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1.1 Εισαγωγή 
 
Το Data Mining αποτελεί μια νέα ερευνητική περιοχή, ραγδαία εξελισσόμενη, 
που είναι η τομή πολλών θεωριών και επιστημών, συμπεριλαμβανομένων της 
στατιστικής, των βάσεων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης, της βελτι-
στοποίησης, της αναγνώρισης σχεδίων κ.ά. Η αυξανόμενη προσοχή που δίνε-
ται σήμερα, στο Data Mining, οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι άν-
θρωποι στις μέρες μας έχουν «βάσεις δεδομένων». Σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξη αυτή παίζουν δύο παράγοντες:  

• το μειωμένο κόστος των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αποθη-
κευτικών μέσων και,  

• η επιτυχία των συστημάτων βάσεων δεδομένων που αποτελούν «κα-
θεστώς» σε πολλές δραστηριότητες στις επιστήμες, στις επιχειρήσεις 
και στην κρατική διοίκηση. 

Με την ευρεία χρήση των βάσεων δεδομένων και την εκρηκτική αύξηση των 
μεγεθών τους, ιδιώτες και οργανισμοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα 
να καταστήσουν ωφέλιμα τα δεδομένα τους. Παραδοσιακά, η χρήση των δε-
δομένων περιοριζόταν σε ερωτήματα πάνω τους, από καλά σχεδιασμένες ε-
φαρμογές και γεννήτριες αναφορών. Ενώ αυτή η χρήση είναι ικανοποιητική 
για μεγάλο αριθμό καλά οριζόμενων διαδικασιών, δεν υπήρχε σχεδιασμός για 
την υποστήριξη εξερεύνησης των δεδομένων, για συστήματα στήριξης απο-
φάσεων και διαχείρισης γνώσης. 

Σήμερα, που η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων έχει γίνει εύκολη και 
φτηνή, προκύπτουν νέες προκλήσεις:  

• Μπορούν τα δεδομένα να βοηθήσουν μια εταιρία να αποκτήσει αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα;  

• Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα για την κατα-
σκευή μοντέλων; 

• Μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά τους;   

Οι προκλήσεις αυτές έγιναν ιδιαίτερα σημαντικές με την παρουσία τεράστιων 
όγκων δεδομένων. Μια μεγάλη βάση δεδομένων αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο 
όγκο πληροφορίας που δεν μπορεί να καταστεί πολύτιμος με τα υπάρχοντα 



Κεφ. 1 - Εξόρυξη Δεδομένων 23 

συστήματα διαχείρισης, τα οποία δεν υποστηρίζουν εξερεύνηση, πλοήγηση, 
δημιουργία μοντέλων. Η παροχή αυτών των δυνατοτήτων και περισσότερων 
είναι ο στόχος της ερευνητικής περιοχής του Data Mining. 

Το Data Mining, σκοπό έχει, την ανακάλυψη της χρήσιμης πληροφορίας από 
μεγάλες συλλογές δεδομένων. Η ανακαλυπτόμενη γνώση μπορεί να έχει την 
μορφή κανόνων που περιγράφουν ιδιότητες των δεδομένων, μπορεί να είναι 
συχνά εμφανιζόμενα σχέδια είτε κατηγοριοποίηση των αντικειμένων σε βά-
σεις δεδομένων. 

1.2 Ορισμός 
Ο ορισμός της έννοιας του Data Mining, αν και σχετικά νέας στον επιστημο-
νικό και ερευνητικό χώρο, συναντά πολλές εκδοχές, οι περισσότερες εκ των 
οποίων, όμως, ξεκινούν από μια κοινή βάση: την ανακάλυψη πολύτιμης πλη-
ροφορίας.   
Data Mining είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη κρυμ-
μένης πληροφορίας από σύνολα δεδομένων, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να είναι 
κατανοητή και εύκολα εκμεταλλεύσιμη για τον κάτοχο τους. 
Παρακάτω παρατίθενται διάφοροι ορισμοί που απαντώνται στην σχετική βι-
βλιογραφία: 
Data mining είναι η ανάλυση (συχνά μεγάλων) συνόλων δεδομένων ώστε να 
ανακαλύψουμε σχέσεις που δεν υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν και να συνοψί-
σουμε τα δεδομένα με νέους τρόπους που να είναι εξίσου κατανοητά και χρήσι-
μα στον ιδιοκτήτη τους. 

Data mining είναι η εξαγωγή της υπονοούμενης, προηγουμένως άγνωστης και 
χρήσιμης πληροφορίας από τα δεδομένα.   

Data mining είναι η διαδικασία ανακάλυψης ενδιαφέρουσας γνώσης από μεγά-
λες ποσότητες δεδομένων που είναι αποθηκευμένα είτε σε βάσεις δεδομένων 
είτε σε αποθήκες δεδομένων είτε σε οποιαδήποτε άλλη αποθήκη πληροφορίας.  

Data Mining είναι η διαδικασία της εξερεύνησης και ανάλυσης, με αυτόματα 
μέσα, μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων με σκοπό την ανακάλυψη σχεδίων με ση-
μασία και κανόνων. 
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1.3 Ιστορικό 
Στις μέρες μας το Data Mining είναι πλέον θέμα, σε πολλά άρθρα σε περιοδι-
κά πληροφορικής αλλά και σε περιοδικά επιχειρηματικού και οικονομικού 
ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις πριν λίγα χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι είχαν 
ακούσει τον όρο.  
Οι ρίζες του data mining ξεκινούν από την κλασική επιστήμη της στατιστικής. 
Χωρίς την στατιστική δεν θα μπορούσε να υπάρχει το Data Mining, καθώς η 
στατιστική είναι ο θεμέλιος λίθος των περισσότερων τεχνολογιών, πάνω στις 
οποίες χτίστηκε το Data Mining. Η κλασική στατιστική περιέχει θεωρίες όπως 
η ανάλυση παλινδρόμησης, η σταθερή κατανομή, η σταθερή απόκλιση, η α-
νάλυση ομάδων και πολλές ακόμα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την μελέτη 
δεδομένων και σχέσεων μεταξύ αυτών. Είναι βέβαιο ότι η κλασική στατιστική 
παίζει βασικό ρόλο στα εργαλεία και στις τεχνικές του Data Mining στις μέρες 
μας. 
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Data Mining είχε και η τεχνητή νοημοσύνη 
(artificial intelligence). Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκε ως το αντίπαλο 
δέος της στατιστικής, προσπαθώντας να εφαρμόσει στην επεξεργασία στατι-
στικών προβλημάτων, διαδικασίες ανθρώπινου τρόπου σκέψης. Επειδή η 
προσέγγιση αυτή απαιτούσε μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ήταν πρακτικά αδύ-
νατο να εφαρμοσθεί, έως τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν  εμφανίσθηκαν 
οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με μεγάλη επεξεργαστική ικανότητα και 
λογικές τιμές. Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε εφαρμογή σε υψηλά επιστημονικά 
και κυβερνητικά επίπεδα, αλλά πολλές από τις αρχές της, υιοθετήθηκαν από 
εμπορικά προϊόντα, όπως κομμάτια που αφορούν βελτιστοποίηση ερωτημά-
των για σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 
Προάγγελο του Data Mining αποτέλεσε και η εκμάθηση μηχανής (machine 
learning), η οποία περιγράφεται, με μεγαλύτερη ακρίβεια, ως η ένωση της 
στατιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν 
αποτέλεσε εμπορική επιτυχία, οι τεχνικές της, σε μεγάλο ποσοστό υιοθετήθη-
καν από την εκμάθηση μηχανής.  Η εκμάθηση μηχανής εκμεταλλευόμενη τις 
ολοένα και καλύτερες προσφορές υπολογιστών σε χαμηλές τιμές αλλά με με-
γάλες δυνατότητες, βρήκε μεγαλύτερη εφαρμογή, επειδή η αρχική τιμή των 
προϊόντων της ήταν χαμηλότερη από αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκμά-
θηση μηχανής μπορεί να θεωρηθεί ως η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, 
επειδή χρησιμοποιεί ευρήματα της δεύτερης συνεπικουρούμενα από στατιστι-
κή ανάλυση και επικεντρώνεται στην εκμάθηση από τα προγράμματα υπολο-
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γιστών των δεδομένων που μελετούν, έτσι ώστε τα προγράμματα να παίρνουν 
διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που ερευ-
νούνται, χρησιμοποιώντας στατιστική για θεμελιώδεις αρχές και προσθέτο-
ντας πιο πλήρη ευρήματα τεχνητής νοημοσύνης και αλγόριθμους  προκειμέ-
νου να πετύχει τους στόχους της. 
Το Data Mining, κατά μια έννοια, είναι η βασική προσαρμογή των τεχνικών 
εκμάθησης μηχανής σε εμπορικές εφαρμογές. Περιγράφεται καλύτερα ως η 
ένωση των ιστορικών και πρόσφατων ανακαλύψεων στην στατιστική, την τε-
χνητή νοημοσύνη και την εκμάθηση μηχανής. Αυτές οι τεχνικές, χρησιμο-
ποιούνται μαζί για να μελετήσουν τα δεδομένα και να βρουν κρυμμένες τάσεις 
και σχέδια σε αυτά. Το Data Mining βρίσκει διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή σε 
επιστημονικές και σε επιχειρηματικές περιοχές που απαιτούν την ανάλυση 
μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την ανακάλυψη τάσεων, που σε άλλη πε-
ρίπτωση δεν θα μπορούσαν να ανακαλυφθούν. 

1.4 Χρήσεις 
Το Data Mining έχει πλέον ευρύ πεδίο εφαρμογής. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα χρήσης των εφαρμογών του είναι τα ακόλουθα: 
Εμπόριο – Διαφήμιση: Το Data Mining χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
των αγοραστικών συνηθειών των πελατών, για την ανακάλυψη σχέσεων μετα-
ξύ των πελατών και των προϊόντων, για την ανάλυση του καλαθιού αγοράς 
των πελατών καθώς και για την πρόβλεψη ανταπόκρισης των πελατών σε δια-
φημιστικές καμπάνιες. 
Τράπεζες: Η χρήση του Data Mining έγκειται στην αναγνώριση απάτης από 
χρήση πιστωτικών καρτών, στην ανακάλυψη πιστών πελατών, στην πρόβλεψη 
οικονομικών μεγεθών, στην παρακολούθηση μετακίνησης πελατών, στην 
πρόβλεψη απώλειας πελατών, στην ανακάλυψη κρυμμένων συσχετισμών με-
ταξύ τραπεζικών προϊόντων, στον ορισμό χρηματοοικονομικών κανόνων. 
Ασφάλεια και Υγεία: Οι εφαρμογές του Data Mining στοχεύουν στην πρό-
βλεψη αγοράς νέων ασφαλιστικών προϊόντων, στην αναγνώριση συμπεριφο-
ράς «επικίνδυνων» πελατών, στην ανακάλυψη απάτης, στην ανάλυση απαιτή-
σεων πελατών. 
Μεταφορές: Το Data Mining συνεισφέρει στην ανάλυση των μετακινήσεων, 
στην καλύτερη εκμετάλλευση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς. 
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Φαρμακευτική: Εφαρμογές του Data Mining βοηθούν στον χαρακτηρισμό 
της συμπεριφοράς πελάτη για την πρόγνωση των επισκέψεων, στην αναγνώ-
ριση επιτυχών θεραπειών για διαφορετικές ασθένειες. 
Τα μέσα ενημέρωσης παίζουν και αυτά μεγάλο ρόλο στην προβολή επιτυχη-
μένων παραδειγμάτων εφαρμογής και χρήσης Data Mining στον πραγματικό 
κόσμο. Στον επιστημονικό χώρο και συγκεκριμένα στον χώρο της αστρονομί-
ας, σημειώθηκε αξιοσημείωτη επιτυχία από το σύστημα SKIGAT που χρησι-
μοποιήθηκε από τους επιστήμονες για την ανάλυση εικόνων και την κατηγο-
ριοποίηση αντικειμένων του ουρανού από μια πλειάδα εικόνων.  
Στον επιχειρηματικό χώρο τα παραδείγματα είναι ακόμα περισσότερα. Σήμε-
ρα τα συστήματα που υιοθετούνται είναι αυτά που αναγνωρίζουν τις διαφορε-
τικές ομάδες πελατών και προβλέπουν την συμπεριφορά τους. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες οι μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα με 
καλά αποτελέσματα, ενώ και οι υπόλοιπες σκέφτονται να τα χρησιμοποιή-
σουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η American Express που ανέφερε αύξηση 
10%-15% στην χρήση των πιστωτικών καρτών, με την υιοθέτηση μεθόδων 
Data Mining για την ανάλυση των δεδομένων.    

1.5 Διαδικασίες Ανακάλυψης Γνώσης 
Ο όρος Data Mining συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο όλης της διαδικασί-
ας εξαγωγής χρήσιμης πληροφορίας από μια βάση δεδομένων, που ονομάζεται 
ανακάλυψη γνώσης (Knowledge Discovery) σε βάσεις δεδομένων. Η διαδικα-
σία αυτή είναι γενικότερη και περιλαμβάνει και άλλα βήματα πλην του Data 
Mining. Το Data Mining είναι ένα βήμα της συνολικής διαδικασίας και συ-
γκεκριμένα η εφαρμογή αλγορίθμων για την ανακάλυψη σχεδίων και κανόνων 
από τα δεδομένα. 
 
Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά παρακάτω (Εικόνα 1): 
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ΓΝΩΣΗ 

Εικόνα 1.  Διαδικασία ανακάλυψης γνώσης 
 
Η διαδικασία ανακάλυψης γνώσης είναι διαδραστική και επαναληπτική. Πε-
ριλαμβάνει αρκετά βήματα και πολλές αποφάσεις λαμβάνονται από τον χρή-
στη. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα : 

1. Κατασκευή και κατανόηση του περιβάλλοντος της εφαρμογής: Στο  
σημείο αυτό λαμβάνεται υπόψη και προηγούμενη σχετική γνώση και 
καθορίζεται ο στόχος της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από την 
οπτική ματιά του πελάτη. 

2. Δημιουργία του στοχευόμενου συνόλου δεδομένων: Το βήμα αυτό 
εμπεριέχει την συλλογή των δεδομένων ή την εστίαση σε ένα υποσύ-
νολο από μεταβλητές ή δείγμα των δεδομένων, πάνω στα οποία θα ε-
πιχειρηθεί η ανακάλυψη. 
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3. Καθαρισμός και προεπεξεργασία των δεδομένων: Οι βασικές ενέρ-
γειες είναι η απαλοιφή του θορύβου αν κρίνεται απαραίτητο, η συλλο-
γή της κατάλληλης πληροφορίας για την μέτρηση του θορύβου, η α-
πόφαση για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί για χαμένες τιμές δε-
δομένων. 

4. Μετασχηματισμός και προβολή των δεδομένων: Σκοπός είναι η εύ-
ρεση χρήσιμων χαρακτηριστικών για την παρουσίαση των δεδομένων 
ανάλογα με τον στόχο της εργασίας. 

5. Ταίριασμα των στόχων της διαδικασίας ανακάλυψης με μια συ-
γκεκριμένο μέθοδο Data Mining, για παράδειγμα ταξινόμηση, παλιν-
δρόμηση, ομαδοποίηση, κ.ά. 

6. Επιλογή μοντέλων: Σε αυτό το βήμα επιλέγονται οι Data Mining αλ-
γόριθμοι και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. Η επιλογή των αλ-
γορίθμων και των μεθόδων αποφασίζεται ανάλογα με τον τύπο των 
δεδομένων. Για παράδειγμα, διαφορετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιού-
νται για αριθμητικές μεταβλητές και άλλοι για λογικές μεταβλητές. 

7. Data Mining: Έρευνα για ενδιαφέροντα και πολύτιμα σχέδια μεταξύ 
των δεδομένων. 

8. Μετάφραση των σχεδίων που ανακαλύπτονται και επανάληψη ό-
ποιων από τα πρώτα εφτά βήματα απαιτούνται. 

9. Χρήση της γνώσης: Στο τελικό βήμα χρησιμοποιείται η γνώση που 
αποκτήθηκε είτε για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, είτε για 
την αποθήκευση της σε συστήματα για μελλοντική χρήση, είτε για την 
εξαγωγή αναφορών και εκθέσεων στους ενδιαφερόμενους. 

Όπως τονίστηκε και προηγουμένως η παραπάνω διαδικασία μπορεί να περι-
λαμβάνει  επαναλήψεις μεταξύ των βημάτων της. Ωστόσο το μεγαλύτερο βά-
ρος εστιάζεται στο βήμα του Data Mining. 
Το στάδιο του Data Mining περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εφαρμογές ξε-
χωριστών μεθόδων. Οι στόχοι της ανακάλυψης γνώσης ορίζονται από την 
χρήση του συστήματος. Μπορούν να διακριθούν δύο τύποι στόχων: 

• πιστοποίηση, και  
• ανακάλυψη 

Με στόχο την πιστοποίηση, το σύστημα είναι περιορισμένο να πιστοποιήσει 
τις υποθέσεις του χρήστη. Με στόχο την ανακάλυψη το σύστημα αυτόνομα, 
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βρίσκει νέα σχέδια. Ο στόχος της ανακάλυψης μπορεί να διαχωριστεί με την 
σειρά του σε δύο άλλους τύπους στόχων: 

• πρόβλεψη, και 
• περιγραφή 

Με στόχο την πρόβλεψη το σύστημα ανακαλύπτει σχέδια για την μελλοντική 
συμπεριφορά διάφορων οντοτήτων, ενώ με στόχο την περιγραφή το σύστημα 
ανακαλύπτει σχέδια για παρουσίαση, με ανθρώπινα κατανοητό τρόπο, στον 
χρήστη. 
 Στην εικόνα 2, φαίνεται η κατηγοριοποίηση των τύπων στόχων ανακάλυψης 
γνώσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τύποι Στόχων Ανακάλυψης Γνώσης 

Ανακάλυψη 

Περιγραφή Πρόβλεψη 

Πιστοποίηση 

 
Εικόνα 2.  Κατηγοριοποίηση τύπων στόχων ανακάλυψης γνώσης 

 

1.6. Βασικές μέθοδοι Data Mining 
 
Οι περισσότερες Data Mining μέθοδοι βασίζονται σε δοκιμασμένες και ελεγ-
μένες τεχνικές από την εκμάθηση μηχανής, την αναγνώριση σχεδίων και την 
στατιστική, όπως ταξινόμηση, ομαδοποίηση, παλινδρόμηση, κ.ά. Ενδεχομέ-
νως στην βιβλιογραφία να αναφέρεται πλήθος μεθόδων και αλγορίθμων, ω-
στόσο στην πραγματικότητα το σύνολο τους, βασίζεται σε μερικές θεμελιώ-
δεις μεθόδους. 
Οι βασικές μέθοδοι είναι οι ακόλουθες: 
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1.6.1. Ταξινόμηση 
Ταξινόμηση είναι η αποτύπωση ενός αντικειμένου δεδομένου, σε μια από 
πολλές κλάσεις που έχουν προηγουμένως ορισθεί. Παραδείγματα μεθόδων 
ταξινόμησης χρησιμοποιούνται ως κομμάτια σε εφαρμογές ανακάλυψης γνώ-
σης που περιλαμβάνουν κατατάξεις (ταξινομήσεις) τάσεων σε οικονομικές 
αγορές καθώς και στον αυτόματο εντοπισμό αντικειμένων που έχουν ενδιαφέ-
ρον σε μεγάλη βάση δεδομένων εικόνων.  

1.6.2. Παλινδρόμηση 
Παλινδρόμηση είναι η αποτύπωση ενός αντικειμένου δεδομένου, σε μια, 
πραγματικής τιμής, μεταβλητή πρόγνωσης. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές πα-
λινδρόμησης, όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός της πιθανότητας που έχει 
ένας ασθενής να επιζήσει δοθέντων των αποτελεσμάτων ενός συνόλου δια-
γνωστικών ελέγχων, η πρόβλεψη της απαίτησης των πελατών για ένα νέο προ-
ϊόν ως συνάρτηση μιας διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και η πρόγνωση 
χρονικών σειρών όπου οι μεταβλητές εισόδου μπορεί να είναι χρονικές καθυ-
στερήσεις  της μεταβλητής πρόγνωσης. 

1.6.3. Ομαδοποίηση 
Ομαδοποίηση είναι μια συνηθισμένη εργασία όπου κάποιος ψάχνει να ανα-
γνωρίσει ένα πεπερασμένο σύνολο κατηγοριών ή ομάδων που περιγράφουν τα 
δεδομένα. Οι κατηγορίες πρέπει να είναι αμοιβαία αποκλειστικές και πλήρεις. 
Παραδείγματα εφαρμογών ομαδοποίησης περιλαμβάνουν την ανακάλυψη ο-
μογενών υποσυνόλων καταναλωτών σε εμπορικές βάσεις δεδομένων. 

1.6.4. Σύνοψη 
Η σύνοψη περιλαμβάνει μεθόδους για την εύρεση συμπαγών περιγραφών για 
ένα υποσύνολο δεδομένων. Ένα απλό παράδειγμα είναι η ταξινόμηση σε πί-
νακες των μέσων και της σταθερής απόκλισης για όλα τα πεδία. Περισσότερο 
σύνθετο παράδειγμα είναι η ανακάλυψη λειτουργικών σχέσεων ανάμεσα σε 
μεταβλητές. 

1.6.5. Μοντελοποίηση εξαρτήσεων 
Η μοντελοποίηση εξαρτήσεων περιέχει την εύρεση μοντέλων που περιγρά-
φουν σημαντικές εξαρτήσεις μεταξύ μεταβλητών. Τα μοντέλα εξαρτήσεων 
υπάρχουν σε δύο επίπεδα: 
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1. Το δομικό επίπεδο ενός μοντέλου, προδιαγράφει (συχνά με γραφικό 
τρόπο) ποιες μεταβλητές είναι τοπικά εξαρτημένες μεταξύ τους, και 

2. Το ποσοτικό επίπεδο ενός μοντέλου, προδιαγράφει την ισχύ των εξαρ-
τήσεων χρησιμοποιώντας αριθμητική κλίμακα. 

 Για παράδειγμα, πιθανοτικά δίκτυα εξάρτησης χρησιμοποιούν υπό συνθήκη 
ανεξαρτησία για να προδιαγράψουν το δομικό επίπεδο ενός μοντέλου και πι-
θανότητες για να προδιαγράψουν το ποσοτικό επίπεδο. 

1.6.6. Ανίχνευση αλλαγών και αποκλίσεων 
Η ανίχνευση αλλαγών και αποκλίσεων εστιάζει στην ανακάλυψη των πιο ση-
μαντικών αλλαγών σε δεδομένα από τις προηγούμενες μετρήσιμες τιμές.  

1.7 Βασικές τεχνικές Data Mining 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τεχνικών Data Mining. Οι δημοφιλέστερες εξ αυτών 
είναι οι κάτωθι: 

1.7.1. Δέντρα αποφάσεων και κανόνες 

Τα δέντρα αποφάσεων και οι κανόνες έχουν μια απλουστευμένη μορφή ανα-
παράστασης, τέτοιας που κάνει το εξαγόμενο μοντέλο πολύ εύκολο στην κα-
τανόηση του από τον χρήστη. Ένας μεγάλος αριθμός από αλγόριθμους δέ-
ντρων απόφασης και κανόνων περιγράφεται στη βιβλιογραφία της εκμάθησης 
μηχανής  και της εφαρμοσμένης στατιστικής  

1.7.2. Μη γραμμική παλινδρόμηση και μέθοδοι ταξινόμησης 
Αυτές οι μέθοδοι περιέχουν μια οικογένεια από τεχνικές για πρόγνωση, οι ο-
ποίες προσαρμόζουν γραμμικούς και μη γραμμικούς συνδυασμούς μιας βασι-
κής συνάρτησης σε συνδυασμούς των μεταβλητών εισόδου. Παραδείγματα 
τέτοιων τεχνικών είναι τύποι νευρωνικών δικτύων  

1.7.3. Μέθοδοι βασισμένες στο παράδειγμα 
Η αναπαράσταση είναι απλή και έχει να κάνει με την χρήση αντιπροσωπευτι-
κών παραδειγμάτων από την βάση δεδομένων για την προσέγγιση του μοντέ-
λου. Αυτό σημαίνει, προγνώσεις σε νέα παραδείγματα που προκύπτουν από 
ιδιότητες παρόμοιων παραδειγμάτων σε μοντέλο του οποίου η πρόγνωση είναι 
γνωστή. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τον αλγόριθμο ταξινόμησης του 
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κοντινότερου γείτονα και αλγόριθμους παλινδρόμησης και επιπλέον, συστή-
ματα αιτιολόγησης ανά περίπτωση.   

1.7.4. Μοντέλα πιθανοτικής γραφικής εξάρτησης 
Τα γραφικά μοντέλα προδιαγράφουν πιθανές εξαρτήσεις χρησιμοποιώντας 
γραφική δομή. Στην απλή τους μορφή, τα μοντέλα προσδιορίζουν ποιες μετα-
βλητές έχουν απ’ ευθείας εξάρτηση μεταξύ τους. 

1.8 Υφιστάμενη κατάσταση Data Mining 
Με βάση έρευνα που διεξήχθη το 2007, προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα στοι-
χεία για την σημερινή κατάσταση στο χώρο του data mining.  

1.8.1. Ταυτότητα της έρευνας 
Στην έρευνα αυτή συμμετείχε ομάδα πεπειραμένων data miners, με τα ακό-
λουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

o 40% κάτοχοι μεταπτυχιακού 
o 29% κάτοχοι διδακτορικού 
o 9% κάτοχοι ΜΒΑ 
o 3% κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή πτυχίου, κ.ά. 

Παράλληλα, η ενασχόλησή τους με το data mining, ποικίλει, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

o 24% πάνω από 10 χρόνια. 
o 30% μεταξύ 6 και 10 χρόνια 
o 32% μεταξύ 2 και 5 χρόνια, κ.ά. 

 
Οι ίδιοι οι ερωτώμενοι απαντούν ως προς το αντικείμενο της εργασίας τους, 
ότι είναι: 

o 46% data miners / data analysts (αναλυτές δεδομένων) 
o 12% ερευνητές 
o 12% business analysts (επιχειρησιακοί αναλυτές) 
o 3% προγραμματιστές, κ.ά.. 

 Από ερωτήματα πολλαπλής απάντησης, προέκυψε ότι τα μεγέθη των data sets 
που χρησιμοποίησαν ποικίλουν, όπως φαίνεται ακολούθως: 
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o 48% αξιοποίησε τουλάχιστον ένα data set με περισσότερο από 
1.000.000 εγγραφές, ενώ, 

o 58% αξιοποίησε data sets με πάνω από 100.000 εγγραφές. 

Στην ερώτηση σε τι επιχειρήσεις – πεδίο αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα, οι απα-
ντήσεις έδειξαν: 

o 51% CRM / Marketing 
o 36% Οικονομικά (Financial)  
o 30% Ακαδημαϊκά (Acaddemic) 
o 17% Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications) 
o 16% Λιανική (Retail) 

1.8.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Οι βασικές μέθοδοι data mining που χρησιμοποιούνται φαίνονται στον πίνακα 
1 

Πίνακας 1.  Μέθοδοι data mining που χρησιμοποιούνται σήμερα 
 

% Μέθοδος 
89% Μοντέλα Πρόβλεψης 
77% Ομαδοποίηση 
39% Πρόγνωση/Χρονοσειρές 
33% Ανάλυση καλαθιού αγοράς 
28% Text Mining 
23% Outlier Detection 
13% Κανόνες Συσχέτισης 
7% Άλλη 

 
Αντίστοιχα οι πλέον χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων α-
πεικονίζονται στον πίνακα 2. 
Σημαντικό εύρημα είναι και οι λόγοι για τους οποίους ο data miner επιλέγει 
ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Οι λόγοι αυτοί κατά σειρά σπουδαιότητας, φαί-
νονται παρακάτω: 

o Ανεξαρτησία / Σταθερότητα του εργαλείου 
o Δυνατότητα χειρισμού μεγάλου όγκου δεδομένων 
o Τεχνικές χειρισμού δεδομένων 
o Ποιότητα αποτελέσματος / ευκολία μετάφρασης 
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Πίνακας 2.  Αλγόριθμοι data mining που χρησιμοποιούνται σήμερα 

% Αλγόριθμος 
79% Δέντρα Αποφάσεων 
77% Παλινδρόμηση 
72% Cluster Analysis 
42% Νευρωνικά Δίκτυα 
36% Κανόνες Συσχέτισης 
36% Factor Analysis 
31% Χρονοσειρές 
23% Bayesian 
20% Support Vector Machines (SVM) 
18% Bundling (boosting/bagging, etc.) 
18% Rule induction 
16% Survival Analysis 
11% Other 
10% Γεννετικοί αλγόριθμοι 
9% Link Analysis 

 
o Δυνατότητα να αυτοματοποιεί επαναληπτικές εργασίες 
o Ταχύτητα 
o Το εργαλείο περιέχει μια συγκεκριμένη τεχνική που χρειάζομαι 
o Ποικιλία διαθέσιμων αλγόριθμων 
o Ευκολία σκοραρίσματος μοντέλων σε άλλα data sets 
o Ευκολία χρήσης 
o Κόστος εργαλείου 
o Δυνατότητα τροποποίησης των options των αλγορίθμων 
o Προσωπική πείρα / Οικειότητα 
o Δυνατότητα εφαρμογής εξόρυξης απ’ ευθείας στη βάση δεδομένων 
o Ποιότητα εγχειριδίων χρήσης 
o Δυνατότητα συγγραφής προσωπικού κώδικα 
o Ποιότητα γραφικού περιβάλλοντος εργασίας 
o Συμβατότητα με άλλες εφαρμογές 
o Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων με ροές (batches) 
o Ποιότητα γραφικών 
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o Συμβατότητα με άλλους συναδέλφους 
o Το εργαλείο είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο. 

Μετά τα κριτήρια επιλογής εργαλείου εξόρυξης δεδομένων, στον πίνακα 3 
φαίνονται τα πλέον δημοφιλή εργαλεία data mining, με βάση τον βαθμό χρή-
σης τους. 

Πίνακας 3. Δημοφιλέστερα εργαλεία Data Mining 

Εργαλείο  Ποτέ Περιστασιακά Συχνά  

SPSS  52% 18%  30%  
Your own code  55% 18%  27%  
SPSS Clementine  57% 8%  35%  
SAS  59% 14%  27%  
R 77% 16% 7% 
SAS Enterprise Miner  77% 12%  11%  
C4.5 / C5.0 / See5  78% 13%  9%  
Weka  79% 13%  9%  
Other free tool  81% 11%  8%  
Other commercial tool  83% 8%  9%  
Oracle Data Mining  87% 9%  3%  
Plus (Insightful)  90% 8%  2%  
Salford Systems CART, MARS, TreeNet, Random 
Forests  89% 8% 2% 

Quadstone / Portrait Software  91% 4%  5%  
KXEN  94% 5%  1%  
Unica (Affinium Model)  94% 5%  1%  
Angoss KnowledgeSTUDIO / KnowledgeSEEKER  95% 4%  1%  
Statistica (Statsoft)  95% 4%  1%  
Teradata  95% 4%  1%  
Fair Isaac (Model Builder)  97% 2%  1%  
Insightful Miner  97% 2%  1%  
Chordiant  98% 1%  1%  
SAP  98% 1%  1%  
ThinkAnalytics  99% 1%  0%  
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Τέλος, το πλέον καίριο κατά τη γνώμη μου εύρημα είναι οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι data miners. Οι προκλήσεις αυτές φαίνονται στον 
πίνακα 4. 

Πίνακας 4.  Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι data miners 

%  Πρόκληση  

76%  Dirty data  
51%  Μη διαθεσιμότητα / δυσκολία πρόσβασης στα δεδομένα  
51%  Εξήγηση του data mining  σε άλλους 
36%  Εύρεση ικανών data miners  
31%  Ανάγκη συνεργασίας με Πληροφορική  
26%  Περιορισμοί των εργαλείων  
24%  Πολιτικές επιχείρησης/ Έλλειψη διευθυντικής υποστήριξης  

23%  Τα data mining αποτελέσματα δεν χρησιμοποιούνται από τους business decision makers  

22%  Δυσκολίες στο deployment/scoring  
19%  Προσαρμογή data mining λύσης σε όλη την βάση δεδομένων  
18%  Ζητήματα μυστικότητας (privacy)  
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