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Πρόλογος – Εισαγωγή 

 

Κατά τη σηµερινή εποχή, η λήψη αποφάσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

οποιασδήποτε επιστήµης, αλλά και της καθηµερινής ζωής γενικότερα. Οι αποφάσεις 

αυτές λαµβάνονται µε βάση τα δεδοµένα που έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι 

και τα οποία συσσωρεύονται σε όλο και µεγαλύτερες βάσεις δεδοµένων. Η µεγάλη 

αύξηση τόσο των δεδοµένων όσο και των βάσεων δεδοµένων έκανε επιτακτική την 

ανάπτυξη της εξόρυξης δεδοµένων. 

Η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί µία πολύ σηµαντική διαδικασία κατά τη σηµερινή 

εποχή, αφού, µέσω αυτής, θεωρείται ότι µπορούν να εξαχθούν σηµαντικά 

αποτελέσµατα, τα οποία µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό και τη 

λήψη αποφάσεων. Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µία πλήρη περιγραφή 

της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων, όπως και των αποτελεσµάτων που 

εξάγονται από αυτήν. Συνεπώς, σκοπός της διπλωµατικής αυτής είναι να 

παρουσιαστεί η πορεία της επιστήµης της εξόρυξης δεδοµένων µέσω των διαφόρων 

µεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί, αφού πρώτα προσδιοριστεί ο ορισµός που 

συνδέεται µε αυτήν. Περαιτέρω, διενεργούµε τη διασύνδεση της εξόρυξης δεδοµένων 

µε την ηθική δεοντολογία και τους κώδικες που την διέπουν. Μία ακόµη διασύνδεση 

της επιστήµης της εξόρυξης δεδοµένων είναι µε τις επιχειρήσεις και τον τρόπο που 

αυτές λαµβάνουν αποφάσεις συνδυάζοντας όλη την διαθέσιµη πληροφόρηση. 

Στο επόµενο κεφάλαιο δίνεται ακριβώς ο ορισµός της εξόρυξης δεδοµένων, όπως και  

τα αίτια που συνδέονται µε την ανάπτυξη του συγκεκριµένου κλάδου. Σε αυτό το 

κεφάλαιο συνδέεται η εξόρυξη δεδοµένων µε την ανακάλυψη γνώσης από τα 

δεδοµένα, η οποία αποτελεί και το κύριο αποτέλεσµα της εξόρυξης δεδοµένων. Έτσι, 

εκτός από την ανακάλυψη γνώσης στα δεδοµένα παρουσιάζονται και οι παράγοντες 

που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα και την ποιότητά τους. Σε αυτό το κεφάλαιο, 

επίσης, παρουσιάζεται και µία εξελεγκτική πορεία στη διαδικασία της εξόρυξης 

δεδοµένων, η οποία αφορά στην εξόρυξη κειµένου, αλλά και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται µε την εξόρυξη δεδοµένων. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται όλες οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται κατά τη 

διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων. Στις µεθοδολογίες αυτές συµπεριλαµβάνονται 

µεθοδολογίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πιο απλές και µπορούν να εφαρµοστούν 

σε σχεδόν όλα τα είδα µεταβλητών, όπως και πιο σύνθετες µεθοδολογίες, οι οποίες 

µπορεί να συνδυάζουν στοιχεία από περισσότερες από µία µεθοδολογίες. Σε αυτό το 

κεφάλαιο, επίσης, παρουσιάζεται και η διαδικασία που ακολουθείται κατά την 

προετοιµασία της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η διασύνδεση ανάµεσα στην ηθική και την διαδικασία της 

εξόρυξης δεδοµένων. Η διασύνδεση αυτή κρίνεται ως επιτακτική, αφού, όπως θα 

δούµε στη συνέχεια, η εξόρυξη δεδοµένων οδηγεί σε κάποια αποτελέσµατα που 

συνδέονται µε τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν τους 

ανθρώπους και την κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον, γίνεται και η διασύνδεση µε την 

χρήση των προσωπικών δεδοµένων, τα οποία στην πραγµατικότητα πρέπει να είναι 

απόρρητα και σε αρκετές περιπτώσεις προέρχονται µε έµµεσο τρόπο από τους 

καταναλωτές. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, συνδέουµε την έννοια της εξόρυξης δεδοµένων µε τις 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, διασυνδέουµε την έννοια και την διαδικασία της 

εξόρυξης δεδοµένων µε τους διάφορους τοµείς της επιχείρησης και τον τρόπο µε τον 

οποίο λαµβάνονται αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται σε αυτά τα δεδοµένα. Σκοπός 

µας είναι να δείξουµε τον ειδικότερο τρόπο µε τον οποίο η λειτουργία, η 

αποτελεσµατικότητα και η κερδοφορία των επιχειρήσεων µπορεί να επηρεαστεί από 

την διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζουµε και 

αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους 

πραγµατοποιήθηκε η εξόρυξη µέσω αυτών. Επιπλέον, προσδιορίζουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδοµένα στις βάσεις των επιχειρήσεων, σε συνεργασία 

µε τα λογισµικά συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί από µεγάλες εταιρείες 

παγκοσµίως. 

Το πέµπτο κεφάλαιο, αποτελεί την συζήτηση που προκύπτει από την παραπάνω 

ανάλυση. Στην πραγµατικότητα, σκοπός του έκτου κεφαλαίου είναι η διασύνδεση 

όλων όσων έχουν ειπωθεί στις προηγούµενες ενότητες και στη συνέχεια η διατύπωση 

προτάσεων που σχετίζονται µε την επιστήµη της εξόρυξης δεδοµένων γενικά, αλλά 

και ειδικά όταν αυτή αφορά τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο εστιάζουµε κυρίως σε 
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προτάσεις, οι οποίες σχετίζονται µε την επίλυση των προβληµάτων που έχουν 

αναφερθεί στα προηγούµενα κεφάλαια. 

Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αφορά στα συµπεράσµατα που έχουν 

εξαχθεί από την παραπάνω ανάλυση. Σε αυτό το κεφάλαιο επί της ουσίας 

διενεργούµε µία περίληψη των όσων έχουν ειπωθεί στα προηγούµενα κεφάλαια µε 

σκοπό την συνοπτική περιγραφή όλων των αποτελεσµάτων που έχουν βρεθεί. 
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1. Ορισμός της Εξόρυξης Δεδομένων 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, διενεργούµε µία επισκόπηση της θεωρίας που συνδέεται άµεσα 

µε την εξόρυξη δεδοµένων έτσι όπως έχει αυτή αποτυπωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί επί της ουσίας έναυσµα για την ουσιαστικότερη 

κατανόηση της όλης διαδικασίας, η οποία θα ακολουθήσει στα επόµενα κεφάλαια. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην δεκαετία 2000 – 2011 γράφτηκαν περισσότερα από 

10.000 άρθρα µε θέµα την εξόρυξη δεδοµένων, ενώ όπως σηµειώνουν οι Liao et al. 

(2012) η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε σε αυτή την διαδικασία. Αρχικά, 

παρουσιάζουµε τα αίτια, τον ορισµό και τους τοµείς στους οποίους χρησιµοποιείται η 

εξόρυξη δεδοµένων. Στη συνέχεια, συνδέουµε την εξόρυξη δεδοµένων µε την 

εξαγωγή/ανακάλυψη γνώσης από τις βάσεις δεδοµένων. Ακολουθεί η περιγραφή των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτές, ενώ δείχνουµε και την εξελικτική τάση 

του τοµέα της εξόρυξης δεδοµένων, όπως και τις προκλήσεις που συνδέονται µε 

αυτήν. 

 

1.1 Αίτια και Ορισμός της Εξόρυξης Δεδομένων 
 

Η εξόρυξη δεδοµένων έχει προκύψει ως µια επιτακτική ανάγκη για την παραγωγή 

νέας γνώσης η οποία προκύπτει από πληροφορίες, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί κατά 

το παρελθόν και µπορούν να οδηγήσουν στην βελτίωση της υφιστάµενης 

κατάστασης. Στην πραγµατικότητα, η εξόρυξη δεδοµένων σχετίζεται άµεσα µε την 

απόσπαση πληροφοριών από µεγάλες βάσεις δεδοµένων, οι οποίες συνδυάζονται 

µέσω της στατιστικής µε σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 

Στα οικονοµικά, η ανάγκη αυτή έγινε πιο εµφανής όταν όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις ξεκίνησαν να διατηρούν πολύ µεγάλες βάσεις δεδοµένων στις οποίες 

καταγράφονταν όλες οι σχετιζόµενες µε την δραστηριότητά τους πληροφορίες. Ως 

αποτέλεσµα, οι βάσεις των δεδοµένων έφτασαν να αποθηκεύουν εκατοµµύρια bytes 

δεδοµένων, µέσα στα οποία εµπεριέχονταν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

ανάλυση του υπό εξέταση φαινοµένου. 
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Το µεγάλο µέγεθος των πληροφοριών έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της συνεχόµενης 

νέας πληροφορίας, η οποία εισρέει σε ήδη µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Το µέγεθος 

των βάσεων δεδοµένων µπορεί να αυξηθεί µε δύο τρόπους: α) µέσω της αύξησης του 

µεγέθους του δείγµατος και β) µέσω της αύξησης του αριθµού των 

τοµέων/κλάδων/επιστηµονικών πεδίων που µία µεταβλητή µπορεί να καλύψει 

(Fayyad et al., 1996). Κατά συνέπεια από το µέγεθος των βάσεων δεδοµένων και 

µόνον, θεωρείται ότι η διαδικασία αναζήτησης και επεξεργασίας των απαραίτητων 

δεδοµένων που αποσκοπούν στην εξαγωγή γνώσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 

χρονοβόρα. Παράλληλα, αυτές οι βάσεις δεδοµένων µπορεί να είναι τόσο 

πολύπλοκες από τη στιγµή που εµπεριέχουν πολλά δεδοµένα, τα οποία µπορούν 

εύκολα να συγχέονται και µεταξύ τους. 

Η δυνατότητα συλλογής δεδοµένων, ωστόσο, έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά τα 

τελευταία χρόνια µέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας, η οποία µπόρεσε να 

απλοποιήσει τη διαδικασία αυτή και να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αριθµό συνεχώς 

εξελισσόµενων και προσιτών συστηµάτων, τα οποία έκαναν ακόµη πιο αναγκαία την 

ανάπτυξη του τοµέα της εξόρυξης δεδοµένων (Chen et al., 1996). 

Γενικότερα, η εξόρυξη δεδοµένων έχει εντοπιστεί στην αναζήτηση προτύπων στα υπό  

εξέταση προβλήµατα και µεταξύ των τοµέων, στους οποίους εφαρµόζεται 

περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι τοµείς: 

 

� Ιατρική: όπου περιλαµβάνονται η Γενετική και η Βιοτεχνολογία, 

� Γεωγραφία: όπου αναλύονται όλα τα πιθανά δεδοµένα µε σκοπό την 

καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής ή την λεπτοµερέστερη καταγραφή των 

περιβαλλοντικών στοιχείων της, 

� Ανάλυση εικόνας: όπου εµπεριέχονται όλα τα στοιχεία που µπορούν να 

προβούν στη λεπτοµερέστερη καταγραφή µιας εικόνας εκ των οποίων 

προκύπτουν δεδοµένα προς ανάλυση, 

� Αστρονοµία: όπου διενεργούνται πράξεις για την καλύτερη εξερεύνηση και 

κατανόηση του κλάδου αυτού, 

� Τηλεπικοινωνίες: όπου η εξόρυξη δεδοµένων εστιάζει κυρίως στην πρόληψη 

κακόβουλων λογισµικών ή στην πρόληψη απατών που µπορεί να 

διενεργηθούν µέσω αυτών, 
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� Οικονοµικά: όπου εστιάζει στη µελέτη µικροοικονοµικών ή/και 

µακροοικονοµικών µεγεθών µε σκοπό την καλύτερη αποτελεσµατικότητα. 

 

∆ιερευνώντας λίγο περισσότερο τον τοµέα των οικονοµικών εντοπίζουµε ότι η 

εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τοµείς όπως ο σχεδιασµός της 

παραγωγικής διαδικασίας, των προϊόντων, των µηχανηµάτων που σχετίζονται µε την 

παραγωγική διαδικασία, των πρώτων υλών και των υλικών γενικότερα, των 

διαδικασιών, των αποθεµάτων, των πωλήσεων, του µάρκετινγκ, των πατεντών, της 

ανάπτυξης των στρατηγικών προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της 

χρηµατοοικονοµικής και ελεγκτικής, του εµπορίου, της επενδυτικής δραστηριότητας 

αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους αλληλεπιδρούν µεταξύ τους τα παραπάνω 

µεγέθη. 

Ο Naisbitt (1982) επισηµαίνει ότι µέσω της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων 

προσπαθούµε να επιτύχουµε την παραγωγή νέας γνώσης από µία πληθώρα 

πληροφοριών. Η έννοια της εξόρυξης δεδοµένων είναι πάρα πολύ σηµαντική εάν 

λάβουµε υπόψη και τον παράγοντα ότι τα δεδοµένα πλέον µπορούν να βρίσκονται σε 

περισσότερες από µία µορφές (για παράδειγµα εικόνες, ήχος, αριθµοί, κείµενο κλπ.) 

και µάλιστα ότι πολλές φορές αυτές οι διαφορετικές µορφές µπορούν να 

αλληλεπιδρούν και να συσχετίζονται µεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο, η ανάγκη για µια 

αυτόµατη ανάλυση και η εξεύρεση των κατάλληλων εργαλείων για την εξόρυξη 

δεδοµένων αποτελούν µία πολύ σηµαντική διαδικασία κατά τα τελευταία χρόνια. 

Οι Bagga and Singh (2012) θεωρούν ότι ο κύριος στόχος της διαδικασίας της 

εξόρυξης δεδοµένων είναι η εξαγωγή αποτελεσµάτων από τον χρήστη, η οποία 

βασίζεται στα λιγότερα εισαγόµενα δεδοµένα και την µικρότερη δυνατή προσπάθεια 

από τον χρήστη. Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να κάνουµε ένα σηµαντικό 

διαχωρισµό ανάµεσα στη γνώση και την πληροφορία. Η γνώση αποτελεί το 

παραγόµενο προϊόν της καλύτερης και σωστότερης ανάλυσης της πληροφορίας. 

Αντίθετα, η πληροφορία αναφέρεται στις τιµές των δεδοµένων, όπως και τις 

εξεταζόµενες σχέσεις, οι οποίες µπορεί να έχουν ή όχι παρατηρηθεί κατά το 

παρελθόν ανάµεσα σε αυτά. 
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Σύµφωνα µε τους Frawley et al. (1991) η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων 

ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία εξάγονται χρήσιµες πληροφορίες από µία 

βάση δεδοµένων η οποία έχει δηµιουργηθεί µε παλαιότερες πληροφορίες. Η εξόρυξη 

δεδοµένων, δηλαδή, αφορά στην διερεύνηση όλων των τεχνικών και των διαδικασιών 

που αποσκοπούν στην εύρεση νέας και πιθανόν χρήσιµης γνώσης από τις βάσεις 

δεδοµένων. Εναλλακτικά, όπως την ορίζουν οι Elovici and Braha (2003), η εξόρυξη 

δεδοµένων είναι η διαδικασία κατά την οποία αποκτούνται έγκυρες, προηγουµένως 

άγνωστες και κατανοητές πληροφορίες από µεγάλες βάσεις δεδοµένων µε σκοπό την 

βελτίωση των αποφάσεων των επιχειρήσεων. Ο Ahmed (2004), συνδέοντας την 

εξόρυξη δεδοµένων µε την επιχειρηµατικότητα και το µάνατζµεντ, υποστηρίζει ότι η 

εξόρυξη δεδοµένων οδηγεί στη δηµιουργία νέων πληροφοριών οι οποίες στη 

συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη µιας εταιρείας, 

αλλά και την διατήρηση της θέσης της στην οικονοµία. Ο Cook (2005) υποστηρίζει 

ότι βασικός σκοπός της εξόρυξης δεδοµένων είναι η πρόβλεψη κάποιων 

καταστάσεων και όχι η απλή περιγραφή τους. 

Μπορούµε, δηλαδή, να διαπιστώσουµε ότι ως λύση στο πρόβληµα της σύνθετης 

µορφής των δεδοµένων και της περαιτέρω ανάλυσής τους προτάθηκε η τεχνική της 

εξόρυξης δεδοµένων (data mining). Σύµφωνα µε τον Larose (2005), η εξόρυξη 

δεδοµένων αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η εξαγωγή γνώσης. 

Η εξαγωγή γνώσης έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της εξέτασης των συσχετίσεων 

µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών, των προτύπων, των τάσεων, όπως και της 

επεξεργασίας των µεταβλητών µέσω αλγορίθµων, οι οποίοι στηρίζονται στις βασικές 

αρχές της στατιστικής. Πιο συγκεκριµένα, η εξόρυξη δεδοµένων στοχεύει στην 

πρόβλεψη µελλοντικών καταστάσεων, οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, µέσω της συλλογής και επεξεργασίας των διαφορετικών δεδοµένων. 

Οι Fayyad et al. (1996), όπως και οι Berry and Linoff (1999), διακρίνουν δύο µεγάλες 

κατηγορίες στην διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων. Η πρώτη κατηγορία είναι 

προσανατολισµένη/κατευθυνόµενη στην επιβεβαίωση των υπό εξέταση υποθέσεων 

και αποσκοπεί στο ιδανικό «ταίριασµα» των δεδοµένων. Σε αυτή την κατηγορία, τα 

αποτελέσµατα συνήθως παρουσιάζονται µε τη µορφή διαγραµµάτων, της κατάταξης, 

της εκτίµησης και της πρόβλεψης. Η δεύτερη κατηγορία είναι προσανατολισµένη 

στην εξεύρεση νέων κανόνων και προτύπων που στοχεύουν στην περιγραφή και την 

πρόβλεψη των µελλοντικών καταστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η παλινδρόµηση, 
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η οµαδοποίηση και η συσταδοποίηση. Οι Braha and Shmilovici (2003), εκτός από 

αυτές τις δύο κατηγορίες, εντοπίζουν και µία τρίτη, η οποία αφορά στον εντοπισµό 

ασυνήθιστων προτύπων στα δεδοµένα. 

 

 

1.2  Η Ανακάλυψη της Γνώσης στις Βάσεις Δεδομένων 

(Knowledge Discovery in Databases – KDDs) 
 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η παραγωγή γνώσης από τα δεδοµένα αποτελεί το 

τελικό προϊόν µιας διαδικασίας, ενώ τα δεδοµένα δεν αποτελούν παρά την 

πληροφορία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή αυτής της γνώσης. Με αυτόν τον 

τρόπο ορίζεται και η ανακάλυψη γνώσης στις βάσεις δεδοµένων (Knowledge 

Discovery in Databases – KDDs) ως η διαδικασία εντοπισµού νέας και πιθανώς 

χρήσιµης γνώσης από ένα σύνολο δεδοµένων, µέσω της οποίας εντοπίζονται πρότυπα 

στα δεδοµένα. 

Οι Fayyad et al. (1996) υποστηρίζουν ότι εξαιτίας της πληθώρας δεδοµένων, έχει 

εντοπιστεί η ανάγκη θέσπισης και δηµιουργίας νέων θεωριών που να οδηγούν στην 

ανακάλυψη γνώσης από τις βάσεις δεδοµένων. Έτσι, η διαδικασία εστιάζει στην 

εξόρυξη δεδοµένων µέσω της χρήσης δεδοµένων χαµηλής ποιότητας. Η κύρια 

διαφορά ανάµεσα στην εξόρυξη δεδοµένων και την ανακάλυψη γνώσης από τις 

βάσεις δεδοµένων, είναι, ότι η δεύτερη, αναφέρεται στο σύνολο της διαδικασίας κατά 

την οποία προκύπτει γνώση από τα δεδοµένα, ενώ η εξόρυξη δεδοµένων σε ένα µόνο 

βήµα της συνολικής διαδικασίας που εστιάζει στη χρήση συγκεκριµένων 

µεθοδολογιών που αποσκοπούν στην εξαγωγή συγκεκριµένων προτύπων. Η συνολική 

διαδικασία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε κανόνες της στατιστικής από τη στιγµή που 

µέσω αυτής µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η αβεβαιότητα, και η µόνη διαφορά έγκειται 

στο γεγονός ότι στην ανακάλυψη γνώσης από τις βάσεις δεδοµένων αυτοµατοποιείται 

η ανάλυση των υποθέσεων. 

Όπως σηµειώνουν οι Elovici and Braha (2003) συνήθως η εξόρυξη δεδοµένων 

προσδιορίζεται από την απόκτηση νέων πληροφοριών. Ωστόσο, σηµειώνουν ότι όταν 

η εξόρυξη δεδοµένων εστιάζει στην εξαγωγή πληροφοριών και όχι γνώσης, τότε 
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θεωρείται ότι αυτή εντοπίζει µόνο κάποια πρότυπα στα δεδοµένα. Με αυτό τον τρόπο 

διαπιστώνουν ότι η ανακάλυψη γνώσης από τις βάσεις δεδοµένων αποτελείται από τα 

ακόλουθα πέντε στάδια: 

 

� Πλήρης κατανόηση του κλάδου στον οποίο χρησιµοποιείται η εξόρυξη 

δεδοµένων και ακριβής προσδιορισµός των στόχων για τον οποίο αυτή 

πραγµατοποιείται, 

� Επιλογή και έλεγχος του συνόλου των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται, 

� Μετασχηµατισµός των δεδοµένων προκειµένου αυτά να είναι κατάλληλα για 

επεξεργασία, αλλά και καθαρισµός των δεδοµένων από ελλιπή στοιχεία ή 

λανθασµένη πληροφορία, 

� Εξόρυξη των δεδοµένων µέσω των προαποφασισθέντων προτύπων, δηλαδή 

µέσω της χρήσης του κατάλληλου αλγορίθµου και µοντέλου, 

� Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας εξόρυξης δεδοµένων. 

 

Όπως καταλαβαίνουµε, η ανακάλυψη γνώσης από τις βάσεις δεδοµένων 

επικεντρώνεται στο σύνολο της διαδικασίας της παραγωγής γνώσης και περιλαµβάνει 

τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα βρίσκονται και αξιολογούνται, την 

αποτελεσµατική χρήση των αλγορίθµων, την ερµηνεία των αποτελεσµάτων και 

γενικότερα την αλληλεπίδραση ανθρώπων και µηχανηµάτων. 

Αντίστοιχα, οι Brachman and Anand (1996) παρουσιάζοντας τα βήµατα της εξόρυξης 

δεδοµένων δίνουν έµφαση στη διαδραστική φύση της διαδικασίας αυτής στα 

οικονοµικά και αναγνωρίζουν τα ακόλουθα βήµατα: 

 

� Πλήρης κατανόηση του τοµέα στον οποίο διεξάγεται η ανακάλυψη γνώσης 

από τις βάσεις δεδοµένων, 

� Πλήρης κατανόηση της προγενέστερης γνώσης που σχετίζεται τον στόχο της 

ανακάλυψης γνώσης από τις βάσεις δεδοµένων, 

� ∆ηµιουργία του σετ των δεδοµένων, 
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� Ξεκαθάρισµα των δεδοµένων, όπου αφαιρούνται ελλιπείς και λανθασµένες 

πληροφορίες, 

� Μετασχηµατισµός των δεδοµένων προκειµένου να είναι κατάλληλα προς 

επεξεργασία, 

� Ταίριασµα του στόχου της διαδικασίας της ανακάλυψης της γνώσης 

δεδοµένων µε µία συγκεκριµένη µεθοδολογία εξόρυξης δεδοµένων, 

� Περαιτέρω επεξηγηµατική ανάλυση των δεδοµένων και της µεθοδολογίας 

εξόρυξης που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την προς εξέταση υπόθεση, 

� Εξόρυξη των δεδοµένων µέσω της εύρεσης του κατάλληλου προτύπου που 

περιγράφει καλύτερα τις σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών, 

� Ερµηνεία των αποτελεσµάτων, η οποία µπορεί να κάνει την όλη διαδικασία 

να επιστρέψει στα προηγούµενα βήµατα προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα 

αποτελέσµατα ή να διορθωθούν τυχόν πιθανά λάθη, 

� Χρήση της γνώσης που ανακαλύφθηκε ή ενσωµάτωση αυτής της γνώσης σε 

κάποια άλλη διαδικασία µε σκοπό την παραγωγή περαιτέρω γνώσης. 

 

 

1.3  Αποτελέσματα της Διαδικασίας της Εξόρυξης Δεδομένων 

και Εξέλιξη της Πορείας τους 
 

Αφού διενεργηθεί η εξόρυξη των δεδοµένων µας, απαιτείται στη συνέχεια η 

καταγραφή των αποτελεσµάτων που προέρχονται από αυτή. Η καταγραφή αυτή θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητή προκειµένου να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στο µέλλον η παραγόµενη γνώση είτε ως αυτοτελής είτε ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή νέας γνώσης. 

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας της εξόρυξης των δεδοµένων συνδέονται άµεσα µε 

την ποιότητα των δεδοµένων που έχει χρησιµοποιηθεί. Τα αποτελέσµατα, συνολικά, 

της διαδικασίας της εξόρυξης των δεδοµένων επηρεάζονται, είτε θετικά είτε 

αρνητικά, από τους ακόλουθους παράγοντες: 
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� Ακραίες τιµές των δεδοµένων: οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα εάν τους δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα από την προβλεπόµενη 

καθώς αναφέρονται σε περιστάσεις, οι οποίες µπορεί πλέον να µην ισχύουν, 

� ∆εδοµένα που ενώ έπρεπε να χρησιµοποιηθούν, δεν χρησιµοποιήθηκαν εν 

τέλει: δηλαδή αναφερόµαστε στην περίπτωση που έχουµε θέσει εκτός του 

συνόλου των δεδοµένων µας µεταβλητές που θα µπορούσαν να εξηγήσουν 

σηµαντικά κάποιο φαινόµενο, 

� ∆εδοµένα που σχετίζονται κυκλικά µε άλλα δεδοµένα: αναφερόµαστε στην 

περίπτωση όπου τα δεδοµένα σχετίζονται µε άλλα δεδοµένα αφού πολλές 

φορές είναι παράγωγα πράξεων των ίδιων των δεδοµένων, 

� Πιθανά λάθη που έγιναν κατά την κωδικοποίηση των δεδοµένων: αφορά σε 

λάθη που έγιναν όταν είτε οι απαντήσεις δεν κωδικοποιήθηκαν µε τον 

κατάλληλο τρόπο προκειµένου να είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία είτε 

έγιναν λάθη κατά την κωδικοποίηση, 

� Τον χρησιµοποιούµενο αλγόριθµο εξόρυξης των δεδοµένων: είναι  πιθανό να 

εξάγονται διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη 

µεθοδολογία, αφού πολλές φορές ο ίδιος αλγόριθµος δεν είναι ο 

καταλληλότερος για όλες τις περιπτώσεις. 

 

Περαιτέρω, οι Feelders et al. (2000) υποστηρίζουν ότι η εξόρυξη δεδοµένων  

επηρεάζεται από τους ακόλουθους τέσσερις ακόλουθους παράγοντες: 

 

� Λόγω της αυξηµένης ανάγκης της όσο πιο δυνατόν επαρκούς και ακριβούς 

πληροφόρησης είναι πολύ πιθανό οι επιχειρήσεις να επενδύουν σηµαντικά 

ποσά σε αυτή και να δίνουν αυξηµένη προσοχή στο σύνολο της διαδικασίας, 

� Όσο πιο συχνή είναι η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων (υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου αυτή εφαρµόζεται ακόµη και σε καθηµερινή βάση), τόσο 

µεγαλύτερη συνολοκλήρωση απαιτείται µε τα υπάρχοντα συστήµατα, 

� Λόγω της απουσίας αρχικού σχεδιασµού της διαδικασίας της µελέτης, από 

θέµα στατιστικής απόψεως η διαδικασία είναι αµφιλεγόµενη, αφού µπορεί ο 

αλγόριθµος που θα χρησιµοποιηθεί να µην είναι ο κατάλληλος και να 
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χρειαστεί επανάληψη του συνόλου της διαδικασίας ή να δοθούν λάθος 

αποτελέσµατα τα οποία να επηρεάσουν αρνητικά τη λήψη αποφάσεων, 

� Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και ερµηνεύονται ανάλογα µε την τεχνική 

της εξόρυξης που χρησιµοποιήθηκε. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα θα 

µπορούσαν να είναι πολύ πιο διαφορετικά αν χρησιµοποιούταν κάποια άλλη 

διαδικασία από αυτή που επιλέγεται τελικά. 

 

Σύµφωνα µε την έως τώρα ανάλυσή µας, έχει γίνει αντιληπτό ότι η εξόρυξη 

δεδοµένων προέρχεται από αριθµητικά στοιχεία, τα οποία απεικονίζουν την πορεία 

των υπό εξέταση µεταβλητών και ότι µέσω των κατάλληλων ανά περίπτωση 

αλγορίθµων, επιτυγχάνεται η σωστή εξαγωγή γνώσης. Ωστόσο, πέρα από την 

εξόρυξη των δεδοµένων έχει παρατηρηθεί ότι έχουν δηµιουργηθεί κατά τα τελευταία 

χρόνια και άλλες µορφές εξαγωγής γνώσης. Μία από αυτές είναι και η εξόρυξη 

κειµένου (text mining). 

Ο Hearst (2003) υποστηρίζει ότι η εξόρυξη κειµένου εστιάζει στην εξαγωγή χρήσιµης 

γνώσης από κείµενα γραµµένα µε λέξεις και όχι από βάσεις δεδοµένων. Η διαδικασία 

εξαγωγής γνώσης σε αυτή την περίπτωση είναι ακόµη πιο δύσκολη καθώς το κείµενο 

αυτό θα πρέπει να διαβαστεί από ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

µπορούν να καταλάβουν πλήρως όλες τις λέξεις και όλα τα νοήµατα και µηνύµατα 

του κειµένου. Αυτό σηµαίνει, ότι σε αυτή την περίπτωση τα δεδοµένα δεν µπορούν 

να αναλυθούν µέσω ενός κατάλληλου αλγορίθµου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο ως διαδικασία. 

Οι Zhang and Zhou (2004), αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της συγκεκριµένης  

επιστήµης και την όλο εξελισσόµενη πορεία της, εντοπίζουν τις προκλήσεις που 

θεωρούν ότι θα σχετιστούν µε αυτήν κατά το µέλλον: 

 

� Επιλογή των µεθοδολογιών και των παραµέτρων: όσο οι βάσεις δεδοµένων 

µεγαλώνουν και γίνονται πιο περίπλοκες, τόσο πιο πιθανό είναι οι υπάρχουσες 

µεθοδολογίες να µην επαρκούν για την εξόρυξη και την ανάλυση όλο και πιο 

περίπλοκων και δύσκολων στον εντοπισµό σχέσεων, 
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� Επάρκεια και παρουσίαση: τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι 

αντιπροσωπευτικά της πραγµατικότητας όταν οι µεθοδολογίες θεωρούνται 

ανεπαρκείς ή οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι πολύ ρευστές 

(αβεβαιότητα), 

� Εξόρυξη κειµένου: αποτελεί ένα µέρος της εξελιγκτικής διαδικασίας της 

εξόρυξης δεδοµένων που µπορεί να δώσει χρήσιµα αποτελέσµατα αλλά είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί και να ερµηνευθεί, 

� Συνολοκλήρωση των πολλών τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων: όσο οι βάσεις 

δεδοµένων γίνονται πιο περίπλοκες και συνδέονται µεταξύ τους απαιτείται και 

ο συνδυασµός των επιµέρους µεθοδολογιών µε σκοπό την εξαγωγή 

καλύτερων αποτελεσµάτων, 

� Ετερογενείς πηγές: αφορά στο γεγονός ότι τα δεδοµένα δεν αντλούνται 

πάντοτε από την ίδια βάση και µπορεί να µην µπορούν στην πραγµατικότητα 

να συνδυαστούν µεταξύ τους από τη στιγµή που µπορεί ακόµα και οι 

κλίµακες µέτρησης να διαφέρουν µεταξύ τους. 

 

Παράλληλα, εκτός από τα προβλήµατα αυτά, θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε και 

κάποια ακόµη σηµαντικά ζητήµατα/προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία 

της εξόρυξης δεδοµένων. Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που θεωρούµε ότι 

εµποδίζει την ευκολότερη ανάπτυξη του κλάδου είναι το γεγονός ότι πολλές φορές 

τόσο τα δεδοµένα όσο και η γνώση που µπορεί να παραχθεί από αυτά αφορούν µόνον 

συγκεκριµένα προβλήµατα/ζητήµατα µε αποτέλεσµα η γνώση αυτή να µην µπορεί να 

γενικευτεί και να µην υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής της από άλλους τοµείς 

ακόµη κι εάν αυτή µπορούσε να έχει πολύ σηµαντικές θετικές επιπτώσεις σε αυτούς. 

Επιπλέον, εξαιτίας του µεγάλου όγκου των δεδοµένων που εµπεριέχονται στις βάσεις 

και της πολυπλοκότητας που τις χαρακτηρίζει, µόνον οι αναλυτές που έχουν ένα 

ισχυρό στατιστικό και µαθηµατικό υπόβαθρο είναι σε θέση να µπορέσουν να 

αναλύσουν τα δεδοµένα αυτά και να παράγουν γνώση από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο 

αποκλείονται από το σύνολο της διαδικασίας όσοι δεν έχουν τη γνώση για να κάνουν 

αυτές τις αναλύσεις και κατά συνέπεια µπορεί ένα σηµαντικό µέρος των δεδοµένων 

που υπάρχει σε συγκεκριµένες µόνον βάσεις (π.χ. ιδιωτικές βάσεις δεδοµένων των 

επιχειρήσεων) να µένουν ανεκµετάλλευτες, ενώ εµπεριέχουν σηµαντική 

πληροφόρηση. 
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Άµεσα συνδεδεµένο µε το παραπάνω πρόβληµα είναι και η περίπτωση όπου οι 

αναλυτές δεν είναι ούτε πλήρως ενηµερωµένοι ούτε πλήρως εξοικειωµένοι µε τις 

δυνατότητες της ανάλυσης που µπορεί να επιφέρει η τεχνολογία. Αυτό πολλές φορές 

µπορεί να οφείλεται τόσο στην συνεχώς ανανεωτική τάση της τεχνολογίας όσο και 

στην περιορισµένη ενηµέρωσή τους σχετικά µε αυτήν. Επίσης, η εξόρυξη δεδοµένων 

µπορεί να επικριθεί αρκετές φορές επειδή πολλές φορές τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν µπορεί να είναι τόσο απλά που να µην απαιτούνταν καν η χρήση κάποιου 

συγκεκριµένου αλγορίθµου. 

Η εξόρυξη δεδοµένων θεωρείται µία πολύ χρήσιµη διαδικασία ιδίως όταν τα 

δεδοµένα µας αφορούν στην ύπαρξη ακραίων τιµών. Αυτό σηµαίνει ότι οι ακραίες 

τιµές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν ακολουθούν τη γενική κατανοµή των 

υπολοίπων δεδοµένων µας αν και θεωρείται ότι λειτουργούν ως θόρυβος στα 

δεδοµένα µας, χρησιµεύουν ιδιαίτερα κατά τον εντοπισµό ων ακραίων φαινοµένων, 

τα οποία συνήθως δεν συναντώνται διαρκώς. 
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2. Οι Μεθοδολογίες Εξόρυξης Δεδομένων 
 

Κατά τα τελευταία χρόνια και µετά τη σηµαντική αύξηση του όγκου των δεδοµένων, 

η οποία προκάλεσε και σηµαντική αύξηση των ίδιων των βάσεων, αναπτύχθηκαν και 

πολλές νέες µεθοδολογίες προκειµένου να απλοποιηθεί το σύνολο της διαδικασίας. 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουµε τις µεθοδολογίες εξόρυξης δεδοµένων. Ωστόσο, 

πριν την παρουσίαση των µεθοδολογιών παρουσιάζονται τα κύρια βήµατα της 

διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων, όπως και τα στάδια που εφαρµόζονται στα 

δεδοµένα πριν από την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής. Οφείλουµε να σηµειώσουµε 

ότι τα βήµατα αυτά είναι διαφορετικά από αυτά που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο και αφορούν στην εξαγωγή γνώσης από τις βάσεις 

δεδοµένων, αφού η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί όπως είδαµε ένα βήµα αυτής της 

διαδικασίας. 

Οι Wu et al. (2003) υποστηρίζουν ότι η εξόρυξη δεδοµένων εστιάζει στην 

καταλληλότερη και πιο ακριβή χρήση των ήδη υπαρχόντων αλγορίθµων µε σκοπό 

την παραγωγή γνώσης από αυτά. Γι’ αυτό το λόγο έχουν διαχωρίσει τα εξής τέσσερα 

βήµατα σε αυτή τη διαδικασία: 

 

� Καθάρισµα των δεδοµένων (Data Cleaning): είναι η διαδικασία κατά την 

οποία εντοπίζονται, διορθώνονται ή αφαιρούνται οι λανθασµένες ή ελλιπείς 

πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων µε σκοπό να εξαχθούν κάποια ασφαλή 

συµπεράσµατα, 

� Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των δεδοµένων που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του υποδείγµατος (Feature 

Construction/Extraction): είναι ο τρόπος κατά τον οποίο περιγράφεται µε 

ακρίβεια το σύνολο των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί στο υπόδειγµα, 

� Επιλογή του αλγορίθµου και προσδιορισµός των παραµέτρων του 

υποδείγµατος προς εκτίµηση (Algorithm and Parameter Selection): επιλέγεται 

ο κατάλληλος αλγόριθµος εξόρυξης δεδοµένων, σύµφωνα µε τον ερευνητή, 

και καθορίζονται οι παράµετροι που περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα και 

πρέπει να εκτιµηθούν, 
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� Ερµηνεία και εγκυρότητα των εξαγόµενων αποτελεσµάτων (Interpretation and 

Validation): ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν και ελέγχεται εάν 

-τα αποτελέσµατα αυτά είναι συµβατά µε τους περιορισµούς της ανάλυσης 

και εάν αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν όντως να προβλέψουν το υπό 

εξέταση πρόβληµα. 

Αντίστοιχα, και οι Fayyad et al. (1996), σηµείωσαν ότι όλες οι µεθοδολογίες 

εξόρυξης δεδοµένων αποτελούνται από τα εξής τρία στοιχεία: 

� Απεικόνιση και περιγραφή του µοντέλου που χρησιµοποιείται: επί της ουσίας 

αναφερόµαστε στη γλώσσα που χρησιµοποιείται για την περιγραφή των 

προτύπων και την πλήρη κατανόηση από την πλευρά του ερευνητή των 

υποθέσεων του µοντέλου που σχετίζονται άµεσα µε τη συγκεκριµένη 

µεθοδολογία, 

� Αξιολόγηση του µοντέλου που χρησιµοποιείται: αναφέρεται σε µέτρα 

(measures) που εξετάζουν την προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου, τη 

χρησιµότητά του στο συγκεκριµένο τοµέα και τη δυνατότητα προσαρµογής 

του στα δεδοµένα και την υφιστάµενη κατάσταση, 

� Εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου: αναφέρεται στην διαδικασία 

βελτιστοποίησης των µέτρων αξιολόγησης του µοντέλου µε σκοπό την 

εκτίµηση των παραµέτρων. 

 

Αντίστοιχα, οι Feelders et al. (2000) υποστηρίζουν ότι προκειµένου να εξαχθούν 

χρήσιµα αποτελέσµατα ή γνώση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, θα πρέπει να 

ακολουθηθούν τα ακόλουθα δυναµικά βήµατα: 

� Προσδιορισµός των πραγµατικά χρήσιµων ερωτήσεων/προβληµάτων που 

πρέπει να αναλυθούν, 

� Επιλογή µεταξύ των διαθέσιµων δεδοµένων αυτών που πρέπει πραγµατικά να 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να απαντηθούν τα ερωτήµατα, 

� Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών που αναµένουµε να έχουν τα 

αποτελέσµατά µας, 

� Ερµηνεία των αποτελεσµάτων της συνολικής διαδικασίας. 
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Επιπρόσθετα, σηµειώνουν ότι κατά την εφαρµογή της διαδικασίας της εξόρυξης 

δεδοµένων θα πρέπει σε αρκετές περιπτώσεις να επαναξιολογούνται προηγούµενα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση ίδιων ή παρόµοιων δεδοµένων ή ακόµη και να 

ελέγχονται και τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα 

αποτελέσµατα της εξόρυξης δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ως τελικά 

και άρα να θεωρηθούν παράγωγο προϊόν της γνώσης είτε ως εισροές µιας άλλης 

διαδικασίας/ενός άλλου συστήµατος. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την έως τώρα περιγραφή, ανεξάρτητα από την 

επιλεχθείσα µεθοδολογία, εφαρµόζεται πάντα µία συγκεκριµένη διαδικασία µε σκοπό 

την επιλογή της µεθοδολογίας που όντως µπορεί να αποδώσει τα καλύτερα δυνατά 

και πιο ακριβή αποτελέσµατα. Το ερώτηµα που εξετάζεται δηλαδή σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι εάν η επιλεχθείσα µεθοδολογία µπορεί να αποδώσει και τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, έχει εντοπιστεί ένας σηµαντικός αριθµός ανασταλτικός αριθµός παραγόντων 

κατά τη διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων, οι οποίοι θεωρείται ότι µπορούν να 

επηρεάσουν τόσο την ίδια τη διαδικασία όσο τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

αυτή. Η κυριότερη αδυναµία σύµφωνα µε τους Fayyad et al. (1996) είναι ότι οι 

βάσεις δεδοµένων είναι πολύ µεγάλες µε αποτέλεσµα να απαιτείται η χρήση αρκετά 

δύσκολων αλγορίθµων, προκειµένου να µπορέσει να εξαχθεί γνώση από αυτές. 

Επίσης, τα δεδοµένα µπορεί να είναι αρκετά στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους µε 

αποτέλεσµα η υπό εξέταση µεταβλητή να µπορεί να µπορεί να ερµηνευθεί από 

πολλές επιµέρους µεταβλητές. Ένας ακόµη ανασταλτικός παράγοντας είναι και το 

γεγονός ότι τα δεδοµένα µπορεί να είναι ελλιπή ή και να παρουσιάζουν υψηλά 

επίπεδα θορύβου. Ο τελευταίος ανασταλτικός παράγοντας που παρουσιάζεται στην 

ίδια µελέτη αφορά στο ότι τα δεδοµένα αρκετές φορές µπορεί να χρειάζεται να 

συνδυαστούν και µε άλλα συστήµατα προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα κι έτσι η διαδικασία να γίνεται ακόµη πιο περίπλοκη. Οι Feelders et 

al. (2000) προσδιορίζουν ακόµη έναν ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία αυτή ο 

οποίος αφορά στο ότι η εξόρυξη δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται από άτοµα τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως ειδικοί, αφού αυτοί έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν µε 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικό τρόπο τα δεδοµένα µεταξύ τους αλλά και να εντοπίσουν 

πολύ λεπτά και ιδιαίτερα πρότυπα. 
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Για να αποφασιστεί εάν τελικά, το υπόδειγµα/µεθοδολογία που χρησιµοποιείται στην 

εξέταση του προβλήµατος, χρησιµοποιείται ένα δοκιµαστικό δείγµα (training set), το 

οποίο εµπεριέχει τιµές τις οποίες ο ερευνητής γνωρίζει εκ των προτέρων. Μέσω των 

υπολοίπων χρησιµοποιούµενων µεταβλητών, ο ερευνητής προσπαθεί να εξετάσει 

µέσω αυτού του δείγµατος, εάν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το νέο µοντέλο 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση ενός ελέγχου, ο οποίος καθορίζεται εκ των προτέρων και δείχνει την ακρίβεια 

της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγµατος. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφονται τα 

δεδοµένα µέσω της συλλογής στατιστικών στοιχείων (όπως η µέση τιµή, η τυπική 

απόκλιση ή οι συντελεστές συσχέτισης), στη συνέχεια δηµιουργείται ένα υπόδειγµα, 

το οποίο ελέγχει τις σχέσεις που όντως υπάρχουν µεταξύ των µεταβλητών και τέλος 

ελέγχεται εάν αυτό το υπόδειγµα µπορεί όντως να προβλέψει τις σχέσεις µεταξύ των 

µεταβλητών, τα πρότυπα µεταξύ των υπό εξέταση δεδοµένων και γενικότερα τις 

µελλοντικές καταστάσεις. Όπως µπορεί να γίνει άµεσα αντιληπτό, η διαδικασία της 

εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιήσει τεχνικές, που προέρχονται από 

διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, µεταξύ των οποίων η επιστήµη των 

υπολογιστών, η στατιστική, η γενετική, η φυσική και η τεχνητή νοηµοσύνη (Ahmed, 

2004). 

Για την ακριβέστερη πρόβλεψη αυτών των µελλοντικών καταστάσεων έχουν 

δηµιουργηθεί αρκετές µεθοδολογίες εξόρυξης δεδοµένων, οι οποίες παρουσιάζονται 

στη συνέχεια (Fayyad et al.,1996; Shaw et al., 2001). Συνοπτικά αναφέρουµε ότι οι 

υπό εξέταση µεθοδολογίες είναι: 

 

� Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks), 

� ∆έντρα αποφάσεων (Decision Trees), 

� Γενετικοί αλγόριθµοι (Genetic Algorithms), 

� Επαγωγή αποτελεσµάτων µέσω διαφόρων κανόνων απόφασης (Rule 

Induction), 

� Μέθοδος του κοντινότερου γείτονα (Nearest Neighbor Method), 

� Απεικόνιση των δεδοµένων (Data Visualization), 

� Μοντέλα πρόβλεψης (Predictive Models), 

� Συσχετίσεις (Correlations), 
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� Κατάταξη (Classification), 

� Συσταδοποίηση (Clustering), 

� Παλινδρόµηση (Regression), 

� Περιληπτική παρουσίαση (Descriptives), 

� Ανίχνευση µεταβολών και αποκλίσεων (Deviation Analysis). 

Όπως θα δούµε στη συνέχεια, όλοι οι αλγόριθµοι της διαδικασίας της εξόρυξης 

δεδοµένων αποτελούνται από κάποιες συναρτήσεις αποτελεσµάτων, κάποια µοντέλα 

και κάποια µέθοδο βελτιστοποίησης. Έτσι αφού προσδιοριστεί ο στόχος, γίνεται η 

αναπαράσταση του µοντέλου που θα χρησιµοποιηθεί και αποφασίζεται η συνάρτηση 

µέσω της οποίας γίνεται η αξιολόγηση. Στη συνέχεια, εφαρµόζεται η διαδικασία της 

βελτιστοποίησης και διευκρινίζεται ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζονται τα 

δεδοµένα, όπως και οι παράµετροι των µοντέλων. Αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνει 

αντιληπτή και από το παρακάτω διάγραµµα, το οποίο µπορεί να γενικευτεί σε όλες τις 

εξεταζόµενες µεθοδολογίες. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε όλες τις µεθοδολογίες εξόρυξης δεδοµένων που έχουν 

παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

 

 

2.1 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks) 
 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Networks) αποτελούν µία πιο 

εξειδικευµένη µορφή εξόρυξης δεδοµένων που χρησιµοποιεί στοιχεία από την 

γενετική και ένας σηµαντικός αριθµός διαφορετικών ειδών µεταβλητών µπορεί να 

επεξεργαστεί µέσω αυτών. Ωστόσο, ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα των 

Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων είναι ότι δεν µπορεί να επεξεργαστεί κατηγορικές 

Στόχος  Αναπαράσταση  Συνάρτηση αξιολόγησης Βελτιστοποίηση 

∆ιαχείριση Παράµετροι µοντέλων 
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µεταβλητές. Στην πραγµατικότητα αυτή η µεθοδολογία στηρίζεται στη βιολογία και 

ειδικότερα στη γενετική και η κατάλληλη πληροφορία εξάγεται µέσω µιας 

διαδικασίας εκπαίδευσης (training) κατά την οποία τα δεδοµένα προσοµοιώνονται 

στην υπό εξέταση κατάσταση (Mitchie et al., 1994; Quinlan, 1996; Weiss and 

Kulikowski, 1991). 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα αποτελούνται από επιµέρους δίκτυα, τα οποία 

συνδέονται µεταξύ τους µέσω κόµβων για τους οποίους ισχύει ότι έχουν διαφορετικές 

µεταξύ τους βαρύτητες, και παράλληλα, αποτελούνται από διαφορετικά επίπεδα, 

διαφορετικές εισόδους και διαφορετικές εξόδους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων είναι και το ότι αυτά µπορούν να αποτελούνται 

ακόµη και από κρυφά επίπεδα, µέσα στα οποία µπορούν να υπάρχουν περαιτέρω 

κόµβοι. Ο αριθµός αυτών των επιπρόσθετων κόµβων θα πρέπει να είναι τέτοιος που 

να εξασφαλίζει την ακριβή κατηγοριοποίηση των καταστάσεων και να µην είναι ούτε 

πολύ µεγάλος ούτε και πολύ µικρός. 

Η κατηγοριοποίηση που µπορεί να γίνει µέσω των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων 

επηρεάζεται από την βαρύτητα του κάθε κόµβου, η οποία υπολογίζεται µε έναν πολύ 

συγκεκριµένο τρόπο, όπως και από την αλληλεπίδραση των κόµβων µεταξύ τους. Ο 

υπολογισµός των βαρών και των συναρτήσεων ενεργοποίησης του κάθε κόµβου 

γίνεται µέσω της χρήσης ενός δοκιµαστικού δείγµατος (training set) µε σκοπό την 

εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. Ο υπολογισµός τόσο των βαρών όσο και 

των συναρτήσεων ενεργοποίησης του κάθε κόµβου επαναλαµβάνεται τόσες φορές 

όσες απαιτείται προκειµένου να επιτευχθεί τόσο η σωστή είσοδος όσο και η σωστή 

έξοδος. 

 

2.2 Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) 
 

Τα ∆έντρα Αποφάσεων αποτελούν µία αρκετά συνηθισµένη τακτική εξόρυξης 

δεδοµένων από τη στιγµή που χαρακτηρίζονται από σχετική απλότητα σε σύγκριση 

µε άλλες µεθοδολογίες, ενώ και η παρουσίασή τους είναι αρκετά εύκολη και 

κατανοητή. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν απαιτείται µεγάλη υπολογιστική δύναµη και τα 

αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν είτε εάν έχει χρησιµοποιηθεί φυσική είτε 
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προγραµµατιστική γλώσσα. Παράλληλα, στα ∆έντρα Αποφάσεων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τόσο συνεχείς όσο και διακριτές µεταβλητές. 

Ένα από τα κύρια µειονεκτήµατά τους είναι το ότι δεν µπορούν να δώσουν ιδιαίτερα 

εξειδικευµένα αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει αφού σε αρκετές περιπτώσεις είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να ληφθούν υπόψη όλα τα κλαδιά λόγω των περίπλοκων 

υπολογισµών, κι έτσι το πεδίο εξέτασης περιορίζεται αρκετά. 

Τα ∆έντρα Αποφάσεων αποτελούνται από διαφορετικά σενάρια, τα οποία 

ενσωµατώνονται σε διαφορετικά κλαδιά, τα οποία µε τη σειρά τους επηρεάζουν την 

τελική απόφαση ανάλογα µε το κλαδί που επιλέγεται. Σε κάθε αρχικό κλαδί, 

αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό σενάριο δηλαδή, το οποίο µπορεί να αποτελείται και 

από επιπρόσθετα κλαδιά (συνθήκες του σεναρίου), τα οποία µπορούν να επηρεάσουν 

µε τη σειρά τους τα αποτελέσµατα του κάθε σεναρίου ή ακόµη και να διακόψουν τη 

διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων εάν είναι τέτοιος ο σχεδιασµός τους. 

 

 

2.3 Μέθοδος του Κοντινότερου Γείτονα (Nearest Neighbor 

Method) 
 

Η Μέθοδος του Κοντινότερου Γείτονα αποτελεί µία ακόµη πιο απλή µεθοδολογία 

εξόρυξης δεδοµένων και στηρίζεται στη µελέτη παρόµοιων περιπτώσεων µε την 

εξεταζόµενη κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσµατα εξάγονται µέσω της 

µελέτης αυτών των καταστάσεων, ενώ στη συνέχεια αυτές οι καταστάσεις 

ταξινοµούνται µε σκοπό να βρεθεί όντως αυτή που είναι πιο κοντά στην εξεταζόµενη. 

Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται ένα σύνολο δεδοµένων και ένα µέτρο, το οποίο 

καθορίζει την απόσταση µεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων. Ωστόσο, το 

δυσκολότερο κοµµάτι σε αυτή τη µεθοδολογία είναι η απόφαση για τον αριθµό των 

κοντινότερων γειτόνων. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποφασιστεί µία τιµή για 

αυτόν τον παράγοντα που να καθορίζει τους απαιτούµενους κοντινότερους γείτονες. 
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2.4 Συσχετίσεις (Correlations) 
 

Οι συσχετίσεις εξετάζουν τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται οι διάφορες µεταβλητές 

µεταξύ τους. Οι συσχετίσεις µπορεί να εντοπιστούν ανάµεσα στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές, αλλά και να συνδέσουν όλες ή κάποιες από τις εξεταζόµενες µεταβλητές 

µε κάποιο άλλο γεγονός. Η συσχέτιση επί της ουσίας µετράει το πόσο δύο 

µεταβλητές κυµαίνονται ή όχι προς την ίδια κατεύθυνση. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται κατά τον υπολογισµό των 

συσχετίσεων είναι ότι είναι ότι προκειµένου να υπολογιστούν αυτές θα πρέπει οι 

εξεταζόµενες µεταβλητές να ανήκουν στην ίδια κατηγορία. ∆ηλαδή, για να 

υπολογιστεί η συσχέτιση πρέπει οι µεταβλητές να ανήκουν στον ίδιο τύπο, για 

παράδειγµα εάν είναι συνεχής (διακριτή) η µία µεταβλητή θα πρέπει και η άλλη να 

είναι συνεχής (διακριτή). 

Οι συσχετίσεις επί της ουσίας ανήκουν στην κατηγορία της µοντελοποίηση; 

εξαρτήσεων, όπου περιγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές, δηλαδή εντοπίζονται τα στοιχεία που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά µεταξύ τους. Οι σχέσεις αυτές εντοπίζονται σε δύο επίπεδα. Σε 

πρώτο επίπεδο, γίνεται η γραφική απεικόνιση που δείχνει την εξάρτηση που υπάρχει 

ανάµεσα στις µεταβλητές και  σε δεύτερο επίπεδο, η σχέση αυτή ποσοτικοποιείται 

µέσω ενός µέτρου. 

 

 

2.5 Ακολουθίες - Επαγωγή Αποτελεσμάτων μέσω Διάφορων 

Κανόνων Απόφασης (Rule Induction) 
 

Οι ακολουθίες συνδέονται άµεσα µε την µεθοδολογία της Επαγωγής Αποτελεσµάτων 

µέσω ∆ιάφορων Κανόνων Απόφασης. Επί της ουσίας αναφερόµαστε στην 

παρατήρηση ότι όταν ένα φαινόµενο εµφανιστεί, τότε κάποιο άλλο θα ακολουθήσει, 

δηλαδή ότι κάποιες πληροφορίες ή κάποια γεγονότα µπορούν να προκύψουν ως 

αποτέλεσµα άλλων. 
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Η Επαγωγή Αποτελεσµάτων µέσω ∆ιαφόρων Κανόνων Απόφασης, βασίζεται στη 

λογική της επαγωγικής διαδικασίας. ∆ηλαδή εξετάζεται το ερώτηµα σχετικά µε το 

ποιο θα είναι το αποτέλεσµα µιας εάν συµβεί κάποιο γεγονός. Πιο συγκεκριµένα, η 

µεθοδολογία βασίζεται στη λογική του «εάν» συµβεί κάτι «τότε» τι θα ακολουθήσει. 

Αφού εξεταστούν όλα τα σενάρια, τότε τα αποτελέσµατα κατατάσσονται ανάλογα µε 

τη σηµαντικότητά τους και τη συνάφειά τους µε το εξεταζόµενο θέµα και επιλέγεται 

κάθε φορά το καταλληλότερο. 

 

 

2.6 Κατάταξη (Classification) 
 

Σύµφωνα µε τους Weiss and Kulikowski (1991) και Hand (1981) η κατάταξη 

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα που εξάγονται από τα εξεταζόµενα δεδοµένα σε µία ή 

περισσότερες τάξεις µε σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων, σωστότερων και πιο 

χρήσιµων αποφάσεων. 

Τα δεδοµένα σε αυτή την περίπτωση κατατάσσονται σε οµάδες (κλάσεις) αφού 

πρώτα έχουν χωριστεί σε άλλες οµάδες. ∆ηλαδή, τα υπό εξέταση δεδοµένα 

κατατάσσονται σε πρώτο στάδιο σε οµάδες και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από αυτά κατατάσσονται εκ νέου σε οµάδες. Οι Elovici and Braha 

(2003) προτείνουν ένα υπόδειγµα, στο οποίο οι κατατάξεις, Y = �y�, … , y�	, 

προκύπτουν µέσω κάποιων κατηγοριών S = �s�, … , s�	, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από τις αντίστοιχες πιθανότητες που είναι π = π�, … , π���. Σε αυτή την περίπτωση, 

η εξόρυξη δεδοµένων έχει ως αντικείµενο την παρατήρηση της τιµής Χ = x, η οποία 

έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της κατάταξης Y = �y�, … , y�	. Έτσι, προκύπτει ένας 

πίνακας, ο οποίος συµπεριλαµβάνει όλες τις πιθανές τιµές λαµβάνοντας υπόψη όλες 

τις πιθανότητες και τις εναλλακτικές, και από τον οποίο προκύπτει το τελικό 

αποτέλεσµα. 

 

 



29 

 

2.7  Συσταδοποίηση (Clustering) 
 

Η συσταδοποίηση µοιάζει αρκετά µε την διαδικασία της κατάταξης. Ωστόσο, σε 

αντίθεση µε την κατηγοριοποίηση, εδώ τα δεδοµένα ταξινοµούνται σε µεγάλες 

οµάδες ανάλογα µε το βαθµό οµοιογένειας που παρουσιάζουν µεταξύ τους, έχοντας 

ως σκοπό την εξέταση των επιµέρους ζητηµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους 

επηρεάζουν το κεντρικό ερώτηµα (Jain and Dubes, 1988; Titterington et al. 1985). 

Εφόσον η οµαδοποίηση θεωρηθεί ως επιτυχής, τότε τα αποτελέσµατα που θα 

προκύψουν θα θεωρηθούν πιο ακριβή. 

Οι οµάδες (clusters) σε αυτή την περίπτωση δηµιουργούνται µε τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η οµοιότητα των χαρακτηριστικών των 

δεδοµένων εντός της ίδιας οµάδας, αλλά και η διαφορετικότητα µεταξύ των 

επιµέρους οµάδων. Όπως καταλαβαίνουµε, ο υπολογισµός του αριθµού των οµάδων 

και η οµοιότητα των χαρακτηριστικών είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. 

Ένας τρόπος υπολογισµού των οµάδων είναι µία τεχνική αυτόµατης εύρεσής τους. Το 

κυριότερο πλεονέκτηµα είναι ότι αυτή αποτελεί µία σχετικά εύκολη διαδικασία, για 

την οποία δεν απαιτείται η ανθρώπινη παρέµβαση και µπορεί να εφαρµοστεί ακόµη 

και από κάποιον που δεν θεωρείται ότι είναι ο κύριος γνώστης του αντικειµένου. 

Επίσης, είναι πιο εύκολο ακόµη και σε δεδοµένα διαφορετικών τύπων να 

δηµιουργηθούν οµάδες. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν απαιτείται κάποια προγενέστερη 

επεξεργασία των δεδοµένων ούτε και ο διαχωρισµός των µεταβλητών σε ανεξάρτητες 

και εξαρτηµένες, αλλά ούτε και σε δεδοµένα εισόδου ή εξόδου, όπως συµβαίνει στα 

Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα. 

Ωστόσο, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχουν κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα. Το κυριότερο µειονέκτηµα είναι ότι 

είναι αρκετά πιθανό να γίνει λάθος εκτίµηση στο µέτρο των αποστάσεων για την 

κάθε οµάδα, αφού εάν δεν επιλεγεί από τον χρήστη ο σωστός αριθµός των οµάδων, 

τότε είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούµε σε λανθασµένα αποτελέσµατα. Ένα ακόµη 

σηµαντικό µειονέκτηµα αυτής της µεθοδολογίας είναι ότι όσο αυξάνονται τα 

χαρακτηριστικά των υπό κατηγοριοποίηση µεταβλητών τόσο πιο δύσκολη είναι αυτή 

η διαδικασία και σε αυτό το πρόβληµα η λύση έρχεται µέσω της διαδικασίας 

αυτόµατης εύρεσης των οµάδων. Άλλο ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι η 
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επιλογή του αριθµού των τάξεων. Προκειµένου να επιλεχθεί ο σωστός αριθµός των 

clusters θα πρέπει να δοκιµαστούν διάφορες τιµές και να επιλεγεί η τιµή που θα δίνει 

οµογενείς τάξεις µε ίσες µεταξύ τους αποστάσεις. Είναι επίσης πολύ πιθανό να 

βρεθούν περισσότερες από µία ιδανικές τιµές. 

 

 

2.8 Παλινδρόμηση (Regression) 
 

Η παλινδρόµηση αποτελεί µία διαδικασία κατά την οποία η υπό εξέταση µεταβλητή 

συνδέεται µε άλλες επεξηγηµατικές µεταβλητές, οι οποίες θεωρείται ότι µπορούν να 

ερµηνεύσουν, αλλά και να προβλέψουν την εξαρτηµένη µεταβλητή. Πιο 

συγκεκριµένα, στην παλινδρόµηση θεωρείται ότι σε µία τυχαία µεταβλητή 

(εξαρτηµένη), ο τρόπος συµπεριφοράς της, καθορίζεται από τον τρόπο συµπεριφοράς 

κάποιας άλλης ή κάποιων άλλων τυχαίων µεταβλητών (ανεξάρτητες). Αυτό που 

επιθυµούµε είναι µέσω αυτής της διαδικασίας να προσδιορίσουµε τη σχέση που 

υπάρχει µεταξύ των µεταβλητών µε σκοπό να εξαχθούν εκτιµήσεις για τη µελλοντική 

πορεία της υπό εξέταση µεταβλητή. Η παλινδρόµηση αφορά στην εκτίµηση ενός 

υποδείγµατος που αφορά είτε διαστρωµατικά δεδοµένα είτε χρονολογικές σειρές. 

Η παλινδρόµηση λαµβάνει τη µορφή: 

�� = �� + ����� + ����� + ⋯ … + ����� + �� 

Όπου �� είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή, ���, … , ��� είναι οι ανεξάρτητες µεταβλητές, 

��, … , �� είναι οι συντελεστές που πρέπει να εκτιµηθούν και �� τα κατάλοιπα του 

υποδείγµατος. Επί της ουσίας, τα κατάλοιπα αποτελούνται από όλες τις υπόλοιπες 

µεταβλητές, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο υπόδειγµα και αναφέρονται στο 

κοµµάτι της συνολικής ερµηνευτικής ικανότητας του υποδείγµατος, το οποίο δεν 

προσδιορίζεται. Συνεπώς, στόχος του ερευνητή είναι και να καταφέρει να 

ελαχιστοποιήσει την τιµή των καταλοίπων προκειµένου να εξασφαλίσει τη 

µεγαλύτερη ερµηνευτικότητα του υποδείγµατος. Η συνηθέστερη µέθοδος εκτίµησης 

των συντελεστών του υποδείγµατος είναι αυτή των ελαχίστων τετραγώνων (Least 

Squares Method). Αφού εκτιµηθούν οι παράµετροι του υποδείγµατος, στη συνέχεια 
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ελέγχεται η στατιστική σηµαντικότητά τους. Η υπό έλεγχο υπόθεση αφορά στη 

µηδενική υπόθεση ότι κάποια από τις παραµέτρους ισούται µε το µηδέν έναντι της 

εναλλακτικής ότι είναι διαφορετική από το µηδέν: 

��: �� = �� = ⋯ … = ��� = 0 

��: �� ≠ 0	ή	�� ≠ 0	ή	 … … 	��� ≠ 0 

Στη συνέχεια ελέγχεται η συνολική ερµηνευτική ικανότητα του υποδείγµατος µέσω 

της στατιστικής ελέγχου F, αλλά και το κατά πόσο η συνολική µεταβλητότητα του 

υποδείγµατος ερµηνεύεται µέσω των ανεξάρτητων µεταβλητών και όχι µέσω των 

καταλοίπων. Αυτή η µέτρηση γίνεται µέσω του συντελεστή προσδιορισµού ("�), ο 

οποίος υποδηλώνει το ποσοστό της µεταβλητότητας του υποδείγµατος που εξηγείται 

από την παλινδρόµηση και είναι ίσος µε: 

"� =
"##

$##
 

Όπου "## είναι η µεταβλητότητα του υποδείγµατος που ερµηνεύεται από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος και $## η συνολική µεταβλητότητα του 

υποδείγµατος. Ο συντελεστής προσδιορισµού λαµβάνει τιµές από 0 – 1, και οι 

µεγαλύτερες τιµές δείχνουν και την καλύτερη ερµηνευτική ικανότητα της 

µεταβλητότητας του υποδείγµατος. 

Συνολικά, µπορούµε να πούµε ότι µε βάση και το διάγραµµα 1 ο στόχος σε αυτή τη 

µεθοδολογία είναι η εφαρµογή της παλινδρόµησης, η οποία αποτυπώνεται µε βάση 

µία εξίσωση η οποία πρέπει να εκτιµηθεί µέσω µιας συνάρτησης αξιολόγησης (π.χ. 

Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων), όπου στη συνέχεια εκτιµώνται οι παράµετροι 

µέσω µιας διαδικασίας βελτιστοποίησης και προκύπτουν οι συντελεστές του 

υποδείγµατος. 
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2.9 Λοιπές Μεθοδολογίες Εξόρυξης Δεδομένων 
 

Εκτός των µεθοδολογιών που αναλύθηκαν παραπάνω υπάρχουν κάποιες ακόµη 

µεθοδολογίες που αναλύονται σε αυτή την ενότητα, οι οποίες είναι: οι Γενετικοί 

Αλγόριθµοι (Genetic Algorithms), η Απεικόνιση των ∆εδοµένων (Data Visualization) 

και τα Μοντέλα Πρόβλεψης (Predictive Models). 

Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι βασίζονται, όπως προκύπτει και από την ονοµασία τους, 

στην επιστήµη της Γενετικής. Τα αποτελέσµατα προκύπτουν µέσω της διαδικασίας 

της φυσικής επιλογής των δεδοµένων και της µεταξύ τους µετάλλαξης. Μία ακόµη 

µεθοδολογία εξόρυξης δεδοµένων είναι η γραφική Απεικόνιση των ∆εδοµένων, µέσω 

της οποίας οι όποιες σχέσεις και τάσεις µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών 

εµφανίζονται µέσω της εικόνας των δεδοµένων. ∆ηλαδή, προκειµένου να εξηγηθεί 

ένα υπό εξέταση πρόβληµα/ζήτηµα δηµιουργούνται απλά γραφικές αναπαραστάσεις 

των δεδοµένων. Η περιληπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δεδοµένων 

περιλαµβάνει µεµονωµένα στοιχεία, τα οποία περιγράφουν την τάση µεταξύ των 

εξεταζόµενων µεταβλητών µέσω του υπολογισµού απλών µέτρων, όπως ο µέσος όρος 

και η τυπική απόκλιση (Agrawal et al., 1996). 

Αντίστοιχα, εντοπίζεται ακόµη µία µεθοδολογία, η οποία ανιχνεύει µεταβολές και 

αποκλίσεις, εντοπίζοντας τις µεγάλες και ασυνήθιστες µεταβολές στις τιµές των 

δεδοµένων σε σχέση µε τις προηγούµενες µετρήσεις. Επιπρόσθετα, οι Elovici and 

Braha (2003) προτείνουν ένα συνδυαστικό σχήµα προκειµένου να προβούν στην 

αποτελεσµατικότερη και πιο σωστή εξόρυξη δεδοµένων. Σε αυτό το σχήµα 

συνδυάζουν ένα Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο µε ένα ∆έντρο Αποφάσεων. Για το 

συνδυασµό αυτό χρησιµοποιούν δύο διαφορετικές µεθοδολογίες, η πρώτη βασίζεται 

στο καρτεσιανό γινόµενο και η δεύτερη στην κατηγοριοποίηση του κάθε συστήµατος. 

Κύρια προϋπόθεση και των δύο µεθοδολογιών είναι και τα δύο σχήµατα να µην 

δίνουν χειρότερα αποτελέσµατα από τις επιµέρους µεθοδολογίες. 
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3. Εξόρυξη Δεδομένων και Ηθική 
 

Η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων πολλές φορές επιδέχεται σκληρή κριτική 

εξαιτίας του γεγονότος ότι τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

αυτά µπορεί να συνδέονται άµεσα µε την προσωπική κρίση και τις πτυχές της ζωής 

των µεµονωµένων ατόµων. Σε αυτό το κεφάλαιο, στόχος µας είναι να ελέγξουµε 

βασιζόµενοι στη διεθνή βιβλιογραφία τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες – 

ερµηνείες συνδέονται µεταξύ τους, αφού πρώτα δώσουµε τον ορισµό της ηθικής. 

 

3.1 Ορισμός της Ηθικής 
 

Η ηθική αποτελεί περισσότερο µία έννοια φιλοσοφική παρά έναν επιστηµονικό 

κλάδο. Γι’ αυτό τον λόγο, δεν µπορεί να αποδοθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισµός για 

την ηθική, αφού θεωρείται ότι αποτελεί µία πολυδιάστατη έννοια. Ωστόσο, µπορούµε 

να πούµε ότι η ηθική ορίζεται όταν απαντάται το ερώτηµα σχετικά µε το ποιες 

πράξεις των ατόµων είναι κοινά αποδεκτές και θεωρούνται ως σωστές και το ποιες 

είναι µη αποδεκτές και θεωρούνται λανθασµένες. 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι Robert and Iles (2014), ορίζοντας την ηθική 

ως την φιλοσοφία που περιλαµβάνει την αντίληψη της κοινωνίας, και των ατόµων 

γενικότερα, τόσο της καλής όσο και της κακής συµπεριφοράς. 

Η ηθική, γενικότερα, επηρεάζεται από την κοινωνία και τις αντιλήψεις που 

επικρατούν σε αυτήν, και οι οποίες µπορεί να θεωρηθούν ότι εξελίσσονται και 

αλλάζουν διαρκώς. Σε αυτή την αλλαγή συνδράµουν παράγοντες που σχετίζονται µε 

το γενικότερο περιβάλλον της κοινωνίας στην οποία αυτή η ηθική υπάρχει και 

συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η τεχνολογία, ο πολιτισµός και το γεωγραφικό 

περιβάλλον µιας κοινωνίας. Οι Robert and Iles (2014) σηµειώνουν επιπλέον ότι η 

αντίληψη για την ηθική και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτήν µπορούν να είναι 

διαφορετικά τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και ανάµεσα στα άτοµα που κατοικούν στην 

ίδια χώρα. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που διέπουν την 

ηθική γενικότερα σε παγκόσµιο επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, αρχές όπως η ελευθερία 
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του ατόµου, αφορούν σε έννοιες που σχετίζονται µε την ηθική και έχουν καθιερωθεί 

ακόµη και µέσω διεθνών συµβάσεων. 

 

 

3.2 Σύνδεση της Ηθικής με την Εξόρυξη Δεδομένων 
 

Ο Seltzer (2005), υποστηρίζει, ότι η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί στην 

πραγµατικότητα ακόµη µία στατιστική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην εξαγωγή 

κάποιων αποτελεσµάτων και ότι όπως όλες οι επιστήµες θα πρέπει και αυτή να είναι 

ηθικά ουδέτερη. Ωστόσο, όπως σηµειώνουν οι Fule and Roddick (2004), η διαδικασία 

της εξόρυξης των δεδοµένων και η ανακάλυψη γνώσης στα δεδοµένα οδηγούν στην 

εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή είτε µε άµεσο 

είτε µε έµµεσο τρόπο. Από τη στιγµή που αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν τα άτοµα, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι δύο αυτές διαδικασίες αποτελούν ένα σηµαντικό 

ηθικό ζήτηµα. Περαιτέρω, ο Zarsky (2003) υποστηρίζει ότι η εξόρυξη δεδοµένων 

είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ηθική από τη στιγµή που πλέον τα δεδοµένα 

συλλέγονται µέσω της διαρκούς παρακολούθησης, η οποία προκύπτει και ως 

αποτέλεσµα της εξελισσόµενης τεχνολογίας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εξόρυξη δεδοµένων έχει ιδιαίτερα σηµαντικές κοινωνικές 

επιπτώσεις από την στιγµή που τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται είναι αυστηρά 

προσωπικά και πολλές φορές έχουν προκύψει µε έµµεσο τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι 

εάν κάποιος καταναλωτής, για παράδειγµα, πραγµατοποιεί τις αγορές του µέσω 

διαδικτύου, τότε µέσω της φόρµας συµπλήρωσης της παραγγελίας του είναι πάρα 

πολύ πιθανό να αντλούνται στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, ο αριθµός τηλεφώνου ή 

η ηλεκτρονική του διεύθυνση, αλλά και οι καταναλωτικές του συνήθειες. Με αυτό 

τον τρόπο, µπορεί για λαµβάνονται στοιχεία και κάθε φορά που ο καταναλωτής 

επισκέπτεται τη συγκεκριµένη σελίδα, να εµφανίζονται µηνύµατα που να τον 

προτρέπουν στην αγορά συγκεκριµένων προϊόντων. 

Ωστόσο, ο Zarsky (2003), υποστηρίζοντας, όπως αναφέραµε και παραπάνω, ότι τα 

δεδοµένα συλλέγονται µέσω της διαρκούς παρακολούθησης, επισηµαίνει ότι αυτή η 
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παρακολούθηση είναι ανούσια εάν τα δεδοµένα αυτά δεν καταγραφούν σε κάποια 

βάση και δεν αναλυθούν. Όπως αναφέρει η καταγραφή των δεδοµένων είναι µία απλή 

διαδικασία από την στιγµή που η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει σε αυτή την 

κατεύθυνση, αλλά η ανάλυση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα δύσκολη από την 

στιγµή που ο όγκος των δεδοµένων είναι τόσο µεγάλος που εµποδίζει το σύνολο της 

διαδικασίας. 

Τον διαχωρισµό των ηθικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ηθική σε άµεσα και 

έµµεσα έκαναν και οι Robert and Iles (2014). Μάλιστα, στα άµεσα ζητήµατα 

συµπεριέλαβαν παράγοντες όπως η απώλεια της µυστικότητας των προσωπικών 

δεδοµένων, η λανθασµένη ερµηνεία των πληροφοριών και η πιθανώς προβληµατική 

ανώνυµη πληροφορία, ενώ στα έµµεσα ζητήµατα τον τρόπο συλλογής των 

δεδοµένων, όπως και το ερώτηµα σχετικά µε το σε ποιον ανήκει η κάθε πληροφορία, 

που αποθηκεύεται και για ποιους λόγους χρησιµοποιείται µε αυτό τον τρόπο. 

Ο Zarsky (2003) διαπιστώνει ότι η εξόρυξη δεδοµένων παραβιάζει την ηθική των 

ατόµων, αλλά και τον ιδιωτικό/προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων µέσω των 

ακόλουθων τρόπων: 

 

� ∆ιάκριση των καταναλωτών σε επιµέρους κατηγορίες/οµάδες: στην 

πραγµατικότητα, οι καταναλωτές ανάλογα µε τις προηγούµενες προτιµήσεις 

τους (αγορές) αλλά και τα προσωπικά/δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους 

χωρίζονται από τις επιχειρήσεις σε διαφορετικές οµάδες µε σκοπό να 

εστιάζουν σε διαφορετικά καταναλωτικά κοινά τα προϊόντα τους. Μία τέτοια 

διάκριση µπορεί να έχει αποτελέσµατα όπως η άδικη και υποτιµητική 

συµπεριφορά από τους πωλητές από τη στιγµή που αυτοί θα τείνουν να 

εξυπηρετήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µόνον όσους από αυτούς 

ανήκουν σε κάποια από τις οµάδες – στόχους. Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να 

αναφέρουµε ότι πρόκειται για µία αποτυχία της αγοράς, από τη στιγµή που 

υπάρχει ασύµµετρη πληροφόρηση µεταξύ των δύο ευρύτερων οµάδων µε 

αποτέλεσµα την απώλεια σε όρους συνολικής ευηµερίας, 

� Χειραγώγηση των καταναλωτών και παρέµβαση στην αυτονοµία τους: όπου 

οι καταναλωτές µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να οδηγηθούν στην κατανάλωση 

συγκεκριµένων προϊόντων ακόµη κι εάν αυτά δεν είχαν την πρόθεση να τα 
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αγοράσουν. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος που ωθεί 

τα άτοµα σε συγκεκριµένα προϊόντα, µε αποτέλεσµα σηµαντικές επιπτώσεις 

στο σύνολο της κοινωνίας. Οι επιπτώσεις αυτές συναντώνται ξανά στα 

πλαίσια της απώλειας ευηµερίας, όπου το µεγαλύτερο µέρος της απώλειας 

αυτής εντοπίζεται στην πλευρά του καταναλωτή, 

� Κατάχρηση και κακή χρήση των δεδοµένων που συλλέγονται: σε αυτή την 

περίπτωση τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί χρησιµοποιούνται µε σκοπό 

µόνο το κέρδος από την πλευρά των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα τα άτοµα 

να οδηγούνται στην προσβολή της προσωπικότητάς τους αλλά και την 

γενικότερη αποµόνωση όσων από αυτά δεν ανήκουν στην µεγάλη µάζα των 

καταναλωτών που αποτελούν την οµάδα στόχο, 

� Τραγωδία των λαθών: όπως σε κάθε περίπτωση έτσι και κατά τη συλλογή 

δεδοµένων και ιδίως όταν αυτά αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, είναι πολύ 

πιθανό είτε αυτά να συλλεχθούν µε τον λάθος τρόπο είτε να αναλυθούν µε 

ακατάλληλο αλγόριθµο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ξανά την απώλεια σε 

όρους ευηµερίας για το σύνολο της κοινωνίας (τόσο τους καταναλωτές όσο 

και τις επιχειρήσεις). 

 

Ο Seltzer (2005) θεωρεί ότι από την εφαρµογή της ηθικής στη διαδικασία της 

εξόρυξης δεδοµένων προκύπτουν τρία σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή της στη διαδικασία αυτή, τα οποία είναι: 

� Καταλληλότητα και Εγκυρότητα: αναφερόµαστε στην εφαρµογή της 

κατάλληλης µεθοδολογίας εξόρυξης δεδοµένων, η οποία µπορεί να οδηγήσει 

στην παραγωγή έγκυρων αποτελεσµάτων, 

� Εµπιστευτικότητα και Μυστικότητα σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα: 

όπου τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν ένα άτοµο θα πρέπει να 

διαχειρίζονται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µυστικότητα 

σχετικά µε τις απαντήσεις/παρατηρήσεις που δόθηκαν από τα άτοµα, 

� Εφαρµογή της διαδικασίας προς όφελος της κοινωνίας και αποφυγή πράξεων 

που µπορούν να την βλάψουν: δηλαδή αναφερόµαστε στην εφαρµογή της 

διαδικασίας µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η κοινωνία να είναι σε θέση να 

επωφελείται από τα αποτελέσµατα και να µην ζηµιώνεται. 
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Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η συσσώρευση των δεδοµένων 

µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα στις επιχειρήσεις αφού µπορεί να 

επηρεάσει τις αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν τη λειτουργία τους, την 

αποτελεσµατικότητά τους και τα κέρδη τους. Ο Busovsky (2007) υποστήριξε ότι η 

δύναµη των δεδοµένων µεγαλώνει διαρκώς από τη στιγµή που οι επιχειρήσεις 

αντιλαµβάνονται πλέον τη δύναµη της πληροφορίας η οποία εξάγεται από άµορφα 

και ακατέργαστα δεδοµένα που συσσωρεύονται σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Όπως 

αναφέρει, υπάρχουν αρκετά ηθικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την εξόρυξη 

δεδοµένων. Ένα από αυτά σχετίζεται µε την µυστικότητα/ιδιωτικότητα που πρέπει να 

υπάρχει στα δεδοµένα όταν αυτά χρησιµοποιούνται ακόµη και για σκοπούς όπως η 

εθνική ασφάλεια και η αποφυγή µελλοντικών τροµοκρατικών επιθέσεων. Σε αυτή την 

κατεύθυνση κυβερνήσεις των ΗΠΑ, συνδύασαν δεδοµένα που αντλήθηκαν τόσο από 

ιδιωτικές όσο και δηµόσιες βάσεις. Ωστόσο, το ερώτηµα που τίθεται σε αυτή την 

περίπτωση είναι εάν τα άτοµα προτίθενται να χάσουν µέρος της ιδιωτικής τους ζωής 

προς όφελος της ασφάλειας τόσο των ίδιων όσο και του συνόλου της κοινωνίας. 

Από τη στιγµή που η ηθική περιλαµβάνει ένα σύνολο κανόνων και αξιών που 

καθορίζουν τη συµπεριφορά των ατόµων και των επιχειρήσεων µε στόχο το 

κοινωνικό όφελος, µπορούµε εύκολα να αντιληφθούµε ότι η δηµοσιοποίηση µιας 

αρνητικής γνώσης µπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά αρνητικά αποτελέσµατα, τα 

οποία οδηγούν είτε σε απώλειες ευηµερίας είτε ακόµη και σε επιβλαβείς και 

ανεπανόρθωτες συνέπειες για το σύνολο της κοινωνίας (Fule and Roddick, 2004). 

Ωστόσο, για να αποφευχθούν τέτοιες αρνητικές συνέπειες πολλές φορές είναι 

απαραίτητο να άρεται η µυστικότητα των προσωπικών δεδοµένων, κάτι το οποίο δεν 

είναι πάντοτε αποδεκτό από το σύνολο των ατόµων της κοινωνίας. 

Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι πάντοτε αποδεκτή η άρση του απορρήτου των 

προσωπικών δεδοµένων, είναι, όπως, καταλαβαίνουµε, το γεγονός ότι η ευαισθησία 

του κάθε ατόµου ως προς την ηθική πλευρά της εξόρυξης δεδοµένων δεν µπορεί να 

µετρηθεί µε µία κοινή κλίµακα από τη στιγµή που αποτελεί καθαρά υποκειµενικό 

ζήτηµα. Αυτό συµβαίνει γιατί µπορεί όλα τα άτοµα να µην αντιµετωπίζουν µε τον 

ίδιο τρόπο την κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία ζουν. 

Οι Estivill – Castro et al. (1999) υποστήριξαν ότι πολλές φορές τα αποτελέσµατα της 

εξόρυξης δεδοµένων είτε δεν είναι ακριβή είτε δεν πληρούν την προϋπόθεση του 
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σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων των ατόµων. Σε αυτή 

την κατεύθυνση παρουσιάζουν µία σειρά µελετών που σχετίζονται µε αυτό τα ζήτηµα 

που είτε υποστηρίζουν αυτή την άποψη είτε όχι. Οι Clifton et al. (2002), οι 

Wahlstrom et al. (2006) και ο Okur (2008) σηµείωσαν, ότι η διατήρηση της 

µυστικότητας/ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να επιτευχθεί, 

ακόµα και όταν αυτά χρησιµοποιούνται στην εξέταση ενός φαινοµένου, µέσω των 

ακόλουθων τρόπων: 

 

� Ασφαλής ανταλλαγή των δεδοµένων ανάµεσα στους φορείς που τα κατέχουν 

(δηµόσιους ή ιδιωτικούς), ακόµη και ανάµεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις χωρίς 

να ενισχύεται ο ανταγωνισµός µεταξύ τους: δηλαδή, ακόµη και όταν οι 

επιχειρήσεις ανταλλάσουν δεδοµένα µεταξύ τους, η ανταλλαγή αυτή θα 

πρέπει να γίνεται µε γνώµονα το κοινωνικό όφελος και χωρίς να 

χρησιµοποιούνται αυτά τα δεδοµένα µε σκοπό την «εξολόθρευση» των 

ανταγωνιστών, 

� Ανωνυµία των ιδιωτικών/προσωπικών δεδοµένων: δηλαδή, όταν τα άτοµα 

δίνουν µέρος των προσωπικών τους στοιχείων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

ότι αυτά χρησιµοποιούνται αθροιστικά µε άλλα όµοια στοιχεία και δεν 

µπορούν να αποδοθούν σε αυτά µε κάποιον τρόπο. Η µυστικότητα των 

προσωπικών στοιχείων είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι ιδιαίτερα 

δύσκολος να επιτευχθεί ειδικά από τη στιγµή που τα άτοµα επικοινωνούν και 

διαπραγµατεύονται σε καθηµερινή βάση µεταξύ τους, 

� Έλεγχος προσβασιµότητας στα δεδοµένα: αναφέρονται, δηλαδή, στον 

περιορισµό των ατόµων που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα µε σκοπό την 

αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών, 

� Ακρίβεια των δεδοµένων: τα δεδοµένα θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένα και 

να ισχύουν µε σκοπό να προστατευθούν τα άτοµα και το σύνολο της 

κοινωνίας από την ατελή πληροφόρηση, η οποία θα είναι προϊόν των 

δεδοµένων χαµηλής ποιότητας, 

� Στερεότυπα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων: αναφέρεται 

στο γεγονός ότι ακόµη κι αν εξαχθούν κάποια αποτελέσµατα θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν µε σύνεση αφού είναι πιθανό να µην ισχύουν για το σύνολο 

της κοινωνίας. 
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Οι Feelders et al. (2000) υποστηρίζοντας ξανά ότι η εξόρυξη δεδοµένων συνδέεται µε 

την ηθική και ειδικότερα την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει γνώση της νοµοθεσίας που σχετίζεται µε αυτό το 

ζήτηµα. Η νοµοθεσία αφορά στους ακόλουθους τοµείς: 

 

� Η διαδικασία πρέπει να είναι αυτοµατοποιηµένη και να ελαχιστοποιείται η 

εµπλοκή του ατόµου µε σκοπό την όσο µεγαλύτερη γίνεται ανωνυµία, 

� Τα δεδοµένα συλλέγονται µε πλήρη επίγνωση του ερωτώµενου και δεν 

αποσπώνται µε έµµεσο τρόπο από αυτόν, 

� Ο ερωτώµενος έχει το δικαίωµα να επέµβει και να διορθώσει οποιαδήποτε 

ανακρίβεια σχετίζεται µε τα στοιχεία που έχει ο ίδιος δώσει, 

� Οι φορείς που συλλέγουν τα δεδοµένα υποχρεούνται να προσδιορίσουν 

εξαρχής τον σκοπό συλλογής των δεδοµένων προς αποφυγή ανακριβειών, 

� Ο ερωτώµενος πρέπει να ενηµερωθεί σχετικά µε τη χρήση ή την 

αποµάκρυνση των στοιχείων του από τη βάση δεδοµένων, 

� Τα στοιχεία/δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από κάποιο τρίτο µέρος 

µόνο εάν ο ερωτώµενος ενηµερωθεί σχετικά, 

� Παρέχεται πλήρης προστασία στα δεδοµένα από τους φορείς που τα 

συλλέγουν προς αποφυγή ενδεχόµενων υποκλοπών. 
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4. Επιχειρήσεις και Εξόρυξη ∆εδοµένων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύουµε τον τρόπο µε τον οποίο µία επιχείρηση µπορεί να 

επηρεαστεί από την εξόρυξη δεδοµένων σε βασικές λειτουργίες της. Μεταξύ των 

βασικότερων τοµέων που επηρεάζονται σηµαντικά από την εξόρυξη δεδοµένων στις 

επιχειρήσεις, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η παραγωγική διαδικασία, το 

µάνατζµεντ, η παρακολούθηση των συναλλαγών, οι στρατηγικές µάρκετινγκ και 

γενικότερα οποιαδήποτε στρατηγική της επιχείρησης που µπορεί να επηρεάσει τη 

λειτουργία, την αποτελεσµατικότητα και την κερδοφορία της. Επίσης, επισηµαίνουµε 

την σηµαντικότητα που διαδραµατίζει η εξόρυξη δεδοµένων σε µία επιχείρηση µέσω 

παραδειγµάτων που προέρχονται από την διεθνή βιβλιογραφία. Στο πρώτο 

υποκεφάλαιο, περιγράφουµε την διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων σε µία 

επιχείρηση βασιζόµενοι και στα όσα είπαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, ενώ στη 

συνέχεια παρουσιάζουµε τα ειδικά χαρακτηριστικά στοιχεία της εξόρυξης δεδοµένων 

στις επιχειρήσεις καθώς και κάποιες από τις επιπτώσεις τους. 

 

 

4.1 Διαδικασία της Εξόρυξης Δεδομένων σε μία Επιχείρηση 
 

Όπως σε όλες τις επιστήµες και τις περιπτώσεις που εξετάσαµε παραπάνω, έτσι και 

στις επιχειρήσεις, η εξόρυξη δεδοµένων είναι µία εξίσου σηµαντική διαδικασία, ιδίως 

εάν αναλογιστούµε ότι επί της ουσίας οι σχέσεις και τα πρότυπα που µελετώνται, 

αλλά και η γνώση που προκύπτει από αυτά µπορούν είτε να επαληθευθούν είτε όχι 

στον πραγµατικό κόσµο. Η εξόρυξη δεδοµένων, συνήθως, χρησιµοποιείται σε τοµείς 

όπως η πρόβλεψη των µελλοντικών τάσεων για τις αγοραστικές συνήθειες των 

καταναλωτών, την πορεία των εσόδων και των κοστών, το µάρκετινγκ, η 

παρακολούθηση των συναλλαγών και γενικότερα όλους τους τοµείς των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι συνδέονται µε την διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων σε µία επιχείρηση µπορεί να περιγραφεί ως 

µία διαδραστική διαδικασία, στην οποία επιδρούν ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες 
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µεταξύ τους. Στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας διατυπώνεται µε ακρίβεια το υπό 

εξέταση πρόβληµα. Για παράδειγµα, το αρχικό πρόβληµα µιας επιχείρησης, θα 

µπορούσε να είναι η δυνατότητα πρόβλεψης µε ακρίβεια της πιθανότητας της αγοράς 

ενός συγκεκριµένου προϊόντος από τους καταναλωτές ή επιλογή για την 

αποτελεσµατικότερη µέθοδο παραγωγής. Κατά συνέπεια, ο σωστός εντοπισµός των 

καταναλωτών µπορεί, θεωρητικά, να οδηγήσει στην ώθηση περισσότερων 

καταναλωτών προς την αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος, από τη στιγµή που 

αυτοί έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε πολλά άλλα οµοιογενή 

προϊόντα που παράγονται από άλλες επιχειρήσεις. Στην δεύτερη περίπτωση η 

αποτελεσµατικότερη µέθοδος παραγωγής µπορεί τόσο να αυξήσει το συνολικό 

επίπεδο της παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών όσο και την µείωση του 

κόστους παραγωγής. Έτσι, η επιχείρηση, θα µπορούσε, για παράδειγµα, να 

συγκεντρώσει στοιχεία δηµογραφικά, γεωγραφικά, εισοδηµατικά, τις τάσεις της 

αγοράς των προηγούµενων ετών µε σκοπό να ελέγξει ποιοι καταναλωτές είχαν προβεί 

σε αγορές κατά το παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο εστιάζει στους πιο πιθανούς 

µελλοντικούς καταναλωτές της και στον εντοπισµό της καλύτερης µεθόδου 

παραγωγής. 

Το δεύτερο στάδιο της εξόρυξης δεδοµένων στις επιχειρήσεις αφορά στην 

προετοιµασία των δεδοµένων προς ανάλυση. Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα αυτά 

συνήθως λαµβάνουν δύο µορφές, είτε αριθµητική είτε κειµένου, όπου τα δεύτερα 

κωδικοποιούνται µε αριθµούς προκειµένου να µπορέσουν να αναλυθούν στη 

συνέχεια. Τα δεδοµένα περιγράφουν συνήθως στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η 

κατηγορία και το εισόδηµα του πελάτη, αλλά και στοιχεία όπως οι πωλήσεις, τα 

έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων. Πριν ξεκινήσει η ουσιώδης διαδικασία της 

εξόρυξης, τα δεδοµένα συλλέγονται, οµαδοποιούνται, καθαρίζονται, 

κατηγοριοποιούνται και στη συνέχεια κωδικοποιούνται κατάλληλα. Η κατάλληλη 

προετοιµασία των δεδοµένων, η οποία µπορεί να χαρακτηρίζεται και από κάποιους 

µετασχηµατισµούς αυτών, έχει ως αποτέλεσµα και την καλύτερη ποιότητα της 

εξόρυξης. Με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το επίπεδο προσδιορίζεται και το βέλτιστο 

σετ των µεταβλητών. Το βέλτιστο σετ των µεταβλητών είναι πολύ πιθανό, πολλές 

φορές, να είναι αρκετά µειωµένο σε σχέση µε το αρχικό, αφού µε αυτόν τον τρόπο 

µπορεί να µειωθεί τόσο ο θόρυβος των καταλοίπων όσο και να αυξηθεί η ποιότητα 

και το περιεχόµενο της πληροφορίας. ∆ηλαδή, ενώ χρησιµοποιούνται οι µεταβλητές 
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που θεωρείται ότι επηρεάζουν περισσότερο την υπό εξέταση µεταβλητή, η συσχέτιση 

αυτών των µεταβλητών µεταξύ τους είναι η µικρότερη δυνατή µε σκοπό την µείωση 

της πολυσυγραµµικότητας αλλά και την µεγαλύτερη παροχή πληροφορίας. Με αυτόν 

τον τρόπο µειώνεται και ο όγκος της επαναλαµβανόµενης πληροφορίας, η οποία σε 

άλλες περιπτώσεις θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα κατά την ανάλυση. 

Ανάλογα µε το υπό εξέταση πρόβληµα, όπως αντιλαµβανόµαστε, χρησιµοποιείται και 

το κατάλληλο σύνολο δεδοµένων µέσω της χρήσης κάποιας τεχνικής. 

Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων αποτελεί και το 

ουσιαστικότερο τµήµα της, όπου επιλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 

έναρξη της εξόρυξης. Αρχικά, επιλέγεται ο αλγόριθµος που σύµφωνα µε τον 

ερευνητή ανταποκρίνεται στην καλύτερη ερµηνεία και ανάλυση των δεδοµένων που 

έχουν καθοριστεί στο προηγούµενο στάδιο, και θεωρείται ότι είναι αυτός που µπορεί 

να δώσει λύση στο υπό εξέταση πρόβληµα. Οι παράµετροι που πρέπει να εκτιµηθούν, 

µε βάση τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται επιλέγονται µε βάση την πληροφόρηση 

που έχουµε για το συγκεκριµένο πρόβληµα που εξετάζεται, την πληροφόρηση για το 

συνολικότερο περιβάλλον µέσα στο οποίο εντάσσεται αυτό πρόβληµα, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται ως εισροές στο σύστηµα. 

Αφού επιλεχθεί ο κατάλληλος αλγόριθµος για την διαδικασία της εξόρυξης 

δεδοµένων, στη συνέχεια, ελέγχεται αυτός ο αλγόριθµος ως προς την 

αποτελεσµατικότητά του. Ο έλεγχος αυτός αφορά στο διαχωρισµό των δεδοµένων σε 

δύο µικρότερα µέρη, όπου το ένα χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των παραµέτρων 

και την πρόβλεψη του υπό εξέταση µεγέθους (in – sample) και το δεύτερο στην 

επαλήθευση του µεγέθους του υπό εξέταση προβλήµατος (out – of – sample). Εάν 

βρεθεί ότι ο συγκεκριµένος αλγόριθµος δεν προβλέπει µε ακρίβεια το υπό εξέταση 

µέγεθος στο out – of – sample κοµµάτι, τότε ο ερευνητής επιστρέφει σε κάποιο από 

τα προηγούµενα στάδια προκειµένου να εντοπίσει τα σηµεία που πρέπει να 

διορθωθούν για να πραγµατοποιηθεί η σωστή εξόρυξη δεδοµένων. Έτσι µπορεί να 

επιστρέψει τόσο στο στάδιο κατά το οποίο επιλέγονται τα δεδοµένα όσο και στο 

στάδιο στο οποίο επιλέγεται ο κατάλληλος αλγόριθµος. Κάποιες φορές, ωστόσο, είναι 

πολύ πιθανό, ο ερευνητής να αναγκάζεται να επιστρέψει στο πρώτο στάδιο κατά το 

οποίο προσδιορίζει το υπό εξέταση ζήτηµα. Εάν, όµως, βρεθεί ότι ο συγκεκριµένος 

αλγόριθµος είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια την εξεταζόµενη µεταβλητή, 

τότε εφαρµόζεται η συγκεκριµένη µεθοδολογία στο σύνολο των δεδοµένων µε σκοπό 
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την εξόρυξη δεδοµένων. Οφείλουµε, να αναφέρουµε, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο 

πέρα από τον υπό εξέταση αλγόριθµο µελετώνται ο τοµέας στον οποίο συνεισφέρει 

αυτός ο συγκεκριµένος αλγόριθµος, το εξωτερικό περιβάλλον του υπό εξέταση 

προβλήµατος που µπορεί να χρειαστεί να αναλυθεί σε έναν βαθµό, αλλά και οι 

επιπρόσθετοι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν. 

Το τελευταίο στάδιο της εξόρυξης των δεδοµένων σε µία επιχείρηση αφορά στην 

παραγωγή γνώσης από τα δεδοµένα (KDD), όπου τα συµπεράσµατα που εξάγονται 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε άµεσα για την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής από την επιχείρηση, είτε να αποθηκευτούν και να χρησιµοποιηθούν 

µελλοντικά από αυτήν. Σε αυτό το στάδιο, επίσης, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να 

γίνουν κάποιοι µετασχηµατισµοί στα αποτελέσµατα προκειµένου αυτά να είναι 

άµεσα διαθέσιµα προς ανάλυση και για την κατάλληλη λήψη αποφάσεων. 

Το διάγραµµα που ακολουθεί περιλαµβάνει το σύνολο της διαδικασίας που 

παρουσιάστηκε σε αυτή την υποενότητα και έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων στις επιχειρήσεις. 
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4.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά της Εξόρυξης Δεδομένων στις  

Επιχειρήσεις 

 

Οι Marbán et al. (2009) υποστηρίζουν ότι λόγω της µεγάλης αλληλεπίδρασης των 

διάφορων τοµέων στις επιχειρήσεις και των όλο και πιο πολλών και πολύπλοκων 

δεδοµένων που συσσωρεύονται και αποθηκεύονται αναποτελεσµατικά, έχουν 

παρατηρηθεί φαινόµενα που σχετίζονται µε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 

πλάνων από τις επιχειρήσεις, χαµηλή παραγωγικότητα και κατά συνέπεια αποτυχία 

ολοκλήρωσης των στόχων. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζουν ότι στις αρχές του 1990 

υπήρξε µία πολύ έντονη τάση της ανάπτυξης των αλγορίθµων και των λογισµικών 

που χρησιµοποιούνται για την εξόρυξη δεδοµένων µε σκοπό την καλυτέρευση αυτών 

των µεγεθών. Γενικότερα, στις επιχειρήσεις υπεύθυνοι για την εξόρυξη δεδοµένων 

θεωρείται ότι είναι οι αναλυτές, οι οποίοι χρησιµοποιούν όλο και πιο πολύπλοκες 

στατιστικές τεχνικές. Ωστόσο, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το διαδίκτυο 

και οι βάσεις δεδοµένων που έχουν δηµιουργηθεί από τις επιχειρήσεις βοηθούν στην 

καλύτερη µελέτη αυτής της τεχνικής. Για παράδειγµα εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα του εµπορίου, όπως η Wal – Mart Stores ελέγχουν 

µέσω των διαδικασιών αυτών τις πωλήσεις τους, την συµπεριφορά των καταναλωτών 

και τα επίπεδα των πωλήσεων ανά κατάστηµα. Με αυτό τον τρόπο έχουν τη 

δυνατότητα να καθορίσουν αποτελεσµατικά το κόστος τους, αλλά και να 

προσδιορίσουν µε ακρίβεια το επίπεδο της παραγωγής τους. 

Οι Bagga and Singh (2012) επίσης υποστηρίζουν ότι η εξόρυξη δεδοµένων βοηθά 

στην λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, διαπιστώνουν ότι στο εµπόριο 

για παράδειγµα η εξόρυξη δεδοµένων βοηθά σε τοµείς όπως ο προσδιορισµός της 

συµπεριφοράς του καταναλωτή, η αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων µεταξύ τους, οι 

επιπτώσεις της διαφήµισης στις πωλήσεις. Ωστόσο, οι Ghani and Soares (2006) 

υποστηρίζουν ότι η εξόρυξη δεδοµένων στις επιχειρήσεις είναι µία ιδιαίτερα δύσκολη 

διαδικασία από την στιγµή που υπάρχει σηµαντική δυσκολία πρόσβασης σε µεγάλες 

και νέες πηγές, ενώ και σε ορισµένους τοµείς µόνον ειδικοί µπορούν να εισέλθουν. 

Αυτό το ζήτηµα, όπως υποστηρίζουν εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και σήµερα και 

ενώ τα περισσότερα δεδοµένα βρίσκονται σε δηµόσιες πηγές. Όπως υποστηρίζουν 
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περαιτέρω, αυτό το κενό προσπαθεί να καλυφθεί ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή και 

επιχειρηµατική κοινότητα. 

Παράλληλα, οι Bose and Mahapatra (2001) σηµειώνουν ότι η εξόρυξη δεδοµένων 

αποτελεί µία πολύ σηµαντική διαδικασία στις επιχειρήσεις από τη στιγµή που αυτές 

έρχονται αντιµέτωπες µε τον οξύ ανταγωνισµό και αναγκάζονται να βρουν τρόπους 

προκειµένου είτε να αυξήσουν είτε να διατηρήσουν το µερίδιό τους στην αγορά µέσω 

της συνολικής οργάνωσης της στρατηγικής τους. Όπως υποστηρίζουν, η µεθοδολογία 

που ακολουθείται από αυτές είναι: 

 

� Επιλογή των δεδοµένων που πρέπει να αναλυθούν µε σκοπό την εξαγωγή των 

επιθυµητών συµπερασµάτων: τα δεδοµένα αυτά αφορούν συνήθως σε 

ιστορικά στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί σε µία ή περισσότερες βάσεις 

δεδοµένων. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι βάσεις δεδοµένων µπορεί να 

µην είναι δηµόσιες, αλλά να κρατούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και να 

έχουν µόνον οι ίδιες πρόσβαση σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τόσο µόνον τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από την 

επιχείρηση όσο και να συνδυαστούν τα δεδοµένα από τις διάφορες πηγές, 

� Ξεκαθάρισµα των δεδοµένων και σχετική προεργασία: σε αυτό το στάδιο 

ελέγχεται εάν τα δεδοµένα είναι επαρκή και ακριβή, εάν λείπουν 

παρατηρήσεις από αυτά κλπ, ενώ στη συνέχεια γίνεται µία πρώτη επεξεργασία 

προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια. Η προεργασία αυτή 

αφορά συνήθως στον µετασχηµατισµό των δεδοµένων (π.χ. υπολογισµός 

αποδόσεων και τάσεων), ο οποίος οδηγεί και στην καλύτερη ανάλυσή τους, 

� Αναζήτηση προτύπων µεταξύ των µεταβλητών: τα πρότυπα αυτά αφορούν 

στις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στις µεταβλητές και τον τρόπο µε τον 

οποίο αυτές συσχετίζονται ή επηρεάζουν η µία την άλλη, 

� Μετατροπή των προτύπων σε επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan): αφού 

εντοπιστούν τα όποια πρότυπα µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών πρέπει 

να γίνει η µετατροπή τους σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο της επιχείρησης που 

αντιπροσωπεύει και την στρατηγική της επιχείρησης µε σκοπό την επίτευξη 

των στόχων της, 
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� Εξαγωγή γνώσης από το σύνολο της διαδικασίας: όπου αφού προσδιοριστούν 

τα δεδοµένα, τα πρότυπα που τα χαρακτηρίζουν και διαµορφωθεί ο 

στρατηγικός σχεδιασµός της επιχείρησης, τότε παράγεται κάποια γνώση η 

οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε άµεσα είτε να αποθηκευτεί και να 

χρησιµοποιηθεί µεταγενέστερα σε κάποια άλλη διαδικασία. 

 

Οι συνηθέστερες µεθοδολογίες εξόρυξης δεδοµένων στις επιχειρήσεις είναι η 

επαγωγή κανόνων, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, οι µελέτες περιπτώσεων και ο 

υπολογισµός των συσχετίσεων. Η επαγωγή κανόνων προέρχεται ως το αποτέλεσµα 

που προκύπτει από την σχέση µεταξύ αιτίας και αιτιατού και απαντά επί της ουσίας 

στο ερώτηµα εάν γίνει κάτι, τότε θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Τα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα είναι µία λίγο πιο περίπλοκη διαδικασία αφού όπως εξηγήσαµε και στο 

δεύτερο κεφάλαιο, στηρίζεται στη γενετική και την βιολογία ενώ οι 

χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι πρέπει να εκπαιδεύονται µε σκοπό να δώσουν 

ακριβέστερα αποτελέσµατα. Οι µελέτες περιπτώσεων, συνήθως, συνδυάζονται µε την 

µελέτη των αντιδράσεων της ίδιας της επιχείρησης ή άλλων των επιχειρήσεων σε 

άλλες αντίστοιχες καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποφάσεις λαµβάνονται 

µε γνώµονα το τι είχε γίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Ο πιο συνηθισµένος, όµως, τρόπος υπολογισµού των προτύπων, αλλά και παραγωγής 

γνώσης στο εσωτερικό µιας επιχείρησης είναι η χρήση των κανόνων συσχέτισης. Πιο 

συγκεκριµένα, οι κανόνες συσχέτισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευκολότερα από 

τη στιγµή που µέσω αυτών προσδιορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο διάφορα προϊόντα, 

υπηρεσίες ή οι διαφορετικοί τοµείς µιας επιχείρησης µπορούν να αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους. Υπάρχουν συνολικά δύο είδη κανόνων συσχέτισης στις επιχειρήσεις. Ο 

πρώτος, είναι ο πιο εύκολος τόσο στην παρατήρησή του όσο και στην εξήγησή του 

και αφορά σε απλές διεργασίες οι οποίες µπορούν να παρατηρηθούν σχετικά εύκολα. 

Για παράδειγµα, κάποια προϊόντα αγοράζονται συχνότερα µαζί, οπότε θα ήταν 

σχετικά καλύτερο να τοποθετούνται σε κοντινά ράφια µεταξύ τους προκειµένου να 

αγοραστούν ταυτόχρονα ή εργασίες που διενεργούνται ταυτόχρονα κατά την 

παραγωγική διαδικασία, θα ήταν προτιµότερο να γίνονται στον ίδιο χώρο. Ο δεύτερος 

κανόνας είναι αυτός που είναι αντιληπτός για κάθε επιχείρηση και µπορεί να 

θεωρηθεί και ως ασήµαντος για την χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης. 



48 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η είναι αναγκαστική αγορά ενός προϊόντος µε την 

χρήση µιας υπηρεσίας (π.χ. τηλεφωνική συσκευή και σύνδεση τηλεφωνίας, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο). 

Όλες αυτές οι µεθοδολογίες, κάποιες από αυτές που αναλύθηκαν σε προηγούµενα 

κεφάλαια αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, 

καθώς και όσες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια µπορούν να οδηγήσουν στην 

καλύτερη λήψη αποφάσεων. Κατά την λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, 

λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε τους Battiti and Passerini (2010), οι εξής 

σηµαντικοί παράγοντες: 

 

� Περιορισµένη Ορθολογικότητα: οι λαµβάνοντες τις αποφάσεις στις 

επιχειρήσεις, δεν έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν πολλές πολύπλοκες 

πληροφορίες. Ως αποτέλεσµα είναι πάρα πολύ πιθανό να µην µπορεί να 

επιλεχθεί η πραγµατικά βέλτιστη λύση (απόφαση), η οποία στην 

πραγµατικότητα θα αντιστοιχεί στην απόφαση που θα λαµβανόταν εάν και 

µόνο εάν αναλύονταν όλοι οι επιµέρους παράγοντες, 

� Περιορισµένη Πληροφόρηση: κάθε επιχείρηση και κάθε άτοµο µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε έναν σηµαντικό αριθµό πληροφοριών αλλά όχι στο σύνολο της 

πληροφόρησης. Για µία επιχείρηση, αυτό πρακτικά µπορεί να σηµαίνει ότι 

ενώ έχει πρόσβαση στη γενική πληροφόρηση (εφηµερίδες, ισολογισµοί, 

ίντερνετ, κλπ), δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε παράγοντες όπως 

οι στρατηγικές των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, ούτε και στο σύνολο των 

καταναλωτών, αφού είναι πρακτικά αδύνατο τόσο να γνωρίζει τις συνήθειες 

όλων των εν δυνάµει καταναλωτών της, αλλά και τις στρατηγικές που 

ακολουθούνται από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, 

� Μάθηση κατά την Επανάληψη και την Εργασία: όπου πολλές φορές, η λήψη 

αποφάσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται από την εµπειρία που έχουν αποκτήσει 

οι ιθύνοντες κατά το παρελθόν σε παρόµοιες καταστάσεις. Με αυτόν τον 

τρόπο µπορούν να αποφευχθούν σηµαντικά λάθη και παραλείψεις, τα οποία 

σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µην ήταν δυνατό να εντοπιστούν, 

� Ποιοτική Κριτική σε σχέση µε την πολυπλοκότητα των ερωτηµάτων: όπου 

στην πραγµατικότητα οι περισσότερες από τις αποφάσεις που πρέπει να 
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ληφθούν χαρακτηρίζονται από µεγάλη πολυπλοκότητα µε αποτέλεσµα να 

είναι πολύ δύσκολη η απάντησή τους. Αυτό σηµαίνει ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν όλα τα απαραίτητα 

δεδοµένα προκειµένου να απαντηθεί ένα και µόνο ερώτηµα. Για παράδειγµα, 

εάν θέλουµε να εξετάσουµε την αντίδραση των ανταγωνιστών στην είσοδο 

ενός νέου προϊόντος στην αγορά από την δική µας επιχείρηση, τότε θα πρέπει 

να αναλυθούν ταυτόχρονα τόσο η συµπεριφορά των καταναλωτών, η 

συµπεριφορά της κάθε µίας ανταγωνίστριας επιχείρησης, η αντίδραση της 

δικής µας επιχείρησης αλλά και άλλοι τοπικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

αυτή την διαδικασία, αλλά και το γενικότερο περιβάλλον στο οποίο εµπίπτει η 

επιχείρηση, 

� Αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσµατα: ακόµη και εάν γίνει η οποιαδήποτε 

ανάλυση και ληφθεί η καλύτερη σύµφωνα µε το σύνολο των δεδοµένων 

απόφαση, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή η απόφαση να µην αντιστοιχεί στην 

καλύτερη δυνατή αφού µπορεί να αλλάξει η παραµικρή παράµετρος που δεν 

είχε ληφθεί υπόψη µε αποτέλεσµα να εντοπιστεί ότι αυτή δεν αποτελεί πλέον 

την καλύτερη εναλλακτική, 

� Ανεπάρκεια των δεδοµένων και των αποφάσεων: πολλές φορές τα δεδοµένα 

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να ληφθεί µία απόφαση χαρακτηρίζονται 

ως ανεπαρκή από την στιγµή που µπορεί να µην υπάρχουν ακριβώς τα 

απαιτούµενα δεδοµένα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την εξέταση µίας 

µεταβλητής, αλλά να χρησιµοποιούνται παρεµφερή µε αυτήν την µεταβλητή 

δεδοµένα. Ως αποτέλεσµα, µπορεί και η απόφαση να χαρακτηριστεί ως 

ανεπαρκής από την στιγµή που µε αυτόν τον τρόπο δεν θα ανταποκρίνεται 

στην πραγµατική λύση του προβλήµατος. 

 

Οι παράγοντες αυτοί λαµβάνονται υπόψη κατά την λήψη αποφάσεων µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της χρησιµότητας των επιχειρήσεων, η οποία µπορεί να µεταφραστεί 

και στην αυξηµένη κερδοφορία. 
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4.3 Αποθήκευση των Δεδομένων και Σχετικά Συστήματα 
 

Όπως αντιλαµβανόµαστε από την έως τώρα ανάλυσή µας, τα δεδοµένα που 

αναλύονται διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που λαµβάνονται από 

τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό επισηµαίνουν και οι Pathak et al. (2013), 

εξηγώντας πως ακόµη και εάν το γενικό περιβάλλον προσφέρεται για την ύπαρξη 

δεδοµένων, τα δεδοµένα αυτά δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι οδηγούν στην επίλυση 

των προβληµάτων των επιχειρήσεων και την επίτευξη των στόχων τους. Γι’ αυτό το 

λόγο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την αποθήκευση των δεδοµένων, η οποία 

βοηθά στην επάρκεια και την πληρότητά τους. Η αποθήκη των δεδοµένων αποτελεί 

στην πραγµατικότητα την ένωση των δεδοµένων που προέρχονται από διαφορετικές 

βάσεις, η οποία στο σύνολό της ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η εγκυρότητα των δεδοµένων 

διαχρονικά. Η αποθήκη των δεδοµένων διαφέρει από τις βάσεις αφού αυτή αποτελεί 

επί τη ουσίας µία περιληπτική πληροφόρηση των βάσεων δεδοµένων, ενώ διατηρείται 

και χωριστά από αυτές. Μέσω της χρήσης της µπορούν να δοθούν σε πολύ 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα απαντήσεις σχετικά µε τα ερωτήµατα των 

επιχειρήσεων, ενώ δεν ξοδεύονται άσκοπα και αλόγιστα χρήµατα. 

Προκειµένου η αποθήκευση των δεδοµένων να γίνει µε αποτελεσµατικό τρόπο, θα 

πρέπει να ακολουθηθούν κάποια συγκεκριµένα στάδια, τα οποία αναλύονται ως: 

 

� Εύρεση και Συλλογή Ακατέργαστων ∆εδοµένων: είναι το στάδιο κατά το 

οποίο εντοπίζονται τα δεδοµένα από διάφορες εξωτερικές ή µη πηγές, που θα 

αποτελέσουν την πηγή που θέλουµε να δηµιουργήσουµε, 

� ∆ηµιουργία Ενοποιηµένης Πηγής ∆εδοµένων: είναι το στάδιο κατά το οποίο 

ενοποιούνται και οργανώνονται τα ακατέργαστα δεδοµένα που συλλέχθηκαν 

κατά το προηγούµενο στάδιο, 

� ∆ηµιουργία της Αποθήκης ∆εδοµένων: προκύπτει ως το αποτέλεσµα των 

διάφορων ενοποιηµένων βάσεων δεδοµένων, που κατασκευάστηκαν κατά το 

προηγούµενο στάδιο. 
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Αφού κατασκευαστεί η επιθυµητή βάση δεδοµένων, ακολουθεί η ανάλυση των 

δεδοµένων αυτών µέσω των οποίων οδηγούµαστε στη λήψη αποφάσεων. Η ανάλυση 

των δεδοµένων γίνεται και κατά την διαδικασία της εξόρυξης, η οποία σύµφωνα µε 

τους Pathak et al. (2013), πρέπει να προσδιορίζεται και να καθορίζεται και από τον 

στόχο της επιχείρησης. Έτσι, ο στόχος της επιχείρησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

µοναδικότητα και να προσδιορίζεται µε σαφήνεια. Αυτό σηµαίνει ότι ο στόχος της 

επιχείρησης και για τον οποίο διενεργείται η εξόρυξη των δεδοµένων πρέπει να είναι 

γνωστός εκ των προτέρων, ενώ και τα κύρια χαρακτηριστικά του πρέπει να έχουν 

προσδιοριστεί πλήρως. Αφού προσδιοριστεί ο στόχος της επιχείρησης, θα πρέπει να 

επιλεχθούν και τα κατάλληλα δεδοµένα – κατάλληλες µεταβλητές που µπορούν να 

οδηγήσουν στην επίτευξή του. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να είναι επαρκή για την 

επεξεργασία τους και να βασίζονται σε πρόσφατα στοιχεία, ενώ θα πρέπει να 

ελέγχονται διαρκώς για την εγκυρότητά τους. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η προετοιµασία των δεδοµένων. Σε αυτό το στάδιο γίνονται 

οι κατάλληλοι µετασχηµατισµοί που τα κάνουν να είναι κατάλληλα προς 

επεξεργασία. Για παράδειγµα, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε τον 

πιθανό υπολογισµό αποδόσεων, την αντιµετώπιση ελλιπών δεδοµένων ή ακραίων 

τιµών, καθώς και την κατανοµή που αυτά θα ακολουθούν. Παράλληλα, πρέπει να 

γίνει και η κατάλληλη αξιολόγηση των δεδοµένων, όπου αυτά εξετάζονται ως προς 

την δοµή, την διάρθρωσή τους και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους. Αφού 

διενεργηθούν όλα τα παραπάνω στάδια, στη συνέχεια επιλέγεται η µέθοδος µε την 

οποία θεωρούµε ότι µπορούµε να επιτύχουµε την καλύτερη ανάλυση των δεδοµένων 

σε συνάφεια µε την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης. 

Η επιλογή της επιθυµητής µεθοδολογίας ακολουθείται από την προετοιµασία του 

επιθυµητού υποδείγµατος/µοντέλου όπου χρησιµοποιείται ένα συγκεκριµένο σετ 

δεδοµένων για το οποίο κατασκευάζεται ένα συγκεκριµένο υπόδειγµα. Αφού 

κατασκευαστεί αυτό το υπόδειγµα αξιολογείται ως προς την προβλεπτική και 

ερµηνευτική του ικανότητα και ξενικά ουσιαστικά η διαδικασία της εξόρυξης 

δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το επιλεχθέν υπόδειγµα/την 

επιλεχθείσα µεθοδολογία αξιολογούνται ως προς την ακρίβειά τους και την 

ανταπόκρισή τους στους στόχους της επιχείρησης. Προκειµένου, ωστόσο, να 

µπορέσουν τα αποτελέσµατα αυτά να χρησιµοποιηθούν κατά την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων πρέπει να ετοιµαστεί µία έγγραφη αναφορά των αποτελεσµάτων. Η 
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έγγραφη αναφορά αποτελεί στην ουσία µία σύντοµη περιγραφή του συνόλου της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καθώς και των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από 

αυτήν. Αυτή η διαδικασία αποτελεί και το σηµαντικότερο στοιχείο για την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της επιχείρησης, όπως και για την µετέπειτα πορεία της. Το 

τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας αποτελείται από τον συνδυασµό όλων των 

διαθέσιµων στοιχείων προς την εύρεση της κατάλληλης λύσης. Σε αυτό το στάδιο, τα 

στοιχεία από όλα τα στάδια αναλύονται µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της λήψης 

αναποτελεσµατικών αποφάσεων, οι οποίες θα βασίζονται είτε σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα είτε σε λανθασµένες υποθέσεις είτε ακόµη και στην επιλογή 

λανθασµένων ή ακατάλληλων δεδοµένων. 

Για την καλύτερη ανάλυση, αλλά και οργάνωση – αποθήκευση των δεδοµένων, 

µεγάλες εταιρείες έχουν κατασκευάσει τα κατάλληλα λογισµικά. Μεταξύ αυτών των 

εταιρειών περιλαµβάνονται η IBM, η Microsoft και η Oracle, για τις οποίες 

αναλύονται κάποια βασικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και η λογική που ακολουθούν 

για το σύνολο της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων στη συνέχεια. 

Πριν προβούµε στην ανάλυση των επιπτώσεων των συστηµάτων που αναπτύχθηκαν 

για την οργάνωση – αποθήκευση των δεδοµένων από ορισµένες εταιρείες, οφείλουµε 

να αναφέρουµε ότι οι αποθήκες δεδοµένων γενικότερα στις επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν δεδοµένα από πολλαπλές, ετερογενείς βάσεις, οι οποίες οργανώνονται 

στο σύνολό τους µε τον ίδιο τρόπο και διευκολύνουν µε αυτόν τον τρόπο την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι, οι αποθήκες δεδοµένων µπορούν να θεωρηθούν 

ως οι πλέον κατάλληλες µέθοδοι για την επαλήθευση ή µη συγκεκριµένων 

υποθέσεων, οι οποίες, όµως, λειτουργούν συµπληρωµατικά στην διαδικασία της 

εξόρυξης. Η σηµαντικότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι αυτές στην 

πραγµατικότητα περιλαµβάνουν τη συλλογή, την διόρθωση, τον καθαρισµό και τον 

µετασχηµατισµό του συνόλου των διαφορετικών δεδοµένων µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθούν στην εξόρυξη, η οποία στοχεύει στην εύρεση της κρυφής γνώσης. 

Η IBM (2011) υποστήριξε ότι ο βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η δυνατότητα 

διατήρησης του µεριδίου της στην αγορά,  το οποίο µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω της 

κατάλληλης αξιοποίησης του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήµατος. Για την 

διατήρηση αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κρίνεται ως επιτακτική η 

ανάγκη για την εξόρυξη δεδοµένων µε σκοπό την αύξηση της αξίας της επιχείρησης. 
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Περαιτέρω, εντόπισε ότι στην δεκαετία από το 2000 έως το 2010, η ανάλυση τόσο 

των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παραγόντων των επιχειρήσεων εντασσόταν 

µέσα στις τέσσερις κορυφαίες τεχνολογικές τάσεις. Γι’ αυτό το λόγο η ύπαρξη 

δεδοµένων κρίνεται ως ένα επιτακτικό και συµπληρωµατικό στοιχείο για την 

ανάλυση οποιουδήποτε τοµέα των επιχειρήσεων, ενώ και οι επιχειρήσεις αποτελούν 

ένα απαραίτητο συστατικό για την ανάλυση των δεδοµένων. Η ΙΒΜ (2011) 

διαχωρίζει τις εξής τάσεις στην εξόρυξη δεδοµένων: 

 

� Ολοκληρωµένες Αναλύσεις: πρόκειται για αποφάσεις που σχετίζονται άµεσα 

µε την εξόρυξη δεδοµένων και προκύπτουν ως αποτέλεσµα της 

βελτιστοποίησης των χρησιµοποιούµενων αλγορίθµων, 

� ∆εδοµένα και Χρόνος ανάλυσής τους: όσο αυξάνονται τα δεδοµένα αυξάνεται 

και ο όγκος των βάσεων στις οποίες αποθηκεύονται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάγκη της ανάλυσης των δεδοµένων σε συντοµότερο 

χρονικό διάστηµα µε σκοπό να διατηρηθεί η θέση της επιχείρησης στην 

αγορά, 

� Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης: θεωρείται ότι µέσω των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης µπορεί να επηρεαστεί η συµπεριφορά των καταναλωτών και να 

καθοδηγηθεί από αυτά, 

� Χρόνος και Χωρικές ∆ιαστάσεις: αναφερόµαστε στην περίπτωση όπου πρέπει 

να ισχύει ο κανόνας για τον σωστό χρόνο στο σωστό χώρο. Κατά συνέπεια σε 

αυτή την περίπτωση αναφερόµαστε στις συνθήκες του µικροοικονοµικού 

σχεδιασµού και της προστασίας των ιδιωτικών δεδοµένων. 

 

Η Oracle (2008) αποτελεί µία από τις εταιρείες που παρέχουν λογισµικά συστήµατα 

για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στην έκθεσή της αναφέρει ότι η 

Telephonica O2 Germany Gmbh & Co., η οποία αποτελεί µέλος του οµίλου 

Telephonica S.A., µπόρεσε µέσω του παρεχόµενου συστήµατος να επιτύχει τόσο την 

αποθήκευση των δεδοµένων που απαιτούνται για την οµαλή της λειτουργία, την ίδια 

στιγµή που τα δεδοµένα αυτά µπορούσαν να προέρχονται από πολλαπλές πηγές. Με 

αυτόν τον τρόπο µπόρεσε να έχει στη διάθεσή της µία πληθώρα δεδοµένων, τα οποία 

οδήγησαν στην καθοδήγηση της στρατηγικής του µάνατζµεντ µε αποτέλεσµα την 
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ικανοποίηση των πελατών και την καθιέρωση άριστων σχέσεων ανάµεσα στην 

επιχείρηση και τους πελάτες. 

Γενικότερα, η Oracle (2010), επεσήµανε ότι µπόρεσε χάρη στην ανάπτυξη των 

συστηµάτων της, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε τοµείς όπως: 

 

� Το λιανικό εµπόριο: αφού δόθηκε η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 

κατηγοριοποιήσουν τους πελάτες τους και να προσδιορίσουν το προφίλ των 

καταναλωτών µε αποτέλεσµα να διατεθούν τα κατάλληλα προϊόντα και να 

διεξαχθούν οι σωστότερες διαφηµιστικές καµπάνιες, 

� Τον τραπεζικό τοµέα: όπου τα πιστωτικά ιδρύµατα βοηθήθηκαν σε τοµείς 

όπως η στόχευση συγκεκριµένων πελατών προκειµένου να οδηγηθούν σε 

υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, 

� Τον τοµέα της ασφάλειας: όπου προσδιορίζονται παράγοντες κινδύνου και 

πιθανές διαφθορές που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικότερη 

χειροτέρευση της οικονοµίας, 

� Τον τοµέα της υγείας: όπου παρακολουθούνται τόσο οι ασθενείς µε σκοπό τον 

τρόπο εξέλιξης των διαφόρων ασθενειών, αλλά και την πρόβλεψη για την 

µελλοντική πορεία της υγείας τους. Σε αυτόν τον τοµέα επίσης 

παρακολουθούνται οι συµπεριφορές των γιατρών και των νοσηλευτών, καθώς 

και η πιθανότητα ανακάλυψης νέων φαρµάκων για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση των ασθενειών, 

� Τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών: όπου εντοπίζονται τόσο οι ευκαιρίες για την 

εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, όσο και η εξασφάλιση 

των προϊόντων µε σκοπό την αποφυγή ανεπιθύµητων εισβολών και χάκινγκ, 

� Τον δηµόσιο τοµέα: όπου τα συστήµατα αυτά εφαρµόζονται σε τοµείς όπως η 

καταπολέµηση της διαφθοράς στην φορολογία, η µείωση της 

εγκληµατικότητας, αλλά και η αύξηση της εθνικής ασφάλειας. 

 

Η Microsoft (Microsoft Corporation, 2007) επίσης προσφέροντας λογισµικά 

αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδοµένων, µπόρεσε να βοηθήσει την British 

Telecom, µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παρόχων επικοινωνίας, στην µείωση των 
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λειτουργικών της κοστών και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στο εσωτερικό της. 

Με αυτόν τον τρόπο, µπόρεσε να προσφέρει καλύτερες διαδικτυακές υπηρεσίες, ενώ 

µειώθηκε ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων και βελτιώθηκε το προφίλ της εταιρείας 

στα µάτια των καταναλωτών. 

Η Microsoft (ISL, 2009), αντίστοιχα, βασιζόµενη στα λογισµικά που ανέπτυξε 

µπόρεσε να προσφέρει βοήθεια στους εξής τοµείς: 

 

� Τον τρόπο µε τον οποίο νέα προϊόντα αντικαθιστούν παλιά προϊόντα: µε 

αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι ήταν δυνατό να προβλεφθεί µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο 

αυτό το προϊόν έπρεπε είτε να αντικατασταθεί είτε να βελτιωθεί, 

� Τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζεται και αλλάζει η συµπεριφορά του 

καταναλωτή: όπου εξετάζονταν παράγοντες τόσο µικροοικονοµικοί ή 

µακροοικονοµικοί όσο και προσωπικοί ή ψυχολογικοί µε σκοπό να γίνουν 

αντιληπτοί οι λόγοι για τους οποίους ένας καταναλωτής θα οδηγούταν στην 

επιλογή κατανάλωσης συγκεκριµένων µόνο προϊόντων και τον αποκλεισµό 

κάποιων άλλων, 

� Την καλύτερη ανάλυση του συνόλου της αγοράς µέσω του εντοπισµού από 

µεριάς των επιχειρήσεων των επικερδών οµάδων των καταναλωτών: επί της 

ουσίας εξετάζεται η κύρια στρατηγική των επιχειρήσεων, όπου 

περιλαµβάνεται και το µάρκετινγκ, 

� Την πρόβλεψη για την αλληλεπίδραση των αποθεµάτων και των πωλήσεων 

µεταξύ τους: πρόκειται για ένα στάδιο στο οποίο µπορεί να γίνει καλύτερη 

διαχείριση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ µπορούν να 

αντιµετωπιστούν περιπτώσεις έλλειψης προϊόντων σε περιόδους ξαφνικής 

αυξηµένης ζήτησης, 

� Την εξερεύνηση και περαιτέρω εξήγηση των ήδη υπαρχόντων δεδοµένων: 

όπου τα δεδοµένα που ήδη υπάρχουν στην επιχείρηση µπορούν να αναλυθούν 

περαιτέρω προκειµένου να εξεταστούν κάποια συγκεκριµένα µεγέθη, ενώ δεν 

θεωρείται απαραίτητο να βρεθούν πάντοτε νέα, 

� Την χρήση προγενέστερης γνώσης, η οποία για κάποιον λόγο έχει 

αποθηκευτεί αλλά δεν έχει χρησιµοποιηθεί: πρόκειται για την περίπτωση όπου 



56 

 

προηγούµενες αναλύσεις δεν εφαρµόστηκαν ποτέ στην πράξη και σε αρκετές 

περιπτώσεις έχουν ξεχαστεί από την επιχείρηση την στιγµή που θα 

µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντικά οφέλη για αυτήν. 

 

 

4.4 Επιπτώσεις της Εξόρυξης Δεδομένων στις Επιχειρήσεις 
 

Αφού εξετάσαµε τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων 

στις επιχειρήσεις, αλλά και τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσµα της 

αυξηµένης ανάγκης των επιχειρήσεων για ενοποιηµένες βάσεις, οι οποίες βοηθούν 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως καταλαβαίνουµε από την έως τώρα 

ανάλυση, ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς, στους οποίους χρησιµοποιείται η 

εξόρυξη δεδοµένων στο εσωτερικό µιας επιχείρησης είναι το µάνατζµεντ και το 

µάρκετινγκ (Ahmed, 2004). Κύριος σκοπός της εξόρυξης δεδοµένων σε αυτόν τον 

τοµέα είναι η ανακάλυψη και διερεύνηση των όποιων σχέσεων/προτύπων υπάρχουν 

ανάµεσα στους εσωτερικά προσδιορισµένους παράγοντες της επιχείρησης (όπως η 

τιµή του προϊόντος και ο τρόπος διάθεσής του) και τους εξωτερικούς παράγοντες της 

επιχείρησης (όπως η γενικότερη οικονοµική κατάσταση της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων 

πελατών). Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να µετρηθεί ο βαθµός ικανοποίησης του 

πελάτη από την επιχείρηση, που αντιστοιχεί και στον εντοπισµό του βαθµού της 

αλληλεπίδρασης πελάτη – επιχείρησης, µε σκοπό να σχεδιαστεί µε 

αποτελεσµατικότερο τρόπο η στρατηγική µάρκετινγκ. 

Πιο συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι µέσω της εξόρυξης δεδοµένων στο µάρκετινγκ 

µπορούν να προσδιοριστούν οι οµάδες στις οποίες οφείλει να στοχεύσει (target 

groups) η οµάδα µάρκετινγκ. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι είναι πολύ πιο 

πιθανό να αντιµετωπιστούν µελλοντικά προβλήµατα στις επιχειρήσεις όπως η 

αβεβαιότητα ως προς τις πληρωµές από συγκεκριµένους πελάτες, αλλά και η σταθερή 

ή αυξανόµενη πορεία της ζήτησης των προϊόντων της. 

Επιπλέον, άλλα σηµαντικά ερωτήµατα που απαντώνται µέσω της εξόρυξης 

δεδοµένων στις επιχειρήσεις µπορούν να σχετίζονται µε διάφορους άλλους λόγους. 
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Μία περίπτωση συναντάται όταν οι πελάτες µπορεί να αποφασίσουν να µην προβούν 

στην κατανάλωση ενός προϊόντος από µία συγκεκριµένη επιχείρηση, αλλά να 

αγοράσουν το ίδιο προϊόν από µία άλλη (χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 

συνδέσεις ίντερνετ). Άλλη µία περίπτωση είναι η εξέταση των σταυροειδών 

πωλήσεων όπου εξετάζεται ποιο άλλο προϊόν θα αγόραζε ο πελάτης µαζί µε το 

προϊόν που ήδη αγόρασε. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, η επιχείρηση επιδιώκει να 

προσελκύσει τον πελάτη στην αγορά κάποιου ακόµη προϊόντος µαζί µε αυτό που ήδη 

έχει αγοράσει. Παρεµφερής µε αυτή την περίπτωση είναι και η κατηγοριοποίηση των 

πελατών ανά οµάδες (τµηµατοποίηση), όπου εξετάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά 

τους ως ένα µεγαλύτερο σύνολο µε σκοπό να επιτευχθούν οι υψηλότερες πωλήσεις 

ανά κατηγορία. 

Πέρα από τα ζητήµατα που σχετίζονται αποκλειστικά µε τον πελάτη, οι επιχειρήσεις 

µέσω της εξόρυξης στοχεύουν και στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται 

καθαρά µε την λειτουργία τους. Για παράδειγµα η διαχείριση των κινδύνων µιας 

επιχείρησης είναι ένας πρωταρχικός στόχος της από την στιγµή που οποιαδήποτε 

επιχειρηµατική/επενδυτική δραστηριότητα εµπεριέχει ρίσκο. Ένα ακόµη παράδειγµα 

είναι οι προβλέψεις για το ύψος των πωλήσεων µιας επιχείρησης όπου σε αυτό το 

στάδιο επιδιώκεται να γίνει µία σωστή διαχείριση των αποθεµάτων, των πρώτων 

υλών αλλά και των συνολικών προϊόντων της. 

Οι Islam and Abedin (2013), ήταν µεταξύ αυτών που εξέτασαν τις επιπτώσεις της 

διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων στα συστήµατα των βάσεων δεδοµένων που 

σχετίζονται µε το µάνατζµεντ (Relational Database Management System – RDBMS). 

Επεσήµαναν το γεγονός ότι η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να βοηθήσει στην εύρεση 

σηµαντικών προτύπων ή χρήσιµων πληροφοριών που είτε οδηγούν άµεσα είτε 

υποβοηθούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε µία επιχείρηση. Υποστήριξαν 

µάλιστα ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση και ενδυνάµωση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της επιχείρησης. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, 

ακόµη και εάν οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα 

δεδοµένων, είναι πολύ πιθανό να µην έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και σε 

αρκετές περιπτώσεις να είναι ζηµιωµένες. Αυτό το γεγονός µπορεί να εξηγηθεί από 

την παραδοχή ότι ενώ υπάρχουν πολλά δεδοµένα και συνεχίζουν να συσσωρεύονται 

και άλλα, δεν υπάρχει ούτε η κατάλληλη στρατηγική ούτε και η κατάλληλη γνώση 

προκειµένου αυτά να µετατραπούν σε τέτοια µορφή που να επιτρέπουν την λήψη 
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αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο επισηµαίνουν ότι για τα δεδοµένα θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται ασφάλεια, έλεγχος ως προς την προσβασιµότητα, ακρίβεια, 

εγκυρότητα και συνάφεια µεταξύ τους. 

Την λύση στο πρόβληµα που εντόπισαν οι Islam and Abedin (2013), φαίνεται να 

έδωσε ο  Satalkar (2009), ο οποίος µέσω της χρήσης των θεωρητικά κατάλληλων 

συστηµάτων  για την εξόρυξη και την ανάλυση των δεδοµένων, εντόπισε τα εξής 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 

 

� Η αποθήκευση της πληροφορίας δίνει µία πολύ σηµαντική πηγή δεδοµένων, η 

οποία µπορεί να είναι διαθέσιµη σε οποιαδήποτε µελλοντική χρονική στιγµή. 

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να προβαίνει στην 

αναζήτηση νέων δεδοµένων κάθε φορά που προκύπτει η ανάγκη για την 

επίλυση ενός προβλήµατος, αλλά µπορεί να εξασφαλίζει χρόνο µέσω της 

χρήσης της πληροφορίας που έχει συλλέξει κατά τα προηγούµενα στάδια, 

� Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων που µπορεί να έχει µία κίνηση της 

επιχείρησης, µπορεί να οδηγήσει στην αποτίµηση των πραγµατικών σχέσεων 

της επιχείρησης µε το γενικότερο περιβάλλον και να απλοποιήσει αυτές τις 

διαδικασίες. Έτσι, οι επιχειρήσεις µπορούν να αποφύγουν κινήσεις, οι οποίες 

µπορεί να είναι ζηµιογόνες ή µπορεί να θεωρηθούν ως επιβλαβείς για την 

φήµη της, 

� Ο προσδιορισµός των πραγµατικά χρήσιµων δεδοµένων για την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει στη σηµαντική µείωση του 

κόστους αποθήκευσης των δεδοµένων, ενώ µπορούν να προσδιοριστούν µε 

πολύ πιο εύκολο τρόπο και οι όποιες αλλαγές. Παράλληλα, µε αυτόν τον 

τρόπο αποκλείονται δεδοµένα που δυσχεραίνουν την ανάλυση, 

� Το σύστηµα διατήρησης και επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών µπορεί να 

βασίζεται σε οποιοδήποτε λογισµικό επιλέγει η επιχείρηση ως το 

καταλληλότερο, ενώ τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

οποιονδήποτε τοµέα της επιχείρησης. 
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Σε σχέση µε την περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι Chen et al. (2012), 

υποστηρίζουν ότι όταν αναλύεται η περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου από την 

πλευρά των επιχειρήσεων, τότε αν και τα δεδοµένα που συλλέγονται είναι λιγότερο 

δοµηµένα, συµπεριλαµβάνουν στην πραγµατικότητα πλούσια πληροφόρηση για την 

συµπεριφορά του καταναλωτή. Όλη η ανάλυση που έχει διενεργηθεί έως αυτό το 

σηµείο βασίζεται στο γεγονός ότι τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται είτε είναι σε 

αριθµητική µορφή είτε µετατρέπονται σε αριθµούς. Ωστόσο, πλέον η εξόρυξη 

δεδοµένων στις επιχειρήσεις δεν µπορεί να επέλθει µόνο µέσω της ανάλυσης των 

δεδοµένων η οποία αναφέρεται σε µία καθαρά στατιστική ανάλυση. Αντίθετα, πρέπει 

να λαµβάνεται υπόψη και η διαδικασία της εξόρυξης κειµένου (text mining), στην 

οποία συµπεριλαµβάνονται σηµαντικές πληροφορίες τόσο για το εσωτερικό όσο και 

για το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, προσδιορίζει ότι οι 

αναλυτές µιας επιχείρησης θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

� Αναλυτές µεγάλων δεδοµένων, όπου η διαδικασία της εξόρυξης βασίζεται 

στην στατιστική ανάλυση των υπό εξέταση µεγεθών, 

� Αναλυτές κειµένων, όπου οι αναλυτές προσπαθούν να εξάγουν γνώση µέσω 

της ανάλυσης των κειµένων, 

� Αναλυτές διαδικτύου, όπου η γνώση εξάγεται από όλη την πληροφόρηση που 

αντλείται από διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι περιλαµβάνουν πληροφόρηση 

τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για το σύνολο της οικονοµίας, 

� Αναλυτές δικτύων, όπου αναλύονται τα διάφορα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, µε 

σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργικότητα της επιχείρησης. 

 

Οι Elovici and Braha (2003) µε σκοπό να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα της εξόρυξης 

δεδοµένων, πρότειναν δύο τρόπους εξόρυξης δεδοµένων που µπορούν να βοηθήσουν 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων µιας επιχείρησης, στηριζόµενοι στην παραδοχή 

ότι µε το πέρασµα του χρόνου κάθε επιχείρηση συσσωρεύει σε βάσεις δεδοµένων όλο 

και πιο λεπτοµερή και ακριβή στοιχεία, οι οποίες λόγω του όγκου τους µπορεί να 

είναι και πιο δύσκολες στην διαχείριση. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε αυτή 

την περίπτωση αφορούν στο σχεδιασµό των προϊόντων, την διαδικασία παραγωγής 
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των προϊόντων, τις πωλήσεις, την προώθηση των προϊόντων και τις γενικότερες 

τάσεις που επικρατούν στις επιχειρήσεις. Για την εξόρυξη δεδοµένων, χρησιµοποιούν 

τον συνδυασµό δύο µεθοδολογιών για την εξόρυξη δεδοµένων, ένα νευρωνικό δίκτυο 

και ένα δέντρο αποφάσεων µε σκοπό να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσµατα σχετικά 

µε την λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι το συνδυαστικό 

σύστηµα δεν θα αποφέρει χειρότερα αποτελέσµατα από τα επιµέρους συστήµατα. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η προτεινόµενη συνδυαστική µεθοδολογία είναι πιο 

αποτελεσµατική από τις επιµέρους µεθοδολογίες. 

Οι Battiti and Passerini (2010) συνδέουν και αυτοί την επιστήµη της εξόρυξης 

δεδοµένων µε την λήψη αποφάσεων, επισηµαίνοντας ότι υπάρχει σηµαντικός βαθµός 

αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών, αφού η γνώση που λαµβάνεται 

από τα δεδοµένα που συλλέγονται από ανθρώπους ενσωµατώνεται σταδιακά στο 

υπολογιστικό λειτουργικό µε αποτέλεσµα να παραχθεί η επιθυµητή γνώση. 

Χρησιµοποιούν για αυτή την διαδικασία ένα νευρωνικό δίκτυο που βασίζεται στην 

διαδικασία Kernel µε σκοπό να «εκπαιδεύεται» η χρησιµότητα σταδιακά µέσω της 

διαδικασίας της ανατροφοδότησης, µε σκοπό την επιλογή της καλύτερης 

εναλλακτικής, η οποία βελτιστοποιεί την χρησιµότητα. Το δίκτυο που προτείνουν 

χρησιµοποιεί διαδικασίες µάθησης, οι οποίες βασίζονται στη λειτουργία του 

εγκεφάλου. Παράλληλα χρησιµοποιούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

βελτιστοποίηση του αλγορίθµου, την µη διαδραστική και την διαδραστική. Η µη 

διαδραστική βασίζεται στο γεγονός ότι ο διευθυντής ή οποιοσδήποτε λαµβάνει 

αποφάσεις οφείλει να διαµορφώσει εκ των προτέρων τις προτιµήσεις του σχετικά µε 

τις εναλλακτικές αποφάσεις, ενώ ο αλγόριθµος αντιπροσωπεύει εκ των υστέρων ένα 

βέλτιστο σετ αποφάσεων κατά Pareto. Η διαδραστική προσέγγιση βασίζεται στο 

γεγονός ότι χρησιµοποιείται µία τακτική ανατροφοδότησης όπου το άτοµο 

διαµορφώνει εκ νέου την άποψη του σε κάθε στάδιο της λήψης της από την στιγµή 

που λαµβάνεται διαρκώς νέα πληροφόρηση. Ο αλγόριθµος για την εξόρυξη 

δεδοµένων στην δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στάδια: 

 

� Εκµάθηση των συναρτήσεων χρησιµότητας µέσω σχετικών παραδειγµάτων 

που προέρχονται από την επιλογή των δεδοµένων και την λήψη αποφάσεων, 
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� Παρέµβαση κατά την διαδικασία της λήψης αποφάσεων µέσω της άσκησης 

κριτικής µεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών κατατάσσοντας τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των διαφορετικών µεταξύ τους αποφάσεων και 

στη συνέχεια προσδιορίζοντας τις όποιες διαφορές µεταξύ των εναλλακτικών 

λύσεων, 

� ∆ιόρθωση κατά την διαδικασία της εξόρυξης µέσω της διαρκούς 

ανατροφοδότησης, όπου λαµβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά όπως τα 

ανεπαρκή ή ανακριβή δεδοµένα, αλλά και η πιθανότητα τα δεδοµένα ή οι 

αποφάσεις να είναι αντικρουόµενες µεταξύ τους, 

� Η χρησιµότητα υπολογίζεται διαρκώς σε κάθε στάδιο της εκµάθησης µε 

σκοπό να βρεθεί η βέλτιστη λύση της. 

 

Η εκµάθηση του αλγορίθµου όπως είναι αναµενόµενο περιλαµβάνει και αυτή κάποια 

στάδια µε σκοπό να εξαχθεί η ασφαλέστερη πληροφόρηση. Αρχικά, επιλέγεται ένα 

σετ δεδοµένων, τα οποία θεωρούνται ως τα καλύτερα σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο 

κριτήριο, στα οποία κατά την πρώτη εφαρµογή, η χρησιµότητα υπολογίζεται µε 

τυχαίο τρόπο. Στη συνέχεια, συλλέγονται και άλλα παρόµοια δεδοµένα µε σκοπό να 

προστεθούν σε αυτά τα παραδείγµατα και να εξαχθούν ασφαλέστερα αποτελέσµατα. 

Η λύση σύµφωνα µε την Kernel µεθοδολογία ακολουθεί και εκπαιδεύει τη 

συνάρτηση της χρησιµότητας σε όλα τα παραδείγµατα µε σκοπό την επιλογή της 

καλύτερης εναλλακτικής. Η µεθοδολογία τους φαίνεται να υπερτερεί σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες χρησιµοποιούµενες. 

Στα ίδια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Huang et al. (2005), οι οποίοι ανέπτυξαν και 

αυτοί έναν αλγόριθµο που βασίζεται στα νευρωνικά δίκτυα και την διαδικασία της 

ανατροφοδότησης µε σκοπό την καλύτερη εξαγωγή συµπερασµάτων. Περαιτέρω, οι 

Adomavicius and Tuzhilin (2005), εντόπισαν ότι η επιστήµη της εξόρυξης δεδοµένων 

στον επιχειρηµατικό κόσµο µπορεί να αποφέρει συνέπειες όπως η καλύτερη µελέτη 

των συστάδων επιχειρήσεων, η τµηµατοποίηση της αγοράς και η εξόρυξη 

γραφηµάτων που µπορούν να απεικονίσουν τόσο την σηµερινή όσο και την 

µελλοντική κατάσταση της επιχείρησης. 

Οι Fountain et al. (2000) υποστηρίζουν ότι για µία επιχείρηση, η διαδικασία της 

εξόρυξης δεδοµένων είναι καθοριστική από την στιγµή που µπορεί να επιφέρει πολύ 
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µεγάλη και σηµαντική µείωση στα λειτουργικά της κόστη, αλλά και να οδηγήσει σε 

σηµαντική αύξηση τόσο στην παραγωγή όσο και στα κέρδη της. Μάλιστα, 

υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία είναι ακόµα πιο σηµαντική για τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τεχνολογίας από την στιγµή που τα προϊόντα 

αυτά χαρακτηρίζονται από µικρή διάρκεια ζωής. Εξετάζοντας την περίπτωση της 

κατασκευής και λειτουργίας κυκλωµάτων στην εταιρεία Hewlett Packard (HP), 

διαπιστώνουν ότι η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει στην γρηγορότερη 

ανατροφοδότηση και κατασκευή συστηµάτων όταν εντοπίζεται κάποιο πρόβληµα, το 

οποίο µπορεί να διακόψει την λειτουργία του. 

Οι Braha et al. (2007) επικεντρώνοντας, επίσης, το ενδιαφέρον τους στον κλάδο της 

τεχνολογίας, επίσης, διαπιστώνουν ότι, οι όσο πιο δυνατόν ακριβείς προβλέψεις της 

απόδοσης της βιοµηχανικής διαδικασίας και των τάσεων της, έχουν ως αποτέλεσµα 

την συνολική µείωση στα κόστη λειτουργίας µιας επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο 

χρησιµοποιούν ένα θεωρητικό µοντέλο κατηγοριοποίησης των επιµέρους 

αποφάσεων, όπου στην ουσία οι προτεινόµενες αποφάσεις κατατάσσονται σε σειρά 

και επιλέγεται αυτή η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως η καλύτερη ανάµεσα στις 

εναλλακτικές. Συνοπτικά, ο αλγόριθµος που χρησιµοποιούν αποτελείται από τα 

ακόλουθα βήµατα: 

 

� Ο αλγόριθµος δηµιουργεί «σήµατα» για τις µη εύκολα αντιληπτές 

καταστάσεις που υπάρχουν στον πραγµατικό κόσµο, 

� Από το σετ των δυνητικών αποφάσεων επιλέγεται αυτή η οποία έχει τα 

περισσότερα οφέλη σύµφωνα µε τον κανόνα απόφασης. Πιο συγκεκριµένα, 

στο προς επίλυση πρόβληµα «ενσωµατώνεται» ένα αντίστοιχο προηγούµενο 

παράδειγµα, στο οποίο ο ερευνητής παρατηρεί τον τρόπο που είχαν ληφθεί 

κατά το παρελθόν οι αποφάσεις, την κατάταξη που είχε λάβει αυτή η 

εναλλακτική και τα αποτελέσµατα που είχαν επέλθει, 

� Τέλος, χρησιµοποιείται ο κανόνας απόφασης που έχει προσδιοριστεί εξαρχής 

προκειµένου να επιλεχθεί η καλύτερη δυνατή λύση. 
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Προκειµένου να βελτιωθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων, πολλές τεχνικές έχουν 

εφαρµοστεί. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που διέπει την ποιότητα των εξαγόµενων 

προϊόντων αλλά και των πρώτων υλών, την ορθή χρήση του εξοπλισµού και του 

γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος, µπορεί να οδηγήσει σε αβέβαια 

αποτελέσµατα. Σε αυτό το σηµείο, οι Tobin et al. (2000),  θεωρούν ότι πρέπει να 

χρησιµοποιούνται αυτοµατοποιηµένα συστήµατα και διαδικασίες µε σκοπό την 

αποτελεσµατική καταγραφή και επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί, τα 

οποία µπορούν να οδηγήσουν στην ακριβή πρόβλεψη αυτής της πορείας. 

Επίσης πέρα από τους Braha et al. (2007), ο Shalak (1995) είναι µεταξύ των 

ερευνητών που πρότειναν την µεθοδολογία της κατάταξης για την λήψη αποφάσεων 

από τις επιχειρήσεις, αλλά προσδιορίζοντας ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα µπορούν 

να επιτευχθούν όταν συνδυάζονται διάφορες τάξεις µεταξύ τους. Η λογική σε αυτόν 

τον συνδυασµό εντοπίζεται στο γεγονός ότι κάθε στοιχείο προς ανάλυση καθορίζει τα 

αποτελέσµατα σε όλες τις τάξεις, και η µόνη διαφορά που εντοπίζεται είναι ότι αυτό 

το στοιχείο συµµετέχει µε διαφορετική βαρύτητα σε κάθε τάξη. Η σύνθετη πρόβλεψη 

προκύπτει ως το προϊόν της σύνθετης κατάταξης, η οποία ενσωµατώνει τις 

προβλέψεις όλων των µεµονωµένων τάξεων σε µία. Η σύνθεση αυτή µπορεί να 

προκύψει ως ο µέσος σταθµικός όρος όλων των τάξεων, ή ως η σύνθεση µόνον των 

ανεξάρτητων τάξεων µε σκοπό την εξαγωγή του συνόλου της πληροφορίας. Ο πιο 

συνηθισµένος τρόπος υπολογισµού της σύνθετης πρόβλεψης κατά συνέπεια είναι η 

καρτεσιανή κατάταξη σύµφωνα µε την οποία δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες 

µεταξύ τους τάξεις συνδυάζονται σε µία, η οποία κατατάσσει τα στοιχεία που 

προέρχονται από τις επιµέρους τάξεις. 

Γενικότερα για τις επιχειρήσεις µπορούµε να πούµε ότι το σχήµα που ακολουθείται 

περιγράφεται ως: 

 

� Σε πρώτο στάδιο εντοπίζονται όλες οι πηγές δεδοµένων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση του προβλήµατος της επιχείρησης και οι 

οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία από προηγούµενες αναλύσεις, τα 

αρχεία της επιχείρησης και άλλες βάσεις δεδοµένων, 
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� Σε δεύτερο στάδιο γίνεται η οµαδοποίηση/ενοποίηση όλων των δεδοµένων 

που έχουν εντοπιστεί κατά το πρώτο στάδιο και δηµιουργείται η ενιαία 

αποθήκη των δεδοµένων µας, 

� Σε τρίτο στάδιο διενεργείται µία αρχική στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων µε σκοπό την καλύτερη προετοιµασία για την έναρξη της 

εξόρυξης δεδοµένων, 

� Σε τέταρτο στάδιο πραγµατοποιείται η εξόρυξη των δεδοµένων µε τη χρήση 

κάποιου εκ των αλγορίθµων που περιγράφηκαν παραπάνω και παράγεται η 

επιθυµητή γνώση, 

� Σε πέµπτο στάδιο ακολουθεί η διαγραµµατική απεικόνιση επί της ουσίας των 

αποτελεσµάτων που έχουν εξαχθεί κατά το στάδιο της εξόρυξης, 

� Σε έκτο στάδιο ακολουθεί η λήψη αποφάσεων, η οποία αποτελεί και το 

ουσιαστικότερο τµήµα της διαδικασίας της εξόρυξης των δεδοµένων, αφού 

αντιστοιχεί και στην στρατηγική που ακολουθείται από την επιχείρηση. 
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Πηγές Δεδομένων (Αρχεία, Προηγούμενες 

Αναλύσεις, Βάσεις Δεδομένων) 

Αποθήκη Δεδομένων (δεδομένα από 

όλες τις πηγές) 

Εξερεύνηση των Δεδομένων (Στατιστική 

Ανάλυση και Σχετικές Αναφορές) 

Εξόρυξη Δεδομένων (Παραγωγή 

Γνώσης) 

Παρουσίαση των Δεδομένων (Γραφικές 

Αναπαραστάσεις κλπ) 

Λήψη Αποφάσεων 
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5. Εξόρυξη Δεδομένων στις Επιχειρήσεις: Ποια 

αναμένουμε ότι θα είναι η Μελλοντική της Πορεία 
 

Από την ανάλυση που έχει διενεργηθεί έως αυτό το σηµείο µπορούµε να 

διαπιστώσουµε ότι η εξόρυξη δεδοµένων γενικότερα ορίζεται ως η διερεύνηση και η 

ανάλυση των πρωτογενών δεδοµένων που έχουν ως σκοπό την ανάδειξη 

συγκεκριµένων δοµών και προτύπων ανάµεσα στις υπό εξέταση µεταβλητές. Επίσης, 

διαπιστώσαµε ότι για τις επιχειρήσεις, η εξόρυξη δεδοµένων έχει ως βασικό στόχο 

την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήµατος µε σκοπό τόσο την διατήρηση 

όσο και την ενίσχυση του µεριδίου τους στην αγορά. 

Με το πέρασµα των ετών και στηριζόµενοι στην παραδοχή ότι η οικονοµία 

χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία αβεβαιότητας, η ανάγκη για την εξόρυξη 

δεδοµένων στις επιχειρήσεις είναι ακόµη µεγαλύτερη. Ο όγκος των δεδοµένων έχει 

την τάση να αυξάνεται σε πολύ σηµαντικό βαθµό δυσχεραίνοντας την ανάλυση, η 

οποία πλέον µπορεί να επιτευχθεί µόνον µέσω της διαθεσιµότητας των κατάλληλων 

τεχνολογικών υποδοµών και λογισµικών. Μάλιστα, αναµένουµε ότι όσο βελτιώνεται 

η υπάρχουσα τεχνολογία και η καταγραφή των δεδοµένων γίνεται όλο και πιο 

εύκολα, τόσο µεγαλύτερος θα είναι και ο όγκος των δεδοµένων, ενώ και οι βάσεις θα 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη πολυπλοκότητα. 

Για τις επιχειρήσεις παρατηρήσαµε ότι η ανάγκη για την εξόρυξη δεδοµένων στις 

επιχειρήσεις οφείλεται κυρίως στον µεγάλο ανταγωνισµό που αυτές αντιµετωπίζουν 

διαρκώς και την διαρκώς αυξανόµενη νέα πληροφόρηση που εισρέει σε αυτές. Όσο 

αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο και η 

παγκοσµιοποίηση στην πραγµατικότητα εκµηδενίζει τις αποστάσεις µεταξύ των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ακόµα και σε διαφορετικές µεταξύ τους 

χώρες, η εξόρυξη των δεδοµένων θεωρούµε ότι µπορεί να επιφέρει πολύ σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, µέσω της εξόρυξης θεωρούµε ότι µπορούν να 

κατασκευαστούν τα πλέον αποτελεσµατικά επιχειρηµατικά σχέδια πάνω στα οποία θα 

βασίζονται οι µελλοντικές κινήσεις των επιχειρήσεων. 

Για παράδειγµα, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου οι αποστάσεις µεταξύ των επιχειρήσεων είναι µηδενικές και 

ο ανταγωνισµός µπορεί να είναι ακόµα και παγκόσµιος. Ένα χαρακτηριστικό 
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παράδειγµα είναι η περίπτωση αγορών προϊόντων τεχνολογίας από το διαδίκτυο, 

όπου πολλές φορές οι καταναλωτές µπορεί να αποφασίσουν να αγοράσουν το ίδιο 

προϊόν ακόµη και από το εξωτερικό. Η επιλογή τους αυτή προφανώς σχετίζεται µε 

την τιµή του προϊόντος (υποθέτοντας ότι πρόκειται για ένα οµοιογενές προϊόν που 

πωλείται σε όλες τις χώρες), η οποία µπορεί να είναι σηµαντικά µικρότερη σε κάποια 

άλλη χώρα από την στιγµή που η επιχείρηση µπορεί να έχει αναπτύξει τρόπους 

ελαχιστοποίησης του κόστους, οι οποίοι µπορεί να σχετίζονται µε την ύπαρξη 

εσωτερικών οικονοµιών κλίµακας, που έχουν προκύψει ως αποτέλεσµα της εξόρυξης 

δεδοµένων. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην µείωση αυτού του κόστους. ∆ηλαδή, η εξόρυξη 

να µην περιοριστεί σε δεδοµένα τοπικού χαρακτήρα αλλά να συµπεριλάβει δεδοµένα 

σχετικά και µε τον εξωτερικό τοµέα. Με αυτόν τον τρόπο λαµβάνεται ακόµη 

µεγαλύτερο µέρος πληροφοριών, και άρα  η εξόρυξη είναι πιο αποτελεσµατική ως 

προς τα συµπεράσµατα που βγαίνουν. 

Στο µέλλον, θεωρούµε ότι η ανάπτυξη του κλάδου της εξόρυξης δεδοµένων πρέπει να 

αντιµετωπίσει τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε την διεθνή 

βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριµένα σε αυτό το κεφάλαιο στόχος µας είναι να κάνουµε 

κάποιες προτάσεις σχετικά µε την επίλυση αυτών των προβληµάτων, τα οποία είναι: 

 

� Η περιορισµένη ορθολογικότητα των επιχειρηµατιών και λαµβανόντων τις 

αποφάσεις, 

� Η περιορισµένη πληροφόρηση, 

� Η αβεβαιότητα για την έκβαση των αποτελεσµάτων, 

� Η ανεπάρκεια των χρησιµοποιούµενων αλγορίθµων, 

� Τα λάθη που γίνονται κατά την κωδικοποίηση των δεδοµένων, 

� Η αποφυγή µη συµπερίληψης των απαραίτητων δεδοµένων, 

� Η αποφυγή προσβολής της προσωπικότητας του ατόµου και της παραβίασης 

των ιδιωτικών τους δικαιωµάτων. 
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5.1 Αντιμετώπιση της Περιορισμένης Ορθολογικότητας 
 

Η περιορισµένη ορθολογικότητα εντοπίζεται στο γεγονός ότι όλα τα άτοµα ακόµα και 

εάν έχουν διαθέσιµη όλη την απαραίτητη πληροφόρηση, δεν έχουν την δυνατότητα 

να την κρίνουν µε ακρίβεια από την στιγµή που δεν µπορούν να επεξεργαστούν το 

σύνολό της ταυτόχρονα. Πρακτικά, το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να διορθωθεί, αν 

όχι να ξεπεραστεί, σε ένα σηµαντικό βαθµό µέσω της απλοποίησης της πληροφορίας. 

∆ηλαδή, η εξόρυξη δεδοµένων να εξακολουθήσει να βασίζεται στις βάσεις 

δεδοµένων που υπάρχουν είτε σε ιδιωτικές είτε σε δηµόσιες πηγές, αλλά αυτές να 

είναι κατασκευασµένες µε πολύ πιο απλό τρόπο προκειµένου να µπορεί ο λαµβάνων 

τις αποφάσεις να επεξεργαστεί το σύνολο της πληροφορίας. Η απλοποίηση των 

βάσεων δεδοµένων µπορεί να επιτευχθεί µέσω του όσο πιο ακριβούς εντοπισµού των 

παραγόντων που σχετίζονται µε το πρόβληµα προς επίλυση, αλλά και την καλύτερη 

δόµηση των ίδιων των βάσεων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο τοµέας αποθήκευσης 

των δεδοµένων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται τόσο από την λεπτοµερή καταγραφή του 

κάθε στοιχείου όσο και από την κατάλληλη οργάνωσή τους στο χώρο. ∆ηλαδή, τα 

δεδοµένα θα θέλαµε να είναι δοµηµένα µε σειρά και να ενηµερώνονται διαρκώς 

προκειµένου η εξόρυξη να βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία και όχι στοιχεία που 

µπορεί να αφορούσαν το συγκεκριµένο πρόβληµα κάποια χρόνια πριν. Ακόµη κι αν η 

IBM, η Oracle και η Microsoft, έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προς αυτόν τον τοµέα 

δεν µπορούµε να πούµε µε ακρίβεια ότι τα αποτελέσµατα είναι τα απολύτως 

ικανοποιητικά, από την στιγµή που οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν 

σηµαντικά προβλήµατα. 

 

 

5.2 Αντιμετώπιση της Περιορισμένης Πληροφόρησης 
 

Το δεύτερο πολύ σηµαντικό πρόβληµα σχετίζεται µε την περιορισµένη 

πληροφόρηση. Η περιορισµένη πληροφόρηση προκύπτει εξαιτίας του γεγονότος ότι 

ακόµη και εάν το διαδίκτυο, οι εφηµερίδες, οι ισολογισµοί µπορούν να δώσουν µία 

σαφή εικόνα της επιχείρησης αλλά και του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο 

αυτή δραστηριοποιείται, δεν υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου της 
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πληροφορίας. Αυτό το πρόβληµα αντιµετωπίζεται από την στιγµή που οι επιχειρήσεις 

δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία κρυφά άλλων επιχειρήσεων 

(ανταγωνιστριών και µη), ούτε και στον σχεδιασµό των αποφάσεων που λαµβάνονται 

από ανώτατα όργανα, όπως οι κυβερνήσεις ή τα επιµελητήρια ή τα συνδικάτα κλπ. 

Προφανώς, η πληροφόρηση αυτή δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δηµόσια από την στιγµή 

που εάν διαρρεύσει τότε θα χαθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων 

και αυτές θα βρεθούν σε δυσχερέστερη θέση. Ωστόσο, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει 

να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις κινήσεις των άλλων επιχειρήσεων σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα και να µπορεί να προβλέψει ως έναν βαθµό τις µελλοντικές τους 

κινήσεις, σχεδιάζοντας παράλληλα τις δικές της αντιδράσεις σε αυτές. Με αυτόν τον 

τρόπο πέρα από τον χρησιµοποιούµενο αλγόριθµο εξόρυξης δεδοµένων, θεωρούµε 

ότι η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάσει και σενάρια σχετικά µε 

τις κινήσεις των ανταγωνιστών της, τις σχεδιαζόµενες οικονοµικές πολιτικές αλλά και 

την γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η 

επιχείρηση θα πρέπει να σχεδιάζει και τις δικές κινήσεις ως προς την αντιµετώπιση 

της οποιασδήποτε κίνησης µε σκοπό να διατηρήσει τόσο το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτηµα όσο και την θέση της στην αγορά. 

 

 

5.3 Αντιμετώπιση της Αβεβαιότητας των Αποτελεσμάτων 
 

Η ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων που προτείναµε παραπάνω µε σκοπό την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της περιορισµένης πληροφόρησης σχετίζεται άµεσα 

και µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αβεβαιότητας των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν από την εξόρυξη δεδοµένων. Με την κίνηση της επιχείρησης να 

κατασκευαστούν εναλλακτικά σενάρια ανάλογα µε τις αντιδράσεις των 

ανταγωνιστών και του γενικότερου περιβάλλοντός της, µπορεί να υπάρξει 

µεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την επίτευξη των στόχων της από την στιγµή που θα 

έχει αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η διαθέσιµη πληροφορία. 
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5.4 Αντιμετώπιση της Ανεπάρκειας των Αλγορίθμων 
 

Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα που συναντάται είναι αυτό της ανεπάρκειας των 

διαθέσιµων αλγορίθµων. Το πρόβληµα προκύπτει από το γεγονός ότι η πληροφορία 

πλέον είναι όλο και πιο σύνθετη µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αναλυθεί πλήρως 

από όλους τους αλγορίθµους. Παράλληλα, διαπιστώνουµε ότι οι τεχνικές που έχουν 

αναπτυχθεί για την εξόρυξη δεδοµένων βασίζονται σε δύο διαφορετικούς κλάδους. 

Πρώτος είναι ο κλάδος της στατιστικής, όπου όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε η 

πλειοψηφία των µεθοδολογιών που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο 

βασίζονται σε αυτήν (για παράδειγµα οι συσχετίσεις, η παλινδρόµηση και ο 

υπολογισµός αποκλίσεων). Ο δεύτερος κλάδος που χρησιµοποιείται είναι αυτός της 

τεχνολογίας µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου παρατηρούµε ότι κάποιες 

µεθοδολογίες στηρίζονται σε αυτόν τον κλάδο µεταξύ των οποίων 

συµπεριλαµβάνονται τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι γενετικοί αλγόριθµοι. Όπως 

αντιλαµβανόµαστε κάθε ένας από αυτούς τους δύο κλάδους συσχετίζεται άµεσα µε 

την ύπαρξη βάσεων δεδοµένων στις οποίες εµπεριέχεται όλο το διαθέσιµο σύνολο 

της πληροφορίας. 

∆ιαπιστώσαµε µε βάση και τις εµπειρικές µελέτες που παρουσιάστηκαν ότι ακόµη κι 

αν οι χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι έδωσαν κάποια θετικά αποτελέσµατα, η 

πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την σηµερινή εποχή µπορεί να 

οδηγήσει σε λάθη ακόµα και τους πιο αποτελεσµατικούς αλγόριθµους. Μία λύση που 

µπορούµε να προτείνουµε προέρχεται από το επιστηµονικό πεδίο της στατιστικής και 

αφορά στις προβλέψεις, οι οποίες συνδυάζουν περισσότερα από ένα υποδείγµατα. Σε 

αυτήν την περίπτωση, θεωρούµε, ότι ο συνδυασµός περισσότερων του ενός 

αλγορίθµου, µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Είδαµε, ότι ήδη έχουν 

γίνει κάποια βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ακόµη µπορούν να γίνουν 

πολλές σηµαντικές αλλαγές. Για παράδειγµα, αναµένουµε ότι σε έναν συνδυαστικό 

αλγόριθµο θα πρέπει να τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε ενός αλγορίθµου να 

υπολογίζονται µε βάση ένα κριτήριο. Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί εκ 

των προτέρων προκειµένου να λυθεί και το πρόβληµα µεγιστοποίησης ή 

ελαχιστοποίησης. Για παράδειγµα, για µία επιχείρηση σκοπός της είναι στο σύνολό 

της είτε η µεγιστοποίηση των κερδών είτε η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. 

Εάν όµως οι προβλέψεις που επιθυµεί να διεξάγει αφορούν το τµήµα του µάρκετινγκ, 
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για παράδειγµα, τότε θεωρούµε ότι µπορεί το πρόβληµα της µεγιστοποίησης να µην 

εστιάζει στην µεγιστοποίηση των κερδών αλλά στη µεγιστοποίηση της χρησιµότητας 

των καταναλωτών, η οποία θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο της 

επιχείρησης. 

Αφού αποφασιστεί το κριτήριο µε βάση το οποίο θα αποφασιστούν τα ποσοστά 

συµµετοχής των επιµέρους αλγορίθµων, το οποίο θα πρέπει να ελαχιστοποιεί και τα 

τυπικά σφάλµατα του τελικού µοντέλου, θα πρέπει να επιλεχθούν οι αλγόριθµοι που 

θα µπουν σε αυτή την διαδικασία. Προκειµένου να αυξηθεί το σετ της πληροφόρησης 

µπορούµε να αφήσουµε τους αλγορίθµους µας να έχουν διαφορετικά αρχικά 

δεδοµένα, αλλά και να επιτρέψουµε να λαµβάνουν ακόµη και αρνητικά ποσοστά 

συµµετοχής εάν το κριτήριό µας θεωρεί ότι κάποιος από αυτούς δεν είναι ο 

καταλληλότερος για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να βάλουµε και την παράµετρο ότι το συνολικό παραχθέν µοντέλο, θα πρέπει 

να µας δίνει καλύτερα αποτελέσµατα (κυρίως ως προς κάποια στατιστικά κριτήρια, 

αλλά και µε τον διαχωρισµό του δείγµατος σε in – sample και out – of – sample) από 

τους επιµέρους αλγορίθµους. 

 

 

5.5 Αντιμετώπιση της Λάθους Κωδικοποίησης των 

Δεδομένων μας 
 

Το επόµενο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζεται κατά την διαδικασία της 

εξόρυξης δεδοµένων είναι αυτό της λάθος κωδικοποίησης των δεδοµένων µας. 

Αναµένουµε ότι όσο αυξάνονται οι πηγές από τις οποίες λαµβάνονται τα δεδοµένα 

µας και αυτές είναι όλο και πιο πολύπλοκες, τόσο πιο δύσκολη θα είναι και η 

κωδικοποίησή τους. Για παράδειγµα, όταν µιλάµε για µεγέθη όπως οι πωλήσεις ή τα 

κόστη, η κωδικοποίησή τους θεωρείται πιο εύκολη από την στιγµή που αποτελούν 

αριθµητικά δεδοµένα. Όταν όµως τα δεδοµένα µας είναι σε µορφή κειµένου ή 

εικόνας, τότε η κωδικοποίηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως η βέλτιστη δυνατή, από την 

στιγµή που πλέον αυτή έγκειται στην προσωπική κρίση του ερευνητή. Σε αυτό το 

σηµείο αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της µεροληψίας από την πλευρά του ερευνητή, 
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ο οποίος κατά την κρίση του µπορεί να θεωρήσει ως λιγότερο ή περισσότερο 

σηµαντικά κάποια στοιχεία των δεδοµένων. Η πρόταση που κάνουµε σε αυτή την 

περίπτωση είναι η ανάλυση των στοιχείων αυτών από περισσότερους από έναν 

ερευνητές/αναλυτές µε σκοπό τον εντοπισµό των πραγµατικά χρήσιµων 

πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση του σφάλµατος µεροληψίας. Με αυτόν τον 

τρόπο, η κωδικοποίηση βασίζεται σε µία συνολικότερη γενικά εικόνα από την πλευρά 

των ερευνητών µε σκοπό την εξασφάλιση της µεγαλύτερης αντικειµενικότητας. 

 

 

5.6 Αντιμετώπιση της Μη Συμπερίληψης των Κατάλληλων 

Δεδομένων 
 

Η επιλογή των κατάλληλων δεδοµένων, όπως είδαµε και σε προηγούµενα κεφάλαια, 

µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ποιότητα των αποτελεσµάτων της εξόρυξης 

δεδοµένων. Έτσι, εάν δεν συµπεριληφθούν κατά την διάρκεια της εξόρυξης τα 

κατάλληλα και απαραίτητα δεδοµένα είναι πάρα πολύ πιθανό να οδηγηθούµε σε 

ανεπαρκή ή λάθος αποτελέσµατα. 

Όπως και η κωδικοποίηση των δεδοµένων, έτσι και η επιλογή των πλέον κατάλληλων 

δεδοµένων µπορούµε να πούµε ότι είναι µία καθαρά υποκειµενική κρίση, η οποία 

µπορεί να επηρεαστεί από τους λαµβάνοντες τις αποφάσεις. Γι’ αυτό και σε αυτή την 

περίπτωση προτείνουµε τα δεδοµένα να επιλέγονται από περισσότερους τους ενός 

ερευνητές/αναλυτές µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η αµεροληψία του δείγµατος. 
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5.7 Αντιμετώπιση της Πιθανής Προσβολής της 

Προσωπικότητας του Ατόμου και της Παραβίασης των 

Ιδιωτικών του Δικαιωμάτων 
 

Σε  αυτή την περίπτωση εξετάζουµε την ηθική περισσότερο πλευρά της διαδικασίας 

της εξόρυξης δεδοµένων παρά την επιστηµονική της χροιά. Όπως είδαµε και στο 

κεφάλαιο 3, η ηθική είναι ένας καθαρά υποκειµενικός παράγοντας, ο οποίος 

επηρεάζεται από στοιχεία όπως η κουλτούρα, η γεωγραφική θέση της χώρας, αλλά 

και η τεχνολογία. Παρά τα όσα βήµατα έχουν διενεργηθεί κατά τα τελευταία χρόνια 

µε βάση την νοµοθεσία, πολλές φορές τα προσωπικά δεδοµένα υποκλέπτονται από 

τους καταναλωτές µέσω της παρακολούθησης των αγορών τους (αυτή η περίπτωση 

αφορά κυρίως στο ηλεκτρονικό εµπόριο). Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούµε ότι πέρα από 

την νοµοθεσία, τα προσωπικά δεδοµένα και ο σεβασµός της προσωπικότητας του 

ατόµου, θα πρέπει να προστατεύονται και από την ίδια την επιχείρηση. Η προστασία 

αυτή µπορεί να επέλθει κυρίως µέσω της καλλιέργειας ενός εσωτερικού ηθικού 

κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα στοχεύει και στην προάσπιση των δικαιωµάτων 

των καταναλωτών. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πλήρως 

ενηµερωµένοι για την καταγραφή των δεδοµένων τους, αλλά να νιώθουν ότι 

αποκοµίζουν και οι ίδιοι κάποια σηµαντικά οφέλη από την ίδια την επιχείρηση. Τα 

οφέλη αυτά µπορούν να αφορούν τόσο στη βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων 

και υπηρεσιών προς αυτούς, όσο και σε κάποιες επιπρόσθετες παροχές όπως κάποιες 

χορηγίες ή κάποιες δωρεές ή εκδηλώσεις στις οποίες και οι ίδιοι θα έχουν τη 

δυνατότητα συµµετοχής. 

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτού του κεφαλαίου µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

µπορούν να διενεργηθούν σηµαντικές αλλαγές ακόµα στον τοµέα της εξόρυξης 

δεδοµένων, οι οποίες θα βελτιώσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα ή θα 

δηµιουργήσουν νέα. 
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Συμπεράσματα 
 

Αυτή η πτυχιακή εργασία αποτέλεσε στην ουσία µία λεπτοµερή εξέταση της 

διαδικασίας της εξόρυξης δεδοµένων τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και στην περίπτωση 

των επιχειρήσεων. Σκοπός µας δεν ήταν η πρακτική εφαρµογή κάποιου 

συγκεκριµένου αλγορίθµου εξόρυξης δεδοµένων, αλλά η παρουσίαση των 

αλγορίθµων που έχουν χρησιµοποιηθεί στην διεθνή βιβλιογραφία καθώς και οι 

συνολικότερες επιπτώσεις της εξόρυξης δεδοµένων. Η µελέτη αυτή κρίθηκε ως 

απαραίτητο εάν αναλογιστούµε και το γεγονός ότι περισσότερα από 10.000 άρθρα 

γράφτηκαν την περίοδο 2000 – 2011 σχετικά µε την εξόρυξη δεδοµένων. 

Η εξέταση της επιστήµης της εξόρυξης δεδοµένων θεωρείται ακόµα πιο σηµαντική 

εάν αναλογιστούµε και το γεγονός ότι αυτή δεν αφορά στην συµπερασµατική 

επεξεργασία ερωτηµάτων, η οποία σχετίζεται µόνον µε την απάντηση απλών 

ερωτήσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η χρήση κάποιων βάσεων δεδοµένων, ούτε 

όµως και µε τα απλά στατιστικά προγράµµατα που παράγουν κάποιες απλές 

στατιστικές πράξεις. Αντίθετα, αυτή αφορά στην εύρεση νέας γνώσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας προσδιορίσαµε την εξόρυξη δεδοµένων ως 

την επιστήµη που έχει ως στόχο τον εντοπισµό νέας και χρήσιµης γνώσης, η οποία 

εµπεριέχεται στα δεδοµένα µας. Μάλιστα, κάναµε τον πολύ σηµαντικό διαχωρισµό 

ανάµεσα στην γνώση και την πληροφορία, όπου η πρώτη έχει ως στόχο τον 

εντοπισµό των προτύπων ανάµεσα στις υπό εξέταση µεταβλητές, ενώ η δεύτερη 

αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα στα δεδοµένα µας. Επιπλέον, προσδιορίσαµε ότι η 

εξόρυξη δεδοµένων µπορεί είτε να αποσκοπεί στην επιβεβαίωση κάποιων αρχικών 

υποθέσεων είτε στην εξεύρεση νέων κανόνων και προτύπων είτε ακόµη και στον 

εντοπισµό ασυνήθιστων προτύπων µεταξύ των µεταβλητών. Ωστόσο, όπως 

διαπιστώσαµε η πρόβλεψη των µελλοντικών καταστάσεων, η οποία διασυνδέεται µε 

την εξόρυξη δεδοµένων, πρέπει να γίνεται µε την µικρότερη δυνατή προσπάθεια από 

τον ερευνητή. Αυτό σηµαίνει ότι οι αλγόριθµοι πρέπει να είναι τόσο αποτελεσµατικοί 

έτσι ώστε να µπορούν να εξάγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα από διάφορα είδη 

δεδοµένων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αλγόριθµοι που έχουν χρησιµοποιηθεί σε 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται τα τεχνητά 



75 

 

νευρωνικά δίκτυα, τα δέντρα αποφάσεων, ο υπολογισµός συσχετίσεων, η 

παλινδρόµηση, η κατάταξη, η συσταδοποίηση αλλά και ο εντοπισµός του 

κοντινότερου γείτονα. Όπως διαπιστώσαµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

τους αλγορίθµους αυτούς µπορούν είτε να χρησιµοποιηθούν ως τελική γνώση είτε ως 

εισροές άλλων συστηµάτων. Ωστόσο, πριν καταλήξει ο ερευνητής στη χρήση ενός 

συγκεκριµένου αλγορίθµου για την εξόρυξη δεδοµένων από µία πηγή οφείλει να 

προβεί σε έναν αρχικό έλεγχό του προκειµένου να εντοπίσει εάν αυτός µπορεί ή όχι 

να δώσει ακριβή αποτελέσµατα. 

Το τρίτο κεφάλαιο, αφορούσε στη διασύνδεση ενός περισσότερο φιλοσοφικού παρά 

επιστηµονικού ορισµού, της ηθικής µε την εξόρυξη δεδοµένων. Η ηθική όπως 

διαπιστώσαµε αποτελεί περισσότερο µία υποκειµενική έννοια από τη στιγµή που το 

κάθε άτοµο είναι διαφορετικό και δεν µπορούν όλα τα άτοµα να αντιδρούν µε τον 

ίδιο τρόπο σε όλες τις περιστάσεις. Μάλιστα, εντοπίσαµε ότι η ηθική συνδέεται 

άµεσα µε την εξόρυξη δεδοµένων, αφού η τελευταία οδηγεί στη λήψη σηµαντικών 

αποφάσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάσαµε την περίπτωση της εξόρυξης δεδοµένων στις 

επιχειρήσεις. Όπως είδαµε, η εξόρυξη δεδοµένων στις επιχειρήσεις είναι µία 

ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία από την στιγµή που επηρεάζει την λήψη αποφάσεων 

την ίδια στιγµή που η επιχείρηση επιδιώκει να αντιµετωπίσει τα αυξηµένα επίπεδα 

ανταγωνισµού στην αγορά. Στις επιχειρήσεις, η ανάγκη για την εξόρυξη δεδοµένων 

έγινε πιο άµεσα αντιληπτή όταν άρχισε να αυξάνεται ο όγκος των βάσεων δεδοµένων 

που κατείχαν οι ίδιες και αναγκάστηκαν να προβούν σε µία πιο αποτελεσµατική 

αποθήκευση των δεδοµένων τους. Γι’ αυτό το λόγο µεγάλες εταιρείες παραγωγής 

λογισµικών προγραµµάτων δηµιούργησαν συναφή προϊόντα, τα οποία διέθεσαν στις 

επιχειρήσεις και αυτές στη συνέχεια δηµιούργησαν µία βάση, η οποία περιείχε έναν 

αυξηµένο αριθµό δεδοµένων προερχόµενο από πολλές διαφορετικές βάσεις. 

Ο κύριος λόγος για την δηµιουργία όλο και περισσότερων αλγορίθµων ήταν η ανάγκη 

των επιχειρήσεων να αναπτύξουν και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτηµα. Γι’ αυτό και στους αλγορίθµους αυτούς πολλές φορές συνδυάστηκαν 

τόσο αριθµητικά όσο και µη αριθµητικά στοιχεία. Ωστόσο, ένας πολύ σηµαντικός 

ανασταλτικός παράγοντας στην εξόρυξη δεδοµένων από τις επιχειρήσεις είναι η 

περιορισµένη πληροφόρηση στην οποία έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις αλλά και η 
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πολυπλοκότητα των αλγορίθµων που πολλές φορές οδηγεί στην ανάγκη ανάλυσης 

µόνον από ειδικούς. 

Το πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί µία συζήτηση σχετικά µε τις προκλήσεις 

που αναµένουµε ότι θα αντιµετωπιστούν στο µέλλον στην επιστήµη της εξόρυξης 

δεδοµένων. Σε αυτό το κεφάλαιο, εστιάζουµε κυρίως στους παράγοντες που 

θεωρούµε ότι επηρεάζουν αρνητικά αυτόν τον κλάδο µε σκοπό να προσπαθήσουµε να 

προτείνουµε κάποιες πιθανές λύσεις. Έτσι, προτείναµε για παράδειγµα την χρήση των 

συνδυαστικών αλγορίθµων για την πρόβλεψη µελλοντικών καταστάσεων, αλλά και 

την επιλογή δεδοµένων από περισσότερους αναλυτές προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθούν τα σφάλµατα µεροληψίας. 

Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί µία επιστήµη η οποία 

θα συνεχίσει να απασχολεί την ακαδηµαϊκή και επιχειρηµατική κοινότητα και κατά 

τα επόµενα χρόνια και ιδίως όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα του οικονοµικού 

περιβάλλοντος. 
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