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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση που έχουμε σε δεδομένα και κατ’ 

επέκταση σε πληροφορίες. Καταλήγουμε έτσι σε ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, τα μεγάλα 

δεδομένα (big data).  Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας τους τα δεδομένα 

συνήθως έχουν πολυδιάστατη δομή. Έχοντας στην κατοχή μας έναν υπέρογκο αριθμό 

δεδομένων πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να καταλήξουμε να εκμαιεύσουμε την 

πληροφορία μέσω αυτών των δεδομένων. Η αξία που εμπεριέχεται στα πολυδιάστατα 

δεδομένα ή στα μεγάλα δεδομένα εξαρτάται από τις δυνατότητες ανάλυσης και άντλησης 

πληροφοριών από αυτά. Ως οπτικοποίηση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η μετατροπή της 

πληροφορίας σε εικόνα. Η αναγνώριση της οπτικοποίησης ως μέσου άντλησης αξίας από 

τα μεγάλα – πολυδιάστατα δεδομένα, συνδέεται με τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζεται στην διαδικασία μετατροπής των ανεπεξέργαστων δεδομένων σε χρήσιμη 

πληροφορία.  

Στην εργασίας μα βασιζόμενοι στην μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης, αναζητήσαμε 

και αναλύσαμε τρόπους για να επεξεργαστούμε ανοιχτά πραγματικά πολυδιάστατα 

δεδομένα της εταιρείας Walmart, αφού τα αναλύσαμε σε ιεραρχίες και διαστάσεις.  Στόχος 

μας είναι να δοκιμάσουμε την πλατφόρμα Tableau και την γλώσσα προγραμματισμού 

Python και να καταλήξουμε σε πληροφορίες για τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε. 

Συγκρίνουμε τις δύο μεθόδους οπτικοποίησης δεδομένων και σε δεύτερο επίπεδο 

αποκωδικοποιούμε τις πληροφορίες και αναλύουμε τα συμπεράσματα στα οποία 

προβήκαμε μέσω της οπτικοποίησης.  

Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας και της εξέτασης της μελέτης περίπτωσης επιχειρείται η 

κατανόηση του φαινομένου των μεγάλων και πολυδιάστατων δεδομένων, η αναγνώριση 

της οπτικοποίησης ως μέσω άντλησης γνώσεως από τα δεδομένα, η διαχείριση και η 

ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου.  
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Abstract 

 

In recent years the access we have to data and consequently to information have been very 

easy. We thus end up with a multidimensional phenomenon, the big data. Due to their size 

and complexity, data usually have a multidimensional structure. Having a huge amount of 

data in our possession we need to find a way to end up extracting information through this 

data. The value contained in multidimensional data or big data depends on the ability to 

analyze and extract information from them. The conversion of information into an image 

could be characterized as visualization. The recognition of visualization as a means of 

extracting value from large - multidimensional data is associated with the important role 

played in the process of converting raw data into useful information.  

In our work, based on the case study methodology, we sought and analyzed ways to openly 

process truly multidimensional Walmart data, after analyzing it in hierarchies and 

dimensions. Our goal is to test the Tableau platform and the Python programming language 

and come up with information about the data we processed. We compare the two methods 

of data visualization and afterwards we decode the information and analyze the conclusions 

we reached through the visualization. 

Through bibliographic research and examination of the case study, an attempt is made to 

understand the phenomenon of large and multidimensional data, the recognition of 

visualization as a means of learning from data, management and analysis of large quantities 

of data. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 

 

Η εκμετάλλευση των μεγάλων δεδομένων απαιτεί μαθηματικά και πληροφοριακά 

εργαλεία, αλλά και ανανεωμένες προσεγγίσεις του μάνατζμεντ. Αφομοιώνοντας τα μεγάλα 

δεδομένα μέσα στις επιχειρήσεις βελτιώνονται η λήψη αποφάσεων και οι λειτουργίες που 

οδηγούν σε μεγάλες καινοτομικές αλλαγές [1].  

Τα μεγάλα δεδομένα αφορούν τον τεράστιο όγκο των δεδομένων που είναι πολύ δύσκολο 

να επεξεργαστούμε με απλές και παλιές μεθόδους. Η παραγωγή δεδομένων στην εποχή μας 

είναι τεράστια. Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως και η εταιρία Walmart που αποτελεί 

το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, δέχονται μόλις σε λίγα λεπτά χιλιάδες 

συναλλαγές από τους πελάτες τους. Ο όγκος δεδομένων που συγκεντρώνεται είναι πολύ 

μεγάλος.  

Πρόσφατες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα δεδομένα που παράγονται πλέον μέσα σε δύο 

ημέρες είναι ίσος με το πλήθος των δεδομένων που έχουν παραχθεί από την αρχή της 

ανθρωπότητας έως το 2003 [2]. Το πρόβλημα μας σε αυτή την εργασία δεν είναι η 

οργάνωση των δεδομένων, καθώς δανειζόμαστε τα πραγματικά δεδομένα από την εταιρία 

Walmart τα οποία είναι ήδη οργανωμένα σε στήλες και πίνακες. Το πρόβλημα που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι αφού αναλύσουμε τα δεδομένα που διαθέτουμε να 

προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στην οπτικοποίηση τους, να επιλέξουμε ποια μέθοδος 

οπτικοποίησης είναι η πλέον κατάλληλη και τελικά να σχολιάσουμε τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τις οπτικοποιήσεις και κατά πόσο θα χρησίμευαν στην επιχείρηση.  

 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι μελέτης 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η οπτικοποίηση 

εξετάζεται ως μέσο ανακάλυψης πληροφοριών, νοημάτων και γνώσης από τα (μεγάλα) 
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δεδομένα, συνεκτιμώντας παράλληλα την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αύξηση 

των διαθέσιμων δεδομένων και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής 

οπτικοποιήσεων. Εξετάζουμε τα δεδομένα που έχει διαθέσει η εταιρία Walmart προς το 

κοινό της ιστοσελίδας Kaggle. Στόχος είναι η εποπτική θεώρηση της διαδικασίας 

σχεδίασης μίας οπτικοποίησης (μεγάλων) δεδομένων, συγκεκριμένα των δεδομένων της 

εταιρίας Walmart, για την κατανόηση των απαραίτητων σχεδιαστικών αποφάσεων που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής. Για την οπτικοποίηση των δεδομένων θα 

χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Tableau και την γλώσσα προγραμματισμού Python.  

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης 

 

Στην πρώτη ενότητα της παρούσας διπλωματικής προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το 

υπάρχον πρόβλημα και να θέσουμε το αντικείμενο και τους στόχους της μελέτης μας.  

Στην επόμενη ενότητα, μέσα από την βιβλιογραφία παραθέτουμε τους ορισμούς και την 

σχετική θεωρία για να κατανοήσουμε καλύτερα εν συνεχεία το πρόβλημα. 

Στην συνέχεια αναφέρουμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει την μελέτη των δεδομένων της εταιρίας Walmart.  

Αφού μελετήσουμε τα δεδομένα συνεχίζουμε με την προ-επεξεργασία τους που ακολουθεί 

στην πέμπτη ενότητα.  

Ο κύριος κορμός της εργασίας μας είναι η έκτη ενότητα, η οποία αποτελείται από τις 

οπτικοποιήσεις των διαγραμμάτων των δεδομένων μας μέσω της εφαρμογής Tableau και 

σε δεύτερο επίπεδο μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python.  

Τέλος, στην έβδομη ενότητα παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε 

καταλήξει. 

 

  



3 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

Ζαχαράκη Ασπασία 

2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε τους ορισμούς και το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι 

απαραίτητο για την κατανόηση αρχικά και την επίτευξη των στόχων, στην συνέχεια, της 

παρούσας εργασίας.  

 

2.2. Εισαγωγή στα μεγάλα δεδομένα (Big Data) 

 

Η Gartner, η μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο που ασχολείται με την έρευνα και την 

συμβουλευτική, έχει δώσει τον εξής ορισμό το 2001: «Τα μεγάλα δεδομένα – big data είναι 

στοιχεία υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας και/ή υψηλής ποικιλίας που απαιτούν 

αποδοτικές και καινοτόμες μορφές επεξεργασίας πληροφοριών που επιτρέπουν βελτιωμένη 

διορατικότητα, λήψη αποφάσεων και αυτοματοποίηση διεργασιών.» [3]. Η Gartner 

πρότεινε έναν ορισμό που περιλαμβάνει τα τρία Vs (Volume, Velocity, Variety) τον όγκο, 

την ταχύτητα και την ποικιλία [4].  

Η Oracle αναγνωρίζει τον ορισμό που έχει δώσει η Gartner και προσθέτει ότι τα μεγάλα 

δεδομένα περιλαμβάνουν ακόμα δύο Vs (Value, Veracity) την αξία και την πιστότητα. 

Επίσης προσθέτει πως τα μεγάλα δεδομένα μας δίνουν την δυνατότητα να αποκτήσουμε 

πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις, επειδή έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι πληρέστερες 

απαντήσεις σημαίνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα δεδομένα, που οδηγεί σε μία εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η Oracle υποστηρίζει ότι 

τα μεγάλα δεδομένα είναι το αποτέλεσμα από την ένταξη πρόσθετων πηγών δεδομένων 

(blogs, social media, δίκτυα αισθητήρων, δεδομένα εικόνας) για να αυξήσουν τις ήδη 

υπάρχουσες λειτουργίες. Η Oracle εστιάζει στην υποδομή [5].  

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα Vs των μεγάλων δεδομένων είναι συνολικά έξι με την 

μεταβλητότητα (variability) να είναι το έκτο vs [6].  
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Εικόνα 1 – Τα 6Vs των Μεγάλων Δεδομένων  

[7] 

Η Microsoft, η οποία παράγει και πλατφόρμες δεδομένων, παρέχει έναν ιδιαίτερα 

περιεκτικό ορισμό: «Μεγάλα δεδομένα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο για να περιγράψει την διαδικασία εφαρμογής σημαντικής υπολογιστικής 

ισχύος -  την τελευταία λέξη της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης – σε 

μαζικά και εξαιρετικά πολύπλοκα σύνολα πληροφοριών.» Μέσω αυτού του ορισμού η 

Microsoft τονίζει ότι τα μεγάλα δεδομένα απαιτούν σημαντική υπολογιστική ισχύ. 

Θα ήταν λάθος από την πλευρά μας να καταλήξουμε στον πιο σωστό ορισμό. Κάθε 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τα μεγάλα δεδομένα για διαφορετικούς σκοπούς και η 

πολυδιάστατη φύση τους δεν τους επιτρέπει να περιορίζονται σε έναν μόνο ορισμό.  

Πως καταλήξαμε όμως να περικυκλωνόμαστε παντού από τεράστιους όγκους δεδομένων; 

Η απάντηση είναι πολύ απλή και οι κύριοι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος λόγος μπορεί να 

συνοψιστεί μέσα από μία εικόνα.  
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Εικόνα 2 -  Μέσο αποθήκευσης δεδομένων 1956 vs 2020 

Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι σε σύγκριση με παλιότερα μας δίνεται η δυνατότητα να 

αποθηκεύσουμε περισσότερα δεδομένα σε μία μικροκάρτα λίγων μόλις εκατοστών. Ένας 

σκληρός δίσκος το 1956 είχε χωρητικότητα μόνο 5MB και οι διαστάσεις και το βάρος του 

ήταν τέτοιο που για να μετακινηθεί χρειάζονταν πέντε άνθρωποι. Η αύξηση της 

χωρητικότητας των σκληρών δίσκων σε συνδυασμό με την εμφανή ελάττωση του όγκου 

τους έχει οδηγήσει στην ευκολότερη αποθήκευση περισσότερων δεδομένων. 

Ο δεύτερος λόγος είναι η πολύ εύκολη πρόσβαση που έχουμε πλέον σε δεδομένα και 

πληροφορίες, κυρίως λόγο του διαδικτύου και της τεχνολογίας. Ο καθένας μας σε ατομικό 

επίπεδο, αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον μέσω των cookies, του Facebook, των 

καρτών κτλ. να συλλέξουν πιο εύκολα απ’ ότι παλιότερα περισσότερα δεδομένα και σε 

λιγότερο χρόνο. 

Κάπως έτσι έχουμε καταλήξει στο φαινόμενο που λέγεται μεγάλα δεδομένα. Η αξία, όμως 

των δεδομένων εξαρτάται από τις δυνατότητες ανάλυσής τους και της εξαγωγής 

συμπερασμάτων από αυτά. Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται η εξόρυξη γνώσης από τα 

δεδομένα, το data mining. «Η εξόρυξη δεδομένων (ή ανακάλυψη γνώσης από βάσεις 

δεδομένων) (αγγλ. data mining) είναι η εξεύρεση μιας (ενδιαφέρουσας, αυτονόητης, μη 
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προφανούς και πιθανόν χρήσιμης) πληροφορίας ή προτύπων από μεγάλες βάσεις 

δεδομένων με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ή κατηγοριοποίησης και των αρχών της 

στατιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των συστημάτων 

βάσεων δεδομένων. Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η πληροφορία που θα εξαχθεί 

και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή κατανοητή προς τον άνθρωπο έτσι ώστε 

να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις.» [8]. Η πρόκληση πλέον είναι η 

αποτελεσματική διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων. 

 

2.3. Εισαγωγή στην OLAP (Online Analytical Processing) 

 

Η OLAP και η εξόρυξη δεδομένων είθισται πλέον να θεωρούνται συνώνυμα. Η OLAP 

(Ηλεκτρονική Διαδικασία Ανάλυσης) είναι μία προσέγγιση επεξεργασίας πολυδιάστατων 

δεδομένων. Η OLAP είναι μέρος της ευρύτερης κατηγορίας επιχειρηματικής ευφυΐας, η 

οποία περιλαμβάνει επίσης σχεσιακές βάσεις δεδομένων, σύνταξη αναφορών και εξόρυξη 

δεδομένων. Ο όρος OLAP δημιουργήθηκε ως μια μικρή τροποποίηση του παραδοσιακού 

όρου διαδικτυακής επεξεργασίας όρων βάσης δεδομένων - Online Transaction Processing  

(OLTP).  

Τι είναι η OLAP; Η διαδικτυακή αναλυτική επεξεργασία (OLAP) είναι μια κατηγορία 

λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να αναλύουν ταυτόχρονα πληροφορίες από 

πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων. Είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους 

αναλυτές να εξάγουν και να βλέπουν επιχειρηματικά δεδομένα από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Οι αναλυτές συχνά χρειάζεται να ομαδοποιούν, να συγκεντρώνουν και να ενώνουν 

δεδομένα. Αυτές οι λειτουργίες σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων απαιτούν πόρους. Με την  

OLAP τα δεδομένα μπορούν να υπολογίζονται εκ των προτέρων και να συσσωματώνονται, 

κάνοντας την ανάλυση πιο γρήγορη. Οι βάσεις δεδομένων OLAP χωρίζονται σε έναν ή 

περισσότερους κύβους. Οι κύβοι έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η δημιουργία και 

η προβολή αναφορών να γίνεται εύκολη. 

Ο κύβος OLAP 
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Εικόνα 3 – Ο κύβος OLAP 

Ο κύβος OLAP είναι μια βελτιστοποιημένη δομή δεδομένων  για πολύ γρήγορη ανάλυση 

δεδομένων. Αποτελείται από τα μετρήσιμα μεγέθη (Measures) και τις διαστάσεις 

(Dimensions). Τα μετρήσιμα μεγέθη (Measures)  αποτελούνται από αριθμητικές τιμές, ενώ 

οι διαστάσεις (Dimensions) αποτελούνται από αλφαριθμητικά, boolean τιμές και 

ημερομηνίες. Τα μετρήσιμα μεγέθη είναι συνεχείς τιμές, ενώ οι διαστάσεις κατηγορικές. 

Τα μετρήσιμα μεγέθη κατηγοριοποιούνται και αναλύονται βάσει των διαστάσεων. Ο κύβος 

OLAP ονομάζεται επίσης hypercube.  

Συνήθως, οι λειτουργίες και η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας 

το απλό υπολογιστικό φύλλο, όπου οι τιμές δεδομένων είναι διατεταγμένες σε μορφή 

γραμμής και στήλης. Αυτό είναι ιδανικό για δισδιάστατα δεδομένα. Ωστόσο, η OLAP 

περιέχει πολυδιάστατα δεδομένα, με δεδομένα που λαμβάνονται συνήθως από διαφορετική 

και άσχετη πηγή. Η χρήση υπολογιστικού φύλλου δεν είναι η βέλτιστη επιλογή. Ο κύβος 

μπορεί να αποθηκεύσει και να αναλύσει πολυδιάστατα δεδομένα με λογικό και ομαλό 

τρόπο. 

Πως λειτουργεί; 

Μια αποθήκη δεδομένων θα εξαγάγει πληροφορίες από πολλές πηγές δεδομένων και 

μορφές όπως αρχεία κειμένου, φύλλα excel, αρχεία πολυμέσων κ.λπ. Τα εξαγόμενα 

δεδομένα καθαρίζονται και μετασχηματίζονται. Τα δεδομένα φορτώνονται σε διακομιστή 

OLAP (ή κύβο OLAP) όπου οι πληροφορίες έχουν υπολογιστεί εκ των προτέρων για 

περαιτέρω ανάλυση. 



8 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

Ζαχαράκη Ασπασία 

 Βασικές λειτουργίες του OLAP: 

1. Roll-up (ενοποίηση) 

2. Drill-down 

3. Slice and dice 

4. Pivot (rotate) 

Η ενοποίηση περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων που μπορούν να συγκεντρωθούν 

και να υπολογιστούν σε μία ή περισσότερες διαστάσεις.  

Το drill down είναι μία τεχνική που επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται στις 

λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να δουν τις πωλήσεις ανά μεμονωμένα 

προϊόντα που αποτελούν τις πωλήσεις μιας περιοχής.  

Το Slicing and dicing είναι μια δυνατότητα με την οποία οι χρήστες μπορούν να πάρουν 

(να τεμαχίσουν) ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων του κύβου OLAP και να δουν 

κομμάτια (τις φέτες) από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Η χρήση του κύβου OLAP ενδείκνυται για την ανάλυση χρονοσειρών. Πρόκειται για ένα 

ισχυρό διαδικτυακό σύστημα αναλυτικής διαδικασίας οπτικοποίησης που παρέχει 

ταχύτατους χρόνους απόκρισης [9].  

 

2.4. Οπτικοποίηση δεδομένων (Data Visualization) 

 

Τα ακατέργαστα δεδομένα δεν λένε πάντα την πιο συναρπαστική ιστορία. Το ανθρώπινο 

μυαλό είναι πιο δεκτικό στις οπτικές πληροφορίες. Συχνά είναι δύσκολο να βρεθεί η 

σημασία πίσω από ανεπεξέργαστες σειρές δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος που η 

οπτικοποίηση των δεδομένων αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Τα πάντα 

γίνονται για να καταλήξουμε στην οπτικοποίηση των δεδομένων για να καταφέρουμε να 

αντλήσουμε γνώση από τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει και διαθέτουμε. Ο όρος 

οπτικοποίηση δεδομένων αναφέρεται στην αναπαράσταση δεδομένων χρησιμοποιώντας 

γραφικά, κίνηση, τρισδιάστατες απεικονίσεις και άλλα πολυμεσικά εργαλεία.  
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Απλές εφαρμογές οπτικοποίησης χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια από τους 

επιστήμονες για να παρουσιάσουν τα δεδομένα των εργασιών τους (bars, charts, scatter 

graphs, pies, maps, κλπ.), με τη βοήθεια όμως των νέων τεχνολογιών οι αρχές της 

οπτικοποίησης συνδυάζονται με δυναμικές εφαρμογές και μεγάλες ποσότητες δεδομένων 

(datasets) για να δημιουργήσουν υπερσύγχρονες εικόνες και κίνηση. Τα δεδομένα 

εμφανίζονται με έναν άλλο, διαφορετικό τρόπο που συχνά αποκαλύπτει νέες διασυνδέσεις 

και έννοιες και εξάγονται νοήματα, που διαφορετικά μπορεί να μην γίνονταν ποτέ 

αντιληπτά και το σημαντικό στοιχείο δεν είναι τόσο η αποσαφήνιση των εννοιών αλλά η 

ανάδυση της μεταξύ τους συνάφειας. Ανάλογα με το περιεχόμενο για το οποίο 

δημιουργήθηκαν οι οπτικοποιήσεις μπορεί να αναδεικνύουν σχέσεις μεταξύ δεδομένων, να 

συγκρίνουν αξίες και τιμές, να ανιχνεύουν την άνοδο ή την πτώση μέσα σε χρονικές 

περιόδους, να βλέπουν τα μέρη ενός συνόλου, να αναλύουν ένα κείμενο από τις λέξεις του 

ή να βλέπουν τον κόσμο [10].  

 

Εικόνα 4 – Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων  

[11] 

Ο ειδικός οπτικοποίησης δεδομένων Stephen Few είπε «Οι αριθμοί έχουν πάντα μια 

σημαντική ιστορία να διηγηθούν, απλά βασίζονται στο πόσο πειστικά εσύ θα την 

παρουσιάσεις.» [12]. Γεννάται, λοιπόν, και η ανάγκη για την κατάλληλη ικανότητα της 

αποδοτικής οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας των δεδομένων, η οποία 
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παρουσιάστηκε από το Forbes στο άρθρο με τίτλο "Data Storytelling: The Essential Data 

Science Skill Everyone Needs". Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5 για τη αποδοτικότερη, 

από άποψη της τελικής επιρροής των ακροατών, παρουσίαση των στατιστικών απαιτείται η 

κατάλληλη αφήγηση (narrative), η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων (visuals) και τα ίδια 

τα δεδομένα (data). Όταν τελικά συνδυαστούν αυτά τα τρία στοιχεία τότε μπορεί να 

παρουσιαστεί μια «ιστορία» η οποία θα επηρεάσει όπως ο αφηγητής θέλει τους ακροατές 

του και θα οδηγήσει στην επιθυμητή αλλαγή [13].  

 

Εικόνα 5 – Δεξιότητες Αφήγησης των στατιστικών δεδομένων 

[14] 

Ένας τρόπος για να βγάλουμε συμπεράσματα για ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων είναι 

μέσω της οπτικοποίησης τους. Αυτός που θα προβεί στην οπτικοποίηση των δεδομένων 

οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου οπτικοποίησης, 

καθώς δεν αποδίδουν όλοι οι μέθοδοι με όλα τα δεδομένα. Πολλές φορές μία μέθοδος 

οπτικοποίησης μπορεί να δίνει ένα αποτέλεσμα που να μην εξάγει καμία απολύτως 

πληροφορία. Μία εικόνα δεν ισούται πάντα με χίλιες λέξεις.  

Πολλές οι εφαρμογές και οι τρόποι που οδηγούν σε οπτικοποίηση των δεδομένων. Εμείς σε 

αυτή την εργασία θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Tableau και συνδυαστικά την 

εφαρμογή Tableau Prep Builder για να οργανώσουμε καταπώς μας βολεύει τα δεδομένα 

μας και θα οπτικοποιήσουμε τα πολυδιάστατα δεδομένα μας μέσω της γλώσσας 

προγραμματισμού Python.  
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2.4.1. Εφαρμογή Tableau 

 

Στην παρούσα εργασία θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα και θα καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα με την βοήθεια της εφαρμογής Tableau.  

Το Tableau Desktop είναι η πλήρης έκδοση του Tableau που επιτρέπει την δημιουργία 

διαδραστικών φύλλων εργασίας και ταμπλό (dashboards). 

Το Dataset στο Tableau μερικές φορές αναφέρεται σαν πηγή ή βάση δεδομένων. Περιέχει 

τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία οπτικοποιήσεων.  

Τα datasets (σύνολα δεδομένων) στο Tableau μπορούν να προέρχονται από: 

1. Υπολογιστικά Φύλλα, τα οποία οργανώνουν δεδομένα σε επίπεδη δομή. Οι 

εγγραφές αποθηκεύονται ως μεμονωμένες σειρές δεδομένων. 

2. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Relational Databases) που είναι δεδομένα 

αποθηκευμένα σε πίνακες. Κάθε σειρά έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό. 

3. Cloud Data είναι δεδομένα αποθηκευμένα σε Amazon web services ή το Azure ML. 

4. Άλλοι τύποι συνδέσεων. Το Tableau μπορεί επίσης να συνδεθεί με αρχεία 

χαρτογράφησης πχ. .kml, .shp και με στατιστικά αρχεία που δημιουργήθηκαν στο 

R. 

Στην περίπτωση μας τα δεδομένα που θα φορτώσουμε στο Tableau για επεξεργασία 

προέρχονται από Υπολογιστικά φύλλα που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .csv, δηλαδή 

πίνακες χωρισμένοι με κόμματα. Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο του περιβάλλοντος της 

εφαρμογής Tableau. 
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Εικόνα 6 – Περιβάλλον της εφαρμογής Tableau  

[15] 

Στην πορεία της εργασίας αναλύουμε τα δεδομένα ανάλογα με τον ρόλο (διάσταση ή 

μετρούμενο μέγεθος) τους, το είδος τους και τα χωρίζουμε σε ιεραρχίες. Το περιβάλλον 

του Tableau θα αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα στην πορεία της εργασίας που θα χωριστούν 

τα δεδομένα και θα τα κατανοήσουμε περισσότερο.  

 

2.4.2. Εφαρμογή Tableau Prep Builder 

 

Το Tableau Prep Builder είναι μία εφαρμογή η οποία αποτελεί επέκταση της εφαρμογής 

Tableau. Μας βοηθάει να προετοιμάσουμε τα δεδομένα μας για τις αναλύσεις και τις 

οπτικοποιήσεις που θα ακολουθήσουν. Παρέχει έναν οπτικό και άμεσο τρόπο για να 

συνδυάσουμε, να διαμορφώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα δεδομένα μας. Επιτρέπει στους 

χρήστες να επεξεργάζονται τα δεδομένα και τους πίνακες τους, αλλάζοντας στήλες από 

οριζόντιες σε κάθετες, προσθέτοντας στήλες πχ με το άθροισμα, την μέση τιμή ή την 

μεγαλύτερη τιμή των δεδομένων, πράγμα που βοηθάει στην μετέπειτα ανάλυση. Με κάθε 

ενέργεια βλέπουμε αμέσως τα δεδομένα να αλλάζουν. 
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Το περιβάλλον της εφαρμογής φαίνεται αμέσως μετά: 

 

Εικόνα 7 – Περιβάλλον της εφαρμογής Tableau Prep  

[16] 

 

2.4.3. Γλώσσα Προγραμματισμού Python 

 

Η Python είναι μία γλώσσα υψηλού επιπέδου, γενικού σκοπού και διερμηνευόμενη, με 

σχετικά απλό κώδικα και συντακτικό. Αυτοί είναι και οι λόγοι που επιλέξαμε να γράψουμε 

τον κώδικά μας σε Python. Επίσης μέσω της Python μπορούμε να δημιουργήσουμε από τα 

δεδομένα διαγράμματα κάτι που λαμβάνει χώρα στην παρούσα εργασία στο κεφάλαιο 5. Η 

Python είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού που προσφέρει ευελιξία και 

πολλές δυνατότητες στους προγραμματιστές και στους αναλυτές δεδομένων βοηθώντας 

τους να εκτελούν ανάλυση δεδομένων και να εφαρμόζουν αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης. Τα τελευταία χρόνια η Python έγινε πολύ δημοφιλής για την εξόρυξη δεδομένων 

εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των βιβλιοθηκών ανάλυσης δεδομένων.  
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Για την καλύτερη προσέγγιση και τεκμηρίωση της εργασίας μας βασιστήκαμε στην 

στρατηγική έρευνας περίπτωσης, η οποία αποτελεί μία ποιοτική μέθοδο έρευνας. Στόχος 

μας ήταν να αναλύσουμε και να επεξεργαστούμε μεγάλα δεδομένα. Μετά από αναζήτηση 

και σύγκριση καταλήξαμε στα δεδομένα της εταιρίας Walmart. Η εταιρία Walmart 

πρόσφερε ένα μέρος των δεδομένων της στην πλατφόρμα Kaggle στα πλαίσια ενός 

διαγωνισμού και κρίναμε πως το σύνολο των δεδομένων της πληρούσε τις προδιαγραφές 

μας. Όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν σε αυτή την εργασία αφορούν τα μεγάλα και 

πολυδιάστατα δεδομένα της εταιρίας Walmart. 

 

3.2. Βήματα μεθοδολογίας 

 

3.2.1 Βήμα 1ο Μελέτη της βιβλιογραφίας 

 

Σαν πρώτο βήμα θα εξετάσουμε την βιβλιογραφία για να κατανοήσουμε και να 

εξοικειωθούμε με τους όρους και τις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν και θα αναλυθούν σε 

όλη την διάρκεια αυτής της εργασίας. Εξετάσθηκαν οι όροι: 

• Μεγάλα Δεδομένα 

• OLAP (Online Analytical Processing) 

• Οπτικοποίηση δεδομένων 

• Εφαρμογή Tableau 

• Εφαρμογή Tableau Prep Builder 

• Γλώσσα προγραμματισμού Python 
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3.2.2. Βήμα 2ο Μελέτη των δεδομένων 

 

Σε αυτό το βήμα ερχόμαστε σε μία πρώτη επαφή με τα δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή 

μας. Μελετάμε τους πίνακες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα έναν προς έναν. Οι πίνακες 

μας είναι συνολικά πέντε (5) και είναι οι εξής: 

• Πίνακας Calendar (ημερολόγιο) 

• Πίνακας Sales train validation (πωλήσεις) 

• Πίνακας Sales train evaluation (πωλήσεις) 

• Πίνακας Sell Prices (τιμές πώλησης) 

• Πίνακας Sample Submission (δείγμα υποβολής) 

Αναλύουμε την κάθε στήλη και τον τύπο των δεδομένων που η κάθε στήλη 

περιλαμβάνει. Αυτή κρίνεται μία αρκετά ουσιώδες διαδικασία, μιας και η κατανόηση 

των δεδομένων είναι η αρχή μιας αποτελεσματικής οπτικοποίησης.  

 

3.2.3. Βήμα 3ο Προ-επεξεργασία των δεδομένων 

 

Εδώ ουσιαστικά περιγράφουμε με ποιον τρόπο επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα και τους 

πίνακες μέσω της εφαρμογής Tableau Prep Builder για να τα φέρουμε στην επιθυμητή για 

εμάς μορφή. Μετατρέψαμε τις γραμμές σε στήλες και απομονώσαμε εγγραφές για να 

κάνουμε τα δεδομένα μας περισσότερο διαχωρίσιμα. Στην συνέχεια αναλύουμε την 

διαδικασία φόρτωσης των δεδομένων μας στην εφαρμογή Tableau και τα χωρίζουμε σε 

ιεραρχίες, διαστάσεις και μετρούμενα μεγέθη. 

 

3.2.4. Βήμα 4ο Δημιουργία οπτικοποιήσεων 

 

Φτάσαμε στο κύριο κομμάτι της εργασίας μας, την οπτικοποίηση των δεδομένων. Σε 

πρώτη φάση μελετήσαμε τα δεδομένα σταδιακά για την καλύτερη κατανόησή τους και 

στην πορεία μεταβήκαμε στην συνολική τους μελέτη. Τα επιχειρηματικά συμπεράσματα 
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και τα συμπεράσματα για τα δεδομένα που προκύπτουν από την κάθε περίπτωση 

βρίσκονται κάτω από κάθε διάγραμμα. 

 

3.2.4.1. Μέσω της εφαρμογής Tableau 

 

Αρχικά μέσω της εφαρμογής Tableau μελετήσαμε μέσω διαγραμμάτων το προϊόν 

HOBBIES_1_015_CA_1, στην συνέχεια το προϊόν HOBBIES_1_015 σε όλες τις πολιτείες, 

τρία τυχαία προϊόντα του συνόλου δεδομένων μας και τέλος οπτικοποιήσαμε μερικά 

διαγράμματα που αφορούν όλα τα δεδομένα.  

 

3.2.4.2. Μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού Python μας βοήθησε μέσω κώδικα να προβούμε στην 

οπτικοποίηση αρχικά 20 τυχαίων προϊόντων του συνόλου μας και στην συνέχεια σε 

οπτικοποιήσεις όλων των δεδομένων. 

 

3.2.5. Συμπεράσματα 

 

Τέλος, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματά μας για το ποια μέθοδος, η εφαρμογή Tableau ή 

η γλώσσα προγραμματισμού Python, υπερτερεί στην διαχείριση μεγάλων δεδομένων. Τα 

επιχειρηματικά συμπεράσματα που αφορούν της εταιρία Walmart βρίσκονται στο 

προηγούμενο βήμα. 
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4. Μελέτη των δεδομένων 

 

4.1. Εισαγωγή και Μελέτη Δεδομένων 

 

Η Kaggle είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία διάφορες επιχειρήσεις από 

ολόκληρο τον κόσμο αναρτούν προβλήματα προς επίλυση και δεδομένα προς επεξεργασία. 

Οι χρήστες του Kaggle προτείνουν τις λύσεις τους στο κάθε πρόβλημα και αυτή που θα 

ψηφιστεί ως η καλύτερη λύση κερδίζει ένα χρηματικό αντίτιμο. Οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζοντας το πρόβλημά τους, τις περισσότερες φορές, μοιράζονται πραγματικά 

δεδομένα με τους χρήστες. Επιλέξαμε μία εταιρεία μέσα από το Kaggle η οποία έχει 

ανοιχτά προς διάθεση τα δεδομένα της και με αυτή θα ασχοληθούμε σε αυτή την εργασία. 

Η εταιρία που επιλέξαμε είναι η γνωστή εταιρία πωλήσεων, η εταιρία Walmart. 

Η εταιρία Walmart είναι μία αμερικανική πολυεθνική εταιρεία λιανικής που διαχειρίζεται 

μία αλυσίδα hypermarkets, εκπτωτικά πολυκαταστήματα και παντοπωλεία. Η έδρα της 

βρίσκεται στο Bentonville στην Αρκάνσα. Πρόκειται για μία εταιρεία που διαχειρίζεται 

έναν απίστευτα μεγάλο όγκο δεδομένων. Κατασκευάζει το μεγαλύτερο ιδιωτικό cloud 

(σύννεφο) στον κόσμο για να διαχειρίζεται μεγάλο ποσοστό δεδομένων ανά ώρα. Με το 

πρόγραμμα “data café” μοντελοποιεί, χειρίζεται και οπτικοποιεί και οπτικοποιεί αυτές τις 

πληροφορόες για να αποκτήσεις μία εικόνα για τους αγοραστές της. Ένα παράδειγμα: κατά 

τη διάρκεια του Halloween, οι αναλυτές πωλήσεων μπορούσαν να δουν ότι, αν και ένα νέο 

μπισκότο ήταν πολύ δημοφιλές στα περισσότερα καταστήματα, υπήρχαν δύο καταστήματα 

όπου δεν πωλούσε καθόλου. Αυτό αναγνωρίστηκε γρήγορα και αποδείχθηκε ότι τα 

μπισκότα δεν τοποθετήθηκαν κατά λάθος στα ράφια. Το πρόβλημα  επιλύθηκε αμέσως. [7] 

Η Walmart απευθυνόμενη στους χρήστες του Kaggle, κοινοποίησε έναν διαγωνισμό στον 

οποίο το ζήτημα είναι να εκτιμηθούν όσο τον δυνατόν ακριβέστερα οι σημερινές 

προβλέψεις για τις πωλήσεις μονάδων διαφόρων προϊόντων που πωλούνται στις ΗΠΑ από 

την Walmart. Η Walmart έδωσε προς χρήση ιεραρχικά δεδομένα πωλήσεων για να 

προβλεφτούν οι ημερήσιες πωλήσεις για τις επόμενες 28 ημέρες. Τα δεδομένα καλύπτουν 

καταστήματα 3 πολιτειών των ΗΠΑ, της Καλιφόρνιας, του Τέξας και της Ουισκόνσιν.  
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Αυτά τα δεδομένα θα επεξεργαστούμε και θα προβούμε σε αναλύσεις πινάκων και 

δεδομένων μέσω της εφαρμογής Tableau, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα 

παρακάτω.   

Για αρχή θα αναφέρουμε και θα εξηγήσουμε τα αρχεία, τους πίνακες και τα δεδομένα που 

έχουν δοθεί προς επεξεργασία από την εταιρία Walmart και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε 

και για τις δικές μας αναλύσεις.  

Έχουμε .csv files, δηλαδή text files που περιέχουν λίστες δεδομένων 

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν: 

1. Item level (επίπεδο προϊόντος) 

2. Department (τμήμα στο οποίο ανήκει το προϊόν) 

3. Product categories (κατηγορία προϊόντος) 

4. Store details (λεπτομέρειες για τα καταστήματα) 

Επεξηγηματικές Μεταβλητές:  

1. Price (τιμή) 

2. Promotions (προσφορές) 

3. Day of the week (η ημέρα της εβδομάδας) 

4. Special events (ειδικά γεγονότα) 

Τα δεδομένα μας περιλαμβάνουν 42.840 ιεραρχικά (time series) δεδομένα. Τι είναι τα time 

series data; Είναι μία σειρά δεδομένων που γράφονται με χρονική σειρά. Συνήθως, μια 

χρονική σειρά είναι μια ακολουθία που λαμβάνεται σε διαδοχικά ισόποσα χρονικά σημεία 

(στην περίπτωσή μας κάθε μέρα). Έτσι αποτελεί μία ακολουθία δεδομένων διακριτού 

χρόνου. Τα time series δεδομένα αποδίδονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα σε 

διαγράμματα - γραφήματα γραμμών. Το πρόβλημά μας είναι ότι στην περίπτωση μας τα 

περισσότερα time series περιέχουν μηδενικές τιμές. 
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 Ο όρος «ιεραρχικά» σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν σε διαφορετικά 

επίπεδα: 

Πχ. 

1. Item level (επίπεδο προϊόντος) 

2. Department level (επίπεδο τμήματος) 

3. Product category level (επίπεδο κατηγορίας προϊόντος) 

4. State level (επίπεδο πολιτείας) 

Οι πληροφορίες που μας έχουν δοθεί για τις πωλήσεις, όπως αναφέραμε, καλύπτουν το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2011 – Ιούνιος 2016. Εκτός από τον αριθμό των πωλήσεων 

μας δίνονται οι τιμές, οι προσφορές και οι αργίες. 

Τα δεδομένα μας περιλαμβάνουν: 

• 3.049 μεμονωμένα προϊόντα 

• από 3 κατηγορίες (Hobbies, Food, Household) 

• και 7 τμήματα (Hobbies_1, Hobbies_2, Food_1, Food_2, Food_3, Household_1, 

Household_2) 

• που πωλούνται σε 10 καταστήματα (CA_1, CA_2, CA_3, CA_4, TX_1, TX_2, 

TX_3, WI_1, WI_2, WI_3) 

• σε 3 πολιτείες (California, Texas, Wisconsin)  

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι πωλήσεις όλων των μεμονωμένων προϊόντων (3.049) ανά 

κατάστημα(10) 

3.049 * 10 = 30.490 time series 

Πάμε να αναλύσουμε τους πίνακες δεδομένων που μας έχει παραχωρήσει η Walmart 
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4.1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ CALENDAR 

 

Ο πρώτος πίνακας είναι ο πίνακας “calendar.csv” ο οποίος περιέχει 14 στήλες.  

Στήλες: 

1. Date (ημερομηνία)  

Περιέχει 1969 εγγραφές ολόκληρης ημερομηνίας (π.χ. 2011-02-08) και καλύπτει το 

χρονικό διάστημα από 29 Ιανουαρίου 2011 έως 19 Ιουνίου 2016  

• Τύπος δεδομένων: date 

2. wm_yr_wk  

11,1k – 11,6k (thousand) 

Παρατηρώ ότι αλλάζει ανά 7(εφτά) εγγραφές 

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Παίρνουμε τις 8 πρώτες εγγραφές του πίνακα calendar και 

απομονώνουμε τις 7 πρώτες στήλες.  

Πίνακας 1 – 8 πρώτες εγγραφές πίνακα Calendar 

Date Wm_yr_wk Weekday Wday Month Year d 

29/1/2011 11101 Saturday 1 1 2011 d_1 

30/1/2011 11101 Sunday 2 1 2011 d_2 

31/1/2011 11101 Monday 3 1 2011 d_3 

1/2/2011 11101 Tuesday 4 2 2011 d_4 

2/2/2011 11101 Wednesday 5 2 2011 d_5 

3/2/2011 11101 Thursday 6 2 2011 d_6 

4/2/2011 11101 Friday 7 2 2011 d_7 
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5/2/2011 11102 Saturday 1 2 2011 d_8 

 

Ας πάρουμε την πρώτη εγγραφή της στήλη wm_yr_wk 

• 11101 -> ίσως τα αρχικά wm προέρχονται από το όνομα της εταιρίας Walmart και 

αφορούν τον κωδικό της εταιρίας, για αυτό και ο αριθμός 1 παραμένει σταθερός και 

αμετάβλητος σε όλες τις εγγραφές.  

• 11101 -> οι δύο επόμενοι αριθμοί αναπαριστούνε το εκάστοτε έτος. Για 

παράδειγμα, για το έτος 2011 και για την ημέρα Σάββατο η εγγραφή θα είναι 11101. Για το 

έτος 2012 και για την ημέρα Κυριακή η εγγραφή θα είναι 11201. 

• 11101 -> οι τελευταίοι δύο αριθμοί αναπαριστούνε την εβδομάδα στην οποία 

βρισκόμαστε. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω τα δεδομένα μας ξεκινούν από τις 29 

Ιανουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο και τελειώνουν στις 19 Ιουνίου 2016 ημέρα Κυριακή. Η 

εβδομάδα μας, λοιπόν, αναγκαστικά ξεκινάει από την ημέρα Σάββατο και τελειώνει την 

Παρασκευή. Από Σάββατο μέχρι Παρασκευή έχουμε περάσει την πρώτη εβδομάδα, 

δηλαδή οι δύο τελευταίοι αριθμοί θα είναι 01. Συνεχίζοντας το Σάββατο που ακολουθεί 

μέχρι την επόμενη Παρασκευή έχουμε διανύσει την δεύτερη εβδομάδα μας, άρα οι δύο 

τελευταίοι αριθμοί, όπως βλέπουμε και στην τελευταία εγγραφή στον παραπάνω πίνακα 

είναι 02 και ούτω καθεξής.   

• Τύπος δεδομένων: number 

3. Weekday 

Πρόκειται για την ημέρα της εβδομάδος ολογράφως, πχ. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα κτλ. 

• Τύπος δεδομένων: string  

4. Wday 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, επειδή τα δεδομένα μας ξεκινούν να καταγράφονται από 

την ημέρα Σάββατο, αυτή θεωρούμε και ως πρώτη ημέρα της εβδομάδας, οπότε το 

Σάββατο αντιστοιχεί στον αριθμό 1, η Κυριακή στο 2, κτλ. 

• Τύπος δεδομένων: number 
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5. Month 

Περιλαμβάνει τον μήνα σε αριθμό, δηλαδή ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που ξεκινάνε οι 

εγγραφές μας και έχει τον αριθμό 1, ο Φεβρουάριος το 2, κτλ 

• Τύπος δεδομένων: number 

6. Year 

Είναι το εκάστοτε έτος. Τα δεδομένα μας αφορούν τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, οπότε αυτά είναι και τα μόνα που περιέχονται στην στήλη year. 

• Τύπος δεδομένων: number  

7. d 

Αυτή είναι μία πολύ σημαντική στήλη γιατί ουσιαστικά ενώνει δύο πίνακες, τον calendar 

και τον sales_train_validation, για τον οποίο θα αναφέρουμε παρακάτω και εκεί θα 

αναλύσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την στήλη d. Συνδέει την ημερομηνία από τον πίνακα 

calendar με τα ονόματα των στηλών στα training data. Δηλαδή το όνομα στήλης μπορεί να 

μετατραπεί σε ημερομηνία. Όπως βλέπουμε και πάνω στο παράδειγμα το d_1 αντιστοιχεί 

στην ημερομηνία 29/1/2011, πληροφορία που δεν μας δίνεται στον πίνακα 

sales_train_validation. Στον πίνακα calendar η στήλη d περιλαμβάνει 1913 εγγραφές 

ξεκινώντας από το d_1 και αυξάνοντας σε κάθε γραμμή κατά 1 καταλήγοντας στο d_1913.  

• Τύπος δεδομένων: string (αλφαριθμητικό) 

8. Event_name_1 

Πρόκειται για το γεγονός που λαμβάνει χώρα την κάθε μέρα, πχ Superbowl που είναι ο 

σημαντικότερος και δημοφιλέστερος ετήσιος αγώνας του αθλήματος του αμερικάνικου 

ποδοσφαίρου ή η ημέρα του αγίου Βαλεντίνου, ή president day, κτλ. Σε αυτή την στήλη 

έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πεδία null και συγκεκριμένα το 92%.  

• Τύπος δεδομένων: string 

9. Event_type_1 



23 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

Ζαχαράκη Ασπασία 

Αφορά το είδος του γεγονότος, δηλαδή αν πρόκειται για εθνικό γεγονός, αθλητικό γεγονός 

ή πολιτιστικό, κτλ. Φυσικό επακόλουθο είναι όπως και στην προηγούμενη στήλη έτσι και 

σε αυτή έχουμε το ίδιο ποσοστό null πεδίων. 

• Τύπος δεδομένων: string 

10. Event_name_2 

11. Event_type_2 

12. Snap_CA 

Πρόκειται για δυαδικά δεδομένα (0-1). Το snap (Supplemental Nutrition Assistance 

Program) food stamps είναι ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα που παρέχει βοήθεια για την 

αγορά τροφίμων για άτομα με χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα. Η στήλη αυτή μας δείχνει 

κατά πόσο τα καταστήματα στην πολιτεία της Καλιφόρνια επέτρεψαν αγορές με snap food 

stamps εκείνη την ημέρα. 0 = όχι, 1 = ναι. 

• Τύπος δεδομένων: number 

13. Snap_TX 

Ακριβώς ότι ισχύει και για το Snap_CA, απλά αυτή την φορά για την πολιτεία του Τέξας. 

• Τύπος δεδομένων: number 

14. Snap_WI 

Ακριβώς ότι ισχύει και για το Snap_CA, απλά αυτή την φορά για την πολιτεία της 

Ουισκόνσιν. 

• Τύπος δεδομένων: number 

 

4.1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ SALES TRAIN VALIDATION 

 

Ο δεύτερος φάκελος είναι ο φάκελος “sales_train_validation.csv” και αποτελείται από 

1.919 στήλες. 
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Παίρνουμε για παράδειγμα τις τέσσερις πρώτες γραμμές και τις δέκα πρώτες στήλες: 

Πίνακας 2 - 4 πρώτες γραμμές και 10 πρώτες στήλες του πίνακα sales train validation 

 

Id Item_id Dept_id 
Cat_

id 

Stor

e_id 

Sta

te_

id 

D_

1 

D_

2 

D_

3 

D_

4 

HOBBIES_1_00

1_CA_1_validati

on 

 

HOBBIES_1

_001 

HOBBIE

S_1 

HO

BBI

ES 

CA_

1 
CA 8 0 2 0 

HOBBIES_1_00

2_CA_1_validati

on 

HOBBIES_1

_002 

HOBBIE

S_1 

HO

BBI

ES 

CA_

1 
CA 4 3 0 9 

HOBBIES_1_00

3_CA_1_validati

on 

HOBBIES_1

_003 

HOBBIE

S_1 

HO

BBI

ES 

CA_

1 
CA 8 4 0 0 

HOBBIES_1_00

4_CA_1_validati

on 

HOBBIES_1

_004 

HOBBIE

S_1 

HO

BBI

ES 

CA_

1 
CA 7 12 0 0 

 

Στήλες: 

1. Id 

Κάθε σειρά περιέχει ένα id που αποτελεί την ένωση του item_id και του store_id. 

Πρόκειται για μοναδική τιμή. Για παράδειγμα ας δούμε το πεδίο της πρώτης εγγραφής του 

πίνακα id. 
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HOBBIES_1_001_CA_1_Validation 

                                              

     Item_id                      store_id 

 

• Τύπος δεδομένων: string 

2. Item_id 

Πρόκειται για μοναδική τιμή. 

• Τύπος δεδομένων: string 

3. Dept_id 

Πρόκειται για μοναδική τιμή. Οι τιμές που συναντάμε στα πεδία αυτές της στήλης μπορεί 

να είναι μία από τις 7 ακόλουθες : Foods_1, Foods_2, Foods_3, Household_1, 

Household_2, Hobbies_1, Hobbies_2 

• Τύπος δεδομένων: string 

4. Cat_id 

Αφορά την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε προϊόν. Έχουμε 3 κατηγορίες foods, 

households και hobbies 

• Τύπος δεδομένων: string 

5. Store_id 

10 μοναδικές τιμές  

CA_1, CA_2, CA_3, CA_4, 

TX_1, TX_2, TX_3, 

WI_1, WI_2, WI_3 

• Τύπος δεδομένων: string 
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6. State_id 

Στην περίπτωση μας οι τιμές που μπορούν να πάρουν τα πεδία αυτής της στήλης είναι 3, 

όπως και οι πολιτείες στις οποίες πωλούνται τα προϊόντα, CA(California), TX(Texas), 

WI(Wisconsin). 

• Τύπος δεδομένων: string 

7. Από εδώ και πέρα ακολουθούν 1913 στήλες, κάθε μία για τις 1913 ημέρες από 29 

Ιανουαρίου 2011 έως 19 Ιουνίου 2016. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω που εξηγούσαμε για 

τον πίνακα “calendar” πρόκειται για τις στήλες d, οι οποίες περιλαμβάνουν τα τεμάχια που 

πωλήθηκαν την συγκεκριμένη ημέρα από την πρώτη μέχρι την 1913η. Πρόκειται για τον 

αριθμό των μονάδων που πωλούνται ανά ημέρα.  Άρα αυτές οι στήλες περιέχουν 

ποσότητες. Δηλαδή για το πόσα τεμάχια πωλήθηκαν την πρώτη ημέρα έχουμε την στήλη 

d_1 για το πόσα τεμάχια πωλήθηκαν την δεύτερη ημέρα έχουμε την στήλη d_2, για το 

πόσα την ημέρα 1913η έχουμε την στήλη d_1913, κτλ. Έχουμε πολλές μηδενικές τιμές. 

• Τύπος δεδομένων: number 

Το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στην συνέχεια είναι ότι ο πίνακας 

sales_train_validation δεν περιέχει καθόλου ημερομηνίες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε 

εύκολα δηλαδή ποια ημερομηνία αντιστοιχεί στην εγγραφή d_1. Ο μόνος τρόπος, όπως 

είπαμε και παραπάνω, είναι μέσω της στήλης d στον πίνακα calendar, όπου αντιστοιχείται 

το κάθε d με την ημερομηνία του.  

 

4.1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ SALES TRAIN EVALUATION 

 

Ο τρίτος φάκελος είναι ο φάκελος “sales_train_evaluation.csv” και αποτελείται από 1.947 

στήλες. Οι στήλες που περιλαμβάνει αυτός ο πίνακας είναι ακριβός ίδιες με τον πίνακα 

“sales_train_validation.csv”. Η μοναδική διαφορά είναι ότι ο πίνακας 

“sales_train_evaluation.csv” περιλαμβάνει 28 επιπλέον στήλες. Ποιες στήλες είναι αυτές; 

Είναι οι ημερήσιες ποσότητες πωλήσεων των 28 ημερών  που ζητήθηκαν στην αρχή να 
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υπολογίσουμε. Δηλαδή έχουμε τις στήλες, όπως και πριν, : id, item_id, dept_id, cat_id, 

store_id, state_id, και τις στήλες d_1 έως d_1941 αυτή τη φορά. 

 

4.1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ SELL PRICES 

 

Ο τέταρτος φάκελος είναι ο φάκελος “sell_prices.csv”. Ο φάκελος αυτός περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται ανά κατάστημα και ανά 

εβδομάδα. Εδώ θα συναντήσουμε ονόματα στηλών που έχουμε δει και προηγουμένως και 

μία μόνο στήλη θα είναι καινούρια. Έχουμε 4 στήλες. 

Πίνακας 3 – 6 πρώτες εγγραφές του πίνακα sell prices 

Store_id Item_id Wm_yr_wk price 

CA_1 HOBBIES_1_001 11325 9.58 

CA_1 HOBBIES_1_001 11326 9.58 

CA_1 HOBBIES_1_001 11327 8.26 

CA_1 HOBBIES_1_001 11328 8.26 

CA_1 HOBBIES_1_001 11329 8.26 

CA_1 HOBBIES_1_001 11330 8.26 

 

Στήλες: 

1. Store_id 

Όπως είδαμε και πιο πάνω πρόκειται για στήλη στην οποία συναντάμε 10 μοναδικές τιμές.  

• Τύπος δεδομένων: string 

2. Item_id 
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Είναι όνομα στήλης που συναντήσαμε και προηγουμένως και περιλαμβάνει μοναδικές 

τιμές που αφορούν την μοναδική ταυτότητα του αντικειμένου. 

• Τύπος δεδομένων: string 

3. Wm_yr_wk 

Αυτή η στήλη υπάρχει και στον πίνακα “calendar” και είναι ο τρόπος να συνδέσουμε 

ημερολογιακά τις τιμές πωλήσεων αυτού του πίνακα με τις ημερομηνίες τους στον πίνακα 

“calendar” 

• Τύπος δεδομένων: number 

4. Sell_prices 

Είναι μία στήλη που δεν την έχουμε συναντήσει πιο πριν και περιλαμβάνει την τιμή 

πώλησης του κάθε αντικειμένου.  

• Τύπος δεδομένων: number 

 

4.1.5.  ΠΙΝΑΚΑΣ SAMPLE SUBMISSION 

 

Ο πέμπτος και τελευταίος φάκελος που έχουμε στην διάθεση μας είναι ο 

“sample_submission.csv”. Η Walmart έδωσε αυτόν τον φάκελο σαν δείγμα για το πώς 

πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις των προβλέψεων. Αυτός ο πίνακας περιέχει 29 στήλες. 

1. Id 

Αποτελεί την ένωση του item_id και του store_id.  

• Τύπος δεδομένων: string 

2. F 

Οι υπόλοιπες 28 στήλες ξεκινούν από το F_1 και καταλήγουν στην στήλη F_28 και 

ουσιαστικά πρόκειται για τα αποτελέσματα των προβλέψεων των ποσοτήτων των 
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προϊόντων που θα πωληθούν. Προς το παρόν οι στήλες F_1 – F_28 περιέχουν μηδενικές 

τιμές.  

• Τύπος δεδομένων: number 
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5. Προ-επεξεργασία των δεδομένων 

 

5.1. Tableau Prep Builder 

 

Αρχικά θα φορτώσω στην εφαρμογή Tableau Prep Builder τα δεδομένα του πίνακα 

sales_train_validation. Ο στόχος μου είναι να κάνω πιο διαχειρίσημα τα δεδομένα μου. 

Λόγω του τεράστιου όγκου τους θα απομονώσω για αρχή τυχαία το δέκατο πέμπτο προϊόν 

του πίνακα.  

Το Tableau Prep Builder θα με βοηθήσει να μετατρέψω τις γραμμές d_1 - d_1913 σε μία 

στήλη με το όνομα d. Αφού φορτώσω τον πίνακα στην εφαρμογή θα κάνω pivot και θα 

μετατρέψω όλες τις στήλες d_1 – d1913 σε γραμμές και δίπλα εμφανίζεται αυτόματα 

στήλη με αντίστοιχες πωλήσεις της κάθε ημέρας. Ουσιαστικά στην στήλη id θα έχω για 

1913 γραμμές την εγγραφή «HOBBIES_1_015_CA_1_validation» του δέκατου πέμπτου 

προϊόντος και στην στήλη d θα έχω σε κάθε γραμμή την ημερήσια πώληση ποσοτήτων του 

δέκατου πέμπτου προϊόντος.  

Στην εφαρμογή θα χρησιμοποιήσω την λειτουργία pivot. Με αυτόν τον τρόπο θα 

καταφέρω να φτάσω στο αποτέλεσμα που επιθυμώ. Μέσω της λειτουργίας pivot επιλέγω 

ποιες από τις στήλες θα γίνουν γραμμές. Επιλέγω λοιπόν όλες τις στήλες d_1 – d_1913 και 

αυτές γίνονται αυτόματα γραμμές και δίπλα τους δημιουργείται μία στήλη, ας την 

ονομάσουμε sales, στην οποία έχουν μεταφερθεί αυτόματα οι πωλήσεις που αντιστοιχούν 

στο κάθε d. 

Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία στήλη στον πίνακα 

sales_train_validation που υπάρχει και στον πίνακα calendar. Αυτή είναι η στήλη d. Οπότε 

τώρα μας είναι εύκολο να ενώσουμε αυτούς τους δύο πίνακες και να έχουμε μία πολύ 

σημαντική πληροφορία διαθέσιμη, την ακριβή ημερομηνία που έγινε η κάθε πώληση. 

Αντιστοιχούμε ουσιαστικά τα d με την ημερομηνία τους. Αυτό μας ανοίγει τον δρόμο για 

μία σειρά ενδιαφέρον αναλύσεων.  

Δίνω ένα παράδειγμα του πως διαμορφώθηκε ο πίνακάς μου.  
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Πίνακας 4 – Μέρος διαμορφωμένου πίνακα sales train validation 

Id Item_id Dept_id Cat_id 
Store_

id 

Stat

e_id 
d 

Sal

es 

HOBBIES_1_015_CA_1

_validation 

 

HOBBIES_

1_015 

 

HOBBI

ES_1 

 

HOB

BIES 

 

CA_1 

 
CA D_1 4 

HOBBIES_1_015_CA_1

_validation 

 

HOBBIES_

1_015 

 

HOBBI

ES_1 

 

HOB

BIES 

 

CA_1 

 
CA D_2 0 

HOBBIES_1_015_CA_1

_validation 

 

HOBBIES_

1_015 

 

HOBBI

ES_1 

 

HOB

BIES 

 

CA_1 

 
CA D_3 0 

HOBBIES_1_015_CA_1

_validation 

 

HOBBIES_

1_015 

 

HOBBI

ES_1 

 

HOB

BIES 

 

CA_1 

 
CA D_4 5 

 

Η πρώτη μου στήλη έχει 1913 γραμμές (όσο και τα d) στις οποίες επαναλαμβάνεται το id 

του δέκατου πέμπτου προϊόντος. Η δεύτερη στήλη είναι το item_id όπου συμβαίνει το ίδιο, 

όπως και στις επόμενες στήλες dept_id, cat_id, store_id, state_id. Έχει δημιουργηθεί μία 

καινούρια στήλη, η d η οποία περιέχει τον συμβολισμό των ημερών d_1 – d_1913 και η 

στήλη sales η οποία περιέχει τις ημερήσιες ποσότητες πώλησης.  

 

5.2. Tableau 

 

Ανοίγουμε, λοιπόν το Tableau Desktop που το έχουμε κάνει εγκατάσταση στην επιφάνεια 

εργασίας μας και κάνουμε connect -> to a file -> text file και φορτώνουμε ένα ένα τα .csv 

αρχεία μας.  

Όταν συνδεθούμε στο Tableau στα πεδία των δεδομένων (data fields) στο σύνολο των 

δεδομένων τους εκχωρείται αυτόματα ο ρόλος και ο τύπος τους.  
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• Ρόλος: 

1. Dimension (Διάσταση) 

Τα πεδία που περιέχουν κείμενο, Boolean, ημερομηνίες. Κατηγορικές τιμές. 

Προσδιορίζουν το μετρούμενο μέγεθος.  

2. Measure (Μετρούμενο μέγεθος) 

Τα πεδία που περιέχουν αριθμητικές, συνεχής τιμές. Για να προσδιοριστούν ορίζονται από 

τις διαστάσεις.  

Measure Names: Τα ονόματα από όλα τα πεδία Measures (μετρούμενα μεγέθη) 

Measure Values: Όλα τα measures (μετρούμενα μεγέθη) στα δεδομένα συλλέγονται σε ένα 

πεδίο με συνεχείς τιμές. 

Latitude και Longitude: Γεωγραφικές τιμές 

 

Αναλύουμε τα μετρούμενα μεγέθη ανάλογα με μία συγκεκριμένη διάσταση. 

  

5.2.1. Διαχωρισμός δεδομένων σε ιεραρχίες 

 

Μέσα στις διαστάσεις και στα μετρούμενα μεγέθη συναντάμε και ιεραρχίες. Οι ιεραρχίες 

αποτελούν τρόπο οργάνωσης δεδομένων σε διαφορετικά επίπεδα αθροίσματος 

(aggregation). 

Τα στοιχεία μιας διάστασης μπορούν να οργανωθούν σε ιεραρχίες. 

Στα δεδομένα μας έχουμε τρεις ιεραρχίες. Η πρώτη αφορά τον πίνακα calendar και έχει να 

κάνει με τον χρόνο. 

1. Year 

1.1.Month 
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1.1.1. Week 

1.1.1.1.Day 

Η δεύτερη ιεραρχία αφορά την πολιτεία και έχει να κάνει με δεδομένα που βρίσκονται 

στον πίνακα sales_train_validation. 

1. State_id 

1.1.Store_id 

Η τρίτη ιεραρχία στα δεδομένα μας αφορά το προϊόν.  

1. Item_id 

1.1.Dept_id 

1.1.1.  Cat_id 

Τα δεδομένα μας έχουν και έναν τύπο. 

• Τύπος: 

1. String (αλφαριθμητικό) 

2. Integer (ακέραιος) 

3. Date (ημερομηνία) 

4. Boolean (true or false) 

Μπορούμε να αλλάξουμε τους τύπου δεδομένων σε περίπτωση που το Tableau δεν δώσει 

τον σωστό τύπο. Η οποιαδήποτε αλλαγή αποθηκεύεται σε ένα Tableau data source (.tds) 

(αρχείο προέλευσης) σαν metadata.  

Τα αρχικά δεδομένα δεν επηρεάζονται ενώ εργαζόμαστε στο Tableau.  

Ξεκινώντας διαχωρίζουμε τα δεδομένα σε ιεραρχίες, όπως ήδη έχουμε αναφέρει και στην 

συνέχεια σε διαστάσεις και μετρούμενα μεγέθη ενώ βρισκόμαστε στο περιβάλλον της 

εφαρμογής Tableau. Μετά τον διαχωρισμό μπορούμε να προχωρήσουμε σε 

οπτικοποιήσεις.  
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5.2.2. Διαχωρισμός δεδομένων σε Διαστάσεις και Μετρούμενα μεγέθη ανά πίνακα 

 

Α. Calendar 

 

i. Measures (Μετρούμενα μεγέθη) 

 

• D  

 

ii. Dimensions (Διαστάσεις) 

 

• Date 

• Wm_yr_wk 

• Weekday 

• Wday 

• Month 

• Year 

• Event_name_1 

• Event_type_1 

• Event_name_2 

• Event_type_2 

• Snap_CA 

• Snap_WI 

• Snap_TX 

 

Β. Sales train validation (evaluation) 

 

i. Measures (Μετρούμενα μεγέθη) 

 

• d_1 – d_1913 (πωλήσεις) 
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ii. Dimensions (Διαστάσεις) 

 

• Id 

• Item_id 

• Dept_id 

• Cat_id 

• Store_id 

• State_id 

 

Γ. Sell prices 

 

i. Measures (Μετρούμενα μεγέθη) 

 

• Sell_price (τιμή πώλησης) 

 

ii. Dimensions (Διαστάσεις) 

 

• Store_id 

• Item_id 

• Wm_yr_wk 

 

Συνήθως αυτά είναι αυτοματοποιημένα βήματα στο Tableau. Σε πολλές περιπτώσεις όμως 

χρειάστηκε να επέμβουμε και να κάνουμε τους παραπάνω διαχωρισμούς χειροκίνητα.  
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6. Οπτικοποίηση δεδομένων και ανάλυση διαγραμμάτων 

 

Σε αυτή την ενότητα θα παρακολουθήσουμε την οπτικοποίηση των δεδομένων μας σε 

διαγράμματα και θα ακολουθήσει σχετικός σχολιασμός για το κάθε διάγραμμα που θα 

οδηγήσει στα τελικά συμπεράσματα. Η οπτικοποίηση θα επιτευχθεί αρχικά μέσω της 

εφαρμογής Tableau και εν συνεχεία μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python. 

 

6.1. Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω της εφαρμογής Tableau 

 

6.1.1. Προϊόν HOBBIES_1_015_CA_1 

 

Για να πάρουμε μία πρώτη εικόνα του πως συμπεριφέρονται τα δεδομένα μας έχουμε 

απομονώσει τυχαία ένα προϊόν το HOBBIES_1_015_CA_1. Θα ακολουθήσουνε διάφορα 

διαγράμματα που αφορούν κυρίως τις πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. 

 

6.1.1.1. Σύνολο Πωλήσεων ανά έτος 

 

 

Γράφημα 1 – Σύνολο πωλήσεων προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1 ανά έτος 
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Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα το προϊόν 15 στην πολιτεία της Καλιφόρνια στο 

κατάστημα CA_1 το 2011 οι πωλήσεις του έφταναν κοντά στα 2300 τεμάχια, το 2012 οι 

πωλήσεις έπεσαν στις 2000. Το 2013 και το 2014 οι πωλήσεις ανέβηκαν με ραγδαίους 

ρυθμούς αγγίζοντας το 2014 τα 3000 τεμάχια. Από το 2014 έως το 2016 οι πωλήσεις πήραν 

καθοδική πορεία καταλήγοντας το 2016 να είναι κάτω από 500. 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε να μελετούσαμε και την πορεία των τιμών του προϊόντος σε 

συνάρτηση με τις πωλήσεις. Όσο έπεφταν οι πωλήσεις η τιμή τι πορεία ακολουθούσε. Θα 

το αναλύσουμε σε παρακάτω διάγραμμα. 

 

6.1.1.2. Σύνολο Πωλήσεων ανά μήνα 

 

 

Γράφημα 2 – Σύνολο πωλήσεων προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1 ανά μήνα 

Οι μηνιαίες πωλήσεις παρουσιάζουν αρκετές αυξομειώσεις. Με μία πρώτη ματιά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι προϊόν «καλοκαιριού». Οι 

χειμερινοί μήνες παρουσιάζουν και τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα, αλλά τα τοπικά 

ελάχιστα που παρουσιάζουν είναι περισσότερα.  

 

6.1.1.3. Σύνολο Πωλήσεων ανά εβδομάδα 
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Γράφημα 3 - Σύνολο πωλήσεων προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1 ανά εβδομάδα 

 

Τώρα μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των πωλήσεων του 

προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1. Παρατηρούμε πως όταν η μελέτη γίνεται ανά 

εβδομάδα υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία των πωλήσεων. Περισσότερα 

τεμάχια πωλούνται στις 9 Απριλίου του 2012. Γενικά η πορεία είναι απότομη από την μία 

εβδομάδα στην επόμενη και όχι ομαλή.  

 

6.1.1.4.  Πωλήσεις ανά ημέρα 
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Γράφημα 4 - Σύνολο πωλήσεων προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1 ανά ημέρα 

6.1.1.5.  Πωλήσεις ανά event(γεγονός),  είδος και έτος 

 

 

Γράφημα 5 - Πωλήσεις προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1 ανά γεγονός, είδος και έτος 

 

Ενδιαφέρον είναι να δούμε πως πάνε οι πωλήσεις του προϊόντος στα διάφορα events μέσα 

στον χρόνο. Ξεκινάμε με τα πολιτιστικά event. Βλέπουμε ότι το Πάσχα του 2011 έγιναν οι 

περισσότερες πωλήσεις του προϊόντος (σε ημέρα που είχε event), ακολουθεί το ορθόδοξο 

Πάσχα το 2014 το οποίο αφορά θρησκευτικό γεγονός και το μεξικάνικο Cinco de mayo το 

2013 ισοβαθμίζει σε πωλήσεις την ημέρα του πατέρα το 2014.  

 

6.1.1.6.  Τιμές πώλησης ανά εβδομάδα 

 

Στον πίνακα sales_prices μας δίνεται η τιμή του κάθε προϊόντος ανά εβδομάδα. Θα 

μπορέσουμε να μελετήσουμε πως συμπεριφέρονται οι πωλήσεις για τις διάφορες αλλαγές 

της τιμής. 

Για αρχή αυτό που κάνουμε είναι να απομονώσουμε από τον πίνακα sales_prices τα 

δεδομένα που αφορούν το δέκατο πέμπτο προϊόν της πολιτείας της Καλιφόρνια του 

καταστήματος CA_1. 
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Γράφημα 6 – Τιμές πώλησης προϊόντος HOBBIES_1_015_CA_1 ανά εβδομάδα 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα των πωλήσεων σε 

συνάρτηση με τον χρόνο, η τιμή του προϊόντος σε συνάρτηση με τον χρόνο παραμένει 

σχετικά σταθερή γύρω στο 0,70 (+-0,2). 

 

6.1.2. Προϊόν HOBBIES_1_015 σε όλες τις πολιτείες και σε όλα τα καταστήματα ανά πολιτεία 

 

Αφού μελετήσαμε και εξοικειωθήκαμε με την συμπεριφορά ενός τυχαίου προϊόντος 

περνάμε σε κάτι πιο πολύπλοκο και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ακολουθήσουμε 

ακριβώς την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε για το προϊόν HOBBIES_1_015_CA_1  

αλλά τώρα θα απομονώσουμε και θα μελετήσουμε τα δεδομένα για το προϊόν νούμερο 15 

σε όλες τις πολιτείες σε όλα τα καταστήματα ανά πολιτεία. 

 

6.1.2.1.  Πωλήσεις ανά έτος και ανά κατάστημα του προϊόντος HOBBIES_1_015 
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Γράφημα 7 – Πωλήσεις ανά έτος και ανά κατάστημα του προϊόντος HOBBIES_1_015 

 

Τα καταστήματα του Τέξας και της Ουισκόνσιν είναι σχετικά κοντά μεταξύ τους στις 

πωλήσεις. Αυτά που ξεφεύγουν περισσότερο είναι τα τρία πρώτα καταστήματα της 

Καλιφόρνια, τα οποία ναι μεν έχουν τις περισσότερες πωλήσεις, αλλά έχουν και την πιο 

απότομη μείωση των πωλήσεων τους. Ενώ ξεκινάνε με υψηλές πωλήσεις τα τρία πρώτα 

καταστήματα της Καλιφόρνια βλέπουμε ότι σχεδόν από το 2014 και μετά παρουσιάζουν 

και τα τρία απότομη πτώση. Συγκεκριμένα το CA_1 ξεκινάει το 2011 πουλώντας 3.700 

τεμάχια προϊόντος και καταλήγει το 2016 στην χαμηλότερη τιμή του να πουλάει 930. Το 

CA_2 ξεκινάει το 2011 με πωλήσεις που αγγίζουν τις 2.500, το 2014 παρουσιάζει την 

μέγιστη τιμή των πωλήσεων του, 3100 τεμάχια, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η μεγάλη 

πτώση για να καταλήξει, όπως το CA_1, το 2016 στα 800 τεμάχια. Η πορεία του CA_3 

ταυτίζεται σχεδόν με αυτή του CA_2. Οι πωλήσεις του CA_4 έχουν πιο ομαλή πορεία με 

μικρότερη μεταβλητότητα και χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά από το 2014 και μετά 

παρουσιάζει και αυτό το κατάστημα της Καλιφόρνια εμφανή καθοδική πορεία με 

βραδύτερο ρυθμό. Οι πωλήσεις των καταστημάτων του Τέξας και της Ουισκόνσιν 

ακολουθούν παρόμοιες πορείες, ξεκινώντας το 2011 με πωλήσεις που κυμαίνονται από 

1000 έως 1800 τεμάχια. Το κατάστημα με τις λιγότερες πωλήσεις είναι το δεύτερο 

κατάστημα της Ουισκόνσιν (WI_2) το οποίο το 2011 πουλάει 300 τεμάχια του προϊόντος 

HOBBIES_1_015, φτάνει στην μέγιστη τιμή 700 προϊόντων το 2015 με μόνιμα ανοδική 

πορεία και καταλήγει το 2016 να πουλάει 160 τεμάχια προϊόντος. Οπότε το τρίτο 
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κατάστημα της Καλιφόρνια είναι αυτό που πούλησε τα περισσότερα τεμάχια προϊόντος, 

γιατί ακόμα και η ελάχιστη τιμή που πούλησε είναι μεγαλύτερη από τις ελάχιστες τιμές που 

πούλησαν τα υπόλοιπα καταστήματα. Αντίστοιχα το κατάστημα με τις λιγότερες πωλήσεις 

είναι το δεύτερο κατάστημα της Ουισκόνσιν.  

 

6.1.2.2. Μηνιαίες πωλήσεις ανά πολιτεία 

 

 

Γράφημα 8 – Μηνιαίες πωλήσεις ανά πολιτεία του προϊόντος HOBBIES_1_015 

 

Όπως διακρίνουμε η Καλιφόρνια πουλάει περισσότερα προϊόντα, ακολουθεί το Τέξας και 

τέλος η Ουισκόνσιν η οποία κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις από το Τέξας μόνο σε δύο 

σημεία, τον Ιούλιο του 2014 και τον Μάρτιο του 2016. Επίσης παρατηρούμε ότι η 

Καλιφόρνια το 2011 είχε μία αύξηση στις πωλήσεις της με πολύ μεγάλους ρυθμούς.  

 

6.1.2.3. Πωλήσεις ανά πολιτεία και κατάστημα σε συνάρτηση με τον χρόνο 
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Γράφημα 9 - Πωλήσεις ανά πολιτεία και κατάστημα σε συνάρτηση με τον χρόνο του 

προϊόντος HOBBIES_1_015 

 

Αυτό το διάγραμμα δεν διαφέρει και πολύ από το διάγραμμα 1.1., απλά αυτή την φορά 

έχουμε συγκεντρωτικά τα καταστήματα ανά πολιτεία για καλύτερη σύγκριση μεταξύ τους. 

Τα καταστήματα του Τέξας βρίσκονται πολύ κοντά στις πωλήσεις. Το πρώτο και τρίτο 

κατάστημα της Ουισκόνσιν  παρουσιάζουν ίδια πορεία και δείχνουν από κάποιο σημείο και 

μετά μεγάλη πτώση για αρκετά χρόνια. Το δεύτερο κατάστημα της Ουισκόνσιν, και αυτό 

με τις λιγότερες πωλήσεις της πολιτείας της Ουισκόνσιν, αρχικά αυξάνεται για πολλά 

χρόνια και τελικά ενώ πιάσε την μέγιστη τιμή του μειώνεται. Ενδιαφέρον αποτελούν τα 

καταστήματα της Καλιφόρνια, τα οποία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες και πιο απότομες 

διακυμάνσεις. Το τρίτο κατάστημα ξεφεύγει από τα υπόλοιπα και είναι το νούμερο ένα σε 

αριθμό πωλήσεων. Όλα τα καταστήματα της Καλιφόρνια όμως παρουσιάζουν μία 

ανεξήγητη απότομη μείωση πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο. Εμφανίζουν πολλές 

φορές στον χρόνο τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα.  

 

6.1.2.4. Εποχικότητα 
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Γράφημα 10 – Εποχικότητα του προϊόντος HOBBIES_1_015 

 

Οι ημέρες με την μεγαλύτερη κίνηση είναι το Σάββατο και η Κυριακή. Φαίνεται ότι η 

κίνηση αρχίζει από την Παρασκευή και κορυφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο Οι μήνες 

που δείχνουν σαφή πτώση είναι ο Σεπτέμβριος ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος αν και 

εκείνους τους μήνες το Σαββατοκύριακο οι πωλήσεις σχετικά αυξάνονται σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Συμπερασματικά το προϊόν 15 θα μπορούσε να είναι 

ένα καλοκαιρινό προϊόν, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. 

 

6.1.2.5. Πωλήσεις ανά είδος γεγονότων 
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Γράφημα 11 – Πωλήσεις ανά είδος γεγονότος του προϊόντος HOBBIES_1_015 

 

Τα περισσότερα τεμάχια, τις ημέρες που λαμβάνει χώρα κάποιο event, πωλούνται τις 

ημέρες που έχουν Θρησκευτικό event, ακλουθούν τα εθνικά events, τα πολιτισμικά και 

τέλος τα events με τις λιγότερες πωλήσεις είναι τα αθλητικά.  

 

6.1.2.6. Ημερήσια Πορεία πωλήσεων ανάλογα το snap στην Καλιφόρνια 

 

Απομονώνουμε τις πωλήσεις που αφορούν την πολιτεία της Καλιφόρνια. 
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Γράφημα 12 – Ημερήσια πορεία πωλήσεων ανάλογα το snap στην πολιτεία της 

Καλιφόρνια για το προϊόν HOBBIES_1_015 

 

Το snap μπαίνει στα marks σαν dimension. 

Τώρα φτάσαμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε την 

ημερήσια πορεία των πωλήσεων της Καλιφόρνια όταν το snap είναι μηδέν, δηλαδή όταν 

εκείνη την ημέρα δεν επιτρέπεται η παραχώρηση δωρεάν αγοράς μέσω καρτών snap, και 

όταν το snap είναι ένα, δηλαδή όταν εκείνη την ημέρα επιτρέπεται η παραχώρηση δωρεάν 

αγοράς σε όποιον έχει στην κατοχή το κουπόνι snap. Με ανοιχτό γαλάζιο είναι οι ημέρες 

που δεν επιτρέπουν κουπόνι snap και με σκούρο μπλε οι ημέρες που επιτρέπονται αγορές 

με κουπόνι snap. Ας σχολιάσουμε τα αποτελέσματα των πωλήσεων. Είναι εμφανές και 

παράδοξο ταυτόχρονα, ότι ενώ περιμέναμε πως τις ημέρες που επιτρέπονται snaps οι 

πωλήσεις θα ήταν μεγαλύτερες από τις ημέρες που δεν επιτρέπονται βλέπουμε πως κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα μάλιστα τις ημέρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τα snaps δεν 

επιτρέπονται. Οπότε όσο αφορά την πολιτεία της Καλιφόρνια η ύπαρξη ή όχι snap την 

εκάστοτε ημέρα δεν επηρεάζει τις πωλήσεις. Αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική 

παρατήρηση για την επιχείρηση.  

 

6.1.2.7. Ημερήσια Πορεία πωλήσεων ανάλογα το snap στο Τέξας 
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Γράφημα 13 – Ημερήσια πορεία πωλήσεων ανάλογα το snap στην πολιτεία του Τέξας 

για το προϊόν HOBBIES_1_015 

 

Ακριβώς το ίδιο μοτίβο επικρατεί και στην πολιτεία του Τέξας. Οι πωλήσεις δεν 

επηρεάζονται από την παρουσία ή όχι κουπονιών snap την κάθε μέρα. 

 

6.1.2.8. Ημερήσια Πορεία πωλήσεων ανάλογα το snap στην Ουισκόνσιν 
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Γράφημα 14 – Ημερήσια πορεία πωλήσεων ανάλογα το snap στην πολιτεία της 

Ουισκόνσιν για το προϊόν HOBBIES_1_015 

 

Για την πολιτεία της Ουισκόνσιν επικρατεί και εδώ το ίδιο μοτίβο. Το μόνο διαφορετικό 

που παρατηρούμε είναι ότι η μεγαλύτερη τιμή τεμαχίων που πουλήθηκαν, πουλήθηκαν σε 

ημέρα που επιτρέπονταν η αγορά με κουπόνια snaps. Αλλά αυτή η παρατήρηση από μόνη 

της δεν επαρκεί για να μεταβάλλει τον μέσο όρο των υπόλοιπων παρατηρήσεων σύμφωνα 

με τις οποίες καταλήγουμε πάλι στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των πωλήσεων του 

προϊόντος που μελετάμε δεν εξαρτάται από τα snaps σε καμία πολιτεία.  

 

6.1.2.9. Τιμή πώλησης 

 

 

Γράφημα 15 – Τιμή πώλησης του προϊόντος HOBBIES_1_015 

 

Η τιμή πώλησης του προϊόντος HOBBIES_1_015 παραμένει σχεδόν ίδια και κυμαίνεται 

πάνω κάτω γύρω από το 0,7 ανεξαρτήτως πολιτείας, καταστήματος και χρονικής περιόδου.  

Μόνο το κατάστημα WI_2 πουλάει το προϊόν σε τιμή μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα. Και 

αυτό γιατί όπως είδαμε πιο πάνω στα διαγράμματα 2.1. και 2.3. το κατάστημα της WI_2 

έχει τις λιγότερες πωλήσεις, άρα την μικρότερη ζήτηση. Για να καταφέρει λοιπόν να 
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επιβιώσει έχει ανεβάσει την τιμή του προϊόντος. Ενδιαφέρον θα ήταν να μελετήσουμε το 

πότε ακριβώς ανέβασε την τιμή του προϊόντος και τι επίπτωση είχε αυτό στις πωλήσεις 

του. Ας το δούμε στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

6.1.2.10. Τιμή προϊόντος HOBBIES_1_015_WI_2 σε συνάρτηση με τον χρόνο (εβδομάδα) 

 

Γράφημα 16 - Τιμή προϊόντος HOBBIES_1_015_WI_2 σε συνάρτηση με τον χρόνο 

(εβδομάδα) 

 

Ο μόνος τρόπος να μελετήσουμε την τιμή του προϊόντος χρονικά είναι σε συνάρτηση με 

την εβδομάδα, γιατί οι τιμές μας δίνονται με βάση την κάθε εβδομάδα. Η τιμή δεν αλλάζει 

κάθε μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα.  

Ας ακολουθήσουμε την πορείας της τιμής του προϊόντος στο δεύτερο κατάστημα στην 

πολιτεία της Ουισκόνσιν. Από την αρχή του 2011 μέχρι την μέση του ίδιου έτους η τιμή 

του προϊόντος είναι 0,83, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα η τιμή κυμαίνεται γύρω 

στο 0,7 καθ’ όλη την διάρκεια των ετών. Την 28η λοιπόν εβδομάδα του έτους 2011 ρίχνει 

την τιμή και αυτό το κατάστημα όπως τα υπόλοιπα στο 0,7 όπου διατηρείται εκεί μέχρι την 

50η εβδομάδα του 2011, δηλαδή σχεδόν μέχρι το τέλος του 2011. Την 50η εβδομάδα του 

2011 αυξάνει πάλι την τιμή του προϊόντος στα 0,83 και μένει σε αυτή την τιμή μέχρι την 
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10η εβδομάδα του 2012. Από εκεί και πέρα ρίχνει πάλι την τιμή στα 0,72 μέχρι την 40η 

εβδομάδα του 2013, όπου όλα τα καταστήματα ρίχνουν την τιμή του προϊόντος στα 0,7 και 

αυτή είναι και η τελική τιμή του προϊόντος μέχρι το 2016.  

Πάμε να δούμε αν αυτή η αλλαγή στην τιμή έχει επιπτώσεις στις πωλήσεις του προϊόντος.  

Στην αρχή του 2011 που πουλάει σε τιμή υψηλότερη από όλα τα υπόλοιπα καταστήματα, 

λογικό είναι να έχει και τις λιγότερες πωλήσεις. 

Η πρώτη πτώση της τιμής στα μέσα του 2011 δεν έχει μεγάλη επίπτωση στην πορεία των 

πωλήσεων του προϊόντος. Η αλλαγή έρχεται το 2013, όταν το κατάστημα WI_2 πουλάει το 

προϊόν στην τιμή που το πουλάνε και τα υπόλοιπα καταστήματα. Τότε η πορεία των 

πωλήσεων του αρχίζει να αυξάνει σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονικά 

πωλήσεις και όπως οι πωλήσεις όλων των καταστημάτων του προϊόντος αυτού έτσι και οι 

πωλήσεις του καταστήματος WI_2 αρχίζουν να μειώνονται.  

 

6.1.3. Μεμονωμένες χρονοσειρές με επεξηγηματικές μεταβλητές - Μελέτη τριών τυχαίων 

προϊόντων  

 

Για να εστιάσουμε πιο αποτελεσματικά στα κουπόνια snaps θα επικεντρωθούμε σε μία 

μόνο χρονική περίοδο, από Μάιο του 2015 έως Οκτώβριο του 2015. Τα τρία διαφορετικά 

προϊόντα που διαλέξαμε καλύπτουν τις τρεις πολιτείες και τις τρεις κατηγορίες πωλήσεων.  

Γνωρίζουμε ότι οι πολιτείες μεταξύ τους έχουν ίδιο σύνολο ημερών snaps κάθε μήνα, όμως 

σε διαφορετικές ημέρες μέσα στον μήνα. Μόνο η πολιτεία της Καλιφόρνια επιτρέπει δέκα 

συνεχόμενες ημέρες snaps κουπόνια. Το snap=1 και το snap=0 παρουσιάζονται με 

διαφορετικά χρώματα στα παρακάτω διαγράμματα.  

Επίσης προσθέσαμε στα διαγράμματα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες για να ελέγξουμε κατά πόσο επηρεάζουν τον αριθμό των 

πωλήσεων. Η εφαρμογή Tableau δεν εμφάνιζε όλα τα ονόματα των εκδηλώσεων, αλλά 

φαίνονται όλες στα διαγράμματα με την μορφή κουκίδας πάνω στα διαγράμματα. Η 

κουκίδα έχει χρώμα ανάλογα με το αν εκείνη την ημέρα επιτρέπεται ή όχι snaps κουπόνια.  
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1. FOODS_2_092_CA_1 

2. HOBBIES_1_348_WI_3 

3. HOUSEHOLD_2_071_TX_2 

 

6.1.3.1. Πωλήσεις του προϊόντος FOODS_2_092_CA_1στα μέσα του 2015 (Μάιο – Οκτώβριο) 

με calendar events και snap days  

 

Πριν αρχίσουμε το οτιδήποτε βάζουμε στα φίλτρα του Tableau το πεδίο date. Μέσω του 

range of dates επιλέγουμε να μας εμφανίσει μόνο τα δεδομένα πωλήσεων από Μάιο 2015 – 

Οκτώβριο 2015.  

 

 

Γράφημα 17 - Πωλήσεις του προϊόντος FOODS_2_092_CA_1στα μέσα του 2015 

(Μάιο – Οκτώβριο) με calendar events και snap days 

 

6.1.3.2. Πωλήσεις του προϊόντος HOBBIES_1_348_WI_3 στα μέσα του 2015 (Μάιο – 

Οκτώβριο) με calendar events και snap days  
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Γράφημα 18 - Πωλήσεις του προϊόντος HOBBIES_1_348_WI_3 στα μέσα του 2015 

(Μάιο – Οκτώβριο) με calendar events και snap days 

 

6.1.3.3. Πωλήσεις προϊόντος HOUSEHOLD_2_071_TX_2 στα μέσα του 2015 (Μάιο – 

Οκτώβριο) με calendar events και snap days  

 

 

Γράφημα 19 - Πωλήσεις προϊόντος HOUSEHOLD_2_071_TX_2 στα μέσα του 2015 

(Μάιο – Οκτώβριο) με calendar events και snap days 
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Για το προϊόν FOODS_2_092_CA_1 βλέπουμε ότι οι περισσότερες αγορές γίνονται κατά 

την διάρκεια των περιόδων snap. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει καθολικό 

συμπέρασμα για όλες τις περιπτώσεις προϊόντων. Αντιθέτως λοιπόν, εξετάζοντας τα 

προϊόντα HOBBIES_1_348_WI_3 και HOUSEHOLD_2_071_TX_2 βλέπουμε ότι το 

προηγούμενο μοτίβο δεν έχει ισχύ εδώ. Όσο αφορά αυτά τα δύο προϊόντα δεν υπάρχει 

κάποια άμεση ένδειξη ότι οι ημέρες snap παρέχουν ώθηση στις πωλήσεις. 

Όσο αφορά το αν επηρεάζει τις πωλήσεις το να λαμβάνει χώρα κάποια συγκεκριμένη 

ημέρα ένα γεγονός οποιασδήποτε κατηγορίας, η απάντηση είναι όχι. Μερικές φορές έχουμε 

αύξηση πωλήσεων την ημέρα της εκδήλωσης, πχ για το προϊόν FOODS_2_092_CA_1 

αρχές Ιουνίου που γίνεται ο τελικός NBA, ενώ άλλες φορές η αύξηση αυτή εμφανίζεται 

πριν από ένα γεγονός, όπως στο προϊόν HOBBIES_1_348_WI_3 στα τέλη Μαΐου ή στο 

προϊόν FOODS_2_092_CA_1 μετά της 4 Ιουλίου. Συμπερασματικά δεν εξαρτώνται οι 

πωλήσεις από τα events.  

 

6.1.3. Μελέτη όλων των προϊόντων σε όλες τις πολιτείες σε όλα τα καταστήματα 

6.1.3.1. Είδος των γεγονότων 

 

 

Γράφημα 20 – Είδος των γεγονότων 
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Τα περισσότερα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα που εκτυλίσσονται 

τα δεδομένα μας είναι θρησκευτικού χαρακτήρα. Λίγο πιο κάτω ακολουθούν τα εθνικά 

γεγονότα, δηλαδή οι εθνικές εορτές και τα γεγονότα που συναντούνται πιο σπάνια είναι τα 

αθλητικά. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε κατά πόσο τα γεγονότα επηρεάζουν τις πωλήσεις. 

6.1.3.2. Συνολικός αριθμός snap ανά πολιτεία 

 

 

Γράφημα 21 – Συνολικός αριθμός snap στην πολιτεία της Καλιφόρνια, του Τέξας, της 

Ουισκόνσιν 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι ημέρες snap είναι ισάριθμες σε όλες τις πολιτείες. 

Δηλαδή όλες οι πολιτείες έχουν τον ίδιο αριθμό ημερών για τις οποίες επιτρέπονται αγορές 

από τους καταναλωτές με κουπόνια snaps.  

Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω σε λίγο πιο λεπτομερή ανάλυση των ημερών snap. 

 

6.1.3.3. Αναλυτικότερη κατανομή snap ανά πολιτεία 
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Γράφημα 22 – snap_CA από 1/1/2012 έως 31/3/2012 

 

 

Γράφημα 23 – snap_TX από 1/1/2012 έως 31/3/2012 
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Γράφημα 24 – snap_WI από 1/1/2012 έως 31/3/2012 

 

Απομονώσαμε προς μελέτη και στις τρεις πολιτείες τα snaps για το χρονικό διάστημα 

1/1/2012 έως 31/3/2012. Το μοτίβο είναι ακριβώς ίδιο για όλο το χρονικό διάστημα, αλλά 

επειδή δεν θα πήγαζε καμία πληροφορία από το διάγραμμα αν προσθέταμε σε αυτό όλες οι 

ημερομηνίες που έχουμε στην διάθεση μας, περιορίσαμε ένα τρίμηνο τυχαία για να είναι 

περισσότερο εμφανή τα αποτελέσματα. 

Μπορεί ο αριθμός των ημερών snap να είναι ο ίδιος σε κάθε πολιτεία, αλλά όπως είναι 

ξεκάθαρο οι ημέρες που επιτρέπεται η αγορά κουπονιών snap κάθε μέρα του μήνα είναι 

διαφορετικές. Αναλυτικότερα, οι ημέρες snap είναι πάντα στο σύνολό τους ο ίδιος αριθμός 

για κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή έχουμε 10 ημέρες snap. Τι είναι όμως αυτό που αλλάζει; 

Αυτό που διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία είναι το ποιες ημέρες κάθε μήνα έχουμε snap. 

Στην πολιτεία της Καλιφόρνια κουπόνια snap επιτρέπονται πάντα και για όλη την έκταση 

των δεδομένων τις 10 πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Στην πολιτεία του Τέξας από την πρώτη 

έως την δέκατη πέμπτη ημέρα, εκτός από τις ημέρες 2, 4, 8, 10, 14. Τέλος στην πολιτεία 

της Ουισκόνσιν από την πρώτη έως την δέκατη πέμπτη μέρα, εκτός από τις ημέρες 4, 7, 10, 

13. Πάντως και για τις τρεις πολιτείες οι ημέρες snap συμβαίνουν μέχρι τις 15 κάθε μήνα. 

Είναι μία πληροφορία που βοηθάει στην μέτρηση των επιπτώσεών των snap ημερών και 

θέτει πιο ισχυρές βάσεις για τις προβλέψεις.  

 



57 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

Ζαχαράκη Ασπασία 

6.2. Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python 

 

Θα φορτώσω όλα τα δεδομένα όλων των πινάκων που έχουμε στη διάθεσή μας στο 

Tableau. Πλέον τα διαγράμματα που θα δημιουργήσουμε θα αφορούν όλα τα δεδομένα. Η 

εικόνα και τα αποτελέσματα που θα πάρουμε αυτή την φορά θα είναι ολοκληρωμένα και τα 

συμπεράσματα μου περισσότερο ακριβή και κοντά στην πραγματικότητα, καθώς δεν θα 

κάνουμε τυχαία διαλογή, αλλά θα ασχοληθούμε με όλο το μήκος και πλάτος των 

δεδομένων.  

Φορτώνοντας όλα τα δεδομένα στο Tableau, παρατηρώ ότι η εφαρμογή κάνει αρκετή ώρα 

να φορτώσει και να μου δώσει αποτελέσματα. Ο μόνος πίνακας που φόρτωσε γρήγορα και 

με ευκολία και κατάφερα εύκολα να προβώ σε οπτικοποιήσεις ήταν ο πίνακας calendar. 

Όσο αφορά τους πίνακες sales_train_validation και sell_prices, λόγω του τεράστιου όγκου 

δεδομένων που περιλαμβάνουν αργούν πολύ για φορτωθούν στο Tableau και ακόμα 

περισσότερο αργεί η επεξεργασία τους για να καταλήξω σε διαγράμματα. 

Για αυτό τον λόγο θα καταφύγω σε έναν άλλο τρόπο για να καταφέρω να οπτικοποιήσω 

αυτό τον μεγάλο όγκο δεδομένων των πινάκων της περίπτωσής μου. 

Θα χρησιμοποιήσω την γλώσσα προγραμματισμού Python.  

 

6.2.1. Μελέτη 20 τυχαίων προϊόντων 

 

Προχωρήσαμε σε μελέτη όλων των προϊόντων που είχαμε στην διάθεση μας, αλλά το 

διάγραμμα των ημερήσιων πωλήσεων σε συνάρτηση με τον χρόνο προέκυπτε αρκετά 

δυσανάγνωστο και δεν έβγαζε κάποιο ενδιαφέρον συμπέρασμα. Αντί αυτού προχωρήσαμε 

στην επιλογή 20 τυχαίων προϊόντων από το σύνολό μας. Τα προϊόντα καλύπτουν κάθε 

κατηγορία, κάθε πολιτεία και κάθε κατάστημα και έχουμε φροντίσει να φαίνονται στο 

γράφημα που ακολουθεί. 

 

6.2.1.1. Ημερήσιες πωλήσεις 20 τυχαίων προϊόντων 
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Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.ticker as ticker  

 

data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#take items and stores data 

item_id = data['item_id'] 

store_id = data['store_id'] 

 

#create item names list 

names = [] 

for i in range(len(item_id)): 

    names.append(item_id[i] + '_' + store_id[i]) 

 

#create price list for every item 

prices = [] 

for i in range(len(names)): 

    prices.append(data.iloc[[i], 6:].values.tolist()) 

 

#20 random items 
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random_items = [26735, 14719, 9758, 28497, 6905, 9067, 4701, 15271, 4916, 14237, 

14899, 28555, 3132, 8684, 27220, 12719, 27730, 9409, 14480, 19961] 

 

#plot data 

colors = open('colors.txt', 'r').read().splitlines() 

 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([0, 365, 731, 1096, 1461, 1826]))) #set 

year ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2011, 2017)]))) 

#replace numbers with years 

 

for i in random_items: 

 plt.plot(prices[i][0], label= names[i], color= colors.pop()) 

 

#set labels 

plt.ylabel('Daily Sales') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 
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plt.show() #show plot 

Γράφημα 25 – Ημερήσιες πωλήσεις 20 τυχαίων προϊόντων 

 

Παρατηρούμε ότι οι ημερήσιες πωλήσεις όλων των προϊόντων κινούνται στα ίδια επίπεδα 

με μία μόνο εξαίρεση. Το προϊόν FOODS_3_362_CA_3 ενώ ξεκινάει  με μηδενικές 

πωλήσεις, παρουσιάζει μία τεράστια άνοδο από το 2013 και μετά. Ενδιάμεσα κάνει 

αυξομειώσεις στις πωλήσεις του, αλλά από τα 20 προϊόντα που μελετάμε είναι το μόνο με 

τόσο μεγάλο αριθμό πωλήσεων. Ίσως πρόκειται για κάποιο εποχικό προϊόν, κατά πάσα 

πιθανότητα χειμερινό είδος φαγητού, γιατί βλέπουμε ότι οι πωλήσεις του αυξάνονται σε 

ορισμένο διάστημα μηνών, κατά κύριο λόγο στις αρχές κάθε έτους και μετά αγγίζουν πάλι 

το μηδέν μέχρι να αυξηθούν απότομα ξανά. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα βρίσκονται πάνω 

κάτω στο ίδιο ύψος πωλήσεων.  

6.2.1.2. Εβδομαδιαίες πωλήσεις 20 τυχαίων προϊόντων  

 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 
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import matplotlib.ticker as ticker  

 

data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#take items and stores data 

item_id = data['item_id'] 

store_id = data['store_id'] 

 

#create item names list 

names = [] 

for i in range(len(item_id)): 

    names.append(item_id[i] + '_' + store_id[i]) 

 

#create price list for every item 

prices = [] 

for i in range(len(names)): 

    prices.append(data.iloc[[i], 6:].values.tolist()) 

 

#20 random items 

random_items = [26735, 14719, 9758, 28497, 6905, 9067, 4701, 15271, 4916, 14237, 

14899, 28555, 3132, 8684, 27220, 12719, 27730, 9409, 14480, 19961] 
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#plot data 

colors = open('colors.txt', 'r').read().splitlines() 

 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([0, 365, 731, 1096, 1461, 1826]))) #set 

year ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2011, 2017)]))) 

#replace numbers with years 

 

for i in random_items: 

 plt.plot(prices[i][0], label= names[i], color= colors.pop()) 

 

#set labels 

plt.ylabel('Daily Sales') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 

 

plt.show() #show plot 
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Γράφημα 26 – Εβδομαδιαίες πωλήσεις 20 τυχαίων προϊόντων 

 

Ακριβώς το ίδιο παρατηρούμε και στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πωλήσεων. Δεν έχουμε να 

κάνουμε κάποια περαιτέρω παρατήρηση. Το διάγραμμα με τις εβδομαδιαίες πωλήσεις θα 

το χρειαστούμε για να ελέγξουμε στην συνέχεια κατά πόσο οι μεταβολές των πωλήσεων 

επηρεάζουν την τιμή και το αντίστροφο, μιας και οι τιμές των προϊόντων μας δίνονται ανά 

εβδομάδα, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω.  

 

6.2.1.3. Εβδομαδιαίες τιμές πώλησης 20 τυχαίων προϊόντων 

 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.ticker as ticker 
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data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#WI stores DataFrames 

WI_1 = data.loc[data['store_id'] == 'WI_1'] 

WI_2 = data.loc[data['store_id'] == 'WI_2'] 

WI_3 = data.loc[data['store_id'] == 'WI_3'] 

 

daily_sales_WI_1 = [] 

daily_sales_WI_2 = [] 

daily_sales_WI_3 = [] 

 

#sum of daily values for each store 

for i in range(1, 1914): 

 daily_sales_WI_1.append(WI_1['d_'+str(i)].sum()) 

 daily_sales_WI_2.append(WI_2['d_'+str(i)].sum()) 

 daily_sales_WI_3.append(WI_3['d_'+str(i)].sum()) 

 

#creating month span based on the year span 

year_2011 = [3, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] #starts from 29/01/2011 

year_2016 = [31, 29, 31, 24] #ends on 24/04/2016 (1913 days) 

common = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 

leap = [31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 
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total_months = year_2011 + leap + 3*common + year_2016 #total months span 

 

#calculating monthly sales for each store based on days 

monthly_sales_WI_1 = [] 

monthly_sales_WI_2 = [] 

monthly_sales_WI_3 = [] 

 

total_days = 0 

days_passed = 0 

for month in range(len(total_months)): #for every month 

 month_sum_WI_1 = 0 

 month_sum_WI_2 = 0 

 month_sum_WI_3 = 0 

 for i in range(1, total_months[month] + 1): #for every day of the month 

  #sum every day of each month 

  month_sum_WI_1 += daily_sales_WI_1[i + total_days - 1] 

  month_sum_WI_2 += daily_sales_WI_2[i + total_days - 1] 

  month_sum_WI_3 += daily_sales_WI_3[i + total_days - 1] 

  

 #add it to the month sum list  

 monthly_sales_WI_1.append(month_sum_WI_1) 

 monthly_sales_WI_2.append(month_sum_WI_2) 
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 monthly_sales_WI_3.append(month_sum_WI_3) 

 

 total_days += total_months[month] 

 

#plot item sales 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([i for i in range(12, 61, 12)]))) #set year 

ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2012, 2017)]))) 

#replace numbers with years 

 

#filter last seven months because they are not used 

plt.plot(monthly_sales_WI_1, label='WI_1') 

plt.plot(monthly_sales_WI_2, label='WI_2') 

plt.plot(monthly_sales_WI_3, label='WI_3') 

 

plt.ylabel('Sales per Store in WI') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 
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plt.show() 

Γράφημα 27 – Εβδομαδιαίες τιμές πώλησης των 20 τυχαίων προϊόντων 

 

Το πιο ακριβό προϊόν είναι το προϊόν HOBBIES_1_027_TX_2, το οποίο μάλιστα αρχίζει 

να πωλείται στα καταστήματα της επιχείρησης Walmart στην μέση της περιόδου που 

μελετάμε. Ανατρέχοντας στο γράφημα των εβδομαδιαίων πωλήσεων, παρατηρούμε ότι ο 

αριθμός των πωλήσεων του είναι σχετικά σταθερός από 0-40. Αυτό ίσως σημαίνει ότι 

πρόκειται για ένα προϊόν πολυτελείας, μιας και έχουμε ήδη την πληροφορία ότι πρόκειται 

για προϊόν της κατηγορίας HOBBIES, είναι ένα ακριβό προϊόν για χόμπι.  

Ας ψάξουμε να βρούμε την πορεία της τιμής του προϊόντος που μας τράβηξε το 

ενδιαφέρον στο προηγούμενο γράφημα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πωλήσεών του. 

Πρόκειται για το προϊόν FOODS_3_748_CA_3. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται 

για τρόφιμο. Ας δούμε αν μπορέσουμε να εκμαιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες.  

Παρατηρούμε πως όταν οι πωλήσεις του προϊόντος αυξάνονται, η τιμή του παραμένει 

σταθερή στο 2,5, ενώ όταν οι πωλήσεις μειώνονται αντίστοιχα μειώνεται και η τιμή του 

προϊόντος κατά περίπου μισή μονάδα όλες τις φορές. Εν συνεχεία αυξάνεται πάλι η τιμή 

από 2 στο 2,5 και μένει εκεί σταθερή ενώ αυξάνονται και οι πωλήσεις. Αυτό το μοτίβο 

συνεχίζεται μέχρι τέλους. 
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6.2.2. Μελέτη όλων των προϊόντων 

 

Σε αυτή την ενότητα της εργασίας έφτασε επιτέλους η στιγμή να αποκτήσουμε μία 

συνολική εικόνα για όλα τα δεδομένα μας. Αυτό δοκιμάστηκε μέσω της εφαρμογής 

Tableau, αλλά δεν κρίθηκε λειτουργικό, καθώς η εφαρμογή αργούσε πολύ να φορτώσει και 

να επεξεργαστεί ένα τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων. Θα μελετήσουμε τις συνολικές 

μηνιαίες πωλήσεις ανά πολιτεία και στην συνέχεια ανά κατάστημα καθώς επίσης και την 

πορεία των πωλήσεων σε ημέρες με special event, σε ημέρες χωρίς special event, σε 

ημέρες όπου επιτρέπεται η πώληση με κουπόνια snap και τέλος σε ημέρες που δεν 

επιτρέπεται η πώληση με κουπόνια snap. Ακολουθεί ο κώδικας, τα σχετικά διαγράμματα 

που προέκυψαν και οι σχολιασμοί τους. 

 

6.2.2.1. Συνολικές μηνιαίες πωλήσεις ανά πολιτεία 

 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.ticker as ticker  

 

data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#take items and stores data 

item_id = data['item_id'] 

store_id = data['store_id'] 
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#create item names list 

names = [] 

for i in range(len(item_id)): 

    names.append(item_id[i] + '_' + store_id[i]) 

 

#create price list for every item 

prices = [] 

for i in range(len(names)): 

    prices.append(data.iloc[[i], 6:].values.tolist()) 

 

#20 random items 

random_items = [26735, 14719, 9758, 28497, 6905, 9067, 4701, 15271, 4916, 14237, 

14899, 28555, 3132, 8684, 27220, 12719, 27730, 9409, 14480, 19961] 

 

#plot data 

colors = open('colors.txt', 'r').read().splitlines() 

 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([0, 365, 731, 1096, 1461, 1826]))) #set 

year ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2011, 2017)]))) 

#replace numbers with years 
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for i in random_items: 

 plt.plot(prices[i][0], label= names[i], color= colors.pop()) 

 

#set labels 

plt.ylabel('Daily Sales') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 

 

plt.show() #show plot 

 

 

Γράφημα 28 – Συνολικές μηνιαίες πωλήσεις ανά πολιτεία 

 

Εύκολα παρατηρούμε ότι η Καλιφόρνια (CA) πουλάει περισσότερα είδη γενικά από τις 

άλλες δύο πολιτείες. Η πολιτεία της Ουισκόνσιν (WI) ενώ αρχικά σημειώνει λιγότερες 
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πωλήσεις από την πολιτεία του Τέξας (TX) το 2013 καταφέρνει να ισοβαθμήσει και τελικά 

να ξεπεράσει τις πωλήσεις της πολιτείας της Ουισκόνσιν στους τελευταίους μήνες.  

Η πολιτεία της Καλιφόρνια φαίνεται να σημειώνει πτώση το 2013 και το 2015, πράγμα στο 

οποίο ταυτίζονται και οι άλλες δύο πολιτείες, αλλά όχι με την ίδια ένταση πτώσης. Τα 

σκαμπανεβάσματα στις πωλήσεις έχουν να κάνουν και με την ετήσια εποχικότητα.  

 

6.2.2.2. Συνολικές πωλήσεις ανά κατάστημα και ανά πολιτεία 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο Κεφάλαιο 3 που αναλύσαμε τα δεδομένα, έχουμε 10 

καταστήματα, 4 στην πολιτεία της Καλιφόρνια, 3 στην πολιτεία του Τέξας και 3 στην 

πολιτεία της Ουισκόνσιν. Στα διαγράμματα που ακολουθούν έχουμε συγκεντρώσει τις 

πωλήσεις ανά πολιτεία και ανά κατάστημα για να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους. Ακολουθεί 

ο κώδικας, τα σχετικά διαγράμματα και η ανάλυσή τους. 

1. Για την πολιτεία της Καλιφόρνια 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.ticker as ticker  

 

data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#take items and stores data 

item_id = data['item_id'] 

store_id = data['store_id'] 
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#create item names list 

names = [] 

for i in range(len(item_id)): 

    names.append(item_id[i] + '_' + store_id[i]) 

 

#create price list for every item 

prices = [] 

for i in range(len(names)): 

    prices.append(data.iloc[[i], 6:].values.tolist()) 

 

#20 random items 

random_items = [26735, 14719, 9758, 28497, 6905, 9067, 4701, 15271, 4916, 14237, 

14899, 28555, 3132, 8684, 27220, 12719, 27730, 9409, 14480, 19961] 

 

#plot data 

colors = open('colors.txt', 'r').read().splitlines() 

 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([0, 365, 731, 1096, 1461, 1826]))) #set 

year ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2011, 2017)]))) 

#replace numbers with years 
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for i in random_items: 

 plt.plot(prices[i][0], label= names[i], color= colors.pop()) 

 

#set labels 

plt.ylabel('Daily Sales') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 

 

plt.show() #show plot 

 

2. Για την πολιτεία του Τέξας 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.ticker as ticker 

 

data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#TX stores data 

TX_1 = data.loc[data['store_id'] == 'TX_1'] 

TX_2 = data.loc[data['store_id'] == 'TX_2'] 
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TX_3 = data.loc[data['store_id'] == 'TX_3'] 

 

daily_sales_TX_1 = [] 

daily_sales_TX_2 = [] 

daily_sales_TX_3 = [] 

 

#sum of daily values for each store 

for i in range(1, 1914): 

 daily_sales_TX_1.append(TX_1['d_'+str(i)].sum()) 

 daily_sales_TX_2.append(TX_2['d_'+str(i)].sum()) 

 daily_sales_TX_3.append(TX_3['d_'+str(i)].sum()) 

 

#creating month span based on the year span 

year_2011 = [3, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] #starts from 29/01/2011 

year_2016 = [31, 29, 31, 24] #ends on 24/04/2016 (1913 days) 

common = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 

leap = [31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 

total_months = year_2011 + leap + 3*common + year_2016 #total months span 

 

#calculating monthly sales for each store based on days 

monthly_sales_TX_1 = [] 

monthly_sales_TX_2 = [] 
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monthly_sales_TX_3 = [] 

 

total_days = 0 

for month in range(len(total_months)): #for every month 

 month_sum_TX_1 = 0 

 month_sum_TX_2 = 0 

 month_sum_TX_3 = 0 

 

 for i in range(1, total_months[month] + 1): #for every day of the month 

  #else sum every day of each month 

  month_sum_TX_1 += daily_sales_TX_1[i + total_days - 1] 

  month_sum_TX_2 += daily_sales_TX_2[i + total_days - 1] 

  month_sum_TX_3 += daily_sales_TX_3[i + total_days - 1] 

  

 #add it to the month sum list  

 monthly_sales_TX_1.append(month_sum_TX_1) 

 monthly_sales_TX_2.append(month_sum_TX_2) 

 monthly_sales_TX_3.append(month_sum_TX_3) 

 

 total_days += total_months[month] 

 

#plot item sales 
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ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([i for i in range(12, 61, 12)]))) #set year 

ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2012, 2017)]))) 

#replace numbers with years 

 

#filter last seven months because they are not used 

plt.plot(monthly_sales_TX_1, label='TX_1') 

plt.plot(monthly_sales_TX_2, label='TX_2') 

plt.plot(monthly_sales_TX_3, label='TX_3') 

 

plt.ylabel('Sales per Store in TX') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 

 

plt.show() 

3. Για την πολιτεία της Ουισκόνσιν 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.ticker as ticker 
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data = pd.read_csv("sales_train_validation.csv"); #open file and store into DataFrame 

 

#WI stores DataFrames 

WI_1 = data.loc[data['store_id'] == 'WI_1'] 

WI_2 = data.loc[data['store_id'] == 'WI_2'] 

WI_3 = data.loc[data['store_id'] == 'WI_3'] 

 

daily_sales_WI_1 = [] 

daily_sales_WI_2 = [] 

daily_sales_WI_3 = [] 

 

#sum of daily values for each store 

for i in range(1, 1914): 

 daily_sales_WI_1.append(WI_1['d_'+str(i)].sum()) 

 daily_sales_WI_2.append(WI_2['d_'+str(i)].sum()) 

 daily_sales_WI_3.append(WI_3['d_'+str(i)].sum()) 

 

#creating month span based on the year span 

year_2011 = [3, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] #starts from 29/01/2011 

year_2016 = [31, 29, 31, 24] #ends on 24/04/2016 (1913 days) 

common = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 
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leap = [31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 

total_months = year_2011 + leap + 3*common + year_2016 #total months span 

 

#calculating monthly sales for each store based on days 

monthly_sales_WI_1 = [] 

monthly_sales_WI_2 = [] 

monthly_sales_WI_3 = [] 

 

total_days = 0 

days_passed = 0 

for month in range(len(total_months)): #for every month 

 month_sum_WI_1 = 0 

 month_sum_WI_2 = 0 

 month_sum_WI_3 = 0 

 for i in range(1, total_months[month] + 1): #for every day of the month 

  #sum every day of each month 

  month_sum_WI_1 += daily_sales_WI_1[i + total_days - 1] 

  month_sum_WI_2 += daily_sales_WI_2[i + total_days - 1] 

  month_sum_WI_3 += daily_sales_WI_3[i + total_days - 1] 

  

 #add it to the month sum list  

 monthly_sales_WI_1.append(month_sum_WI_1) 
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 monthly_sales_WI_2.append(month_sum_WI_2) 

 monthly_sales_WI_3.append(month_sum_WI_3) 

 

 total_days += total_months[month] 

 

#plot item sales 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([i for i in range(12, 61, 12)]))) #set year 

ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2012, 2017)]))) 

#replace numbers with years 

 

#filter last seven months because they are not used 

plt.plot(monthly_sales_WI_1, label='WI_1') 

plt.plot(monthly_sales_WI_2, label='WI_2') 

plt.plot(monthly_sales_WI_3, label='WI_3') 

 

plt.ylabel('Sales per Store in WI') 

plt.xlabel('Date') 

 

plt.legend() 
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plt.show() 

Γράφημα 29– Συνολικές πωλήσεις για τα καταστήματα της Καλιφόρνια 

Γράφημα 30– Συνολικές πωλήσεις για τα καταστήματα του Τέξας 
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Γράφημα 31– Συνολικές πωλήσεις για τα καταστήματα της Ουισκόνσιν 

 

Τα καταστήματα της πολιτείας του Τέξας βρίσκονται πολύ κοντά στις πωλήσεις με το 

κατάστημα TX_3 να ξεπερνάει με την πάροδο του χρόνου το κατάστημα TX_1 και το 2015 

μάλιστα να είναι πρώτο σε πωλήσεις.  

Όσο αφορά τα καταστήματα της πολιτείας της Ουισκόνσιν, τα καταστήματα WI_1 και 

WI_2 παρουσιάζουν ένα περίεργο άλμα στις πωλήσεις τους στα μέσα του 2012. Η πορεία 

του καταστήματος WI_3 είναι πτωτική από τα μέσα του 2012 και για τα υπόλοιπα χρόνια.  

Τα καταστήματα της Καλιφόρνια διαχωρίζονται χωρίς να μπλέκονται και χωρίς να 

επικρατούν μεγάλες εντάσεις. Το μόνο γεγονός που αξίζει να αναφέρουμε είναι το 2015 

όταν το κατάστημα CA_2 μειώνει τις πωλήσεις του σε σημείο που να αγγίζει τις πωλήσεις 

του CA_4, του καταστήματος με τις λιγότερες πωλήσεις στην πολιτεία της Καλιφόρνια, η 

πτώση όμως είναι παροδική καθώς μέσα στο 2015 οι πωλήσεις του CA_2 αυξάνουν πάλι 

για να συναντήσουν τώρα τις πωλήσεις του καταστήματος CA_1, του δεύτερου 

καταστήματος της πολιτείας της Καλιφόρνια με τις περισσότερες πωλήσεις. Το κατάστημα 

με τον μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων στην πολιτεία της Καλιφόρνια είναι το κατάστημα 

CA_3.  

Έχοντας συγκεντρωμένα και τα τρία διαγράμματα είναι ευδιάκριτο πως το κατάστημα με 

τις περισσότερες πωλήσεις σε σύνολο είναι το κατάστημα CA_3 της πολιτείας της 

Καλιφόρνια.    



82 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

Ζαχαράκη Ασπασία 

6.2.2.3. Πορεία πωλήσεων με special event vs χωρίς special event 

 

Τα δεδομένα μας δίνουν την δυνατότητα μέσα από τους κατάλληλους χειρισμούς να 

εξετάσουμε αν και κατά πόσο οι πωλήσεις επηρεάζονται από τα special events ή όχι. 

Δηλαδή θα εξετάσουμε αν τις ημέρες που λαμβάνουν χώρα τα special events οι πωλήσεις 

αυξάνονται ή μειώνονται και το αντίθετο. Θα καθορίσουμε άρα αν η ύπαρξη ή όχι special 

event είναι καθοριστικός παράγοντας προσδιορισμού των πωλήσεων στο παράδειγμά μας. 

Όσο αφορά το διάγραμμα αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα. Το διάγραμμα το πωλήσεων 

πρέπει να μας δείχνει αρχικά τις συνολικές ημερήσιες πωλήσεις όλων των προϊόντων, 

καθώς τα special events λαμβάνουν χώρα ανά ημέρα. Όπως προαναφέραμε όμως το 

διάγραμμα των συνολικών ημερήσιων πωλήσεων είναι τόσο πυκνό που πολύ δύσκολα 

βγάζει συμπεράσματα. Αντί, λοιπόν να σχεδιάσουμε το διάγραμμα με γραμμές ή μπάρες το 

σχεδιάσαμε σαν διάγραμμα διασποράς όπου τα αποτελέσματα φαίνονται πιο ξεκάθαρα. 

Ακολουθεί ο κώδικας, το σχετικό διάγραμμα και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt  

import matplotlib.ticker as ticker 

 

data = pd.read_csv('sales_train_validation.csv')#open file and store into DataFrame 

data_2 = pd.read_csv('calendar.csv')#open file and store into DataFrame 

 

total_sales_per_day = [data['d_' + str(day)].sum() for day in range(1, 1914)] #for every day 

sum total sales  

 

events = data_2['event_name_1'].notnull() 
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#plot data 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([0, 365, 731, 1096, 1461, 1826]))) #set 

year ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2011, 2017)]))) 

#replace numbers with years 

 

event_days = [] 

no_event_days = [] 

 

for i in range(1, 1914): #for every day 

 if events[i-1] == True: #if there is an event 

  plt.plot(i, total_sales_per_day[i-1], 'o', color='red'); #scatter value in red 

 else: #if there are no events 

  plt.plot(i, total_sales_per_day[i-1], 'o', color='blue'); #scatter value in blue 

 

plt.title('Event Day(Red) vs No Event Day(Blue)') 

plt.ylabel('Sales') 

plt.ylabel('Date') 

 

plt.show() 
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Γράφημα 32 – Πωλήσεις με special event vs χωρίς special event 

 

Με κόκκινο χρώμα είναι οι πωλήσεις που γίνονται σε ημέρα που έχει κάποιο γεγονός. Με 

μπλε χρώμα είναι οι πωλήσεις που γίνονται σε ημέρα που δεν λαμβάνει χώρα κάποιο 

γεγονός.  

Σε γενικές γραμμές καταλαβαίνουμε ότι οι πωλήσεις σίγουρα δεν επηρεάζονται θετικά από 

την παρουσία ενός γεγονότος. Αντιθέτως, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα, οι χαμηλότερες 

πωλήσεις γίνονται σε ημέρες που λαμβάνει χώρα κάποιο γεγονός. Ένας τόσος μικρός 

αριθμός παρατηρήσεων όμως δεν μπορεί να επηρεάσει την συνολική εικόνα, η οποία είναι 

πως οι πωλήσεις δεν επηρεάζονται ούτε από την παρουσία κάποιου γεγονότος, αλλά ούτε 

και από την απουσία του.  

 

6.2.2.4. Πορεία Πωλήσεων με snap vs no snap 

 

Εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα είναι και η μελέτη του πόσο επηρεάζει τις πωλήσεις η 

παρουσία ή όχι κουπονιού snap την εκάστοτε ημέρα. Με τον ίδιο τρόπο όπως στο 

προηγούμενο παράδειγμα θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα 

μέσω ενός διαγράμματος διασποράς.  
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Ακολουθεί ο κώδικας, το διάγραμμα διασποράς και ο σχολιασμός του. 

Κώδικας: 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt  

import matplotlib.ticker as ticker 

 

data = pd.read_csv('sales_train_validation.csv')#open file and store into DataFrame 

data_2 = pd.read_csv('calendar.csv')#open file and store into DataFrame 

 

total_sales_per_day = [data['d_' + str(day)].sum() for day in range(1, 1914)] #for every day 

sum total sales  

 

snap = (data_2['snap_CA'][:1914] + data_2['snap_TX'][:1914] + 

data_2['snap_WI'][:1914]).values.tolist() #for every day add snap columns and store 

number into list 

 

#plot data 

ax = plt.axes() 

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.FixedLocator(([0, 365, 731, 1096, 1461, 1826]))) #set 

year ticks to the xAxis 

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FixedFormatter(([str(i) for i in range(2011, 2017)]))) 

#replace numbers with years 
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snap_days = [] 

no_snap_days = [] 

 

for i in range(1, 1914): #for every day 

 if snap[i-1] > 0: #if there is at least one snap 

  plt.plot(i, total_sales_per_day[i-1], 'o', color='red'); #scatter value in red 

 else: #if there are no snaps 

  plt.plot(i, total_sales_per_day[i-1], 'o', color='blue'); #scatter value in blue 

 

plt.title('Snap Day(Red) vs Non Snap Day(Blue)') 

plt.ylabel('Sales') 

plt.ylabel('Date') 

 

plt.show() 

plt.savefig('snap_days.png') 
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Γράφημα 33 – Πωλήσεις με snap vs no snap 

Το διάγραμμα που προέκυψε είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρον από το προηγούμενο 

διάγραμμα. Πάμε όμως να το παρατηρήσουμε αναλυτικά.  

Με κόκκινο χρώμα είναι οι πωλήσεις που γίνονται όταν η ημέρα επιτρέπει κουπόνια snap. 

Με μπλε χρώμα είναι η πωλήσεις που γίνονται όταν η ημέρα δεν επιτρέπει κουπόνια snap. 

Οι ημέρες snap αποτελούν το 1/3 των ημερών του κάθε μήνα.  

Όπως είναι λογικό παρατηρούμε ότι τις ημέρες που επιτρέπονται πωλήσεις snap οι 

πωλήσεις είναι κατά κόρων μεγαλύτερες. Αντίθετα παρατηρούμε ότι οι λιγότερες πωλήσεις 

γίνονται όταν δεν επιτρέπονται πωλήσεις με κουπόνια snap. Όπως προαναφέραμε, είναι 

λογικό, καθώς ο καταναλωτής έλκεται από το γεγονός ότι θα πληρώσει μόνο μέρος ή και 

καθόλου από την τιμή του προϊόντος και το βλέπει σαν ευκαιρία για περισσότερες αγορές. 

Επίσης θα μπορούσε να περιμένει τις ημέρες που επιτρέπουν αγορές με snap για να προβεί 

σε αγορά και τις υπόλοιπες ημέρες οι αγορές του να είναι περιορισμένες.  

Επομένως σε αντίθεση με τα special events, η ύπαρξη snaps βλέπουμε ότι επηρεάζει κατά 

πολύ και μάλιστα θετικά τις πωλήσεις. 

Δυστυχώς η επιχείρηση δεν έχει κανένα λόγο στα κουπόνια snap. Δεν μπορεί ούτε να τα 

αυξήσει, ούτε να τα μειώσει, γιατί είναι κάτι που εξαρτάται από το κράτος.  
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Το “N” στην λέξη snap σημαίνει “Nutrition” (τροφή), οπότε καταλαβαίνουμε ότι αφορά 

μόνο τα προϊόντα της κατηγορίας FOODS. Παρόλα αυτά η επιχείρηση θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί την μεγάλη προσέλευση πελατών τις ημέρες των κουπονιών snap και να 

αυξήσεις τις πωλήσεις της και στα προϊόντα των κατηγοριών HOBBIES και 

HOUSEHOLD.  
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7. Σύνοψη – Τελικά Συμπεράσματα 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με το πολυδιάστατο 

φαινόμενο «Μεγάλα Δεδομένα». Αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους έχουμε 

καταλήξει στο φαινόμενο αυτό. Η εύκολη πρόσβαση σε κατανεμημένους υπολογιστικούς 

πόρους αίρει τους οικονομικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς του παρελθόντος. Επίσης 

η εύκολη αποθήκευση τους οδηγεί στην αύξηση του φαινομένου. Ο όρος «Μεγάλα 

δεδομένα» μας παραπέμπει στον μεγάλο όγκο τους, όμως δεν χαρακτηρίζονται μόνο από 

αυτόν. Όπως είδαμε τα χαρακτηριστικά αυτών των δεδομένων περιλαμβάνονται στα 6Vs, 

όγκος, ταχύτητα, ποικιλία, αξία, πιστότητα και μεταβλητότητα.  

Είναι γεγονός ότι έχουμε πλέον στην διάθεση μας μία πλειάδα δεδομένων όλων των 

κατηγοριών. Καταλήξαμε πως αυτό που προσδίδει αξία στα δεδομένα είναι οι δυνατότητες 

ανάλυσής τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά. Ο Peter Sondergaard είπε: «Οι 

πληροφορίες είναι το καύσιμο του 21ου αιώνα και τα analytics (η ανάλυση δεδομένων) 

είναι ο κινητήρας καύσης.» [17].  

Επομένως αναγνωρίζουμε την οπτικοποίηση ως μέσο ανάλυσης και άντλησης αξίας από τα 

μεγάλα δεδομένα . Ο ψυχολόγος και οικονομολόγος Daniel Kahneman σε μία συνέντευξη 

του στο Vanity Fair είχε πει: «Ποτέ κανένας δεν πήρε κάποια απόφαση εξαιτίας ενός 

αριθμού. Χρειάζεται μία ιστορία» “No one ever made a decision because of a number. 

They need a story.” [18]. Εννοώντας ότι τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν προσφέρουν 

τίποτα και τονίζοντας την σημαντικότητα της επεξεργασίας τους για την λήψη αποφάσεων.  

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων της εταιρίας 

Walmart και προσπαθήσαμε, αφού αναλύσαμε τα δεδομένα να τα οπτικοποιήσουμε μέσω 

της εφαρμογής Tableau και μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python.  

Γνωρίζοντας πλέον την διαδικασία και τα αποτελέσματα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι περισσότερο ιδανική για επεξεργασία και οπτικοποιήση μεγάλων δεδομένων 

καθίσταται η γλώσσα προγραμματισμού Python.  

Η εφαρμογή Tableau αδυνατούσε να «σηκώσει» ένα τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων. Η 

επεξεργασία έπαιρνε αρκετή ώρα για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα και οι επιλογές 
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σχεδίασης δεν ήταν αρκετές με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εμφανίσουμε όσα 

διαγράμματα επιθυμούσαμε. Η εφαρμογή Tableau ενδείκνυται για δομημένα δεδομένα και 

όχι τεράστιου όγκου. 

Από την άλλη πλευρά η γλώσσα προγραμματισμού Python κρίθηκε αντάξια των 

προσδοκιών και μέσω του κώδικα μπορέσαμε να επεξεργαστούμε τα μεγάλα δεδομένα της 

εταιρίας Walmart και να τους προσδώσουμε αξία με όποιον οπτικό τρόπο επιθυμούσαμε. Η 

γλώσσα προγραμματισμού Python αναμφισβήτητα υπερτερεί έναντι της εφαρμογής 

Tableau. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από κάθε οπτικοποίηση είναι αρκετά και ενδιαφέροντα 

και απευθύνονται προς την εταιρία και στην ευχέρεια της για το τι θα χρησιμοποιήσει και 

τι από όλα αυτά θα της φανεί χρήσιμο.  

Τα μεγάλα δεδομένα υπάρχουν παντού γύρω μας και έχουν συντελέσει στην κατανόηση 

ολόκληρου του κόσμου, στην λήψη σημαντικών αποφάσεων, στην διατήρηση της 

οικονομίας και σε πολλά άλλα. Στις τελευταίες δύο παραγράφους του «Λογοτεχνία και 

Επανάσταση» του Τρότσκι ο υπεράνθρωπος του μέλλοντος περιγράφεται έτσι: «Ο 

άνθρωπος θα γίνει απείρως δυνατότερος και σοφότερος. Το σώμα του θα γίνει πιο 

αρμονικό, οι κινήσεις του πιο ρυθμικές, η φωνή του πιο μουσική. Τα σχήματα της ζωής θα 

γίνουν δραματικά με ένα δυναμικό τρόπο. Ο μέσος άνθρωπος θα ανέλθει στα ύψη ενός 

Αριστοτέλη, ενός Γκαίτε, ενός Μαρξ. Και νέες κορφές θα υψωθούν τότε.» [19]. Πως θα τα 

καταφέρει όλα αυτά ο άνθρωπος; Μέσω της πληροφορίας είναι η απάντηση.  

Έφτασε η εποχή που τα πάντα ανταλλάζουν πληροφορίες μέσα από μία συνεχή ροή. Αυτό 

τρόπον τινά σημαίνει την απόλυτη υποταγή της συνειδητότητας και σωματικότητας στην 

νοημοσύνη και την πληροφορία, καθώς τα ίδια πράγματα και σώματα έχουν νόημα μόνο 

στον βαθμό που ανταλλάσουν αφηρημένα κομμάτια πληροφορίας.  

Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται 

μηχανή, καθώς ο οργανισμός του λειτουργεί σαν μία τέτοια, αλλά σαν άνθρωποι έχουμε 

ένα στοιχείο που μας ξεχωρίζει από αυτές. Δεν είναι η λογική, δεν είναι το συναίσθημα, 

είναι η ηθική και η συνείδηση. Η συλλογή δεδομένων και κατ επέκταση πληροφοριών δεν 

θα πρέπει να γίνει αυτοσκοπός. Θα πρέπει να σταματά εκεί που αρχίζει ο άνθρωπος. Αυτό 

έρχεται να συμπληρώσει το GDPR (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας 
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Δεδομένων) που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο. Οφείλουμε να 

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και την τεχνολογία και όχι τα δεδομένα και η τεχνολογία να 

«χρησιμοποιούν» εμάς. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να προγραμματίζουμε τις μηχανές 

και όχι το αντίστροφο.  

Μπορεί σε αυτό το κομμάτι της εργασίας να τελειώνουμε με τον επίλογο, παρόλα αυτά 

είμαστε μόνο στην εισαγωγή. 
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8. Κατάλογος αναφορών – παραπομπών 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε ανήκουν στην εταιρία της Walmart και τα βρήκαμε 

διαθέσιμα στην σελίδα της πλατφόρμας Kaggle. 
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