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Περίληψη 

Ο πελάτης είναι σίγουρα ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει μια εταιρεία. Οι σχέσεις πελάτη - εταιρείας 

είναι αυτές που εξασφαλίζουν επιτυχημένη εταιρική πορεία και εγγυώνται την βιωσιμότητά 

της. Αυτές οι σχέσεις γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες εξαιτίας του ανταγωνισμού και της 

αστάθειας των πελατών στις προτιμήσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συνολική εικόνα 

και φήμη μιας επιχείρησης μπορεί να βελτιωθεί μέσα από τη σωστή διαχείριση των πελατών.  

Με τη βοήθεια συστημάτων είναι δυνατή η σωστή διαχείριση των σχέσεων αυτών 

ιδιαίτερα σε εταιρείες όπου υπάρχει ποικιλομορφία και μεγάλη πελατειακή βάση, όπως 

συμβαίνει στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που διαθέτουν τεράστιο όγκο δεδομένων, σχετικών 

με τη συμπεριφορά των πελατών τους, στις βάσεις τους. Το μέγεθος αυτών των δεδομένων 

είναι ιδιαίτερα μεγάλο ώστε η ανάλυσή τους να είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση εξόρυξης 

δεδομένων. Επιπλέον, το γεγονός ότι η χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από την 

μεριά των πελατών καταγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια στα συστήματα, δίνει την ευκαιρία 

εξόρυξης πολύτιμων πληροφοριών για τον πελάτη με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας 

του, τη μείωση της δυσαρέσκειάς του και την παροχή υπηρεσιών που ταιριάζουν στις 

απαιτήσεις του. Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων ψάχνουν και αναλύουν δεδομένα για την 

απόκτηση χρήσιμης πληροφορίας. Η κατηγοριοποίηση των πελατών έγκειται στη δημιουργία 

ομογενών ομάδων με βάση τα χαρακτηριστικά τους (χρήση, συνήθειες κλπ.) Δεδομένων 

αυτών των πληροφοριών, η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους πελάτες της με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο και να πάρει αποφάσεις που θα βελτιώσουν τη σχέση της με τους 

πελάτες ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και παρέχοντάς τους τις υπηρεσίες που τους 

ταιριάζουν.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει και αναλύει την πελατειακή βάση μιας εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης πελατών (Customer 

Relationship Management) που θα συμβάλλει στη βελτίωση των πελατειακών της σχέσεων 

και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τους πελάτες. Σκοπός είναι η παροχή 

στοχευόμενων προσφορών που ταιριάζουν στο προφίλ των πελατών. Για το σκοπό αυτό 

κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός των πελατών σε επιμέρους ομάδες, κάθε μια από της 

οποίες θα φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην εργασία αυτή επιλέγεται ένας αλγόριθμος  

κατηγοριοποίησης πελατών, που ενδείκνυται για μεγάλες βάσεις δεδομένων και υλοποιείται, 

λαμβάνοντας ως κύριες μεταβλητές τις βασικές τους συνήθειες. Για κάθε συστάδα πελατών 

που προκύπτει από την εφαρμογή του αλγόριθμου, γίνεται περιγραφή και ανάλυση με το 

σκοπό την απόδοση των κατάλληλων προσφορών σε κάθε ομάδα πελατών. 

Στόχος της εργασίας είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας, η οποία θα 

υποστηρίξει της ανάγκες μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Για το σκοπό αυτό, προτείνει μία 

ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, όπου από τη μία μεριά οι πελάτες θα μπορούν να 

επιλέξουν μια από τις προσφορές-υπηρεσίες που τους προσφέρεται και ταιριάζει στις 

συνήθειές τους, ενώ από την άλλη το τμήμα marketing της εταιρείας θα μπορεί να επιλέγει 

κάθε φορά τη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση και βελτίωση της πελατειακής της 

βάσης δίνοντας προσφορές που ενισχύουν την ικανοποίηση των πελατών και αυξάνουν την 

κερδοφορία της εταιρείας. 
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Abstract 

Customers are the most important asset of a company. Τhe relationship between the 

company and the customer defines the success of the organization and guarantees its 

viability. These relationships have become increasingly complicated due to the high 

competition and the instability of customer’s needs and preferences for goods and services. 

The overall reputation of the company can undoubtedly become better via careful customer 

relationship management (CRM). 

 Advanced models and technology tools can help in developing successful CRM 

applications to enhance the company and customers relationships. In mobile 

telecommunications companies, there are vast amounts of data on consumer behavior. The 

magnitude of this data is so huge that a manual analysis is not feasible. Therefore, in order to 

extract useful information from this data, an automatic analysis by means of data mining 

techniques is essential. Moreover, the fact that customer behavior in the telecom sector is 

recorded in detail, gives the company the unique opportunity to acquire useful information to 

help design customized offers that fit to its customers’ profile with an aim to develop its 

services and increase its profits. These data mining techniques search and analyze the data 

in order to find implicit information, without the direct interference of human experts.  

This research will apply a data mining algorithm in order to segment customers into 

clusters based on their usage patterns concerning the basic mobile services including voice 

and sms as well as community characteristics. Having these components, the managers can 

decide which marketing actions to take for each segment. The purpose of the analysis is to 

create a CRM application where each customer will be given a choice of specific offers based 

on the analysis of the cluster in which he belongs. The algorithm applied is suitable for huge 

data bases and has proved to provide trustworthy results.  

 To support the company’s needs, a web based application was designed where 

existing customers can specify their mobile number in order to view the offers that fit their 

profile and choose the one that they prefer. All offers and data are saved in a database, in 

order to make it easier for the company to monitor their results and dynamically alter 

marketing strategies and campaigns to improve its relationships with customers and increase 

its profitability. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας 

Η κινητή τηλεφωνία, σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σχεδόν 

όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, τάξη και τόπο κατοικίας. Παράλληλα, έχει 

συμβάλει στην ποιότητα ζωής, την ανταγωνιστικότητα, την άνοδο της παραγωγικότητας και 

συνολικά στην ανάπτυξη της χώρας. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας είναι διαθέσιμες σε 

όλη την Ελλάδα, με ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης δικτύου σχεδόν 100%. Σύμφωνα με την 

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ, www.eekt.gr), η διείσδυση της κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι προσεγγίζει συνολικά το 168% του πληθυσμού 

καταλαμβάνοντας την 1
η
 θέση στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία του 2008. Το ποσοστό 

διείσδυσης αντιστοιχεί σε 18,8 εκατ. συνδέσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά πως το 80% 

του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιεί υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Οι πρώτες άδειες 

κινητής τηλεφωνίας εκχωρήθηκαν μετά από διεθνή διαγωνισμό, το 1992 στις εταιρείες 

Πάναφον Α.Ε. (VODAFONE σήμερα) και Stet Ελλάς, (WIND σήμερα). Το 1995, δόθηκε και 

τρίτη άδεια στον Ο.Τ.Ε. για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου GSM 1800 

στην Ελλάδα (COSMOTE). Το 2002 εκχωρήθηκε και τέταρτη άδεια παροχέα υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία QTelecom η οποία το 2007 συγχωνεύτηκε με την WIND 

Ελλάς. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού 

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανά εταιρεία.  

 

Σχήμα 1: Κατανομή πελατών κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά 

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων) 

http://www.eekt.gr/
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Ο ανταγωνισμός των εταιρειών εντάθηκε το 2007 με τη δυνατότητα της φορητότητας 

των αριθμών, δηλαδή τη δυνατότητα που παρέχεται στους καταναλωτές να διατηρούν τον 

αριθμό τους όταν αλλάζουν πάροχο. Σήμερα η Cosmote κατέχει ηγετική θέση ενώ 

ακολουθούν η Vodafone και η WIND. Με βάση τους συνδρομητές που ανακοινώνουν οι 

εταιρείες, τα μερίδια αγοράς το 2009 ήταν για την Cosmote 44,4% (έναντι 39,4% το 2008), για 

την Vodafone 31,6% (έναντι 33%) και για τη Wind 24% (έναντι 27,6%). Κατά προσέγγιση τα 

μερίδια αγοράς, όσον αφορά στα έσοδα από υπηρεσίες στην προηγούμενη χρήση, ήταν για 

την Cosmote 45,1% (έναντι 38,8% το 2007), τη Vodafone 31,9% (έναντι 36,2%) και τη Wind 

23% (έναντι 25%). Σύμφωνα με μελέτη της IEMR το 2001 (ΙΕ market research, 

www.iemarketresearch.com) οι συνδρομητές κινητής στην Ελλάδα προβλέπεται να φτάσουν 

τα 14.6 εκατομμύρια στο τέλος του 2015 σημειώνοντας συρρίκνωση ενώ σύμφωνα με την ίδια 

μελέτη η Cosmote προβλέπεται να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της με μερίδιο 53.8% το 

2015, ενώ ακολουθεί η Vodafone με 23.4% και η Wind με μερίδιο 22.8%. 

Δύο δείκτες χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία για να εκτιμήσουν τα έσοδα ανά 

χρήστη: ARPU (Average Revenue Per Unit) τα μέσα έσοδα ανά χρήστη και AMPU (Average 

Margin Per Unit) το μέσο περιθώριο κέρδους ανά χρήστη που αντιστοιχεί στα καθαρά 

κέρδη/εσόδα ανά χρήστη. Το παράδοξο είναι ότι παρόλη την ανάπτυξη της κινητής 

τηλεφωνίας, τα έσοδα ανά συνδρομητή παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Πρόσφατες μελέτες 

αλλά και εταιρικά μεγέθη αποδεικνύουν ότι το ARPU μειώνεται σταδιακά για όλες τις εταιρίες 

του χώρου, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες στις εκάστοτε διοικήσεις.  Σύμφωνα με μελέτη 

της ie market research που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2009,  το ARPU αναμένεται να 

κινηθεί πτωτικά αγγίζοντας από  τα 22,04 ευρώ τα 15,99 το 2013. Μια νέα μελέτη της ίδια 

εταιρίας επιβεβαιώνει την παραπάνω εκτίμηση σημειώνοντας πως στην ελληνική αγορά δεν 

θα σημειωθούν σημαντικές ανακατατάξεις και αλλαγές. Η πτώση του μηνιαίου εισοδήματος 

ανά πελάτη καθώς και η μείωση των εσόδων,  οδηγούν την αγορά σε ένα νέο 

τηλεπικοινωνιακό αγώνα με βασικό άξονα τη μεταφορά συνδρομητών καρτοκινητής σε 

προγράμματα  συμβολαίων. 

Επιπλέον, το δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον αποτυπώνεται στα μεγέθη του 

κλάδου. Τα τελευταία δύο χρόνια ο τζίρος της ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 1,1 δισ. Ευρώ, 

καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για σωστή διαχείριση των πελατών από τις εταιρείες για 

την διατήρηση της πελατειακής τους βάσης. Οι εταιρίες κινητής έχουν εισέλθει σε ένα αγώνα 

δρόμου για να βελτιώσουν τα μεγέθη τους στην ελληνική συνδρομητική βάση που απαριθμεί 

18 εκατ. χρήστες και προβλέπεται να αγγίξει τους 20 εκατ. ως το 2013. Στρατηγικές 

αναδιαμορφώνονται, διαφημιστικές καμπάνιες εντατικοποιούνται και ο αγώνας για την στροφή 

από την καρτοκινητή στα συμβόλαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

1.2 Σημασία διατήρησης πελατών 

Μελέτες έχουν δείξει ότι κοστίζει δέκα φορές περισσότερο σε μια εταιρεία να διατηρήσει τους 

παλιούς της πελάτες από το να αποκτήσει καινούργιους.(Reichheld,1996). Συνεπώς, σκοπός 

είναι να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες που θα βοηθήσουν την εταιρεία να κρατήσει την 

πελατειακή της βάση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ενέργειες που θα ικανοποιήσουν 

τον πελάτη και προσφορές που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του. Σύμφωνα με μελέτη του 

Xenelonakis (2004) οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών συχνά αποτυγχάνουν στην στρατηγική τους 

http://www.iemarketresearch.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/ARPU
http://www.iemarketresearch.com/Members/Reports/ViewReportDetail.aspx?flag=1&RID=762
http://www.iemarketresearch.com/Members/Reports/ViewReportDetail.aspx?flag=1&RID=762
http://en.wikipedia.org/wiki/ARPU
http://www.iemarketresearch.com/Members/Reports/ViewReportDetail.aspx?flag=1&RID=1247
http://www.iemarketresearch.com/Members/Reports/ViewReportDetail.aspx?flag=1&RID=1247
http://away.gr/2009/09/10/182-the-percentage-of-nominal-discernment-in-mobile/
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για τη διακράτηση πελατών και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο το ρίσκο 

αποχώρησης ενός πελάτη αλλά και την κερδοφορία του πελάτη. 

 Όπως αναφέρεται και από τους Geprott et al (2001), από τη στιγμή της απόκτησης 

ενός νέου πελάτη (acquisition), οι μακροχρόνιες σχέσεις του και οι σύνδεσμοι του με την 

εταιρεία έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην επιτυχία της εταιρείας σε ανταγωνιστικές 

αγορές στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με άλλους κλάδους. Το φαινόμενο 

διατήρησης των πελατών εμπεριέχει ένα βαθμό «ασάφειας» καθώς χαρακτηρίζει μια 

θεωρητική υποδομή που δε μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τους Homburg και 

Bruhn (1998), η διατήρηση πελατών αναφέρεται στη διατήρηση επιχειρησιακών δεσμών 

μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος είναι οι διαδοχικές αγορές ή η επέκταση συμβολαίου με τον προμηθευτή για κάποια 

περίοδο, ενώ ο δεύτερος είναι η πρόθεση του πελάτη να κάνει μελλοντικές αγορές από τον 

προμηθευτή ή αντίστοιχα να μην επιθυμεί τη διακοπή του συμβολαίου του. Φυσικά δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένα όρια είτε για τη συχνότητα των αγορών είτε για την ανανέωση των 

συμβολαίων για να μετρήσει η εταιρεία την διακράτηση των πελατών της. 

 Στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι συνήθης πρακτική των εταιρειών η 

προσφορά χαμηλών τιμών σε νέες συσκευές (επιδότηση) για την απόκτηση νέων πελατών ή 

την διατήρηση υπαρχόντων με σκοπό την παρεμπόδιση μεταφοράς τους σε άλλη εταιρεία. 

Φυσικά κάτι τέτοιο έχει μεγάλο κόστος για την εταιρεία χωρίς να είναι εγγυημένη η διακράτηση 

του πελάτη και η μεγαλύτερη συμμετοχή του στις υπηρεσίες της εταιρείας. Συχνά οι 

προσφορές δίνονται χωρίς ανάλυση του προφίλ των πελατών, δημιουργώντας μεγάλα κόστη 

χωρίς αντίστοιχα κέρδη για την εταιρεία. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η εξόρυξη 

δεδομένων για την άντληση πληροφορίας για τον πελάτη που θα βοηθήσει την εταιρεία να 

επιτύχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον πελάτη και συνεπώς βελτίωση της κερδοφορίας της. 

1.3 Ανάγκη εξόρυξης δεδομένων 

Οι τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων ετών οδήγησαν σε μια εκρηκτική αύξηση της 

καταγεγραμμένης ψηφιακής πληροφορίας. Ο συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός στις 

αγορές και οι τεράστιες δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν οδηγήσει πολλές 

επιχειρήσεις στη διατήρηση πολύπλοκων βάσεων δεδομένων, γεγονός που καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη  αναγνώρισης χρήσιμων προτύπων και σχέσεων.  

Το πρόβλημα δεν είναι πλέον να βρεθούν δίοδοι πρόσβασης προς ακόμα 

περισσότερες πληροφορίες, αλλά το ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με διαφορετικές 

ανάγκες και προτιμήσεις πλοηγούνται μέσα σε εκτενείς και πολύπλοκες δομές, χάνοντας σε 

πολλές περιπτώσεις το στόχο της αναζήτησής τους. Αυτή η αδυναμία διαχείρισης του 

μεγάλου όγκου πληροφοριών και εντοπισμού της χρήσιμης πληροφορίας αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία σαν πρόβλημα πληροφοριακού υπερφόρτου (information overload). Ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Bertram Gross το 1964 στο βιβλίο του «The 

managing of organizations» πριν ακόμα την έλευση του διαδικτύου και έγινε ευρέως γνωστός 

από τον Alvin Toffel που αναφέρθηκε στη δυσκολία ενός ατόμου να κατανοήσει ένα θέμα και 

να πάρει αποφάσεις λόγω της ύπαρξης μεγάλου όγκου πληροφόρησης. 

Η εξατομίκευση μπορεί να αποτελέσει τη λύση στο πρόβλημα της 

υπερπληροφόρησης (information overload) καθώς ο εξ’ ορισμού στόχος της είναι το να 
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παρέχεται στους χρήστες αυτό που θέλουν ή χρειάζονται, χωρίς να πρέπει να το ζητήσουν 

ρητά ή να το αναζητήσουν οι ίδιοι (Mulvenna et al., 2000). Πρόκειται για μια πολυσυλλεκτική 

ερευνητική περιοχή που χρησιμοποιεί τεχνικές από διάφορα επιστημονικά πεδία για να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδομένα και να παράγει την εξατομικευμένη έξοδο για κάθε 

μεμονωμένο χρήστη ή ομάδα χρηστών. Τα πεδία από τα οποία δανείζεται τεχνικές σύμφωνα 

με τη Ρήγκου (2005), περιλαμβάνουν την ανάκτηση πληροφοριών, τη μοντελοποίηση χρήστη, 

την τεχνητή νοημοσύνη, τις βάσεις δεδομένων, και άλλες.  

Ο Thearling (1999) όρισε την εξόρυξη γνώσης (data mining) ως την ‘’εξαγωγή 

κρυμμένης προφητικής πληροφορίας από τεράστιες βάσεις δεδομένων’’, μια προχωρημένη 

τεχνολογία με μεγάλη δυνατότητα να βοηθήσει τις επιχειρήσεις  να αναζητήσουν τάσεις μέσα 

από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Ο Lejeune (2001) ανέφερε ότι οι τεχνικές data mining 

μπορούν να επιτρέψουν τη μετατροπή ακατέργαστων δεδομένων σε επιχειρηματική 

γνώση/ευφυΐα (business intelligence). 

Πρόκειται για τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση στοιχείων 

πολύτιμων για τη λήψη αποφάσεων. Παρόλα αυτά είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι από μόνη 

της η τεχνολογία αυτή θα εντοπίσει πρότυπα και θα δώσει μαγικές λύσεις σε προβλήματα της 

επιχείρησης.  

Ο όρος «εξόρυξη δεδομένων» είναι σχετικά καινούργιος και εμφανίστηκε στη δεκαετία 

του ‘90. Ωστόσο, παρεμφερείς τάσεις και έρευνες είναι ακόμα πιο παλιές. Ο τομέας της 

εξόρυξης δεδομένων σχετίζεται με πολλούς άλλους τομείς όπως την στατιστική (statistics), 

την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), τη μηχανική μάθησης (machine learning), τις 

βάσεις δεδομένων (data bases), τις μηχανές αναζήτησης, τα συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων (decision support systems), τα συστήματα άμεσης ανάλυσης δεδομένων (OLAP) 

και του ταιριάσματος προτύπων (pattern matching). (Τσιράκης 2006). 

Η εξόρυξη γνώσης (data mining) είναι συνεπώς μία διαρκής διαδικασία 

αλληλεπίδρασης και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την επιχειρηματική στρατηγική και 

γνώση για την αναγνώριση θεμελιωδών σχέσεων και χαρακτηριστικών σε διαθέσιμα 

δεδομένα.  

Μια τυπική διαδικασία εξόρυξης δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 Διατύπωση του προβλήματος 

 Προετοιμασία των δεδομένων 

 Δημιουργία μοντέλων 

 Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η αναγνώριση προτύπων αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στην εξόρυξη δεδομένων 

και αναφέρεται σύμφωνα με τον Jansen(2007) στις σχέσεις ανάμεσα στα υποσύνολα των 

δεδομένων. Οι διαδικασίες εξόρυξης δεδομένων έχουν ως σκοπό την αναγνώριση προτύπων 

από πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων. Οι διαφορετικές αποστολές που χρησιμοποιούνται για 

την εξόρυξη μπορούν να υπαχθούν στις εξής κατηγορίες: 

 Κατηγοριοποίηση 

 Συσταδοποίηση 

 Εκτίμηση 
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 Πρόβλεψη 

 Ορισμός συνδετικών κανόνων 

 Οπτικοποίηση των δεδομένων 

1.4 Κατηγοριοποίηση πελατών 

Ίσως η πιο γνωστή εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων είναι η κατηγοριοποίηση η οποία 

χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει τις πλειάδες μιας βάσης δεδομένων σε κατηγορίες. 

(Ουγιάργολου 2006). Σύμφωνα με τον Jansen (2007) η κατηγοριοποίηση είναι απαραίτητη σε 

ένα σύγχρονο περιβάλλον αγοράς. Χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση η εταιρεία είναι 

πιο αποτελεσματική στην διαχείριση των πόρων της και την ανακάλυψη ευκαιριών. 

Η κατηγοριοποίηση των πελατών συντελεί όπως αναφέρθηκε, στη στοχευόμενη 

επικοινωνία με τους πελάτες. Η διαδικασία περιγράφει τα χαρακτηριστικά των ομάδων που 

δημιουργούνται με βάση τη συμπεριφορά τους και είναι απαραίτητη στο σύγχρονο δυναμικό 

περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία δρα πιο αποτελεσματικά και ανακαλύπτει νέες 

ευκαιρίες. Σκοπός είναι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς με βάση την πληροφορία που διαθέτει 

για κάθε πελάτη. 

Φυσικά υπάρχουν πολλές δυσκολίες στη διαδικασία αυτή, οι πιο σημαντικές από τις 

οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 Ποιότητα των δεδομένων: είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ομάδες με νόημα και 

αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί εάν η εταιρεία δε διαθέτει αξιόπιστα δεδομένα. Ακόμα 

και ο μεγάλος όγκος πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει σε χρονοβόρες αναλύσεις. 

Επιπλέον, το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο 

για να προσφέρει αποτελεσματική πληροφόρηση και συγκεκριμένα η χρήση πολλών 

μεταβλητών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πολύπλοκων ομάδων και να μη 

διευκολύνει τη σωστή λήψη διοικητικών αποφάσεων. Φυσικά από την άλλη πλευρά 

ίσως να μην είναι πάντα εύκολος ο εντοπισμός των σωστών μεταβλητών. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν, όπως θα περιγραφεί 

παρακάτω, αποτελούν τις βασικές μονάδες μέτρησης στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

ως προς τη συμπεριφορά των πελατών. 

 Αξιολόγηση: Οι ομάδες που θα προκύψουν από την κατηγοριοποίηση είναι 

απαραίτητο να αναλυθούν και να εξηγηθούν σωστά ενώ επιπλέον είναι αναγκαία η 

συνεχής ανάπτυξη των υποθέσεων που έγιναν για τη σωστή ανάλυση των 

δεδομένων 

 Συνεχής διαδικασία: Η κατηγοριοποίηση απαιτεί συνεχή ανάπτυξη και ανανέωση κατά 

την απόκτηση καινούργιων δεδομένων για τον πελάτη. Επιπλέον, οι στρατηγικές που 

θα ακολουθήσει η εταιρεία για κάθε πελάτη με βάση την κατηγοριοποίησή τους θα 

επηρεάσουν και τη συμπεριφορά τους και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 

επόμενη κατηγοριοποίησή τους. 

 Μη ικανοποιητικές ομάδες: Υπάρχει περίπτωση οι ομάδες που θα προκύψουν να 

είναι είτε πολύ μικρές είτε χωρίς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να 

αντιμετωπιστούν σαν ξεχωριστές κατηγορίες. 
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Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering algorithms) μπορούν να αποτελέσουν μια 

λύση για την σωστή κατηγοριοποίηση. Η ομαδοποίηση των πελατών στην εφαρμογή αυτή 

γίνεται σε 4 ομάδες –συστάδες. Ο αλγόριθμος που επιλέγεται προϋποθέτει και χρησιμοποιεί 

ως παράμετρο τον αριθμό των ομάδων που θα δημιουργηθούν. Ένας κοινός διαχωρισμός 

των πελατών στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι η κατάταξη τους σε καλούς, μέτριους ή 

λιγότερο καλούς πελάτες. Κριτήριο μπορεί να είναι είτε το μέσο έσοδο ανά πελάτη για κάποιο 

ορισμένο διάστημα είτε οι συνήθειές του. Οι συνήθειές του κρίνουν περισσότερο το προφίλ 

του και επιτρέπουν τη δυνατότητα ανάπτυξης του πελάτη είτε δημιουργώντας καινούργιες 

ανάγκες (cross-selling) είτε αναπτύσσοντας τις ήδη υπάρχουσες. Στη συσταδοποίηση που 

εφαρμόζεται δημιουργούνται τέσσερις ομάδες πελατών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

«εξαιρετικοί», «πολύ καλοί», «μέσοι» ή «χαμηλοί» με βάση τον τρόπο και την ποσότητα 

χρήσης των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά οι ομάδες θα μπορούσαν να είναι 

ακόμα περισσότερες, κάτι που όμως στην προκειμένη εφαρμογή θα δημιουργούσε 

πολυπλοκότητα χωρίς να προσφέρει επιπλέον αξία στο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά ένα 

δυναμικό σύστημα μπορεί να επιτρέπει κάθε φορά στην εταιρεία που το χρησιμοποιεί να θέτει 

αυτή τον αριθμό των ομάδων που επιθυμεί να δημιουργήσει και να αναλύσει για τους 

στρατηγικούς σκοπούς της. 

1.5 Δομή της εργασίας/διατριβής 

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή αποτελείται από 7 κεφάλαια. Σε συνέχεια του 
συγκεκριμένου εισαγωγικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο 2 περιγράφει τα συστήματα διαχείρισης 
πελατών (CRM) και τα οφέλη από τη χρήση τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις για την 
επίτευξη καλύτερων σχέσεων με τον πελάτη. Δίνει επιπλέον πληροφορίες συγκεκριμένα για 
τη χρήση τους σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για την οποία θα υλοποιηθεί και η σχετική 
εφαρμογή. Για την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης πελατών απαιτείται η ανάλυση 
βάσεων δεδομένων και συνεπώς ακολουθεί το κεφάλαιο 3 όπου γίνεται μια πρώτη περιγραφή 
της εξόρυξης δεδομένων (data mining). Περιγράφονται οι τεχνικές εξόρυξης καθώς και οι 
τομείς στους οποίους εφαρμόζεται. 

Μια από τις τεχνικές εξόρυξης είναι η συσταδοποίηση, δηλαδή η δημιουργία 
ομοιογενών ομάδων από μεγάλες βάσεις που είναι και το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
μελέτης. Στο κεφάλαιο 4 περιλαμβάνεται ο ορισμός και η περιγραφή της διαδικασίας 
συσταδοποίησης, καθώς και μια αναφορά στους βασικότερους αλγόριθμους που 
χρησιμοποιούνται, ένας από τους οποίους θα επιλεχθεί και στην εφαρμογή. Στη συνέχεια 
γίνεται μια σύγκριση κάποιων αλγόριθμων συσταδοποίησης και για να καταλήξει στην 
επιλογή του αλγόριθμου k-means για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ο k-means είναι ένας 
αλγόριθμος που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς και θεωρείται αποτελεσματικός 
σε πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι και αυτή των πελατών κινητής τηλεφωνίας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 
υλοποίηση της εφαρμογής. Αρχικά, αναλύεται ο τρόπος συλλογής και προετοιμασίας των 
δεδομένων καθώς και η δομή τους στις  βάσεις δεδομένων της εταιρείας. Στη συνέχεια 
περιγράφεται βήμα-βήμα η εφαρμογή του αλγόριθμου στα δεδομένα, ενώ ακολουθεί  η 
ανάλυση των ομάδων που δημιουργήθηκαν. Μετά την δημιουργία και ανάλυση των ομάδων, 
ακολουθεί  η λήψη στρατηγικών αποφάσεων που βασίζονται στα χαρακτηριστικά κάθε 
ομάδας.  
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Το κεφάλαιο 6 περιγράφει  τα χαρακτηριστικά που θα έχει το σύστημα CRM που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Το σύστημα αυτό είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο  
που παρουσιάζεται βασισμένο σε συγκεκριμένα σενάρια χρήσης. 

Η μελέτη κλείνει με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, όπου εκτός από τα 
αποτελέσματα της διατριβής και τη χρησιμότητα του συστήματος που αναπτύχθηκε, 
αναφέρονται οι αδυναμίες του και οι  δυνατές μελλοντικές του επεκτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CRM) 

2.1 Ορισμός και χρήση εργαλείων CRM 

Παρόλο που το CRM (Customer Relationship Management) είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως 
ένα σημαντικό εργαλείο στις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός. Αποτελεί 
μια επιχειρηματική προσέγγιση για κατανόηση και γνώση με σκοπό την επίδραση στη 
συμπεριφορά του πελάτη μέσω τεχνικών επικοινωνίας ώστε να βελτιωθεί η απόκτηση νέων 
πελατών (acquisition), η διατήρηση υπαρχόντων πελατών (retention), η βελτίωση της εικόνας 
της επιχείρησης στον πελάτη (loyalty) και συνεπώς η κερδοφορία του πελάτη. Κατά άλλον 
ορισμό (Kincaid 2003) το CRM θεωρείται ως «η στρατηγική χρήση πληροφορίας, 
διαδικασιών, τεχνολογίας και ανθρώπων για τη διαχείριση της σχέσης του πελάτη με την 
εταιρεία (μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες και υποστήριξη) σε όλη τη διάρκεια ζωής του 
πελάτη». Συνεπώς ένα σύστημα CRM αποτελεί σημαντική διαδικασία για την απόκτηση νέων 
πελατών και την διατήρηση υπαρχόντων καθώς και για τη μεγιστοποίηση της αξίας τους στον 
οργανισμό. 

Από την σκοπιά της αρχιτεκτονικής, ένα CRM σύστημα μπορεί να διαχωριστεί σε 
λειτουργικό και αναλυτικό ((Berson et al, 2004; Teo,Devadoss and Pan,2006). Το λειτουργικό 
αναφέρεται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών ενώ το αναλυτικό στην ανάλυση των 
χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς των πελατών με σκοπό την υποστήριξη της 
στρατηγικής της επιχείρησης. Με την ανάλυση μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο 
αποδοτικά τους πόρους της στους πιο επικερδείς πελάτες. 

Τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων είναι δημοφιλή μέσα στην ανάλυση των στοιχείων 
του πελάτη στα πλαίσια του CRM. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους 
οργανισμούς να ανακαλύψουν «κρυμμένη» γνώση μέσα σε τεράστιες βάσεις δεδομένων. 
(Ngai et al., 2008). 

Σύμφωνα με τον Swift (2001, p. 12) το CRM αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις 

1. Εντοπισμός πελάτη 

2. Προσέγγιση πελάτη 

3. Διατήρηση πελάτη 

4. Ανάπτυξη πελάτη 

Οι τέσσερις αυτές διαστάσεις μπορούν να θεωρηθούν ως κλειστός κύκλος ενός 
συστήματος διαχείρισης πελατών. Η διατήρηση και η ανάπτυξη του πελάτη αποτελούν τους 
πιο συνήθεις σκοπούς ενός συστήματος διαχείρισης πελατών. Από την άλλη ο εντοπισμός και 
η προσέγγιση νέων πελατών αποτελεί το δυσκολότερο εγχείρημα, κυρίως σε ώριμες αγορές. 

 Υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού διαχείρισης πελατών που καταγράφουν που 
καταγράφουν πληροφορίες για τους πελάτες και υποστηρίζουν διαδικασίες πωλήσεων,  
μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών και αυτόματης επικοινωνίας. Οι διαδικασίες αυτές 
αναφέρονται σε επιχειρησιακά συστήματα CRM. Παρόλα αυτά, τα συστήματα αυτά 
αποτελούν απλά εργαλεία υποστήριξης της στρατηγικής των πελατών. Για την επιτυχία ενός 
συστήματος CRM είναι απαραίτητη η ανάλυση της πληροφορίας των πελατών ώστε να 
ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη σωστή διαχείριση των πελατών 
και την επίτευξη των παραπάνω στόχων.(Tsiptsis, 2009). Ο τομέας αυτός αποτελεί το 
λειτουργικό CRM και περιλαμβάνει χρήση μοντέλων εξόρυξης δεδομένων με σκοπό την 
βελτιστοποίηση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες. 

 Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος της 
μεγιστοποίησης της αξίας του πελάτη με τον εντοπισμό κρυμμένων χαρακτηριστικών και 
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συμπεριφορών των πελατών από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στο παρακάτω σχήμα 
παρουσιάζονται οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
δημιουργία ενός συστήματος CRM και περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες. 

1. Συσχέτιση (Association) 

2. Κατηγοριοποίηση (Classification) 

3. Συσταδοποίηση (Clustering) 

4. Πρόβλεψη (Forecasting) 

5. Παλινδρόμηση (Regression) 

6. Ανακάλυψη αλληλουχίας (Sequence discovery) 

7. Οπτικοποίηση (Visualization) 

 

Εντοπισμός αγοράς και 
κατηγοριοποίηση 

πελατών

CRM

Εντοπισμός αγοράς και 
κατηγοριοποίηση 

πελατών

Customer identification

Ανάπτυξη αξίας πελάτη
Διασταυρούμενες 

πωλήσεις (cross-selling)

Customer Development

Άμεσο μαρκετινγκ

Customer attraction

Διατήρηση πελάτη
Πρόγραμμα loyalty

Customer Retention

 
 
Σχήμα 2: Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων στα πλαίσια του CRM 

Καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται στην κατεύθυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου ως 
ανάγκη παρά ως επιλογή, η χρήση του διαδικτύου ως κανάλι εμπορίου και πληροφορίας 
αποτελεί μία ευκαιρία για τις εταιρείες να το χρησιμοποιήσουν και ως εργαλείο διαχείρισης 
πελατών CRM. Ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να έχει είτε άμεση είτε έμμεση επίπτωση στην 
ικανοποίηση του πελάτη, τις πωλήσεις και την αφοσίωση του πελάτη.  

Ένα σύστημα CRM καλύπτει ολοκληρωμένα τα θέματα χρήσης, σχεδιασμού και 
εφαρμογής, ενώ επεκτείνεται και σε ειδικότερους τομείς της διαχείρισης πελατειακών 
σχέσεων, πωλήσεων και οργάνωσης 
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2.2 Οφέλη από τη χρήση ενός CRM λογισμικού 

Η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης πελατών έχει πολλές δυνατότητες και πολλά οφέλη και 
για τον πελάτη και για την ίδια την εταιρεία. 

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας SPSS (www.spss.gr) που ειδικεύεται στις 
ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης στο χώρο της 
αναλυτικής Τεχνολογίας πρόβλεψης αναφέρεται ότι οι δυνατότητές ενός συστήματος CRM 
είναι οι εξής: 

1. Εκτέλεση υπολογισμών και επεξεργασία δεδομένων πολύ πιο γρήγορα από τους 
ανθρώπους 

2.  Κατανόηση των προτιμήσεων και ιδιαιτεροτήτων των πελατών. Δυνατότητα 
αναγνώρισης συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς και προσωποποιημένες 
υπηρεσίες (one-to-one marketing) 

3. Δυνατότητα καταγραφής απόψεων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επικοινωνίας και 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

4. Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων ικανοποίησης και κατασκευή μοντέλων 
πρόβλεψης της συμπεριφοράς 

5. Μέσω του διαδικτύου διευκόλυνση της διανομής πληροφοριών άμεσα σε εκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο 

 

Τα βασικότερα  οφέλη για την εταιρεία είναι: 

 Ταχεία συγκέντρωση και γρήγορη ανάκληση πληροφοριών 

 Διαχωρισμός μεταξύ τακτικών και έκτακτων πληροφοριών 

 Αύξηση αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων 

 Ταχύτητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 

 Δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης και διεξαγωγής προβλέψεων 

 Καλύτερη υποστήριξη και έλεγχος των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ 

 Δυνατότητα προσέγγισης εξειδικευμένων τμημάτων της αγοράς 

 Διάδοση γνώσης στους υπαλλήλους 

2.3 Εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες 

Κατά τη δεκαετία του 90 τα συστήματα διαχείρισης πελατών ορίζονταν ως συστήματα που 
παρέχουν βασική μόνο πληροφορία για τον πελάτη. Σήμερα όμως ο ορισμός στις 
τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Βασικό CRM. Υποστήριξη και αυτοματισμός πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών. 
Περιλαμβάνει πληροφορία για επαφές, περιπτώσεις, ευκαιρίες και συνήθως 
συνδέεται με το σύστημα ERP (enterprise resource planning) για την παροχή 
υποστηρικτικών εργασιών, παρελθοντικών εσόδων καθώς και μελλοντικών εσόδων. 

 Διαχείριση γνώσης. Η ικανότητα της σύλληψης, αποθήκευσης και έξυπνης 
αναζήτησης πληροφορίας μέσω web. Στόχος είναι η δημιουργία μιας αυτόματης 
υπηρεσίας στον τελικό χρήστη ώστε να βρίσκει απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται τη 
μεσολάβηση του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.  
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 Έξυπνη δρομολόγηση κλήσεων. Η ικανότητα δρομολόγησης των ερωτήσεων του 
πελάτη στον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Σήμερα υπάρχουν πολλά κανάλια 
επικοινωνίας όπως email, chat, forums, τηλέφωνο κλπ. 

 Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου. Πέρα από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν οι 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ένα σημαντικό κομμάτι του συστήματος διαχείρισης 
πελατών είναι και η ικανότητα υποστήριξης των πιο σημαντικών τουλάχιστον κινητών 
τηλεφώνων και η γνώση της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν 
τον χρήστη στη σωστή ρύθμισή τους. Είναι απαραίτητη η υποστήριξη για Blackberry, 
Droid, iPhone και άλλα. 

 Κοινωνική δικτύωση. Το νέο CRM περιλαμβάνει και κοινότητες μέσω διαδικτύου για 
την επίλυση προβλημάτων και την απάντηση ερωτήσεων. Αυτό απαιτεί ενεργή 
συμμετοχή και διαχείριση της κοινωνικής δικτύωσης. Ένα παράδειγμα στις ελληνικές 
τηλεπικοινωνίες είναι το http://www.myphone.gr/forum/ ένα forum με θεματικές 
ενότητες, ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τηλεφωνία, πλατφόρμες, συσκευές και 
τεχνολογία. 

 Σύνδεση με το δίκτυο συνεργατών. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέρη ενός 
συστήματος CRM. Περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης και την άμεση πρόσβαση 
σε πληροφορία για την καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών και 
συνεπώς την βελτίωση των πωλήσεων. 

 Σύνδεση με τον τελικό χρήστη. Επιτυγχάνεται μέσω δημοφιλών σελίδων όπως το 
facebook, twitter κλπ που επιτρέπει την άμεση επίδραση του εμπορικού σήματος της 
εταιρείας. 

Είναι προφανές ότι οι εταιρείες με καλύτερα CRM συστήματα θα είναι και καλύτερα 
τοποθετημένες στην προσέλκυση νέων πελατών και την διαχείριση των υπαρχόντων. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα έσοδα για τις εταιρείες αυτές σε σχέση με τις 
ανταγωνίστριές τους. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται σωστή ανάλυση των δεδομένων που 
διαθέτει η εταιρεία μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining). Ένα καλό σύστημα 
CRM μπορεί να υποστηρίξει εμπορικές εκστρατείες, να ενισχύσει τις πωλήσεις και να 
αναλύσει/διαχειριστεί την αφοσίωση των πελατών και την πιθανή αποχώρησή τους. 

 

  

 

http://www.myphone.gr/forum/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

3.1 Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων 

Η εξόρυξη δεδομένων (Data Mining) αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως η σύνθετη διαδικασία 
εξαγωγής συγκεκριμένης, προηγουμένως άγνωστης και δυνητικά ωφέλιμης, γνώσης από 
δεδομένα. (Frawley, 1992). Εναλλακτικά, συναντάται και ως η επιστήμη της εξόρυξης 
χρήσιμης πληροφορίας από σύνολα ή βάσεις δεδομένων μεγάλου μεγέθους. (Hand et al, 
2001). Αν και η εξόρυξη δεδομένων αποτελεί σχετικά νέο όρο, η τεχνολογία δεν είναι 
καινούργια. Εδώ και αρκετό καιρό, οι εταιρείες χρησιμοποιούν ακριβούς και ισχυρούς 
υπολογιστές που αναλύουν όγκους δεδομένων και συντάσσουν εκθέσεις έρευνας αγοράς. Οι 
τεχνικές της εξόρυξης δεδομένων είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων. Την πρόοδο της τεχνολογίας των υπολογιστών, που είχε ως 
αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος υπολογιστών με πολυ-επεξεργαστές και τεράστιες 
δυνατότητες αποθήκευσης, ακολούθησαν βελτιώσεις στις τεχνολογίες που προέκυψαν από 
την πρόσβαση σε δεδομένα.  

Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγηθούν στα δεδομένα τους 
σε πραγματικό χρόνο. Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη τεχνολογία ώστε η 
εξελικτική αυτή διαδικασία να ξεπεράσει την πρόσβαση και πλοήγηση στα δεδομένα μέσω της 
παράδοσης προοπτικών και προ–δραστικών πληροφοριών.  

Η εξόρυξη δεδομένων διεξάγεται επί δεδομένων που παρουσιάζονται σε μορφή 
ποσοτική, κειμενική ή μορφή πολυ-μέσων. Οι εφαρμογές της περιλαμβάνουν τη διασύνδεση 
(association: σχήματα σύμφωνα με τα οποία ένα συμβάν διασυνδέεται με άλλο συμβάν, όπως 
οι κλήσεις προς υπεραστικούς αριθμούς και τα μηνύματα προς υπεραστικούς αριθμούς), η 
αλληλουχία ή ανάλυση οδού (sequence or path analysis: σχήματα όπου το ένα συμβάν 
οδηγεί σε άλλο συμβάν, όπως η μεγάλη χρήση φωνής και η υψηλότερη κερδοφορία του 
πελάτη), η ταξινόμηση (classification: αναγνώριση νέων σχημάτων), η συσταδοποίηση 
(clustering: η ανεύρεση και οπτική καταγραφή ομάδων προηγουμένως αγνώστων στοιχείων, 
όπως η προτίμηση ομιλίας στο ίδιο δίκτυο) και η πρόβλεψη (forecasting: η ανακάλυψη 
σχημάτων από τα οποία είναι δυνατόν να γίνουν λογικές προβλέψεις σχετικά με μελλοντικές 
δραστηριότητες. 

Όταν τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων εφαρμόζονται σε συστήματα παράλληλης 
επεξεργασίας υψηλής απόδοσης, είναι σε θέση να αναλύσουν τεράστιες βάσεις δεδομένων 
μέσα σε λίγα λεπτά. Η ταχύτερη επεξεργασία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
πειραματιστούν αυτομάτως με περισσότερα πρότυπα, ώστε να κατανοήσουν σύνθετα 
δεδομένα. Η υψηλή ταχύτητα καθιστά πρακτική την ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων 
από τους χρήστες και, με τη σειρά τους, οι μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων οδηγούν σε 
βελτιωμένες προβλέψεις.  

Η πράξη της οικοδόμησης προτύπων είναι κάτι που οι άνθρωποι κάνουν εδώ και 
πολύ καιρό, σαφώς πριν την εμφάνιση των υπολογιστών ή της τεχνολογίας εξόρυξης 
δεδομένων. Αυτό, όμως, που συμβαίνει με τους υπολογιστές δεν διαφέρει και πολύ από τον 
τρόπο που οικοδομούν πρότυπα οι άνθρωποι. Στους υπολογιστές παρέχονται πολλές 
πληροφορίες σχετικά με διάφορες καταστάσεις, όπου είναι γνωστή μια απάντηση και, στη 
συνέχεια, το λογισμικό της εξόρυξης δεδομένων του υπολογιστή πρέπει να διέλθει από τα 
δεδομένα και να «διυλίσει»ι τα χαρακτηριστικά των δεδομένων που πρέπει να περιληφθούν 
στο πρότυπο. Αφού οικοδομηθεί το πρότυπο, στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
παρόμοιες καταστάσεις, όπου η απάντηση δεν είναι γνωστή. 
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Ενώ η εξόρυξη δεδομένων αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τύπο των εργαλείων 
ανάλυσης που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, οι δυνατότητές της έχουν τα όριά τους. Ένας 
περιορισμός έγκειται στο γεγονός ότι, παρ’ όλο που η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να 
αποκαλύψει σχήματα και σχέσεις, δεν λέει στον χρήστη την αξία ή τη σημασία αυτών των 
δεδομένων. Ένας δεύτερος περιορισμός είναι ότι, ενώ η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να 
αναγνωρίσει διασυνδέσεις μεταξύ συμπεριφορών και/ή μεταβλητών, δεν αναγνωρίζει 
οπωσδήποτε την αιτιολογική σχέση. Για να είναι επιτυχής, η εξόρυξη δεδομένων εξακολουθεί 
να απαιτεί ειδικούς στην τεχνολογία και την ανάλυση οι οποίοι να μπορούν να συνθέσουν την 
ανάλυση και να ερμηνεύσουν τα εξαγόμενα αποτελέσματα.  

3.2 Παράγοντες επιτυχίας εξόρυξης δεδομένων 

Υπάρχουν δύο παράγοντες επιτυχίας στην εξόρυξη δεδομένων. Ο πρώτος είναι η ακριβής 
διατύπωση του προβλήματος. Μια επικεντρωμένη πρόταση έχει συνήθως τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Ο δεύτερος παράγοντας-κλειδί είναι τα ορθά δεδομένα.   

Η εξόρυξη δεδομένων δεν παρέχει αυτομάτως λύσεις χωρίς καθοδήγηση. Εκτός 
αυτού, αν και ένα καλό εργαλείο εξόρυξης δεδομένων προστατεύει από περίπλοκες 
στατιστικές τεχνικές, είναι απαραίτητη η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εργαλείων 
που επιλέγονται και των αλγορίθμων επί των οποίων βασίζονται. Όπως και με όλες τις 
τεχνικές διαχείρισης γνώσης, η χρήση τόσο των ορθών δεδομένων (ρητή γνώση) όσο και η 
καλή τεχνογνωσία που αφορά την επιχειρηματική λειτουργία (άρρητη γνώση) έχουν μεγάλη 
σημασία.  

Μεγάλος αριθμός εταιρειών έχουν αναπτύξει επιτυχείς εφαρμογές εξόρυξης 
δεδομένων. Ενώ οι πρώτοι που υιοθέτησαν την τεχνολογία αυτή ανήκαν κυρίως στον τομέα 
έντασης πληροφοριών, όπως οι χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες και το μάρκετινγκ άμεσης 
ταχυδρόμησης, η τεχνολογία είναι εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε εταιρεία αναζητά να 
χρησιμοποιήσει αποδοτικά μια μεγάλη αποθήκη δεδομένων ώστε να διαχειριστεί με καλύτερο 
τρόπο τις πελατειακές της σχέσεις.  

Το μέγιστο επιχειρηματικό όφελος επιτυγχάνεται από την διάθεση των μοντέλων που 
προκύπτουν μέσω της διαδικασίας της εξόρυξης των δεδομένων (Data Mining) στα σημεία 
επαφής της επιχείρησης με τον πελάτη (διαδίκτυο, καταστήματα πώλησης, τηλεφωνικό 
κέντρο, γραπτή επικοινωνία κ.λ.π), οπότε μπορούμε να απαντάμε ερωτήματα της μορφής "τι 
θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον συγκεκριμένο πελάτη σήμερα για να τον 
διατηρήσουμε ενεργό στην επιχείρηση".  

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων τα 

οποία εξελίσσονται συνεχώς βασισμένα σε ιδέες από τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. 

Πολλά από τα εργαλεία αυτά ενσωματώνουν τους πιο πρόσφατους αλγορίθμους από την 

τεχνητή νοημοσύνη, τη στατιστική και τη βελτιστοποίηση. Προς το παρόν η γρήγορη 

επεξεργασία επιτυγχάνεται με χρήση σύγχρονων τεχνικών βάσεων δεδομένων ,όπως 

κατανεμημένη επεξεργασία με αρχιτεκτονικές client/server με παράλληλες βάσεις δεδομένων 

και με αποθήκες δεδομένων. Η μελλοντική τάση είναι προς την ανάπτυξη πιο πλήρων 

διαδικασιών διαδικτύου. Η επεξεργασία πρέπει να εκτελείται με χρήση όλων των διαθέσιμων 

πηγών. Η ύπαρξη κατανεμημένων περιβαλλόντων, παρέχοντας τη δυνατότητα κατανομής 

των πόρων όλων των συστημάτων θα ωφελήσει  τη διαδικασία της επεξεργασίας των 

δεδομένων ως προς το χρόνο και τη μνήμη.  
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3.3 Τομείς που χρησιμοποιούν την εξόρυξη δεδομένων 

Είναι γνωστό πως ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής βάσης της εξόρυξης δεδομένων 
βασίζεται στη στατιστική. Αυτό είναι λογικό μιας και η στατιστική έχει ανάλογους σκοπούς με 
την εξόρυξη δεδομένων αφού αποσκοπούν στην αναγνώριση χρήσιμων πληροφοριών και 
προτύπων στα δεδομένα. Μέρος των διαδικασιών σε ένα μοντέλο εξόρυξης δεδομένων 
μπορεί να αποτελεί η αναζήτηση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα 
αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Μια συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική στην εξόρυξη 
δεδομένων είναι αυτή της δειγματοληψίας. Αυτός ο τρόπος στη στατιστική λέγεται «στατιστική 
εξαγωγή συμπεράσματος». Ακόμα και σήμερα, ένα σημαντικό τμήμα των νέων υλοποιημένων 
αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων αποτελούν στην ουσία στατιστικές τεχνικές που έχουν 
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των αλγορίθμων και των υπολογισμών.  

Όπως και με τις κλασικές τεχνικές στατιστικής στην εξόρυξη δεδομένων ακολουθούμε  
τεχνικές όπως η ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis), ανάλυση συστάδων (cluster 
analysis) κ.α.. Ακόμα και όταν οι αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων δεν χρησιμοποιούν άμεσα 
τεχνικές στατιστικής, πολλές φορές οι βασικές τους ιδέες έχουν ως αρχική επιρροή την 
στατιστική. 

Δύο άλλοι τομείς που σχετίζονται με αυτόν της εξόρυξης δεδομένων είναι η τεχνητή 
νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Σκοπός της τεχνητής νοημοσύνης είναι να βγάζει λογικά 
συμπεράσματα από ανεπεξέργαστα δεδομένα, κάτι που κάνει και ο τομέας της εξόρυξης 
δεδομένων. Επίσης ο τομέας της εξόρυξης δεδομένων κάνει εκτεταμένη χρήση εργαλείων 
τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Μερικά παραδείγματα είναι τα νευρωνικά 
δίκτυα, τα δέντρα απόφασης και οι μηχανές διανυσμάτων (vector machines). Γενικά ο τομέας 
της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο γενικός και εμπεριέχει περιοχές εκτός των κλασικών 
μεθόδων εξόρυξης δεδομένων. Επίσης εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μην 
σχετίζονται με κλιμάκωση δεδομένων μιας και ο όγκος τους μπορεί να είναι αρκετά μικρός. 

Η μηχανική μάθηση είναι μια περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης η οποία εξετάζει πώς 
μπορούμε να δημιουργούμε προγράμματα τα οποία μπορούν να μαθαίνουν. Στην εξόρυξη 
δεδομένων, η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται για τεχνικές πρόβλεψης ή κατηγοριοποίησης. 
Με τη μηχανική μάθηση, ο υπολογιστής κάνει κάποιες προβλέψεις και μετά, βασιζόμενος 
στην ανατροφοδότηση (feedback), όποτε αυτό είναι ορθό, μαθαίνει από αυτό. Μαθαίνει από 
τα παραδείγματα, την αποθηκευμένη γνώση, και την ανατροφοδότηση. Όταν συμβεί 
μελλοντικά ανάλογη περίπτωση, η ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για να κάνει την ίδια 
πρόβλεψη ή για να κάνει μια εντελώς διαφορετική πρόβλεψη. Η στατιστική είναι πολύ 
σημαντική σε προγράμματα μηχανικής μάθησης γιατί τα αποτελέσματα των προβλέψεων 
πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικά. 

Τέλος μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από δεδομένα. Αντίθετα με ένα απλό 
σύνολο, τα δεδομένα σε μια βάση έχουν μια ορισμένη δομή ή σχήμα με το οποίο είναι 
σχετιζόμενα. Έτσι τα δεδομένα σε μια βάση αναπαρίστανται με ένα πιο θεωρητικό τρόπο ή με 
ένα μοντέλο δεδομένων. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα δεδομένα, τα 
χαρακτηριστικά τους, και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

Ένα μεγάλο μέρος των σημερινών ερευνητών στην εξόρυξη δεδομένων είναι άτομα 
προερχόμενα από τον τομέα των βάσεων δεδομένων. Η σχέση των δύο αυτών τομέων είναι 
εμφανής μιας και πριν επεξεργαστούμε τα δεδομένα μας πρέπει πρώτα να μπορούμε να τα 
διαχειριστούμε ορθά. Έτσι χωρίς καλά συστήματα διαχείρισης δεδομένων δεν μπορούμε να 
εφαρμόσουμε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων. Οι δύο τομείς ακόμη μοιράζονται πολλά, 
όπως διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (Web databases), προσωρινές ή χωρικές βάσεις 
δεδομένων κ.α. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα ενός πετυχημένου συνδυασμού εξόρυξης 
δεδομένων και βάσεων δεδομένων είναι η μηχανή αναζήτησης Google η οποία εκτελεί 
εργασίες πολύ γρήγορα, αποδοτικά και με ακριβή αποτελέσματα σε οποιοδήποτε ερώτημα. 
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3.4 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων 

Ο τομέας της εξόρυξης δεδομένων είχε άμεση εφαρμογή με επιτυχία στο Διαδίκτυο. Το πιο 
δημοφιλές παράδειγμα εξόρυξης δεδομένων στο διαδίκτυο είναι η Google. Για να γίνει πιο 
κατανοητή η σημαντικότητα της συνεισφοράς αυτής θα πρέπει να αντιληφθούμε πως ο όγκος 
της πληροφορίας που υπάρχει μέχρι τώρα στο διαδίκτυο είναι αδύνατο να μετρηθεί με 
ακρίβεια. Οι σελίδες που κάθε φορά ερευνά η Google δηλώνεται πως είναι περίπου 
4,285,199,774. Κάθε ερώτημα στην μηχανή αναζήτησης δεν ξεπερνά σε χρόνο τα δυο 
δευτερόλεπτα. Η Google και γενικά ο τομέας της εξόρυξης δεδομένων στο Διαδίκτυο έχουν 
σήμερα τεράστια επιτυχία γιατί έχουν εκπληρώσει δυο σημαντικούς στόχους. Πρώτα, 
μπορούν να κάνουν αναζήτηση (με κάθε ερώτημα) σε τόσα πολλά δεδομένα σε πολύ 
σύντομο χρόνο. Δεύτερον, μπορούν να επιστρέψουν σε κάθε ερώτημα τα πρώτα 
αποτελέσματα που είναι πιο χρήσιμα. Έτσι τελικά ο χρήστης λαμβάνει γρήγορα και εύκολα 
μόνο της ουσιώδη πληροφορία που θέλει. 

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελείται από δισεκατομμύρια σελίδες και τα αποτελέσματα 
από ένα ερώτημα σε μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να επιστρέψει χιλιάδες σελίδες σαν 
αποτέλεσμα. Η συσταδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ομαδοποιήσει αυτά τα 
αποτελέσματα σε ένα μικρό αριθμό από ομάδες, καθεμιά από τις οποίες σκιαγραφεί μια 
διάσταση του ερωτήματος. Για παράδειγμα ένα ερώτημα για μια ταινία μπορεί να επιστρέψει 
σελίδες ομαδοποιημένες σε κατηγορίες όπως ανασκοπήσεις, τρέιλερ, ηθοποιούς και θέατρα. 
Κάθε κατηγορία (cluster) μπορεί να διασπαστεί σε υποκατηγορίες (subclusters), παράγοντας 
ιεραρχικές δομές που στη συνέχεια βοηθούν περισσότερο το χρήστη κατά την αναζήτηση που 
κάνει.  

Πολύ σημαντική είναι και η εξόρυξη δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εξόρυξη 
γνώσης σε εμπορικές σελίδες είναι πολύ σημαντική στη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, την ικανοποίηση του κάθε πελάτη αλλά και στην αύξηση των κερδών της 
επιχείρησης. Η διαχείριση των σχέσεων πελάτη και επιχείρησης (customer relationship 
management) μπορεί να βοηθηθεί από τη χρήση τεχνικών web usage mining. Με αυτό το 
σκεπτικό δίνεται έμφαση στα εξής: 

 

 Προσέλκυση πελατών 

 Διατήρηση πελατών 

 Ανταλλαγή πωλήσεων 

Ενεργή παρουσία πελατών 

 

Τέλος, μια κατηγορία πολύ γνωστών εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων είναι αυτές του 
μάρκετινγκ. Αυτό είναι αναμενόμενο μιας και μεγάλες εταιρίες χρησιμοποιούν μεγάλα 
συστήματα διαχείρισης δεδομένων για να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό πελατών και 
οικονομικών στοιχείων. Οι επιχειρήσεις συλλέγουν σημαντικό αριθμό πληροφοριών από 
πελάτες που ήδη έχουν ή ακόμα και από μελλοντικούς. Η συσταδοποίηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει τους πελάτες σε μικρό αριθμό από ομάδες για περαιτέρω 
ανάλυση και λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Σε μια επιχείρηση, η συσταδοποίηση μπορεί να 
βοηθήσει τους εμπόρους να ανακαλύψουν σημαντικές συστάδες στη βάση δεδομένων των 
πελατών τους και να τις χαρακτηρίσουν με βάση τα αγοραστικά πρότυπα. 

Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις του μάρκετινγκ ορίζουν μια πολιτική έρευνας των 
αναγκών των πελατών. Αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, τι είναι αυτό που θέλουν 
οι πελάτες, ποιες είναι οι ανάγκες τους κ.α. Ο τομέας της εξόρυξης δεδομένων έχει 
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συνεισφέρει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση της ανάλυσης δεδομένων μιας επιχείρησης 
και της εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων για την συμπεριφορά των πελατών. 

Ένας αρκετά γνωστός αλγόριθμος εξόρυξης δεδομένων είναι ο A-Priori. Ο 
αλγόριθμος αυτός κάνει ανάλυση δεδομένων αγοράς, όπου υπάρχουν δεδομένα σχετικά με 
πελάτες ή αγορών σε καταστήματα. Ο A-Priori μπορεί αποδοτικά να δώσει συμπεράσματα 
όπως «κάθε πελάτης που αγοράζει βαμβακερά υφάσματα θα αγοράσει και μπίρα με μεγάλη 
πιθανότητα». Άλλα παραδείγματα εξόρυξης δεδομένων στο μάρκετινγκ είναι η ανάλυση της 
συμπεριφοράς των πελατών ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιώντας τα log αρχεία ή η 
πρόβλεψη εάν ένας πελάτης θα αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιώντας 
παρελθοντικές του κινήσεις. 

Μεγάλος αριθμός εταιρειών έχουν αναπτύξει επιτυχείς εφαρμογές εξόρυξης 
δεδομένων. Ενώ οι πρώτοι που υιοθέτησαν την τεχνολογία αυτή ανήκαν κυρίως στον τομέα 
έντασης πληροφοριών, όπως οι χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες και το μάρκετινγκ άμεσης 
ταχυδρόμησης, η τεχνολογία είναι εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε εταιρεία αναζητά να 
χρησιμοποιήσει αποδοτικά μια μεγάλη αποθήκη δεδομένων ώστε να διαχειριστεί με καλύτερο 
τρόπο τις πελατειακές της σχέσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

4.1 Ορισμός και τεχνικές συσταδοποίησης 

Μια από τις πιο σημαντικές διεργασίες στη διαδικασία εξόρυξης γνώσης είναι η 
Συσταδοποίηση (clustering). Πρόκειται για μια μεθοδολογία ανακάλυψης συστάδων και 
κατανομών ή προτύπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα υπό μελέτη δεδομένα. Ως 
συστάδα ορίζεται μια συλλογή αντικειμένων από τα δεδομένα, με βάση τη μεταξύ τους 
ομοιότητα. Οι απαρχές της ανάλυσης κατά συστάδες εντοπίζονται από τη δεκαετία του 1960 
(Anderberg, 1973).  

Η ανάλυση συστάδων (cluster analysis) ή πιο απλά το clustering είναι η οργάνωση 
μιας συλλογής από δείγματα-στοιχεία (patterns) σε συστάδες (clusters) με βάση κάποιο μέτρο 
ομοιότητας. Τα στοιχεία όπως αναφέρει ο Σταυλιώτης (2009) συνήθως περιγράφονται σαν 
διανύσματα τιμών κάποιων μέτρων ή αναπαρίστανται ως σημεία σε έναν πολυδιάστατο 
χώρο. Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ομοιότητα από ότι 
στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, η συσταδοποίηση  είναι η εργασία του καταμερισμού ενός 
ετερογενούς πληθυσμού σε ένα σύνολο περισσότερων ετερογενών συστάδων (clusters). Τα 
δεδομένα ενός αρχικού συνόλου ομαδοποιούνται σε κλάσεις ή clusters, με τρόπο ώστε τα 
αντικείμενα που ανήκουν στο ίδιο cluster να έχουν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους, αλλά να 
διαφέρουν σημαντικά από τα αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά clusters. Για την 
ομαδοποίηση μιας αρχικής συλλογής αντικειμένων σε clusters, πρέπει να έχει επιλεγεί ο 
τύπος των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των αντικειμένων στα οποία θα βασιστεί το 
clustering, καθώς και ο τρόπος αναπαράστασής τους. (Ρήγκου 2005) 

Αυτό που διαφοροποιεί τη συσταδοποίηση από την κατηγοριοποίηση είναι ότι η 
συσταδοποίηση δε βασίζεται σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Στην κατηγοριοποίηση, ο 
πληθυσμός διαιρείται σε κατηγορίες αναθέτοντας κάθε στοιχείο ή εγγραφή σε μια 
προκαθορισμένη κατηγορία με βάση ένα μοντέλο που αναπτύσσεται μέσω της εκπαίδευσής 
του με παραδείγματα που έχουν κατηγοριοποιηθεί εκ των προτέρων 

Όπως και στην κατηγοριοποίηση έτσι και στη συσταδοποίηση υπάρχουν πολλές 
εφαρμογές. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε πως έχουμε διαθέσιμα τα δεδομένα πελατών 
μιας εταιρίας πωλήσεων. Χρησιμοποιώντας τεχνικές συσταδοποίησης, μπορούμε να βρούμε 
τον καταμερισμό των πελατών και της αγοράς, π.χ. μπορούμε να δούμε ποιοι πελάτες 
αγοράζουν για την οικογένεια τους και ποιοι για τον εαυτό τους ή ποιοι έχουν μεγάλο 
εισόδημα και ποιοι όχι. 

Σύμφωνα με τους Han & Kamber (2001), διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες μεθόδων 
clustering: 

1. Μέθοδοι διαχωρισμού (partitioning methods): δημιουργoύν k ομάδες από ένα 
δεδομένο αρχικό σύνολο n αντικειμένων με κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει ένα 
cluster και να ικανοποιούνται οι εξής δύο συνθήκες: (α) κάθε cluster περιέχει 
τουλάχιστον ένα αντικείμενο και (β) κάθε αντικείμενο ανήκει σε ένα μόνο cluster. 

Οι διαιρετικοί αλγόριθμοι κατασκευάζουν σε μια βάση δεδομένων D που αποτελείται από n 
αντικείμενα, ένα σύνολο από k συστάδες. Ο αλγόριθμος συνήθως ξεκινάει με μια αρχική 
διάσπαση της D και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια στρατηγική για τη βελτιστοποίηση της 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ                                 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ       

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ  23 

 

αντικειμενικής λειτουργίας. Κάθε συστάδα αντιπροσωπεύεται από το κέντρο της (όπως στους 
k-means αλγόριθμους) ή από ένα από τα αντικείμενα της συστάδας που βρίσκεται κοντά στο 
κέντρο της (k-medoid αλγόριθμοι). Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν δύο βήματα για την 
υλοποίησή τους. Το πρώτο είναι ο καθορισμός των k αντιπροσώπων και το δεύτερο η 
ανάθεση κάθε αντικειμένου στη συστάδα που είναι πιο «κοντά» στο αντικείμενο αυτό. Το 
σχήμα όλων των συστάδων σύμφωνα με τους Martin et al (1996) είναι κατά συνέπεια κυρτό 
γεγονός που δημιουργεί περιορισμούς. 

 

2. Ιεραρχικές μέθοδοι (hierarchical clustering): διασπούν το αρχικό σύνολο δεδομένων 
δημιουργώντας μια ιεραρχική δομή από clusters και διακρίνονται σε agglomerative 
(bottom-up) ή divisive (top-down) ανάλογα  με τον τρόπο που γίνεται η διάσπαση.  

 

Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι δημιουργούν μια ιεραρχική αποσύνθεση μιας βάσης δεδομένων 
D. Η αποσύνθεση αυτή αντιπροσωπεύεται από ένα δενδρόγραμμα το οποίο χωρίζει 
επαναλαμβανόμενα την D σε μικρότερα υποσύνολα έως ότου κάθε υποσύνολο να 
αποτελείται μόνο από ένα αντικείμενο. Σε μια τέτοια ιεραρχία, κάθε κόμβος του δέντρου 
αντιπροσωπεύει μια συστάδα της D. Το δενδρόγραμμα μπορεί είτε να δημιοουργείται από τα 
δέντρα στη ρίζα (agglomerative) είτε από τη ρίζα κάτω στα φύλλα (divisive). Αντίθετα με τους 
διαιρετικούς αλγόριθμους, οι ιεραρχικοί δεν απαιτούν κάποιο k ως είσοδο. Παρόλα αυτά 
πρέπει να οριστεί μια υπόθεση τερματισμού που να υποδεικνύει πότε θα τερματιστεί η 
συγχώνευση ή η υποδιαίρεση.   

 

3. Μέθοδοι βασισμένες σε μοντέλα (model-based methods): υποθέτουν ότι καθένα 
από τα clusters περιγράφεται από ένα μαθηματικό μοντέλο και εντοπίζουν τα 
αντικείμενα που ανήκουν σε κάθε cluster, ώστε να ικανοποιούν το αντίστοιχο 
μοντέλο. Πολύ συχνά, οι τεχνικές clustering αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν 
στατιστικές μεθόδους ή νευρωνικά δίκτυα.  

 

Η διαδικασία του Clustering μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Το 
αποτέλεσμα μπορεί να είναι απόλυτα καθορισμένο (ομαδοποίηση των δεδομένων σε ξένες 
μεταξύ τους κλάσεις), ή fuzzy (όπου κάθε στοιχείο δεν ανήκει μόνο σε μία κλάση αλλά είναι 
μέλος όλων των κλάσεων με κάποιο βαθμό σε κάθε μια). Οι αλγόριθμοι ιεραρχικού Clustering 
παράγουν μια σειρά από εμφωλευμένες κλάσεις μετά από διαδικασίες διαχωρισμού ή 
συγχώνευσης με βάση το μέτρο ομοιότητας μεταξύ των στοιχείων διαφορετικών ομάδων. Οι 
αλγόριθμοι διαμέρισης από την μεριά τους στοχεύουν στο να διαχωρίσουν τα δεδομένα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται το κριτήριο με το οποίο γίνεται το Clustering, πιθανόν 
κάποιο μέτρο ομοιότητας ή διαφοροποίησης. Άλλες τεχνικές Clustering βασίζονται στην 
θεωρία των πιθανοτήτων και άλλες στη θεωρία των γράφων. 

Η αφαίρεση δεδομένων  είναι διαδικασία κατά την οποία το σύνολο των δεδομένων 
αποκτά μια απλή και συμπαγή αναπαράσταση.  Ο όρος απλή αναπαράσταση μπορεί να 
εξηγηθεί είτε από την μεριά της αυτοποιημένης ανάλυσης είτε από την μεριά του ανθρώπου. 
Στην πρώτη περίπτωση θα θέλαμε τα δεδομένα μας να αναπαριστώνται με τέτοιο σαφή και 
απλό τρόπο ώστε μια περεταίρω υπολογιστική επεξεργασία να είναι εξίσου εφικτή. Στην 
δεύτερη περίπτωση η απλή αναπαράσταση των δεδομένων τα κάνει πιο κατανοητά στους 
ειδικούς που πρόκειται να τα επεξεργαστούν και να βγάλουν συμπεράσματα. Συνήθως η 
αφαίρεση δεδομένων στο Clustering είναι μια συνοπτική αναπαράσταση κάθε κλάσης με την 
βοήθεια κάπου αντιπροσώπου στοιχείου το οποίο καλείται κεντροειδές (centroid). 
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Τέλος η εκτίμηση της διαδικασίας του Clustering προσπαθεί να εκτιμήσει το αποτέλεσμα 
ενός αλγορίθμου, να βρει τι χαρακτηρίζει μια καλή διαδικασία από μια όχι και τόσο επιτυχή. 
Κυρίως αυτό που εκτιμάται είναι το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή κατά πόσο οι κλάσεις που 
δημιουργήθηκαν έχουν νόημα και κατά πόσο αυτές δεν δημιουργήθηκαν κατά τυχαίο τρόπο 
εξαιτίας του συγκεκριμένου αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε.  

Όπως αναφέρει ο Σταυλιώτης (2009), ο αλγόριθμος που επιλέγεται καθορίζεται από το 
μέτρο εγγύτητας που προσδιορίζει πόσο «όμοια» είναι δύο αντικείμενα (τα 
χαρακτηριστικότερα μέτρα απόστασης / ομοιότητας δίνονται από τους Johnson and Wichern, 
1998) και το κριτήριο συσταδοποίησης, το οποίο μπορεί να εκφραστεί μέσω μιας 
συνάρτησης ή κάποιου τύπου κανόνων, ή να ληφθεί υπόψη ο τύπος συστάδων που 
αναμένεται να εμφανιστούν στο σύνολο δεδομένων. 

Στη μηχανική εκμάθηση και την αναγνώριση προτύπων, η ανάλυση συστάδων 
αναφέρεται συχνά ως μη εποπτευόμενη εκμάθηση. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Marques de 
Sá (2001), η συσταδοποίηση κατατάσσεται στη μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση όσον αφορά τις 
προσεγγίσεις της αναγνώρισης προτύπων. Αυτή είναι και η συνεισφορά της συσταδοποίησης 
στην αναγνώριση προτύπων. Χρησιμοποιώντας ένα μέτρο ομοιότητας, η συσταδοποίηση 
είναι σε θέση να οργανώσει τα δεδομένα / πρότυπα σε ενδιαφέρουσες ομάδες, χωρίς να έχει 
σχετική εκ των προτέρων πληροφορία, πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην 
εφαρμογή ταξινόμησης σε νέα εισερχόμενα δεδομένα. 

Η ομαδοποίηση (clustering) είναι μια διαδικασία που εντάσεται γενικότερα στην μη 

επιβλέπουσα κατηγοριοποίηση (unsupervised classification). Συνήθως τα βήματα που 

ακολουθούνται κατα την διαδικασία του Clustering είναι: 

1. Αναπαράσταση των στοιχείων η οποία μπορεί να περιλαμβάνει παραγωγή νεων 
χαρακτηριστικών ή επιλογή μέρους των χαρακτηριστικών των στοιχείων. (Pattern 
representation) 

2. Ορισμός του μέτρου ομοιότητας μεταξύ των στοιχείων. (Similarity measure definition) 

3. Η καθεαυτή διαδικασία της ομαδοποίησης. (Clustering) 

4. Αφαίρεση δεδομένων όταν χρειάζεται. (Data abstraction) 

5. Προσδιορισμός και εκτίμηση του αποτελέσματος. (Assessment of output) 

4.2 Αλγόριθμοι συσταδοποίησης 

Η μέθοδος ομαδοποίησης που θα μας απασχολήσει στην διατριβή αυτή είναι εκείνη της 
συσταδοποίησης (clustering). Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για το clustering μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σε 4 μεγάλες κατηγορίες:  

1. Exclusive Clustering: τα δεδομένα ομαδοποιούνται με έναν συγκεκριμένο τρόπο 
έτσι ώστε εάν ένα δεδομένο ανήκει σε ένα cluster, να μην μπορεί να ανήκει σε 
κανένα άλλο. 

2. Overlapping Clustering: χρησιμοποιούνται ‘’θολά’’ σύνολα, έτσι ώστε κάθε 
δεδομένο μπορεί να ανήκει σε δύο ή και σε περισσότερα clusters με 
διαφορετικούς βαθμούς σημαντικότητας (membership) σε κάθε cluster 

3. Hierarchical Clustering: βασίζεται στην ένωση μεταξύ των δύο κοντινότερων 
clusters 

4. Probabilistic Clustering: χρησιμοποιεί μια εντελώς πιθανολογική προσέγγιση 
στο θέμα της συσταδοποίησης 

Παρακάτω θα γίνει μια περιγραφή των βασικών τεχνικών συσταδοποίησης και 
αναφορά  των βασικών αλγορίθμων που ανήκουν σε κάθε μια από τις τεχνικές αυτές. 
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 4.2.1 Αλγόριθμοι βασισμένοι στην πυκνότητα 

Στη συσταδοποίηση βασισμένη στην πυκνότητα, οι συστάδες ορίζονται ως περιοχές 
μεγαλύτερης πυκνότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα δεδομένα.  

 

Στους αλγόριθμους συσταδοποίησης που βασίζονται στην πυκνότητα, κάθε συστάδα έχει 
υψηλότερη πυκνότητα σε σημεία μέσα στη συστάδα παρά έξω από αυτή όπως φαίνεται και 
στο παρακάτω σχήμα. 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Αλγόριθμοι βασισμένοι στην πυκνότητα 

Ο αλγόριθμος DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 
είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους αλγόριθμους συσταδοποίησης που βασίζεται στην 
πυκνότητα ο οποίος προτάθηκε από τους Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander και 
Xiaowei Xu το 1996. Αποτελεί ένα αλγόριθμο βασισμένο στην πυκνότητα διότι βρίσκει έναν 
αριθμό συστάδων ξεκινώντας από την εκτιμώμενη κατανομή πυκνότητας των αντίστοιχων 
κόμβων.  

Ο αλγόριθμος DBScan απαιτεί δύο καθολικές μεταβλητές την Eps που ορίζει τη 
μέγιστη ακτίνα της γειτονιάς και την MinPts που είναι ο ελάχιστος αριθμός σημείων που 
απαιτούνται για να δημιουργηθεί ένα cluster. Ξεκινάει με ένα αυθαίρετο σημείο εκκίνησης που 
δεν έχει επισκεφτεί. Βρίσκεται ο ε-γείτονας και εάν περιέχει αρκετά σημεία ξεκινάει μια 
συστάδα διαφορετικά το σημείο αυτό προσδιορίζεται ως θόρυβος. Το σημείο αυτό μπορεί 
παρόλα αυτά να γίνει στο μέλλον μέρος μιας συστάδας εάν βρεθεί σε ένα ικανού μεγέθους ε-
περιβάλλον ενός διαφορετικού σημείου. 

Όλα τα σημεία που θα βρεθούν μέσα σε μια ε-γειτονιά θεωρούνται μέρος της 
συστάδας. Ο DBScan επισκέπτεται κάθε σημείο στη βάση δεδομένων πολλές φορές. Σε 
αντίθεση με τον k-means δεν απαιτεί να γνωρίζουμε τον αριθμό των συστάδων εκ των 
προτέρων. Για την εύρεση μιας συστάδας, ο DBSCAN ξεκινάει με ένα αυθαίρετο σημείο p και 
ανακτά όλα τα σημεία που βρίσκονται σε εφικτή πυκνότητα από αυτό. Εάν το p είναι οριακό 
σημείο, τότε δεν υπάρχουν σημεία σε εφικτή πυκνότητα από αυτό και επισκέπτεται το 
επόμενο σημείο της βάσης. Εάν δύο συστάδες βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη μπορούν να 
συγχωνευτούν. Για παράδειγμα έστω η απόσταση δύο σημείων S1 και S2 είναι η dist 
(S1,S2)=min {dist(p,q). Τότε δύο σύνολα σημείων που έχουν τουλάχιστον την πυκνότητα του 
μικρότερου cluster θα ξεχωρίσουν μόνο εάν  η απόσταση ανάμεσα στα δύο σύνολα είναι 
μεγαλύτερη από το Eps.  

Ένας άλλος σημαντικός αλγόριθμος συσταδοποίησης που βασίζεται στην πυκνότητα 
είναι ο OPTICS που αποτελεί παραλλαγή του DBSCAN αλλά βελτιώνει κάποιες από τις 
αδυναμίες του σε δεδομένα με μεταβαλλόμενη πυκνότητα. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Ester&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Kriegel
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B6rg_Sander&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiaowei_Xu&action=edit&redlink=1
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4.2.2 Αλγόριθμοι ιεραρχικής ομαδοποίησης 

Σύμφωνα με τον Abbas (2007), οι διαιρετικοί αλγόριθμοι βασίζονται στην επιλογή ενός 
αρχικού αριθμού ομάδων και την επαναληπτική επανατοποθέτηση των αντικειμένων σε 
ομάδες μέχρι να συγκλίνουν. Αντίθετα, οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι συνδυάζουν ή διαιρούν 
υπάρχουσες ομάδες, δημιουργώντας μια ιεραρχική δομή που αντικατοπτρίζει τη σειρά με την 
οποία συγχωνεύονται οι ομάδες. Κατά τη διαδικασία αυτή τα αντικείμενα αρχικά ανήκουν σε 
μια λίστα συνόλων S1, S2, ...,2n και στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια συνάρτηση για να 
εντοπίσει το ζευγάρι συνόλων {Si, Sj} από τη λίστα που είναι πιο εύκολο να ενοποιηθεί. Όταν 
γίνει η ενοποίηση-συγχώνευση, τα Si, Sj αφαιρούνται από τη λίστα των συνόλων και 
αντικαθίσταται από την ένωσή τους. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι όλα τα αντικείμενα 
να βρεθούν σε μια συγκεκριμένη ομάδα.  

Στους αλγόριθμους ιεραρχικής ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι 

για την μέτρηση των αποστάσεων ανάμεσα στις συστάδες. Για παράδειγμα στη 

συσταδοποίηση single-linkage, η απόσταση ανάμεσα σε δύο συστάδες υπολογίζεται ως η 

απόσταση ανάμεσα στα δύο κοντινότερα σημεία κάθε μιας συστάδες όπου Χ, Υ δύο σύνολα 

από σημεία που θεωρούνται ως συστάδες και d(x,y) η απόσταση δύο στοιχείων : 

 

4.2.3 Αλγόριθμοι διαιρετικής συσταδοποίησης 

Οι αλγόριθμοι που ανήκουν στην κατηγορία της διαιρετικής συσταδοποίησης (partitional 
clustering) βασίζονται στην άμεση αποσύνθεση του συνόλου των δεδομένων σε ένα σύνολο 
ασυσχέτιστων συστάδων.  

O αλγόριθμος Κ-Μeans είναι από τους πιο γνωστούς αλγορίθμους διαιρετικής  
συσταδοποίησης (partitional clustering) και αποτελεί τη βάση για πολλές παραλλαγές 
αλγορίθμων αυτής της κατηγορίας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως αλγόριθμος που 
βασίζεται σε κεντροειδή (centroid-based clustering). Η αντικειμενική συνάρτηση την οποία 
προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ο αλγόριθμος είναι η μέση τετραγωνική απόσταση των 
δεδομένων από τα πλησιέστερα κέντρα των συστάδων. Η συνάρτηση αυτή δίνεται από την 
εξίσωση: 

 

όπου υπάρχουν k ομάδες Si, i = 1,2,...,k και μi είναι το κεντροειδές ή το μεσαίο σημείο από 
όλα τα σημεία. Πρόκειται για την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ ενός στοιχείου χ και του 
κέντρου μi. Κατά συνέπεια, το κριτήριο - συνάρτηση V προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την 
απόσταση κάθε σημείου από το κέντρο της συστάδας στο οποίο το σημείο ανήκει. Πιο 
συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ξεκινά με την αρχικοποίηση των κέντρων των c, συστάδων και 
χρησιμοποιεί σταθερό και δεδομένο εξ αρχής αριθμό συστάδων που θα δημιουργηθούν (όσα 
και τα κέντρα). Κάθε ένα από τα κέντρα αντιπροσωπεύει μια συστάδα. Αν η σειρά των 
δεδομένων δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, τότε παίρνουμε τις πρώτες k εγγραφές. Αλλιώς 
επιλέγουμε σημεία αντιπροσωπευτικά για τις θεωρούμενες συστάδες. 

Κατόπιν, αναθέτει κάθε στοιχείο (αντικείμενο) του συνόλου δεδομένων στη συστάδα 
στης οποίας το κέντρο είναι πιο κοντά και υπολογίζει ξανά τα κέντρα. Δηλαδή, προσδιορίζεται 
η απόσταση κάθε στοιχείου του συνόλου δεδομένων από το κέντρο κάθε συστάδας και κάθε 
στοιχείο τοποθετείται στην συστάδα από την οποία απέχει λιγότερο. Τα κέντρα των νέων 
συστάδων υπολογίζονται σαν ο μέσος όρος των στοιχείων που ανήκουν μέχρι στιγμής σε 
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κάθε συστάδα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου οι συστάδες να σταματήσουν να 
μεταβάλλονται. Αυτό σημαίνει ότι η απόκλιση μεταξύ των κέντρων των συστάδων που 
προέκυψαν τελευταία από αυτά της προηγούμενης επανάληψης είναι κοντά στο μηδέν (τα 
κέντρα ταυτίζονται).  

Τα βασικά βήματα του αλγόριθμου είναι τα εξής:  

1. Επιλογή του αριθμού των ομάδων.  

2. Τυχαία δημιουργία k ομάδων και ορισμός των κεντροειδών των ομάδων.  

3. Μεταβίβαση του κάθε σημείου στο κεντροειδές της κοντινότερης ομάδας.  

4. Υπολογισμός των νέων κεντροειδών των ομάδων.  

5. Επανάληψη μέχρι να συγκλίνει ο αλγόριθμος σε κάποιο κριτήριο και τα κέντρα 
να μη μετακινούνται πια. 

 
Σχήμα 4: Απεικόνιση βημάτων k-means 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε συστάδες.  

Ο αλγόριθμος αυτός παραμένει διάσημος επειδή τείνει σε κάποιο όριο πολύ γρήγορα. 
Όσον αφορά στην απόδοση ο αλγόριθμος δεν εγγυάται ότι θα αγγίξει το βέλτιστο. Η ποιότητα 
της τελικής λύσης εξαρτάται πολύ από το αρχικό σύνολο ομάδων και μπορεί να είναι πολύ 
χαμηλότερη από το συνολικό βέλτιστο. Επίσης ένα άλλο μειονέκτημα του αλγόριθμου είναι ότι 
ο αριθμός των ομάδων πρέπει να οριστεί εξαρχής. (Δημητρακοπούλου 2007) 

Διαγραμματικά ο αλγόριθμος μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: 
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ΕΝΑΡΞΗ K-MEANS

ΑΡΙΘΜΟΣ Κ 
ΚΕΝΤΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ

ΤΕΛΟΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ
ΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 
 

Σχήμα 5: Ο αλγόριθμος k-means 

4.2.4 Παραλλαγές του αλγόριθμου k-means 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές παραλλαγές του αλγόριθμου k-means. Κάποιες από 

τις πιο σημαντικές δημιουργούν τους εξής αλγόριθμους: 

ISODATA, ο οποίος περιλαμβάνει μία διαδικασία για αναζήτηση του καλύτερου αριθμού 

συστάδων με βάση κάποιο κόστος εκτέλεσης 

Fuzzy C-Means ο οποίος επεκτείνει τον κλασικό αλγόριθμο K-Means χρησιμοποιώντας την 

θεωρία της ασαφούς λογικής και 

SAS PROC FASTCLUS, ο οποίος ελέγχει την διαδικασία συσταδοποίησης υιοθετώντας δύο 

ακόμα παραμέτρους, την min_size και max_rad. Η πρώτη παράμετρος ελέγχει τον ελάχιστο 

αριθμό στοιχείων που μπορεί να έχει κάθε συστάδα ενώ η δεύτερη καθορίζει ότι η απόσταση 

κάθε στοιχείου μίας συστάδας από το κέντρο της συστάδας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

του max_rad. 

4.3 Επιλογή αλγόριθμου ομαδοποίησης 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύγκριση των αλγορίθμων συσταδοποίησης για την επιλογή του 

αλγόριθμου που θα υλοποιηθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προβλήματος ανάλυσης 

των πελατών κινητής τηλεφωνίας. 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ                                 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ       

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ  29 

 

4.3.1 Σύγκριση αλγορίθμων συσταδοποίησης 

Πολλές συγκρίσεις έχουν γίνει μεταξύ των αλγορίθμων συσταδοποίησης. Στη μελέτη του 
Abbas (2007) επιλέχθηκαν τέσσερις αλγόριθμοι για σύγκριση: ο k-means, ο hierarchical 
clustering algorithm, ο expectation Maximization algorithm (EM) και ο Self-Organization Map 
algorithm (SOM). Οι λόγοι που επιλέχθηκαν αυτοί, ανάμεσα σε πάρα πολλούς ακόμα, για 
σύγκριση είναι γιατί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Δημοτικότητα 

 Ευελιξία 

 Μεγάλη εφαρμοσιμότητα 

 Αποτελεσματικότητα σε πολλές διαστάσεις.  

Σε κάποια συγκριτικά αποτελέσματα που μετρήθηκαν, o k-means όπως και ο EM 
εμφάνισαν μικρότερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα από τους άλλους δύο ως προς τη σχέση 
ανάμεσα στον αριθμό των συστάδων και την αποτελεσματικότητα του αλγόριθμου. Δηλαδή σε 
πολύ μεγάλο αριθμό συστάδων παρουσίασαν πρόβλημα ακρίβειας. Παρόλα αυτά σε μικρό 
αριθμό ομάδων, κάτι που θα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ο k-means 
παρουσίασε πολύ καλά αποτελέσματα. Ως προς το μέγεθος των βάσεων δεδομένων, ο k-
means και ο EM παρουσίασαν τα καλύτερα αποτελέσματα, κάτι που ισχύει και στην 
προκειμένη περίπτωση. Βέβαια οι αλγόριθμοι αυτοί εμφανίστηκαν αρκετά ευαίσθητοι όταν 
προστίθεται θόρυβος. Συμπερασματικά ο k-means χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει 
μεγάλος όγκος δεδομένων ενώ οι αλγόριθμοι ιεραρχικής ομαδοποίησης σε μικρές βάσεις. 

4.3.2 Επιλογή αλγόριθμου k-means 

Λόγοι για την επιλογή του k-means 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής επιλέχθηκε ο αλγόριθμος k-means που έχει 
πολλά πλεονεκτήματα σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Ένα βασικό πλεονέκτημα όπως 
αναφέρθηκε είναι ότι είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να υλοποιηθεί σε πολύ μεγάλες βάσεις 
δεδομένων όπως είναι αυτές των εταιρειών τηλεπικοινωνίας όπου οι πελάτες είναι 
πολυάριθμοι και τα δεδομένα τους αντίστοιχα. Επιπλέον ο αλγόριθμος αυτός είναι αρκετά 
εύκολος. Η εφαρμογή ενός πολύ δύσκολου αλγόριθμου σε τέτοια προβλήματα όχι μόνο 
αυξάνει την πολυπλοκότητα αλλά και καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό προβλημάτων και 
ελέγχου. 

Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι χρησιμοποιείται επιτυχώς πολύ συχνά στην 
κατηγοριοποίηση της αγοράς (market segmentation) ενώ παράλληλα έχει και επιτυχείς 
εφαρμογές στη γεοστατιστική, την αστρονομία και τη γεωργία. Επιπλέον, συχνά αποτελεί ένα 
βήμα προεργασίας για άλλους αλγόριθμους και για παράδειγμα χρησιμεύει για μια αρχική 
διαμόρφωση ομάδων.  

Για τους λόγους αυτούς ο αλγόριθμος που επιλέγουμε για τον διαχωρισμό των 
πελατών της κινητής τηλεφωνίας είναι ο k-means, παρόλα αυτά αναφέρουμε και τα βασικά 
του μειονεκτήματα.  

 

Μειονεκτήματα του αλγόριθμου k-means 

Παρόλο που ο αλγόριθμος k-means χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, 
παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα. Τα πιο σημαντικά σύμφωνα με τους Pena J.M et 
al.(1999)  είναι τα ακόλουθα: 
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 Όπως και άλλες μέθοδοι συσταδοποίησης απαιτεί να οριστεί από την αρχή ο αριθμός 
των ομάδων κ στη βάση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι πάντα γνωστό σε 
πραγματικές εφαρμογές. 

 Ως μια επαναληπτική τεχνική, ο αλγόριθμος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αρχικές 
συνθήκες (αρχικά clusters και σειρά) 

 Ο αλγόριθμος τείνει μονίμως σε ένα τοπικό ελάχιστο. Η εκτέλεσή του ορίζει μια 
ντετερμινιστική σχεδίαση από την αρχική λύση μέχρι την τελική.  

 

Παράδειγμα χρήσης k-means 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα χρήσης του k-means. Έστω θέλουμε να 

ομαδοποιήσουμε 8 αντικείμενα Α1 έως Α8 με 2 μεταβλητές το καθένα σε 2 ομάδες. Αρχικά 

παίρνουμε τις δύο πρώτες εγγραφές ως κεντροειδή και υπολογίζουμε τις αποστάσεις Dist1 

και Dist2 κάθε έγγραφής από αυτά τα κέντρα αντίστοιχα. Έτσι έχουμε τον ακόλουθο πίνακα: 

object var1 var2 Dist1 Dist2 Cluster

A1 7 4 0 61 c1

A2 2 10 61 0 c2

A3 8 9 26 37 c1

A4 8 3 2 85 c1

A5 9 5 5 74 c1

A6 5 4 4 45 c1

A7 6 2 5 80 c1

A8 6 9 26 17 c2  

Σχήμα 6: Αποτέλεσμα 1
ου

 βήματος k-means 

 

Στη συνέχεια επαναϋπολογίζουμε τα κεντροειδή βρίσκοντας τους μέσους όρους των ομάδων 

όπως διατάχτηκαν και έχουμε τα καινούργια κεντροειδή C1(7.17, 4.5) και C2(4, 9.5) και 

υπολογίζουμε πάλι τις αποστάσεις από αυτά οπότε προκύπτει ο πίνακας: 

object var1 var2 Dist1 Dist2 Cluster

A1 7 4 0.28 39.25 c1

A2 2 10 56.94 4.25 c2

A3 8 9 20.94 16.25 c2

A4 8 3 2.94 58.25 c1

A5 9 5 3.61 45.25 c1

A6 5 4 4.94 31.25 c1

A7 6 2 7.61 60.25 c1

A8 6 9 21.61 4.25 c2
 

Σχήμα 7: Αποτέλεσμα 2
ου

 βήματος k-means 

 

Υπολογίζουμε με τον ίδιο τρόπο τα καινούργια κεντροειδή που είναι C1(7, 3.6) και C2(5.33, 
9.33). Ο πίνακας που δημιουργείται είναι: 
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object var1 var2 Dist1 Dist2 Cluster

A1 7 4 0.16 31.22 c1

A2 2 10 65.96 11.56 c2

A3 8 9 30.16 7.22 c2

A4 8 3 1.36 47.22 c1

A5 9 5 5.96 32.22 c1

A6 5 4 4.16 28.56 c1

A7 6 2 3.56 54.22 c1

A8 6 9 30.16 0.56 c2
 

Σχήμα 8: Τελικό αποτέλεσμα k-means 

 

Παρατηρούμε ότι οι εγγραφές δε μετακινήθηκαν σε άλλο cluster οπότε τα κεντροειδή 
βρέθηκαν και οι ομάδες διαμορφώθηκαν. Η διαγραμματική απεικόνιση πιο κάτω δείχνει τα 8 
σημεία, τα κέντρα c1, c2 που δημιουργήθηκαν και τελικά σε ποιο cluster ανήκει κάθε 
αντικείμενο. 
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Σχήμα 9: Παράδειγμα απεικόνισης k-means 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

5.1 Βάση δεδομένων 

Δεδομένου ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αντίθετα με άλλους κλάδους διαθέτουν τεράστιες 

βάσεις δεδομένων και πολυάριθμους πελάτες έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

σωστής κατηγοριοποίησης των πελατών. Από την άλλη, το γεγονός ότι διαθέτουν λεπτομερή 

πληροφόρηση για την ακριβή συμπεριφορά κάθε πελάτη δίνει τη μοναδική ευκαιρία να 

εκμεταλλευτούν τη γνώση αυτή για την παροχή των κατάλληλων προσφορών και υπηρεσιών 

που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και συνεπώς και τη 

διακράτησή του στην εταιρεία. 

Το πρώτο βήμα στην εξόρυξη δεδομένων είναι η συλλογή και η κατανόηση των 

δεδομένων που είναι απαραίτητα για να γίνει η κατηγοριοποίηση. Η βάση της εταιρείας 

αποτελείται από τεράστιο όγκο πληροφορίας που ανανεώνεται καθημερινά και αφορά στη 

χρήση ομιλίας, μηνυμάτων, δεδομένων και γενικά όλων των υπηρεσιών που παρέχει η 

εταιρεία.  

Συγκεκριμένα, κάθε φορά που μια κλήση υλοποιείται στο δίκτυο της εταιρείας, 

καταγράφεται στο σύστημά της λεπτομερής πληροφορία για την κλήση αυτή. Ο αριθμός των 

δεδομένων κλήσεων που καταγράφεται είναι τεράστιος. Η πληροφορία διατηρείται στις βάσεις 

για 2 έτη και συνεπώς υπάρχουν εκατομμύρια δεδομένα αποθηκευμένα οποιαδήποτε στιγμή. 

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή πληροφόρηση για να περιγράψει τα 

χαρακτηριστικά κάθε κλήσης. Περιλαμβάνουν εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις, 

ημερομηνία και χρόνο των κλήσεων, διάρκεια κάθε κλήσης και τύπο κάθε κλήσης. Ο τύπος 

κλήσεις μπορεί να διακριθεί σε κλήση φωνής, κλήση μηνυμάτων, κλήση δεδομένων και άλλες 

υπηρεσίες. Επιπλέον υπάρχει πληροφορία για το εάν η κλήση τερματίζει στο ίδιο δίκτυο, στο 

δίκτυο του ανταγωνισμού, σε δίκτυο εξωτερικού ή περιαγωγής ή σε σταθερό δίκτυο. 

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για εξόρυξη κάθε στιγμή. Παρόλα αυτά για την ανάλυση 

της συμπεριφοράς κάθε πελάτη απαιτείται η πάροδος κάποιου χρονικού διαστήματος ώστε τα 

συμπεράσματα ως προς το προφίλ του να είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά. Στις περισσότερες 

αναλύσεις μια διάρκεια τριών μηνών είναι αρκετά καλή για να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Σχήμα 10: Χρήση βάσης δεδομένων για εξόρυξη 
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5.2 Επιλογή των πελατών 

Η πελατειακή βάση της εταιρείας διαχωρίζεται σε τρία βασικά κομμάτια: 

1. Πελάτες καρτοκινητής. Οι συνδρομητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

επιλέγουν τα συγκεκριμένα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας για δύο κυρίως λόγους: 

α) για έλεγχο του κόστους καθώς δεν πληρώνουν πάγιο αλλά ανανεώνουν το χρόνο 

ομιλίας με τη χρήση καρτών ανανέωσης χρόνου β)  για περιστασιακή χρήση για 

συγκεκριμένους λόγους όπως συνομιλία με κάποια μόνο άτομα (του ίδιου δικτύου 

που συνήθως έχουν προνομιακές χρεώσεις) ενώ συνήθως  είναι χρήστες και άλλου 

προγράμματος είτε στην ίδια εταιρεία είτε στον ανταγωνισμό. Οι πελάτες αυτοί 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη συμπεριφορά ενώ συχνά είναι 

άτομα νεότερης ηλικίας ή άτομα που αναζητούν διαρκώς προσφορές και μεταπηδούν 

συχνά από το ένα δίκτυο στο άλλο.   

2. Πελάτες συμβολαίων. Οι πελάτες συμβολαίων είναι ίσως το πιο σημαντικό τμήμα της 

πελατειακής της βάσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

μηνιαίου παγίου και ενός συγκεκριμένου δωρεάν χρόνου ομιλίας. Στην ελληνική 

αγορά υπάρχουν πολυάριθμα πακέτα συμβολαίων, από τις τρεις εταιρείες που 

ενεργοποιούνται στον κλάδο, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των 

πελατών. 

3. Εταιρικοί πελάτες : Τα επαγγελματικά προγράμματα αφορούν στις συνδέσεις κινητής 

τηλεφωνίας που παρέχονται στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Οι συνδέσεις 

μιας επιχείρησης δίνουν στα μέλη της τη δυνατότητα απεριόριστων λεπτών 

συνομιλίας μεταξύ τους.  

 

 

Σχήμα 11: Δομή πελατών κινητής τηλεφωνίας 
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Οι πελάτες που επιλέχθηκαν προς ανάλυση στην συγκεκριμένη μελέτη είναι πελάτες 

συμβολαίων καθώς η συμπεριφορά τους δε μεταβάλλεται διαρκώς όπως στην κατηγορία της 

καρτοκινητής ενώ επιπλέον δεν απολαμβάνουν σημαντικές προσφορές όπως εκείνες των 

εταιρικών πελατών και είναι πιο πιθανή η αποχώρησή τους από την εταιρεία. Συνεπώς, είναι 

σημαντική η διατήρηση των πελατών αυτών με προσφορές που ταιριάζουν στις απαιτήσεις 

του καθώς κυρίως μετά την «ελεύθερη» μετακίνηση του αριθμού τους από το ένα δίκτυο στο 

άλλο (φορητότητα) προσεγγίζονται συχνά από ανταγωνιστικές προσφορές. Σκοπός είναι η 

ικανοποιητική κατανόηση των πελατών που θα δώσει τη δυνατότητα σωστής χρήσης των 

εργαλείων μάρκετινγκ μέσα από τα σωστά κανάλια. 

Η  βάση δεδομένων αποτελείται από πελάτες συμβολαίου και κάθε πεδίο είναι ο 

μέσος όρος των τριών τελευταίων μηνών που θεωρείται μια αρκετά καλή περίοδος για να 

βγουν συμπεράσματα για τη συμπεριφορά τους. Τα πεδία περιλαμβάνουν όλη την 

πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη για την εξαγωγή χρήσιμων προτύπων και 

συμπερασμάτων. Περιλαμβάνουν τη χρήση σε φωνή που χωρίζεται σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες: λεπτά ομιλίας προς το ίδιο δίκτυο, λεπτά ομιλίας σε δίκτυα του ανταγωνισμού, 

λεπτά ομιλίας προς το εξωτερικό και τέλος λεπτά ομιλίας προς σταθερά δίκτυα. Αντίστοιχα για 

τις τέσσερις αυτές κατηγορίες έχει καταγραφεί και ο αριθμός των κλήσεων. Ένα άλλο πεδίο 

της βάσης δεδομένων είναι τα λεπτά εισερχόμενων κλήσεων καθώς και ο αριθμός 

εισερχόμενων κλήσεων από κάθε μια από τις κατευθύνσεις,  μια πληροφορία πολύ χρήσιμη 

για την κατανόηση της χρήσης των υπηρεσιών της συγκεκριμένης εταιρείας από τον πελάτη 

ως βασικό πάροχο. Για παράδειγμα, πελάτες που δεν δέχονται καθόλου εισερχόμενες 

κλήσεις πιθανόν ανήκουν και σε άλλο πάροχο ως κύριο πάροχο των υπηρεσιών κινητής 

(double simming). 

 Εκτός από τη φωνή, μια από τις πολύ βασικές υπηρεσίες είναι εκείνη των γραπτών 

μηνυμάτων (sms). Υπάρχουν συνδρομητές που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία αυτή είτε γιατί είναι βασική τους συνήθεια (κυρίως νέα άτομα) είτε γιατί διαθέτουν 

δύο αριθμούς, άλλον για φωνή και άλλον για μηνύματα. Τέλος ένα άλλο πεδίο της βάσης 

δεδομένων αποτελεί η κοινότητα (community) που δείχνει με πόσα άτομα συνομιλεί κάθε 

πελάτης. Από την πληροφορία αυτή μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα κυρίως 

συνδυαστικά με άλλες παραμέτρους για το προφιλ των συνδρομητών. Για παράδειγμα ένας 

πελάτης που κάνει πολύ μεγάλο αριθμό κλήσεων αλλά μόνο προς ένα ή δύο άτομα, πιθανόν 

επιλέγει προσφορές που δίνουν σήμερα οι εταιρείες για πολύ φθηνή ομιλία προς άτομα του 

ίδιου δικτύου. 

Τέλος, πληροφορίες που διαθέτουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών όμως δεν 
χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμβάνουν χρήση περιαγωγής (roaming) 
που υπόκειται σε μεγάλη εποχικότητα και απαιτεί διαφορετική ανάλυση, χρήση δεδομένων 
(data) που συνήθως λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα καθώς και άλλες υπηρεσίες που όμως δε 
συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα της εταιρείας, όπως mms, μηνύματα 
περιεχομένου (content), μηνύματα διαγωνισμών κ.α. Η χρήση δεδομένων (data) που βέβαια 
είναι μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη και αναλόγως των σκοπών της στρατηγικής της 
εταιρείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για την περεταίρω ανάπτυξη της χρήσης είτε 
για την διείσδυση περισσότερων πελατών σε αυτά (penetration). Θα μπορούσε για 
παράδειγμα να βρεθεί η συσχέτιση των υπηρεσιών δεδομένων με τις υπηρεσίες φωνής και 
μηνυμάτων (αν τα άτομα που κάνουν πολλές κλήσεις κάνουν και περισσότερα δεδομένα ή 
λιγότερα μηνύματα). Οι κλήσεις προς εξωτερικό ή οι κλήσεις roaming δε θα χρησιμοποιηθούν 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ                                 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ       

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ  35 

 

γιατί κατά κύριο λόγο αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που τα χρησιμοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό όπως για παράδειγμα αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα. Επειδή 
υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα που παρέχουν φθηνές υπηρεσίες προς το εξωτερικό, 
συνήθως τα άτομα αυτά υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα και συνεπώς αποτελούν μια 
αρκετά διακριτή κατηγορία που αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.  

5.3 Επιλογή μεταβλητών 

Η επιλογή των μεταβλητών είναι πολύ σημαντική για την απόκτηση σωστής πληροφόρησης 
για τον πελάτη. Το ιδανικό είναι η επιλογή των λιγότερων δυνατόν μεταβλητών που όμως 
είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές. Σύμφωνα με τον Jansen (2007) ερωτήσεις όπως πώς, ποιον, 
τι, πότε, πού, πόσο συχνά  κλπ μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία. 

 

 ΠΩΣ: Πώς μπορεί ένας πελάτης να δημιουργήσει μια εγγραφή; Οι πιο συνηθισμένοι 
τρόποι είναι με το να κάνει μια κλήση φωνής, να δεχτεί μια κλήση φωνής ή να στείλει 
ένα γραπτό μήνυμα. Άμεσα οι μεταβλητές που προκύπτουν από αυτό και θα 
χρησιμοποιηθούν στην εξόρυξη δεδομένων είναι 1) ο αριθμός των εξερχόμενων 
λεπτών και 2) ο αριθμός των εξερχόμενων μηνυμάτων ενώ έμμεσα δημιουργούμε τη 
μεταβλητή 3) εισερχόμενα προς εξερχόμενα λεπτά, ένας δείκτης που χρησιμοποιείται 
πολύ συχνά στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και 4) συνολικός αριθμός κλήσεων.  

 

 ΠΟΙΟΝ: Ποιον καλεί ο συνδρομητής; Ο συνδρομητής μπορεί να κάνει κλήσεις προς 
συνδρομητές του ίδιου δικτύου, κάτι που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία δύο 
χρόνια με την παροχή προσφορών απεριόριστης φωνής στο ίδιο δίκτυο και έχει 
επηρεάσει ιδιαίτερα την κερδοφορία των εταιρειών στην ελληνική αγορά. Επιπλέον 
μπορεί να κάνει κλήσεις προς δίκτυα ανταγωνισμού ή προς σταθερά δίκτυα. Έτσι 
προκύπτουν δύο άλλες μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στη συσταδοποίηση και 
είναι 5) ποσοστό χρήσης προς το ίδιο δίκτυο και 6) ποσοστό χρήσης προς δίκτυα του 
ανταγωνισμού. Οι κλήσεις προς σταθερά δίκτυα δε θα χρησιμοποιηθούν καθώς 
αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών κλήσεων με τάση να 
μειώνονται. Φυσικά ανάλογα με τις στρατηγικές ανάγκες κάθε εφαρμογής, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αυτή η μεταβλητή. 

 

 ΠΟΣΟ: Μια άλλη σημαντική ερώτηση είναι πόσο μιλάει ο συνδρομητής. Στη βάση 
δεδομένων είναι διαθέσιμη η πληροφορία για το συνολικό αριθμό λεπτών των 
συνδρομητών και για το συνολικό αριθμό κλήσεων που κάνουν. Φυσικά είναι 
διαθέσιμος ο μέσος όρος ομιλίας κάθε κλήσης αλλά καθώς η πληροφορία αυτή 
δημιουργεί πολυπλοκότητα είναι αρκετό να χρησιμοποιήσουμε ως μεταβλητή 7) τη 
μέση διάρκεια κλήσης που στους δείκτες των εταιρειών χαρακτηρίζεται ως ACD 
(average call duration). 

 

 ΜΕ ΠΟΣΟΥΣ: Τέλος μια σημαντική πληροφορία είναι με πόσους συνδρομητές μιλάει 
συνολικά ο συνδρομητής δηλαδή ποια είναι η κοινότητά του. Έτσι επιλέγουμε την 
μεταβλητή 8) κοινότητα που είναι ο αριθμός συνδρομητών που καλεί κατά μέσο όρο ο 
συνδρομητής κάθε μήνα. 
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Συνεπώς καταλήγουμε στις ακόλουθες μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν για ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 8000 πελατών και πάνω σε αυτές θα υλοποιηθεί ο αλγόριθμος για 
να δημιουργηθούν οι συστάδες. 

 

1. ACD: μέση διάρκεια κλήσης 

2. IN/OUT MIN: εισερχόμενα προς εξερχόμενα λεπτά 

3. CALLS OUT: εξερχόμενες κλήσεις 

4. %M2O: ποσοστό χρήσης προς δίκτυα του ανταγωνισμού (mobile to other) 

5. SMS: μηνύματα 

6. OUT MIN: εξερχόμενα λεπτά 

7. %ONE NET: ποσοστό χρήσης προς το ίδιο δίκτυο 

8. COMMUNITY: κοινότητα 

 

Κατά την προετοιμασία των δεδομένων ήταν απαραίτητες κάποιες ενέργειες ώστε να 
μπορεί να υλοποιηθεί η εξόρυξη. Συγκεκριμένα αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που 
εντοπίστηκαν στα δεδομένα όπως μη αναγνωρίσιμη μορφή μεταβλητών (νούμερα που 
χαρακτηρίζονταν ως text κλπ), έγινε εξαίρεση εγγραφών που περιείχαν μηδενικές 
καταχωρήσεις (πιθανότητα πελάτες χωρίς καθόλου χρήση ή προβλήματα συστήματος), 
εξαίρεση εγγραφών που εμφανίστηκαν περισσότερες από μία φορές (distinct values) και 
τέλος ελλιπή στοιχεία σε κάποια πεδία που αντικαταστάθηκαν με προεπιλεγμένη τιμή (default 
value). 

Μετά την προσαρμογή της βάσης δεδομένων, ορίστηκαν οι μεταβλητές στην php. 
Εκτός από τις μεταβλητές που εξάγονται απευθείας από την βάση δεδομένων, κάποιες άλλες 
χρειάστηκε να οριστούν καθώς αποτελούν πράξη πρωτογενών δεδομένων όπως για 
παράδειγμα η μέση διάρκεια κλήσης = σύνολο λεπτών ομιλίας / σύνολο κλήσεων κλπ. 

5.4 Υλοποίηση αλγόριθμου 

Η βάση δεδομένων που περιγράφηκε παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

συστάδων (clusters) των πελατών με βάση την συμπεριφορά τους ως προς τη χρήση σε 

ομιλία, μηνύματα κλμ και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά τους θα κατηγοριοποιηθούν σε 4 

ομάδες. Η συσταδοποίηση θα αποτελέσει τη διαδικασία κατανόησης και προσδιορισμού 

(labelling) ενός συνόλου πελατών. Με βάση τα αποτελέσματα θα καθοριστεί και η αντίστοιχη 

προσφορά που θα δοθεί σε κάθε έναν που θα εισάγει το τηλέφωνό του στο σύστημα.  

Η ομαδοποίηση θα γίνει με βάση την συμπεριφορά των πελατών γύρω από την 

υπηρεσία (behavioural). Κάθε συστάδα (cluster) μπορεί να οριστεί ως μια συλλογή 

αντικειμένων με παρόμοια χαρακτηριστικά και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα αντικείμενα 

που ανήκουν στις άλλες συστάδες. 

Για την κατηγοριοποίηση των πελατών της εταιρείας ορίστηκαν 4 clusters που θα 

αντιστοιχούν και σε 4 ομάδες προσφορών για τους πελάτες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

της κάθε συστάδας.  Ο αλγόριθμος συντάχθηκε σε php στο αρχείο processform.php που θα 

χρησιμοποιηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή. 
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 Αφού έγινε η σύνδεση με την βάση δεδομένων που έχει αποθηκευτεί σε mysql  ως 

dissertation επιλέχθηκε ο πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα all_subs_db.  Έπειτα 

ορίστηκαν οι μεταβλητές όπως περιγράφτηκαν παραπάνω από var1 έως var8. 

 Το επόμενο βήμα είναι η αρχικοποίηση των κέντρων. Επιλέχθηκαν ως τέσσερα 

κέντρα τυχαία οι τέσσερις πρώτες εγγραφές για κάθε μια από τις οχτώ μεταβλητές. Μετά την 

αρχικοποίηση των κέντρων χρησιμοποιείται η εντολή do..while. Αρχικά ορίζονται 4 

μεταβλητές που θα υπολογίζουν αντίστοιχα και τις αποστάσεις κάθε μίας εγγραφής από τα 

τέσσερα κέντρα που έχουν αρχικοποιηθεί και αποτελούν μήτρες (arrays) που ονομάζονται 

distance1, distance2, distance3 και distance4 αντίστοιχα. Οι αποστάσεις αυτές υπολογίζουν  

την ευκλείδεια απόσταση κάθε εγγραφής από την αντίστοιχη μεταβλητή του κάθε κέντρου και 

τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε έναν πίνακα (array). 

Στη συνέχεια καλείται μια συνάρτηση που υπολογίζει τον δείκτη που δείχνει από ποιο 

κέντρο έχει την ελάχιστη απόσταση κάθε σημείο. Μηδενίζουμε τα αρχικά κεντροειδή και 

υπολογίζονται τα καινούργια κέντροειδή από τους μέσους όρους των στοιχείων που ανήκουν 

σε κάθε ένα από τα αρχικά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσο τα καινούργια κεντροειδή 

διαφέρουν από τα προηγούμενα. Συνεπώς όταν τα κεντροειδή που υπολογίζονται είναι ίσα με 

την προηγούμενη φορά η διαδικασία τερματίζεται και έχουν υπολογιστεί τα κέντρα των 

τεσσάρων συστάδων. 

Σημαντικά τμήματα κώδικα 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται κάποιες προγραμματιστικές υλοποιήσεις που 
αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Όλες οι υλοποιήσεις είναι 
γραμμένες σε php και όλα τα τμήματα κώδικα για την υλοποίηση του αλγόριθμου γράφτηκαν 
από την αρχή. 

Στο παρακάτω κομμάτι κώδικα δημιουργείται ένα query για την ανάκτηση δεδομένων 

από τη βάση “all_subs_db” που έχει δημιουργηθεί σε mysql. Χρησιμοποιείται ένα for loop για 

την ανάκτηση όλων των εγγραφών που χρειάζονται για την υλοποίηση του αλγόριθμου (στην 

προκειμένη περίπτωση έγινε για 8000 εγγραφές). Έπειτα ορίζονται οι επιθυμητές μεταβλητές 

var1 έως var8 που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι άμεσα πεδία του πίνακα της βάσης και 

τροποποιούνται αναλόγως. Για παράδειγμα η μεταβλητή var1 που αντιστοιχεί στο ACD: 

Average Call Duration (μέση διάρκεια κλήσης) δημιουργείται από το πεδίο του πίνακα που 

δείχνει τη συνολική διάρκεια σε δευτερόλεπτα / 60 για τη μετατροπή τους σε λεπτά και αυτό 

διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των κλήσεων για να δημιουργήσει την επιθυμητή 

μεταβλητή.  

 

$query = "SELECT * FROM all_subs_db";  

 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

 $recnum = mysql_num_rows($result); 

for ($i = 0; $i <8000; $i++ ){ 

 mysql_data_seek($result,$i); 
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 $row = mysql_fetch_row($result,MYSQL_NUM); 

  //1st variable ACD 

  $var1[$i] = $row[4]/60/$row[3]; 

  //2nd variable in/out calls 

  $var2[$i] = $row[21]/$row[3]; 

  //3rd variable ttl_out calls 

  $var3[$i] = $row[3]; 

  //4th variable %calls to mobile 

  $var4[$i] = ($row[9]/$row[3]); 

  //5th sms out 

  $var5[$i] = $row[26]; 

  //6th variable ttl out min 

 

  $var6[$i] = $row[4]/60; 

  //7th %on net minutes 

  $var7[$i] = $row[13]/$row[4]; 

  //8th community 

  $var8[$i] = $row[37]; 

Στη συνέχεια γίνεται αρχικοποίηση των κεντροειδών c1, c2, c3, c4 που αποθηκεύουν 

τις 8 μεταβλητές σε arrays. 

//initialize the 4 four centroids 

 $c1 = array(0 => $var1[0], 1 => $var2[0], 2 => $var3[0],3 => $var4[0],4 => 

$var5[0],5 => $var6[0],6 => $var7[0],7 => $var8[0]); 

 $c2 = array(0 => $var1[1], 1 => $var2[1], 2 => $var3[1],3 => $var4[1],4 => 

$var5[1],5 => $var6[1],6 => $var7[1],7 => $var8[1]); 

 $c3 = array(0 => $var1[2], 1 => $var2[2], 2 => $var3[2],3 => $var4[2],4 => 

$var5[2],5 => $var6[2],6 => $var7[2],7 => $var8[2]); 

 $c4 = array(0 => $var1[3], 1 => $var2[3], 2 => $var3[3],3 => $var4[3],4 => 

$var5[3],5 => $var6[3],6 => $var7[3],7 => $var8[3]); 
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Ακολουθεί το πιο σημαντικό σημείο του κώδικα, η υλοποίηση του αλγόριθμου σε ένα 

do..while. Θα γίνει τμηματική περιγραφή των βασικών σημείων. Ορίζονται 4 μεταβλητές για 

τις αποστάσεις. Οι μεταβλητές αυτές είναι arrays που θα περιέχουν τις αποστάσεις κάθε 

εγγραφής από τα 4 κεντροειδή που ορίστηκαν. Συνεπώς οι μεταβλητές αυτές είναι οι εξής: 

$distance1 = array(); 

 $distance2 = array(); 

 $distance3 = array(); 

 $distance4 = array(); 

Για κάθε μία από αυτές ορίζεται η απόσταση από τα κεντροειδή ως εξής για τις 8000 

εγγραφές (for ($i = 0; $i <8000; $i++ ) : 

 $distance1[$i] =    pow(($var1[$i]-$c1[0]),2) 

      +pow(($var2[$i]-$c1[1]),2) 

      +pow(($var3[$i]-$c1[2]),2) 

      +pow(($var4[$i]-$c1[3]),2) 

      +pow(($var5[$i]-$c1[4]),2) 

      +pow(($var6[$i]-$c1[5]),2) 

              +pow(($var7[$i]-$c1[6]),2) 

      +pow(($var8[$i]-$c1[7]),2); 

Στο παραπάνω, pow είναι η συνάρτηση που επιστρέφει τη δύναμη (power) και για 

κάθε μία εγγραφή δημιουργείται ένα άθροισμα που δημιουργείται από την ευκλείδεια 

αποστάση των 8 μεταβλητών από τις τιμές του πρώτου κεντροειδούς. Με τον ίδιο τρόπο 

ορίζονται και οι μεταβλητές distance2, distance3 και distance4 που αντίστοιχα υπολογίζουν 

τις αποστάσεις κάθε εγγραφής από τα κεντροειδή c2, c3, c4.  

 Βρισκόμαστε συνεπώς στο στάδιο εκείνο του αλγόριθμου όπου έχουν υπολογιστεί για 

όλες τις εγγραφές οι αποστάσεις τους από τα τέσσερα κεντροειδή που τυχαία 

αρχικοποιήθηκαν να παίρνουν τις τέσσερις πρώτες εγγραφές. Στο επόμενο βήμα 

μηδενίζονται τα αρχικά κεντροειδή αφού ορίζονται καινούργιες μεταβλητές για να κρατάνε το 

προηγούμενο δηλαδή 

 $c1_old=$c1; 

 $c2_old=$c2; 

 $c3_old=$c3; 

 $c4_old=$c4; 
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Στο σημείο αυτό καλείται η συνάρτηση mincent που έχει οριστεί στην αρχή του 

κώδικά και είναι η ακόλουθη: 

function mincent($centers) 

 { 

  $val = min($centers); 

  for ($i = 0; $i < count($centers); $i++) 

  { 

  if ($centers[$i]==$val) 

   {return($i);} 

  } 

 } 

Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως όρισμα την μεταβλητή centers και ουσιαστικά 

επιστρέφει τον δείκτη της μικρότερης απόστασης ως εξής. Για κάθε εγγραφή δημιουργείται 

ένας πίνακας που παίρνει τιμές τις 4 αποστάσεις από τα τέσσερα κεντροειδή αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια δημιουργείται η μεταβλητή $ind που ορίζεται ως η mincent του array με 

τις αποστάσεις και χρησιμοποιείται η if...else if για να εξετάσει σε ποιο κεντροειδές είναι πιο 

κοντά κάθε εγγραφή. Για παράδειγμα για όλες τις εγγραφές που η μεταβλητή ind φέρνει ως 

αποτέλεσμα το 0 που σημαίνει ότι απέχουν πιο λίγο από το κέντρο c1, ορίζεται νέος array c1 

με τιμές το άθροισμα του προηγούμενου c1 που έχει μηδενιστεί και των τιμών της εγγραφής.  

 

if ($ind==0) 

  { 

  $c1=array (0 => $c1[0]+$var1[$j], 

 1 => $c1[1]+$var2[$j],  

2 => $c1[2]+$var3[$j], 

3 => $c1[3]+$var4[$j], 

4 => $c1[4]+$var5[$j], 

5 => $c1[5]+$var6[$j], 

6 => $c1[6]+$var7[$j], 

7 => $c1[7]+$var8[$j]); 
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Χρησιμοποιείται επίσης η μεταβλητή counter1 που έχει αρχική τιμή 0 και αυξάνεται 

κατά 1 κάθε φορά που μια εγγραφή έχει ind==0 στην συγκεκριμένο if. 

$counter1 = $counter1+1;¨ 

 Συνεπώς έχουν περάσει στον πίνακα όλες οι τιμές των εγγραφών που είναι πιο 

κοντά στον c1. Έτσι και σύμφωνα με το επόμενο βήμα του αλγόριθμου ορίζονται τα 

καινούργια κεντροειδή όπου δηλαδή c1 είναι ο προηγούμενος array που έχει το άθροισμα 

όλων των τιμών των εγγραφών που βρέθηκαν πιο κοντά σε αυτόν και διαιρούνται με τον 

αριθμό τους counter1 ώστε να βρεθεί η καινούργια τιμή της κάθε μεταβλητής που είναι ο 

μέσος όρος των μεταβλητών που ανήκουν σε αυτό. Δηλαδή: 

$c1=array (0 => $c1[0]/$counter1, 

 1 => $c1[1]/$counter1, 

 2 => $c1[2]/$counter1, 

3 => $c1[3]/$counter1, 

4 => $c1[4]/$counter1, 

5 => $c1[5]/$counter1, 

6 => $c1[6]/$counter1, 

7 => $c1[7]/$counter1); 

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέσα στο do..while όσο τα καινούργια 

κεντροειδή που βρίσκονται διαφέρουν από τα προηγούμενά τους.  

while($c1 != $c1_old || $c2!= $c2_old || $c3!= $c3_old || $c4!= $c4_old ); 

Ο αλγόριθμος τελειώνει και καταλήγει στις συστάδες όταν τα κεντροειδή δεν 

μετατοπίζονται άλλο. Για τους σκοπούς της ανάλυσης των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν και άλλες βοηθητικές μεταβλητές που καλούνται (echo) όπως η μεταβλητή 

$k που δείχνει πόσες επαναλήψεις (loops) χρειάστηκε να εκτελεστούν για να καταλήξει ο 

αλγόριθμος στα τελικά κέντρα καθώς και πόσες εγγραφές ανήκουν σε κάθε συστάδα.  

5.5 Δημιουργία συστάδων και ανάλυση  

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω αλγόριθμο, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν 5000 εγγραφές τυχαία 

και ο αλγόριθμος χρειάστηκε 60 επαναλήψεις για να τερματιστεί. Οι ομάδες που 

σχηματίστηκαν ανήκουν στα παρακάτω κέντροειδή 
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CENTROID 1 CENTROID 2 CENTROID 3 CENTROID 4
ACD 1.64 2.02 1.25 1.93
IN/OUT 70% 57% 101% 43%
OUT CALLS 234.73 429.57 81.69 885.20
%M2O 28% 23% 33% 19%
SMS 34.88 84.85 5.78 350.73
OUT MIN 303.95 700.52 92.01 1,198.16
%ON NET 43% 55% 33% 57%
COMMUNITY 42.40 60.35 21.50 93.41

1,378 510 2,990 122
28% 10% 60% 2%  

Σχήμα 12: Κέντρα συστάδων για 5000 εγγραφές με τον k-means 

Στη συνέχεια ο αλγόριθμος εκτελέστηκε με όλες τις εγγραφές 8000 και χρειάστηκε 68 

επαναλήψεις για να τερματίσει. Οι ομάδες που σχηματίστηκαν αντίστοιχα ανήκουν στα 

παρακάτω κέντροειδή 

 

CENTROID 1 CENTROID 2 CENTROID 3 CENTROID 4
ACD 1.67 2.04 1.26 1.79
IN/OUT 71% 59% 104% 45%
OUT CALLS 231.37 421.14 81.34 856.80
%M2O 28% 24% 33% 19%
SMS 33.32 76.20 6.07 314.77
OUT MIN 303.74 694.96 91.60 1,150.28
%ON NET 43% 54% 32% 58%
COMMUNITY 42.17 60.78 21.56 92.33

2,248 835 4,699 218
28% 10% 59% 3%  

Σχήμα 13: Κέντρα συστάδων για 8000 εγγραφές με τον k-means 

Το δείγμα και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί σε παρόμοια συμπεράσματα και οι 

μεταβολές στα κέντρα δεν είναι στατιστικά σημαντικές για καμία μεταβλητή. Επιπλέον η 

κατανομή των πελατών σε κάθε ένα αυτά είναι παρόμοια όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα 
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Σχήμα 14: Κατανομή πελατών για 5000 και 8000 δείγμα 

Αναλύοντας τα κέντρα από όλες τις εγγραφές τα βασικά συμπεράσματα για κάθε μια από τις 

ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. CLUSTER 1: Η πρώτη συστάδα που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει το 28% των 

συνδρομητών κατά την εκτέλεση. Οι πελάτες αυτοί χαρακτηρίζονται από μέτρια 

χρήση σε χρόνο ομιλίας και λεπτά ενώ παρατηρείται αρκετά αυξημένη σχετικά χρήση 

προς άλλα δίκτυα που αντιστοιχεί στο 28% της συνολικής ομιλίας τους. Οι χρήστες 

αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν ως medium. 

2. CLUSTER 2: Η συστάδα αυτή αποτελείται από πολύ καλούς πελάτες. 

Χαρακτηριστικό των πελατών αυτών είναι ότι κάνουν πολλά λεπτά ομιλίας συνολικά 

και με τη μεγαλύτερη διάρκεια κλήσης σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αποτελούν το 

10% του συνόλου ενώ επιπλέον έχουν πολύ μεγάλη κοινότητα με άτομα που 

επικοινωνούν. Μπορούμε να ονομάσουμε τους χρήστες αυτούς ως high. 

3. CLUSTER 3:  Η ομάδα αυτή αποτελείται από πελάτες με την πιο χαμηλή χρήση. 

Αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δείγματος και κάνουν πολύ μικρή χρήση 

μηνυμάτων, για κάποιους σίγουρα είναι και μηδενική. Επιπλέον είναι η ομάδα με τη 

μεγαλύτερη αναλογία εισερχόμενων προς εξερχόμενων λεπτών. Στις τηλεπικοινωνίες 

οι πελάτες αυτοί χαρακτηρίζονται ως “receivers” και είτε ανήκουν πιθανόν και σε άλλο 

δίκτυο (double simers) όπου κάνουν και άλλες κλήσεις είτε ανήκουν σε ηλικιακά 

μεγαλύτερο group που από έρευνες τα άτομα αυτά είναι κάνουν χαμηλότερη χρήση. 

Ένα επιπλέον επιχείρημα είναι η μεταβλητή που δείχνει το πολύ μεγάλο ποσοστό 

χρήσης τους προς άλλα δίκτυα και το αντίστοιχα πολύ χαμηλό ποσοστό προς το 

δίκτυο της ίδιας εταιρείας (αντιστοιχεί περίπου στο μερίδιο της εταιρείας στην αγορά). 

Οι πελάτες αυτοί έχουν συνήθως τη χαμηλότερη κερδοφορία (ARPU: Average 

revenue per user) στη συνολική βάση. Μπορούμε να ονομάσουμε τους χρήστες 

αυτούς low. 
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4. CLUSTER 4:  η τελευταία αυτή ομάδα που δημιουργήθηκε αποτελείται από τους 

καλύτερους πελάτες της εταιρείας (ultra high users). Κάνουν τις περισσότερες 

κλήσεις, τα περισσότερα μηνύματα και είναι και πιο «δεμένοι» με την εταιρεία καθώς 

οι κλήσεις τους αγγίζουν το 58% στο ίδιο δίκτυο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ανήκουν σε 

προγράμματα που παρέχουν απεριόριστα λεπτά προς το ίδιο δίκτυο και οι πελάτες 

αυτοί είναι πολύτιμο να αντιμετωπιστούν ως μια πολύ σημαντική ομάδα καθώς η 

πιθανή μετακίνησή τους θα μπορεί να σημαίνει μετακίνηση και άλλων ατόμων που 

είναι «δεμένα» με αυτά. Γενικά οι εταιρείες στον κλάδο τα τελευταία χρόνια 

επιδιώκουν τη δημιουργία τέτοιων ομάδων που μοιράζονται το ίδιο δίκτυο. Φυσικά οι 

τόσο καλοί πελάτες αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής βάσης (3%) 

παρόλα αυτά συνεισφέρουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην κερδοφορία, που 

είναι και ο σκοπός της εταιρείας. 

Συνεπώς έχουν δημιουργηθεί μετά την εκτέλεση του αλγόριθμου k-means 4 clusters που 

θα ονομάσουμε: 

 LOW users 

 MEDIUM users 

 HIGH users  

 ULTRA HIGH users 

Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων του αλγόριθμου θα ήταν πολύ χρήσιμη η 

οπτική απεικόνισή τους, όμως τα δεδομένα είναι πολυδιάστατα κάτι που δεν επιτρέπει την 

άμεση απεικόνισή τους.  

Για κάθε ένα από τα παραπάνω segments σκοπός είναι να ασκηθεί η κατάλληλη 

στρατηγική  μέσω της εφαρμογής CRM ώστε να ενισχύσει την αφοσίωση τους (και συνεπώς 

να αποτρέψει την αποχώρησή τους) και να αυξήσει την χρήση τους και κατά συνέπεια την 

κερδοφορία τους όπου είναι δυνατόν, παρέχοντάς τους υπηρεσίες που ταιριάζουν 

περισσότερο στο προφίλ τους.  

5.6 Καθορισμός στρατηγικών αποφάσεων για κάθε ομάδα 

Φυσικά για την επιλογή των στρατηγικών αποφάσεων που θα ληφθούν, είναι απαραίτητη η 

οικονομική αξιολόγηση. Παρόλα αυτά το κομμάτι αυτό αφορά σε ξεχωριστό αντικείμενο και 

συνεπώς στη συγκεκριμένη μελέτη δε θα γίνει αξιολόγηση για λόγους πολυπλοκότητας. Οι 

προσφορές που θα επιλεχθούν θα έχουν κάποια λογική υπόσταση ενώ το σύστημα θα δίνει  

τη δυνατότητα μεταβολής των προσφορών ανάλογα με τις αποφάσεις και τους σκοπούς της 

εταιρείας κάθε χρονική στιγμή.  

Για κάθε μία κατηγορία επιλέγουμε κάποιες προσφορές που θα είναι διαθέσιμες ανάλογα 

με τη συμπεριφορά τους. Οι προσφορές αυτές μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εταιρείας. Για παράδειγμα εάν ο σκοπός της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας είναι 

η ανάπτυξη των πελατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ως μη βασικό πάροχο, 

μπορεί να ακολουθήσει στρατηγική πολύ χαμηλών τιμών για κάποιο διάστημα σε αυτούς τους 

πελάτες ώστε να τους δώσει το κίνητρο να ενταχθούν στην πελατειακή της βάση επιλέγοντάς 
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την ως κύριο πάροχο. Ενδεικτικά για τις 4 ομάδες που δημιουργήθηκαν επιλέγονται οι 

ακόλουθες προσφορές.  

1) LOW users: Όπως αναλύσαμε οι πελάτες αυτοί έχουν πολύ χαμηλή χρήση σε όλα τα 

επίπεδα ενώ δέχονται περισσότερες κλήσεις αναλογικά. Ιδανικές καμπάνιες για αυτό 

το γκρουπ θα μπορούσαν να είναι:  

 Προσφορά δωρεάν μηνυμάτων π.χ 50 μηνύματα το μήνα για να ωθήσει την 

χρήση μηνυμάτων στο δίκτυο 

 Έκπτωση στη χρήση στο ίδιο δίκτυο π.χ 50% φθηνότερες τιμές για βελτίωση 

της «σχέσης» τους με την εταιρεία 

 Προσφορά καλύτερης επιδότησης εάν φέρουν έναν φίλο τους στην εταιρεία 

με σκοπό την ανάπτυξη της κοινότητάς τους στο δίκτυο π.χ 50ευρώ 

μεγαλύτερη επιδότηση με την σύναψη νέου συμβολαίου για κάποιον γνωστό 

τους  

 Δωρεάν λεπτά προς το ίδιο δίκτυο για μικρό χρονικό διάστημα π.χ για 2 

εβδομάδες για ενίσχυση της χρήσης προς το δίκτυο  

2) MEDIUM users: Είναι ευκαιρία για την εταιρεία να ενισχύσει τους συνδρομητές αυτής 

της ομάδας καθώς κάνουν μέτρια χρήση και θα είναι προς όφελος της εταιρείας να 

ενισχύσει τη χρήση τους μέσα από προσφορές καλύτερης τιμής. Τέτοιες προσφορές 

μπορεί να είναι οι ακόλουθες: 

 Δωρεάν ομιλία εάν ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό λεπτών π.χ αν 

ξεπεράσουν τις 6 ώρες ομιλίας το μήνα δώρο άλλες 2 ώρες. Σκοπός είναι η 

αύξηση της κίνησης 

 Δωρεάν ομιλία προς ένα άτομο του ίδιου δικτύου για την ανάπτυξη της 

κοινότητας τους 

 Καλύτερη επιδότηση συσκευής για ανανέωση του συμβολαίου τους (retention 

activity), όπως για παράδειγμα 50ευρώ καλύτερη επιδότηση από αυτή που 

δικαιούται, με τη δέσμευση ενός ακόμα χρόνου 

 Δωρεάν πακέτο μηνυμάτων προς το ίδιο δίκτυο για αύξηση της χρήσης 

μηνυμάτων και ενίσχυση της κοινότητας του πελάτη στην εταιρεία.  

3) HIGH users: Οι χρήστες αυτοί είναι πολύ καλοί συνδρομητές για την εταιρεία και η 

στρατηγική για αυτούς τους συνδρομητές είναι φυσικά οι διατήρησή τους μέσα από 

προσφορές που θα τους κάνει να αισθανθούν την ανταμοιβή της εταιρείας ενώ 

παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως opinion makers για την 

προσέλκυση νέων πελατών. Προσφορές προς αυτό το σκοπό θα μπορούσαν να 

είναι: 

 Δωρεάν 3 μήνες πάγιο με προϋπόθεση την ανανέωση του συμβολαίου τους 

με την εταιρεία 

 Δωρεάν ομιλία από και προς έναν φίλο του που θα φέρει στο ίδιο δίκτυο (σε 

τέτοιες ενέργειες ο πελάτης επωφελείται από μια προσφορά και λειτουργεί ως 

πωλητής)  

 50% μεγαλύτερη επιδότηση για την ικανοποίησή του πελάτη 
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4) ULTRA HIGH users: Αυτοί αποτελούν τους καλύτερους πελάτες της εταιρείας και 

είναι πολύ σημαντική η ικανοποίησή τους για τη διατήρησή τους στην εταιρεία. Οι 

συνδρομητές αυτοί μπορούν να υπαχθούν σε ένα πρόγραμμα «αφοσίωσης» (loyalty) 

που θα σχεδιάζεται ανάλογα κάθε φορά από την εταιρεία και μπορεί να περιλαμβάνει 

αυξημένη επιδότηση ή δωρεάν λεπτά ομιλίας κυρίως προς συνδρομητές του ίδιου 

δικτύου (κάτι με το οποίο είναι εξοικειωμένοι). Ενδεικτικά τέτοιες προσφορές μπορεί 

να είναι οι εξής: 

 Δωρεάν λεπτά ομιλίας στο ίδιο δίκτυο για ένα μήνα 

 100% μεγαλύτερη επιδότηση 

 Δωρεάν μια συσκευή 

 Δωρεάν αξεσουάρ ή δωρο-επιταγή για αγορές στο κατάστημα της εταιρείας 

ως επιβράβευση του πελάτη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CRM  

6.1 Περιγραφή εφαρμογής 

Στη διαδικτυακή αυτή εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί η γνώση από τη συμπεριφορά 

υπαρχόντων πελατών και η κατηγοριοποίησή τους σε ομάδες ώστε να βοηθήσει την εταιρεία 

να δώσει την κατάλληλη προσφορά σε κάθε έναν από αυτούς, με σκοπό την ικανοποίηση του 

πελάτη σύμφωνα με τις ανάγκες του και την αύξηση της αξίας που μπορεί να δώσει στην 

επιχείρηση. 

Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας να 

επιλέξουν μέσα από προσφορές που ανταποκρίνονται στο προφίλ τους αντί να δίνει «τυφλά» 

όμοιες προσφορές σε όλους τους πελάτες. 

Συγκεκριμένα μέσα από μια φόρμα που θα συμπληρώνει ο πελάτης το τηλέφωνό του 

θα υπολογίζεται με τον αλγόριθμο σε ποια συστάδα ανήκει (κάτι που φυσικά δε θα γνωρίζει ο 

πελάτης) και με βάση το αποτέλεσμα θα εμφανίζονται οι αντίστοιχες προσφορές για να 

επιλέξει. Στο αρχείο που δημιουργήθηκε form.html γίνεται σύνδεση με τη μέθοδο post με το 

αρχείο processform.php 

Μέσω αυτής της φόρμας που εμφανίζεται στο συνδρομητή της εταιρείας, ζητείται να 

συμπληρωθούν τα στοιχεία του και το τηλέφωνό του. Για λόγους εμπιστευτικότητας και 

ευκολίας, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, το τηλέφωνο στη βάση δεδομένων θεωρείται ένα 

καινούργιο πεδίο που δημιουργήθηκε και τέθηκε ως πρωτεύον κλειδί και περιλαμβάνει τις 

τιμές από 1, 2, 3 κλπ για κάθε εγγραφή. Επιστρέφοντας στο php αρχείο, δημιουργείται η 

μεταβλητή $tel που λαμβάνει το input από τη φόρμα που συμπλήρωσε ο πελάτης: 

$tel=$_POST["tel"] 

Δημιουργείται ένα query για την ανάκτηση των δεδομένων της εγγραφής από τη βάση 

ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται σε ποιο cluster ανήκει η συγκεκριμένη εγγραφή. Αυτό 

επιτυγχάνεται, όπως περιγράφτηκε στην ενότητα της εφαρμογής του αλγόριθμου, με τον 

υπολογισμό των αποστάσεων των μεταβλητών από τα κεντροειδή με τον ίδιο τρόπο. Εάν η 

εγγραφή ανήκει στην πρώτη συστάδα δίνεται στην μεταβλητή $cluster η τιμή c1, εάν ανήκει 

στη δεύτερη c2, στην τρίτη c3 και στην τέταρτη c4 αντίστοιχα. 

Στο σημείο αυτό, δημιουργείται άλλο ένα query που ανακτά τα δεδομένα του table 

“offers” που περιλαμβάνει τα πεδία offer_id, cluster και cluster_description. Σε κάθε ένα 

cluster έχουν αποδοθεί ενδεικτικά κάποιες προσφορές που μπορούν να αλλάζουν ανάλογα 

με τις ανάγκες και τις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας. Για παράδειγμα, στο cluster c3, 

που ανήκουν οι low συνδρομητές, κάποιες από τις διαθέσιμες προσφορές που θα 

εμφανιστούν στον πελάτη που ανήκει σε αυτή την ομάδα είναι 50 δωρεάν μηνύματα για 3 

μήνες, ή έκπτωση 50% στην ομιλία για κάποιο χρονικό διάστημα κοκ. 

Ο πελάτης επιλέγει μέσα από μια λίστα προσφορών που εμφανίζονται και η 

προτίμησή του καταγράφεται σε έναν νέο πίνακα στη βάση δεδομένων που ονομάζεται 

“registered offers”. Στον πίνακα αυτό καταγράφεται για κάθε συνδρομητή που έχει μπει στο 

σύστημα, το τηλέφωνό του και η προσφορά που επέλεξε. Σκοπός είναι ο έλεγχος, από την 

εταιρεία, των προσφορών που δόθηκαν στους πελάτες της για οποιαδήποτε ανάλυση 

χρειαστεί, καθώς και η αποτροπή του πελάτη από την επιλογή μιας επιπλέον  προσφοράς, 
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την επόμενη φορά που θα επιχειρήσει να  δει τις παρεχόμενες προσφορές. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση των πελατών με βάση το προφίλ τους. 

Αντίστοιχα, δημιουργήθηκαν ιστοσελίδες για νέους πελάτες στην εταιρεία. 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να δηλώσουν τα στοιχεία τους και να 

επιλέξουν ένα από τα προγράμματα συμβολαίου που διαθέτει η εταιρεία ώστε να 

καταχωρηθούν και να ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση της σύνδεσης. Τέλος, 

μέσω της εφαρμογής δίνεται πρόσβαση σε υπαλλήλους της εταιρείας να τροποποιήσουν τα 

δεδομένα ενός πελάτη ώστε να παρατηρηθεί και να αναλυθεί η πιθανή μετακίνησή του σε 

άλλη συστάδα.  

 6.2 Παρουσίαση της εφαρμογής 

Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρες σύστημα CRM για μια εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας. Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει ένα πλήρες μενού με βασικές παραπομπές στις 

πληροφορίες, στα προϊόντα, στους συνεργάτες και στην υποστήριξη πελατών της εταιρείας 

ενώ επιτρέπει την επικοινωνία πελατών ή επισκεπτών του site με την εταιρεία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Σχήμα 15: Αρχική σελίδα 
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 Το βασικό μενού περιλαμβάνει παραπομπές σε σημαντικές πληροφορίες για την 

εταιρεία. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει λίγα λόγια για την εταιρεία επιλέγοντας το αντίστοιχο 

εικονίδιο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να περάσει στην παρακάτω σελίδα.  

 

Σχήμα 16: Σελίδα παρουσίασης εταιρείας 

 Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για τα βασικά προγράμματα/προϊόντα της εταιρείας 

κατατάσσοντάς τα στις βασικές κατηγορίες προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας. Αυτές 

περιλαμβάνουν ατομικά προγράμματα συμβολαίου, οικογενειακά προγράμματα, 

προγράμματα για επαγγελματίες, προγράμματα καρτοκινητής και τέλος διεθνή προγράμματα. 
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Σχήμα 17: Σελίδα παρουσίασης προϊόντων εταιρείας 

Το κεντρικό τμήμα της ιστοσελίδας, μοιράζεται σε τρία βασικά τμήματα, που αφορούν στις 

διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Το πρώτο αφορά στους υπάρχοντες πελάτες της 

εταιρείας, στους οποίους εφαρμόζεται η στρατηγική προώθησης προσφορών σύμφωνα με το 

προφίλ τους. Το δεύτερο  αφορά σε καινούργιους πελάτες και τους παραπέμπει στην 

αντίστοιχη σελίδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες της εταιρείας. Το τρίτο αφορά 

στους υπαλλήλους μάρκετινγκ της εταιρείας, για τους οποίους  δημιουργήθηκε μια εφαρμογή 

με σκοπό να ελέγχουν την πελατειακή τους βάση και να ανανεώνουν τα στοιχεία των 

συνδρομητών. Παρακάτω θα γίνει μια περιγραφή κάθε ενός από τα βασικά τμήματα της 

ιστοσελίδας. 
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ΜΕΡΟΣ 1: Πελάτες εταιρείας 

 

Σχήμα 18: Τμήμα υπαρχόντων πελατών 

Το κομμάτι που αφορά στους υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας,  τους παραπέμπει 

στη συμπλήρωση μιας φόρμας για να επιλέξουν μία προσφορά. Σε περίπτωση μη 

συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων πεδίων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο), εμφανίζεται 

μήνυμα αναγκαιότητας συμπλήρωσης όλων των πεδίων για ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

 

Σχήμα 19: Φόρμα συμπλήρωσης πελάτη 

Αυτόματα γίνεται εκκίνηση του αλγόριθμου που υπολογίζει σε ποια ομάδα ανήκει ο 

πελάτης για να του εμφανίσει τις προσφορές που αντιστοιχούν σε αυτήν την ομάδα. Ο 

συνδρομητής καλείται να επιλέξει μία από τις προσφορές αυτές. 
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Σχήμα 20: Επιλογή προσφοράς πελάτη 

 

Η προσφορά που επιλέγει ο συνδρομητής καταγράφεται αυτόματα στην αντίστοιχη 

βάση δεδομένων των δηλωμένων προσφορών, ώστε η εταιρεία να κάνει σωστή διαχείριση 

των προσφορών που παρέχει. Την επόμενη φορά που ο ίδιος πελάτης θα προσπαθήσει να 

πάρει μια προσφορά, το σύστημα θα του βγάλει ως μήνυμα λάθους ότι δεν μπορεί να πάρει 

περισσότερες από μία προσφορές μέσα σε ένα μήνα. 

 

 

Σχήμα 21: Μήνυμα λάθους για προσφορά πάνω από μία φορές 
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ΜΕΡΟΣ 2: Νέοι πελάτες 

Το τμήμα που αφορά τους νέους πελάτες  τους παραπέμπει να επιλέξουν το πρόγραμμα που 

επιθυμούν μέσα από το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων. 

 

Σχήμα 22: Τμήμα νέων πελατών 

Καλούνται να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους και το πρόγραμμα που 

επιθυμούν, στοιχεία που καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων για να επικοινωνήσει η 

εταιρεία μαζί τους.  

 

Σχήμα 23: Φόρμα συμπλήρωσης νέων πελατών 
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ΜΕΡΟΣ 3: Υπάλληλοι εταιρείας 

Το τρίτο μέρος σχεδιάστηκε για τους υπαλλήλους της εταιρείας.  

 

Σχήμα 24: Τμήμα υπαλλήλων εταιρείας 

Αρχικά μεταφέρει τον υπάλληλο σε μια σελίδα όπου γίνεται έλεγχος τους ονόματος 

χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ώστε να του επιτρέψει την πρόσβαση στα στοιχεία της 

εταιρείας.  

 

Σε περίπτωση μη σωστής συμπλήρωσης των στοιχείων (γίνεται έλεγχος με 

αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και των αντίστοιχων κωδικών), εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Διαφορετικά, ο υπάλληλος μεταφέρεται στη συμπλήρωση μιας φόρμας όπου ανανεώνονται τα 

δεδομένα ενός πελάτη-εγγραφής.  
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Σχήμα 25: Ανανέωση δεδομένων πελάτη 

Σκοπός είναι η κατανόηση της λειτουργίας του αλγόριθμου, καθώς ένας πελάτης 

μπορεί να μεταφέρεται από μια συστάδα σε μια άλλη. Φυσικά η ανανέωση των δεδομένων 

στο περιβάλλον της εταιρείας θα γίνεται αυτόματα μέσα από συστήματα που θα μεταφέρουν 

την πληροφορία στη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Για παράδειγμα, θα μπορεί η βάση να 

ανανεώνεται κάθε τρίμηνο ή κάθε μήνα ώστε να επαναϋπολογίζεται η κατηγορία στην οποία 

ανήκει κάθε πελάτης. Στην προκειμένη περίπτωση η ανανέωση γίνεται μέσω του υπαλλήλου. 

Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο για την κατανόηση της εφαρμογής.  

Εκτός από τη  φόρμα αυτή, θα μπορούσε να υπάρχει και μία φόρμα ανανέωσης των 

προσφορών από τους ειδικούς υπαλλήλους της εταιρείας, κάτι που έχει πρακτική εφαρμογή 

και μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Με τη σελίδα αυτή κλείνει και το τρίτο 

μέρος της εφαρμογής διαχείρισης πελατών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

7.1 Ανακεφαλαίωση 

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αυτόματη κατηγοριοποίηση των πελατών 

μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με βάση τη συμπεριφορά τους ως προς τη χρήση των 

ποικίλων υπηρεσιών και χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Στην υλοποίηση 

που έγινε δημιουργήθηκαν 4 βασικά γκρουπ πελατών που μετέπειτα αναλύθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα των κεντροειδών, στα οποία ανήκουν. Ο 

αλγόριθμος που επιλέχτηκε ως πιο αποτελεσματικός ήταν ο k-means που έχει τη δυνατότητα 

να διαχωρίζει σε συστάδες μεγάλες βάσεις δεδομένων.  

 Ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η επιλογή των κατάλληλων μεταβλητών 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση των ομάδων και καθορίζουν ένα πιθανό 

αποτέλεσμα. Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν στη συγκεκριμένη εφαρμογή περιγράφουν τις 

βασικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν σήμερα οι πελάτες καθώς και πιθανούς συνδυασμούς 

τους, που κρίνουν τη συμπεριφορά τους. Με βάση αυτές, δημιουργήθηκαν τέσσερις διακριτές 

ομάδες συνδρομητών, η ανάλυση των οποίων επέτρεψε τον χαρακτηρισμό τους σε low, 

medium, high και ultra high, περιγράφοντας τη σημασία και συνεισφορά τους στις υπηρεσίες 

της εταιρείας. 

 Με βάση την ανάλυση των δεδομένων κάθε κατηγορίας, είναι δυνατόν, ανάλογα με τις 

στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας, να δοθούν οι κατάλληλες προσφορές σε κάθε ομάδα με 

σκοπό την προσέγγιση των αναγκών τους και τη δημιουργία επιπλέον ανάπτυξης που θα 

οδηγήσει σε βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση 

επιλέχθηκαν τυχαία λογικές προσφορές, που μπορούν να μεταβάλλονται δυναμικά κάθε 

χρονική στιγμή ανάλογα με τους σκοπούς της διοίκησης και του μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

Οι παραπάνω λειτουργίες εφαρμόστηκαν σε μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πελατών. 

7.2 Αδυναμίες αλγόριθμου και ελλείψεις εφαρμογής 

Μία από τις βασικές αδυναμίες του αλγόριθμου k-means, που χρησιμοποιήθηκε στην 

εφαρμογή αυτή, είναι  η ανάγκη αρχικού ορισμού των ομάδων που θέλουμε να 

δημιουργηθούν. Κάτι τέτοιο όμως δε σημαίνει ότι πάντα ο αριθμός των συστάδων που 

δημιουργούνται αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και κριτήρια για τον 

καθορισμό του αριθμού των συστάδων. Κοινός σκοπός όλων αυτών, σύμφωνα με τον 

Siddheswar (1999),  είναι η συσταδοποίηση που θα οδηγήσει στην δημιουργία όσο το 

δυνατόν πιο συμπαγών ομάδων που  ταυτόχρονα θα διαχωρίζονται όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Οι μέθοδοι αυτές είναι πολύπλοκες και καταλαμβάνουν ένα αρκετά εκτεταμένο 

πεδίο. Για τους σκοπούς της διατριβής δε χρησιμοποιήθηκε κάποια από τις μεθόδους για τον 

καθορισμό των ομάδων και ορίστηκε εξαρχής η δημιουργία τεσσάρων clusters που 

κατηγοριοποιούν και τους συνδρομητές σε high, ultra high, small, medium. Καθώς ο αριθμός 

των ομάδων αποτελεί παράμετρο για τον αλγόριθμο, είναι αρκετά εύκολη η υλοποίησή του σε 
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μεγαλύτερο αριθμό ομάδων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο είτε για στατιστικούς λόγους είτε για 

τη στρατηγική της εταιρείας. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση η εταιρεία να επιθυμεί την 

ακόμα πιο στοχευόμενη επικοινωνία και να δημιουργήσει περισσότερες ομάδες για την 

επιλογή προσφορών. 

Μια ακόμα αδυναμία της εφαρμογής θα μπορούσε να θεωρηθεί η χρήση πολλών μεταβλητών 

ή από την άλλη η έλλειψη κάποιων άλλων. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, όμως, ένα 

δυναμικό περιβάλλον θα μπορούσε να υλοποιηθεί για να επιτρέπει κάθε φορά τη χρήση των 

μεταβλητών που επιλέγονται και την ανάλυση με βάση αυτές.  

7.3 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Ένα CRM σύστημα, όπως αυτό που υλοποιήθηκε, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε 

εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της 

στοχευόμενης επικοινωνίας (target marketing). Προϋπόθεση αποτελεί η συνεχής ανανέωση 

της βάσης δεδομένων με τα καινούργια στοιχεία χρήσης υπηρεσιών των πελατών. Επιπλέον, 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία πλατφόρμα επικοινωνίας με 

τον πελάτη για την παροχή/ενεργοποίηση των προσφορών. Για παράδειγμα, όταν δίνεται μια 

προσφορά δωρεάν μηνυμάτων σε έναν πελάτη, μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε 

αυτόματα να ενεργοποιήσει την αποστολή ενός μηνύματος στον πελάτη για την παραλαβή 

της δωρεάν υπηρεσίας και τη σύνδεση με το σύστημα χρεώσεων (billing system), ώστε η 

χρήση των μηνυμάτων που δικαιούται να μη χρεωθεί. Μια τέτοια πλατφόρμα είναι αρκετά 

πολύπλοκη και για τις ίδιες τις εταιρείες ενώ υπάρχουν ειδικευμένες εταιρείες που παρέχουν 

αυτή την υπηρεσία και συνεργάζονται συχνά με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για μια τέτοια 

εφαρμογή. 

 Η μελέτη θα μπορούσε να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα αν γινόταν χρήση 

περισσότερων αλγορίθμων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων και 

αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους και να επιλεγεί ο αλγόριθμος με τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, μια τέτοια ανάπτυξη θα απαιτούσε μακρά ανάλυση και θα 

ξέφευγε από το βασικό σκοπό της μελέτης αυτής που ήταν η δημιουργία ενός διαδικτυακού 

συστήματος διαχείρισης πελατών και ο σχεδιασμός των χαρακτηριστικών αυτών που θα 

επιτρέψουν στην επιχείρηση να επιλέξει στοχευμένες προσφορές για ομάδες πελατών που θα 

καταγραφτούν στη βάση της. Ο k-means αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή αλγόριθμο που 

ενδείκνυται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και έχει δείξει καλά αποτελέσματα. 

 Τέλος, συμπληρωματικές λειτουργίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για την 

κάλυψη και άλλων αναγκών της εταιρείας μέσα στα πλαίσια της σωστής διαχείρισης των 

πελατών. Μία από αυτές, όπως αναφέρθηκε, είναι η ανανέωση των προσφορών από τους 

υπαλλήλους της εταιρείας ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις μεταβολές των αποφάσεών της. 

7.4 Επίλογος 

Στη διατριβή αυτή παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα της Εξόρυξης Δεδομένων για την άντληση 

χρήσιμης πληροφορίας ως προς τη συμπεριφορά των πελατών. Αξιοποιώντας τα 

συμπεράσματα από την ανάλυση των κατηγοριών που προέκυψαν με τη χρήση ενός 

αλγόριθμου συσταδοποίησης που υλοποιήθηκε, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ                                 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ       

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ  58 

 

διαχείρισης πελατών (CRM)  μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, που επιτρέπει τη 

στοχευόμενη επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της 

κάθε ομάδας. 

 Τα  οφέλη  μιας τέτοιας εφαρμογής είναι πολύ σημαντικά καθώς η στρατηγική 

ανάπτυξης των υπηρεσιών επιλέγεται πιο σωστά, ανάλογα με τη συμπεριφορά των πελατών. 

Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα τη βελτίωση των πελατειακών σχέσεων και την ακριβέστερη 

κατανόηση των αναγκών του πελάτη. Η εφαρμογή είναι εύχρηστη για τον πελάτη καθώς 

απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση των στοιχείων του, ενώ η καταγραφή των επιλογών στη βάση 

επιτρέπει στην εταιρεία να ελέγχει τις κινήσεις και το προφίλ των πελατών της και να λαμβάνει 

τις κατάλληλες αποφάσεις.  
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