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Περίληψη (Abstract)  

Ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Είναι σε 

ανάπτυξη σταθερά από το 1950 και η συνολική συνεισφορά του στην οικονομία ανέρχεται μεταξύ 

37 και 45 δις, δηλαδή περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Παρά την καίρια θέση του, η 

βιβλιογραφία δεν περιέχει μεγάλο αριθμό εργασιών που να περιέχουν αναλύσεις βασισμένες σε 

δεδομένα. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργασίες που να αξιοποιούν τα δεδομένα με γνώμονα την 

περαιτέρω ποιοτική ανάπτυξη του κλάδου μέσα από ένα σύστημα αποφάσεων βασισμένο σε αυτά.   

Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η τμηματοποίηση των ελληνικών προορισμών, με βάση σχετικά 

τουριστικά δεδομένα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση κατά συστάδες 

(clustering analysis). Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε είναι ο κ-μέσων (k-means) με σκοπό να 

κατατάξουμε σε ομάδες τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Για την τροφοδότηση του 

μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε δεδομένα που βρήκαμε από έγκυρες πηγές στο διαδίκτυο, όπως η 

ΕΛΣΤΑΤ, η τράπεζα της Ελλάδος και ο ΣΕΤΕ.  

Αποτέλεσμα της εργασίας μας είναι ένα μοντέλο που παράγει ομάδες τουριστικών προορισμών 

λαμβάνοντας ως είσοδο τον συνολικό αριθμό αφίξεων και το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε 

προορισμού. Επίσης δημιουργήσαμε ένα επαυξημένο μοντέλο που λαμβάνει  ως είσοδο τις 

παραπάνω μεταβλητές και επίσης τη μέση τιμή δωματίου για τον εκάστοτε προορισμό. Το 

επαυξημένο κατά μία μεταβλητή μοντέλο έχει ως στόχο να εισάγει στο αποτέλεσμα της ανάλυσης 

και μια μεταβλητή που να λειτουργεί ως δείκτης της αξίας του κάθε προορισμού. Για την εκτίμηση 

της τιμής της μέσης τιμής διανυκτέρευσης συλλέξαμε δεδομένα για τις τιμές των δωματίων σε όλη 

την Ελλάδα από την ιστοσελίδα booking.com, χρησιμοποιώντας έναν HTML scraper, που 

δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό.  

Η ομαδοποίηση των τουριστικών προορισμών της χώρας μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την 

περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη τους καθώς βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Η κατάταξη αυτή 

ξεχωρίζει τους προορισμούς και δείχνει την σχετική τους θέση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να 

δούμε ομοιότητες και διαφορές και να οδηγηθούμε σε στρατηγικές αποφάσεις βασισμένοι σε 

δεδομένα.    
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Abstract 

Tourism is the most important economic sector in the Greek economy. It has been growing since 

1950 and its total contribution to the economy is between 37 and 45 billion Euros, or more than 20% 

of the country's GDP. Despite its key position, the scientific literature does not contain a large number 

of papers with data-based analysis. Thus, there are no papers dedicated to the use of data for strategic 

planning of tourism in Greece. 

 

The objective of this thesis is to develop a model to group tourism destinations taking as input the 

total number of arrivals and the occupancy rate of each destination. An addition objective is to 

develop an extended model that, besides the above-mentioned variables, also includes the average 

room price for each destination. The extended model introduces “the average night price” as an 

indicator of the added value of each destination. To estimate the value of this variable, we collected 

data from booking.com for each Greek destination. We use an HTML scraper that we created for this 

purpose. 

 

The method used is Clustering Analysis, which is a useful tool for strategic planning as it is based on 

objective data. Our results distinguish destinations into groups and point their relative position. In 

this way, we can investigate similarities and differences between destinations which can lead to 

strategic decisions based on data. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στην ελληνική οικονομία καθώς συμμετέχει 

στο Εθνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 20% του συνόλου (Ανδρεάδης,  2016). Το παραπάνω 

γεγονός από μόνο του κάνει τον τουρισμό ιδιαίτερα σημαντικό. Για αυτό είναι σκόπιμο να 

μελετήσουμε και να διερευνήσουμε περαιτέρω τρόπους  ανάπτυξής του τουρισμού σε όλη την 

ελληνική επικράτεια.  

 

Ένα από τα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού σύμφωνα με τον (Buhalis, 2001) είναι η 

ανεπάρκεια στρατηγικού σχεδιασμού. Οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας δεν λαμβάνουν 

αποφάσεις με γνώμονα κάποιο αντικειμενικό σχέδιο που να είναι βασισμένο σε δεδομένα. Αυτό έχει 

πολλές φορές ως αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να βασίζονται στο λεγόμενο «επιχειρηματικό 

ένστικτο». Να πράττουν δηλαδή με απλές υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν από προηγούμενες 

εμπειρίες. Η ελλιπής ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις 

και σε μια μονόπλευρη - «οριζόντια» ανάπτυξη. Οριζόντια ανάπτυξη εννοούμε την ανοικοδόμηση 

καινούριων μονάδων ή την επέκταση των υφιστάμενων. Αυτού του είδους η ανάπτυξη δεν 

αναβαθμίζει ποιοτικά τις τουριστικές δομές του εκάστοτε προορισμού, απλώς επεκτείνει το δυναμικό 

των κλινών. 

 

Δεύτερο πρόβλημα είναι η εικόνα της Ελλάδας ως ένας φτηνός, απλός, αδιαφοροποίητος, 

ηλιόλουστος προορισμός (Buhalis, 2001). Η αύξηση των αφίξεων τουριστών, αλλά με μείωση της 

κατά κεφαλήν δαπάνης, είναι ακόμα ένα γεγονός που μας δείχνει ότι ο ελληνικός τουρισμός δεν 

αναπτύσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης είναι ίσως ένα 

σημάδι πτώσης της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.   

 

 Η απουσία  μοντέλων έρευνας με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάλυση των συνισταμένων που 

καθορίζουν τον τουρισμό της χώρας, που να βασίζονται στα δεδομένα είναι ένα ακόμα πρόβλημα 

της ελληνικής πραγματικότητας.  Τέτοια μοντέλα μπορούν να φέρουν  στην επιφάνεια και να 

αναδείξουν αδυναμίες και δυνατότητες. Οι αδυναμίες μπορούν να διορθωθούν και οι δυνατότητες να 

είναι τα σημεία ανάπτυξης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η βασική αιτία αυτής της έλλειψης είναι το 

γεγονός ότι η ανάλυση του τουριστικού κλάδου βάσει δεδομένων και ιδίως μεγάλων δεδομένων είναι 

πρόσφατη εξειδίκευση που δεν έχει τραβήξει ακόμα το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, όχι μόνο 

στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.  
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1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έχουμε ως στόχο να κατηγοριοποιήσουμε κατά συστάδες τους 

τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα 

μοντέλο, το οποίο βασιζόμενο στα δεδομένα θα δείχνει την θέση κάθε ελληνικού δήμου – 

προορισμού στην ελληνική επικράτεια. Ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε μια βασική τμηματοποίηση 

του ελληνικού τουρισμού με σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο που να συμμετέχει επικουρικά στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στον κλάδο του τουρισμού.  

 

Το όφελος από αυτήν την κατηγοριοποίηση – αξιολόγηση είναι να εντοπιστούν οι δημοφιλείς  

τουριστικοί δήμοι και οι λιγότερο δημοφιλείς. Αυτή η σύγκριση μπορεί να παράγει σημαντικά 

συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργεί ο τουριστικός κλάδος στην χώρα μας και πιο 

συγκεκριμένα στους επιμέρους δήμους και τοποθεσίες της χώρας. 

 

Με τον τρόπο αυτό, η εργασία θα συνεισφέρει στο πεδίο του τουρισμού και  των μεγάλων δεδομένων 

που αναφέρονται στο ελληνικό τουριστικό προϊόν και κλάδο, το οποίο βρίσκεται σε αρχικά στάδια. 

 

Επιμέρους στόχος της εργασίας είναι η συλλογή και η αξιολόγηση δεδομένων που αφορούν τον 

κλάδο του τουρισμού. Θα γίνει προσπάθεια να αξιολογηθούν οι πηγές των δεδομένων, η ποιότητα 

και το πλήθος τους. Τέλος στοχεύουμε να αναδείξουμε αδυναμίες και δυνατότητες σχετικά με τα 

ανοικτά και γενικότερα τα μεγάλα δεδομένα του κλάδου.  

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

H παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η  

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τρία βασικά για την εργασία μας σημεία. Το πρώτο που 

θα διερευνήσουμε είναι η μεθοδολογία χρήσης δεδομένων σε επιχειρηματικές αποφάσεις. Εδώ θα 

δούμε πως η διοικητική επιστήμη λειτουργούσε πριν την άνοδο των μεγάλων δεδομένων και πώς 

αργότερα. Θα μελετήσουμε κατά πόσο τα δεδομένα άλλαξαν την διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

με ποιους τρόπους αυτό θα συμβαίνει.  

 

Στην συνέχεια θα εστιάσουμε στην ανάλυση του τουριστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα θα 

ερευνήσουμε τη βιβλιογραφία για πηγές σχετικές με την ανάλυση και έρευνα πάνω στο κλάδο του 

τουρισμού. Θα δούμε τις μεθόδους και το αντικείμενο των ερευνών και θα ψάξουμε αναφορές σε 

μελέτες που βασίζονται σε δεδομένα αλλά και σε μελέτες που αφορούν τον τουρισμό αλλά δεν είναι 

βασισμένες πάνω στα μεγάλα δεδομένα.  
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Στο τελευταίο κομμάτι της βιβλιογραφικής μας έρευνας θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην 

ανάλυση του τουριστικού κλάδου βάσει δεδομένων και θα αναζητήσουμε τις μελέτες εκείνες που 

πραγματεύονται την ανάλυση του τουριστικού κλάδου και υλοποιούν την μελέτη τους βασισμένες 

σε μεγάλα δεδομένα. Στην εργασία επίσης θα παραθέσουμε και μελέτες περίπτωσης (case studies) 

που ταιριάζουν στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Θα παρουσιάσουμε μελέτες περίπτωσης για 

τουριστικά θέρετρα που προσεγγίζουν την περίπτωση της χώρας και θα δούμε πώς η ερευνητική 

κοινότητα τις αντιμετώπισε.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε το όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου 

ανάλυσης κατά συστάδες σε σχέση με άλλες για την εξαγωγή του επιθυμητού ερευνητικού 

αποτελέσματος. Θα αναφέρουμε ποιοί είναι οι λόγοι που επιλέχτηκε η συγκεκριμένη μέθοδος καθώς 

και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Επιπροσθέτως, θα περιγράψουμε το 

εργαλείο ανάλυσης Rapid Miner με το οποίο επιτεύχθηκε ο τελικός στόχος.   

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε την ανάλυση των δεδομένων μας και την τελική 

κατηγοριοποίηση όλων των δήμων της Ελλάδας σε κατηγορίες που θα δείχνουν την θέση του 

εκάστοτε δήμου σε σχέση με την τουριστική του δραστηριότητα. Θα προκύψουν οι ομάδες εκείνες 

που θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως τουριστικοί προορισμοί. Επίσης θα εξηγήσουμε την επιλογή 

των μεταβλητών και τις πηγές των δεδομένων μας.  

 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα που προκύπτουν από την ανάλυση μας. Θα παρουσιαστούν τα βασικά ευρήματα της 

παρούσας εργασίας καθώς και οι τρόποι για την περαιτέρω έρευνα πάνω στον κλάδο και στο 

ερευνητικό πεδίο του τουρισμού με βάση τα δεδομένα.  
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1. Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι χωρισμένο σε υποκεφάλαια κατά θέμα με 

φθίνουσα σειρά σκόπευσης. Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται συνοπτικός πίνακας κατ' άρθρο 

με χρονολογική σειρά. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η συνολική βιβλιογραφία με αλφαβητική 

σειρά. 

 

Στο πρώτο υποκεφάλαιο δίνονται ορισμένα στοιχεία μεθοδολογίας της χρήσης δεδομένων σε 

επιχειρηματικές αποφάσεις και γενικά στη διοικητική επιστήμη. Ένα σημαντικό άρθρο αυτού του 

υποκεφαλαίου είναι μία μεταέρευνα του 2017 (Sheng et al., 2017) που αφορά τις έρευνες χρήσης 

μεγάλων δεδομένων σε διάφορους κλάδους της διοικητικής επιστήμης. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο 

γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση ορισμένων πτυχών της ανάλυσης του τουριστικού κλάδου, με 

έμφαση στην προώθηση τουριστικών προορισμών (destination marketing) και την ανάλυση 

συμμετεχόντων (stakeholder analysis). Στο τρίτο υποκεφάλαιο εξετάζεται η ανάλυση τουριστικού 

κλάδου βάσει δεδομένων (data-driven tourism analysis). Εδώ συνδυάζονται οι παρατηρήσεις των 

προηγούμενων δύο υποκεφαλαίων με βάση τα δύο κυριότερα άρθρα του ερευνητικού έργου της Sara 

Dolnicar (Dolnicar, 2002; Dolnicar et al., 2014), η οποία έχει ασχοληθεί εκτενώς με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο παρατίθενται ορισμένες μελέτες περίπτωσης, τα 

συμπεράσματά τους και η σχέση αυτών των συμπερασμάτων με την ελληνική περίπτωση. Τα άρθρα 

αυτού του υποκεφαλαίου είναι συγκριτικά τα πιο πρόσφατα.  

 

2.2. Μεθοδολογία χρήσης δεδομένων σε επιχειρηματικές αποφάσεις 

 

Παρά την άνοδο της λεγόμενης επιστημονικής διοίκησης (scientific management) στις αρχές του 

20ού αιώνα, η διοικητική επιστήμη, οι επιχειρηματικές αποφάσεις και η ανάλυση αγοράς δεν 

βασίζονταν εξαρχής στη χρήση δεδομένων. Μέχρι πρόσφατα, το πρόβλημα της μέτρησης και οι 

ιδιαιτερότητες που υπάρχουν εγγενώς σε μια έρευνα όπου το δείγμα της είναι άνθρωποι δεν 

επέτρεπαν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Αντί για ποσοτικές μεθόδους, 

προτιμούνταν ποιοτικές μέθοδοι που μόνο σποραδικά χρησιμοποιούσαν αποτελέσματα μετρήσεων 

και βασίζονταν σε προκαθορισμένες αντιλήψεις και μοντέλα ή παραδοχές άλλων επιστημών ή απλώς 

στη διαίσθηση αυτών που έπαιρναν τις αποφάσεις. 
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Η συμπεριφορική προσέγγιση της διοικητικής επιστήμης, που εμφανίστηκε μεταπολεμικά, 

εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη άνοδο της στατιστικής και της πληροφορικής και προσπάθησε να 

δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ποσοτικοποίηση. Την ίδια περίοδο, απλά μοντέλα όπως η ανάλυση 

SWOT προσπαθούσαν να εξάγουν συμπεράσματα βάσει τυπολογιών (εκ των προτέρων 

κατηγοριοποιήσεων). Ένα παράδειγμα τέτοιου είδους απόπειρας τυποποίησης και ποσοτικοποίησης 

είναι η μέτρηση της ποιότητας των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που προσέφερε μία επιχείρηση 

με τη χρήση δύο βασικών κριτηρίων, την αξιολόγηση των τελικών αγαθών και υπηρεσιών από τον 

χρήστη και την υποκειμενική σημασία που ο χρήστης δίνει σε καθένα από αυτά. Στο μοντέλο αυτό, 

αφού προσδιοριστούν οι επιμέρους μεταβλητές, τόσο η αξιολόγηση όσο και η σημασία μετρούνται 

με κάποια κοινή τυποποίηση, συνήθως την κλίμακα Likert 1-5. Αυτό το μοντέλο επικέντρωσης σε 

ορισμένες όψεις (facets) του τελικού προϊόντος που ο τελικός χρήστης θεωρεί σημαντικές αλλά 

ανεπαρκούς ποιότητας έχει το πλεονέκτημα ότι παράγει μία σαφή κατάταξη και προτεραιοποίηση 

των μελλοντικών δράσεων της επιχείρησης. Από την άλλη, όπως και πολλά παρόμοια συμπεριφορικά 

μοντέλα, έτσι και αυτό έχει την τάση να υπερεκτιμά την υποκειμενική σημασία πολλών παραγόντων, 

με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η προτεραιοποίηση να μην είναι σαφής ή και να μην 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες των πελατών και των συμμετόχων γενικά. 

Η μελέτη περίπτωσης των Hudson και  Shephard (Hudson and Shephard, 1998) είναι παράδειγμα 

εφαρμογής αυτής της μεθόδου στον τουριστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, παρόμοια μοντέλα μέτρησης 

ποιότητας χρησιμοποιούνται ακόμα από αρκετές επιχειρήσεις αλλά επιβιώνουν κυρίως στον δημόσιο 

τομέα χωρών όπως η Ολλανδία. 

 

Η πιο πρόσφατη τάση στη διοικητική επιστήμη είναι η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση ποσοτικών 

μεθόδων, με σκοπό τον ενδογενή στο υπόδειγμα προσδιορισμό των κατηγοριών στις οποίες 

κατατάσσονται οι παρατηρήσεις (ταξονομίες και όχι τυπολογίες). Αυτή η εκ των υστέρων 

προσέγγιση, που βασίζεται στη δομή του δείγματος άρα και του πληθυσμού, είναι πιο ευέλικτη και 

λιγότερο αυθαίρετη από την εκ των προτέρων προσέγγιση που κυριαρχούσε στις (ημι) ποσοτικές 

μελέτες διοικητικής επιστήμης του μεγαλύτερου μέρους του 20ού αιώνα. Σε αυτή την τάση ανήκει η 

ανάλυση βάσει δεδομένων και ιδίως η ανάλυση βάσει μεγάλων δεδομένων. Επίσης, η δυνατότητα 

πρόσβασης σε επιστημονικά περιοδικά μέσω διαδικτύου και η κατάλληλη δεικτοδότηση των άρθρων 

τους διευκολύνουν πολύ τη μεταέρευνα και την εξαγωγή γενικότερων μεθοδολογικών 

συμπερασμάτων με τη χρήση κατάλληλων μηχανών αναζήτησης. Η Dolnicar (Dolnicar, 2002) ήταν 

η πρώτη ερευνήτρια που εντόπισε τις βασικές αδυναμίες των περισσότερων αναλύσεων βάσει 

δεδομένων για την τουριστική αγορά που χρησιμοποιούσαν συστάδες για να τμηματοποιήσουν την 

αγορά. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η πολύ πρόσφατη μεταέρευνα των Sheng, Amankwah-Amoah και 

Wang (Sheng et al., 2017) συνοψίζει τις κυριότερες έρευνες βάσει μεγάλων δεδομένων που έγιναν 
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σε μία σειρά από κλάδους της διοικητικής επιστήμης από το 2005 που εμφανίστηκε ο όρος “μεγάλα 

δεδομένα” (οργανωσιακή θεωρία, επιχειρησιακή ανάλυση, αγοραλογία, διοίκηση πληροφορίας). Η 

ανάλυση βάσει μεγάλων δεδομένων φαίνεται να είναι σημαντική τάση με ενδείξεις κορεσμού στον 

τομέα της αγοραλογίας (marketing), και συγκεκριμένα στην ανάλυση του καταναλωτικού κλίματος, 

της διαδικτυακής παροχής ανατροφοδότησης από τον πελάτη και της προώθησης από-στόμα-σε-

στόμα μέσω κοινωνικών δικτύων. Άλλη σημαντική τάση χωρίς ενδείξεις κορεσμού είναι η χρήση 

μεγάλων δεδομένων στην οργανωσιακή στρατηγική, και συγκεκριμένα στην ανάλυση 

επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence). Στο ίδιο πλαίσιο ανήκει και η προσπάθεια 

τυποποίησης των προϋποθέσεων εμφάνισης της επιχειρηματικής καινοτομίας (εσωτερική γνώση, 

εξωτερικές προκλήσεις, προσωπικό προσανατολισμένο στην καινοτομία κτλ) και συγκεκριμένα της 

καινοτομίας που οφείλεται στους χρήστες ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, π.χ. Hjalager and Nordin, 

2011). 

 

2.3. Ανάλυση τουριστικού κλάδου: προώθηση προορισμών και ανάλυση 

συμμετόχων 

Ο τουριστικός κλάδος αρχίζει να γίνεται σημαντικό τμήμα των εθνικών οικονομιών μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλα αυτά, η επιχειρηματική ανάλυση του κλάδου (business analysis) δεν 

γνώρισε παρόμοια ακμή. Οι σχετικές μελέτες αφορούσαν κυρίως συγκεκριμένους προορισμούς, ήταν 

ποιοτικού χαρακτήρα και δεν στόχευαν στην εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων. Αυτό το 

πρόβλημα εμφανίζεται σε νέα πεδία έρευνας, αρκετά συχνά στη διοικητική επιστήμη και την 

αγοραλογία (marketing science1), ιδίως του τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών). 

 

Η πρώτη σημαντική απόπειρα δημιουργίας ενός γενικού μοντέλου ερμηνείας της τουριστικής αγοράς 

έγινε από τον Plog το 1972. Εκείνο το άρθρο επικαιροποιήθηκε το 2001 για να συμπεριλάβει τις 

αλλαγές στις στατιστικές μεθόδους και τα προφίλ των τουριστικών προορισμών που έγιναν μετά την 

αρχική δημοσίευση  (Plog, 2001). Ακολουθώντας το μεταπολεμικό ρεύμα του συμπεριφορισμού και 

την πρόσφατη ανάπτυξη της νευροεπιστήμης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Plog 

χρησιμοποιεί την “ψυχογραφική μέθοδο” ανάλυσης για την κατάτμηση και ανάλυση της τουριστικής 

αγοράς. Αρχικά, το δείγμα της ζήτησης (ταξιδιώτες) κατανέμεται ανάλογα με την προτίμησή του σε 

κοντινούς, γνωστούς, οικείους προορισμούς ή σε μακρινούς, άγνωστους προορισμούς. Η κατανομή 

είναι προσεγγιστικά κανονική. Στην αριστερή ουρά της κατανομής βρίσκονται οι λεγόμενοι 

ψυχοκεντρικοί ή εξαρτώμενοι ταξιδιώτες, που δείχνουν πολύ μεγάλη ή αποκλειστική προτίμηση σε 

                                                 

1 Ο όρος “marketing” μεταφράζεται “αγοραλογία” όταν αναφέρεται στην επιστήμη και “προώθηση” όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο 
κλάδο ή προϊόν 



14 

 

σχετικά κοντινούς προορισμούς μαζικού τουρισμού που εξασφαλίζουν προβλέψιμο πρόγραμμα 

διακοπών. Στη δεξιά ουρά της κατανομής βρίσκονται οι λεγόμενοι αλλοκεντρικοί ταξιδιώτες ή 

εξερευνητές. Οι εξερευνητές είναι απρόβλεπτοι ή επιδιώκουν το απρόβλεπτο στα ταξίδια τους και 

δοκιμάζουν νέους προορισμούς. Σε απόσταση μεταξύ μίας και δύο τυπικών αποκλίσεων από τον 

μέσο βρίσκονται οι προσεγγιστικά ψυχοκεντρικοί και οι προσεγγιστικά αλλοκεντρικοί ταξιδιώτες 

αντίστοιχα, ενώ σε απόσταση το πολύ μίας τυπικής απόκλισης είναι περίπου τα 2/3 του δείγματος, 

οι ενδιάμεσοι ταξιδιώτες που προτιμούν σημαντική εναλλαγή μεταξύ γνώριμων και καινούριων 

προορισμών. Στη συνέχεια, οι τουριστικοί προορισμοί κατανέμονται ανάλογα με το ποιο από τα 

παραπάνω πέντε ψυχολογικά προφίλ τούς προτιμά και σε τι βαθμό. Η κατανομή των τουριστικών 

προορισμών έδειξε ότι πολλοί προορισμοί που προσέλκυαν “εξερευνητές” στην αρχική μελέτη 

έτειναν να προσελκύουν ενδιάμεσους ή κι “εξαρτώμενους” στην επικαιροποιημένη. 

 

Με βάση τα παραπάνω, προτάθηκε ένα γενικό μοντέλο ερμηνείας της ανόδου και πτώσης της 

δημοφιλίας των τουριστικών προορισμών. Αρχικά, οι τουριστικοί προορισμοί γίνονται δημοφιλείς 

όταν αρχίζουν να ελκύουν ολοένα και περισσότερους αλλοκεντρικούς ή προσεγγιστικά 

αλλοκεντρικούς ταξιδιώτες. Με τις θετικές τους εμπειρίες, οι “εξερευνητές” καθιερώνουν έναν τόπο 

ως έγκυρο τουριστικό προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες (αυτό που πρόσφατα ονομάζεται 

“νομιμοποίηση”), δίνουν κίνητρα στους τοπικούς συμμετόχους να επενδύσουν σε τουριστική υλική 

υποδομή (π.χ. καταλύματα) αλλά και άυλη (π.χ. σχετική εκπαίδευση του πληθυσμού). Συνεπώς, οι 

“εξερευνητές” προκαλούν αύξηση της δημοφιλίας ενός τουριστικού προορισμού μέσω της 

προσέλκυσης ταξιδιωτών ενδιάμεσου προφίλ. Όμως, όταν τα χαρακτηριστικά του τουριστικού 

προορισμού αλλοιωθούν (π.χ. μαζοποίηση περιηγήσεων, υπερδόμηση), η τάση είναι να 

προσελκύονται σε αυτόν προσεγγιστικά ψυχοκεντρικοί ή ψυχοκεντρικοί ταξιδιώτες. Αυτοί οι 

ταξιδιώτες είναι λιγότεροι σε αριθμό από τους ενδιάμεσους κι επιλέγουν προορισμό με βάση την 

ευκολία πρόσβασης και την προβλεψιμότητα του προγράμματος του ταξιδιού τους, 

εξουδετερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ό,τι συγκριτικό πλεονέκτημα του τουριστικού προορισμού 

δεν έχει ήδη αλλοιωθεί. Το αποτέλεσμα είναι ο τουριστικός προορισμός να πέφτει σε δημοφιλία και 

τελικά να χάνει την ίδια την υπόστασή του ως τουριστικός προορισμός. 

 

Το μοντέλο του Plog έδειξε τη σημασία της στοχευμένης προώθησης ενός τουριστικού προορισμού 

η οποία, αν γίνει σωστά κι έγκαιρα, μπορεί να ανατρέψει την παραπάνω πτωτική τάση. Ο Plog 

αναφέρει τέτοια αντιπαραδείγματα στη μελέτη του αλλά εκτιμά ότι, αν δεν αλλάξει η στρατηγική 

προώθησης τουριστικών προορισμών προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης “εξερευνητών”, ο 

τουριστικός κλάδος θα συρρικνωθεί μόνιμα υπέρ εναλλακτικών μεθόδων ψυχαγωγίας. Μέχρι 

στιγμής, αυτός ο φόβος αποδεικνύεται αβάσιμος, ενώ η ίδια η ανάλυση δεν ήταν δυνατόν να 
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προβλέψει την τάση εξατομίκευσης της προώθησης προϊόντων, τη ραγδαία τεχνολογική βελτίωση 

των μέσων μεταφοράς και τη μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού ενός ταξιδιού μέσω διαδικτύου. 

Εξαιτίας αυτών των παραγόντων, ακόμα και η υπόθεση της κανονικής κατανομής του πληθυσμού σε 

ψυχολογικά προφίλ μπορεί να μην ευσταθεί πλέον και οι (προσεγγιστικά) ψυχοκεντρικοί ταξιδιώτες 

να είναι πλέον περισσότεροι απ' ό,τι παλιά. Στην εικόνα 1 ο Plog παρουσιάζει τουριστικούς 

προορισμούς σύμφωνα με την κατηγορία επισκεπτών που προσελκύουν.  

Η έρευνα των Bigné, Sanchez και Sanchez (Bigné et al., 2001) δείχνει ότι η στοχευμένη προσέγγιση 

των δυνητικών τουριστών που προτείνει ο Plog θα είναι αποτελεσματική αν έχει ως αντικείμενο την 

εικόνα που έχει ο δυνητικός τουρίστας για τον τόπο. Αυτή είναι μία γενικότερη τάση στην προώθηση 

προϊόντων, και όχι μόνο τουριστικών τόπων, η οποία στοχεύει στην κοινωνική – συμβολική αξία των 

καταναλωτικών προτιμήσεων και όχι τόσο στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με 

αυτή την έρευνα, η τουριστική εικόνα ενός τόπου επηρεάζεται από την υποκειμενική ποιότητα, την 

ικανοποίηση, την πρόθεση επιστροφής και την προθυμία θετικής σύστασης του τόπου. 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η προσέλκυση “εξερευνητών” και η βελτίωση της εικόνας ενός 

τουριστικού τόπου είναι πιθανό ότι μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την προώθηση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή συγκεκριμένων κατηγοριών εξειδικευμένου τουρισμού 

(οικοτουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός κτλ), όπως προτείνουν οι Johns και Gyimothy (Johns and 

Gyimóthy, 2002). Η ίδια έρευνα αναδεικνύει έμμεσα το βασικότερο πρόβλημα της τουριστικής 

αγοράς, την εποχικότητά της. Η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστικών προορισμών προσελκύει 

τουρίστες σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μη αποδοτική χρήση 

πόρων τους υπόλοιπους μήνες. Ο βασικός στόχος των περισσότερων τουριστικών επιχειρηματικών 

σχεδίων είναι πλέον η προσέλκυση τουριστών σε όλη τη διάρκεια του έτους. Μία άλλη έρευνα (Zhou, 

2014) αναλύει ποιοτικά μία συγκεκριμένη εικόνα τουριστικού προορισμού, αυτή της 

“αγροτικότητας” (rurality), κι επισημαίνει την ανάγκη προώθησης συγκεκριμένων σχετικών 

δραστηριοτήτων για επιβεβαίωση κι ενίσχυση αυτής της εικόνας. Μία επαναλαμβανόμενη χρήση 

γνώριμων περιγραφών και οπτικοακουστικών ερεθισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε “αισθητική 

κόπωση” (aesthetic fatigue) και να έχει αρνητική καθαρή επίπτωση στην εικόνα ενός τουριστικού 

προορισμού. 
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Εικόνα 1: Κατάταξη Προορισμών κατά Plog S. 

 

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στον τουριστικό κλάδο έχει στραφεί στην ανάλυση συμμετόχων 

(stakeholder analysis). Ο λόγος είναι ότι στον τουριστικό κλάδο έχει παρατηρηθεί ότι ο 

ανταγωνισμός είναι μεταξύ τόπων και όχι μεταξύ επιχειρήσεων ή ατόμων: ο δυνητικός τουρίστας 

πρώτα θα επιλέξει πού θα πάει και μετά θα κανονίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του ταξιδιού του. 

Οι Elbe κι Emmoth (Elbe and Emmoth, 2014) ασχολούνται με την ανάλυση συμμετόχων στον 

τουριστικό κλάδο από νεοθεσμική σκοπιά, με τη χρήση της έννοιας της νομιμοποίησης (legitimacy). 

Η βασική υπόθεση είναι ότι κάθε οργανισμός παροχής τουριστικών υπηρεσιών καλείται να πείσει 

τους πελάτες του, τους προμηθευτές του, τους ανταγωνιστές τους, τις αρχές και την τοπική κοινωνία 

ότι καλώς υπάρχει και δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο (ηθική νομιμοποίηση), τον οποίο 

γνωρίζει εκτενώς (γνωσιακή νομιμοποίηση) κι επομένως μπορεί να είναι ένας καλός συνεταίρος, 

συνεργάτης ή έστω συνομιλητής (πραγματική νομιμοποίηση). Σε αυτή την προσπάθειά του, κάθε 

οργανισμός επιστρατεύει τη ρητορική πειθώ των μελών του. Οι Elbe κι Emmoth (Elbe and Emmoth, 

2014) κατηγοριοποιούν την πειθώ σε επίκληση στη λογική (logos), επίκληση στο συναίσθηση 

(pathos) κι επίκληση στο ήθος του συνομιλητή (ethos) και στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι κάθε 

συμμέτοχος πείθει και πείθεται από διαφορετικά είδη ρητορικής, από τα οποία αντλεί ή δίνει 

διαφορετικά είδη νομιμοποίησης. Συγκεκριμένα, η επίκληση στη λογική είναι το συνηθέστερο 

ρητορικό μέσο για την προσπάθεια ηθικής και πραγματικής νομιμοποίησης του οργανισμού. Η 

γνωσιακή νομιμοποίηση θεωρείται περίπου δεδομένη. Η επίκληση στο συναίσθημα χρησιμοποιείται 

κυρίως από τοπικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς παροχής τουριστικών υπηρεσιών και 

αναφέρεται κυρίως στις εξωτερικές απειλές και τις αρνητικές επιπτώσεις της μη νομιμοποίησής τους 

στην τοπική κοινωνία (π.χ. υψηλότερο ποσοστό ανεργίας). Η επίκληση στο ήθος του συνομιλητή δεν 
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χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου γιατί δεν υπάρχει κάποια τυπική, επίσημη δέσμευση των 

συμμετόχων να “νομιμοποιήσουν” έναν οργανισμό παροχής τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Εκτός από τη νομιμοποίηση, η ανάλυση συμμετόχων μπορεί να αναδείξει την πιθανότητα ένας 

ταξιδιώτης να επισκεφτεί επανηλειμμένα τον ίδιο τόπο ως τουρίστας και μακροπρόθεσμα και να 

σκεφτεί τη μετεγκατάστασή του σε αυτόν, κυρίως στην περίπτωση των μεγάλων αστικών κέντρων.  

Ο τουρισμός ως μέσο προσέλκυσης ταλέντου από την εγχώρια και την ξένη αγορά εργασίας και όχι 

ως αυτοσκοπός δεν είναι καινούρια πρακτική και συχνά έχει τη μορφή οργανωμένων εκδρομών ή 

εκπαιδευτικών ταξιδιών, που οργανώνονται από τους ίδιους τους συμμετόχους ενός αστικού 

τουριστικού τόπου. Οι Noni, Orsi και Zanderighi (De Noni et al., 2014) εντοπίζουν ως 

σημαντικότερους παράγοντες μεγαλύτερης αυτοδέσμευσης ενός ταξιδιώτη με έναν τόπο τις επιλογές 

εκπαίδευσης και τον πολιτισμό που ο τόπος αυτός προσφέρει. Οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι 

σημαντικός παράγοντας αλλά όχι ο πιο σημαντικός, δεδομένου ότι η σύγχρονη αγορά εργασίας 

απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη κινητικότητα από τους εργαζομένους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

δημόσιες παροχές ενός αστικού κέντρου δεν παίζουν μεγάλο ρόλο ούτε στην τουριστική του εικόνα 

ούτε στην προοπτική του ως πιθανό τόπο μετεγκατάστασης. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Zemla (Żemła, 2008) υποστηρίζει ότι η συναίνεση και συνεργασία 

των συμμετόχων σε έναν τουριστικό τόπο δεν είναι αρκετή για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά 

του και να του δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα. Συχνά οι τουρίστες θα χρησιμοποιήσουν έναν 

τουριστικό τόπο ως βάση για να εξερευνήσουν μία ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο αυξημένος 

ανταγωνισμός μεταξύ γειτονικών και ομοειδών τουριστικών προορισμών μειώνει την αποδοτικότητα 

της προώθησης. Μία διαφημιστική καμπάνια που αφορά ένα σύνολο τόπων, π.χ. της ίδιας χώρας, θα 

μπορούσε να πετύχει το ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος. Ακόμα, η συναίνεση 

και συνεργασία των συμμετόχων ενός συγκεκριμένου τόπου δεν είναι πάντα σαφώς στοχευμένη προς 

παροχή συγκεκριμένου είδους τουριστικών υπηρεσιών: ένας τουριστικός τόπος μπορεί να ανήκει σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες ή δίκτυα τουριστικών τόπων (ομοειδείς, ομοεθνείς, γειτονικοί κτλ). 

Ο Zemla εντοπίζει δύο βασικές αιτίες που θα έκαναν τη διατοπική συνεργασία ελκυστική, ακόμα και 

αν οι επιμέρους τόποι θεωρητικά είναι ανταγωνιστές στον τουριστικό κλάδο: 

• Μείωση κόστους ανταγωνισμού: Οι συνεργαζόμενοι τόποι δεν θα δεσμεύουν πόρους στον μεταξύ 

τους ανταγωνισμό αλλά θα μπορούν να επιτύχουν μαζικότερη από κοινού προώθηση με 

ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χώρες με ανεπτυγμένο 

τουριστικό κλάδο όπως η Ελλάδα αυτό ήδη επιδιώκεται ακόμα και από εξειδικευμένες δημόσιες 

υπηρεσίες σε επίπεδο αυτοδιοίκησης ή κεντρικής κυβέρνησης. 

 

• Ενιαιοποίηση: Οι επιμέρους τόποι μπορούν να ενοποιηθούν ως εικόνα και ως τουριστική εμπειρία 

σε έναν ευρύτερο τόπο, που θα παρέχει καλύτερες και πιο ποικίλες τουριστικές υπηρεσίες. 
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Αν και η συνεργασία μεταξύ ομοεθνών τόπων φαίνεται να είναι δύσκολη αλλά πιο εφικτή από τη 

συνεργασία μεταξύ τόπων με μεταξύ τους πολιτισμικές διαφορές, η έρευνα του Zemla δεν δίνει σαφή 

απάντηση αν η διατοπική συνεργασία πρέπει να γίνεται με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο. Η βέλτιστη 

απόφαση φαίνεται να εξαρτάται από τη διάθεση συνεργασίας των τοπικών αρχών, ιδίως μέσα από 

σχήματα συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης πολιτικής όπως οι ομάδες δομημένης συζήτησης (focus 

groups) και τα πάνελ πολιτών (citizens' panels). Σε κάθε περίπτωση, ως μεγαλύτερος ανασχετικός 

παράγοντας διατοπικής συνεργασίας αναδεικνύεται η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των 

συμμετόχων των διαφορετικών τόπων, καθώς επίσης και το κόστος μετακίνησης από έναν τόπο στον 

άλλο, περιορισμός που επιβάλλεται τόσο από το γεωμορφολογικό τοπίο όσο και από την εκάστοτε 

τεχνολογία μεταφορών. 

 

Με εξαίρεση ορισμένες από τις πιο πρόσφατες, οι περισσότερες από τις παραπάνω έρευνες έγιναν με 

τη χρήση κλασικών ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. Η συνεχής ανάπτυξη  των στατιστικών 

πακέτων, η εξέλιξη της στατιστικής επιστήμης με την επινόηση κι εφαρμογή νέων μεθόδων 

επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. ανάλυση συστάδων) και η δυνατότητα εξόρυξης και χρήσης ολοένα 

και περισσότερων δεδομένων συνιστούν σημαντική τομή στην ανάλυση του τουριστικού κλάδου.  

 

2.4. Ανάλυση τουριστικού κλάδου βάσει δεδομένων 

Η βασικότερη συνεισφορά σε αυτό το πρόσφατο αντικείμενο προέρχεται από τη Sara Dolnicar  

(Dolnicar, 2002; Dolnicar et al., 2014). Πριν τη μεταέρευνα του 2002, η ανάλυση του τουριστικού 

κλάδου βάσει δεδομένων με τη χρήση συστάδων ακολουθούσε άτυπα ορισμένες παραδοχές σε 

μεγάλο βαθμό: τα δεδομένα ήταν συνήθως τακτικά (η αριθμητική τιμή δεν έχει φυσική σημασία και 

κατά συνέπεια το ίδιο ισχύει για την ευκλείδια απόστασή τους) και προεπεξεργασμένα (συνήθως 

παραγοντοποιημένα), ο διαχωρισμός σε συστάδες γινόταν με βάση τον αλγόριθμο του Ward, ο 

προσδιορισμός του πλήθους τους γινόταν με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια του ερευνητή και η 

ευστάθεια της λύσης δεν εξεταζόταν. 

 

Η Dolnicar (Dolnicar, 2002) αρχικά παρατήρησε ότι η χρήση εκ των προτέρων χαρακτηριστικών ή 

τυπολογιών για τη δημιουργία συστάδων (π.χ. φύλο) τείνει να μειωθεί προς όφελος της χρήσης εκ 

των υστέρων χαρακτηριστικών ή ταξονομιών (π.χ. ικανοποίηση). Στην πράξη, τα εκ των υστέρων 

στοιχεία αποδείχτηκαν χρησιμότερα στη δημιουργία συστάδων και τον εντοπισμό του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος ή του σημείου επικέντρωσης. Στη συνέχεια του άρθρου, διαπιστώνεται ότι το 

μέγεθος του δείγματος και το πλήθος των συστάδων δεν συσχετίζεται θετικά, αντίθετα απ' ό,τι 

αναμενόταν. Αυτό το αντιδιαισθητικό συμπέρασμα δείχνει μία τάση συμπερίληψης υπερβολικά 
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πολλών μεταβλητών για το μέγεθος του εκάστοτε δείγματος, η οποία κατά κανόνα δυσκολεύει τον 

εντοπισμό συστάδων ακόμα και με το απλό κριτήριο της ελάχιστης συνδιακύμανσης, υπονομεύοντας 

έτσι την ανθεκτικότητα (robustness) της “προτεινόμενης” δομής δεδομένων. 

 

Στην ίδια έρευνα εντοπίστηκε σημαντικό πρόβλημα στην παρουσίαση της προεπεξεργασίας των 

δεδομένων από τους ερευνητές. Οι περισσότεροι επιλέγουν με ανεπαρκή αιτιολόγηση την 

παραγοντική ανάλυση, με σκοπό την εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών και κατά 

συνέπεια την απάλειψη ορισμένων από αυτές. Παρόλα αυτά, η παραγοντική ανάλυση αλλοιώνει τη 

δομή των αρχικών δεδομένων, ιδίως όταν αυτά είναι τακτικά όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ανάλυσης τουριστικής αγοράς, και οδηγεί σε μη βέλτιστη δημιουργία συστάδων. 

Παρόμοιο πρόβλημα απώλειας κρίσιμης πληροφορίας υπάρχει και στην τυποποίηση των τιμών ως 

μέθοδο προεπεξεργασίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 38% των ερευνητών δεν προεπεξεργάζεται 

καθόλου τα δεδομένα. 

 

Επίσης, ο αλγόριθμος διαχωρισμού σε συστάδες δεν συσχετίζεται σημαντικά με το μέγεθος του 

δείγματος. Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι2 όπως αυτός του Ward τείνουν να είναι καταλληλότεροι για 

μικρότερα δείγματα γιατί η εφαρμογή τους απαιτεί σε κάθε βήμα τον υπολογισμό των ανά δύο 

αποστάσεων των παρατηρήσεων (του Ward συγκεκριμένα, όλων των ανά δύο ευκλείδιων 

αποστάσεων των παρατηρήσεων). Αντίθετα, οι επαναληπτικοί αλγόριθμοι όπως των k-μέσων δεν 

έχουν παρόμοιους υπολογιστικούς περιορισμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε 

μεγαλύτερα δείγματα. Παρόλα αυτά, η μέση τιμή του πλήθους παρατηρήσεων των ερευνών που 

χρησιμοποιούν ιεραρχικούς αλγόριθμους είναι 1077 και η αντίστοιχη μέση τιμή για τις έρευνες που 

χρησιμοποιούν επαναληπτικούς αλγόριθμους είναι 1245, μία διαφορά που δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

 

Άλλα σημαντικά προβλήματα στη δημιουργία συστάδων για την ανάλυση του τουριστικού κλάδου 

βάσει μεγάλων δεδομένων εντοπίστηκαν στο μέτρο της απόστασης μεταξύ των παρατηρήσεων και 

το πλήθος των συστάδων. Η συνήθης ευκλείδεια απόσταση3 είναι κατάλληλη για δεδομένα μετρικού 

χώρου, όπου η απόσταση έχει φυσική σημασία, καθώς και για δυαδικά δεδομένα. Αντίθετα, η 

                                                 

2 Ιεραρχικοί αλγόριθμοι: Η ιεραρχική μέθοδος αναφέρεται στης μέθοδο της ανάλυσης κατά συστάδες και λειτουργεί 

ιεραρχικά µε την έννοια ότι ξεκινά χρησιμοποιώντας κάθε παρατήρηση σας µια ομάδα και σε κάθε βήμα ενώνει ομάδες  

όπου οι παρατηρήσεις τους  βρίσκονται πιο κοντά. 

3 Ο όρος ευκλείδεια απόσταση για την ανάλυση κατά συστάδες σημαίνει ότι θα γίνει σύγκριση των τιμών κάθε 

μεταβλητής, κάθε παρατήρησης. Οι παρατηρήσεις αναπαριστούνται πάνω σε μια γραφική παράσταση οι μεταβλητές 

καθορίζουν ένα σημείο. Ευκλείδεια συγκρίνουμε αυτό το σημείο με το κέντρο της ομάδας που είναι και αυτό ένα σημείο.  
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ευκλείδια απόσταση μεταξύ τακτικών δεδομένων εξορισμού δεν έχει νόημα. Αν και η έρευνα δεν 

συστήνει συγκεκριμένη μέθοδο, τα τακτικά δεδομένα συνήθως περιγράφονται από μέτρα θέσης (πχ 

διάμεσος, εκατοστημόρια) και μη παραμετρικές αποστάσεις. Η ίδια έλλειψη συγκεκριμένης 

σύστασης ισχύει και στο πλήθος στο συστάδων. Αν και υπάρχουν διάφορες εμπειρικές ευρετικές 

μέθοδοι του βέλτιστου πλήθους, στην πράξη συνήθως το πλήθος επιλέγεται καθαρά υποκειμενικά 

από τον ερευνητή. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πλήθος των συστάδων (συνήθως τρεις ή τέσσερις) 

είναι στατιστικά ανεξάρτητο από το μέγεθος του δείγματος και τα άλλα χαρακτηριστικά της έρευνας. 

Συμπερασματικά, το κριτήριο διαχωρισμού σε συστάδες π.χ. ανά δραστηριότητα, ανά κατά κεφαλή 

δαπάνη κτλ, είναι λιγότερο σημαντικό από την καθαυτή διαδικασία δημιουργίας συστάδων, η οποία 

δεν αποτελεί τόσο μέθοδο όσο “εργαλειοθήκη” που πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε μέγεθος 

του δείγματος και δομή του πληθυσμού. 

 

Την ίδια χρονιά, οι Johns και Gyimothy (Johns and Gyimóthy, 2002) δημοσιεύουν ένα άρθρο 

κατάτμησης τουριστικής αγοράς βάσει δεδομένων με τη χρήση συστάδων που σχεδόν στερεοτυπικά 

ανταποκρίνεται στο προφίλ που σκιαγράφησε η Dolnicar (Dolnicar, 2002). Τα δεδομένα είναι 

τακτικά, χρησιμοποιείται παραγοντική ανάλυση και ιεραρχικός αλγόριθμος για τον προσδιορισμό 

των συστάδων, ενώ το τελικό αποτέλεσμα επαληθεύεται βάσει εξωτερικής πληροφορίας 

(αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών). 

 

Μία μεταγενέστερη έρευνα προσομοίωσης (Dolnicar et al., 2014) προσπαθεί να εντοπίσει έναν 

γενικό εμπειρικό κανόνα επιλογής μεγέθους δείγματος ως προς το πλήθος των μεταβλητών. Με τη 

χρήση του προσαρμοσμένου δείκτη Ραντ, που υπολογίζει κατά πόσο η δομή των δεδομένων είναι 

συμβατή με τον επιλεγμένο διαχωρισμό σε συστάδες, καταλήγει σε έναν εμπειρικό κανόνα μεγέθους 

δείγματος τουλάχιστον 70 φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των μεταβλητών. Δεδομένου ότι στα 

ίδια άρθρα συνιστάται η χρήση λίγων μεταβλητών και η εκ των προτέρων αποκοπή των μεταβλητών 

θορύβου, συμπεραίνεται ότι ένα καλό μέγεθος δείγματος για ένα μοντέλο τριών ερμηνευτικών 

μεταβλητών, όπως αυτό της παρούσας εργασίας, είναι τουλάχιστον 210. 

 

Ο Akerkar (Fuchs et al., 2014) (2012) εστιάζει περισσότερο στις μελλοντικές προοπτικές χρήσης 

μεγάλων δεδομένων στον τουριστικό τομέα. Στην αναφορά του, επισημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι 

στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών έχουν εδώ και χρόνια πρόσβαση σε πολλά δεδομένα αλλά 

δεν τα αξιοποιούν κατάλληλα. Οι λόγοι είναι τόσο τεχνικοί (έλλειψη υπολογιστικής ισχύος της 

υπάρχουσας υποδομής τους) όσο και ουσιαστικοί: τα μεγάλα δεδομένα είναι συχνά αδόμητα και 

περιλαμβάνουν πολλή περιττή για τους σκοπούς του αναλυτή πληροφορία. Οι Fuchs, Hopken και 

Lexhagen (Fuchs et al., 2014) εντοπίζουν το ίδιο πρόβλημα της ανεπαρκούς αξιοποίησης των 
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μεγάλων δεδομένων και προσπαθούν να το λύσουν με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

διοίκησης προορισμών (Destination management information systems – DMIS). Τα DMIS 

χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες εφαρμογές ανάλυσης επιχειρηματικής ευφυΐας. Η συγκεκριμένη 

έρευνα είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί DMIS στον τουριστικό κλάδο, αντλώντας δεδομένα από τις 

διαδικτυακές αναζητήσεις των επίδοξων τουριστών, τα στοιχεία των κρατήσεών τους και την 

ανατροφοδότηση που δίνουν σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το επόμενο 

μεγάλο βήμα θα είναι η εξόρυξη δεδομένων που σχετίζονται με τους παρόχους τουριστικών 

υπηρεσιών. 

 

Οι Hjalager και Nordin (Hjalager and Nordin, 2011) στη δική τους έρευνα - επισκόπηση 

βιβλιογραφίας εξετάζουν τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης της πελατοκεντρικής ή βασισμένης στον 

χρήση καινοτομίας, η οποία τέμνεται με την ανάλυση αγοράς βάσει δεδομένων στον βαθμό που 

πολλά από αυτά τα δεδομένα προέρχονται ακριβώς από τη δραστηριότητα των πελατών. Ορισμένες 

από αυτές τις μεθόδους απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των χρηστών και κάποιες άλλες όχι, ενώ 

ορισμένες μέθοδοι επιλέγουν να παίρνουν “λίγα από πολλούς” (λίγες μεταβλητές – μεγάλο δείγμα) 

για περισσότερες δυνατότητες στατιστικού χειρισμού των δεδομένων και άλλες “πολλά από λίγους” 

(πολλές μεταβλητές – μικρό δείγμα) ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εξέταση 

συγκεκριμένων μόνο χρηστών. 

 

 

2.5. Μελέτες περίπτωσης 

Οι μελέτες περίπτωσης που είναι πιο κοντά στην ελληνική εμπειρία είναι όσες αφορούν τουριστικούς 

τόπους “ήλιου, άμμου και θάλασσας”. Η τάση των τελευταίων ετών είναι να δίνεται έμφαση στην 

εικόνα ενός τόπου και αυτό που γίνεται αντιληπτό ως κρυφός, αυθεντικός χαρακτήρας του4. Για 

παράδειγμα, η μελέτη των Bigné, Sanchez και Sanchez (Bigné et al., 2001) σε δύο γνωστά τουριστικά 

θέρετρα της Ισπανίας επιβεβαιώνει τη σημασία της εικόνας ενός τόπου όπως αυτή αποτυπώνεται 

τόσο υποκειμενικά όσο και στην προθυμία των τουριστών να επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο και να 

τον προτείνουν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Η από-στόμα-σε-στόμα προώθηση είναι παλιά, 

αξιόπιστη γιατί προέρχεται από πηγή γνωστή στον επίδοξο τουρίστα, μικρού αρχικού κόστους με 

πολλαπλασιαστικό όφελος και ολοένα και μεγαλύτερης σημασίας στην εποχή των κοινωνικών 

δικτύων και της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών. Οι Johns και Gyimothy (Johns and Gyimóthy, 

                                                 

4 Η τελευταία καμπάνια του ΕΟΤ με επικεφαλίδες όπως “Experience the elusive, not the all-inclusive” διέπεται ακριβώς από αυτή τη 

λογική: η Ελλάδα, ένας γνωστός θερινός προορισμός, εξακολουθεί να έχει κρυμμένη μυστικά και να αξίζει την προσοχή του κατά Plog αλλότροπου 
τουρίστα. 
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2002) εξάγουν συμπληρωματικά συμπεράσματα και αναδεικνύουν τη σημασία των δραστηριοτήτων 

και του εξειδικευμένου τουρισμού για την περίπτωση ενός καλοκαιρινού προορισμού στη Δανία.  

 

Ο Zhou (Zhou, 2014) αντλεί από την εμπειρία της Κίνας, μίας χώρας μακριά από το γνώριμο δυτικό 

πρότυπο και με πολλές διαφορές στη δομή της κοινωνίας αλλά και του διαδικτύου της, για να εξάγει 

γενικότερα συμπεράσματα για την τουριστική εικόνα μίας συγκεκριμένη περιοχής. Η περιοχή 

Γιουγουάν, προωθεί ίσως την πιο παλιά τουριστική εικόνα, αυτή της επιστροφής στη φύση, με κύριο 

μέσο ίσως το πιο νέο για την Κίνα μέσο προώθηση, αυτό των μικροϊστολογίων και των 

ερασιτεχνικών βίντεο μικρού μήκους. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία προορισμών 

σε σχετικά μικρό χώρο, η ιδέα της επιστροφής στη φύση μπορεί να συνδυαστεί με το γνωστό μοντέλο 

θερινού μαζικού τουρισμού, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο και τον διατοπικό ανταγωνισμό. Ο Zemla 

(Żemła, 2008), μελετώντας τέσσερις ορεινούς τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας, 

επιβεβαιώνει τη σημασία της ενιαίας προώθησης τόπων και της διατοπικής συνεργασίας γενικότερα. 

Πλέον, στις περισσότερες διαφημιστικές καμπάνιες ο τόπος που προωθείται είναι η Ελλάδα ως 

σύνολο και μόνο κατά δεύτερο ρόλο συγκεκριμένες περιοχές ή νησιά. 

 

Μία ιδιαίτερη κατηγορία τουριστικών προορισμών είναι τα χιονοδρομικά κέντρα. Όπως οι 

τουριστικοί προορισμοί “ήλιος και θάλασσα”, έτσι και τα χιονοδρομικά κέντρα εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τον καιρό και αποτελούν μία ώριμη αγορά που έχει ανάγκη να επανεπινοηθεί. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Hudson και Shephard για την περίπτωση των Βρετανών τουριστών στο 

ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Βερμπιέ (Hudson and Shephard, 1998), όσο μεγαλύτερη 

σημαντικότητα δίνεται από τους τουρίστες σε ορισμένα χαρακτηριστικά του χιονοδρομικού κέντρου, 

τόσο μεγαλύτερη είναι ή πρέπει να είναι η επίδοση του χιονοδρομικού κέντρου σε αυτά. Αφού 

προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές και οι ομαδοποιήσεις τους κι επιλέχτηκε ο τρόπος δειγματοληψίας 

κι εξαγωγής στοιχείων (συνεντεύξεις και ομάδες δομημένης συζήτησης), οι ερευνητές 

κατασκεύασαν ένα 2*2 πλέγμα με τις πιθανές περιπτώσεις, που είναι: 

 

• Υψηλή σημαντικότητα - υψηλή επίδοση: Ο τουριστικός προορισμός συνιστάται να συνεχίσει ό,τι 

κάνει. Η μόνη ομάδα μεταβλητών που βρέθηκε σε αυτή την κατηγορία ήταν η ιατρική περίθαλψη. 

• Χαμηλή σημαντικότητα – υψηλή επίδοση: Υπάρχει περιθώριο μείωσης της επίδοσης και 

απελευθέρωσης πόρων. Μεμονωμένες μεταβλητές όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των άλλων 

σκιέρ και η γλωσσομάθεια του προσωπικού βρέθηκαν σε αυτή την κατηγορία αλλά καμία ομάδα 

μεταβλητών συνολικά δεν κατατάχτηκε σε αυτό το τεταρτημόριο.  

• Χαμηλή σημαντικότητα – χαμηλή επίδοση: Εδώ είναι χαρακτηριστικά μικρής προτεραιότητας, 

στα οποία κατά περίπτωση μπορεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της ποιότητας της υπηρεσίας ή 

αντίθετα εξοικονόμησης πόρων. Σε αυτή την κατηγορία βρέθηκαν κυρίως μεταβλητές που αφορούν 

περιφερειακές ή δευτερεύουσες υπηρεσίες σε σχέση με τη βασική (χειμερινά σπορ), όπως η ζωντανή 

μουσική στο μπαρ και η ποικιλία φαγητού στο εστιατόριο. 
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• Υψηλή σημαντικότητα – χαμηλή επίδοση: Αυτή η κατηγορία είναι η πολυπληθέστερη και 

περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις ομάδες μεταβλητών που αφορούν την κυρίως υπηρεσία (κατάσταση 

και διαθεσιμότητα πλαγιών για σκι, ύπαρξη καταστημάτων με είδη σκι κτλ). Ο τουριστικός 

προορισμός συνιστάται να επικεντρώσει την προσπάθεια βελτίωσής του σε αυτές τις μεταβλητές. 

 

 

Αναμενόμενα, η συγκεκριμένη εργασία ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένη: αφορούσε χειμερινό 

τουριστικό προορισμό σε μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο (Ελβετία) και λάμβανε υπόψη 

της μόνο μία εθνικότητα, ενώ η μέθοδός της τείνει να παρουσιάζει την υποκειμενική σημασία πολλών 

χαρακτηριστικών μεγαλύτερη απ΄ ό,τι δείχνουν οι αποφάσεις των τουριστών. Το σημαντικότερο 

συμπέρασμά της είναι ότι οι τουρίστες τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ασφάλειά τους 

και στην ποιότητα του βασικού προϊόντος που προσφέρει ο τουριστικός προορισμός και λιγότερο σε 

δευτερεύουσες, βοηθητικές υπηρεσίες ή στα χαρακτηριστικά των άλλων τουριστών. Παρόλα αυτά, 

οι περισσότεροι ορεινοί τουριστικοί προορισμοί παρουσιάζουν αυξημένο κόστος πρόσβασης, 

συνεπώς η απομακρυσμένη άντληση κι επεξεργασία πληροφορίας είναι ακόμα πιο σημαντική στην 

περίπτωσή τους. Οι Fuchs, Hopken και Lexhagen (Fuchs et al., 2014) εξετάζουν την περίπτωση του 

Åre στη Σουηδία και διαπιστώνουν ότι η αποδοτική χρήση κατάλληλων πληροφοριακών 

συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή της 

στρατηγικής προώθησης των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών στις ιδιομορφίες μίας 

ορεινής περιοχής. 

 

Από τη μελέτη της περίπτωσης της εικόνας του Μιλάνου από τις Noni, Orsi και Zanderighi (De Noni 

et al., 2014) αναδεικνύεται η έλλειψη παραγόντων έλξης των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας τόσο ως 

τουριστικών προορισμών όσο και ως τόπων μελλοντικής μετεγκατάστασης. Ο “αστικός τουρισμός” 

(city tourism) είναι μία σχετικά πρόσφατη εξειδίκευση του τουριστικού κλάδου και από τις λίγες που 

η Ελλάδα δεν μπορεί να υποστηρίξει μαζικά, με την εξαίρεση της Αθήνας και πιθανόν της 

Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική κρίση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την 

τουριστική εικόνα της Ελλάδας συνολικά. 

Οι Peter, Poulston και Losekoot (Peter et al., 2014) αναδεικνύουν έναν άλλον παράγοντα που τα 

τελευταία χρόνια αποκτά αυξημένη σημασία στην επιλογή τουριστικού προορισμού, την ασφάλεια 

από τρομοκρατικό χτύπημα. Η μελέτη τους εστιάζει σε συγκεκριμένο, έκτακτο γεγονός, το 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ράγκμπι του 2011 που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία. Η φύση του γεγονότος 

αλλά και η ψυχοσύνθεση των περισσότερων κατοίκων της χώρας εξηγούν τη σχετική έλλειψη 

προετοιμασίας που διαπιστώθηκε από τους ερευνητές στο ζήτημα της πρόληψης έναντι 

τρομοκρατικών χτυπημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο παράγοντας αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

αρκετά τρομοκρατικά χτυπήματα σε ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς (πχ Τουρκία, 
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Αίγυπτος). Αντίθετα, η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση αλλά οι τουρίστες στο 

έδαφός της ποτέ δεν έπεσαν θύματα τρομοκρατικού χτυπήματος. 
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2.6. Πίνακας Επισκόπησης Βιβλιογραφίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται σε μορφή πίνακα όλες οι σχετικές μελέτες  

Πίνακας 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση,  

 ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 2001 Plog S. Cornell Hotel and 

Restaurant 

Administration 

Quarterly 

Why destination areas 

rise and fall in 

popularity: An update 

of the Cornell 

Quarterly Classic 

Αρχική μελέτη: 

διαστρωματικά δεδομένα 

1600 νοικοκυριών με 

συνέντευξη – ταξιδιωτικοί 

προορισμοί 

Επικαιροποιημένη μελέτη: 

Δεδομένα πάνελ από 10.000 

νοικοκυριά –  ταξιδιωτικοί 

προορισμοί 

200 ταξιδιωτικοί προορισμοί 

“Ψυχογραφικό σύστημα”: 

κατάτμηση της ζήτησης 

(τουρίστες) ανά ομάδες 

ψυχολογικού προφίλ, 

αντιστοίχιση προσφοράς 

(προορισμών) στα ψυχολογικά 

προφίλ 

Η δυνητική ζήτηση (πληθυσμός) κατανέμεται 

κανονικά μεταξύ των αρχετύπων του 

“εξαρτώμενου τουρίστα” και του “εξερευνητή” 

Οι “εξερευνητές” δοκιμάζουν νέα μέρη, οι 

ενδιάμεσου προφίλ τα κάνουν δημοφιλή, οι 

“εξαρτώμενοι” μειώνουν τη δημοφιλία 

Μακροπρόθεσμα, η προσφορά (προορισμοί) 

τείνει να στοχεύει στους “εξαρτώμενους”, που 

είναι λιγότεροι από τους τουρίστες ενδιάμεσου 

προφίλ 

Οι τουριστικοί προορισμοί ακμάζουν όταν 

διατηρούν ή ανανεώνουν την ικανότητά τους να 

ελκύουν “εξερευνητές” και όταν η προώθησή 

τους στοχεύει σε συγκεκριμένα ψυχολογικά 

προφίλ 
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 1998 Hudson S. 

Shephard G. W. 

H.  

Journal of Travel 

and Tourism 

Marketing 

Measuring Service 

Quality at Tourist 

Destinations: An 

Application of 

Importance-

Performance Analysis 

to an Alpine Ski Resort 

151 Βρετανοί τουρίστες σε 

χιονοδρομικό κέντρο 

97 μεταβλητές χωρισμένες σε 

12 κατηγορίες - δείκτες 

Ανάλυση σημαντικότητας-

επίδοσης (IPA) – Συνεντεύξεις 

και ομάδες δομημένης συζήτησης 

(focus groups) 

Δημιουργία πίνακα δύο διαστάσεων 

(σημαντικότητα μεταβλητής κι επίδοση του 

τουριστικού προορισμού) κι εύρεση δυνατών και 

αδύνατων σημείων του τουριστικού προορισμού 

 

 2001 Bigné J. E. 

Sanchez M. I. 

Sanchez J.  

Tourism 

Management 

Tourism image, 

evaluation variables 

and after purchase 

behaviour: 

inter-relationship 

251 τουρίστες ενός 

καλοκαιρινού προορισμού 

στην Ισπανία (Peniscola) και 

263 τουρίστες ενός άλλου 

(Torrevieja) 

5 κατηγορίες μεταβλητών 

Μοντέλο δομικής εξίσωσης 

(SEM) –Ερωτηματολόγια με 

στάθμιση κατά ηλικία, φύλο, 

απασχόληση, εκπαίδευση και 

μέγεθος νοικοκυριού 

Η τουριστική εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο 

στην προώθηση ενός τόπου από “στεγνά” μεγέθη 

που δεν συνδέονται με κάποιο “αφήγημα” 

Η τουριστική εικόνα σχετίζεται με την 

υποκειμενική ποιότητα, την ικανοποίηση, την 

πρόθεση επιστροφής και την προθυμία θετικής 

σύστασης 

 

 2002 Dolnicar S. Journal of Travel 

and Tourism 

Marketing 

A Review of Data-

Driven Market 

Segmentation in 

Tourism 

47 έρευνες με αντικείμενο 

την κατάτμηση της 

τουριστικής αγοράς σε 

συστάδες  

Αριθμός μεταβλητών, 

μέγεθος δείγματος, μέθοδος 

ανάλυσης, αλγόριθμος 

κατάτμησης κτλ 

Μεταέρευνα – Περιγραφική 

ανάλυση 

Η εκάστοτε μέθοδος χρήσης της ανάλυσης 

συστάδων για την κατάτμηση της αγοράς είναι 

πιο σημαντικό ζήτημα από την ποιότητα των 

δεδομένων 

Η μορφή των δεδομένων, ο αριθμός των 

μεταβλητών και ο αλγόριθμος κατάτμησης 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του 

δείγματος και τη δομή του πληθυσμού 

Η τελική λύση συνιστάται να ελέγχεται βάσει 

εξωτερικών πρόσθετων πληροφοριών 
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 2002 Johns N.  

Gyimothy S. 

Journal of Travel 

Research 

Market Segmentation 

and the Prediction of 

Tourist Behaviour: The 

case of Bornholm, 

Denmark 

1099 τουρίστες 

4 κατηγορίες μεταβλητών 

- Δημογραφικές 

- Προγραμματισμού ταξιδιού 

- Συμπεριφοράς και αξιών 

- Προγραμματισμού 

δραστηριοτήτων 

Διαχωρισμός σε συστάδες 

Παραγοντική ανάλυση 

Ιεραρχική δημιουργία συστάδων 

Λογιστική παλινδρόμηση 

Η συμπεριφορά και οι αξίες είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας δημιουργίας συστάδων 

(ενεργοί και μη ενεργοί τουρίστες) 

Συνιστάται η προώθηση του τουριστικού τόπου 

βάσει των δραστηριοτήτων που προσφέρει (π.χ. 

οικοτουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός) 

Το ψάρεμα και το γκολφ είναι δυνητικά οι 

κατάλληλες προς προώθηση δραστηριότητες για 

τον συγκεκριμένο προορισμό 

 

 2011 Hjalager A.M. 

Nordin S. 

Journal of 

Quality 

Assurance in 

Hospitality and 

Tourism 

User-driven 

Innovation in 

Tourism - A Review 

of Methodologies 

Αποτελέσματα αναζήτησης 8 

λέξεων-κλειδιά σε μηχανές 

αναζήτησης επιστημονικών 

άρθρων 

Ποιοτική έρευνα – Τυπολογική 

ανάλυση  

Η καινοτομία βάσει χρηστών (user-driven 

innovation) μπορεί να επιδιωχθεί με 16 

διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον βαθμό 

εμπλοκής των χρηστών, το μέγεθος του 

δείγματος και τον αριθμό των εξεταζόμενων 

μεταβλητών 

 

 2014 Dolnicar S. et 

al. 

Journal of Travel 

Research 

Required Sample Sizes 

for Data-Driven 

Market Segmentation 

Analyses in Tourism 

Τεχνητά δεδομένα  (πλήθος 

μεταβλητών και συστάδων, 

μέγεθος δείγματος ως 

πολλαπλάσιο του πλήθους 

μεταβλητών κτλ)  

Εξαρτημένη μεταβλητή ο 

δείκτης Ραντ που μετρά τα 

ζευγάρια παρατηρήσεων που 

ανατίθενται στην ίδια 

συστάδα ανά διαφορετικό 

διαχωρισμό 

Μεταέρευνα – Προσομοίωση – 

Γενικό προσθετικό μοντέλο 

(GAM) 

Συνιστάται χρήση δείγματος μεγέθους 

τουλάχιστον 70 φορές μεγαλύτερου από το 

πλήθος των ερμηνευτικών μεταβλητών 

Συνιστάται ο εκ των προτέρων εντοπισμός και 

αποκοπή των μεταβλητών θορύβου 
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 2014 Elbe J.  

Emmoth A. 

Journal of 

Destination 

Marketing and 

Management 

The use of rhetoric in 

legitimation strategies 

when mobilizing 

destination 

stakeholders 

16 ημιδομημένες 

συνεντεύξεις με 10 

εκπροσώπους βασικών 

συμμετόχων στον τουριστικό 

προορισμό Dalarna, στη 

Σουηδία 

Ποιοτική έρευνα – Αναλυτικό 

μοντέλο 

Επιβεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί παροχής 

τουριστικών υπηρεσιών χρειάζεται να 

νομιμοποιηθούν στην αντίληψη των συμμετόχων 

για να εξασφαλίσουν πόρους 

Η γνωσιακή νομιμοποίηση θεωρείται δεδομένη, 

ενώ η ηθική και η πραγματική όχι 

Μεγάλοι θεσμικοί συμμέτοχοι απαιτούν κυρίως 

επίκληση στη λογική 

Μικροί συμμέτοχοι απαιτούν σημαντική 

επίκληση στο συναίσθημα 

Η επίκληση στο ήθος δεν είναι αρκετή  2014 Fuchs M. 

Hopken W.  

Lexhagen M. 

Journal of 

Destination 

Marketing and 

Management 

Big Data Analytics for 

Knowledge Generation 

in Tourism 

Destinations – A Case 

from Sweden 

Πληροφοριακό σύστημα 

διοίκησης προορισμών – η 

περίπτωση του  Åre στη 

Σουηδία 

Παρουσίαση πληροφοριακού 

συστήματος επιχειρηματικής 

ευφυΐας, που βασίζεται στη χρήση 

μεγάλων δεδομένων 

Ζωντανή αναλυτική επεξεργασία 

(Online Analytical Processing - 

OLAP) 

Η καλύτερη αξιοποίηση διαδικτυακών στοιχείων 

για αναζητήσεις προορισμών από το υπό εξέταση 

πληροφοριακό σύστημα αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα της μη αποδοτικής χρήσης των 

υπάρχοντων δεδομένων στην περίπτωση του Åre 

 2014 Noni, I. 

Orsi L. 

Zanderighi L. 

Journal of 

Destination 

Marketing and 

Management 

Attributes of Milan 

influencing city brand 

attractiveness 

1000 άτομα χωρισμένα σε 

κατοίκους, περιοίκους και 

λοιπούς 

Χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν την απόφαση 

μετεγκατάστασης στην πόλη 

του Μιλάνου 

(προσδιορίστηκαν έπειτα από 

δομημένη συζήτηση ειδικών 

στη διαχείριση προορισμών) 

Ποιοτική έρευνα – Τηλεφωνική 

συνέντευξη – Μοντέλο δομικής 

εξίσωσης (SEM) 

Το Μιλάνο ελκύει ως συχνός προορισμός αλλά 

και ως πιθανός τόπος μετεγκατάστασης άτομα 

που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευσή τους και 

τον πολιτισμό της περιοχής 

Οι δημόσιες παροχές του Μιλάνου δεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας έλξης 
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 2014 Peter C. 

Poulston J. 

Losekoot E. 

Journal of 

Destination 

Marketing and 

Management 

Terrorism, Rugby, and 

Hospitality: She'll be 

right 

8 άτομα με εμπειρία στη 

διοίκηση ξενοδοχειακών 

μονάδων 

Ποιοτική έρευνα – Θεματική 

ανάλυση με τη χρήση 

ερωτηματολογίων 

Ο τουριστικός κλάδος της Νέας Ζηλανδίας 

ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις ενός 

έκτακτου γεγονότος (Παγκόσμιο κύπελλο 

ράγκμπι 2011) 

Δεν υπήρξε εκτεταμένη μέριμνα για την 

ασφάλεια των τουριστών από κινδύνους και ιδίως 

από τρομοκρατικές επιθέσεις 

 2008 Zemla M. Journal of 

Turizam 

The product quality of 

Polish ski-resorts: A 

case study of Silesian 

skiers' requirements, 

satisfaction and 

complaints 

4 τουριστικοί προορισμοί της 

Πολωνίας 

Ανέκδοτα στοιχεία και 

προωθητικές ιστοσελίδες 

Ποιοτική έρευνα – Ανάλυση 

παραγόντων και μελετών 

περίπτωσης 

Η διατοπική συνεργασία είναι εξίσου, αν όχι 

περισσότερο σημαντική από τη συναίνεση των 

συμμετόχων ενός μόνο τόπου 

Η διατοπική συνεργασία διευκολύνεται από τη 

γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα και την 

προθυμία συνεργασίας των τοπικών αρχών 

Η διατοπική συνεργασία δυσχεραίνεται από το 

κόστος διατοπικής μετακίνησης και την αμοιβαία 

έλλειψη εμπιστοσύνης 

 2014 Zhou L. Journal of 

Destination 

Marketing and 

Management 

Online rural destination 

images:  

Tourism and rurality 

240 μικροϊστολόγια και 15 

βίντεο 

Περιγραφές της περιοχής 

Γουγιουάν στην Κίνα 

Ποιοτική έρευνα – Ανάλυση 

περιεχομένου με τη χρήση 

διαδικτυακών μηχανών 

αναζήτησης 

Η εικόνα του Γιουγουάν ως τουριστικού 

προορισμού βασίζεται στην “αγροτικότητα” και 

μια εξιδανικευμένη “επιστροφή στη φύση” 

Η τουριστική εικόνα του Γιουγουάν χρειάζεται 

ανανέωση μέσω της προώθησης νέων 

δραστηριοτήτων 
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 2017 Sheng G. 

Amankwah-

Amoah J. 

Wang X.  

International 

Journal of 

Production 

Economics 

A multidisciplinary 

perspective of big 

data in management 

research 

285 άρθρα διοικητικής 

επιστήμης 

Μεταδεδομένα και λέξεις-

κλειδιά 

Μεταέρευνα – Ποιοτική ανάλυση 

με τη χρήση μηχανής αναζήτησης 

και λέξεων-κλειδιών – 

Κατηγοριοποίηση των 

αποτελεσμάτων ανά γνωστικό 

κλάδο και θέμα/εφαρμογή 

Η χρήση μεγάλων δεδομένων στη διοικητική 

επιστήμη εντοπίζεται κυρίως στον οργανωσιακό 

σχεδιασμό (συλλογή επιχειρηματικής 

πληροφόρησης) και στην αγοραλογία (ανάλυση 

χαρακτηριστικών των πελατών και των νέων 

μεθόδων προώθησης μέσω διαδικτύου) 
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2.7. Συμπεράσματα  

Είναι γεγονός ότι η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών και πιο ειδικά του τομέα των 

μεγάλων δεδομένων έχουν επηρεάσει και την διοικητική επιστήμη. Τα μεγάλα δεδομένα προσφέρουν 

στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις μια τεκμηριωμένη εικόνα για τον εκάστοτε κλάδο. 

Είναι επίσης γεγονός η μεταστροφή από τα ποιοτικά ή συμπεριφορικά μοντέλα σε μοντέλα 

οδηγούμενα από τα δεδομένα. Αυτή η μεταστροφή της διοικητικής επιστήμης από τα συμπεριφορικά 

μοντέλα – ποιοτικά στα μοντέλα που είναι οδηγούμενα από τα δεδομένα (Data Driven) εντοπίζεται 

πλέον και στον κλάδο του τουρισμού. Από το ψυχογραφικό μοντέλο συμπεριφοράς του Plog S. 

(2001) και την ανάλυση συμμετοχόντων έχουμε πλέον μοντέλα και έρευνες βασισμένες και σε 

μεθόδους εξόρυξης δεδομένων όπως αυτές που παρουσιάζονται στην μεταέρευνα της Donlicar. 

Τέλος στο παράδειγμα της Ελλάδος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η έρευνα είναι περιορισμένη, 

και ειδικά ή έρευνα βασισμένη σε δεδομένα.  
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή 

Σε αυτήν την ενότητα θα περιγράψουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για να φτάσουμε στο 

ζητούμενο αποτέλεσμα.  

3.2. Αναζήτηση Βιβλιογραφίας 

Η πρώτη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να επιτύχουμε τον στόχο της εργασίας ήταν να 

αναζητήσουμε στην βιβλιογραφία σχετικές έρευνες και στοιχεία. Ουσιαστικά αναζητήσαμε εργασίες 

και ερευνητικά άρθρα στις μηχανές αναζήτησης (google scholar) με θέμα την έρευνα στον τουρισμό 

βασισμένη σε δεδομένα. Η κυριότερη εργασία στην οποία σταθήκαμε ήταν της Dolincar.  Από εκεί 

αντλήσαμε τα χαρακτηριστικά που έχει μια καλή έρευνα. Σταθήκαμε σε δύο στοιχεία α) Το μοντέλο 

πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες μεταβλητές. β) Η επιτυχία της ανάλυσης και η ποιότητα του 

αποτελέσματος εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων. Το βήμα αυτό τελείωσε με την ανάγνωση 

αρκετών σχετικών άρθρων για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του πεδίου της έρευνας.  

3.3. Αναζήτηση και επιλογή μεταβλητών 

Σε κάθε στατιστική και όχι μόνο ανάλυση μείζον ζήτημα είναι η σωστή επιλογή των εκάστοτε 

μεταβλητών. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα αν αυτό δεν 

προκύπτει από τις κατάλληλες μεταβλητές.  

 

Δεν υπάρχει δομημένος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος επιλογής μεταβλητών. Το γεγονός 

αυτό ανεβάζει τον βαθμό κινδύνου να καταλήξουμε σε αποτελέσματα αντικρουόμενα. Μια μέθοδος 

επιλογής μεταβλητών είναι να επιλέξουμε μεταβλητές μετά από κάποια υπόθεση ή θεωρία. Σε 

δεύτερη φάση θα πρέπει να εκτελέσουμε με αυτές τις μεταβλητές την ανάλυση και να προχωρήσουμε 

διερευνητικά εκτελώντας αναλύσεις με άλλο μείγμα μεταβλητών. Η τελική σύγκριση των πολλών 

παραγόμενων αποτελεσμάτων θα μας δείξει ποιες πραγματικά μεταβλητές συμμετέχουν και ποιες 

μεταβλητές δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό όλες οι μεταβλητές να 

επηρεάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το παραγόμενο αποτέλεσμα.  Είναι κανόνας στην επιλογή των 

μεταβλητών ότι πρέπει να αφαιρέσουμε όσες μεταβλητές φαίνεται ότι δεν παίζουν ρόλο στην λύση 

ή αποτέλεσμα.  

 

Μετά από βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό να βρούμε τις μεταβλητές εκείνες που δείχνουν την 

τουριστική δυναμική του εκάστοτε προορισμού επιλέξαμε τρεις βασικές μεταβλητές. Η κάθε μια από 



33 

 

αυτές μετράει κάτι διαφορετικό. Η πρώτη είναι ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν έναν 

προορισμό ή πιο απλά οι αφίξεις του εκάστοτε προορισμού σε ένα έτος. Με αυτήν την μεταβλητή 

μετράμε το μέγεθος της τουριστικής κίνησης σε έναν προορισμό. Μετράμε την κίνηση σε ποσότητα 

τουριστών. Ένα μέγεθος που είναι πολύ εύκολο να συγκρίνουμε και να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. 

Η δεύτερη μεταβλητή είναι το ποσοστό πληρότητας ενός προορισμού σε ένα έτος. Ουσιαστικά με 

αυτήν την μεταβλητή μετράμε σε ποιο ποσοστό γέμισαν οι διαθέσιμες κλίνες. Είναι μια μεταβλητή 

που μας δείχνει έμμεσα αν ο προορισμός που αναλύουμε έχει υποδομές και άμεσα μας δείχνει, αν ο 

εκάστοτε προορισμός εκμεταλλεύεται τις υποδομές του. Ως τρίτη και τελευταία μεταβλητή θέλουμε 

μια μεταβλητή τέτοια που να μπορεί να δείξει την «προστιθέμενη αξία» ενός προορισμού. Έτσι 

επιλέξαμε μια μεταβλητή που μετριέται σε χρηματική αξία. Η μεταβλητή μας είναι η μέση τιμή 

δωματίου για μια διανυκτέρευση στον εκάστοτε προορισμό που είναι προς ανάλυση. Με την μέση 

τιμή δωματίου κάνοντας κάποιες βασικές παραδοχές με σκοπό να συγκρίνουμε όμοια τουριστικά 

προϊόντα, παίρνουμε σαν αποτέλεσμα έναν δείκτη για την «προστιθέμενη αξία» του εκάστοτε 

προορισμού.   

 

Ο όρος προστιθέμενη αξία έχει πολλές ερμηνείες ανάλογα σε τι αναφέρεται. Στην εργασία μας 

θέλουμε να δείξουμε την ποιότητα της τουριστική υπηρεσία που φαίνεται στην τιμή της. Δηλαδή 

περιμένουμε στην ανάλυση μας να παρατηρήσουμε τιμές προορισμών συγκριτικά μεγαλύτερες στην 

ίδια ομάδα. Ουσιαστικά πρέπει να έχουμε ομοιότητα στον αριθμό αφίξεων και στο ποσοστό 

πληρότητας αλλά διαφορά στην μέση τιμή διανυκτέρευσης. Αυτή η ομοιότητα στην πληρότητα αλλά 

διαφορά στην μέση τιμή μπορεί να μεταφράζεται σε αρκετές περιπτώσεις ως καλύτερη ποιότητα 

στην υπηρεσία. Αυτό ορίζουμε για την εργασία μας ως προστιθέμενη αξία.  

 

Ήταν στόχος της εργασίας να παρουσιάσει ένα μικρό και απλό μοντέλο. Ο μικρός αριθμός 

μεταβλητών είναι ένα στοιχείο της εργασία που επιδιώκουμε να αποφέρει αρτιότερα αποτελέσματα. 

Βασιζόμενοι  στην εργασία «A Review of Data-Driven Market Segmentation in Tourism» της 

Dolnicar την οποία έχουμε αναλύσει στο δεύτερο κεφάλαιο, καταλήγουμε να έχουμε ως στόχο ένα 

μοντέλο με λίγες μεταβλητές και όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα.  

 

3.4. Αναζήτηση πηγών δεδομένων 

Σε αυτό το βήμα πρέπει να βρούμε πιθανές πηγές δεδομένων για τις μεταβλητές μας. Για την συλλογή 

των δεδομένων αρχικά αναζητήθηκαν διαδικτυακές ανοικτές πηγές μεγάλων δεδομένων. Μετά από 

αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στις μηχανές αναζήτησης όπως «δεδομένα ελληνικού τουρισμού», 
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«open big tourism data», «data of Greek tourism», «statistics of Greek tourism». Καταλήξαμε αρχικά 

στις παρακάτω βασικές πηγές. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Ευρωπαϊκή στατιστική αρχή 

(Eurostat), Τράπεζα της Ελλάδος, την διαδικτυακή πλατφόρμα geodata.gov.gr , την διαδικτυακή 

πλατφόρμα data.gov.gr που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης της Ελληνικής δημοκρατίας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Μετά την διαδικτυακή έρευνα ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με την 

ΕΛΣΤΑΤ αλλά και τον ΣΕΤΕ για την υπόδειξη των καταλληλότερων δεδομένων για τον σκοπό της 

εργασίας. Επίσης ήρθαμε σε επικοινωνία στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης  με αντιπροσώπους του 

ΣΕΤΕ αλλά και της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Πρώτος βασικός στόχος ήταν να βρούμε δεδομένα με όσο τον δυνατόν καλύτερη γεωγραφική 

ανάλυση. Δεν θέλουμε δεδομένα συγκεντρωτικά αλλά αναλυτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

βρήκαμε δεδομένα για τις 13 περιφέρειες της χώρας, ανάλυση η οποία είναι πολύ γενική για την 

εργασία. Αναζητούμε ουσιαστικά δεδομένα για τις μεταβλητές μας τουλάχιστον σε επίπεδο δήμου, 

με σκοπό να υπάρχει όσο το δυνατόν συνάφεια με την γεωγραφική θεώρηση «τουριστικός 

προορισμός».  

3.5. Κατανόηση μεθόδου ανάλυσης κατά συστάδες (Clustering Analysis) 

Σε αυτό το βήμα αναζητήσαμε τις καταλληλότερες μεθόδους εξόρυξης δεδομένων. Μεθόδους 

δηλαδή που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε γνώση από τα δεδομένα.  Η ομαδοποίηση κατά 

συστάδες είναι η μέθοδος εκείνη που μπορεί να μας χωρίσει αποτελεσματικά τα δεδομένα μας σε 

ομάδες. Στο σημείο αυτό αναζητήσαμε βιβλιογραφία για την κατανόηση της μεθόδου αλλά και την 

σύγκρισή της με άλλες μεθόδους εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων (Liao et al., 2012). Η εκμάθηση 

της μεθόδου k-means έγινε από επιστημονικές πηγές στο διαδίκτυο αλλά και από οδηγούς που 

παρουσιάζουν την εκτέλεση της μεθόδου σταδιακά.  

3.6. Επιλογή και εκμάθηση εργαλείου Rapid Miner 

Επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση του κατάλληλου λογισμικού που να μπορεί να δεχθεί τα δεδομένα 

μας και να εκτελέσει την ανάλυση μας. Αναζητήσαμε ηλεκτρονικά επιστημονικά άρθρα που να 

παρουσιάζουν τα κατάλληλα εργαλεία. Στο άρθρο (Jovic et al., 2014) παρουσιάζεται μια έρευνα – 

επισκόπηση όλων των εργαλείων εξόρυξης δεδομένων. Παρουσιάζονται  τα πιο δημοφιλή εργαλεία 

που είναι δωρεάν για χρήση όπως το RapidMiner, R, Weka, KNIME, Orange, και το scikit-learn 

επίσης παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Μετά την επιλογή ακολούθησε η εκμάθηση 



35 

 

του εργαλείου. Το Rapid Miner έχει οδηγούς εκμάθησης βήμα προς βήμα που ακολουθήσαμε με 

προσοχή.  

3.7. Κατανόηση μεθόδων HTML web scraper 

Τα δεδομένα που δεν μπορούμε να βρούμε πρέπει να τα συλλέξουμε. Μετά από αναζήτηση βρήκαμε 

πως η πιο  αποδοτική μέθοδος είναι να κατασκευάσουμε έναν HTML scraper για να αποκτήσουμε 

τα δεδομένα. Αναζητώντας σε βιβλιογραφικές πηγές βρήκαμε πως η εξόρυξη δεδομένων διαδικτύου 

χωρίζεται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Web Structure Mining, Web Content Mining και Web Usage 

Mining (Herrouz et al., 2013). Μπορούμε δηλαδή από έναν διαδικτυακό τόπο να εξάγουμε την δομή 

του, τα δεδομένα του αλλά και δεδομένα που αφορούν την χρήση του. Η χρήση που μας ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα για τους σκοπούς της εργασίας είναι η περίπτωση εξαγωγής δεδομένων. Σε αυτήν την 

μέθοδο στόχος είναι να ανακαλύψουμε πρότυπα για να εξάγουμε χρήσιμα δεδομένα, όπως 

περιγραφές προϊόντων, καταχωρίσεις, σχόλια, τιμές, εικόνες και πολλά άλλα δεδομένα. Σε κάθε 

σωστά δομημένη σελίδα διαδικτύου, η πληροφορίες εντάσσονται μέσα σε HTML tags όπου και 

ακολουθείτε κάποιο σχετικό πρότυπο. Σχετικό πρότυπο εννοούμε ότι οι όμοιες πληροφορίες 

περιβάλλονται πάντα από την ίδια δομή HTML. Για παράδειγμα σε μια σελίδα προϊόντων την τιμή 

περιμένουμε να την βρούμε εγκλεισμένη για κάθε προϊόν μέσα στα ίδια HTML tags.  

3.8. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά η μεθοδολογία μας, περιέχει έξι βήματα. Βιβλιογραφική έρευνα, αναζήτηση 

μεταβλητών, αναζήτηση πηγών δεδομένων, αναζήτηση και εκμάθηση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων, 

αναζήτηση και εκμάθηση εργαλείων ανάλυσης (Rapid Miner) και τέλος την έρευνα για εναλλακτικές 

μεθόδους ανάκτησης δεδομένων (Web scrapper). Ιδιαίτερη αξία σε αυτό το κεφάλαιο την 

μεθοδολογίας έχει ο τρόπος που αναζητήσαμε τα δεδομένα μας. Οι πηγές και η αναζήτηση των 

κατάλληλων δεδομένων σε αυτές, είναι η διαδικασία εκείνη που βρίσκεται στο κέντρο της εργασίας 

και παίζει καθοριστικό ρόλο. 
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4. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

4.1. Εισαγωγή. 

Προχωρώντας στην ανάλυση των δεδομένων μας θα πρέπει εισαγωγικά να εξηγήσουμε κάποιες 

έννοιες που αφορούν την προετοιμασία των δεδομένων μας πριν την επεξεργασία. Επίσης είναι πολύ 

σημαντικό να εξηγήσουμε ότι θα κάνουμε την ανάλυση των δεδομένων μας βασιζόμενοι σε δυο 

μοντέλα μεταβλητών. Στο πρώτο θα επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε ομάδες τουριστικών 

προορισμών της χώρας μας βασιζόμενοι στον αριθμό αφίξεων και στην μέση πληρότητα. Στο 

δεύτερο μοντέλο μεταβλητών (επαυξημένο μοντέλο) θα προσθέσουμε στην ανάλυση την μεταβλητή 

της μέσης τιμής διανυκτέρευσης με σκοπό να δούμε πιθανές προστιθέμενες αξίες. Ουσιαστικά 

περιμένουμε να δούμε μετάταξη κάποιου προορισμού από την μία κατώτερη ομάδα σε μια ανώτερη 

ή και το ανάποδο σε περιπτώσεις που έχουμε κατά εξαίρεση σε μια ομάδα πολύ χαμηλή  

«προστιθέμενη αξία».  

 

 

4.2. Απόκτηση Δεδομένων 

 

Τα δεδομένα κατόπιν υποδείξεων από την ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος τα 

αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες (statistics.gr & bankofgreece.gr). Τα δεδομένα είναι σε μορφή Spread 

Sheet και έχουν ως περιγραφή γενικές αφίξεις ανά «Καλλικρατικό» δήμο. Τα δεδομένα έχουν τίτλο 

«Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή Ενότητα 

και Δήμο» και αναφέρονται στο έτος 2015. Υπάρχει επίσης μια πολύ σημαντική σημείωση:  « Τα 

στοιχεία των Δήμων τα οποία εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο αθροίζονται με τα στοιχεία 

όμορων Δήμων». Λόγω της παραπάνω σημείωσης έχουμε 260 εγγραφές με δεδομένα δήμων και όχι 

325 που είναι το σύνολο των δήμων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης. Ένα στοιχείο που κάνει τα 

δεδομένα μοναδικά είναι ότι δεν προσμετράει μόνο αεροπορικές αφίξεις αλλά το σύνολο και τις 

διαχωρίζει σε ξένες και ημεδαπές. Εκτός από Αφίξεις στο ίδιο αρχείο δεδομένων παίρνουμε το ετήσιο 

ποσοστό πληρότητας των διαθέσιμων δηλωμένων κλινών. Κάνουμε την υπόθεση, καθώς δεν 

διευκρινίζεται ρητά,  πως το ποσοστό αυτό προκύπτει ως μέση τιμή από χαμηλές τιμές τις μη 

τουριστικές περιόδους του έτους και υψηλές τιμές στις τουριστικές περιόδους του έτους. Ειδικά 

στους λεγόμενους θερινούς προορισμούς κάνουμε την υπόθεση ότι υπάρχει μεγάλη τυπική απόκλιση 

στην πληρότητα ανάμεσα στους μήνες έντονης τουριστικής δραστηριότητας και αυτούς που δεν 

έχουν τουριστικό ενδιαφέρον.  Για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της εργασίας μας που 
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είναι η ομαδοποίηση, θεωρούμε την μεταβλητή αυτή ως έναν δείκτη που θα μας δείξει κάποια 

ποσοτική συσχέτιση ανάμεσα στους προορισμούς.  

 

Δεδομένα για την 3η και τελευταία μεταβλητή μας δυσκολευτήκαμε αρκετά να βρούμε στις 

παραπάνω θεσμικές πηγές. Στόχος μας ήταν να βρούμε δεδομένα που θα αποτελούν έναν δείκτη 

ποσοτικής συσχέτισης με βάση την αξία του τουριστικού προϊόντος. Επιλέξαμε να μετρήσουμε την 

αξία της διανυκτέρευσης με την θεώρηση ότι είναι ο πυρήνας του τουριστικού προϊόντος. Δεύτερος 

στόχος ήταν και πάλι η γεωγραφική ανάλυση. Δηλαδή αναζητούμε τιμές δωματίων για κάθε 

Καλλικρατικό δήμο. Δεν βρήκαμε δεδομένα αυτής της ανάλυσης στις θεσμικές πηγές και για αυτό 

κατευθυνθήκαμε στα δεδομένα που παρέχει η αγορά. Επιλέξαμε την ιστοσελίδα Booking.com ως 

εργαλείο αναζήτησης τιμών δωματίων καθώς είναι ο μεγαλύτερος ηλεκτρονικός τουριστικός 

πράκτορας στην χώρα μας. Είναι γεγονός πως το Booking.com δεν περιέχει το 100% των ελληνικών 

καταλυμάτων, το επιλέξαμε για αντλήσουμε τα δεδομένα μας λόγο της απλότητάς του. Για την 

απόσπαση των δεδομένων από το Booking.com αναζητήσαμε κάποιο API που να μας δίνει την 

δυνατότητα να αντλήσουμε τα δεδομένα αυτοματοποιημένα και σε επεξεργάσιμη μορφή. Δεν 

βρέθηκε API ούτε αντίστοιχος μηχανισμός άντλησης δεδομένων. Έτσι κατασκευάσαμε ένα HTML 

web scraper σύστημα σε Java με σκοπό να πάρουμε τις τιμές δωματίων ανά δήμο της χώρας από το 

Booking.com. Ο HTML web scraper θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο μαζί και οι περιορισμοί 

τις τρίτης μεταβλητής που ορίζουν τα δεδομένα μας.  

 

Τα δεδομένα μας οδήγησαν σε πολλές παραδοχές και περιορισμούς ώστε να επιτευχθεί το τελικό 

αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να μην κάνουμε παραδοχές τέτοιου μεγέθους που να αλλοιώνουν το 

τελικό αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό. Είναι όμως αλήθεια ότι καλύτερα5 δεδομένα θα μας παρείχαν 

ένα καλύτερο αποτέλεσμα με την ίδια μεθοδολογία. Στην παρούσα εργασία αναζητούμε δεδομένα 

και για τις τρεις μεταβλητές με βασικό στόχο τα δεδομένα να δείχνουν ποσοτική συσχέτιση. Δεν 

αναζητούμε την ακρίβεια των τιμών αλλά την ακρίβεια στην διαφορά μεταξύ της τιμής τους ενός 

προορισμού από τους υπόλοιπους.  

 

 

 

                                                 

5 Καλύτερα δεδομένα: Στοιχεία για 325 Καλλικρατικούς δήμους και όχι για 260, καλύτερη ανάλυση της πληρότητας και 

τέλος οικονομικά τουριστικά στοιχεία τουλάχιστον ανά δήμο σε επεξεργάσιμη μορφή συγκεντρωμένα κεντρικά.  
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4.3. Παρουσίαση μεθόδου ανάλυσης κατά συστάδες – Clustering Analysis 

Η ανάλυση κατά συστάδες (Clustering Analysis ) είναι μια ανάλυση από το φάσμα της στατιστικής 

και πιο συγκεκριμένα από την εξόρυξη δεδομένων. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από ένα τέτοιο 

εργαλείο είναι η ομαδοποίηση του δείγματος σύμφωνα με τις τιμές που υπάρχουν στις  μεταβλητές 

του. Αναλυτικότερα, παράγονται ομάδες που έχουν κατατάξει τις παρατηρήσεις του εκάστοτε 

δείγματος ανάλογα με την πληροφορία που υπάρχει στις μεταβλητές. Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα 

μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να παραχθούν ομάδες τέτοιες ώστε δύο δείγματα της ίδιας ομάδας να 

έχουν ξεκάθαρα κοινά στοιχεία. Σε αντίθεση θα πρέπει δύο δείγματα από διαφορετικές ομάδες να 

έχουν ξεκάθαρα μη κοινά στοιχεία. Οι δύο παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. 

 

Η ανάλυση κατά συστάδες χρησιμοποιείται σε αρκετές επιστήμες με σκοπό την ομαδοποίηση του 

εκάστοτε δείγματος. Η επιστήμη της αγοραλογίας ή αλλιώς του μάρκετινγκ χρησιμοποιεί την 

ανάλυση κατά συστάδες σε περιπτώσεις τμηματοποίησης της αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

συνήθως οι ερευνητές ψάχνουν τις ομάδες καταναλωτών που έχουν μεταξύ τους κοινά στοιχεία, με 

σκοπό να εφαρμόσουν σε δεύτερο χρόνο διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ σε κάθε ομάδα. Με 

τον τρόπο αυτό βελτιστοποιούν τα αποτελέσματα κάθε στρατηγικής. Η ουσία του παραπάνω 

παραδείγματος είναι ότι από την σωστή ομαδοποίηση και ανάλυση του εκάστοτε δείγματος  

παράγουμε γνώση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα από την επιστήμη της διοίκησης.  

 Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε δύο σημαντικές έννοιες που αποτελούν 

τον πυρήνα της ανάλυσης κατά συστάδες: την απόσταση και την ομοιότητα. Οι δύο αυτές έννοιες 

γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι είναι μεταξύ τους αντίθετες. Ουσιαστικά η μία έννοια συμπληρώνει 

την δεύτερη και λειτουργούν παράλληλα με σκοπό την σύγκριση μεταξύ παρατηρήσεων του 

δείγματος. Έτσι, παρατηρήσεις που θα έχουν μεγάλη ομοιότητα θα έχουν μικρή απόσταση. 

Αντιστρόφως, μεταβλητές που έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να μην έχουν 

ομοιότητα. Αν αυτή η συνθήκη δεν ισχύει για τις παρατηρήσεις μέσα στις ομάδες τότε υπάρχει 

πρόβλημα στην ομαδοποίηση.  Στην περίπτωση που σε κάθε ομάδα βρίσκουμε μεγάλη ομοιότητα 

μεταξύ των παρατηρήσεων τότε θα έρθει και η δεύτερη έννοια να επιβεβαιώσει δίνοντας μικρή 

απόσταση. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ο κανόνας ότι όταν έχουμε παρατηρήσεις με μεγάλη 

ομοιότητα και μικρή απόσταση τις τοποθετούμε στην ίδια ομάδα. Ο αντίστροφος έλεγχος είναι η 

επαλήθευση.  

 

Η ανάλυση κατά συστάδες υλοποιείται με τρεις διαφορετικές μεθόδους. Η κάθε μέθοδος έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Στο σημείο αυτό θα περιγράψουμε συνοπτικά κάθε μια 

από τις μεθόδους.  
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• Ιεραρχικές  Μέθοδοι:  Σε αυτήν την μεθοδολογία η διαδικασία αρχίζει με την τοποθέτηση μιας 

παρατήρησης  να αποτελεί από μόνη της την πρώτη ομάδα. Σε κάθε επόμενο βήμα μετά από τις 

απαραίτητες συγκρίσεις ενώνουμε τις δύο παρατηρήσεις που έχουν μεταξύ τους την μικρότερη 

απόσταση και την μεγαλύτερη ομοιότητα.  Εκτελούμε διαδοχικά τις παραπάνω συγκρίσεις μέχρι να 

προκύψει ο επιθυμητός αριθμός ομάδων .  

• k-μέσων (k-means): Σε αυτήν την μεθοδολογία ο αριθμός τον ομάδων ορίζεται αρχικά, πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία. Αφού ορίσουμε τον αριθμό των ομάδων, με επαναληπτικό τρόπο 

κατατάσσουμε τις παρατηρήσεις στις ομάδες ανάλογα με την απόσταση που έχουν από αυτές. Κάθε 

φορά που βάζουμε μια καινούρια παρατήρηση στην ομάδα αλλάζει και το κέντρο της ομάδας 

σύμφωνα με το οποίο γίνεται η κάθε επόμενη σύγκριση για κατάταξη. Έχουμε επανάληψη των 

συγκρίσεων και τον υπολογισμό του κέντρου  έως ότου σε κάποια επανάληψη καμία παρατήρηση 

να μην αλλάξει ομάδα.  

• Στατιστικές Μέθοδοι: Τελευταία μεθοδολογία της ανάλυσης κατά συστάδες είναι οι μη 

υπολογιστικές μεθοδολογίες ή, αλλιώς, στατιστικές. Σε αυτές τις μεθοδολογίες γίνεται μια αρχική 

υπόθεση η οποία κατατάσσει τις παρατηρήσεις σε ομάδες. Στην συνέχεια αναζητούμε αν η αρχική 

μας υπόθεση είναι αληθής.  Οι στατιστικές μέθοδοι βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα σε αντίθεση 

με τις δύο παραπάνω μεθοδολογίες οι οποίες είναι υπολογιστικές ή αλλιώς προσεγγιστικές.   

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, σε όλες τις 

παραπάνω μεθοδολογίες ο ερευνητής μπορεί να αναγνώσει τα αποτελέσματα υποκειμενικά, με 

αποτέλεσμα κάποιες φορές να προκύπτουν ακόμα και αντικρουόμενα συμπεράσματα. Έτσι κάποιες 

φορές, οι ερευνητές μπορεί να προσαρμόσουν την αρχική τους θέση στο αποτέλεσμα, ενώ στην ουσία 

το αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει  τη θεωρία τους. Δεύτερον, κάποιες φορές δεν επιτυγχάνεται 

ομοιογένεια στο εσωτερικό των ομάδων και συνεπώς καταλήγουμε σε ομάδες με παρατηρήσεις χωρίς 

μεγάλη ομοιότητα ή με μεγάλη ομοιότητα και παρατηρήσεις από κάποια άλλη ομάδα. Σε αυτό το 

πρόβλημα συνήθως φτάνουμε όταν έχουμε αδόμητα δεδομένα. Τα προβλήματα στην συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις.  

 

 

 

 

 

 

4.4.  Παρουσίαση Rapid Miner 

Στα πλαίσια της εργασίας όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο πρέπει να αναλύσουμε 

τα δεδομένα μας με σκοπό να εφαρμόσουμε σε αυτά την ανάλυση κατά συστάδες. Τελικός σκοπός 

είναι να πάρουμε ως αποτέλεσμα ομάδες τουριστικών προορισμών. Κάθε ομάδα έχει τρεις 
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μεταβλητές σύμφωνα με τις τιμές τις οποίες ο κάθε προορισμός κατατάσσεται και στην αντίστοιχη 

ομάδα.  Το εργαλείο Rapid Miner μας βοηθάει στο να εκτελέσουμε την παραπάνω διαδικασία.  

 

Το Rapid Miner είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων. Έχει τρεις εκδόσεις ανάλογα με το μέγεθος 

των δεδομένων που θέλουμε να αναλύσουμε και τους χρήστες που θα εργαστούν. Η πρώτη βασική 

έκδοση μπορεί να εγκατασταθεί σε προσωπικό υπολογιστή και να γίνει τοπικά η επεξεργασία των 

δεδομένων. Η δεύτερη έκδοση εγκαθίσταται και λειτουργεί σε εξυπηρετητή (Server) και είναι ικανή 

να δεχθεί παράλληλη επεξεργασία δεδομένων από πολλούς χρήστες. Επίσης τα δεδομένα εδώ μπορεί 

να είναι πολλά περισσότερα. Τρίτη επιλογή είναι το Rapid Miner να επεξεργάζεται δεδομένα ενός 

Cluster υπολογιστών. Σε αυτήν την περίπτωση το Rapid Miner εγκαθίσταται σε ένα σύστημα Hadoop  

και μπορεί να εκτελέσει ανάλυση σε μεγάλα δεδομένα.  

 

Για τους σκοπούς της εργασίας  χρησιμοποιήσαμε την πρώτη βασική έκδοση. Αυτή έχει ως είσοδο 

δεδομένα τα οποία μπορούν να προέρχονται από κάποιο αρχείο. Μπορούμε από κάποιο υπολογιστικό 

φύλλο να εισάγουμε τα δεδομένα μας στο σύστημα. Εκτός από CSV το Rapid Miner δέχεται ένα 

σύνολο από τύπους αρχείων όπως PDF, XML, JSON, XLS. Υπάρχουν οδηγοί (Wizards) που 

διευκολύνουν την εισαγωγή δεδομένων από γνωστούς τύπους αρχείων.  Μια δεύτερη εναλλακτική 

πηγή δεδομένων μπορεί να είναι μια βάση δεδομένων και οι πίνακες της. Είναι εφικτό  να 

συνδέσουμε το Rapid Miner με όλες τις γνωστές σχεσιακές βάσεις δεδομένων Mysql, Microsoft 

Access, IBM DB2, Postgres, Oracle και αρκετές άλλες. Υπάρχουν οι κατάλληλοι οδηγοί ώστε να 

δημιουργήσουμε μια σύνδεση με την εκάστοτε βάση δεδομένων είτε πρόκειται για τοπική 

εγκατάσταση είτε για πρόσβαση σε κάποια απομακρυσμένη βάση. Τέλος το Rapid Miner μας δίνει 

την δυνατότητα να πάρουμε δεδομένα και από μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (NoSQL – Not Only 

SQL). Τα πιο δημοφιλή παραδείγματα NoSQL συστημάτων που μπορούμε να συνδέσουμε είναι τα 

MongoDB και Cassandra.  

 

Η εργασία μας απαιτούσε την προσθήκη δεδομένων από το διαδίκτυο κάνοντας χρήση του HTML 

scrapper που δημιουργήσαμε σε Java για την πρόσβαση στα δεδομένα της HTML του Booking.com 

με σκοπό να πάρουμε τις κατάλληλες τιμές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Rapid Miner με 

την προσθήκη ενός πρόσθετου επιτρέπει την επεξεργασία και τελικά την δημιουργία δεδομένων από 

HTML που μπορούμε να πάρουμε ως απάντηση σε ένα HTTP ερώτημα. Το πρόσθετο Web Mining 

είναι αυτό που επεκτείνει την λειτουργικότητα του Rapid Miner με σκοπό να μπορούμε να έχουμε 

πρόσβαση μεταξύ άλλων σε RSS Feed, HTML, API, Web Services. Δεν κάναμε ωστόσο χρήση αυτού 
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του πρόσθετου καθώς όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα είχαμε πρόβλημα με τον 

προσδιορισμό των URL των προορισμών μας. 

 

Όταν πλέον τα δεδομένα μας είναι εντός του συστήματος μπορούμε να προχωρήσουμε στην 

επεξεργασία. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο με σκοπό να μην χρειάζεται για τις περισσότερες 

λειτουργίες  του να γράψουμε κώδικα. Παρέχει μια μεγάλη συλλογή από έτοιμες μεθόδους 

βιβλιοθήκες που τις ονομάζει Operators και με αυτές μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μας. 

Η λογική είναι να βάλουμε πολλούς Operator στην σειρά όπου ο κάθε ένας κάνει και μια διαφορετική 

εργασία στα δεδομένα μας. Ο κάθε operator παράγει μια έξοδο που θα είναι είσοδος στο επόμενο.  Η 

χρήση των  Operators πραγματοποιούνται με Drag and Drop των εικονιδίων στην κεντρική επιφάνεια 

εργασίας του συστήματος. Στην κάτω αριστερή γωνία θα βρούμε ένα δέντρο με όλες τις βασικές 

κατηγορίες μέσα  στις οποίες εντάσσονται οι Operators. Μπορούμε να επιλέξουμε κάθε φορά τον 

κατάλληλο και να τον σύρουμε κεντρικά στην επιφάνεια σχεδιασμού.  

 

Υπάρχουν επτά βασικές κατηγορίες μέσα στις οποίες εντάσσονται οι Operators. Σε περίπτωση που 

προσθέσουμε Extensions υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες. Παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα 

1 τις κατηγορίες μαζί με μια σύντομη περιγραφή καθεμίας. 

 

Πίνακας 1: Κατηγορίες Operator Rapidminer 

Α/Α Τίτλος Περιγραφή 

1 
Data Access / Operators για 

Πρόσβαση Σε Δεδομένα 

Operators που μπορούμε να γράψουμε ή να διαβάσουμε  δεδομένα από αρχεία, 

βάσεις,Cloud Εφαρμογές και Repositories 

2 
Blending / Operators 

Μετασχηματισμού Δεδομένων 

Operators που μπορούμε να αλλάξουμε την δομή  τα από έναν πίνακα δεδομένων που 

έχουμε εισάγει 

3 
Cleansing / Operators 

Καθαρισμού Δεδομένων 

Operators που μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές που δεν είναι οι κατάλληλες σε έναν 

πίνακα δεδομένων που έχουμε εισάγει 

4 
Modeling / Operators 

Μοντελοποίησης 

Ομαδοποίηση, Συσχετισμοί, Πιθανότητες, Ομοιότητες ανάμεσα στις μεταβλητές – 

πεδία των δεδομένων μας. 

5 
Scoring / Operators Αξιολόγησης 

Δεδομένων 

 

6 
Validation / Operators  

Επικύρωσης Δεδομένων 

Έλεγχος των τιμών των δεδομένων σύμφωνα με κάποια συνθήκη.  

7 Utility / Βοηθητικοί Operators 
Custom Code, Τυχαία Δεδομένων, Εγγραφές Αρχείων, Logging, Δομές Έλεγχου της 

διαδικασίας( Loop – Branches) και άλλα βοηθητικοί Operators  

 

4.5. Κατασκευή Web scraper 
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Για την εργασία μας κατασκευάσαμε έναν Web scraper σε γλώσσα προγραμματισμού Java. 

Χρησιμοποιήσαμε σαν Editor το Netbeans. Πρώτος στόχος ήταν να βρούμε ένα τρόπο να έχουμε 

πρόσβαση μέσα από τον κώδικα μας στις σελίδες αναζήτησης του Booking.com. Εδώ αρχίσαμε να 

έχουμε και τα πρώτα προβλήματα καθώς, η αναζήτηση προορισμού στο Booking.com δεν γίνεται με 

βάση του Καλληκρατικούς ελληνικούς δήμους. H αναζήτηση του Booking.com λειτουργεί με τον 

εξής τρόπο: Στην Αναζήτηση, όταν αρχίσει ο χρήστης να πληκτρολογεί το όνομα του επιθυμητού 

προορισμού, το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα και προτείνει πιθανά αποτελέσματα προορισμών. 

Σκοπός του συστήματος είναι να μη χρειαστεί ο χρήστης να πληκτρολογήσει το πλήρες όνομα του 

προορισμού αλλά να το επιλέξει από την προτεινόμενη λίστα. Με αυτόν τον τρόπο, κατά βάση, το 

σύστημα δεν δέχεται λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση του προορισμού αλλά δέχεται λέξεις-κλειδιά 

με σκοπό να προτείνει μια λίστα με πιθανούς προορισμούς και στην συνέχεια να χρησιμοποιήσει την 

επιλογή από αυτήν την λίστα για να εκτελέσει το ερώτημα. 

 

Για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που πρέπει να θέσει 260 ερωτήματα δεν είναι δυνατόν να 

επιλέξει από την λίστα. Είναι πολύ περίπλοκο να σαρώσουμε την λίστα και να καταλάβουμε 

αυτόματα ποια από τις επιλογές είναι πιο κοντά στο ζητούμενο δήμο – προορισμό. Η δυσκολία 

έγκειται στο να εφαρμόσουμε αλγόριθμο που να βρίσκει από ένα σύνολο επιλογών αυτήν που είναι 

πιο κοντά στο κείμενο «Δήμος * » όπου * το όνομα του Καλληκρατικού δήμου. Αυτό που κάναμε 

ήταν με μη αυτόματο τρόπο να βρούμε τα τελικά URL αναζήτησης που είναι πιο κοντά γεωγραφικά 

στους Καλληκρατικούς δήμους. Συλλέξαμε δηλαδή 260 URL με αποτελέσματα ξενοδοχείων.  

Εδώ έπρεπε να σημειώσουμε και κάποιες βασικές παραμέτρους της έρευνας μας που μπορούν να 

θεωρηθούν και περιορισμοί της. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες αναζήτησης είναι από 1/8/2018 έως 

2/8/2018. Πρόκειται δηλαδή για μια μόνο διανυκτέρευση σε περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης. 

Αυτός ο περιορισμός αδικεί τους μη καλοκαιρινούς προορισμούς ως προς το αποτέλεσμα. 

Περιμένουμε δηλαδή χαμηλότερες τιμές από το γενικό τους μέσο όρο στους προορισμούς που είναι 

χειμερινοί. Δεύτερον, στην αναζήτηση επιλέξαμε να μας επιστρέφονται τα αποτελέσματα σε 

ταξινόμηση ως προς την απόσταση από το κέντρο της πόλης, αυτήν την επιλογή την θέσαμε καθώς 

θέλαμε τα δεδομένα μας σε κάθε αναζήτηση να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον προορισμό. 

Τρίτον, θέτουμε ως πλήθος αναζήτησης τις 15 πρώτες τιμές που επιστρέφονται, συνεπώς αγνοούμε 

τα υπόλοιπα καταλύματα. Συνδυαστικά οι δυο τελευταίοι περιορισμοί θα μας δώσουν 15 τιμές 

καταλυμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης (προορισμός). Με αυτόν τον τρόπο 

θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι παίρνουμε τιμές του προορισμού μας. Τελευταίος περιορισμός είναι 

πως η αναζήτηση γίνεται για 2 ενήλικες, συνεπώς το σύστημα εμφανίζει τα σχετικά μόνο 

καταλύματα.  
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Δημιουργήσαμε ένα Interface σε Java swing με σκοπό να ελέγχουμε την τιμή για κάθε ένα από τα 

URL των προορισμών μας. Επίσης για να κάνουμε μέσα στον κώδικα μας κλήση στο εκάστοτε URL 

και την απάντηση να μπορούμε να την χειριστούμε σαν αντικείμενο χρησιμοποιήσαμε την 

βιβλιοθήκη Jsoup (“Jsoup Java HTML Parser,” n.d.). H Jsoup είναι μια βιβλιοθήκη, γραμμένη σε 

Java, που χειρίζεται την HTML. Παρέχει ένα σύνολο μεθόδων για την εξαγωγή και τον χειρισμό 

δεδομένων, για την επιλογή HTML αντικειμένων και χρησιμοποιεί στις μεθόδους της παραμέτρους 

σε DOM και CSS. 

 

Με τον παραπάνω τρόπο πήραμε 260 αποτελέσματα μέσης τιμής διανυκτέρευσης. Τα τοποθετήσαμε 

σε ένα Excel με σειρά ίδια με τους 260 δήμους που έχουμε στα υπόλοιπα δεδομένα μας. Στόχος τώρα 

είναι να εισάγουμε αυτά τα δεδομένα σε ένα σύστημα ανάλυσης δεδομένων όπως είναι το Rapid 

Miner. Στην επόμενη ενότητα θα περιγράψουμε πλήρως τον τρόπο αλλά και το σύστημα Rapid 

Miner. 

 

4.6. Εισαγωγή δεδομένων 

Για την εισαγωγή των δεδομένων στο Rapid Miner υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Εμάς μας ενδιαφέρει 

να τα εισάγουμε από ένα αρχείο Excel που έχουμε αποθηκευμένα τοπικά στο υπολογιστή μας. 

Υπάρχουμε μέθοδοι που είναι δυναμικοί και συνδέονται πάνω σε κάποια βάση δεδομένων και 

αντλούν τα δεδομένα, έτσι σε περίπτωση ενημέρωσης της η αλλαγή έρχεται και στην ανάλυση μας 

άμεσα. Για να εισάγουμε από Excel υπάρχει ένας Wizard που ενεργοποιείται αν πατήσουμε το κουμπί 

Add Data. Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε τον Operator Select Attributes με σκοπό να επιλέξουμε 

μόνο τις μεταβλητές που θέλουμε (εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Εισαγωγή δεδομένων και επιλογή μεταβλητών 
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4.7. Προετοιμασία δεδομένων 

Τα δεδομένα που προσθέσαμε στο σύστημα μας δεν είναι έτοιμα προς επεξεργασία. Πρώτος λόγος 

είναι ότι στα δεδομένα μας υπάρχουν δήμοι που έχουν κάποιες τιμές κενές. Δεύτερος λόγος είναι ότι 

έχουμε ετερόκλητα δεδομένα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποσοτικά ένα ποσοστό με το πλήθος 

αφίξεων που μετριέται σε χιλιάδες και την μέση τιμή που μετριέται σε δεκάδες. Επίσης πρέπει από 

τα δεδομένα μας να αφαιρέσουμε τις στήλες που δεν χρειάζονται άμεσα στην επεξεργασία όπως είναι 

η ονομασία του εκάστοτε δήμου. Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε πως πετυχαίνουμε όλα τα 

παραπάνω στο σύστημα Rapid Miner. 

4.7.1. Απαλοιφή δεδομένων χωρίς τιμή.   

Αφού έχουμε καταχωρίσει τα δεδομένα στο σύστημα, επιλέγουμε από τους operators τον «Replace 

Missing Values» το προσθέτουμε και τον συνδέουμε (εικόνα 3). Από την ρύθμιση «Attribute Filter 

Type» επιλέγουμε το «All». Επίσης στην επιλογή «Default» επιλέγουμε το «Zero». Με αυτήν την 

ρύθμιση στα δεδομένα μας, όπου υπήρχε κενό θα τοποθετηθεί η τιμή 0.  

 

Εικόνα 3: Συμπλήρωση των τιμών που λείπουν 

 

4.7.2. Κανονικοποίηση δεδομένων 

Σε αυτό το σημείο πρέπει γίνει πάνω στα δεδομένα κάποια κανονικοποίηση με σκοπό όλες οι τιμές 

διαφορετικών μεταβλητών να μην έχουν μεταξύ τους απόσταση λόγω της φύσης τους. Για 

παράδειγμα, έστω ότι έχουμε δυο μεταβλητές όπου η πρώτη παίρνει τιμές από το 1 έως και το 10 ενώ 

η δεύτερη έχει δεδομένα στην κλίμακα των χιλιάδων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι εύκολα 

αντιληπτό ότι η μεταβλητή με τιμές στην κλίμακα των χιλιάδων θα καθορίσει και το αποτέλεσμα ενώ 

ή μεταβλητή με τιμές από 1 έως 10 δεν θα συμμετέχει σχεδόν καθόλου σε αυτό. Στο μοντέλο μας 

έχουμε τέτοιες μεταβλητές. Οι αφίξεις μετριούνται σε χιλιάδες, η πληρότητα σε ποσοστό και η μέση 

τιμή διανυκτέρευσης σε δεκάδες ή εκατοντάδες. Σε περίπτωση μη κανονικοποίησης των δεδομένων 

οι αφίξεις θα είχαν κυρίαρχο ρόλο στην ανάλυση σε σχέση με τις άλλες δύο μεταβλητές.  



45 

 

 

Για να κάνουμε τα παραπάνω στο Rapid Miner πρέπει από τους Operators να επιλέξουμε το 

Normalize και να το συνδέσουμε με το αποτέλεσμα από τον προηγούμενο Operator (εικόνα 4). Στις 

ρυθμίσεις του πρέπει να επιλέξουμε τις μεταβλητές μας από την επιλογή Attribute Filter Type και να 

τις θέσουμε στο Subnet. Στην συνέχεια πρέπει να εφαρμόσουμε μια μέθοδο. Επιλέγουμε από την 

ρύθμιση Method την επιλογή range transformation. Αυτή η μέθοδος ορίζει ένα μέγιστο και ένα 

ελάχιστο και τα θέτει αντίστοιχα στην μέγιστη και ελάχιστη τιμή κάθε μεταβλητής. Όλες οι 

υπόλοιπες τιμές παίρνουν μια τιμή ανάμεσα στο μέγιστο και ελάχιστο, διατηρώντας πάντοτε 

αναλογικά την αρχική απόσταση τους. Ως μέγιστο θέτουμε το 1 και ως ελάχιστο το 0. Με τον τρόπο 

αυτό καταφέρνουμε να κάνουμε τις τρείς μεταβλητές μας ισάξιες. 

 

 

Εικόνα 4: Κανονικοποίηση τιμών 

 

4.8. Κατανομή μεταβλητών 

Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις κατανομές των τιμών των μεταβλητών. Οι κατανομές μας 

δείχνουν πού έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις στο εκάστοτε δείγμα (εικόνα 5). Στις αφίξεις βλέπουμε 

ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις μικρές τιμές και ότι υπάρχουν μεγάλες μεμονωμένες 

τιμές που μπορούμε να τις θεωρήσουμε και ως ακραίες. Στην μεταβλητή του ποσοστού πληρότητας 

υπάρχει μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού των τιμών όσο πάμε σε πιο μεγάλες τιμές. Στην 

περίπτωση της μεταβλητής μέσης τιμής δωματίου βλέπουμε να ακολουθείται η κανονική κατανομή 

στις τιμές, δηλαδή έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις στις τιμές που βρίσκονται στο μέσω του 

δείγματος. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι κατανομές αυτές των τιμών είναι μετά την 

κανονικοποίηση που εφαρμόσαμε στο δείγμα μας.  
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Εικόνα 5: Κατανομή τιμών 

 

 

4.9. Εύρεση του k του πλήθους των ομάδων 

Για να επιλέξουμε σωστά το πλήθος των ομάδων που θα θέσουμε στον αλγόριθμο k-means πρέπει 

να ακολουθήσουμε μια μεθοδολογία και να μην το ορίσουμε τυχαία. Η μεθοδολογία που θα 

ακολουθήσουμε βασίζεται στην εκτέλεση μιας διαδικασία ομαδοποίησης με μια ιεραρχική μέθοδο. 

Το αποτέλεσμα της ιεραρχικής μεθόδου ομαδοποίησης αποτελεί έναν δείκτη για το πλήθος των 

ομάδων που θα ζητήσουμε από τον αλγόριθμο k-means. Στο Rapid Miner μπορούμε να βρούμε στους 

Operators τον «Agglomerative hierarchical» και να τον συνδέσουμε με τον Operator Normalize. Ο 

Agglomerative hierarchical παίρνει ως είσοδο τις μεταβλητές (εικόνα 6) μας και παράγει ένα δέντρο 

με τις τιμές μας. Η μέθοδος λειτουργεί ιεραρχικά µε την έννοια ότι ξεκινά χρησιμοποιώντας κάθε 

παρατήρηση σας µια ομάδα και σε κάθε βήμα ενώνει ομάδες  όπου οι παρατηρήσεις τους  βρίσκονται 

πιο κοντά. Στην (εικόνα 7) βλέπουμε το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

 

 

Εικόνα 6: Ιεραρχική διαδικασία πρώτου μοντέλου 
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Εικόνα 7: Αποτέλεσμα ιεραρχικής διαδικασίας πρώτου μοντέλου 

Αν εφαρμόσουμε την διαδικασία με τις δύο μεταβλητές παίρνουμε  την γραφική απεικόνιση της 

διαδικασίας (εικόνα 7) και  προκύπτει ως πιθανή λύση τα 5  Clusters. Ενώ από την γραφική 

απεικόνιση (εικόνα 9) που προέκυψε από την διαδικασία και με τις 3 μεταβλητές (εικόνα 8) , 

παίρνουμε ως πιθανή λύση 6 Clusters.  

 

Εικόνα 8: Ιεραρχική διαδικασία επαυξημένου μοντέλου 
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Εικόνα 9: Αποτέλεσμα ιεραρχικής διαδικασίας επαυξημένου μοντέλου 

 

4.10.  Επιλογή αρχικής τιμής για τα κέντρα των ομάδων 

Μια από τις πιο καθοριστικές ρυθμίσεις για τον αλγόριθμό k-means είναι ο τρόπος που ο αλγόριθμος 

θα θέσει τις αρχικές τιμές των κέντρων πριν ξεκινήσει τις συγκρίσεις με τα δείγματα και τον 

υπολογισμό εκ’ νέου του εκάστοτε κέντρου. Η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή που πρότειναν οι David 

Arthur και Sergei Vassilvitskii στην εργασία τους «k-means++: The Advantages of Careful Seeding» 

που δημοσιεύτηκε το 2007 (Arthur and Vassilvitskii, 2007). Ο αλγόριθμός ουσιαστικά δεν θέτει 

τυχαία τις αρχικές τιμές των κέντρων αλλά λαμβάνει υπ’ όψιν τα  δείγματα με σκοπό να θέσει καλές 

αρχικές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην ομαδοποίηση. Το 

Rapid Miner υποστηρίζει και την μέθοδο των David Arthur και Sergei Vassilvitskii στους Operators 

k-means. 

 

4.11.  Ανάλυση κατά συστάδες: μοντέλο με δυο μεταβλητές 

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε ολοκληρωμένη την διαδικασία που ακολουθήσαμε καθώς και το 

αποτέλεσμα που προέκυψε. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις ρυθμίσεις που ορίσαμε στον 

Operator k-means. Η βασικότερη ρύθμιση είναι το πλήθος των ομάδων που αναζητούμε. Στην 

περίπτωση που τρέχουμε τον αλγόριθμο μόνο με δύο μεταβλητές (Σύνολο Αφίξεων, Ποσοστό 

Πληρότητας) είναι k= 5, όπως υπολογίστηκε στην ενότητα 4.9. Δεύτερη πολύ σημαντική ρύθμιση 

είναι να επιλέξουμε την επιλογή «determine good start values» που ενεργοποιεί τον αλγόριθμων k-
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means++ που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Επίσης ρυθμίζουμε «measure type» σε 

Numerical καθώς έχουμε μόνο αριθμητικές τιμές, την ρύθμιση «numerical measure» σε «Euclidian 

Distance» και θέτουμε ως τον αριθμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου την τιμή 100.   

 

 

Εικόνα 10: Ολοκληρωμένη διαδικασία πρώτου μοντέλου 

 

Στην διαδικασία μας έχουμε προσθέσει δύο ακόμα βοηθητικές ροές (εικόνα 10). Η μια λειτουργεί 

βοηθητικά με σκοπό να πάρουμε στο αποτέλεσμα και τα ονόματα των δήμων. Στο Operator k-means 

δεν μπορούμε να βάλουμε μη αριθμητική τιμή που δεν συμμετέχει στην ομαδοποίηση. Για τον 

παραπάνω λόγο κάνουμε ένωση το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης με τα id του δείγματος με σκοπό 

να φέρουμε δίπλα σε κάθε τιμή του αποτελέσματος και την ονομασία του προορισμού.  

 

Στα αποτελέσματα θα παρουσιάσουμε τις τιμές των κέντρων, τις συστάδες – ομάδες και τα 

περιεχόμενα τους. Επίσης θα κάνουμε ένα σχολιασμό σε κάθε μια από αυτές.  
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4.11.1.  Τιμές των κέντρων 

Στην (εικόνα 11) βλέπουμε τις τιμές  των κέντρων για κάθε μια από τις μεταβλητές μας. Στην (εικόνα 

12) βλέπουμε την γραφική απεικόνιση των κέντρων που προκύπτει από τον πίνακα στην (εικόνα 11).  

 

Εικόνα 11: Τιμές των κέντρων πρώτου μοντέλου 

 

Εικόνα 12: Διάγραμμα τιμών των κέντρων πρώτου μοντέλου 
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4.11.2.  Αποτέλεσμα: Συστάδες 

Στην εικόνα 13 βλέπουμε πώς διαμορφώνονται σε γραφική παράσταση οι παρατηρήσεις μέσα στις 

ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ένα χρώμα, ενώ οι άξονες είναι οι μεταβλητές μας. Από το παρακάτω σχήμα 

μπορούμε να δούμε βασικά χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος των ομάδων, το πόσο κοντά βρίσκεται 

η μια ομάδα με την άλλη και το πόσο πυκνή είναι η κάθε ομάδα. 

 

 

Εικόνα 13: Διάγραμμα ομάδων πρώτου μοντέλου 
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Στην εικόνα 14 βλέπουμε με απλό τρόπο τα μεγέθη των ομάδων. Πρόκειται για μια συγκριτική 

απεικόνιση από την οποία μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα ποιο είναι το πιο μεγάλο ή το ποιο 

μικρό γκρούπ παρατηρήσεων.  

 

 

Εικόνα 14: Δεδομένα ομάδων πρώτου μοντέλου 
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4.11.3.  Ομάδες προορισμών 

Παρακάτω έχουμε πίνακες με προορισμούς για κάθε μια από τις ομάδες μας. Είναι ουσιαστικά όλες 

μας οι παρατηρήσεις – προορισμοί ανά ομάδα (cluster). Είναι η πιο αναλυτική απεικόνιση που έχουμε 

και μας βοηθάει να δούμε που ακριβώς ανήκει ένα προορισμός.  

  

Cluster 0: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με ελάχιστες αφίξεις και μικρά ποσοστά πληρότητας. 

Πρόκειται στην ουσία για μη τουριστικούς προορισμούς. Απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες 

προσέλκυσης τουριστικού κοινού και δημιουργία τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος. Στην ομάδα 

αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 15.  

 

 

Εικόνα 15: Ομάδα 0 μοντέλο πρώτο 

 

Cluster 1: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με υψηλές τιμές στις αφίξεις αλλά και στο ποσοστό 

πληρότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αφίξεις υπάρχει τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες 

ομάδες. Αυτό μας δείχνει ότι στο δείγμα μας υπάρχουν περιπτώσεις με ακραίες τιμές σε σχέσεις με 
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τους υπόλοιπους προορισμούς σε πλήθος αφίξεων. Εδώ περιμένουμε να δούμε αστικούς 

προορισμούς κυρίως που μπορούν να έχουν μεγάλο αριθμό αφίξεων. Στην ομάδα αυτή 

περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 16. 

 

 

Εικόνα 16: Ομάδα 1 μοντέλο πρώτο 

 

Cluster 2: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με υψηλό ποσοστό πληρότητας και αρκετές αφίξεις. 

Να σημειωθεί ότι υπάρχει σχετική απόσταση στον αριθμό αφίξεων σε σχέση με τα κέντρα των 

ομάδων 0, 3, 4. Εδώ περιμένουμε να δούμε δημοφιλείς προορισμούς με μεγάλες πληρότητες αλλά 

όχι μεγάλο διαθέσιμο δυναμικό. Αναμένουμε συνεπώς πως θα δούμε νησιωτικούς προορισμούς ή 

ηπειρωτικά γεωγραφικά περιορισμένα θέρετρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δύσκολη η οριζόντια 

ανάπτυξη, δηλαδή η δημιουργία επιπλέων κλινών. Εδώ πρέπει να ακολουθηθούν στρατηγικές 

ανάπτυξης της προστιθεμένης αξίας αλλά και στις περιπτώσεις που είναι εφικτό αύξηση της 

τουριστικής σεζόν. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 17. 

 

 

Εικόνα 17: Ομάδα 2 μοντέλο πρώτο 

 

Cluster 3: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με χαμηλούς όγκους αφίξεων καθώς και μέτρια 

ποσοστά πληρότητας. Πρόκειται για προορισμούς που μπορούν να βελτιώσουν την τουριστική τους 
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δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξη του ξενοδοχειακού τομέα προς το δυναμικό των 

κλινών. Σίγουρα θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές προσέλκυσης τουριστών ή δημιουργίας 

τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν. Στην ομάδα αυτή 

περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 18. 

 

 

Εικόνα 18: Ομάδα 3 μοντέλο πρώτο 
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Cluster 4: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με μηδενικές αφίξεις ή ανεπαρκή δεδομένα και πολύ 

μικρά ποσοστά πληρότητας ή ανεπαρκή δεδομένα.  Προορισμοί με μηδαμινές τουριστικές 

επενδύσεις και ελάχιστες τουριστικές υποδομές. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται μεγάλα 

κεφάλαια και μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, τουριστικές ενέργειες και ανάδειξη ή δημιουργία 

αξιοθέατων ή δραστηριοτήτων. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται 

στην εικόνα 19. 
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Εικόνα 19: Ομάδα 4 μοντέλο πρώτο 

 

4.12.  Ανάλυση κατά συστάδες: μοντέλο με τρεις μεταβλητές 

Στην εικόνα 20 παραθέτουμε ολοκληρωμένη την διαδικασία καθώς και το αποτέλεσμα που 

προέκυψε. Η διαδικασία τροφοδοτείται με δεδομένα και από τις τρεις μεταβλητές μας. Είναι 
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σημαντικό να αναφέρουμε τις ρυθμίσεις που ορίσαμε στον Operator k-means. Αρχικά, ο αριθμός των 

ομάδων όπως αυτός προέκυψε από την ιεραρχική ανάλυση είναι k = 6. Δεύτερη πολύ σημαντική 

ρύθμιση είναι να επιλέξουμε την επιλογή «determine good start values» που ενεργοποιεί τον 

αλγόριθμων k-means++ που περιγράψαμε στην ενότητα 4.10. Επίσης ρυθμίζουμε «measure type» σε 

Numerical καθώς έχουμε μόνο αριθμητικές τιμές, την ρύθμιση «numerical measure» σε «Euclidian 

Distance» και θέτουμε ως τον αριθμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου την τιμή 100.   

 

 

Εικόνα 20: Ολοκληρωμένη διαδικασία επαυξημένου μοντέλου 

 

Στην διαδικασία μας έχουμε προσθέσει δύο ακόμα βοηθητικές ροές. Η μια λειτουργεί βοηθητικά με 

σκοπό να πάρουμε στο αποτέλεσμα και τα ονόματα των δήμων. Στο Operator k-means δεν μπορούμε 

να βάλουμε μη αριθμητική τιμή που δεν συμμετέχει στην ομαδοποίηση. Για τον παραπάνω λόγο 

κάνουμε μια ένωση το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης με τα id του δείγματος με σκοπό να φέρουμε 

δίπλα σε κάθε τιμή του αποτελέσματος και την ονομασία.  

 

Η δεύτερη ροή μας δίνει ως αποτέλεσμα την απόσταση των κέντρων των ομάδων. Μικρή απόσταση 

σε αυτήν την ροή μπορεί να σημαίνει ότι οι ομάδες μας έχουν μεγάλη. Μεγάλη απόσταση σημαίνει 

ότι οι ομάδες δεν έχουν μικρή  ομοιότητα. Αυτή η βοηθητική ροή είναι ένας δείκτης επαλήθευσης 

ότι έχουμε επιλέξει σωστό αριθμό ομάδων, και ότι το αποτέλεσμα μας έχει κάποια λογική.  
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Στα αποτελέσματα θα παρουσιάσουμε τις τιμές των κέντρων, τις συστάδες – ομάδες και τα 

περιεχόμενα τους. Επίσης θα κάνουμε ένα σχολιασμό σε κάθε μια από αυτές.  

4.12.1.  Τιμές κέντρων 

Στην (εικόνα 21) βλέπουμε τις τιμές  των κέντρων για κάθε μια από τις μεταβλητές μας. Στην (εικόνα 

22) βλέπουμε την γαρφική απικόνση των κέντρων που προκύπτει από τον πίνακα στην (εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21: Τιμές των κέντρων επαυξημένου μοντέλου 

 

 

Εικόνα 22: Διάγραμμα τιμών των κέντρων επαυξημένου μοντέλου 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2.  Αποτέλεσμα: Συστάδες 
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Στην εικόνα 23 βλέπουμε πώς διαμορφώνονται σε γραφική παράσταση οι παρατηρήσεις μέσα στις 

ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ένα χρώμα ενώ οι άξονες είναι οι μεταβλητές μας. Από το παρακάτω σχήμα 

μπορούμε να δούμε βασικά χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος των ομάδων, το πόσο κοντά βρίσκεται 

η μια ομάδα με την άλλη και το πόσο πυκνή είναι η κάθε ομάδα. 

 

Εικόνα 23: Διάγραμμα ομάδων επαυξημένου μοντέλου 
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Στην εικόνα 24 βλέπουμε με απλό τρόπο τα μεγέθη των ομάδων. Είναι μια συγκριτική απεικόνιση 

από την οποία μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα ποιο είναι το πιο μεγάλο ή το ποιο μικρό γκρούπ 

παρατηρήσεων. 

 

 

 

Εικόνα 24: Δεδομένα ομάδων επαυξημένου μοντέλου 
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4.12.3.  Ομάδες προορισμών 

Παρακάτω έχουμε πίνακες με προορισμούς για κάθε μια από τις ομάδες μας. Είναι ουσιαστικά όλες 

μας οι παρατηρήσεις – προορισμοί ανά ομάδα – Cluster. Είναι η πιο αναλυτική απεικόνιση που 

έχουμε και μας βοηθάει να δούμε που ακριβός ανήκει ένα προορισμός. 

 

Cluster 0: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με που έχουν αφίξεις και ποσοστά πληρότητας αλλά 

δεν εμφανίζουν κάποια σημαντική προστιθέμενη αξία. Είναι προορισμοί με σχετικά μέτρια 

τουριστική κίνηση. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 25. 
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Εικόνα 25: Ομάδα 0 επαυξημένου μοντέλου 
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Cluster 1: Η ομάδα περιλαμβάνει δύο μόνο προορισμούς με πολύ μεγάλες τιμές (ακραίες) στον 

αριθμό αφίξεων. Επίσης εντοπίζουμε μεγάλα ποσοστά πληρότητας. Στην ομάδα αυτή 

περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 26. 

 

 

Εικόνα 26: Ομάδα 1 επαυξημένου μοντέλου 

 

 

Cluster 2: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με που παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία. 

Ουσιαστικά έχουμε εκείνο το κομμάτι του δείγματος που έχει τις μεγαλύτερες μέσες τιμές. Έχουμε 

προορισμούς από μέτριες πληρότητες και αφίξεις μέχρι μεγάλες με κοινό του σημείο μεγάλες μέσες 

τιμές διανυκτέρευσης. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 

27. 

 

 

Εικόνα 27: Ομάδα 2 επαυξημένου μοντέλου 

 

Cluster 3: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς με χαμηλή τουριστική κίνηση. Σε αυτήν την ομάδα 

έχουμε προορισμούς με χαμηλούς αριθμούς αφίξεων και χαμηλές πληρότητες και δεν παρατηρούμε 

μεγάλες τιμές στον δείκτη προστιθέμενης αξίας.  Δηλαδή έχουμε και μέτριες τιμές μέσης τιμής 

διανυκτέρευσης. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 28. 
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Εικόνα 28: Ομάδα 3 επαυξημένου μοντέλου 

 

Cluster 4: Η ομάδα περιλαμβάνει δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Σε αυτήν την ομάδα 

συναντάμε μεγάλους αριθμούς αφίξεων και μεγάλες πληρότητες. Επίσης έχουμε από μέτριες έως 

μεγάλες μέσες τιμές διανυκτέρευσης οι οποίες δεν δείχνουν κάποια έντονη προστιθέμενη αξία όπως 
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στο Cluster 2. Υπάρχουν προορισμοί με προστιθέμενη αξία αλλά το φαινόμενο δεν είναι τόσο έντονο 

όπως στο Cluster 2. Πρέπει να σημειώσουμε την περίπτωση του Δήμου Θήρας και Ανάφης 

(Σαντορίνη) που βρίσκεται στα όρια της ομάδας και εμφανίζει  μεγάλη μέση τιμή διανυκτέρευσης. 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 29. 

  

 

 

Εικόνα 29: Ομάδα 4 επαυξημένου μοντέλου 

 

Cluster 5: Η ομάδα περιλαμβάνει προορισμούς χωρίς τουριστικό ενδιαφέρον ή προορισμούς όπου 

παρατηρείται έλλειψη στα δεδομένα. Σε αυτήν την ομάδα έχουμε πολύ χαμηλές έως και μηδενικές 

τιμές σε αφίξεις, πληρότητες και μέση τιμή διανυκτέρευσης. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι 

προορισμοί που φαίνονται στην εικόνα 30. 
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Εικόνα 30: Ομάδα 5 επαυξημένου μοντέλου 
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4.13.  Συμπεράσματα ανάλυσης 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας, με είσοδο τις μεταβλητές αριθμός αφίξεων και πληρότητα κλινών, 

μας έδωσε ως αποτέλεσμα μια ομάδα με πολύ μεγάλες τιμές αφίξεων όπου υπήρχαν και μεγάλες 

τιμές πληρότητας (Δήμος Αθηναίων και Δήμος Ρόδου). Επίσης στα αποτελέσματα είχαμε μια ομάδα 

με όλους τους τουριστικά δημοφιλείς προορισμούς (Καλλικρατικούς Δήμους). Τέλος, δύο ομάδες με 

προορισμούς χαμηλής τουριστικής κίνησης και μια ομάδα με μηδενική τουριστική κίνηση ή έλλειψη 

στοιχείων. Το αποτέλεσμα δείχνει μια πρώτη εικόνα κατάταξης των ελληνικών Καλλικρατικών 

δήμων σε πέντε ομάδες, σύμφωνα με τον αλγόριθμο k-μέσων και την ευκλείδεια απόσταση από το 

εκάστοτε κέντρο, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την αντικειμενικότητα της μεθόδου που επιλέξαμε. 

Η ανάλυση κατά συστάδες με την μέθοδο που δείξαμε είναι η πλέον αντικειμενική και αποδοτική 

μέθοδος για ομαδοποίησης. 

 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας με είσοδο και τις τρεις μεταβλητές μας (δηλαδή το αρχικό μοντέλο 

επαυξημένο με ακόμα μια μεταβλητή αυτή της μέσης τιμής διανυκτέρευσης) μας έδωσε ως 

αποτέλεσμα έξι ομάδες. Ο σκοπός του επαυξημένου μοντέλου είναι να περάσουμε στο μοντέλο μας 

και την έννοια της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού προϊόντος. Εάν συγκρίνουμε την κατανομή 

των τιμών και την κατανομή της πληρότητας θα δούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Επίσης προκύπτει 

από τα δεδομένα μας ότι σε διαφορετικούς προορισμούς υπάρχει διαφορετική τιμή στο ίδιο ποσοστό 

πληρότητας άρα και διαφορετική αξία – μια προστιθέμενη αξία του ενός προορισμού σε σχέση με το 

άλλον. Δεν ισχυριζόμαστε ότι στο τουριστικό προϊόν δεν ισχύει ο νόμος της αγοράς που αφορά την 

προσφορά και την ζήτηση. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης ισχύει αλλά η επίδραση του 

στην τιμή του τουριστικού προϊόντος πρέπει να αναλύεται ξεχωριστά σε κάθε προορισμό.  

 

Η ανάλυση μας καταλήγει και ξεχωρίζει στο επαυξημένο μοντέλο μια ομάδα (Cluster 2) του 

δείγματος που συγκεντρώνει μεγάλες τιμές στην μεταβλητή μέση τιμή διανυκτέρευσης. Αυτό το 

τελευταίο εύρημα είναι και το μοναδικό που μπορεί να μας δώσει ένα στοιχείο για την προστιθέμενη 

αξία. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την ομάδα (Cluster 2) δεν συναντάμε τα μεγαλύτερα  

ποσοστά πληρότητας. Δηλαδή έχουμε μικρές πληρότητες και σχετικά μεγάλες τιμές γεγονός που και 

πάλι καταδεικνύει ότι εδώ οι τιμές δεν είναι μεγάλες λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.  

 

Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες του επαυξημένου μοντέλου διακρίνονται στις εξής: Μια ομάδα (Cluster 

1) με τις ακραίες τιμές αφίξεων (Δήμος Αθηναίων και Δήμος Ρόδου). Μια ομάδα που δεν 

παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον (Cluster 5). Μία ομάδα (Cluster 4) με έντονο τουριστικό 

ενδιαφέρον χωρίς όμως να έχουμε μεγάλες μέσες τιμές διανυκτέρευσης, ουσιαστικά εδώ έχουμε 
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δημοφιλείς προορισμούς με μεγάλες πληρότητες. Τέλος έχουμε δύο ομάδες με μέτριο και ελάχιστο 

τουριστικό ενδιαφέρον αντίστοιχα (Cluster 0 , Cluster 3). 

 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από το δεύτερο μοντέλο στην εργασία μας είναι ότι η ομάδα 

2 (Cluster 2) που περιέχει προορισμούς όπου συναντάμε μεγαλύτερες μέσες τιμές διανυκτέρευσης 

(δηλαδή μεγαλύτερη «προστιθέμενη αξία»), αριθμεί μόνο 11 δήμους. Δηλαδή μόνο το 4% του 

δείγματος,  σύμφωνα με το μοντέλο μας, παρουσιάζει σημαντική «προστιθέμενη αξία» στις 

τουριστικές τους υπηρεσίες.    

 

Στην εικόνα 31 έχουμε μια αναπαράσταση σαν αυτή του Plog που είδαμε στην ενότητα 2.2. Στη δική 

μας αναπαράσταση στα δεξιά έχουμε τους προορισμούς με πολύ μεγάλους αριθμούς αφίξεων, η 

δεύτερη από δεξιά στήλη είναι εκείνη με τους προορισμούς που εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές, στο 

κέντρο έχουμε τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ενώ στα αριστερά τους μη δημοφιλείς. 

Βλέπουμε ότι όσο πάμε προς τα δεξιά οι πληθυσμοί γίνονται μικρότεροι.   
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Στην εργασία μας προτείναμε δύο μοντέλα μεταβλητών που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ομάδων προορισμών. Το πρώτο μοντέλο έχει δύο μεταβλητές (αφίξεις, ποσοστό πληρότητας) και 

ομαδοποίησε τους προορισμούς σε 5 ομάδες. Το δεύτερο (επαυξημένο) μοντέλο έχει τρεις 

μεταβλητές (αφίξεις, ποσοστό πληρότητας, μέση τιμή διανυκτέρευσης) και κατατάσσει τους 

προορισμούς σε 6 ομάδες. Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης κατά 

συστάδες.  

 

Τα αποτελέσματα από το μοντέλο μας θα μπορούσαν να αποτελούν έναν δείκτη της θέσης κάποιου 

προορισμού. Θα μπορούσε συνεπώς να συμβάλει επικουρικά στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Είναι ένα μοντέλο οδηγούμενο από δεδομένα, με ποσοτικές μεταβλητές που μπορεί να παρουσιάσει 

μια εικόνα για τον εκάστοτε προορισμό. Δείχνει την θέση κάποιου προορισμού σε σχέση με κάποιον 

άλλο αλλά και με το σύνολο. Επίσης το μοντέλο μας μπορεί να είναι χρήσιμο στην περίπτωση 

σύγκρισης της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης με την θέση του προορισμού στον οποίου ανήκει. 

Με αυτόν τον τρόπο κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει ένα εργαλείο που να της δείχνει την  θέση της 

σε σχέση με τον μέσο όρο του προορισμού.  

 

Για την ανάπτυξη της εργασίας μας αναζητήθηκαν πηγές δεδομένων τουρισμού, για κάθε έναν 

ελληνικό δήμο. Αναζητήθηκαν αναλυτικά δεδομένα με σκοπό να περιγράφουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα την έννοια «τουριστικός προορισμός» Στην περίπτωση της μεταβλητής «μέση τιμή 

διανυκτέρευσης» αναπτύχτηκε ένας  web scraper για την συλλογή δεδομένων από το booking.com. 

O scraper με αυτόματο τρόπο συλλέγει από το booking.com τις τιμές για κάθε προορισμό και 

υπολογίζει τον μέσο όρο.  

 

Η εργασία είχε όμως και περιορισμούς. Βασικότερος περιορισμός είναι ότι έχουμε δεδομένα μόνο 

για τους 260 από τους συνολικά 325 Καλλικρατικούς δήμους της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό είναι 

μια αδυναμία του ελληνικού τουριστικού κλάδου να παράγει αναλυτικά ανοικτά μεγάλα δεδομένα 

και να τα διαθέσει. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την συλλογή και διάθεση προς έρευνα τέτοιων 

δεδομένων είναι αρκετά. Ένας δεύτερος περιορισμός της εργασίας μας σχετικά με τα δεδομένα 

αφορά στην περίπτωση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης. Για αυτή τη μεταβλητή δε βρέθηκαν 

επίσημα δεδομένα και η συλλογή των δεδομένων που κάναμε ήταν περιορισμένη σε τιμές από μια 

συγκεκριμένη περίοδο του τουριστικού έτους και από μια πηγή (Booking.com). Επίσης κάθε φόρα 

στον υπολογισμό κάναμε χρήση 15 διαφορετικών τιμών από 15 διαφορετικά καταλύματα κάθε 
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προορισμού. Είναι σίγουρα μια πρόκληση η τροφοδότηση του μοντέλου μας με δεδομένα στη 

μεταβλητή της μέσης τιμή διανυκτέρευσης από πολλές πηγές, από πολλές ημέρες του έτους και από 

πολλά διαφορετικά καταλύματα κάθε προορισμού.  

 

Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με τα δεδομένα είναι ότι θα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον τα 

αποτελέσματα με μεγαλύτερη γεωγραφική ανάλυση από αυτή του δήμου. Δηλαδή να βρεθούν 

δεδομένα σε επίπεδο που να περιγράφουν καλύτερα την έννοια «τουριστικός προορισμός». Ακόμα 

ένα σημείο περαιτέρω ανάπτυξης είναι να τροφοδοτήσουμε το μοντέλο μας με επιλεγμένους 

προορισμούς που να είναι τουριστικοί. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να περιορίσουμε την έρευνα 

σε προορισμούς με τουριστικό ενδιαφέρον και  όχι στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σε αυτή 

την περίπτωση θα είχε ενδιαφέρον να συγκριθούν τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι ομάδες που 

προκύπτουν.  

 

Στο πεδίο της μεθοδολογίας, η εργασία μας χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ομαδοποίησης και 

αξιολόγησης. Μια επέκταση της μεθοδολογίας είναι η αποτύπωση των προορισμών της κάθε ομάδας 

σε ένα γεωγραφικό χάρτη. Η μέθοδος αυτή θα δείξει άμεσα κοινά χαρακτηριστικά της εκάστοτε 

ομάδας που έχουν να κάνουν με την τοπογραφία ή τοποθεσία του κάθε προορισμού.   

 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάλυση του ελληνικού τουρισμού πρέπει να ακμάσει αν 

θέλουμε να δούμε θετικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Η έρευνα βασισμένη στα δεδομένα είναι 

ένα εργαλείο που στρατηγικά μπορεί να φέρει τις αποφάσεις που θα αναπτύξουν τον κλάδο ποσοτικά 

αλλά, το σημαντικότερο, και ποιοτικά.  
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Εικόνα 31: Συνολική εικόνα αποτελέσματος 
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