    Attrib sex    0.37603489355503844 
    Attrib grade_A=bad    0.025828190926983435 
    Attrib grade_A=metria    2.121658242364692 
    Attrib grade_A=kala    0.58603141267851 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.1338104091707057 
    Attrib grade_A=arista    -0.04929860528486253 
    Attrib grade_B=bad    0.03375064130563976 
    Attrib grade_B=metria    1.7619279152890273 
    Attrib grade_B=kala    -0.0022569342171021274 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.0643277040705341 
    Attrib grade_B=arista    -0.06583304666426318 
    Attrib grade_les=bad    0.9097915174326624 
    Attrib grade_les=metria    0.11819334695071933 
    Attrib grade_les=kala    1.551122855881055 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.5817671725868991 
    Attrib grade_les=arista    -0.25405423417752304 
Sigmoid Node 14 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.23766548581374916 
    Attrib special=cnc    -0.7690977744703067 
    Attrib special=ele    0.8149784670687126 
    Attrib special=elec    0.15494602331512453 
    Attrib special=geo_gard    0.5153306497696898 
    Attrib special=kat    0.21806248632364475 
    Attrib special=kat2    -0.06591468624857942 
    Attrib special=oikd    -0.47216346286657446 
    Attrib special=pli_net    -0.47721468905549547 
    Attrib special=ypb    0.3502074556450732 
    Attrib special=ype    0.4052496946537108 
    Attrib special=ypn    1.0165753709197063 
    Attrib special=ypo    0.7744015103157516 
    Attrib sex    0.34368880992338635 
    Attrib grade_A=bad    -0.03510761352354953 
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    Attrib grade_A=metria    0.8424565562397467 
    Attrib grade_A=kala    0.34590646563446814 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.8031590288794683 
    Attrib grade_A=arista    -0.014969132596038352 
    Attrib grade_B=bad    -0.01175208791269812 
    Attrib grade_B=metria    0.7017966509981832 
    Attrib grade_B=kala    0.23233384535202212 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.46640751545188003 
    Attrib grade_B=arista    -0.036668712232847206 
    Attrib grade_les=bad    0.7080328895540468 
    Attrib grade_les=metria    0.26917829147544947 
    Attrib grade_les=kala    0.21868365976686532 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.28568545172452464 
    Attrib grade_les=arista    -0.19875157441536231 
Sigmoid Node 15 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.14376599255806355 
    Attrib special=cnc    -1.5225804960171812 
    Attrib special=ele    0.9468935417691223 
    Attrib special=elec    -0.42897706749151077 
    Attrib special=geo_gard    0.4296649311465811 
    Attrib special=kat    1.3242446457203687 
    Attrib special=kat2    1.1534546271770652 
    Attrib special=oikd    -2.730097804817292 
    Attrib special=pli_net    0.2714120727899159 
    Attrib special=ypb    0.42594694187005844 
    Attrib special=ype    0.48404035565030007 
    Attrib special=ypn    0.6650702577518253 
    Attrib special=ypo    0.878570700880108 
    Attrib sex    3.8671453652429855 
    Attrib grade_A=bad    0.013527754945994647 
    Attrib grade_A=metria    1.1146096008175037 
    Attrib grade_A=kala    0.04611360265970279 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.6238932401284953 
    Attrib grade_A=arista    -0.11702929047708557 
    Attrib grade_B=bad    -0.015383983819698376 
    Attrib grade_B=metria    0.8882370962103148 
    Attrib grade_B=kala    1.9651997140811035 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.278038435003997 
    Attrib grade_B=arista    -0.16045015057013057 
    Attrib grade_les=bad    1.0497000220750856 
    Attrib grade_les=metria    2.0027904321956727 
    Attrib grade_les=kala    -1.1626666583937002 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.025413462418619 
    Attrib grade_les=arista    -0.3946478511578223 
Sigmoid Node 16 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.0057880819344158455 
    Attrib special=cnc    -0.27657309814458825 
    Attrib special=ele    -0.4458113279055048 
    Attrib special=elec    -0.14603795883255463 
    Attrib special=geo_gard    0.42830190158892456 
    Attrib special=kat    -2.2743013541479615 
    Attrib special=kat2    -2.177470659659622 
    Attrib special=oikd    -1.7581026186396225 
    Attrib special=pli_net    -0.19772102141982423 
    Attrib special=ypb    2.044363412321274 
    Attrib special=ype    0.6709609188706628 
    Attrib special=ypn    2.75573299598699 
    Attrib special=ypo    0.9617403585006316 
    Attrib sex    2.349011077329511 
    Attrib grade_A=bad    0.03991458805227409 
    Attrib grade_A=metria    1.6635423325067584 



165

    Attrib grade_A=kala    2.3536987154018276 
    Attrib grade_A=polu_kala    -3.696315054680892 
    Attrib grade_A=arista    -0.38229646729574845 
    Attrib grade_B=bad    0.021694662921011895 
    Attrib grade_B=metria    1.5827583605223894 
    Attrib grade_B=kala    -1.910554767045681 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.8858784252300398 
    Attrib grade_B=arista    -0.6291811350412876 
    Attrib grade_les=bad    0.658148855602766 
    Attrib grade_les=metria    1.681528236907344 
    Attrib grade_les=kala    -1.5180633272354933 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.2456296596214854 
    Attrib grade_les=arista    -0.7166133446941165 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 126.06 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         223               89.9194 % 
Incorrectly Classified Instances        25               10.0806 % 
Kappa statistic                          0.7411 
Mean absolute error                      0.1328 
Root mean squared error                  0.2512 
Relative absolute error                 32.7164 % 
Root relative squared error             55.8073 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.757     0.045      0.869     0.757     0.809    yes 
  0.955     0.243      0.909     0.955     0.932    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  53  17 |   a = yes 
   8 170 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          95               79.1667 % 
Incorrectly Classified Instances        25               20.8333 % 
Kappa statistic                          0.501  
Mean absolute error                      0.2285 
Root mean squared error                  0.3975 
Total Number of Instances              120      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.697     0.172      0.605     0.697     0.648    yes 
  0.828     0.303      0.878     0.828     0.852    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 23 10 |  a = yes 
 15 72 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.2 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    2.1965108186639286 
    Node 2    -1.9809889622905987 
    Node 3    -2.2504328406059915 
    Node 4    -0.54152935089785 
    Node 5    4.501395137752512 
    Node 6    -1.9839856995883973 
    Node 7    -4.171793784073183 
    Node 8    -2.960412138554304 
    Node 9    -1.5756365747462158 
    Node 10    -0.6160404016376151 
    Node 11    -0.6240928263347637 
    Node 12    3.7665301162366087 
    Node 13    -1.8689855607620123 
    Node 14    -1.7551293018903977 
    Node 15    -1.4429877229255426 
    Node 16    -1.595297071393486 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -2.198561153857006 
    Node 2    1.98172517098963 
    Node 3    2.2518898989820846 
    Node 4    0.5512070970284909 
    Node 5    -4.500652535997347 
    Node 6    1.9844518473900605 
    Node 7    4.172363986074512 
    Node 8    2.9642106309419542 
    Node 9    1.5571827541352428 
    Node 10    0.6119172003523254 
    Node 11    0.6615452372421015 
    Node 12    -3.7660165066441893 
    Node 13    1.8686229813798927 
    Node 14    1.7547107482134174 
    Node 15    1.441352135139917 
    Node 16    1.5977456557161183 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.16517985656770023 
    Attrib special=cnc    -1.5930511118575004 
    Attrib special=ele    0.8162161725713829 
    Attrib special=elec    -1.374185341682612 
    Attrib special=geo_gard    1.8766655814087836 
    Attrib special=kat    0.5394313221674196 
    Attrib special=kat2    -1.376244092577083 
    Attrib special=oikd    0.5027867670974144 
    Attrib special=pli_net    2.0444004532806623 
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    Attrib special=ypb    1.0419439784449351 
    Attrib special=ype    0.9924460604857359 
    Attrib special=ypn    -0.5929521486735885 
    Attrib special=ypo    -1.112548447380823 
    Attrib sex    0.03333129875686633 
    Attrib grade_A=bad    -0.03661533732355975 
    Attrib grade_A=metria    0.9246767934340363 
    Attrib grade_A=kala    2.071480634909412 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.248325369247503 
    Attrib grade_A=arista    -0.5193584893044094 
    Attrib grade_B=bad    -0.04334231322941739 
    Attrib grade_B=metria    1.166647126270273 
    Attrib grade_B=kala    -1.2262509103335681 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.4126804528976129 
    Attrib grade_B=arista    -0.06195476797045574 
    Attrib grade_les=bad    1.051754182204488 
    Attrib grade_les=metria    0.6394784867255084 
    Attrib grade_les=kala    0.2386517259307629 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.7548310532054253 
    Attrib grade_les=arista    -0.659505540437551 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3979779300175712 
    Attrib special=cnc    -0.261450894425702 
    Attrib special=ele    -0.7453911195460146 
    Attrib special=elec    -0.4952733971765665 
    Attrib special=geo_gard    1.1026955570506347 
    Attrib special=kat    0.9874774910241758 
    Attrib special=kat2    0.021363702445428307 
    Attrib special=oikd    0.6919219775243067 
    Attrib special=pli_net    -0.5878312829382545 
    Attrib special=ypb    1.3679841703995324 
    Attrib special=ype    -0.34321278440137004 
    Attrib special=ypn    2.4317042047175748 
    Attrib special=ypo    -0.01448556596789078 
    Attrib sex    -2.976754132383062 
    Attrib grade_A=bad    0.04396666903023187 
    Attrib grade_A=metria    1.0990813876730707 
    Attrib grade_A=kala    -0.04567407713746989 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.3023298009005844 
    Attrib grade_A=arista    0.038738953356569905 
    Attrib grade_B=bad    0.00874478293950727 
    Attrib grade_B=metria    1.5390368985591478 
    Attrib grade_B=kala    -2.0549971308484616 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.4238390600355173 
    Attrib grade_B=arista    -0.018449366856655616 
    Attrib grade_les=bad    0.797910436355881 
    Attrib grade_les=metria    1.918332571869907 
    Attrib grade_les=kala    2.0565660543665594 
    Attrib grade_les=polu_kala    -3.0913127725234952 
    Attrib grade_les=arista    -0.47032248871092147 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2953961467912406 
    Attrib special=cnc    -0.5610723046866135 
    Attrib special=ele    0.023471529884563778 
    Attrib special=elec    0.03348210698587673 
    Attrib special=geo_gard    0.026503431917522573 
    Attrib special=kat    -0.08498739678706738 
    Attrib special=kat2    0.287549943080527 
    Attrib special=oikd    0.44703166218112705 
    Attrib special=pli_net    0.7429713431772528 
    Attrib special=ypb    0.4098577487611889 
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    Attrib special=ype    -0.31661894984537814 
    Attrib special=ypn    1.1717695969002597 
    Attrib special=ypo    0.15979659526332432 
    Attrib sex    -0.2993208604266564 
    Attrib grade_A=bad    -0.019378361806208347 
    Attrib grade_A=metria    0.7919797718612932 
    Attrib grade_A=kala    -0.7071148791264338 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.46921733177052743 
    Attrib grade_A=arista    -0.06417479923257895 
    Attrib grade_B=bad    0.034166587483641694 
    Attrib grade_B=metria    0.6868204657887133 
    Attrib grade_B=kala    -0.1957050474450853 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.6361470490748377 
    Attrib grade_B=arista    0.6179524430382023 
    Attrib grade_les=bad    0.5444761708363606 
    Attrib grade_les=metria    0.8421630766048898 
    Attrib grade_les=kala    -0.4333876522608178 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.2140180101495078 
    Attrib grade_les=arista    -0.4506689783881144 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.260537380661486 
    Attrib special=cnc    3.332927006842154 
    Attrib special=ele    -3.5993366120354637 
    Attrib special=elec    -0.5904783958146581 
    Attrib special=geo_gard    -0.5097627731150913 
    Attrib special=kat    -0.9387171587770196 
    Attrib special=kat2    0.7373687000341238 
    Attrib special=oikd    3.092890605752934 
    Attrib special=pli_net    0.9802797617369469 
    Attrib special=ypb    3.2805254184386516 
    Attrib special=ype    0.2949729090061716 
    Attrib special=ypn    -0.343634963964179 
    Attrib special=ypo    -3.357963010807108 
    Attrib sex    4.6362184815491005 
    Attrib grade_A=bad    0.031830331580935164 
    Attrib grade_A=metria    -0.5857994615020733 
    Attrib grade_A=kala    0.4815995496023888 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.7488921724971757 
    Attrib grade_A=arista    1.363659738041422 
    Attrib grade_B=bad    -0.04354140096663305 
    Attrib grade_B=metria    -0.46091228922795496 
    Attrib grade_B=kala    -1.3034609065364613 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.9299256082877612 
    Attrib grade_B=arista    0.27104786970987277 
    Attrib grade_les=bad    -2.9585333460705785 
    Attrib grade_les=metria    0.237861109778707 
    Attrib grade_les=kala    -1.5078429660207866 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.28561596024458896 
    Attrib grade_les=arista    4.754092523810211 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.09201855432007185 
    Attrib special=cnc    -1.42941750672469 
    Attrib special=ele    1.822087289559503 
    Attrib special=elec    -1.2570576389170531 
    Attrib special=geo_gard    2.2301337311133533 
    Attrib special=kat    -1.4108079613220015 
    Attrib special=kat2    -1.1466940031704893 
    Attrib special=oikd    0.9966136923460192 
    Attrib special=pli_net    1.3456352666053266 
    Attrib special=ypb    -0.026200242104442183 
    Attrib special=ype    1.4481916534524715 
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    Attrib special=ypn    -2.0703779906425694 
    Attrib special=ypo    0.7803321760801881 
    Attrib sex    -1.2215516996140339 
    Attrib grade_A=bad    -2.6152131398301387E-4 
    Attrib grade_A=metria    0.827336674906228 
    Attrib grade_A=kala    0.34898422693157255 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.2640308222782971 
    Attrib grade_A=arista    -0.5917609144376836 
    Attrib grade_B=bad    0.027440183495305692 
    Attrib grade_B=metria    1.5055642461379963 
    Attrib grade_B=kala    -1.0323839217406583 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.3019149039217149 
    Attrib grade_B=arista    0.03012886430141111 
    Attrib grade_les=bad    0.7491045779151562 
    Attrib grade_les=metria    1.7886657142396154 
    Attrib grade_les=kala    -2.1684456737665685 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.5266874411624958 
    Attrib grade_les=arista    -1.5025729104698171 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.11808792746297234 
    Attrib special=cnc    -0.878689640712222 
    Attrib special=ele    1.208367750824132 
    Attrib special=elec    -2.6239689563156516 
    Attrib special=geo_gard    0.8307408081222134 
    Attrib special=kat    -3.704460052893798 
    Attrib special=kat2    -3.397759139342341 
    Attrib special=oikd    -1.871072670645487 
    Attrib special=pli_net    3.1884986917054423 
    Attrib special=ypb    2.050379048571472 
    Attrib special=ype    -0.026413747046903593 
    Attrib special=ypn    3.403477844852509 
    Attrib special=ypo    3.28000674690493 
    Attrib sex    -2.0860078556054535 
    Attrib grade_A=bad    -0.033073622989327735 
    Attrib grade_A=metria    1.1490944485361092 
    Attrib grade_A=kala    2.7093428397974204 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.8952016002504792 
    Attrib grade_A=arista    -0.670853251374821 
    Attrib grade_B=bad    0.02873514478557615 
    Attrib grade_B=metria    1.720424417645259 
    Attrib grade_B=kala    0.7330531474539849 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.9907252357138421 
    Attrib grade_B=arista    -1.2418026649518572 
    Attrib grade_les=bad    1.4601890059285496 
    Attrib grade_les=metria    1.9219656929281168 
    Attrib grade_les=kala    -0.41525093289957077 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.0604591754582786 
    Attrib grade_les=arista    -1.4941980557941357 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.48891787254632374 
    Attrib special=cnc    -0.21685760160833753 
    Attrib special=ele    -0.20589860667842003 
    Attrib special=elec    -0.0478487663900844 
    Attrib special=geo_gard    1.3605370809712252 
    Attrib special=kat    1.113551588697791 
    Attrib special=kat2    0.4841059821241554 
    Attrib special=oikd    -1.8169359948833377 
    Attrib special=pli_net    1.0608674421788125 
    Attrib special=ypb    1.3692854850373313 
    Attrib special=ype    -1.3707150512201056 
    Attrib special=ypn    2.2393671316399595 
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    Attrib special=ypo    0.7110373681890341 
    Attrib sex    -2.527598640363076 
    Attrib grade_A=bad    0.03164917913468719 
    Attrib grade_A=metria    1.2742500724813082 
    Attrib grade_A=kala    -1.5816094785237842 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.1399555829068506 
    Attrib grade_A=arista    0.11771756445764364 
    Attrib grade_B=bad    0.018593051647210423 
    Attrib grade_B=metria    1.1165484045701715 
    Attrib grade_B=kala    -0.21701194147367467 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.17733967973958348 
    Attrib grade_B=arista    -0.048392303305009446 
    Attrib grade_les=bad    0.824534156160642 
    Attrib grade_les=metria    2.2041560134988205 
    Attrib grade_les=kala    1.3512337372576988 
    Attrib grade_les=polu_kala    -2.3449118129604405 
    Attrib grade_les=arista    -0.6456791563710427 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1707258306755195 
    Attrib special=cnc    -0.9894259554264859 
    Attrib special=ele    0.4416723159618169 
    Attrib special=elec    -0.008120864830155193 
    Attrib special=geo_gard    -0.052702564538038385 
    Attrib special=kat    -0.2345558155687325 
    Attrib special=kat2    0.492069922601744 
    Attrib special=oikd    0.9028090594327423 
    Attrib special=pli_net    0.7386638920894186 
    Attrib special=ypb    0.672141675057208 
    Attrib special=ype    -0.6762564812262052 
    Attrib special=ypn    0.8143334450856652 
    Attrib special=ypo    0.2396777129496151 
    Attrib sex    -0.7206597996331258 
    Attrib grade_A=bad    -0.03295346444768951 
    Attrib grade_A=metria    1.1977638605914604 
    Attrib grade_A=kala    -1.3091497350483887 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.692176867063538 
    Attrib grade_A=arista    -0.19920985143103948 
    Attrib grade_B=bad    -0.044819185601476456 
    Attrib grade_B=metria    0.8076376922638397 
    Attrib grade_B=kala    0.2791262909729598 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.4587813287015996 
    Attrib grade_B=arista    0.7983485345597615 
    Attrib grade_les=bad    0.5353838765614871 
    Attrib grade_les=metria    2.0606777735535973 
    Attrib grade_les=kala    -1.0038245001479364 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.02852749621608351 
    Attrib grade_les=arista    -1.0384869374606016 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.27802707384304104 
    Attrib special=cnc    -0.2306478427214332 
    Attrib special=ele    -0.19339337777148619 
    Attrib special=elec    -0.1094180358654802 
    Attrib special=geo_gard    0.26189908604214884 
    Attrib special=kat    0.3242200756476014 
    Attrib special=kat2    0.08817473254571724 
    Attrib special=oikd    -0.5625696892427035 
    Attrib special=pli_net    0.4636994170757128 
    Attrib special=ypb    0.2536539485882032 
    Attrib special=ype    -0.19919751749080244 
    Attrib special=ypn    2.1163783757120935 
    Attrib special=ypo    0.309726115624839 
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    Attrib sex    -0.8126720172179596 
    Attrib grade_A=bad    -0.012508003352619777 
    Attrib grade_A=metria    0.6303787030347842 
    Attrib grade_A=kala    -0.485815894665679 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.4071892592517823 
    Attrib grade_A=arista    -0.05769320374533887 
    Attrib grade_B=bad    0.032971038076208284 
    Attrib grade_B=metria    0.7317205501482065 
    Attrib grade_B=kala    -0.7943283474042424 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.33615033648902526 
    Attrib grade_B=arista    0.17770107438842095 
    Attrib grade_les=bad    0.539974179331854 
    Attrib grade_les=metria    0.9929087185958754 
    Attrib grade_les=kala    0.1967804230722872 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.5544010890940044 
    Attrib grade_les=arista    -0.3741758610844865 
Sigmoid Node 11 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.261791081843448 
    Attrib special=cnc    -0.32029169970381083 
    Attrib special=ele    0.10054279514448952 
    Attrib special=elec    0.16949567259466747 
    Attrib special=geo_gard    0.02523626374500073 
    Attrib special=kat    -0.0470227831801673 
    Attrib special=kat2    0.1407112413546644 
    Attrib special=oikd    0.7212316083530818 
    Attrib special=pli_net    0.7088305455318004 
    Attrib special=ypb    0.23427370159709762 
    Attrib special=ype    -0.1592479525195502 
    Attrib special=ypn    0.9170876858382929 
    Attrib special=ypo    0.16583566730558796 
    Attrib sex    -0.3863142817638587 
    Attrib grade_A=bad    0.04745544012290427 
    Attrib grade_A=metria    0.4981662433507805 
    Attrib grade_A=kala    -0.40428173355184416 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.477235115481832 
    Attrib grade_A=arista    -0.00454797527006176 
    Attrib grade_B=bad    -0.01632549501038697 
    Attrib grade_B=metria    0.5800878360382431 
    Attrib grade_B=kala    -0.20379931385226535 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.6772554474178029 
    Attrib grade_B=arista    0.8665301803552224 
    Attrib grade_les=bad    0.3761104507002364 
    Attrib grade_les=metria    0.6449032061606222 
    Attrib grade_les=kala    -0.4172609407172002 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.4575986305314163 
    Attrib grade_les=arista    -0.32371107037745156 
Sigmoid Node 12 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.5484143530945578 
    Attrib special=cnc    1.3778113226049564 
    Attrib special=ele    -1.7883846966719317 
    Attrib special=elec    -0.027640830745382726 
    Attrib special=geo_gard    0.08394448329948449 
    Attrib special=kat    3.223524763045951 
    Attrib special=kat2    0.8708501700156835 
    Attrib special=oikd    3.4592001197639264 
    Attrib special=pli_net    0.9542852503907172 
    Attrib special=ypb    -1.1798523978837394 
    Attrib special=ype    -2.09219198734046 
    Attrib special=ypn    -0.11344536806748115 
    Attrib special=ypo    0.9728636700671979 
    Attrib sex    -4.910546312973406 
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    Attrib grade_A=bad    -0.009342342570663645 
    Attrib grade_A=metria    0.30522799361600694 
    Attrib grade_A=kala    2.0739900281871586 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.1380256525246746 
    Attrib grade_A=arista    0.9121011199272173 
    Attrib grade_B=bad    0.03765577890544096 
    Attrib grade_B=metria    -0.036923809813174044 
    Attrib grade_B=kala    2.296094398203145 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.17053708307314236 
    Attrib grade_B=arista    -1.3306788938633074 
    Attrib grade_les=bad    0.017615346357140054 
    Attrib grade_les=metria    -0.27385049946219364 
    Attrib grade_les=kala    -0.558558015763175 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.1543344746207593 
    Attrib grade_les=arista    1.3390592082260442 
Sigmoid Node 13 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3860804553274462 
    Attrib special=cnc    -1.787084252802799 
    Attrib special=ele    0.6970950380391876 
    Attrib special=elec    -0.9746184524125671 
    Attrib special=geo_gard    0.7510143832502277 
    Attrib special=kat    0.765737942582087 
    Attrib special=kat2    1.8247854144441118 
    Attrib special=oikd    -0.011261786425210737 
    Attrib special=pli_net    -0.5052440822100894 
    Attrib special=ypb    1.2117209974445844 
    Attrib special=ype    0.3951765239016691 
    Attrib special=ypn    1.7246330295590184 
    Attrib special=ypo    -0.8140552291045725 
    Attrib sex    1.3146322144224365 
    Attrib grade_A=bad    0.025828190926983435 
    Attrib grade_A=metria    1.374079345021777 
    Attrib grade_A=kala    0.9032925900237148 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.5070163888254184 
    Attrib grade_A=arista    -0.09111203110792271 
    Attrib grade_B=bad    0.03375064130563976 
    Attrib grade_B=metria    1.2918810855890137 
    Attrib grade_B=kala    0.36186042026841564 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.039173471991072 
    Attrib grade_B=arista    0.16960507099534422 
    Attrib grade_les=bad    0.9285238641331746 
    Attrib grade_les=metria    1.0676911752347862 
    Attrib grade_les=kala    0.7351922255653734 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.430248438325617 
    Attrib grade_les=arista    -0.3258782013208284 
Sigmoid Node 14 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.08230668437739712 
    Attrib special=cnc    -2.426698024908895 
    Attrib special=ele    1.424312002357541 
    Attrib special=elec    -0.6338198070154747 
    Attrib special=geo_gard    -0.4153416185040724 
    Attrib special=kat    0.7008698736937358 
    Attrib special=kat2    -0.5533262736197488 
    Attrib special=oikd    -0.04499460690224811 
    Attrib special=pli_net    0.4154167949307116 
    Attrib special=ypb    0.7188466188488806 
    Attrib special=ype    -1.4669882007408312 
    Attrib special=ypn    3.618262186384598 
    Attrib special=ypo    -0.42476591351735876 
    Attrib sex    1.1808416272337094 
    Attrib grade_A=bad    -0.03510761352354953 
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    Attrib grade_A=metria    1.2080066029290775 
    Attrib grade_A=kala    -1.2374198019308467 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.6949744551605931 
    Attrib grade_A=arista    -0.606043998632804 
    Attrib grade_B=bad    -0.01175208791269812 
    Attrib grade_B=metria    0.6044795787892389 
    Attrib grade_B=kala    1.4173350319936915 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.3971415236013627 
    Attrib grade_B=arista    0.49566357861117427 
    Attrib grade_les=bad    0.8069472996562521 
    Attrib grade_les=metria    0.5262203437497973 
    Attrib grade_les=kala    -1.1564661784630572 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.2098705502068174 
    Attrib grade_les=arista    -1.1411906048023668 
Sigmoid Node 15 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.13018753472369496 
    Attrib special=cnc    -0.6619578731548927 
    Attrib special=ele    2.0685846915755284 
    Attrib special=elec    -1.5757999163450638 
    Attrib special=geo_gard    0.7659169192784908 
    Attrib special=kat    1.1211324345885432 
    Attrib special=kat2    -1.532527603726415 
    Attrib special=oikd    -0.3102749594905632 
    Attrib special=pli_net    -0.32997291308451765 
    Attrib special=ypb    1.7142480756089327 
    Attrib special=ype    2.0106254021616157 
    Attrib special=ypn    -0.7145855630771671 
    Attrib special=ypo    -0.7935305662488782 
    Attrib sex    1.101830245071887 
    Attrib grade_A=bad    0.013527754945994647 
    Attrib grade_A=metria    1.3188277247841267 
    Attrib grade_A=kala    1.344736701321356 
    Attrib grade_A=polu_kala    -1.5506777463808017 
    Attrib grade_A=arista    -0.720242922521812 
    Attrib grade_B=bad    -0.015383983819698376 
    Attrib grade_B=metria    1.33127022288195 
    Attrib grade_B=kala    0.41202591909912756 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.8317694280329455 
    Attrib grade_B=arista    -0.5237354048996082 
    Attrib grade_les=bad    1.2004894288610923 
    Attrib grade_les=metria    1.6929241259644245 
    Attrib grade_les=kala    -1.3989197292287852 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.4585161792691645 
    Attrib grade_les=arista    -0.6069505375301337 
Sigmoid Node 16 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1761377463099017 
    Attrib special=cnc    -1.1579252367305446 
    Attrib special=ele    0.10508996029822458 
    Attrib special=elec    0.9546673126111677 
    Attrib special=geo_gard    0.431615887288155 
    Attrib special=kat    0.32061361044518766 
    Attrib special=kat2    0.18887618843935877 
    Attrib special=oikd    -1.080279672597909 
    Attrib special=pli_net    -0.4287332653595502 
    Attrib special=ypb    1.7494860659499014 
    Attrib special=ype    -0.774321666000892 
    Attrib special=ypn    2.0067677630826815 
    Attrib special=ypo    -0.9115171164637759 
    Attrib sex    2.9261149272676787 
    Attrib grade_A=bad    0.03991458805227409 
    Attrib grade_A=metria    0.9097806508271462 
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    Attrib grade_A=kala    -0.2682427772555227 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.08038315235757978 
    Attrib grade_A=arista    -0.2586735387934363 
    Attrib grade_B=bad    0.021694662921011895 
    Attrib grade_B=metria    0.9313298516218409 
    Attrib grade_B=kala    1.2707428326145052 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.7404483464394844 
    Attrib grade_B=arista    -0.16887179764279442 
    Attrib grade_les=bad    1.0844196995151385 
    Attrib grade_les=metria    1.6876925788964117 
    Attrib grade_les=kala    0.06293842546029282 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.879614035744248 
    Attrib grade_les=arista    -0.5502884224356722 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 91.38 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         220               88.7097 % 
Incorrectly Classified Instances        28               11.2903 % 
Kappa statistic                          0.7113 
Mean absolute error                      0.1477 
Root mean squared error                  0.2635 
Relative absolute error                 36.3924 % 
Root relative squared error             58.5372 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.743     0.056      0.839     0.743     0.788    yes 
  0.944     0.257      0.903     0.944     0.923    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  52  18 |   a = yes 
  10 168 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          97               80.8333 % 
Incorrectly Classified Instances        23               19.1667 % 
Kappa statistic                          0.4855 
Mean absolute error                      0.1975 
Root mean squared error                  0.3585 
Total Number of Instances              120      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.545     0.092      0.692     0.545     0.61     yes 
  0.908     0.455      0.84      0.908     0.873    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 18 15 |  a = yes 
  8 79 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.2 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    3.078530032193531 
    Node 2    -0.6531695400450314 
    Node 3    -3.590617571077847 
    Node 4    -0.08313350104271604 
    Node 5    3.881635518663998 
    Node 6    -1.9822145843188987 
    Node 7    -3.259191248595395 
    Node 8    -2.0376851830837555 
    Node 9    -1.8246507554859792 
    Node 10    -0.14993880487683556 
    Node 11    0.023106145643425603 
    Node 12    2.3706860478819225 
    Node 13    -2.8968209482872576 
    Node 14    -2.359491303233819 
    Node 15    -3.2057518668228475 
    Node 16    -1.5438995179066741 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -3.0820551038451507 
    Node 2    0.6512487678192598 
    Node 3    3.5898618935204287 
    Node 4    0.11864953500168303 
    Node 5    -3.8832756676933387 
    Node 6    1.9804420900346502 
    Node 7    3.2603154884651904 
    Node 8    2.0395182039209536 
    Node 9    1.823306133482778 
    Node 10    0.185807708635367 
    Node 11    0.04345785406732931 
    Node 12    -2.37088303107067 
    Node 13    2.8972827927821614 
    Node 14    2.355016005697448 
    Node 15    3.2056757323715797 
    Node 16    1.5425401347353307 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2681184923793754 
    Attrib special=cnc    -0.6540174097455079 
    Attrib special=ele    1.2656051378590103 
    Attrib special=elec    0.032439279968487146 
    Attrib special=geo_gard    -0.3905179974465723 
    Attrib special=kat    -1.291317609172859 
    Attrib special=kat2    -0.30933249774547267 
    Attrib special=oikd    0.35392325184598333 
    Attrib special=pli_net    2.2156353071788373 
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    Attrib special=ypb    1.1616323121682752 
    Attrib special=ype    1.7275245725123087 
    Attrib special=ypn    -0.9788720833762147 
    Attrib special=ypo    -0.33840671264472316 
    Attrib sex    -2.631586469948576 
    Attrib grade_A=bad    -0.03661533732355975 
    Attrib grade_A=metria    0.9460605104351972 
    Attrib grade_A=kala    0.731035099777796 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.9367998119221391 
    Attrib grade_A=arista    -0.3059449568759929 
    Attrib grade_B=bad    -0.04334231322941739 
    Attrib grade_B=metria    1.3750734692649504 
    Attrib grade_B=kala    -0.5341170307855182 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.07727096232062955 
    Attrib grade_B=arista    -0.26668630367160256 
    Attrib grade_les=bad    0.7057442806024284 
    Attrib grade_les=metria    0.38126648572723265 
    Attrib grade_les=kala    -0.6478185472317389 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.6660410412764546 
    Attrib grade_les=arista    -0.28086955172159966 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3683771400879102 
    Attrib special=cnc    -0.4180276798519214 
    Attrib special=ele    2.791556745164385 
    Attrib special=elec    0.10305113086824186 
    Attrib special=geo_gard    -0.0744594520426558 
    Attrib special=kat    0.12804615209307021 
    Attrib special=kat2    -0.5762324436483145 
    Attrib special=oikd    1.2686241416740656 
    Attrib special=pli_net    -1.5508957305450715 
    Attrib special=ypb    0.28048347400492973 
    Attrib special=ype    1.419564935633556 
    Attrib special=ypn    1.0173196254583943 
    Attrib special=ypo    -0.5295367393993308 
    Attrib sex    -3.218064975881752 
    Attrib grade_A=bad    0.04396666903023187 
    Attrib grade_A=metria    1.1093039773708882 
    Attrib grade_A=kala    0.6412486902412404 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.9629057092909921 
    Attrib grade_A=arista    -0.05703207518890671 
    Attrib grade_B=bad    0.00874478293950727 
    Attrib grade_B=metria    1.4211007068361008 
    Attrib grade_B=kala    -2.5110213344750063 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.9239346785680072 
    Attrib grade_B=arista    -0.0037861698989521317 
    Attrib grade_les=bad    0.6001426836208372 
    Attrib grade_les=metria    1.1766703981628608 
    Attrib grade_les=kala    1.8672917363108814 
    Attrib grade_les=polu_kala    -2.343634954203159 
    Attrib grade_les=arista    -0.17809843232250397 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2778422765122023 
    Attrib special=cnc    -0.19874187347756378 
    Attrib special=ele    0.4326119056227024 
    Attrib special=elec    0.1017337136183676 
    Attrib special=geo_gard    0.28466085210746767 
    Attrib special=kat    0.20859459592788676 
    Attrib special=kat2    0.05312719014614674 
    Attrib special=oikd    0.0688118364623248 
    Attrib special=pli_net    0.25580753818412816 
    Attrib special=ypb    0.17159675510006592 
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    Attrib special=ype    0.11202605691006624 
    Attrib special=ypn    0.4083405281863728 
    Attrib special=ypo    0.2656475052542165 
    Attrib sex    -0.2300456775673763 
    Attrib grade_A=bad    -0.019378361806208347 
    Attrib grade_A=metria    0.4067505795604084 
    Attrib grade_A=kala    -0.06808843425677275 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.06099452610432527 
    Attrib grade_A=arista    0.05514301330677133 
    Attrib grade_B=bad    0.034166587483641694 
    Attrib grade_B=metria    0.4516115089470699 
    Attrib grade_B=kala    -0.10086765006508865 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.0023554228209465683 
    Attrib grade_B=arista    0.08471379004600145 
    Attrib grade_les=bad    0.35048516644125666 
    Attrib grade_les=metria    0.25782219615454927 
    Attrib grade_les=kala    3.7534953833823005E-5 
    Attrib grade_les=polu_kala    -5.112795974750925E-4 
    Attrib grade_les=arista    0.056105398152526444 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3639598407746141 
    Attrib special=cnc    1.5662716656326663 
    Attrib special=ele    -0.6522316503317173 
    Attrib special=elec    0.7905141388321656 
    Attrib special=geo_gard    -1.4212518001478476 
    Attrib special=kat    3.948024998903134 
    Attrib special=kat2    2.9330077356983786 
    Attrib special=oikd    1.128362716012346 
    Attrib special=pli_net    -1.0234236951947457 
    Attrib special=ypb    1.4025460932119962 
    Attrib special=ype    -2.686319787393367 
    Attrib special=ypn    -1.2883189882746102 
    Attrib special=ypo    -1.2838853385195543 
    Attrib sex    -4.248281946125773 
    Attrib grade_A=bad    0.031830331580935164 
    Attrib grade_A=metria    -0.20568711186589952 
    Attrib grade_A=kala    1.3318364975218921 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.294632405530541 
    Attrib grade_A=arista    1.8858955937453217 
    Attrib grade_B=bad    -0.04354140096663305 
    Attrib grade_B=metria    -0.9400732870487964 
    Attrib grade_B=kala    -0.5059182380924896 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.066402926175269 
    Attrib grade_B=arista    3.155839653776103 
    Attrib grade_les=bad    -0.6166447323878494 
    Attrib grade_les=metria    -1.5851681672731048 
    Attrib grade_les=kala    -1.8986979123797822 
    Attrib grade_les=polu_kala    3.370797458517977 
    Attrib grade_les=arista    1.851174015604226 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.28659482360976835 
    Attrib special=cnc    -0.9394013857946062 
    Attrib special=ele    1.630098389269304 
    Attrib special=elec    0.7730267827919393 
    Attrib special=geo_gard    0.8257355087046291 
    Attrib special=kat    -1.2272679347688622 
    Attrib special=kat2    -0.7079496926714368 
    Attrib special=oikd    0.44510072219188285 
    Attrib special=pli_net    1.593416637834178 
    Attrib special=ypb    1.2190188162014246 
    Attrib special=ype    0.6551054989771258 
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    Attrib special=ypn    -1.1615772352395717 
    Attrib special=ypo    0.12289505167660747 
    Attrib sex    -0.09479051863713422 
    Attrib grade_A=bad    -2.6152131398301387E-4 
    Attrib grade_A=metria    1.164162337232765 
    Attrib grade_A=kala    0.22625487059129545 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.4413646998578109 
    Attrib grade_A=arista    -0.23937080426507001 
    Attrib grade_B=bad    0.027440183495305692 
    Attrib grade_B=metria    1.4104059917692269 
    Attrib grade_B=kala    1.0659660346139306 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.6379781743310224 
    Attrib grade_B=arista    -0.24784702869564912 
    Attrib grade_les=bad    1.339012151320624 
    Attrib grade_les=metria    0.6222535570153112 
    Attrib grade_les=kala    -1.6337055370689086 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.9558450378319959 
    Attrib grade_les=arista    -0.3062372521489503 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.010060399937338455 
    Attrib special=cnc    -0.4950931337676541 
    Attrib special=ele    2.4001759839059473 
    Attrib special=elec    -0.7414024673420022 
    Attrib special=geo_gard    -1.2990201613971164 
    Attrib special=kat    -0.2588610794567875 
    Attrib special=kat2    0.3360021583195412 
    Attrib special=oikd    -3.8213264638197644 
    Attrib special=pli_net    -1.010971255127152 
    Attrib special=ypb    2.360237027560667 
    Attrib special=ype    1.9894794561040652 
    Attrib special=ypn    1.8331545286137618 
    Attrib special=ypo    -1.1147511835722501 
    Attrib sex    3.092325515243593 
    Attrib grade_A=bad    -0.033073622989327735 
    Attrib grade_A=metria    1.2963398166352724 
    Attrib grade_A=kala    2.081480355577751 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.436093126654594 
    Attrib grade_A=arista    -0.9056412636509498 
    Attrib grade_B=bad    0.02873514478557615 
    Attrib grade_B=metria    0.8668833619309522 
    Attrib grade_B=kala    2.17673156195082 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.8727611064042917 
    Attrib grade_B=arista    -1.2062008078445303 
    Attrib grade_les=bad    0.41304007899279643 
    Attrib grade_les=metria    2.0880084133301855 
    Attrib grade_les=kala    -3.2047857884292488 
    Attrib grade_les=polu_kala    1.3369435243399128 
    Attrib grade_les=arista    -0.6054046757298566 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3570390134761677 
    Attrib special=cnc    -0.5579085622085597 
    Attrib special=ele    2.3125284230032404 
    Attrib special=elec    0.014421773702699503 
    Attrib special=geo_gard    2.906343302648344 
    Attrib special=kat    -0.16202188185546895 
    Attrib special=kat2    -0.5414585735661208 
    Attrib special=oikd    -0.843355994953617 
    Attrib special=pli_net    0.09774691097369471 
    Attrib special=ypb    -1.3876959478865527 
    Attrib special=ype    -0.5571759799510478 
    Attrib special=ypn    2.1395591408084664 



181

    Attrib special=ypo    -0.05927514335866318 
    Attrib sex    -1.4697040575406317 
    Attrib grade_A=bad    0.03164917913468719 
    Attrib grade_A=metria    1.1133306774856069 
    Attrib grade_A=kala    -0.27140013372730565 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.03668197728413889 
    Attrib grade_A=arista    -0.11869254329237744 
    Attrib grade_B=bad    0.018593051647210423 
    Attrib grade_B=metria    1.6729636058236075 
    Attrib grade_B=kala    -0.3297906401225138 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.5626876116642814 
    Attrib grade_B=arista    -0.01575923264604932 
    Attrib grade_les=bad    0.5882940043619733 
    Attrib grade_les=metria    0.7116492880873282 
    Attrib grade_les=kala    1.7431139356176852 
    Attrib grade_les=polu_kala    -1.7558606459555623 
    Attrib grade_les=arista    -0.2935002217361807 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.389157416091278 
    Attrib special=cnc    -0.4704034863909681 
    Attrib special=ele    2.0322967253660336 
    Attrib special=elec    0.2168011702906005 
    Attrib special=geo_gard    0.688710595528153 
    Attrib special=kat    3.004081883129198 
    Attrib special=kat2    -0.11215879428287416 
    Attrib special=oikd    -1.2625743379147318 
    Attrib special=pli_net    1.164147716383762 
    Attrib special=ypb    -1.8247904092234157 
    Attrib special=ype    -1.005758440786766 
    Attrib special=ypn    1.3192361997168784 
    Attrib special=ypo    0.7750333739304117 
    Attrib sex    -3.051447371368884 
    Attrib grade_A=bad    -0.03295346444768951 
    Attrib grade_A=metria    1.1257005820464807 
    Attrib grade_A=kala    -1.246839369677616 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.938004219763948 
    Attrib grade_A=arista    0.0015788798742841727 
    Attrib grade_B=bad    -0.044819185601476456 
    Attrib grade_B=metria    1.0721947573266315 
    Attrib grade_B=kala    1.0385983616943308 
    Attrib grade_B=polu_kala    -1.354047261979631 
    Attrib grade_B=arista    0.10644850288518061 
    Attrib grade_les=bad    0.6192569009070344 
    Attrib grade_les=metria    0.9658152502265063 
    Attrib grade_les=kala    0.17333339644804638 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.45456551800609757 
    Attrib grade_les=arista    -0.06626756460560586 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2624362719600799 
    Attrib special=cnc    -0.1262371730172663 
    Attrib special=ele    0.531408076460764 
    Attrib special=elec    0.16297730667413537 
    Attrib special=geo_gard    0.26535822020316313 
    Attrib special=kat    0.28521944732101095 
    Attrib special=kat2    0.024069715694818753 
    Attrib special=oikd    0.05821828624422996 
    Attrib special=pli_net    0.15093843056876458 
    Attrib special=ypb    0.07494380193700703 
    Attrib special=ype    0.11688859541015942 
    Attrib special=ypn    0.5239120739757 
    Attrib special=ypo    0.2989204878422796 
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    Attrib sex    -0.35832681277078077 
    Attrib grade_A=bad    -0.012508003352619777 
    Attrib grade_A=metria    0.38627171173416835 
    Attrib grade_A=kala    -0.08522505566795553 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.11725935218404307 
    Attrib grade_A=arista    0.04457125185935844 
    Attrib grade_B=bad    0.032971038076208284 
    Attrib grade_B=metria    0.4077804108859451 
    Attrib grade_B=kala    -0.2371924285322629 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.101784387864034 
    Attrib grade_B=arista    0.14768963963777015 
    Attrib grade_les=bad    0.37824991674563657 
    Attrib grade_les=metria    0.2520697130620918 
    Attrib grade_les=kala    0.04915792049727094 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.006220363882959436 
    Attrib grade_les=arista    0.08105677875058924 
Sigmoid Node 11 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.21102563521569387 
    Attrib special=cnc    -0.13636089733055531 
    Attrib special=ele    0.3672590536273583 
    Attrib special=elec    0.19354315945277706 
    Attrib special=geo_gard    0.26414922590270773 
    Attrib special=kat    0.21215585785335175 
    Attrib special=kat2    0.11009948399471757 
    Attrib special=oikd    0.11115923317653952 
    Attrib special=pli_net    0.18066461021862099 
    Attrib special=ypb    0.15606457428318712 
    Attrib special=ype    0.17465382786504216 
    Attrib special=ypn    0.2803174616171537 
    Attrib special=ypo    0.23532268912268633 
    Attrib sex    -0.13036659686208021 
    Attrib grade_A=bad    0.04745544012290427 
    Attrib grade_A=metria    0.2918504276984409 
    Attrib grade_A=kala    -0.024960145756204713 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.1018672145077677 
    Attrib grade_A=arista    0.09628326030518408 
    Attrib grade_B=bad    -0.01632549501038697 
    Attrib grade_B=metria    0.36927584193685775 
    Attrib grade_B=kala    -0.021925854952941512 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.007252207762077374 
    Attrib grade_B=arista    0.12393458264604157 
    Attrib grade_les=bad    0.23165156134947734 
    Attrib grade_les=metria    0.23716127627302802 
    Attrib grade_les=kala    -0.012837140772966323 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.04898948810577941 
    Attrib grade_les=arista    0.08037875145903468 
Sigmoid Node 12 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.29743693819322786 
    Attrib special=cnc    2.369090600288398 
    Attrib special=ele    -0.6870916121321183 
    Attrib special=elec    0.16579960604382837 
    Attrib special=geo_gard    1.0849178706511728 
    Attrib special=kat    1.2695124041980066 
    Attrib special=kat2    0.5736089039960606 
    Attrib special=oikd    0.6957184684172849 
    Attrib special=pli_net    0.22627490887873175 
    Attrib special=ypb    -0.6691548846438004 
    Attrib special=ype    -0.16001841596207633 
    Attrib special=ypn    0.6733304320739557 
    Attrib special=ypo    -2.310797932343764 
    Attrib sex    3.777966506067441 
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    Attrib grade_A=bad    -0.009342342570663645 
    Attrib grade_A=metria    -0.02561266669102801 
    Attrib grade_A=kala    0.18892055241748512 
    Attrib grade_A=polu_kala    -0.3302335702621631 
    Attrib grade_A=arista    0.8182643439387387 
    Attrib grade_B=bad    0.03765577890544096 
    Attrib grade_B=metria    0.07236277589337105 
    Attrib grade_B=kala    0.23608773618193324 
    Attrib grade_B=polu_kala    -0.03160092423393684 
    Attrib grade_B=arista    0.3202243599558125 
    Attrib grade_les=bad    -0.9123371207340818 
    Attrib grade_les=metria    1.0294987247968088 
    Attrib grade_les=kala    -1.8409369799999837 
    Attrib grade_les=polu_kala    2.016907246806618 
    Attrib grade_les=arista    0.6325363984052081 
Sigmoid Node 13 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.18006118817442512 
    Attrib special=cnc    -2.0626787636045316 
    Attrib special=ele    2.4487332592043813 
    Attrib special=elec    0.5977731037166842 
    Attrib special=geo_gard    -0.8819125953620066 
    Attrib special=kat    -3.430387492091537 
    Attrib special=kat2    -0.9223961820765574 
    Attrib special=oikd    0.4619690294128637 
    Attrib special=pli_net    2.77522402008442 
    Attrib special=ypb    1.2893485249636127 
    Attrib special=ype    3.083066086447154 
    Attrib special=ypn    -1.8400084004882216 
    Attrib special=ypo    -0.301023735471036 
    Attrib sex    -1.3361539227245212 
    Attrib grade_A=bad    0.025828190926983435 
    Attrib grade_A=metria    1.0420759989332262 
    Attrib grade_A=kala    2.2318729378534163 
    Attrib grade_A=polu_kala    -2.277381736870235 
    Attrib grade_A=arista    -0.7293622191102843 
    Attrib grade_B=bad    0.03375064130563976 
    Attrib grade_B=metria    1.229975495196537 
    Attrib grade_B=kala    -1.5355232788178486 
    Attrib grade_B=polu_kala    1.6480232170170728 
    Attrib grade_B=arista    -0.9703408628400847 
    Attrib grade_les=bad    1.2110546624667384 
    Attrib grade_les=metria    1.0204600151828949 
    Attrib grade_les=kala    -1.4094071675585393 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.09412338423987514 
    Attrib grade_les=arista    -0.5590080705031792 
Sigmoid Node 14 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2721293119922909 
    Attrib special=cnc    -0.5150596184918136 
    Attrib special=ele    1.682043068508543 
    Attrib special=elec    0.0801224054072615 
    Attrib special=geo_gard    2.195459896382936 
    Attrib special=kat    1.5257799621414545 
    Attrib special=kat2    -0.30730984924581206 
    Attrib special=oikd    -1.193523809754236 
    Attrib special=pli_net    -1.38141513123588 
    Attrib special=ypb    -1.2895317897225047 
    Attrib special=ype    -1.2809544628721508 
    Attrib special=ypn    2.3376191784724436 
    Attrib special=ypo    0.9567694575656815 
    Attrib sex    -0.5652484387706743 
    Attrib grade_A=bad    -0.03510761352354953 



184

    Attrib grade_A=metria    0.7838704851346723 
    Attrib grade_A=kala    -1.7944399869370156 
    Attrib grade_A=polu_kala    1.5729950668779398 
    Attrib grade_A=arista    -0.12326305231975472 
    Attrib grade_B=bad    -0.01175208791269812 
    Attrib grade_B=metria    0.7808359952326568 
    Attrib grade_B=kala    -0.39277476258554994 
    Attrib grade_B=polu_kala    0.0035346321431779047 
    Attrib grade_B=arista    0.1083860562323085 
    Attrib grade_les=bad    0.530161794853544 
    Attrib grade_les=metria    0.23026167717778864 
    Attrib grade_les=kala    0.16193347273647105 
    Attrib grade_les=polu_kala    0.051068012403946296 
    Attrib grade_les=arista    -0.15857566397964462 
Sigmoid Node 15 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.06642416320506966 
    Attrib special=cnc    0.8677536598478226 
    Attrib special=ele    3.1229019359752583 
    Attrib special=elec    -3.134987090516253 
    Attrib special=geo_gard    -0.6605903440427165 
    Attrib special=kat    0.18432184234930002 
    Attrib special=kat2    0.5138519162648232 
    Attrib special=oikd    -2.654330503147058 
    Attrib special=pli_net    0.067081800818491 
    Attrib special=ypb    2.12960909247508 
    Attrib special=ype    -1.949855667810008 
    Attrib special=ypn    1.360198775326886 
    Attrib special=ypo    -0.050214268743893786 
    Attrib sex    2.347867187481117 
    Attrib grade_A=bad    0.013527754945994647 
    Attrib grade_A=metria    0.9814523617071158 
    Attrib grade_A=kala    -1.1517364805298134 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.9550710924713574 
    Attrib grade_A=arista    -0.7853666123032982 
    Attrib grade_B=bad    -0.015383983819698376 
    Attrib grade_B=metria    0.6781609063041643 
    Attrib grade_B=kala    3.1675854990422168 
    Attrib grade_B=polu_kala    -3.0142011963096387 
    Attrib grade_B=arista    -0.8369772958457989 
    Attrib grade_les=bad    0.365485671892205 
    Attrib grade_les=metria    3.1749473905382595 
    Attrib grade_les=kala    -2.480419238075263 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.5896564343069184 
    Attrib grade_les=arista    -0.6311653750370039 
Sigmoid Node 16 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.33530057615486825 
    Attrib special=cnc    0.04169606862148318 
    Attrib special=ele    1.6954570115485283 
    Attrib special=elec    -0.9328029347457115 
    Attrib special=geo_gard    3.263891299582993 
    Attrib special=kat    0.5836749487985818 
    Attrib special=kat2    0.3309827846696926 
    Attrib special=oikd    -1.3068180350804224 
    Attrib special=pli_net    0.7809215328143015 
    Attrib special=ypb    -1.8221785478120198 
    Attrib special=ype    -0.9410505005370068 
    Attrib special=ypn    0.9443051856946157 
    Attrib special=ypo    0.3578893158564842 
    Attrib sex    0.8722147411095681 
    Attrib grade_A=bad    0.03991458805227409 
    Attrib grade_A=metria    1.164953024048661 
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    Attrib grade_A=kala    -0.9676401300260814 
    Attrib grade_A=polu_kala    0.5200905913918449 
    Attrib grade_A=arista    -0.0965966433038804 
    Attrib grade_B=bad    0.021694662921011895 
    Attrib grade_B=metria    1.0334467465040318 
    Attrib grade_B=kala    1.7081844573229588 
    Attrib grade_B=polu_kala    -2.0641629559509918 
    Attrib grade_B=arista    -0.06639004803202349 
    Attrib grade_les=bad    1.5034352442472338 
    Attrib grade_les=metria    -0.8425647076049088 
    Attrib grade_les=kala    0.8259206996053865 
    Attrib grade_les=polu_kala    -0.43806256204509103 
    Attrib grade_les=arista    -0.16609193897583277 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 95.5 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         219               88.3065 % 
Incorrectly Classified Instances        29               11.6935 % 
Kappa statistic                          0.7024 
Mean absolute error                      0.1486 
Root mean squared error                  0.2739 
Relative absolute error                 36.6075 % 
Root relative squared error             60.8555 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.743     0.062      0.825     0.743     0.782    yes 
  0.938     0.257      0.903     0.938     0.92     no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  52  18 |   a = yes 
  11 167 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         100               83.3333 % 
Incorrectly Classified Instances        20               16.6667 % 
Kappa statistic                          0.557  
Mean absolute error                      0.1864 
Root mean squared error                  0.3548 
Total Number of Instances              120      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.606     0.08       0.741     0.606     0.667    yes 
  0.92      0.394      0.86      0.92      0.889    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 20 13 |  a = yes 
  7 80 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    7.036639931963972 
    Node 2    -3.1267658739681314 
    Node 3    -1.7160475104991346 
    Node 4    -3.7808977696351147 
    Node 5    -2.8994077795913147 
    Node 6    -1.5307073199295826 
    Node 7    -4.624874552761126 
    Node 8    -1.361469422900701 
    Node 9    -0.8207038022657213 
    Node 10    -2.84199724339763 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -7.037788860726449 
    Node 2    3.127235221204521 
    Node 3    1.7178862129348929 
    Node 4    3.7818074065966707 
    Node 5    2.898956507543765 
    Node 6    1.5281118580863016 
    Node 7    4.625825926568333 
    Node 8    1.362372231947122 
    Node 9    0.8272391714296997 
    Node 10    2.8422570291329485 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1849829424329514 
    Attrib special=cnc    -0.7083922719829226 
    Attrib special=ele    0.8490830840847952 
    Attrib special=elec    2.7891829181472936 
    Attrib special=geo_gard    -0.11697565014572901 
    Attrib special=kat    -3.776177730482823 
    Attrib special=kat2    -3.9682429599838844 
    Attrib special=oikd    4.217221065778491 
    Attrib special=pli_net    1.72265611870609 
    Attrib special=ypb    0.9999071423425663 
    Attrib special=ype    1.1162423516216176 
    Attrib special=ypn    -1.5640237622472768 
    Attrib special=ypo    0.40980009102159315 
    Attrib sex    -6.928417790134727 
    Attrib grade_A    3.880019984704721 
    Attrib grade_B    -4.895429472929808 
    Attrib grade_les    -10.178522560757125 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3300842414026595 
    Attrib special=cnc    -0.6287485033189469 
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    Attrib special=ele    1.954626337942791 
    Attrib special=elec    -1.8008636795591868 
    Attrib special=geo_gard    0.1093131346287451 
    Attrib special=kat    1.4864761785223346 
    Attrib special=kat2    1.2685457571626293 
    Attrib special=oikd    -1.4323466868168364 
    Attrib special=pli_net    -1.0829847417351988 
    Attrib special=ypb    0.12919751535780474 
    Attrib special=ype    0.18762583789409873 
    Attrib special=ypn    2.5723731002434067 
    Attrib special=ypo    0.7312911436572463 
    Attrib sex    2.649796880607566 
    Attrib grade_A    -2.0506536346262854 
    Attrib grade_B    -2.217958484077482 
    Attrib grade_les    -6.754538393258698 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.10688033436263891 
    Attrib special=cnc    -2.166137553215234 
    Attrib special=ele    1.0107832732319968 
    Attrib special=elec    1.6121298093240053 
    Attrib special=geo_gard    3.775992644145927 
    Attrib special=kat    -4.642888589797738 
    Attrib special=kat2    -3.419627773458883 
    Attrib special=oikd    -1.8969659474501346 
    Attrib special=pli_net    3.0982989392024014 
    Attrib special=ypb    -1.4939718327000462 
    Attrib special=ype    -1.2959613505359275 
    Attrib special=ypn    4.0218311632544665 
    Attrib special=ypo    1.9817343670808638 
    Attrib sex    -2.0058710688784354 
    Attrib grade_A    -9.032780820948101 
    Attrib grade_B    -2.955728335923761 
    Attrib grade_les    1.4559968842246127 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.5322780468890821 
    Attrib special=cnc    -0.35302817611559056 
    Attrib special=ele    3.7637691643421722 
    Attrib special=elec    -3.460438238635594 
    Attrib special=geo_gard    2.344684017749539 
    Attrib special=kat    0.779453309242296 
    Attrib special=kat2    1.3109837363271506 
    Attrib special=oikd    -2.497926680752743 
    Attrib special=pli_net    -1.0174126383236877 
    Attrib special=ypb    0.4694696711275976 
    Attrib special=ype    2.396596813474922 
    Attrib special=ypn    0.381005778047977 
    Attrib special=ypo    1.2563349437512965 
    Attrib sex    5.105057611005406 
    Attrib grade_A    -5.620435969810896 
    Attrib grade_B    -6.758763251427176 
    Attrib grade_les    0.01926391573210818 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.34686883777013083 
    Attrib special=cnc    0.4646019951074055 
    Attrib special=ele    2.583364352047613 
    Attrib special=elec    -0.775446088748172 
    Attrib special=geo_gard    0.04867237950365246 
    Attrib special=kat    1.0213787571476722 
    Attrib special=kat2    -0.9276243998656468 
    Attrib special=oikd    0.48756008300711107 
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    Attrib special=pli_net    -0.2391287754260266 
    Attrib special=ypb    0.10541108777033116 
    Attrib special=ype    0.2572538012891416 
    Attrib special=ypn    0.6580240891486977 
    Attrib special=ypo    0.12153751890794633 
    Attrib sex    1.0427407369576656 
    Attrib grade_A    -3.2336927732088987 
    Attrib grade_B    -1.6704537442663987 
    Attrib grade_les    -4.832065377717045 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.26109207385834554 
    Attrib special=cnc    -0.9819374049609071 
    Attrib special=ele    0.4551098822759936 
    Attrib special=elec    1.726624321618794 
    Attrib special=geo_gard    -0.22946217205004396 
    Attrib special=kat    1.9553841949092643 
    Attrib special=kat2    -0.5147563910956229 
    Attrib special=oikd    1.5738796131796868 
    Attrib special=pli_net    -2.4799877297250443 
    Attrib special=ypb    -0.43336410049449275 
    Attrib special=ype    1.9832192670758308 
    Attrib special=ypn    -0.5581335726657488 
    Attrib special=ypo    0.18887901213481348 
    Attrib sex    -0.3606272873618698 
    Attrib grade_A    -1.3207174301042506 
    Attrib grade_B    11.119967731395315 
    Attrib grade_les    -9.063070251244726 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.38768371563895565 
    Attrib special=cnc    -0.3182055510980337 
    Attrib special=ele    3.476788429703198 
    Attrib special=elec    0.03986651269046812 
    Attrib special=geo_gard    -0.28077121443178654 
    Attrib special=kat    0.9504137698543851 
    Attrib special=kat2    -0.4525829396877011 
    Attrib special=oikd    0.37426719899594496 
    Attrib special=pli_net    -0.9738077889598588 
    Attrib special=ypb    -0.058305324375142034 
    Attrib special=ype    -0.14356601368035404 
    Attrib special=ypn    0.8681435925738673 
    Attrib special=ypo    0.24192933403405562 
    Attrib sex    0.9132791217121311 
    Attrib grade_A    -1.1047121892773297 
    Attrib grade_B    1.3121360896893026 
    Attrib grade_les    -3.2903852815233514 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.48607715112317496 
    Attrib special=cnc    0.00696578831252507 
    Attrib special=ele    2.3615541463461645 
    Attrib special=elec    -0.12782833838429758 
    Attrib special=geo_gard    0.2490150187918242 
    Attrib special=kat    1.2473348666667685 
    Attrib special=kat2    -0.15701058928929162 
    Attrib special=oikd    -0.16458399133303403 
    Attrib special=pli_net    -0.22106082496090612 
    Attrib special=ypb    0.3142398036918016 
    Attrib special=ype    0.540371158983999 
    Attrib special=ypn    0.44765212511313557 
    Attrib special=ypo    0.8935322169451683 
    Attrib sex    1.2556297761470623 
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    Attrib grade_A    -1.7129145185724817 
    Attrib grade_B    -0.41285016076562314 
    Attrib grade_les    -2.3093414335462543 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.45031793169694767 
    Attrib special=cnc    -2.9291760737255537 
    Attrib special=ele    2.6583239211378595 
    Attrib special=elec    -0.7227088153058725 
    Attrib special=geo_gard    -1.4003088527943706 
    Attrib special=kat    -2.483287924489341 
    Attrib special=kat2    -3.249491352907189 
    Attrib special=oikd    -5.077489680592343 
    Attrib special=pli_net    -0.1542008880698002 
    Attrib special=ypb    0.4259772959274356 
    Attrib special=ype    2.7535990557060535 
    Attrib special=ypn    4.015391744963183 
    Attrib special=ypo    1.302384211938311 
    Attrib sex    0.4118127574526057 
    Attrib grade_A    -1.4938071713183945 
    Attrib grade_B    -8.911066113772549 
    Attrib grade_les    -8.728989230081623 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 7.81 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         218               87.9032 % 
Incorrectly Classified Instances        30               12.0968 % 
Kappa statistic                          0.709  
Mean absolute error                      0.1545 
Root mean squared error                  0.2813 
Relative absolute error                 38.0539 % 
Root relative squared error             62.5077 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.829     0.101      0.763     0.829     0.795    yes 
  0.899     0.171      0.93      0.899     0.914    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  58  12 |   a = yes 
  18 160 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
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=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          95               79.1667 % 
Incorrectly Classified Instances        25               20.8333 % 
Kappa statistic                          0.501  
Mean absolute error                      0.2228 
Root mean squared error                  0.383  
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.697     0.172      0.605     0.697     0.648    yes 
  0.828     0.303      0.878     0.828     0.852    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 23 10 |  a = yes 
 15 72 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    6.259822462303995 
    Node 2    -1.2655590297822055 
    Node 3    -3.529227689305555 
    Node 4    -3.396582989914879 
    Node 5    -0.7751517245162259 
    Node 6    -2.391283962664 
    Node 7    -3.7074709552558898 
    Node 8    -0.9178793574378697 
    Node 9    -3.792656270429408 
    Node 10    -5.922624498743232 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -6.261042294329083 
    Node 2    1.267822775983621 
    Node 3    3.530186172855738 
    Node 4    3.3970977365067503 
    Node 5    0.7261798422042209 
    Node 6    2.3907889710219705 
    Node 7    3.6939711031730105 
    Node 8    0.9706741657526052 
    Node 9    3.8071978489533373 
    Node 10    5.923655246124847 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.08425965362535015 
    Attrib special=cnc    -1.2171919065836785 
    Attrib special=ele    0.4489656104282436 
    Attrib special=elec    -2.8794337786140156 
    Attrib special=geo_gard    1.1507983662625054 
    Attrib special=kat    -0.6863027967921324 
    Attrib special=kat2    -0.7617554096840519 
    Attrib special=oikd    -1.0119192177431968 
    Attrib special=pli_net    4.331605471118041 
    Attrib special=ypb    -0.0960899962443362 
    Attrib special=ype    2.8614019853274377 
    Attrib special=ypn    -0.19896089907641004 
    Attrib special=ypo    -2.663262992121562 
    Attrib sex    1.2158417746391506 
    Attrib grade_A    -1.9031057151628528 
    Attrib grade_B    -3.6254765848469868 
    Attrib grade_les    -5.158448520451614 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.18282134657758317 
    Attrib special=cnc    -1.1062256033187703 
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    Attrib special=ele    1.3531675909381473 
    Attrib special=elec    -1.5836496998529024 
    Attrib special=geo_gard    3.500254798733633 
    Attrib special=kat    1.2240053476846124 
    Attrib special=kat2    -0.9562221496818117 
    Attrib special=oikd    -3.397306857526418 
    Attrib special=pli_net    3.3499165502126695 
    Attrib special=ypb    -1.7378256612625977 
    Attrib special=ype    -0.5890178235830713 
    Attrib special=ypn    2.5547025708482356 
    Attrib special=ypo    -0.5899226174635265 
    Attrib sex    -1.2190328298776363 
    Attrib grade_A    9.120496809820603 
    Attrib grade_B    -1.4465611707642936 
    Attrib grade_les    -7.980356530384399 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.23161926524896412 
    Attrib special=cnc    -1.673442398975342 
    Attrib special=ele    0.5808411970372289 
    Attrib special=elec    -0.5634549085596355 
    Attrib special=geo_gard    1.115978456089247 
    Attrib special=kat    -2.4516916865941614 
    Attrib special=kat2    -1.6632046687136524 
    Attrib special=oikd    1.4631873309595496 
    Attrib special=pli_net    1.3291101246619947 
    Attrib special=ypb    1.6534944782429393 
    Attrib special=ype    1.4934013550116296 
    Attrib special=ypn    0.402918772716566 
    Attrib special=ypo    0.14546840606870046 
    Attrib sex    4.5971436045962 
    Attrib grade_A    -4.814894364537245 
    Attrib grade_B    -2.21022962122838 
    Attrib grade_les    -4.788296095227418 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3897500054908809 
    Attrib special=cnc    -0.27156838872658656 
    Attrib special=ele    1.070992143451727 
    Attrib special=elec    -1.2187319135695123 
    Attrib special=geo_gard    1.7030901418235824 
    Attrib special=kat    -0.14238448905972595 
    Attrib special=kat2    -0.3524605535158884 
    Attrib special=oikd    -0.4096753468472651 
    Attrib special=pli_net    1.3116126489870752 
    Attrib special=ypb    0.38793346484967095 
    Attrib special=ype    0.8692638762792397 
    Attrib special=ypn    1.0668018367789016 
    Attrib special=ypo    -0.0666621341979508 
    Attrib sex    0.1679313620058524 
    Attrib grade_A    -0.08128351725303415 
    Attrib grade_B    -0.17755389498194307 
    Attrib grade_les    -3.5795615168494654 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.03515476589488116 
    Attrib special=cnc    0.10060319898941318 
    Attrib special=ele    0.7020383773953345 
    Attrib special=elec    -3.01110535198742 
    Attrib special=geo_gard    3.9791841732245 
    Attrib special=kat    0.43349866496735184 
    Attrib special=kat2    -2.203963576732262 
    Attrib special=oikd    -2.3749457467368957 
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    Attrib special=pli_net    3.6212454766387534 
    Attrib special=ypb    -0.6378719450516326 
    Attrib special=ype    0.990988462668149 
    Attrib special=ypn    0.7175404777273235 
    Attrib special=ypo    -2.3318434478631125 
    Attrib sex    0.18080559700432638 
    Attrib grade_A    2.067083399537548 
    Attrib grade_B    -2.7910024872207355 
    Attrib grade_les    -7.758211989761789 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.552241463179118 
    Attrib special=cnc    1.678931879411129 
    Attrib special=ele    1.0752911917142822 
    Attrib special=elec    -0.9546718267529731 
    Attrib special=geo_gard    0.5662930927448868 
    Attrib special=kat    1.3049421399470829 
    Attrib special=kat2    -0.18604856289498364 
    Attrib special=oikd    2.130802389152062 
    Attrib special=pli_net    -1.7281861304914763 
    Attrib special=ypb    0.6119016072133523 
    Attrib special=ype    -1.060883862899803 
    Attrib special=ypn    0.6887417906814212 
    Attrib special=ypo    1.469835105585188 
    Attrib sex    -1.2097881660229808 
    Attrib grade_A    2.2586020721446496 
    Attrib grade_B    6.923868259587677 
    Attrib grade_les    -4.7084566886406956 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.4784651545491087 
    Attrib special=cnc    0.3184854987969898 
    Attrib special=ele    1.0648371130415064 
    Attrib special=elec    -0.9825473839835582 
    Attrib special=geo_gard    1.7446611984790616 
    Attrib special=kat    0.25718295196761126 
    Attrib special=kat2    -0.34377563996036853 
    Attrib special=oikd    -0.23885310834815204 
    Attrib special=pli_net    0.7821417423371245 
    Attrib special=ypb    0.3811811469462585 
    Attrib special=ype    0.46412604077283987 
    Attrib special=ypn    0.9626332938256835 
    Attrib special=ypo    0.2219115408456101 
    Attrib sex    -0.09317220769037156 
    Attrib grade_A    0.06785813912627128 
    Attrib grade_B    1.1759594343516682 
    Attrib grade_les    -3.284379063046462 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.4752675471569339 
    Attrib special=cnc    1.1960924210847261 
    Attrib special=ele    1.3717659786747562 
    Attrib special=elec    -1.552292436706147 
    Attrib special=geo_gard    0.9641654689079632 
    Attrib special=kat    1.136870426870137 
    Attrib special=kat2    -0.34545630754710593 
    Attrib special=oikd    2.1821823158873657 
    Attrib special=pli_net    -1.387558436732699 
    Attrib special=ypb    0.4876511632835155 
    Attrib special=ype    -1.3072690339622246 
    Attrib special=ypn    0.9099109123993918 
    Attrib special=ypo    1.6260228690618923 
    Attrib sex    -0.8159613357796861 
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    Attrib grade_A    1.5312737950811217 
    Attrib grade_B    7.60212315320475 
    Attrib grade_les    -5.639939389761765 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1407430879341118 
    Attrib special=cnc    -6.208894797678596 
    Attrib special=ele    1.3460021398431705 
    Attrib special=elec    -1.50555256701365 
    Attrib special=geo_gard    -2.0781505207902944 
    Attrib special=kat    -4.1689843775012845 
    Attrib special=kat2    -1.7692646752245633 
    Attrib special=oikd    -0.7184533358038573 
    Attrib special=pli_net    2.04048383333521 
    Attrib special=ypb    -0.8475656698608866 
    Attrib special=ype    6.923607358038038 
    Attrib special=ypn    3.690016157703367 
    Attrib special=ypo    4.346379293052172 
    Attrib sex    1.7678967179645582 
    Attrib grade_A    -4.3590942087668 
    Attrib grade_B    -9.920809505289446 
    Attrib grade_les    -3.1484248268640735 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 14.47 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         224               90.3226 % 
Incorrectly Classified Instances        24                9.6774 % 
Kappa statistic                          0.7385 
Mean absolute error                      0.1264 
Root mean squared error                  0.263  
Relative absolute error                 31.1322 % 
Root relative squared error             58.4362 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.686     0.011      0.96      0.686     0.8      yes 
  0.989     0.314      0.889     0.989     0.936    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  48  22 |   a = yes 
   2 176 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
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=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          90               75      % 
Incorrectly Classified Instances        30               25      % 
Kappa statistic                          0.361  
Mean absolute error                      0.2704 
Root mean squared error                  0.4631 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.515     0.161      0.548     0.515     0.531    yes 
  0.839     0.485      0.82      0.839     0.83     no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 17 16 |  a = yes 
 14 73 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    5.71927192300463 
    Node 2    -1.7716154826980401 
    Node 3    -1.608573535099704 
    Node 4    -3.1151705815623814 
    Node 5    -2.7327387355292916 
    Node 6    -2.708632063834834 
    Node 7    -7.027775425014848 
    Node 8    -4.747616049794414 
    Node 9    -1.3003812884034913 
    Node 10    -3.2416999808040226 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -5.719216823386894 
    Node 2    1.771583342398428 
    Node 3    1.6085799199314446 
    Node 4    3.115151863643484 
    Node 5    2.732705372291983 
    Node 6    2.708607866213452 
    Node 7    7.027686560835302 
    Node 8    4.747488107867533 
    Node 9    1.3003831965481376 
    Node 10    3.241676110023927 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.29834268132237474 
    Attrib special=cnc    -0.785868452624237 
    Attrib special=ele    3.2510466990026896 
    Attrib special=elec    -1.6864969305569715 
    Attrib special=geo_gard    2.7151866701958145 
    Attrib special=kat    -3.4817693101280027 
    Attrib special=kat2    -3.38512541858558 
    Attrib special=oikd    -3.56621928167257 
    Attrib special=pli_net    -1.264777450658351 
    Attrib special=ypb    1.6211021955412785 
    Attrib special=ype    1.6915133342251356 
    Attrib special=ypn    1.1543985973828121 
    Attrib special=ypo    0.874033507184537 
    Attrib sex    -2.0979343293650534 
    Attrib grade_A    -0.4752018017003093 
    Attrib grade_B    -6.231011933653915 
    Attrib grade_les    -3.2165049516827615 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.4968879924575829 
    Attrib special=cnc    1.1317082706059662 
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    Attrib special=ele    0.3957201298496517 
    Attrib special=elec    -2.145297818472335 
    Attrib special=geo_gard    0.8372196221718581 
    Attrib special=kat    -1.713762318837233 
    Attrib special=kat2    1.6081535428806675 
    Attrib special=oikd    0.012323121633380302 
    Attrib special=pli_net    0.11045061314002957 
    Attrib special=ypb    0.21026214905574808 
    Attrib special=ype    0.33525708387017855 
    Attrib special=ypn    2.786253985549461 
    Attrib special=ypo    1.5942545230808431 
    Attrib sex    1.8999758339612545 
    Attrib grade_A    -2.295563032857663 
    Attrib grade_B    -1.5821775534828055 
    Attrib grade_les    -6.334779788657 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.09148437272356166 
    Attrib special=cnc    -1.7077733843223546 
    Attrib special=ele    0.6954634898142279 
    Attrib special=elec    2.1086812399177464 
    Attrib special=geo_gard    3.7749228838814934 
    Attrib special=kat    -4.995080243537449 
    Attrib special=kat2    -3.614909343607511 
    Attrib special=oikd    -4.69429783438946 
    Attrib special=pli_net    1.7850644369393527 
    Attrib special=ypb    4.6693878494557985 
    Attrib special=ype    1.7356247426153029 
    Attrib special=ypn    -0.6471006866187993 
    Attrib special=ypo    1.321274382542624 
    Attrib sex    -4.495058162077122 
    Attrib grade_A    5.16817602583424 
    Attrib grade_B    -10.740935389141443 
    Attrib grade_les    -5.8528735959594265 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.6803578420701888 
    Attrib special=cnc    -2.266739179736165 
    Attrib special=ele    1.1983902358842853 
    Attrib special=elec    -0.42513104203054825 
    Attrib special=geo_gard    -0.4307363813491311 
    Attrib special=kat    -0.4304317036369072 
    Attrib special=kat2    1.6660747301594685 
    Attrib special=oikd    -1.926509684264254 
    Attrib special=pli_net    2.181237967049248 
    Attrib special=ypb    4.044523322409429 
    Attrib special=ype    1.3907700682638635 
    Attrib special=ypn    0.5209564631031743 
    Attrib special=ypo    1.3318848561938026 
    Attrib sex    4.2795854550203485 
    Attrib grade_A    -7.268966088854372 
    Attrib grade_B    -3.8827784398981637 
    Attrib grade_les    1.240077220613247 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.7118913216606373 
    Attrib special=cnc    -2.523634057370781 
    Attrib special=ele    1.94099089387636 
    Attrib special=elec    0.3899262110287267 
    Attrib special=geo_gard    1.078332043899124 
    Attrib special=kat    3.00720960215137 
    Attrib special=kat2    -1.616890721115983 
    Attrib special=oikd    -1.4657015717581325 
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    Attrib special=pli_net    0.6448825808879645 
    Attrib special=ypb    1.4009070377589148 
    Attrib special=ype    1.1097891010656402 
    Attrib special=ypn    1.704375518240094 
    Attrib special=ypo    1.7856430001317645 
    Attrib sex    4.397895410575216 
    Attrib grade_A    -3.3990216452396824 
    Attrib grade_B    -7.035764780654608 
    Attrib grade_les    -1.8566610340405927 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.8819301233076065 
    Attrib special=cnc    0.8729074950579607 
    Attrib special=ele    1.3219524009089791 
    Attrib special=elec    -0.5930481818519651 
    Attrib special=geo_gard    -0.5333227687991522 
    Attrib special=kat    2.7178492593117607 
    Attrib special=kat2    0.2089105203678802 
    Attrib special=oikd    2.585334429448874 
    Attrib special=pli_net    -0.2021616085467557 
    Attrib special=ypb    -0.37619899866643125 
    Attrib special=ype    -0.891931487826545 
    Attrib special=ypn    1.9244223938445777 
    Attrib special=ypo    1.8591219614459162 
    Attrib sex    -2.0476874885247542 
    Attrib grade_A    7.13537460702647 
    Attrib grade_B    8.66447205202553 
    Attrib grade_les    -8.89285146716197 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.5222370063481413 
    Attrib special=cnc    -1.651896140586404 
    Attrib special=ele    1.0275423594005988 
    Attrib special=elec    -2.4862547556425043 
    Attrib special=geo_gard    1.1799964839711314 
    Attrib special=kat    -1.5307998086965675 
    Attrib special=kat2    1.0802676682863397 
    Attrib special=oikd    1.0041955962374063 
    Attrib special=pli_net    0.12346338936073983 
    Attrib special=ypb    -0.3132627770942625 
    Attrib special=ype    0.9418503985818691 
    Attrib special=ypn    2.98153608597151 
    Attrib special=ypo    2.713064412921162 
    Attrib sex    -0.39242854256369547 
    Attrib grade_A    -2.2389420895136927 
    Attrib grade_B    1.7873872616688062 
    Attrib grade_les    -9.76455204290742 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2708251143135152 
    Attrib special=cnc    -0.18159915305349902 
    Attrib special=ele    1.1910688014693116 
    Attrib special=elec    -0.11971228935921133 
    Attrib special=geo_gard    -0.48023053571512825 
    Attrib special=kat    1.0555044511714629 
    Attrib special=kat2    -0.0780193048245347 
    Attrib special=oikd    -0.4793990125207475 
    Attrib special=pli_net    -1.0572551122614127 
    Attrib special=ypb    -0.5140624852661948 
    Attrib special=ype    0.7044621588072426 
    Attrib special=ypn    2.5397669136336187 
    Attrib special=ypo    0.6571365807063628 
    Attrib sex    -1.5532447336914115 
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    Attrib grade_A    0.3647059651826896 
    Attrib grade_B    2.1953220715331168 
    Attrib grade_les    0.9807570272394004 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.26816001104185494 
    Attrib special=cnc    -5.2696030480686105 
    Attrib special=ele    1.9833784285452056 
    Attrib special=elec    -0.0749014242666442 
    Attrib special=geo_gard    -0.6366810679617385 
    Attrib special=kat    -1.6717576475471694 
    Attrib special=kat2    -4.113758174641319 
    Attrib special=oikd    -0.1992880625380068 
    Attrib special=pli_net    6.408684191929962 
    Attrib special=ypb    -0.5854824103499748 
    Attrib special=ype    -0.16471647765749786 
    Attrib special=ypn    -1.0398620618523051 
    Attrib special=ypo    2.3245796027473173 
    Attrib sex    4.38326536984611 
    Attrib grade_A    -8.083481950463607 
    Attrib grade_B    -0.8047724939418982 
    Attrib grade_les    -8.78351084654631 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 10.36 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         223               89.9194 % 
Incorrectly Classified Instances        25               10.0806 % 
Kappa statistic                          0.7434 
Mean absolute error                      0.1475 
Root mean squared error                  0.2649 
Relative absolute error                 36.3354 % 
Root relative squared error             58.8434 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.771     0.051      0.857     0.771     0.812    yes 
  0.949     0.229      0.914     0.949     0.931    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  54  16 |   a = yes 
   9 169 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
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=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          93               77.5    % 
Incorrectly Classified Instances        27               22.5    % 
Kappa statistic                          0.4512 
Mean absolute error                      0.2308 
Root mean squared error                  0.3805 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.636     0.172      0.583     0.636     0.609    yes 
  0.828     0.364      0.857     0.828     0.842    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 21 12 |  a = yes 
 15 72 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    6.919267036043479 
    Node 2    -1.4110176073962166 
    Node 3    -1.1523250377569592 
    Node 4    -1.6607276522279555 
    Node 5    -2.438683051633135 
    Node 6    -3.766988506724064 
    Node 7    -4.960649614519838 
    Node 8    -3.35264423236182 
    Node 9    -4.609942338005328 
    Node 10    -4.470697091612936 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -6.9204301676552875 
    Node 2    1.4112050497651787 
    Node 3    1.1449716844850168 
    Node 4    1.660479613602712 
    Node 5    2.43858779578661 
    Node 6    3.7690052141184913 
    Node 7    4.961895529516808 
    Node 8    3.3552357383393145 
    Node 9    4.610534860444949 
    Node 10    4.4719592840828275 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1978929108546706 
    Attrib special=cnc    1.233418596429272 
    Attrib special=ele    1.1059090564500214 
    Attrib special=elec    -1.1116574755004873 
    Attrib special=geo_gard    2.6979903388165796 
    Attrib special=kat    -2.9498164196512153 
    Attrib special=kat2    -2.9555970691135203 
    Attrib special=oikd    -1.5043326857243031 
    Attrib special=pli_net    3.2977417634844777 
    Attrib special=ypb    1.4940962459038425 
    Attrib special=ype    -1.335269827816936 
    Attrib special=ypn    -1.489705446076572 
    Attrib special=ypo    3.6166030038761257 
    Attrib sex    -0.9507207775679949 
    Attrib grade_A    -5.5463576987007315 
    Attrib grade_B    -5.973320395586034 
    Attrib grade_les    -6.48980208659833 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.5354424345664216 
    Attrib special=cnc    -1.9872845606889948 
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    Attrib special=ele    -0.12623372894639037 
    Attrib special=elec    -0.3351253052978181 
    Attrib special=geo_gard    1.3341348998310718 
    Attrib special=kat    0.45433473758111365 
    Attrib special=kat2    0.5945544968371453 
    Attrib special=oikd    0.062232782297510024 
    Attrib special=pli_net    0.6459154896965605 
    Attrib special=ypb    1.4149862126384187 
    Attrib special=ype    0.5364407074727683 
    Attrib special=ypn    2.1914528930165345 
    Attrib special=ypo    0.7626787011785134 
    Attrib sex    2.553341943248357 
    Attrib grade_A    -2.0859973885548446 
    Attrib grade_B    -2.2189577391222057 
    Attrib grade_les    -3.22624359291016 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.08134780898510836 
    Attrib special=cnc    0.7921873420134931 
    Attrib special=ele    -0.18783313266068835 
    Attrib special=elec    -1.5495412579467627 
    Attrib special=geo_gard    1.1367480853337477 
    Attrib special=kat    -5.230315430293902 
    Attrib special=kat2    -5.0995731396445025 
    Attrib special=oikd    1.008928079782842 
    Attrib special=pli_net    0.5751071308253117 
    Attrib special=ypb    0.06874108307488368 
    Attrib special=ype    1.3223285864544838 
    Attrib special=ypn    1.5031531479499052 
    Attrib special=ypo    4.363005220715385 
    Attrib sex    -5.1425260518420775 
    Attrib grade_A    -1.8120560112028485 
    Attrib grade_B    -1.2755670051233348 
    Attrib grade_les    -6.865557231179881 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.33413173812318553 
    Attrib special=cnc    -3.180252208891602 
    Attrib special=ele    3.6846141868616886 
    Attrib special=elec    0.7747497215520616 
    Attrib special=geo_gard    1.8455820440259054 
    Attrib special=kat    0.9064089212657171 
    Attrib special=kat2    -3.277381437749275 
    Attrib special=oikd    -2.0747495654438475 
    Attrib special=pli_net    -0.6689248852811978 
    Attrib special=ypb    1.8093361802650976 
    Attrib special=ype    -0.47174499444542395 
    Attrib special=ypn    3.5700453740292666 
    Attrib special=ypo    0.4743452763879383 
    Attrib sex    3.975684451106364 
    Attrib grade_A    1.6329716528791272 
    Attrib grade_B    -6.773663398387414 
    Attrib grade_les    0.7123479215747169 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.5361543122863182 
    Attrib special=cnc    -3.3966093701114173 
    Attrib special=ele    0.5698733830023571 
    Attrib special=elec    1.275905700133198 
    Attrib special=geo_gard    1.3708649334512624 
    Attrib special=kat    -0.21973785151582886 
    Attrib special=kat2    0.6343707315153965 
    Attrib special=oikd    -0.7915351138368257 
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    Attrib special=pli_net    -0.30885080670828235 
    Attrib special=ypb    2.3703693523810583 
    Attrib special=ype    3.077902399447849 
    Attrib special=ypn    0.6587239062966088 
    Attrib special=ypo    0.45718228099638714 
    Attrib sex    3.3245755110367767 
    Attrib grade_A    -6.046529691995524 
    Attrib grade_B    -3.9574345031133675 
    Attrib grade_les    -1.962268623731134 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.7001747726830267 
    Attrib special=cnc    1.488221385324572 
    Attrib special=ele    0.4558074994964858 
    Attrib special=elec    -0.7269821072357658 
    Attrib special=geo_gard    0.26235672078895883 
    Attrib special=kat    0.5061423959093129 
    Attrib special=kat2    -0.3854640898689076 
    Attrib special=oikd    1.16891204394478 
    Attrib special=pli_net    1.7919952784185198 
    Attrib special=ypb    1.115055583593484 
    Attrib special=ype    -1.159635666522993 
    Attrib special=ypn    1.786589786135284 
    Attrib special=ypo    0.7732830784655957 
    Attrib sex    -3.5506814604061656 
    Attrib grade_A    6.882439745069391 
    Attrib grade_B    6.061865006027888 
    Attrib grade_les    -12.79082444494367 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.6135299958067822 
    Attrib special=cnc    -2.325295177486564 
    Attrib special=ele    1.2074233692450977 
    Attrib special=elec    -0.2895451707683468 
    Attrib special=geo_gard    0.1880033797729455 
    Attrib special=kat    0.8139199686176973 
    Attrib special=kat2    -0.33160498135121996 
    Attrib special=oikd    1.3991495559714644 
    Attrib special=pli_net    -0.6606461455246986 
    Attrib special=ypb    3.396017978239305 
    Attrib special=ype    1.3563833055183498 
    Attrib special=ypn    1.831309395897406 
    Attrib special=ypo    -0.6024826708340095 
    Attrib sex    0.7495503930382661 
    Attrib grade_A    -3.955863061167788 
    Attrib grade_B    -4.2265813198577264 
    Attrib grade_les    -5.123441476889937 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.6622708958234956 
    Attrib special=cnc    0.3962340118559966 
    Attrib special=ele    0.45430433512565666 
    Attrib special=elec    -0.06696364840149466 
    Attrib special=geo_gard    1.1199515739681882 
    Attrib special=kat    -1.2089877439328551 
    Attrib special=kat2    -0.1477521253656605 
    Attrib special=oikd    1.5292938477549323 
    Attrib special=pli_net    -0.538245594030078 
    Attrib special=ypb    1.103687446237286 
    Attrib special=ype    1.5778187284246488 
    Attrib special=ypn    1.399401179248237 
    Attrib special=ypo    1.5333768170020217 
    Attrib sex    -0.47717900459117474 
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    Attrib grade_A    -4.8286534050852525 
    Attrib grade_B    7.565456636154231 
    Attrib grade_les    0.45811159293813786 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.547160957332218 
    Attrib special=cnc    -2.420085531890614 
    Attrib special=ele    5.398041967499726 
    Attrib special=elec    -4.88611206176927 
    Attrib special=geo_gard    1.9209730006145491 
    Attrib special=kat    1.3971915132031998 
    Attrib special=kat2    -2.380869405644142 
    Attrib special=oikd    -6.7663397954509295 
    Attrib special=pli_net    0.6458032905717142 
    Attrib special=ypb    -2.0132940997636535 
    Attrib special=ype    0.18956436084166378 
    Attrib special=ypn    0.8918697121298667 
    Attrib special=ypo    2.1938394350938184 
    Attrib sex    -3.877821883470368 
    Attrib grade_A    -6.254082469132056 
    Attrib grade_B    -5.890775637040682 
    Attrib grade_les    -6.734040785037228 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 12.36 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         214               86.2903 % 
Incorrectly Classified Instances        34               13.7097 % 
Kappa statistic                          0.6702 
Mean absolute error                      0.1779 
Root mean squared error                  0.2871 
Relative absolute error                 43.8237 % 
Root relative squared error             63.7765 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.8       0.112      0.737     0.8       0.767    yes 
  0.888     0.2        0.919     0.888     0.903    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  56  14 |   a = yes 
  20 158 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 



206

 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         101               84.1667 % 
Incorrectly Classified Instances        19               15.8333 % 
Kappa statistic                          0.5833 
Mean absolute error                      0.2075 
Root mean squared error                  0.3396 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.636     0.08       0.75      0.636     0.689    yes 
  0.92      0.364      0.87      0.92      0.894    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 21 12 |  a = yes 
  7 80 |  b = no 
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=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 10 -H a -G -R 
Relation:     pass 
Instances:    248 
Attributes:   6 
              special 
              sex 
              grade_A 
              grade_B 
              grade_les 
              success 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Sigmoid Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    5.5581845717375975 
    Node 2    -2.5487663918213017 
    Node 3    -1.120962733630311 
    Node 4    -4.598313052766613 
    Node 5    -2.428923159521638 
    Node 6    -4.709271843074817 
    Node 7    -6.000589003711924 
    Node 8    -2.761243670797941 
    Node 9    -3.74327421393652 
    Node 10    -5.511490063577279 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -5.55794624933548 
    Node 2    2.563651624867789 
    Node 3    1.1188401880785859 
    Node 4    4.598273719934902 
    Node 5    2.4147826467022457 
    Node 6    4.711530713078123 
    Node 7    5.999994184726347 
    Node 8    2.7614049629171413 
    Node 9    3.74322721132336 
    Node 10    5.511322768161728 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.4615778740090351 
    Attrib special=cnc    -0.9973657275812464 
    Attrib special=ele    2.5745833932220856 
    Attrib special=elec    -0.6931385901035428 
    Attrib special=geo_gard    -0.166380920449075 
    Attrib special=kat    -0.7993474305316604 
    Attrib special=kat2    0.8185107610660239 
    Attrib special=oikd    0.993071855148917 
    Attrib special=pli_net    -0.8118488941195623 
    Attrib special=ypb    1.7740430829455016 
    Attrib special=ype    0.5638732547288121 
    Attrib special=ypn    0.45293698426129075 
    Attrib special=ypo    1.0272919440331318 
    Attrib sex    0.21546050299137734 
    Attrib grade_A    -5.304600884816994 
    Attrib grade_B    -2.9369471893416264 
    Attrib grade_les    -2.185185722970795 
Sigmoid Node 3 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.2853284057373744 
    Attrib special=cnc    -0.768048544098164 
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    Attrib special=ele    1.9241032779429128 
    Attrib special=elec    -0.5701124529702518 
    Attrib special=geo_gard    -0.3767262237756395 
    Attrib special=kat    -0.47342787084661553 
    Attrib special=kat2    0.6023772749353791 
    Attrib special=oikd    0.7271641371208487 
    Attrib special=pli_net    -1.3253914521288914 
    Attrib special=ypb    1.4255445985863813 
    Attrib special=ype    0.23519264735151416 
    Attrib special=ypn    0.7949041464431271 
    Attrib special=ypo    0.85136749876551 
    Attrib sex    0.15775507414172055 
    Attrib grade_A    -3.443805805183536 
    Attrib grade_B    -0.986559126950454 
    Attrib grade_les    -2.3278838604579617 
Sigmoid Node 4 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.1875901430174623 
    Attrib special=cnc    -2.958358992263031 
    Attrib special=ele    2.658178390940336 
    Attrib special=elec    -2.376583940555947 
    Attrib special=geo_gard    0.6833380971442671 
    Attrib special=kat    -4.402743227508669 
    Attrib special=kat2    -3.7575520414892027 
    Attrib special=oikd    -2.7823775862077302 
    Attrib special=pli_net    0.8717563747010252 
    Attrib special=ypb    2.707784204960091 
    Attrib special=ype    4.418068356528109 
    Attrib special=ypn    4.423994049151019 
    Attrib special=ypo    1.9068115502296348 
    Attrib sex    -2.159177589726872 
    Attrib grade_A    -2.821019648042551 
    Attrib grade_B    -10.419661815496688 
    Attrib grade_les    -1.7192859813589838 
Sigmoid Node 5 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.4249685299621828 
    Attrib special=cnc    -0.5335875482226055 
    Attrib special=ele    1.9921554212581445 
    Attrib special=elec    -0.4113239909962172 
    Attrib special=geo_gard    -0.5548379145414767 
    Attrib special=kat    -0.7872258924870121 
    Attrib special=kat2    1.118058383892698 
    Attrib special=oikd    1.1819123793046984 
    Attrib special=pli_net    -1.0963008263075664 
    Attrib special=ypb    1.2224353184063885 
    Attrib special=ype    1.014548050217118 
    Attrib special=ypn    0.3552155128398131 
    Attrib special=ypo    0.7993476376022377 
    Attrib sex    -0.22822288639452287 
    Attrib grade_A    -4.684142343259974 
    Attrib grade_B    -1.6615875758032588 
    Attrib grade_les    -2.103804354402324 
Sigmoid Node 6 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.5094227596870593 
    Attrib special=cnc    -1.9019686540638994 
    Attrib special=ele    3.9747505934019833 
    Attrib special=elec    -1.5768391899800405 
    Attrib special=geo_gard    -0.3950696779301558 
    Attrib special=kat    -1.565234351798599 
    Attrib special=kat2    1.0313022420859663 
    Attrib special=oikd    -1.2842036959604008 
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    Attrib special=pli_net    -1.2980632751962748 
    Attrib special=ypb    2.407338203942442 
    Attrib special=ype    2.229861222571969 
    Attrib special=ypn    1.0740047576441236 
    Attrib special=ypo    2.735265844342017 
    Attrib sex    1.6828668391252428 
    Attrib grade_A    -6.011915635174498 
    Attrib grade_B    -3.245482350540113 
    Attrib grade_les    -2.181687827797492 
Sigmoid Node 7 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.9496153180711776 
    Attrib special=cnc    -0.5900808705084893 
    Attrib special=ele    3.062875759173752 
    Attrib special=elec    1.0232888978088905 
    Attrib special=geo_gard    1.080961103708156 
    Attrib special=kat    4.647072369072511 
    Attrib special=kat2    -1.04712289002588 
    Attrib special=oikd    2.3227517628951566 
    Attrib special=pli_net    -1.5398693605140854 
    Attrib special=ypb    0.35414985628588475 
    Attrib special=ype    -2.019564776986572 
    Attrib special=ypn    1.1613337326782174 
    Attrib special=ypo    1.1148917787434889 
    Attrib sex    1.818122655464122 
    Attrib grade_A    6.0172208448382944 
    Attrib grade_B    6.476079977478109 
    Attrib grade_les    -2.0634626836562937 
Sigmoid Node 8 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.3962713249059478 
    Attrib special=cnc    0.3508570603107175 
    Attrib special=ele    1.3760537578829877 
    Attrib special=elec    2.3622250361619153 
    Attrib special=geo_gard    -0.11911873495882591 
    Attrib special=kat    -2.2016927978686174 
    Attrib special=kat2    -0.9497742941248667 
    Attrib special=oikd    1.5620244230015188 
    Attrib special=pli_net    -0.48072294468261834 
    Attrib special=ypb    -0.7600619862534901 
    Attrib special=ype    1.7598792668821657 
    Attrib special=ypn    0.326393783098123 
    Attrib special=ypo    0.583983528839921 
    Attrib sex    -2.5573083798009146 
    Attrib grade_A    -3.7543436044177794 
    Attrib grade_B    7.509554011307037 
    Attrib grade_les    -6.382078643298742 
Sigmoid Node 9 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -0.334045799142528 
    Attrib special=cnc    0.18076623055543892 
    Attrib special=ele    1.4978204012121257 
    Attrib special=elec    2.1292917295110976 
    Attrib special=geo_gard    0.3585363041791483 
    Attrib special=kat    -0.8004921095848285 
    Attrib special=kat2    -0.9082542391415145 
    Attrib special=oikd    1.979104193156014 
    Attrib special=pli_net    -0.6438806305371024 
    Attrib special=ypb    0.5526974921293608 
    Attrib special=ype    -1.4135012316543978 
    Attrib special=ypn    0.3566640173941746 
    Attrib special=ypo    0.5811157038578703 
    Attrib sex    -1.606374849616453 
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    Attrib grade_A    -2.029196499582362 
    Attrib grade_B    6.19133213437123 
    Attrib grade_les    -6.614787262231804 
Sigmoid Node 10 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.1747477405110222 
    Attrib special=cnc    -2.924421689581687 
    Attrib special=ele    2.2461542597724344 
    Attrib special=elec    -1.417322295095979 
    Attrib special=geo_gard    3.8963847091628425 
    Attrib special=kat    0.7232821526925822 
    Attrib special=kat2    -2.7777270366632947 
    Attrib special=oikd    -4.685908443556122 
    Attrib special=pli_net    5.4911365790200914 
    Attrib special=ypb    -3.573053670043154 
    Attrib special=ype    -4.257989144917911 
    Attrib special=ypn    1.8932020463758963 
    Attrib special=ypo    3.2809770864820664 
    Attrib sex    3.7205576921191943 
    Attrib grade_A    7.262466866620191 
    Attrib grade_B    -6.578085368726976 
    Attrib grade_les    -12.271060347450481 
Class yes 
    Input 
    Node 0 
Class no 
    Input 
    Node 1 
 
 
Time taken to build model: 13.22 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         220               88.7097 % 
Incorrectly Classified Instances        28               11.2903 % 
Kappa statistic                          0.7061 
Mean absolute error                      0.1521 
Root mean squared error                  0.2792 
Relative absolute error                 37.4657 % 
Root relative squared error             62.0402 % 
Total Number of Instances              248      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.714     0.045      0.862     0.714     0.781    yes 
  0.955     0.286      0.895     0.955     0.924    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
   a   b   <-- classified as 
  50  20 |   a = yes 
   8 170 |   b = no 
 
 
=== Re-evaluation on test set === 
 
User supplied test set 
Relation:     pass 
Instances:    120 
Attributes:   6 
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=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         103               85.8333 % 
Incorrectly Classified Instances        17               14.1667 % 
Kappa statistic                          0.6272 
Mean absolute error                      0.1671 
Root mean squared error                  0.3543 
Total Number of Instances              120      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.667     0.069      0.786     0.667     0.721    yes 
  0.931     0.333      0.88      0.931     0.905    no 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 22 11 |  a = yes 
  6 81 |  b = no 
 


