
ΤΝΘΔΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΔΡΟ Β: ΔΞΟΡΤΞΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
 

Σηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε κεζφδσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ κε ηνλ SQL Server 

Business Intelligence ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο FoodMart. Η FoodMart είλαη κηα κεγάιε αιπζίδα 

παληνπσιείσλ κε πσιήζεηο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Μεμηθφ, θαη ηνλ Καλαδά. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηφρνο είλαη  ε αλάιπζε φισλ ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1997. (ζηε βάζε δεδνκέλσλ ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ 

απνζεθεχεηαη ζην επίπεδν εκέξαο κηαο ζπλαιιαγήο κε ηελ ρξήζε ηνπ πεδίνπ time_id). Χξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζηνηρεία πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα θηηζηεί κηα πνιπδηάζηαηε 

δνκή δεδνκέλσλ (έλαο θχβνο) γηα λα ππάξρνπλ γξήγνξνη ρξφλνη απφθξηζεο ηεο βάζεο, φηαλ ζέηνπλ 

εξσηήκαηα ζε απηήλ νη εκπνξηθνί αλαιπηέο ηεο εηαηξείαο. Επίζεο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ δέληξα απφθαζεο, νκαδνπνηήζεηο θαη θαλφλεο 

ζπζρέηηζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Πξηλ πξνρσξήζεηε ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο βεβαησζείηε 

φηη έρεηε θάλεη ηελ εηζαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ FoodMart ζηνλ SQL Server θαη ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 6 ηνπ Εξγαζηεξηαθνχ Οδεγνχ (ελφηεηεο 6.2, 6.5). 
 

1. (α) Δεκηνπξγήζηε έλαλ θχβν δεδνκέλσλ γηα ηελ βάζε FoodMart κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

Πίλαθας γεγολόηφλ: Sales_fact_1997 

Πίλαθες δηαζηάζεφλ: Product, Time By Day, Store, Customer 

Μεηρήζεης ζηολ πίλαθα γεγολόηφλ: store_sales, store_cost θαη unit_sales. 

Να θαζνξηζηνχλ ζηνλ θχβν νη αθφινπζεο ηεξαξρίεο ησλ δηαζηάζεσλ: Σηε δηάζηαζε Time By Day: The Year 

 Quarter  The Month  Week Of Year  The Day. Σηε δηάζηαζε Store: Store Country  Store State 

 Store City  Store Name. Σηε δηάζηαζε Product: Product Family  Product Category  Product 

Subcategory  Product Name. 

(Παραδοηέο είλαη ηο ζτήκα ηοσ θύβοσ [απεηθόληζε τηολοληθάδας]) 
(β) Σηε ζπλέρεηα λα εθηειέζεηε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα ζηνλ θχβν, λα εκθαλίζεηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

ζηνλ Pivot Table ηνπ Browser θαη λα δεκηνπξγήζεηε ηα αληίζηνηρα Pivot Charts ζην Excel: 

I. Πνηεο ήηαλ νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ην 3
ν 
ηεηξάκελν ηνπ 1997 αλά πνιηηεία ησλ USA; 

II. Πνηα 6 πξντφληα ζεκείσζαλ ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ην κήλα Δεθέκβξην ηνπ 1997; 

III. Σε πνηεο πνιηηείεο, πεξηνρέο θαη ζε πνηα ζπγθεθξηκέλα καγαδηά έγηλαλ νη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο γηα 

φιν ην 1997; 

(Παραδοηέα είλαη ηα Pivot Tables θαη ηα δηαγράκκαηα ηοσ Excel) 
 

2. Πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην πξφγξακκα Κάξηαο Μέινπο, ην εκπνξηθφ ηκήκα ζέιεη λα 

αλαιχζεη ηηο ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ θαη λα αλαθαιχςεη ηα πξφηππα κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ (θχιιν, ζπδπγηθή θαηάζηαζε, εηήζην εηζφδεκα, αξηζκφο παηδηψλ ζην ζπίηη, 

αξηζκφο απηνθηλήησλ, εθπαίδεπζε) θαη ηεο θάξηαο πνπ απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ. Με απηήλ ηελ γλψζε, νη 

θάξηεο ζα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ βαζηζκέλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ. Να 

δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν γηα λα εθπαηδεπηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο δέληξα 

απφθαζεο ψζηε λα βξεζνχλ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηινγή κηαο θάξηαο κέινπο (π.ρ. ρξπζή 

θάξηα κέινπο, αζεκέληα θάξηα κέινπο θιπ.). Η θχξηα δηάζηαζε (πίλαθαο case) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

είλαη ν πίλαθαο ησλ Πειαηψλ (customer), ελψ ε θχξηα ηδηφηεηα πνπ ζα δηεξεπλεζεί ζα είλαη απηή ηεο θάξηαο 

κέινπο (member_card). Καηφπηλ λα επηιερζεί έλαο θαηάινγνο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (σο input) 

απφ ηα νπνία ν αιγφξηζκνο ζα θαζνξίζεη ηα πξφηππα. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: θχιιν, ζπδπγηθή θαηάζηαζε, εηήζην εηζφδεκα, αξηζκφο παηδηψλ ζην ζπίηη, αξηζκφο 

απηνθηλήησλ θαη εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

(α) Δεκηνπξγήζηε δχν δηαθνξεηηθά δέληξα απφθαζεο γηα πξφβιεςε ηεο ηδηφηεηαο Member Card απφ ηηο 

ηδηφηεηεο: Gender, Marital Status, Num Cars Owned, Num Children At Home, Yearly Income, Education. 

Γηα ην πξψην δέληξν αθήζηε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, ελψ γηα ην 

δεχηεξν πξνζπαζήζηε λα ην δεκηνπξγήζεηε ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν (λα πξνζδηνξίδεη 

δειαδή αθξηβέζηεξα ηνπο θαηφρνπο ησλ θαξηψλ) αιιά θαη πην απνδνηηθφ, αιιάδνληαο ηηο παξακέηξνπο θαη 

αθνινπζψληαο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ νδεγφ. 

(Παραδοηέα είλαη οη απεηθολίζεης ηφλ δύο δέλδρφλ θαζώς θαη οη ρσζκίζεης ποσ τρεζηκοποηήζαηε) 



(β) Αμηνινγήζηε ηα δέληξα απφθαζεο πνπ δεκηνπξγήζαηε θαη πξνηείλεηε εθείλν ην κνληέιν πνπ πεηπραίλεη 

αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηφρσλ αζεκέληαο θάξηαο.  

(Παραδοηέα είλαη γηα ηο θάζε δέληρο: ηο Score θαη ηο Prediction Percentage ηοσ, ο Classification 

Matrix, θαη ηο Lift Chart ζηο Silver ζηο οποίο ζα απεηθολίδοληαη οη 3 θακπύιες: ideal, random, 

decision tree model) 
 

3. Τν εκπνξηθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο FoodMart έρεη θαζνξίζεη έλα ρξεκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηξεηο εθδφζεηο ηνπ εβδνκαδηαίνπ ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ πνπ εθδίδεη. Θέιεη λα ηξέμεη 

κεξηθέο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ πνπ δηαζέηεη, γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηξεηο νκάδεο πειαηψλ. Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νκάδσλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηνλ 

ηχπν ησλ δηαθεκίζεσλ θαη πξνζθνξψλ πνπ ζα παξεκβάιιεη ζε θάζε έθδνζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ πεξηνδηθνχ. 

Θα είλαη ζε ζέζε, επίζεο, λα μέξεη ζε πνηα θαηεγνξία πειαηψλ ζα απνζηαιεί ή θάζε κία απφ ηηο ηξεηο 

εθδφζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

(α) Δεκηνπξγείζηε κε ηνλ αιγφξηζκν k-Means δχν δηαθνξεηηθά κνληέια νκαδνπνίεζεο κε ηξεηο νκάδεο 

πειαηψλ βάζεη ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξείηε λα επηιέμηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε σο input: θχιιν (Gender), 

ζπδπγηθή θαηάζηαζε (Marital Status), εηήζην εηζφδεκα (Yearly Income), αξηζκφο παηδηψλ ζην ζπίηη (Num 

Children At Home), αξηζκφο απηνθηλήησλ (Cars Owned) θαη εθπαίδεπζε (Education). Πξνζνρή ζην φηη ε 

επηινγή φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ καδί δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαιχηεξνπ κνληέινπ. 

(Παραδοηέα είλαη οη επηιογές ταραθηερηζηηθώλ θαη οη ρσζκίζεης ποσ θάλαηε) 
(β) Γηα ηα δχν κνληέια πνπ δεκηνπξγήζαηε δψζηε ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηνπο: 

Cluster1 θαη Cluster2, Cluster2 θαη Cluster3, θαη Cluster1 θαη Cluster3.  

(Παραδοηέα είλαη οη 3 πίλαθες Cluster Discrimination γηα θάζε κοληέιο) 
(γ) Αμηνινγήζηε ηα δχν κνληέια πνπ δεκηνπξγήζαηε θαη πξνζδηνξίζηε πνην ηειηθά πξνηείλεηε θαζψο επίζεο 

θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζεο ζαο. 

(Παραδοηέα είλαη γηα ηο θάζε κοληέιο: Score, Prediction Percentage θαη Lift Chart) 
 

4. Θέινπκε λα βξνχκε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ησλ πειαηψλ. Απφ ηελ δηάζηαζε customer ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θχβνπ (πίλαθαο case), δεκηνπξγήζηε θαλφλεο ζπζρέηηζεο (Association Rules) απφ ηηο εμήο 

ηδηφηεηεο (νη νπνίεο ζα είλαη θαη input θαη predictable): City, Education, Gender, Houseowner, Marital 

Status. Γηα support, confidence θαη ινηπέο παξακέηξνπο αθήζηε ηηο default ηηκέο. 

(α) Αλαθέξεηε ηνπο 5 θαλφλεο κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή Probability  

(Παραδοηέα είλαη οη 5 θαλόλες ποσ αλαθαιύυαηε κε ηης ηηκές Probability θαη Importance ηοσς) 
(β) Απνηππψζηε ην Dependency Network κε ηηο ηζρπξέο θαη ηηο πην ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο  

(Παραδοηέα είλαη ηα δύο αληίζηοητα δηαγράκκαηα) 
(γ) Σρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ. 

 

 

 

Τα παξαδνηέα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε κία ζπλνιηθή αλαθνξά (αξρείν word ή pdf) ηελ 

νπνία πξέπεη λα παξαδψζεηε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20 Ινπλίνπ 2017. 

 


