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Περίληψη  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά αναφερόµαστε στην διαδικασία της 

«Ανάλυσης δεδοµένων». Προτάσσονται γενικά στοιχεία όπως, η διαδικασία ανάλυσης 

δεδοµένων, τα ποσοτικά µηνύµατα, οι τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδοµένων, τα 

προβλήµατα αποτελεσµατικής ανάλυσης αλλά και τα ελεύθερα λογισµικά για την ανάλυση 

δεδοµένων. Πραγµατοποιείται ανάλυση της διεργασίας «Οπτικοποίηση δεδοµένων» και 

παράλληλα παρατίθενται διάφοροι ορισµοί / έννοιες, τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσµατικών γραφικών απεικονίσεων, τα ποσοτικά µηνύµατα, η οπτική αντίληψη και 

απεικόνιση δεδοµένων, η ιστορική αναδροµή της απεικόνισης δεδοµένων και διάφορα 

παραδείγµατα διαγραµµάτων χρήσης οπτικοποίησης δεδοµένων αλλά και η αρχιτεκτονική 

παρουσίασης δεδοµένων. Έπειτα αποσαφηνίζεται η έννοια της «Επιχειρηµατικής ευφυΐας», 

αναλύονται οι λειτουργίες και τεχνολογίες της επιχειρηµατικής ευφυΐας, τα χαρακτηριστικά 

της, τα δεδοµένα επιχειρηµατικών λειτουργιών, τα µεταδεδοµένα και οι εφαρµογές 

επιχειρηµατικής ευφυΐας. Εν συνεχεία στοιχειοθετείται η «Επιχειρηµατική ευφυΐα σε 

πραγµατικό χρόνο», δίνοντας τον σκοπός της, τα τεχνολογικά στοιχεία επιχειρηµατικής 

ευφυΐας, την επιχειρηµατική νοηµοσύνη σε πραγµατικό χρόνο, την λήψη αποφάσεων 

επιχειρηµατικής ευφυΐας, τις αρχιτεκτονικές επιχειρηµατικής ευφυΐας και τις τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν την ανάλυση σε πραγµατικό χρόνο. Τέλος παρουσιάζονται τα «Εργαλεία 

οπτικοποίησης δεδοµένων», καταγράφονται γενικά στοιχεία για τα εργαλεία οπτικοποίησης 

δεδοµένων, δηλαδή για τα: Tableau, Qlikview, FusionCharts, Highcharts, Datawrapper, 

Plotly, Sisense, Tableau Public, Microsoft Power BI. 
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Abstract 

In this thesis we initially refer to the «Data Analysis» process. Generally, data such as 

data analysis, quantitative messages, quantitative data analysis techniques, effective analysis 

problems, and free software for data analysis are proposed. An analysis of the «Data 

Visualization» process is carried out, and various definitions / concepts, the characteristics of 

effective graphical representations, quantitative messages, visual perception and data display, 

historical data visualization and various examples of data visualization graphs, as well as the 

data presentation architecture. Then the concept of Business Intelligence is clarified, the 

functions and technologies of business intelligence, its features, business functions data, 

metadata and business intelligence applications are analyzed. Real Business Intelligence is 

then set up, providing business intelligence, business intelligence, real-time business 

intelligence, business intelligence, business intelligence architectures, and technologies that 

support real-time analysis. Finally, the data visualization tools are presented, data for data 

visualization tools, ie: Tableau, Qlikview, FusionCharts, Highcharts, Datawrapper, Plotly, 

Sisense, Tableau Public, and Microsoft Power BI. 
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ESP: Event stream processing (Επεξεργασία ροής συµβάντων)   

ETL: Extraction, Transformation, Loading (Εξόρυξη, µετασχηµατισµός, φόρτωση) 

Heatmap: χάρτες θερµικής κατανοµής 

IoT: The Internet of Things (∆ιαδίκτυο των πραγµάτων) 

KDD: knowledge discovery in databases (αποκάλυψη γνώσεων σε βάσεις δεδοµένων / 

εξόρυξη δεδοµένων) 

KNIME: Konstanz Information Miner (βάση πληροφόρησης Konstanz) 

KPIs: key performance indicators (βασικοί δείκτες απόδοσης) 

MBI: Mobile Business Intelligence (Επιχειρηµατική ευφυΐα κινητού) 

MDA: multidimensional analysis (πολυδιάστατης ανάλυσης)   

MSSO: Multiple Source Simple Output (απλή έξοδος πολλαπλών πηγών) 

NCA: necessary analysis of conditions (αναγκαία ανάλυση συνθηκών) 

OLAP: Online analytical processing (Ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία) 

RCA: Root cause analysis (Ανάλυση των βαθύτερων αιτίων)  

RFID: Radio-frequency identification  (αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων) 

RTBI: Real-time business intelligence (Επιχειρηµατική νοηµοσύνη σε πραγµατικό χρόνο)  

SAS: Statistical Analysis System (Σύστηµα στατιστικής ανάλυσης) 

SOFA: Statistics Open For All (Στατιστικά Ανοιχτά για Όλους) 

TWAP: time-weighted average price (µέση σταθµισµένη τιµή χρόνου) 

VWAP: Volume Weighted Average Price (Μέση σταθµισµένη τιµή όγκου) 

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (∆ιεθνές Ταµείο 

Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά) 

WSN: Wireless sensor network (ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων)  
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1 Κεφάλαιο: «Εισαγωγή» 

Το θέµα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι: «Εργαλεία ανάλυσης και 

οπτικοποίησης δεδοµένων σε συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας» και αναλύεται ως εξής: 

Στο 2
ο
  κεφάλαιο: «Ανάλυση δεδοµένων» προτάσσονται γενικά στοιχεία του θέµατος, 

η διαδικασία ανάλυσης δεδοµένων (απαιτήσεις – συλλογή - επεξεργασία - καθαρισµός 

δεδοµένων, διερευνητική ανάλυση δεδοµένων, µοντελοποίηση και αλγόριθµοι), τα ποσοτικά 

µηνύµατα, οι τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδοµένων, τα προβλήµατα αποτελεσµατικής 

ανάλυσης (γνωσιακές προκαταλήψεις, αναξιοπιστία) και τέλος τα ελεύθερα λογισµικά για 

την ανάλυση δεδοµένων. 

Στο 3
ο
  κεφάλαιο: «Οπτικοποίηση δεδοµένων» παρατίθενται γενικά στοιχεία, 

διάφοροι ορισµοί / έννοιες, τα χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών γραφικών 

απεικονίσεων, τα ποσοτικά µηνύµατα, η οπτική αντίληψη και απεικόνιση δεδοµένων, η 

ιστορική αναδροµή της απεικόνισης δεδοµένων και διάφορα παραδείγµατα διαγραµµάτων 

χρήσης οπτικοποίησης δεδοµένων (ραβδόγραµµα, ιστόγραµµα, διάγραµµα διασποράς, 

διάγραµµα έργου, Streamgraph, Treemapping, Heatmap, διαγράµµατα Spider), τέλος η 

αρχιτεκτονική παρουσίασης δεδοµένων. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο: «Επιχειρηµατική ευφυΐα» αναλύονται οι λειτουργίες και τεχνολογίες 

της επιχειρηµατικής ευφυΐας, τα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής ευφυΐας (σύγκριση µε 

την ανταγωνιστική νοηµοσύνη και τις επιχειρηµατικές αναλύσεις), τα στοιχεία της 

επιχειρηµατικής ευφυΐας, τα δεδοµένα επιχειρηµατικών λειτουργιών (µη δοµηµένα δεδοµένα 

έναντι ηµιδοµηµένων δεδοµένων, περιορισµοί ηµιδοµηµένων και αδόµητων δεδοµένων), τα 

µεταδεδοµένα και οι εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας (µετρήσεις απόδοσης, συγκριτική 

αξιολόγηση, διαχείριση γνώσης). 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο: «Επιχειρηµατική ευφυΐα σε πραγµατικό χρόνο» στοιχειοθετείται ο 

σκοπός της επιχειρηµατικής ευφυΐας, τα διάφορα στοιχεία επιχειρηµατικής ευφυΐας, τα 

τεχνολογικά στοιχεία επιχειρηµατικής ευφυΐας, η επιχειρηµατική νοηµοσύνη σε πραγµατικό 

χρόνο, η λήψη αποφάσεων επιχειρηµατικής ευφυΐας, η καθυστέρηση της επιχειρηµατικής 

ευφυΐας, οι αρχιτεκτονικές επιχειρηµατικής ευφυΐας (βάση συµβάντων αποθήκη δεδοµένων, 

τεχνολογία χωρίς διακοµιστές, ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία) και οι τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν την ανάλυση σε πραγµατικό χρόνο (συσκευή αποθήκης δεδοµένων, κινητή 

τεχνολογία), περιοχές εφαρµογής επιχειρηµατικής ευφυΐας. 
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Στο 6
ο
 κεφάλαιο: «Εργαλεία οπτικοποίησης δεδοµένων» καταγράφονται γενικά 

στοιχεία για τα εργαλεία οπτικοποίησης δεδοµένων, δηλαδή για τα: Tableau, Qlikview, 

FusionCharts, Highcharts, Datawrapper, Plotly, Sisense, Tableau Public, Microsoft Power BI. 

Στο 7
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο τα: «Συµπεράσµατα» παρουσιάζονται βασικά στοιχεία 

για τα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδοµένων σε συστήµατα επιχειρηµατικής 

ευφυΐας, τα οποία προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε. 
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2 Κεφάλαιο: «Ανάλυση δεδοµένων» 

2.1 Γενικά στοιχεία 

Η ανάλυση δεδοµένων είναι µια διαδικασία επιθεώρησης, καθαρισµού (πρόκειται για 

την διεργασία ανίχνευσης και διόρθωσης κατεστραµµένων ή ανακριβών αρχείων από µία 

βάση δεδοµένων), µετασχηµατισµού (πρόκειται για την διεργασία µετατροπής στοιχείων / 

δεδοµένων από µία µορφή ή δοµή σε άλλη) και µοντελοποίησης (πρόκειται για την διεργασία 

σχεδιασµού ενός µοντέλου δεδοµένων για ένα σύστηµα πληροφοριών µε την χρήση 

συγκεκριµένων έγκριτων τεχνικών) δεδοµένων µε στόχο την ανακάλυψη χρήσιµων 

πληροφοριών, την ενηµέρωση συµπερασµάτων και τη λήψη αποφάσεων. Η ανάλυση 

δεδοµένων έχει πολλαπλές πτυχές και προσεγγίσεις, που περιλαµβάνουν διαφορετικές 

τεχνικές µε ποικίλα ονόµατα, ενώ χρησιµοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς των 

επιχειρήσεων, της επιστήµης και της κοινωνικής επιστήµης. Στη σηµερινή επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, η ανάλυση δεδοµένων παίζει ρόλο στη λήψη αποφάσεων πιο επιστηµονικής 

φύσης και στη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της 

επιχείρησης(Παπαδηµητρίου, Η Ανάλυση ∆εδοµένων-Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών - Ιεραρχική Ταξινόµηση και άλλες Μέθοδοι, 2007). 

Η εξόρυξη δεδοµένων είναι µια συγκεκριµένη τεχνική ανάλυσης δεδοµένων που 

επικεντρώνεται στη µοντελοποίηση και την ανακάλυψη γνώσεων για λόγους πρόβλεψης και 

όχι για καθαρά περιγραφικούς σκοπούς (αυτή η διεργασία περιλαµβάνει µεθόδους της 

µηχανικής µάθησης, των στατιστικών αλλά και των υπολογιστικών συστηµάτων βάσεων 

δεδοµένων). Αντίθετα η επιχειρησιακή ευφυΐα καλύπτει ανάλυση δεδοµένων που εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από τη συγκέντρωση, εστιάζοντας κυρίως στις επιχειρηµατικές 

πληροφορίες (ακόµη περιέχει τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από 

τις εκάστοτε επιχειρήσεις για την ανάλυση δεδοµένων επιχειρηµατικών πληροφοριών). Σε 

στατιστικές εφαρµογές, η ανάλυση δεδοµένων µπορεί να χωριστεί σε περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία, διερευνητική ανάλυση δεδοµένων  (EDA) (είναι µια προσέγγιση που αναλύει 

σύνολα δεδοµένων για να συνοψίσει τα κύρια χαρακτηριστικά τους, συχνά µε οπτικές 

µεθόδους) και ανάλυση επιβεβαιωτικών δεδοµένων (confirmatory data analysis - CDA) 

(πρόκειται για υπόθεση που µπορεί να ελεγχθεί µε βάση την παρατήρηση µιας διαδικασίας 

που διαµορφώνεται µέσω ενός συνόλου τυχαίων µεταβλητών). Η EDA επικεντρώνεται στην 
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ανακάλυψη νέων χαρακτηριστικών στα δεδοµένα ενώ η CDA επικεντρώνεται στην 

επιβεβαίωση ή παραποίηση των υφιστάµενων υποθέσεων(Blitz, 2017). 

 

Σχήµα 2.1: Σχηµατική απεικόνιση της διαφοράς µεταξύ διερευνητικής και επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

δεδοµένων. 

Πηγή: (Blitz, 2017). 

Η Προγνωστική ανάλυση επικεντρώνεται στην εφαρµογή στατιστικών µοντέλων για 

πρόβλεψη ή ταξινόµηση, ενώ οι αναλύσεις κειµένου εφαρµόζουν στατιστικές, γλωσσικές και 

δοµικές τεχνικές για την εξαγωγή και ταξινόµηση πληροφοριών από κειµενικές πηγές, ένα 

είδος αδόµητων δεδοµένων. Όλα τα παραπάνω είναι ποικιλίες ανάλυσης δεδοµένων(Blitz, 

2017). 

Η ενσωµάτωση δεδοµένων αποτελεί πρόδροµο της ανάλυσης δεδοµένων και η 

ανάλυση των δεδοµένων είναι στενά συνδεδεµένη στην οπτικοποίηση δεδοµένων και τη 

διάδοση των δεδοµένων, επιπλέον συνδυάζει στοιχεία / δεδοµένα που διέρχονται από 

διαφορετικές πηγές και παρέχονται στους χρήστες ως µια ενιαία οντότητα. Ο όρος ανάλυση 

δεδοµένων χρησιµοποιείται µερικές φορές ως συνώνυµο για τη µοντελοποίηση δεδοµένων. 

2.2 ∆ιαδικασία ανάλυσης δεδοµένων 

Η ανάλυση αναφέρεται στο διαχωρισµό ενός συνόλου στα ξεχωριστά συστατικά του 

για ατοµική εξέταση. Η ανάλυση δεδοµένων είναι µια διαδικασία για την απόκτηση 

ανεπεξέργαστων δεδοµένων και τη µετατροπή τους σε πληροφορίες χρήσιµες για τη λήψη 

αποφάσεων από τους χρήστες. Τα δεδοµένα συλλέγονται και αναλύονται για να απαντούν σε 

ερωτήσεις, να δοκιµάζουν υποθέσεις ή να διαψεύδουν θεωρίες(Παπαδηµητρίου, Η Ανάλυση 
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∆εδοµένων-Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών - Ιεραρχική Ταξινόµηση και άλλες 

Μέθοδοι, 2007). 

 

Σχήµα 2.2: ∆ιαδικασία ανάλυσης δεδοµένων. 

Πηγή δεδοµένων (Data Source), Ενοποίηση δεδοµένων (Data Consolidation), Αποθήκευση δεδοµένων 

(Data Storage), Παροχή δεδοµένων (Data Provisioning) και Εξόρυξη δεδοµένων (Data  Discovery). 

Πηγή: (Business Analytics, 2018). 

Ο µαθηµατικός στατιστικολόγος John Tukey (1961) όρισε την ανάλυση δεδοµένων ως 

εξής: «∆ιαδικασίες για την ανάλυση δεδοµένων, τεχνικές για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

τέτοιων διαδικασιών, τρόπους σχεδιασµού της συλλογής δεδοµένων για να γίνει η ανάλυση 

ευκολότερη, ακριβέστερη»(Business Analytics, 2018). 

Υπάρχουν διάφορες φάσεις που µπορούν να διακριθούν, που περιγράφονται 

παρακάτω. Οι φάσεις είναι επαναληπτικές, καθώς η ανατροφοδότηση από τις µεταγενέστερες 

φάσεις µπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη εργασία σε προηγούµενες φάσεις. 

2.2.1 Απαιτήσεις δεδοµένων 

Τα δεδοµένα είναι απαραίτητα ως εισροές στην ανάλυση, η οποία καθορίζεται µε 

βάση τις απαιτήσεις εκείνων που κατευθύνουν την ανάλυση ή τους πελάτες (που θα 

χρησιµοποιήσουν το τελικό προϊόν της ανάλυσης). Ο γενικός τύπος της οντότητας επί της 

οποίας θα συλλέγονται τα δεδοµένα αναφέρεται ως πειραµατική µονάδα (για παράδειγµα ένα 

άτοµο ή πληθυσµός ανθρώπων). Μπορούν να προσδιοριστούν και να ληφθούν συγκεκριµένες 

µεταβλητές που αφορούν έναν πληθυσµό (για παράδειγµα ηλικία και εισόδηµα). Τα δεδοµένα 
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µπορεί να είναι αριθµητικά ή κατηγορικά (δηλαδή, µια ετικέτα κειµένου για 

αριθµούς)(Business Analytics, 2018). 

2.2.2 Συλλογή δεδοµένων 

Τα δεδοµένα συλλέγονται από διάφορες πηγές. Οι απαιτήσεις µπορούν να 

κοινοποιούνται από τους αναλυτές στους θεµατοφύλακες των δεδοµένων, όπως το 

προσωπικό της τεχνολογίας, της πληροφορίας εντός ενός οργανισµού. Τα δεδοµένα µπορούν 

επίσης να συλλέγονται, όπως κάµερες κυκλοφορίας, δορυφόροι, συσκευές εγγραφής κλπ. 

Μπορεί επίσης να ληφθεί µέσω συνεντεύξεων, λήψεων από πηγές στο διαδίκτυο ή 

ανάγνωσης τεκµηρίωσης(Business Analytics, 2018).  

2.2.3 Επεξεργασία δεδοµένων 

Τα δεδοµένα που ελήφθησαν αρχικά πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να 

οργανωθούν για ανάλυση. Για παράδειγµα, αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν την τοποθέτηση 

δεδοµένων σε σειρές και στήλες σε µορφή πίνακα (δηλαδή, ∆οµηµένα δεδοµένα) για 

περαιτέρω ανάλυση, όπως σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή σε ένα στατιστικό 

λογισµικό(Business Analytics, 2018). 

2.2.4 Καθαρισµός δεδοµένων 

Αφού γίνει η επεξεργασία και η οργάνωση, τα δεδοµένα ενδέχεται να είναι ελλιπή, να 

περιέχουν αντίγραφα ή να περιέχουν σφάλµατα. Η ανάγκη για τον καθαρισµό των δεδοµένων 

θα προκύψει από προβλήµατα σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής και αποθήκευσης 

δεδοµένων. Ο καθαρισµός δεδοµένων είναι η διαδικασία πρόληψης και διόρθωσης αυτών 

των σφαλµάτων. Οι συνηθισµένες εργασίες περιλαµβάνουν την αντιστοίχιση αρχείων, τον 

εντοπισµό ανακρίβειας των δεδοµένων, τη συνολική ποιότητα των υπαρχόντων δεδοµένων 

και την κατάτµηση της στήλης(Business Analytics, 2018).  

Τέτοια προβλήµατα δεδοµένων µπορούν επίσης να εντοπιστούν µέσω µιας ποικιλίας 

αναλυτικών τεχνικών. Για παράδειγµα, µε τα οικονοµικά στοιχεία, τα σύνολα για 

συγκεκριµένες µεταβλητές µπορούν να συγκριθούν µε ξεχωριστά δηµοσιευµένους αριθµούς 

που θεωρούνται αξιόπιστοι. Μπορούν επίσης να αναθεωρηθούν ασυνήθιστα ποσά πάνω ή 

κάτω από τα προκαθορισµένα όρια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καθαρισµού δεδοµένων που 

εξαρτώνται από τον τύπο δεδοµένων όπως αριθµούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, εργοδότες κ.λπ. Οι µέθοδοι ποσοτικών δεδοµένων για την ανίχνευση των 

εξωστρεφών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απαλλαγή από πιθανά λανθασµένα 
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καταχωρηµένα δεδοµένα. Οι ορθογραφικοί έλεγχοι των κειµενικών στοιχείων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν την ποσότητα των λέξεων µε σφάλµατα(Κύρκος, 2015). 

2.2.5 ∆ιερευνητική ανάλυση δεδοµένων 

Μόλις τα δεδοµένα καθαριστούν, µπορούν να αναλυθούν. Οι αναλυτές µπορούν να 

εφαρµόσουν µια ποικιλία τεχνικών που αναφέρονται ως διερευνητική ανάλυση 

δεδοµένων για να ξεκινήσουν την κατανόηση των µηνυµάτων που περιέχονται στα δεδοµένα. 

Η διαδικασία εξερεύνησης µπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο καθαρισµό δεδοµένων ή 

πρόσθετα αιτήµατα για δεδοµένα, εποµένως οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να έχουν 

επαναληπτικό χαρακτήρα. Μπορούν να δηµιουργηθούν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, 

όπως ο µέσος όρος ή ο διάµεσος, για την κατανόηση των δεδοµένων. Η οπτικοποίηση 

δεδοµένων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την εξέταση των δεδοµένων σε γραφική 

µορφή, για να αποκτηθεί πρόσθετη γνώση σχετικά µε τα µηνύµατα µέσα στα 

δεδοµένα(Κύρκος, 2015). 

2.2.6 Μοντελοποίηση και αλγόριθµοι 

Μαθηµατικοί τύποι ή µοντέλα που ονοµάζονται αλγόριθµοι µπορούν να εφαρµοστούν 

στα δεδοµένα για τον προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών, όπως 

συσχετισµός ή αιτιώδης συνάφεια. Σε γενικές γραµµές, µπορούν να αναπτυχθούν µοντέλα για 

την αξιολόγηση µιας συγκεκριµένης µεταβλητής στα δεδοµένα που βασίζονται σε άλλες 

µεταβλητές στα δεδοµένα, µε κάποια υπολειµµατικά σφάλµατα ανάλογα µε την ακρίβεια του 

µοντέλου, για παράδειγµα(Business Analytics, 2018): 

�����έ��	 = 	����έ�	 + 	��ά��		

Οι στατιστικές παρεµβάσεων περιλαµβάνουν τεχνικές µέτρησης σχέσεων µεταξύ 

συγκεκριµένων µεταβλητών. Για παράδειγµα, η ανάλυση παλινδρόµησης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να µοντελοποιήσει εάν µια αλλαγή στη διαφήµιση (ανεξάρτητη 

µεταβλητή X) εξηγεί τη µεταβολή των πωλήσεων (εξαρτηµένη µεταβλητή Υ). Από 

µαθηµατικούς όρους, το Y (πωλήσεις) είναι συνάρτηση του Χ (διαφήµιση). Μπορεί να 

περιγραφεί ως σφάλµα: �	 = 	��	 + 	�,  

όπου το µοντέλο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε τα a και b να ελαχιστοποιούν το σφάλµα 

όταν το µοντέλο προβλέπει Y για ένα δεδοµένο εύρος τιµών του X. Οι αναλυτές µπορούν να 

επιχειρήσουν να δηµιουργήσουν µοντέλα που είναι περιγραφικά τα δεδοµένα για την 

απλούστευση της ανάλυσης και την επικοινωνία των αποτελεσµάτων. 
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2.3 Ποσοτικά µηνύµατα 

Ο Stephen Few (αναλυτής στον τοµέα της απεικόνισης δεδοµένων) περιγράφει οκτώ 

τύπους ποσοτικών µηνυµάτων που οι χρήστες ενδέχεται να επιχειρήσουν να κατανοήσουν ή 

να επικοινωνήσουν από ένα σύνολο δεδοµένων και τα σχετικά γραφήµατα που 

χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν στην επικοινωνία του µηνύµατος (Σχήµα 1.1). Οι 

πελάτες που καθορίζουν τις απαιτήσεις και οι αναλυτές που πραγµατοποιούν την ανάλυση 

δεδοµένων µπορούν να εξετάσουν αυτά τα µηνύµατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

(Κύρκος, 2015). 

 

Σχήµα 2.3: Οκτώ τύποι ποσοτικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τον Stephen Few. 

Πηγή: (Κύρκος, 2015). 

Αναλυτικά οι οκτώ τύποι ποσοτικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τον Stephen Few 

(Κύρκος, 2015): 

Χρονολογικές σειρές: Μια ενιαία µεταβλητή καταγράφεται σε µια χρονική περίοδο, 

όπως το ποσοστό ανεργίας για µια δεκαετή περίοδο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα γράφηµα 

γραµµής για να αποδειχθεί η τάση. 

Κατάταξη: Οι κατηγοριοποιηµένες υποδιαιρέσεις κατατάσσονται σε αύξουσα ή 

φθίνουσα σειρά, όπως η κατάταξη των επιδόσεων των πωλήσεων (το µέτρο) από τα άτοµα 

πωλήσεων (κατηγορία , µε κάθε πωλητή κατηγοριοποιηµένη υποδιαίρεση) κατά τη διάρκεια 

Γεωγραφική

Ονοµαστική σύγκριση

Συσχέτιση

Κατανοµή συχνοτήτων

Απόκλιση

Μέρος του συνόλου

Κατάταξη

Χρονολογικές σειρές
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µιας µόνο περιόδου. Ένα διάγραµµα ράβδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δείξει τη 

σύγκριση µεταξύ των πωλητών. 

Μέρος του συνόλου: Οι κατηγοριοποιηµένες υποδιαιρέσεις µετρούνται σε σχέση µε 

το σύνολο (δηλαδή ένα ποσοστό από το 100%). Ένα διάγραµµα πίτας ή ένα διάγραµµα 

ράβδων µπορεί να δείξει τη σύγκριση των λόγων, όπως το µερίδιο αγοράς που 

αντιπροσωπεύουν οι ανταγωνιστές σε µια αγορά. 

Απόκλιση: Οι κατηγοριοποιηµένες υποδιαιρέσεις συγκρίνονται µε µια αναφορά, 

όπως η σύγκριση των πραγµατικών έναντι των δαπανών του προϋπολογισµού για διάφορα 

τµήµατα µιας επιχείρησης για µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Ένα διάγραµµα ράβδων µπορεί 

να δείξει σύγκριση του πραγµατικού µε το ποσό αναφοράς. 

Κατανοµή συχνοτήτων: ∆είχνει τον αριθµό των παρατηρήσεων µιας συγκεκριµένης 

µεταβλητής για δεδοµένο διάστηµα, όπως ο αριθµός των ετών κατά τα οποία η 

χρηµατιστηριακή απόδοση είναι µεταξύ διαστηµάτων όπως 0-10%, 11-20% κλπ. 

Ένα ιστόγραµµα, ένας τύπος του ραβδογράµµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάλυση αυτή. 

Συσχέτιση: Σύγκριση µεταξύ παρατηρήσεων που αντιπροσωπεύονται από δύο 

µεταβλητές (X, Y) για να προσδιοριστεί εάν τείνουν να κινούνται στις ίδιες ή αντίθετες 

κατευθύνσεις. Για παράδειγµα, σχεδιάζεται η ανεργία (X) και ο πληθωρισµός (Y) για ένα 

δείγµα µηνών. Για αυτό το µήνυµα χρησιµοποιείται συνήθως µια γραφική παράσταση 

σκέδασης. 

Ονοµαστική σύγκριση: Συγκρίνοντας κατηγορηµατικές υποδιαιρέσεις σε καµία 

συγκεκριµένη σειρά, όπως τον όγκο πωλήσεων ανά κωδικό προϊόντος. Για τη σύγκριση αυτή 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί διάγραµµα ράβδων. 

Γεωγραφική ή γεωχωρική: Σύγκριση µεταβλητής σε χάρτη ή διάταξη, όπως το 

ποσοστό ανεργίας ανά κράτος ή ο αριθµός των ατόµων στους διάφορους ορόφους ενός 

κτιρίου. Ένα χαρτογράφηµα είναι ένα τυπικό γραφικό που χρησιµοποιείται. 

2.4 Τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδοµένων 

Ο Jonathan Koomey έχει συστήσει µια σειρά βέλτιστων πρακτικών για την 

κατανόηση ποσοτικών δεδοµένων. Αυτά περιλαµβάνουν (Business Analytics, 2018): 

• Έλεγχο των ακατέργαστων δεδοµένων για ανωµαλίες πριν εκτελεστεί η ανάλυση. 
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• Εκ νέου εκτέλεση σηµαντικών υπολογισµών, όπως η επαλήθευση των στηλών των 

δεδοµένων που οδηγούνται από τον τύπο. 

• Επιβεβαίωση ότι τα βασικά σύνολα είναι το άθροισµα των υποσυνόλων. 

• Έλεγχο των σχέσεων µεταξύ των αριθµών που θα πρέπει να σχετίζονται µε έναν 

προβλέψιµο τρόπο, όπως αναλογίες µε την πάροδο του χρόνου. 

• Κανονικοποίηση των αριθµών για τη διευκόλυνση των συγκρίσεων, όπως ανάλυση των 

ποσών ανά άτοµο ή σε σχέση µε το ΑΕΠ ή ως τιµή δείκτη σε σχέση µε ένα έτος βάσης. 

• Αντιµετώπιση των προβληµάτων σε συστατικά τµήµατα αναλύοντας τους παράγοντες 

που οδήγησαν στα αποτελέσµατα, όπως η ανάλυση της απόδοσης της «καθαρής θέσης» 

(δηλαδή της διαφοράς του συνολικού ενεργητικού).  

Για τις υπό εξέταση µεταβλητές, οι αναλυτές λαµβάνουν χαρακτηριστικά περιγραφικά 

στατιστικά στοιχεία για αυτά, όπως η µέση, η διάµεση και η τυπική απόκλιση. Μπορούν 

επίσης να αναλύσουν τη διανοµή των βασικών µεταβλητών για να δουν τον τρόπο µε τον 

οποίο η ατοµική οµάδα συγκεντρώνεται γύρω από το µέσο όρο. 

Οι αναλυτές µπορούν να χρησιµοποιούν αξιόπιστες στατιστικές µετρήσεις για την 

επίλυση ορισµένων αναλυτικών προβληµάτων. Ο έλεγχος της υπόθεσης χρησιµοποιείται όταν 

µια συγκεκριµένη υπόθεση σχετικά µε την πραγµατική κατάσταση των πραγµάτων γίνεται 

από τον αναλυτή και συλλέγονται δεδοµένα για να καθοριστεί εάν η κατάσταση αυτή είναι 

αληθινή ή ψευδής (βέβαια µπορεί να ελεγχθεί µε γνώµονα την εξέταση µιας διεργασίας που 

ανασχηµατίζεται µέσω ενός συνόλου τυχαίων µεταβλητών). Για παράδειγµα, η υπόθεση 

µπορεί να είναι ότι η «Ανεργία δεν έχει επίδραση στον πληθωρισµό», η οποία σχετίζεται µε 

µια οικονοµική έννοια που ονοµάζεται καµπύλη Phillips
1
. Ο έλεγχος της υπόθεσης 

περιλαµβάνει την εξέταση της πιθανότητας σφαλµάτων τύπου Ι και τύπου II
2
, τα οποία 

                                                 
1
 Η καµπύλη Phillips είναι ένα οικονοµετρικό µοντέλο µιας εξίσωσης, το οποίο κατονοµάζεται από τον William 

Phillips, περιγράφοντας µια ιστορική αντίστροφη σχέση µεταξύ των ποσοστών ανεργίας και των αντίστοιχων 

ποσοστών αύξησης των µισθών που προκύπτουν από µια οικονοµία. Πιο απλά, η µείωση της ανεργίας σε µια 

οικονοµία θα συσχετιστεί µε υψηλότερα ποσοστά αύξησης των µισθών. Ο Phillips δεν δήλωσε ο ίδιος ότι 

υπάρχει σχέση µεταξύ απασχόλησης και πληθωρισµού, αυτή η έννοια ήταν µια ασήµαντη παρακµή από τα 

στατιστικά του ευρήµατα. Οι Samuelson και Solow έκαναν τη σύνδεση ρητή και στη συνέχεια ο Milton 

Friedman από το 1967 έβαλε τη θεωρητική δοµή στη θέση του. Με τον τρόπο αυτό, ο Friedman πρότεινε µε 

επιτυχία την επικείµενη κατάρρευση της α-θεωρητικής συσχέτισης του Phillips. 

2 Στη δοκιµασία στατιστικών υποθέσεων, ένα σφάλµα τύπου Ι είναι η απόρριψη µιας πραγµατικής µηδενικής 

υπόθεσης, ενώ ένα σφάλµα τύπου ΙΙ αποτυγχάνει να απορρίψει µια ψευδή µηδενική υπόθεση. Πιο απλά, ένα 



Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδοµένων σε συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας 

[11] 

σχετίζονται µε το κατά πόσον τα δεδοµένα υποστηρίζουν την αποδοχή ή την απόρριψη της 

υπόθεσης. 

Η ανάλυση παλινδρόµησης (σύνολο στατιστικών διεργασιών για την εκτίµηση των 

σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών) µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ο αναλυτής προσπαθεί να 

προσδιορίσει την έκταση στην οποία η ανεξάρτητη µεταβλητή Χ επηρεάζει τη εξαρτηµένη 

µεταβλητή Y (για παράδειγµα «Σε ποιο βαθµό επηρεάζουν τις µεταβολές του ποσοστού 

ανεργίας (X) τον ρυθµό πληθωρισµού (Y)»). Αυτή είναι µια προσπάθεια να µοντελοποιηθεί ή 

να προσαρµοστεί µια γραµµή εξίσωσης ή καµπύλη στα δεδοµένα, έτσι ώστε το Υ να είναι 

συνάρτηση του Χ(Business Analytics, 2018). 

 

Σχήµα 2.4: Ανάλυση παλινδρόµησης. 

Τα τυχαία σηµεία δεδοµένων και η γραµµική τους παλινδρόµηση. 

Η απαραίτητη ανάλυση της κατάστασης (Necessary Condition Analysis  - NCA) 

(τεχνική ανάλυσης δεδοµένων για τον προσδιορισµό των απαραίτητων συνθηκών στα σύνολα 

δεδοµένων) µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ο αναλυτής προσπαθεί να καθορίσει την έκταση 

στην οποία η ανεξάρτητη µεταβλητή Χ επιτρέπει την µεταβλητή Y (για παράδειγµα «Σε ποιο 

βαθµό είναι απαραίτητο ένα ορισµένο ποσοστό ανεργίας (Χ)»). Ενώ η ανάλυση (πολλαπλής) 

παλινδρόµησης χρησιµοποιεί λογική προσθετικών όπου κάθε µεταβλητή Χ µπορεί να 

παράγει το αποτέλεσµα και τα Χ µπορούν να αντισταθµίσουν το ένα το άλλο (είναι επαρκή 

αλλά όχι απαραίτητα), η αναγκαία ανάλυση συνθηκών (NCA) χρησιµοποιεί λογική 

                                                                                                                                                         
σφάλµα τύπου Ι είναι να υποτεθεί ψευδώς η ύπαρξη κάτι που δεν υπάρχει εκεί, ενώ ένα σφάλµα τύπου ΙΙ είναι 

να υποτεθεί ψευδώς η απουσία κάτι που υπάρχει. 
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αναγκαιότητας, όπου µία ή περισσότερες X - οι µεταβλητές επιτρέπουν την έκβαση του 

αποτελέσµατος, αλλά δεν µπορούν να το παράγουν (είναι απαραίτητες αλλά όχι 

επαρκείς). Κάθε απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να υπάρχει και η αντιστάθµιση δεν είναι 

δυνατή(Business Analytics, 2018). 

2.5 Προβλήµατα αποτελεσµατικής ανάλυσης 

Τα εµπόδια στην αποτελεσµατική ανάλυση µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των 

αναλυτών που πραγµατοποιούν την ανάλυση των δεδοµένων ή µεταξύ των 

ακροατών. ∆ιακρίνοντας το γεγονός από τη γνώµη, οι γνωστικές προκαταλήψεις και η αταξία 

είναι όλες οι προκλήσεις για την ορθή ανάλυση των δεδοµένων. 

2.5.1 Γεγονός που προκαλεί σύγχυση 

Η αποτελεσµατική ανάλυση απαιτεί την απόκτηση σχετικών στοιχείων για την 

απάντηση σε ερωτήσεις, την υποστήριξη συµπεράσµατος ή επίσηµης γνώµης ή για υποθέσεις 

δοκιµών. Τα γεγονότα εξ ορισµού είναι αδιάψευστα, που σηµαίνει ότι κάθε άτοµο που 

συµµετέχει στην ανάλυση θα πρέπει να είναι σε θέση να τα συµφωνήσει. 

Για παράδειγµα, ο ελεγκτής ενός δηµόσιου οργανισµού πρέπει να καταλήξει σε µια 

επίσηµη γνώµη σχετικά µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που 

διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο είναι «δίκαια δηλωµένες από κάθε ουσιώδη 

άποψη». Αυτό απαιτεί εκτενή ανάλυση των πραγµατικών στοιχείων και αποδεικτικών 

στοιχείων που υποστηρίζουν τη γνώµη τους. Όταν γίνεται το άλµα από τα γεγονότα στις 

απόψεις, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα η γνώµη να είναι λανθασµένη(Παπαδηµητρίου, Η 

ανάλυση δεδοµένων, 2007). 

2.5.2 Γνωσιακές προκαταλήψεις 

Υπάρχει µια ποικιλία γνωστικών µεροληψιών που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

την ανάλυση. Για παράδειγµα, η προκατάληψη επιβεβαίωσης είναι η τάση αναζήτησης ή 

ερµηνείας πληροφοριών µε τρόπο που να επιβεβαιώνει τις προκαταλήψεις του 

ατόµου. Επιπλέον, τα άτοµα ενδέχεται να δυσφηµήσουν τις πληροφορίες που δεν 

υποστηρίζουν τις απόψεις τους. 

Οι αναλυτές µπορούν να εκπαιδευτούν ειδικά για να γνωρίζουν αυτές τις 

προκαταλήψεις και πώς να τις ξεπεράσουν. Επίσης, θα πρέπει να οριοθετούν σαφώς τις 

υποθέσεις τους και τις αλυσίδες συµπερασµάτων και να καθορίσουν το βαθµό και την πηγή 
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της αβεβαιότητας που εµπλέκονται στα συµπεράσµατα (Παπαδηµητρίου, Η Ανάλυση 

∆εδοµένων-Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών - Ιεραρχική Ταξινόµηση και άλλες 

Μέθοδοι, 2007).  

2.5.3 Αναξιοπιστία 

Οι αποτελεσµατικοί αναλυτές είναι γενικά έµπειροι µε µια ποικιλία αριθµητικών 

τεχνικών. Ωστόσο, όταν το κοινό µπορεί να µην έχει τέτοιου είδους γραφή µε αριθµούς 

ή αριθµητική, λέγεται ότι είναι αµέτρητοι. Τα πρόσωπα που επικοινωνούν µε τα δεδοµένα 

ενδέχεται επίσης να προσπαθούν να παραπλανήσουν ή να παραπληροφορήσουν, 

χρησιµοποιώντας σκόπιµα κακές αριθµητικές τεχνικές.  

Για παράδειγµα, αν ένας αριθµός αυξάνεται ή πέφτει µπορεί να µην είναι ο βασικός 

παράγοντας. Σηµαντικότερος µπορεί να είναι ο αριθµός σε σχέση µε έναν άλλο αριθµό, όπως 

το µέγεθος των κρατικών εσόδων ή δαπανών σε σχέση µε το µέγεθος της οικονοµίας (ΑΕΠ) 

ή το ποσό του κόστους σε σχέση µε τα έσοδα στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή 

η αριθµητική τεχνική αναφέρεται ως κανονικοποίηση ή κοινή µεγέθυνση. Υπάρχουν πολλές 

τέτοιες τεχνικές που χρησιµοποιούνται από τους αναλυτές, ανεξάρτητα από το εάν 

προσαρµόζονται για τον πληθωρισµό (π.χ. συγκρίνοντας τα πραγµατικά µε τα ονοµαστικά 

δεδοµένα) ή εξετάζοντας τις αυξήσεις του πληθυσµού, τα δηµογραφικά στοιχεία κλπ. Οι 

αναλυτές εφαρµόζουν µια ποικιλία τεχνικών για την αντιµετώπιση των διαφόρων ποσοτικών 

µηνυµάτων που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα. 

Οι αναλυτές µπορούν επίσης να αναλύσουν δεδοµένα µε διαφορετικές παραδοχές ή 

σενάρια. Για παράδειγµα, όταν οι αναλυτές πραγµατοποιούν ανάλυση οικονοµικών 

καταστάσεων, συχνά αναδιαµορφώνουν τις οικονοµικές καταστάσεις µε διαφορετικές 

παραδοχές για να βοηθήσουν στην εκτίµηση της µελλοντικής ταµειακής ροής, την οποία στη 

συνέχεια εκπίπτουν στην παρούσα αξία µε βάση κάποιο επιτόκιο, για να καθορίσουν την 

αποτίµηση της εταιρεία ή το απόθεµά της (Παπαδηµητρίου, Η Ανάλυση ∆εδοµένων-

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών - Ιεραρχική Ταξινόµηση και άλλες Μέθοδοι, 2007). 
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2.6 Ελεύθερα λογισµικά για την ανάλυση δεδοµένων 

Στη συνέχεια, παρατίθενται διάφορα ελεύθερα λογισµικά για την ανάλυση 

δεδοµένων:  

1. DevInfo 

Το DevInfo είναι ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα 

των Ηνωµένων Εθνών και εγκρίθηκε από την Οµάδα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για 

την παρακολούθηση της ανθρώπινης ανάπτυξης µε συγκεκριµένο σκοπό την παρακολούθηση 

των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), το οποίο είναι ένα σύνολο από ∆είκτες 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Το DevInfo είναι ένα εργαλείο για την οµοιόµορφη οργάνωση, 

αποθήκευση και παρουσίαση δεδοµένων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδοµένων σε 

εθνικό επίπεδο µεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των 

αναπτυξιακών εταίρων. ∆ιανέµεται δωρεάν σε όλα τα κράτη µέλη του ΟΗΕ. Πρόκειται για 

περαιτέρω εξέλιξη του προηγούµενου συστήµατος βάσης δεδοµένων της UNICEF,  ChildInfo 

(DevInfo , 2018). 

2. DataMelt 

Το DataMelt είναι ένα ελεύθερο λογισµικό για αριθµητικούς υπολογισµούς, 

µαθηµατικά, στατιστικές, συµβολικούς υπολογισµούς, ανάλυση δεδοµένων και οπτικοποίηση 

δεδοµένων. Αυτό το multiplatform πρόγραµµα συνδυάζει την απλότητα των scripting 

languages, όπως Python, Ruby, Groovy, µε τη δύναµη εκατοντάδων πακέτων Java (DataMelt 

Computation & Visualisation, 2018). 
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Σχήµα 2.5: Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων στο ελεύθερο λογισµικό για αριθµητικούς 

υπολογισµούς DataMelt. 

Πηγή: (DataMelt Computation & Visualisation, 2018). 

3. ELKI 

Το ELKI (Environment for DeveLoping KDD-Applications Supported by Index-

Structures) είναι µια ανακάλυψη γνώσεων σε βάσεις δεδοµένων (KDD, «εξόρυξη 

δεδοµένων»). Αυτό το λογισµικό αναπτύχθηκε για χρήση στην έρευνα και τη διδασκαλία, 

αρχικά στην ερευνητική µονάδα συστηµάτων βάσεων δεδοµένων του καθηγητή Hans-Peter 

Kriegel στο Πανεπιστήµιο Ludwig Maximilian του Μονάχου στη Γερµανία. Επιδιώκει να 

επιτρέψει την ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγµένων αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων και 

την αλληλεπίδρασή τους µε τις δοµές δεικτών βάσεων δεδοµένων (ELKI Data Mining, 2018). 
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Σχήµα 2.6: Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων στο ELKI. 

Πηγή: (ELKI Data Mining, 2018). 

4. KNIME 

Το KNIME, το Konstanz Information Miner, είναι µια ελεύθερη και ανοιχτού 

κώδικα ανάλυση δεδοµένων, πλατφόρµα αναφοράς και ενσωµάτωσης. Το KNIME 

ενσωµατώνει διάφορα εξαρτήµατα για την εκµάθηση µηχανών και την εξόρυξη 

δεδοµένων µέσω της ιδέας της αγωγιµότητας των δεδοµένων. Ένα γραφικό περιβάλλον 

χρήστη και η χρήση του JDBC επιτρέπει τη συναρµολόγηση κόµβων που συνδυάζουν 

διαφορετικές πηγές δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της προεπεξεργασίας (ETL - 

Extraction, Transformation, Loading), για µοντελοποίηση, ανάλυση δεδοµένων και 

απεικόνιση χωρίς ή µε ελάχιστο προγραµµατισµό. Σε κάποιο βαθµό, το προηγµένο εργαλείο 

ανάλυσης KNIME µπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση (KNIME, 2018). 

5. Orange 

Η Orange είναι µια οπτικοποίηση δεδοµένων ανοιχτού κώδικα, εργαλείο µάθησης 

µηχανών και εργαλείο εξόρυξης δεδοµένων. ∆ιαθέτει ένα front-end οπτικό προγραµµατισµό 

για διερευνητική ανάλυση δεδοµένων και οπτικοποίηση διαδραστικών δεδοµένων και µπορεί 

επίσης να χρησιµοποιηθεί ως βιβλιοθήκη Python (Shaulsky, 2018). 
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Σχήµα 2.7: Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων στην Orange. 

Πηγή: (Shaulsky, 2018). 

6. PAST 

Το Past  είναι ελεύθερο λογισµικό για την ανάλυση επιστηµονικών δεδοµένων, µε 

λειτουργίες για χειρισµό δεδοµένων, σχεδιασµό, µονοµεταβλητές και πολυµεταβλητές 

στατιστικές, οικολογική ανάλυση, χρονοσειρές και χωρική ανάλυση, µορφοµετρία και 

στρωµατογραφία (Past of the Future, 2018). 

 

Σχήµα 2.8: Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων στην Past. 

Πηγή: (Past of the Future, 2018). 
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7. «R» 

«R» είναι γλώσσα προγραµµατισµού και περιβάλλον ελεύθερου λογισµικού για 

στατιστικούς υπολογιστές και γραφικά που υποστηρίζονται από το Ίδρυµα Στατιστικής 

Πληροφορικής. Η γλώσσα «R» χρησιµοποιείται ευρέως µεταξύ στατιστικής και  εξόρυξης 

δεδοµένων για την ανάπτυξη στατιστικού λογισµικού αλλά και την ανάλυση δεδοµένων (The 

R Foundation, 2018). 

8. ROOT 

Το ROOT είναι ένα αντικειµενοστρεφές πρόγραµµα και βιβλιοθήκη που αναπτύχθηκε 

από το CERN. Αρχικά σχεδιάστηκε για την ανάλυση δεδοµένων σωµατιδιακής φυσικής και 

περιέχει αρκετά χαρακτηριστικά ειδικά για αυτό το πεδίο, αλλά χρησιµοποιείται επίσης σε 

άλλες εφαρµογές όπως η αστρονοµία και η εξόρυξη δεδοµένων (CERN-ROOT Data Analysis 

Framework, 2018). 

 

Σχήµα 2.9: Συνδυασµένα δεδοµένα LHCb και CMS στο αντικειµενοστρεφές πρόγραµµα ROOT. 

Πηγή: (CERN-ROOT Data Analysis Framework, 2018). 

9. SciPy  

Η SciPy είναι µια ελεύθερη -και ανοιχτού κώδικα- Python βιβλιοθήκη που 

χρησιµοποιείται σε επιστηµονικούς υπολογιστές υπολογιστές. Περιέχει ενότητες 

βελτιστοποίησης, γραµµικής άλγεβρας, ολοκλήρωσης, ειδικές λειτουργίες,  FFT, επεξεργασία 

σήµατος και εικόνας (SciPy, 2019). 



Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδοµένων σε συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας 

[19] 

 

Σχήµα 2.10: Απεικόνιση δεδοµένων PSD του ECG χρησιµοποιώντας scipy. 

Πηγή: (SciPy, 2019). 

10. Pandas  

Η pandas είναι µια βιβλιοθήκη λογισµικού γραµµένη για τη γλώσσα 

προγραµµατισµού Python για χειρισµό και ανάλυση δεδοµένων. Συγκεκριµένα, προσφέρει 

δοµές δεδοµένων και λειτουργίες για τον χειρισµό αριθµητικών πινάκων και χρονοσειρών 

(pandas, 2018). 

 

Σχήµα 2.11: Περιβάλλον ανάλυσης βιβλιοθήκη λογισµικού pandas. 

Πηγή: (pandas, 2018). 
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3 Κεφάλαιο: «Οπτικοποίηση δεδοµένων» 

3.1 Γενικά στοιχεία  

Η απεικόνιση δεδοµένων θεωρείται από πολλούς κλάδους ως ένα σύγχρονο 

ισοδύναµο της οπτικής επικοινωνίας. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία και τη µελέτη της οπτικής 

αντιπροσώπευσης των δεδοµένων.  

Για να επικοινωνούν πληροφορίες µε σαφήνεια και αποτελεσµατικά, η οπτικοποίηση 

δεδοµένων χρησιµοποιεί στατιστικά γραφήµατα, διαγράµµατα, γραφικά πληροφοριών και 

άλλα εργαλεία. Τα αριθµητικά δεδοµένα µπορούν να κωδικοποιούνται χρησιµοποιώντας 

κουκκίδες, γραµµές ή ράβδους, για την οπτική επικοινωνία ενός ποσοτικού µηνύµατος. Η 

αποτελεσµατική απεικόνιση βοηθά τους χρήστες να αναλύουν και να αιτιολογούν τα 

δεδοµένα και τα αποδεικτικά στοιχεία. Κάνει πολύπλοκα δεδοµένα πιο προσιτά, κατανοητά 

και χρήσιµα. Οι χρήστες µπορούν να έχουν ιδιαίτερα αναλυτικά καθήκοντα, όπως είναι οι 

συγκρίσεις ή η κατανόηση της αιτιότητας, και η αρχή της σχεδίασης του γραφικού (δηλαδή 

παρουσιάζοντας συγκρίσεις ή δείχνοντας την αιτιότητα). Οι πίνακες χρησιµοποιούνται γενικά 

όπου οι χρήστες θα αναζητήσουν µια συγκεκριµένη µέτρηση, ενώ διαγράµµατα διαφόρων 

τύπων χρησιµοποιούνται για την εµφάνιση µοτίβων ή σχέσεων στα δεδοµένα για µία ή 

περισσότερες µεταβλητές(Μπακόλας & Τουρνόγλου, 2013). 

Η απεικόνιση των δεδοµένων είναι τέχνη και επιστήµη. Θεωρείται ως 

κλάδος περιγραφικών στατιστικών από ορισµένους, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης 

θεµελιωµένων θεωριών από άλλους. Αυξηµένα ποσά δεδοµένων που δηµιουργούνται από τη 

δραστηριότητα του ∆ιαδικτύου και ένας αυξανόµενος αριθµός αισθητήρων στο περιβάλλον 

αναφέρονται ως «Big data /  µεγάλα δεδοµένα» ή «The Internet of  Things (IoT) / ∆ιαδίκτυο 

των πραγµάτων». Η επεξεργασία, η ανάλυση και η επικοινωνία αυτών των δεδοµένων 

παρουσιάζουν δεοντολογικές και αναλυτικές προκλήσεις για την απεικόνιση των 

δεδοµένων. Ο τοµέας της επιστήµης των δεδοµένων και των επαγγελµατιών που 

καλούνται επιστήµονες δεδοµένων βοηθά στην αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης(Ράτσης, 

2009). 

3.2 Ορισµοί / έννοιες 

Η οπτικοποίηση δεδοµένων αναφέρεται στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την 

επικοινωνία δεδοµένων ή πληροφοριών µε την κωδικοποίησή τους ως οπτικά αντικείµενα 
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(για παράδειγµα, σηµεία ή γραµµές) που περιέχονται σε γραφικά. Ο στόχος είναι η 

επικοινωνία των πληροφοριών µε σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα στους χρήστες. Είναι 

ένα από τα βήµατα στην ανάλυση δεδοµένων ή την επιστήµη των δεδοµένων. Σύµφωνα µε 

τον Friedman (2008), ο «κύριος στόχος της απεικόνισης δεδοµένων είναι η επικοινωνία των 

πληροφοριών µε σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα µέσω γραφικών µέσων και δεν σηµαίνει ότι 

η οπτικοποίηση δεδοµένων πρέπει να φαίνεται βαρετή να είναι λειτουργική ή εξαιρετικά 

περίπλοκη για να φανεί όµορφη, παρέχοντας πληροφορίες για ένα αρκετά αραιό και περίπλοκο 

σύνολο δεδοµένων, γνωρίζοντας µε τον πιο διαισθητικό τρόπο τις βασικές πτυχές της. Ωστόσο, 

συχνά οι σχεδιαστές δεν επιτυγχάνουν ισορροπία µεταξύ µορφής και λειτουργίας, 

δηµιουργώντας οπτικοποιήσεις δεδοµένων που δεν εξυπηρετούν τον κύριο σκοπό τους - να 

κοινοποιούν πληροφορίες» (Hoelscher, 2018). 

Πράγµατι, οι Fernanda Viegas και Martin M. Wattenberg πρότειναν ότι η ιδανική 

απεικόνιση δεν πρέπει µόνο να επικοινωνεί µε σαφήνεια, αλλά να διεγείρει τη συµµετοχή και 

την προσοχή των θεατών. 

Η οπτικοποίηση δεδοµένων είναι στενά συνδεδεµένη µε τα γραφικά πληροφοριών, 

την οπτικοποίηση πληροφοριών, την επιστηµονική απεικόνιση, τη διερευνητική ανάλυση 

δεδοµένων και τα στατιστικά γραφικά. Στη νέα χιλιετία, η απεικόνιση δεδοµένων έχει 

καταστεί ενεργός τοµέας έρευνας, διδασκαλίας και ανάπτυξης (Sewell, 2018). 

3.3 Χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών γραφικών απεικονίσεων 

Ο καθηγητής Edward Tufte (πρωτοπόρος στον τοµέα της απεικόνισης 

δεδοµένων) εξήγησε ότι οι χρήστες των γραφικών απεικονίσεων εκτελούν συγκεκριµένα 

αναλυτικά καθήκοντα όπως η πραγµατοποίηση συγκρίσεων. Η αρχή σχεδιασµού του 

γραφικού πληροφοριών πρέπει να υποστηρίζει την αναλυτική εργασία. Όπως δείχνουν οι 

William Cleveland και Robert McGill, διάφορα γραφικά στοιχεία το επιτελούν περισσότερο ή 

λιγότερο αποτελεσµατικά(Hoelscher, 2018).  

Στο βιβλίο του 1983 «The Visual Display of Quantitative Information / Η οπτική 

απεικόνιση των ποσοτικών πληροφοριών», ο Edward Tufte ορίζει τις γραφικές απεικονίσεις 

και τις αρχές για την αποτελεσµατική γραφική απεικόνιση στο ακόλουθο απόσπασµα 

(Ξυνταράκης & Αντωνίου, 2019) 

«Η αριστεία στα στατιστικά γραφικά αποτελείται από σύνθετες ιδέες που επικοινωνούν 

µε σαφήνεια, ακρίβεια και αποδοτικότητα». Οι αρχές τους είναι οι εξής: 
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• Η εµφάνιση των δεδοµένων 

• Η παρακίνηση του θεατή να σκεφτεί για την ουσία και όχι για τη µεθοδολογία, τον 

γραφικό σχεδιασµό, την τεχνολογία της γραφικής παραγωγής ή κάτι άλλο 

• Η αποφυγή της στρέβλωσης του τι πρέπει να πουν τα δεδοµένα 

• Η παρουσίαση πολλών αριθµών σε ένα µικρό χώρο 

• Η συνοχή µεταξύ των µεγάλων συνόλων δεδοµένων 

• Η ενθάρρυνση όσον αφορά τη σύγκριση διαφορετικών στοιχείων 

• Η εµφάνιση των δεδοµένων σε διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας, από µια ευρεία 

επισκόπηση έως την ωραία δοµή 

• Η εξυπηρέτηση ενός εύλογα σαφούς σκοπού, όπως περιγραφή, εξερεύνηση, 

χαρτογράφηση ή διακόσµηση 

• Η ενσωµάτωση στις στατιστικές και λεκτικές περιγραφές ενός συνόλου δεδοµένων. 

Τα γραφικά αποκαλύπτουν δεδοµένα. Πράγµατι, τα γραφικά µπορούν να είναι πιο 

ακριβή και αποκαλυπτικά από τους συµβατικούς στατιστικούς υπολογισµούς». 

Η µη εφαρµογή αυτών των αρχών µπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά γραφήµατα, 

τα οποία διαστρεβλώνουν το µήνυµα ή στηρίζουν ένα εσφαλµένο συµπέρασµα. Σύµφωνα µε 

τον Tufte, το chartjunk αναφέρεται στην ξένη εσωτερική διακόσµηση του γραφικού που δεν 

ενισχύει το µήνυµα, ή στις άχρηστες τρισδιάστατες επιπτώσεις. ∆ιαχωρίζοντας άσκοπα το 

επεξηγηµατικό κλειδί από την ίδια την εικόνα, απαιτώντας από το µάτι να ταξιδεύει εµπρός 

και πίσω από την εικόνα στο κλειδί, είναι µια µορφή «διοικητικών συντριµµάτων 

(Ξυνταράκης & Αντωνίου, 2019).  

3.4 Ποσοτικά µηνύµατα 

Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται οκτώ τύποι ποσοτικών 

µηνυµάτων που οι χρήστες ενδέχεται να επιχειρήσουν να κατανοήσουν ή να επικοινωνήσουν 

από ένα σύνολο δεδοµένων. Τα σχετικά γραφήµατα που χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν 

στην επικοινωνία του µηνύµατος είναι (Sewell, 2018): 

1. Χρονολογικές σειρές: Μια ενιαία µεταβλητή καταγράφεται σε µια χρονική περίοδο, 

όπως το ποσοστό ανεργίας σε µια περίοδο 10 ετών. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένα γράφηµα γραµµής για να αποδειχθεί η τάση. 

2. Κατάταξη: Οι κατηγοριοποιηµένες υποδιαιρέσεις κατατάσσονται σε αύξουσα ή 

φθίνουσα σειρά, όπως η κατάταξη των επιδόσεων των πωλήσεων (το µέτρο) από τους 
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πωλητές (την κατηγορία, µε κάθε πωλητή κατηγοριοποιηµένη υποδιαίρεση) κατά τη 

διάρκεια µιας µόνο περιόδου. Ένα διάγραµµα ράβδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

δείξει τη σύγκριση µεταξύ των ατόµων πωλήσεων. 

3. Μέρος σε ολόκληρο: Οι κατηγοριοποιηµένες υποδιαιρέσεις µετρούνται σε σχέση µε το 

σύνολο (δηλαδή ένα ποσοστό από το 100%). Ένα διάγραµµα πίτας ή ένα διάγραµµα 

ράβδων µπορεί να δείξει τη σύγκριση των λόγων, όπως το µερίδιο αγοράς που 

αντιπροσωπεύουν οι ανταγωνιστές σε µια αγορά. 

4. Απόκλιση: Οι κατηγοριοποιηµένες υποδιαιρέσεις συγκρίνονται µε µια αναφορά, όπως 

µια σύγκριση των πραγµατικών έναντι των δαπανών του προϋπολογισµού για διάφορα 

τµήµατα µιας επιχείρησης για µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Ένα διάγραµµα ράβδων 

µπορεί να δείξει σύγκριση του πραγµατικού µε το ποσό αναφοράς. 

5. Κατανοµή συχνότητας: ∆είχνει τον αριθµό των παρατηρήσεων µιας συγκεκριµένης 

µεταβλητής για δεδοµένο διάστηµα, όπως ο αριθµός των ετών κατά τα οποία η 

χρηµατιστηριακή απόδοση είναι µεταξύ διαστηµάτων όπως 0-10%, 11-20% κλπ. 

Ένα ιστόγραµµα, ένας τύπος διαγράµµατος ράβδων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάλυση αυτή. Μια boxplot βοηθά στην απεικόνιση βασικών στατιστικών στοιχείων 

σχετικά µε τη διανοµή, όπως διάµεσος, τεταρτηµόρια, ακραίες τιµές, κ.λπ. 

6. Συσχέτιση: Σύγκριση µεταξύ παρατηρήσεων που παριστάνονται από δύο µεταβλητές (X, 

Y) για να προσδιοριστεί εάν τείνουν να κινούνται στις ίδιες ή αντίθετες κατευθύνσεις. Για 

παράδειγµα, σχεδιάζεται η ανεργία (X) και ο πληθωρισµός (Y) για ένα δείγµα 

µηνών. Για αυτό το µήνυµα χρησιµοποιείται συνήθως µια γραφική παράσταση σκέδασης. 

7. Ονοµαστική σύγκριση: Συγκρίνοντας κατηγορηµατικές υποδιαιρέσεις σε καµία 

συγκεκριµένη σειρά, όπως ο όγκος των πωλήσεων ανά κωδικό προϊόντος. Για τη 

σύγκριση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα διάγραµµα ράβδων. 

8. Γεωγραφική ή γεωχωρική: Σύγκριση µιας µεταβλητής σε έναν χάρτη, όπως το ποσοστό 

ανεργίας ανά κράτος ή ο αριθµός των ατόµων στους διάφορους ορόφους ενός 

κτιρίου. Ένα χαρτογράφηµα είναι ένα τυπικό γραφικό που χρησιµοποιείται. 

Οι αναλυτές που εξετάζουν ένα σύνολο δεδοµένων ενδέχεται να εξετάσουν εάν 

ορισµένα ή όλα τα παραπάνω µηνύµατα και τύποι γραφικών ισχύουν για το έργο και το κοινό 

τους. Η διαδικασία δοκιµής και σφάλµατος για τον προσδιορισµό σηµαντικών σχέσεων και 

µηνυµάτων στα δεδοµένα αποτελεί µέρος της διερευνητικής ανάλυσης δεδοµένων. 
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3.5 Οπτική αντίληψη και απεικόνιση δεδοµένων 

Ένας άνθρωπος µπορεί να διακρίνει εύκολα τις διαφορές στο µήκος, το σχήµα, τον 

προσανατολισµό και το χρώµα (απόχρωση) χωρίς σηµαντική προσπάθεια επεξεργασίας. 

Αυτά αναφέρονται ως «προσεκτικά χαρακτηριστικά» (η προσεκτική επεξεργασία είναι η 

υποσυνείδητη συσσώρευση πληροφοριών από το περιβάλλον και όλες οι διαθέσιµες 

πληροφορίες υποβάλλονται σε προσεκτική επεξεργασία). Για παράδειγµα, µπορεί να 

απαιτηθεί σηµαντικός χρόνος και προσπάθεια («προσεκτική επεξεργασία») για τον 

προσδιορισµό του αριθµού των ψηφίων «5» που εµφανίζονται σε µια σειρά αριθµών, αλλά 

εάν το ψηφίο αυτό έχει διαφορετικό µέγεθος, προσανατολισµό ή χρώµα, οι στιγµές του 

ψηφίου µπορούν να σηµειωθούν γρήγορα µέσω της προληπτικής επεξεργασίας(Ράτσης, 

2009).  

Τα αποτελεσµατικά γραφικά εκµεταλλεύονται την προ-προσεκτική επεξεργασία και 

τα χαρακτηριστικά και τη σχετική ισχύ αυτών των χαρακτηριστικών. Για παράδειγµα, επειδή 

ο άνθρωπος µπορεί να επεξεργάζεται ευκολότερα τις διαφορές στο µήκος της γραµµής από 

την επιφάνεια, µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικό να χρησιµοποιείται ένα διάγραµµα 

ράβδων (το οποίο εκµεταλλεύεται το µήκος γραµµής για να δείξει σύγκριση) αντί για 

διαγράµµατα πίτας.  

Σχεδόν όλες οι οπτικοποιήσεις δεδοµένων δηµιουργούνται για ανθρώπινη 

κατανάλωση. Η γνώση της ανθρώπινης αντίληψης και της γνώσης είναι απαραίτητη όταν 

σχεδιάζονται διαισθητικές απεικονίσεις. Η ανθρώπινη οπτική επεξεργασία είναι 

αποτελεσµατική στην ανίχνευση αλλαγών και στην πραγµατοποίηση συγκρίσεων µεταξύ των 

ποσοτήτων, των µεγεθών, των σχηµάτων και των παραλλαγών της ελαφρότητας. Όταν οι 

ιδιότητες των συµβολικών δεδοµένων χαρτογραφούνται στις οπτικές ιδιότητες, ο άνθρωπος 

µπορεί να αναζητήσει αποτελεσµατικά µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Εκτιµάται ότι τα 2/3 

των νευρώνων του εγκεφάλου µπορούν να συµµετέχουν στην οπτική επεξεργασία. Η σωστή 

απεικόνιση παρέχει µια διαφορετική προσέγγιση για να δείξει πιθανές συνδέσεις, σχέσεις 

κ.λπ. οι οποίες δεν είναι τόσο προφανείς σε µη οπτικοποιηµένα ποσοτικά δεδοµένα. Ως εκ 

τούτου η απεικόνιση µπορεί να γίνει µέσο έρευνας (Παπαδηµητρίου, Η ανάλυση δεδοµένων, 

2007). 
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3.6 Ιστορική αναδροµή της απεικόνισης δεδοµένων 

Η πρώτη τεκµηριωµένη απεικόνιση δεδοµένων µπορεί να εντοπιστεί πίσω στο 1160 

π.Χ. µε το χάρτη Papyrus του Τορίνο που απεικονίζει µε ακρίβεια την κατανοµή των 

γεωλογικών πόρων και παρέχει πληροφορίες για την εξόρυξη αυτών των πόρων. Αυτοί οι 

χάρτες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως θεµατική χαρτογραφία, η οποία είναι ένας τύπος 

απεικόνισης δεδοµένων που παρουσιάζει και κοινοποιεί συγκεκριµένα δεδοµένα και 

πληροφορίες µέσω µιας γεωγραφικής απεικόνισης που αποσκοπεί στην εµφάνιση ενός 

συγκεκριµένου θέµατος που συνδέεται µε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Οι πρώτες 

τεκµηριωµένες µορφές απεικόνισης δεδοµένων ήταν διάφοροι θεµατικοί χάρτες από 

διαφορετικούς πολιτισµούς και ιδεογράµµατα και ιερογλυφικά που παρείχαν και επέτρεψαν 

την ερµηνεία των πληροφοριών που απεικονίζονται. Για παράδειγµα, τα δισκία Γραµµικής 

Β’ των Μυκηνών παρέσχε µια απεικόνιση των πληροφοριών σχετικά µε την εποχή της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη Μεσόγειο. Η ιδέα των συντεταγµένων χρησιµοποιήθηκε 

από τους αρχαίους Αιγύπτιους επιθεωρητές για την τοποθέτηση πόλεων, οι γήινες και 

ουράνιες θέσεις βρισκόταν από κάτι παρόµοιο µε το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό 

µήκος τουλάχιστον κατά το 200 π.Χ. και η προβολή του χάρτη µιας σφαιρικής γης σε 

γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό µήκος από τον Κλαύδιο Πτολεµαίο (85 – 165 π.Χ.) στην 

Αλεξάνδρεια θα χρησίµευε ως πρότυπα αναφοράς µέχρι τον 14
ο
 αιώνα (Χαριδάκου - 

Κεραµίδα, 2013).  

Η εφεύρεση χαρτιού και περγαµηνών επέτρεψε την περαιτέρω ανάπτυξη 

απεικονίσεων σε όλη την ιστορία. 

Μέχρι τον 16
ο
 αιώνα, αναπτύχθηκαν καλά τεχνικές και όργανα για ακριβή 

παρατήρηση και µέτρηση φυσικών µεγεθών, για γεωγραφική και ουράνια θέση όπως για 

παράδειγµα ένα «τεταρτηµόριο τοίχου» που κατασκευάστηκε από τον Tycho Brahe (1546-

1601) στο παρατηρητήριο του. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η ανάπτυξη τριγωνισµού και άλλων 

µεθόδων για τον ακριβή προσδιορισµό των θέσεων χαρτογράφησης (Χαριδάκου - Κεραµίδα, 

2013). 

Στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, ο Jacques Bertin χρησιµοποίησε ποσοτικά 

γραφήµατα για να αναπαριστά πληροφορίες «διαισθητικά, καθαρά, µε ακρίβεια και 

αποτελεσµατικά».  

Ο John Tukey και ο Edward Tufte ανέδειξαν τα όρια της απεικόνισης δεδοµένων. Ο 

Tukey µε τη νέα στατιστική του προσέγγιση για διερευνητική ανάλυση δεδοµένων και ο 
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Tufte µε το βιβλίο του «The visual representation of quantitative information / Η οπτική 

απεικόνιση των ποσοτικών πληροφοριών» άνοιξε το δρόµο για τη βελτίωση των τεχνικών 

οπτικοποίησης δεδοµένων για περισσότερους από τους στατιστικολόγους. Με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας ήρθε η εξέλιξη της οπτικοποίησης δεδοµένων, ξεκινώντας απεικονίσεις µε το 

χέρι και εξελισσόµενες σε πιο τεχνικές εφαρµογές - συµπεριλαµβανοµένων διαδραστικών 

σχεδίων που οδηγούν στην απεικόνιση του λογισµικού (Βλαχάβας, Κεφαλάς, Βασιλειάδης, 

Κόκκορας, & Σακελλαρίου, 2011).  

Προγράµµατα όπως το SAS, SOFA, R, Minitab, Cornerstone επιτρέπουν την 

απεικόνιση δεδοµένων στον τοµέα των στατιστικών. Άλλες εφαρµογές οπτικοποίησης 

δεδοµένων, πιο εστιασµένες και µοναδικές για τα άτοµα, οι γλώσσες προγραµµατισµού όπως 

το D3, το Python και το JavaScript συµβάλλουν στη δυνατότητα απεικόνισης των ποσοτικών 

δεδοµένων. Ιδιωτικά σχολεία έχουν επίσης αναπτύξει προγράµµατα για να καλύψουν τη 

ζήτηση για οπτικοποίηση µαθησιακών δεδοµένων και τις σχετικές βιβλιοθήκες 

προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων δωρεάν προγραµµάτων όπως το The Incubator ή 

προπληρωµένα προγράµµατα όπως η General Assembly (Sewell, 2018). 

3.7 Έννοιες – ορισµοί 

Η απεικόνιση δεδοµένων περιλαµβάνει συγκεκριµένη ορολογία και έννοιες από τις 

οποίες µερικές προέρχονται από στατιστικές. Για παράδειγµα, ο συντάκτης Stephen Few 

ορίζει δύο τύπους δεδοµένων, τα οποία χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό για να 

υποστηρίξουν µια ουσιαστική ανάλυση ή οπτικοποίηση (Χαριδάκου - Κεραµίδα, 2013): 

1. «Κατηγορία»: Ετικέτες κειµένου που περιγράφουν τη φύση των δεδοµένων, όπως 

«Όνοµα» ή «Ηλικία». Ο όρος αυτός καλύπτει επίσης ποιοτικά (µη αριθµητικά) δεδοµένα. 

2. «Ποσοτικά»: Αριθµητικά µέτρα, όπως «30» για να αντιπροσωπεύουν την ηλικία σε 

χρόνια. 

∆ύο κύριοι τύποι προβολών πληροφοριών είναι πίνακες και γραφήµατα (Χαριδάκου - 

Κεραµίδα, 2013). 

a) Ένας πίνακας περιέχει ποσοτικά δεδοµένα οργανωµένα σε σειρές και στήλες µε 

κατηγοριοποιηµένες ετικέτες. Χρησιµοποιείται κυρίως για την αναζήτηση συγκεκριµένων 

τιµών. Για παράδειγµα, ένας πίνακας µπορεί να έχει κατηγοριοποιηµένες ετικέτες στηλών 

που αντιπροσωπεύουν το όνοµα (ποιοτική µεταβλητή) και την ηλικία (ποσοτική 
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µεταβλητή), µε κάθε σειρά δεδοµένων να αντιπροσωπεύει ένα άτοµο (την πειραµατική 

µονάδα ή την υποδιαίρεση κατηγορίας). 

b) Ένα γράφηµα χρησιµοποιείται κυρίως για την εµφάνιση σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων 

και των εικόνων που κωδικοποιούνται ως οπτικά αντικείµενα (π.χ. γραµµές ή σηµεία). Οι 

αριθµητικές τιµές εµφανίζονται σε µια περιοχή που οριοθετείται από έναν ή 

περισσότερους άξονες. Αυτοί οι άξονες παρέχουν κλίµακες (ποσοτικές και κατηγορικές) 

που χρησιµοποιούνται για την επισήµανση και την εκχώρηση αξιών στα οπτικά 

αντικείµενα. Πολλά γραφήµατα αναφέρονται επίσης ως διαγράµµατα.  

Οι Eppler και Lengler έχουν αναπτύξει τον «Περιοδικό πίνακα µεθόδων απεικόνισης», 

ένα διαδραστικό χάρτη που παρουσιάζει διάφορες µεθόδους οπτικοποίησης δεδοµένων. 

Περιλαµβάνει έξι τύπους µεθόδων οπτικοποίησης δεδοµένων: δεδοµένα, πληροφορίες, 

έννοια, στρατηγική, µεταφορά και ένωση. 

3.8 Παραδείγµατα διαγραµµάτων χρήσης οπτικοποίησης δεδοµένων  

Παραδείγµατα διαγραµµάτων χρήσης οπτικοποίησης δεδοµένων καταγράφονται 

παρακάτω: 

3.8.1 Ραβδόγραµµα 

Ένα διάγραµµα ράβδων ή ένα γράφηµα γραµµών είναι ένα διάγραµµα ή ένα γράφηµα 

που παρουσιάζει τα κατηγορηµατικά δεδοµένα µε ορθογώνιες ράβδους µε ύψη ή µήκη 

ανάλογα µε τις τιµές που αντιπροσωπεύουν. Οι ράβδοι µπορούν να γραφιστούν κατακόρυφα 

ή οριζόντια. Ένα γράφηµα κάθετης ράβδου καλείται µερικές φορές γραµµικό γράφηµα. 

Ένα διάγραµµα ράβδων παρουσιάζει συγκρίσεις µεταξύ διακριτών κατηγοριών. Ένας 

άξονας του διαγράµµατος δείχνει τις συγκεκριµένες κατηγορίες που συγκρίνονται και ο 

άλλος άξονας αντιπροσωπεύει µια µετρούµενη τιµή. Ορισµένες γραµµικές γραφικές 

παραστάσεις παρουσιάζουν ράβδους συγκεντρωµένες σε οµάδες περισσότερων της µιας, που 

δείχνουν τις τιµές περισσότερων από µία µετρηµένων µεταβλητών (Γιάκας, 2013). 

Οι διαγράµµατα γραµµών έχουν διακριτή περιοχή κατηγοριών και συνήθως 

κλιµακώνονται έτσι ώστε όλα τα δεδοµένα να µπορούν να χωρέσουν στο γράφηµα. Όταν δεν 

υπάρχει φυσική ταξινόµηση των κατηγοριών που συγκρίνονται, οι ράβδοι στο διάγραµµα 

µπορούν να ταξινοµηθούν µε οποιαδήποτε σειρά. ∆ιαγράµµατα ράβδων διατεταγµένα από 

την υψηλότερη έως τη χαµηλότερη συχνότητα ονοµάζονται διαγράµµατα Pareto. Τα 

γραφήµατα / διαγράµµατα παρέχουν µια οπτική παρουσίαση κατηγορικών δεδοµένων. 
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Κατηγορικά δεδοµένα είναι µια οµαδοποίηση δεδοµένων σε διακριτές οµάδες, όπως µήνες 

του έτους, ηλικιακή οµάδα, µεγέθη παπουτσιών και ζώα. Αυτές οι κατηγορίες είναι συνήθως 

ποιοτικές. Σε ένα γράφηµα ράβδων στήλης, οι κατηγορίες εµφανίζονται κατά µήκος του 

οριζόντιου άξονα και το ύψος της ράβδου αντιστοιχεί στην αξία κάθε κατηγορίας (Σιάρδος, 

2017). 

 

Σχήµα 3.1: Παράδειγµα διαγράµµατος ράβδων. 

3.8.2 Ιστόγραµµα 

Ένα ιστόγραµµα είναι µια ακριβής αναπαράσταση της κατανοµής αριθµητικών 

δεδοµένων. Πρόκειται για µια εκτίµηση της κατανοµής πιθανότητας µίας συνεχούς 

µεταβλητής (ποσοτική µεταβλητή) και εισήχθη για πρώτη φορά από τον Karl Pearson. 

∆ιαφέρει από ένα γράφηµα ράβδων, µε την έννοια ότι ένα γράφηµα γραµµών αντιστοιχεί σε 

δύο µεταβλητές, αλλά ένα ιστόγραµµα αφορά µόνο ένα (Σιάρδος, 2017). Για την κατασκευή 

ενός ιστογράµµατος, το πρώτο βήµα είναι η οµαδοποίηση δεδοµένων / το εύρος τιµών - 

δηλαδή, η διαίρεση ολόκληρου του φάσµατος τιµών σε µια σειρά διαστηµάτων - και στη 

συνέχεια η µέτρηση των τιµών που πέφτουν σε κάθε διάστηµα. Οι κάδοι συνήθως ορίζονται 

ως διαδοχικά, µη επικαλυπτόµενα διαστήµατα µιας µεταβλητής. Οι κάδοι (διαστήµατα) 

πρέπει να είναι διπλά και συχνά (αλλά δεν απαιτείται να είναι) ίσου µεγέθους (Γιάκας, 2013). 

Εάν οι κάδοι είναι ίσου µεγέθους, ένα ορθογώνιο τοποθετείται πάνω από τον κάδο µε 

ύψος ανάλογο µε τη συχνότητα - τον αριθµό των περιπτώσεων σε κάθε κάδο. Ένα 

ιστόγραµµα µπορεί επίσης να οµαλοποιηθεί για να εµφανίσει τις «σχετικές» συχνότητες. Στη 
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συνέχεια, δείχνει το ποσοστό των περιπτώσεων που εµπίπτουν σε καθεµία από τις 

διάφορες κατηγορίες, µε το άθροισµα των υψών να ισούται µε 1. 

 

Σχήµα 3.2: Παράδειγµα «Πολυτροπικού» ιστογράµµατος. 

Ωστόσο, οι κάδοι δεν πρέπει να έχουν ίσο πλάτος. Στην περίπτωση αυτή, το 

ορθογώνιο που έχει ανεγερθεί ορίζεται ότι έχει την περιοχή του ανάλογη µε τη συχνότητα 

των περιπτώσεων στον κάδο. Ο κάθετος άξονας δεν είναι τότε η συχνότητα αλλά η 

πυκνότητα συχνότητας - ο αριθµός των περιπτώσεων ανά µονάδα της µεταβλητής στον 

οριζόντιο άξονα.  

Καθώς οι γειτονικοί κάδοι δεν αφήνουν κενά, τα ορθογώνια ενός ιστογράµµατος 

αγγίζουν το ένα το άλλο για να δείξουν ότι η αρχική µεταβλητή είναι συνεχής.  

Τα ιστογράµµατα δίνουν µια αίσθηση της πυκνότητας της υποκείµενης κατανοµής 

των δεδοµένων και συχνά για την εκτίµηση της πυκνότητας. Η συνολική περιοχή ενός 

ιστογράµµατος που χρησιµοποιείται για την πυκνότητα πιθανότητας κανονικοποιείται 

πάντοτε στο 1. Εάν το µήκος των διαστηµάτων στον x- άξονα είναι 1, τότε ένα ιστόγραµµα 

είναι ταυτόσηµο µε ένα σχετικό διάγραµµα συχνοτήτων (Σιάρδος, 2017). 

Ένα ιστόγραµµα µπορεί να θεωρηθεί ως µια απλοϊκή εκτίµηση πυκνότητας πυρήνα, η 

οποία χρησιµοποιεί έναν πυρήνα για να εξοµαλύνει τις συχνότητες πάνω από τους 

κάδους. Αυτό αποδίδει µια πιο οµαλή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, η οποία σε 

γενικές γραµµές θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την κατανοµή της υποκείµενης µεταβλητής. Η 

εκτίµηση της πυκνότητας µπορεί να γραφεί ως εναλλακτική λύση στο ιστόγραµµα και 
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συνήθως συνιστάται ως καµπύλη παρά ως σύνολο κιβωτίων. Ωστόσο, τα ιστογράµµατα 

προτιµώνται σε εφαρµογές, όταν οι στατιστικές ιδιότητες τους πρέπει να διαµορφώνονται. Η 

συσχετισµένη παραλλαγή της εκτίµησης πυκνότητας πυρήνα είναι πολύ δύσκολο να 

περιγραφεί µαθηµατικά, ενώ είναι απλή για ένα ιστόγραµµα όπου κάθε κάδος ποικίλει 

ανεξάρτητα. 

Μια εναλλακτική λύση για την εκτίµηση της πυκνότητας του πυρήνα είναι το µέσο 

ιστόγραµµα µετατόπισης το οποίο είναι γρήγορο για υπολογισµό και δίνει µια εκτίµηση της 

οµαλής καµπύλης της πυκνότητας χωρίς τη χρήση πυρήνων. 

Το ιστόγραµµα είναι ένα από τα επτά βασικά εργαλεία ελέγχου ποιότητας3
.  

Τα ιστογράµµατα µερικές φορές συγχέονται µε τα γραφήµατα. Ένα ιστόγραµµα 

χρησιµοποιείται για συνεχή δεδοµένα , όπου οι κάδοι αντιπροσωπεύουν εύρη δεδοµένων, ενώ 

ένα διάγραµµα ράβδων είναι µια γραφική παράσταση κατηγορικών µεταβλητών. Ορισµένοι 

συγγραφείς συνιστούν ότι τα διαγράµµατα bar έχουν κενά µεταξύ των ορθογωνίων για να 

διευκρινιστεί η διάκριση (Σιάρδος, 2017). 

3.8.3 ∆ιάγραµµα διασποράς 

Ένα διάγραµµα σκέδασης / διασποράς (scatterplot) είναι ένας τύπος γραφήµατος ή 

µαθηµατικού διαγράµµατος που χρησιµοποιεί καρτεσιανές συντεταγµένες για την εµφάνιση 

τιµών για τυπικά δύο µεταβλητές για ένα σύνολο δεδοµένων. Αν τα σηµεία έχουν χρωµατική 

κωδικοποίηση, µπορεί να εµφανιστεί µια επιπλέον µεταβλητή. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται 

ως µια συλλογή σηµείων, η κάθε µία από τις οποίες έχει την τιµή µίας µεταβλητής που 

καθορίζει τη θέση στον οριζόντιο άξονα και την τιµή της άλλης µεταβλητής που καθορίζει τη 

θέση στον κατακόρυφο άξονα (Γιάκας, 2013). 

                                                 
3
 Τα επτά εργαλεία είναι:  

a) Έλεγχος φύλλου 

b) Χάρτης ελέγχου 

c) ∆ιαστρωµάτωση(εναλλακτικά, διάγραµµα ροής ή διάγραµµα λειτουργίας ) 

d) ∆ιάγραµµα Pareto 

e) Ιστόγραµµα 

f) ∆ιάγραµµα αιτίου-αποτελέσµατος (επίσης γνωστό ως διάγραµµα ψαριού ή διάγραµµα Ishikawa) 

g) ∆ιάγραµµα διασποράς 
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Σχήµα 3.3: Παράδειγµα ∆ιάγραµµα διασποράς. 

Μια γραφική παράσταση σκέδασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε όταν µία συνεχής 

µεταβλητή είναι υπό τον έλεγχο του πειραµατιστή και η άλλη εξαρτάται από αυτήν είτε όταν 

και οι δύο συνεχείς µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Εάν υπάρχει µια παράµετρος η οποία 

αυξάνεται συστηµατικά ή / και µειώνεται από την άλλη, ονοµάζεται παράµετρος ελέγχου ή 

ανεξάρτητη µεταβλητή και είναι συνήθως γραφική παράσταση κατά µήκος του οριζόντιου 

άξονα. Η µετρούµενη ή εξαρτώµενη µεταβλητή συνήθως σχεδιάζεται κατά µήκος του 

κατακόρυφου άξονα. Εάν δεν υπάρχει εξαρτώµενη µεταβλητή, ο κάθε τύπος µεταβλητής 

µπορεί να γραφεί σε κάθε άξονα και µια γραφική παράσταση σκέδασης θα απεικονίσει µόνο 

το βαθµό συσχέτισης (όχι αιτιώδους συνάφειας) µεταξύ δύο µεταβλητών (Χλουβεράκης, 

2012). 

3.8.4 ∆ιάγραµµα έργου 

Ένα ∆ιάγραµµα (Πρόγραµµα) έργου είναι µία γραφική παράσταση (σταθµισµένο 

κατευθυνόµενο γράφηµα) που απεικονίζει την αλληλουχία µε την οποία ένα 

σχέδιο τερµατικών στοιχείων πρόκειται να ολοκληρωθούν δείχνοντας τερµατικά στοιχεία και 

τις εξαρτήσεις. Συγκεντρώνεται πάντοτε από αριστερά προς τα δεξιά για να αντικατοπτρίζει 

τη χρονολογική σειρά του έργου (Χλουβεράκης, 2012). 
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Σχήµα 3.4: Παράδειγµα Προγράµµατος έργου. 

Η δοµή κατανοµής εργασιών ή η δοµή κατάρρευσης του προϊόντος παρουσιάζουν τις 

σχέσεις «εν µέρει». Αντίθετα, το δίκτυο του έργου παρουσιάζει τις σχέσεις «πριν και µετά». 

Η προϋπόθεση για ένα έγκυρο δίκτυο έργου είναι ότι δεν περιέχει κυκλικές αναφορές. 

Οι εξαρτήσεις έργου µπορούν επίσης να απεικονιστούν από έναν πίνακα προκατόχων. Αν και 

µια τέτοια µορφή είναι πολύ ενοχλητική για την ανθρώπινη ανάλυση, το λογισµικό 

διαχείρισης έργων συχνά προσφέρει µια τέτοια άποψη για την εισαγωγή δεδοµένων. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος εµφάνισης και ανάλυσης της ακολουθίας των εργασιών 

του έργου είναι ο πίνακας δοµών σχεδιασµού (Χλουβεράκης, 2012). 

3.8.5 Streamgraph 

Το streamgraph είναι ένας τύπος γραφήµατος περιοχής το οποίο µετατοπίζεται γύρω 

από έναν κεντρικό άξονα, καταλήγοντας σε ένα ρέον, οργανικό σχήµα. 

Τα Streamgraphs και η χρήση τους διαδόθηκαν από τον Lee Byron σε ένα άρθρο 

του περιοδικού New York Times του Φεβρουαρίου 2008 για τα έσοδα του box office 

(Σιάρδος, 2017).  
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Σχήµα 3.5: Παράδειγµα streamgraph. 

3.8.6 Treemapping 

Στην απεικόνιση πληροφοριών και στον υπολογισµό, το treemapping είναι µια 

µέθοδος για την εµφάνιση ιεραρχικών δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένθετα στοιχεία, 

συνήθως ορθογώνια (DrasticData - treemap, 2018).  

Τα Treemaps εµφανίζουν, ιεραρχικά, δεδοµένα ως σύνολο ορθογώνιων κενού. Κάθε 

κλαδί δέντρου δίνεται σε ένα ορθογώνιο, το οποίο στη συνέχεια είναι πλακιδωτό µε 

µικρότερα ορθογώνια που αντιπροσωπεύουν τα υποκλάδια. Το ορθογώνιο ενός κόµβου 

φύλλου έχει µια περιοχή ανάλογη προς µια καθορισµένη διάσταση των δεδοµένων. Συχνά οι 

κόµβοι των φύλλων είναι έγχρωµοι για να εµφανίσουν ξεχωριστή διάσταση των δεδοµένων 

(DrasticData - treemap, 2018). 

Όταν οι διαστάσεις χρώµατος και µεγέθους συσχετίζονται κατά κάποιο τρόπο µε τη 

δοµή του δέντρου, συχνά µπορεί κανείς να δει εύκολα σχέδια που θα ήταν δύσκολο να 

εντοπιστούν µε άλλους τρόπους, όπως για παράδειγµα εάν ένα συγκεκριµένο χρώµα είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό. Ένα δεύτερο πλεονέκτηµα των treemaps είναι ότι, κατά την κατασκευή, 

κάνουν αποδοτική χρήση του χώρου. Ως αποτέλεσµα, µπορούν να εµφανίζουν ευανάγνωστα 

χιλιάδες αντικείµενα στην οθόνη ταυτόχρονα (Σιάρδος, 2017). 
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Σχήµα 3.6: Παράδειγµα απεικόνισης πληροφοριών treemapping. 

 (Παγκόσµιοι ∆είκτες Ανάπτυξης, δεδοµένα µεταφορών). 

Πηγή: (DrasticData - treemap, 2018). 

3.8.7 Heatmap 

Οι χάρτες θερµικής κατανοµής (heatmap) είναι µια γραφική παράσταση των 

δεδοµένων όπου οι µεµονωµένες τιµές που περιέχονται σε µια µήτρα αντιπροσωπεύονται ως 

χρώµατα. Ο «χάρτης θερµικής κατανοµής» είναι ένας νεότερος όρος, αλλά οι σκιασµένες 

µήτρες υπήρχαν εδώ και πάνω από έναν αιώνα (Jaan-Matti, 2013). 

Οι χάρτες θερµότητας προέρχονται από 2D απεικονίσεις των τιµών σε ένα πίνακα 

δεδοµένων. Οι µεγαλύτερες τιµές αντιπροσωπεύονται από µικρά σκούρα γκρι ή µαύρα 

τετράγωνα (εικονοστοιχεία) και οι µικρότερες τιµές από πιο ανοιχτόχρωµα τετράγωνα. Ο 

Loua (1873) χρησιµοποίησε έναν πίνακα σκίασης για την απεικόνιση των κοινωνικών 

στατιστικών σε όλες τις περιοχές του Παρισιού. Ο Sneath (1957) εµφάνισε τα αποτελέσµατα 

µιας ανάλυσης συµπλέγµατος µε την παραλλαγή των σειρών και των στηλών µίας µήτρας για 

να τοποθετούν παρόµοιες τιµές η µια κοντά στην άλλη σύµφωνα µε την οµαδοποίηση. Ο 

Jacques Bertin χρησιµοποίησε µια παρόµοια αναπαράσταση για την εµφάνιση δεδοµένων που 

αντιστοιχούσαν σε µια κλίµακα Guttman. Η ιδέα να ενταχθούν τα δέντρα συστάδων στις 

σειρές και τις στήλες του πίνακα δεδοµένων προήλθε από τον Robert Ling το 1973. Το Ling 

χρησιµοποίησε χαρακτήρες εκτυπωτών υπερπλήρωσης για να αντιπροσωπεύει διαφορετικές 
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αποχρώσεις του γκρι, ένα πλάτος χαρακτήρων ανά εικονοστοιχείο. Η Leland Wilkinson 

ανέπτυξε το πρώτο πρόγραµµα υπολογιστή το 1994 (SYSTAT) για την παραγωγή χαρτών 

θερµικής κατανοµής συµπλέγµατος µε έγχρωµα γραφικά υψηλής ανάλυσης (Jaan-Matti, 

2013). 

 

Σχήµα 3.7: Παράδειγµα χάρτη θερµικής κατανοµής (heatmap). 

Πηγή: (Ampercent - Heatmap, 2018). 

3.8.8 ∆ιαγράµµατα Spider 

Ένα διάγραµµα Spider είναι µια γραφική µέθοδος εµφάνισης δεδοµένων πολλαπλών 

µεταβλητών µε τη µορφή ενός δισδιάστατου χάρτη τριών ή περισσοτέρων ποσοτικών 

µεταβλητών που αναπαρίστανται σε άξονες ξεκινώντας από το ίδιο σηµείο. Η σχετική θέση 

και η γωνία των αξόνων είναι τυπικά µη ενηµερωτική. 

Είναι ισοδύναµο µε ένα παράλληλο γράφηµα συντεταγµένων, µε τους άξονες να είναι 

διατεταγµένοι ακτινικά.  Αποτελείται από µια σειρά από ισόγλωσσες ακτίνες, που 

ονοµάζονται ακτίνες, µε κάθε ακτίνα να αντιπροσωπεύει µία από τις µεταβλητές. Το µήκος 

δεδοµένων µιας ακτίνας είναι ανάλογο του µεγέθους της µεταβλητής για το σηµείο 
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δεδοµένων σε σχέση µε το µέγιστο µέγεθος της µεταβλητής σε όλα τα σηµεία 

δεδοµένων. Καταρτίζεται µια γραµµή που συνδέει τις τιµές δεδοµένων για κάθε ακτίνα. Αυτό 

δίνει στην επιφάνεια µια αστεροειδή εµφάνιση και την προέλευση ενός από τα δηµοφιλή 

ονόµατα για αυτό την επιφάνεια. Η επιφάνεια αστέρι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

• Ποιες παρατηρήσεις είναι οι περισσότερες παρόµοιες, δηλαδή, υπάρχουν συγκεντρώσεις 

παρατηρήσεων; 

• Υπάρχουν αποθέµατα; 

 

Σχήµα 3.8: Αυτό το διάγραµµα Spider αντιπροσωπεύει το διαθέσιµο προϋπολογισµό σε σχέση µε τις 

πραγµατικές δαπάνες για έναν συγκεκριµένο οικονοµικό οργανισµό. 

Τα διαγράµµατα Spider είναι ένας χρήσιµος τρόπος για την εµφάνιση 

πολυµεταβλητών παρατηρήσεων µε έναν αυθαίρετο αριθµό µεταβλητών. Κάθε αστέρι 

αντιπροσωπεύει µία και µόνη παρατήρηση. Συνήθως, οι χάρτες ραντάρ παράγονται σε µορφή 

πολλαπλών ορίων, µε πολλά αστέρια σε κάθε σελίδα και κάθε αστέρι αντιπροσωπεύει µία 

παρατήρηση. 

3.9 Αρχιτεκτονική παρουσίασης δεδοµένων 

Η αρχιτεκτονική παρουσίασης δεδοµένων (Data presentation architecture / DPA) είναι 

ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιδιώκει να εντοπίσει, να χειριστεί, να µορφοποιήσει και να 

παρουσιάσει δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεταδώσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

σηµασία και την ορθή γνώση (Σιάρδος, 2017). 

Ιστορικά, ο όρος αρχιτεκτονική παρουσίαση των δεδοµένων αποδίδεται από την Kelly 

Lautt (Σιάρδος, 2017): «Η Αρχιτεκτονική Παρουσίαση ∆εδοµένων (DPA) σπάνια εφαρµόζεται 
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σε ένα σύνολο ικανοτήτων κρίσιµο για την επιτυχία και την αξία της Επιχειρηµατικής Ευφυΐας. 

Η αρχιτεκτονική παρουσίαση των δεδοµένων συνδυάζει την επιστήµη των αριθµών, των 

δεδοµένων και τα στατιστικά στοιχεία για την ανακάλυψη πολύτιµων πληροφοριών από τα 

δεδοµένα και την αξιοποίησή τους, σχετικά και εφαρµόσιµα µε τις τεχνικές οπτικοποίησης 

δεδοµένων, επικοινωνιών, οργανωτικής ψυχολογίας και διαχείρισης αλλαγών, ώστε να 

παρέχουν λύσεις επιχειρηµατικής ευφυΐας µε το εύρος δεδοµένων, το χρονοδιάγραµµα 

παράδοσης, τη µορφή και τις απεικονίσεις που θα υποστηρίζουν και θα οδηγούν πιο 

αποτελεσµατικά την επιχειρησιακή, τακτική και στρατηγική συµπεριφορά προς τους 

κατανοητούς επιχειρηµατικούς (ή οργανωτικούς) στόχους. Η DPA δεν είναι ούτε τεχνολογία 

πληροφορικής ούτε επιχειρηµατική δεξιότητα αλλά υπάρχει ως ξεχωριστό πεδίο 

εξειδίκευσης. Συχνά συγχέεται µε την οπτικοποίηση των δεδοµένων, αλλά είναι ένα πολύ 

ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων που περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των δεδοµένων σε ποιο 

χρονοδιάγραµµα και σε ποια ακριβή µορφή πρόκειται να παρουσιαστεί, όχι µόνο ο καλύτερος 

τρόπος παρουσίασης των δεδοµένων που έχουν ήδη επιλεγεί. Οι δεξιότητες οπτικοποίησης 

δεδοµένων είναι ένα στοιχείο της DPA». 

Η DPA έχει δύο κύριους στόχους: 

a) Τη χρήση δεδοµένων για την παροχή της γνώσης µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο 

(ελαχιστοποιώντας τον θόρυβο, την πολυπλοκότητα και τα άχρηστα δεδοµένα ή τις 

λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους ρόλους κάθε ακροατηρίου) 

b) Τη χρήση δεδοµένων για την παροχή της γνώσης µε τον αποτελεσµατικότερο δυνατό 

τρόπο (παρέχοντας σχετικά, έγκαιρα και πλήρη δεδοµένα σε κάθε µέλος του κοινού µε 

σαφή και κατανοητό τρόπο που µεταφέρει σηµαντικό νόηµα, µπορεί να ασκηθεί 

προσφυγή και µπορεί να επηρεάσει την κατανόηση, τη συµπεριφορά και τις αποφάσεις). 

Με βάση τους παραπάνω στόχους, η πραγµατική εργασία της αρχιτεκτονικής 

παρουσίασης δεδοµένων αποτελείται από (Σιάρδος, 2017): 

• ∆ηµιουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών προβολής για κάθε µέλος του ακροατηρίου, 

ανάλογα µε το ρόλο, τα καθήκοντά τους, τις τοποθεσίες τους και την πρόσβαση στην 

τεχνολογία 

• Ορίζοντα µε σηµαντικό νόηµα (σχετική γνώση) που απαιτείται από κάθε µέλος του 

ακροατηρίου σε κάθε πλαίσιο 

• Προσδιορισµό της απαιτούµενης περιοδικότητας των ενηµερώσεων δεδοµένων (το 

νόµισµα των δεδοµένων) 
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• Προσδιορισµό του σωστού χρονισµού για την παρουσίαση δεδοµένων (πότε και πόσος 

χρόνος χρειάζεται ο χρήστης για να δει τα δεδοµένα) 

• Εύρεση των σωστών δεδοµένων (περιοχή θέµατος, ιστορική προσέγγιση, εύρος, επίπεδο 

λεπτοµέρειας κ.λπ.) 

• Χρήση κατάλληλης ανάλυσης, οµαδοποίησης, οπτικοποίησης και άλλων µορφών 

παρουσίασης 

Το έργο της DPA έχει κοινά σηµεία µε διάφορους άλλους τοµείς, όπως (Σιάρδος, 

2017): 

� Επιχειρηµατική ανάλυση για τον καθορισµό των επιχειρηµατικών στόχων, των 

απαιτήσεων συλλογής, των διαδικασιών χαρτογράφησης. 

� Βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών στο βαθµό που ο στόχος της είναι η βελτίωση και 

ο εξορθολογισµός των ενεργειών και των αποφάσεων για την προώθηση των 

επιχειρηµατικών στόχων 

� Οπτικοποίηση δεδοµένων, δεδοµένου ότι χρησιµοποιεί καθιερωµένες θεωρίες 

οπτικοποίησης για να προσθέσει ή να τονίσει τη σηµασία στην παρουσίαση δεδοµένων 

� Αρχιτεκτονική των πληροφοριών, αλλά η αρχιτεκτονική της πληροφορίας επικεντρώνεται 

στα µη δοµηµένα δεδοµένα και συνεπώς αποκλείει τόσο την ανάλυση (από στατιστική 

άποψη) όσο και την άµεση µετατροπή του πραγµατικού περιεχοµένου (δεδοµένα για την 

DPA) σε νέες οντότητες και συνδυασµούς. 

� HCI και σχεδιασµός αλληλεπίδρασης, καθώς πολλές από τις αρχές για τον τρόπο 

σχεδιασµού της απεικόνισης διαδραστικών δεδοµένων έχουν αναπτυχθεί διεπιστηµονικά 

µε το HCI. 

� Οπτική δηµοσιογραφία  που βασίζεται στα δεδοµένα της δηµοσιογραφίας. Η Visual 

δηµοσιογραφία ασχολείται µε όλα τα είδη των γραφικών διευκόλυνσης της αφήγησης των 

ειδήσεων. Παρόλα αυτά, ο τοµέας της δηµοσιογραφίας βρίσκεται στην πρώτη γραµµή 

στην ανάπτυξη νέων οπτικοποιήσεων δεδοµένων για την επικοινωνία των δεδοµένων. 

� Γραφιστική σχεδίαση, µεταφορά πληροφοριών µέσω τυπογραφίας, θέσης και άλλων 

αισθητικών ανησυχιών. 
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4 Κεφάλαιο: «Επιχειρηµατική ευφυΐα» 

4.1 Λειτουργίες και τεχνολογίες επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Η Επιχειρηµατική ευφυΐα (Business Intelligence / BI) περιλαµβάνει τις στρατηγικές 

και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για την ανάλυση δεδοµένων 

των επιχειρηµατικών πληροφοριών (είναι ένα από τα τρία βασικά τµήµατα της βιοµηχανίας 

πληροφοριών). Οι τεχνολογίες Επιχειρηµατικής ευφυΐας προσφέρουν ιστορικές, τρέχουσες 

και προγνωστικές απόψεις των επιχειρήσεων. Οι κοινές λειτουργίες των τεχνολογιών 

επιχειρηµατικής ευφυΐας είναι οι εξής (Κύρκος, 2015):  

• Επιχειρηµατικές αναφορές, αφορούν τόσο τη «δηµόσια αναφορά λειτουργικών και 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων από µια επιχείρηση» όσο και την «τακτική παροχή 

πληροφοριών στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων εντός ενός οργανισµού για την 

υποστήριξη τους στην εργασία τους». Αποτελεί θεµελιώδες µέρος της µεγαλύτερης 

κίνησης προς τη βελτίωση της επιχειρησιακής νοηµοσύνης και της διαχείρισης της 

γνώσης. Η εφαρµογή συχνά περιλαµβάνει διαδικασίες εξαγωγής, µετασχηµατισµού και 

φόρτωσης σε συντονισµό µε µια αποθήκη δεδοµένων και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας 

ένα ή περισσότερα εργαλεία αναφοράς. Οι αναφορές µπορούν να διανεµηθούν σε 

έντυπη µορφή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω εταιρικού ενδοδικτύου. 

• Ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία, (Online analytical processing / OLAP), είναι µια 

προσέγγιση για την ταχεία απάντηση σε ερωτήµατα πολυδιάστατης ανάλυσης 

(multidimensional analysis /  MDA) στον υπολογισµό. Το OLAP αποτελεί µέρος της 

ευρύτερης κατηγορίας επιχειρηµατικών πληροφοριών, η οποία περιλαµβάνει επίσης 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, γραπτή αναφορά και εξόρυξη δεδοµένων. Οι τυπικές 

εφαρµογές του OLAP περιλαµβάνουν επιχειρηµατικές αναφορές για πωλήσεις, 

µάρκετινγκ, αναφορά διαχείρισης, διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business 

process management /  BPM), προϋπολογισµό και πρόβλεψη, χρηµατοοικονοµικές 

εκθέσεις και παρόµοιες περιοχές, µε νέες εφαρµογές. 

• Analytics, είναι η ανακάλυψη, η ερµηνεία και η επικοινωνία σηµαντικών προτύπων 

στα δεδοµένα και τη διαδικασία εφαρµογής αυτών των προτύπων για την 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Με άλλα λόγια, τα αναλυτικά στοιχεία µπορούν να 

κατανοηθούν ως ο συνδετικός ιστός µεταξύ δεδοµένων και αποτελεσµατικής λήψης 

αποφάσεων, µέσα σε έναν οργανισµό. 
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• Εξόρυξη δεδοµένων, είναι η διαδικασία της ανεύρεσης σχεδίων σε µεγάλα σύνολα 

δεδοµένων που περιλαµβάνουν µεθόδους στη διασταύρωση της µηχανικής µάθησης, 

των στατιστικών στοιχείων και των συστηµάτων βάσης δεδοµένων. 

• ∆ιαδικασία Εξόρυξης, είναι µια οικογένεια τεχνικών στον τοµέα της διαχείρισης της 

διαδικασίας που υποστηρίζουν την ανάλυση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µε βάση 

τα αρχεία καταγραφής συµβάντων. Κατά την εξόρυξη διεργασιών, εξειδικευµένοι 

αλγόριθµοι εξόρυξης δεδοµένων εφαρµόζονται στα δεδοµένα του ηµερολογίου 

συµβάντων προκειµένου να εντοπιστούν οι τάσεις, τα πρότυπα και οι λεπτοµέρειες που 

περιέχονται στα αρχεία καταγραφής συµβάντων που καταγράφονται από ένα σύστηµα 

πληροφοριών.  

• Σύνθετη επεξεργασία συµβάντων, είναι µια µέθοδος ανίχνευσης και ανάλυσης 

(επεξεργασίας) ροών πληροφοριών (δεδοµένων) σχετικά µε τα πράγµατα που 

συµβαίνουν (γεγονότα) και την εξαγωγή συµπερασµάτων από αυτά. Η σύνθετη 

επεξεργασία συµβάντων (Complex event processing / CEP) είναι η επεξεργασία 

συµβάντων που συνδυάζει δεδοµένα από πολλαπλές πηγές για να συναγάγει γεγονότα ή 

µοτίβα που υποδεικνύουν πιο περίπλοκες περιστάσεις.  

• ∆ιαχείριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων, είναι ένα σύνολο διαδικασιών 

διαχείρισης απόδοσης και αναλύσεων που επιτρέπει τη διαχείριση της απόδοσης ενός 

οργανισµού για την επίτευξη ενός ή περισσότερων προεπιλεγµένων στόχων. 

• Συγκριτική αξιολόγηση, είναι η πρακτική της σύγκρισης των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών και των µετρήσεων απόδοσης µε τις καλύτερες πρακτικές και τις βέλτιστες 

πρακτικές άλλων εταιρειών. Οι διαστάσεις που συνήθως µετριούνται είναι η ποιότητα, ο 

χρόνος και το κόστος. 

• Εξόρυξη κειµένου, είναι η διαδικασία απόκτησης υψηλής ποιότητας πληροφοριών από 

το κείµενο. Οι υψηλής ποιότητας πληροφορίες προέρχονται συνήθως από την εκπόνηση 

προτύπων και τάσεων µέσω µέσων όπως η στατιστική µάθηση των προτύπων. Η 

εξόρυξη κειµένου συνήθως περιλαµβάνει τη διαδικασία διαµόρφωσης του κειµένου 

εισαγωγής, την παραγωγή µοτίβων µέσα στα δοµηµένα δεδοµένα και τέλος την 

αξιολόγηση και ερµηνεία της παραγωγής. Η «υψηλή ποιότητα» στην εξόρυξη κειµένου 

συνήθως αναφέρεται σε κάποιο συνδυασµό συνάφειας, καινοτοµίας και 

ενδιαφέροντος. Οι τυπικές εργασίες εξόρυξης κειµένου περιλαµβάνουν την 

κατηγοριοποίηση κειµένου, την οµαδοποίηση κειµένου, την εξαγωγή ιδεών / οντοτήτων, 
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την ανάλυση συναισθηµάτων, τη συνοπτική παρουσίαση εγγράφων και τη 

µοντελοποίηση σχέσεων οντοτήτων. 

• Προγνωστικές αναλύσεις, περιλαµβάνει µια ποικιλία στατιστικών τεχνικών από την 

εξόρυξη δεδοµένων, τη µέθοδο πρόβλεψης και τη µηχανική µάθηση, που αναλύει τα 

τρέχοντα και τα ιστορικά δεδοµένα για να κάνουν προβλέψεις για µελλοντικά ή άγνωστα 

συµβάντα. 

• Συντακτικές αναλύσεις, είναι η τρίτη και τελική φάση της επιχειρηµατικής ανάλυσης  η 

οποία περιλαµβάνει επίσης περιγραφικά και προγνωστικά στοιχεία ανάλυσης. 

Οι τεχνολογίες BI µπορούν να χειριστούν µεγάλα ποσά δοµηµένων και µερικές φορές 

αδόµητων δεδοµένων για να βοηθήσουν στον εντοπισµό, την ανάπτυξη και µε άλλο τρόπο τη 

δηµιουργία νέων στρατηγικών επιχειρηµατικών ευκαιριών. Σκοπός τους είναι να επιτρέπουν 

την εύκολη ερµηνεία αυτών των µεγάλων δεδοµένων. Ο προσδιορισµός νέων ευκαιριών και η 

εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής βασισµένης σε πληροφορίες µπορεί να 

προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά και 

µακροπρόθεσµη σταθερότητα (Σταλίδης & Καρδαράς, 2015).  

Οι επιχειρησιακές µυστικές υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις 

επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών αποφάσεων που 

κυµαίνονται από λειτουργικές σε στρατηγικές. Οι βασικές λειτουργικές αποφάσεις 

περιλαµβάνουν την τοποθέτηση ή την τιµολόγηση του προϊόντος. Οι στρατηγικές 

επιχειρηµατικές αποφάσεις περιλαµβάνουν προτεραιότητες, στόχους και κατευθύνσεις στο 

ευρύτερο επίπεδο. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΒΙ είναι πιο αποτελεσµατική όταν συνδυάζει 

δεδοµένα που προέρχονται από την αγορά στην οποία λειτουργεί µια εταιρεία (εξωτερικά 

δεδοµένα) µε δεδοµένα από εσωτερικές πηγές της επιχείρησης όπως τα οικονοµικά και τα 

λειτουργικά δεδοµένα (εσωτερικά δεδοµένα). Όταν συνδυάζονται, τα εξωτερικά και τα 

εσωτερικά δεδοµένα µπορούν να παράσχουν µια πλήρη εικόνα η οποία, στην 

πραγµατικότητα, δηµιουργεί µια «νοηµοσύνη» που δεν µπορεί να προέλθει από κάθε 

µοναδικό σύνολο δεδοµένων (Σταλίδης & Καρδαράς, 2015).  

Μεταξύ των µυριάδων χρήσεων, τα εργαλεία επιχειρησιακής νοηµοσύνης 

εξουσιοδοτούν τους οργανισµούς να αποκτήσουν εικόνα για νέες αγορές, να αξιολογήσουν 

τη ζήτηση και την καταλληλότητα προϊόντων και υπηρεσιών για διάφορα τµήµατα της 

αγοράς και να µετρήσουν τον αντίκτυπο των προσπαθειών µάρκετινγκ. 
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Συχνά οι εφαρµογές BI χρησιµοποιούν δεδοµένα που συλλέγονται από µια αποθήκη 

δεδοµένων (data warehouse / DW). Μια αποθήκη δεδοµένων περιέχει ένα αντίγραφο 

αναλυτικών δεδοµένων που διευκολύνουν την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. 

4.2 Χαρακτηριστικά Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Σύµφωνα µε τον George Colony (2016), ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Forrester 

Research (αµερικανική εταιρεία έρευνας αγοράς νέων τεχνολογιών), η επιχειρησιακή ευφυΐα 

είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών, διαδικασιών, αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών που 

µετατρέπουν τα ανεπεξέργαστα δεδοµένα σε χρήσιµες πληροφορίες που χρησιµοποιούνται 

για την αποτελεσµατικότερη στρατηγική, τακτική και επιχειρησιακή κατανόηση και λήψη 

αποφάσεων. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, η επιχειρηµατική ευφυΐα περιλαµβάνει τη 

διαχείριση των πληροφοριών (ενοποίηση των δεδοµένων, την ποιότητα των δεδοµένων, 

αποθήκευση δεδοµένων, διαχείριση master-δεδοµένων, κειµένου και περιεχοµένου 

Analytics). Ως εκ τούτου, ο Colony αναφέρεται στην προετοιµασία δεδοµένων και τη χρήση 

δεδοµένων ως δύο χωριστά αλλά στενά συνδεδεµένα τµήµατα της αρχιτεκτονικής στοίβας 

επιχειρηµατικών πληροφοριών (Liang & Liu, 2018). 

Μερικά στοιχεία επιχειρηµατικής ευφυΐας είναι (Liang & Liu, 2018): 

� Πολυδιάστατη συσσώρευση και κατανοµή 

� Αποσυναρµολόγηση, ετικέτες και τυποποίηση 

� Αναφορές σε πραγµατικό χρόνο µε αναλυτική ειδοποίηση 

� Μια µέθοδος διασύνδεσης µε µη δοµηµένες πηγές δεδοµένων 

� Οµαδοποίηση, κατάρτιση προϋπολογισµού και κυλιόµενες προβλέψεις 

� Στατιστική εξαγωγή και πιθανή προσοµοίωση 

� Βελτιστοποίηση βασικών δεικτών απόδοσης 

� Έλεγχος έκδοσης και διαχείριση διαδικασίας 

� Άνοιγµα διαχείρισης στοιχείων 

Ο George Colony διακρίνει αυτά από την αγορά επιχειρηµατικών πληροφοριών, η 

οποία είναι «µόνο τα κορυφαία στρώµατα της αρχιτεκτονικής στοίβας BI, όπως η αναφορά, 

τα αναλυτικά στοιχεία και τα dashboards (πίνακες ελέγχου συχνά παρέχουν γρήγορες 

απόψεις βασικών δεικτών απόδοσης (key performance indicators / KPIs) που σχετίζονται µε 

συγκεκριµένο στόχο ή επιχειρηµατική διαδικασία».  
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4.2.1 Σύγκριση µε την ανταγωνιστική νοηµοσύνη 

Αν και ο όρος επιχειρησιακή ευφυΐα είναι µερικές φορές συνώνυµο της 

ανταγωνιστικής νοηµοσύνης / Competitive intelligence (είναι η δράση καθορισµού, 

συλλογής, ανάλυσης και διανοµής πληροφοριών σχετικά µε προϊόντα, πελάτες, ανταγωνιστές 

και οποιαδήποτε πτυχή του περιβάλλοντος που απαιτείται για την υποστήριξη στελεχών και 

διαχειριστών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για έναν οργανισµό), επειδή και οι δύο 

υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, ωστόσο η ΒΙ χρησιµοποιεί τεχνολογίες, διαδικασίες και 

εφαρµογές για την ανάλυση κυρίως εσωτερικών, δοµηµένων δεδοµένων και επιχειρηµατικών 

διαδικασιών, ενώ η ανταγωνιστική νοηµοσύνη συγκεντρώνει, αναλύει και διαδίδει 

πληροφορίες, επικεντρώνεται σε ανταγωνιστές της εταιρείας. Εάν γίνει ευρεία κατανόηση, η 

επιχειρηµατική ευφυΐα µπορεί να περιλαµβάνει το υποσύνολο της ανταγωνιστικής 

νοηµοσύνης (Σταλίδης & Καρδαράς, 2015).  

4.2.2 Σύγκριση µε τις επιχειρηµατικές αναλύσεις 

Οι επιχειρηµατικές πληροφορίες και οι επιχειρηµατικές αναλύσεις (αναφέρονται στις 

δεξιότητες, τις τεχνολογίες, τις πρακτικές για συνεχή επαναληπτική διερεύνηση και 

διερεύνηση των επιχειρηµατικών επιδόσεων του παρελθόντος για να αποκτήσουν γνώση και 

να οδηγήσουν τον επιχειρηµατικό προγραµµατισµό) µερικές φορές χρησιµοποιούνται 

εναλλακτικά, αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί ορισµοί. Ο Thomas Davenport, καθηγητής 

τεχνολογίας πληροφορικής και διαχείρισης στο Babson College υποστηρίζει ότι η 

επιχειρησιακή ευφυΐα πρέπει να χωριστεί σε ερωτήµατα, αναφορές, σε απευθείας σύνδεση 

αναλυτική επεξεργασία (OLAP), ένα εργαλείο «ειδοποιήσεων» και επιχειρηµατικές 

αναλύσεις. Στον ορισµό αυτό, οι επιχειρηµατικές αναλύσεις είναι το υποσύνολο του BI που 

επικεντρώνεται στις στατιστικές, την πρόβλεψη και τη βελτιστοποίηση, αντί της 

λειτουργικότητας αναφοράς (Σταλίδης & Καρδαράς, 2015).  

4.3 Στοιχεία της Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Τα βασικά στοιχεία της Επιχειρηµατικής ευφυΐας αντικατοπτρίζουν ένα περίπλοκο 

σύστηµα το οποίο περνάει τα δεδοµένα για να µετατραπούν σε πληροφορίες. Ένα από τα 

πρώτα βήµατα για την εκκίνηση ενός προγράµµατος BI, είναι η κατανόηση όλων των 

συστατικών αυτού του τοπίου. Οι ιδιαιτερότητες αυτού του συστήµατος τείνουν να 

διαφέρουν ανάλογα µε τη βιοµηχανία και την οργάνωση, αλλά σε µακροοικονοµικό επίπεδο, 
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όλα τα τοπία BI έχουν την ίδια µορφή. Συνήθως αποτελείται από πέντε πυλώνες και πέντε 

µπλοκ θεµελίωσης (Σταλίδης & Καρδαράς, 2015): 

Οι πέντε πυλώνες: 

1. Πηγές δεδοµένων 

2. Ενσωµάτωση δεδοµένων 

3. ∆ιαχείριση δεδοµένων 

4. Αναφορές 

5. ∆ιάδοση πληροφοριών 

Τα πέντε σηµεία θεµελίωσης: 

1. Ασφάλεια πληροφοριών 

2. Ποιότητα δεδοµένων 

3. ∆ιαχείριση µεταδεδοµένων 

4. ∆ιακυβέρνηση δεδοµένων 

5. Άνθρωποι και πολιτισµός 

4.4 ∆εδοµένα επιχειρηµατικών λειτουργιών 

Οι επιχειρηµατικές λειτουργίες µπορούν να παράγουν ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

πληροφοριών, όπως µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σηµειώµατα, σηµειώσεις από 

κέντρα κλήσεων, ειδήσεις, οµάδες χρηστών, συζητήσεις, αναφορές, ιστοσελίδες, 

παρουσιάσεις, αρχεία εικόνας, αρχεία βίντεο και υλικό µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε τον Daniel 

Sewell (2018), πάνω από το 85% όλων των επιχειρηµατικών πληροφοριών υπάρχει σε αυτές 

τις µορφές. Μια εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο έγγραφο µόνο µία 

φορά. Λόγω του τρόπου µε τον οποίο παράγεται και αποθηκεύεται, οι πληροφορίες αυτές 

είναι είτε µη δοµηµένες (δηλαδή πληροφορίες που είτε δεν έχουν προκαθορισµένο µοντέλο 

δεδοµένων είτε δεν είναι οργανωµένες µε προκαθορισµένο τρόπο) είτε ηµιδοµηµένες 

(δηλαδή µια µορφή δοµηµένων δεδοµένων που δεν συµµορφώνονται µε την τυπική δοµή των 

µοντέλων δεδοµένων που σχετίζονται µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων ή άλλες µορφές πίνακα 

δεδοµένων, αλλά περιέχουν ετικέτες ή άλλους δείκτες για να διαχωρίσουν σηµασιολογικά 

στοιχεία και να επιβάλουν ιεραρχίες αρχεία και πεδία εντός των δεδοµένων) (Sewell, 2018). 

Η διαχείριση ηµιδοµηµένων δεδοµένων είναι ένα άλυτο πρόβληµα στον κλάδο της 

τεχνολογίας των πληροφοριών. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Gartner (2003), οι 

εργαζόµενοι περνούν το 30-40% του χρόνου τους αναζητώντας, βρίσκοντας και 
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αξιολογώντας µη δοµηµένα δεδοµένα. Το BI χρησιµοποιεί τόσο δοµηµένα όσο και µη 

δοµηµένα δεδοµένα. Το πρώτο είναι εύκολο να αναζητηθεί και το τελευταίο περιέχει µια 

µεγάλη ποσότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάλυση και τη λήψη 

αποφάσεων. Λόγω της δυσκολίας της σωστής αναζήτησης, εύρεσης και αξιολόγησης µη 

δοµηµένων ή ηµιδοµηµένων δεδοµένων, οι οργανώσεις δεν µπορούν να αντλήσουν από αυτές 

τις τεράστιες δεξαµενές πληροφοριών, οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν µια 

συγκεκριµένη απόφαση ή έργο. Αυτό µπορεί τελικά να οδηγήσει σε άσχηµη λήψη 

αποφάσεων(Sewell, 2018).  

Εποµένως, κατά το σχεδιασµό µιας επιχειρησιακής νοηµοσύνης / DW-λύσης, πρέπει 

να αντιµετωπιστούν τα συγκεκριµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε ηµιδοµηµένα και µη 

δοµηµένα δεδοµένα, καθώς και τα ειδικά για τα δοµηµένα δεδοµένα. 

4.4.1 Μη δοµηµένα δεδοµένα έναντι ηµιδοµηµένων δεδοµένων 

Τα µη δοµηµένα και ηµιδοµηµένα δεδοµένα έχουν διαφορετικές σηµασίες ανάλογα µε 

το περιβάλλον τους. Στο πλαίσιο συστηµάτων σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, τα µη 

δοµηµένα δεδοµένα δεν µπορούν να αποθηκευτούν σε προβλέψιµες διατεταγµένες 

στήλες και σειρές. Ένας τύπος µη δοµηµένων δεδοµένων τυπικά αποθηκεύεται σε 

ένα BLOB (δυαδικό µεγάλο αντικείµενο / Binary Large OBject), ένας τύπος δεδοµένων 

τύπου catch-all που είναι διαθέσιµος στα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδοµένων (είναι µια ψηφιακή βάση δεδοµένων βασισµένη στο σχεσιακό µοντέλο 

δεδοµένων). Τα µη δοµηµένα δεδοµένα µπορούν επίσης να αναφέρονται σε ακανόνιστα ή 

τυχαία επαναλαµβανόµενα µοτίβα στηλών που διαφέρουν από σειρά σε σειρά ή αρχεία 

φυσικής γλώσσας που δεν έχουν λεπτοµερή µεταδεδοµένα. 

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους τύπους δεδοµένων, όπως τα ηλεκτρονικά µηνύµατα, 

τα αρχεία κειµένου επεξεργασίας κειµένου, τα αρχεία PPT, τα αρχεία εικόνας και τα αρχεία 

βίντεο, συµµορφώνονται µε ένα πρότυπο που προσφέρει τη δυνατότητα µεταδεδοµένων. Τα 

µεταδεδοµένα µπορούν να περιλαµβάνουν πληροφορίες όπως ο δηµιουργός και ο χρόνος 

δηµιουργίας και αυτό µπορεί να αποθηκευτεί σε σχεσιακή βάση δεδοµένων. Εποµένως, 

µπορεί να είναι πιο ακριβές να αναφέρονται αυτά ως ηµιδοµηµένα έγγραφα ή στοιχεία, αλλά 

δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί συγκεκριµένη συναίνεση. 

Τα µη δοµηµένα δεδοµένα µπορούν επίσης να είναι απλά η γνώση που έχουν οι 

επιχειρηµατικοί χρήστες σχετικά µε τις µελλοντικές επιχειρηµατικές τάσεις. Οι 

επιχειρηµατικές προβλέψεις ευθυγραµµίζονται φυσικά µε το σύστηµα BI, επειδή οι 
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επιχειρησιακοί χρήστες σκέφτονται την επιχείρησή τους σε συγκεντρωτικούς όρους. Η 

καταγραφή των επιχειρηµατικών γνώσεων που µπορεί να υπάρχουν µόνο στο µυαλό των 

επιχειρηµατικών χρηστών παρέχει µερικά από τα πιο σηµαντικά σηµεία δεδοµένων για µια 

ολοκληρωµένη λύση BI (Sewell, 2018). 

4.4.2 Περιορισµοί ηµιδοµηµένων και αδόµητων δεδοµένων 

Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις για την ανάπτυξη BI µε ηµι-δοµηµένα δεδοµένα. 

Σύµφωνα µε τον Inmon & Nesavich, µερικά από αυτά είναι (Sewell, 2018): 

� Πρόσβαση σε µη δοµηµένα κείµενα δεδοµένων - τα µη δοµηµένα δεδοµένα 

αποθηκεύονται σε µια τεράστια ποικιλία µορφών. 

� Ορολογία  - Μεταξύ των ερευνητών και των αναλυτών, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί 

τυποποιηµένη ορολογία. 

� Όγκος δεδοµένων - Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µέχρι και το 85% όλων των 

δεδοµένων υπάρχουν ως ηµιδοµηµένα δεδοµένα.  

�  ∆υνατότητα αναζήτησης µη δοµηµένων κειµένων δεδοµένων - Μια απλή αναζήτηση σε 

ορισµένα δεδοµένα, για παράδειγµα «αυτοκίνητο», οδηγεί σε συνδέσµους όπου υπάρχει 

αναφορά σε αυτόν τον ακριβή όρο αναζήτησης. 

4.5 Μεταδεδοµένα 

Για την επίλυση προβληµάτων σχετικά µε την αναζήτηση και την αξιολόγηση των 

δεδοµένων, είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε κάτι σχετικά µε το περιεχόµενο. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε την προσθήκη πλαισίου µέσω της χρήσης µεταδεδοµένων.  

Τα µεταδεδοµένα είναι δεδοµένα (πληροφορίες) που παρέχουν πληροφορίες για άλλα 

δεδοµένα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη µεταδεδοµένων, µεταξύ αυτών των 

περιγραφικών µεταδεδοµένων, των διαρθρωτικών µεταδεδοµένων, των διοικητικών 

µεταδεδοµένων, των µεταδεδοµένων αναφοράς και των στατιστικών µεταδεδοµένων. 

Αναλυτικότερα (Sewell, 2018): 

� Τα περιγραφικά µεταδεδοµένα, περιγράφουν έναν πόρο για σκοπούς όπως η ανακάλυψη 

και η αναγνώριση. Μπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία όπως τίτλο, περίληψη, συγγραφέα 

και λέξεις-κλειδιά. 

� Τα διαρθρωτικά µεταδεδοµένα, είναι µεταδεδοµένα σχετικά µε τα δοχεία δεδοµένων 

και υποδεικνύουν τον τρόπο σύνθεσης σύνθετων αντικειµένων, για παράδειγµα, τον 
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τρόπο µε τον οποίο οι σελίδες παραγγέλνονται για να σχηµατίσουν κεφάλαια. Περιγράφει 

τους τύπους, τις εκδόσεις, τις σχέσεις και άλλα χαρακτηριστικά των ψηφιακών υλικών. 

� Τα µεταδεδοµένα διαχείρισης, παρέχουν πληροφορίες για τη διαχείριση ενός πόρου, 

όπως πότε και πώς δηµιουργήθηκε, τύπος αρχείου και άλλες τεχνικές πληροφορίες και 

ποιος µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν. 

� Τα µεταδεδοµένα αναφοράς, περιγράφουν το περιεχόµενο και την ποιότητα των 

στατιστικών δεδοµένων. 

� Τα στατιστικά µεταδεδοµένα, µπορούν επίσης να περιγράφουν διαδικασίες που 

συλλέγουν, επεξεργάζονται ή παράγουν στατιστικά δεδοµένα. Αυτά τα µεταδεδοµένα 

καλούνται επίσης δεδοµένα διεργασίας. 

Πολλά συστήµατα ήδη καταγράφουν µερικά µεταδεδοµένα (π.χ. όνοµα αρχείου, 

συγγραφέα, µέγεθος κ.λπ.), αλλά πιο χρήσιµα θα ήταν τα µεταδεδοµένα για το πραγµατικό 

περιεχόµενο - π.χ. περιλήψεις, θέµατα, άτοµα ή εταιρείες που αναφέρθηκαν. ∆ύο τεχνολογίες 

που έχουν σχεδιαστεί για τη δηµιουργία µεταδεδοµένων σχετικά µε το περιεχόµενο είναι 

αυτόµατη κατηγοριοποίηση και εξαγωγή πληροφοριών. 

4.6 Εφαρµογές Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Οι επιχειρηµατικές πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους 

επιχειρηµατικούς σκοπούς (Κύρκος, 2015):   

4.6.1 Μετρήσεις απόδοσης 

Μια µέτρηση απόδοσης µετρά τη συµπεριφορά, τις δραστηριότητες και την απόδοση 

ενός οργανισµού. Αξιολογεί πόσο καλά εργάζονται οι εργαζόµενοι και πώς οι επιχειρήσεις 

επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Παρέχει σκληρά δεδοµένα και εκπέµπει αποτελέσµατα που 

εκτιµούν σαφώς προσδιορισµένες ποσότητες σε ένα εύρος που διευκολύνει τη βελτίωση και 

την αναβάθµιση. Στην ιδανική περίπτωση, οι καλές µετρήσεις απόδοσης αποτελούν τη βάση 

για την καλύτερη επίτευξη των συνολικών στόχων µιας µικρής επιχείρησης.  

Πρέπει να υποστηρίζει µια σειρά από ανάγκες των ενδιαφεροµένων από τους πελάτες, 

τους µετόχους και τους εργαζοµένους. Παρόλο που παραδοσιακά οι µετρήσεις βασίζονται 

στη χρηµατοδότηση και εστιάζουν εσωτερικά στην απόδοση του οργανισµού, οι µετρήσεις 

µπορούν επίσης να επικεντρωθούν στην απόδοση σε σχέση µε τις απαιτήσεις και 

την αξία των πελατών.  
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Στη διαχείριση έργων, οι µετρήσεις απόδοσης χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 

της συνολικής ευηµερίας ενός έργου και επικεντρώνονται στην εκτίµησή του βάσει επτά 

κριτηρίων, σύµφωνα µε το παρακάτω Σχήµα 3.1: 

 

Σχήµα 4.1: Κριτήρια εκτίµησης Μέτρησης απόδοσης στην διαχείριση έργων. 

Πηγή: (Κύρκος, 2015). 

Στα κέντρα κλήσεων, οι µετρήσεις απόδοσης συµβάλλουν στην καταγραφή της 

εσωτερικής απόδοσης και µπορούν να περιλαµβάνουν µετρήσεις παραγωγικότητας και 

την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο σύµβουλος εξυπηρέτησης πελατών. Αυτές οι 

µετρήσεις µπορούν να περιλαµβάνουν: Απαντήσεις κλήσεων, Εγκατάλειψη κλήσεων, Μέση 

διάρκεια χειρισµού και Μέση αναµονή.  

Η ανάπτυξη µετρήσεων απόδοσης συνήθως ακολουθεί µια διαδικασία: 

� Καθορισµός κρίσιµων διαδικασιών / απαιτήσεων πελατών 

� Προσδιορισµός συγκεκριµένων ποσοτικοποιήσιµων αποτελεσµάτων εργασίας 

� Καθορισµός στόχων βάσει των οποίων µπορούν να βαθµολογηθούν τα αποτελέσµατα. 

Μια κριτική των µετρήσεων απόδοσης είναι ότι όταν η αξία των πληροφοριών 

υπολογίζεται χρησιµοποιώντας µαθηµατικές µεθόδους, δείχνει ότι ακόµη και οι 

επαγγελµατίες των µετρήσεων απόδοσης επιλέγουν µέτρα που έχουν µικρή αξία. Αυτό 

αναφέρεται ως «αντιστροφή µέτρησης». Για παράδειγµα, οι µετρήσεις δείχνουν ότι οι 

οργανώσεις βρίσκουν άµεσα µετρήσιµες - ακόµη και αν αυτές είναι χαµηλές - και τείνουν να 

αγνοούν τις µετρήσεις υψηλής αξίας απλώς και µόνο επειδή φαίνεται πιο δύσκολο να 

µετρηθούν (ανεξάρτητα αν είναι ή όχι). 

Για να διορθωθεί η αντιστροφή µέτρησης, άλλες µέθοδοι, όπως η εφαρµοσµένη 

οικονοµική πληροφόρηση, εισάγουν το βήµα της «αξίας της ανάλυσης πληροφοριών» στη 

διαδικασία έτσι ώστε οι µετρήσεις να επικεντρώνονται σε µέτρα υψηλής αξίας. Οι 

Ασφάλεια Χρόνος Κόστος Πόροι

Πεδίο 
εφαρµογής

Ποιότητα Ενέργειες
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οργανισµοί στους οποίους έχει εφαρµοστεί αυτό, βρίσκουν ότι ορίζουν εντελώς διαφορετικές 

µετρήσεις από ότι θα είχαν διαφορετικά και συχνά λιγότερες µετρήσεις. Για τα έργα, η 

προσπάθεια συλλογής µιας µέτρησης πρέπει να σταθµιστεί έναντι της αξίας της, καθώς τα 

έργα είναι προσωρινές προσπάθειες που εκτελούνται µε πεπερασµένους πόρους. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους οι οργανισµοί µπορούν να αντιδρούν στα 

αποτελέσµατα. Αυτό µπορεί να είναι η ενεργοποίηση συγκεκριµένης δραστηριότητας σχετικά 

µε τις επιδόσεις (δηλαδή ενός σχεδίου βελτίωσης) ή η χρήση των δεδοµένων µόνο για 

στατιστικές πληροφορίες. Συχνά συνδέονται στενά µε τις εξόδους, οι µετρήσεις απόδοσης 

πρέπει συνήθως να ενθαρρύνουν τη βελτίωση, την αποτελεσµατικότητα και τα κατάλληλα 

επίπεδα ελέγχου (Κύρκος, 2015). 

Οι µετρήσεις απόδοσης συχνά συνδέονται µε την εταιρική στρατηγική και συχνά 

προκύπτουν προκειµένου να µετρηθεί η απόδοση σε σχέση µε έναν κρίσιµο παράγοντα 

επιτυχίας. 

4.6.2 Συγκριτική αξιολόγηση 

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι η πρακτική της σύγκρισης των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών και των µετρήσεων απόδοσης µε τις καλύτερες πρακτικές και τις βέλτιστες 

πρακτικές άλλων εταιρειών. Οι διαστάσεις που συνήθως µετριούνται είναι η ποιότητα, ο 

χρόνος και το κόστος. 

Η συγκριτική αξιολόγηση χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της απόδοσης 

χρησιµοποιώντας έναν συγκεκριµένο δείκτη (κόστος ανά µονάδα µέτρησης, παραγωγικότητα 

ανά µονάδα µέτρησης, χρόνος κύκλου ανά µονάδα µέτρησης ή ελαττώµατα ανά µονάδα 

µέτρησης) µε αποτέλεσµα µια µέτρηση απόδοσης που στη συνέχεια συγκρίνεται µε άλλες.   

Αναφέρεται επίσης ως «συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών» ή 

«συγκριτική αξιολόγηση των διαδικασιών», η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται στη 

διαχείριση, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα στρατηγική διαχείριση VEMR, στην οποία οι 

οργανισµοί αξιολογούν διάφορες πτυχές των διαδικασιών τους σε σχέση µε τις διαδικασίες 

των εταιρειών βέλτιστης πρακτικής. Αυτό επιτρέπει στους οργανισµούς να αναπτύσσουν 

σχέδια σχετικά µε τον τρόπο βελτίωσης ή προσαρµογής συγκεκριµένων βέλτιστων 

πρακτικών, συνήθως µε στόχο την αύξηση ορισµένων επιδόσεων. Η συγκριτική αξιολόγηση 

µπορεί να είναι ένα έκτακτο γεγονός, αλλά αντιµετωπίζεται συχνά ως µια συνεχής διαδικασία 

στην οποία οι οργανισµοί προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τις πρακτικές τους (Κύρκος, 

2015). 
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Στη διαχείριση έργων η συγκριτική αξιολόγηση µπορεί επίσης να υποστηρίξει την 

επιλογή, το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων.  

Στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών, η διοίκηση 

εντοπίζει τις καλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο τους ή σε µια άλλη βιοµηχανία όπου 

υπάρχουν παρόµοιες διαδικασίες και συγκρίνει τα αποτελέσµατα και τις διαδικασίες αυτών 

που µελετήθηκαν (οι «στόχοι») µε τα δικά τους αποτελέσµατα και διαδικασίες. Με αυτόν τον 

τρόπο µαθαίνουν πόσο καλά εκτελούν οι στόχοι και, το σηµαντικότερο, τις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες που εξηγούν γιατί οι επιχειρήσεις αυτές είναι επιτυχείς. Σύµφωνα µε το Εθνικό 

Συµβούλιο για την Εκτίµηση της Εκπαίδευσης, οι εκτιµήσεις αναφοράς είναι σύντοµες 

αξιολογήσεις που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε διάφορες χρονικές στιγµές καθ’ όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών σε 

κάποια περιοχή του σχολικού προγράµµατος σπουδών. Αυτές είναι επίσης γνωστές ως 

ενδιάµεσες αξιολογήσεις. 

Η συγκριτική αξιολόγηση χρησιµοποιείται περισσότερο για τη µέτρηση των 

επιδόσεων χρησιµοποιώντας έναν συγκεκριµένο δείκτη (κόστος ανά µονάδα µέτρησης, 

παραγωγικότητα ανά µονάδα µέτρησης, χρόνος κύκλου ανά µονάδα µέτρησης ή ελαττώµατα 

ανά µονάδα µέτρησης) µε αποτέλεσµα µια µέτρηση απόδοσης που στη συνέχεια συγκρίνεται 

µε τους υπόλοιπους (Κύρκος, 2015). 

4.6.3 ∆ιαχείριση γνώσης 

Η «διαχείριση γνώσης», είναι η διαδικασία δηµιουργίας, διανοµής, χρήσης και 

διαχείρισης των γνώσεων και πληροφοριών ενός οργανισµού. Αναφέρεται σε µια 

πολυεπιστηµονική προσέγγιση για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων µε την καλύτερη 

αξιοποίηση της γνώσης.  

Καθορισµένη πειθαρχία από το 1991, η «διαχείριση γνώσης» περιλαµβάνει µαθήµατα 

που διδάσκονται στους τοµείς της διοίκησης επιχειρήσεων, των συστηµάτων πληροφορικής, 

της διαχείρισης, της βιβλιοθήκης και των επιστηµών της πληροφορίας. Άλλοι τοµείς µπορούν 

να συµβάλουν στην έρευνα του «διαχείριση γνώσης», συµπεριλαµβανοµένων των 

πληροφοριών και των µέσων ενηµέρωσης, της πληροφορικής, της δηµόσιας υγείας και 

της δηµόσιας τάξης. Αρκετά πανεπιστήµια προσφέρουν πτυχία αφιερωµένα στον τοµέα της 

διαχείρισης γνώσης. 

Πολλές µεγάλες εταιρείες, δηµόσιοι οργανισµοί και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 

διαθέτουν πόρους αφιερωµένους στις εσωτερικές προσπάθειες «διαχείριση γνώσης», συχνά 
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ως µέρος της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής, των  τµηµάτων διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων. Αρκετές εταιρείες συµβούλων παρέχουν συµβουλές σχετικά µε τη «διαχείριση 

γνώσης» σε αυτούς τους οργανισµούς.  

Οι προσπάθειες διαχείρισης της γνώσης επικεντρώνονται συνήθως σε οργανωτικούς 

στόχους όπως η βελτίωση των επιδόσεων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η καινοτοµία, η 

ανταλλαγή διδαγµάτων, η ολοκλήρωση και η συνεχής βελτίωση του οργανισµού. Αυτές οι 

προσπάθειες αλληλεπικαλύπτονται µε την οργανωτική µάθηση και µπορούν να διακριθούν 

από αυτό µε µεγαλύτερη έµφαση στη διαχείριση της γνώσης ως στρατηγικό πλεονέκτηµα και 

στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων. Η «διαχείριση γνώσης» είναι ένας παράγοντας 

που διευκολύνει την οργανωτική µάθηση (Κύρκος, 2015). 
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5 Κεφάλαιο: «Επιχειρηµατική ευφυΐα σε πραγµατικό χρόνο» 

5.1 Γενικά στοιχεία 

Η Επιχειρηµατική Ευφυΐα (Operational intelligence / OI) είναι µια κατηγορία 

δυναµικών, επιχειρησιακών αναλυτικών στοιχείων σε πραγµατικό χρόνο, που προσφέρει 

ορατότητα και διορατικότητα στα δεδοµένα, τις εκδηλώσεις ροής και τις επιχειρηµατικές 

λειτουργίες. Οι λύσεις της OI εκτελούν ερωτήµατα κατά των ροών δεδοµένων και των 

συµβάντων για την παροχή αναλυτικών αποτελεσµάτων ως λειτουργικές οδηγίες. Το OI 

παρέχει στους οργανισµούς τη δυνατότητα να λαµβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν άµεσα 

µε αυτές τις αναλυτικές γνώσεις, µε χειροκίνητες ή αυτοµατοποιηµένες ενέργειες 

(Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

5.2 Σκοπός Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 

Σκοπός της Επιχειρηµατικής Ευφυΐας είναι να παρακολουθεί τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, να εντοπίζει και να ανιχνεύει καταστάσεις που σχετίζονται µε 

αναποτελεσµατικότητα, ευκαιρίες και απειλές και να παρέχει επιχειρησιακές λύσεις. Μερικοί 

ορισµοί ορίζουν την επιχειρησιακή νοηµοσύνη ως µια προσέγγιση µε βάση την εκδήλωση για 

την παροχή πληροφοριών που εξουσιοδοτούν τους ανθρώπους να λαµβάνουν καλύτερες 

αποφάσεις, µε βάση πλήρεις και πραγµατικές πληροφορίες (García deSoto & Adey, 2016). 

Επιπλέον, αυτές οι µετρήσεις χρησιµεύουν ως σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω 

ανάλυση (ανάλυση των λεπτοµερειών, διεξαγωγή ανάλυσης βασικών αιτίων - σύνδεση των 

ανωµαλιών µε συγκεκριµένες συναλλαγές και επιχειρηµατική δραστηριότητα). 

Τα εξελιγµένα συστήµατα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας παρέχουν επίσης τη δυνατότητα 

σύνδεσης των µεταδεδοµένων µε µετρήσεις, βήµατα επεξεργασίας, κανάλια κ.λπ. Με αυτό, 

γίνεται εύκολη η λήψη σχετικών πληροφοριών, για παράδειγµα (Król, 2016): «ανακτήσετε τα 

στοιχεία επικοινωνίας του ατόµου που διαχειρίζεται την εφαρµογή το οποίο εκτέλεσε το βήµα 

µε την επιχειρηµατική συναλλαγή που χρειάστηκε 60% περισσότερο χρόνο από τον κανόνα» ή 

«δείτε την τάση αποδοχής / απόρριψης για τον πελάτη στον οποίο δεν έγινε δεκτή η έγκριση σε 

αυτή τη συναλλαγή» ή «ξεκινήστε την εφαρµογή µε την οποία το βήµα της διαδικασίας 

αλληλεπίδρασε». 
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5.3 ∆ιάφορα στοιχεία Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 

Οι διαφορετικές λειτουργικές λύσεις πληροφοριών µπορούν να χρησιµοποιούν πολλές 

διαφορετικές τεχνολογίες και να υλοποιούνται µε διαφορετικούς τρόπους. Παρακάτω 

παρατίθενται τα κοινά χαρακτηριστικά µιας επιχειρησιακής λύσης πληροφοριών (Król, 

2016): 

• Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο 

• Ανίχνευση καταστάσεων πραγµατικού χρόνου 

• Πίνακες ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο για διαφορετικούς ρόλους χρηστών 

• Συσχέτιση των γεγονότων 

• Ειδικοί πίνακες ελέγχου για τη βιοµηχανία 

• Πολυδιάστατη ανάλυση 

• Ανάλυση των βαθύτερων αιτίων 

• Χρονική σειρά και ανάλυση τάσεων 

• Μεγάλα δεδοµένα Analytics: Η επιχειρησιακή ευφυΐα είναι κατάλληλη για την 

αντιµετώπιση των εγγενών προκλήσεων του Big Data. Επίσης, η επιχειρησιακή 

νοηµοσύνη παρακολουθεί συνεχώς και αναλύει την ποικιλία των µεγάλων πηγών 

δεδοµένων µεγάλης ταχύτητας και µεγάλου όγκου. Συχνά εκτελούνται στη µνήµη οι 

πλατφόρµες και οι λύσεις της Επιχειρησιακής Ευφυΐας παρουσιάζουν τους αυξητικούς 

υπολογισµούς και τις αλλαγές, σε πραγµατικό χρόνο, στον τελικό χρήστη. 

5.4 Τεχνολογικά στοιχεία Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 

Οι λύσεις επιχειρησιακής νοηµοσύνης µοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά και 

εποµένως πολλοί µοιράζονται επίσης τα στοιχεία της τεχνολογίας. Πρόκειται για µια λίστα µε 

ορισµένα από τα συστατικά στοιχεία της τεχνολογίας που βρίσκονται συνήθως στη διάθεσή 

τους και τα χαρακτηριστικά τους (Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & 

Bogdanović, 2018): 

• Παρακολούθηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Business activity monitoring / 

BAM): είναι λογισµικό που βοηθά στην παρακολούθηση επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, βασικών δεικτών απόδοσης, επιχειρησιακών / λειτουργικών εξαιρέσεων 

και επιχειρηµατικών κινδύνων, καθώς οι δραστηριότητες αυτές εφαρµόζονται 

σε συστήµατα υπολογιστών. 

• Σύνθετη επεξεργασία συµβάντων (CEP) (αναλύθηκε στην ενότητα 3.1). 
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• ∆ιαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business process management / BPM): είναι 

µια πειθαρχία στη διαχείριση επιχειρήσεων, στην οποία οι άνθρωποι χρησιµοποιούν 

διάφορες µεθόδους για να ανακαλύψουν, να µοντελοποιήσουν, να αναλύσουν, να 

µετρήσουν, να βελτιώσουν και να αυτοµατοποιήσουν τις επιχειρηµατικές διαδικασίες. 

•  Το πλαίσιο µεταδεδοµένων: θα µοντελοποιεί και θα συνδέει τα γεγονότα µε τους 

πόρους. 

• Βάση δεδοµένων (data warehouse): είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται για 

την αναφορά και την ανάλυση δεδοµένων και θεωρείται βασικό στοιχείο 

της επιχειρηµατικής ευφυΐας  

• Ανάλυση των βαθύτερων αιτίων (Root cause analysis / RCA): είναι µια 

µέθοδος επίλυσης προβληµάτων που χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των βασικών 

αιτιών βλαβών ή προβληµάτων. Ένας παράγοντας θεωρείται πρωταρχική αιτία αν η 

αποµάκρυνσή του από την αλληλουχία σφάλµατος-προβλήµατος εµποδίζει την 

επαναλαµβανόµενη τελική ανεπιθύµητη έκβαση.  

Η επιχειρησιακή υπηρεσία πληροφοριών είναι ένα σχετικά νέο τµήµα της αγοράς (σε 

σύγκριση µε τα πιο παλιά τµήµατα διαχείρισης επιχειρηµατικών πληροφοριών 

και επιχειρηµατικών διαδικασιών). Εκτός από τις εταιρείες που παράγουν αποκλειστικά 

προϊόντα σε αυτόν τον τοµέα, υπάρχουν πολλές εταιρείες σε παρακείµενες περιοχές που 

παρέχουν λύσεις µε ορισµένα συστατικά στοιχεία της BI (Radenković, Lukić, Despotović-

Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

Η επιχειρησιακή νοηµοσύνη ενσωµατώνει πληροφορίες, υποστηρίζοντας έγκαιρα τη 

λήψη ευφυέστερων αποφάσεων ώστε να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος. Με τη συσχέτιση 

ποικίλων γεγονότων και δεδοµένων τόσο από ροές όσο και από ιστορικά δεδοµένα, η 

επιχειρησιακή ευφυΐα βοηθά τους οργανισµούς να αποκτήσουν σε πραγµατικό χρόνο 

προβολή των πληροφοριών, µέσω των dashboards, την πραγµατική εικόνα των 

επιχειρηµατικών επιδόσεων µε βάση τις επιχειρηµατικές πολιτικές και διαδικασίες. Ακόµα η 

επιχειρησιακή νοηµοσύνη εφαρµόζει τα οφέλη της ανάλυσης σε πραγµατικό χρόνο, των 

προειδοποιήσεων και των ενεργειών σε ένα ευρύ φάσµα περιπτώσεων χρήσης πέρα από την 

επιχείρηση. 

Ένα συγκεκριµένο τµήµα της τεχνολογίας είναι η Αυτόµατη αναγνώριση και 

καταγραφή δεδοµένων  (Automatic identification and data capture / AIDC) που 

αντιπροσωπεύεται από γραµµωτούς κώδικες (barcode), η RFID (Radio-frequency 

identification  / η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων που χρησιµοποιεί ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
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για την αυτόµατη αναγνώριση και παρακολούθηση των ετικετών που συνδέονται µε 

αντικείµενα) και η αναγνώριση φωνής (το διεπιστηµονικό υποπεδίο της υπολογιστικής 

γλωσσολογίας που αναπτύσσει µεθοδολογίες και τεχνολογίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση και τη µετάφραση της οµιλούµενης γλώσσας σε κείµενο από τους 

υπολογιστές). Μια άλλη συγκεκριµένη τεχνολογία είναι η πλατφόρµα OKAPI. Πρόκειται για 

µια πλατφόρµα λογισµικού επιχειρησιακής αριστείας που χρησιµοποιεί την τεχνητή 

νοηµοσύνη και τη µηχανική µάθηση για να παρέχει στις επιχειρήσεις KPIs SMART. Στη 

συνέχεια, η πλατφόρµα χρησιµοποιεί την οπτικοποίηση δεδοµένων για να παρακολουθεί την 

πρόοδο του χτύπου των KPIs(García deSoto & Adey, 2016). 

5.5 Επιχειρηµατική νοηµοσύνη σε πραγµατικό χρόνο 

Η Επιχειρηµατική νοηµοσύνη σε πραγµατικό χρόνο (Real-time business intelligence / 

RTBI) είναι µια έννοια που περιγράφει τη διαδικασία παροχής επιχειρηµατικών 

πληροφοριών ή πληροφορίες σχετικά µε επιχειρηµατικές λειτουργίες όπως αυτές 

συµβαίνουν. Ο πραγµατικός χρόνος σηµαίνει σχεδόν µηδενική καθυστέρηση και πρόσβαση 

σε πληροφορίες όποτε απαιτείται (Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & 

Bogdanović, 2018).  

Η ταχύτητα των σηµερινών συστηµάτων επεξεργασίας επέτρεψε την 

τυπική αποθήκευση δεδοµένων να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο. Το αποτέλεσµα είναι 

επιχειρηµατική ευφυΐα σε πραγµατικό χρόνο. Οι επιχειρηµατικές συναλλαγές όπως 

συµβαίνουν τροφοδοτούνται σε ένα σύστηµα BI σε πραγµατικό χρόνο το οποίο διατηρεί την 

τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης. Το σύστηµα RTBI υποστηρίζει όχι µόνο τις κλασικές 

στρατηγικές λειτουργίες της αποθήκευσης δεδοµένων για την παραγωγή πληροφοριών και 

γνώσεων από παλαιότερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, αλλά παρέχει και τακτική 

υποστήριξη σε πραγµατικό χρόνο για την προώθηση ενεργειών επιχειρήσεων που αντιδρούν 

άµεσα στα γεγονότα όπως αυτά συµβαίνουν. Ως εκ τούτου, αντικαθιστά τόσο την κλασική 

αποθήκη δεδοµένων όσο και τις λειτουργίες ολοκλήρωσης εφαρµογών για 

επιχειρήσεις (Enterprise application integration / EAI). Τέτοιες επεξεργασίες που βασίζονται 

σε συµβάντα αποτελούν βασική αρχή επιχειρηµατικής ευφυΐας σε πραγµατικό χρόνο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, «σε πραγµατικό χρόνο» σηµαίνει µια περιοχή από χιλιοστά του 

δευτερολέπτου έως µερικά δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα) µετά την πραγµατοποίηση του 

επιχειρηµατικού γεγονότος. Ενώ το παραδοσιακό BI παρουσιάζει ιστορικά δεδοµένα για 

χειρωνακτική ανάλυση, το RTBI συγκρίνει τα τρέχοντα επιχειρηµατικά γεγονότα µε ιστορικά 
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µοντέλα για την αυτόµατη ανίχνευση προβληµάτων ή ευκαιριών. Αυτή η αυτοµατοποιηµένη 

δυνατότητα ανάλυσης επιτρέπει την έναρξη διορθωτικών ενεργειών και / ή την προσαρµογή 

των επιχειρηµατικών κανόνων για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

Το RTBI είναι µια προσέγγιση στην οποία αναλύονται τα δεδοµένα που είναι 

διαθέσιµα σε λεπτά, είτε απευθείας από επιχειρησιακές πηγές είτε µε την παροχή 

επιχειρηµατικών συναλλαγών σε µια αποθήκη δεδοµένων πραγµατικού χρόνου και στο 

σύστηµα Business Intelligence (Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & 

Bogdanović, 2018). 

5.6 Λήψη αποφάσεων Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Με τις υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών στην ανταγωνιστική αγορά, οι 

αποφάσεις που βασίζονται στα πιο διαθέσιµα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο βελτιώνουν τις 

σχέσεις µε τους πελάτες, αυξάνουν τα έσοδα, αυξάνουν την αποδοτικότητα για την αναφορά 

των επιχειρήσεων και µεγιστοποιούν την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Συστήµατα 

πληροφοριών επιχειρησιακών πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο παρέχουν κυρίως τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την τακτική εκµετάλλευση των γεγονότων όπως συµβαίνουν. 

Σε επίπεδο ανάλυσης, τα συστήµατα BI παρέχουν ενοποιηµένες πληροφορίες που οι 

χρήστες µπορούν να επεξεργαστούν λεπτοµερώς και να φιλτράρουν, παρέχει επίσης 

αναλύσεις προβλέψεων και αναλύσεις τάσεων για την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

στοιχείων (βασισµένων στα πρωτογενή δεδοµένα) (Σταλίδης & Καρδαράς, 2015). 

5.7 Καθυστέρηση Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Όλα τα συστήµατα επιχειρησιακής νοηµοσύνης σε πραγµατικό χρόνο έχουν κάποια 

καθυστέρηση αλλά ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος από το επιχειρηµατικό 

γεγονός που συµβαίνει σε µια διορθωτική ενέργεια ή µια ειδοποίηση που ξεκινάει. Ο 

αναλυτής Richard Hackathorn περιγράφει τρεις τύπους λανθάνοντος χρόνου (Σταλίδης & 

Καρδαράς, 2015). 

• Λανθάνουσα κατάσταση δεδοµένων. Πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται για τη 

συλλογή και αποθήκευση των δεδοµένων. 

• Λανθάνουσα ανάλυση. Πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται για την ανάλυση των 

δεδοµένων και η µετατροπή τους σε πληροφορίες που µπορούν να ενεργοποιηθούν 
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• Λανθάνουσα ενέργεια. Πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται για να αντιδράσει στις 

πληροφορίες και να αναληφθεί δράση. 

Οι τεχνολογίες επιχειρηµατικής ευφυΐας σε πραγµατικό χρόνο έχουν σχεδιαστεί για να 

µειώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα τρία λανθάνοντα χρονικά περιθώρια, ενώ η 

παραδοσιακή επιχειρησιακή ευφυΐα επιδιώκει να µειώσει την λανθάνουσα κατάσταση των 

δεδοµένων και δεν αντιµετωπίζει την λανθάνουσα ανάλυση ή την καθυστέρηση της δράσης, 

καθώς και οι δύο διέπονται από χειρωνακτικές διαδικασίες. 

Ορισµένοι σχολιαστές έχουν εισαγάγει την έννοια της σωστής επιχειρησιακής 

νοηµοσύνης, η οποία προτείνει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να παραδίδονται λίγο πριν 

απαιτηθεί και όχι απαραίτητα σε πραγµατικό χρόνο. 

5.8 Αρχιτεκτονικές Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

5.8.1 Βάση συµβάντων 

Σε πραγµατικό χρόνο τα συστήµατα Business Intelligence χρησιµοποιούνται 

σε(Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018): 

1. Σύνθετη επεξεργασία συµβάντων (Complex event processing / CEP): (αναλύθηκε στην 

ενότητα 3.1). 

2. Επεξεργασία ροής συµβάντων (Event stream processing, or ESP): είναι ένα σύνολο 

τεχνολογιών που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν στην κατασκευή πληροφοριακών 

συστηµάτων που βασίζονται σε γεγονότα. Οι τεχνολογίες ESP περιλαµβάνουν 

οπτικοποίηση συµβάντων, βάσεις δεδοµένων συµβάντων, µεσαίο λογισµικό που 

βασίζεται σε γεγονότα και γλώσσες επεξεργασίας συµβάντων ή περίπλοκη επεξεργασία 

συµβάντων (CEP). Στην πράξη, οι όροι ESP και CEP χρησιµοποιούνται συχνά 

εναλλακτικά. Το ESP ασχολείται µε την επεξεργασία ροών δεδοµένων συµβάντων µε 

στόχο τον εντοπισµό του σηµαντικού προτύπου µέσα σε αυτά τα ρεύµατα, 

χρησιµοποιώντας τεχνικές όπως ανίχνευση σχέσεων µεταξύ πολλαπλών γεγονότων, 

συσχέτιση συµβάντων, ιεραρχίες γεγονότων και άλλες πτυχές όπως αιτιότητα, συµµετοχή 

και χρονική στιγµή. 

3. Mashup (υβριδική web εφαρµογή): είναι µια ιστοσελίδα ή web εφαρµογή που 

χρησιµοποιεί περιεχόµενο από περισσότερες από µία πηγές για τη δηµιουργία ενός 

ενιαίου νέα υπηρεσία που εµφανίζονται σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον. Για 

παράδειγµα, ένας χρήστης θα µπορούσε να συνδυάσει τις διευθύνσεις και τις 
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φωτογραφίες των υποκαταστηµάτων της βιβλιοθήκης µε έναν χάρτη της Google για να 

δηµιουργήσει ένα mashup χάρτη. Ο όρος συνεπάγεται εύκολη και γρήγορη ενσωµάτωση, 

συχνά χρησιµοποιώντας ανοικτές διεπαφές προγραµµατισµού εφαρµογών ( open API) και 

πηγές δεδοµένων για την παραγωγή εµπλουτισµένων αποτελεσµάτων που δεν ήταν 

απαραίτητα ο αρχικός λόγος για την παραγωγή των δεδοµένων ακατέργαστης πηγής.  

Οι παραπάνω τεχνικές, για να µπορέσουν να αναλύσουν γεγονότα / στοιχεία / 

δεδοµένα, χωρίς να τα µετατρέψουν πρώτα τα αποθηκεύουν σε µια βάση δεδοµένων. Αυτές 

οι τεχνικές βάσεων δεδοµένων στη µνήµη έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να 

παρακολουθούνται υψηλά ποσοστά συµβάντων και δεδοµένου ότι τα δεδοµένα δεν 

χρειάζεται να γραφούν σε βάσεις δεδοµένων, η λανθάνουσα κατάσταση των δεδοµένων 

µπορεί να µειωθεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

5.8.2 Αποθήκη δεδοµένων 

Μια εναλλακτική προσέγγιση στις αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε συµβάντα είναι 

η αύξηση του κύκλου ανανέωσης µιας υπάρχουσας αποθήκης δεδοµένων για την ταχύτερη 

ενηµέρωση των δεδοµένων. Αυτά τα συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων σε πραγµατικό 

χρόνο µπορούν να επιτύχουν σχεδόν ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο των δεδοµένων, όπου 

η λανθάνουσα κατάσταση των δεδοµένων κυµαίνεται συνήθως από λεπτά έως ώρες. Η 

ανάλυση των δεδοµένων εξακολουθεί να είναι συνήθως χειροκίνητη, οπότε η συνολική 

λανθάνουσα κατάσταση διαφέρει σηµαντικά από τις αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που 

καθοδηγούνται από γεγονότα (Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 

2018). 

5.8.3 Τεχνολογία χωρίς διακοµιστές 

Η τελευταία εναλλακτική καινοτοµία σε αρχιτεκτονικές αποθήκης δεδοµένων 

«πραγµατικού χρόνου» είναι η τεχνολογία MSSO (Multiple Source Simple Output / απλή 

έξοδος πολλαπλών πηγών) η οποία καταργεί την ανάγκη για αποθήκη δεδοµένων και 

ενδιάµεσους διακοµιστές καθότι είναι σε θέση να έχει πρόσβαση ζωντανά δεδοµένα 

απευθείας από την πηγή (ακόµη και από πολλαπλές, διαφορετικές πηγές). Επειδή τα ζωντανά 

δεδοµένα προσπελάζονται απευθείας µε µέσα χωρίς διακοµιστή, παρέχει τη δυνατότητα για 

δεδοµένα µε πραγµατική ώρα µηδενικής καθυστέρησης µε την πιο πιστή έννοια (Cook, 

2014). 
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5.8.4 Ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία 

Αυτό µερικές φορές θεωρείται ως ένα υποσύνολο επιχειρησιακής νοηµοσύνης και 

αναγνωρίζεται επίσης µε την παρακολούθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρων διεργασιών (συναλλαγών, βηµάτων), µετρήσεων 

(λανθάνουσα κατάσταση, αναλύσεων ολοκλήρωσης / αποτυχίας κλπ). Σε σύγκριση µε τα 

αποθηκευµένα ιστορικά δεδοµένα και την τάση σε πραγµατικό χρόνο. Οι προηγµένες 

εφαρµογές επιτρέπουν την ανίχνευση κατώτατης τιµής, την προειδοποίηση και την παροχή 

ανατροφοδότησης στα ίδια τα συστήµατα εκτέλεσης της διαδικασίας, οπότε «κλείνει το 

βρόχο» (Cook, 2014). 

5.9 Τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ανάλυση σε πραγµατικό χρόνο 

Οι τεχνολογίες που µπορούν να υποστηριχθούν για την παροχή επιχειρηµατικής 

ευφυΐας σε πραγµατικό χρόνο είναι η οπτικοποίηση δεδοµένων, η οµοσπονδία δεδοµένων, η 

ενοποίηση των επιχειρηµατικών πληροφοριών, η ενοποίηση των εφαρµογών των 

επιχειρήσεων και η αρχιτεκτονική προσανατολισµένη στις υπηρεσίες. Τα σύνθετα  εργαλεία 

επεξεργασίας συµβάντων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση ροών δεδοµένων σε 

πραγµατικό χρόνο και είτε να ενεργοποιήσουν αυτοµατοποιηµένες ενέργειες είτε να 

προειδοποιήσουν τους εργαζόµενους για τα πρότυπα και τις τάσεις (Radenković, Lukić, 

Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

5.9.1 Συσκευή αποθήκης δεδοµένων 

Η συσκευή αποθήκης δεδοµένων είναι ένας συνδυασµός υλικού και λογισµικού το 

οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για αναλυτική επεξεργασία. Στην υλοποίηση της αποθήκης 

δεδοµένων, οι εργασίες που αφορούν τον συντονισµό, την προσθήκη ή την επεξεργασία της 

δοµής γύρω από τα δεδοµένα, τη φυγή δεδοµένων από άλλες βάσεις δεδοµένων, τη σύζευξη 

δεδοµένων πραγµατοποιούνται από την DBA (Database administrator / διαχειριστής βάσεων 

δεδοµένων). Ένα άλλο καθήκον για το DBA ήταν να καταστήσει την βάση δεδοµένων καλή 

για τις µεγάλες οµάδες χρηστών. Ενώ µε συσκευές αποθήκευσης δεδοµένων, είναι ο 

υπεύθυνος του πωλητή για το φυσικό σχεδιασµό και τον συντονισµό του λογισµικού 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις υλικού. Το πακέτο συσκευών αποθήκης δεδοµένων διαθέτει δικό 

του λειτουργικό σύστηµα, αποθήκευση, DBMS (συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων), 

λογισµικό και απαιτούµενο υλικό. Τέλος, οι απαιτούµενες συσκευές αποθήκης δεδοµένων 
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µπορούν εύκολα να ενσωµατωθούν µε άλλα εργαλεία (Radenković, Lukić, Despotović-

Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

5.9.2 Κινητή τεχνολογία 

Υπάρχουν πολύ περιορισµένοι προµηθευτές για την παροχή επιχειρηµατικών 

πληροφοριών κινητής τηλεφωνίας. Το MBI (Mobile Business Intelligence) είναι 

ενσωµατωµένο στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική BI. Το MBI είναι ένα πακέτο που 

χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες εφαρµογές BI, ώστε οι χρήστες να µπορούν να χρησιµοποιούν 

το κινητό τους τηλέφωνο και να λαµβάνουν τεκµηριωµένη απόφαση σε πραγµατικό χρόνο 

(Past of the Future, 2018). 

5.10 Περιοχές εφαρµογής Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

Οι περιοχές εφαρµογής Επιχειρηµατικής ευφυΐας είναι οι εξής (Radenković, Lukić, 

Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018): 

• Αλγοριθµική συναλλαγή 

Αλγοριθµική συναλλαγή είναι µια µέθοδος εκτέλεσης µιας µεγάλης παραγγελίας 

χρησιµοποιώντας αυτοµατοποιηµένες προ-προγραµµατισµένες οδηγίες συναλλαγών που 

αφορούν µεταβλητές όπως ο χρόνος, η τιµή και ο όγκος για την αποστολή µικρών τεµαχίων 

της παραγγελίας στην αγορά µε την πάροδο του χρόνου. Αυτά αναπτύχθηκαν έτσι ώστε οι 

έµποροι να µην χρειάζεται να παρακολουθούν συνεχώς ένα απόθεµα και να αποστέλλουν 

επανειληµµένα αυτές τις φέτες µε το χέρι. Τα δηµοφιλή «algos» περιλαµβάνουν Pegged, 

VWAP, TWAP, έλλειψη υλοποίησης, στόχος Close. Στον εικοστό πρώτο αιώνα, το 

αλγοριθµικό εµπόριο έχει ελκύσει τόσο τους λιανικούς όσο και τους θεσµικούς εµπόρους. Η 

αλγοριθµική διαπραγµάτευση δεν είναι µια προσπάθεια να γίνει ένα εµπορικό κέρδος. Είναι 

απλώς ένας τρόπος ελαχιστοποίησης του κόστους, του αντίκτυπου στην αγορά και του 

κινδύνου κατά την εκτέλεση µιας παραγγελίας. Χρησιµοποιείται ευρέως από επενδυτικές 

τράπεζες, συνταξιοδοτικά ταµεία, αµοιβαία κεφάλαια (Radenković, Lukić, Despotović-

Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

•  Ανίχνευση απάτης 

Σύµφωνα µε το νόµο, η απάτη είναι σκόπιµη εξαπάτηση για την εξασφάλιση αθέµιτου 

ή παράνοµου κέρδους ή για να στερηθεί από ένα θύµα νοµικό δικαίωµα. Η ίδια η απάτη 

µπορεί να είναι ένα πολιτικό λάθος, ένα ποινικό, ή να µην µπορεί να προκαλέσει απώλεια 
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χρηµάτων, περιουσίας ή νόµιµου δικαιώµατος, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο άλλου 

αστικού ή ποινικού δικαίου. Ο σκοπός της απάτης µπορεί να είναι η νοµισµατική κερδοφορία 

ή άλλες παροχές, όπως η απόκτηση διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, άδειας οδήγησης 

ή η χορήγηση υποθήκης µέσω ψευδών δηλώσεων (Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, 

Labus, & Bogdanović, 2018). 

• ∆ιαχείριση σχέσεων πελατών   

Η διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) είναι µια προσέγγιση για τη διαχείριση της 

αλληλεπίδρασης µιας εταιρείας µε τους τρέχοντες και δυνητικούς πελάτες. Χρησιµοποιεί 

ανάλυση δεδοµένων σχετικά µε την ιστορία των πελατών µε µια εταιρεία για τη βελτίωση 

των επιχειρηµατικών σχέσεων µε τους πελάτες, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση των 

πελατών και την τελική αύξηση της αύξησης των πωλήσεων (Radenković, Lukić, 

Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

• ∆ιαχείριση απόδοσης 

∆ιαχείριση απόδοσης είναι µια µεταβλητή στρατηγική τιµολόγησης, βασισµένη στην 

κατανόηση, την πρόβλεψη και την επίδραση στη συµπεριφορά των καταναλωτών, 

προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα έσοδα ή τα κέρδη από ένα σταθερό, χρονικά 

περιορισµένο πόρο. Ως ειδικός κλάδος διαχείρισης εσόδων που επικεντρώνεται στην 

απογραφή, η διαχείριση της απόδοσης περιλαµβάνει στρατηγικό έλεγχο της απογραφής για 

να πουλήσει το σωστό προϊόν στον κατάλληλο πελάτη τη σωστή στιγµή για τη σωστή 

τιµή. Αυτή η διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις ως προς τις τιµές, στις οποίες οι 

πελάτες που καταναλώνουν πανοµοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες χρεώνονται διαφορετικές 

τιµές. Η διαχείριση της απόδοσης είναι µια µεγάλη γενιά εσόδων για αρκετές µεγάλες 

βιοµηχανίες. Ο Robert Crandall, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της American 

Airlines, έδωσε το όνοµά του στη διαχείριση των αποδόσεων και την αποκαλούσε «την πιο 

σηµαντική τεχνική εξέλιξη στη διαχείριση των µεταφορών από τότε που ίσχυσε η απορρύθµιση» 

(Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

• Επικύρωση δεδοµένων 

Στην επιστήµη των υπολογιστών, η επικύρωση των δεδοµένων είναι η διαδικασία 

εξασφάλισης ότι τα δεδοµένα έχουν υποβληθεί σε καθαρισµό δεδοµένων για να 

εξασφαλίσουν ότι έχουν ποιότητα δεδοµένων, δηλαδή ότι είναι σωστά και 

χρήσιµα. Χρησιµοποιεί ρουτίνες, συχνά αποκαλούµενες «κανόνες επικύρωσης», 

«περιορισµούς επικύρωσης» ή «έλεγχοι ρουτίνας», που ελέγχουν την ορθότητα, τη σηµασία 
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και την ασφάλεια των δεδοµένων που εισάγονται στο σύστηµα. Οι κανόνες µπορούν να 

εφαρµοστούν µέσω των αυτοµατοποιηµένων εγκαταστάσεων ενός λεξικού δεδοµένων ή µε 

τη συµπερίληψη ρητής λογικής επικύρωσης του προγράµµατος εφαρµογής (Radenković, 

Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

• Επιχειρησιακή Ευφυΐα 

Η Επιχειρησιακή Ευφυΐα (BI) είναι µια κατηγορία δυναµικών, επιχειρησιακών 

αναλυτικών στοιχείων σε πραγµατικό χρόνο, που προσφέρει ορατότητα και διορατικότητα 

στα δεδοµένα, τις εκδηλώσεις ροής και τις επιχειρηµατικές λειτουργίες. Οι λύσεις της BI 

εκτελούν ερωτήµατα κατά των ροών δεδοµένων και των συµβάντων για την παροχή 

αναλυτικών αποτελεσµάτων ως λειτουργικές οδηγίες. Η BI παρέχει στους οργανισµούς τη 

δυνατότητα να λαµβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν άµεσα µε αυτές τις αναλυτικές 

γνώσεις, µε χειροκίνητες ή αυτοµατοποιηµένες ενέργειες (Radenković, Lukić, Despotović-

Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

• Βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασµού  

Η βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασµού είναι η εφαρµογή διαδικασιών και 

εργαλείων για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας µιας αλυσίδας εφοδιασµού 

παραγωγής και διανοµής. Αυτό περιλαµβάνει τη βέλτιστη τοποθέτηση αποθεµάτων στην 

αλυσίδα εφοδιασµού, ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας. Αυτό συχνά συνεπάγεται την 

εφαρµογή µαθηµατικών τεχνικών µοντελοποίησης χρησιµοποιώντας λογισµικό υπολογιστή 

(Radenković, Lukić, Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 

• Αισθητήρας δικτύου 

Το ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων (Wireless sensor network / WSN) αναφέρεται σε µια 

οµάδα χωρικά διασκορπισµένων και ειδικών αισθητήρων για την παρακολούθηση και 

καταγραφή των φυσικών συνθηκών του περιβάλλοντος και την οργάνωση των συλλεγόµενων 

δεδοµένων σε κεντρική θέση. Τα WSNs µετρούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η 

θερµοκρασία, ο ήχος, τα επίπεδα µόλυνσης, η υγρασία, ο άνεµος κ.ά. (Radenković, Lukić, 

Despotović-Zrakić, Labus, & Bogdanović, 2018). 
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6 Κεφάλαιο: «Εργαλεία οπτικοποίησης δεδοµένων» 

6.1 Γενικά στοιχεία 

Η απεικόνιση δεδοµένων αφορά τον τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων στους 

κατάλληλους ανθρώπους, την κατάλληλη στιγµή προκειµένου να µπορέσουν να αποκτήσουν 

τις καλύτερες γνώσεις. 

Η οπτικοποίηση δεδοµένων µπορεί να αλλάξει όχι µόνο τον τρόπο µε τον οποίο 

γίνονται αντιληπτά τα δεδοµένα αλλά το πόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά µπορεί να 

λαµβάνονται αποφάσεις. 

Ευτυχώς οι λύσεις απεικόνισης εξελίσσονται τόσο γρήγορα όσο και η υπόλοιπη 

τεχνολογική πρόοδος. Τα διαγράµµατα, τα βίντεο, τα πληροφοριακά στοιχεία ακόµη και οι 

παρουσιάσεις της εικονικής πραγµατικότητας και της επαυξηµένης πραγµατικότητας (VR & 

AR) προσφέρουν όλο και πιο συναρπαστικά και διαισθητικά κανάλια επικοινωνίας. 

6.2 Tableau  

Το Tableau θεωρείται συχνά ως ο µεγάλος κύριος του λογισµικού απεικόνισης 

δεδοµένων και για καλό λόγο. Το Tableau διαθέτει µια πολύ µεγάλη πελατειακή 

βάση 57.000+ λογαριασµών σε πολλές βιοµηχανίες λόγω της απλότητας χρήσης και της 

ικανότητάς του να παράγει διαδραστικές απεικονίσεις πολύ πιο πέρα από αυτές που 

παρέχονται από γενικές λύσεις BI. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το χειρισµό των τεράστιων 

και πολύ ταχέως µεταβαλλόµενων συνόλων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στις 

λειτουργίες Big Data, συµπεριλαµβανοµένων εφαρµογών τεχνητής νοηµοσύνης και 

µηχανικής µάθησης, χάρη στην ενσωµάτωση µε µεγάλο αριθµό προηγµένων λύσεων βάσεων 

δεδοµένων, όπως Hadoop, Amazon AWS, My SQL, SAP και Teradata. Εκτεταµένες έρευνες 

και δοκιµές επέτρεψαν στο Tableau να δηµιουργήσει γραφικά και απεικονίσεις όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσµατικά και να τα καταστήσει εύκολα για τους ανθρώπους να τα 

καταλάβουν (Tableau, 2019). 
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Σχήµα 6.1: Αρχική σελίδα από το λογισµικό Tableau. 

Πηγή: (Tableau, 2019). 

6.3 Qlikview 

Το Qlik µε το εργαλείο Qlikview είναι ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο σε αυτόν τον 

χώρο και ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής του Tableau. Ο πωλητής διαθέτει περισσότερους από 

40.000 λογαριασµούς πελατών σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ εκείνοι που το 

χρησιµοποιούν συχνά επικαλούνται την εξαιρετικά προσαρµόσιµη ρύθµισή του και την 

ευρεία γκάµα χαρακτηριστικών ως βασικό πλεονέκτηµα. Αυτό όµως µπορεί να σηµαίνει ότι 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αντιµετωπιστεί και να αξιοποιηθεί πλήρως. Εκτός από 

τις δυνατότητες απεικόνισης δεδοµένων, το Qlikview προσφέρει δυνατότητες επιχειρησιακής 

ευφυΐας, αναλύσεων και επιχειρηµατικών αναφορών και αρέσει ιδιαίτερα καθώς είναι φιλική 

προς το χρήστη και καθαρή διεπαφή. Το Qlikview χρησιµοποιείται συνήθως µαζί µε το 

πακέτο του Qliksense, το οποίο χειρίζεται την εξερεύνηση και την ανακάλυψη δεδοµένων 

(Qlik, 2019). 
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Σχήµα 6.2: Αρχική σελίδα από το λογισµικό Qlikview. 

Πηγή: (Qlik, 2019). 

6.4 FusionCharts 

Πρόκειται για ένα πολύ ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο, βασισµένο στο 

JavaScript πακέτο χαρτογράφησης και απεικόνισης που έχει καθιερωθεί ως ένα από τους 

ηγέτες στην αγορά που καταβάλλεται. Μπορεί να παράγει 90 διαφορετικούς τύπους 

γραφηµάτων και να ενσωµατώνεται µε µεγάλο αριθµό πλατφορµών και πλαισίων που 

προσφέρουν µεγάλη ευελιξία. Ένα χαρακτηριστικό που βοήθησε το FusionCharts να γίνει 

πολύ δηµοφιλές είναι ότι αντί να χρειάζεται να ξεκινήσει κάθε νέα απεικόνιση από την αρχή, 

οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν από µια σειρά πρότυπων υποδειγµάτων, απλά συνδέοντας 

τις δικές τους πηγές δεδοµένων, όπως απαιτείται (fusioncharts, 2019). 

 

Σχήµα 6.3: Αρχική σελίδα από το λογισµικό fusioncharts. 

Πηγή: (fusioncharts, 2019). 
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6.5 Highcharts 

Όπως και το FusionCharts, έτσι και αυτό το εργαλείο απαιτεί επίσης άδεια για 

εµπορική χρήση, αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα για µη εµπορική ή για 

προσωπική χρήση. Ο ιστότοπός του ισχυρίζεται ότι χρησιµοποιείται από 72 από τις 100 

µεγαλύτερες εταιρείες παγκοσµίως και συχνά επιλέγεται όταν πρέπει να αναπτυχθεί µια 

γρήγορη και ευέλικτη λύση, µε ελάχιστη ανάγκη ειδικής κατάρτισης για την απεικόνιση 

δεδοµένων προτού µπορέσει να τεθεί σε λειτουργία. Ένα κλειδί για την επιτυχία του ήταν η 

επικέντρωσή του στην υποστήριξη πολλαπλών προγραµµάτων περιήγησης, που σηµαίνει ότι 

ο καθένας µπορεί να δει και να εκτελέσει τις διαδραστικές απεικονίσεις, κάτι που δεν ισχύει 

πάντα µε τις νεότερες πλατφόρµες (Highcharts, 2019). 

 

Σχήµα 6.4: Παράδειγµα δηµιουργίας διαδραστικών διαγραµµάτων διαφόρων έργων στο διαδίκτυο µε το 

λογισµικό Highcharts. 

Πηγή: (Highcharts, 2019). 

6.6 Datawrapper 

Το Datawrapper γίνεται ολοένα και περισσότερο δηµοφιλής επιλογή, ιδίως µεταξύ 

των οργανώσεων που το χρησιµοποιούν συχνά για να δηµιουργούν διαγράµµατα και να 

παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία. Έχει ένα απλό, σαφές interface που καθιστά πολύ εύκολο 

να ανεβούν δεδοµένα csv και να δηµιουργηθούν απλά γραφήµατα, καθώς και χάρτες, που 

µπορούν γρήγορα να ενσωµατωθούν στις αναφορές. 
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Σχήµα 6.5: Παράδειγµα δηµιουργίας διαδραστικών χαρτών διαφόρων δεδοµένων στο διαδίκτυο µε το 

λογισµικό Datawrapper. 

Πηγή: (Datawrapper, 2019) 

6.7 Plotly  

Το Plotly επιτρέπει πιο πολύπλοκες και εξελιγµένες οπτικοποιήσεις, χάρη στην 

ενσωµάτωσή του σε γλώσσες προγραµµατισµού προσανατολισµένες σε αναλύσεις όπως οι 

Python, R και Matlab. Είναι χτισµένο πάνω από τις βιβλιοθήκες οπτικοποίησης d3.js 

ανοιχτού κώδικα για JavaScript, αλλά αυτό το εµπορικό πακέτο (µε µια δωρεάν µη εµπορική 

άδεια που είναι διαθέσιµη) προσθέτει επίπεδα ευχρηστίας και υποστήριξης καθώς και 

ενσωµατωµένη υποστήριξη για API όπως Salesforce (Plotly, 2019). 
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6.8 Sisense 

Το Sisense παρέχει µια πλατφόρµα ανάλυσης πλήρους στοίβας, αλλά οι δυνατότητες 

απεικόνισης του παρέχουν µια απλή στη χρήση εφαρµογή «drag and drop», η οποία επιτρέπει 

τη δηµιουργία γραφικών και πιο σύνθετων γραφικών, καθώς και διαδραστικών απεικονίσεων, 

µε ελάχιστη ταλαιπωρία. Επιτρέπει τη συγκέντρωση πολλαπλών πηγών δεδοµένων σε ένα 

εύκολα προσβάσιµο χώρο αποθήκευσης όπου µπορεί να αναζητηθεί στιγµιαία µέσω των 

πινάκων ελέγχου, ακόµη και σε σύνολα Big Data. Τα dashboards µπορούν στη συνέχεια να 

µοιράζονται σε οργανισµούς, εξασφαλίζοντας ότι ακόµη και µη τεχνικά καταρτισµένο 

προσωπικό µπορεί να βρει τις απαντήσεις που χρειάζονται για τα προβλήµατά τους(Sisense, 

2019). 

6.9 Tableau Public 

Αυτό το εργαλείο είναι στην κορυφή γιατί είναι ουσιαστικά η ίδια πλατφόρµα µε τη 

νικήτρια επιλογή. Πρόκειται για την πλήρη έκδοση του Tableau που είναι διαθέσιµη για 

δωρεάν download, µε µία µόνο προειδοποίηση. Τα πάντα που δηµιουργούνται µαζί του είναι 

δηµόσια, πράγµα που σηµαίνει ότι γίνεται αυτόµατα διαθέσιµο στο διαδίκτυο µέσω της 

γκαλερί απεικόνισης του Tableau (Tableau, 2019). 

 

Εικόνα 6.1: Παράδειγµα αναπαράστασης τακτικών στοιχείων για τη δηµόσια υγεία, για τη βελτίωση των 

ποσοστών θνησιµότητας σε όλο τον κόσµο, µε το Tableau Public. 

Πηγή:(Tableau, 2019). 
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6.10 Microsoft Power BI  

Πρόκειται για το τελευταίο ριψοκίνδυνο εργαλείο διότι µπορεί να «κατεβεί» 

δωρεάν. Και επίσης, όπως το Tableau, η Microsoft έχει µια γκαλερί απεικόνισης που µπορεί 

να προσεγγιστεί τόσο από τους χρήστες της Power BI όσο και από τους ανθρώπους που 

απλώς αναζητούν ελεύθερα διαθέσιµες απεικονίσεις. 

Το Power BI είναι µια υπηρεσία επιχειρηµατικών αναλύσεων που παρέχει 

πληροφορίες για γρήγορες και ενηµερωµένες αποφάσεις. ∆ηλαδή (Microsoft, 2019): 

• Μετατρέπει τα δεδοµένα σε εκπληκτικά οπτικά και µοιράζονται µε συναδέλφους σε 

οποιαδήποτε συσκευή. 

• Εξερευνά οπτικά και αναλύει τα δεδοµένα σε εγκαταστάσεις και στο σύννεφο - όλα σε 

µια προβολή. 

• Συνεργάζεται και µοιράζει προσαρµοσµένους πίνακες εργαλείων και διαδραστικές 

αναφορές. 

• Βαθµολογεί τον οργανισµό µε ενσωµατωµένη διακυβέρνηση και ασφάλεια. 

 

Εικόνα 6.2: Παράδειγµα αναπαράστασης µε το λογισµικό Microsoft Power BI.  

Πηγή: (Microsoft, 2019). 
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6.11 Σύγκριση Εργαλείων οπτικοποίησης δεδοµένων 

Στον παρακάτω πίνακα 6.1 πραγµατοποιείται σύγκριση των Εργαλείων 

οπτικοποίησης δεδοµένων, καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά τους που τα κάνουν πιο 

ανταγωνιστικά. 

Πίνακας 6.1: Σύγκριση Εργαλείων οπτικοποίησης δεδοµένων. 

Εργαλεία οπτικοποίησης 

δεδοµένων 
Χαρακτηριστικά 

Tableau 
Απλότητα χρήσης, ενσωµάτωση: Hadoop, Amazon AWS, 

My SQL, SAP και Teradata 

Qlik 
∆υνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας, εξαιρετικά 

προσαρµόσιµη ρύθµιση 

FusionCharts Πακέτο χαρτογράφησης JavaScript, πρότυπα υποδειγµάτα 

Highcharts 
Ελάχιστη ανάγκη ειδικής κατάρτισης, πολλαπλά 

προγραµµάτα περιήγησης 

Datawrapper Απλό interface 

Plotly 

Επιτρέπει πολύπλοκες και εξελιγµένες οπτικοποιήσεις, 

βιβλιοθήκες οπτικοποίησης d3.js ανοιχτού κώδικα για 

JavaScript 

Sisense 
∆ιαδραστικές απεικονίσεις, εύκολα προσβάσιµο χώρο 

αποθήκευσης 

Tableau Public ∆ωρεάν download 

Microsoft Power BI 

Μετατρέπει τα δεδοµένα σε εκπληκτικά οπτικά, 

Βαθµολογεί τον οργανισµό µε ενσωµατωµένη 

διακυβέρνηση και ασφάλεια 
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7 Κεφάλαιο: «Συµπεράσµατα» 

«Η ανάλυση δεδοµένων µε το πάτηµα ενός κουµπιού».  

Αυτό ακριβώς θέλουν οι ελεγκτές αλλά και οι έµποροι (επιχειρηµατικοί χρήστες). Τα 

µεγάλα δεδοµένα να µπορούν να αξιολογηθούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Οι 

περισσότερες εταιρείες απέχουν ακόµη πολύ από αυτό. Τα παραπάνω παραδείγµατα 

εργαλείων ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδοµένων που παρουσιάστηκαν δείχνουν πώς 

µπορεί να «κλείσει» το χάσµα µεταξύ «δεδοµένων» και «επιχειρηµατικών χρηστών». 

Η ανάλυση δεδοµένων είναι µια διαδικασία για την απόκτηση ανεπεξέργαστων 

δεδοµένων και τη µετατροπή τους σε πληροφορίες χρήσιµες για τη λήψη αποφάσεων από 

τους χρήστες. Τα δεδοµένα συλλέγονται και αναλύονται για να απαντούν σε ερωτήσεις, να 

δοκιµάζουν υποθέσεις ή να διαψεύδουν θεωρίες. 

Η απεικόνιση δεδοµένων θεωρείται από πολλούς κλάδους ως ένα σύγχρονο 

ισοδύναµο της οπτικής επικοινωνίας. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία και τη µελέτη της οπτικής 

αντιπροσώπευσης των δεδοµένων.  

Η οπτικοποίηση δεδοµένων αναφέρεται στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την 

επικοινωνία δεδοµένων ή πληροφοριών µε την κωδικοποίησή τους ως οπτικά αντικείµενα 

(για παράδειγµα, σηµεία ή γραµµές) που περιέχονται σε γραφικά. Ο στόχος είναι η 

επικοινωνία των πληροφοριών µε σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα στους χρήστες. Είναι 

ένα από τα βήµατα στην ανάλυση δεδοµένων ή την επιστήµη των δεδοµένων.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας, διότι η Επιχειρηµατική ευφυΐα 

περιλαµβάνει τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για 

την ανάλυση δεδοµένων των επιχειρηµατικών πληροφοριών (είναι ένα από τα τρία βασικά 

τµήµατα της βιοµηχανίας πληροφοριών). Οι τεχνολογίες Επιχειρηµατικής ευφυΐας 

προσφέρουν ιστορικές, τρέχουσες και προγνωστικές απόψεις των επιχειρήσεων.  

Η ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων διασυνδέεται µε τις λειτουργίες των 

τεχνολογιών επιχειρηµατικής ευφυΐας, δηλαδή τις Επιχειρηµατικές αναφορές, την 

Ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία, την Εξόρυξη δεδοµένων, την Σύνθετη επεξεργασία 

συµβάντων, την ∆ιαχείριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων, την Συγκριτική αξιολόγηση, 

τις Προγνωστικές αναλύσεις και τις Συντακτικές αναλύσεις. 



Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδοµένων σε συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας 

[72] 

Άρα η οπτικοποίηση δεδοµένων µπορεί να αλλάξει όχι µόνο τον τρόπο µε τον οποίο 

γίνονται αντιληπτά τα δεδοµένα αλλά το πόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά µπορεί να 

λαµβάνονται αποφάσεις. Ευτυχώς οι λύσεις απεικόνισης εξελίσσονται τόσο γρήγορα όσο και 

η υπόλοιπη τεχνολογική πρόοδος. Τα διαγράµµατα, τα βίντεο, τα πληροφοριακά στοιχεία 

ακόµη και οι παρουσιάσεις της εικονικής πραγµατικότητας και της επαυξηµένης 

πραγµατικότητας προσφέρουν όλο και πιο συναρπαστικά και διαισθητικά κανάλια 

επικοινωνίας.  
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