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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συλλογή και καταγραφή δεδοµένων έχει ξεκινήσει από την αρχή της 

ανθρωπότητας, έχοντας πάντα στόχο την διευκόλυνση του ανθρώπινου είδους. Ωστόσο, 

εξαιτίας των γρήγορα αυξανόµενων τεχνολογικών δραστηριοτήτων που εκτυλίσσονται γύρω 

µας καθηµερινά, η ταχύτητα µε την οποία δηµιουργούνται είναι φαινοµενική και ο όγκος 

απερίγραπτος. Αυτά τα τεράστια σύνολα δεδοµένων µας έχουν φέρει στην εποχή των Big 

Data (Μεγάλα ∆εδοµένα), µια από τις πιο σηµαντικές πτυχές στην ιστορία ανάπτυξης.  

Παρόλα αυτά, η εύρεση και αποθήκευση δεδοµένων δεν σηµαίνει ότι µας παρέχει 

χρήσιµες και απαραίτητες πληροφορίες. Όσο ο κόσµος µεγαλώνει σε πολυπλοκότητα, τα 

δεδοµένα είναι πλέον δύσκολο να επεξεργαστούν και να αναλυθούν µε παραδοσιακούς 

τρόπους και χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για την ανακάλυψη αυτής της κρυµµένης 

πολύτιµης γνώσης. Αυτό το χάσµα που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ πληροφορίας και 

δεδοµένων µπορεί να µειωθεί µε την εφαρµογή του Data Mining (Εξόρυξη ∆εδοµένων).  

 Αυτός ο κλάδος θεωρείται σήµερα ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους στην 

βιοµηχανία των υπολογιστών, καθώς και µια από τις πιο υποσχόµενες διεπιστηµονικές 

εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών. Οργανισµοί, επιχειρήσεις και ιδρύµατα 

αφιερώνουν πολλούς πόρους για την ανάλυση των κολοσσιαίων Βάσεων ∆εδοµένων τους, 

ώστε να µπορέσουν να επιβιώσουν στον σηµερινό ανταγωνιστικό κόσµο. Η εύρεση χρήσιµων 

δεδοµένων, η ταυτοποίηση κρυµµένων προτύπων και η σωστή εκµετάλλευση της γνώσης που 

εξάγεται, είναι αυτό που φέρνει την Εξόρυξη ∆εδοµένων στην πρώτη γραµµή των νέων 

επιχειρησιακών τεχνολογιών. 
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ABSTRACT 

The collection and recording of data has started from the beginning of humanity, 

always aiming at facilitating the human species. Nevertheless, due to the rapidly growing 

technological activities unfolding around us every day, the speed at which they are created is 

phenomenal and the volume is indescribable. These huge datasets have brought us into the era 

of Big Data, one of the most important aspects in story growth.  

However, finding and storing data does not mean that it provides us with useful and 

necessary information. As the world grows in complexity, data is now hard to process and to 

analyze in traditional ways and they need the right tools to discover this hidden valuable 

knowledge. This gap created between information and data can be reduced by implementing 

Data Mining. 

This discipline is currently considered one of the fastest growing in the computer 

industry, as well as one of the most promising interdisciplinary developments in information 

technology. Organizations, businesses and institutions devote a lot of resources to analyze 

their colossal databases so they can survive in today's competitive world. Finding useful data, 

identifying hidden patterns and exploiting the knowledge that is being extracted is what 

brings Data Mining to the forefront of new business technologies. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτή τη στιγµή ζούµε στην εποχή των µεγάλων δεδοµένων. Ο όρος “µεγάλα 

δεδοµένα” φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά, σύµφωνα µε την επίκαιρη έννοια 

του, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το πρώτο ακαδηµαϊκό έγγραφο παρουσιάστηκε το 

2000 και δηµοσιεύθηκε το 2003 από τον Francis X. Diebolt – “Big Data Dynamic Factor 

Models for Macroeconomic Measurement and Forecasting” – αλλά ο έπαινος δίνεται σε 

µεγάλο βαθµό στον John Mashey, τον επικεφαλή επιστήµονα της SGI, ως το πρώτο άτοµο 

που χρησιµοποίησε τον όρο “µεγάλα δεδοµένα”. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Mashey 

έδωσε µια σειρά συνοµιλιών σε µικρές οµάδες σχετικά µε αυτό το παλιρροιακό κύµα 

µεγάλων δεδοµένων που έρχεται. Η εποχή των µεγάλων δεδοµένων είναι µια εποχή που 

περιγράφεται από την ταχέως αναπτυσσόµενη ποσότητα δεδοµένων, η οποία είναι πολύ 

µεγαλύτερη από αυτήν που οι περισσότεροι άνθρωποι θα φανταζόντουσαν ποτέ.  

Αυτό που ορίζει το σήµερα ως την εποχή των big data είναι ότι οι εταιρείες, οι 

κυβερνήσεις και οι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν βιώσει µια αλλαγή στη 

συµπεριφορά. Θέλουν πλέον να αρχίσουν να χρησιµοποιούν όλα τα δεδοµένα που είναι 

δυνατόν να συλλέξουν, για έναν τρέχοντα ή µελλοντικό άγνωστο σκοπό, ώστε να βελτιώσουν 

την επιχείρησή τους. Πιστεύεται, µέσω έρευνας και µελετών, ότι οι οργανισµοί που 

χρησιµοποιούν τα δεδοµένα για την λήψη αποφάσεων, µε την πάροδο του χρόνου παίρνουν 

όντως καλύτερες αποφάσεις, γεγονός που οδηγεί σε µια ισχυρότερη, πιο βιώσιµη επιχείρηση. 

∆εδοµένου ότι η ταχύτητα µε την οποία δηµιουργούνται τα δεδοµένα αυξάνεται µε τόσο ταχύ 

ρυθµό, οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν διατηρώντας κάθε στοιχείο που θα µπορούσαν 

ενδεχοµένως να καταγράψουν και εκτιµώντας τις µελλοντικές δυνατότητες αυτών των 

δεδοµένων υψηλότερα από ό, τι είχαν στο παρελθόν.  

Το 1995, η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νοµοθεσία περί απορρήτου, όρισε τα προσωπικά 

δεδοµένα ως οποιαδήποτε πληροφορία που θα µπορούσε να προσδιορίσει ένα πρόσωπο, 

άµεσα ή έµµεσα. Η ∆ιεθνής Εταιρεία ∆εδοµένων (IDC) εκτιµά ότι 2,8 zettabytes δεδοµένων 

δηµιουργήθηκαν το 2012 και ότι ο όγκος των δεδοµένων που παράγονται κάθε χρόνο θα 

διπλασιαστεί µέχρι το 2015. Με έναν τόσο µεγάλο αριθµό είναι δύσκολο να κατανοηθεί πόσα 

από αυτά τα δεδοµένα αφορούν έναν και µόνο άνθρωπο. Ουσιαστικά, περίπου 5 gigabytes 

δεδοµένων ηµερησίως αναλογούν στον µέσο Αµερικανό υπάλληλο. Αυτά τα δεδοµένα 

αποτελούνται από τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τις ταινίες που 

µεταφορτώνονται, τα υπολογιστικά φύλλα του Excel κλπ. Σε αυτά τα δεδοµένα 

περιλαµβάνονται επίσης και εκείνα που παράγονται καθώς µεταφέρονται πληροφορίες σε όλο 
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το ∆ιαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα δεδοµένα που δηµιουργούνται δεν εµφανίζονται απευθείας 

στον χρήστη, αλλά αποθηκεύονται. Μερικά παραδείγµατα είναι το βίντεο της κάµερας 

κυκλοφορίας, οι συντεταγµένες GPS από τα κινητά ή οι συναλλαγές διοδίων µέσω E-ZPass. 

Πριν ξεκινήσει η µεγάλη εποχή δεδοµένων, οι επιχειρήσεις απέδιδαν σχετικά χαµηλή 

αξία στα δεδοµένα που αποκτούσαν και δεν είχαν άµεση αξία. Αργότερα βέβαια, η επένδυση 

αυτή στη συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων για τη δυνητική µελλοντική της αξία άλλαξε 

και οι οργανώσεις κατέβαλαν συνειδητή προσπάθεια για να κρατήσουν κάθε πιθανό κοµµάτι 

δεδοµένων. Η επιτυχία στην εύρεση της αξίας οδήγησε σε συλλογή περισσότερων δεδοµένων 

και ούτω καθεξής. Μερικά από τα δεδοµένα που αποθηκεύτηκαν ήταν αδιέξοδα, αλλά πολλές 

φορές επιβεβαιώθηκε ότι όσο περισσότερα δεδοµένα έχουµε, τόσο το καλύτερο. Άλλη 

σηµαντική αλλαγή που έλαβε χώρα, ήταν η ταχεία ανάπτυξη, η δηµιουργία και η ωρίµανση 

των τεχνολογιών αποθήκευσης, χειρισµού και ανάλυσης αυτών των δεδοµένων µε νέους και 

αποτελεσµατικούς τρόπους. 

Παρόλα αυτά, η πρόκλησή δεν είναι η συλλογή των δεδοµένων αλλά η εύρεση των 

σωστών δεδοµένων και η χρήση υπολογιστών για την αύξηση της γνώσης στον τοµέα µας, 

καθώς και ο προσδιορισµός προτύπων που δεν είδαµε ή δεν µπορούσαµε να βρούµε 

προηγουµένως. 

Ορισµένες βασικές τεχνολογίες και διαταραχές της αγοράς µας οδήγησαν σε αυτό το 

σηµείο όπου ο όγκος των δεδοµένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται και εξετάζονται σε 

αναλυτικές δραστηριότητες έχει αυξηθεί µε τεράστιο ρυθµό. Αυτό οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, όπως είναι το πρωτόκολλο Internet Protocol 6 (IPv6), ο βελτιωµένος 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, οι τεχνολογίες όπως η RFID, το µειωµένο κόστος ανά 

µονάδα παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών, τα κοινωνικά µέσα και το ∆ιαδίκτυο. (Dean, 2014, 

pp. 1-5) 
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Κεφάλαιο 1
ο
 

Big Data – Μεγάλα ∆εδοµένα 

1.1. Τι είναι τα Big Data; 

Τα µεγάλα δεδοµένα παράγονται από µια αυξανόµενη πληθώρα πηγών, 

συµπεριλαµβανοµένων των κλικ στο διαδίκτυο, των συναλλαγών µέσω κινητού τηλεφώνου, 

του περιεχοµένου που δηµιουργείται από τους χρήστες και των κοινωνικών µέσων 

ενηµέρωσης, καθώς και του σκόπιµα δηµιουργούµενου περιεχοµένου µέσω δικτύων 

αισθητήρων ή επιχειρηµατικών συναλλαγών, όπως συναλλαγές αγοράς. Η υγειονοµική 

περίθαλψη, η µηχανολογία, η διαχείριση των επιχειρήσεων, το βιοµηχανικό διαδίκτυο και η 

οικονοµία προσθέτουν σηµαντικά στην επιπλέον εξάπλωση τους. Αυτά τα δεδοµένα απαιτούν 

τη χρήση ισχυρών υπολογιστικών τεχνικών, για να αποκαλύψουν τις τάσεις και τα πρότυπα 

που υπάρχουν µέσα και µεταξύ αυτών των εξαιρετικά µεγάλων κοινωνικοοικονοµικών 

συνόλων δεδοµένων. Οι νέες πληροφορίες που αντλήθηκαν από την εξαγωγή αυτών των 

δεδοµένων, µπορούν να συµπληρώσουν ουσιαστικά τις στατιστικές, τις έρευνες και τις πηγές 

αρχειακών δεδοµένων που παραµένουν σε µεγάλο βαθµό στατικές, προσθέτοντας βάθος και 

διορατικότητα από συλλογικές εµπειρίες, περιορίζοντας έτσι τόσο τις πληροφορίες όσο και 

τις χρονικές διαφορές. 

Ίσως ο λάθος χαρακτηρισµός να βρίσκεται στο µέγεθος (bigness) των µεγάλων 

δεδοµένων, που πάντα προσελκύει την προσοχή των ερευνητών στο µέγεθος του συνόλου 

δεδοµένων. Μεταξύ των επαγγελµατιών, υπάρχει µια αναδυόµενη συζήτηση ότι το “µεγάλο” 

δεν είναι πλέον η καθοριστική παράµετρος, αλλά µάλλον το πόσο “έξυπνο” είναι, δηλαδή τις 

πληροφορίες που ο όγκος των δεδοµένων µπορεί λογικώς να παράσχει. Μπορεί να γίνει 

ανάλυση των κοινωνικών δικτύων και των κοινωνικών συµπεριφορών των ατόµων, 

χαρτογραφώντας µοτίβα κινητικότητας σε φυσικές διατάξεις των χώρων εργασίας µε τη 

χρήση αισθητήρων, ή να γίνει ανάλυση της συχνότητας της χρήσης της αίθουσας 

συνεδριάσεων µε αποµακρυσµένους αισθητήρες που παρακολουθούν πρότυπα εισόδου και 

εξόδου, που θα µπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες ανάλογα µε τις ανάγκες στην 

επικοινωνία και στον συγχρονισµό βάσει της πολυπλοκότητας ενός project και της λήξης µιας 

προθεσµίας. Αυτά τα πολύ µικρά δεδοµένα (micro data) παρέχουν έναν πλούτο ατοµικών 

συµπεριφορών και δράσεων που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως στην έρευνα διαχείρισης. Είτε 

πρόκειται για µεγάλα είτε για έξυπνα δεδοµένα, η χρήση δεδοµένων µεγάλης κλίµακας για 
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την πρόβλεψη της ανθρώπινης συµπεριφοράς κερδίζει έδαφος στην πρακτική πολιτικής των 

επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, καθώς και σε επιστηµονικούς τοµείς όπου συγκλίνουν οι 

φυσικές και κοινωνικές επιστήµες (social physics). (GEORGE, HAAS and PENTLAND, 

2014, pp. 2-3) 

 Η ποσότητα των δεδοµένων που παράγονται κάθε µέρα στον κόσµο εκρήγνυται. Ο 

αυξανόµενος όγκος των ψηφιακών και κοινωνικών µέσων και το διαδίκτυο των πραγµάτων 

(IoT), τροφοδοτεί ακόµη περισσότερο. Ο ρυθµός της αύξησης των δεδοµένων είναι 

εκπληκτικός και τα δεδοµένα αυτά έρχονται µε ταχύτητα, µε ποικιλία (όχι απαραίτητα 

δοµηµένα δεδοµένα), και περιέχει πλούτο πληροφοριών που µπορεί να είναι ένα κλειδί για να 

κερδίσουµε ένα πλεονέκτηµα σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η ικανότητα ανάλυσης αυτού 

του τεράστιου όγκου δεδοµένων φέρνει µια νέα εποχή της αύξησης της παραγωγικότητας, της 

καινοτοµίας και του πλεονάσµατος του καταναλωτή. 

Συµπερασµατικά, και σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, ένας ορισµός που θα µπορούσε 

να δοθεί είναι ο εξής: 

“Μεγάλα δεδοµένα είναι ο όρος για µια συλλογή συνόλων δεδοµένων τόσο µεγάλη 

και περίπλοκη που γίνεται δύσκολο να επεξεργαστεί χρησιµοποιώντας παραδοσιακά εργαλεία 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων ή εφαρµογές επεξεργασίας δεδοµένων. Οι προκλήσεις 

περιλαµβάνουν τους τοµείς της σύλληψης, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης, της 

αναζήτησης, της µεταφοράς, της ανάλυσης και της οπτικοποίησης αυτών των δεδοµένων”. 

(Raste, 2014, p. 3) 

 

1.2. Ιστορική αναδροµή 

1991 : Το Internet ή ο Παγκόσµιος Ιστός γεννιέται. Το Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) καθίσταται ως ο τυπικός τρόπος για την ανταλλαγή πληροφοριών σε αυτό το νέο 

µέσο. 

1995 : Η Sun κυκλοφορεί την πλατφόρµα Java. Η Java, η οποία εφευρέθηκε το 1991, 

έχει γίνει η δεύτερη πιο δηµοφιλής γλώσσα, µετά την C. Κυριαρχεί στον χώρο των Web 

εφαρµογών και είναι το de facto πρότυπο για τις µεσαίου επιπέδου εφαρµογές. Αυτές οι 

εφαρµογές είναι η πηγή για την καταγραφή και την αποθήκευση του web traffic. 

Το Global Positioning System (GPS) καθίσταται πλήρως λειτουργικό. Αναπτύχθηκε 

αρχικά από την DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) για στρατιωτικές 
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εφαρµογές στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αυτή η τεχνολογία υπάρχει πλέον παντού, 

όπως στις εφαρµογές για αυτοκίνητο και την αεροπορική πλοήγηση. 

1998 : Ο Carlo Strozzi αναπτύσσει µια ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση δεδοµένων 

και την ονοµάζει NoSQL. ∆έκα χρόνια αργότερα, ένα κίνηµα για την ανάπτυξη βάσεων 

δεδοµένων NoSQL που θα µπορούν να δουλέψουν µε µεγάλα και αδόµητα σύνολα 

δεδοµένων αποκτά δυναµική. 

Η Google ιδρύεται από τον Larry Page και τον Sergey Brin, οι οποίοι εργάστηκαν για 

περίπου ένα χρόνο σε ένα πρόγραµµα µηχανών αναζήτησης του Stanford που ονοµάζεται 

BackRub. 

1999 : Ο Kevin Ashton, συνιδρυτής του Auto-ID Center στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

της Μασαχουσέτης (MIT), εφευρίσκει τον όρο “The Internet of Things”. 

2001 : Η παγκόσµια, ψηφιακή, διαδικτυακή, ελεύθερου περιεχοµένου, 

εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, λανσάρεται. 

2002 : Η έκδοση 1.1 της Bluetooth προδιαγραφής κυκλοφορεί από το Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρµατης 

τεχνολογίας για τη µεταφορά δεδοµένων σε µικρές αποστάσεις. Η εξέλιξη αυτών των 

προδιαγραφών και η υιοθεσία της οδηγεί σε µια ολόκληρη σειρά φορητών συσκευών, που 

επικοινωνούν µεταξύ της συσκευής και άλλου υπολογιστή. Σήµερα, σχεδόν κάθε φορητή 

συσκευή διαθέτει δέκτη Bluetooth. 

2003 : Σύµφωνα µε µελέτες της IDC και της EMC, το ποσό των δεδοµένων που 

δηµιουργήθηκαν το 2003 ξεπερνά την ποσότητα των δεδοµένων που είχαν δηµιουργηθεί 

µέχρι τότε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Εκτιµάται ότι 1,8 zettabytes (ZB) δηµιουργήθηκαν 

µόνο το 2011. 

Το LinkedIn, η δηµοφιλής ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελµατίες, 

ξεκινάει. Το 2013, ο ιστότοπος είχε περίπου 260 εκατοµµύρια χρήστες. 

2004 : Η Wikipedia φτάνει τα 500.000 άρθρα τον Φεβρουάριο. Επτά µήνες αργότερα 

φτάνει τα 1 εκατοµµύριο. 

Το Facebook, η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ιδρύεται από τον Mark Zuckerberg 

και από άλλους στο Κέιµπριτζ της Μασαχουσέτης. Το 2013, ο ιστότοπος είχε περισσότερους 

από 1,15 δισεκατοµµύρια χρήστες. 
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2005 : Το Apache Hadoop project δηµιουργήθηκε από τον Doug Cutting και τον Mike 

Caferella. Ο πλέον διάσηµος κίτρινος ελέφαντας γίνεται ένα θεµελιώδες µέρος σχεδόν όλων 

των  στρατηγικών των µεγάλων δεδοµένων. 

Το Εθνικό Συµβούλιο Επιστηµών προτείνει στην National Science Foundation (NSF) 

να δηµιουργήσουν ένα νέο µονοπάτι για καριέρα, τους υψηλής ποιότητας data scientists, για 

να διαχειριστούν την αυξανόµενη συλλογή ψηφιακών πληροφοριών. 

2007 : Η Apple κυκλοφορεί το iPhone και δηµιουργεί µια ισχυρή αγορά 

καταναλωτών για smartphones. 

2008 : Ο αριθµός των συσκευών που είναι συνδεδεµένες στο ∆ιαδίκτυο υπερβαίνει το 

παγκόσµιο πληθυσµό. 

2011 :  Ο υπολογιστής Watson της IBM ανιχνεύει και αναλύει 4 terabytes (200 

εκατοµµύρια σελίδες) δεδοµένων σε δευτερόλεπτα. 

Η UnQL ξεκινάει, µια query language για τις βάσεις δεδοµένων NoSQL. 

2012 : Η κυβέρνηση Οµπάµα ανακοινώνει την Big Data Research και Development 

Initiative, αποτελούµενη από 84 προγράµµατα σε έξι τµήµατα.  

Η IDC και η EMC εκτιµούν ότι θα δηµιουργηθούν 2,8 ZB δεδοµένων το 2012. 

Προβλέπεται ότι ο ψηφιακός κόσµος θα κατέχει µέχρι το 2020 40 ZB, 57 φορές ο αριθµός 

των σπόρων των άµµων σε όλες τις παραλίες του κόσµου. 

2013 : Ξεκινά ο εκδηµοκρατισµός των δεδοµένων. Με τα smartphones, τα tablet, και 

τα Wi-Fi, ο καθένας παράγει δεδοµένα σε εκπληκτικές τιµές. Περισσότερα άτοµα έχουν 

πρόσβαση σε µεγάλους όγκους δηµόσιων δεδοµένων και χρησιµοποιούν τα δεδοµένα πιο 

δηµιουργικά. (Dean, 2014, pp. 5-8) 

 

1.3. Τα Big Data σήµερα 

Από τις παραστάσεις και τεχνολογικές δράσεις που λαµβάνουν χώρα γύρω µας 

καθηµερινά, είναι προφανές ότι σήµερα βιώνουµε µια περίοδο που η έννοια και οι εφαρµογές 

των Μεγάλων ∆εδοµένων βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρµογή. 

Πιο συγκεκριµένα, µέσω της χρήσης κατάλληλων οργάνων (instrumentation), ο 

άνθρωπος βρίσκεται πλέον σε θέση να “επικοινωνήσει” µε περισσότερα πράγµατα και σε 

µεγαλύτερο εύρος, µε αποτέλεσµα να υπάρχει και η δυνατότητα για αποθήκευση 
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µεγαλύτερου εύρους δεδοµένων, όπως αυτή ανακύπτει από την δυνατότητα για επεξεργασία 

µεγαλύτερου όγκου πρώτης ύλης. Επιπρόσθετα, µέσω της αυξηµένης δυνατότητας για 

επικοινωνία και της ανάπτυξης των αντίστοιχων τεχνολογιών, οι άνθρωποι και οι 

πληροφορίες σήµερα είναι δυνατό να βρίσκονται σε πλήρη και συνεχή διασύνδεση 

(interconnection) και διάδραση (interaction) . Υπό αυτό το πρίσµα, έχουµε πλέον φτάσει σε 

µια δυνατότητα για διασυνδεσιµότητα τύπου Machine to Machine, µε τη διασύνδεση να 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά διασύνδεσης όµοια µε αυτά δύο τυποποιηµένων µηχανών, 

δηλαδή συνέχεια αυξηµένη διακίνηση πληροφορίας και αυξηµένη δυνατότητα για ανάδραση. 

Αυτή η δυνατότητα άλλωστε είναι υπεύθυνη για τα γεωµετρικώς αυξανόµενα ποσοστά 

αποθήκευσης που παρατηρούνται κάθε χρόνο, όσον αφορά στα δεδοµένα και κυρίως στα 

ψηφιακά δεδοµένα. 

Προχωρώντας ένα βήµα πιο πέρα, µε την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας που 

έχει επιτελεστεί, πλέον υπάρχει δυνατότητα για αγορά σηµαντικών διατάξεων που 

σχετίζονται άµεσα µε εφαρµογές διακίνησης και ανταλλαγής πληροφοριών, µε εξέχουσες τα 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα, σε πολύ χαµηλές τιµές. Αυτή η παράµετρος δίνει τη δυνατότητα 

να προστεθεί η έννοια της ευφυΐας σχεδόν σε κάθε εφαρµογή και δράση, µε επακόλουθο να 

βελτιστοποιείται ακόµη περισσότερο η διαδικασία της ανταλλαγής και αποθήκευσης 

πληροφοριών και δεδοµένων. 

Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, καταλήγουµε στη βασική διαπίστωση η οποία 

καθορίζει σήµερα την έννοια των Μεγάλων ∆εδοµένων στις παγκόσµιες εφαρµογές και 

δράσεις. Σύµφωνα µε αυτή, στο σηµερινό παγκόσµιο γίγνεσθαι, παρατηρούµε συνεχείς 

ενέργειες και αλληλεπιδράσεις στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

όπου η ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών και δεδοµένων, ο όγκος αυτών των ποσοτήτων, 

καθώς και η ποικιλία που τις χαρακτηρίζει, καθορίζουν σήµερα το βαθµό συνθετότητας και 

τις παραµέτρους της έννοιας των Μεγάλων ∆εδοµένων. (Τσικριτέας, 2015, pp. 12-13) 

 

1.4. Τα 3Vs των Big Data 

Οι περισσότεροι όροι των µεγάλων δεδοµένων επικεντρώνονται στο µέγεθος των 

δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα. Το µέγεθος έχει σηµασία, αλλά υπάρχουν και άλλες 

σηµαντικές ιδιότητες των µεγάλων δεδοµένων, όπως είναι η ποικιλία (variety) και η ταχύτητα 

(velocity). Τα τρία Vs των µεγάλων δεδοµένων (όγκος, ποικιλία και ταχύτητα) αποτελούν 

έναν περιεκτικό ορισµό, και καταρρίπτουν το µύθο ότι τα µεγάλα δεδοµένα αφορούν µόνο 
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τον όγκο των δεδοµένων. Επιπλέον, κάθε ένα από τα τρία Vs έχει τις δικές του διακλαδώσεις 

στον κλάδο της ανάλυσης. (Russom, 2011, p. 6) 

 

Εικόνα 1.1 : Τα 3Vs των Big Data. 

 

1.4.1. Όγκος – Volume 

Ο όγκος είναι η πιο δύσκολη πτυχή των Big Data, καθώς επιβάλλει την ανάγκη για 

κλιµακούµενη αποθήκευση και µια κατανεµηµένη προσέγγιση στο querying. Οι µεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν ήδη συγκεντρώσει και αρχειοθετήσει µια µεγάλη ποσότητα δεδοµένων τα 

τελευταία χρόνια. Θα µπορούσε να είναι µε τη µορφή αρχείων καταγραφής συστήµατος, 

διατήρησης αρχείων κλπ. Η ποσότητα αυτή των δεδοµένων φτάνει εύκολα στο σηµείο όπου 

συµβατικά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µπορεί να µην είναι σε θέση να την 

χειριστούν. Λύσεις που βασίζονται στις αποθήκες δεδοµένων ενδέχεται να µην έχουν 

απαραίτητα τη δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης αυτών των δεδοµένων λόγω έλλειψης 

παράλληλης αρχιτεκτονικής επεξεργασίας. 

 Πολλά µπορούν να προκύψουν από δεδοµένα κειµένου (text data), από τοποθεσίες ή 

αρχεία καταγραφής (log files) όπως, για παράδειγµα, τα πρότυπα επικοινωνίας µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι προτιµήσεις των καταναλωτών και οι τάσεις στα δεδοµένα 

συναλλαγών, οι έρευνες ασφαλείας κ.α. Τα χωρικά και χρονικά (time-stamped) δεδοµένα 

απορροφούν χώρο αποθήκευσης γρήγορα. Οι Big Data τεχνολογίες προσφέρουν µια λύση 
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στο να δηµιουργήσουν αξία από αυτά τα µαζικά, και προηγουµένως αχρησιµοποίητα / 

δύσκολα να επεξεργαστούν, δεδοµένα. 

 

1.4.2.  Ταχύτητα – Velocity 

Τα δεδοµένα ρέουν µέσα στους οργανισµούς µε µεγάλη ταχύτητα. Τεχνολογίες 

διαδικτύου  και κινητής τηλεφωνίας επέτρεψαν τη παραγωγή ροής δεδοµένων στους 

παρόχους. Οι online αγορές έχουν φέρει επανάσταση στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

καταναλωτών και των παρόχων. Οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές µπορούν τώρα να διατηρούν 

αρχεία καταγραφής και να έχουν πρόσβαση σε κάθε δράση των πελατών τους, καθώς επίσης 

µπορούν να διατηρούν το ιστορικό και να θέλουν να αξιοποιήσουν γρήγορα αυτές τις 

πληροφορίες, συνιστώντας προϊόντα και τοποθετώντας τον οργανισµό σε πρωτοποριακό 

επίπεδο. Οι online marketing οργανισµοί αποκοµίζουν µεγάλο πλεονέκτηµα µε τη 

δυνατότητα να αποκτούν πληροφορίες στιγµιαία. Με την εφεύρεση της εποχής των 

smartphones, υπάρχουν ακόµα περισσότερα δεδοµένα που βασίζονται στη τοποθεσία που 

παράγονται και γίνεται σηµαντικό να µπορούµε να εκµεταλλευτούµε αυτό το τεράστιο ποσό 

δεδοµένων. 

 

1.4.3. Ποικιλία – Variety 

Όλα αυτά τα δεδοµένα που παράγονται από τα κοινωνικά και ψηφιακά µέσα είναι 

σπάνια δοµηµένα (structured data). Τα µη δοµηµένα έγγραφα κειµένου, τα βίντεο, τα ηχητικά 

δεδοµένα, οι εικόνες, οι οικονοµικές συναλλαγές, οι αλληλεπιδράσεις σε κοινωνικούς 

ιστότοπους, αποτελούν παραδείγµατα µη δοµηµένων δεδοµένων (unstructured data). Οι 

συµβατικές βάσεις δεδοµένων υποστηρίζουν “µεγάλα αντικείµενα” (LOB's), αλλά έχουν τους 

περιορισµούς τους εάν δεν διανεµηθούν. Αυτά τα δεδοµένα είναι δύσκολο να χωρέσουν στις 

συµβατικές, καθαρά σχετικές δοµές διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και δεν είναι πολύ φιλικά 

δεδοµένα ως προς την ενσωµάτωση, και για αυτό χρειάζονται πολύ χειρισµό προτού τα 

χρησιµοποιήσουν οι εφαρµογές. Και αυτό οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών. Εάν τα δεδοµένα 

χαθούν, τότε είναι µια απώλεια που δεν µπορεί να ανακτηθεί. Τα µεγάλα δεδοµένα, από την 

άλλη πλευρά, τείνουν να διατηρούν όλα τα δεδοµένα αφού τα περισσότερα από αυτά 

γράφονται µία φορά και διαβάζουν πολλές φορές τον τύπο των δεδοµένων. Τα Big Data 

πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να υπάρχουν πληροφορίες κρυµµένες σε κάθε κοµµάτι 

δεδοµένων. (Raste, 2014, pp. 4-5) 



  

 

 

18 

 

1.5. Αναλύοντας τα Big Data 

Ως πηγή δεδοµένων είναι εξίσου σηµαντική η ανάλυση µεθοδολογιών και τα πρότυπα 

αποδεικτικών στοιχείων που θα ήταν αποδεκτά στους µελετητές του management για 

δηµοσίευση. Όπως συµβαίνει µε κάθε αναδυόµενη επιστήµη, υπάρχει πιθανότητα 

συµβιβασµού µεταξύ της θεωρητικής και της εµπειρικής συµβολής, καθώς και της 

αυστηρότητας µε την οποία αναλύονται τα δεδοµένα. Η τυπική στατιστική προσέγγιση του 

να βασίζεται σε p τιµές (probability values), για να καθιερωθεί η σηµασία ενός ευρήµατος, 

είναι απίθανο να είναι αποτελεσµατική επειδή ο τεράστιος όγκος δεδοµένων σηµαίνει ότι 

σχεδόν όλα είναι σηµαντικά. Χρησιµοποιώντας τα τυπικά στατιστικά εργαλεία µας για να 

αναλύσουµε τα Big Data, είναι πολύ εύκολο να λάβουµε ψευδείς συσχετισµούς. Ωστόσο, 

αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να κινηθούµε προς όλο και πιο περίπλοκες και 

εκλεπτυσµένες οικονοµετρικές τεχνικές για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, γιατί 

δηµιουργεί σοβαρό κίνδυνο υπέρ-συναρµολόγησης των δεδοµένων. Αντιθέτως, βασικές 

Bayesian στατιστικές και βηµατικές µέθοδοι παλινδρόµησης µπορεί να είναι κατάλληλες 

προσεγγίσεις. Πέρα από αυτές τις οικείες προσεγγίσεις, υπάρχει µια σειρά εξειδικευµένων 

τεχνικών για την ανάλυση µεγάλων δεδοµένων που είναι σηµαντικές για όσους εισέρχονται 

σε αυτό το πεδίο να κατανοήσουν. Αυτές οι τεχνικές αντλούν από διάφορες επιστήµες, όπως 

την στατιστική, την επιστήµη των υπολογιστών, τα εφαρµοσµένα µαθηµατικά και τα 

οικονοµικά. Περιλαµβάνουν την ανάλυση συστάδων (cluster analysis), την συγχώνευση και 

ενσωµάτωση δεδοµένων, την εξόρυξη δεδοµένων, τους γενετικούς αλγόριθµους, τη µηχανική 

µάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα, την ανάλυση δικτύου, την επεξεργασία σήµατος, την χωρική 

ανάλυση και  την οπτικοποίηση. 

Η πρόκληση όµως, είναι να αποµακρυνθούµε από τις p τιµές και να επικεντρωθούµε 

στα µεγέθη των αποτελεσµάτων και τη διακύµανση που εξηγείται. Μια άλλη παγίδα του Big 

Data, ενισχυµένη και πάλι από τις κοινά χρησιµοποιούµενες στατιστικές τεχνικές, έγκειται 

στην υπερβολική της εστίαση στα αθροίσµατα ή στους µέσους όρους, και πολύ λίγο στις 

αποκλίσεις (outliers). Σε πολλές περιπτώσεις, οι µέσοι όροι είναι πολύ σηµαντικοί και συχνά 

αποκαλύπτουν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι τείνουν να συµπεριφέρονται υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες. Αλλά στο απέραντο σύµπαν των Big Data, οι αποκλίσεις µπορεί να 

είναι πιο ενδιαφέρουσες. Κρίσιµες καινοτοµίες, τάσεις, αναταραχές ή επαναστάσεις µπορεί 

να συµβαίνουν εκτός των τάσεων του µέσου όρου, αλλά ακόµα απαιτούν αρκετούς 

ανθρώπους για να έχουν δραµατικά αποτελέσµατα µε την πάροδο του χρόνου. Η λεπτή φύση 

των Big Data προσφέρει ευκαιρίες για τον εντοπισµό αυτών των πηγών αλλαγής – είτε 
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πρόκειται για επιχειρηµατικές καινοτοµίες, κοινωνικές τάσεις, οικονοµικές κρίσεις ή για 

πολιτικές αναταραχές – καθώς συσσωρεύονται. 

Μόλις εντοπιστούν υποσχόµενα στοιχεία, η επόµενη πρόκληση στην ανάλυση των 

µεγάλων δεδοµένων είναι να προχωρήσουµε, πέρα από την ταυτοποίηση συσχετιστικών 

µοτίβων, στην εξερεύνηση αιτιολογίας. ∆εδοµένης της µη δοµηµένης φύσης των 

περισσότερων µεγάλων δεδοµένων, η αιτιολογία δεν ενσωµατώνεται στο σχεδιασµό τους και 

τα παρατηρούµενα πρότυπα είναι συχνά ανοιχτά σε ένα ευρύ φάσµα πιθανών αιτιολογικών 

εξηγήσεων. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι προσέγγισης. Το πρώτο είναι να αναγνωρίσουµε 

την κεντρική σηµασία της θεωρίας. Μια διαίσθηση σχετικά µε τις αιτιώδεις διαδικασίες που 

παρήγαγαν τα δεδοµένα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη 

θεωρητικών επιχειρηµάτων, που βασίζονται σε προηγούµενη έρευνα και πηγαίνουν πέρα από 

αυτή. Ο δεύτερος, συµπληρωµατικός τρόπος, είναι να δοκιµάσουµε τότε αυτά τα θεωρητικά 

επιχειρήµατα σε µεταγενέστερες έρευνες, ιδανικά µέσω πειραµάτων πεδίου. Φυσικά, τα 

εργαστηριακά πειράµατα προσφέρουν το πλεονέκτηµα του µεγαλύτερου ελέγχου, αλλά 

συνήθως επικεντρώνονται σε ένα πολύ περιορισµένο αριθµό µεταβλητών, και η φύση της 

έρευνας των Big Data είναι ότι µπορεί να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τα 

παρατηρούµενα συσχετιστικά πρότυπα. 

Σε ένα πείραµα πεδίου µπορεί να συλλεχθεί ένα πλουσιότερο σύνολο δεδοµένων 

σχετικά µε τις συµπεριφορές και τις πεποιθήσεις, και για ένα παρατεταµένο χρονικό 

διάστηµα. Για τους µελετητές, καθώς και για τους managers, που ενδιαφέρονται για την 

έρευνα δράσης (action research), υπάρχουν δελεαστικές ευκαιρίες για να ασχοληθούν µε 

“management engineering”, που ξεπερνάει την πιο τυπική διαχείριση της έρευνας φέρνοντας 

θεωρία και πρακτική µαζί, µε πολύ πιο γρήγορους κυκλικούς χρόνους µεταξύ του 

προσδιορισµού µιας πολλά υποσχόµενης πληροφορίας και της δοκιµής αυτής της 

πληροφορίας µε µια καλά σχεδιασµένη παρέµβαση, που µπορεί να βοηθήσει τόσο στην 

προώθηση των γνώσεων της διαχείρισης όσο και στην αντιµετώπιση πιεστικών πρακτικών 

ζητηµάτων. 

Τελικά, η υπόσχεση και ο στόχος µιας ισχυρής ερευνητικής διαχείρισης βασισµένης 

στα Big Data, δεν θα έπρεπε να είναι µόνο ο προσδιορισµός των συσχετίσεων και η 

καθιέρωση εύλογης αιτιολογίας, αλλά η σύγκλιση στοιχείων από πολλαπλές, ανεξάρτητες, µη 

σχετικές πηγές, που οδηγούν σε ισχυρά συµπεράσµατα. Τα Big Data προσφέρουν 

συναρπαστικές νέες προοπτικές για την επίτευξη τέτοιας σύγκλισης λόγω του πρωτοφανή 

όγκου, του µικρού επιπέδου λεπτοµέρειας, και του πολύπλευρου πλούτου. Η συντριπτική 
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πλειοψηφία των τωρινών ερευνών για τη διαχείριση βασίζεται στην επίπονη συλλογή µικρού 

αριθµού µέτρων που καλύπτουν µια σύντοµη χρονική περίοδο. Σε αντίθεση, τα Big Data 

προσφέρουν τεράστιες ποσότητες δεδοµένων σε πολλαπλές περιόδους (είτε είναι 

δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ηµέρες, µήνες ή χρόνια). 

Ενώ ορισµένα σύνολα µεγάλων δεδοµένων είναι µονοδιάστατα ή ενός καναλιού, 

εστιάζοντας, για παράδειγµα, σε µια συγκεκριµένη συναλλαγή ή συµπεριφορά επικοινωνίας 

και βασιζόµενα σε αλληλεπιδράσεις ενός καναλιού (π.χ. µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου), υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες συλλογής και ανάλυσης 

πολυδιάστατων συνόλων δεδοµένων που προσφέρουν πληροφορίες σε αστερισµούς 

συµπεριφορών, συχνά µέσω µιας ποικιλίας καναλιών (π.χ. αλληλεπιδράσεις πελάτη 

τηλεφωνικού κέντρου που αλλάζουν µεταξύ φωνής, διαδικτύου, συνοµιλίας, κινητού 

τηλεφώνου, βίντεο κ.λπ.). Για τους management ερευνητές, το αποτέλεσµα αυτού του 

πλούτου είναι ότι υπάρχουν άνευ προηγουµένου ευκαιρίες για να παρατηρήσετε πιθανώς 

σηµαντικές µεταβλητές που οι προηγούµενες µελέτες ίσως δεν κατάφεραν να εξετάσουν 

καθόλου, λόγω του κατ 'ανάγκη πιο εστιασµένου χαρακτήρα τους. Και όταν οι µεταβλητές 

αυτές αιχµαλωτίσουν την προσοχή ενός ερευνητή, οι σχέσεις µεταξύ τους µπορούν να 

διερευνηθούν και να εξεταστούν οι συµφραζόµενες συνθήκες υπό τις οποίες αυτές οι σχέσεις 

µπορούν ή όχι να µελετηθούν. (GEORGE, HAAS and PENTLAND, 2014, pp. 6-9) 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

Data Mining – Εξόρυξη ∆εδοµένων  

2.1.Εισαγωγή στην Εξόρυξη ∆εδοµένων  

Η σύγχρονη επιστήµη και η µηχανική βασίζονται στη χρήση µοντέλων πρώτης αρχής 

(first-principle models) για την περιγραφή φυσικών, βιολογικών και κοινωνικών 

συστηµάτων. Μια τέτοια προσέγγιση ξεκινά µε ένα βασικό επιστηµονικό µοντέλο, όπως οι 

νόµοι κίνησης του Newton ή οι εξισώσεις του Maxwell στον ηλεκτροµαγνητισµό, και στη 

συνέχεια βασίζεται σε διάφορες εφαρµογές στη µηχανική ή στην ηλεκτρολογία. Σε αυτήν την 

προσέγγιση, τα πειραµατικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση των 

υποκείµενων µοντέλων πρώτης αρχής και για την εκτίµηση ορισµένων παραµέτρων που είναι 

δύσκολο, ή µερικές φορές αδύνατο, να µετρηθούν κατευθείαν. Ωστόσο, σε πολλούς τοµείς οι 

υποκείµενες πρώτες αρχές είναι άγνωστες, ή τα υπό µελέτη συστήµατα είναι πολύ περίπλοκα 

για να είναι µαθηµατικά επισηµοποιηµένα. Με την αυξανόµενη χρήση υπολογιστών, υπάρχει 

ένα µεγάλο ποσό δεδοµένων που παράγονται από τέτοια συστήµατα. Με την απουσία των 

µοντέλων πρώτης αρχής, τέτοια διαθέσιµα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

εξαγωγή µοντέλων, εκτιµώντας χρήσιµες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών ενός συστήµατος 

(δηλαδή, άγνωστες εξαρτήσεις εισόδου - εξόδου). 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν εξαιρετικά µεγάλοι 

όγκοι δεδοµένων που γεµίζουν τους υπολογιστές, τα δίκτυα και τις ζωές των ανθρώπων. Οι 

κρατικές υπηρεσίες, τα επιστηµονικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις έχουν αφιερώσει 

τεράστιους πόρους για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδοµένων. Στην πραγµατικότητα, σε 

πολλές περιπτώσεις, µόνο ένα µικρό ποσοστό αυτών των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθεί διότι 

οι όγκοι είναι απλά πολύ µεγάλοι για να µπορέσει ο άνθρωπος να τους διαχειριστεί, ή οι ίδιες 

οι δοµές δεδοµένων είναι πολύ περίπλοκες για να µπορούν να αναλυθούν αποτελεσµατικά. 

Πώς θα µπορούσε να συµβεί αυτό; Ο πρωταρχικός λόγος είναι ότι η αρχική προσπάθεια 

δηµιουργίας ενός συνόλου δεδοµένων εστιάζεται συχνά σε θέµατα όπως η αποδοτικότητα 

αποθήκευσης. ∆εν περιλαµβάνει σχέδιο για τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα θα 

χρησιµοποιηθούν και θα αναλυθούν τελικά. 

Η ανάγκη να κατανοήσουµε µεγάλα, σύνθετα, πλούσια σε πληροφορία σύνολα 

δεδοµένων είναι κοινή σε όλους τους τοµείς των επιχειρήσεων, της επιστήµης και της 

µηχανικής. Στον επιχειρηµατικό κόσµο, τα δεδοµένα των εταιρειών και των πελατών 
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αναγνωρίζονται ως στρατηγικό πλεονέκτηµα. Η ικανότητα εξαγωγής χρήσιµης γνώσης που 

κρύβεται σε αυτά τα δεδοµένα και η δράση της στη γνώση αυτή, καθίσταται όλο και πιο 

σηµαντική στο σηµερινό ανταγωνιστικό κόσµο. Η όλη διαδικασία εφαρµογής µιας 

µεθοδολογίας που βασίζεται στον υπολογιστή, συµπεριλαµβανοµένων νέων τεχνικών, για την 

ανακάλυψη γνώσης από δεδοµένα, ονοµάζεται εξόρυξη δεδοµένων. (Kantardzic, 2011, pp. 1-

2) 

Οι άνθρωποι από τότε που άρχισε η ανθρώπινη ζωή αναζητούν πρότυπα στα 

δεδοµένα. Οι κυνηγοί αναζητούν πρότυπα στη µεταναστευτική συµπεριφορά των ζώων, οι 

αγρότες αναζητούν πρότυπα στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, οι πολιτικοί αναζητούν 

πρότυπα στις απόψεις των ψηφοφόρων. Η δουλειά ενός επιστήµονα είναι να κατανοήσει τα 

δεδοµένα, να ανακαλύψει τα πρότυπα που διέπουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο 

φυσικός κόσµος και να τα ενσωµατώσει σε θεωρίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

προβλέψει τι θα συµβεί σε νέες καταστάσεις. Η δουλειά του επιχειρηµατία είναι να εντοπίσει 

ευκαιρίες, δηλαδή µοτίβα στην συµπεριφορά που µπορούν να µετατραπούν σε κερδοφόρα 

επιχείρηση, και να τα εκµεταλλευτεί. 

Στην εξόρυξη δεδοµένων, τα δεδοµένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και η αναζήτηση 

είναι αυτοµατοποιηµένη – ή τουλάχιστον ενισχυµένη – από έναν υπολογιστή. Ακόµα και 

αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καινούργιο. Οι οικονοµολόγοι, οι στατιστικολόγοι, οι µηχανικοί 

επικοινωνίας έχουν από καιρό εργαστεί µε την ιδέα ότι τα πρότυπα στα δεδοµένα µπορούν να 

αναζητηθούν αυτόµατα, να αναγνωριστούν, να επικυρωθούν και να χρησιµοποιηθούν για 

πρόβλεψη. Αυτό που είναι καινούργιο είναι η εντυπωσιακή αύξηση των ευκαιριών για την 

εύρεση προτύπων στα δεδοµένα. Η αχαλίνωτη ανάπτυξη των βάσεων δεδοµένων τα 

τελευταία χρόνια, βάσεις δεδοµένων για καθηµερινές δραστηριότητες, όπως είναι οι επιλογές 

των πελατών, φέρνουν την εξόρυξη δεδοµένων στην πρώτη γραµµή των νέων επιχειρησιακών 

τεχνολογιών. Καθώς η πληµµύρα δεδοµένων διογκώνεται και οι µηχανές που µπορούν να 

αναλάβουν την αναζήτηση γίνονται συνηθισµένες, οι δυνατότητες της εξόρυξης δεδοµένων 

αυξάνονται. Εκτιµάται πλέον ότι ο όγκος των δεδοµένων που αποθηκεύονται στις παγκόσµιες 

βάσεις δεδοµένων διπλασιάζεται κάθε 20 µήνες.  Άρα η έξυπνη ανάλυση δεδοµένων αποτελεί 

έναν πολύτιµο πόρο. Μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες και, όσο αναφορά το εµπορικό 

περιβάλλον, σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Ενώ ο κόσµος µεγαλώνει σε πολυπλοκότητα 

και µας συντρίβει µε τα δεδοµένα που παράγει, η εξόρυξη δεδοµένων γίνεται η µόνη ελπίδα 

για την αποσαφήνιση των µοτίβων που την στηρίζουν. (Witten and Frank, 2005, pp. 4-5) 
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2.2. Η ιστορία της Εξόρυξης ∆εδοµένων  

Η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων εκτελείται εδώ και αιώνες. Μέθοδοι όπως το 

θεώρηµα Bayes και η θεωρία ανάλυσης της παλινδρόµησης, ήταν από τα πρώτα ευρήµατα 

που συνέβαλαν στον προσδιορισµό προτύπων και στην ανακάλυψη κρυφών σχέσεων. Καθώς 

οι συλλογές δεδοµένων αυξήθηκαν σε όγκο και σε πολυπλοκότητα, η κουραστική, 

χρονοβόρα και χειρωνακτική τους ανάλυση δεν ήταν πλέον εφικτή. Ωστόσο, µε την εξέλιξη 

της τεχνολογίας και τις ανακαλύψεις της επιστήµης των υπολογιστών, έφτασε η εποχή της 

αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων. Καινούργιες µέθοδοι, όπως τα νευρωνικά δίκτυα, οι 

γενετικοί αλγόριθµοι (1950), τα δέντρα απόφασης (1960), η µηχανή υποστήριξης 

διανυσµάτων (1990), γεφυρώνουν την εφαρµοσµένη στατιστική και την τεχνητή νοηµοσύνη 

µε την διαχείριση των βάσεων δεδοµένων, προσφέροντας της το µαθηµατικό υπόβαθρο που 

χρειάζεται. (El.wikipedia.org, 2018) 

Στις παρακάτω γραµµές παρουσιάζονται κάποια από τα πιο σηµαντικά και 

“πρωταρχικά” ορόσηµα στην ιστορία της εξόρυξης δεδοµένων, καθώς και το πως εξελίσσεται 

και συνδυάζεται µε την επιστήµη των δεδοµένων και τα Big Data. 

 

2.2.1. Ιστορική Αναδροµή 

1763 : Το έγγραφο του Thomas Bayes δηµοσιεύεται µεταθανάτια. Στη θεωρία 

πιθανοτήτων και στη στατιστική, το θεώρηµα Bayes σχετίζει την τρέχουσα πιθανότητα µε 

την αρχική πιθανότητα. Είναι θεµελιώδους σηµασίας για την εξόρυξη δεδοµένων καθώς 

επιτρέπει την κατανόηση σύνθετων πραγµατικοτήτων που βασίζονται σε εκτιµώµενες 

πιθανότητες. 

1805 : Ο Adrien-Marie Legendre και ο Carl Friedrich Gauss εφαρµόζουν την 

παλινδρόµηση για να καθορίσουν τις τροχιές των σωµάτων γύρω από τον Ήλιο (κοµήτες και 

πλανήτες). Ο στόχος της ανάλυσης της παλινδρόµησης είναι να εκτιµηθούν οι σχέσεις µεταξύ 

των µεταβλητών, χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Η παλινδρόµηση 

είναι ένα από τα βασικά εργαλεία στην εξόρυξη δεδοµένων. 

1936 : Αυτή είναι η αρχή της εποχής των υπολογιστών, η οποία καθιστά δυνατή τη 

συλλογή και επεξεργασία µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων. Σε ένα χαρτί του 1936, για τους 

αξιόπιστους αριθµούς, ο Alan Turing παρουσίασε την ιδέα µιας µηχανής (Universal Turing 
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Machine), ικανής να εκτελεί υπολογισµούς όπως οι σύγχρονοι υπολογιστές µας. Οι 

υπολογιστές της σύγχρονης εποχής βασίζονται στις ιδέες που πρωτοστάτησε ο Turing. 

1943 : Ο Warren McCulloch και ο Walter Pitts ήταν οι πρώτοι που δηµιούργησαν ένα 

εννοιολογικό µοντέλο ενός νευρικού δικτύου. Σε µια εργασία µε τίτλο “A logical calculus of 

the ideas immanent in nervous activity”, περιγράφουν την ιδέα ενός νευρώνα σε ένα δίκτυο. 

Κάθε ένας από αυτούς τους νευρώνες µπορεί να κάνει 3 πράγµατα: να λαµβάνει εισόδους, να 

εισάγει διαδικασίες και να παράγει αποτελέσµατα. 

          1965 : Ο Lawrence J. Fogel δηµιούργησε µια νέα εταιρεία αποκαλούµενη Decision 

Science, Inc. για εφαρµογές εξελικτικού προγραµµατισµού. Ήταν η πρώτη εταιρεία που 

εφάρµοσε τον εξελικτικό υπολογισµό για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων.  

1970’s : Με εξελιγµένα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, είναι δυνατή η 

αποθήκευση και η αναζήτηση terabytes και petabytes δεδοµένων. Επιπλέον, οι αποθήκες 

δεδοµένων επιτρέπουν στους χρήστες να µετακινούνται σε έναν πιο αναλυτικό τρόπο 

προβολής των δεδοµένων. Ωστόσο, η εξόρυξη σύνθετων στοιχείων από αυτές τις αποθήκες 

δεδοµένων πολυδιάστατων µοντέλων είναι πολύ περιορισµένη.  

1975 : Ο John Henry Holland έγραψε το βιβλίο “Adaptation in Natural and Artificial 

Systems”, το πρωτοποριακό βιβλίο για τους γενετικούς αλγόριθµους. Είναι το βιβλίο που 

ξεκίνησε αυτόν τον τοµέα σπουδών, παρουσιάζοντας τα θεωρητικά θεµέλια και διερευνώντας 

τις εφαρµογές.  

1980’s : Η εταιρία HNC δηµιουργεί τη φράση “database mining”. Αυτός ο όρος 

προοριζόταν να προστατεύει ένα προϊόν που ονοµάζεται DataBase Mining Workstation. 

Ήταν ένα εργαλείο γενικού σκοπού για την οικοδόµηση µοντέλων νευρωνικών δικτύων το 

οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιµο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι εξελιγµένοι 

αλγόριθµοι µπορούν να “µαθαίνουν” τις σχέσεις από τα δεδοµένα που επιτρέπουν στους 

εµπειρογνώµονες του αντικειµένου να διασαφηνίσουν τι σηµαίνουν οι σχέσεις.  

1989 : Ο όρος “Knowλedge Discovery in Databases ” δηµιουργείται από τον Gregory 

Piatetsky-Shapiro. Επίσης, την ίδια περίοδο ιδρύει το πρώτο workshop που ονοµάζεται 

επίσης KDD.  

1990’s : Ο όρος “εξόρυξη δεδοµένων” δηµιουργείται. Οι εταιρείες λιανικής και η 

χρηµατοοικονοµική κοινότητα χρησιµοποιούν την εξόρυξη δεδοµένων για να αναλύσουν 

δεδοµένα και να αναγνωρίσουν τάσεις για την αύξηση της πελατειακής τους βάσης, να 

προβλέψουν διακυµάνσεις των επιτοκίων, των τιµών των µετοχών, ζήτηση των πελατών κ.α.  
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1992 : Οι Bernhard E. Boser, Isabelle M. Guyon και Vladimir N. Vapnik πρότειναν 

µια βελτίωση στην αρχική Support Vector Machine που επιτρέπει τη δηµιουργία µη 

γραµµικών ταξινοµητών. Τα Support Vector Machines είναι µια προσέγγιση εποπτευόµενης 

µάθησης που αναλύει τα δεδοµένα και αναγνωρίζει πρότυπα που χρησιµοποιούνται για 

ανάλυση ταξινόµησης και παλινδρόµησης.  

1993 : Ο Gregory Piatetsky-Shapiro ξεκινάει το Knowledge Discovery Nuggets 

(KDnuggets) newsletter. Αρχικά σχεδιάστηκε για να ενώσει την οµάδα ερευνητών που 

παρευρισκόντουσαν στο KDD Workshop. Ωστόσο, το KDnuggets.com φαίνεται να έχει ένα 

ευρύτερο κοινό τώρα.  

2001 : Αν και ο όρος “data science” υπήρχε από το 1960, ο William S. Cleveland την 

παρουσίασε ως ανεξάρτητο επιστηµονικό κλάδο το 2001. Σύµφωνα µε τις Build Data Science 

Teams, ο DJ Patil και ο Jeff Hammerbacher χρησιµοποίησαν τότε τον όρο για να 

περιγράψουν τους ρόλους τους στο LinkedIn και στο Facebook.  

2003 : Το βιβλίο Moneyball, από τον Michael Lewis, δηµοσιεύεται και αλλάζει τον 

τρόπο µε τον οποίο πολλά major league front offices δουλεύουν. Η Oakland Athletics 

χρησιµοποίησε µια στατιστική προσέγγιση για να βρει ωφέλιµα χαρακτηριστικά σε παίκτες 

που ήταν υποτιµηµένοι και φθηνότεροι. Με αυτόν τον τρόπο, συγκέντρωσαν µε επιτυχία µια 

οµάδα που τους έφερε στα  playoffs του 2002 και του 2003 µε το 1/3 της µισθοδοσίας. 

2015 : Τον Φεβρουάριο του 2015, ο DJ Patil έγινε ο πρώτος Chief Data Scientist του 

Λευκού Οίκου. Σήµερα, η εξόρυξη δεδοµένων είναι ευρέως διαδεδοµένη στις επιχειρήσεις, 

την επιστήµη, τη µηχανική, την ιατρική και σε πολλούς άλλους κλάδους. Η συλλογή 

δεδοµένων γίνεται φθηνότερη και οι συσκευές συλλογής δεδοµένων πολλαπλασιάζονται.  

2016 : Μια από τις πιο δραστήριες τεχνικές που διερευνούνται σήµερα είναι η Deep 

Learning. Με την δυνατότητα να καταγράφει εξαρτήσεις και σύνθετα σχέδια 

αποτελεσµατικότερα από άλλες τεχνικές, αναζωπυρώνει µερικές από τις µεγαλύτερες 

προκλήσεις στον κόσµο της εξόρυξης δεδοµένων, της επιστήµης των δεδοµένων και της 

τεχνητής νοηµοσύνης. (Kdnuggets.com, 2018) 

 

2.3. Τι είναι η Εξόρυξη ∆εδοµένων; 

Με πολύ απλά λόγια, η εξόρυξη δεδοµένων αναφέρεται στην εξαγωγή ή "εξόρυξη" 

γνώσης από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Ο όρος είναι στην πραγµατικότητα µια 
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εσφαλµένη ονοµασία. Όταν γίνεται εξόρυξη χρυσού από βράχους ή από άµµο αναφέρεται ως 

εξόρυξη χρυσού αντί για εξόρυξη πετρωµάτων ή άµµων. Έτσι, η εξόρυξη δεδοµένων θα 

έπρεπε να έχει ονοµαστεί πιο κατάλληλα "εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα", το οποίο 

δυστυχώς είναι µεγάλη φράση. Η "εξόρυξη γνώσης", ένας συντοµότερος όρος, µπορεί να µην 

αντανακλά την έµφαση στην εξόρυξη µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων. Ωστόσο, η εξόρυξη 

είναι ένας έντονος όρος, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία που βρίσκει ένα µικρό σύνολο 

πολύτιµων βόλων χρυσού από µεγάλης ποσότητας πρώτης ύλης. Εποµένως, µια τέτοια 

εσφαλµένη ονοµασία που φέρει τόσο "δεδοµένα" όσο και "εξόρυξη" έγινε η δηµοφιλής 

επιλογή. Πολλοί άλλοι όροι φέρουν ένα παρόµοιο ή ελαφρώς διαφορετικό νόηµα της εξόρυξη 

δεδοµένων, όπως εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα (knowledge mining from data), εξαγωγή 

γνώσης (knowledge extraction), ανάλυση δεδοµένων / προτύπων (data/pattern analysis), 

αρχαιολογία δεδοµένων (data archaeology) και βυθοκόρηση δεδοµένων (data dredging). 

Πολλοί άνθρωποι αντιµετωπίζουν την εξόρυξη δεδοµένων ως συνώνυµο ενός άλλου 

ευρέως χρησιµοποιούµενου όρου, του KDD (Knowledge Discovery from Data), ή 

Ανακάλυψη Γνώσης από ∆εδοµένα. Εναλλακτικά, άλλοι θεωρούν την εξόρυξη δεδοµένων ως 

απλώς ένα ουσιαστικό βήµα στη διαδικασία της ανακάλυψης της γνώσης. Η ανακάλυψη της 

γνώσης ως διαδικασία αποτελείται από µια επαναληπτική ακολουθία των ακόλουθων 

βηµάτων : 

1. Καθαρισµός δεδοµένων / Data cleaning (για την εξάλειψη του θορύβου και 

των ασυνεπών δεδοµένων). 

2. Ενσωµάτωση δεδοµένων / Data integration (όπου πολλαπλές πηγές 

δεδοµένων µπορούν να συνδυαστούν). 

3. Επιλογή δεδοµένων / Data selection (όπου δεδοµένα που σχετίζονται µε την 

εργασία ανάλυσης ανακτώνται από τη βάση δεδοµένων). 

4. Μετασχηµατισµός δεδοµένων / Data transformation (όπου τα δεδοµένα 

µετατρέπονται ή ενοποιούνται σε έντυπα κατάλληλα για εξόρυξη εκτελώντας 

διαδικασίες περίληψης ή συγκέντρωσης). 

5. Εξόρυξη δεδοµένων / Data mining (µια βασική διαδικασία όπου 

εφαρµόζονται έξυπνες µέθοδοι προκειµένου να εξαχθούν πρότυπα 

δεδοµένων). 

6. Αξιολόγηση µοτίβων / Pattern evaluation (για να προσδιοριστούν τα 

πραγµατικά ενδιαφέροντα πρότυπα που αντιπροσωπεύουν τη γνώση µε βάση 

ορισµένα µέτρα ενδιαφέροντος).  
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7. Παρουσίαση γνώσης / Knowledge presentation (όπου οι τεχνικές 

απεικόνισης και εκπροσώπησης της γνώσης χρησιµοποιούνται για να 

παρουσιάσουν την εξόρυξη γνώσης στον χρήστη). 

Τα βήµατα 1 έως 4 είναι διαφορετικές µορφές προ-επεξεργασίας δεδοµένων (data 

preprocessing), όπου τα δεδοµένα προετοιµάζονται για εξόρυξη. Το βήµα εξόρυξης 

δεδοµένων µπορεί να αλληλοεπιδρά µε τον χρήστη ή µε µια βάση γνώσεων. Τα ενδιαφέροντα 

πρότυπα παρουσιάζονται στον χρήστη και µπορούν να αποθηκευτούν ως νέες γνώσεις στη 

βάση γνώσεων. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η εξόρυξη δεδοµένων είναι µόνο ένα βήµα 

στην ολόκληρη διαδικασία, αν και ουσιαστική επειδή αποκαλύπτει κρυµµένα πρότυπα για 

αξιολόγηση. 

Παρόλα αυτά, στην βιοµηχανία, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στον περιβάλλον 

έρευνας της βάσης δεδοµένων, ο όρος data mining γίνεται πιο δηµοφιλής από αυτόν της 

KDD. Μια ευρεία άποψη της λειτουργικότητας της εξόρυξης δεδοµένων είναι ότι αποτελεί 

µια διαδικασία ανακάλυψης ενδιαφέρουσας γνώσης από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων που 

αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων, σε αποθήκες δεδοµένων (data warehouses) ή σε άλλα 

αποθετήρια πληροφοριών. Με βάση αυτή την άποψη, η αρχιτεκτονική ενός τυπικού 

συστήµατος εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να έχει τα παρακάτω κύρια συστατικά : 

1. Βάση δεδοµένων, αποθήκη δεδοµένων, WorldWideWeb ή άλλα 

αποθετήρια πληροφοριών : Τεχνικές καθαρισµού δεδοµένων και 

ενσωµάτωσης δεδοµένων µπορούν να πραγµατοποιηθούν στα δεδοµένα. 

2. ∆ιακοµιστής βάσεων δεδοµένων ή αποθήκης δεδοµένων : Είναι υπεύθυνος 

για την ανάκτηση των σχετικών δεδοµένων, βάσει του αιτήµατος εξόρυξης 

δεδοµένων του χρήστη. 

3. Βάση γνώσεων / Knowledge Base : Χρησιµοποιείται για την καθοδήγηση της 

αναζήτησης ή αξιολογεί το πόσο ενδιαφέροντα είναι τα πρότυπα που 

προκύπτουν. 

4. Μηχανή εξόρυξης δεδοµένων : Αυτό είναι απαραίτητο για το σύστηµα 

εξόρυξης δεδοµένων και ιδανικά αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών 

ενοτήτων για εργασίες όπως είναι ο χαρακτηρισµός, η συσχέτιση και η 

ανάλυση συσχέτισης, η ταξινόµηση, η πρόβλεψη, η ανάλυση συστάδων κλπ. 

5. Μοντέλο αξιολόγησης προτύπου : Αυτό το συστατικό συνήθως χρησιµοποιεί 

µέτρα ενδιαφέροντος και αλληλεπιδρά µε µονάδες µέτρησης της εξόρυξης 
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δεδοµένων έτσι ώστε η  αναζήτηση να επικεντρωθεί προς ενδιαφέροντα 

πρότυπα. 

6. ∆ιεπαφή χρήστη : Επικοινωνεί µεταξύ των χρηστών και του συστήµατος 

εξόρυξης δεδοµένων, επιτρέποντας στον χρήστη να αλληλεπιδρά µε το 

σύστηµα καθορίζοντας µια ερώτηση ή ένα έργο εξόρυξης δεδοµένων, 

παρέχοντας πληροφορίες για να βοηθήσει στην εστίαση της αναζήτησης και 

να διεξάγει διερευνητικά δεδοµένα εξόρυξης µε βάση τα ενδιάµεσα 

αποτελέσµατα της εξόρυξης δεδοµένων.  

 

Εικόνα 2.1 : Αρχιτεκτονική ενός τυπικού συστήµατος Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

 

Όσον αφορά την αποθήκη δεδοµένων, η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα προχωρηµένο στάδιο του Συστήµατος Αναλυτικής Επεξεργασίας Συναλλαγών (on-line 

analytical processing - OLAP). Ωστόσο, η εξόρυξη δεδοµένων υπερβαίνει το στενό πεδίο 

εφαρµογής του συνοπτικού στυλ αναλυτικής επεξεργασίας των συστηµάτων αποθήκευσης 

δεδοµένων ενσωµατώνοντας πιο προηγµένες τεχνικές για την ανάλυση δεδοµένων. 

Παρόλο που υπάρχουν πολλά “συστήµατα εξόρυξης δεδοµένων” στην αγορά, δεν 

µπορούν όλα να εκτελέσουν πραγµατική εξόρυξη δεδοµένων. Ένα σύστηµα ανάλυσης 

δεδοµένων, που δεν χειρίζεται µεγάλα ποσά δεδοµένων, θα πρέπει να είναι πιο κατάλληλα 

κατηγοριοποιηµένο ως ένα σύστηµα εκµάθησης µηχανών, ένα στατιστικό εργαλείο ανάλυσης 

δεδοµένων ή ένα πειραµατικό πρωτότυπο συστήµατος. Ένα σύστηµα που µπορεί να 

εκτελέσει µόνο ανάκτηση δεδοµένων ή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης της εύρεσης 

συγκεντρωτικών τιµών, ή που εκτελεί εξαναγκαστική απάντηση ερωτήµατος σε µεγάλες 
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βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να κατηγοριοποιείται πιο κατάλληλα ως σύστηµα βάσης 

δεδοµένων, ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών, ή ένα επαγωγικό σύστηµα βάσεων 

δεδοµένων.  

Η εξόρυξη δεδοµένων περιλαµβάνει µια ενσωµάτωση τεχνικών από πολλαπλούς 

κλάδους όπως είναι η τεχνολογία βάσεων δεδοµένων και αποθήκης δεδοµένων, η στατιστική, 

η µηχανική µάθηση, η υψηλή απόδοση της χρήσης του υπολογιστή, η αναγνώριση προτύπων, 

τα νευρωνικά δίκτυα, η οπτικοποίηση δεδοµένων, η ανάκτηση πληροφοριών, η επεξεργασία 

εικόνας και σήµατος και η ανάλυση χωρικών ή χρονικών δεδοµένων. Με την εκτέλεση της 

εξόρυξης δεδοµένων, ενδιαφέρουσες γνώσεις, κανονικότητες, ή υψηλού επιπέδου 

πληροφορίες µπορούν να εξαχθούν από βάσεις δεδοµένων και να προβληθούν ή να 

περιηγηθούν από διαφορετικές γωνίες. Η ανακαλυφθείσα γνώση µπορεί να εφαρµοστεί στη 

λήψη αποφάσεων, στον έλεγχο της διαδικασίας, στην διαχείριση πληροφοριών και στην 

επεξεργασία ερωτηµάτων. Ως εκ τούτου, η εξόρυξη δεδοµένων θεωρείται µία από τα πιο 

σηµαντικά σύνορα σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων και πληροφοριών και µια από τις πιο 

υποσχόµενες διεπιστηµονικές εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών. (Han and 

Kamber, 2006, pp. 5-9) 

Έχει καταστεί σαφές πλέον, ότι  η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί µια επαναληπτική 

διαδικασία στην οποία η πρόοδος ορίζεται από την ανακάλυψη, είτε µε αυτόµατες είτε µε 

χειροκίνητες µεθόδους. Είναι πιο χρήσιµη σε ένα διερευνητικό σενάριο ανάλυσης στο οποίο 

δεν υπάρχουν προκαθορισµένες έννοιες για το τι θα αποτελέσει ένα “ενδιαφέρον” 

αποτέλεσµα. Είναι η αναζήτηση νέων, πολύτιµων και σηµαντικών πληροφοριών σε µεγάλους 

όγκους δεδοµένων. Είναι µια προσπάθεια συνεργασίας µεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών. 

Τα καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται εξισορροπώντας τη γνώση των ειδικών 

ανθρώπων στην περιγραφή των προβληµάτων και των στόχων µε τις δυνατότητες 

αναζήτησης των υπολογιστών. 

Στην πράξη, οι δύο βασικοί στόχοι της εξόρυξης δεδοµένων τείνουν να είναι η 

πρόβλεψη και η περιγραφή. Η πρόβλεψη περιλαµβάνει τη χρήση ορισµένων µεταβλητών ή 

πεδίων στο σύνολο δεδοµένων για την πρόβλεψη άγνωστων ή µελλοντικών τιµών άλλων 

µεταβλητών ενδιαφέροντος. Η περιγραφή, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται στην 

εύρεση προτύπων που περιγράφουν τα δεδοµένα που µπορούν να ερµηνευτούν από τον 

άνθρωπο. Εποµένως, είναι δυνατό να τοποθετηθούν οι δραστηριότητες εξόρυξης δεδοµένων 

σε µία από τις δύο κατηγορίες : 
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1. Πρόβλεψη εξόρυξης δεδοµένων, η οποία παράγει το µοντέλο του συστήµατος 

που περιγράφεται από το δεδοµένο σύνολο δεδοµένων, ή 

2. Περιγραφική εξόρυξη δεδοµένων, η οποία παράγει νέες, σηµαντικές 

πληροφορίες βάσει του διαθέσιµου συνόλου δεδοµένων. 

Στο προγνωστικό τέλος του φάσµατος, ο στόχος της εξόρυξης δεδοµένων είναι να 

παραχθεί ένα µοντέλο, το οποίο εκφράζεται ως εκτελέσιµος κώδικας, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση ταξινόµησης, πρόβλεψης, εκτίµησης ή άλλων 

παρόµοιων εργασιών. Στο περιγραφικό τέλος του φάσµατος, ο στόχος είναι να κατανοηθεί το 

σύστηµα που αναλύεται, αποκαλύπτοντας πρότυπα και σχέσεις σε µεγάλα σύνολα 

δεδοµένων. Η σχετική σηµασία της πρόβλεψης και της περιγραφής για συγκεκριµένες 

εφαρµογές της εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να ποικίλει σηµαντικά. Οι στόχοι της πρόβλεψης 

και της περιγραφής επιτυγχάνονται χρησιµοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων για τα 

ακόλουθα πρωταρχικά καθήκοντα αυτής : 

1. Ταξινόµηση / Classification : Ταξινοµεί ένα στοιχείο δεδοµένων σε µία από 

τις διάφορες προκαθορισµένες κατηγορίες (predictive learning function). 

2. Παλινδρόµηση / Regression : Χαρτογραφεί ένα στοιχείο δεδοµένων σε µια  

πραγµατικής αξίας µεταβλητή πρόβλεψης (predictive learning function). 

3. Οµαδοποίηση / Clustering : Μια κοινή περιγραφική εργασία στην οποία 

κάποιος επιδιώκει να εντοπίσει ένα πεπερασµένο σύνολο κατηγοριών ή 

συµπλεγµάτων για να περιγράψει τα δεδοµένα (descriptive task). 

4. Σύνοψη / Summarization : Μια πρόσθετη περιγραφική εργασία που 

περιλαµβάνει µεθόδους για την εύρεση µιας συµπαγούς περιγραφής για ένα 

σύνολο (ή υποσύνολο) δεδοµένων (descriptive task). 

5. Μοντέλο εξάρτησης / Dependency Modeling : Εύρεση ενός τοπικού 

µοντέλου που περιγράφει σηµαντικές εξαρτήσεις µεταξύ µεταβλητών ή µεταξύ 

των τιµών ενός χαρακτηριστικού σε ένα σύνολο δεδοµένων ή σε ένα τµήµα 

ενός συνόλου δεδοµένων. 

6. Ανίχνευση αλλαγής και απόκλισης / Change and Deviation Detection : 

Ανακαλύπτει τις πιο σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο δεδοµένων. 

Η επιτυχία µιας εργασίας στην εξόρυξη δεδοµένων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

την ποσότητα της ενέργειας, της γνώσης και της δηµιουργικότητας που προσφέρει ο 

σχεδιαστής. Ουσιαστικά, η εξόρυξη δεδοµένων είναι σαν να προσπαθείς να λύσεις ένα πάζλ. 

Τα κοµµάτια του πάζλ δεν αποτελούν σύνθετες κατασκευές από µόνα τους. Σαν ένα σύνολο 
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όµως, µπορούν να αποτελέσουν πολύ περίπλοκα συστήµατα. Στην προσπάθεια να 

ξεδιπλωθούν αυτά τα συστήµατα, η όλη διαδικασία θα φαίνεται αρκετά ενοχλητική, αλλά 

δουλεύοντας µε τα κοµµάτια γίνεται κατανοητό το πως πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Στην 

αρχή, οι σχεδιαστές της data mining διαδικασίας πιθανότατα δεν γνώριζαν πολλά για τις 

πηγές δεδοµένων, γεγονός που αν ίσχυε µάλλον δεν θα υπήρχε και µεγάλο ενδιαφέρον προς 

την εκτέλεση της. Μεµονωµένα, τα δεδοµένα φαίνονται απλά, πλήρη και επεξηγηµατικά. 

Αλλά συλλογικά, παίρνουν µια εντελώς νέα εµφάνιση που είναι εκφοβιστικό και δύσκολο να 

κατανοηθούν, όπως το πάζλ. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη ενός αναλυτή και ενός σχεδιαστή σε µια 

διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων απαιτεί, πέρα από τις επαγγελµατικές γνώσεις, τη 

δηµιουργική σκέψη και την προθυµία να προβληθούν τα προβλήµατα µε διαφορετικό φως. 

Η εξόρυξη δεδοµένων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της 

βιοµηχανίας των υπολογιστών. Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της αντανακλάται 

στο ευρύ φάσµα µεθοδολογιών και τεχνικών που µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα πλήθος 

από οµάδες προβληµάτων. ∆εδοµένου ότι η εξόρυξη δεδοµένων είναι µια φυσική 

δραστηριότητα που πρέπει να διεξαχθεί σε µεγάλα σύνολα δεδοµένων, ένας από τους 

µεγαλύτερους στόχους στην αγορά είναι ολόκληρη η κοινότητα της αποθήκευσης δεδοµένων 

(data warehousing), της data mart και της υποστήριξης αποφάσεων, που περιλαµβάνει 

επαγγελµατίες από τους κλάδους της λιανικής, της τηλεπικοινωνίας, της υγειονοµικής 

περίθαλψης, την ασφάλισης και τη µεταφοράς. Στην επιχειρηµατική κοινότητα, η εξόρυξη 

δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανακαλύψει νέες τάσεις αγορών, να σχεδιάσει 

επενδυτικές στρατηγικές και να ανιχνεύσει µη εξουσιοδοτηµένες δαπάνες στο λογιστικό 

σύστηµα. Μπορεί να βελτιώσει τις εκστρατείες µάρκετινγκ και τα αποτελέσµατα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν στους πελάτες πιο στοχευµένη υποστήριξη και προσοχή. 

Οι τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων µπορούν να εφαρµοστούν σε προβλήµατα ανασχεδιασµού 

επιχειρησιακών διαδικασιών, στα οποία ο στόχος είναι να κατανοηθούν οι αλληλεπιδράσεις 

και οι σχέσεις µεταξύ επιχειρηµατικών πρακτικών και οργανισµών. 

Πολλές αρχές επιβολής του νόµου και ειδικές µονάδες έρευνας, των οποίων η 

αποστολή είναι να εντοπίζουν δόλιες δραστηριότητες και να ανακαλύπτουν εγκληµατικές 

τάσεις, έχουν χρησιµοποιήσει επιτυχώς την εξόρυξη δεδοµένων. Για παράδειγµα, αυτές οι 

µεθοδολογίες µπορούν να βοηθήσουν τους αναλυτές στην ταυτοποίηση κρίσιµων µοντέλων 

συµπεριφοράς, στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις σε οργανώσεις ναρκωτικών, στις 

νοµισµατικές συναλλαγές σε “ξέπλυµα” χρηµάτων και στις συναλλαγές εµπιστευτικών 

πληροφοριών, στις κινήσεις των σειριακών δολοφόνων και στη στόχευση λαθρεµπόρων στα 
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σύνορα. Τέλος, οι τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί και σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε θέµατα εθνικής ασφάλειας. (Kantardzic, 2011, pp. 2-4) 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και για το κλείσιµο της ενότητας, ο ορισµός που θα 

µπορούσε να δοθεί τελικά στο ερώτηµα του τι είναι η εξόρυξη δεδοµένων είναι ο εξής : 

“Εξόρυξη ∆εδοµένων (Data Mining) είναι η ανάλυση (συνήθως τεράστιων) 

παρατηρούµενων (observational) συνόλων δεδοµένων, έτσι ώστε να βρεθούν µη 

παρατηρηθείσες σχέσεις και να συνοψιστούν τα δεδοµένα µε καινοφανείς τρόπους, οι οποίοι να 

είναι κατανοητοί και χρήσιµοι στον κάτοχο των δεδοµένων”. (Hand, Mannila and Smyth, 

2001) 

 

2.4. Γιατί είναι σηµαντική  

Η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα της φυσικής εξέλιξης της 

τεχνολογίας των πληροφοριών. Η βιοµηχανία συστηµάτων βάσεων δεδοµένων έχει δει µια 

εξελικτική πορεία στην ανάπτυξη των ακόλουθων λειτουργιών :  

• Συλλογή δεδοµένων και δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. 

• ∆ιαχείριση δεδοµένων (συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης και ανάκτησης 

δεδοµένων και της επεξεργασίας συναλλαγών βάσεων δεδοµένων). 

• Προηγµένη ανάλυση δεδοµένων. 

Αυτή η πρώιµη ανάπτυξη των µηχανισµών συλλογής δεδοµένων και δηµιουργίας 

βάσεων δεδοµένων αποτέλεσε προϋπόθεση για την µελλοντική ανάπτυξη αποτελεσµατικών 

µηχανισµών αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων. Με πλέον πολυάριθµα συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων, η προηγµένη ανάλυση τους έχει γίνει τώρα ο επόµενος στόχος. 

Από το 1960, τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων και η τεχνολογία των πληροφοριών 

εξελίσσονται συστηµατικά από πρωτόγονα συστήµατα επεξεργασίας αρχείων σε προηγµένα 

και ισχυρά συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Από το 1970, τα πρώτα ιεραρχικά και δικτυακά 

συστήµατα βάσεων δεδοµένων πέρασαν στην ανάπτυξη συστηµάτων σχεσιακών βάσεων 

δεδοµένων, σε εργαλεία µοντελοποίησης δεδοµένων κ.α. Οι χρήστες έχουν αποκτήσει πλέον 

µια πιο εύκολη και ευέλικτη πρόσβαση σε δεδοµένα (µέσω query languages, user interface  
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Εικόνα 2.2 : Η εξέλιξη της τεχνολογίας του συστήµατος των Βάσεων ∆εδοµένων. 

 

κ.τ.λ.) και µέθοδοι, όπως το Σύστηµα Επεξεργασίας Συναλλαγών (online transaction 

processing - OLTP), συνέβαλαν στην εξέλιξη και στην ευρεία αποδοχή της σχεσιακής 

τεχνολογίας ως σηµαντικό εργαλείο για την αποτελεσµατική αποθήκευση, ανάκτηση και 

διαχείριση µεγάλων ποσών δεδοµένων. Από το 1980, τα database systems βασίζονται σε 

πλέον προηγµένες εφαρµογές - όπως είναι οι εφαρµογές πολυµέσων, αισθητήρων και πολλές 

άλλες - και ζητήµατα που σχετίζονται µε την διανοµή, την διαφοροποίηση και την ανταλλαγή 

δεδοµένων µελετώνται εκτενώς. Τέλος, ετερογενή συστήµατα βάσεων δεδοµένων και 

παγκόσµια συστήµατα πληροφοριών που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο, όπως είναι το World 

Wide Web (WWW), αναδεικνύονται και παίζουν ζωτικό ρόλο στον κλάδο της πληροφορίας. 

Κατά τις τρείς αυτές δεκαετίες παράλληλα είχε ανοδική πορεία και εξέλιξη ο κόσµος 

του hardware, ο οποίος όχι µόνο έκανε προσιτό τον υπολογιστή στην κοινωνία αλλά 

προσέφερε και τον εξοπλισµό συλλογής και τα µέσα αποθήκευσης που θα οδηγούσαν στην 
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ανάκτηση πληροφοριών και στην ανάλυση δεδοµένων  µέσα από τον τεράστιο αριθµό 

βάσεων δεδοµένων που είχε δηµιουργηθεί. Ένα από αυτά τα µέσα αποθήκευσης ή 

information repositories που προέκυψαν είναι και οι αποθήκες δεδοµένων ή αλλιώς data 

warehouses. Μέσα από αυτές µπορεί να γίνει καθαρισµός και ενσωµάτωση των δεδοµένων, 

καθώς και το Σύστηµα Αναλυτικής Επεξεργασίας Συναλλαγών (online analytical processing - 

OLAP).  

Αυτό που κάνει δύσκολη την αποτελεσµατική ανάλυση δεδοµένων και καθιστά 

σηµαντική την χρήση του data mining είναι εφαρµογές όπως τα συστήµατα παρακολούθησης, 

τηλεπικοινωνίας και τα δίκτυα αισθητήρων. Η ταχέως αναπτυσσόµενη ποσότητα δεδοµένων 

έχει πλέον υπερβεί κατά πολύ την ανθρώπινη ικανότητα κατανόησης χωρίς ισχυρά και άκρως 

κατάλληλα εργαλεία µε αποτέλεσµα τα δεδοµένα που συλλέγονται να καθίστανται “ταφικά” 

ή “data tomps” - αρχεία δεδοµένων δηλαδή που σπάνια επισκέπτονται. Κατά συνέπεια, 

σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, για παράδειγµα, σε µια επιστηµονική ή 

ιατρική έρευνα, συνήθως βασίζονται στην διαίσθηση του εκάστοτε υπεύθυνου, µόνο και µόνο 

γιατί δεν διατίθενται  τα εργαλεία για την εξόρυξη της πολύτιµης γνώσης που εµπεριέχεται 

στα τεράστια ποσά δεδοµένων. Αυτή η διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ δεδοµένων και 

πληροφοριών, µπορεί να µειωθεί µε την συστηµατική ανάπτυξη εργαλειών εξόρυξης 

δεδοµένων, τα οποία θα µετατρέψουν τους “τάφους δεδοµένων” σε πολύτιµη γνώση. (Han 

and Kamber, 2006, pp. 1-5) 

 

2.5. Που εφαρµόζεται  

2.5.1. Οικονοµία  

Ένας από τους κλάδους στους οποίους εφαρµόζεται η εξόρυξη δεδοµένων είναι η 

οικονοµία. Τα οικονοµικά δεδοµένα συλλέγονται κυρίως από τράπεζες και από άλλους 

οικονοµικούς οργανισµούς. Συνήθως είναι αξιόπιστα, ολοκληρωµένα, έχουν υψηλή ποιότητα 

και απαιτούν συστηµατική µέθοδο για την ανάλυση τους.  

Ουσιαστικά, η εξόρυξη δεδοµένων βοηθά τον εν λόγω τοµέα  στην συλλογή και 

κατανόηση των δεδοµένων, στην βελτίωση τους (data refinement), καθώς και στην 

δηµιουργία, στην εκτίµηση και στην ανάπτυξη ενός µοντέλου. Η σωστή ανάλυση των 

οικονοµικών δεδοµένων διευκολύνει στην λήψη καλύτερων αποφάσεων ενεργώντας, πάντα, 

σύµφωνα µε την ανάλυση της αγοράς.  
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Ανάλογα µε τα εργαλεία και τις τεχνικές της εξόρυξης δεδοµένων που θα 

χρησιµοποιηθούν, τα οικονοµικά δεδοµένα µπορούν να αναλυθούν µε τους εξής τρόπους : 

• Τα δεδοµένα που συλλέγονται από διάφορα οικονοµικά ινστιτούτα, αρχικά 

συγκεντρώνονται σε µια αποθήκη δεδοµένων (data warehouse). Έπειτα, 

χρησιµοποιούνται τεχνικές της πολυδιάστατης ανάλυσης στα δεδοµένα που έχουν 

συλλεχθεί. 

• Μέθοδοι της εξόρυξης όπως η επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection), βοηθούν 

στην ταυτοποίηση ποικίλων χαρακτηριστικών, όπως το επίπεδο εισοδήµατος του 

πελάτη, την εξόφληση ανάλογα µε τα έσοδα, την πιστωτική του ιστορία κτλ. 

Επεξεργάζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, η τράπεζα µπορεί να αποφασίσει για τις 

πολιτικές δανειοδότησης βάσει των σχετικά χαµηλών κινδύνων. Τεχνικές, όπως η 

συσταδοποίηση (clustering) και η ταξινόµηση (classification), βοηθούν τα οικονοµικά 

ινστιτούτα στην οµαδοποίηση των πελατών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η 

αποτελεσµατική συσταδοποίηση και οι µέθοδοι φιλτραρίσµατος βοηθούν τις τράπεζες 

να ταυτοποιούν µία οµάδα πελατών, να συσχετίζουν ένα νέο πελάτη µε την παρούσα 

οµάδα και να τους παρέχουν κοινά οφέλη. 

• Με την χρήση των εργαλείων της εξόρυξης δεδοµένων γίνεται ανίχνευση απάτης και 

εγκληµάτων από παραποιηµένα δεδοµένα από τις διάφορες βάσεις δεδοµένων, καθώς 

και από το ιστορικό συναλλαγών που έγιναν από τους πελάτες. Τεχνικές 

οπτικοποίησης βοηθούν στην παρουσίαση δεδοµένων µε διαφορετικές µορφές, όπως 

γράφοι που βασίζονται σε συγκεκριµένα γνωρίσµατα. Προβάλλοντας τα δεδοµένα 

από διάφορες οπτικές γωνίες, η τράπεζα µπορεί να διακρίνει τους πελάτες που έχουν 

επιχειρήσει παράνοµες δραστηριότητες. Εν συνεχεία, κάνοντας µια λεπτοµερής 

έρευνα αυτών των ύποπτων περιπτώσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εξιχνίαση 

αυτών των απατών και εγκληµάτων. (El.wikipedia.org, 2018) 

 

2.5.2. Marketing και Πωλήσεις 

Σηµαντικό και δραστήριο ρόλο παίζουν οι εφαρµογές της εξόρυξης δεδοµένων στον 

τοµέα του marketing και των πωλήσεων. Οι εταιρείες διαθέτουν τεράστιους όγκους 

καταγεγραµµένων δεδοµένων τα οποία είναι εξαιρετικά πολύτιµα. Οι τράπεζες υιοθέτησαν 

νωρίς την τεχνολογία του data mining εξαιτίας των επιτυχιών τους στην χρήση της µηχανικής 

µάθησης (machine learning) για πιστωτική αξιολόγηση. Μέσω αυτής της τεχνολογίας µπορεί 
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τώρα να γίνει µείωση της φθοράς των πελατών εντοπίζοντας αλλαγές σε µεµονωµένα 

τραπεζικά πρότυπα, που µπορεί να δηλώσουν αλλαγή τράπεζας ή και αλλαγή ζωής - όπως 

µετακόµιση σε άλλη πόλη. 

Το Market Basket Analysis (MBA) είναι η χρήση τεχνικών συσχέτισης για την 

εύρεση οµάδων από στοιχεία που τείνουν να εµφανίζονται µαζί στις συναλλαγές. Η 

ικανότητα αναγνώρισης και ταυτοποίησης µεµονωµένων πελατών αποτελεί µια αξία που 

επιτρέπει στους έµπορους λιανικής να παρακολουθούν τις αγορές που κάνουν κάθε φορά 

µέσω των εκπτωτικών καρτών τους. Τα προσωπικά δεδοµένα που θα συγκεντρωθούν θα 

έχουν πολύ µεγαλύτερη αξία από την αξία των µετρητών της έκπτωσης λόγω του ότι αυτή η 

ταυτοποίηση επιτρέπει όχι µόνο την ιστορική ανάλυση των µοτίβων που έχουν δηµιουργηθεί 

από τις αγορές αλλά και την αποστολή ειδικών προσφορών προς τους υποψήφιους πελάτες. 

(Witten and Frank, 2005, pp. 26-27) 

 

2.5.3. Τηλεπικοινωνίες  

Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών είχε µια εξελικτική πορεία, από την προσφορά 

τηλεφωνικών υπηρεσιών σε τοπικές και µεγάλης απόστασης περιοχές στην παροχή ποικίλων 

υπηρεσιών επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου του φαξ, του κινητού τηλεφώνου, των 

εικόνων, του e-mail κ.α. Η ενσωµάτωση της τηλεπικοινωνίας, του  Internet και πολλών 

άλλων µέσων επικοινωνίας είναι επίσης σε εξέλιξη. Με την βοήθεια της εξόρυξης, ο υψηλά 

ανταγωνιστικός κλάδος της τηλεπικοινωνίας µπορεί να εντοπίσει τηλεπικοινωνιακά πρότυπα, 

να συλλάβει δραστηριότητες απάτης, να κάνει καλύτερη χρήση των πόρων και να βελτιώσει 

την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να βελτιώσει την βιοµηχανία της τηλεπικοινωνίας µε 

τους ακόλουθους τρόπους :  

• Ανάλυση µοτίβων απάτης και ταυτοποίηση ασυνήθιστων προτύπων : Μια 

δραστηριότητα απάτης κοστίζει στην βιοµηχανία εκατοµµύρια δολάρια ετησίως. 

Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσει πιθανόν δόλιους χρήστες και την χρήση άτυπων 

µοτίβων τους, να ανιχνεύσει προσπάθειες δόλιων εισόδων σε λογαριασµούς πελατών 

και να ανακαλύψει ασυνήθιστα µοτίβα που µπορεί να χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή, 

όπως περιοδικές κλήσεις από εξοπλισµό, σαν το φαξ,  που έχει προγραµµατιστεί 
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εσφαλµένα. Πολλά από αυτά τα πρότυπα µπορούν να ανακαλυφθούν µέσω της 

πολυδιάστατης ανάλυσης και της ανάλυσης συσταδοποίησης. 

• Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας : Κινητές τηλεπικοινωνίες, το ∆ιαδίκτυο και 

υπηρεσίες πληροφοριών αυξάνονται ανοδικά και γίνονται πιο κοινά στην δουλειά και 

στην ζωή του ανθρώπου. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των δεδοµένων κινητής 

τηλεπικοινωνίας είναι η συσχέτιση τους µε τις χωροχρονικές πληροφορίες. Η εξόρυξη 

χωροχρονικών δεδοµένων (spatiotemporal data) µπορεί να γίνει απαραίτητη στην 

εύρεση ορισµένων προτύπων. Για παράδειγµα, όταν υπάρχει ασυνήθιστη κίνηση σε 

ένα κινητό τηλέφωνο σε συγκεκριµένες περιοχές µπορεί να υποδεικνύει ότι συµβαίνει 

κάτι ασυνήθιστο σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, η ευκολία χρήσης αποτελεί ζωτικής 

σηµασίας στην προσέλκυση νέων πελατών για να υιοθετήσουν τις καινούργιες κινητές 

υπηρεσίες. 

• Χρήση εργαλείων οπτικοποίησης στην ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων : 

Εργαλεία για OLAP visualization, outlier visualization, απεικόνιση σύνδεσης, 

απεικόνιση συσχέτισης και συσταδοποίηση έχουν αποδειχτεί πολύ χρήσιµα για την 

ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων. (Han and Kamber, 2006, pp. 652-653) 

 

2.5.4. Εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στη χρήση της εξόρυξης 

δεδοµένων για τη διερεύνηση επιστηµονικών ερωτηµάτων µέσα στην εκπαιδευτική έρευνα. 

Αυτό το πεδίο ονοµάζεται EDM (Educational Data Mining) και ορίζεται ως ο τοµέας της 

επιστηµονικής έρευνας γύρω από την ανάπτυξη µεθόδων ώστε να γίνουν ανακαλύψεις µέσα 

στα µοναδικά είδη δεδοµένων που προέρχονται από εκπαιδευτικές τοποθεσίες. 

Χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους υπάρχει καλύτερη κατανόηση των µαθητών και των 

εγκαταστάσεων στις οποίες µαθαίνουν. Για παράδειγµα, στην εξόρυξη δεδοµένων σχετικά µε 

το πώς οι µαθητές επιλέγουν να χρησιµοποιούν εκπαιδευτικό λογισµικό, µπορεί να αξίζει να 

εξεταστούν ταυτόχρονα τα δεδοµένα στο επίπεδο της πληκτρολόγησης, στο επίπεδο 

απάντησης, στο επίπεδο συνεδρίας, στο επίπεδο σπουδαστών, στο επίπεδο τάξης και στο 

επίπεδο σχολείου. (Baker)  

Η αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά συστήµατα, έχει οδηγήσει 

στην αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων φοιτητών, γεγονός που καθιστά σηµαντική 
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την χρήση του EDM για τη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και της µάθησης. Είναι 

χρήσιµη σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του εντοπισµού 

σπουδαστών που βρίσκονται σε κίνδυνο, της ταυτοποίησης των αναγκών µάθησης για 

διαφορετικές οµάδες σπουδαστών, της αύξησης του ποσοστού αποφοίτησης, της 

αποτελεσµατικής αξιολόγησης της θεσµικής απόδοσης, της µεγιστοποίησης των πόρων της 

πανεπιστηµιούπολης, και της βελτιστοποίησης της ανανέωσης του προγράµµατος σπουδών. 

(Algarni, 2016) 

Το Educational Data Mining αναφέρεται σε τεχνικές, εργαλεία και έρευνες που 

αποσκοπούν στην αυτόµατη εξαγωγή γνώσης από µεγάλα αποθετήρια δεδοµένων που 

παράγονται από ή σχετίζονται µε τις µαθησιακές δραστηριότητες των ανθρώπων σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πολύ συχνά, τα δεδοµένα αυτά είναι εκτεταµένα, συγκεκραµένα 

και ακριβή. Για παράδειγµα, πολλά συστήµατα διαχείρισης µάθησης (Learning Management 

Systems) παρακολουθούν πληροφορίες, όπως όταν κάποιος µαθητής είχε πρόσβαση σε 

κάποιο µαθησιακό αντικείµενο, πόσες φορές είχε πρόσβαση και πόσα λεπτά το µαθησιακό 

αντικείµενο εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη.  

Σε άλλες περιπτώσεις, τα δεδοµένα είναι λιγότερο συγκεκριµένα. Για παράδειγµα, το 

πανεπιστηµιακό αντίγραφο ενός φοιτητή µπορεί να περιέχει µια λίστα µε τα µαθήµατα που 

έχει πάρει ο σπουδαστής, τον βαθµό που πήρε σε κάθε µάθηµα και πότε ο φοιτητής επέλεξε ή 

άλλαξε τον ακαδηµαϊκό του κύκλο. Το EDM αξιοποιεί και τους δύο τύπους δεδοµένων για να 

ανακαλύψει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους διαφορετικούς τύπους µαθητών και τον 

τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν, τη δοµή του πεδίου γνώσης και την επίδραση των 

εκπαιδευτικών στρατηγικών που ενσωµατώνονται σε διάφορα περιβάλλοντα εκµάθησης. 

Αυτές οι αναλύσεις παρέχουν νέες πληροφορίες που θα ήταν δύσκολο να διακριθούν 

εξετάζοντας τα ακατέργαστα δεδοµένα. Για παράδειγµα, η ανάλυση δεδοµένων από ένα LMS 

µπορεί να αποκαλύψει µια σχέση µεταξύ των αντικειµένων µάθησης που έχει πρόσβαση ένας 

φοιτητής κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και την τελική βαθµολογία του µαθήµατος. Αυτές 

οι πληροφορίες παρέχουν γνώσεις για το σχεδιασµό των µαθησιακών περιβαλλόντων, που 

επιτρέπει στους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και τους 

διαµορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις σχετικά 

µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης, παροχής και διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων. 

Οι Ryan S. Baker και Kalina Yacef προσδιόρισαν τους ακόλουθους τέσσερις στόχους 

της EDM: 
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1. Πρόβλεψη της µελλοντικής µαθησιακής συµπεριφοράς των µαθητών : Με τη 

χρήση της µοντελοποίησης µαθητών, ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε τη 

δηµιουργία µαθησιακών µοντέλων που ενσωµατώνουν τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόµενου, συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών πληροφοριών όπως η 

γνώση, οι συµπεριφορές και τα κίνητρα για µάθηση. Η εµπειρία του χρήστη και η 

γενική ικανοποίησή του από τη µάθηση µετριούνται επίσης. 

2. Ανακάλυψη ή βελτίωση µοντέλων πεδίου : Μέσω των διαφόρων µεθόδων και 

εφαρµογών του EDM, είναι δυνατή η ανακάλυψη νέων µοντέλων και η βελτίωση 

των ήδη υπαρχόντων. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν την απεικόνιση του 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου για την εµπλοκή των εκπαιδευοµένων και τον 

προσδιορισµό των βέλτιστων εκπαιδευτικών ακολουθιών για την υποστήριξη του 

µαθησιακού στυλ του µαθητή. 

3. Μελετώντας τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής υποστήριξης που µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω των συστηµάτων µάθησης. 

4. Προώθηση της επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε τη µάθηση και τους 

µαθητευόµενους µε την οικοδόµηση και την ενσωµάτωση µαθησιακών µοντέλων, 

το πεδίο της έρευνας EDM και την τεχνολογία και το λογισµικό που 

χρησιµοποιείται. 

Μια λίστα των πρωτογενών εφαρµογών του EDM παρέχεται από τους Cristobal Romero 

και Sebastian Ventura και είναι οι εξής : 

• Ανάλυση και απεικόνιση δεδοµένων. 

• Παροχή σχολίων για τους εκπαιδευτές υποστήριξης. 

• Συστάσεις για φοιτητές. 

• Πρόβλεψη της απόδοσης των σπουδαστών. 

•  Μοντελοποίηση φοιτητών. 

• Ανίχνευση ανεπιθύµητων µαθησιακών συµπεριφορών. 

• Οµαδοποίηση µαθητών. 

• Ανάλυση κοινωνικού δικτύου. 

• Σχεδιασµός και προγραµµατισµός. 

• Κατασκευή µαθηµάτων : Το EDM µπορεί να εφαρµοστεί στα συστήµατα διαχείρισης 

µαθηµάτων, όπως το Moodle ανοιχτού κώδικα. Το Moodle περιέχει δεδοµένα χρήσης 

που περιλαµβάνουν διάφορες δραστηριότητες από χρήστες, όπως τα αποτελέσµατα 
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των δοκιµών, το ποσό των αναγνώσεων που έχουν ολοκληρωθεί και τη συµµετοχή σε 

φόρουµ συζητήσεων. Τα εργαλεία εξόρυξης δεδοµένων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να προσαρµόσουν τις µαθησιακές δραστηριότητες για κάθε 

χρήστη και να προσαρµόσουν το ρυθµό µε τον οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει το 

µάθηµα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για online µαθήµατα µε διαφορετικά επίπεδα 

ικανότητας. 

Νέα έρευνα σε περιβάλλοντα κινητής µάθησης υποδεικνύει επίσης ότι η εξόρυξη 

δεδοµένων µπορεί να είναι χρήσιµη. Η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

παροχή εξατοµικευµένου περιεχοµένου στους χρήστες κινητών τηλεφώνων, παρά τις 

διαφορές στη διαχείριση περιεχοµένου µεταξύ κινητών συσκευών και τυπικών υπολογιστών 

και προγραµµάτων περιήγησης ιστού. 

Οι νέες εφαρµογές EDM θα επικεντρωθούν στο να επιτρέπουν στους µη τεχνικούς 

χρήστες να χρησιµοποιούν και να συµµετέχουν σε εργαλεία και δραστηριότητες εξόρυξης 

δεδοµένων, καθιστώντας τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων πιο προσιτή σε όλους τους 

χρήστες EDM. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν εργαλεία στατιστικής και οπτικοποίησης που 

αναλύουν τα κοινωνικά δίκτυα και την επιρροή τους στα µαθησιακά αποτελέσµατα και την 

παραγωγικότητα. (En.wikipedia.org, 2019) 

 

2.5.5. Υγειονοµική περίθαλψη   

Η βιοµηχανία υγειονοµικής περίθαλψης παράγει τεράστιες ποσότητες δεδοµένων, 

συµπεριλαµβανοµένων του ηλεκτρονικού αρχείου υγείας  (Electronic Health Record) ή των 

ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων (Electronic Medical Records), των δεδοµένων σχετικά µε 

την ανάπτυξη φαρµάκων και των δεδοµένων των ασθενών. Η εξόρυξη δεδοµένων στην 

υγειονοµική περίθαλψη χρησιµοποιείται κυρίως για την πρόβλεψη διαφόρων ασθενειών και 

την παροχή συµβουλών στους γιατρούς κατά τη λήψη αποφάσεων. Χρησιµοποιώντας την 

εξόρυξη, ο κλάδος της υγείας µπορεί να επωφεληθεί σε πολλούς τοµείς όπως είναι η ιατρική 

έρευνα, τα φαρµακευτικά προϊόντα, οι ιατρικές συσκευές, η διαχείριση των νοσοκοµείων, η 

ασφάλιση υγείας, η ανίχνευση και η πρόληψη της απάτης. 

Ο τοµέας αυτός αντιµετωπίζει κάποια πίεση για τη µείωση του κόστους, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων 
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χρησιµοποιούνται ευρύτερα στους τοµείς του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και των 

καρδιακών προσβολών. Ορισµένες εφαρµογές εξόρυξης δεδοµένων στο υγειονοµική 

περίθαλψη περιλαµβάνουν τα ακόλουθα :  

• Αποτελεσµατική διαχείριση των νοσοκοµειακών πόρων. 

• Καλύτερη σχέση µε τον πελάτη. 

• Μείωση της απάτης στην ασφάλιση. 

• Πιο έξυπνες τεχνικές θεραπείας.  

• Βελτιωµένη φροντίδα των ασθενών. 

Τα οφέλη της εξόρυξης δεδοµένων στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης παρουσιάζονται 

ως εξής : 

• Οι ασθενείς λαµβάνουν πιο προσιτές και καλύτερες υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης. 

• Οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης χρησιµοποιούν εξόρυξη δεδοµένων και 

ανάλυση δεδοµένων για την εύρεση βέλτιστων πρακτικών. 

• Ο ασφαλιστικός οργανισµός µπορεί πλέον να ανιχνεύσει την κατάχρηση της ιατρικής 

περίθαλψης και την απάτη. 

• Ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί να λάβει καλύτερα αποφάσεις σχετικά µε 

τον ασθενή. 

Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των δεδοµένων των ασθενών αποτελεί µεγάλη 

πρόκληση λόγω της ευαισθησίας των δεδοµένων της υγειονοµικής περίθαλψης. ∆εδοµένου 

ότι τα δεδοµένα για την υγεία περιέχουν προσωπικές, ευαίσθητες πληροφορίες, υπάρχει ο 

κίνδυνος εισβολής προσωπικών δεδοµένων. (N. O. Sadiku, G. Eze and M. Musa, 2018) 

 

2.6.  ∆ιαδικασία Εξόρυξης ∆εδοµένων  

Η λέξη “διαδικασία” είναι πολύ σηµαντική εδώ. Ακόµη και σε µερικά επαγγελµατικά 

περιβάλλοντα υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξόρυξη δεδοµένων αποτελείται απλώς από τη 

συλλογή και την εφαρµογή ενός εργαλείου που βασίζεται σε υπολογιστή για να ταιριάζει µε 

το πρόβληµα που παρουσιάζεται και να αποκτά αυτόµατα µια λύση. Αυτή είναι µια 

εσφαλµένη αντίληψη βασισµένη σε µια τεχνητή εξιδανίκευση του κόσµου και υπάρχουν 

πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτό είναι λανθασµένο. Ένας λόγος είναι ότι η εξόρυξη 

δεδοµένων δεν είναι απλά µια συλλογή από µεµονωµένα εργαλεία, το καθένα εντελώς 



  

 

 

42 

 

διαφορετικό από το άλλο και περιµένοντας να ταιριάξει στο πρόβληµα. Ένας δεύτερος λόγος 

έγκειται στην έννοια της αντιστοίχισης ενός προβλήµατος σε µια τεχνική. Πολύ σπάνια µόνο 

µια και απλή εφαρµογή µιας µεθόδου θα είναι επαρκής. Στην πραγµατικότητα, όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, γίνεται µια επαναληπτική διαδικασία. Κάποιος µελετά τα 

δεδοµένα, εξετάζει χρησιµοποιώντας κάποια αναλυτική τεχνική, αποφασίζει να το εξετάσει 

µε άλλο τρόπο, ίσως τροποποιώντας το και µετά επιστρέφει στην αρχή και εφαρµόζει ένα 

άλλο εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων, φτάνοντας σε είτε καλύτερα είτε διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Αυτό µπορεί να συµβαίνει πολλές φορές. Κάθε τεχνική χρησιµοποιείται για 

να διερευνηθούν ελαφρώς διαφορετικές πτυχές των δεδοµένων. Αυτό που ουσιαστικά 

περιγράφεται εδώ είναι ένα ταξίδι της ανακάλυψης που κάνει την σύγχρονη εξόρυξη 

δεδοµένων συναρπαστική.  Ωστόσο, η εξόρυξη δεδοµένων δεν αποτελεί µια τυχαία 

εφαρµογή στατιστικής και µηχανικής µάθησης µεθόδων και εργαλείων. ∆εν είναι µια τυχαία 

βόλτα µέσα από το χώρο των αναλυτικών τεχνικών, αλλά µια προσεκτικά σχεδιασµένη και 

εξεταζόµενη διαδικασία που αποφασίζει τι θα είναι πιο χρήσιµο, πολλά υποσχόµενο και 

αποκαλυπτικό. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι το πρόβληµα της ανακάλυψης ή 

της εκτίµησης των εξαρτήσεων από τα δεδοµένα ή της ανακάλυψης εντελώς νέων δεδοµένων 

είναι µόνο ένα µέρος της γενικής πειραµατικής διαδικασίας που χρησιµοποιείται από 

επιστήµονες, µηχανικούς και άλλους που εφαρµόζουν τα συνήθη βήµατα για να βγάλουν 

συµπεράσµατα από τα δεδοµένα. Η γενική πειραµατική διαδικασία προσαρµοσµένη στα 

προβλήµατα της εξόρυξης δεδοµένων περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα : 

1. ∆ήλωση προβλήµατος και διατύπωση υπόθεσης : Οι περισσότερες µελέτες 

µοντελοποίησης που βασίζονται σε δεδοµένα εκτελούνται σε έναν 

συγκεκριµένο τοµέα εφαρµογής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητες ειδικές 

γνώσεις και εµπειρίες στον τοµέα, προκειµένου να καταλήξουµε σε µια 

σηµαντική δήλωση προβληµάτων. ∆υστυχώς, πολλές µελέτες εφαρµογής 

τείνουν να επικεντρώνονται στην τεχνική της εξόρυξης δεδοµένων σε βάρος 

µιας σαφούς δήλωσης του προβλήµατος. Σε αυτό το βήµα, ένας σχεδιαστής 

συνήθως καθορίζει ένα σύνολο µεταβλητών για την άγνωστη εξάρτηση και, αν 

είναι δυνατόν, µια γενική µορφή αυτής της εξάρτησης ως αρχική υπόθεση. 

Μπορεί να υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που διατυπώνονται για ένα µόνο 

πρόβληµα σε αυτό το στάδιο. Το πρώτο βήµα απαιτεί τη συνδυασµένη 

εξειδίκευση ενός τοµέα εφαρµογής και ενός µοντέλου εξόρυξης δεδοµένων. 

Στην πράξη, συνήθως σηµαίνει στενή αλληλεπίδραση µεταξύ του ειδικού της 
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εξόρυξης δεδοµένων και του ειδικού της εφαρµογής. Σε επιτυχηµένες 

εφαρµογές εξόρυξης δεδοµένων, η συνεργασία αυτή δεν σταµατά στην αρχική 

φάση, αλλά συνεχίζεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας της 

εξόρυξης δεδοµένων. 

2. Συλλογή δεδοµένων : Αυτό το βήµα αφορά τον τρόπο µε τον οποίο 

παράγονται και συλλέγονται τα δεδοµένα. Σε γενικές γραµµές, υπάρχουν δύο 

διακριτές πιθανότητες. Η πρώτη είναι όταν η διαδικασία παραγωγής 

δεδοµένων βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός ειδικού (modeler - σχεδιαστής). 

Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή ως σχεδιασµένο πείραµα (designed 

experiment). Η δεύτερη πιθανότητα είναι όταν ο ειδικός δεν µπορεί να 

επηρεάσει τη διαδικασία παραγωγής δεδοµένων. Αυτή είναι γνωστή ως 

παρατηρητική προσέγγιση (observational approach). Ένα παρατηρητικό 

περιβάλλον, δηλαδή η παραγωγή τυχαίων δεδοµένων, τοποθετείται στις 

περισσότερες εφαρµογές εξόρυξης δεδοµένων. Συνήθως, η κατανοµή 

δειγµατοληψίας είναι εντελώς άγνωστη αφού συγκεντρωθούν τα δεδοµένα, ή 

δίνεται εν µέρει στη διαδικασία συλλογής δεδοµένων. Είναι πολύ σηµαντικό, 

ωστόσο, να κατανοήσουµε πώς η συλλογή δεδοµένων επηρεάζει τη θεωρητική 

κατανοµή της, αφού µια τέτοια εκ των προτέρων γνώση µπορεί να είναι πολύ 

χρήσιµη για τη µοντελοποίηση και, στη συνέχεια, για την τελική ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. Επίσης, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα 

που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση ενός µοντέλου και τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται αργότερα για τη δοκιµή και την εφαρµογή ενός µοντέλου 

προέρχονται από την ίδια άγνωστη κατανοµή δειγµατοληψίας. Αν αυτό δεν 

ισχύει, το εκτιµώµενο µοντέλο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε 

µια τελική εφαρµογή των αποτελεσµάτων. 

3. Προ-επεξεργασία δεδοµένων : Στο παρατηρησιακό περιβάλλον, τα δεδοµένα 

συνήθως "συλλέγονται" από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων, τις αποθήκες 

δεδοµένων και τα data marts. Η προ-επεξεργασία δεδοµένων συνήθως 

περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο κοινές εργασίες: 

i.  Ανίχνευση (και αποµάκρυνση) / Outlier detection (and removal) : Οι 

αποκλίσεις (outliers) είναι ασυνήθιστες τιµές δεδοµένων που δεν 

συµφωνούν µε τις περισσότερες παρατηρήσεις. Συνήθως, οι αποκλίσεις 

προκύπτουν από σφάλµατα µέτρησης, σφάλµατα κωδικοποίησης και 

καταγραφής, και µερικές φορές είναι φυσικές, ασυνήθιστες τιµές. Αυτά 
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τα µη αντιπροσωπευτικά δείγµατα µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το 

µοντέλο που παράγεται αργότερα. Υπάρχουν δύο στρατηγικές για την 

αντιµετώπιση των αποκλίσεων: 

a. Ανίχνευση και αφαίρεση των αποκλίσεων ως µέρος της φάσης 

της προ-επεξεργασίας, ή 

b. Ανάπτυξη ισχυρών µεθόδων µοντελοποίησης που δεν είναι 

ευαίσθητες στις αποκλίσεις. 

ii. Κλιµάκωση, κωδικοποίηση και επιλογή χαρακτηριστικών. 

Η προ-επεξεργασία δεδοµένων περιλαµβάνει διάφορα βήµατα, όπως 

µεταβλητή κλιµάκωση και διαφορετικούς τύπους κωδικοποίησης. Για 

παράδειγµα, ένα χαρακτηριστικό µε το εύρος [0,1] και το άλλο µε το εύρος [- 

100, 1000] δεν θα έχει το ίδιο βάρος στην εφαρµοζόµενη τεχνική. Επίσης, το 

καθένα θα επηρεάσει τα τελικά αποτελέσµατα της εξόρυξης δεδοµένων 

διαφορετικά. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τα κλιµακωθούν και να έρθουν και 

τα δύο χαρακτηριστικά στο ίδιο βάρος για περαιτέρω ανάλυση. Επιπλέον, οι 

µέθοδοι κωδικοποίησης για συγκεκριµένες εφαρµογές συνήθως επιτυγχάνουν 

µείωση των διαστάσεων παρέχοντας έναν µικρότερο αριθµό πληροφοριακών 

στοιχείων για την επακόλουθη µοντελοποίηση δεδοµένων. Αυτές οι δύο 

κατηγορίες εργασιών προ-επεξεργασίας είναι µόνο επεξηγηµατικά 

παραδείγµατα ενός µεγάλου φάσµατος δραστηριοτήτων προ-επεξεργασίας σε 

µια διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων. Τα βήµατα προ-επεξεργασίας δεδοµένων 

δεν πρέπει να θεωρούνται εντελώς ανεξάρτητα από άλλες φάσεις εξόρυξης 

δεδοµένων. Σε κάθε επανάληψη της διαδικασίας εξόρυξης δεδοµένων, όλες οι 

δραστηριότητες, µαζί, θα µπορούσαν να καθορίσουν νέα και βελτιωµένα 

σύνολα δεδοµένων για επακόλουθες επαναλήψεις. Γενικά, µια καλή µέθοδος 

προ-επεξεργασίας παρέχει µια βέλτιστη αναπαράσταση για µια τεχνική 

εξόρυξης δεδοµένων, ενσωµατώνοντας µια εκ των προτέρων γνώση στη 

µορφή συγκεκριµένης εφαρµογής κλιµάκωσης και κωδικοποίησης. 

4. Εκτίµηση µοντέλου : Η επιλογή και η εφαρµογή της κατάλληλης τεχνικής 

εξόρυξης δεδοµένων είναι η κύρια εργασία σε αυτή τη φάση. Αυτή η 

διαδικασία δεν είναι απλή. Συνήθως, στην πράξη, η εφαρµογή βασίζεται σε 

πολλά µοντέλα, και η επιλογή του καλύτερου είναι µια πρόσθετη εργασία.  
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5. Ερµήνευση του µοντέλου και εξαγωγή συµπερασµάτων : Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, τα µοντέλα εξόρυξης δεδοµένων πρέπει να βοηθούν στη λήψη 

αποφάσεων. Ως εκ τούτου, τα µοντέλα αυτά πρέπει να ερµηνεύονται 

προκειµένου να είναι χρήσιµα, επειδή οι άνθρωποι δεν είναι πιθανό να 

βασίζουν τις αποφάσεις τους σε πολύπλοκα µοντέλα "µαύρου κουτιού". 

Ωστόσο, οι στόχοι της ακρίβειας του µοντέλου και της ακρίβειας της 

ερµηνείας του είναι κάπως αντιφατικοί. Συνήθως, τα απλά µοντέλα είναι πιο 

ερµηνεύσιµα, αλλά είναι επίσης λιγότερο ακριβή. Οι σύγχρονες µέθοδοι 

εξόρυξης δεδοµένων αναµένεται να αποδώσουν εξαιρετικά ακριβή 

αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας µοντέλα υψηλών διαστάσεων. Το πρόβληµα 

της ερµηνείας αυτών των µοντέλων (επίσης πολύ σηµαντικό) θεωρείται 

ξεχωριστό έργο, µε συγκεκριµένες τεχνικές για την επικύρωση των 

αποτελεσµάτων. Ένας χρήστης δεν θέλει εκατοντάδες σελίδες αριθµητικών 

αποτελεσµάτων. ∆εν τις καταλαβαίνει, δεν µπορεί να τις συνοψίσει, να τις 

ερµηνεύσει και να τις χρησιµοποιήσει για επιτυχή λήψη αποφάσεων. 

 

Εικόνα 2.3 : Η διαδικασία της Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

 

Όλες οι φάσεις, ξεχωριστά, και ολόκληρη η διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων, στο 

σύνολό τους, είναι ιδιαίτερα επαναληπτικές, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Η καλή 

κατανόηση της όλης διαδικασίας είναι σηµαντική για κάθε επιτυχή εφαρµογή. Ανεξάρτητα 

από το πόσο ισχυρή είναι η µέθοδος εξόρυξης δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στο βήµα 4, 

το προκύπτον µοντέλο δεν θα είναι έγκυρο αν τα δεδοµένα δεν συλλεχθούν και προ-

επεξεργαστούν σωστά ή εάν η διατύπωση προβληµάτων δεν έχει νόηµα. (Kantardzic, 2011, 

pp. 6-9). 
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2.7. Εργασίες της Εξόρυξης δεδοµένων 

2.7.1. Εκτίµηση - Estimation  

Η κατηγοριοποίηση ασχολείται µε διακριτά αποτελέσµατα: ναι ή όχι. ιλαρά, ερυθρά, 

ή ανεµοβλογιά. Η εκτίµηση ασχολείται µε συνεχώς εκτιµηµένα αποτελέσµατα. ∆ίνοντας 

ορισµένα δεδοµένα εισόδου, η εκτίµηση βρίσκει µια τιµή για κάποια άγνωστη συνεχή 

µεταβλητή όπως το εισόδηµα, το ύψος ή το υπόλοιπο µιας πιστωτικής σας κάρτας. 

Στην πράξη, η εκτίµηση χρησιµοποιείται συχνά για την εκτέλεση µιας εργασίας της 

ταξινόµησης. Μια εταιρεία πιστωτικών καρτών που επιθυµεί να πουλήσει διαφηµιστικό χώρο 

στους χρεωστικούς φακέλους της σε έναν κατασκευαστή για µπότες του σκι, θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει ένα µοντέλο ταξινόµησης που θέτει όλους τους κατόχους καρτών του σε µία 

από τις δύο κατηγορίες, σκιέρ ή µη. Μια άλλη προσέγγιση είναι να κατασκευαστεί ένα 

µοντέλο που αναθέτει σε κάθε κάτοχο κάρτας µια “τάση προς το σκορ”. Αυτό µπορεί να είναι 

µια τιµή από το 0 έως το 1 που υποδεικνύει την εκτιµώµενη πιθανότητα ότι ο κάτοχος είναι 

σκιέρ. Η εργασία ταξινόµησης τώρα καταλήγει στην δηµιουργία ενός ορίου στο σκορ. Όσοι 

έχουν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση µε το όριο ταξινοµούνται ως σκιέρ, και οποιοσδήποτε µε 

χαµηλότερη βαθµολογία θεωρείται ότι δεν είναι σκιέρ.  

Η προσέγγιση της εκτίµησης έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι τα µεµονωµένα αρχεία 

µπορεί να έχουν σειρά κατάταξης σύµφωνα µε την εκτίµηση. Για να δούµε τη σηµασία 

αυτού, φανταστείτε ότι η εν λόγω εταιρεία, που φτιάχνει µπότες του σκι, έχει στον 

προϋπολογισµό της µια ταχυδροµική αποστολή των 500.000 κοµµατιών. Εάν χρησιµοποιείται 

η προσέγγιση ταξινόµησης και ταυτοποιούνται 1,5 εκατοµµύρια σκιέρ, τότε θα µπορούσε 

απλά να τοποθετήσει µια διαφήµιση στους λογαριασµούς 500.000 ατόµων που επιλέχθηκαν 

τυχαία από εκείνη την οµάδα. Εάν, από την άλλη πλευρά, κάθε κάτοχος κάρτας έχει τάση 

προς το σκορ, µπορεί να στείλει τη διαφήµιση στους 500.000 πιο πιθανούς υποψηφίους. 

Παραδείγµατα εργασιών εκτίµησης περιλαµβάνουν: 

• Εκτίµηση του αριθµού των παιδιών σε µια οικογένεια. 

• Εκτίµηση του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος µιας οικογένειας. 

• Εκτίµηση της διάρκειας ζωής ενός πελάτη. 
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Μοντέλα παλινδρόµησης και νευρωνικά δίκτυα είναι κατάλληλα για τις εργασίες 

εκτίµησης. Η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) είναι επίσης κατάλληλη, όπου ο στόχος 

είναι να εκτιµηθεί ο χρόνος σε ένα συµβάν, όπως είναι η διακοπή ενός πελάτη. 

 

2.7.2. Πρόβλεψη - Prediction 

Η πρόβλεψη είναι ίδια µε την ταξινόµηση ή την εκτίµηση, µε εξαίρεση ότι τα αρχεία 

ταξινοµούνται σύµφωνα µε κάποια προβλεπόµενη µελλοντική συµπεριφορά ή εκτιµώµενη 

µελλοντική αξία. Σε µια εργασία πρόβλεψης, ο µόνος τρόπος για να ελεγχθεί η ακρίβεια της 

ταξινόµησης είναι να περιµένουµε µέχρι να δούµε. Ο πρωταρχικός λόγος για την 

αντιµετώπιση της πρόβλεψης ως ξεχωριστής εργασίας από την ταξινόµηση και την εκτίµηση, 

είναι ότι στο µοντέλο πρόβλεψης υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήµατα σχετικά µε τη χρονική 

σχέση των µεταβλητών εισόδου ή  των προγνωστικών για τη στοχευµένη µεταβλητή. 

Οποιαδήποτε από τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για ταξινόµηση και εκτίµηση 

µπορούν να προσαρµοστούν για χρήση στην πρόβλεψη χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικά 

παραδείγµατα όπου η τιµή της προβλεπόµενης µεταβλητής είναι ήδη γνωστή, µαζί µε τα 

ιστορικά δεδοµένα για αυτά παραδείγµατα. Τα ιστορικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή ενός µοντέλου που εξηγεί την τρέχουσα παρατηρούµενη συµπεριφορά. Όταν το 

µοντέλο αυτό εφαρµόζεται στις τρέχουσες εισόδους, το αποτέλεσµα είναι µια πρόβλεψη της 

µελλοντικής συµπεριφοράς. 

Παραδείγµατα εργασιών πρόβλεψης περιλαµβάνουν: 

• Πρόβλεψη των πελατών που θα αποχωρήσουν εντός των επόµενων 6 µηνών. 

• Προβλέψεις για το ποιοι συνδροµητές τηλεφώνου θα παραγγείλουν υπηρεσία 

προστιθέµενης αξίας όπως τριµερής κλήση ή ηχογραφηµένο µήνυµα. 

Οι περισσότερες τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων είναι κατάλληλες για χρήση στην 

πρόβλεψη, όσο τα δεδοµένα εκπαίδευσης είναι διαθέσιµα στην κατάλληλη µορφή. Η επιλογή 

της τεχνικής εξαρτάται από τη φύση των δεδοµένων εισόδου, τον τύπο της αξίας που πρέπει 

να προβλεφθεί και τη σηµασία που αποδίδεται στην ερµηνεία της πρόβλεψης. (Berry and 

Linoff, 2004, pp. 9-11) 
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2.7.3. Παλινδρόµηση - Regression 

Ένας από τους κύριους σκοπούς της προσαρµογής καµπυλών είναι η εκτίµηση της 

εξαρτηµένης µεταβλητής από την ανεξάρτητη µεταβλητή. Η µέθοδος ή η διαδικασία 

εκτίµησης ονοµάζεται παλινδρόµηση. Ουσιαστικά, χρησιµοποιείται για να απεικονιστεί ένα 

στοιχειώδες δεδοµένο σε µια πραγµατική µεταβλητή υπό πρόβλεψη. Η παλινδρόµηση 

προϋποθέτει ότι τα σχετικά δεδοµένα ταιριάζουν µε µερικά γνωστά είδη συναρτήσεων (π.χ. 

γραµµική, λογαριθµική κλπ) και καθορίζει τη συνάρτηση που µοντελοποιεί καλύτερα τα 

δεδοµένα που έχουν δοθεί. Η κύρια διαφορά της παλινδρόµησης µε την κατηγοριοποίηση 

είναι ότι το υπό πρόβλεψη χαρακτηριστικό παίρνει συνεχείς τιµές. 

2.7.4. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών - Time Series Analysis 

Μελετά την τιµή ενός γνωρίσµατος καθώς µεταβάλλεται στο χρόνο µε κάποια 

περιοδικότητα (π.χ. ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία κλπ). Ως χρονολογική σειρά ορίζεται η 

ακολουθία των τιµών µιας µεταβλητής οι οποίες λαµβάνονται σε προκαθορισµένα χρονικά 

σηµεία που συνήθως ισαπέχουν ή αναφέρονται σε διαδοχικές περιόδους ίδιας διάρκειας. Η 

γραφική απεικόνιση των χρονολογικών σειρών, οι οποίες εκφράζονται σε απόλυτα ή σε 

σχετικά µεγέθη, γίνεται βάσει ειδικών διαγραµµάτων, τα λεγόµενα χρονογράµµατα ή 

χρονοδιαγράµµατα. Υπάρχουν τρείς βασικές λειτουργίες που χρησιµοποιούνται στην 

ανάλυση χρονοσειρών. Η πρώτη περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση µονάδων µέτρησης 

απόστασης ώστε να καθοριστούν οι οµοιότητες ανάµεσα σε διαφορετικές χρονοσειρές. Η 

δεύτερη λειτουργία εξετάζει τη δοµή της χρονοσειράς για να κατηγοριοποιήσει τη 

συµπεριφορά της. Τέλος, η τρίτη λειτουργία χρησιµοποιεί διαγράµµατα χρονοσειρών για την 

πρόβλεψη µελλοντικών τιµών. 

 

2.7.5. Σύνοψη - Summarization 

Απεικονίζει τα δεδοµένα σε υποσύνολα µε συνοδευτικές απλές περιγραφές και 

χαρακτηρίζει τα περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων. Εξάγει αντιπροσωπευτικές πληροφορίες 

για την βάση δεδοµένων και παράγει τους ονοµαζόµενους χαρακτηριστικούς κανόνες 

(characteristic rules). Καθώς ένας κύβος δεδοµένων περιέχει συγκεντρωµένα δεδοµένα, οι 

απλές λειτουργίες OLAP ταιριάζουν στον σκοπό της σύνοψης. 
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2.7.6. Ανακάλυψη Ακολουθιών - Sequence Discovery 

Χρησιµοποιείται για τον καθορισµό προτύπων σε σειριακά δεδοµένα. Σειρές 

διακριτών τιµών ή καταστάσεων γνωρισµάτων δεδοµένων συνθέτουν µια ακολουθία. Τα 

δεδοµένα, τόσο στην ανακάλυψη ακολουθιών όσο και στην ανάλυση χρονολογικών σειρών, 

περιέχουν γειτονικές παρατηρήσεις που αλληλεξαρτώνται, µε τη µόνη διαφορά ότι στην 

πρώτη περίπτωση τα δεδοµένα είναι διακριτά ενώ στη δεύτερη είναι συνεχή. Επίσης, η 

διαφορά της ανακάλυψης ακολουθιών µε τους κανόνες συσχετίσεων έγκειται στο γεγονός ότι 

τα µοντέλα ακολουθίας θεωρούν ότι τα προϊόντα αγοράζονται µε κάποια σειρά ενώ τα 

µοντέλα συσχετίσεων θεωρούν ότι κάθε προϊόν έχει την ίδια πιθανότητα να αγοραστεί και 

δεν εξαρτάται από τις άλλες αγορές. (Καρασιώτου, 2010, pp. 31-32) 

 

2.8. Απαιτήσεις της Εξόρυξης ∆εδοµένων 

Για να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αποτέλεσµα από µια διαδικασία εξόρυξης 

δεδοµένων, πρέπει αρχικά να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά που αναµένουµε να έχει το 

σύστηµα εξόρυξης δεδοµένων, καθώς και τις απαιτήσεις για την εφαρµογή των τεχνικών. 

Με βάση τους Chen et al. (1996), τα κυριότερα ζητήµατα που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κάθε φορά είναι : 

1. Χειρισµός διαφορετικών τύπων δεδοµένων : Είναι ξεκάθαρο ότι ένα 

σύστηµα εξόρυξης δεδοµένων θα πρέπει να µπορεί να εφαρµόζεται σε 

διαφορετικούς τύπους δεδοµένων, καθώς συχνά χρησιµοποιούνται 

διαφορετικοί τύποι και βάσεις δεδοµένων σε διαφορετικές εφαρµογές. Επίσης, 

παρατηρείται συχνά η ύπαρξη συγγενών (relational) βάσεων δεδοµένων. 

Εποµένως, πρέπει ένα σύστηµα εξόρυξης δεδοµένων να είναι σε θέση να 

υποστηρίζει τεχνικές για αποδοτική και αποτελεσµατική ανάλυση συγγενικών 

δεδοµένων. Τέλος, θα έπρεπε να λειτουργεί ανεξάρτητα από τύπους 

δεδοµένων, καθώς πολλά σύγχρονα συστήµατα βάσεων δεδοµένων περιέχουν 

σύνθετους τύπους δεδοµένων (δοµές δεδοµένων και σύνθετα αντικείµενα, 

υπερκείµενο και στοιχεία πολυµέσων, χωροχρονικά στοιχεία κ.λπ.). Η 

ποικιλία των τύπων δεδοµένων και οι διαφορετικοί στόχοι της εξόρυξης 

δεδοµένων κάνουν πιο απίθανη την ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος που να 

µπορεί να χειριστεί όλα αυτά τα είδη δεδοµένων. Καλό θα ήταν να 
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διαµορφωθούν εξειδικευµένα συστήµατα για εξόρυξη γνώσης πάνω σε 

συγκεκριµένους τύπους δεδοµένων όπως βάσεις δεδοµένων πολυµέσων, 

συστήµατα που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εξόρυξη γνώσης από 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, χωροχρονικές βάσεις δεδοµένων, κ.λπ. 

2. Απόδοση και εξελιξιµότητα των αλγορίθµων της Εξόρυξης ∆εδοµένων : 

Για να έχουµε αποτελεσµατική εξόρυξη γνώσης από µεγάλα σύνολα 

δεδοµένων, πρέπει να έχουµε αλγορίθµους κατάλληλα προσαρµοσµένους σε 

αυτά. Εποµένως, ο χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθµων πρέπει να είναι 

αποδεκτός και αναµενόµενος για µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Να σηµειωθεί 

εδώ ότι οι αλγόριθµοι µε εκθετική ή πολυωνυµική πολυπλοκότητα δεν 

θεωρούνται πρακτικοί στη χρήση. 

3. Χρησιµότητα, βεβαιότητα, εκφραστικότητα των αποτελεσµάτων της 

Εξόρυξης ∆εδοµένων : Η εξορυγµένη γνώση πρέπει να παρουσιάζει µε 

ακριβή τρόπο τα περιεχόµενα των βάσεων δεδοµένων και να είναι χρήσιµη για 

συγκεκριµένες εφαρµογές. Η ακρίβεια των αποτελεσµάτων θα µπορούσε να 

εκφραστεί µέσω κάποιων µέτρων βεβαιότητας, προσεγγιστικά ή ποσοτικά. 

Εξαιρέσεις όπως ο θόρυβος και οι αποκλίσεις (outliers) πρέπει να 

αντιµετωπιστούν από τα συστήµατα εξόρυξης δεδοµένων. Το γεγονός αυτό 

δίνει το κίνητρο για µια συστηµατική µελέτη της ποιότητας της εξορυγµένης 

γνώσης, κατασκευάζοντας στατιστικά ή αναλυτικά µοντέλα, µοντέλα 

προσοµοίωσης, καθώς και τα εργαλεία αυτών. 

4. Εκφράσεις διαφορετικού τύπου για τα αποτελέσµατα : Λογικά, από µεγάλα 

σύνολα δεδοµένων µπορούν να προκύψουν διαφορετικοί τύποι γνώσεων. 

Έτσι, θα ήταν πολύ χρήσιµο να µπορεί να ελεγχθεί η γνώµη από διαφορετικές 

απόψεις και να την εκφραστεί σε διάφορες µορφές. Θεωρείται ότι θα ήταν 

πολύ καλό να µπορούν να εκφραστούν τα ερωτήµατα της εξόρυξης δεδοµένων 

και η εξορυγµένη γνώση σε γλώσσες υψηλού επιπέδου ή µέσω γραφικών 

διεπαφών των χρηστών. Έτσι, η εξόρυξη δεδοµένων θα µπορούσε να είναι 

εφαρµόσιµη και από µη ειδικούς και η εξορυγµένη γνώση θα χρησιµοποιούταν 

άµεσα από όλους. Τέλος, απαιτείται το σύστηµα να υιοθετήσει εκφραστικές 

τεχνικές αναπαράστασης της γνώσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατική παρουσίαση της γνώσης. 

5. ∆ιαλογική ανακάλυψη γνώσης στα πολλαπλά εννοιολογικά επίπεδα : Είναι 

δύσκολο να προβλεφθεί αυτό που θα µπορούσε να ανακαλυφθεί ακριβώς από 
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µια βάση δεδοµένων. Για αυτό, θα µπορούσε να καθοριστεί µια σειρά 

ερωτήσεων της εξόρυξης δεδοµένων, προκειµένου να διαµορφωθεί η εστίαση 

στα δεδοµένα, να δηµιουργηθεί ένα λεπτοµερέστερο επίπεδο εξόρυξης 

δεδοµένων και να παρατηρηθούν τα αποτελέσµατα της σε πολλαπλά επίπεδα 

και από διαφορετικές πτυχές. Όλα αυτά µπορούν να επιτευχθούν µέσω της 

διαλογικής ανακάλυψης της γνώσης. 

6. Εξόρυξη πληροφορίας από διαφορετικές πηγές δεδοµένων : Σε σχέση µε τη 

σύνδεση των διάφορων πηγών δεδοµένων, υπάρχει προβάδισµα της ευρέως 

διαθέσιµης σύνδεσης υπολογιστών σε τοπικό και ευρύτερο δίκτυο, 

συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου. Αυτό οδηγεί στη δηµιουργία µεγάλων 

κατανεµηµένων και ετερογενών βάσεων δεδοµένων. Επιπλέον, το τεράστιο 

µέγεθος των βάσεων δεδοµένων, η υψηλή κατανοµή των δεδοµένων και η 

υπολογιστική πολυπλοκότητα ορισµένων µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων, 

οδηγούν στην ανάπτυξη παράλληλων και κατανεµηµένων αλγορίθµων. 

7. Προστασία ιδιωτικότητας και ασφάλεια δεδοµένων : Η προστασία και 

αποκλειστικότητα των δεδοµένων απειλείται στην περίπτωση που αυτά 

µπορούν να παρατηρηθούν από πολλές διαφορετικές σκοπιές. Είναι σηµαντικό 

να µελετηθεί το πότε µπορεί να οδηγηθούµε σε µια εισβολή στην ιδιωτικότητα 

µέσω της KDD και τι µέτρα ασφαλείας µπορούν να αναπτυχθούν για να 

εµποδιστεί η αποκάλυψη των ευαίσθητων πληροφοριών. 

Μερικές από τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορεί να φέρουν 

αντικρουόµενους στόχους. Για παράδειγµα, ο στόχος της προστασίας της ασφάλειας 

δεδοµένων µπορεί να αντικρούει στην απαίτηση για διαλογική εξόρυξη πολυεπίπεδης γνώσης 

από διαφορετικές σκοπιές. Η παρουσίαση των απαιτήσεων αυτών γίνεται στα πλαίσια του 

ενδιαφέροντός µας για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών και εξελίξιµων αλγορίθµων. Για το 

λόγο αυτό, έγιναν συγκεκριµένες οµαδοποιήσεις των απαιτήσεων ώστε να γίνει µια γενική 

απεικόνιση. (Σταυλιώτης, 2008, pp. 6-8) 

 

2.9. Αποθήκες ∆εδοµένων - Data Warehouses 

Οι Αποθήκες ∆εδοµένων γενικεύουν και ενοποιούν τα δεδοµένα σε πολυδιάστατο 

χώρο. Ουσιαστικά, αποτελούν ένα σύνολο τεχνολογιών που παρέχει τη δυνατότητα στους 

αναλυτές ενός οργανισµού - επιχείρησης να σχεδιάσουν την πολιτική του έχοντας αποδοτική 
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πρόσβαση στα δεδοµένα του οργανισµού - επιχείρησης. Η υλοποίηση µια αποθήκης 

δεδοµένων περιλαµβάνει το σχεδιασµό µιας κεντρικής βάσης δεδοµένων µε σκοπό τη 

συγκέντρωση ετερογενών πηγών πληροφοριών σε µια τοποθεσία και παράλληλα την 

αποφυγή σύγκρουσης µεταξύ συστηµάτων επεξεργασίας συναλλαγών (OLTP) και 

συστηµάτων αναλυτικής επεξεργασίας δεδοµένων (OLAP). Η σχεδίαση της αποθήκης 

δεδοµένων έχει σαν στόχο την αποδοτική απάντηση πολύπλοκων ερωτήσεων που 

δηµιουργούνται κατά την αναλυτική επεξεργασία των δεδοµένων και συντελεί στην αύξηση 

της αποδοτικότητας των εφαρµογών για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικού 

σχεδιασµού. Η δηµιουργία και η συντήρηση µιας αποθήκης δεδοµένων είναι µια πολύπλοκη 

διαδικασία και εξαρτάται από τους στόχους που θέτει κάθε οργανισµός κατά την αναλυτική 

επεξεργασία των δεδοµένων του. Πολλοί οργανισµοί επιδιώκουν τη δηµιουργία αποθήκης 

δεδοµένων στην οποία να συγκεντρώνεται η αναλυτική πληροφορία από τις δραστηριότητες 

του οργανισµού, γεγονός που αυξάνει σηµαντικά το κόστος υλοποίησης της αποθήκης. 

Ενίοτε, η αποθήκη δεδοµένων ενός οργανισµού συµπληρώνεται από εξειδικευµένα θεµατικά 

υποσύνολα - επιµέρους συλλογές δεδοµένων (data marts) για περαιτέρω απόδοση των OLAP 

εφαρµογών, καθώς πρόκειται για πιο ευέλικτα συστήµατα στη δηµιουργία τους, που όµως δεν 

παρέχουν ενιαία λύση, ενώ η µακροχρόνια χρήση τους δηµιουργεί προβλήµατα. 

(Καρασιώτου, 2010, p. 12) 

Εικόνα 2.4 : Data Warehouse vs Data mart. (Παγουρόπουλος, 2006, p. 11) 
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Μια αποθήκη δεδοµένων σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διάφορους ανθρώπους. 

Κάποιοι ορισµοί περιορίζονται στα δεδοµένα, ενώ άλλοι αναφέρονται σε ανθρώπους, 

διαδικασίες, λογισµικό, εργαλεία και δεδοµένα. Ένας από τους παγκόσµιους ορισµούς 

παρόλα αυτά είναι ο ακόλουθος: 

“Η αποθήκη δεδοµένων είναι µια συλλογή ολοκληρωµένων, αντικειµενοστραφών 

(subject - oriented) βάσεων δεδοµένων σχεδιασµένων για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες 

απόφασης - υποστήριξης (Decision-Support Functions), όπου κάθε µονάδα δεδοµένων 

σχετίζεται µε κάποια χρονική στιγµή.” 

Με βάση αυτόν τον ορισµό, µια αποθήκη δεδοµένων µπορεί να θεωρηθεί ως µια 

αποθήκη δεδοµένων ενός οργανισµού, που δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων. Η λειτουργία της αποθήκης δεδοµένων είναι να αποθηκεύσει τα 

ιστορικά δεδοµένα ενός οργανισµού µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο που αντανακλά τις 

διάφορες πτυχές της οργάνωσης και της επιχείρησης. Τα δεδοµένα σε µια αποθήκη δεν 

ενηµερώνονται ποτέ αλλά χρησιµοποιούνται µόνο για να απαντήσουν σε ερωτήµατα από end 

users που είναι γενικά οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Τυπικά, οι αποθήκες δεδοµένων είναι 

τεράστιες, αποθηκεύοντας δισεκατοµµύρια αρχεία.  

Σε αυτό το πρώιµο χρονικό διάστηµα στην εξέλιξη των αποθηκών δεδοµένων, δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλά έργα “αγωνίζονται” χωρίς επιτυχία λόγω της βασικής 

παρεξήγησης για το τι είναι µια αποθήκη δεδοµένων. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το 

µέγεθος και η κλίµακα αυτών των έργων. Πολλές εταιρείες σφάλλουν επειδή δεν ορίζουν 

ακριβώς τι είναι µια αποθήκη δεδοµένων, τα επιχειρησιακά προβλήµατα που θα λύσει και τις 

χρήσεις υπό τις οποίες θα τεθεί. ∆ύο πτυχές της αποθήκης δεδοµένων είναι πιο σηµαντικές 

για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασµού της. Η πρώτη είναι οι 

συγκεκριµένοι τύποι ταξινόµησης των δεδοµένων που αποθηκεύονται σε µια αποθήκη 

δεδοµένων και η δεύτερη είναι το σύνολο µετασχηµατισµών που χρησιµοποιείται για την 

προετοιµασία των δεδοµένων στην τελική µορφή έτσι ώστε να είναι χρήσιµα για τη λήψη 

αποφάσεων. Μια αποθήκη δεδοµένων περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδοµένων, 

όπου η ταξινόµηση προσαρµόζεται στις χρονικά εξαρτώµενες πηγές δεδοµένων : 

1. Παλιά λεπτοµερή δεδοµένα / Old detail data. 

2. Τωρινά (καινούργια) λεπτοµερή δεδοµένα / Current (new) detail data. 

3. Ελαφρά συνοπτικά δεδοµένα / Lightly summarized data. 

4. Εξαιρετικά συνοπτικά δεδοµένα / Highly summarized data. 
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5. Μεταδεδοµένα / Meta-data (the data directory or guide). 

Για την προετοιµασία αυτών των πέντε στοιχειωδών ή συµπληρωµατικών τύπων 

δεδοµένων σε µια αποθήκη δεδοµένων, οι βασικοί τύποι µετασχηµατισµού δεδοµένων είναι 

συγκεκριµένοι. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι µετασχηµατισµών και ο καθένας έχει τα 

δικά του χαρακτηριστικά : 

1. Απλοί µετασχηµατισµοί / Simple Transformations : Αυτοί οι µετασχηµατισµοί 

είναι τα δοµικά στοιχεία όλων των άλλων πιο περίπλοκων µετασχηµατισµών. 

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει τη χειραγώγηση δεδοµένων που 

επικεντρώνονται σε ένα πεδίο κάθε φορά, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

τιµές τους σε σχετικά πεδία. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν την αλλαγή του 

τύπου δεδοµένων ενός πεδίου ή την αντικατάσταση µιας κωδικοποιηµένης 

τιµής πεδίου µε µια αποκωδικοποιηµένη τιµή. 

2. Καθαρισµός / Cleansing and Scrubbing : Αυτοί οι µετασχηµατισµοί 

εξασφαλίζουν σταθερή µορφοποίηση και χρήση ενός πεδίου ή σχετικών 

οµάδων πεδίων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει µια σωστή µορφοποίηση των 

πληροφοριών διεύθυνσης, για παράδειγµα. Αυτή η κατηγορία 

µετασχηµατισµών περιλαµβάνει επίσης ελέγχους για έγκυρες τιµές σε ένα 

συγκεκριµένο πεδίο, συνήθως ελέγχοντας το εύρος ή επιλέγοντας από µια 

απαριθµηµένη λίστα. 

3. Ενσωµάτωση / Integration : Πρόκειται για µια διαδικασία λήψης 

επιχειρησιακών δεδοµένων από µία ή περισσότερες πηγές και 

χαρτογραφώντας τα, από πεδίο σε πεδίο, σε µια νέα δοµή δεδοµένων στην 

αποθήκη δεδοµένων. Το πρόβληµα του κοινού identifier είναι ένα από τα πιο 

δύσκολα ζητήµατα ενσωµάτωσης στην κατασκευή µιας αποθήκης δεδοµένων. 

Ουσιαστικά, η κατάσταση αυτή συµβαίνει όταν υπάρχουν πολλές πηγές 

συστήµατος για τις ίδιες οντότητες, και δεν υπάρχει σαφής τρόπος να 

προσδιοριστούν οι ίδιες οι οντότητες. Πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβληµα 

και σε πολλές περιπτώσεις δεν µπορεί να λυθεί αυτοµατοποιηµένα. Συχνά 

απαιτεί εξελιγµένους αλγόριθµους για τη σύζευξη πιθανών ζευγαριών. Ένα 

άλλο πολύπλοκο σενάριο ενσωµάτωσης δεδοµένων προκύπτει όταν υπάρχουν 

πολλές πηγές για το ίδιο στοιχείο δεδοµένων. Στην πραγµατικότητα, είναι 

συνηθισµένο ότι ορισµένες από αυτές τις τιµές είναι αντιφατικές και η επίλυση 

µιας αντίθεσης δεν είναι µια απλή διαδικασία. Επίσης δύσκολο είναι να µην 
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υπάρχει τιµή για ένα στοιχείο δεδοµένων σε µια αποθήκη. Όλα αυτά τα 

προβλήµατα και οι αντίστοιχες αυτόµατες ή ηµιαυτόµατες λύσεις εξαρτώνται 

πάντα από το συγκεκριµένο τοµέα. 

4. Συσσωµάτωση και Σύνοψη / Aggregation and Summarization : Οι όροι 

συσσωµάτωση και σύνοψη έχουν ελαφρώς διαφορετικές έννοιες στο πλαίσιο 

της αποθήκευσης δεδοµένων. Η σύνοψη είναι µια απλή προσθήκη τιµών κατά 

µήκος µίας ή περισσοτέρων διαστάσεων δεδοµένων όπως, για παράδειγµα, 

προσθέτοντας ηµερήσιες πωλήσεις για την παραγωγή µηνιαίων πωλήσεων. Η 

συσσωµάτωση αναφέρεται στην προσθήκη διαφορετικών επιχειρηµατικών 

στοιχείων σε ένα κοινό σύνολο. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τοµέα 

(domain). Για παράδειγµα, η συσσωµάτωση προσθέτει καθηµερινές πωλήσεις 

προϊόντων και µηνιαίες συµβουλευτικές πωλήσεις για να ληφθεί το 

συνδυαστικό µηνιαίο σύνολο. 

Αυτοί οι µετασχηµατισµοί είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο προτιµούµε µια 

αποθήκη ως πηγή δεδοµένων για µια διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων. Εάν η αποθήκη 

δεδοµένων είναι διαθέσιµη, η φάση προ-επεξεργασίας στην εξόρυξη δεδοµένων είναι 

σηµαντικά µειωµένη, µερικές φορές ακόµη και εξαλειµµένη. Αυτή η προετοιµασία 

δεδοµένων είναι η πιο χρονοβόρα φάση. Μια τριών σταδίων διαδικασία ανάπτυξης αποθήκης 

δεδοµένων συνοψίζεται στα ακόλουθα βασικά βήµατα: 

1. Μοντελοποίηση /Modeling : Με απλά λόγια, η αφιέρωση χρόνου για την 

κατανόηση επιχειρηµατικών διαδικασιών, οι απαιτήσεις πληροφοριών αυτών 

των διαδικασιών και οι αποφάσεις που γίνονται επί του παρόντος µέσα στις 

διαδικασίες. 

2. Κατασκευή / Building : ∆ηµιουργία απαιτήσεων για εργαλεία που να 

ταιριάζουν µε τους τύπους υποστήριξης λήψης αποφάσεων που απαιτούνται 

για την στοχευµένη επιχειρηµατική διαδικασία. ∆ηµιουργία ενός µοντέλου 

δεδοµένων που θα συµβάλει περαιτέρω στον προσδιορισµό απαιτήσεων των 

πληροφοριών. Αποσύνθεση προβληµάτων σε προδιαγραφές δεδοµένων και 

στο πραγµατικό απόθεµα δεδοµένων (data store), το οποίο, στην τελική του 

µορφή, θα αντιπροσωπεύει είτε ένα data mart είτε µια πληρέστερη αποθήκη 

δεδοµένων. 

3. Ανάπτυξη / Deploying : Να υλοποιήσει. σχετικά σύντοµα τη συνολική 

διαδικασία, τη φύση των δεδοµένων που πρόκειται να αποθηκευτούν και τα 
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διάφορα εργαλεία επιχειρηµατικής ευφυΐας που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

και να ξεκινήσει µε την εκπαίδευση των χρηστών. Το στάδιο ανάπτυξης 

περιέχει ρητά ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι χρήστες διερευνούν 

τόσο το αποθετήριο όσο και τις πρώτες εκδόσεις της πραγµατικής αποθήκης 

δεδοµένων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µια εξέλιξη της αποθήκης 

δεδοµένων, η οποία περιλαµβάνει την προσθήκη περισσότερων δεδοµένων, 

την επέκταση ιστορικών περιόδων ή την επιστροφή στο στάδιο κατασκευής 

για να επεκτείνει το πεδίο της αποθήκης δεδοµένων µέσω ενός µοντέλου 

δεδοµένων. 

Η εξόρυξη δεδοµένων αντιπροσωπεύει µία από τις σηµαντικότερες εφαρµογές 

αποθήκευσης δεδοµένων, δεδοµένου ότι η µοναδική λειτουργία µιας αποθήκης δεδοµένων 

είναι η παροχή πληροφοριών στους end users για υποστήριξη αποφάσεων. Σε αντίθεση µε 

άλλα εργαλεία ερωτήσεων και συστήµατα εφαρµογών, η διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων 

παρέχει στον end user τη δυνατότητα να εξαγάγει κρυφές, σηµαντικές πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές, παρόλο που είναι πιο δύσκολο να εξαχθούν, µπορούν να προσφέρουν 

µεγαλύτερα επιχειρηµατικά και επιστηµονικά πλεονεκτήµατα και να αποφέρουν υψηλότερες 

αποδόσεις στις επενδύσεις "αποθήκευσης δεδοµένων και εξόρυξης δεδοµένων". (Kantardzic, 

2011, pp. 14-16) 

 

2.9.1. OLTP και OLAP 

Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωµένοι µε τα εµπορικά συστήµατα 

σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, είναι αρκετά εύκολο να κατανοήσουµε τι είναι µια αποθήκη 

δεδοµένων συγκρίνοντας συστήµατα OLTP/OLAP. 

Ένα Σύστηµα Επεξεργασίας Συναλλαγών (OLTP) αποτελεί ένα πλήρες σύστηµα που 

περιέχει εργαλεία για τον προγραµµατισµό των εφαρµογών, την εκτέλεση και την διαχείριση 

των συναλλαγών. Είναι µια εφαρµογή που δουλεύει συνεχώς, εξελίσσεται συνεχώς, είναι 

συνήθως κατανεµηµένη και περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων, κάποιο δίκτυο και τα 

αντίστοιχα προγράµµατα για την εφαρµογή. Από την άλλη πλευρά ένα Σύστηµα Αναλυτικής 

Επεξεργασίας Συναλλαγών (OLAP) παρέχει ευέλικτη, υψηλής απόδοσης πρόσβαση και 

ανάλυση µεγάλου όγκου σύνθετων δεδοµένων από διαφορετικές εφαρµογές, συµµετοχή 

αθροιστικών και ιστορικών δεδοµένων σε πολύπλοκες ερωτήσεις, µεταβολή της “οπτικής 

γωνίας” παρουσίασης των δεδοµένων (π.χ. από πωλήσεις ανά περιοχή σε πωλήσεις ανά 
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τµήµα κλπ), συµµετοχή πολύπλοκων υπολογισµών (π.χ. στατιστικές αναρτήσεις) και 

γρήγορες απαντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή τεθεί ένα ερώτηµα (On-Line).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα OLTP συστήµατα από τα OLAP 

είναι τα εξής :  

• Χρήστες και προσανατολισµός του συστήµατος : Ένα OLTP σύστηµα 

προσανατολίζεται στις απαιτήσεις του πελάτη και χρησιµοποιείται από 

διοικητικούς υπαλλήλους και διαχειριστές της βάσης δεδοµένων του 

οργανισµού. Ένα OLAP σύστηµα προσανατολίζεται στις απαιτήσεις της 

αγοράς και χρησιµοποιείται από διευθυντικά στελέχη και αναλυτές. 

• Περιεχόµενα ∆εδοµένων : Ένα OLTP σύστηµα διαχειρίζεται τρέχοντα - 

καθηµερινά δεδοµένα µεγάλης λεπτοµέρειας τα οποία εύκολα µπορούν να 

αναζητηθούν και απαντούν σε απλές ερωτήσεις. Ένα OLAP σύστηµα 

διαχειρίζεται µεγάλες ποσότητες ιστορικής πληροφορίας και παρέχει 

αποδοτική πρόσβαση στα δεδοµένα για λήψη αποφάσεων. 

• Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων : Ένα OLTP σύστηµα σχεδιάζεται για να 

διατηρεί την ακεραιότητα των δεδοµένων και εξασφαλίζει ταχύτητα στην 

αποθήκευση των καθηµερινών συναλλαγών του οργανισµού, εποµένως η 

βάση δεδοµένων του συστήµατος είναι κανονικοποιηµένη βάσει κάποιου 

µοντέλου Οντοτήτων - Συσχετίσεων (Entity – Relationship model). Ένα 

OLAP σύστηµα σχεδιάζεται για να παρέχει ταχύτητα στην ανάλυση και η 

βάση δεδοµένων του συστήµατος είναι από-κανονικοποιηµένη βάσει κάποιου 

µοντέλου αστέρα ή χιονονιφάδας (star/snowflake schema) καθώς οι εφαρµογές 

OLAP επιταχύνονται αν τα δεδοµένα οργανωθούν µε µη παραδοσιακούς 

τρόπους. 

• Πρότυπα πρόσβασης (access patterns) : Τα δεδοµένα ενός OLTP συστήµατος 

υπόκεινται σε λειτουργίες τροποποίησης (π.χ. επεξεργασία συναλλαγών, 

ανάνηψη, έλεγχος συνδροµικότητας). Από την άλλη πλευρά, τα OLAP 

συστήµατα περιέχουν ιστορική πληροφορία που δεν µεταβάλλεται και 

εποµένως η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπει λειτουργίες µόνο για ανάγνωση 

(read-only). (Καρασιώτου, 2010, pp. 13-15) 
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Εικόνα 2.5 : OLTP vs OLAP. 
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Κεφάλαιο 3
ο
 

Τεχνικές Data mining 

3.1. Ταξινόµηση – Classification 

Μια υπάλληλος τραπεζικών δανείων χρειάζεται να κάνει ανάλυση των δεδοµένων της 

προκειµένου να µάθει ποιοι αιτούντες είναι “ασφαλείς” και ποιοι είναι “επικίνδυνοι” για την 

τράπεζα. Σε µια εταιρεία, ο διευθυντής στο τµήµα µάρκετινγκ χρειάζεται να κάνει µια 

ανάλυση δεδοµένων για να µάθει αν ένας πελάτης, µε ένα συγκεκριµένο προφίλ, θα µπει 

στην διαδικασία να αγοράσει ένα νέο προϊόν. Ένας ιατρικός ερευνητής θέλει να κάνει 

ανάλυση των στοιχείων που διαθέτει για τον καρκίνο του µαστού, ώστε να µπορέσει να 

προβλέψει ποια από τις τρεις συγκεκριµένες θεραπείες θα πρέπει να λάβει ένας ασθενής. Σε 

κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνική ανάλυσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί 

είναι η ταξινόµηση, όπου ένα µοντέλο ή ταξινοµητής (classifier) κατασκευάζεται για να 

προβλέψει κατηγορηµατικές ετικέτες, όπως για παράδειγµα “ασφαλής” ή “επικίνδυνη” για τα 

δεδοµένα της αίτησης δανείου, ναι ή όχι για τα δεδοµένα µάρκετινγκ ή θεραπεία Α, θεραπεία 

Β ή θεραπεία Γ για τα ιατρικά δεδοµένα. (Han and Kamber, 2006, pp. 285-286) 

Ο άνθρωπος συνεχώς κατατάσσει, κατηγοριοποιεί και ταξινοµεί, ώστε να µπορέσει να 

κατανοήσει και να επικοινωνήσει για τον κόσµο. Η ταξινόµηση ή κατηγοριοποίηση 

(classification) αποτελεί µία από τις πιο κοινές τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων διότι φαίνεται 

να είναι απολύτως αναγκαία. Αποτελείται από την εξέταση των χαρακτηριστικών ενός 

πρόσφατα παρουσιαζόµενου αντικειµένου και την εκχώρηση του σε ένα από τα προ-

καθορισµένα σύνολα κλάσεων. Τα αντικείµενα που πρέπει να ταξινοµηθούν 

αντιπροσωπεύονται γενικά από εγγραφές σε  έναν πίνακα βάσεων δεδοµένων ή αρχείο και η 

δουλειά της ταξινόµησης είναι να προσθέσει µια νέα στήλη µε κάποιο κωδικό κλάσης. 

Ουσιαστικά, η λειτουργία αυτής της τεχνικής είναι να κατασκευάσει ένα µοντέλο που να 

µπορεί να εφαρµοστεί στα µη ταξινοµηµένα δεδοµένα ώστε να τα ταξινοµήσει.   

Κάποια παραδείγµατα προβληµάτων που έχουν αντιµετωπιστεί χρησιµοποιώντας την 

ταξινόµηση ως τεχνική είναι: 

• Η επιλογή περιεχοµένου που θα εµφανίζεται σε µια ιστοσελίδα. 

• Ο προσδιορισµός των αριθµών τηλεφώνου που αντιστοιχούν σε µηχανές φαξ. 

• Η ταξινόµηση αιτούντων πίστωσης ως χαµηλού, µεσαίου ή υψηλού κινδύνου. 
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Σε όλα αυτά τα παραδείγµατα, υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός κλάσεων. Τα 

δέντρα αποφάσεων είναι τεχνική κατάλληλη για ταξινόµηση, καθώς και τα Νευρωνικά 

δίκτυα σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Η ταξινόµηση ασχολείται µε διακριτά αποτελέσµατα: ναι ή όχι, ιλαρά ή ανεµοβλογιά. 

Η εκτίµηση (estimation) ασχολείται µε συνεχώς εκτιµηµένα αποτελέσµατα. ∆ίνοντας 

µερικά δεδοµένα εισόδου, η εκτίµηση παρέχει µια τιµή για κάποια άγνωστη συνεχή 

µεταβλητή όπως το εισόδηµα, το ύψος ή το υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας. Τα µοντέλα 

παλινδρόµησης και τα νευρωνικά δίκτυα είναι κατάλληλα για τα καθήκοντα εκτίµησης. 

(Berry and Linoff, 2004, pp. 8-9) 

 

3.2.  Αλγόριθµοι Ταξινόµησης  

Οι αλγόριθµοι ταξινόµησης εφαρµόζονται σε διακριτά δεδοµένα τα οποία έχουν προ-

ταξινοµηθεί σε συγκεκριµένες κατηγορίες ή κλάσεις µε στόχο την εξαγωγή κανόνων, οι 

οποίοι πιθανόν να χρησιµοποιηθούν αργότερα για την κατηγοριοποίηση καινούργιων 

δεδοµένων στις ίδιες κλάσεις. Ένα σύνολο εξαγόµενων κανόνων ονοµάζεται ταξινοµητής 

(classifier).  

Ο όρος ταξινοµητής αναφέρεται στη µαθηµατική συνάρτηση, που εφαρµόζεται από 

έναν αλγόριθµο ταξινόµησης, ο οποίος χαρτογραφεί δεδοµένα εισόδου σε µια κατηγορία. 

(El.wikipedia.org, 2018) Μετά από την εκπαίδευση του αλγορίθµου, ο ταξινοµητής που έχει 

ήδη προκύψει µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλες εγγραφές, οι οποίες δεν έχουν 

κατηγοριοποιηθεί. Επιπλέον, µε βάση ένα δεύτερο προ-ταξινοµηµένο σύνολο εγγραφών, το 

σύνολο ελέγχου (test set), µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια ταξινόµησης ενός ταξινοµητή. 

Έπειτα, το εν λόγω σύνολο ελέγχου ταξινοµείται εκ νέου, µε την χρήση φυσικά του 

ταξινοµητή και τέλος πραγµατοποιείται µέτρηση του ποσοστού των λανθασµένων 

ταξινοµήσεων (error rate). (Μουζάκη, 2006, p. 10) 

Όσον αναφορά τους αλγορίθµους, υπάρχουν τρείς βασικές λειτουργίες που 

ακολουθούν: 

1. Ένα σύνολο από δεδοµένα εισάγεται στον αλγόριθµο. 

2. Ο αλγόριθµος “µαθαίνει” και κατανοεί τον τρόπο και τους κανόνες βάσει των 

οποίων κατηγοριοποιήθηκαν τα εισαγόµενα στοιχεία. 
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3. Ακολουθώντας τους κανόνες έχει πλέον την ικανότητα να ταξινοµήσει 

καινούργια δεδοµένα. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα µε το είδος του ταξινοµητή που παράγει, ο κάθε αλγόριθµος 

διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους: 

1. Αλγόριθµοι που παράγουν λίστες αποφάσεων : Αποτελούν µια σχετικά 

καινούργια µορφή αλγορίθµων (π.χ. Clark). Έχουν την µορφή λογικών 

κανόνων που βγάζουν ανάλογα συµπεράσµατα.  

2. Αλγόριθµοι που παράγουν δένδρα αποφάσεων : Αποτελούν ίσως και την πιο 

παλιά µορφή της τεχνικής του Data Mining (π.χ. Quinlan). Έχουν στην ρίζα 

τους και στους ενδιάµεσους κόµβους τους τις τιµές των διάφορων πεδίων και 

στα φύλλα τους έχουν τις τιµές του πεδίου κλάσης. Ο κάθε κόµβος του 

δένδρου διακλαδώνεται προς τα κάτω έχοντας για κάθε διακριτή τιµή ένα 

κλαδί του πεδίου ενώ σε περίπτωση συνεχούς αριθµητικού πεδίου, το εύρος 

του πεδίου χωρίζεται σε διαστήµατα και ο κόµβος διακλαδώνεται µε βάση 

αυτά. Συνήθως, αυτοί οι αλγόριθµοι ακολουθούν αναλυτική προσέγγιση (top-

down), όπου ουσιαστικά δηµιουργούν τα δένδρα από την ρίζα και προχωρούν 

προς τα κάτω. (Παγουρόπουλος, 2006, p. 13) 

 

3.2.1. ID3 Αλγόριθµος   

Ο ID3 (Iterative Dichotomiser 3), αποτελεί έναν από τους βασικότερους αλγορίθµους 

ταξινόµησης που παράγει δένδρα αποφάσεων. Ανήκει στην οικογένεια των συστηµάτων 

µάθησης TDIDT (Top-Down Induction of Decision Trees), ακολουθώντας την αναλυτική 

προσέγγιση. Παρουσιάστηκε ολοκληρωµένα από τον J.R. Quinlan το 1986, έχοντας διεξάγει 

µια πρωτοποριακή και πλήρη µελέτη. 

Ο αλγόριθµος αυτός βασίζεται στην επιστηµονική αρχή του Occam’s Razor (Ξυράφι 

του Όκαµ), καθώς προτιµά τα µικρότερα δένδρα απόφασης - κατά συνέπεια και την 

απλούστερη θεωρία - από τα µεγαλύτερα. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σηµαίνει ότι παράγει µόνο 

τα µικρότερα δένδρα και για αυτό είναι ευρετικός. (El.wikipedia.org, 2018) 

Ο ID3 δέχεται σαν είσοδο ένα σύνολο εκπαίδευσης, όπου οι εγγραφές του έχουν προ-

ταξινοµηθεί σε κατηγορίες. Στην αρχική του µορφή θεωρεί δύο διακριτές τιµές κλάσης - η P 

(positive) και η N (negative) - αν και µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες από δυο. 
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Ωστόσο, αντί να εξάγει ολόκληρο ένα σύνολο εκπαίδευσης από το δένδρο, ο αλγόριθµος 

χρησιµοποιεί ένα υποσύνολο εγγραφών. Έτσι, µε το δένδρο που προκύπτει ταξινοµείται 

ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης και ελέγχεται και η ακρίβεια της ταξινόµησης. Αν η 

ταξινόµηση έχει διεξαχθεί σωστά, τότε το δένδρο γίνεται αποδεκτό και ο αλγόριθµος 

τερµατίζει, αλλιώς προστίθενται κι άλλες εγγραφές στο υποσύνολο και η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται µέχρι όλες οι εγγραφές να ταξινοµηθούν σωστά. 

Σηµαντική παράµετρο αποτελεί και το ποσοστό των εγγραφών που θα περιέχει το 

υποσύνολο και µε τι ρυθµό θα µεγαλώνει εφόσον δεν είναι επαρκές. Εξίσου σηµαντική 

παράµετρο αποτελεί και το κριτήριο επιλογής κάθε κόµβου, µε το οποίο θα γίνει η 

διακλάδωση. Ως κριτήριο επιλογής χρησιµοποιείται η Εντροπία. Το µέγεθος Εντροπία εκτιµά 

το πόσο λανθασµένα χωρίζεται κάθε φορά το σύνολο εκπαίδευσης, µε βάση το συγκεκριµένο 

πεδίο. Ουσιαστικά, το πεδίο που παρουσιάζει την µικρότερη Εντροπία, χωρίζει καλύτερα το 

σύνολο εκπαίδευσης. 

Συνοπτικά, ο αλγόριθµος ID3 µπορεί να αναλυθεί ως εξής: 

1. Γίνεται επιλογή πεδίου για ρίζα του δένδρου και σχηµατισµός διακλάδωσης µε ένα 

φύλλο για κάθε διαφορετική τιµή ή διάστηµα αυτού του πεδίου. 

2. Το δένδρο απόφασης, που έχει κατασκευασθεί, χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση 

του συνόλου εκπαίδευσης. Αν όλες οι εγγραφές που ταξινοµούνται σε ένα 

συγκεκριµένο φύλλο ανήκουν στην ίδια κλάση, τότε ονοµάζουµε το φύλλο µε αυτήν 

την κλάση. Όταν έχουν ονοµαστεί όλα τα φύλλα µε κάποια κλάση, τότε ο αλγόριθµος 

τελειώνει. 

3. Αν κάποιο φύλλο δεν έχει ονοµαστεί µε κάποια κλάση, ξαναγίνεται επιλογή πεδίου το 

οποίο δεν έχει επιλεχθεί στο µονοπάτι από το φύλλο ως την ρίζα, ονοµάζουµε το 

φύλλο (κόµβος) µε αυτό το πεδίο και γίνεται σχηµατισµός διακλάδωσης µε ένα φύλλο 

για κάθε διαφορετική τιµή ή διάστηµα αυτού του πεδίου. Τέλος, ξαναγυρνάµε στο 

δεύτερο βήµα. 

Μια άλλη εξήγηση της υλοποίησης του ID3 παρουσιάζεται στον αλγόριθµο ταξινόµησης 

C4.5, ο οποίος αποτελεί εξέλιξη του ID3. (Παγουρόπουλος, 2006, pp. 13-14) 
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3.2.2. C4.5 Αλγόριθµος 

Ο αλγόριθµος αυτός αποτελεί µία από τις πλέον γνωστές τεχνικές στο χώρο της 

µηχανικής µάθησης. Αναπτύχθηκε από τον Quinlan (1993) και αποτελεί εξέλιξη του 

αλγορίθµου ID3. Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν είναι : 

1. ∆υνατότητα επεξεργασίας και διαχείρισης ποσοτικών κριτηρίων. 

2. ∆υνατότητα διαχείρισης δεδοµένων µε ελλιπή στοιχεία. 

3. Αποφυγή της µεγάλης προσαρµογής στα δεδοµένα του δείγµατος εκµάθησης 

(overfitting). 

Ο αλγόριθµος ξεκινώντας από ένα σύνολο παραδειγµάτων, τα οποία διαµορφώνουν 

το δείγµα εκµάθησης, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός συνόλου κανόνων αποφάσεων για την 

ταξινόµηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Έπειτα οι κανόνες αυτοί οργανώνονται και 

δηµιουργούν ένα δέντρο αποφάσεων. Ο κάθε κόµβος του δέντρου περιλαµβάνει το κριτήριο 

αξιολόγησης το οποίο ελέγχεται βάσει των συνθηκών που καθορίζουν τα κλαδιά του δέντρου. 

Τα φύλλα µε την σειρά τους υποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία πρέπει να ενταχθεί µια 

εναλλακτική δραστηριότητα η οποία επαληθεύει την συνθήκη του κλάδου που καταλήγει στο 

φύλλο.  

 

Εικόνα 3.1 : ∆έντρο απόφασης ενός C4.5 αλγορίθµου. 

 

Αυτό το δέντρο απόφασης, αναπτύσσεται µέσω µίας επαναληπτικής διαδικασίας όπου 

κάθε στάδιο αυτής περιλαµβάνει τα εξής τρία βήµατα: 
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1. Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των κριτηρίων αξιολόγησης στην ταξινόµηση 

των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

2. Επιλογή του κριτηρίου αξιολόγησης µε την υψηλότερη διακριτική ικανότητα. 

3. ∆ιαχωρισµός των εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε υποσύνολα αντίστοιχα µε το 

πλήθος των τιµών του επιλεγµένου κριτηρίου αξιολόγησης (στην περίπτωση 

ποιοτικών κριτηρίων) ή των σηµείων διαχωρισµού (cut-points, εάν τα κριτήρια είναι 

ποσοτικά). 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε υποσύνολο εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων που σχηµατίζεται στο τρίτο βήµα, µέχρι τελικά να επιτευχθεί η σωστή 

ταξινόµηση όλων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων του δείγµατος εκµάθησης. 

(Παγουρόπουλος, 2006, pp. 14-16) 

Ορισµένοι χώροι καθοδηγούν αυτόν τον αλγόριθµο µε τον εξής τρόπο :  

• Αν όλες οι περιπτώσεις είναι της ίδιας κατηγορίας, τότε το δέντρο είναι ένα φύλλο και 

έτσι το φύλλο επιστρέφεται επισηµασµένο µε αυτήν την κλάση. 

• Για κάθε χαρακτηριστικό, γίνεται υπολογισµός των πιθανών πληροφοριών που 

παρέχονται από τη δοκιµή του χαρακτηριστικού (µε βάση των πιθανοτήτων της κάθε 

περίπτωσης να έχει µια συγκεκριµένη τιµή για το χαρακτηριστικό). Επίσης, 

υπολογίζουµε το κέρδος σε πληροφορίες που θα προέκυπταν από τη δοκιµή στο 

χαρακτηριστικό (µε βάση τις πιθανότητες κάθε περίπτωσης µε µια συγκεκριµένη τιµή 

για το χαρακτηριστικό που είναι µιας συγκεκριµένης κλάσης). 

• Ανάλογα µε το τρέχον κριτήριο επιλογής, βρίσκουµε το καλύτερο χαρακτηριστικό. 

(Korting, 2014, p. 2) 

 

3.2.3. Support Vector Machine Αλγόριθµος 

H SVM (Support Vector Machine) αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη νέα µέθοδο, η 

οποία αφορά τη ταξινόµηση γραµµικών και µη γραµµικών δεδοµένων.  Ουσιαστικά, είναι 

ένας αλγόριθµος που λειτουργεί χρησιµοποιώντας µια µη γραµµική χαρτογράφηση για να 

µετασχηµατίσει τα αρχικά δεδοµένα εκπαίδευσης σε µια υψηλότερη διάσταση. Μέσα σε αυτή 

τη νέα διάσταση, ψάχνει για ένα "όριο απόφασης" που διαχωρίζει τις πλειάδες µιας τάξης από 

την άλλη (linear optimal separating hyperplane). Με µια κατάλληλη µη γραµµική 

χαρτογράφηση σε µια αρκετά µεγάλη διάσταση, δεδοµένα από δύο κατηγορίες µπορούν 
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πάντα να διαχωριστούν από ένα hyperplane. Η SVM βρίσκει αυτό το hyperplane 

χρησιµοποιώντας διανύσµατα υποστήριξης, support vectors, ("βασική" εκπαίδευση πλειάδων) 

και τα περιθώρια, margins, (που ορίζονται από τους φορείς υποστήριξης).  

Τον τελευταίο καιρό, οι support vector µηχανές έχουν προσελκύσει πολύ µεγάλη 

προσοχή. Το πρώτο δηµοσίευµα παρουσιάστηκε το 1992 από τον Vladimir Vapnik, τον 

Bernhard Boser και την Isabelle Guyon, παρόλο που η ιδέα υπάρχει από τη δεκαετία του 

1960. Αν και ο χρόνος εκπαίδευσης ακόµη και των ταχύτερων SVM µπορεί να είναι 

εξαιρετικά αργή, είναι τροµερά ακριβείς, λόγω της ικανότητάς τους να µοντελοποιούν 

πολύπλοκα µη γραµµικά όρια απόφασης. Επιπλέον, είναι λιγότερο επιρρεπείς στην 

υπερφόρτωση σε σχέση µε άλλες µεθόδους. Τέλος, πέρα από την ταξινόµηση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για πρόβλεψη. (Han and Kamber, 2006, p. 337) 

Ο SVM αλγόριθµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί  για την επίλυση διάφορων 

πραγµατικών προβληµάτων στον κόσµο. ∆ηλαδή :  

• Βοηθά στην κατηγοριοποίηση των κειµένων και των υπερκειµένων. 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ταξινόµηση εικόνων. Τα αποτελέσµατα που 

εµφανίζονται από την διεξαγωγή πειραµάτων δείχνουν ότι οι SVM επιτυγχάνουν 

σηµαντικά υψηλότερη ακρίβεια αναζήτησης. Αυτό ισχύει και για τα συστήµατα 

κατακερµατισµού εικόνας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούν µια 

τροποποιηµένη έκδοση SVM που χρησιµοποιεί την προνοµιακή προσέγγιση όπως 

προτείνεται από τον Vapnik. 

• Οι χειρόγραφοι χαρακτήρες µπορούν να αναγνωριστούν χρησιµοποιώντας SVM. 

• Ο αλγόριθµος SVM έχει εφαρµοστεί ευρέως στις βιολογικές και σε άλλες επιστήµες. 

Έχει χρησιµοποιηθεί για την ταξινόµηση πρωτεϊνών µε έως και 90% των ενώσεων να 

έχουν ταξινοµηθεί σωστά. (En.wikipedia.org, 2018) 

 

3.3. Συµπερασµατική ανάλυση των αλγορίθµων της Ταξινόµησης 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο ID3 αποτελεί έναν από τους βασικότερους 

αλγόριθµους της ταξινόµησης λόγω του ότι είναι η πρώτη – από τις τρεις – ολοκληρωµένη 

υλοποίηση του Quinlan, όσον αφορά τα Decision Trees. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή 

ενός δένδρου απόφασης, πιο συχνά στον τοµέα της µηχανικής µάθησης και της επεξεργασίας 

της φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing). Ωστόσο, ο C4.5 αλγόριθµος είναι 
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αυτός που χρησιµοποιείται και προτιµάται πιο συχνά, ειδικά στην ταξινόµηση. Ο λόγος που 

συµβαίνει αυτό είναι διότι προσφέρει κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα – όντας εξέλιξη του 

ID3 – τα οποία τον έφεραν στην πρώτη θέση στους Top 10 Αλγόριθµους στην Εξόρυξη 

∆εδοµένων το 2008. Από την άλλη, ο SVM αποτελεί εξίσου έναν ευρέως χρησιµοποιούµενο 

αλγόριθµο, ο οποίος όµως ενώ χρησιµοποιείται για ταξινόµηση – αλλά και ανάλυση 

παλινδρόµησης – το κάνει αναλύοντας δεδοµένα, γραµµικά και µη.  

 Συγκεκριµένα, η χρήση των αλγορίθµων µε βάση τα ∆ένδρα Αποφάσεων προσφέρει 

µια πιο κατανοητή µορφή ανάγνωσης προς τον χρήστη από την διαθέσιµη γνώση, ενώ η 

χρήση του SVM προσφέρει υψηλή ακρίβεια. Παρόλα αυτά, η επιλογή ανάµεσα σε αυτούς 

τους αλγορίθµους κρίνεται από τα δεδοµένα που έχουµε στην διάθεση µας. 

 

3.4. Συσταδοποίηση – Clustering 

Η οµαδοποίηση ή συσταδοποίηση (clustering) είναι η τεχνική που διαχωρίζει έναν 

ετερογενή πληθυσµό σε έναν αριθµό των πιο οµοιογενών υποοµάδων ή οµάδων (clusters). 

Αυτό που διαφοροποιεί την οµαδοποίηση από την ταξινόµηση είναι ότι η οµαδοποίηση δεν 

βασίζεται σε προκαθορισµένες κατηγορίες. Στην ταξινόµηση, κάθε εγγραφή έχει εκχωρηθεί 

σε µια προκαθορισµένη κλάση µε βάση ένα µοντέλο που αναπτύχθηκε µέσω της εκπαίδευσης 

σε προ-ταξινοµηµένα παραδείγµατα. 

Στην οµαδοποίηση, δεν υπάρχουν προκαθορισµένες κατηγορίες και δεν υπάρχουν 

παραδείγµατα. Τα αρχεία συγκεντρώνονται µε βάση την οµοιότητα. Είναι στο χέρι του 

χρήστη να προσδιορίσει τι νόηµα, αν υπάρχει, θα προσκολληθεί στις οµάδες (clusters) που 

προέκυψαν. Συστάδες συµπτωµάτων µπορεί να υποδεικνύουν διάφορες ασθένειες Συστάδες 

χαρακτηριστικών πελατών µπορεί να υποδεικνύουν διαφορετικά τµήµατα της αγοράς. 

Η οµαδοποίηση συχνά γίνεται ως προοίµιο σε κάποια άλλη µορφή εξόρυξης 

δεδοµένων ή µοντέλου. Για παράδειγµα, η οµαδοποίηση µπορεί να είναι το πρώτο βήµα σε 

µια προσπάθεια διαχωρισµού της αγοράς: Αντί να βρεθεί ένα µέγεθος για όλους στο “σε ποιο 

είδος προώθησης ανταποκρίνονται οι πελάτες µε τον καλύτερο τρόπο ", κατατάσσουµε 

πρώτα τον πελάτη σε οµάδες ή άτοµα µε παρόµοιες αγοραστικές συνήθειες και, στη συνέχεια 

πραγµατοποιείται η ερώτηση για κάθε σύµπλεγµα. (Berry and Linoff, 2004, p. 11) 

Οι κανόνες Οµαδοποίησης είναι αρκετά διαδεδοµένοι. Σήµερα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό για της επιχειρήσεις να µπορούν να οµαδοποιούν τους πελάτες τους σε 



  

 

 

67 

 

συγκεκριµένες κατηγορίες. Σύµφωνα µε αυτές τις κατηγορίες µπορούν να αξιολογούν έναν 

νέο πελάτη µε βάση την οµάδα στην οποία κατατάσσεται ή ακόµα να προσδιορίσουν τα 

χαρακτηριστικά των πελατών που αποφέρουν µεγάλα κέρδη στην εταιρεία. Από αυτόν τον 

διαχωρισµό των πελατών µπορούν να προσανατολίσουν την στρατηγική της εταιρείας στην 

εξειδικευµένη εξυπηρέτηση ορισµένων πελατειακών οµάδων. 

Για να µπορέσει να γίνει η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθµου απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η µελέτη των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό 

κυρίως του κριτηρίου οµοιότητας των εγγραφών µίας οµάδας. Γενικά, η τεχνική της 

οµαδοποίησης µπορεί να είναι: 

• Στατιστική ή Αριθµητική (statistical/numerical clustering) : Σε αυτήν την 

περίπτωση χρησιµοποιούνται διάφορα αριθµητικά κριτήρια οµοιότητας. Έτσι οι 

οµάδες που προκύπτουν περιγράφονται από αριθµητικές τιµές. 

• Εννοιολογική (conceptual clustering) : Σε αυτήν την περίπτωση ο προσδιορισµός 

των οµάδων βασίζεται στο νόηµα και στις έννοιες που τα διάφορα αριθµητικά 

στοιχεία αντιπροσωπεύουνε. Έτσι οι τιµές που έχουµε είναι κατηγορικές και όχι 

αριθµητικές. Πολλοί από τους αλγόριθµους οµαδοποίησης απαιτούν το σύνολο 

εκπαίδευσης που επεξεργάζονται να είναι αριθµητικό (πχ k-means) είτε κατηγορικό 

(πχ k-modes).Υπάρχουν και αλγόριθµοι βέβαια που επιτρέπουν µικτό σύνολο 

εκπαίδευσης (πχ ο k-prototypes). (Παγουρόπουλος, 2006, pp. 21-22) 

 

3.5. Μέθοδοι Συσταδοποίησης  

Το να γίνει µια καθαρή κατηγοριοποίηση των µεθόδων της οµαδοποίησης αποτελεί 

ένα δύσκολο έργο, εξαιτίας του ότι αυτές οι κατηγορίες µπορεί να επικαλύπτουν η µια την 

άλλη, µε αποτέλεσµα µια µέθοδος να έχει χαρακτηριστικά από πολλές από αυτές. Παρόλα 

αυτά, είναι χρήσιµο να παρουσιαστεί µια οργανωµένη εικόνα των διαφόρων µεθόδων της εν 

λόγω τεχνικής. Η ταξινόµηση του µπορεί να γίνει ως εξής: 

 

3.5.1. Μέθοδοι ∆ιαχωρισµού – Partitioning Methods  

∆ίνοντας µια βάση δεδοµένων από n αντικείµενα ή πλειάδες δεδοµένων, µια µέθοδος 

διαχωρισµού κατασκευάζει k χωρίσµατα των δεδοµένων, όπου κάθε χώρισµα 
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αντιπροσωπεύει ένα σύµπλεγµα και το k είναι µικρότερο ίσο από το n. Ουσιαστικά, ταξινοµεί 

τα δεδοµένα σε οµάδες k, οι οποίες ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις :  

1. Κάθε οµάδα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα αντικείµενο, και 

2. Κάθε αντικείµενο πρέπει να ανήκει σε µία ακριβώς οµάδα. 

Το γενικό κριτήριο ενός καλού διαχωρισµού είναι ότι τα αντικείµενα που ανήκουν 

στο ίδιο σύµπλεγµα είναι “κοντά” ή σχετίζονται µεταξύ τους, ενώ αντικείµενα διαφορετικών 

συστάδων είναι πολύ “αποµακρυσµένα” ή πολύ διαφορετικά. 

Για να επιτευχθεί η παγκόσµια βελτιστοποίηση στην οµαδοποίηση που βασίζεται 

στην µέθοδο του διαχωρισµού απαιτείται η απαρίθµηση όλων των πιθανών διαχωρισµών, 

κάτι το οποίο είναι εξαντλητικό. Αντί αυτού, οι περισσότερες εφαρµογές χρησιµοποιούν 

µεθόδους όπως τον αλγόριθµο k-means, όπου κάθε σύµπλεγµα αντιπροσωπεύεται από την 

µέση τιµή των αντικειµένων στο σύµπλεγµα, και τον αλγόριθµο k-medoids, όπου κάθε 

σύµπλεγµα αντιπροσωπεύεται από ένα από τα αντικείµενα που βρίσκεται κοντά στο κέντρο 

του συµπλέγµατος. 

 

3.5.2. Ιεραρχικές Μέθοδοι – Hierarchical Methods  

Αυτή η µέθοδος δηµιουργεί µια ιεραρχική αποσύνθεση του δεδοµένου συνόλου 

αντικειµένων δεδοµένων (data objects). Μια ιεραρχική µέθοδος µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

είτε αθροιστική ή διαιρετική, µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η ιεραρχική 

αποσύνθεση. Η αθροιστική (agglomerative or bottom-up) προσέγγιση ξεκινά µε κάθε 

αντικείµενο να σχηµατίζει µια ξεχωριστή οµάδα. Συγχωνεύει διαδοχικά τα αντικείµενα ή τις 

οµάδες που βρίσκονται κοντά µεταξύ τους, µέχρις ότου όλες οι οµάδες συγχωνευθούν σε ένα 

(το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας), ή µέχρις ότου τεθεί σε ισχύ ένας όρος τερµατισµού. Η 

διαιρετική προσέγγιση (divisive or top-down), ξεκινά µε όλα τα αντικείµενα στο ίδιο 

σύµπλεγµα. Σε κάθε διαδοχική επανάληψη, ένα σύµπλεγµα χωρίζεται σε µικρότερες οµάδες, 

µέχρι τελικά κάθε αντικείµενο να είναι σε ένα σύµπλεγµα ή µέχρις ότου διατηρηθεί µια 

κατάσταση τερµατισµού. 

Οι ιεραρχικές µέθοδοι υποφέρουν από το γεγονός ότι µόλις πραγµατοποιηθεί ένα 

βήµα (συγχώνευση ή διάσπαση) δεν µπορεί ποτέ να ανατραπεί. Αυτή η ακαµψία είναι 

χρήσιµη διότι οδηγεί σε µικρότερους υπολογισµούς του κόστους, χωρίς να ανησυχεί κανείς 

για µια συνδυαστική σειρά διαφορετικών επιλογών. Ωστόσο, τέτοιες τεχνικές δεν µπορούν να 
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διορθώσουν εσφαλµένες αποφάσεις. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ιεραρχικής οµαδοποίησης :  

1. Να γίνει προσεκτική ανάλυση των αντικειµένων “linkages” σε κάθε ιεραρχική 

οµαδοποίηση, όπως στο Chameleon, ή 

2. Να ενσωµατωθεί ιεραρχική συσσώρευση και άλλες προσεγγίσεις χρησιµοποιώντας 

πρώτα έναν ιεραρχικό αθροιστικό αλγόριθµο για την οµαδοποίηση αντικειµένων σε 

µικρo-οµάδες (microclusters) και στη συνέχεια να εκτελεσθεί µικρο-οµαδοποίηση επί 

των µικρο-οµάδων χρησιµοποιώντας µια άλλη µέθοδο οµαδοποίησης όπως 

επαναληπτική µετατόπιση (iterative relocation), όπως στο BIRCH. 

 

3.5.3. Μέθοδοι µε βάση την πυκνότητα – Density-based Methods  

 Οι περισσότερες µέθοδοι διαχωρισµού οµαδοποιούν αντικείµενα µε βάση την 

απόσταση µεταξύ των αντικειµένων. Τέτοιες µέθοδοι µπορούν να βρουν µόνο οµάδες 

σφαιρικού σχήµατος και αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανακάλυψη οµάδων αυθαίρετων 

σχηµάτων. Άλλες µέθοδοι οµαδοποίησης έχουν αναπτυχθεί µε βάση της έννοιας της 

πυκνότητας. Η γενική ιδέα τους είναι να συνεχίσουν την ανάπτυξη της δεδοµένης οµάδας όσο 

η πυκνότητα (αριθµός αντικειµένων ή δεδοµένων σηµεία) στην “γειτονιά” υπερβαίνει κάποιο 

όριο, δηλαδή για κάθε σηµείο δεδοµένων µέσα σε ένα δεδοµένο σύµπλεγµα, η γειτονιά µιας 

δεδοµένης ακτίνας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν ελάχιστο αριθµό σηµείων. Μια 

τέτοια µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να φιλτράρει τον θόρυβο (απόκλιση) και για 

την ανίχνευση οµάδων αυθαίρετου σχήµατος. 

Το DBSCAN και η επέκτασή του, OPTICS, είναι τυπικές µέθοδοι που βασίζονται 

στην πυκνότητα που αναπτύσσουν συστάδες-οµάδες σύµφωνα µε µια ανάλυση 

συνδεσιµότητας βάσει πυκνότητας. 

 

3.5.4. Μέθοδοι µε βάση το Πλέγµα – Grid-based Methods 

 Οι µέθοδοι µε βάση το πλέγµα κβαντοποιούν τον χώρο του αντικειµένου σε έναν 

πεπερασµένο αριθµό των κυττάρων που σχηµατίζουν µια δοµή πλέγµατος. Όλες οι 

λειτουργίες οµαδοποίησης εκτελούνται στη δοµή πλέγµατος (δηλ. στον κβαντισµένο χώρο). 

Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ο γρήγορος χρόνος επεξεργασίας, ο 
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οποίος είναι συνήθως ανεξάρτητος από τον αριθµό των αντικειµένων δεδοµένων (data 

objects) και εξαρτάται µόνο από τον αριθµό των κελιών σε κάθε διάσταση στο κβαντισµένο 

χώρο.  

Το STING είναι ένα τυπικό παράδειγµα µιας µεθόδου µε βάση το πλέγµα. Το 

WaveCluster εφαρµόζει έναν κυµατισµό µετασχηµατισµού για ανάλυση οµαδοποίησης και 

βασίζεται τόσο στο πλέγµα όσο και στην πυκνότητα. 

 

3.5.5. Μέθοδοι που βασίζονται σε Μοντέλα – Model-based Methods  

Οι µέθοδοι που βασίζονται σε µοντέλα υποθέτουν ένα µοντέλο για κάθε οµάδα και 

βρίσκουν την καλύτερη προσαρµογή των δεδοµένων στο συγκεκριµένο µοντέλο. Ένας 

αλγόριθµος µε βάση το µοντέλο µπορεί να εντοπίσει οµάδες κατασκευάζοντας µια 

συνάρτηση πυκνότητας που αντικατοπτρίζει τη χωρική κατανοµή των σηµείων των 

δεδοµένων. Επίσης οδηγεί σε έναν τρόπο αυτόµατου προσδιορισµού του αριθµού των 

συστάδων που βασίζονται σε τυποποιηµένα στατιστικά στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη το 

θόρυβο ή τις αποκλίσεις και συνεπώς παρέχοντας ισχυρές µεθόδους οµαδοποίησης. 

Ο EM είναι ένας αλγόριθµος που εκτελεί ανάλυση αναµενόµενης µεγιστοποίησης µε 

βάση την στατιστική µοντελοποίηση. Ο COBWEB είναι ένας εννοιολογικός αλγόριθµος 

εκµάθησης που εκτελεί ανάλυση πιθανοτήτων και παίρνει τις έννοιες (concepts) ως µοντέλο 

για τις συστάδες. Ο SOM είναι ένας αλγόριθµος βασισµένος σε νευρωνικό δίκτυο που 

οµαδοποιεί χαρτογραφώντας υψηλών διαστάσεων δεδοµένα σε 2-D ή 3-D, το οποίο είναι 

επίσης χρήσιµο για την οπτικοποίηση δεδοµένων. 

Η επιλογή του αλγόριθµου οµαδοποίησης εξαρτάται τόσο από τον τύπο των 

διαθέσιµων δεδοµένων όσο και από τον συγκεκριµένο σκοπό της εφαρµογής. Αν η ανάλυση 

οµάδων χρησιµοποιείται ως περιγραφικό ή διερευνητικό εργαλείο, είναι δυνατόν να γίνει 

δοκιµή αρκετών αλγορίθµων στα ίδια δεδοµένα για να παρατηρηθεί στο τι ενδέχεται να 

αποκαλύψουν.  

Μερικοί αλγόριθµοι οµαδοποίησης ενσωµατώνουν τις ιδέες πολλών µεθόδων 

οµαδοποίησης, οπότε είναι µερικές φορές δύσκολο να ταξινοµηθεί ένας αλγόριθµος που 

ανήκει αποκλειστικά και µόνο σε µια κατηγορία µεθόδου οµαδοποίησης. Επιπλέον, 

ορισµένες εφαρµογές ενδέχεται να έχουν κριτήρια οµαδοποίησης που απαιτούν την 

ενσωµάτωση πολλών τεχνικών οµαδοποίησης. (Han and Kamber, 2006, pp. 398-400) 
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3.6. Αλγόριθµοι Συσταδοποίησης  

3.6.1.  K-means Αλγόριθµος 

Ο k-means διαχωρίζει τα δεδοµένα του συνόλου εκπαίδευσης (σύνολο εγγραφών) σε 

k οµάδες, όπου το k καθορίζεται από τον χρήστη. Η λειτουργία του βασίζεται σε διαδοχικές 

επαναλήψεις κατά τις οποίες τα δεδοµένα κατατάσσονται σε κάποια οµάδα µε βάση την 

οµοιότητα που παρουσιάζουν µε το µέσο αυτής της οµάδας.  

Ουσιαστικά, ο αλγόριθµος στηρίζεται σε κάποια αντιπροσωπευτικά δείγµατα (means) 

κάθε οµάδας. Κάθε µία από τις k οµάδες που θα δηµιουργηθούν θα περιέχει ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα το οποίο θα αντιπροσωπεύει την οµάδα, καθώς θα αποτελεί µια 

µέση περιγραφή αυτής. Αυτό το αντιπροσωπευτικό δείγµα θεωρείται ότι είναι το κέντρο 

βάρους της οµάδας. Έπειτα, ο αλγόριθµος προσπαθεί να κατατάξει τις εγγραφές στις 

διάφορες οµάδες έτσι ώστε µετά τον τερµατισµό, κάθε εγγραφή να ανήκει σε εκείνη την 

οµάδα από της οποίας το αντιπροσωπευτικό δείγµα απέχει λιγότερο σε σχέση µε αυτά των 

άλλων οµάδων. (Παγουρόπουλος, 2006, p. 22) 

Τα βήµατα του αλγορίθµου είναι τα εξής: 

1. Προσδιορίζουµε το k. 

2. Παίρνουµε τα αρχικά k αντιπροσωπευτικά δείγµατα (π.χ. παίρνουµε τις πρώτες k 

αντιπροσωπευτικές εγγραφές). 

3. Επαναλαµβάνουµε. 

4. Βρίσκουµε την απόσταση της κάθε εγγραφής από τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα και 

θεωρούµε ότι ανήκει στην οµάδα του πιο κοντινού αντιπροσωπευτικού δείγµατος. 

5. Υπολογίζουµε τα νέα αντιπροσωπευτικά δείγµατα (κέντρα βάρους) των οµάδων. 

6. Εκτελούµε µέχρι να µην γίνονται αλλαγές. 

 

3.6.2. K-modes Αλγόριθµος 

Μία βελτιωµένη έκδοση του αλγορίθµου k-means αποτελεί ο αλγόριθµος k-modes. 

Είναι ένας αλγόριθµος κατηγοριοποίησης δεδοµένων, ο οποίος πραγµατεύεται και 

εφαρµόζεται σε κατηγορικά δεδοµένα. Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος απαιτεί από τον χρήστη 

να καθορίσει από την αρχή τον αριθµό των οµάδων που επιθυµεί να εξαχθούν και να 

παραχθούν και ο αλγόριθµος µε την σειρά του προχωράει σε αυτό.  
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Κάθε οµάδα (cluster) έχει ένα κέντρο ή αλλιώς µέσο (mode) που σχετίζεται µε αυτήν. 

Υποθέτουµε ότι τα αντικείµενα του συνόλου που έχουµε στην διάθεσή µας περιγράφονται 

από m κατηγορικά πεδία. Το κέντρο της κάθε οµάδας είναι ένα διάνυσµα Q = 

(q1,q2,…….,qm) όπου το στοιχείο qi είναι εκείνο µε την µεγαλύτερη συχνότητα όσον αφορά 

την τιµή του για το iοστό πεδίο στην οµάδα των αντικειµένων.  

∆ίνοντας ένα σύνολο δεδοµένων και ορίζοντας τον αριθµό των οµάδων, ο αλγόριθµος 

λειτουργεί ως εξής: 

1. Αρχικά επιλέγουµε k κέντρα (modes) για k οµάδες (clusters). 

2. Για κάθε στοιχείο x :   

• Υπολογίζουµε την οµοιότητα µεταξύ του αντικειµένου / στοιχείου x και των 

κέντρων όλων των οµάδων. 

• Εισάγουµε το στοιχείο x στην οµάδα c της οποίας το κέντρο / µέσο είναι πιο 

κοντινό, όµοιο µε το x. 

• Κάνουµε update στο κέντρο της οµάδας c. 

3. Επανεξετάζουµε την οµοιότητα των στοιχείων σε σχέση µε τα υπάρχοντα κέντρα 

(modes) των οµάδων. Στην περίπτωση που ένα στοιχείο είναι πιο κοντά σε ένα κέντρο 

/ µέσο που ανήκει σε άλλη οµάδα παρά στην δική του, το επανατοποθετούµε σε 

εκείνη την οµάδα και επαναπροσδιορίζουµε τα κέντρα / µέσα των οµάδων.  

4. Επαναλαµβάνουµε το βήµα 3 έως ότου κανένα ή ελάχιστα αντικείµενα να αλλάζουν 

οµάδες . (Παγουρόπουλος, 2006, p. 22-23) 

3.6.3. EM Αλγόριθµος 

Ο αλγόριθµος ΕΜ λειτουργεί εκτιµώντας τα δεδοµένα που λείπουν ( E-step) και 

έπειτα εκτιµώντας τις παραµέτρους του µοντέλου µε την µεγαλύτερη οµοιότητα (M-step). Η 

προσέγγιση αυτή απαιτεί η συλλογή αντικειµένων και οι οµάδες τους (clusters) να 

αναπαρίστανται από ένα στατιστικό µοντέλο. Τα δεδοµένα θεωρούνται σαν ένα τυχαίο 

δείγµα από ένα µίγµα πιθανοτικών κατανοµών (distributions). Αυτές καθορίζουν και τα 

clusters. (Παγουρόπουλος, 2006, p. 32) 
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3.6.4. DENCLUE Αλγόριθµος  

Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος χρησιµοποιεί συναρτήσεις οι οποίες είναι γνωστές και 

σαν influence function για να µοντελοποιήσει τον αντίκτυπο ενός αντικειµένου µέσα στον 

χώρο / γειτονιά όπου βρίσκεται. Η πυκνότητα τότε του διαστήµατος εκείνου υπολογίζεται 

σαν το άθροισµα από τις influence functions από όλα τα αντικείµενα. Έπειτα οι οµάδες / 

clusters (που αποκαλούνται density attractors) καθορίζονται από το τοπικό µέγιστο της 

ολικής density function. (Παγουρόπουλος, 2006, p. 38) 

 

3.7. Συµπερασµατική ανάλυση των αλγορίθµων της Συσταδοποίησης 

 Ο k-means αλγόριθµος είναι αυτός που χρησιµοποιείται πιο συχνά στην 

συσταδοποίηση. Παρόλα αυτά, διαθέτει έναν πολύ σηµαντικό περιορισµό διότι εφαρµόζεται 

µόνο πάνω σε αριθµητικά δεδοµένα (numeric data). Ο k-modes, ως µια πιο βελτιωµένη 

έκδοση του k-means, τον καταρρίπτει αυτόν τον περιορισµό και µπορεί να εφαρµοστεί πάνω 

σε µη-αριθµητικά (non-numeric) ή κατηγορικά (categorical) δεδοµένα. 

 Από την άλλη, ο ΕΜ αλγόριθµος ενώ χρησιµοποιείται σε πολλές και διαφορετικού 

τύπου εφαρµογές, καθώς και αρκετά συχνά στην συσταδοποίηση δεδοµένων, προτιµάται από 

τον χρήστη διότι ασχολείται µε τα “χαµένα” δεδοµένα από µια µήτρα δεδοµένων. Τέλος, ο 

DENCLUE αποτελεί µια καινούργια προσέγγιση και ιδιαίτερη περίπτωση, που ουσιαστικά 

αφορά µια πιο γρήγορη εφαρµογή της συσταδοποίησης (fast clustering). 

 

3.8. Κανόνες Συσχέτισης – Association Rules 

Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη προτύπων που περιγράφουν 

σηµαντικές αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων πεδίων - χαρακτηριστικών ενός συνόλου 

δεδοµένων. Εφαρµόζεται σε καταστήµατα λιανικής πώλησης και βοηθά στο µάρκετινγκ, στη 

διαφήµιση, στον έλεγχο του καταλόγου απογραφής κλπ. Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή της 

είναι “η ανάλυση του καλαθιού της νοικοκυράς” ή Market Basket Analysis (MBA), καθώς 

σκοπός της είναι να αναγνωρισθούν τα αγαθά που αγοράζονται µαζί. 

Οι κανόνες συσχέτισης µελετούν το πρόβληµα της εύρεσης συχνών συνόλων 

αντικειµένων ή στοιχειοσυνόλων (frequent itemsets) σε βάσεις δεδοµένων. Βασίζονται σε ένα 

κατώφλι που ονοµάζεται υποστήριξη (support), το οποίο αναγνωρίζει τα στοιχειοσύνολα. 
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Ένα άλλο κατώφλι είναι η εµπιστοσύνη (confidence), η οποία εκφράζει την υπό συνθήκη 

πιθανότητα ότι ένα αντικείµενο εµφανίζεται σε µια δοσοληψία όταν επίσης εµφανίζεται ένα 

άλλο αντικείµενο και χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των κανόνων συσχέτισης. 

Αυτό το πρόβληµα εύρεσης όλων των κανόνων συσχέτισης που πληρούν τις 

επιθυµητές τιµές υποστήριξης και εµπιστοσύνης µπορεί να διαιρεθεί σε δύο υποπροβλήµατα :  

• Στην εύρεση όλων των συνδυασµών των προϊόντων που έχουν υποστήριξη 

πάνω από την ελάχιστη υποστήριξη. Αυτοί οι συνδυασµοί ονοµάζονται 

µεγάλες λίστες από προϊόντα (large itemsets).  

• Στην χρήση όλων των µεγάλων λιστών από προϊόντα για εξόρυξη των 

κανόνων συσχέτισης που ικανοποιούν την ελάχιστη εµπιστοσύνη. 

(Καρασιώτου, 2010, pp. 34-35) 

Οι κανόνες συσχέτισης αντιπροσωπεύουν πρότυπα στα δεδοµένα χωρίς συγκεκριµένο 

στόχο. Ως εκ τούτου, αποτελούν παράδειγµα µη κατευθυνόµενης εξόρυξης δεδοµένων. Το αν 

τα πρότυπα βγάζουν νόηµα αφήνεται στο πως θα το ερµηνεύσει ο άνθρωπος. 

 

Εικόνα 3.2 : Market Basket Analysis. 

 

Αρχικά, η τεχνική αυτή προέκυψε από point-of-sale δεδοµένα, που περιγράφουν τα 

προϊόντα που αγοράζονται µαζί. Αν και η ρίζες της είναι στην ανάλυση των point-of-sale 

συναλλαγών, οι κανόνες συσχέτισης µπορούν να εφαρµοστούν και εκτός της λιανικής 

βιοµηχανίας για να βρεθούν σχέσεις µεταξύ άλλων τύπων “καλαθιών”. Ορισµένα 

παραδείγµατα πιθανών εφαρµογών είναι :  
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• Στοιχεία που αγοράζονται µε πιστωτική κάρτα, όπως είναι τα ενοικιαζόµενα 

αυτοκίνητα και τα δωµάτια ξενοδοχείων, παρέχουν πληροφορίες για το 

επόµενο προϊόν που είναι πιθανό να αγοράσουν οι πελάτες. 

• Προαιρετικές υπηρεσίες που αγοράζονται από τηλεπικοινωνιακούς πελάτες 

(αναµονή κλήσης, προώθηση κλήσης, DSL κλπ.), συµβάλλουν στον 

προσδιορισµό του τρόπου δέσµευσης των υπηρεσιών αυτών προκειµένου να 

µεγιστοποιηθούν τα έσοδα. 

• Τραπεζικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από πελάτες λιανικής 

(λογαριασµοί χρηµαταγοράς, CD, επενδυτικές υπηρεσίες, δάνεια αυτοκινήτων 

κλπ.) προσδιορίζουν τους πελάτες που πιθανόν να επιθυµούν και άλλες 

υπηρεσίες. 

• Ασυνήθιστοι συνδυασµοί ασφαλιστικών απαιτήσεων µπορεί να αποτελούν 

ένδειξη απάτης και µπορεί να προκαλέσουν µια περαιτέρω έρευνα. 

• Ιατρικές ιστορίες ασθενών µπορούν να δώσουν ενδείξεις πιθανών επιπλοκών 

που βασίζονται σε ορισµένους συνδυασµούς θεραπειών. 

Οι κανόνες σύνδεσης συχνά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Για παράδειγµα, 

δεν είναι καλή επιλογή για την κατασκευή µοντέλων πολλαπλών πωλήσεων σε κλάδους όπως 

η λιανική τραπεζική, επειδή οι κανόνες καταλήγουν να περιγράφουν προηγούµενες 

προσφορές µάρκετινγκ. Επίσης, στη λιανική τραπεζική, οι πελάτες αρχίζουν συνήθως µε έναν 

τρεχούµενο λογαριασµό και στη συνέχεια έναν λογαριασµό ταµιευτηρίου. Η διαφοροποίηση 

µεταξύ των προϊόντων δεν εµφανίζεται έως ότου οι πελάτες να έχουν περισσότερα προϊόντα.  

Ποια είναι τα πιο δηµοφιλή αντικείµενα; Γνωρίζοντας τις πωλήσεις ενός 

µεµονωµένου αντικειµένου είναι µόνο η αρχή. Υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις όπως : 

• Ποιο είναι το πιο συνηθισµένο αντικείµενο που βρέθηκε σε παραγγελία ενός 

αντικειµένου; 

• Ποιο είναι το πιο συνηθισµένο αντικείµενο που βρέθηκε σε µια παραγγελία 

πολλών αντικειµένων; 

• Ποιο είναι το πιο συνηθισµένο αντικείµενο που βρέθηκε µεταξύ των πελατών 

που είναι συχνοί αγοραστές; 

• Πώς άλλαξε η δηµοτικότητα συγκεκριµένων αντικειµένων µε την πάροδο του 

χρόνου; 

• Πώς διαφέρει η δηµοτικότητα ενός αντικειµένου σε περιφερειακό επίπεδο; 
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Οι τρεις πρώτες ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επειδή µπορεί να 

προτείνουν ιδέες για την ανάπτυξη σχέσεων µε τους πελάτες. Οι κανόνες συσχέτισης 

µπορούν να παρέχουν απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, ιδίως όταν χρησιµοποιούνται µε 

εικονικά αντικείµενα για να αντιπροσωπεύουν το µέγεθος της παραγγελίας ή τον αριθµό των 

παραγγελιών που έχει κάνει ένας πελάτης. 

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αναδεικνύουν τις διαστάσεις του χρόνου και της 

γεωγραφίας, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές για τις εφαρµογές της ανάλυσης του καλαθιού 

αγοράς (Market Basket Analysis). ∆ιαφορετικά προϊόντα έχουν διαφορετικές συγγένειες σε 

διάφορες περιοχές - κάτι που οι λιανοπωλητές είναι πολύ εξοικειωµένοι. Είναι επίσης δυνατό 

να χρησιµοποιηθούν κανόνες συσχέτισης για να αρχίσουν να κατανοούν αυτούς τους τοµείς, 

εισάγοντας εικονικά στοιχεία για την περιοχή και την εποχικότητα. 

Μια έφεση των κανόνων συσχέτισης είναι η σαφήνεια και η χρησιµότητα των 

αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν τη µορφή κανόνων για τις οµάδες προϊόντων. Υπάρχει µια 

διαισθητική έκκληση σε έναν κανόνα συσχέτισης επειδή εκφράζει το πώς απτά προϊόντα και 

υπηρεσίες οµαδοποιούνται. Ένας κανόνας όπως "εάν ο πελάτης αγοράσει την υπηρεσία 

τριπλής κλήσης, τότε αυτός ο πελάτης θα αγοράσει επίσης αναµονή κλήσης", είναι σαφής. 

Ακόµα καλύτερα, θα µπορούσε να υποδείξει µια συγκεκριµένη πορεία δράσης, όπως για 

παράδειγµα η οµαδοποίηση τριπλών κλήσεων µε αναµονή κλήσεων σε ένα ενιαίο πακέτο 

υπηρεσιών.  

Ενώ οι κανόνες συσχέτισης είναι εύκολο να κατανοηθούν, δεν είναι πάντοτε χρήσιµοι. 

Οι ακόλουθοι τρεις κανόνες είναι παραδείγµατα πραγµατικών κανόνων που παράγονται από 

πραγµατικά δεδοµένα : 

• Πελάτες της Wal-Mart που αγοράζουν κούκλες της Barbie έχουν 60% 

πιθανότητα να αγοράσουν έναν από τους τρεις τύπους καραµελών. 

• Πελάτες που αγοράζουν συµφωνίες συντήρησης είναι πολύ πιθανό να 

αγοράσουν µεγάλες συσκευές. 

• Όταν ανοίγει ένα νέο κατάστηµα εργαλείων, ένα από τα πιο συχνά πωλούµενα 

αντικείµενα είναι τα καθαριστικά λεκάνης τουαλέτας. 

Τα δύο τελευταία παραδείγµατα αποτελούν παραδείγµατα που έχουµε δει πραγµατικά 

στα δεδοµένα. Το πρώτο είναι ένα παράδειγµα που αναφέρθηκε στο Forbes στις 8 

Σεπτεµβρίου 1997. Αυτά τα τρία παραδείγµατα απεικονίζουν τους τρεις κοινούς τύπους 
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κανόνων που παράγονται από τους κανόνες συσχέτισης: το πραγµατοποιήσιµο, το ασήµαντο 

και το ανεξήγητο.  

Η βασική διαδικασία για την εύρεση κανόνων συσχέτισης απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήµα. Υπάρχουν τρεις σηµαντικές ανησυχίες για τη δηµιουργία κανόνων 

συσχέτισης :  

• Η επιλογή του σωστού συνόλου αντικειµένων. 

• Η δηµιουργία κανόνων αποκρυπτογραφώντας τις µετρήσεις στην 

συνυπάρχουσα µήτρα (matrix). 

• Η υπέρβαση των πρακτικών ορίων που επιβάλλονται από χιλιάδες ή δέκα 

χιλιάδες αντικείµενα. (Berry and Linoff, 2004, pp. 287-303) 

 

Εικόνα 3.3 : Τα βασικά βήµατα εύρεσης των κανόνων συσχέτισης. 

 

3.8.1. Apriori Αλγόριθµος  

Ο Apriori  παρουσιάστηκε αρχικά το 1994 και είναι ο βασικότερος αλγόριθµος των 

κανόνων συσχέτισης. ∆έχεται ως είσοδο ένα σύνολο αγορών (transactions) που αποτελεί και 

το σύνολο εκπαίδευσης. Κάθε αγορά είναι ουσιαστικά µία λίστα (itemset) από αγαθά (items) 

που αγοράστηκαν µαζί. Για κάθε αγορά υπάρχει ένας και µοναδικός κωδικός αναγνώρισης, ο 

οποίος ονοµάζεται TID (transaction identifier). 
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Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, οι κανόνες συσχέτισης µελετούν το 

πρόβληµα της εύρεσης συχνών συνόλων αντικειµένων. Η εύρεση µεγάλων λιστών από 

προϊόντα, για να αποφεύγει ένα εξαντλητικό ψάξιµο όλων των συνδυασµών βασίζεται στο 

γεγονός ότι µία λίστα είναι µεγάλη όταν κάθε υποσύνολό της είναι µεγάλη λίστα από 

προϊόντα. Ο αλγόριθµος Apriori εντοπίζει τις µεγάλες λίστες από προϊόντα έχοντας 

πρόσβαση πολλές φορές στο σύνολο εκπαίδευσης. Στην πρώτη προσπέλαση υπολογίζεται η 

επιβεβαίωση - υποστήριξη κάθε διαφορετικού προϊόντος ξεχωριστά και στην συνέχεια 

καθορίζεται ποια από αυτές είναι µεγάλες λίστες από προϊόντα. Σε κάθε επόµενη 

προσπέλαση, αρχίζουµε έχοντας τις µεγάλες λίστες από προϊόντα που βρέθηκαν στην 

προηγούµενη προσπέλαση. Από αυτές δηµιουργούµε νέες πιθανές µεγάλες λίστες από 

προϊόντα, που καλούνται υποψήφιες (candidate) µεγάλες λίστες από προϊόντα. Έπειτα, 

µετράµε την ακριβή επιβεβαίωση - υποστήριξη αυτών και καθορίζουµε ποιες είναι οι 

πραγµατικά µεγάλες λίστες από προϊόντα. Οι τελευταίες αποτελούν βάση για το επόµενο 

βήµα. Η αποτελεσµατικότητα στην εύρεση µεγάλων λιστών από προϊόντα αποτελεί κριτήριο 

για την αποτελεσµατικότητα συνολικά ενός αλγορίθµου εύρεσης κανόνων συσχέτισης.  

Τα βήµατα του αλγορίθµου Apriori είναι τα εξής: 

1. Βρίσκουµε τα αγαθά που εµφανίζονται περισσότερο από την ελάχιστη 

επιβεβαίωση (minimum support), δηλαδή το σύνολο L1 = µεγάλες λίστες από 

ένα αγαθό (large 1-item sets). 

2. Από k = 2 και όσο το Lk-1 δεν είναι κενό : 

A. Βρίσκουµε το σύνολο Ck των υποψήφιων µεγάλων λιστών από 

k αγαθά (canditate large k-item sets) µε βάση το Lk-1. 

B. Βρίσκουµε ποια από αυτά εµφανίζονται περισσότερο από την 

ελάχιστη επιβεβαίωση και φτιάχνουµε το σύνολο Lk  = µεγάλες λίστες 

από k αγαθά. 

3. Για κάθε στοιχείο των L1, … , Ln βρίσκουµε ποια ικανοποιούν την ελάχιστη 

αξιοπιστία (minimum confidence). 

Στο πρώτο βήµα, ο αλγόριθµος µετρά τις εµφανίσεις του κάθε προϊόντος ξεχωριστά 

για να καθοριστούν οι µεγάλες λίστες µεγέθους ενός προϊόντος. Το δεύτερο βήµα είναι µία 

επαναλαµβανόµενη σειρά από υποβήµατα. Κάθε επανάληψη, έστω η k, περιλαµβάνει δύο 

υποβήµατα. Αρχικά, µεγάλες λίστες από k-1 προϊόντα Lk-1, που βρέθηκαν στην προηγούµενη 

k-1 επανάληψη χρησιµοποιούνται για να δηµιουργηθούν οι υποψήφιες µεγάλες λίστες από k 

προϊόντα (Ck), µε βάση την αρχή ότι µια λίστα από προϊόντα είναι µεγάλη, αν κάθε 
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υποσύνολό της είναι µεγάλη λίστα από προϊόντα. Στην συνέχεια, σαρώνουµε το σύνολο 

εκπαίδευσης για να βρούµε την επιβεβαίωση των υποψήφιων µεγάλων λιστών από k 

προϊόντα. Οι επαναλήψεις σταµατούν όταν δεν υπάρχουν υποψήφιες µεγάλες λίστες από 

προϊόντα. Τότε, στο τελευταίο βήµα, από κάθε µία µεγάλη λίστα από προϊόντα προκύπτουν 

κανόνες από τους οποίους γίνονται τελικά αποδεκτοί όσοι έχουν µεγαλύτερη από την 

ελάχιστη αξιοπιστία. (Παγουρόπουλος, 2006, pp. 41-42) 

 

3.9.  Συµπερασµατική ανάλυση των αλγορίθµων των Κανόνων Συσχέτισης 

 Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι για την παραγωγή των Κανόνων Συσχέτισης, όπως είναι 

για παράδειγµα ο Eclat, ο FP-Growth και άλλοι. Τον βασικότερο αποτελεί ο Apriori λόγω και 

της ιστορικής του σηµασίας. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριµένος αλγόριθµος σκανάρει την βάση 

δεδοµένων πάρα πολλές φορές, κάτι το οποίο µειώνει την όλη εκτέλεση. Επίσης, η 

πολυπλοκότητα του χώρου και του χρόνου είναι εξαιρετικά υψηλή. Αυτό όµως που τον 

καθιστά τόσο βασικό είναι η ευκολία που παρέχει στην κατανόηση του αλλά και στην 

εφαρµογή του, καθώς και το ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλα στοιχεία (large 

itemsets). 
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Συµπέρασµα  

 Είναι πλέον σαφές ότι η Εξόρυξη ∆εδοµένων είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς 

τοµείς της εποχής µας. Τα δεδοµένα είναι ασταµάτητα και η άχρηστη πληροφορία κατέχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό µέσα σε αυτά. Η έξυπνη ανάλυση τους αποτελεί πολύτιµο πόρο αλλά 

είναι ένα δύσκολο έργο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση µιας τεχνικής, µιας µεθόδου 

ή ενός αλγορίθµου δεν είναι αρκετή. Οι δοµές δεδοµένων είναι περίπλοκες και οι βάσεις 

δεδοµένων ξεχειλίζουν από ακατέργαστη πληροφορία, ώστε είναι αρκετά προκλητική και 

σκληρή διαδικασία για να αναλυθούν αποτελεσµατικά. Η ανάγκη όµως να κατανοήσουµε 

αυτά τα πλούσια σε γνώση σύνολα δεδοµένων, είναι κοινός στόχος σε όλους τους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων, της επιστήµης και της µηχανικής. 

 Με την χρήση τεχνικών, αλγορίθµων και άλλων εργαλείων, η εξαγωγή γνώσης 

καθίστανται δυνατή. ∆εν υπάρχει καλύτερος αλγόριθµος ή κάποια καλύτερη τεχνική που 

χρησιµοποιείται ώστε να λάβουµε το επιθυµητό και καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Συγκριµένα, η επιλογή των αλγορίθµων γίνεται ανάλογα µε την γνώση που θέλουµε να 

εξάγουµε, τα δεδοµένα που διαθέτουµε, την προτίµηση ανάµεσα στον ρυθµό και την 

ακρίβεια, καθώς και πάνω σε ποιες εφαρµογές θέλουµε να τους χρησιµοποιήσουµε. 

Ουσιαστικά, υπάρχουν πολλές παράµετροι και πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στην επιλογή του κατάλληλου – για εµάς – αλγορίθµου.  
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