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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

      ε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζα αλαιπζνχλ νη κνληέξλεο ηερλνινγίεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ εκθάληζε ησλ Big Data ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα δνχκε πσο 

απηά ζπκβάινπλ άκεζα ζηελ αλάπηπμε κηαο εηαηξίαο ζε επίπεδν ηέηνην ψζηε λα πξνεγείηαη 

ηνπ αληαγσληζκνχ.  

      ηε ζπλέρεηα ζα πνχκε γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζα αλαθεξζνχλ  ήδε ππάξρνληεο 

ηερλνινγίεο φπνπ ζα θαηαγξαθνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

ρξήζε ηνπο  θαζψο επίζεο  θαη λέεο ηερλνινγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

SQL εληνιέο πνπ ιέγνληαη NoSQL Databases θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε θαη 

δηαρείξηζε πειψξηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ. 

      Δπίζεο ζα αλαιπζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμφξπμε, 

απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ Big Data θαζψο θαη νη ηα λέα εξγαιεία αλάιπζεο πνπ 

θάλνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζε ηνπο ζην ζχγρξνλν εκπφξην, γλσζηά σο Business 

Analytics. Θα δνχκε πσο απηή ε δηαδηθαζία άκα γίλεη κε ζσζηά θαη πξνκειεηεκέλα βήκαηα 

ζα νδεγήζεη ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ πνπ ζα 

απνθέξνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε, κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ. 
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ABSTRACT 
 

      In this thesis the modern database technologies with the appearance of Big Data in the 

business sector will be analyzed and we will see how these contribute directly to the 

development of a company at a level that can precede the competition. 

      Then we will talk about databases and we will mention existing technologies where we 

will mention the advantages and disadvantages offered by their use as well as new database 

technologies which don‟t use SQL statements and they are called NoSQL Databases known to 

be used for managing immense data. 

      It will also be analyzed all the necessary processes need for extraction, storage and 

processing of Big Data and new analysis tools that make their first appearance in the modern 

trade, known as Business Analytics. We will see how this process when done correctly with 

deliberately steps will lead the responsible business managers to make better decisions that 

will bring more profit, reduce production costs or even increase quality. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

      ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πεξηγξάθνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ, ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία ηα ππνζηεξίδνπλ θαη νη ηερληθέο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαιχηεξν βαζκφ 

επίηεπμεο ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

      Ενχκε ζε έλα ζχγρξνλν θφζκν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ λέεο ηερλνινγίεο. πλεπψο λέεο 

αλάγθεο έρνπλ εκθαληζηεί ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Οη 

επηρεηξήζεηο πιένλ απνζεθεχνπλ φια ηνπο ηα δεδνκέλα ζε ςεθηαθή κνξθή. Έηζη φκσο 

γελληνχληαη λέεο πξνθιήζεηο φπσο: πψο ζα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν 

κεγάιν φγθν πιεξνθνξίαο; Τπάξρνπλ ηξφπνη γηα λα πξνθχςνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ 

ηελ επεμεξγαζία φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ;  

        Καζεκεξηλά δεκηνπξγείηαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νη 

αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ Big Data θαη ζηελ αλεχξεζε εξγαιείσλ αλάιπζεο 

γηα ηελ βέιηηζηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα απνθέξνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κηα επηρείξεζε ζηελ επηηπρία. 

      Έρνπλ πιένλ αλαπηπρζεί πνηθηιφκνξθεο ηερλνινγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ε ρξήζε 

ηνπο δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηα 

πην δηαδεδνκέλα κνληέια βάζεσλ δεδνκέλσλ.  
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Κεθάιαην1 -Big Data 

 

1.1 Οξηζκόο 

 

       Σα Big Data είλαη έλαο επξχο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κεγάινπ φγθνπ πνιχπινθα 

δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ εθπιεθηηθά γξήγνξε αχμεζε φπνπ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ. 

Οπζηαζηηθά ηα Big Data είλαη Data αιιά πνιχ κεγαιχηεξα. Οη παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη 

εθαξκνγέο ησλ εκεξψλ καο είλαη πιένλ αλεπαξθείο, δηφηη φζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη ηα 

Big data ηφζν πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζην παξαζθήλην. Μεηαμχ 

ησλ βαζηθψλ πξνθιήζεσλ είλαη ε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ε θνηλή ρξήζε, ε αλάιπζε θαη ε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

       Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο φηαλ εθηεινχληαη κε αθξίβεηα πξνζθέξνπλ έγθπξα ζηνηρεία, ηα 

νπνία νδεγνχλ ζηε ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ. Σα Big data παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νξγαληζκψλ, δηφηη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζή αλάιπζε θαη απνζαθήληζε ηνπο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζηα 

εγεηηθά κέιε γηα ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ κεγαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεξηζζφηεξα θέξδε ή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  

      Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζε ηνκείο φπσο εμφξπμε δεδνκέλσλ (Data Mining) θαη 

αλάιπζε ηνπο (Analytics), θαζψο θαη νη ηεξάζηηεο ππνινγηζηηθέο θαη απνζεθεπηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θάλνπλ δηαζέζηκν ζε νξγαληζκνχο 

θαη ηδηψηεο έλα ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. Ο ξαγδαίνο απηφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ νθείιεηαη ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ θαζεκεξηλά 

δεκηνπξγνχληαη πνηθηιφκνξθνη φγθνη δεδνκέλσλ.  

      Όπσο βιέπνπκε ζην Γηάγξακκα 1, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα Big data αλαπηχζζνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Κάζε κέξα άλζξσπνη θαη κεραλέο ζπκκεηέρνπλ κε αζηακάηεην 

ξπζκφ ζηε δεκηνπξγία ηεξαζηίνπ φγθνπ δεδνκέλσλ.  

      Πην ζπγθεθξηκέλα κε έξεπλα ηνπ USC Annenberg School of Communication and 

Journalism μεδηπιψλεηαη απηή ε έθξεμε πιεξνθνξηψλ κε απνθαιππηηθνχο πξαγκαηηθά 

αξηζκνχο. Σν 2007 ππήξραλ ζηνλ θφζκν απνζεθεπκέλα 300 Exabyte. Απφ ηα δεδνκέλα απηά 

κφλν ην 7% ήηαλ ζε αλαινγηθή κνξθή, ηα ππφινηπα ήηαλ ζε ςεθηαθή κνξθή ελψ ην 2000  
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κφλν ην 25% ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ζε ςεθηαθή κνξθή, ην ππφινηπν 75% ήηαλ απνζεθεπκέλν 

ζε ραξηί, θηικ, δίζθνπο βηλπιίνπ, θαζέηεο, δηζθέηεο θιπ. Ήδε ππνινγίδεηαη φηη ν φγθνο ηεο 

απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο ην 2013 ήηαλ 1.200 Exabyte απφ ηα νπνία κφλν ην 2% ζα ήηαλ 

ζε αλαινγηθή κνξθή. Μηα ρηνπκνξηζηηθή αιιά ηαπηφρξνλα παξαζηαηηθή εηθφλα ηνπ 

αζχιιεπηνπ απηνχ κεγέζνπο ζα ήηαλ λα θαληαζηνχκε φηη κπνξνχκε λα θαιχςνπκε φιε ηελ 

έθηαζε ησλ Ζ.Π.Α. ζε 52 ζηξψκαηα βηβιίσλ. 

 

      Δπίζεο ζχκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2012, θαζεκεξηλά δεκηνπξγνχληαη 

2,5 Exabyte δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα αο πάξνπκε ηε γλσζηή ζε φινπο πιαηθφξκα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην Facebook, ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη θαζεκεξηλά παξάγεη 20 

Terabyte λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή. χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Moore θάζε 

18 κήλεο δηπιαζηάδνληαη ηα ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα ζηνλ θφζκν. 

      Πιένλ κε απηνχο ηνπο φγθνπο δεδνκέλσλ ε ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε αδηέμνδν αθνχ παξνπζηάδεηαη ζπρλά δπζθνιία ζην ρεηξηζκφ 

ησλ δεδνκέλσλ δηφηη έρεη απμεζεί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ε πνιππινθφηεηα ηνπο. 

 

 

 

  

Γηάγξακκα 1-Απόηνκε Αύμεζε ηωλ Big Data  από ην 2011 
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1.2 Παξνπζίαζε ηωλ 3Vs 

 

      Γηα ηελ νξζφηεξε αληίιεςε ησλ Big Data θαη ηελ θαιχηεξε απνζαθήληζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην ρεηξηζκφ ηνπο, δεκηνπξγήζεθε έλαο επξχο φξνο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ο φξνο απηφο είλαη γλσζηφο σο ηα „3Vs‟. 

Σα 3Vs ησλ Big Data απνηεινχληαη απφ: 

 Volume : Μεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ 

 Variety : Μεγάιε πνηθηιία δεδνκέλσλ 

 Velocity : Μεγάιε ηαρχηεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 

 

 

  

Γηάγξακκα 2 - : Γξαθηθή Αλαπαξάζηαζε ηωλ 3Vs. 
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Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε:  

1.  Ο Όγθνο (Volume): Ενχκε ζε έλαλ θφζκν πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηνλ 

ραξαθηεξίζνπκε ςεθηαθφ. Καζεκεξηλά ζηέιλνληαη e-mail, δεκνζηεχνληαη θείκελα, 

θσηνγξαθίεο, βίληεν, επηθνηλσλία κέζσ SMS θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ πφζν ςεθηαθφο έρεη γίλεη ν θφζκνο. Όκσο δελ είκαζηε νη κφλνη πνπ 

δεκηνπξγνχκε πιεξνθνξίεο ή ζηέιλνπκε δεδνκέλα απφ ηε κία άθξε ηνπ θφζκνπ ζηελ 

άιιε. ήκεξα εθαηνκκχξηα ςεθηαθέο ζπζθεπέο δεκηνπξγνχλ πιεξνθνξίεο. 

Αηζζεηήξεο πνπ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ή θαη κεραλέο πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο (Machine to machine). 

Δπίζεο παξάδεηγκα κεγάινπ φγθνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εγγξαθέο ή θαη νιφθιεξνη 

πίλαθεο πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ, αξρεία θ.α. 

 

2. Η πνηθηιία (Variety): Tα  δεδνκέλα ζήκεξα δηαθξίλνληαη απφ ηε δνκή ηνπο ζε: 

 Γνκεκέλα κε ηε κνξθή ζρεζηαθψλ δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζε 

παξαδνζηαθέο βάζεηο,  

 Αδφκεησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή εηθφλαο, ήρνπ, video, email, θηι.  

 επίζεο ππάξρνπλ θαη ηα Ζκηδνκεκέλα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 

θαη απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο.  

Γηα θάζε θαηεγνξία νη δηεξγαζίεο  εμφξπμεο, απνζήθεπζεο θαη ε αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ δηαθνξνπνηνχληαη.   

 

3. Η ηαρύηεηα (Velocity): Πιένλ ε παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε πνιχ κεγάινπο 

ξπζκνχο νπφηε εκείο πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηα αληηκεησπίδνπκε έγθαηξα.  

χγρξνλεο πεγέο δεδνκέλσλ είλαη: 

 

 Σα δίθηπα  

 Ζ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε ζε ζπζηήκαηα φπσο ηα social media 

 Financial streams 

 ηαζκνί κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ 

 πζηήκαηα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ 

 Άληιεζε  δεδνκέλσλ απφ ηηο κεραλέο 
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      Καζεκεξηλά νη Business Analysts έξρνληαη αληηκέησπνη κε κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλα θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ ζε φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ρξνληθφ θαη λα αληιήζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ απηά. Ζ 

άκεζε αληηκεηψπηζε καο ζηνπο γνξγνχο ξπζκνχο ησλ δεδνκέλσλ θαη  ε εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο 

νξγαληζκνχο. [1] 

 

 

1.3 Πωο ηα Big Data επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

 

      Όζν πεξλάεη ν θαηξφο, ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε 

ζεκαζία ησλ Big Data θαζψο θαη ε αμία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο. Αξθεηνί νξγαληζκνί βξίζθνληαη ζην πξψηκν ζηάδην πεηξακαηηζκνχ θαη 

ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ζθεθηεί  θαη αληηιεθζεί ηελ βαζχηεξε επηξξνή ησλ Big Data 

ζηελ ππνδνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο. 

      χκθσλα κε ηε δηεζλή εηαηξία νηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ (Consulting), Gartner έσο ην 

ηέινο 2015 πεξίπνπ ην 20% ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζα έρνπλ εζηηάζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο 

ζηε ζπιινγή θαη απνζαθήληζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ. 

Δπίζεο ζηελ έθζεζε ηεο Gartner πνπ δηεμήρζε ην 2013 κε ηίηιν «Predicts 2013: Big Data and 

Information Infrastructure;» πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο πσο ηα Big Data ζα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηνπο νξγαληζκνχο, ηνπο πφξνπο, θαζψο θαη ηελ ππνδνκή ησλ πιεξνθνξηψλ. 

πλεπψο δεκηνπξγείηαη κηα λέα ππνρξέσζε γηα ηνπο εγέηεο ηνπ IT (Information Technology), 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο έξεπλαο απηήο, λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηηο αμηνζεκείσηεο αιιαγέο πνπ αλακέλνληαη λα αθνινπζήζνπλ. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ θξίλεηαη νη IT Managers λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γλψζε θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο γηα λα εμεηάζνπλ ηα εξγαιεία ελνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη λα 

αλαπηχμνπλ λέα εξγαιεία ψζηε λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην κέγηζην ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ άθημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 
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Κεθάιαην 2-Δξγαιεία ηωλ Big Data 

 

2.1 Παξάιιειεο Βάζεηο Γεδνκέλωλ 

 

      Με ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ Big Data, εκθαλίζηεθαλ αξθεηά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

απνζήθεπζε ηνπο θαζψο νη παξαδνζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηφζν κεγάινπο φγθνπο δεδνκέλσλ. Σα κεγέζε ησλ δεδνκέλσλ πιένλ κεηξηνχληαη ζε 

Terabytes θαη Petabytes. Δπίζεο ε παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε ηέηνηα 

ζπζηήκαηα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα. Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ ε αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ 

ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ φπνπ βαζηθφ ζηφρν έρνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. 

Βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ κε επθνιία κεγάιεο πνζφηεηεο 

δεδνκέλσλ θαη ζα παξέρνπλ αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ψζηε λα ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. [2]  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ην ζχζηεκα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο:  

 Ζ πξφζβαζε ζα πξέπεη λα είλαη επεθηάζηκε, ην ζχζηεκα αξρείσλ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεη λα πξνζηεζεί επηπιένλ Hardware αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αχμεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο απνζήθεπζεο θαη ησλ επηδφζεσλ. 

 

 Σν ζχζηεκα αξρείσλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη πςειή απφδνζε θαη επίζεο  λα είλαη ζε 

ζέζε λα εληνπίζεη ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ επί ησλ δηαλεκφκελσλ θφκβσλ 

ζε πξαγκαηηθφ  ρξφλν. 

 

 Θα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη ζε πεξίπησζε αλάθηεζεο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεκηνπξγήζεη απφ ηνπο θαηαλεκεκέλνπο θφκβνπο ηα 

αξρηθά δεδνκέλα κε ηξφπν πιήξε θαη ρσξίο δηαζηξεβιψζεηο. 

 

 Θα πξέπεη λα έρεη πςειή δηαζεζηκφηεηα, λα ρεηξίδεηαη ηηο απνηπρίεο θαη λα 

ελζσκαηψλεη κεραληζκνχο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αλίρλεπζε ζθαικάησλ, ηελ 

αλνρή ζθαικάησλ θαη ηελ απηφκαηε απνθαηάζηαζε.  
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      Μία θαηαλεκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ (DDB) είλαη κηα ζπιινγή πνιιαπιψλ ινγηθά 

δηαζπλδεδεκέλσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. Έλα 

θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database Management System – 

DBMS)  είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ πινπνηείηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή κε πνιινχο 

επεμεξγαζηέο. Σν παξάιιειν DBMS πινπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ νξηδφληηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ 

δηαλέκνληαο ηα κέξε ελφο κεγάινπ ζρεζηαθνχ πίλαθα ζε πνιινχο θφκβνπο κε δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κε παξαιιειηζκφ. Απηφ απαηηεί δηακεξηζκέλε εθηέιεζε SQL 

ιεηηνπξγηψλ. Κάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κία απιή SELECT, κπνξεί 

λα εθηειεζηεί αλεμάξηεηα ζε φινπο ηνπο θφκβνπο. Οη πην ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο εθηεινχληαη 

κέζσ ελφο αγσγνχ πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ. Γηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο πνιιαπιψλ 

παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ε θνηλή κλήκε κε θνηλνχο δίζθνπο ή ηίπνηα θνηλφ, 

θαζνξίδνπλ ηηο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο παξάιιεινπ DBMS, φπνπ ε 

θάζε κηα κε ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα.  

 

      Με βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα 

παξάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

κέζσ ηνπ παξαιιειηζκνχ ηνπ θφξηνπ, ζέηνληαο θαηάιιεια επξεηήξηα θαη επεξσηήζεηο ζηα 

δεδνκέλα. ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά DBMS πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα. Δπεηδή ηα ζπζηήκαηα 

παξάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ δεδνκέλα γηα λα απμήζνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο αξρηηεθηνληθήο, ππάξρεη κηα ιεπηή γξακκή πνπ ρσξίδεη ηηο δχν έλλνηεο ζε 

πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο.  

 

Παξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξάιιεισλ θαη θαηαλεκεκέλσλ DBMS, ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη θνηλά: 

 

 Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα είλαη ζχκθσλα κε έλα θαιά θαζνξηζκέλν ζρήκα 

θαη απηφ επηθπξψλεη ηα δεδνκέλα θαη παξέρεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Σα δεδνκέλα είλαη δνκεκέλα ζε έλα ζρεζηαθφ κνληέιν γξακκψλ θαη ζηειψλ. 

 Σα εξσηήκαηα SQL είλαη γξήγνξα. 

 Ζ γιψζζα εξσηεκάησλ SQL είλαη επέιηθηε εχθνιε λα ηε κάζεη θαλείο θαη λα 

δηαβαζηεί θαη επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα εθαξκφζνπλ ζχλζεηεο 

εξγαζίεο κε επθνιία. 
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 Υξεζηκνπνηνχλ θαηαθεξκαηηζκφ ή Β-δελδξηθά επξεηήξηα γηα λα επηηαρχλνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. 

 Μπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ κεγέζνπο έσο 

θαη δχν PentaBytes. Γλσζηέο εκπνξηθέο παξάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη 

Teradata, Aster Data, Netazza, DATAllegro, Vertica, Greenplum, IBMDB2 

θαη OracleExaData έρνπλ απνδεηρζεί επηηπρήο, δηφηη επηηξέπνπλ ηελ γξακκηθή 

θιηκάθσζε. 

 Σν ζχζηεκα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή απφδνζε θαζψο ην κέγεζνο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ απμάλεηαη κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζνηέξσλ θφκβσλ ζην 

παξάιιειν ζχζηεκα. 

 Δπηηξέπνπλ ηελ γξακκηθή επηηάρπλζε, γηα κηα βάζε δεδνκέλσλ κε έλα 

ζηαζεξφ κέγεζνο, ε απφδνζε κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ πξνζζήθε 

πεξηζζφηεξσλ ζπζηαηηθψλ, φπσο επεμεξγαζηέο, κλήκε θαη ηνπο δίζθνπο. 

 Δθαξκφδνπλ εζσηεξηθά εξσηήκαηα, ελδν-εξσηήκαηα θαη ελδν-ιεηηνπξγία 

παξαιιειηζκνχ. 

 Απαηηνχλ κεησκέλε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο. 

 Απαηηνχλ κεησκέλε πξνζπάζεηα δηνίθεζεο 

 Πξνζθέξνπλ πςειή δηαζεζηκφηεηα. 

 

      ηελ αξρηηεθηνληθή καδηθήο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο (Massively Parallel Processing - 

MPP) ηα δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη  απφ πνιιαπινχο εμππεξεηεηέο ή θφκβνπο φπνπ ν 

θαζέλαο απφ απηνχο δηαζέηεη δηθή ηνπ κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη κλήκε RAM θαη 

επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπηθά.[3] [4] 

Ζ MPP αξρηηεθηνληθή πινπνηείηαη σο ζπζθεπή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, κεηψλεη ηελ 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ιφγσ ηνπ φηη ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα θαη 

δνθηκαζκέλα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηε ζπζθεπή, πξηλ ηελ πξνκεζεπηνχκε. Δπίζεο, κεηψλεη 

ηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο, θαζψο έξρεηαη σο αλεμάξηεηε ζπζθεπή απφ ην ππφινηπν 

ζχζηεκα. Οη ζπζθεπέο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ πςειή δηαζεζηκφηεηα κε 

ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο αλαθαηεχζπλζεο ρξεζηκνπνηψληαο πιενλαζκφ δεδνκέλσλ γηα 

θάζε δίζθν. Ηδαληθά, θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηεο ζπζθεπήο απνζήθεο δεδνκέλσλ πξέπεη 

λα επεμεξγάδεηαη ηελ ίδηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζε θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

Έρνληαο ινηπφλ θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο λα θάλεη ην ίδην πνζφ εξγαζίαο εμαζθαιίδεηαη φηη 
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φιεο νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα ηειεηψζνπλ ην έξγν ηνπο πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηπρφλ ρξφλνπο αλακνλήο. Μηα άιιε πηπρή πνπ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ απφδνζε ηνπ εξσηήκαηνο είλαη φηη ππάξρνπλ καδί φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ίδηα κνλάδα επεμεξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο εμαιείθεηαη. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

δεδνκέλα θαηαλέκνληαη ζε παξάιιεινπο θφκβνπο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ επεξεάδνπλ ηε 

ζπλνιηθή απφδνζε. Αλ θαη ε ηζρχο ηνπ παξάιιεινπ DBMS δίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θφκβσλ, κπνξεί λα είλαη επίζεο έλα κεηνλέθηεκα. Γηα απιέο εξσηήζεηο ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο 

επεμεξγαζίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη 

ε παξάιιειε ιεηηνπξγία. Δπίζεο νη θφκβνη κπνξνχλ λα γίλνπλ hotspots ή εκπφδηα θαζψο 

θαζπζηεξνχλ ην φιν ζχζηεκα.[10] [4] 

 

2.2 MapReduce 

 

      Σν κνληέιν MapReduce (MR) είλαη έλα κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ θαη κηα ζρεηηθή 

εθαξκνγή γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Δίλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ νη νπνίεο επεμεξγάδνληαη γξήγνξα θαη παξάιιεια 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ ζε ζπζηνηρίεο (Clusters) ππνινγηζηψλ. Σν κνληέιν 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Jeffrey Dean θαη Sanjay Ghemawat ζηε Google. Σν κνληέιν 

MapReduce ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλάξηεζεο Map πνπ ρξεζηκνπνηεί σο αξρηθή 

δηαδηθαζία δεχγε θιεηδηνχ-ηηκήο θαη κηα ζπλάξηεζε Reduce πνπ ζπγρσλεχεη φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ ίδηνπ θιεηδηνχ. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα 

ππνζχλνια ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία παξάιιεια κε κηα κεγάιε ζπζηάδα 

ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ. Ζ ζπλάξηεζε Map, παίξλεη έλα δεδνκέλν εηζφδνπ θαη παξάγεη έλα 

ζχλνιν ελδηάκεζσλ ππνζπλφισλ. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ κνληέινπ MapReduce νκαδνπνηεί φια ηα 

ελδηάκεζα ππνζχλνια πνπ ζπλδένληαη κε ην ίδην ελδηάκεζν θιεηδί θαη λα ηα πξνσζεί ζηελ 

ζπλάξηεζε Reduce. Ζ ζπλάξηεζε Reduce, δέρεηαη επίζεο έλα ελδηάκεζν θιεηδί θαη ηα 

ππνζχλνια πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Ζ ζπλάξηεζε απηή ζπγρσλεχεη καδί κε απηά ηα 

ππνζχλνια θαη ην θιεηδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα πηζαλψο κηθξφηεξν ζχλνιν ηηκψλ. 

Καλνληθά ε ζπλάξηεζε Reduce παξάγεη θακία ή κία ηηκή εμφδνπ. Πνιιέο εξγαζίεο γίλνληαη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ MapReduce. Απηφ ην κνληέιν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, γηα ηε δηαινγή θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ, γηα κεραληθή κάζεζε θαη γηα έλα 
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κεγάιν αξηζκφ απφ άιια ζπζηήκαηα. Σν πιαίζην ηνπ κνληέινπ MapReduce δηαρεηξίδεηαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα ρσξίδνληαη κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη θαηά πφζν ηα ελδηάκεζα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο είλαη θαζνιηθά γηα ην ζχζηεκα. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ MapReduce είλαη: 

 

 Σν κνληέιν είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, αθφκε θαη γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

ρσξίο εκπεηξία ζε παξάιιεια θαη θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. 

 

 Παξέρεη αλεμαξηεζία απνζήθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

απαηηεί ηδηφθηεηα ζπζηήκαηα αξρείσλ δεδνκέλσλ ή πξνθαζνξηζκέλα κνληέια 

δεδνκέλσλ.  

 

 Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε αξρεία απινχ θεηκέλνπ θαη ην ζχζηεκα δελ 

είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθψλεηαη ζηα ζρεζηαθά ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ 

ή νπνηαδήπνηε άιιε δνκή. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αξρηηεθηνληθή MapReduce :  

 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα πνπ έρνπλ κηα απζαίξεηε κνξθή. 

 

 Έρεη αλνρή ζε ζθάικαηα. 

 

 Δίλαη δηαζέζηκε γηα γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. 

 

 Παξέρεη γιψζζα επεξσηήζεσλ θαη επηηξέπεη ρεηξηζκφ κε κεγάιε ηαρχηεηα. 

 

[15] 
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2.3 Hadoop  

 

      Σν Hadoop είλαη έλα framework αλνηρηνχ θψδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα εληζρχζεη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ Big Data. Αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εηαηξία Apache Software Foundation 

θαη ππνζηεξίδεη θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ.  Ζ αλάπηπμή ηνπ 

μεθίλεζε ην 2005 σο κηα ελαιιαθηηθή επηινγή αλνηρηνχ θψδηθα ηνπ Google MapReduce 

framework θαη ηνπ Google File System (GFS) ζηα νπνία θαη βαζίζηεθε θαη έθηνηε απνηειεί 

έλα απφ ηα θαιχηεξα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα γηα batch processing. 

Σν Apache Hadoop framework απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

 Hadoop Common: Πεξηέρεη βηβιηνζήθεο θαη εξγαιεία απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ. 

 Hadoop Distributed File System (HDFS): Καηαλεκεκέλν, θιηκαθψζηκν (scalable) 

ζχζηεκα αξρείσλ. 

 Hadoop YARN : Πιαηθφξκα ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ 

θαη ππεχζπλε γηα ηε ρξνλνδξνκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρξήζηε. Δλζσκαηψζεθε 

ζην Hadoop framework ζηε έθδνζε ηνπ Hadoop 2.0.  

 Hadoop MapReduce: Πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν γηα ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλσλ. 

      Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο επηηπρίαο απηνχ ηνπ framework είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζρεδηάζηεθε λα ηξέρεη ζε ζπζηάδεο απφ απινχο ππνινγηζηέο (clusters) ρακεινχ θφζηνπο 

φπνπ φκσο ε ζπρλφηεηα βιαβψλ είλαη πςειή. Οη βιάβεο αληηκεησπίδνληαη απηφκαηα απφ ην 

framework εμαζθαιίδνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σν Hadoop είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζε γιψζζα Java. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγή 

απφ Java processes πνπ ηξέρνπλ παξάιιεια ζε έλα ζχλνιν απφ κεραλέο. 

2.3.1 Πωσ το Hadoop διαφέρει από άλλεσ παλιότερεσ τεχνολογίεσ; 

 

Οη δηαθνξέο ηνπ απφ ηηο άιιεο ηερλνινγίεο εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Σν Hadoop κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί δεδνκέλα πνιχ εχθνια. Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ απιά γξήγνξν, πεξηέρεη θζελφηεξε βάζε δεδνκέλσλ θαη εξγαιείν Analytics. ε 

αληίζεζε κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ην Hadoop δελ απαηηεί ηε δφκεζε ζηα δεδνκέλα 

θαζψο απηά κπνξεί λα είλαη αδφκεηα θαη αθαηέξγαζηα. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
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απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζην framework ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα 

δηακφξθσζε ηνπο. Αληηζέησο νη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ απαηηνχλ ηα δεδνκέλα 

λα είλαη  δνκεκέλα θαη κε ηε ζσζηή δηακφξθσζε πξηλ απφ ηελ απνζήθεπζε ηνπο. 

 

 Σν Hadoop έρεη έλα απινπνηεκέλν κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ. Σν κνληέιν απηφ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα γξάθνπλ θαη λα δνθηκάδνπλ ζε ζχληνκν ρξφλν 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. Δθηειεί ππνινγηζκνχο ζε κεγάινπο φγθνπο δεδνκέλσλ 

ζπλήζσο ζε έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα φκσο ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία λα γξάθεηο 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο ηερληθέο επειημίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ην Hadoop θαζηζηά πην εχθνιν ην λα γξάςεη θαηαλεκεκέλα 

πξνγξάκκαηα. 

 

 Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ Hadoop είλαη πσο δηαρεηξίδεηαη εχθνια. Δλαιιαθηηθά 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πςειψλ επηδφζεσλ επηηξέπνπλ ζηα πξνγξάκκαηα λα 

ηξέρνπλ ζε κεγάια ζχλνια ππνινγηζηψλ, αιιά απαηηνχλ ζπλήζσο άθακπηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο ρξεηάδεηαη ηα δεδνκέλα λα είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε ζπζηήκαηα SAN (Storage Area Network). Οη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζηέο ησλ Clusters απαηηνχλ πνιχ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε θαη 

εθφζνλ ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ έρεη επαηζζεζίεο ζε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ησλ 

θφκβσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ Hadoop cluster είλαη πνιχ πην εχθνιε. Σν Hadoop 

ρεηξίδεηαη ζέκαηα ειέγρνπ θαη απνηπρηψλ θφκβσλ αζφξπβα. ε πεξίπησζε πνπ έλαο 

θφκβνο ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο, ην Hadoop εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ζε 

θάπνηνλ άιιν θφκβν θαη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ θφκβν απηφ 

αλαθηψληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο.  

 

 Δπίζεο ην Hadoop είλαη επθίλεην. Οη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη θαιέο ζηελ 

απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε πξνθαζνξηζκέλα θαη άθακπηα 

κνληέια δεδνκέλσλ. Γηα ηα αδφκεηα δεδνκέλα, νη ζρεζηαθέο βάζεηο πζηεξνχλ ζε 

επειημία θαη ζε επεθηαζηκφηεηα. Σν Apache Hadoop έρεη ηελ ηδηφηεηα λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα αλαιχεη κε θζελφ ηξφπν κεγάιεο πνζφηεηεο δνκεκέλσλ θαη 

αδφκεησλ δεδνκέλσλ καδί. [6] [15] 
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2.3.2 Λόγοι για τη χρήςη του Hadoop 

 

 Δίλαη νηθνλνκηθφ θαη απνδνηηθφ. Σν Apache Hadoop ειέγρεη ηα θφζηε απνζεθεχνληαο 

δεδνκέλα αλά terabyte κε πην νηθνλνκηθφ ηξφπν απφ άιιεο πιαηθφξκεο. Αληίζεηα κε 

ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ρξεψλεη 1000 έσο 10.000 δνιάξηα αλά terabyte, ην Hadoop 

πξνζθέξεη επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κε 100 δνιάξηα αλά terabyte. 

 

 Δίλαη αλεθηηθφ ζε ζθάικαηα. Ζ αλνρή ζε ζθάικαηα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Hadoop. Αθφκα θαη φηαλ νη αλεμάξηεηνη θφκβνη 

αληηκεησπίδνπλ κεγάιν πνζνζηφ απνηπρηψλ εθηειψληαο δηεξγαζίεο ζε έλα κεγάιν 

ζχκπιεγκα ππνινγηζηψλ, ηα δεδνκέλα αληηγξάθνληαη ζε έλα άιιν ζχκπιεγκα έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ  εχθνια λα αλαθηεζνχλ ζην δίζθν ή ζηνλ θφκβν. 

 

 Δίλαη επέιηθην. Ο επέιηθηνο ηξφπνο πνπ ηα δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα ζην Apache 

Hadoop είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, επηηξέπνληαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κεηαηξέςνπλ ηα δεδνκέλα απηά ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία κε έλαλ 

ηξφπν πνπ παιηφηεξα ζεσξνχληαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξνο δηφηη έπξεπε λα 

απνζεθεπηνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε επεμεξγαζία θάησ απφ ην κνληέιν ησλ 

παξαδνζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Με ην Hadoop νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ είηε είλαη δνκεκέλα είηε είλαη 

αδφκεηα θαη λα εμάγνπλ ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο απφ φιν ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη. 

 

 Δίλαη επεθηάζηκν. Σν Hadoop είλαη κηα εμαηξεηηθά επεθηάζηκε πιαηθφξκα 

απνζήθεπζεο, επεηδή κπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη λα δηαλείκεη κεγάια ζχλνια 

δεδνκέλσλ ζε ζπζηάδεο εθαηνληάδσλ θζελψλ εμππεξεηεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια. Σν πξφβιεκα κε ηα παξαδνζηαθά ζρεζηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ επεμεξγαζία 

ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ. [3] 

Πνιιέο παζίγλσζηεο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Hadoop είλαη ε Yahoo, Amazon, 

Facebook, Twitter θ.α. 
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Κεθάιαην 3 - NoSQL Databases 

 

3.1 Οξηζκόο 

 

      Οη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχζαλ γηα πνιιά ρξφληα ηελ θπξίαξρε επηινγή γηα 

δηθηπαθέο θαη επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. Λφγσ ηεο ζρεδφλ θαζνιηθήο επηθξάηεζήο ηνπο 

κάιηζηα, δεκηνπξγήζεθαλ αλά ηα έηε πνιιά εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε 

ρξήζε ηνπο. Σν ζρεζηαθφ ζρήκα πνπ πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ θαη 

θιεηδηψλ, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα έλα πνιχ κεγάιν κέξνο εθαξκνγψλ κέρξη ηψξα. Με ηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ησλ Big Data εκθαλίζηεθε ε αλάγθε γηα πην απνδνηηθφ θαη θαηαλεκεκέλν 

ρεηξηζκφ ιφγσ ηνπ πνηθηιφκνξθνπ θαη κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη έηζη πνιινί 

νξγαληζκνί ή επηρεηξήζεηο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ 

ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ 

θαη πιένλ θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο, ηδίσο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά έγηλαλ γλσζηά σο «NoSQL Databases». Αλ θαη ν φξνο παξαπέκπεη ζε « Όρη 

– SQL», ζα ήηαλ νξζφηεξν λα ηνλ απνδψζνπκε σο «Όρη κφλν SQL» ή «Με – ρεζηαθή 

Βάζε».  

 

3.2 Γηαθνξέο NoSQL – SQL  

 

      Σα ζρεζηαθά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ παξέρνπλ πνιχ πςειή απφδνζε γηα 

αλαδεηήζεηο βαζηζκέλεο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, θαζψο θαη γηα δεδνκέλα κε 

απζηεξή δνκή θαη νκνηνκνξθία. Μάιηζηα ε εχθνιε ζηελ θαηαλφεζε κνξθή ηνπο θαη ε 

πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπο, ηα θάλεη ηδηαίηεξα πξνζηηά ζε 

αξράξηνπο ή κε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. Χζηφζν, ηα δεδνκέλα καο πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ 

απζηεξά θαζνξηζκέλε κνξθή ή πηζαλψο λα καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε νξηδφληηα 

θιηκάθσζε φπσο ζπκβαίλεη ζηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε NoSQL ζπζηεκάησλ. Μία ηέηνηα βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα βξίζθεηαη 

δηακνηξαζκέλε ζε κεγάιν αξηζκφ απφ επεμεξγαζηέο, ειαθξχλνληαο έηζη ην θφξην ηνπ 

θαζελφο μερσξηζηά, θαη δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε ηεξαζηίνπ φγθνπ δεδνκέλσλ. 

Οξηζκέλεο NoSQL βάζεηο κάιηζηα, παξέρνπλ απηφκαην δηακνηξαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο 
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θφκβνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, επλνψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε θαηαλεκεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ θαη κεηψλνληαο ην θφξην εξγαζίαο ηνπ δηαρεηξηζηή. Κάηη ηέηνην είλαη κελ εθηθηφ 

θαη ζηα RDBMS κε ρξήζε clusters αιιά κε πνιχ κεγαιχηεξν θφζηνο δηαρείξηζεο, θαη κε 

κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

      ηα ζρεζηαθά ζπζηήκαηα ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε πίλαθεο κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλε δνκή. Οη ζηήιεο ελφο πίλαθα θαζνξίδνληαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη δε 

κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη δπλακηθά, αλάινγα κε ην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε. 

ηηο NoSQL φκσο ηα δεδνκέλα αλήθνπλ ζε έγγξαθα ( απφ εθεί πξνέξρεηαη θαη ν φξνο 

“Docubases” πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ πνιινχο) θαη θάζε βάζε είλαη κηα ζπιινγή απφ 

απηά ηα έγγξαθα. Έηζη θάζε έγγξαθν κπνξεί λα έρεη εληειψο αλεμάξηεηε δνκή απφ ηα 

ππφινηπα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα, είλαη πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη κηα ζηνηρεηψδεο δνκή, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηα εξσηήκαηα, αιιά αθφκα θαη έηζη απνθεχγεηαη ε δέζκεπζε extra 

ρψξνπ γηα null values πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο κέξεο καο.  

      Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ RDBMS πνπ αλαηξέπεηαη απφ ηηο NoSQL είλαη ην 

κνληέιν ACID (Atomicity – Consistency – Isolation – Durability). ε κηα ζρεζηαθή βάζε, 

θάζε ζπλαιιαγή είηε ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο είηε ζα απνηχρεη πιήξσο αθήλνληαο ηε βάζε 

αλεπεξέαζηε. Γελ ππάξρεη κεξηθή επηηπρία (Atomicity). Αθφκα, κφλν έγθπξα δεδνκέλα 

γξάθνληαη ζηε βάζε, θέξλνληάο ηελ απφ κηα έγθπξε θαηάζηαζε ζηελ επφκελε (Consistency), 

ελψ ζπλαιιαγέο  πνπ εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα δελ επεξεάδνπλ ε κηα ηελ άιιε, επηθέξνληαο 

έηζη ίδην απνηέιεζκα κε ηε ζεηξηαθή ηνπο εθηέιεζε (Isolation). Σέινο, αθνχ νινθιεξσζεί κε 

επηηπρία κηα ζπλαιιαγή, παξακέλνπλ νη αιιαγέο πνπ έρεη θάλεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αθφκα 

θαη αλ ην ζχζηεκα έρεη πξφβιεκα (Durability). ηηο NoSQL βάζεηο ε ζπλέπεηα θαη ε 

απνκφλσζε ζπζηάδνληαη γηα ράξε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο αλνρήο ζε ζθάικαηα θαη ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεκηνπξγείηαη έηζη ην κνληέιν BASE (Basically Available, Soft 

State, Eventually Consistent) ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη NoSQL βάζεηο. χκθσλα κε απηφ, έλα 

ζχζηεκα δνπιεχεη δηαξθψο (Basically Available), ρσξίο αλαγθαζηηθά λα είλαη δηαξθψο 

ζπλεπέο (Soft State), αιιά ζα είλαη εληέιεη ζε θάπνηα γλσζηή θαηάζηαζε (Eventually 

Consistent). Οη ζπλαιιαγέο επνκέλσο γίλνληαη πην γξήγνξα, αθνχ δελ ππφθεηληαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ACID, αιιά κε κηθξφηεξε αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα. 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε θαηαγεγξακκέλεο ηηο δηαθνξέο ησλ ACID θαη Base 

κνληέισλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. [5] [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γηάγξακκα 3 - Γηαθνξέο ACID & BASE 
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3.3 Σύπνη NoSQL Βάζεωλ Γεδνκέλωλ 

 

      Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο. Υσξίδνληαη ινηπφλ βάζεη ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ηνπο ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 

 Key-Value Stores 

 Column Family Stores 

 Document Databases 

 Graph Databases 

 

     ηηο Key-Value Stores θπξηαξρεί ε ηδέα ηεο χπαξμεο ελφο hash table φπνπ ν ρξήζηεο 

απνζεθεχεη δεδνκέλα-ηηκέο (Values) ηα νπνία δεηθηνδνηνχληαη απφ θάπνην κνλαδηθφ θιεηδί. 

Γελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο απζηεξνχ ζρήκαηνο γηα ηα δεδνκέλα πνπ 

απνζεθεχνληαη, ελψ γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο θιηκαθσζηκφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη ρξήζε κεραληζκψλ caching θαη δελ ππνζηεξίδνληαη ζπλελψζεηο (Joins) 

θαη ζπλαζξνηζηηθέο (Aggregate) ιεηηνπξγίεο. Σα θπξηφηεξα ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα 

Amazon Dynamo, Riak, Project Voldemort, Redis θ.α. 

 

      ηηο Column Family Stores ππεξηζρχεη ε ηδέα ηεο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ θαηά ζηήιε θαη φρη θαηά γξακκή. Κχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ πνιχ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλα ζε δηάθνξνπο 

εμππεξεηεηέο. Καη εδψ γίλεηαη ρξήζε θιεηδηψλ, πνπ δείρλνπλ φκσο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

Column Families. Σππηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα BigTable, Hbase, 

Accumulo θ.α. 

 

      Οη Document Databases κνηάδνπλ κε ηηο Key-Value Stores αιιά ππνζηεξίδνπλ πην 

πνιχπινθα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απηά δελ έρνπλ απζηεξή δνκή θαη έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ πεδία θαηά βνχιεζε. Όπσο θαη ζηηο Kay-

Value Stores, θάζε έγγξαθν δεηθηνδνηείηαη απφ έλα θιεηδί κε ην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο λα 
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ην αλαθηήζεη, θαη επηπιένλ ζηηο πεξηζζφηεξεο Document Databases ππάξρεη δηαζέζηκν API ή 

Query Language ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάθηεζε εγγξάθσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπο. 

Οη πην δεκνθηιείο Document Databases είλαη νη MongoDB, CouchDB, Cassandra θ.α. 

 

      ηηο Graph Databases γίλεηαη ρξήζε θφκβσλ θαη αθκψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη γξάθνη δειαδή αληηθαζηζηνχλ ην θιαζζηθφ κνληέιν ησλ 

πηλάθσλ. Σν κνληέιν γξαθεκάησλ πνπ αθνινπζείηαη επλνεί ηελ νξηδφληηα θιηκάθσζε αθνχ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια ζε πνιινχο εμππεξεηεηέο. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

Κεθάιαην 4 - Παξαδείγκαηα Βάζεωλ NoSQL 

      

4.1 MongoDB 

 

     Ζ MongoDB (απφ ην «humongous» = ηεξάζηηνο) είλαη ε πην δηαδεδνκέλε Document 

Database θαη ίζσο θαη ε πην δηαδεδνκέλε NoSQL Database γεληθφηεξα. Αλαπηχρζεθε απφ 

ηελ εηαηξία 10gen ζηα πξφηππα ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα θαη δφζεθε γηα πξψηε θνξά ζε 

θπθινθνξία ην 2009. Δίλαη πινπνηεκέλε ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++, θαη θχξηνο 

ζηφρνο ηεο είλαη ε επίηεπμε πςειήο ηαρχηεηαο θαη θιηκαθσζηκφηεηαο. Υξεζηκνπνηείηαη ζην 

back-end πνιιψλ κεγάισλ ππεξεζηψλ φπσο Craigslist, eBay, Foursquare, SourceForge, θ.α., 

αθξηβψο ιφγσ ηεο πνιχ πςειήο δπλαηφηεηαο γηα θιηκάθσζε πνπ πξνζθέξεη. Ο 

πξνθαζνξηζκέλνο ηξφπνο γηα ηε δηαρείξηζε MongoDB βάζεσλ είλαη κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

JavaScript Shell πνπ παξέρεη. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (C, C#, C++, 

Haskell, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python θαη Ruby) έρνπλ αλαπηπρζεί βηβιηνζήθεο θαη 

Drivers γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο. 

      ηε MongoDB αθνινπζείηαη ε λννηξνπία data as documents. Σα έγγξαθα πνπ 

απνζεθεχνληαη είλαη ζηε κνξθή BSON αληηθεηκέλσλ, δειαδή δπαδηθά θσδηθνπνηεκέλα 

JSON αληηθείκελα. Σα BSON είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε δηάζρηζε θαη 

ε αλάιπζή ηνπο. Οη ρξήζηεο εηζάγνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζε κνξθή JSON, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε BSON ψζηε λα απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε, θαη αληίζηνηρα φηαλ 

παίξλνπλ θάπνην BSON αληηθείκελν απφ ηε βάζε, ην βιέπνπλ ζε JSON κνξθή. Γειαδή, νη 

ρξήζηεο δε βιέπνπλ θαζφινπ ηε BSON κνξθή, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν εζσηεξηθά ζηε βάζε. 

Έλα JSON document είλαη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα δεχγε θιεηδηνχ – ηηκήο (key-value pairs). 

αλ θιεηδί απνζεθεχεηαη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ σο ζπκβνινζεηξά θαη ζαλ ηηκή, κηα ηηκή ελφο 

απφ ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο JSON data types (Number, String, Boolean, Array, Object, 

Whitespace, null, ή JSON value) είηε θάπνηνο άιινο φπσο εκεξνκελία. Σν κέγηζην κέγεζνο 

ελφο εγγξάθνπ είλαη 16MB, ελψ γηα κεγαιχηεξα αξρεία ρξεζηκνπνηείηαη ην GridFS. Σα 

αληηθείκελα απηά είλαη schemaless, πνπ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη θάπνηα νκαδνπνίεζε 

κεηαμχ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ ίδηα θιεηδηά, θάηη πνπ ζπλαληάκε ζην ζρεζηαθφ κνληέιν, 

φπνπ φιεο νη εγγξαθέο ελφο πίλαθα έρνπλ ηελ ίδηα δνκή. Αληηζέησο, έγγξαθα κε παξφκνηα 

δνκή πνπ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ίδην αληηθείκελν, αιιά κε δηαθνξεηηθά 

δεχγε θιεηδηνχ – ηηκήο, απνζεθεχνληαη καδί, ζε κηα “ζπιινγή”. 
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      Σν πιενλέθηεκα ησλ NoSQL πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε κε χπαξμε απζηεξά θαζνξηζκέλνπ 

ζρήκαηνο ησλ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη θαη ζηε MongoDB αθνχ ππάξρεη απφιπηε ειεπζεξία σο 

πξνο ηα πεδία, ηε δνκή θαη ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ θάζε εγγξάθνπ κηαο ζπιινγήο. Απφ ηελ 

άιιε φκσο, έλα πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν είλαη πσο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα joins κεηαμχ 

ζπιινγψλ φπσο ζηηο ζρεζηαθέο βάζεηο 43 δεδνκέλσλ. Έηζη, ν ζρεδηαζηήο θαιείηαη λα 

δηακνξθψζεη ην θάζε έγγξαθν μερσξηζηά, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

απαηηνχκελν απνζεθεπηηθφ ρψξν αιιά θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ, 

κνληεινπνηψληαο ηα δεδνκέλα κε γλψκνλα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαη φρη ηνλ ηξφπν 

απνζήθεπζεο. 

      Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο βιέπνπκε πσο ε MongoDB έρεη σο θχξην 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα – clusters 

ππνινγηζηψλ. Έηζη, παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ε νξηδφληηα θιηκαθσζηκφηεηα θαη γηα απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (auto sharding) κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ ηνπ cluster. [10] 
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4.2 BigTable 

 

      Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ BigTable απνηειεί έλα θαηαλεκεκέλν 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο γηα ηε δηαρείξηζε κεγάιεο πνζφηεηαο εκηδνκεκέλσλ δεδνκέλσλ . 

Αλήθεη ζηηο column-oriented βάζεηο θαη ζρεδηάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Google γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηεξαζηίσλ φγθσλ δεδνκέλσλ (ηεο ηάμεο ησλ πνιιψλ Terabyte) γηα ηηο 

γλσζηέο εθαξκνγέο ηεο Google φπσο είλαη ην Google Maps, ην Google Earth, ην Google 

Analytics, θ.α.  ρεδηάζηεθε ψζηε λα θαιχςεη έλα εχξνο απαηηήζεσλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ην ρξεζηκνπνηνχλ. Απφ απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηζηνζειίδσλ ή δνξπθνξηθέο 

θσηνγξαθίεο, κέρξη θαη εμππεξέηεζε αηηεκάησλ φπνπ ν ρξφλνο απφθξηζεο παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν φπσο γηα παξάδεηγκα εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά BigTable είλαη: 

 Μεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ 

 Batch processing εθαξκνγέο 

 Δθαξκνγέο ρακειήο θαζπζηέξεζεο γηα ρξήζηεο 

 Κιηκαθσζηκφηεηα  

 Τςειή απφδνζε 

 Τςειή δηαζεζηκφηεηα  

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο ζε ζπλδπαζκφ κε MapReduce  

 Δθηειείηαη ζε κέζνπ θφζηνπο πιηθφ 

      Σν κνληέιν δεδνκέλσλ απηφ είλαη ζηελ νπζία έλαο θαηαλεκεκέλνο πνιπδηάζηαηνο 

πίλαθαο. Γηεπζπλζηνδνηείηαη απφ ην θιεηδί γξακκήο, ην θιεηδί ζηήιεο θαη ηελ ρξνλνζθξαγίδα 

(timestamp) φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζπληεηαγκέλεο. Κάζε θειί πεξηέρεη έλα ζχλνιν bytes. 

(row, column, time) Value. 

      Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γξακκψλ (rows): 

 Σν θιεηδί απνηειείηαη απφ έλα αιθαξηζκεηηθφ 

 Οη ελέξγεηεο πάλσ ζε κηα γξακκή είλαη αηνκηθέο 

 Λεμηθνγξαθηθή ηαμηλφκεζε κε βάζε ηα θιεηδηά 
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 Όινο ν πίλαθαο απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα ιεμηθνγξαθηθά ηαμηλνκεκέλεο γξακκέο. 

 Σν row key είλαη ην κφλν πεδίν πνπ γίλεηαη indexed ζηνλ BigTable πίλαθα, ελψ ε 

αλαδήηεζε ζε φια ηα άιια πεδία γίλεηαη κε full table scan. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζηειψλ (columns): 

 Οκαδνπνίεζε ζε column νηθνγέλεηεο 

 πάζηκν ζε column νηθνγέλεηεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 

 Μηθξφο αξηζκφο απφ column νηθνγέλεηεο 

 Άπεηξνο αξηζκφο απφ columns 

 Ο έιεγρνο πξφζβαζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο column νηθνγέλεηεο 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ρξνλνζθξαγίδσλ (timestamps): 

 Πνιιαπιέο εθδφζεηο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ 

 Πξαγκαηηθφο ρξφλνο ή θαζνξηζκέλνο απφ ηνλ ρξήζηε 

 Οη πην πξφζθαηεο εθδφζεηο είλαη επθνιφηεξν πξνζβάζηκεο 
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4.3 Apache HBase 

 

      Ζ Hbase είλαη κηα κε ζρεζηαθή δηαδεδνκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

εηαηξία Apache Software Foundation σο κηα αλνηρηνχ θψδηθα έθδνζε ηεο BigTable. Δίλαη 

γξακκέλε ζε Java θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ column-oriented ζπζηεκάησλ. Σα   

column-oriented ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο έρνπλ θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

πξνγξακκαηηζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη ζε βηνκεραληθφ επίπεδν, 

ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα κεγάιε θιηκαθσζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

απνδνηηθή πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη πςειή αλνρή ζθαικάησλ. Σα δεδνκέλα 

νξγαλψλνληαη εζσηεξηθά ζηε βάζε σο εκθσιεπκέλα δεχγε θιεηδηνχ-ηηκήο θαη 

παξνπζηάδνληαη εμσηεξηθά ζην ρξήζηε σο αξαηνί πίλαθεο. Κάζε γξακκή ζε απηνχο ηνπο 

πίλαθεο αληηζηνηρεί ζε έλα ζχλνιν εκθσιεπκέλσλ δεπγψλ θιεηδηνχ-ηηκήο πνπ 

δεηθηνδνηνχληαη ζε αλψηεξν επίπεδν απφ ην ίδην θιεηδί (ην θιεηδί ηεο γξακκήο, “row key”). 

ε δεχηεξν επίπεδν ην θιεηδί είλαη ην “column family” θαη ζε ηξίην ην “column qualifier”). 

Κάζε ζηήιε ζε κηα γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή (απνζεθεπκέλε σο πίλαθαο απφ bytes) πνπ 

δεηθηνδνηείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ column family θαη ηνπ column qualifier. ηελ Hbase ηα 

δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε αξαηνχο πίλαθεο, δειαδή πίλαθεο κε γξακκέο πνπ έρνπλ 

κεηαβιεηφ αξηζκφ ζηειψλ. Κάζε γξακκή έρεη έλα κνλαδηθφ row key κε βάζε ην νπνίν 

ηαμηλνκνχληαη απηφκαηα. Οη ζηήιεο νκαδνπνηνχληαη ζε νηθνγέλεηεο ζηειψλ. Σα δεδνκέλα ηεο 

ίδηαο νηθνγέλεηαο ζηειψλ απνζεθεχνληαη ζε θπζηθφ επίπεδν, θνληά ζην δίζθν ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ queries. Γηα ηελ ππνζηήξημε πνιιαπιψλ 

εθδφζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη timestamps. Απηέο νξίδνληαη άκεζα απφ ην 

ρξήζηε φηαλ εηζάγεη ηα δεδνκέλα, είηε απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

row key θαη ηε ζηήιε, πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά ηα δεδνκέλα. 

      ηηο column oriented βάζεηο ε επεθηαζηκφηεηα επηηπγράλεηαη κε ην rangepartitioning πνπ 

γίλεηαη ζηα δεδνκέλα κε βάζε ην row key, ζε ηκήκαηα ίζνπ κεγέζνπο πνπ δε κνηξάδνληαη 

θαζφινπ δεδνκέλα. Απηά ηα ηκήκαηα (partitions) πνπ πξνθχπηνπλ, απνζηέιινληαη ζε 

δηάθνξνπο θαηαλεκεκέλνπο εμππεξεηεηέο. Όζν απμάλεηαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξα partitions δεκηνπξγνχληαη. Θεσξεηηθά ινηπφλ, ε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θιηκαθψλεηαη ηφζν φζν απμάλνληαη νη δηαζέζηκνη εμππεξεηεηέο 

      Ζ HBase ρξεζηκνπνηεί κηα master-slave ηνπνινγία. Σα partitions ινηπφλ πνπ εδψ 

νλνκάδνληαη “regions” απνζεθεχνληαη ζηνπο slaves, νη νπνίνη νλνκάδνληαη “region servers”. 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπινί masters ψζηε λα απνθεχγεηαη ην πξφβιεκα ηνπ single point of 
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failure. Όηαλ έλαο region server ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα δεδνκέλα ηνπ αλαθηψληαη απφ 

ην file system (HDFS) θαη απνζηέιινληαη ζε άιινλ εμππεξεηεηή. Μηα πηζαλή ζπκθφξεζε 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί φκσο ιφγσ απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη φηαλ έρνπκε 

πνιιαπιά αηηήκαηα γηα δεδνκέλα ζην ίδην εχξνο row key. Έηζη, φια απηά ηα αηηήκαηα πάλε 

ζηνλ ίδην εμππεξεηεηή θαη πηζαλφλ λα έρνπκε ππεξθφξησζε. Δπί ηνπ παξφληνο, ε Hbase 

ππνζηεξίδεη απιά queries κε βάζε ην row key θαη ηα timestamps, δελ ππνζηεξίδεη φκσο 

πνιχπινθα εξσηήκαηα, join ιεηηνπξγίεο, ζπλαιιαγέο θαη δεπηεξεχνληεο δείθηεο. Μπνξνχκε 

επηπιένλ λα αλαθηήζνπκε θαη λα 50 δηαηξέμνπκε έλα ζχλνιν απφ ζηήιεο, ζε έλα δεδνκέλν 

εχξνο γξακκψλ. 

      Αλ θαη ην query model θαίλεηαη αξθεηά απιντθφ θαη πηζαλφλ αλεπαξθέο, αλ νη πίλαθεο 

δνκεζνχλ ζσζηά, επηηξέπνπλ ηελ επίιπζε αξθεηψλ ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, ελψ γηα αθφκα 

πην πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εξγαζίεο map – reduce.[10] [5] 
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4.4 Apache Cassandra 

 

Σν Apache Cassandra είλαη έλα αλνηρηνχ θψδηθα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ζρεδηαζκέλν γηα λα ρεηξίδεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ ζε πνιινχο 

δηαθνκηζηέο (Servers) ηαπηφρξνλα,  παξέρνληαο πςειή δηαζεζηκφηεηα ρσξίο ην ελδερφκελν 

απνηπρίαο. Σν Cassandra πξνζθέξεη ηζρπξή ππνζηήξημε ζε ζπζηνηρίεο ππνινγηζηψλ 

(Clusters) πνπ εθηείλνληαη ζε πνιιαπιά θέληξα δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο, ην Cassandra δίλεη κεγάιε αμία ζηελ απφδνζε. Σν 2012, ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Toronto, εξεπλεηέο πνπ κειεηνχζαλ ζηα ζπζηήκαηα NoSQL θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ζηνλ ηνκέα ηεο επεθηαζηκφηεηαο ζε φια ηα πεηξάκαηα θαιχηεξν ζχζηεκα αλαδείρζεθε ην 

Cassandra θαζψο επηηχγραλε ηελ πςειφηεξε απφδνζε γηα ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ θφκβσλ. 

Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πνπ άιιεο NoSQL βάζεηο ή ζρεζηαθέο βάζεηο αδπλαηνχλ λα 

πξνζθέξνπλ φπσο: 

 πλερή δηαζεζηκφηεηα 

 Λεηηνπξγηθή απιφηεηα 

 Γξακκηθή θιίκαθα επηδφζεσλ 

 Δχθνιε δηαλνκή δεδνκέλσλ ζε πνιιαπιά θέληξα δεδνκέλσλ θαη ζε δψλεο πνπ 

ζπλδένληαη ζε Cloud. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Cassandra είλαη δηαθνξεηηθή απφ άιιεο γλσζηέο NoSQL βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν Master – Slave ζχκθσλα κε ην νπνίν κηα ζπζθεπή 

ή δηαδηθαζία (γλσζηή σο master) έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

ζπζθεπψλ/δηαδηθαζηψλ (γλσζηψλ σο slaves). ε κεξηθά ζπζηήκαηα κηα master ζπζθεπή 

εθιέγεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν ζπζθεπψλ φπνπ νη ππφινηπεο ζα έρνπλ ηνλ ξφιν slave. Μφιηο 

θαζηεξσζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ε θαηεχζπλζε ηνπ ειέγρνπ ζα είλαη πάληα απφ ηελ master 

ζηελ/ζηηο slave. Αλη‟ απηνχ, ην Cassandra ρξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν «δαρηπιίδη» (Ring) ην 

νπνίν έρεη πξνηεξήκαηα ηελ θνκςφηεηα, ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε. ε απηφ 

ην κνληέιν φινη νη θφκβνη παίδνπλ  έλα παλνκνηφηππν ξφιν ρσξίο λα ππάξρεη ν master θαη νη 

slaves θαη φινη νη θφκβνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο εμίζνπ.  
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Ζ αξρηηεθηνληθή δνκή Ring ηνπ Cassandra δειψλεη πσο είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ρεηξίδεηαη 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλα, λα εμππεξεηεί ρηιηάδεο ρξήζηεο θαη λα εθηειεί επίζεο κεγάιν 

αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ αλά δεπηεξφιεπην αθφκα θαη ζε πνιιαπιά ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ. 

Υξεηάδεηαη επίζεο λα αλαθέξνπκε πσο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θφκβσλ ζην cluster, δελ 

ρξεηάδεηαη λα απελεξγνπνηεζεί ην ζχζηεκα. 

 

Βαζηθά Πιενλεθηήκαηα θαη Οθέιε ηνπ Apache Cassandra 

 

Σν Cassandra παξέρεη έλα κεγάιν απφ ιεηηνπξγίεο θαη νθέιε γηα φζνπο ρξήζηεο επηζπκνχλ 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κηα ππνθείκελε βάζε δεδνκέλσλ γηα ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο. πγθεθξηκέλα ην Cassandra παξέρεη: 

 

 Σεξάζηηα επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή: Υξεζηκνπνηεί masterless (ρσξίο ην κνληέιν 

master-slave) ζρεδηαζκφ φπνπ φινη νη θφκβνη είλαη ίδηνη ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο 

ξφινπο. 

 

 Active Everywhere ζρεδηαζκφο: Γειαδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο θαη 

εγγξαθήο ζε φινπο ηνπο θφκβνπο. 

 

 Γξακκηθή θιηκάθσζε απφδνζεο: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ λένη θφκβνη 

ζην cluster ρσξίο λα δηαθνπνχλ ελεξγέο εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο αθνχ δελ ππάξρεη 

αλάγθε γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηάγξακκα 4 - : Η αξρηηεθηνληθή «Γαρηπιηδηνύ» ηνπ Cassandra 
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 πλερήο δηαζεζηκφηεηα: Δμαιείθεη δεδνκέλα ή θαη ιεηηνπξγίεο θφκβσλ πνπ κπνξεί λα 

επηθέξνπλ ζθάικαηα θαη παξέρεη ζηαζεξή ιεηηνπξγία. 

 

 Γηαθαλήο αλίρλεπζε βιάβεο θαη απνθαηάζηαζε: Κφκβνη νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κπνξνχλ εχθνια λα απνθαηαζηαζνχλ ή θαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

 Δπέιηθην θαη δπλακηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ: Τπνζηεξίδεη ζχγρξνλνπο ηχπνπο 

δεδνκέλσλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο θαη αλάγλσζεο λα γίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

 

 Ηζρπξή πξνζηαζία δεδνκέλσλ: Δκπινπηηζκέλν κε έλα κνληέιν απνζήθεπζεο 

ηζηνξηθνχ (Log) φπνπ εμαζθαιίδεη πσο δελ ζα ππάξρεη απψιεηα δεδνκέλσλ. Δπίζεο 

δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα Backup & Restore (Γηαηήξεζε αληηγξάθνπ & 

Απνθαηάζηαζε) πνπ θξαηάεη ηα δεδνκέλα αζθαιή.  

 

 Γπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ηεο ζπλνρή ησλ δεδνκέλσλ: Παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηζρπξή 

ή ελδερφκελε ζπλνρή ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα επξέσο θαηαλεκεκέλν ζχκπιεγκα 

ππνινγηζηψλ (Cluster). 

 

 Αληηγξαθή πνιιαπιψλ θέληξσλ δεδνκέλσλ: Απνζηνιή ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ ζε 

Cloud κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο & αλάγλσζεο. 

 

 πκπίεζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα ζπκπηέδνληαη έσο θαη 80% ηνπ αξρηθνχ κεγέζνπο 

ηνπο ρσξίο απηφ λα επηβαξχλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 CQL (Cassandra Query Language): Μηα γιψζζα παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο κε ηελ SQL 

ε νπνία θάλεη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζε κηα κε-

ζρεζηαθή πνιχ εχθνιε. 
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χκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, ην Apache Cassandra αλαπηχρζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο 

Facebook κε ζθνπφ λα εκπινπηίζνπλ ηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζηνλ θάθειν εηζεξρνκέλσλ 

κελπκάησλ. Δπηθεθαιείο ηνπ project ήηαλ ν Avinash Lakshman ( έλαο απφ ηνπο δπν εθδφηεο 

ηνπ Amazon Dynamo) θαη ν Prashant Malik. Πξσηνθπθινθφξεζε ζαλ έξγν αλνηρηνχ θψδηθα 

ζην Google Code ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 θαη ην 2010 εμειίρζεθε ζε θνξπθαίνπ επηπέδνπ project 

γηα ηελ εηαηξία Apache. 

Πιένλ πνιιέο γλσζηέο εηαηξίεο θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ κε επηηπρία θαη λα επσθειεζνχλ 

απφ ην Apache Cassandra, θάπνηεο απ‟ ηηο νπνίεο είλαη : ε Apple, ε Comcast, ην eBay, ην 

Instagram, ην Netflix, ε Spotify, θ.α. [16] 
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Κεθάιαην 5 - Σερλνινγίεο Data - Warehousing Columnar Data - stores 
 

5.1 Οξηζκόο 

 

      Μηα βάζε δεδνκέλσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ γλσζηή σο απνζήθε δεδνκέλσλ, κε 

πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη κφλν read–only πξφζβαζε, ιέγεηαη 

Απνζήθε Γεδνκέλσλ (Data Warehouse). Μηα απνζήθε δεδνκέλσλ κπνξεί λα δερηεί δεδνκέλα 

απφ πνιιά ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη ηα απνζεθεχεη ζε έλα θνηλφ θεθάιαην ην 

νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαιχζεη κε κεγάιε πνηθηιία ηξφπσλ ψζηε λα απνθηήζεη ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. [5] 

      Μηα απνζήθε δεδνκέλσλ δηαηεξεί ηα δεδνκέλα πνπ αληιεί απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο 

αξρεία ηεο επηρείξεζεο ή δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Όια απηά ηα 

δεδνκέλα απνζεθεχνληαη θαη νξγαλψλνληαη ζηελ Απνζήθε Γεδνκέλσλ ζε δνκέο, θαηάιιειεο 

λα ηθαλνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ αλαιπηψλ ζπζηεκάησλ ζηήξημεο 

απνθάζεσλ.  

      Οη απνζήθεο δεδνκέλσλ έρνπλ πξνζειθχζεη επξχηαην ελδηαθέξνλ αθνχ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ιχζε γηα κηα πνιχ κεγάιε νκάδα πξνβιεκάησλ, φπσο νινθιήξσζε εηεξνγελψλ 

πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη πιάγηα αληηκεηψπηζε ησλ γλσζηψλ. πγρξφλσο ππάξρεη ηεξάζηηα 

πνηθηιία πξντφλησλ ζηξαηεγηθήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ηεξάζηηα πνηθηιία εθαξκνγψλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπο θαη νη πξνκεζεπηέο παξαδέρνληαη φηη θάδε απνζήθε δεδνκέλσλ ρξεηάδεηαη 

εηδηθή θαηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε θαηαλφεζεο απαηηήζεσλ. 

 

      Υαξαθηεξηζηηθά κηαο Απνζήθεο Γεδνκέλωλ 

 Subject Oriented (Θεκαηνζηξεθή) 

Οη Απνζήθεο Γεδνκέλσλ είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηηο πσιήζεηο ηεο 

εηαηξίαο καο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Απνζήθε Γεδνκέλσλ πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πσιήζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ΑΓ, κπνξνχκε λα κάζνπκε 

πνιιά ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο καο φπσο γηα παξάδεηγκα πνηφο 
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ήηαλ ν θαιχηεξνο πειάηεο καο γηα θάπνην πξντφλ θέηνο. Απηή ε ηθαλφηεηα ηεο 

Απνζήθεο δεδνκέλσλ ηελ θάλεη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ζέκα. 

 Integrated (Οινθιεξσκέλα) 

Ζ νινθιήξσζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη απνζήθεο 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε έλα 

ζπλερέο αλνκνηνγελέο ζρήκα. Πξέπεη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα φπσο ε αζπλέπεηα 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ απηψλ. Όηαλ ην επηηπγράλνπλ απηφ ηφηε ιέκε φηη 

νινθιεξψζεθαλ. 

 Nonvolatile (ηαζεξφηεηα) 

ηαζεξφηεηα ζεκαίλεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα εηζήρζεζαλ κηα θνξά ζηελ 

απνζήθε δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα αιιάμνπλ. Απηφ είλαη ινγηθφ επεηδή ν ζθνπφο κηαο 

ΑΓ είλαη λα επηηξέςεη ηελ αλάιπζε. 

 

5.2 Γηαθνξέο κεηαμύ Απνζήθεο Γεδνκέλωλ θαη άιιωλ Βάζεωλ Γεδνκέλωλ 

 

      Οη απνζήθεο δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ δεδνκέλα ζπγθεληξσκέλα απφ πνιιέο πεγέο, πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη κε ζπλνπηηθή πιεξνθνξία θαη θαιχπηνπλ κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Όπσο αλαθέξακε, νη απνζήθεο δεδνκέλσλ είλαη θαη απηέο βάζεηο φκσο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο. Σα κεγέζε ηνπο ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ κεξηθά terabytes έσο pentabytes. Σα 

ζπλήζε θνξηία εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ απξφβιεπηα, αξθεηά ζχλζεηα αηηήκαηα ελψ είλαη 

ζεκαληηθνί νη άκεζνη ρξφλνη απφθξηζεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνπ θάλνπλ ηελ 

δηαθνξά ησλ εθαξκνγψλ απνζεθψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο εθαξκνγέο απεπζείαο επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ θαη πξέπεη γηα λα επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα ηθαλνπνηεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί 

δηαθνξεηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ DBMS θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πινπνίεζεο. Γηα πνιχ 

κεγάιεο Απνζήθεο Γεδνκέλσλ απαηηείηαη έλα θαηαλεκεκέλν DBMS κε θαιή θιηκάθσζε θαη 

πςειή δηαζεζηκφηεηα. 
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5.3 Ση θάλνπλ νη Απνζήθεο Γεδνκέλωλ 

 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο-ηδηφηεηεο κηαο Απνζήθεο Γεδνκέλσλ είλαη: 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο βάζε ζε πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ (DSS) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

 πλδπάδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη απφ δηάθνξεο πεγέο (OLTP, 

Spreadsheets,web, θείκελα θ.ιπ.) ηα ειέγρεη γηα αθξίβεηα θαη ηα νξγαλψλεη έηζη ψζηε 

νη ρξήζηεο λα αλαθαιχπηνπλ εχθνια απηφ πνπ επηζπκνχλ. 

 πρλά νη Απνζήθεο Γεδνκέλσλ ηκεκαηνπνηνχληαη ζε άιιεο κηθξφηεξεο 

εμεηδηθεπκέλεο Απνζήθεο Γεδνκέλσλ ηηο ιεγφκελεο Data Marts. 

 

      Απφ κηα Απνζήθε Γεδνκέλσλ δελ δηαγξάθνπκε πνηέ ηίπνηα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα ζπγθεληξψλεηαη έλαο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ απνηεινχλ ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ 

νξγαληζκνχ - επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ηελ Απνζήθε Γεδνκέλσλ.  

      Οη Απνζήθεο Data Marts είλαη ζπρλά πξνηηκφηεξεο θαζψο έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο 

πινπνίεζεο θαη ρξεηάδνληαη κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ηηο θαηαζθεπάζνπκε. Ζ αμία 

ηεο Απνζήθεο Γεδνκέλσλ είλαη ηειηθά ζηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο πνπ παξέρεη. Σα δεδνκέλα 

ζε κηα Απνζήθε Γεδνκέλσλ πξνζπειαχλνληαη θαη αλαιχνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

εξγαιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλψλ αηηεκάησλ OLAP, αιγνξίζκσλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ, εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο πιεξνθνξίαο, ζηαηηζηηθά παθέηα θαη γελλήηξηεο 

εθηππψζεσλ. 

      θνπφο ησλ απνζεθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε άκεζε, απνδνηηθή θαη αθξηβήο απάληεζε 

νπνηαδήπνηε εξψηεζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί. 

πλεπψο, ε ζρεδίαζε ησλ Απνζεθψλ Γεδνκέλσλ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ απνδνηηθή απάληεζε 

ησλ πνιχπινθσλ εξσηήζεσλ πνπ ζέηνληαη θαηά ηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ 

ηηο εθαξκνγέο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. [6] 
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5.4 Οθέιε ηεο Απνζήθεο Γεδνκέλωλ 

 

Ζ επηηπρήο πινπνίεζε κηαο απνζήθεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε 

έλαλ νξγαληζκφ φπσο: 

 Πηζαλή πςειή απφδνζε ηεο επέλδπζεο 

Έλαο αξηζκφο πξέπεη λα δεζκεχζεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ απφ πφξνπο ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρή πινπνίεζε κηαο απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ην θφζηνο κπνξεί 

λα πνηθίιεη ηξνκεξά, απφ 50.000 αγγιηθέο ιίξεο, έσο πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα 

αγγιηθέο ιίξεο, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ ιχζεσλ. Χζηφζν, κηα 

έξεπλα απφ ηελ εηαηξεία International Data Corporation (IDC) ην 1996 έδεημε φηη ε 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα απνζεθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

έθηαζε ην 401% εληφο κηα πεξηφδνπ 3 εηψλ θαηά κέζν φξν, κε πάλσ απφ ην 90% πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα επηηπγράλνπλ απφδνζε ηεο επέλδπζεο πάλσ απφ 40%, νη 

κηζέο εηαηξείεο λα επηηπγράλνπλ πάλσ απφ 160% θαη ην έλα ηέηαξην ησλ εηαηξεηψλ λα 

επηηπγράλνπλ πάλσ απφ 600%.  

 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

Ζ ηεξάζηηα απφδνζε ηεο επέλδπζεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

επηηπρψο. Μηα απνζήθε δεδνκέλσλ απνηειεί κηα απφδεημε ηνπ ηεξάζηηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ ηερλνινγία απηή. Σν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ λα πξνζπειαχλνπλ δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κε δηαζέζηκέο, άγλσζηεο θαη 

απξνζπέιαζηεο ζρεηηθά, γηα παξάδεηγκα, κε πειάηεο, ηάζεηο θαη απαηηήζεηο. 

 Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα απφ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Μία απνζήθε δεδνκέλσλ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζηειερψλ κηαο εηαηξείαο 

πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κέζα απφ ηελ παξνρή κηαο 

νινθιεξσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ζπλεπείο, ζεκαηνζηξεθείο, ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο. Μηα απνζεθνπνίεζε δεδνκέλσλ ελνπνηεί δεδνκέλα απφ πνιιαπιά 

αζχκβαηα ζπζηήκαηα ζε κηα κνξθή πνπ παξέρεη κηα ζπλεπή εηθφλα ηεο εηαηξείαο. Με 

ην λα κεηαζρεκαηίδεη ηα δεδνκέλα ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, κηα απνζήθε δεδνκέλσλ 
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επηηξέπεη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο λα επηηεινχλ πην νπζηαζηηθέο, ζσζηέο θαη 

ζπλεπείο αλαιχζεηο. 

5.5 Γηαδηθαζία ETL 

      Λφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ έρεη αλαπηπρζεί κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία επεμεξγάδεηαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ θαη ηα εηζάγεη ζηε βάζε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο ETL (Extract, Transform, Load).  

 Ζ δηαδηθαζία Extract εθηειεί εμφξπμε πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

δεδνκέλσλ 

 Ζ δηαδηθαζία Transform κεηαηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε κηα εληαία θαη δηνξζψλεη 

ηπρφλ ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Σέινο ε δηαδηθαζία Load  θνξηψλεη ηα κνξθνπνηεκέλα δεδνκέλα ζηελ απνζήθε 

δεδνκέλσλ. 

      ην δηάγξακκα 5, εκθαλίδεηαη κηα απιή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ETL θαζψο 

βιέπνπκε πσο ιακβάλεη δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Δπηρεηξήζεσλ ERP, Λνγηζκηθά Γηαρείξηζεο Πειαηψλ CRM, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θηι,  

θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο Extract, Transform θαη Load ηα κεηαηξέπεη ζε κηα νκνγελή κνξθή θαη 

ηα θνξηψλεη ζηελ απνζήθε ησλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηα απιή 

κνξθή φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη OLAP εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη λα εμνξχμεη δεδνκέλα.   

Γηάγξακκα 5 - Γηαδηθαζία ETL (Extract – Transform – Load) 
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Κεθάιαην 6 - Δμόξπμε Γλώζεο (Data Mining) 

 

6.1 Οξηζκόο Δμόξπμεο Γλώζεο 

 

      Ζ εμφξπμε γλψζεο απφ δεδνκέλα (Data Mining) ή πην απιά ε εμφξπμε γλψζεο είλαη κηα 

λέα δπλακηθή ηερλνινγία πνπ βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα εζηηάζνπλ ζηελ ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο απνζήθεο δεδνκέλσλ ηνπο (Data Warehouses). Οη 

ηερληθέο ηεο είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζνπλ θαη λα βξνπλ γξήγνξα θαη ιεπηνκεξεηαθά βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδήηεζε θξπκκέλσλ πξνηχπσλ (Patterns). Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ε εμφξπμε γλψζεο είλαη κηα δηαδηθαζία εμαγσγήο θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο απφ 

κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Ζ εμφξπμε γλψζεο πεξηιακβάλεη έλα επξχ πεδίν ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Statistical Analysis), ηα δέλδξα απνθάζεσλ 

(Decision Trees), ηα λεπξσληθά δίθηπα (Neural Networks), ηελ εμαγσγή θαλφλσλ (Rule 

Induction) θαη ηελ γξαθηθή νπηηθνπνίεζε (Graphic Visualization). [13] 

 

6.2 Δμόξπμε Γεδνκέλωλ θαη Αλεύξεζε Γλώζεο 

 

      Ζ εμφξπμε βνεζά ηηο ζχγρξνλεο εηαηξίεο λα εζηηάδνπλ ζηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία απφ ηηο 

απνζήθεο δεδνκέλσλ ηνπο. Με άιια ιφγηα είλαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο κεζφδσλ αλάιπζεο 

ζε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο ησλ εξγαιείσλ εμφξπμεο κπνξεί λα πξνβιέςεη 

κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο, ψζηε νη εηαηξίεο λα παίξλνπλ επηηπρεκέλεο 

απνθάζεηο. πλεηδεηνπνηνχκε φηη νη ηερληθέο εμφξπμεο γλψζεο αλαπηχζζνληαη γξήγνξα, 

δίρσο αιιαγέο ζηελ ππνδνκή θαη κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

δεδνκέλσλ. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο «Δμφξπμε 

Γλψζεο» θαη «Αλεχξεζε γλψζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ». ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη δπν απηνί φξνη ηαπηίδνληαη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εμφξπμε δεδνκέλσλ 

απνηειεί ηκήκα ηεο αλεχξεζεο γλψζεο, ζπγθξνηψληαο ην ππξήλα απηήο (Zaiane, 1999). 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε εμφξπμε δεδνκέλσλ, ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αλεχξεζεο γλψζεο. 
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Ζ αλεχξεζε γλψζεο είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

βεκάησλ, ηα νπνία νδεγνχλ απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ αλαθάιπςε θαη εμαγσγή 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο απφ απηά. 

Σα βήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε δηαδηθαζία αλεχξεζεο γλψζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Καζαξηζκφο Γεδνκέλσλ (Data Cleaning) : ην βήκα απηφ, αθαηξνχληαη απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ απηά πνπ παξάγνπλ ζφξπβν, δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ή θαη λα δηαζηξεβιψζνπλ ην απνηέιεζκα. 

 Δλζσκάησζε Γεδνκέλσλ (Data Integration) : ε απηφ ην βήκα, ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί, πνιιέο θνξέο αλνκνηνγελή θαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο, 

ελζσκαηψλνληαη ζε κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. 

 Δπηινγή Γεδνκέλσλ (Data Selection) : Απφ φια εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζε καο, επηιέγνληαη πξνζεθηηθά εθείλα πνπ είλαη ζρεηηθά θαη ρξήζηκα γηα ηελ 

αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 Σξνπνπνίεζε Γεδνκέλσλ (Data Transformation) : Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε επηιέμεη 

δέρνληαη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ψζηε ε κνξθή ηνπο λα είλαη θαηάιιειε 

γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο. 

 Δμφξπμε Γεδνκέλσλ (Data Mining) : Δίλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη απηφ γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, πνηθίιεο εμειηγκέλεο ηερληθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή δπλεηηθά ρξήζηκσλ πξνηχπσλ. 

 Αλάιπζε Πξνηχπσλ (Pattern Evaluation) : ην βήκα απηφ αλαγλσξίδνληαη ρξήζηκα 

πξφηππα πνπ αλαπαξηζηνχλ γλψζε, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο 

(Evaluation Measures). 

 Αλαπαξάζηαζε Γλψζεο (Knowledge Representation) : ην ηειηθφ απηφ ζηάδην, ε 

γλψζε πνπ έρεη αλαθαιπθζεί παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε, βνεζψληαο ηνλ έηζη λα 

θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. 
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Πνιιέο θνξέο θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, ηα βήκαηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ καδί κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο 

απνζήθεο δεδνκέλσλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη ηα βήκαηα ηεο 

επηινγήο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη κία δηαδηθαζία 

θιεηδί γηα ηελ αλεχξεζε γλψζεο. Παξφια απηά, θαηαιακβάλεη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο, δεδνκέλνπ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ρξήζηεο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ επαλαιεπηηθή κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αλεχξεζεο γλψζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα κέηξα αμηνιφγεζεο, λα 

ηειεηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο, λα επηιέμεη λέα δεδνκέλα, λα ηξνπνπνηήζεη 

πεξαηηέξσ ηα ήδε ππάξρνληα ή λα ελζσκαηψζεη ζηε βάζε λέα απφ θαηλνχξγηεο πεγέο, κε 

ηειηθφ ζηφρν ηελ εμαγσγή δηαθνξεηηθψλ θαη αθφκε πην θαηάιιεισλ απνηειεζκάησλ.[13] 
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6.3 ηόρνη ηεο Δμόξπμεο Γεδνκέλωλ 

 

      Οη κέζνδνη εμφξπμεο γλψζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθάιπςε ζηνηρείσλ πνπ ζα είλαη ρξήζηκα 

γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Πιεξνθνξίεο γηα ηππνπνηεκέλεο κνξθέο φπσο γηα 

παξάδεηγκα, φηη ππάξρνπλ πειάηεο πνπ ζα ςσλίζνπλ πεξηζζφηεξν απφ δπν θνξέο ζε πεξίνδν 

εθπηψζεσλ ή πξνζθνξψλ, ή είλαη πηζαλφ λα αγνξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ενξηαζηηθψλ εκεξψλ, Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία κηαο 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κπνξεί λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην 

σξάξην, ην χςνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ, αθφκε θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ κέζα ζηα θαηαζηήκαηα. 

 

Παξάιιεια ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξήζεο 

πξφζζεησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ή θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

κάξθεηηλγθ. Σα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εμφξπμεο γλψζεο θαη κεηαηξέπνπλ ηηο γλψζεηο ζε 

επηηπρή απνηειέζκαηα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη ζηφρνη ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. 

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ έρεη ινηπφλ ζαλ βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 

πξφβιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηάζεσλ, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ πεξηγξαθή ζε κεγάιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο. 

Δηδηθφηεξα :  

 

 Πξφβιεςε: Πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε κεξηθψλ κεηαβιεηψλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε άγλσζησλ ή κειινληηθψλ ηηκψλ 

ρξήζηκσλ κεηαβιεηψλ. Με άιια ιφγηα, νη δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ (Predictive Data Mining Tasks), πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ εθηηκήζεηο 

βγάδνληαο ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Ζ πξνζπάζεηα πξφβιεςεο 

κειινληηθψλ ζπκπεξηθνξψλ έρεη σο ζηφρν λα ιεθζνχλ απνθάζεηο πνπ λα 

κεγηζηνπνηνχλ ην θέξδνο θαη λα πξνιακβάλνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εμφξπμεο κπνξεί λα είλαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην χςνο ησλ 

πσιήζεσλ ελφο θαηαζηήκαηνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη 

αλ ην θιείζηκν κηαο γξακκήο παξαγσγήο ζα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο. 
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πγρξφλσο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, ε κειέηε παιαηφηεξσλ ζεηζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ ίζσο λα νδεγνχζε ζηελ πξφβιεςε ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 Αλαγλψξηζε: ε απηή ηε θάζε νη ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ ηελ χπαξμε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο 

γεγνλφηνο. 

 

 Πεξηγξαθή: Δίλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθάιπςε 

πξνηχπσλ θαη αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα κηαο πνιχπινθεο βάζεο δεδνκέλσλ κε φζν 

ην δπλαηφ πην θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηήζηκν ηξφπν. Με άιια ιφγηα, νη 

πεξηγξαθηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Descriptive Data Mining 

Tasks) πεξηγξάθνπλ ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο ησλ ππαξρφλησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

 

 Σαμηλφκεζε: ε απηφ ην ζηάδην έρνπκε δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα 

λα πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή θιάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη πειάηεο 

ελφο ζνχπεξ κάξθεη είλαη δπλαηφλ λα ρσξηζηνχλ ζε παξνξκεηηθνχο, πηζηνχο ή 

αιιηψο φπσο ζα ιέγακε θαλνληθνχο, ζπάληνπο θαη ζε θίινπο ησλ εθπηψζεσλ θαη 

πξνζθνξψλ. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, ψζηε λα πξνζειθπζηνχλ 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. 

 

 Βειηηζηνπνίεζε: Μεηαμχ ησλ άιισλ ζθνπφο ηεο εμφξπμεο γλψζεο είλαη ε 

βέιηηζηε ρξήζε θάπνησλ πφξσλ θάησ απφ πεξηνξηζκνχο. Σέηνηνη πφξνη κπνξεί λα 

είλαη ν ρξφλνο, ν ρψξνο, ην ρξήκα, θαη ε κεγηζηνπνίεζε θάπνησλ κεγεζψλ, φπσο 

είλαη ηα θέξδε είηε νη πσιήζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εμφξπμε γλψζεο έρεη 

θνηλά ζεκεία κε ηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα. [13] 
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Κεθάιαην 7 - Σνκείο πνπ εμειίρζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηωλ Big Data 

 

7.1 Αλαιπηήο Γεδνκέλωλ (Data Scientist) 

 

Αο μεθηλήζνπκε ηελ δεκηνπξγία λένπ επαγγέικαηνο, αθνχ ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

αλαδεηρζεί έλαο λένο ξφινο ζηηο εηαηξίεο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο,  απηφο ηνπ Αλαιπηή 

Γεδνκέλσλ θνηλψο γλσζηφ σο Data Scientist.  

Οη Data Scientists έρνπλ εμειηρζεί ζε κία αλψηεξε ζέζε ζηελ εθηειεζηηθή ηεξαξρία κηαο 

εηαηξίαο ή ελφο νξγαληζκνχ δηφηη ν ξφινο ηνπο ζπλδπάδεη ηα πξνζφληα ελφο ηθαλνχ 

πξνγξακκαηηζηή, ζηαηηζηηθνχ θαη αθεγεηή κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηνπο «ζβφινπο ρξπζνχ»  

πνπ ππάξρνπλ θάησ απφ ηνπο ηεξάζηηνπο φγθνπο δεδνκέλσλ. 

Πξνβιέπεηαη πσο ην επάγγεικα ηνπ Data Scientist ζα γίλεη ζχληνκα έλα απφ ηα πιένλ 

ειθπζηηθά. Σα δεδνκέλα πιένλ είλαη επξέσο δηαζέζηκα φκσο απηφ πνπ ζπαλίδεη είλαη ε 

ηθαλφηεηα εμφξπμεο  γλψζεο απφ απηά.  

 Τπάξρεη κεγάιε αλαγθαηφηεηα επαγγεικάησλ πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηεο ππεξεζίεο  θαη 

παξάιιεια κεγάιε έιιεηςε αλζξψπσλ ζε απηφλ ηνλ θιάδν.  

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία McKinsey, πξνβιέπεηαη φηη ζα 

ρξεηαζηνχλ 170.000 Data Scientists θαη φηη πεξίπνπ 1.500.000 Managers ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ππφβαζξν ηνπ Data Scientist. Καηαξράο ζα πξέπεη λα έρεη πνιχ θαιή  θαη βαζηά γλψζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ( κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ, γιψζζεο 

εξσηεκάησλ θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, γιψζζα SQL θαη NOSQL, ηερλνινγίεο 

επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θιπ). Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα έρεη πνιχ θαιφ καζεκαηηθφ 

ππφβαζξν ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ρεηξηζηεί ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο 

ηερληθέο Machine Learning Πνπ απαηηνχληαη ζηελ εμαγσγή πξνηχπσλ. Σέινο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη θάπνηεο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ Management ψζηε λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ 

ζεκεξηλνχ ηερλνινγηθνχ θφζκνπ θαη λα έρεη κία αληίιεςε πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα δεδνκέλα ζε κηα εηαηξία ή έλαλ νξγαληζκφ νχησο ψζηε νη εξγαζίεο ηνπ πάλσ ζηα 

δεδνκέλα λα απνθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηηο. 
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Κεθάιαην 8 - Business Analytics 

 

8.1 Οξηζκόο 

 

      Με ηνλ φξν Business Analytics ελλννχκε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπκε απφ 

ηελ δηαδηθαζία Data Mining θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε εξγαιεία Analytics, ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο θαη νηθνλνκεηξηθέο εθαξκνγέο γηα άληιεζε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ κε ζσζηή 

δηαρείξηζε κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θέξδε ή κείσζε θφζηνπο  ζε έλαλ νξγαληζκφ. Κχξηνο 

ζηφρνο είλαη ε δηαξθή δηεξεχλεζε ηεο παξειζνληηθήο πνξείαο κηαο επηρείξεζεο θαη ε 

νξζφηεξε εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο επίδνζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ νη νξζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία κηαο 

επηρείξεζεο πνπ βαίλεη ζηελ δχλε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

      Δδψ γελληέηαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο λένπ επαγγέικαηνο ζην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απηφ ηνπ Business Analyst. Οη Business Analysts είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ 

κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο φπσο: Ση ζα ζπκβεί αλ πάξσ απηήλ ηελ απφθαζε; Ση 

ζα ζπκβεί αλ ζπλερηζηνχλ απηέο νη ηάζεηο;  Αλ αιιάμσ θάπνηεο κεηαβιεηέο, πνχ ζα έρνπλ 

αληίθηππν απηέο νη αιιαγέο ζην κέιινλ;   

      Ζ επηζηήκε ηεο αλάιπζεο  πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε ζα θηάζεη 

ζε κηα βέιηηζηε απφθαζε, βάζεη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο κειέηεο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ, νη αλαιπηέο  

απνζθνπνχλ ζε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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8.2 Σα Business Analytics ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

     Σελ ζεκεξηλή επνρή ζρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ παξφκνηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο,  φκσο ην πεδίν ησλ Analytics κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη φκνηα κε ηηο άιιεο, φκσο ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαη ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

παξάγεηαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη  κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

λέα πξσηνθαλή ζηνηρεία θαη θαηλνηνκίεο θαη απηνκάησο δεκηνπξγείηαη έλα ηζρπξφ 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα ηα θαηαθέξνπλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

ελζηεξλίδνληαη ηελ ζχγρξνλε λννηξνπία ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο, έρνπλ πην απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη θαηά κέζν φξν ηα ζηειέρε ηνπο παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο.  ε απηέο ηηο 

κεζφδνπο ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία λα γίλεη αληηγξαθή θαη επίζεο εθαξκφδνληαη ζε πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

      Σα Business Analytics δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνξνχλ κφλν κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε εμάπισζε ηνπο έρεη επεξεάζεη θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαζψο έρνπλ 

γίλεη πην πξνζηηά νηθνλνκηθά θαη κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην αλαδεηνχλ γηα λα δηαθξηζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ.  

      Δπίζεο ηα Business Analytics δελ παξέρνληαη ζην θάζε κέινο κηαο επηρείξεζεο, αιιά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ιήςεο απνθάζεσλ. Μηιάκε θπξίσο γηα 

ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, θαζψο επίζεο δίλεηαη πξφζβαζε ζηηο BA εθαξκνγέο θαη ζηα 

ηκήκαηα:  

 

 Marketing, 

 HRM (Human Resources Management = Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ) 

 Finance 

 Supply Chain Management 

 Production & Operations 

 Internet Analytics 
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Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηελ ζπκβνιή ησλ Business Analytics ζε θάζε ζρεηηδφκελν ηκήκα 

κηαο επηρείξεζεο: 

 

8.2.1 Marketing 

 

      Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο είλαη απηφ ηνπ Marketing θαζψο 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμαξηάηαη ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ, ν ηξφπνο πνπ ζα πξνζεγγίζεη ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζπλεπψο ην θέξδνο πνπ ζα πξνθχςεη. Ζ απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Marketing ζχκθσλα κε ηα Business Analytics γίλεηαη κε ηα Marketing metrics. Σα Marketing 

metrics είλαη νηθνλνκεηξηθέο αλαιχζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο θαη 

βνεζνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε εξσηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.   

      Σα Marketing metrics εθηφο ησλ άιισλ παξέρνπλ κηα πνιχ ζεκαληηθή δπλαηφηεηα, ηελ 

αλάιπζε πσιήζεσλ. Σα αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο ηελ 

αλάιπζε πσιήζεσλ, κπνξνχλ λα αληιήζνπλ κεγάιν αξηζκφ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ εκπνξηθή πνξεία ηνπ ηκήκαηνο, λα δνπλ πνηεο θηλήζεηο θαη ηαθηηθέο πξέπεη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, λα δνπλ ηηο κειινληηθέο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο 

ησλ πειαηψλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο ζηελ ζχγρξνλε αγνξά.  

      Ζ θάζε επηρείξεζε γλσξίδεη ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο, φκσο ηα BA δίλνπλ 

ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο γηα ην κέξνο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ: 

 Ραδηφθσλν 

 Σειεφξαζε 

 Φπιιάδηα – Έληππα 

 Πξνζθνξέο 

 Δθπηψζεηο 

 Πηζηνχο πειάηεο 

 

      Με ηφζεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Business Analytic metrics ν θάζε δηεπζπληήο 

Marketing έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξα ζηνηρεία θαη κπνξεί λα αμηνινγήζεη νξζφηεξα ηελ θάζε 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα σο πξνο ην απνηέιεζκα πνπ έθεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη πιένλ 
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εχθνιν λα ππνινγηζηεί ν φξνο ROI (Return on Investment) γηα ηελ θάζε ελέξγεηα, δειαδή 

πνίν ήηαλ ην αθξηβέο θέξδνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θάζε επέλδπζε πνπ έθαλε. Απηφ δίλεη 

ζηελ επηρείξεζε ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδεη αθελφο πνηεο ελέξγεηεο ηεο απνθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν θέξδνο θαη αθεηέξνπ πνηεο ελέξγεηεο λα κελ επαλαιάβεη δηφηη είραλ αζχκθνξν 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Δθηφο απηνχ, κέζσ ηεο αλάιπζεο πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε λα επελδχζεη ζε κηα ελέξγεηα. Έηζη ηα θαηλφκελα ηεο 

ππνεπέλδπζεο θαη ππεξεπέλδπζεο εμαιείθνληαη. 

     Δθηφο ησλ άιισλ, ηα BA metrics παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο λένπο πειάηεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, βνεζψληαο ηα ηκήκαηα Marketing λα εζηηάζνπλ ζε 

ελέξγεηεο πνπ ζα θέξνπλ λέεο νκάδεο θαηαλαισηψλ.  

      Δπηπιένλ κε ηελ ρξήζε ησλ BA metrics αλαιχνληαη θαη νη θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ. 

πγθεθξηκέλα ηα αξκφδηα ζηειέρε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θεξδνθφξεο 

ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ψζηε λα δξάζνπλ 

ηζάμηα απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ.  

       ε πεξίπησζε ζχγθξηζεο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ηα 

Marketing metrics κε ηηο ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο ηνπο απνδίδνπλ έγθπξα απνηειέζκαηα θαη ζε 

εκπνξηθφ ηνκέα αιιά θαη ζε θιαδηθφ δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 

      Ζ αμία ησλ Business Analytics είλαη αλεθηίκεηε δηφηη παξέρεη πνιχ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πνξεία κηαο επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε ηνπ 

Marketing κπνξνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο έρνληαο επίγλσζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη επίζεο έρνπλ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ 

αθνχ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπλ ηηο κειινληηθέο ηάζεηο ηεο αγνξάο.  

 

8.2.2 Human Resources Management  

       

     Σν Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δηαρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ κηαο εηαηξίαο. Οη άλζξσπνη 

είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ απφ ην νπνίν απαξηίδεηαη θάζε νξγαληζκφο θαη βαζίδεηαη εθεί γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ αιιά θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

επηιέγνληαη ηα κέιε κηαο εηαηξίαο εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

ιάζνο επηινγέο θαη ηα άηνκα πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε λα έρνπλ βιέςεηο γηα κειινληηθή εμέιημε. 

Σα Business Analytics κπνξνχλ λα επηθέξνπλ επηπιένλ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπιιέγνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη 
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ζηνηρεία φπνπ ζαλ απνηέιεζκα ζα έρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο 

απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ. 

      Ζ ρξήζε ησλ BA ζηα ηκήκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βνεζνχλ ηνπο ππεχζπλνπο HR λα 

θαηαλνήζνπλ: 

 

 Πψο κηα εηαηξία κπνξεί λα πξνζειθχζεη ηνπο απνδνηηθφηεξνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

αξγφηεξα λα είλαη ζε ζέζεη λα ηνπο εμειίμεη 

 

 Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη εξγαδφκελνη εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικα ηνπο 

 

 

 Σηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα εθπαηδεπηνχλ ηα λέα άηνκα ζε κηα επηρείξεζε ψζηε ε 

πνξεία ηνπο λα είλαη απνδνηηθή θαη λα έρεη ηάζεηο εμέιημεο  

 

 Σνπο ηξφπνπο πνπ έλαο δηεπζπληήο ηκήκαηνο ζα ελζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ 

λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα απνθαζίζεη γηα 

ηηο δίθαηεο κεληαίεο απνιαβέο ηνπο 

 

 

 Σνπο ηξφπνπο πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηβξαβεχζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο γηα 

ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Οη παξαδνζηαθνί αλαιπηέο HR παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ κεηξήζηκα ζηνηρεία θαη 

θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

1) Αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

 ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κε ηελ εξγαζία ηνπο  

 ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο 

 

2) Κχθινο δσήο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

 

 θφζηνο αλά πξφζιεςε (δηαθήκηζε, αγγειίεο) 

 θφζηνο αλαπιήξσζεο ζέζεο (ιήμε ζχκβαζεο, αλαλέσζε ζχκβαζεο, λέα 

πξφζιεςε) 
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 βαζκφο απνρψξεζεο (ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε) 

 ρξφλνο αλαπιήξσζεο (ρξφλνο απφ ηελ δεκηνπξγία λέαο ζέζεο εξγαζίαο κέρξη 

ηελ πξφζιεςε) 

 δηάξθεηα εξγαζίαο (γηα θάζε ηκήκα ή θαη ζέζε) 

 

3) Γηαδηθαζία πξφζιεςεο 

 

 πεξίνδνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θελέο ζέζεηο 

 πξνζδηνξηζκφο απφδνζεο λέσλ πξνζιήςεσλ 

 

4) Γηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ 

 

 πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ δειψλνπλ παξαίηεζε 

 πνηνηηθά ζηνηρεία εξγαδνκέλσλ 

 νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο σο πξνο ην πξνζσπηθφ 

 

5) Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

 

 επθαηξίεο εθκάζεζεο (ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ληψζνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο) 

 επθαηξίεο γηα λέεο πξνζιήςεηο (ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζεσξνχλ πσο 

ν βαζηθφο ιφγνο πνπ πξνζεγγίδνπλ κία εηαηξία είλαη νη επθαηξίεο εθκάζεζεο 

πνπ πξνζθέξνπλ) 

 

      Απηά είλαη ηα βαζηθά κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηκήκαηα HR γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. ήκεξα κε ηελ έιεπζε ησλ Business Analytics, κπνξνχκε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα έρνπκε κεγαιχηεξε θαη νξζφηεξε πιεξνθφξεζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ. 

      Σα BA θαη ζπγθεθξηκέλα ηα HR metrics βαζίδνληαη θαζαξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ φια ηα πεδία ηεο εηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα κε θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ άληιεζε πνιχηηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα BA HR metrics: 

 

 Πξνζέιθπζε ησλ θαιχηεξσλ εξγαδφκελσλ κε ρακειφ θφζηνο 

 Αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο 

 Πξνζθέξεηαη δπλαηφηεηα πξνβιέςεσλ γηα ηηο ζπλέπεηεο πηζαλψλ αιιαγψλ 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ θάπνηνη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ 

 Αλάιπζε ηεο δηάξθεηαο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Καιχηεξε αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο 

 Αλάιπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ ηαιέληνπ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ κεκνλσκέλα 

 Βειηηζηνπνίεζε ζρέζεο απφδνζεο θαη κηζζνχ 

 Οξζφο ππνινγηζκφο ηνπ κηζζνχ 

 Γηαζθάιηζε δίθαηεο ακνηβήο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ηεο επηρείξεζεο 

 Καιχηεξνο έιεγρνο αδεηψλ έθηαθησλ θαη κε, κε πιήξε αλάιπζε ηζηνξηθνχ 

 

      Δπίζεο ηα BA HR metrics κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο φπνπ 

θάζε κηα θαηεγνξία είλαη ζεκαληηθή θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κπνξεί λα καο δψζεη ηελ 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θάζε HR ηκήκαηνο. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Παξειζνχζα απφδνζε 

2. εκεξηλή θαηάζηαζε 

3. Μειινληηθή πξννπηηθή 

      Έηζη ινηπφλ βιέπνπκε πσο ηα Business Analytics βνεζνχλ ζηελ ιήςε θαιχηεξσλ 

απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ζ 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο HR ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο 
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νξγαληζκνχ θαη κε ηελ δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ δεηθηψλ θαη νξζψλ κεηξήζεσλ ν θάζε 

νξγαληζκφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη αλ ε θάζε θίλεζε πνπ θάλεη, κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 

 

8.2.3 Finance 

 

      Σελ ζεκεξηλή επνρή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλε ε χπαξμε 

ηεξαζηίνπ φγθνπ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο. Οη πξνθιήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα αξκφδηα ζηειέρε ζα δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

ψζηε λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο θαη λα θέξνπλ ζαλ απνηέιεζκα αμηνπνηήζηκε γλψζε πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ. 

      Γεδνκέλνπ απηνχ ηνπ φγθνπ πιεξνθνξίαο, έλαο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο δελ κπνξεί 

κφλνο ηνπ λα έρεη ζπλνιηθή εηθφλα κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο εηαηξίαο. 

Δπηπιένλ είλαη κεγάινο ν θίλδπλνο γηα δεκηνπξγία ιαλζαζκέλεο εηθφλαο πνπ εχθνια κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. Σν ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη 

θηάζεη ζε έλα πνιχπινθν επίπεδν θαη νη αλαπάληερεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

δπζθνιεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην έξγν ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

      Μέζα ζε απηφ ην ράνο ρξεηάζηεθε έλα λέν εξγαιείν πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αιιαγέο. Απηφ 

είλαη ηα Financial Analytics φπνπ κηιάκε γηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα 

απινπνηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ηκήκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαη ζπγρξφλσο λα πξνζθέξνπλ δηεπθνιχλζεηο ζε θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο. Έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξνπζηάδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κηα θαιχηεξε νπηηθή εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Βνεζνχλ ηα αξκφδηα ζηειέρε λα θαηαλνήζνπλ: 

 Σνπο πην επηθεξδείο πειάηεο κηαο εηαηξίαο 

 Πνηα πξντφληα επηζηξέθνπλ ην πεξηζζφηεξν θέξδνο 

 Πνηνο είλαη ν νξζφηεξνο νδεγφο πξνο ην θέξδνο 

 Σνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη κηα εηαηξία 
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      Σα Financial Analytics ζεσξνχληαη αλαγθαία εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα 

ζηαζεί επάμηα ζε έλα πιήξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κε βάζε ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα. 

Με ηελ ρξήζε ηνπο βνεζνχλ κηα επηρείξεζε λα ρεηξίδεηαη κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξία θαη λα 

αλαπαξηζηά απνηειέζκαηα ζε αλαθνξέο, γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε ηζηνξηθψλ θηλήζεσλ αιιά θαη πξφβιεςε 

κειινληηθψλ ηάζεσλ κε λένπο παξάγνληεο πνπ δελ ππήξραλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη νη πξνβιέςεηο γίλνληαη κε πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ράξε ζηα Financial Analytics. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ιεθζείζεο 

απνθάζεηο ζεσξνχληαη επίθνβεο, νη πξνζνκνηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα είλαη αθξηβείο θαη 

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. 

 

Δθηφο ησλ άιισλ ηα Financial Analytics πξνζθέξνπλ: 

 

 Έιεγρν θφζηνπο 

 Αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηελ εηαηξίαο, αιιά θαη αλά ηκήκα 

 Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κε ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

 Πξφβιεςε ησλ θηλδχλσλ 

 Καιχηεξε Καηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζαλ απνηέιεζκα έρεη ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηνπο 

 Βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 
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8.2.4 Supply Chain Management 

 

      Μηιάκε γηα ην Σκήκα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο 

πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε έλα πξντφλ λα θηάζεη απφ ηελ παξαγσγή ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Σν 

ηκήκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο ζχλζεην θαζψο εθεί εθηεινχληαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, 

παξαιαβήο πξψησλ πιψλ, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ζηα ζεκεία πψιεζεο ή 

θαηεπζείαλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηελ ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ δελ αξθεί κφλν ε εκπεηξία 

ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

ψζηε λα παξαρζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηα αξκφδηα ζηειέρε λα:  

 

 Πξνζδηνξίζνπλ ην ηδαληθφ επίπεδν παξαγσγήο 

 Καζνξίζνπλ ην ηδαληθφ επίπεδν απνζεκάησλ 

 Καζηεξψζνπλ ηα ηδαληθά δξνκνιφγηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαλνκή ησλ    

εκπνξεπκάησλ 

      Με ηελ ρξήζε ησλ Business Analytics ζην Supply Chain Management νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά θαη κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη επάμηα ζε θάζε 

πξφθιεζε πνπ παξνπζηάδεηαη. Γλσξίδνληαη αθξηβψο ηη δεηάεη ε αγνξά, νη εηαηξίεο κπνξνχλ 

λα θαζνξίζνπλ ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα παξαγσγήο, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ηνπο πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο δηαλνκήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα BA πξνζθέξνπλ: 

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη έιεγρν απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

 Έγθπξα ζηνηρεία απνγξαθήο 

 Έιεγρν πνηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο 

 Καιχηεξε πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηελ παξαγγειία πξψησλ πιψλ  

 Πξφβιεςε αλαγθψλ θαη ηάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ ζηελ αγνξά 

 ρεδίαζε θαιχηεξνπ θπθιψκαηνο δηαλνκήο ιακβάλνληαο ππφςε κεηαθνξηθά κέζα, 

φγθν εκπνξεπκάησλ, εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ θηι. 
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 Έιεγρν  πνηφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

 Μείσζε ησλ ρεηξηζηηθψλ ιαζψλ ιφγσ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

 Πιήξε έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ επηρείξεζεο 

      Ζ επνρή φπνπ κφλν κε ηελ εκπεηξία ησλ ππεπζχλσλ είρακε κηα ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πέξαζε. Πιένλ ηα εξγαιεία ησλ BA είλαη ην θιεηδί 

γηα ηελ εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο. Με ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαιχζνπλ ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο θαη λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. 

Απηφ ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απηνκάησο 

απνθηνχλ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ.  

      Σα Supply Chain Management metrics παξέρνπλ πνιιά νθέιε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ ηκήκαηνο. 

 

8.2.5 Production and Operations 

 

      Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ηκήκα κηαο εηαηξίαο είλαη απηφ ηεο παξαγσγήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

είλαη πνιχπινθε θαζψο απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ βεκάησλ φπνπ πξψηα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ην έλα βήκα θαη κεηά λα μεθηλήζεη ην επφκελν. Υξεηάδεηαη αξθεηή πξνζνρή 

ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζπλεπψο γελληέηαη ε αλάγθε γηα ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ 

ελεξγεηψλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

      Σν βαζηθφ απαηηνχκελν γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Σα BA κε 

ηελ κνξθή ησλ Production & Operations metrics αλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

θαη δίλνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νπνία ηα αξκφδηα ζηειέρε κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ πιήξσο γηα: 
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 Σηο δηάθνξεο αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε 

 Σνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Σελ πηζαλφηεηα κείσζεο ηεο παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ 

 Σελ πηζαλφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ρσξίο λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 

      Ζ ζπκβνιή ησλ Production & Operation metrics είλαη πνιχηηκε αθνχ ε αλαιχζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ πνπ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο αξρηθνχο 

ειέγρνπο. Γεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζπλερψο απφ φια ηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Σα πξνβιήκαηα απηά 

ηεθκεξηψλνληαη θαη επηιχνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη νη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο παξαγσγή θαη κείσζεο ηεο παξαγσγήο 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο δηεμάγνληαη επηπιένλ έιεγρνη θαηά ηελ έμνδν ησλ λέσλ 

πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή θαη ν αξκφδηνο ππεχζπλνο απνθαζίδεη αλ ην πξντφλ εγθξίλεηαη 

ή απνξξίπηεηαη.  

      Σέινο κε ηελ ρξήζε ησλ BA ζην ηκήκα παξαγσγήο επηηπγράλεηαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ παξαγσγήο, εληνπίδνληαη ηπρφλ αδπλακίεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

 

8.2.6 Internet Analytics 

 

      ήκεξα ζρεδφλ θάζε εηαηξία δηαζέηεη δηθή ηεο ηζηνζειίδα παξνπζηάδνληαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Απηφο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο 

πξνψζεζεο παξέρεη κεγάιν αξηζκφ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ επηρείξεζε. Γηα λα 

κπνξέζεη ε θάζε εηαηξία λα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα έρεη έλα κέηξν 

απφδνζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, γλσζηά σο Internet 

Analytics. Δίλαη εχθνια ζηελ ρξήζε ηνπο ρσξίο απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Μαο 

παξνπζηάδνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε: 
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 Σελ θαηακέηξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο ζειίδαο 

 Σελ θαηακέηξεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ ζειίδα κφλν κηα θνξά 

 Σηο ζπλνιηθέο ζειίδεο αλά επηζθέπηε 

 Σηο πεγέο επηζθεςηκφηεηαο 

 Σνλ ρξφλν παξακνλήο ζηελ ζειίδα  

 

      Υξεζηκνπνηψληαο ηα Internet Analytics metrics ηα αξκφδηα ζηειέρε κπνξνχλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ ηνπο ηξφπνπο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο ζειίδαο αλά ρξήζηε. Γειαδή πφζνη 

ρξήζηεο πιεθηξνιφγεζαλ ην site ηεο ηζηνζειίδαο, πφζνη βξήθαλ ηελ ηζηνζειίδα απφ ην 

Google ή θάπνηα άιιε κεραλή αλαδήηεζεο θαη πφζνη πινεγήζεθαλ ζε απηήλ παηψληαο απιά 

ζε έλα link. Βιέπνληαο ηα απνηειέζκαηα γλσξίδνπλ κε πνηνπο ηξφπνπο γλσζηνπνηείηαη ε 

χπαξμε ηεο ηζηνζειίδαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηα αδχλακα ζεκεία 

θαη λα ηα εληζρχζνπλ. Δπίζεο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

γνχζηα ησλ ρξεζηψλ  θαζψο επίζεο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ 

πινήγεζε ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο.  

      Μηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ Internet Analytics είλαη φηη αλαιχνπλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα εκθαλίδεηαη ε επηζπκεηή ηζηνζειίδα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή νλνκάδεηαη Βειηηζηνπνίεζε ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο 

(Search Engine Optimizations – SEO). 

      Δθηφο ησλ άιισλ, ηα Internet Analytics metrics είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα E-shops κηαο θαη ν βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα πξνζεγγίδνπλ ηνλ θάζε 

επηζθέπηε ψζηε λα γίλεηαη θαη θαηαλαισηήο. Απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο 

εκπνξηθνχο δηεπζπληέο θαζψο βνεζνχλ ζηελ δηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ 

promotion θαη marketing γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε έλα E-shop.   

      Σέινο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη απφδνζε ησλ BA πξέπεη λα γίλνπλ θηήκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε. [7] 
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Κεθάιαην 9 - Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (BI - Business Intelligence) 

 

9.1 Οξηζκόο 

 

      Έλαο νξγαληζκφο γηα λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ιακβάλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, 

πξέπεη λα εθηειεί κηα ζεηξά απφ βήκαηα φπνπ ην πξψην είλαη λα ηεζνχλ ζηφρνη πνπ νδεγνχλ 

ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο. Αθνχ νη ζηφρνη θαζνξηζηνχλ, 

ην επφκελν βήκα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ζηειερψλ γηα λα 

εμεηάζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη  λα απνθαζίζνπλ αλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. Γηα 

ηνλ νξγαληζκφ ινηπφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ νξζέο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή ζηα ζηειέρε πνπ ζα ιάβνπλ ηηο απνθάζεηο. πλεπψο ε δπζθνιία  πνπ 

ππάξρεη ζε απηφλ θαζψο θαη ζηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο είλαη ε παξνρή ηεο νξζήο 

πιεξνθνξίαο ζηα ζηειέρε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.  

      Δπνκέλσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (Business 

Intelligence) είλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο έγθπξεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ζηα 

θαηάιιεια ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα ιάβνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή 

απφθαζε, εληφο ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ, γηα ηελ βέιηηζηε πνξεία ελφο νξγαληζκνχ. 

     Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα δελ δηαθξίλεηαη κφλν απφ αξηζκνχο ζε αλαθνξέο θαη 

δηαγξάκκαηα. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο κπνξνχλ λα  καο δείμνπλ ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία 

ηεο επηρείξεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα αλάιπζε πσιήζεσλ, ηζνδχγηα αγνξψλ, εβδνκαδηαίν 

ηδίξν, θηι, φκσο δελ είλαη επηρεηξεκαηηθή επθπΐα. Υξεηάδεηαη πξψηα λα ηεζνχλ ζε 

επεμεξγαζία ψζηε λα έιζνπλ ζε κηα απινχζηεξε κνξθή, απφιπηα θαηαλνεηή θαη λα 

ρνξεγεζνχλ έγθαηξα ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη 

ρξεηάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

       Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ζχκθσλα κε ηελ Gartner είλαη: 

«Έλα κεγάιν ζχλνιν εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, απνζήθεπζε, 

αλάιπζε, θνηλνπνίεζε θαη παξνρή πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

ιακβάλνπλ θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.» 

      χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα είλαη κηα ζεηξά απφ 

κεζφδνπο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε νξζψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην 

θάζε αξκφδην ζηέιερνο ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα ελεκεξψλεηαη θαη λα 
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παίξλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπ ψζηε λα ιάβεη ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο γηα ηηο 

κειινληηθέο θηλήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο νθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο νη θαιχηεξεο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη δελ αθνξνχλ πάληα ην εκπνξηθφ θνκκάηη, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, άξα αχμεζε θαη ηνπ θέξδνπο. Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα δελ 

απνζθνπεί  κφλν ζηελ θεξδνθνξία, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα ησλ νξγαληζκψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ BI εξγαιείσλ 

πνπ ηνπ παξέρνληαη. 

      Παξαθάησ, ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αλαθηψληαη 

κέζσ εξγαιείσλ Data Mining θαη απνζεθεχνληαη ζε ζρεζηαθέο ή κε ζρεζηαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. ην επφκελν βήκα πεξλάλε απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ 

φπσο OLAP εθαξκνγέο, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κχβσλ, αλαθνξέο θ.α. ηε ζπλέρεηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ δηακνηξάδνληαη ζε πνηθίιεο κνξθέο 

(Αλαθνξέο MS Excel, Παξνπζηάζεηο MS PowerPoint, εθαξκνγέο παξνπζηάζεσλ γηα smart 

ζπζθεπέο)  ζηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

  

 

  

Γηάγξακκα 6 - Γηάγξακκα Ρνήο Γηαδηθαζίαο Business Intelligence 
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9.2 Βήκαηα Γεκηνπξγίαο Business Intelligence Λύζεωλ 

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο ιχζεο BI απφ ηελ πιεπξά ηνπ Business Analyst 

παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 

1. Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο γηα ηνλ νξγαληζκφ φπνπ λα 

γίλεηαη ζαθέο ην ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη ππεχζπλνη απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

2. Γεκηνπξγία ιίζηαο κε ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία 

πσιήζεσλ, πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ, ινγηζηηθέο θηλήζεηο, κηζζνδνζία, 

δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν, θηι. 

 

3. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο κε ην πξνζσπηθφ γηα λα εληνπηζηνχλ αλ 

ππάξρνπλ επηπιένλ δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ηα αξκφδηα ζηειέρε ψζηε 

λα ειέγρνπλ κε θαιχηεξν ηξφπν ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπο ψζηε λα είλαη 

εχθνιν απφ ηνλ αλαιπηή λα αληηιεθζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

5. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα ειέγρεη γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνλ 

θαιχηεξν έιεγρν είλαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηνηθνχληεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

 

6. Όηαλ ν αλαιπηήο αληηιεθζεί πιήξσο ηα δεδνκέλα, έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ γηα λα θαηαγξάςεη ηα δεδνκέλα ζηηο θαηάιιειεο 

κεηξηθέο. Γειαδή ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο απφδνζεο 

(KPIs – Key Performance Indicators).  

 

7. ρεδίαζε κηαο θάξηαο θαηαγξαθήο ησλ ζηφρσλ (Scorecard) φπνπ ζα πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη απφ ηνλ αλαιπηή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Αιιαγή 

λννηξνπίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνζαξκνγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνπο λένπο δείθηεο απφδνζεο πνπ θαζηεξψζεθαλ.  
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8. Αθνχ ινηπφλ θαζηεξσζεί ε θάξηα επηδφζεσλ, ζα γίλνπλ νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

ζε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ζα θαζνξηζηνχλ πξφηππα αλαθνξψλ πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ ζην λα δηακνηξάζνπλ ηελ αμία ηεο πιεξνθνξίαο ζε φιν ηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

9. ρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο BI πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλαιπηήο ψζηε λα ππάξρεη 

απηφκαηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

 

10. Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη θάξηεο απφδνζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα θαη λα απηνκαηνπνηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ εμάγνληαη νη αλαθνξέο κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ απφδνζεο. 

Σν ηειεπηαίν βήκα δεκηνπξγεί ην BI ζχζηεκα πνπ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ. 
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9.3 Business Intelligence Tools 

 

9.3.1 OLAP Reports  

 

      Οη αλαθνξέο Πνιπδηάζηαηεο Αλαιπηηθήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (Online Analytical 

Processing – OLAP) είλαη κηα πξνζέγγηζε απάληεζεο  πνιπδηάζηαησλ αλαιπηηθψλ 

εξσηεκάησλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα OLAP είλαη κέξνο ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπζηήκαηα ζρεζηαθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζχληαμε εθζέζεσλ θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ. [8] Ο ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε 

εξγαιείσλ OLAP κπνξεί κε κεγάιε επθνιία λα πξνβάιεη ηα δεδνκέλα ηνπ απφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, λα εκθαλίζεη ζηνηρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ φπσο επίζεο θαη λα 

απνθξχςεη αζήκαληα δεδνκέλα θαη κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο πνιιαπιψλ επηπέδσλ λα 

θαηαιήμεη ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ ιήςε θαιχηεξσλ 

απνθάζεσλ.  

      Γηα λα κπνξνχλ νη OLAP αλαθνξέο λα ππνζηεξίδνπλ πνιπδηάζηαηε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, πξέπεη λα ζπλδένληαη κε πνιπδηάζηαηεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Μηα απιή ζρεζηαθή 

βάζε ζεσξείηαη δηζδηάζηαηε, ελψ γηα πνιπδηάζηαηε βάζε δεδνκέλσλ θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

απνηειεί θαη κηα μερσξηζηή δηάζηαζε. Σα ινγηζκηθά OLAP εληνπίδνπλ ηε δηαηνκή ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη ηελ εκθαλίδνπλ ζηελ νζφλε. Με απιά ιφγηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλαθνξέο 

OLAP κπνξνχκε ζε κηα νζφλε λα εκθαλίζνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο αλαιχνληαο 

γηα παξάδεηγκα πφζε πνζφηεηα απφ πνηα πξντφληα πσιήζεθαλ ζε πνηα πεξηνρή γηα πνηα  

ρξνληθή πεξίνδν. Δπίζεο δηαζηάζεηο – ραξαθηεξηζηηθά φπσο ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο καο. 

      Οη OLAP βάζεηο δελ είλαη ηφζν κεγάιεο φζν νη απνζήθεο δεδνκέλσλ, αθνχ γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο αλάιπζεο δελ ρξεηάδνληαη φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Με ηελ ρξήζε 

Δπηθνηλσλίαο Αλνηθηψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Open Database Connectivity – ODBC) 

κπνξνχκε κε απιά βήκαηα λα εηζάγνπκε δεδνκέλα απφ κηα ππάξρνπζα βάζε θαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε γηα OLAP βάζε γηα λα θάλνπκε ηηο αλαιχζεηο καο. [9]  
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9.3.2 KPI 

 

      Ο φξνο KPI πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο Key Performance Indicators (Καίξηνη Γείθηεο 

Απφδνζεο) θαη θάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη σο Καίξηνη Γείθηεο Δπηηπρίαο (Key Success 

Indicators, KSIs) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα επηρείξεζε γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο επίδνζεο 

ηεο νκαδάο άιια θαη ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ μερσξηζηά φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε πνζνηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν. 

      Αξκφδηνη γηα ηελ ρξήζε ηνπο είλαη ηα αλψηεξα θιηκάθηα φπνπ ρξεηάδεηαη λα αμηνινγνχλ 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ βαζκφ ηεο 

επηηπρίαο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία πνπ 

εξκελεχεηαη σο ε πξφνδνο κηαο εηαηξίαο βάζεη ηεο επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ 

ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε απνζαθήληζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο.  

      Γηα λα θηάζεη φκσο κηα επηρείξεζε ζην ζεκείν λα επηηεχμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξέπεη λα 

πεξάζεη απφ έλα άιιν βαζηθφ ζηάδην πξψηα. Σν ζηάδην ηεο ζηνρνζεζίαο. Δπίζεο νη 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο επίηεπμεο ζηφρσλ θάζε εηαηξίαο, ε απνζαθήληζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζηφρνπ θαζψο θαη ε επαλαζρεδίαζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο φηαλ πξνζεγγίδεηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηνπο 

Καίξηνπο Γείθηεο Απφδνζεο πνπ επηιέγεη ε θάζε εηαηξία. Γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ Γείθηε, παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε κεηξεζηκφηεηα ηνπ δηφηη φπσο 

ζπλεζίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα κεηξεζεί δχζθνια αμηνινγείηαη.  

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δεηθηψλ: 

 Γηα έλα πιπληήξην απηνθηλήησλ, ν κέζνο φξνο απηνθηλήησλ πνπ πιχζεθαλ αλά εκέξα 

 Γηα κηα επηρείξεζε δηαλνκήο, ν κέζνο φξσλ παξαγγειηψλ πνπ δηαλέκεη ζε κηα εκέξα 

 Γηα έλα πνιπθαηάζηεκα, ν αξηζκφο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ πνχιεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο εθπηψζεσλ ή κηαο πξνζθνξάο. 
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Κεθάιαην 10 - Μειινληηθά 

 

Σν κέιινλ ηνπ ΓΒΓ  

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο ζπλερίδνπλ λα απμάλνπλ νινέλα  

θαη πεξηζζφηεξν ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο NoSQL γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Φπζηθά, ε «θιαζηθή» SQL πνχιεζε έλα ηεξάζηην πνζφ ησλ 

ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθήο πνιππινθφηεηαο κε  ηνπο γίγαληεο ηεο αγνξάο, φπσο ε 

Microsoft θαη ε Oracle. Αιιά κε βεβαηφηεηα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα 

NoSQL ηα επφκελα ρξφληα ζα θηλεηνπνηήζνπλ ζεκαληηθά εγέηεο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

αλάπηπμε ζχλζεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

      Σα Big Data ζα αιιάμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία. Ζ ειπίδα βέβαηα, είλαη φηη ηα νθέιε ζα αληηζηαζκίζνπλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα. Ο θφζκνο ησλ Big Data είλαη θαηλνχξηνο θαη σο θνηλσλία δελ είκαζηε θαινί 

ζηνλ ρεηξηζκφ φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε ηψξα. Ζ ηερλνινγία ζα 

ζπλερίζεη λα καο εθπιήζζεη.  
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