Κεθάλαιο1. Ειζαγφγή ζηη βαζιζμένη ζε δεδομένα επιτειρημαηική
εσθσΐα
Σύνουη
Ειζάγονηαι η έννοια και οι ζηότοι ηης επιτειρημαηικής εσθσΐας και παροσζιάζεηαι ο ρόλος ηης ηλεκηρονικής
διατείριζης δεδομένων ως θεμέλιο ηων εσθσών πληροθοριακών ζσζηημάηων για επιτειρήζεις. Γίνεηαι ζύνηομη
αναθορά ζηην ιζηορία ηης διατείριζης δεδομένων με Η/Υ και περιγράθονηαι οι δσναηόηηηες ποσ προζθέροσν ηα
ζύγτρονα εργαλεία, καθώς και οι ηάζεις ηης διαθέζιμης ζήμερα ηετνολογίας.
Προαπαιηούμενη γνώζη
Ειζαγωγή ζηην Πληροθορική

1.1 Η βαζιζμένη ζηην πληροθορία διοίκηζη, η επιτειρημαηική εσθσΐα και ο
ρόλος ηφν δεδομένφν
Οη δξαζηεξηόηεηεο κηαο ζύγρξνλεο επηρείξεζεο, από ηηο θαζεκεξηλέο ηεο ιεηηνπξγίεο, ηε ιήςε δηνηθεηηθώλ
απνθάζεσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο, όπσο παξαγσγή, κάξθεηηλγθ θαη ρξεκαην-νηθνλνκηθά, σο θαη ηε
δηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Η
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνιύ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ζύλζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύλ ηε
ζπλεξγαζία πνιιώλ ηκεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ινγηθώλ πξνβιεκάησλ. Πνιιέο από ηηο ιεηηνπξγίεο
εκπεξηέρνπλ ηε δηαρείξηζε κεγάισλ όγθσλ δεδνκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ
πειαηώλ, ησλ παξαγγειηώλ, ησλ πξνκεζεηώλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ. Άιιεο ιεηηνπξγίεο
απαηηνύλ ιήςε απνθάζεσλ, θξίζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα, όπσο ε επηινγή ησλ πην θεξδνθόξσλ πειαηώλ ζηνπο
νπνίνπο ζα ζέιακε λα εζηηάζνπκε ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο ή ε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ελόο
λένπ πξντόληνο. Δπηπξόζζεηα, κηα επηρείξεζε νθείιεη λα επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ ηεο, ηόζν γηα ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ δνζνιεςηώλ ηεο όζν θαη γηα ηελ άληιεζε πνιύηηκσλ πιεξνθνξηώλ, θάηη πνπ
ζπλεπάγεηαη επηπιένλ αλάγθεο δηαρείξηζεο κεγάισλ όγθσλ πιεξνθνξίαο.
Η αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηώλ απηώλ από θαηάιιεια ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο είλαη πιένλ
αδηακθηζβήηεηε θαη κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
επηρείξεζε δελ είλαη πηα ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα αιιά απαξαίηεην ζηνηρείν επηβίσζεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε
εμνηθείσζε κε ηηο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν επηβίσζεο γηα έλα
ζηέιερνο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, όκσο, ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο ζπλήζεηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, ε
ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ επθαηξηώλ πνπ δίλνπλ νη ηερλνινγίεο αηρκήο ζην ρώξν ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
δεδνκέλσλ θαίλεηαη λα απνηειεί έλα εμαηξεηηθά πνιύηηκν εθόδην ζε ρώξνπο όπσο ε δηνίθεζε θαη ην
κάξθεηηλγθ.
Δίλαη πιένλ απνδεθηό όηη νη απνθάζεηο ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ρώξνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε βάζε
ζηνηρεία (θαη όρη ηε δηαίζζεζε ή ηελ ηύρε). Αθόκα θαη νη επηινγέο πνπ είλαη αδύλαηνλ λα βαζηζηνύλ ζε
μεθάζαξα θξηηήξηα έρνπλ θαιύηεξεο πξννπηηθέο επηηπρίαο, όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά από έγθπξε θαη
νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε. Μηα βαζηθή αξρή πνπ έρεη πεξάζεη από ηνλ ρώξν ησλ κεραληθώλ ζηε δηνίθεζε
είλαη όηη, γηα λα ειέγμεηο θάηη απνηειεζκαηηθά, πξέπεη αξρηθά λα κπνξείο λα ην κεηξήζεηο, αιιά θαη λα
εθηηκήζεηο ηνπο κεραληζκνύο πνπ ην επεξεάδνπλ. Έηζη, έλα ζηέιερνο κάξθεηηλγθ, γηα λα εθπνλήζεη έλα
ζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο, πξέπεη πξώηα λα κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ θεξδνθνξία
απηή θαη ηηο πεγέο ηεο, δειαδή λα γλσξίδεη πνύ βξίζθεηαη θαη πνύ ζέιεη λα πάεη. Δπίζεο, πξέπεη λα κειεηήζεη
ηηο παξακέηξνπο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, βαζηδόκελνο ζε ζηνηρεία γηα ην πξντόλ, ηελ αγνξά ζηελ νπνία
απεπζύλεηαη θαη πηζαλόηαηα ζε πνιιά άιια. Γελ είλαη, ινηπόλ, παξάμελν ην όηη θύξην ζηνηρείν ηεο δνπιεηάο
ελόο ζηειέρνπο κάξθεηηλγθ είλαη ε έξεπλα θαη ε αλάιπζε ζηνηρείσλ, δειαδή ε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε
πιεξνθνξίαο.
Η πιεξνθνξία ή νη κεηξήζεηο ηα νπνία θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη έλα ζηέιερνο επηρείξεζεο κπνξεί λα
είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο κνξθέο ή λα πξέπεη λα παξαρζνύλ, ελώ κπνξεί λα αθνξνύλ ην εζσηεξηθό ηεο
επηρείξεζεο ή ην εμσηεξηθό ηεο πεξηβάιινλ. Τα εξγαιεία θαη ε κεζνδνινγία εύξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη ζπλήζσο εληάζζνληαη ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:









Η πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη πξσηνγελήο, πνπ κπνξεί λα ζπιιερζεί γηα ζπγθεθξηκέλν
ζθνπό κε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, όπσο εξσηεκαηνιόγηα θαη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο. Η
πιεξνθνξία απηή αλαιύεηαη κε θαηάιιεια εξγαιεία, ζπλήζσο ζηαηηζηηθά, ώζηε λα καο
νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα ζην ζρεδηαζκό θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Η πιεξνθνξία κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη θαηά ηηο θαζεκεξηλέο δηεθπεξαησηηθέο ιεηηνπξγίεο
κηαο επηρείξεζεο, όπσο π.ρ. ε ιήςε κηαο παξαγγειίαο ή ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε
κηαο πιεξσκήο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε απιώλ
ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο θαη, κεηά από ηππνπνηεκέλε επεμεξγαζία, ζηε ινγηζηηθή
παξαθνινύζεζε. Σηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, έρνπλ κηθξή ρξεζηκόηεηα ζηε δηνίθεζε θαη ην
κάξθεηηλγθ.
Πιεξνθνξία κπνξεί λα εμαρζεί από απηήλ ηεο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο κεηά από επηινγή
θαη επεμεξγαζία π.ρ. ππνινγηζκόο ησλ θεξδώλ ηνπ έηνπο αλά πξντόλ ή εύξεζε ησλ
κεγαιύηεξσλ ζε ηδίξν πειαηώλ ηεο επηρείξεζεο. Πιεξνθνξία απηήο ηεο κνξθήο παξάγεηαη
κε ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο, απαληάεη ζε πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη
επξύηαηα ζηε δηνίθεζε. Η δεκηνπξγία θαη ν ρεηξηζκόο ηεο πιεξνθνξίαο απηνύ ηνπ είδνπο
είλαη δπλαηά κε ρξήζε επξέσο δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνύ.
Πιεξνθνξία (ή γλώζε, όπσο ζα αλαθεξζεί ζην επόκελν θεθάιαην) πνπ δελ είλαη νξαηή,
κπνξεί λα αλαδπζεί κέζα από πιεξνθνξία ησλ πξνεγνύκελσλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθέο
κεζόδνπο αλάιπζεο πνπ δηαζέηνπλ ζηνηρεία «επθπΐαο». Π.ρ. από ηε κειέηε ησλ πσιήζεσλ
ελόο ζνύπεξ κάξθεη είλαη δπλαηή ε εύξεζε πξνηύπσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ,
όπσο ην δεκνγξαθηθό πξνθίι ησλ πειαηώλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πεξηζζόηεξν ζε θάπνην
ηύπν πξνζθνξώλ.

Όια ηα είδε πιεξνθνξίαο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο βαζίδνληαη ζηα
δεδνκέλα (data) θαη εηδηθόηεξα ζηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα, δειαδή απηά πνπ κπνξνύκε λα ρεηξηζηνύκε ζε
ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε Ηιεθηξνληθνύο Υπνινγηζηέο (Η/Υ). Ο νξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε
απηό πνπ νλνκάδνπκε πιεξνθνξία ζα εμεηαζηεί εηδηθόηεξα ζην επόκελν θεθάιαην, κπνξνύκε όκσο λα πνύκε
κε απιά ιόγηα όηη νηηδήπνηε κεηξηέηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν κεηαθέξεηαη ζηνλ Η/Υ κε
ηε κνξθή δεδνκέλσλ, πνπ κπνξνύκε λα ηα αληηιεθζνύκε ζαλ αξηζκεηηθά ζηνηρεία, ιέμεηο/θείκελα, εηθόλεο,
βίληεν θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα θαηαγξαθεί. Η πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε
ελόο πξνβιήκαηνο, είηε πξόθεηηαη γηα κηα απιή αλαθνξά είηε γηα έλα εύξεκα πνπ αλαθαιύθζεθε κε επθπείο
ηερληθέο, βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα. Δπνκέλσο, ηα δεδομένα είναι ηα θεμέλια ηης επιτειρημαηικής εσθσΐας.
Ο όξνο Επιτειρημαηική Εσθσΐα (Business Intelligence) αλαθέξεηαη ζε κεζόδνπο θαη δηαδηθαζίεο
πνπ έρνπλ σο ζθνπό ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε γλώζε θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκό. Ο ζθνπόο ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο είλαη ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηνπ
πεξηβάιινληόο ηεο κέζσ ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε λα ππνζηεξηρζεί ε δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκό.
Ο όξνο Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ Howard Dresner ην 1989 γηα λα πεξηγξάςεη
ηηο κεζόδνπο πνπ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ πνπ
βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία (Power, 2007). Σηε βηβιηνγξαθία ζπλαληνύκε αλάινγνπο νξηζκνύο γηα ηελ
Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα, όπσο ησλ Elbashir et al (2008), ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα ζπζηήκαηα

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε
δεδνκέλσλ, ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ θαη ιήςε εθζέζεσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ
ελόο νξγαληζκνύ πνπ ελδερνκέλσο βειηηώλνπλ ηελ απόδνζε κηαο ζεηξάο επηρεηξεκαηηθώλ
δηαδηθαζηώλ.

Σχήμα 1.1. Τα δεδομένα ως θεμέλια ηης επιτειρημαηικής εσθσΐας.

Η ζεκαζία ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ζηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε όζν ην
κέγεζόο ηεο, νη δηαδηθαζίεο ηεο θαη ν αληίζηνηρνο όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη απμάλνληαη.
Ταπηόρξνλα, νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη γηα ηε βειηίσζε κηαο επηρείξεζεο θαη ε θξηζηκόηεηα ηεο ζπκβνιήο ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, απμάλνληαη όζν εληείλεηαη ν αληαγσληζκόο, ην
πεξηβάιινλ θαη ε αγνξά δηεπξύλνληαη θαη γίλνληαη πην πεξίπινθα, νη εμειίμεηο επηηαρύλνληαη θαη νη
απαηηήζεηο βαζηάο γλώζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο απμάλνληαη. Η δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο έρεη αλάγθε από
πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, αιιά θαη από ηζρπξά
θαη απνηειεζκαηηθά «έμππλα εξγαιεία» γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. Η δηαρείξηζε
θαη θαηαλόεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πξνο όθεινο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα
δύζθνιε, θαζώο ζήκεξα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο
δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (Laudon & Laudon, 2009).
Ωο ηππηθέο εθαξκνγέο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο, ρσξίο λα είλαη νη κόλεο, αλαθέξνληαη νη εμήο:








ε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηώλ θαη ν πξνζδηνξηζκόο αγνξαζηηθώλ πξνηύπσλ θαη
ηάζεσλ ζηελ αγνξά
ε κέηξεζε, παξαθνινύζεζε θαη πξόβιεςε ησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ ηεο επηρείξεζεο
ε παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ησλ εθζηξαηεηώλ κάξθεηηλγθ
ε εύξεζε επθαηξηώλ cross selling
ε νκαδνπνίεζε πειαηώλ θαη εύξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη πξνηηκήζεώλ ηνπο
ε δηαρείξηζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ
ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ

Γηα λα γίλεη θαιύηεξα αληηιεπηό πνην είλαη ην εύξνο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο
θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη πξαθηηθά ζε κηα κηθξή ή κεγάιε επηρείξεζε, αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα από ην

ρώξν ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ. Αο ζεσξήζνπκε κηα αιπζίδα ζπλνηθηαθώλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη εηδώλ
λνηθνθπξηνύ (κίλη κάξθεη). Τη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε; Τα
δεδνκέλα ζπλαιιαγώλ πνπ δηαθηλνύληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ ηεο αλαγθώλ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα
δεδνκέλσλ κεγάινπ όγθνπ, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ πέξα από ην ιεηηνπξγηθό ηνπο ζθνπό. Με ηερληθέο
επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κπνξεί λα απνθηεζεί πνιύηηκε γλώζε, όπσο γηα παξάδεηγκα:






Γνώζη ζτεηική με ηα προχόνηα: Πνηνο είλαη ν όγθνο πσιήζεσλ θάζε πξντόληνο αλά ρξνληθή
πεξίνδν; Πνηεο ώξεο ηεο εκέξαο, πνηεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, πνηνπο κήλεο θαη ζε πνηεο
εηδηθέο πεξηζηάζεηο έρνπκε έληνλεο κεηαβνιέο ζηηο πσιήζεηο θάζε πξντόληνο; Πνηα πξντόληα
ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο παξάγνληεο θαη ην θόζηνο δηαρείξηζεο; Πνηα πξντόληα έρνπλ κεγάιν πνζνζηό
επηζηξνθώλ θαη παξαπόλσλ; Με ηα ζηνηρεία απηά, ν ππεύζπλνο κάξθεηηλγθ κπνξεί λα
πξνζδηνξίζεη θαιύηεξα ηνπο ζηόρνπο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ πξντόλησλ θαη ν
ππεύζπλνο πξνκεζεηώλ/δηαθίλεζεο κπνξεί λα θάλεη απνηειεζκαηηθόηεξν πξνγξακκαηηζκό.
Γνώζη ζτεηική με ηην ηιμολογιακή πολιηική και ηις προφθηηικές ενέργειες: Πόζν
απνηειεζκαηηθέο είλαη νη πξνζθνξέο θάζε πξντόληνο; Πόζν απμάλνληαη νη πσιήζεηο ηνπ όηαλ
ε έθπησζε είλαη π.ρ. 20% θαη πόζν όηαλ είλαη 50%; Πόζν ζπκβάιιεη θάζε πξνζθνξά ζηελ
αύμεζε ή ζηελ απώιεηα θεξδώλ ηνπ θαηαζηήκαηνο; Πνηα ε πηζαλόηεηα, θάπνηνο πνπ
αγόξαζε π.ρ. καθαξόληα ζε πξνζθνξά λα αγνξάζεη θαη ηε λέα ζάιηζα δπκαξηθώλ πνπ
επηζπκνύκε λα πξνσζήζνπκε; Πόζα θαη πνηα από ηα εθπησηηθά θνππόληα πνπ κνηξάζηεθαλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά από ηνπο πειάηεο; Μεηξώληαο ζπζηεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ
πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ θαη ζπζρεηίδνληάο ηα κε ρξεκαην-νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, ν
ππεύζπλνο κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ζρεδηάζεη κε αθξίβεηα ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο.
Γνώζη ζτεηική με ηο προθίλ ηφν πελαηών: Πόζνη πειάηεο θάλνπλ κηθξέο αγνξέο θαη πόζνη
κεγάιεο; Πόζνη από ηνπο πειάηεο έξρνληαη ηαθηηθά θαη πόζνη επθαηξηαθά; Τη πξντόληα
αγνξάδνπλ ζπρλόηεξα θαη πνηεο θαηεγνξίεο πξνηηκνύλ; Πόζν επεξεάδνληαη από ηηο
κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο; Με κεζόδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ είλαη δπλαηή ε εύξεζε, όρη κόλν
ηνπ επηθξαηέζηεξνπ πξνθίι ησλ πειαηώλ, αιιά θαη ε αλαθάιπςε ηάζεσλ θαη παξαγόλησλ, ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ν ζπζρεηηζκόο θάζε θαηεγνξίαο κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά. Π.ρ. ε αλάιπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηύπνπο, όπσο ν πειάηεο ηνπ
Σαββάηνπ, πνπ αγνξάδεη θπξίσο θαηεςπγκέλα, είδε λνηθνθπξηνύ/θαζαξηζκνύ θαη
ζλαθ/ζνθνιαηνεηδή, ε αμία ησλ αγνξώλ ηνπ είλαη κεηαμύ 30 θαη 50€ θαη πξνηηκάεη ηα
επώλπκα πξντόληα, ν πειάηεο ηεο πξνζθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηθξέο εζηηαζκέλεο αγνξέο,
θιπ.

Τα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη εζηηάδνπλ ζηα δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ. Ο
αλαγλώζηεο κπνξεί λα θαληαζηεί όηη ε Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα κπνξεί λα πξνζθέξεη αθόκα πεξηζζόηεξεο
δπλαηόηεηεο όηαλ εθαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο, όπσο αλζξώπηλνπο πόξνπο,
επηθνηλσλία, ειεθηξνληθέο πσιήζεηο, πξνκήζεηεο, όπσο επίζεο όηαλ ελζσκαηώλεη πιεξνθνξίεο από ην
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (π.ρ. πιεζσξηζκόο, αληαγσληζκόο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θιπ) θαη δηαζέζηκε
ζπζζσξεπκέλε γλώζε (π.ρ. κνληέια πξόβιεςεο, δηαδηθαζίεο/κέζνδνη δηνίθεζεο, θιπ).

1.2 Από ηα δσαδικά δεδομένα ζηα εσθσή ζσζηήμαηα
Τα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο έρνπλ γλσξίζεη ηεξάζηηα δηάδνζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
θαη επηζηεκνληθώλ εθαξκνγώλ θαη ζε κεγάιν εύξνο ρξεζηώλ. Δπίζεο, έρεη επηηεπρζεί αμηόινγε
απνηειεζκαηηθόηεηα ζε ζύλζεηεο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε ζηήξημε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ, ε αλάιπζε
νηθνλνκηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ε αλαδήηεζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ζε κεγάινπο όγθνπο αθαηέξγαζησλ
δεδνκέλσλ. Σηε βάζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ βξίζθεηαη ν Η/Υ πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν από έλα ζύλνιν
ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζηε κνξθή αθνινπζηώλ από δπαδηθνύο αξηζκνύο, κε
βάζε πξνγξάκκαηα, δειαδή ζεηξέο από κεγάιν αξηζκό απιώλ εληνιώλ.
Οη δπλαηόηεηεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε
ιεηηνπξγηώλ όπσο νη παξαπάλσ είλαη ηεξάζηηεο, ζεκαληηθνί όκσο είλαη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθύπηνπλ

από ηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Γηα λα είλαη θαηαλνεηή ε θύζε
ησλ ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνύκε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαπαξηζηώληαη ζε
έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. Οη δπλαηόηεηεο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ (Η/Υ) ηνπο θαζηζηνύλ έλα
παλίζρπξν εξγαιείν, πνπ γηα λα είλαη όκσο ηειηθά ρξήζηκν, πξέπεη λα πάξεη ηε κνξθή ελόο πιήξνπο
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα είλαη έλα ζύζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα
επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά θαη αμηόπηζηα κηα ζπγθεθξηκέλε
ιεηηνπξγία. Έλα ζύζηεκα πιεξνθνξηθήο δελ είλαη απιά έλαο Η/Υ αιιά είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα
δέρεηαη κηα είζνδν (π.ρ. δεδνκέλα) θαη λα παξάγεη έλα απνηέιεζκα, θαζώο επίζεο θαη λα πξνζθέξεη
δπλαηόηεηεο ρεηξηζκνύ ζηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη.
Αληίζηνηρα, δύν είλαη θαη ηα «ηζρπξά» ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο
βαζηζκέλνπ ζε Η/Υ: (α) ε ηθαλόηεηά ηνπ λα εθηειεί αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη (β) ε
ηθαλόηεηά ηνπ λα απνζεθεύεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ. Σε απηά ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά
βαζίζηεθαλ νη θπξηόηεξεο εθαξκνγέο από ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ησλ Η/Υ θαη γύξσ από απηά αλαπηύρζεθαλ
νη ζεκαληηθόηεξεο ηερλνινγίεο. Από ηε κηα πιεπξά, κε ηε βνήζεηα Η/Υ έγηλε δπλαηή ε επίιπζε πνιιώλ
καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ εθαξκόδνληαο ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ππνινγηζηηθή ηζρύ θαη από ηελ άιιε
αλαπηύρζεθαλ εθαξκνγέο ρεηξηζκνύ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. Σηηο παξαπάλσ δπλαηόηεηεο ησλ Η/Υ έρεη
πξνζηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο ξαγδαίαο
αλάπηπμεο ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ, πνπ επέθηεηλε ηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ζην ρώξν ησλ επηθνηλσληώλ. Σε αληηδηαζηνιή όκσο κε απηά ηα ηζρπξά ζηνηρεία, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε
αδπλακία ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ λα επηιύζνπλ αδόκεηα θαη αζαθή πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ
επθπΐα, δεκηνπξγηθόηεηα θαη πνπ γεληθά δελ αθνινπζνύλ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία επίιπζεο. Γηα
ην ιόγν απηό θαη νη Η/Υ ζπρλά απνθαινύληαη σο «θνπηά» κεραλήκαηα πνπ δελ αληηιακβάλνληαη εύθνια ηελ
αλζξώπηλε ινγηθή.
Σηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο γίλεηαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνύλ θαη λα
ηειεηνπνηεζνύλ κέζνδνη ώζηε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα πξνζθέξνπλ νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθέο
εθαξκνγέο, όζν γίλεηαη πην θνληά ζηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ-ρξήζηε,
δειαδή όζν γίλεηαη πην έμππλεο. Δθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ δηαρείξηζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαη
εθηέιεζε πνιιώλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο, αιιά πνπ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο είλαη μεθάζαξε θαη ζηαζεξή,
πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα πινπνίεζε κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπγθέληξσζε θαη
απνζήθεπζε κεγάινπ όγθνπ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ θαη δνζνιεςηώλ θαη ν ππνινγηζκόο ζηαηηζηηθώλ δεηθηώλ
κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία, είλαη θάηη πνπ κπνξεί ζρεηηθά εύθνια λα πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά από
έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. Δπίζεο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζθέξνληαη ιόγσ ηεο δνκήο ηνπο γηα
ηελ ππνζηήξημε θαιά θαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε απηνκαηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο παξαγγειηώλ, ηηκνιόγεζεο θαη απνζηνιήο παξαζηαηηθώλ. Αληίζεηα, εθαξκνγέο όπνπ
απαηηείηαη επθπΐα θαη δηαρείξηζε αλζξώπηλεο γλώζεο – πξάγκαηα πνπ δελ είλαη ρεηξνπηαζηά δεδνκέλα –
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κόλν κε ηε ζπλεηζθνξά εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ ηνκέσλ, όπσο ε εμόξπμε γλώζεο από
δεδνκέλα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ε κνληεινπνίεζε γλώζεο, κεξηθά από ηα νπνία ζα γλσξίζνπκε ζηα
ηειεπηαία θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ απηνύ. Έηζη, ζηα πην πςειά επίπεδα αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ βιέπνπκε «επθπή» ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ηθαλά π.ρ. λα ειέγμνπλ όια ηα ζηάδηα κηαο
αιπζίδαο ζε κηα κνλάδα παξαγσγήο ή λα αλαιύζνπλ έλα ζύλνιν από δεδνκέλα κηαο αγνξάο, ώζηε λα εμαρζεί
ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηε βησζηκόηεηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελόο λένπ πξντόληνο.
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο ειέγρνληαη από ινγηζκηθό, δειαδή πξνγξάκκαηα. Όηαλ
επηζπκνύκε λα εθηειέζνπκε κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ή λα επηιύζνπκε έλα πξόβιεκα πνπ απαηηεί
ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα, απηό πνπ απαηηείηαη είλαη νπζηαζηηθά ε κεηάθξαζε κηαο
ζύλζεηεο αλζξώπηλεο εληνιήο ζε έλα ζύλνιν απινύζηεξσλ εληνιώλ πνπ λα κπνξεί λα εθηειέζεη ν Η/Υ. Κάηη
ηέηνην πινπνηείηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ζε θάπνηα θαηάιιειε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
Η/Υ. Η κεγαιύηεξε πξόθιεζε είλαη όκσο λα κπνξέζεη έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα λα απνηππώζεη ηελ
αλζξώπηλε ινγηθή, ώζηε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα, εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο πνπ απαηηνύλ επθπΐα. Σηελ
πεξίπησζε απηή, απαηηνύληαη εηδηθέο ηερληθέο επθπνύο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζύλζεηεο ηερλνινγίεο πνπ ε
θαζεκηά ηνπο είλαη θαηάιιειε γηα πεξηνξηζκέλνπο κόλν ηύπνπο πξνβιεκάησλ, ελώ δελ είλαη πάληα
απνηειεζκαηηθέο. Πεγαίλνληαο αθόκα παξαπέξα, ζα ζέιακε, ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο, έλα πιεξνθνξηαθό
ζύζηεκα λα αληηδξά κε επηηπρία ζε δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθηεί από ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ. Κάηη ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν λα επηηεπρζεί ζε έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα Η/Υ.

1.3 Σηότοι και διάρθρφζη ηοσ βιβλίοσ
Τν βηβιίν απεπζύλεηαη ζε πξνπηπρηαθνύο ή κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή/θαη
κάξθεηηλγθ, όπσο επίζεο θαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο
ζηελ εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Τν ζύγγξακκα θαιύπηεη δύν βαζηθέο αιιειέλδεηεο κεηαμύ ηνπο
γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο πιεξνθνξηθήο. Σην πξώην κέξνο ηνπ, ην βηβιίν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο αξρέο
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη εηδηθόηεξα ζέκαηα ζπιινγήο θαη νξγάλσζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ επηρεηξήζεσλ.
Σην δεύηεξν κέξνο εηζάγεη ηνπο αλαγλώζηεο ζηα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο όπσο εμόξπμε γλώζεο από
δεδνκέλα, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, κνληέια πξόβιεςεο, αλαπαξάζηαζε γλώζεο θαη ζηήξημε
απνθάζεσλ.
Σθνπόο ηνπ βηβιίνπ ζπλνιηθά είλαη ε εμνηθείσζε, κέζσ εύιεπηεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθώλ
εθαξκνγώλ, κε ηα ζύγρξνλα εξγαιεία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηεο εμαγσγήο ρξήζηκεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Παξνπζηάδνληαη εθαξκνγέο όπσο πξόβιεςε ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηώλ, επηινγή αγνξάο ζηόρνπ,
ηνπνζέηεζε πξντόλησλ, κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ελεξγεηώλ πξνώζεζεο, εληνπηζκόο επθαηξηώλ
δηαζηαπξσκέλσλ πσιήζεσλ, θ.α. Δμεηάδνληαη επίζεο κέζνδνη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ βαζηζκέλεο ζε γλώζε
θαη παξνπζηάδνληαη ηερλνινγίεο δεκηνπξγίαο κνληέισλ επεμήγεζεο ή πξόβιεςεο γηα ηελ επίιπζε
επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο εμεύξεζε θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ, κέηξεζε πηζηόηεηαο πειαηώλ θαη
πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Τν ζύγγξακκα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ελόο
θνηηεηή ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη δηαθέξεη ηόζν από ζπγγξάκκαηα γηα πιεξνθνξηθνύο ή
κεραληθνύο (πνπ εκβαζύλνπλ ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε), όζν θαη από πξαθηηθνύο νδεγνύο ρξήζεο
ινγηζκηθνύ. Παξέρνληαη ζηνηρεία ζεσξίαο πνπ επαξθνύλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ θαη ηξόπνπ
ζθέςεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε ηππηθώλ πξνβιεκάησλ, αιιά πεξηιακβάλνληαη θαη εθόδηα πξαθηηθήο
εθαξκνγήο. Δπίζεο ην ζύγγξακκα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ ή ζηε
ζπδήηεζε πεξηπηώζεσλ, αιιά θαζνδεγεί ηνλ αλαγλώζηε ζην λα επηιύεη ην ίδηνο πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα κε
ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ.
Σην επόκελν θεθάιαην (2) πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο θαη νξγάλσζεο δεδνκέλσλ ζε
έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Σην θεθάιαην 3, γίλεηαη εθηελήο
αλαθνξά ζην ζρεζηαθό κνληέιν, πνπ απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν ηξόπν νξγάλσζεο δεδνκέλσλ ζε κηα Βάζε
Γεδνκέλσλ, ελώ ζην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε πιήξεο δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο κηαο
Βάζεο Γεδνκέλσλ. Σηόρνο ησλ ηξηώλ απηώλ θεθαιαίσλ είλαη λα θαηαλνήζεη ν αλαγλώζηεο ηε θύζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηηο ζρεηηθέο δπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνύο, έηζη ώζηε λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε
επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα θαη λα κπνξεί κε ρξήζε επξέσο δηαδεδνκέλνπ ινγηζκηθνύ (Microsoft Access) λα
δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, κε ζεκέιην ηε ζσζηή
νξγάλσζε θαη θαηαλόεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζην θεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη νη ηξόπνη αμηνπνίεζήο ηνπο,
κεηαηξέπνληάο ηα ζε πιεξνθνξία ρξήζηκε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γίλνληαη παξαδείγκαηα θαη νδεγίεο
εθαξκνγήο πνπ αθνξνύλ ηα ζπλεζέζηεξα, απινύζηεξα αιιά θαη νπζηαζηηθά εξγαιεία γηα πιεξνθνξεκέλε
ιήςε απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκό βαζηζκέλν ζε ζηνηρεία. Τα θεθάιαηα 6, 7, 8 θαη 9 εηζέξρνληαη βαζύηεξα
ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα, παξνπζηάδνληαο κεζόδνπο θαη εθαξκνγέο κε πςειόηεξν βαζκό επθπΐαο, πνπ
βαζίδνληαη ζε εηδηθό ινγηζκηθό. Ο αλαγλώζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο
εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ κεγαιύηεξε αμία ζηα δεδνκέλα ηνπ, επηιύνληαο πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα
αλαβαζκίζνπλ δξαζηηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ην ζρεδηαζκό ζην
κάξθεηηλγθ θαη ηε δηνίθεζε.
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