
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

«ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ / ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» 

 

 

του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΙΦΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην 

Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 



ii 
 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 
 

Στη μνήμη του θείου μου, Δημήτρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνεται η φοίτησή μου στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και την Επιστήμη των 

Δεδομένων. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας 

Διπλωματικής Εργασίας, Καθηγητή κ. Ανδρέα Γεωργίου και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. 

Κωνσταντίνο Καπάρη, για την ευκαιρία που μου έδωσαν να ασχοληθώ με ένα θέμα του 

ενδιαφέροντος μου, καθώς και για τη καθοδήγηση και τη συνεχή υποστήριξή τους καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συγγραφής. 

Τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, για την 

πολύπλευρη στήριξή τους σε κάθε μου προσπάθεια και βήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες, και ιδίως οι εταιρίες 

τηλεπικοινωνίας, είναι η αποχώρηση πελατών (customer churn). Αυτό συμβαίνει όταν 

ένας πελάτης αποφασίζει να εγκαταλείψει μια εταιρία για μια άλλη ανταγωνιστική. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου προκειμένου 

να προβλεφθεί ποιοι πελάτες θα αποχωρήσουν λαμβάνοντας υπόψη κάποια 

χαρακτηριστικά και συμπεριφορές τους. Για την επίτευξη του στόχου θα γίνει χρήση 

τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και, συγκεκριμένα, χρήση αλγορίθμων ταξινόμησης 

Μηχανικής Μάθησης καθώς και διαφόρων οπτικοποιήσεων. Επιπλέον, θα γίνει χρήση 

των απαραίτητων τεχνικών για την αξιολόγηση των δημιουργηθέντων μοντέλων, ώστε η 

εταιρία να γνωρίζει την ακρίβεια των προβλέψεων κι έτσι να είναι σε θέση να πάρει τις 

κατάλληλες αποφάσεις και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που θα βοηθήσουν 

τελικά στην παραμονή του πελάτη στην εταιρία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη Δεδομένων, Απώλεια Πελατών, Μηχανική Μάθηση, Ταξινόμηση 
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ABSTRACT 

 

A major issue that companies face, and especially in the telecommunication industry, is 

customer churn. This phenomenon occurs when a customer decides to cut ties with a 

company and opt for a competitor company. The aim of the present study is to create an 

appropriate model, in order to most accurately predict which customers will leave, based 

on some of their characteristics and behaviors. To achieve this goal, data mining 

techniques will be used. In particular, Machine Learning classification algorithms as well 

as various visualizations are to facilitate this research. Furthermore, typical evaluation 

techniques of the proposed models will be exploited. This will enhance the ability of the 

company to make reliable predictions and, thus, to be able to make the suitable decisions 

and take appropriate actions so as to ultimately pursue the customers to remain loyal to 

the company. 

 

Keywords: Data Mining, Customer Churn, Machine Learning (ML), Classification 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενικά 

 

Η απώλεια πελατών αποτελεί μια από τις κυριότερες προκλήσεις που οι εταιρίες 

παγκοσμίως καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα αρκετά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η άμεση σχέση της με την κερδοφορία μιας εταιρίας και 

ειδικά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών καθιστά αναγκαία την πρόβλεψη των πελατών 

που θα αποχωρήσουν μελλοντικά από την εταιρία. Η προσέλκυση νέων πελατών από μια 

εταιρία συνήθως είναι ακριβότερη από τη διατήρηση ενός πελάτη, γεγονός που αυξάνει 

την ανάγκη διατήρησης των υπαρχόντων πελατών. 

Η οργάνωση του Συστήματος Διαχείρισης Πελατών (Customer Relationship 

Management) συμβάλλει στην άντληση δεδομένων και πληροφοριών για τους πελάτες 

τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται προκειμένου να φανούν οι ανάγκες τους και να 

γίνει η πρόβλεψη αποχώρησής τους. Για την πρόβλεψη αποχώρησής τους συνήθως 

χρησιμοποιούνται τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα αλγόριθμοι 

ταξινόμησης Μηχανικής Μάθησης. 

Την τελευταία δεκαετία έχουν εφαρμοστεί αρκετές μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για την 

πρόβλεψη της απώλειας πελατών. Ο Ruba Obeidat (2019) συνδύασε τη χρήση του 

αλγορίθμου K-Means με τη χρήση γενετικού προγραμματισμού προκειμένου να 

προβλέψει την απώλεια πελατών. Μια άλλη προσέγγιση είναι αυτή του Sahar F. Sabbeh 

(2018) ο οποίος με τη χρήση του boosting αλγορίθμου ADABoost σημείωσε αρκετά καλά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, ο A.T. Jahromi (2010) δημιούργησε ένα υβριδικό μοντέλο το 

οποίο συνδυάζει τις μεθόδους K-Nearest Neighbors και Logistic Regression. Οι Tianpei 

Xu, Ying Ma και Kangchul Kim (2021) δημιούργησαν ένα μοντέλο Stacking έχοντας 

τους αλγορίθμους Logistic Regression, Decision Tree και Naive Bayes Classifier ως 

βασικά μοντέλα και τον αλγόριθμο XGBoost ως μεταμοντέλο, χρησιμοποιώντας στη 

συνέχεια τα αποτελέσματα του μοντέλου Stacking για την εκπαίδευση ενός μοντέλου 

Soft Voting. 
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1.2 Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση και κατηγοριοποίηση της απώλειας πελατών 

με χρήση διαφόρων οπτικοποιήσεων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων μέσω της 

γλώσσας προγραμματισμού Python (ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε είναι διαθέσιμος 

στο παρακάτω GitHub Repository). Βασίζεται σε ένα σύνολο δεδομένων παρόχου 

τηλεπικοινωνιών το οποίο περιέχει 173 γνωρίσματα 100.000 πελατών. Πιο 

συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δημογραφικές πληροφορίες, τις εισοδηματικές κατηγορίες, 

πληροφορίες για το χρόνο χρήσης κ.α. Στόχος της είναι η δημιουργία πολλαπλών 

μοντέλων Μηχανικής Μάθησης και η επιλογή του πιο αξιόπιστου από αυτά καθώς και η 

εύρεση των παραγόντων που υποδηλώνουν την αποχώρηση των πελατών. 

 

1.3 Δομή Κεφαλαίων 

 

Η παρούσα εργασία περιέχει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η 

εισαγωγή στο θέμα της εργασίας και ο σκοπός της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος παρουσιάζοντας βασικές έννοιες, ορισμούς και 

διατυπώνονται οι παράγοντες που ωθούν τους πελάτες στην αποχώρηση. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των φάσεων ενός 

προβλήματος στην Επιστήμη των Δεδομένων περιλαμβάνοντας πληροφορίες για τον 

προσδιορισμό του στόχου ενός προβλήματος, τη συλλογή, αποθήκευση και κατανόηση 

των δεδομένων, την προετοιμασία των δεδομένων, την εξερεύνηση και οπτικοποίησή 

τους, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης 

Μηχανικής Μάθησης καθώς και για την αξιολόγηση αυτών των μοντέλων. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται το Case Study που αφορά στην υλοποίηση του τρίτου 

κεφαλαίου στην πράξη χρησιμοποιώντας το σύνολο δεδομένων που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση του συνόλου δεδομένων. 

 

 

 

https://github.com/anasprif/MasterThesisCode
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2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Η απώλεια πελατών (customer churn) ορίζεται ως η κλίση των πελατών να διακόπτουν 

τις σχέσεις και συναλλαγές τους µε µία εταιρία σε κάποια χρονική περίοδο και αποτελεί 

µία από τις κύριες προκλήσεις που οι εταιρίες σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η 

απώλεια πλατών αφορά εταιρίες που ανήκουν σε διάφορους κλάδους, όπως εκδόσεις, 

επενδυτικές υπηρεσίες, ασφάλειες, τραπεζικές υπηρεσίες και άλλους. Η ύπαρξη αυτού 

του φαινομένου οδηγεί τις εταιρίες σε απώλειες πελατών της τάξης του 25 % από τον 

έναν χρόνο στον άλλον (Αγγελιδάκη, 2010). 

 Έχει αποδειχτεί ότι, αν µία εταιρία δεν αποκτήσει νέους πελάτες, ο μέσος  χρόνος ζωής 

ενός ήδη υπάρχοντος πελάτη ισούται µε 1/c, όπου c το ετήσιο ποσοστό απώλειας 

πελατών. Για µία εταιρία µε ποσοστό 25 %, ο μέσος χρόνος ζωής ενός πελάτη είναι 4 

χρόνια, ενώ για µία εταιρία µε ποσοστό απώλειας πελατών 50 %, ο μέσος χρόνος ζωής 

ενός πελάτη είναι 2 χρόνια. Είναι φανερή λοιπόν η σπουδαιότητα της διαχείρισης 

απώλειας πελατών (churn management) προκειμένου οι εταιρίες να σταθεροποιήσουν τη 

θέση τους στην αγορά και να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την αποδοτικότητα και 

κερδοφορία τους (Αγγελιδάκη, 2010). 

 

2.1 Η απώλεια πελατών στις εταιρίες τηλεπικοινωνίας 

 

Όλες οι εταιρίες υποφέρουν από την απώλεια πελατών από κάποια άλλη εταιρία. Η 

επιβίωση κάθε εταιρίας βασίζεται στην ικανότητά της να διατηρεί πελάτες. Αυτό 

προφανώς συμβαίνει και στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Το ερώτημα που τίθεται είναι 

πως μπορεί να μειωθεί αυτή η απώλεια. Υπάρχουν αρκετές λύσεις, όπως καλύτερα 

προϊόντα, καλύτερες μέθοδοι παράδοσης, χαμηλότερες τιμές, δημιουργία 

ικανοποιητικών σχέσεων με τους πελάτες, καλύτερο μάρκετινγκ και κυρίως επιτυχημένη 

επικοινωνία με τους πελάτες (Hughes, 2010). 

Οι τηλεπικοινωνίες σήμερα μετρούν απώλεια πελατών με μηνιαίο ποσοστό, 1,9 % ή 2,1 

%. Αυτός είναι ο μέσος αριθμός πελατών που διακόπτουν την υπηρεσία τους ανά μήνα. 

Τα ετήσια ποσοστά απώλειας για τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών είναι κατά μέσο όρο 

μεταξύ 10 % και 67 % (Hughes, 2010). 



17 
 

Περίπου το 75 % από τα 17 έως 20 εκατομμύρια συνδρομητές που εγγράφονται σε έναν 

νέο πάροχο κάθε χρόνο προέρχονται από άλλο πάροχο και ως εκ τούτου είναι ήδη 

χαμένοι πελάτες, ενώ το υπόλοιπο 25 % αφορά νέους πελάτες στην αγορά. Στις 

περισσότερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών το κόστος για την απόκτηση ενός νέου πελάτη 

είναι πολύ υψηλό. Όταν αποχωρεί ένας πελάτης, χάνονται όχι μόνο τα μελλοντικά έσοδα 

από αυτόν τον πελάτη αλλά και οι πόροι που ξοδεύτηκαν για την απόκτηση του (Hughes, 

2010). 

Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα καλό παράδειγμα για μείωση της απώλειας πελατών και 

αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να μείνουν οι παρόντες πελάτες 

ικανοποιημένοι, όπως για παράδειγμα ο φιλικός τρόπος εξυπηρέτησης σε on line 

συναλλαγές. Επιπλέον οι εταιρίες-αρχικοί πάροχοι μπορούν να κάνουν διάφορες 

προσφορές σε πελάτες που επιστρέφουν σε αυτές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, τα 

οποία προκύπτουν από τη βάση δεδομένων όπου είναι καταχωρημένοι οι πελάτες. Άλλοι 

τρόποι αποφυγής απώλειας πελατών είναι η γρήγορη αντιμετώπιση των τεχνικών 

προβλημάτων καθώς και η λεπτομερής ενημέρωση των πελατών για τη διαδικασία 

αντιμετώπισης. Σημαντική είναι επίσης η αποστολή προσωπικών e-mails στους πελάτες 

με σκοπό την ενημέρωση για προσφορές που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρουν (Hughes, 

2010). 

Η μείωση της απώλειας πελατών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι ένα σοβαρό 

πρόβλημα, το οποίο όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση βάσης δεδομένων 

πελατών (Hughes, 2010). 

 

2.2 CRM (Customer Relationship Management) 

 

Η διαχείριση σχέσης πελατών (CRM) είναι ο συνδυασμός πρακτικών, στρατηγικών και 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για τη διαχείριση και την ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων και δεδομένων των πελατών καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

του πελάτη. Ο στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, η διατήρηση των 

πελατών και η αύξηση των πωλήσεων. Τα συστήματα CRM συγκεντρώνουν δεδομένα 

πελατών μέσω διάφορων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας, όπως 

μέσω του ιστότοπου της εταιρίας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών, ζωντανής συνομιλίας, 

άμεσης αλληλογραφίας, υλικού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Τα συστήματα 
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CRM μπορούν επίσης να παρέχουν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών λεπτομερείς 

πληροφορίες για τους πελάτες, όπως το ιστορικό αγορών και τις προτιμήσεις τους (Chai, 

Ehrens & Kiwak, 2020). 

Η χρήση των συστημάτων CRM μπορεί να ευνοήσει τις εταιρίες σε μεγάλο βαθμό. Η 

χρήση παλαιότερων στοιχείων πληρωμών και του ιστορικού των αλληλοεπιδράσεων 

μεταξύ εταιρίας και πελάτη μπορεί να βοηθήσει τις εταιρίες στο να παρέχουν καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων των πελατών συχνά 

οδηγεί στον εντοπισμό τάσεων και πληροφοριών για τους πελάτες με τη βοήθεια 

διαφόρων αναφορών και οπτικοποιήσεων (Chai, Ehrens & Kiwak, 2020). 

 

2.3 Παράγοντες που υποδηλώνουν την αποχώρηση ενός πελάτη 

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 200 εταιρίες εντοπίστηκαν ορισμένοι 

δείκτες οι οποίοι υποδηλώνουν την πρόθεση των πελατών να αποχωρήσουν. Η 

συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε στους εξής 6 δείκτες (Αγγελιδάκη, 2010): 

• Η καθυστέρηση στην αποδοχή των προσφορών από τον πελάτη. 

• Η μείωση στη ροή των δεδομένων από τον πελάτη. 

• Η σταδιακή μετατροπή των μελλοντικών σχεδίων σε βραχυπρόθεσμα σχέδια. 

• Η διακοπή ενός ή περισσότερων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

• Η μείωση του όγκου των συναλλαγών μεταξύ εταιρίας και πελάτη. 

 

2.4 Αιτίες απώλειας πελατών 

 

• Τιμή υπηρεσίας: Η τιμή υπηρεσίας αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που 

πρέπει να πληρώσει ο πελάτης για τη παροχή υπηρεσιών σε αυτόν. Στην 

πραγματικότητα, οι πελάτες αναζητούν αγορές με φθηνές τιμές υπηρεσιών. 

Καθώς οι πελάτες έλκονται από τους ανταγωνιστές με χαμηλότερες τιμές, οι 

πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν να μειώσουν το κόστος τους για περισσότερη 

προσέλκυση και λιγότερη απώλεια πελατών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι 

υψηλότερες τιμές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές που πραγματοποιούν 
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οι πελάτες και συμβάλλουν στην αύξηση της απώλειας πελατών. Διάφορες 

έρευνες έχουν δηλώσει ότι οι χρεώσεις σε λογικό πλαίσιο είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία των εταιριών διότι οι πελάτες συγκρίνουν την 

αναμενόμενη τιμή με την τιμή που έχουν πληρώσει. Εάν η τιμή είναι μικρότερη 

από την αναμενόμενη, οι πελάτες αισθάνονται δικαίωση και πιστεύουν πως 

υπάρχει σωστή συναλλακτική αξία ενώ σε αντίθετη περίπτωση αισθάνονται ότι 

χάνουν αξία (Hejazinia & Kazemi, 2014). 

• Κόστος αλλαγής: Το κόστος αλλαγής ορίζεται ως το κόστος που προκύπτει όταν 

υπάρχει επιθυμία από τους πελάτες να στραφούν σε άλλες εταιρίες αλλά κάτι 

τέτοιο απαγορεύεται. Τα συγκεκριμένα κόστη όμως δεν είναι μόνο οικονομικά 

αλλά και σωματικά, συναισθηματικά και χρονικά. Πράγματι, όταν οι πελάτες 

μεταβαίνουν σε ανταγωνιστές, χάνουν κυρίως χρόνο, ενέργεια και χρήματα και 

πολλές φορές ενδέχεται να αποκλειστούν από ορισμένα οφέλη και ειδικές 

ευκαιρίες λόγω του ότι ήταν μέλη άλλης εταιρίας. Έτσι, εάν οι πελάτες 

αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος μεταγωγής, προτιμούν να μην αλλάξουν πάροχο 

υπηρεσιών ενώ συνεχίζουν να μην είναι ικανοποιημένοι (Hejazinia & Kazemi, 

2014). 

• Ανταγωνιστές με ανώτερη τεχνολογία: Οι ανταγωνιστές με ανώτερη 

τεχνολογία χρησιμοποιούν μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας και χαμηλότερες 

τιμές για να προσελκύσουν τους πελάτες. Για παράδειγμα, οι ανταγωνιστές με 

υπηρεσίες υψηλότερης ταχύτητας είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για κάθε εταιρία. 

Ο έντονος ανταγωνισμός σε έναν κλάδο παρέχει την ευκαιρία στους πελάτες να 

μεταβούν εύκολα σε έναν νέο πάροχο κάτι που έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί 

αν συνδυαστεί και με πιθανή δυσαρέσκεια του πελάτη (Hejazinia & Kazemi, 

2014). 

• Ποιότητα: Η ποιότητα είναι η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών που έχουν οι 

πελάτες και των υπηρεσιών που τελικά λαμβάνουν από τον πάροχο. Με άλλα 

λόγια είναι η διαφορά μεταξύ των πραγματικών προσφερόμενων υπηρεσιών και 

των υπηρεσιών που είχε υποσχεθεί ο πάροχος. Στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών η 

ποιότητα των κλήσεων ήχου, των βιντεοκλήσεων, των γραπτών μηνυμάτων, των 

υπηρεσιών mobile internet κλπ. παίζει καταλυτικό ρόλο για το αν θα αποχωρήσει 

κάποιος πελάτης (Hejazinia & Kazemi, 2014). 
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• Ικανοποίηση: Η ικανοποίηση ενός πελάτη προκύπτει από τη διαφορά της αξίας 

που λαμβάνει ο πελάτης και των προσδοκιών του. Με άλλα λόγια, εάν ο πελάτης 

πιστεύει ότι η αξία που λαμβάνεται είναι ίση με τις προσδοκίες του, τότε είναι 

ικανοποιημένος. Μια άλλη προσέγγιση ορίζει την ικανοποίηση του πελάτη ως 

την συνολική του στάση απέναντι σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μετά τη χρήση 

του. Αυτή η ικανοποίηση συμβάλει στην παραμονή των πελατών στην εταιρία 

(Hejazinia & Kazemi, 2014). 

• Ασφάλεια: Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια αναφέρονται στον φόβο των 

πελατών για την απώλεια δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών τους με 

υπαιτιότητα της εταιρίας. Φαίνεται ότι η ανησυχία για την ασφάλεια προκαλείται 

γενικά από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον πάροχο υπηρεσιών. Η αδυναμία 

παροχής ασφάλειας από την μεριά της εταιρίας προκαλεί απώλεια πελατών, οι 

οποίοι στη συνέχεια απορροφούνται από τις ανταγωνίστριες εταιρίες (Hejazinia 

& Kazemi, 2014). 

• Διαφήμιση: Η διαφήμιση ορίζεται ως μια μορφή προβολής ιδεών, προϊόντων και 

υπηρεσιών έναντι κάποιου αντίτιμου. Ο σκοπός της διαφήμισης δεν είναι μόνο η 

καθιέρωση της εταιρίας στην αγορά αλλά και η δημιουργία βαθιάς πίστης στους 

πελάτες, ώστε να επιλέξουν την εταιρία για μελλοντικές συναλλαγές. Επομένως, 

η επαρκής διαφήμιση βοηθά τις εταιρίες να προσελκύουν πιστούς πελάτες και να 

αποτρέπουν την απώλεια πελατών (Hejazinia & Kazemi, 2014). 

 

2.5 Αφοσιωμένοι πελάτες 

 

• Συναισθηματικά αφοσιωμένοι πελάτες (emotive customers): Πρόκειται για 

τους πιο αφοσιωμένους πελάτες. Νιώθουν έντονα ότι οι αγορές τους είναι οι 

σωστές για εκείνους και ότι το επιλεγμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι η καλύτερη 

επιλογή, ενώ σπάνια επαναξιολογούν τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Αυτά τα 

συναισθήματα συνήθως προκαλούνται έπειτα από μια μεγάλη περιόδο καλών 

αποδόσεων των προϊόντων/υπηρεσιών που έχει αγοράσει ο πελάτης. Οι 

συναισθηματικά αφοσιωμένοι πελάτες συνήθως πραγματοποιούν περισσότερες 
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αγορές και τα επίπεδα απώλειας πελατών που παρουσιάζουν είναι χαμηλότερα σε 

σχέση με άλλους (Αγγελιδάκη, 2010). 

• Αφοσιωμένοι πελάτες λόγω αδράνειας (inertial customers): όπως και οι 

συναισθηματικά αφοσιωμένοι, αυτοί οι πελάτες σπάνια επαναξιολογούν τις 

αγορές τους, κάτι που όμως οφείλεται στον περιορισμό που νιώθουν λόγω του 

υψηλού κόστους αλλαγής εταιρίας ή της έλλειψης δεσίματος µε ορισμένα 

προϊόντα/υπηρεσίες. Αν και αυτοί οι πελάτες δεν τείνουν να ξοδεύουν 

περισσότερο ή λιγότερο από ό,τι συνήθως, η διατήρησή τους έχει παρόμοια αξία 

με την διατήρηση των συναισθηματικά αφοσιωμένων πελατών (Αγγελιδάκη, 

2010). 

• Συνειδητά αφοσιωμένοι πελάτες (deliberators): οι πελάτες αυτοί είναι 

πληροφορημένοι, ενημερώνονται για τυχών αγοραστικές ευκαιρίες, και 

επανεξετάζουν τις επιλογές τους χρησιμοποιώντας λογικά κριτήρια, όπως η 

απόδοση, η τιμή και η ποιότητα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη αγοραστική ομάδα, 

καθώς αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 40% του συνόλου των πελατών. Τα 

οφέλη από την διατήρηση αυτών των πελατών έχουν διπλάσια αξία σε σχέση µε 

αυτά των δύο προηγουμένων ομάδων, καθώς αυτοί είναι οι πελάτες µε τις 

μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας (Αγγελιδάκη, 2010). 

 

2.6 Χαμένοι πελάτες 

 

Οι πελάτες που έχουν αποχωρήσει από μια εταιρία χωρίζονται σε εκείνους που έφυγαν 

εκούσια (voluntary churn - όταν επιλέγουν οι ίδιοι οι πελάτες να αφήσουν µία εταιρία ή 

να τερματίσουν ένα συμβόλαιο) και σε εκείνους που έφυγαν ακούσια (non voluntary 

churn - όταν η ίδια η εταιρία τερματίζει ένα συμβόλαιο ή απενεργοποιεί µία υπηρεσία) 

(Αγγελιδάκη, 2010). 

 

Εκούσια απώλεια πελάτη 

Η εκούσια απώλεια πελατών χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την τυχαία και την εσκεμμένη. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι δύο κατηγορίες. 
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• Τυχαία απώλεια πελατών: Συμβαίνει όταν οι περιστάσεις καθιστούν µη 

απαραίτητη τη χρήση μιας υπηρεσίας (π.χ. σε περίπτωση θανάτου). Η τυχαία 

απώλεια πελατών συνήθως είναι υπεύθυνη για ένα μικρό ποσοστό της εκούσιας 

απώλειας (Αγγελιδάκη, 2010). 

• Εσκεμμένη απώλεια πελατών: Συμβαίνει όταν ένας πελάτης αποφασίζει 

συνειδητά να αλλάξει εταιρία. Μερικοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην 

απόφαση είναι αν για παράδειγμα ο πελάτης ανακαλύψει ότι μια ανταγωνίστρια 

εταιρία προσφέρει καλύτερα προϊόντα και σε καλύτερη τιμή, κάτι που ο τρέχων 

πάροχος δεν μπορεί να παρέχει ή αν η εξυπηρέτηση που λαμβάνει από τον 

τρέχοντα πάροχο δεν είναι η επιθυμητή κλπ. (Αγγελιδάκη, 2010). 

 

Ακούσια απώλεια πελάτη 

Οι ακούσια χαμένοι πελάτες είναι εκείνοι των οποίων οι υπηρεσίες διακόπηκαν από την 

ίδια την εταιρία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια εταιρία θα μπορούσε να 

διακόψει τη σχέση της µε ένα πελάτη, όπως είναι η κατάχρηση μιας υπηρεσίας ή η µη 

κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα συνήθως 

δημιουργείται όταν η εταιρία δεν καταφέρνει να παρακολουθεί τους πελάτες με τις 

μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να παρέμβει 

πριν τα επίπεδα χρεώσεων τους γίνουν πολύ μεγάλα (Αγγελιδάκη, 2010). 
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3 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

   

 

 

 

3.1 Προσδιορισμός του προβλήματος 

 

Αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική φάση ενός προβλήματος στην Επιστήμη των 

Δεδομένων καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία και την επιτυχία ενός project. 

Η ανάθεση ενός project από μια εταιρία σε έναν Data Scientist γίνεται με τον 

προσδιορισμό αυτού με απλή ορολογία, η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή και από 

κάποιον ο οποίος δεν έχει σχέση με την Επιστήμη των Δεδομένων. Έτσι το πρόβλημα 

δεν είναι απόλυτα σαφές και παρουσιάζει ανακρίβειες. Για το λόγο αυτό το πρόβλημα θα 

πρέπει να οριστεί με πιο σαφή και εξιδεικευμένο τρόπο από τον Data Scientist. Η φάση 

του προσδιορισμού του προβλήματος χωρίζεται σε 5 στάδια, την κατανόηση των στόχων 

και των προοπτικών της εταιρίας, τη μετάβαση από τους στόχους της εταιρίας στους 

στόχους της Επιστήμης των Δεδομένων, τον προσδιορισμό του είδους του Data Science 

προβλήματος, τον προσδιορισμό του προβλήματος σε μια πρόταση και την επιλογή των 

μετρικών με τις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση του προβλήματος, οι οποίες περιγράφονται 

παρακάτω (Silaparasetty, 2020). 

 

• Κατανόηση των στόχων και των προοπτικών της εταιρίας 

Πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο, διότι σε αυτό μεταβιβάζονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες από την εταιρία στον Data Scientist. Σε αυτό το στάδιο αρχικά θα πρέπει να 

γίνει κατανοητό ποιο είναι το όραμα της εταιρίας, δηλαδή τι σκοπεύει να πετύχει 

λύνοντας το πρόβλημα καθώς και ποιο είναι το πρόβλημα αυτό. Στη συνέχεια θα πρέπει 

να γίνουν σαφείς οι πόροι που διαθέτει η εταιρία. Για παράδειγμα αν διαθέτει κάποιες 

Προσδιορισμός 

του 

προβλήματος 

και καθορισμός 

στόχου 

Συλλογή, 

αποθήκευση 

και κατανόηση 

των δεδομένων 

Προετοιμασία 

των δεδομένων 

Εξερεύνηση 

και 

Οπτικοποίηση 

των δεδομένων 

Πειραματισμός 

και Πρόβλεψη 

Εικόνα 3.1: Οι φάσεις ενός προβλήματος στην Επιστήμη των Δεδομένων (Smith, 2019) 
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υποδομές για μοντελοποίηση των δεδομένων, ασφάλεια και διαχείριση των πελατών ή 

αν διαθέτει κάποιες συναλλαγές πελατών όπως κρατήσεις, πωλήσεις, ακυρώσεις κλπ. 

Επιπλέον θα πρέπει να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης και πώς μπορεί 

αυτή να βοηθήσει την εταιρία καθώς και τα πιθανά ρίσκα που λαμβάνονται 

πραγματοποιώντας την.  Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τα λάθη και βελτιώνεται 

το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αξιολογείται αν οι στόχοι της εταιρίας είναι ρεαλιστικοί σε 

συνάρτηση με τα δεδομένα που αυτή διαθέτει και προσδιορίζεται ο χρόνος που απαιτείται 

για την εκπόνηση του project. Τέλος ο Data Scientist θα πρέπει να δει το πρόβλημα τόσο 

από την πλευρά της εταιρίας όσο και από την πλευρά του πελάτη, κάτι το οποίο θα 

ωφελήσει όλες τις πλευρές και θα διασφαλίσει πως ο Data Scientist διαθέτει όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις για την εκπόνηση του project (Silaparasetty, 2020). 

 

• Μετάβαση από τους στόχους της εταιρίας στους στόχους της Επιστήμης των 

Δεδομένων 

Αφού γίνουν γνωστοί οι στόχοι της εταιρίας θα πρέπει να γίνει η μετάβαση από αυτούς 

στους στόχους της Επιστήμης των Δεδομένων. Για παράδειγμά, αν μια επιχείρηση 

πώλησης καυσίμων Α θέλει να αυξήσει τα έσοδά της έναντι μιας εταιρίας καυσίμων Β 

τότε θα πρέπει να μεταβεί από το ‘’Πώς αυξάνουμε τα έσοδα;’’ στο ‘’Πως θα 

πουλήσουμε περισσότερη ποσότητα καυσίμων;’’ . Τότε οι ερωτήσεις που χρειάζεται να 

απαντήσει είναι του τύπου , ‘’Ποιο καύσιμο είναι το δημοφιλέστερο;’’(αντίστοιχα το 

λιγότερο δημοφιλές), ‘’Πώς κυμαίνονται οι τιμές στην επιχείρηση Α σε σύγκριση με την 

επιχείρηση Β;’’, ‘’Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των πελατών της κάθε εταιρίας;’’, 

‘’Ποιος είναι ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων πελατών κάθε εταιρίας’’ κ.α. 

(Silaparasetty, 2020). 

 

• Προσδιορισμός του είδους του Data Science προβλήματος  

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιοριστεί το είδος του Data Science προβλήματος 

προκειμένου να επιλεχθούν οι κατάλληλοι αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης. Τα 

προβλήματα Μηχανικής Μάθησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Supervised και τα 

Unsupervised. Τα Supervised προβλέπουν μια εξαρτημένη μεταβλητή Y βάσει των 

ανεξάρτητων μεταβλητών Χ και χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, τα Classification 
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προβλήματα, στα οποία η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική, και τα Regression 

προβλήματα, στα οποία η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ποσοτική. Τα Unsupervised 

προβλήματα χρησιμοποιούν μόνο ανεξάρτητες μεταβλητές Χ και χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες, τα προβλήματα Clustering, στα οποία γίνεται ομαδοποίηση των 

παρατηρήσεων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, και τα προβλήματα Association, στα 

οποία γίνεται η εύρεση κρυφών μοτίβων που πιθανώς υπάρχουν στα δεδομένα 

(Silaparasetty, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Προσδιορισμός του προβλήματος σε μια πρόταση 

Ο σχηματισμός μιας πρότασης η οποία θα περιγράφει το πρόβλημα, θα εξηγεί γιατί η 

επίλυσή του είναι σημαντική, θα αναφέρει το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η επίλυση 

του προβλήματος και την μέθοδο Μηχανικής Μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεί 

το επόμενο βήμα της διαδικασίας προσδιορισμού του προβλήματος. Συγκεκριμένα, η 

πρόταση θα έχει τη δομή ‘’Περιγραφή του προβλήματος από την εταιρία, επιπτώσεις του 

προβλήματος, οι πλευρές τις οποίες επηρεάζει, το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η 

ανάλυση, οι μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης με τις οποίες θα επιλυθεί’’. Για παράδειγμα η 

πρόταση για την επιχείρηση καυσίμων Α θα ήταν: ‘’Το πρόβλημα των χαμηλών 

πωλήσεων καυσίμων, έχει αντίκτυπο στα μειωμένα κέρδη, τα οποία επηρεάζουν την 

επιχείρηση Α και μια καλή αρχή θα ήταν η πρόβλεψη των τιμών τις αντίπαλης 

επιχείρησης καυσίμων Β, με τη χρήση Regression(Supervised) μεθόδων Μηχανικής 

Μάθησης (Silaparasetty, 2020). 

 

Εικόνα 3.2: Διάγραμμα δομής Μηχανικής Μάθησης (Scott, 2019) 
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• Επιλογή των μετρικών με τις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση του προβλήματος 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί θα πρέπει στο τέλος να 

αξιολογηθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί μια μετρική με την οποία θα 

γίνει η αξιολόγηση του (Silaparasetty, 2020). Οι συνηθέστερες μετρικές είναι η 

ακρίβεια, η ευαισθησία, η ειδικότητα, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στην 

ενότητα 3.6.4.  

 

3.2 Συλλογή των δεδομένων 

 

Η ποιότητα των δεδομένων αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την 

πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης ανάλυσης. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο τα 

δεδομένα να είναι αξιόπιστα και να αναπαριστούν επαρκώς τον πληθυσμό-στόχο (Myatt, 

2007). Τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα πρωτογενή δεδομένα και τα 

δευτερογενή δεδομένα.  

Πρωτογενή ονομάζονται τα δεδομένα που συλλέγονται άμεσα από πηγές, χωρίς αυτά να 

έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία ή να έχουν δημοσιευτεί. Πρόκειται για δεδομένα 

υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι αξιόπιστα και αντικειμενικά (Kabir, 2016). Τα είδη 

των ερευνών που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντληθούν πρωτογενή δεδομένα και 

να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα είναι τα εξής: 

• Δημοσκοπήσεις ή ψηφοφορίες:  Μια δημοσκόπηση ή ψηφοφορία μπορεί να 

φανεί χρήσιμη για την άντληση δεδομένων, τα οποία απαντούν σε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις. Με τις δημοσκοπήσεις αντλούνται πληροφορίες για ένα σύνολο 

ατόμων με σκοπό την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό. 

Συγκεκριμένα περιέχουν πολλαπλές ερωτήσεις διαφόρων τύπων (ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης κ.α.). Η πραγματοποίηση αυτών γίνεται 

συνήθως online έχοντας ως σκοπό να γίνουν γνωστές οι προτιμήσεις, οι 

συμπεριφορές και οι εμπειρίες των ανθρώπων. Προκειμένου να αποφευχθούν 

τυχόν μεροληπτικά σφάλματα (bias) πρέπει να ληφθεί τυχαίο δείγμα από τον 

πληθυσμό-στόχο και οι ερωτήσεις της δημοσκόπησης να μην υπαινίσσονται την 

απάντηση. Το δείγμα του πληθυσμού θα πρέπει να είναι μεγάλο ώστε να είναι 

αντιπροσωπευτικό. Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν σημαντική πηγή δεδομένων 
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και πληροφοριών για κυβερνήσεις, ιδιωτικές εταιρίες, Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης καθώς και ακαδημαϊκά ινστιτούτα. Με τις ψηφοφορίες μπορούν να 

αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των ανθρώπων. Περιέχουν 

συνήθως μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής, η οποία απαιτεί ελάχιστο χρόνο για 

την απάντηση της. Για παράδειγμα, μια ψηφοφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να γίνουν γνωστές οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων σε πιθανές εκλογές 

(Myatt, 2007). 

Πίνακας 3.1: Διαφορές δημοσκοπήσεων και ψηφοφοριών (Question Pro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Πειράματα: Χρησιμοποιούνται προκειμένου να απαντήσουν ένα συγκεκριμένο 

ερώτημα με υψηλά ελεγχόμενο τρόπο. H καταμέτρηση των δεδομένων που 

συλλέγονται θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, έτσι ώστε όσες φορές και να 

επαναληφθεί, το αποτέλεσμα να παραμένει το ίδιο. Τα πειράματα προσπαθούν 

να εξηγήσουν τι προκαλεί και επηρεάζει φαινόμενα, ελέγχοντας κάποιους 

σημαντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, για την έρευνα της 

Δημοσκοπήσεις VS Ψηφοφορίες 

Χρειάζονται λεπτομερείς και εκτενείς 

απαντήσεις 

Δεν χρειάζονται λεπτομερείς απαντήσεις 

Πολλές ερωτήσεις προς απάντηση Απαιτούν άμεση απάντηση 

Συμπλήρωση προσωπικών πληροφοριών Μόνο 1 ερώτηση προς απάντηση 

Χρειάζονται απαντήσεις με κείμενο Δεν απαιτείται πολύ ώρα για να αναλυθούν 

Εικόνα 3.3: Μορφή δημοσκόπησης (Crowd Signal) 

Εικόνα 3.4: Μορφή ψηφοφορίας (Crowd 

Signal) 
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αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου οι ασθενείς που επιλέχθηκαν να λάβουν 

μέρος στο πείραμα χωρίζονται σε δύο ομάδες, σε εκείνη που λαμβάνει το placebo 

και σε εκείνη που λαμβάνει το πραγματικό φάρμακο. Προκειμένου να 

αποφευχθούν πιθανά μεροληπτικά σφάλματα, τόσο οι ασθενείς όσο και οι 

γιατροί δεν γνωρίζουν πώς κατανέμονται οι ομάδες (Myatt, 2007). 

• Άλλες μελέτες (Observational studies): Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται 

αδύνατο να ελεγχθεί ένα πείραμα είτε για υλικοτεχνικούς είτε για ηθικούς 

λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται στη 

καταμέτρηση μεγάλου όγκου παρατηρήσεων (Myatt, 2007). 

Δευτερογενή ονομάζονται τα δεδομένα τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί από πρωτογενείς 

πηγές και γίνονται διαθέσιμα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε έρευνα. 

Μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστα από τα πρωτογενή δεδομένα ωστόσο είναι εξίσου 

χρήσιμα. Πολλές φορές η άντληση πρωτογενών δεδομένων είναι δύσκολη κυρίως λόγω 

υψηλού κόστους και έτσι οι ερευνητές προσφεύγουν στη λύση των δευτερογενών 

δεδομένων (Kabir, 2016).  

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντληθούν δευτερογενή δεδομένα και 

να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα είναι οι εξής: 

• Βιβλία: Υπάρχουν διαφόρων ειδών και θεμάτων βιβλία, γεγονός που τα καθιστά 

σημαντικό εργαλείο στην άντληση δεδομένων για μια έρευνα. Πρόκειται για μια 

από τις πιο αξιόπιστες πηγές των δευτερογενών δεδομένων (Kabir, 2016). 

• Περιοδικά: Πρόκειται για μια από τις δημοφιλέστερες πηγές δευτερογενών 

δεδομένων καθώς προσφέρουν επίκαιρες πληροφορίες, κάτι το οποίο τα βιβλία 

δεν είναι σε θέση να προσφέρουν. Επιπλέον, μπορούν να δώσουν πιο 

συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τα βιβλία που συνήθως δίνουν πιο 

γενικές πληροφορίες (Kabir, 2016). 

•  Εφημερίδες: Αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών κυρίως για πολιτικές 

έρευνες (Kabir, 2016). 

• Βάσεις δεδομένων: Η άντληση δευτερογενών δεδομένων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και μέσω βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα μπορούν να 

αντληθούν δεδομένα απογραφής πληθυσμού, κυβερνητικά δεδομένα, δεδομένα 

πωλήσεων, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα πελατών κ.α. (Kabir, 2016). 
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• Internet of Things Data: Πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται μέσω 

αισθητήρων οι οποίοι καταγράφουν συνθήκες φυσικών πραγμάτων. Χωρίζονται 

σε τρία είδη, τα δεδομένα εξοπλισμού (Equipment data), τα περιβαλλοντικά 

δεδομένα (Environmental data) και τα δεδομένα μέτρησης των οικιακών 

λειτουργιών (Submeter data) (Enertiv, 2020). 

Τα δεδομένα αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας των εταιριών και 

αποθηκεύονται με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Operational databases: Οι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων διαθέτουν 

επιχειρηματικές συναλλαγές, στις οποίες πραγματοποιείται συνεχής ανανέωση σε 

πραγματικό χρόνο. Μερικά παραδείγματα αυτών αποτελούν τα συστήματα 

διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού, οι βάσεις δεδομένων διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (CRM databases) και οι βάσεις δεδομένων της βιομηχανικής παραγωγής 

(Myatt, 2007). 

• Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses): Πρόκειται για δεδομένα τα οποία 

αντιγράφονται από πηγές άλλων εταιριών και στη συνέχεια καθαρίζονται και 

κανονικοποιούνται προκειμένου να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις βάσει 

αυτών. Σε αντίθεση με τις Operational databases, οι αποθήκες δεδομένων δεν 

ανανεώνονται σε συχνή βάση (Myatt, 2007). 

• Historical databases: Σε αυτές αποθηκεύονται δεδομένα ψηφοφοριών, 

δημοσκοπήσεων και πειραμάτων (Myatt, 2007). 

• Εξωτερικά δεδομένα: Πολλές φορές τα δεδομένα που διαθέτει μια εταιρία δεν 

είναι από μόνα τους αρκετά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 

δημιουργούνται. Για το λόγο αυτό συνδυάζονται με δεδομένα που αγοράζονται 

από άλλες πηγές (Myatt, 2007). 

 

3.3 Κατανόηση των δεδομένων 

 

Πίνακες Δεδομένων: Τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση ή 

στην εξόρυξη δεδομένων σχεδόν πάντα αναπαρίστανται με τους πίνακες δεδομένων. 

Κάθε γραμμή του πίνακα περιγράφει μια παρατήρηση (π.χ. πελάτης) και κάθε στήλη του 

πίνακα περιγράφει μια μεταβλητή (π.χ. φύλο). Κάθε παρατήρηση έχει μία και μοναδική 
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τιμή για κάθε μεταβλητή η οποία είναι είτε αριθμός είτε κείμενο. Συνήθως οι πίνακες 

δεδομένων περιέχουν ακατέργαστα δεδομένα τα οποία πρέπει να καθαριστούν για την 

περεταίρω ανάλυση τους (Myatt, 2007). 

Πίνακας 3.2: Μορφή πίνακα δεδομένων (Myatt, 2007)) 

Είδη μεταβλητών: 

• Κατηγορικές μεταβλητές: Πρόκειται για τις μεταβλητές που αναφέρονται σε 

κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό (π.χ. φύλο, εθνικότητα, κωδικός πελάτη κ.λ.π.). 

Διακρίνονται σε ονομαστικές και διατακτικές. Ονομαστικές είναι οι κατηγορικές 

μεταβλητές των οποίων οι παρατηρήσεις είναι κατηγορίες, με τη σειρά αυτών να 

μην παίζει κάποιο ρόλο (π.χ. η μεταβλητή ‘μέσο μεταφοράς’ με κατηγορίες Ι.Χ., 

τραίνο, λεωφορείο, πόδια, αεροπλάνο). Διατακτικές είναι οι κατηγορικές 

μεταβλητές των οποίων οι παρατηρήσεις τους είναι κατηγορίες, στις οποίες η 

διάταξη έχει σημασία (π.χ. η μεταβλητή ‘συχνότητα συμμετοχής σε κάποια 

δραστηριότητα’ με κατηγορίες ποτέ, σπάνια, κάπου-κάπου, συχνά, πολύ συχνά).

• Ποσοτικές μεταβλητές: Πρόκειται για τις μεταβλητές των οποίων οι τιμές

διαθέτουν αριθμητικές ιδιότητες και εκφράζονται με μια μονάδα μέτρησης. Για

παράδειγμα, ποσοτικές μεταβλητές είναι το βάρος, το ύψος, το πλήθος των

παιδιών μιας οικογένειας κ.α. Διακρίνονται σε συνεχείς και διακριτές. Συνεχείς

είναι οι ποσοτικές μεταβλητές οι οποίες μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή

μέσα σε ένα συνεχές διάστημα (π.χ. οι μεταβλητές βάρος, ύψος, αρτηριακή πίεση

κ.α.). Διακριτές είναι οι ποσοτικές μεταβλητές οι οποίες μπορούν να πάρουν μόνο

διακεκριμένες τιμές (π.χ. το πλήθος των παιδιών μιας οικογένειας, ο αριθμός των

εισερχόμενων κλήσεων, οι ζητούμενες μονάδες προϊόντος κ.α.).

Μεταβλητές 

Παρατηρήσεις   x1 x2 x3 . . .  xk 

O1   x11 x12 x13 . . .  x1k 
O2   x21 x22 x23 . . .  x2k 
O3   x31 x32 x33 . . .  x3k 
. . .    . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
On   xn1 xn2 xn3 . . .  xnk 
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3.4 Προετοιμασία των δεδομένων 

 

Πρόκειται για το πιο χρονοβόρο και δύσκολο μέρος μιας ανάλυσης. Περιέχει τη 

διαγραφή, την προσθήκη και το μετασχηματισμό των μεταβλητών του συνόλου 

δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση. Κάθε μοντέλο απαιτεί διαφορετική 

διαχείριση των ανεξάρτητων μεταβλητών του, καθώς επηρεάζεται άμεσα η 

αποτελεσματικότητα του. Οι μετασχηματισμοί των ανεξάρτητων μεταβλητών των 

δεδομένων μπορούν να μειώσουν την αρνητική επιρροή που μπορεί να έχει η ασυμμετρία 

(skewness) ή οι ακραίες τιμές (outliers) στην επίδοση ενός μοντέλου. Η δημιουργία νέων 

μεταβλητών με το συνδυασμό άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών μπορεί να έχει 

σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου. Επιπλέον, η διαγραφή 

μεταβλητών που διαθέτουν πληθώρα ελλειπουσών τιμών αποτελεί μια απλούστερη 

μέθοδο, η οποία ωστόσο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου 

(Kuhn & Johnson, 2013). 

 

3.4.1 Διαχείριση ελλειπουσών τιμών 

 

Σε πολλές περιπτώσεις τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για μια ανάλυση 

παρουσιάζουν έλλειψη τιμών για ορισμένες από τις μεταβλητές τους, οι οποίες 

ονομάζονται ελλείπουσες τιμές (missing values). Για την καλύτερη δυνατή διαχείριση 

των ελλειπουσών τιμών θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατανόηση του λόγου για τον 

οποίο αυτές οι τιμές απουσιάζουν. Για το λόγο αυτό οι ελλείπουσες τιμές χωρίζονται σε 

3 κατηγορίες, αυτές που απουσιάζουν λόγω της δομής των δεδομένων, αυτές που 

απουσιάζουν τυχαία και αυτές που απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους (δηλαδή δεν 

απουσιάζουν τυχαία) (Kuhn & Johnson, 2019). 

Οι ελλείπουσες τιμές που απουσιάζουν λόγω της δομής των δεδομένων είναι τιμές για 

τις οποίες απλώς παραλήφθηκε η καταγραφή τους και είναι οι ευκολότερες ως προς την 

ανίχνευση τους (Kuhn & Johnson, 2019). Για παράδειγμα, για μια μεταβλητή που 

περιέχει τους χρήστες που απάντησαν σε προωθητικά emails και έχει μια μοναδική τιμή 

την ‘R’ και μεγάλο αριθμό ελλειπουσών τιμών, οι ελλείπουσες τιμές δηλώνουν ότι δεν 

υπήρξε απάντηση σε email και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την τιμή ‘NR’ 

(not respond). 
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Οι ελλείπουσες τιμές που απουσιάζουν τυχαία διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, αυτές που 

απουσιάζουν εντελώς τυχαία (Missing completely at random - MCAR) και αυτές που 

απουσιάζουν απλώς τυχαία (Missing at random – MAR). Οι MCAR ελλείπουσες τιμές 

δεν εμφανίζουν κάποια εξάρτηση με τα δεδομένα ενώ οι MAR ελλείπουσες τιμές 

εξαρτώνται από τις μετρούμενες μεταβλητές, όχι όμως και από τις λανθάνουσες 

μεταβλητές. Καθώς αυτές οι υποκατηγορίες είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, συνήθως 

χρησιμοποιούνται ίδιες μέθοδοι αντικατάστασης ελλειπουσών τιμών και για τις δύο 

(Kuhn & Johnson, 2019). 

Οι ελλείπουσες τιμές που απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους (Missing not at 

Random – MNAR) εντοπίζονται συχνά σε μεταβλητές από σύνολα δεδομένων που 

σχετίζονται με κλινικές μελέτες και οι μετρήσεις των ασθενών γίνονται με τη πάροδο του 

χρόνου. Έτσι αν κάποιος ασθενής εξαιρεθεί από την ανάλυση για κάποιο λόγο (π.χ. 

θάνατος ασθενή) δεν θα υπάρχουν για αυτόν τιμές στις επόμενες μετρήσεις. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί πάντα πρόκληση για τον αναλυτή και χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης (Kuhn & Johnson, 2019). 

 

3.4.1.1 Διαγραφή 

 

Η απλούστερη μέθοδος διαχείρισης των ελλειπουσών τιμών είναι η διαγραφή ολόκληρων 

μεταβλητών που περιέχουν ελλείπουσες τιμές ή μέρος αυτών. Συγκεκριμένα μπορεί να 

γίνει διαγραφή των μεταβλητών που περιέχουν τουλάχιστον μια ελλείπουσα τιμή ή να 

γίνει διαγραφή των δειγμάτων που περιέχουν ελλείπουσες τιμές.  Ωστόσο οι δύο αυτές 

προσεγγίσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν με σιγουριά σε όλα τα σύνολα δεδομένων.  

Κάποια σύνολα δεδομένων διαθέτουν μεταβλητές που είναι προβληματικές σε σχέση με 

κάποιες άλλες και πρέπει να διαγραφούν, ενώ κάποια άλλα διαθέτουν δείγματα με πολλές 

ελλείπουσες τιμές τα οποία χρειάζονται διαγραφή (Kuhn & Johnson, 2013). 

Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαχείριση των ελλειπουσών 

τιμών είναι η σημαντικότητα που μπορεί να έχει ένα δείγμα σε σχέση με μια μεταβλητή. 

Όταν είναι δύσκολο να αφαιρεθούν παρατηρήσεις ή όταν το σύνολο δεδομένων περιέχει 

λίγες παρατηρήσεις, τότε η αφαίρεση δείγματος δεν συνιστάται, καθώς οι παρατηρήσεις 

είναι πολύ πιο σημαντικές από τις μεταβλητές και γι’ αυτό θα πρέπει να κρατηθούν όσο 

το δυνατόν περισσότερες. Σε αυτή τη περίπτωση μπορούν να διαγραφούν οι μεταβλητές 
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που διαθέτουν αρκετές ελλείπουσες τιμές. Αν όμως είναι γνωστό πως είναι σημαντικές 

για το μοντέλο ή μπορούν να προβλεφθούν, τότε δεν θα πρέπει να διαγραφούν (Kuhn & 

Johnson, 2013). 

 

3.4.1.2 Μέθοδοι αντικατάστασης ελλειπουσών τιμών 

 

Η απλούστερη τακτική αντικατάστασης των ελλειπουσών τιμών είναι η αντικατάσταση 

αυτών είτε με το μέσο όρο (average) ή τη διάμεσο (median), αν η μεταβλητή στην οποία 

εμπεριέχονται είναι ποσοτική, είτε με την επικρατέστερη τιμή (mode), αν η μεταβλητή 

είναι κατηγορική. Η αντικατάσταση αυτών από το μέσο όρο έχει το πλεονέκτημα πως 

δεν αλλάζει το συνολικό μέσο όρο της εκάστοτε μεταβλητής. Προϋποθέτει όμως πως η 

παρατήρηση στην οποία γίνεται αντικατάσταση είναι επιλεγμένη τυχαία από μια 

κανονική κατανομή. Αν όμως οι ελλείπουσες τιμές δεν είναι αυστηρά τυχαίες και οι 

μεταβλητές έχουν διαφορετικό αριθμό ελλειπουσών τιμών μεταξύ τους, τότε  μπορεί να 

προκύψουν μεροληπτικά σφάλματα (bias). Βασικά μειονεκτήματα της αντικατάστασης 

ελλειπουσών τιμών με το μέσο όρο αποτελούν η παραβίαση της διακύμανσης και της 

συνδιακύμανσης. Η αντικατάσταση ελλειπουσών τιμών με τη διάμεσο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μια μεταβλητή με λοξή κατανομή. Η αντικατάσταση ελλειπουσών 

τιμών με την επικρατέστερη τιμή βασίζεται στο γεγονός πως είναι και η πιο πιθανή να 

αποτελεί την πραγματική τιμή της μεταβλητής (Roy, 2019). 

Η πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών αποτελεί ακόμα μια τακτική για την αντικατάσταση 

αυτών. Θεωρητικά, για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όλα τα μοντέλα πρόβλεψης, όμως θα γίνει εστίαση σε αυτά που 

συνήθως είναι πιο αποτελεσματικά. Τα αποτελεσματικότερα και συνηθέστερα μοντέλα 

πρόβλεψης των ελλειπουσών τιμών περιγράφονται παρακάτω και είναι τα εξής: 

• Γραμμική παλινδρόμηση: Χρησιμοποιείται συνήθως όταν μια ποσοτική 

ανεξάρτητη μεταβλητή παρουσιάζει ισχυρή γραμμική συσχέτιση με μια άλλη 

ποσοτική ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία χρειάζεται αντικατάσταση των 

ελλειπουσών τιμών της. Πρόκειται για μια πολύ γρήγορη μέθοδο, η οποία ωστόσο 

παρουσιάζει το μειονέκτημα, ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή, με την οποία θα γίνει 

η εκπαίδευση του μοντέλου, δεν πρέπει να περιέχει ελλείπουσες τιμές. 
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Αντίστοιχα, για τις κατηγορικές μεταβλητές μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

Λογιστική παλινδρόμηση (Kuhn & Johnson, 2019). 

• K-Nearest Neighbors: Πρόκειται για μια γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδο 

πρόβλεψης των ελλειπουσών τιμών, η οποία είναι κατάλληλη για μικρά ή μετρίου 

μεγέθους σύνολα δεδομένων. Συγκεκριμένα για μια παρατήρηση με 1 ή 

περισσότερες ελλείπουσες τιμές εντοπίζονται K (αριθμός δοσμένος από τον 

χρήστη όπου συνήθως παίρνει τιμές ανάμεσα στο 5-10) παρατηρήσεις που 

μοιάζουν με αυτήν (αυτές δεν θα πρέπει να έχουν ελλείπουσες τιμές). Οι Κ 

παρόμοιες παρατηρήσεις με την παρατήρηση, στην οποία πρέπει να γίνει η 

αντικατάσταση των ελλειπουσών τιμών, αποφασίζονται σύμφωνα με μια μετρική 

απόστασης. Όταν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές, τότε 

χρησιμοποιείται η ευκλείδεια μετρική απόστασης. Έπειτα, υπολογίζεται η μέση 

τιμή για κάθε μεταβλητή των K παρόμοιων παρατηρήσεων και γίνεται η 

αντικατάσταση των ελλειπουσών τιμών σύμφωνα με αυτές. Για σύνολα 

δεδομένων που περιέχουν τόσο ποσοτικές όσο και κατηγορικές μεταβλητές δεν 

είναι καλή επιλογή η ευκλείδεια μετρική απόστασης. Αντ' αυτής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η μετρική απόστασης του Gower. Με τη χρήση της 

συγκεκριμένης μετρικής χρησιμοποιούνται διαφορετικές μετρικές απόστασης για 

τις ποσοτικές και τις κατηγορικές μεταβλητές. Για τις κατηγορικές μεταβλητές η 

απόσταση μεταξύ 2 παρατηρήσεων παίρνει την τιμή 1, αν έχουν την ίδια τιμή, και 

0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Για μια ποσοτική μεταβλητή 𝑥 η απόσταση μεταξύ 2 

παρατηρήσεων 𝑖, 𝑗 υπολογίζεται από τη μετρική 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 1 −
|𝑥𝑖 −𝑥𝑗|

𝑅𝑥
 , όπου 𝑅𝑥 

είναι το εύρος της μεταβλητής 𝑥. Η μετρική απόστασης υπολογίζεται για κάθε 

μεταβλητή και η μέση τιμή των αποστάσεων των μεταβλητών μιας παρατήρησης 

διαμορφώνει τη συνολική απόσταση της παρατήρησης αυτής. Αφού βρεθούν οι 

Κ παρόμοιες παρατηρήσεις, οι τιμές τους χρησιμοποιούνται για την 

αντικατάσταση των ελλειπουσών τιμών και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η 

επικρατέστερη τιμή για τις κατηγορικές μεταβλητές και ο μέσος όρος ή η 

διάμεσος για τις ποσοτικές μεταβλητές (Kuhn & Johnson, 2019). 

• Δέντρα αποφάσεων: Πρόκειται για μια αρκετά καλή μέθοδο πρόβλεψης των 

ελλειπουσών τιμών, καθώς τα Δέντρα αποφάσεων είναι ανθεκτικά στις 

ελλείπουσες τιμές και δίνουν ακριβή αποτελέσματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν 

ακραίες τιμές. Συνήθως τα απλά Δέντρα αποφάσεων παρουσιάζουν χαμηλά 
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μεροληπτικά σφάλματα (bias) αλλά υψηλή διακύμανση (variance). Προκειμένου 

να αποφευχθεί η υψηλή διακύμανση χρησιμοποιούνται ensemble μέθοδοι των 

Δέντρων απόφασης όπως τα Τυχαία Δάση (Random Forests). Πέρα των 

σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη μέθοδος, 

υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού δέντρων (500 

– 2.000) που απαιτείται για την τυχαία επιλογή των μεταβλητών στο κάθε split 

προκειμένου να επιτευχθεί ένα ακριβές και αξιόπιστο μοντέλο και σε συνδυασμό 

με το γεγονός πως αυτά τα δέντρα είναι ακλάδευτα, δημιουργείται σημαντικό 

υπολογιστικό κόστος. Προκειμένου να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση τα Bagged Trees. Η βασική διαφορά 

μεταξύ των Random Forests και των Bagged Trees έγκειται στο γεγονός ότι στα 

Bagged Trees όλες οι μεταβλητές αξιολογούνται σε κάθε split για κάθε δέντρο. 

Τα Bagged Trees έχουν ως πλεονέκτημα να επιτυγχάνουν ίδια σχεδόν 

αποτελέσματα με τα Random Forests χρησιμοποιώντας ωστόσο πολύ μικρότερο 

αριθμό δέντρων (συνήθως 25-30) (Kuhn & Johnson, 2019). 

 

3.4.2 Το πρόβλημα της Πολυσυγγραμικότητας (Multicollinearity) 

 

Κατά την εφαρμογή ενός μοντέλου πρόβλεψης είναι σημαντικό οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές να είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες, καθώς με την ύπαρξη ισχυρών 

συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών δεν μπορεί να αξιολογηθεί η 

ουσιαστική προσφορά τους στην εξαρτημένη μεταβλητή. Για παράδειγμα, η ύπαρξη 

ισχυρών συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών σε ένα πρόβλημα 

Γραμμικής Παλινδρόμησης δημιουργεί αστάθεια στους εκτιμώμενους συντελεστές της, 

με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές οι τιμές τους, όταν κάποια νέα 

μεταβλητή προστίθεται ή απομακρύνεται ή όταν συμβαίνουν μικρές μεταβολές στα 

δεδομένα του προβλήματος. Η ύπαρξη ισχυρών συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων 

μεταβλητών κατά την εκτέλεση ενός μοντέλου πρόβλεψης ονομάζεται 

πολυσυγγραμικότητα (multicollinearity) (Πανάρετος, 2007). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis). Κατά 

τη συγκεκριμένη διαδικασία οι αρχικές μεταβλητές μετασχηματίζονται σε ένα σύνολο 
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άλλων μεταβλητών που είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους και έτσι προκύπτει ένα νέο 

μοντέλο (Πανάρετος, 2007). 

Μια άλλη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πολυσυγγραμικότητας είναι ο 

εντοπισμός όλων των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Στη συνέχεια εντοπίζονται τα ζεύγη μεταβλητών με συντελεστή συσχέτισης που ξεπερνά 

ένα προκαθορισμένο threshold (π.χ. 0,9). Προκειμένου να εντοπιστούν οι άξονες των 

μεταβλητών με ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους, τα ζεύγη που διαθέτουν κοινή μεταβλητή 

ομαδοποιούνται. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να μην είναι δυνατές περεταίρω 

συγχωνεύσεις μεταξύ των αξόνων. Στην ανάλυση παραμένει μια μεταβλητή από κάθε 

άξονα και συγκεκριμένα εκείνη που έχει τις λιγότερες ελλείπουσες τιμές και το 

μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης με την εξαρτημένη μεταβλητή. Οι υπόλοιπες 

μεταβλητές διαγράφονται. 

 

3.4.3 Δημιουργία Dummy μεταβλητών 

 

Η κυριότερη προσέγγιση για την αναπαράσταση των κατηγορικών μεταβλητών ως 

ποσοτικές είναι η δημιουργία ψευδομεταβλητών (dummy variables). Κατά τη 

συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε κατηγορία της κατηγορικής μεταβλητής 

δημιουργείται μια ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει τις τιμές 0 ή 1. Σε ένα μοντέλο 

πρόβλεψης με N μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Ν-1 ως ψευδομεταβλητές 

και η Ν-οστή να παραλειφθεί. Ωστόσο ο αριθμός των ψευδομεταβλητών που θα 

συμπεριληφθούν σε μία ανάλυση εξαρτάται από το είδος του μοντέλου πρόβλεψης που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, ορισμένα μοντέλα πρόβλεψης που 

περιέχουν σταθερές όπως η Γραμμική Παλινδρόμηση παρουσιάζουν προβλήματα, αν 

συμπεριληφθούν όλες οι ψευδομεταβλητές τους, καθώς η συμπερίληψη της Ν-οστής 

ψευδομεταβλητής δεν προσθέτει κάποια επιπλέον πληροφορία και δημιουργεί 

πολυσυγγραμικότητα. Για μοντέλα πρόβλεψης που δεν παρουσιάζουν κάποια 

ευαισθησία στη γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών η συμπερίληψη όλων των 

μεταβλητών μπορεί να έχει θετική επίδραση στο μοντέλο. (Kuhn & Johnson, 2019) 
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Πίνακας 3.3: Παράδειγμα Dummy μεταβλητών (Kuhn & Johnson, 2019) 

Αρχική Μεταβλητή Dummy Μεταβλητές 

 Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 

Sun 0 0 0 0 0 0 

Mon 1 0 0 0 0 0 

Tues 0 1 0 0 0 0 

Wed 0 0 1 0 0 0 

Thurs 0 0 0 1 0 0 

Fri 0 0 0 0 1 0 

Sat 0 0 0 0 0 1 

  

 

 

3.4.4 Ομαδοποίηση των δεδομένων συνεχούς ποσοτικής μεταβλητής 

(Binning) 

 

Η ομαδοποίηση των δεδομένων μιας συνεχούς ποσοτικής μεταβλητής σε δύο ή 

περισσότερες ομάδες ονομάζεται Binning. Πρόκειται για μια τεχνική η οποία απλοποιεί 

το σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, η συνεχής ποσοτική μεταβλητή ‘εισόδημα’ 

μπορεί να ομαδοποιηθεί στις ομάδες ‘χαμηλό’ (για τιμές μικρότερες ή ίσες του 8.000), 

‘μέτριο’ (για τιμές μεγαλύτερες του 8.000 και μικρότερες ή ίσες του 20.000) και ‘υψηλό’ 

(για τιμές μεγαλύτερες του 20.000). Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής γίνεται πιο 

εύκολη η ερμηνεία και η κατανόηση των δεδομένων. Επιπλέον, η πιθανότητα μια 

συνεχής μεταβλητή να συσχετίζεται με την εξαρτημένη μεταβλητή είναι αρκετά μικρή 

και αν υπάρχει κάποια σχέση πολύ πιθανόν να είναι μη γραμμική. Ωστόσο, με την 
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ομαδοποίηση της ο συσχετισμός μεταξύ των ομάδων που προκύπτουν και της 

εξαρτημένης μεταβλητής μπορεί να εντοπιστεί ευκολότερα. Πολλές φορές η 

συγκεκριμένη τεχνική είναι απαραίτητη για μοντέλα τα οποία με τη χρήση συνεχών 

μεταβλητών δεν παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα. Πρόκειται για κάποιες εναλλακτικές 

μεθόδους των Δέντρων Αποφάσεων (Decision Trees) όπως τα Τυχαία Δάση (Random 

Forests). Πέραν των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη μέθοδος, κάποιες 

φορές οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Με την ομαδοποίηση χάνεται πληροφορία 

γεγονός που οδηγεί σε μείωση της ακρίβειας και του Precision (θετική προγνωστική αξία) 

του μοντέλου (Kuhn & Johnson, 2013; Gupta, 2019). 

 

3.4.5 Επιλογή μεταβλητών (Feature Selection) 

 

Η Επιλογή Μεταβλητών (Feature Selection) αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία 

επιλέγεται ένα υποσύνολο των αρχικών μεταβλητών του συνόλου δεδομένων το οποίο 

βελτιστοποιεί την ακρίβεια ενός μοντέλου πρόβλεψης. Πρόκειται για μια πολύ 

σημαντική μεθοδολογία στην δημιουργία ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης, καθώς 

μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών χωρίς να χαθούν πολύτιμες 

πληροφορίες για την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, επιτυγχάνοντας έτσι το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν λιγότερες μεταβλητές. Με αυτόν τον 

τρόπο το μοντέλο γίνεται πιο γρήγορο και ερμηνεύεται ευκολότερα. Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακρίβεια ένα μοντέλο 

πρόβλεψης, αν επιλεχθεί το κατάλληλο υποσύνολο μεταβλητών, καθώς και να μειώσει 

τo overfitting. To Overfitting (Υπερπροσαρμογή) πρόκειται για ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τα μοντέλα και αναφέρεται στην υπερπροσαρμογή ενός μοντέλου στα 

δεδομένα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να μην γενικεύεται το μοντέλο πρόβλεψης 

(παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην ενότητα 3.6.3).  Διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, 

τις Filter μεθόδους, τις Wrapper μεθόδους και τις Embedded μεθόδους, οι οποίες 

περιγράφονται στις επόμενες ενότητες (Kaushik, 2016). 
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3.4.5.1 Filter Μέθοδοι 

 

Οι Filter μέθοδοι χρησιμοποιούνται πριν την εκπαίδευση ενός μοντέλου και είναι 

ανεξάρτητες από τους αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης. Η επιλογή των μεταβλητών 

που παραμένουν στην ανάλυση βασίζεται σε σκορ στατιστικών τεστ που μετράνε τη 

συσχέτισή τους με την εξαρτημένη μεταβλητή. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα πως 

απαιτούν λιγότερο χρόνο σε σχέση με τις Wrapper μεθόδους, ωστόσο δεν είναι σίγουρο 

πως έχουν θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα του μοντέλου. Επιπλέον, η 

αξιολόγηση των μεταβλητών γίνεται μία προς μία με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται 

υπόψιν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών (Kaushik, 2016). Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίον γίνεται ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ 

των μεταβλητών σύμφωνα με τις μεθόδους Filter. 

Πίνακας 3.4: Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών σύμφωνα με τις μεθόδους Filter 

 

• Chi-squared test (χ2 test): Πρόκειται για στατιστικό τεστ, το οποίο εφαρμόζεται 

προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο δύο κατηγορικές μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες ή όχι μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, γίνεται έλεγχος της ανεξαρτησίας 

μεταξύ των γραμμών και στηλών του πίνακα συνάφειας των δύο μεταβλητών. Η 

βασική ιδέα είναι να διαπιστωθεί πόσο πιθανό είναι να παρατηρηθούν οι 

συχνότητες ενός πίνακα με δεδομένο ότι η μηδενική υπόθεση είναι αληθής (Η0) 

(Μάρκος, 2016). 

• One-way ANOVA: Χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων τριών ή παραπάνω 

ανεξάρτητων κατηγοριών. Συγκεκριμένα ελέγχει τη μηδενική υπόθεση Η0: 

μ1=μ2=μ3=…=μk , όπου μi i={1,2,3,…k} ο μέσος όρος των κατηγοριών και k ο 

αριθμός των κατηγοριών. Αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, τότε γίνεται 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης, πως δηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον δύο 

μέσοι όροι κατηγοριών, οι οποίοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και αυτό είναι 

στατιστικά σημαντικό (Laerd Statistics). 

 Κατηγορική μεταβλητή Δυαδική μεταβλητή (Binary) Ποσοτική μεταβλητή 

Κατηγορική μεταβλητή Chi-squared test (χ2 test) Chi-squared test (χ2 test) One-way ANOVA 

Ποσοτική μεταβλητή One-way ANOVA Point-Biserial συντ. συσχέτισης Spearman συντ. συσχέτισης 



40 
 

• Spearman συντελεστής συσχέτισης: Αποτελεί στατιστικό μέτρο της 

μονοτονικής σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Συμβολίζεται με ρ ή rs και μπορεί 

να πάρει τιμές μεταξύ του -1 και 1. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ερμηνεία 

των απόλυτων τιμών του Spearman συντελεστή συσχέτισης (Stats Tutor, 2011). 

Πίνακας 3.5: Ερμηνεία των απόλυτων τιμών του Spearman συντ. συσχέτισης (Stats Tutor, 2011) 

 

 

 

 

 

• Point-Biserial συντελεστής συσχέτισης: Χρησιμοποιείται όταν έχουμε μια 

διχοτομική μεταβλητή και μία ποσοτική μεταβλητή και είναι ισοδύναμος με τον 

Pearson συντελεστή συσχέτισης (Wikipedia). 

 

3.4.5.2 Wrapper Μέθοδοι 

 

Οι Wrapper μέθοδοι περιλαμβάνουν την εύρεση των κατάλληλων συνδυασμών 

μεταβλητών που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου μέσω της 

συνεχής εκτέλεσής αυτού, προσθέτοντας ή/και αφαιρώντας μεταβλητές σε κάθε 

εκτέλεσή του. Συνήθως απαιτούν περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις Filter μεθόδους και 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς υπάρχει πιθανότητα κατά την εφαρμογή τους να 

προκληθεί υπερπροσαρμογή στα δεδομένα εκπαίδευσης (overfitting). Οι κυριότερες 

Wrapper μέθοδοι είναι η Forward Selection, η Backward Elimination, η Recursive 

Feature Elimination και η Stepwise Selection οι οποίες περιγράφονται παρακάτω 

(McCombe, 2019; Kaushik, 2016). 

• Forward Selection: Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη μέθοδο στην οποία 

αρχικά δεν υπάρχει καμία μεταβλητή στο μοντέλο. Σε κάθε επανάληψη 

προστίθεται η μεταβλητή, με την οποία το μοντέλο βελτιώνεται περισσότερο. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η προσθήκη μιας μεταβλητής 

να μην βελτιώνει περεταίρω το μοντέλο (Kaushik, 2016). 

Spearman συντελεστής συσχέτισης Ερμηνεία συσχέτισης 

0,00-0,19 Πολύ αδύναμη 

0,20-0,39 Αδύναμη 

0,40-0,59 Μέτρια 

0,60-0,79 Δυνατή 

0,80-1,00 Πολύ δυνατή 
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• Backward Elimination: Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη μέθοδο στην 

οποία αρχικά συμπεριλαμβάνονται όλες οι μεταβλητές στο μοντέλο. Στη 

συνέχεια, σε κάθε επανάληψη διαγράφεται η μεταβλητή που με την απουσία της 

βελτιώνει περισσότερο το μοντέλο. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι η διαγραφή μιας μεταβλητής να μην βελτιώνει περεταίρω 

το μοντέλο (Kaushik, 2016). 

• Recursive Feature Elimination: Πρόκειται για έναν greedy αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης, ο οποίος αποσκοπεί στην εύρεση εκείνου του υποσυνόλου 

μεταβλητών που βελτιστοποιεί την απόδοση του μοντέλου. Αρχικά δημιουργείται 

ένα μοντέλο, το οποίο περιέχει όλες τις μεταβλητές, και υπολογίζεται η σημασία 

κάθε μεταβλητής. Σε κάθε επανάληψη η μεταβλητή με τη μικρότερη σημασία 

εξαιρείται από το μοντέλο. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν όλες 

οι μεταβλητές. Οι μεταβλητές στο τέλος ταξινομούνται σύμφωνα με τη σειρά που 

αφαιρέθηκαν από το μοντέλο (Kaushik, 2016). 

• Stepwise Selection: Πρόκειται για μια μέθοδο η οποία συνδυάζει τη μέθοδο 

Forward Selection με τη μέθοδο Backward Elimination. Αρχικά στο μοντέλο δεν 

υπάρχει καμία μεταβλητή. Στην συνέχεια προστίθεται η μεταβλητή με το 

σημαντικότερο p-value. Έπειτα προστίθεται η μεταβλητή με το δεύτερο 

σημαντικότερο p-value. Στην τρίτη επανάληψη γίνεται η αναζήτηση της 

μεταβλητής με το σημαντικότερο p-value η οποία προστίθεται στο μοντέλο και 

από τις μεταβλητές που έχουν προστεθεί μέχρι τη συγκεκριμένη επανάληψη 

αφαιρούνται εκείνες οι οποίες πλέον έχουν μη σημαντικό p-value. Το τρίτο βήμα 

επαναλαμβάνεται και η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν όλες οι μεταβλητές που 

συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο είναι σημαντικές (McCombe, 2019). 

 

3.4.5.3 Embedded Μέθοδοι 

 

Οι Embedded μέθοδοι συνδυάζουν χαρακτηριστικά των Filter και των Wrapper μεθόδων. 

Πρόκειται για τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν αλγορίθμους με ενσωματωμένες 

μεθόδους διαλογής δεδομένων. Το κυριότερο πλεονέκτημά τους αποτελεί το γεγονός πως 

είναι αρκετά γρήγορες καθώς η διαδικασία επιλογής των μεταβλητών γίνεται κατά τη 

διαδικασία του fitting και έτσι δεν χρειάζεται κάποιο επιπρόσθετο εργαλείο επιλογής 
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μεταβλητών. Επιπλέον είναι αρκετά εύκολο να αποφασιστεί ποιες μεταβλητές θα 

εξαιρεθούν από την ανάλυση καθώς η επιλογή των μεταβλητών συνδέεται άμεσα με την 

αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου. Οι κυριότερες Embedded μέθοδοι είναι η Lasso 

Regression και η Ridge Regression οι οποίες περιγράφονται παρακάτω (Naheed et. al 

2020; McCombe, 2019). 

• Lasso Regression: Πρόκειται για ένα γραμμικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί 

τη συνάρτηση κόστους:  

1

2𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
∑ (𝑦𝑟𝑒𝑎𝑙

(𝑖)
−  𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑

(𝑖)
)

2𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑖=1
+  𝜆 ∑ (|𝑎𝑗|)

𝑛

𝑗=1
, όπου Ntraining είναι το 

πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών, yreal είναι η πραγματική τιμή του y, ypred 

είναι η τιμή της πρόβλεψης και αj είναι ο συντελεστής της j-οστής μεταβλητής. 

Το τελευταίο σκέλος της συνάρτησης κόστους ονομάζεται L1 penalty και το λ 

είναι υπερπαράμετρος (χρειάζεται tuning) η οποία ρυθμίζει την επιρροή που θα 

έχει το L1 penalty στο μοντέλο. Στόχος της είναι η βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης κόστους μέσω της μείωσης της απόλυτης τιμής των συντελεστών 

(αj). Έτσι οι συντελεστές των λιγότερο σημαντικών μεταβλητών παίρνουν την 

τιμή 0 και εξαιρούνται από το μοντέλο, ενώ οι πιο σημαντικές μεταβλητές, αυτές 

δηλαδή με απόλυτη τιμή συντελεστή διάφορη του μηδενός παραμένουν στο 

μοντέλο. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί οι μεταβλητές που θα 

χρησιμοποιηθούν να έχουν κανονικοποιηθεί (Malato, 2021). 

• Ridge Regression: Πρόκειται για ένα γραμμικό μοντέλο παρόμοιο με τη Lasso 

Regression το οποίο χρησιμοποιεί τη συνάρτηση κόστους: 

∑ (𝑦𝑟𝑒𝑎𝑙
(𝑖)

− 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑
(𝑖)

)
2𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑖=1
+  𝜆 ∑ (𝑎𝑗

2)
𝑛

𝑗=1
, όπου Ntraining είναι το πλήθος των 

ανεξάρτητων μεταβλητών, yreal είναι η πραγματική τιμή του y, ypred είναι η τιμή 

της πρόβλεψης και αj είναι ο συντελεστής της j-οστής μεταβλητής.  

Το τελευταίο σκέλος της συνάρτησης κόστους ονομάζεται L2 penalty και το λ 

είναι υπερπαράμετρος (χρειάζεται tuning) η οποία ρυθμίζει την επιρροή που θα 

έχει το L2 penalty στο μοντέλο. Στόχος της είναι η βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης κόστους μέσω της μείωσης της τετραγωνικής τιμής των 

συντελεστών (αj
2). Έτσι η τετραγωνική τιμή των συντελεστών των λιγότερο 

σημαντικών μεταβλητών παίρνουν την τιμή 0 και εξαιρούνται από το μοντέλο, 

ενώ οι πιο σημαντικές μεταβλητές, αυτές δηλαδή με τετραγωνική τιμή 

συντελεστή διάφορη του μηδενός παραμένουν στο μοντέλο. Η συγκεκριμένη 



43 
 

μέθοδος απαιτεί οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν 

κανονικοποιηθεί (Malato, 2021; McCombe, 2019). 

 

Οι μέθοδοι επιλογής μεταβλητών που αναφέρθηκαν παραπάνω συμβάλλουν στη μείωση 

των διαστάσεων ενός συνόλου δεδομένων χωρίς να χαθεί πολύτιμη πληροφορία. Ωστόσο 

υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι μείωσης διαστάσεων οι οποίες όμως δεν αποτελούν μεθόδους 

επιλογής μεταβλητών. Μερικές από αυτές είναι η Principal Component Analysis (PCA) 

και η Linear Discriminant Analysis (LDA). Η PCA πρόκειται για έναν unsupervised 

αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης, ο οποίος μετατρέπει ένα σύνολο δεδομένων με p 

μεταβλητές σε ένα σύνολο δεδομένων με k (όπου k<p) μεταβλητές που δεν σχετίζονται 

μεταξύ τους, οι οποίες ονομάζονται principal components, διατηρώντας ωστόσο τη 

διακύμανση του αρχικού συνόλου δεδομένων όσο το δυνατόν περισσότερο. H LDA 

πρόκειται για έναν supervised αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης που χρησιμοποιείται 

κυρίως για προβλήματα ταξινόμησης πολλαπλών κατηγοριών. Συγκεκριμένα βρίσκει 

γραμμικούς συνδυασμούς μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίοι 

βελτιστοποιούν τον διαχωρισμό των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Χρησιμοποιείται ωστόσο και για μείωση των διαστάσεων καθώς μετατρέπει ένα σύνολο 

δεδομένων m μεταβλητών σε ένα σύνολο δεδομένων s μεταβλητών, όπου το s αντιστοιχεί 

στον αριθμό των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής μειωμένο κατά 1 

(Pramoditha, 2021). 

 

3.5 Εξερεύνηση και οπτικοποίηση των δεδομένων 

 

Πρόκειται για την τέταρτη φάση ενός προβλήματος στην Επιστήμη των Δεδομένων, κατά 

την οποία εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές προκειμένου να γίνει αντιληπτή η φύση του 

συνόλου δεδομένων στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάλυση. Συγκεκριμένα 

κατά τη διαδικασία αυτή μπορούν να εντοπιστούν οι πιο σημαντικές μεταβλητές ενός 

συνόλου δεδομένων, πιθανές ακραίες ή και ελλείπουσες τιμές καθώς και οι σχέσεις που 

μπορεί να έχουν οι μεταβλητές μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μετρικών 

της Περιγραφικής στατιστικής καθώς και κατάλληλων οπτικοποιήσεων (Shin, 2020). 
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3.5.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Η Περιγραφική Στατιστική είναι η διαδικασία κατά την οποία αναδεικνύονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδομένου σε μια ανάλυση μέσω απλών περιλήψεων του 

δείγματος καθώς και μέτρων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται διαφορετικές μετρικές για 

τον προσδιορισμό του κέντρου μιας μεταβλητής, για την κατανόηση της διασποράς των 

τιμών και για την ποσοτικοποίηση του σχήματος της κατανομής, οι οποίες περιγράφονται 

παρακάτω (Myatt, 2007). 

Μέτρα θέσης: 

• Κορυφή ή Επικρατούσα τιμή (Mode): Πρόκειται για την τιμή η οποία 

εμφανίζεται τις περισσότερες φορές σε μια μεταβλητή (Διακριτή ή Κατηγορική). 

Για παράδειγμα, στη μεταβλητή που περιέχει τις τιμές 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 

9 η Επικρατούσα τιμή είναι το 8 καθώς εμφανίζεται τις περισσότερες φορές (4 

φορές). Οι μεταβλητές μπορεί να έχουν και παραπάνω από μια Επικρατούσες 

τιμές ή να μην έχουν καθόλου (Myatt, 2007). 

• Διάμεσος (Median): Πρόκειται για τη μεσαία τιμή μιας μεταβλητής (Ποσοτικής) 

αφού ταξινομηθεί, έτσι ώστε το 50 % των αριθμών να είναι πάνω από τη 

συγκεκριμένη τιμή και το άλλο 50 % κάτω. Για τις μεταβλητές που έχουν άρτιο 

αριθμό παρατηρήσεων, η διάμεσος υπολογίζεται με το άθροισμα των δύο 

μεσαίων αριθμών διαιρεμένο δια 2. Αποτελεί κατάλληλο μέτρο θέσης αν η 

μεταβλητή περιέχει ακραίες τιμές (Myatt, 2007). 

• Αριθμητικός μέσος (Μέσος όρος - Mean): Πρόκειται για το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μέτρο θέσης για ποσοτικές μεταβλητές. Υπολογίζεται με το 

άθροισμα όλων των παρατηρήσεων διαιρεμένο δια τον αριθμό των 

παρατηρήσεων αυτών. Αποτελεί δηλαδή το σημείο ισορροπίας της κατανομής 

των δεδομένων. Ο Μέσος όρος δεν είναι κατάλληλο μέτρο για τον εντοπισμό 

ακραίων τιμών καθώς το γεγονός πως το άθροισμα των παρατηρήσεων 

συμμετέχει στον υπολογισμό του το καθιστά ευαίσθητο ως προς αυτές (Myatt, 

2007). 

• n % Trimmed μέσος όρος: Πρόκειται για ένα μέτρο θέσης το οποίο συνδυάζει 

τα πλεονεκτήματα του Μέσου Όρου και της Διαμέσου χωρίς να διαθέτει τα 
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μειονεκτήματα τους. Ο n % Trimmed Μέσος όρος υπολογίζεται εξαιρώντας το n 

% των μεγαλύτερων και το n % των μικρότερων παρατηρήσεων του δείγματος, 

υπολογίζοντας τον Μέσο όρο του υπόλοιπου (100-2n) % του δείγματος. Είναι 

κατάλληλος όταν υπάρχουν ασύμμετρες κατανομές και ακραίες τιμές (Basic 

Statistics, 2017; Qi, 2002). 

 

Μετρικές για την κατανόηση της διασποράς των τιμών: 

• Εύρος (Range): Αποτελεί το πιο απλό μέτρο της διασποράς μιας μεταβλητής. 

Υπολογίζεται με την εύρεση της διαφοράς μεταξύ της μεγαλύτερης και της 

μικρότερης τιμής της μεταβλητής (Myatt, 2007). 

• Τεταρτημόρια (Quartiles): Χωρίζουν μια μεταβλητή σε 4 τμήματα βάσει του 

αριθμού των παρατηρήσεών της. Το πρώτο τεταρτημόριο (Q1) περιέχει το 25 % 

των παρατηρήσεων, το δεύτερο τεταρτημόριο (Q2) περιέχει το 50 % των 

παρατηρήσεων (ταυτίζεται με τη διάμεσο) και το τρίτο τεταρτημόριο (Q3) 

περιέχει το 75 % των παρατηρήσεων. Ως ενδοτεταρτημοριακό εύρος ορίζεται η 

διαφορά μεταξύ του τρίτου τεταρτημόριου Q3 και του πρώτου τεταρτημόριου Q1 

(Myatt, 2007). 

• Διακύμανση (Variance): Περιγράφει το πόσο απλωμένες είναι οι παρατηρήσεις 

από το Μέσο Όρο τους. Μετράει δηλαδή την απόκλιση μιας μεταβλητής από τον 

Μέσο Όρο της. Υπολογίζεται από τον τύπο 𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 , όπου xi η τιμή της 

παρατήρησης i, �̅� ο μέσος όρος της μεταβλητής x και n ο αριθμός παρατηρήσεων 

της μεταβλητής x (Myatt, 2007). 

• Τυπική απόκλιση (Standard deviation): Υπολογίζεται με την εύρεση της 

τετραγωνικής ρίζας της διακύμανσης και συγκεκριμένα από τον τύπο 𝑠 =

√
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
, όπου xi η τιμή της παρατήρησης i, �̅� ο μέσος όρος της μεταβλητής 

x και n ο αριθμός παρατηρήσεων της μεταβλητής x. Μια υψηλή τιμή της τυπικής 

απόκλισης υποδηλώνει ότι οι παρατηρήσεις της μεταβλητής κατανέμονται σε ένα 

πιο ευρύ φάσμα γύρω από το μέσο όρο, ενώ μια χαμηλή τιμή της τυπικής 

απόκλισης υποδηλώνει ότι οι παρατηρήσεις τείνουν να είναι κοντά στο μέσο όρο 

(Myatt, 2007). 
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Μετρικές για την ποσοτικοποίηση του σχήματος της κατανομής: 

• Ασυμμετρία (Skewness): Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την ύπαρξη συμμετρίας ή 

ασυμμετρίας στη κατανομή μιας μεταβλητής. Υπολογίζεται από τον τύπο 

𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)3𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑠3 , όπου xi η τιμή της παρατήρησης i, �̅� ο μέσος όρος της 

μεταβλητής x, n ο αριθμός παρατηρήσεων της μεταβλητής x και s η τυπική 

απόκλιση της μεταβλητής x. Όταν η τιμή της ασυμμετρίας είναι πολύ κοντά στο 

0 τότε η κατανομή είναι συμμετρική. Αν η δεξιά ουρά είναι μεγαλύτερη από την 

αριστερή ουρά τότε η τιμή της ασυμμετρίας είναι θετική και έχουμε θετική 

ασυμμετρία ενώ σε αντίθετη περίπτωση η τιμή της ασυμμετρίας είναι αρνητική 

και έχουμε αρνητική ασυμμετρία (Myatt, 2007). 

• Κύρτωση (Kurtosis): Περιγράφει τον τύπο της κορυφής της κατανομής μιας 

μεταβλητής. Υπολογίζεται από τον τύπο 𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)4𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑠4 , όπου xi η τιμή 

της παρατήρησης i, �̅� ο μέσος όρος της μεταβλητής x, n ο αριθμός παρατηρήσεων 

της μεταβλητής x και s η τυπική απόκλιση της μεταβλητής x. Οι μεταβλητές με 

μυτερή κορυφή έχουν θετική τιμή κύρτωσης και χαρακτηρίζονται ως 

λεπτόκυρτες ενώ οι μεταβλητές με επίπεδη κορυφή έχουν αρνητική τιμή 

κύρτωσης και χαρακτηρίζονται ως πλατύκυρτες. Οι μεταβλητές με κανονική 

κατανομή έχουν τιμή κύρτωσης ίση με το 0 και ονομάζονται μεσόκυρτες (Myatt, 

2007). 

 

3.5.2 Στοιχειώδη διαγράμματα απεικόνισης δεδομένων 

 

Ιστογράμματα (Histograms) 

Για τη δημιουργία ενός ιστογράμματος απαιτείται η ομαδοποίηση των δεδομένων και 

στη συνέχεια ο σχηματισμός διαδοχικών ορθογωνίων των οποίων οι βάσεις είναι τα 

διαστήματα των κλάσεων που δημιουργήθηκαν και το ύψος τους είναι ίσο με τη 

συχνότητα των παρατηρήσεων στην αντίστοιχη κλάση. Συνήθως, δημιουργούνται 

κλάσεις ίδιου πλάτους οπότε τα ορθογώνια έχουν εμβαδά ανάλογα των αντίστοιχων 

συχνοτήτων. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρουσιάσουν την κατανομή 

ποσοτικών μεταβλητών, τόσο συνεχών όσο και διακριτών. Επιπλέον, με τη χρήση αυτών 
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μπορούν να εντοπιστούν οι κεντρικές τιμές κάθε κλάσης, το εύρος μιας μεταβλητής 

καθώς και ακραίες τιμές που πιθανώς παρουσιάζει μια μεταβλητή (Φουσκάκης, 2013). 

 

Ραβδογράμματα (Barplots) 

Για τη γραφική αναπαράσταση της κατανομής των κατηγορικών δεδομένων 

χρησιμοποιείται το ραβδόγραμμα (barplot) συχνοτήτων και το τομεόγραμμα σχετικών 

συχνοτήτων. Στο ραβδόγραμμα συχνοτήτων οι κατηγορίες της μεταβλητής 

παρουσιάζονται στον έναν άξονα και οι αντίστοιχες συχνότητες τους στον άλλον (η 

επιλογή του άξονα εξαρτάται από τον αναλυτή) και στη συνέχεια κατασκευάζονται 

ορθογώνια πάνω από κάθε κατηγορία με μήκος ίσο με την αντίστοιχη συχνότητά της. Για 

τη δημιουργία ενός τομεογράμματος σχετικών συχνοτήτων διαιρείται ένας κύκλος σε 

κυκλικούς τομείς με εμβαδά ανάλογα προς τις σχετικές συχνότητες των κατηγοριών 

(Φουσκάκης, 2013). 

 

Θηκοδιαγράμματα (Boxplots) 

Με τη βοήθεια των θηκοδιαγραμμάτων μπορούν να παρουσιαστούν τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων μιας ποσοτικής μεταβλητής. Για την κατασκευή 

τους χρειάζεται η δημιουργία ενός ορθογωνίου όπου η κάτω βάση του βρίσκεται στο 

πρώτο και η άνω βάση του στο τρίτο τεταρτημόριο. Στη συνέχεια με τη χρήση ενός 

ευθύγραμμου τμήματος μέσα στο ορθογώνιο παριστάνεται η διάμεσος. Έπειτα φέρονται 

δύο ευθύγραμμα τμήματα στις 2 οριακές τιμές, με το ένα να ορίζεται ως το τρίτο 

τεταρτημόριο συν 1,5 φορές το ενδοτεταρτημοριακό εύρος και το άλλο ως το πρώτο 

τεταρτημόριο μείον 1,5 φορές το ενδοτεταρτημοριακό εύρος. Η απόσταση που θα έχουν 

οι συγκεκριμένες γραμμές εξαρτάται από το αν υπάρχουν απομακρυσμένες 

παρατηρήσεις. Αν υπάρχουν ακραίες τιμές, δηλαδή τιμές που ξεφεύγουν από τις δύο 

οριακές τιμές τότε παριστάνονται με κουκίδες. Τέλος αν υπάρχουν τιμές που είναι πιο 

ακραίες του τρίτου (αντίστοιχα του πρώτου) τεταρτημορίου συν (αντίστοιχα μείον) 3 

φορές το ενδοτεταρτημοριακό εύρος τότε παριστάνονται με αστερίσκους (Φουσκάκης, 

2013). 
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Διαγράμματα Διασποράς (Scatterplots) 

Τα Διαγράμματα Διασποράς χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

κάποια σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών (συνήθως συνεχών) μεταβλητών. Αν διαπιστωθεί 

ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, τα διαγράμματα διασποράς 

βοηθούν στο να προσδιοριστεί αν αυτή η σχέση είναι γραμμική ή μη γραμμική. Οι δύο 

μεταβλητές αναπαρίστανται στους άξονες x’x και y’y. Κάθε κουκίδα ενός διαγράμματος 

διασποράς αναπαριστά μια παρατήρηση, με τη θέση της κάθε κουκίδας να ορίζεται από 

τη τιμή των δύο μεταβλητών (Εξαρχόπουλος, 2013). 

 

3.6 Πειραματισμός και πρόβλεψη 

 

3.6.1 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 

 

Πρόκειται για μια συλλογή μεθόδων που αποσκοπεί στη δημιουργία μοντέλων 

πρόβλεψης τα οποία βασίζονται σε σύνολα δεδομένων. Με τη χρήση αυτών των μεθόδων 

οι πληροφορίες μπορούν να μετατραπούν σε γνώση και αναδεικνύονται πολύτιμα μοτίβα 

σε αρκετά περίπλοκα δεδομένα, τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν εφικτό να 

αναδειχθούν. Τα κρυμμένα μοτίβα και η γνώση που μπορεί να αποκομιστεί μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να προβλεφθούν μελλοντικά γεγονότα καθώς και να 

πραγματοποιηθεί λήψη πολύπλοκων αποφάσεων (Provost & Fawcett, 2013; Edwards, 

2018). Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται παρακάτω: 

• Εποπτευόμενη Μάθηση (Supervised Learning): Στην Εποπτευόμενη Μάθηση 

εκπαιδεύεται ένας αλγόριθμος με δεδομένα εισόδου (ανεξάρτητες μεταβλητές) τα 

οποία χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη μεταβλητή εξόδου (εξαρτημένη 

μεταβλητή). Έπειτα το μοντέλο εκπαιδεύεται έτσι ώστε να αναγνωρίζει κρυμμένα 

μοτίβα και σχέσεις μεταξύ των δεδομένων εισόδου και της εξαρτημένης 

μεταβλητής, προκειμένου να είναι σε θέση να προβλέπει την εξαρτημένη 

μεταβλητή και για δεδομένα τα οποία δεν έχει δει ποτέ. Χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες, τους αλγόριθμους Ταξινόμησης (Classification) και τους 

αλγόριθμους Παλινδρόμησης (Regression). Στα προβλήματα Ταξινόμησης η 
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εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική ενώ στα προβλήματα Παλινδρόμησης η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι ποσοτική (Petersson, 2021). 

• Μη Εποπτευόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning): Στη Μη Εποπτευόμενη 

Μάθηση χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι προκειμένου να αναλύσουν και να 

ομαδοποιήσουν σύνολα δεδομένων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από μια 

συγκεκριμένη μεταβλητή εξόδου, με άλλα λόγια δεν διαθέτουν εξαρτημένη 

μεταβλητή. Μπορούν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στις πληροφορίες 

που δίνει κάποιο σύνολο δεδομένων, καθιστώντας τους αλγόριθμους 

σημαντικούς για στρατηγικές σταυροειδών πωλήσεων, ταξινόμηση 

καταναλωτών καθώς και αναγνώριση φωτογραφιών. Η πιο βασική κατηγορία Μη 

Εποπτευόμενης Μάθησης είναι η Ομαδοποίηση (Clustering) στην οποία 

χρησιμοποιούνται δεδομένα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από κάποια 

μεταβλητή εξόδου και γίνεται ομαδοποίηση αυτών σύμφωνα με τις ομοιότητες 

και τις διαφορές που παρουσιάζουν. Άλλες κατηγορίες Μη Εποπτευόμενης 

Μάθησης είναι η Μείωση Διαστάσεων (Dimensionality Reduction), η Ανίχνευση 

ασυνήθιστης συμπεριφοράς (Anomaly Detection) κ.α. (IBM Cloud Education, 

2021). 

• Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning): Στην Ενισχυτική Μάθηση το 

σύστημα εκπαιδεύεται να αλληλοεπιδρά σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, βασιζόμενο 

στη μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος χρησιμοποιώντας ανατροφοδότηση 

από τις ενέργειες και τις εμπειρίες του (Bhatt, 2018). 

 

3.6.2 Εποπτευόμενη Μάθηση – Αλγόριθμοι Ταξινόμησης 

 

Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression) 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης, ο οποίος χρησιμοποιείται για 

προβλήματα ταξινόμησης (classification problems). Χρησιμοποιεί ανεξάρτητες 

μεταβλητές, οι οποίες μπορούν να είναι είτε κατηγορικές είτε αριθμητικές, προκειμένου 

να προβλέψει την εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μπορεί να είναι μόνο κατηγορική. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για Γραμμική Παλινδρόμηση με τη διαφορά ότι η Λογιστική 

Παλινδρόμηση χρησιμοποιεί τη Σιγμοειδή συνάρτηση (Sigmoid function ή Logistic 
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function) ως συνάρτηση κόστους ενώ η Γραμμική Παλινδρόμηση χρησιμοποιεί τη 

Γραμμική συνάρτηση. Υπάρχουν δύο είδη Λογιστικής Παλινδρόμησης, η Δυαδική 

(Binary), στην οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει δύο μη ταξινομήσιμες κατηγορίες, 

την 0 και την 1, και η Πολυωνυμική (Multinomial), στην οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή 

διαθέτει περισσότερες από δύο μη ταξινομήσιμες κατηγορίες. Η Λογιστική 

Παλινδρόμηση εκτιμά την τιμή της πιθανότητας η εξαρτημένη μεταβλητή Y να ανήκει 

στην τάδε κατηγορία (π.χ. 1) δεδομένης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χ ( P(Y=1/X) ) και 

στη συνέχεια καθορίζει σε ποια κατηγορία ανήκει σύμφωνα με ένα threshold (συνήθως 

ορίζεται να είναι ίσο με 0,5). Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόμησης είναι:  𝑝(𝑥) =

𝑒𝛽0+𝛽1𝛸

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝛸  (James et. al, 2021; Pant, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της Λογιστικής Παλινδρόμησης είναι τα 

εξής: 

• Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα (Gupta, 2020). 

• Ο αλγόριθμος είναι αποτελεσματικός (Gupta, 2020). 

• Οι μεταβλητές δεν χρειάζεται να κανονικοποιηθούν (Gupta, 2020). 

Εικόνα 3.5: Σιγμοειδής συνάρτηση της Λογιστικής Παλινδρόμησης  (Pant, 

2019) 
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• Δεν χρειάζεται να γίνει tuning των υπερπαραμέτρων (Gupta, 2020). 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της Λογιστικής Παλινδρόμησης είναι τα 

εξής: 

• Αναποτελεσματική σε μη γραμμικά δεδομένα (Gupta, 2020). 

• Αναποτελεσματική σε δεδομένα με υψηλά συσχετισμένες μεταβλητές (Gupta, 

2020). 

• Απαιτεί τον εντοπισμό των σημαντικών μεταβλητών προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικός (Gupta, 2020). 

 

K-Nearest Neighbors 

Πρόκειται για έναν σχετικά απλό αλγόριθμο ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο για 

προβλήματα ταξινόμησης όσο και παλινδρόμησης. Για την εφαρμογή του αρχικά πρέπει 

να προσδιοριστεί από τον χρήστη ο αριθμός Κ (συνήθως παίρνει τιμές ανάμεσα στο 5-

10). Στη συνέχεια εντοπίζονται Κ παρόμοιες παρατηρήσεις με την παρατήρηση όπου 

χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη. Οι Κ παρόμοιες παρατηρήσεις με την παρατήρηση, στην 

οποία χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη, αποφασίζονται σύμφωνα με μια μετρική απόστασης. 

Όταν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές, τότε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μετρικές απόστασης: 

• Ευκλείδεια 

• Manhattan 

• Minkowski 

Όταν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι κατηγορικές τότε συνήθως χρησιμοποιείται 

η Hamming μετρική απόστασης. Για σύνολα δεδομένων που περιέχουν τόσο ποσοτικές 

όσο και κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιείται η μετρική απόστασης του Gower. Με 

τη χρήση της συγκεκριμένης μετρικής χρησιμοποιούνται διαφορετικές μετρικές 

απόστασης για τις ποσοτικές και τις κατηγορικές μεταβλητές. Για τις κατηγορικές 

μεταβλητές η απόσταση μεταξύ 2 παρατηρήσεων παίρνει την τιμή 1, αν έχουν την ίδια 

τιμή, και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Για μια ποσοτική μεταβλητή 𝑥 η απόσταση μεταξύ 
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2 παρατηρήσεων 𝑖, 𝑗 υπολογίζεται από τη μετρική 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 1 −
|𝑥𝑖 −𝑥𝑗|

𝑅𝑥
 , όπου 𝑅𝑥 είναι 

το εύρος της μεταβλητής 𝑥. Η μετρική απόστασης υπολογίζεται για κάθε μεταβλητή και 

η μέση τιμή των αποστάσεων των μεταβλητών μιας παρατήρησης διαμορφώνει τη 

συνολική απόσταση της παρατήρησης αυτής. Αφού βρεθούν οι Κ παρόμοιες 

παρατηρήσεις, οι τιμές τους χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη και συγκεκριμένα 

χρησιμοποιείται η επικρατέστερη τιμή για τις κατηγορικές μεταβλητές και ο μέσος όρος 

ή η διάμεσος για τις ποσοτικές μεταβλητές (Kuhn & Johnson, 2019). 

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης τιμής για την τιμή Κ, πρέπει να εκτελεστεί ο 

αλγόριθμος για διαφορετικές τιμές του Κ και να επιλεχθεί η τιμή εκείνη με την οποία 

επιτυγχάνονται πιο ακριβή αποτελέσματα. Η τιμή Κ δεν θα πρέπει ούτε να είναι ούτε 

πολύ μικρή, καθώς το μοντέλο θα γίνεται αρκετά συγκεκριμένο και θα οδηγεί σε 

overfitting, αλλά ούτε πολύ μεγάλη, καθώς το μοντέλο θα είναι αρκετά γενικό και θα 

οδηγεί σε underfitting. Το Underfitting (Υποπροσαρμογή) πρόκειται για ένα πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν τα μοντέλα, το οποίο συνήθως εμφανίζεται όταν το μοντέλο είναι 

πολύ απλό για να μάθει την υποκείμενη δομή των δεδομένων (παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα στην ενότητα 3.6.3)  (Yıldırım, 2020). 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του αλγορίθμου K-Nearest Neighbors είναι 

τα εξής: 

• Αποτελεί έναν σχετικά απλό αλγόριθμο, ο οποίος είναι εύκολο να ερμηνευτεί 

(Yıldırım, 2020). 

• Δεν χρειάζεται να γίνει tuning σε πληθώρα παραμέτρων, παρά μόνο στο Κ 

(Harrison, 2018). 

• Είναι αποτελεσματικός για ταξινόμηση με πολλές κατηγορίες (Yıldırım, 2020). 

• Είναι αποτελεσματικός τόσο για προβλήματα ταξινόμησης όσο και για 

προβλήματα παλινδρόμησης (Yıldırım, 2020).  

• Τα δεδομένα δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι γραμμικά (Yıldırım, 2020). 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του αλγορίθμου K-Nearest Neighbors είναι 

τα εξής: 

• Έχει αρκετά μεγάλο υπολογιστικό κόστος (Yıldırım, 2020). 
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• Όσο οι παρατηρήσεις αυξάνονται ο αλγόριθμος γίνεται αρκετά αργός (Harrison, 

2018). 

• Είναι ευαίσθητος στις ακραίες τιμές (outliers) (Yıldırım, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVM – Support Vector Machines) 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο για 

προβλήματα ταξινόμησης όσο και για προβλήματα παλινδρόμησης. Συνήθως όμως 

χρησιμοποιείται σε προβλήματα ταξινόμησης και στην παρούσα διπλωματική θα γίνει η 

παρουσίασή του μόνον ως προς αυτά τα προβλήματα. Η βασική ιδέα του αλγορίθμου 

SVM είναι η εύρεση ενός βέλτιστου υπερεπιπέδου (hyperplane) που διαχωρίζει ένα 

σύνολο δεδομένων με βάση το μέγιστο περιθώριο που δημιουργείται μεταξύ των 

κλάσεων. Τα διανύσματα στήριξης είναι οι παρατηρήσεις οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά 

στο υπερεπίπεδο και αν αφαιρεθούν θα επηρεάσουν τη θέση του υπερεπιπέδου. Για το 

λόγο αυτό θεωρούνται σημαντικές για το σύνολο δεδομένων (Bambrick, 2016). 

 

 

Εικόνα 3.6: Πρόβλεψη της κατηγορίας της εξαρτημένης μεταβλητής μιας 

παρατήρησης με τον αλγόριθμο KNN (Rufai, 2020) 
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Η απόσταση μεταξύ του υπερεπιπέδου και των κοντινότερων παρατηρήσεων σε αυτό 

ονομάζεται περιθώριο (margin). Για την εύρεση του κατάλληλου υπερεπιπέδου ο στόχος 

είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα περιθώρια (margins) έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται σωστή ταξινόμηση και σε νέα δεδομένα (Bambrick, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην εικόνα 3.8 τα δεδομένα μπορούν να διαχωριστούν γραμμικά στον δισδιάστατο 

χώρο. Πολλές φορές όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα στην εικόνα 3.9 που φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 3.7: Παράδειγμα των Διανυσμάτων Στήριξης (Support 

Vectors) (Bambrick, 2016) 

Εικόνα 3.8: Παράδειγμα των περιθωρίων (margins) (Bambrick, 2016) 
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Στην περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι γραμμικώς διαχωρίσιμα υπάρχει η ανάγκη 

μεταφοράς σε μεγαλύτερο χώρο (π.χ. τρισδιάστατο). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

φανεί καλύτερα πώς διαχωρίζονται τα δεδομένα και να επιτευχθεί τελικά ο διαχωρισμός 

τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται kernelling και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

(Bambrick, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου SVM είναι τα εξής:  

• Συνήθως παρουσιάζει καλή ακρίβεια (Bambrick, 2016). 

• Έχει καλή απόδοση για μικρότερα σύνολα δεδομένων (Bambrick, 2016). 

Εικόνα 3.9: Παράδειγμα δεδομένων όπου δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμα (Bambrick, 2016) 

Εικόνα 3.10: Μεταφορά σε μεγαλύτερο χώρο (kernelling) (Bambrick, 2016) 
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• Μπορεί να είναι αποδοτική καθώς χρησιμοποιεί ένα υποσύνολο των 

παρατηρήσεων για την εκπαίδευση της (Bambrick, 2016). 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες συναρτήσεις πυρήνα (ακόμα και 

custom) για συγκεκριμένα είδη δεδομένων (Collins-Thompson, 2017). 

• Είναι αποδοτική τόσο για δεδομένα πολλών όσο και λίγων διαστάσεων (Collins-

Thompson, 2017).  

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου SVM είναι τα εξής: 

• Δεν είναι κατάλληλη για μεγάλα σύνολα δεδομένων καθώς ο χρόνος εκπαίδευσης 

της είναι αρκετά μεγάλος (Bambrick, 2016). 

• Δεν είναι αποτελεσματική για σύνολα δεδομένων που παρουσιάζουν αρκετό 

«θόρυβο» (Bambrick, 2016). 

• Δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμη (Collins-Thompson, 2017). 

 

Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο για προβλήματα 

ταξινόμησης όσο και παλινδρόμησης. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δίνονται στον 

αλγόριθμο μπορούν να είναι μεικτού τύπου δηλαδή είτε ποσοτικές είτε κατηγορικές. Τα 

Δέντρα Αποφάσεων διαμερίζουν το χώρο των ανεξάρτητων μεταβλητών σε έναν αριθμό 

περιοχών. Η ονομασία τους οφείλεται στο γεγονός πως για τη διαμέριση αυτή 

χρησιμοποιείται ένα σύνολο κανόνων το οποίο μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα δέντρο. 

Σε γενικές γραμμές, για τη δημιουργία ενός δέντρου παλινδρόμησης χωρίζεται ο χώρος 

των ανεξάρτητων μεταβλητών (το σύνολο των πιθανών τιμών που μπορούν να λάβουν 

οι X1, X2, . . . , Xp) σε J διακριτές και μη επικαλυπτόμενες περιοχές, R1, R2, ... , RJ 

(τερματικοί κόμβοι ή φύλλα) και για κάθε παρατήρηση που ανήκει στην περιοχή RJ, 

κάνουμε την ίδια πρόβλεψη, η οποία αντιστοιχεί στο μέσο όρο της εξαρτημένης 

μεταβλητής για τις παρατηρήσεις που ανήκουν στην περιοχή RJ, αν πρόκειται για 

πρόβλημα παλινδρόμησης, ή την πιο συχνά εμφανιζόμενη κατηγορία της εξαρτημένης 

μεταβλητής, αν πρόκειται για πρόβλημα ταξινόμησης. Τα σημεία του δέντρου όπου 

γίνεται διαμέριση του χώρου των ανεξάρτητων μεταβλητών ονομάζονται εσωτερικοί 

κόμβοι. Η εύρεση όλων των πιθανών διαμερίσεων του χώρου των ανεξάρτητων 
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μεταβλητών είναι υπολογιστικά αδύνατη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται μια από 

πάνω προς τα κάτω (ξεκινά από το επάνω μέρος του δέντρου και διαμερίζει διαδοχικά το 

χώρο των ανεξάρτητων μεταβλητών), greedy (η καλύτερη διαμέριση αποφασίζεται σε 

κάθε βήμα της διαδικασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επόμενα βήματα) 

αλγοριθμική προσέγγιση που είναι γνωστή ως Επαναλαμβανόμενη Διχοτομική 

Διαμέριση (Recursive Binary Splitting) (James et.al, 2021). 

Η διαδικασία του αλγορίθμου της Επαναλαμβανόμενης Διχοτομικής Διαμέρισης ξεκινά 

με την επιλογή εκείνης  της ανεξάρτητης μεταβλητής Xj και της τιμής-κατώφλι s της Xj, 

έτσι ώστε να διαμεριστεί ο χώρος των ανεξάρτητων μεταβλητών στις περιοχές R1={X | 

Xj < s} και R2={X | Xj ≥ s} που οδηγούν στη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του RSS 

(∑ ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑅𝑗
)2

𝑖∈𝑅𝑗

𝐽
𝑗=1 , όπου �̂�𝑅𝑗

 ο μέσος όρος των παρατηρήσεων που περιέχονται 

στην περιοχή Rj) αν πρόκειται για πρόβλημα παλινδρόμησης. Για τα προβλήματα 

ταξινόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσοστό σφάλματος κατηγοριοποίησης 

(classification error rate) το οποίο είναι το ποσοστό των παρατηρήσεων που βρίσκονται 

σε μια περιοχή και δεν ανήκουν στην πιο κοινή κατηγορία (1 – 𝑚𝑎𝑥𝑘(�̂�𝑚𝑘), όπου �̂�𝑚𝑘  

το ποσοστό των παρατηρήσεων εκπαίδευσης στην περιοχή m που ανήκουν στην κλάση 

k) ή εναλλακτικά ο δείκτης Gini (∑ �̂�𝑚𝑘
𝐾
𝑘=1 (1 − �̂�𝑚𝑘), όπου �̂�𝑚𝑘  το ποσοστό των 

παρατηρήσεων εκπαίδευσης στην περιοχή m που ανήκουν στην κλάση k). Για το 

συγκεκριμένο βήμα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές  X1, X2, . . . , 

Xp καθώς και όλες οι πιθανές τιμές της τιμής-κατώφλι s για κάθε μια από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται η διαδικασία αναζητώντας την καλύτερη 

προβλεπτική μεταβλητή και το καλύτερο κατώφλι, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 

συνάρτηση κόστους (RSS για τα προβλήματα παλινδρόμησης, ποσοστό σφάλματος 

κατηγοριοποίησης ή δείκτης Gini για προβλήματα ταξινόμησης), σε κάθε μια από τις 

εναπομείνασες περιοχές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αντί να διαμεριστεί ολόκληρος 

ο χώρος των ανεξάρτητων μεταβλητών, διαμερίζεται μία από τις δύο περιοχές που 

προέκυψαν στο προηγούμενο βήμα. Έτσι δημιουργούνται τρεις περιοχές. Έπειτα κάποιες 

από τις 3 περιοχές (ή και όλες) πρόκειται να διαμεριστούν, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται 

η συνάρτηση κόστους (RSS για τα προβλήματα παλινδρόμησης, ποσοστό σφάλματος 

κατηγοριοποίησης ή δείκτης Gini για προβλήματα ταξινόμησης). Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι την ικανοποίηση κάποιου κριτηρίου τερματισμού (π.χ. μέχρι 

καμία περιοχή να μην έχει πάνω από 5 παρατηρήσεις). Αφού δημιουργηθούν οι περιοχές 

R1, R2, . . . , RJ, η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής για μια νέα παρατήρηση θα 
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αντιστοιχεί στο μέσο όρο των τιμών που βρίσκονται στην περιοχή όπου εμπεριέχεται η 

νέα παρατήρηση, αν πρόκειται για πρόβλημα παλινδρόμησης, ή στην πιο συχνά 

εμφανιζόμενη κατηγορία των τιμών που βρίσκονται στην περιοχή όπου εμπεριέχεται η 

νέα παρατήρηση,  αν πρόκειται για πρόβλημα ταξινόμησης (James et.al, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση των Δέντρων Αποφάσεων είναι τα εξής: 

• Αποτελούν έναν σχετικά απλό αλγόριθμο, ο οποίος είναι εύκολο να ερμηνευτεί. 

Συγκεκριμένα είναι ακόμα πιο εύκολος από την Γραμμική Παλινδρόμηση (James 

et.al, 2021). 

• Ταιριάζουν περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν 

αποφάσεις σε προβλήματα παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης (James et.al, 

2021). 

• Μπορούν εύκολα να αναπαρασταθούν και να είναι κατανοητά ακόμα και από 

κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικός (James et.al, 2021). 

• Μπορούν εύκολα να διαχειριστούν κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές χωρίς 

να χρειάζεται να δημιουργηθούν dummy μεταβλητές (James et.al, 2021). 

Εικόνα 3.11: Οπτικοποίηση Δέντρου Αποφάσεων (James et.al, 2021) 
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• Παρουσιάζουν καλή απόδοση με σύνολα δεδομένων που διαθέτουν ποσοτικά και 

κατηγορικά δεδομένα (Collins-Thompson, 2017). 

• Δεν είναι απαραίτητη η κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών (Collins-

Thompson, 2017). 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση των Δέντρων Αποφάσεων είναι τα εξής: 

(James et.al, 2021) 

• Δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλη ακρίβεια όσο άλλοι αλγόριθμοι (James et.al, 

2021). 

• Ακόμα και μετά από ρύθμιση των υπερπαραμέτρων τους συχνά παρατηρείται 

υπερπροσαρμογή στα δεδομένα εκπαίδευσης (overfitting) (Collins-Thompson, 

2017). 

• Η παραμικρή αλλαγή στα δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά 

αποτελέσματα (James et.al, 2021). 

 

Naive Bayes 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης ο οποίος χρησιμοποιείται για 

προβλήματα ταξινόμησης. Υπολογίζει την πιθανότητα μιας κατηγορίας της εξαρτημένης 

μεταβλητής δεδομένων των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών (π.χ. p(yi | x1, x2 , … , 

xn)) με τη βοήθεια του θεωρήματος του Bayes ( 𝑝(𝑦𝑖 | 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) =

 
𝑝(𝑥1,𝑥2,… ,𝑥𝑛 |𝑦𝑖).𝑝(𝑦𝑖)

𝑝(𝑥1,𝑥2,… ,𝑥𝑛)
, όπου 𝑝(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 |𝑦𝑖) η πιθανότητα ενός συγκεκριμένου 

συνδυασμού των ανεξάρτητων μεταβλητών δεδομένης μιας κατηγορίας της εξαρτημένης 

μεταβλητής). Στον συγκεκριμένο αλγόριθμο θεωρείται πως οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, οπότε η πιθανότητα 𝑝(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 |𝑦𝑖) ισούται με 

𝑝(𝑥1| 𝑦𝑖). 𝑝(𝑥2| 𝑦𝑖) …  𝑝(𝑥𝑛| 𝑦𝑖). Όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι κατηγορικές, η 

πιθανότητα 𝑝(𝑥𝑗| 𝑦𝑖) , j=1,2, … ,n ισούται με 
#(𝑥𝑗, 𝑦𝑖)

#𝑦𝑖
, όπου #(𝑥𝑗 ,  𝑦𝑖) είναι ο αριθμός των 

παρατηρήσεων με παρατήρηση την 𝑥𝑗 και κατηγορία της εξαρτημένης μεταβλητής την 

 𝑦𝑖 και #𝑦𝑖 ο αριθμός των παρατηρήσεων με κατηγορία της εξαρτημένης μεταβλητής την 

 𝑦𝑖. Όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές υπάρχουν δύο επιλογές, είτε να 

γίνει ομαδοποίηση αυτών και να αντιμετωπιστούν ως κατηγορικές είτε να 
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χρησιμοποιηθούν γνωστές συνεχείς κατανομές. Στη δεύτερη περίπτωση ο αλγόριθμος 

Naive Bayes γράφεται ως 𝑝(𝑦𝑖 | 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) =  
𝑓(𝑥1| 𝑦𝑖).𝑓(𝑥2| 𝑦𝑖)… 𝑓(𝑥𝑛| 𝑦𝑖).𝑝(𝑦𝑖)

𝑓(𝑥1,𝑥2,… ,𝑥𝑛)
, όπου f η 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μιας συνεχούς κατανομής. Συνήθως 

χρησιμοποιείται η Gaussian (Κανονική) κατανομή (Yıldırım, 2020; Zhang, 2019). 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του αλγορίθμου Naive Bayes είναι τα εξής: 

• Η υπόθεση ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 

καθιστά τον αλγόριθμο αρκετά πιο γρήγορο σε σύγκριση με άλλους πιο 

περίπλοκους αλγόριθμους (Yıldırım, 2020). 

• Δουλεύει καλά με δεδομένα πολλών διαστάσεων όπως ταξινόμηση κειμένου, 

εντοπισμό των spam emails (Yıldırım, 2020). 

• Είναι εύκολα κατανοητός (Collins-Thompson, 2017). 

• Η εκτίμηση των παραμέτρων του είναι απλή και αποδοτική (Collins-Thompson, 

2017). 

• Αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς για τη σύγκριση του με πιο πολύπλοκους 

αλγορίθμους (Collins-Thompson, 2017). 

 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του αλγορίθμου Naive Bayes είναι τα εξής: 

• Η υπόθεση ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 

δεν ισχύει πάντα στην πραγματικότητα έχοντας ως συνέπεια ο αλγόριθμος να 

είναι λιγότερο ακριβής σε σύγκριση με πιο περίπλοκους αλγόριθμους (Yıldırım, 

2020). 

• Συνήθως δεν παρουσιάζει καλή απόδοση (Collins-Thompson, 2017). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Εnsemble μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης. Μια Ensemble 

μέθοδος Μηχανικής Μάθησης αποτελεί μια τεχνική ή διαδικασία κατά την οποία 

δημιουργούνται πολλαπλά μοντέλα και συνδυάζονται προκειμένου να λύσουν ένα 

πρόβλημα Μηχανικής Μάθησης. Συγκεκριμένα δημιουργείται ένα μεταμοντέλο το οποίο 
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βασίζεται στο συνδυασμό πολλαπλών μοντέλων έχοντας ως στόχο την βελτίωση της 

απόδοσης και τη μείωση του variance (Williams, 2020). 

 

Model Stacking 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο για 

προβλήματα ταξινόμησης όσο και για προβλήματα παλινδρόμησης. Περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση πολλαπλών μοντέλων Μηχανικής Μάθησης (base-models), όπου στη 

συνέχεια με τις προβλέψεις αυτών εκπαιδεύεται ένα μετά-μοντέλο (meta-model), το 

οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε μοντέλο Μηχανικής Μάθησης και σύμφωνα με το 

οποίο γίνονται οι τελικές προβλέψεις. Η βασική ιδέα του συγκεκριμένου αλγορίθμου 

έγκειται στο γεγονός ότι αν δουλέψουν μαζί πολλοί αλγόριθμοι προκειμένου να λύσουν 

ένα πρόβλημα τότε ο ένας μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες του άλλου και το αντίστροφο 

(Mavuduru, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του αλγορίθμου Model Stacking είναι τα 

εξής: 

• Μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με άλλα μοντέλα Μηχανικής 

Μάθησης (Mavuduru, 2020). 

• Καθώς συνδυάζει τις προβλέψεις πολλαπλών μοντέλων, μειώνει τη διακύμανση 

και καθιστά το μοντέλο αρκετά συμπαγές (Mavuduru, 2020). 

 

Εικόνα 3.12: Η δομή ενός μοντέλου Stacking (Mavuduru, 2020) 
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Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του αλγορίθμου Model Stacking είναι τα 

εξής : 

• Η εκπαίδευση του συγκεκριμένου μοντέλου απαιτεί περισσότερο χρόνο και 

μνήμη σε σύγκριση με άλλα απλούστερα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης 

(Mavuduru, 2020). 

 

Voting Classifier 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης ο οποίος χρησιμοποιείται για 

προβλήματα ταξινόμησης. Χρησιμοποιείται κυρίως σε καταστάσεις όπου δεν μπορεί να 

αποφασιστεί ποιος αλγόριθμος ταξινόμησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, 

για την υλοποίηση του χρησιμοποιούνται προβλέψεις από πολλαπλούς αλγόριθμους 

Μηχανικής Μάθησης και η τελική πρόβλεψη βασίζεται στην πιο συχνή πρόβλεψη από 

αυτές. Έχει δύο παραλλαγές, τον hard voting classifier και τον soft voting classifier 

(μπορούν να επιλεχθούν με τη ρύθμιση της υπερπαραμέτρου voting η οποία παίρνει τις 

τιμές hard ή soft). Στον hard voting classifier οι προβλέψεις γίνονται αυστηρά με την 

εύρεση της πιο συχνής πρόβλεψης (mode), ενώ στον soft voting classifier 

χρησιμοποιούνται βάρη προκειμένου να γίνει η τελική πρόβλεψη. Η βασική ιδέα του 

συγκεκριμένου αλγορίθμου έγκειται στο γεγονός ότι αν δουλέψουν μαζί πολλοί 

αλγόριθμοι προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα τότε ο ένας μπορεί να καλύψει τις 

αδυναμίες του άλλου και το αντίστροφο (Ganiyu, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.13: Δομή μοντέλου Soft Voting (Manthiramoorthi) 
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Random Forests 

Bagging (Bootstrap aggregation) 

Η Bootstrap αποτελεί μια μέθοδο επαναδειγματοληψίας με επανατοποθέτηση κατά την 

οποία σχηματίζονται συγκεκριμένου αριθμού τυχαία υποσύνολα ενός συνόλου 

δεδομένων με επανατοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παρατήρηση μπορεί να 

επιλεχθεί παραπάνω από μια φορά σε ένα τυχαίο υποσύνολο (Joshi, 2020). 

Η Bagging αποτελεί μια μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε προβλήματα 

ταξινόμησης όσο και σε προβλήματα παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, για την υλοποίησή 

της χρησιμοποιούνται Β διαφορετικά σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν δημιουργηθεί 

με τη μέθοδο Bootstrap. Έπειτα επιλέγεται ένας οποιοσδήποτε αλγόριθμος Μηχανικής 

Μάθησης και γίνεται εκπαίδευση αυτού με καθένα από τα Β διαφορετικά bootstrap 

σύνολα. Στη συνέχεια καθένα από τα Β διαφορετικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν 

κάνουν πρόβλεψη για το test σύνολο δεδομένων και η τελική πρόβλεψη της μεθόδου 

Bagging προκύπτει από τον μέσο όρο αυτών, αν πρόκειται για πρόβλημα παλινδρόμησης, 

ή από την κατηγορία που εμφανίζεται περισσότερες φορές, αν πρόκειται για πρόβλημα 

ταξινόμησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποσκοπεί στη μείωση της διακύμανσης μιας 

μεθόδου πρόβλεψης κάτι που επιτυγχάνεται με τη χρήση του μέσου όρου (για ένα σύνολο 

n ανεξάρτητων μεταβλητών Z1, … , Zn, με διακύμανση σ2 η καθεμιά, η διακύμανση του 

μέσου όρου αυτών, θα είναι σ2/n) (James et. al, 2021). 

 

Εικόνα 3.14: Δομή μοντέλου Hard Voting (Manthiramoorthi) 
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Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου Bagging είναι τα εξής: 

• Μειώνει την υπερπροσαρμογή του αλγορίθμου στα δεδομένα εκπαίδευσης 

(overfitting) (Kurama, 2020). 

• Έχει καλή απόδοση σε δεδομένα πολλών διαστάσεων (Kurama, 2020). 

• Οι ελλείπουσες τιμές δεν επηρεάζουν την απόδοσή της (Kurama, 2020). 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου Bagging είναι τα εξής: 

• Καθώς προϋποθέτει τη χρήση πολλαπλών μοντέλων, η χρήση της μπορεί να είναι 

χρονοβόρα σε ορισμένες περιπτώσεις (Ghoshal). 

• Μπορεί να οδηγήσει σε underfitting σε ορισμένες περιπτώσεις (Ghoshal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυχαία Δάση (Random Forests) 

Τα Τυχαία Δάση αποτελούν μια μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε 

προβλήματα ταξινόμησης όσο και σε προβλήματα παλινδρόμησης και συνιστά μια 

βελτιωμένη εκδοχή της μεθόδου Bagging. Όπως και στη μέθοδο Bagging εφαρμόζεται 

ένας αριθμός δέντρων αποφάσεων σε σύνολα παρατηρήσεων εκπαίδευσης που έχουν 

προκύψει από τα αρχικά μέσω bootstrapping. Όμως κατά τη δημιουργία αυτών των 

δέντρων απόφασης δεν συμμετέχουν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές αλλά μια 

διαμέριση αυτών και συγκεκριμένα επιλέγεται τυχαία ένας αριθμός m από το σύνολο των 

p ανεξάρτητων μεταβλητών για κάθε ένα από τα δέντρα αυτά. Συνήθως ο αριθμός m 

ισούται με √𝑝 για προβλήματα ταξινόμησης και 𝑝/3 για προβλήματα παλινδρόμησης. 

Εικόνα 3.15: Δομή μοντέλου Bagging (Ravikiran, 2020) 
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Με αυτόν τον τρόπο τα δέντρα που προκύπτουν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα.  Στη 

συνέχεια καθένα από τα διαφορετικά δέντρα που δημιουργήθηκαν κάνουν πρόβλεψη για 

το test σύνολο δεδομένων και η τελική πρόβλεψη της μεθόδου Τυχαία Δάση προκύπτει 

από το μέσο όρο αυτών, αν πρόκειται για πρόβλημα παλινδρόμησης, ή από την κατηγορία 

που εμφανίζεται περισσότερες φορές, αν πρόκειται για πρόβλημα ταξινόμησης (James 

et. al, 2021). 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου Τυχαία Δάση είναι τα εξής: 

• Παρουσιάζει καλές επιδόσεις τόσο με κατηγορικά όσο και με ποσοτικά δεδομένα 

(Singh, 2020). 

• Δεν είναι απαραίτητη η κανονικοποίηση και ο μετασχηματισμός των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Singh, 2020). 

• Πραγματοποιεί από μόνη της την επιλογή των μεταβλητών (Feature Selection)  

καθώς σε κάθε τυχαίο δέντρο επιλέγεται μια τυχαία διαμέριση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών, γεγονός που βοηθάει αρκετά σε σύνολα δεδομένων με μεγάλο 

αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών (Singh, 2020). 

• Δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ακραίων τιμών (outliers) στο 

σύνολο δεδομένων (Singh, 2020). 

• Μπορεί να χειριστεί τόσο γραμμικές όσο και μη γραμμικές σχέσεις (Singh, 2020). 

• Συνήθως είναι αποτελεσματική και εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ του bias και 

του variance trade-off (Singh, 2020). 

• Μπορεί εύκολα να γίνει η χρήση τους με parallel computing (Collins-Thompson, 

2017). 

 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου Τυχαία Δάση είναι τα εξής: 

• Δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί (Singh, 2020). 

• Για μεγάλα σύνολα δεδομένων μπορεί να καταστεί χρονοβόρα μέθοδος (Singh, 

2020). 
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• Αποτελεί black box μέθοδο έχοντας ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί 

απόλυτα η λειτουργία του μοντέλου (Singh, 2020). 

 

Boosting 

Η μέθοδος Boosting είναι ένας γενικός αλγόριθμος που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές 

μεθόδους Μηχανικής Μάθησης (στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί συγκεκριμένα 

για δέντρα αποφάσεων) τόσο σε προβλήματα παλινδρόμησης όσο και σε προβλήματα 

κατηγοριοποίησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί παρόμοια με την μέθοδο 

Bagging, καθώς δημιουργούνται πολλαπλά αντίγραφα του αρχικού συνόλου δεδομένων 

με bootstrapping, έπειτα προσαρμόζεται ένα δέντρο απόφασης σε κάθε αντίγραφο και 

τελικά συνδυάζονται τα αποτελέσματα όλων των δέντρων σε ένα μοντέλο πρόβλεψης. 

Οι κύριες διαφορές είναι ότι στη μέθοδο Boosting τα πολλαπλά αντίγραφα 

δημιουργούνται με τη βοήθεια του cross-validation και όχι του bootstrapping και τα 

δέντρα απόφασης δημιουργούνται διαδοχικά, καθώς κάθε νέο δέντρο προσαρμόζεται 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα δέντρα που προσαρμόστηκαν προηγουμένως 

(James et. al, 2021). 

Η βασική ιδέα της μεθόδου Boosting έγκειται στο ότι αντί να προσαρμοστεί ένα μεγάλο 

δέντρο στα δεδομένα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε overfitting, η μέθοδος Βoosting 

μαθαίνει αργά. Δεδομένου ενός υπάρχοντος μοντέλου ένα δέντρο απόφασης 

προσαρμόζεται στα κατάλοιπα του μοντέλου. Στη συνέχεια οι προβλέψεις αυτού του 

νέου δέντρου απόφασης προστίθενται στη συνάρτηση του μοντέλου, ώστε να 

υπολογιστούν τα νέα κατάλοιπα. Καθένα από αυτά τα δέντρα απόφασης είναι συνήθως 

πολύ μικρά, κάτι που καθορίζεται από την παράμετρο d. Με την προσαρμογή μικρών 

δέντρων στα κατάλοιπα η πρόβλεψη βελτιώνεται σε περιοχές που το μοντέλο δεν 

προσαρμόζεται καλά. Η παράμετρος συρρίκνωσης λ επιβραδύνει τη διαδικασία ακόμη 

περισσότερο επιτρέποντας περισσότερα και διαφορετικά μεταξύ τους δέντρα να 

προσαρμοστούν στα κατάλοιπα (James et. al, 2021). 

Η μέθοδος Boosting περιέχει τρείς υπερπαραμέτρους (James et. al, 2021): 

• Τον αριθμό των δέντρων B: Δεν πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος αριθμός καθώς 

μπορεί το μοντέλο να οδηγηθεί σε overfitting. 
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• Την παράμετρο συρρίκνωσης λ (>0): Ελέγχει το ρυθμό με τον οποίο ο αλγόριθμος 

Boosting μαθαίνει. Συνήθως παίρνει τιμές όπως 0,01 ή 0,001 αναλόγως τη φύση 

του προβλήματος. Πολύ μικρές τιμές του λ απαιτούν τη χρήση μεγάλων τιμών 

στην υπερπαράμετρο Β προκειμένου το μοντέλο να δώσει καλά αποτελέσματα. 

• Την υπερπαράμετρο d (interaction depth): Πρόκειται για το μέγιστο αριθμό 

κόμβων κάθε δέντρου απόφασης, εξαιρούμενου του αρχικού κόμβου. Συχνά όταν 

η υπερπαράμετρος d είναι ίση με την τιμή 1 (decision stump), η μέθοδος είναι 

αποδοτική. 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου Boosting είναι τα εξής: 

• Συνήθως δίνει αποτελέσματα τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη ακρίβεια (Ragini, 

2019). 

• Λαμβάνει υπόψη τόσο το δείγμα που παρουσιάζει χαμηλή απόδοση όσο και το 

δείγμα που παρουσιάζει υψηλή απόδοση και έπειτα συνδυάζει τα αποτελέσματα 

αυτά (Ragini, 2019). 

• Είναι αρκετά χρήσιμη όταν το σύνολο δεδομένων αντιμετωπίζει προβλήματα με 

bias ή underfitting (Ragini, 2019). 

• Αρκετές παραλλαγές τις συγκεκριμένης μεθόδου είναι διαθέσιμες. Για 

παράδειγμα οι μέθοδοι AdaBoost, XGBoost, LightGBM (Ragini, 2019). 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της μεθόδου Boosting είναι τα εξής: 

• Μπορεί συχνά να οδηγήσει σε overfitting (Ragini, 2019). 

• Αποτελεί πολύπλοκη μέθοδο για προβλήματα ταξινόμησης (Ragini, 2019). 

• Συχνά έχει χρονικό και υπολογιστικό κόστος (Ragini, 2019). 
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Παραλλαγές της μεθόδου Boosting 

 

AdaBoost (Adaptive Boosting)  

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προβλήματα παλινδρόμησης όσο και σε προβλήματα 

κατηγοριοποίησης, χρησιμοποιείται κυρίως όμως σε προβλήματα ταξινόμησης. 

Συνδυάζει πολλαπλά αδύναμα μοντέλα δημιουργώντας ένα δυνατό τελικό μοντέλο. Τα 

αδύναμα μοντέλα χρησιμοποιούν μόνο μια ανεξάρτητη μεταβλητή και σχηματίζουν ένα 

δέντρο απόφασης με έναν κόμβο (decision stump). Κάθε παρατήρηση έχει το ίδιο βάρος 

με τις υπόλοιπες κατά τη δημιουργία του πρώτου decision stump. Στη συνέχεια τα 

αποτελέσματα του πρώτου decision stump αναλύονται και, εάν κάποιες παρατηρήσεις 

ταξινομηθούν σε λάθος κατηγορία, τότε λαμβάνουν υψηλότερα βάρη. Έτσι 

δημιουργείται ξανά ένα νέο decision stump λαμβάνοντας ως σημαντικότερες τις 

παρατηρήσεις με τα μεγαλύτερα βάρη. Έπειτα ξανά οι παρατηρήσεις που ταξινομήθηκαν 

σε λάθος κατηγορία λαμβάνουν υψηλότερα βάρη και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

εωσότου όλες οι παρατηρήσεις να ταξινομηθούν στη σωστή κατηγορία (Dwivedi, 2020). 

 

Gradient Boosting 

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προβλήματα παλινδρόμησης όσο και σε προβλήματα 

κατηγοριοποίησης. Συνδυάζει πολλαπλά αδύναμα μοντέλα δημιουργώντας ένα δυνατό 

τελικό μοντέλο. Συγκεκριμένα τα αδύναμα μοντέλα δημιουργούνται διαδοχικά με τέτοιο 

τρόπο ώστε κάθε νέο αδύναμο μοντέλο να είναι πιο αποτελεσματικό από το προηγούμενο 

και το τελικό μοντέλο να βελτιώνεται σε κάθε επανάληψη. Η κυριότερη διαφορά της 

συγκεκριμένης παραλλαγής με άλλες παραλλαγές Boosting εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

εδώ τα βάρη των παρατηρήσεων που ταξινομούνται σε λάθος κατηγορία δεν αυξάνονται, 

αντ’ αυτού βελτιστοποιείται η συνάρτηση κόστους του προηγούμενου μοντέλου. Η 

βασική ιδέα της μεθόδου Gradient Boosting είναι να μειώνει τα λάθη των προβλέψεων 

των προηγούμενων μοντέλων (Lateef, 2021). 
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XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) 

Πρόκειται για μια προηγμένη παραλλαγή της μεθόδου Gradient Boosting. Ο κύριος 

σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η αύξηση της ταχύτητας και της 

αποτελεσματικότητας των υπολογισμών (Lateef, 2021). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

της είναι τα εξής (Lateef, 2021): 

• Δημιουργεί με παράλληλο τρόπο δέντρα αποφάσεων. 

• Χρησιμοποιεί Out-of-Core υπολογισμούς για την ανάλυση πολύ μεγάλων 

συνόλων δεδομένων. 

• Διενεργεί βελτιστοποίηση της κρυφής μνήμης (cache) με τέτοιο τρόπο ώστε να 

χρησιμοποιεί με βέλτιστο τρόπο τους υπολογιστικούς πόρους. 

• Χρησιμοποιεί μεθόδους distributed computing για την αποτίμηση μεγάλων και 

πολύπλοκων μοντέλων. 

 

 

LightGBM 

Πρόκειται για μια παραλλαγή της μεθόδου Gradient Boosting. Mε τη χρήση πολλαπλών 

μοντέλων δημιουργεί ένα τελικό μοντέλο, το οποίο συνήθως είναι αρκετά γρήγορο και 

αποτελεσματικό. Ενώ σε άλλους παρόμοιους αλγόριθμους τα δέντρα αναπτύσσονται 

οριζόντια (κατά επίπεδα), στην LightGBM τα δέντρα αναπτύσσονται κάθετα (κατά τα 

φύλλα). Συγκεκριμένα, σε κάθε δημιουργία ενός νέου δέντρου επιλέγεται και 

αναπτύσσεται το φύλλο με το μεγαλύτερο κόστος. H ταχύτητα και η αποτελεσματικότητά 

της την καθιστά κατάλληλη κυρίως για σύνολα δεδομένων μεγάλου όγκου, ενώ για 

σύνολα δεδομένων μικρού όγκου δεν προτιμάται καθώς υπάρχει ο κίνδυνος του 

overfitting (Lateef, 2021). 
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3.6.3 Σφάλματα 

 

Irreducible Error 

Πρόκειται για σφάλμα το οποίο δεν μειώνεται όσο καλό και αν είναι κάποιο μοντέλο 

καθώς οφείλεται στο θόρυβο που παρουσιάζει το σύνολο δεδομένων. (Singh, 2018) 

 

Σφάλμα Μεροληψίας (Bias Error) και Υποπροσαρμογή (Underfitting) 

Το Σφάλμα Μεροληψίας (Bias Error) υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ του μέσου όρου 

των προβλέψεων ενός μοντέλου και της πραγματικής τιμής που προσπαθεί το μοντέλο 

να προβλέψει (Singh, 2018).  

Υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝐵𝑖𝑎𝑠 = 𝐸[𝑓(𝑥)] − 𝑓(𝑥) , όπου 𝑓(𝑥) η τιμή πρόβλεψης και 𝑓(𝑥) η πραγματική τιμή 

(Singh, 2018). 

Η Υποπροσαρμογή (underfitting) πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 

μοντέλα, το οποίο συνήθως εμφανίζεται όταν το μοντέλο είναι πολύ απλό για να μάθει 

την υποκείμενη δομή των δεδομένων. Τα συγκεκριμένα μοντέλα παρουσιάζουν υψηλό 

bias και χαμηλό variance και συνήθως αυτό συμβαίνει, όταν ο όγκος του συνόλου 

δεδομένων δεν είναι επαρκής για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μοντέλου. 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται όταν το μοντέλο έχει χαμηλή 

απόδοση τόσο στα δεδομένα εκπαίδευσης όσο και στα δοκιμαστικά δεδομένα (Singh, 

2018; Ευριπίδης, 2021). 

 

Σφάλμα Διακύμανσης (Variance Error) και Υπερπροσαρμογή (Overfitting) 

Το Σφάλμα Διακύμανσης (Variance Error) υπολογίζει τη μεταβλητότητα των 

προβλέψεων ενός μοντέλου για μια δοθείσα παρατήρηση ή τιμή και δίνει πληροφορίες 

για τη διασπορά των δεδομένων (Singh, 2018).  

Υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐸[(𝑓(𝑥) − 𝐸[𝑓(𝑥)])
2

], όπου 𝑓(𝑥) η τιμή πρόβλεψης (Singh, 2018). 
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Η Υπερπροσαρμογή (Overfitting) πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 

μοντέλα και αναφέρεται στην υπερπροσαρμογή ενός μοντέλου στα δεδομένα 

εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να μην γενικεύεται το μοντέλο κάτι που οφείλεται συνήθως 

στον θόρυβο που πιθανώς παρουσιάζουν τα δεδομένα. Τα συγκεκριμένα μοντέλα 

παρουσιάζουν χαμηλό bias και υψηλό variance και δίνουν μεγάλη προσοχή στα δεδομένα 

εκπαίδευσης (training data) με αποτέλεσμα να μην γενικεύεται το μοντέλο και να 

παρουσιάζει χαμηλή απόδοση σε δεδομένα που δεν έχει ξανά δει. Συνήθως τέτοιου 

είδους μοντέλα παρουσιάζουν υψηλή απόδοση στα δεδομένα εκπαίδευσης και πολύ 

χαμηλή απόδοση στα δοκιμαστικά δεδομένα (test data) (Singh, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικό σφάλμα 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  𝐵𝑖𝑎𝑠2 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝐼𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

Εικόνα 3.16: Οπτική παρουσίαση των σφαλμάτων bias και 

variance (Singh, 2018) 

Εικόνα 3.17: Οπτική παρουσίαση των overfitting και underfitting  (Singh, 2018) 
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Ισορροπία μεταξύ Bias και Variance (Bias-Variance Tradeoff) 

Εάν κάποιο μοντέλο είναι αρκετά απλό και έχει πολύ λίγες μεταβλητές τότε ίσως 

παρουσιάσει υψηλό bias και χαμηλό variance παρουσιάζοντας χαμηλή απόδοση τόσο 

στα δεδομένα εκπαίδευσης όσο και στα δοκιμαστικά δεδομένα (Underfitting). Από την 

άλλη, εάν κάποιο μοντέλο διαθέτει αρκετές παραμέτρους τότε μπορεί να παρουσιάσει 

χαμηλό bias και υψηλό variance παρουσιάζοντας υψηλή απόδοση στα δεδομένα 

εκπαίδευσης και χαμηλή στα δοκιμαστικά δεδομένα (Overfitting). Το ιδανικό σενάριο 

για κάποιο μοντέλο θα ήταν να έχει χαμηλό bias και χαμηλό variance κάτι το οποίο δεν 

είναι εφικτό καθώς τα δύο αυτά σφάλματα είναι αντιστρόφως ανάλογα.  Καθώς τόσο το 

overfitting όσο και το underfitting αντιβαίνουν στο σκοπό των μοντέλων Μηχανικής 

Μάθησης, να μάθουν δηλαδή την υποκείμενη δομή των δεδομένων, θα πρέπει να βρεθεί 

η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του bias και του variance. (Singh, 2018; Karthic, 2021) 

Για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ του bias και του variance μπορούν να 

πραγματοποιηθούν κάποιες ενέργειες. Ορισμένες από αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

• Αύξηση των ανεξάρτητων μεταβλητών (Karthic, 2021). 

• Αύξηση των παρατηρήσεων (Karthic, 2021). 

• Κατάλληλη ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου (Karthic, 2021). 

• Χρήση Cross-Validation (Karthic, 2021). 

• Χρήση ensemble μεθόδων (bagging, boosting) (Karthic, 2021). 

• Χρήση τεχνικών κανονικοποίησης (Tas, 2021). 

 

3.6.4 Τρόποι αξιολόγησης ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης 

 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της δημιουργίας ενός 

μοντέλου. Συμβάλλει στην εύρεση του καλύτερου μοντέλου που αντιπροσωπεύει τα 

δεδομένα και το οποίο θα λειτουργήσει καλά και στο μέλλον. Χωρίζεται σε δύο 

μεθόδους, την Holdout και την Cross-Validation. Και οι δύο αυτοί μέθοδοι 

χρησιμοποιούν τα δοκιμαστικά δεδομένα (test set) προκειμένου να αξιολογήσουν ένα 

μοντέλο. Η χρήση των δεδομένων εκπαίδευσης (training set) για την αξιολόγηση ενός 

μοντέλου δεν συνίσταται καθώς είναι δεδομένα τα οποία το μοντέλο έχει ήδη δει και η 

απόδοσή του σε αυτά δεν θα είναι αντιπροσωπευτική (Mutuvi, 2019). 
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Μέθοδος Holdout 

Κατά τη συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης τα δεδομένα χωρίζονται με τυχαίο τρόπο σε 

3 σύνολα, τα δεδομένα εκπαίδευσης (training set), τα δεδομένα επαλήθευσης (validation 

set) και τα δοκιμαστικά δεδομένα (test set).  

• Δεδομένα εκπαίδευσης (training set): Χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 

του μοντέλου. 

• Δεδομένα επαλήθευσης (validation set): Χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

γίνει ρύθμιση των υπερπαραμέτρων ενός μοντέλου και να επιλεχθεί το μοντέλο 

με την καλύτερη απόδοση. Η χρήση του μπορεί να παραλειφθεί σε ορισμένα 

μοντέλα. 

• Δοκιμαστικά δεδομένα (test set): Χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

αξιολογήσουν τη μελλοντική απόδοση του μοντέλου. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος προσδίδει ταχύτητα, απλότητα και ευελιξία στην αξιολόγηση 

ενός μοντέλου. Ωστόσο πιθανές διαφορές μεταξύ των δεδομένων εκπαίδευσης και των 

δοκιμαστικών δεδομένων μπορεί να επιφέρουν και σημαντικές διαφορές στην εκτίμηση 

της ακρίβειας (Mutuvi, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.18: Holdout μέθοδος αξιολόγησης (Kumar, 2020) 
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Μέθοδος Cross-Validation 

Η γενική ιδέα της συγκεκριμένης μεθόδου αξιολόγησης είναι ο χωρισμός των δεδομένων 

σε έναν συγκεκριμένο αριθμό υποσυνόλων του αρχικού συνόλου δεδομένων τα οποία 

έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Στη συνέχεια κρατείται ένα από αυτά τα υποσύνολα και 

γίνεται η εκπαίδευση του μοντέλου με τα υπόλοιπα υποσύνολα. Στο υποσύνολο που 

κρατήθηκε γίνεται η αξιολόγηση. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές τις συγκεκριμένης 

μεθόδου με την μέθοδο k-fold Cross-Validation να είναι η συνηθέστερη. Κατά τη 

συγκεκριμένη παραλλαγή της μεθόδου ορίζεται η παράμετρος k (συνήθως δίνονται οι 

τιμές 5 ή 10) και το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε k υποσύνολα. Στη συνέχεια 

αρχίζει μια διαδικασία η οποία περιέχει k βήματα και σε κάθε ένα από αυτά επιλέγεται 

ένα υποσύνολο για την αξιολόγηση του μοντέλου και τα υπόλοιπα k-1 υποσύνολα 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου (Mutuvi, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ποσοτικοποίηση της επίδοσης ενός μοντέλου χρησιμοποιούνται οι μετρικές 

αξιολόγησης (Mutuvi, 2019). Παρακάτω παρουσιάζονται οι μετρικές αξιολόγησης ενός 

μοντέλου Ταξινόμησης. 

 

 

 

Εικόνα 3.19: Διαδικασία μεθόδου k-fold Cross-Validation (Li, 2019) 
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Μετρικές μοντέλων Ταξινόμησης 

Πίνακας σύγχυσης 

Πρόκειται για ένα μέτρο της απόδοσης ενός αλγορίθμου ταξινόμησης Μηχανικής 

Μάθησης. Στην πραγματικότητα είναι ένας πίνακας που διαθέτει τέσσερις διαφορετικούς 

συνδυασμούς των προβλεπόμενων και πραγματικών τιμών οι οποίοι περιγράφονται 

παρακάτω (Narkhede, 2018): 

• True Positives (TP): Προβλέφθηκαν στη θετική κλάση και ανήκουν όντως στη 

θετική κλάση. 

• False Positives (FP): Προβλέφθηκαν στη θετική κλάση, ανήκουν όμως στην 

αρνητική κλάση. 

• True Negatives (TN): Προβλέφθηκαν στην αρνητική κλάση και ανήκουν όντως 

στην αρνητική κλάση. 

• False Negatives (FN): Προβλέφθηκαν στην αρνητική κλάση, ανήκουν όμως 

στην θετική κλάση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακρίβεια (Accuracy) 

Πρόκειται για τη συνηθέστερη μετρική αποτίμησης ενός μοντέλου η οποία υπολογίζει το 

ποσοστό όλων των κλάσεων (θετικών και αρνητικών) που προβλέφθηκαν με επιτυχία. 

Υπολογίζεται από τον τύπο 
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 . Όταν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 

Εικόνα 3.20: Παράδειγμα Πίνακα Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

(Narkhede, 2018) 
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κλάσεων, η ακρίβεια δεν αποτελεί κατάλληλη μετρική για την αποτίμηση ενός μοντέλου. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός μοντέλου ανίχνευσης καρκίνου, οι πιθανότητες 

ένας ασθενής να έχει καρκίνο είναι περίπου 10 %. Ένα μοντέλο πρόβλεψης αν 

ταξινομήσει όλους τους ασθενής ως υγιείς θα έχει ακρίβεια 90 %, όμως δεν έχει καμία 

προβλεπτική αξία καθώς δεν εντοπίζει τους 10 που όντως είναι άρρωστοι (Nighania, 

2018). 

 

Precision 

Πρόκειται για το ποσοστό των παρατηρήσεων που προβλέφθηκαν στη θετική κλάση και 

ανήκαν όντως στη θετική κλάση. Αποτελεί κατάλληλη επιλογή μετρικής όταν ένα 

πρόβλημα απαιτεί σιγουριά για τις προβλέψεις της θετικής κλάσης. Για παράδειγμα, κατά 

τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης σχετικά με το αν πρέπει να μειωθεί ή όχι το 

πιστωτικό όριο ενός λογαριασμού θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο precision, αλλιώς θα 

προκύψουν αρκετοί δυσαρεστημένοι πελάτες (Kohli, 2019; Agarwal, 2019). 

Υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑃
 

 

Sensitivity ή Recall ή True Positive Rate (Ευαισθησία) 

Πρόκειται για το ποσοστό των παρατηρήσεων που προβλέπει με επιτυχία ο αλγόριθμός 

από αυτές που πραγματικά ανήκουν στη θετική κλάση. Η ευαισθησία αποτελεί 

κατάλληλη επιλογή μετρικής, όταν το πρόβλημα απαιτεί την εύρεση όσο το δυνατόν 

περισσότερων παρατηρήσεων θετικής κλάσης. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία ενός 

μοντέλου το οποίο θα προβλέπει αν κάποιος έχει καρκίνο ή είναι υγιής απαιτείται υψηλή 

ευαισθησία, καθώς είναι σημαντικό να ανιχνευτούν όλα τα άτομα που έχουν καρκίνο 

(Kohli, 2019; Agarwal, 2019). Υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑁
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Negative Predictive Values  

Πρόκειται για το ποσοστό των παρατηρήσεων που προβλέφθηκαν στην αρνητική κλάση 

και ανήκαν όντως στην αρνητική κλάση (Kohli, 2019). Υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝑇𝑁

𝑇𝑁 +  𝐹𝑁
 

 

Specificity (Ειδικότητα) ή True Negative Rate 

Πρόκειται για το ποσοστό των παρατηρήσεων που προβλέπει με επιτυχία ο αλγόριθμός 

από αυτές που πραγματικά ανήκουν στην αρνητική κλάση (Kohli, 2019). Υπολογίζεται 

από τον τύπο: 

𝑇𝑁

𝑇𝑁 +  𝐹𝑃
 

False Positive Rate 

Πρόκειται για το ποσοστό των παρατηρήσεων της αρνητικής κλάσης που ταξινομήθηκαν 

ανεπιτυχώς. Για την καλύτερη ταξινόμηση των παρατηρήσεων της αρνητικής κλάσης 

απαιτείται υψηλότερη ειδικότητα και χαμηλότερο False Positive Rate. Υπολογίζεται από 

τον τύπο: 

𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
= 1 − 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 

 

F1 Score 

Πρόκειται για έναν σταθμισμένο αρμονικό μέσο όρο της ακρίβειας και της ανάκλησης, 

έτσι ώστε η καλύτερη βαθμολογία να είναι 1 και η χειρότερη είναι το 0. Οι βαθμολογίες 

F1 είναι χαμηλότερες από τις μετρήσεις ακρίβειας, καθώς ενσωματώνουν τις μετρικές 

Precision και Recall στον υπολογισμό τους. Η χρήση της ενδείκνυται όταν για κάποιο 

πρόβλημα είναι σημαντικό τόσο το Precision όσο και το Recall καθώς ελέγχει κατά πόσο 

επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών μετρικών. Κατά κανόνα, ο σταθμισμένος 

μέσος όρος του F1 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση μοντέλων ταξινόμησης 

και όχι για την ακρίβεια αυτών. 

Υπολογίζεται από τον τύπο: 
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2 ∙  
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∙  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 

Στη μετρική F1 Score οι μετρικές precision και recall έχουν ίσα βάρη. Για τα 

προβλήματα που απαιτούν περισσότερη προσοχή σε μια από τις δύο μετρικές 

υπολογίζεται η μετρική Fβ. 

Η συγκεκριμένη μετρική υπολογίζεται από τον τύπο: 

(1 +  𝛽2)  ∙  
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + (𝛽2  ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)
 

(Kohli, 2019; Agarwal, 2019). 

 

ROC (Receiver Operating Characteristic) Curve  

Πρόκειται για μια μετρική αποτίμησης των δυαδικών προβλημάτων ταξινόμησης. 

Συγκεκριμένα είναι μια καμπύλη πιθανότητας, η οποία σχεδιάζει το ποσοστό των αληθώς 

θετικών παρατηρήσεων (True Positive Rate – TPR) έναντι του ποσοστού των ψευδώς 

θετικών παρατηρήσεων (False Positive Rate – FPR) για διάφορες threshold τιμές. Η 

περιοχή που υπάρχει κάτω από την καμπύλη ROC ονομάζεται AUC (Area Under Curve). 

Η μετρική AUC μετράει την ικανότητα ενός μοντέλου να κάνει διαχωρισμό μεταξύ των 

τάξεων. Γενικά παίρνει τιμές ανάμεσα στο 0 και στο 1 και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

της μετρικής AUC τόσο καλύτερα το μοντέλο διαχωρίζει τις τάξεις. Όταν η τιμή του 

AUC είναι ίση με 1 τότε το μοντέλο είναι σε θέση να διαχωρίζει σωστά τόσο τις 

παρατηρήσεις της θετικής κλάσης όσο και τις παρατηρήσεις της αρνητικής κλάσης. Όταν 

η τιμή της είναι μεγαλύτερη του 0,5, τότε θεωρείται ότι το μοντέλο έχει κάποια 

προβλεπτική αξία, καθώς σε αυτήν την περίπτωση εντοπίζει περισσότερα Αληθώς 

Θετικά (True Positives) και Αληθώς Αρνητικά (True Negatives) από ότι Ψευδώς Θετικά 

(False Positives) και Ψευδώς Αρνητικά (False Negatives). Όταν η τιμή της είναι ίση με 

0,5 θεωρείται ότι ο διαχωρισμός των τάξεων γίνεται με τυχαίο τρόπο (Bhandari, 2020). 
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3.7 Prescriptive Analytics 

 

Πρόκειται για την τελευταία φάση ενός προβλήματος στην Επιστήμη των Δεδομένων. 

Στη συγκεκριμένη φάση προτείνονται κάποιες επιλογές αποφάσεων προκειμένου μια 

εταιρία να επωφεληθεί από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις προηγούμενες 

φάσεις (Descriptive, Predictive Analytics). Χρησιμοποιείται προκειμένου να βρεθεί η 

βέλτιστη λύση μεταξύ πολλών εναλλακτικών επιλογών μέσω τεχνικών προσομοίωσης 

και βελτιστοποίησης έτσι ώστε να οριστεί μια στρατηγική για την εταιρία. Αυτό συνήθως 

επιτυγχάνεται με την εύρεση εκείνων των εναλλακτικών επιλογών που ελαχιστοποιούν 

ή μεγιστοποιούν κάποια αντικειμενική συνάρτηση. Η συγκεκριμένη φάση παρουσιάζει 

αρκετά οφέλη για τις εταιρίες. Συγκεκριμένα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών, των καμπανιών και των στρατηγικών μιας εταιρίας, στη μείωση του 

κόστους χωρίς να επηρεαστεί η απόδοση, στη βελτιστοποίηση της παραγωγής, στη 

βελτίωση του supply chain management καθώς και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πελατών (Ribeiro, 2020). 

 

 

 

Εικόνα 3.21: ROC καμπύλη  (Rushikanjaria, 2021) 
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4 CASE STUDY 
 

4.1 Προσδιορισμός του προβλήματος 

 

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών αποτελούν τον κυριότερο τύπο εταιρίας η οποία πλήττεται 

από την αποχώρηση πελατών. Ως απώλεια πελάτη ορίζεται η παύση των σχέσεων και 

των επαφών του πελάτη με την εταιρία και πιθανώς η μετακίνησή του σε αντίπαλη 

εταιρία. Γι` αυτό είναι σημαντικό να μπορεί να προβλεφθεί η πιθανή αποχώρηση των 

πελατών πριν αυτοί αποχωρήσουν, κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση των 

κατάλληλων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης. Αφού προβλεφθεί η πιθανότητα 

αποχώρησης των πελατών, θα πρέπει να χαραχθούν ορισμένες στρατηγικές με στόχο την 

παραμονή αυτών, οι οποίοι παρουσιάζουν πολλές πιθανότητες να αποχωρήσουν. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η κερδοφορία της εταιρίας. 

 

Στάδια προσδιορισμού του προβλήματος: 

• Κατανόηση των στόχων και των προοπτικών της εταιρίας 

Έχουμε το υποθετικό σενάριο πως η εταιρία τηλεπικοινωνίας στοχεύει στην αύξηση των 

κερδών της και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αποχώρησης πελατών. Παρέχει ένα 

σύνολο δεδομένων με δεδομένα συμπεριφοράς πελατών, δεδομένα αλληλεπίδρασης με 

την εταιρία και δημογραφικά στοιχεία πελατών (το σύνολο δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση). Η ανάλυση μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των 

πελατών που είναι σε ρίσκο καθώς και στην εύρεση του λόγου της αποχώρησης των 

πελατών. Ο χρόνος που θα αφιερωθεί για την υλοποίηση της ανάλυσης ανέρχεται στους 

6 μήνες. 

• Μετάβαση από τους στόχους της εταιρίας στους στόχους της Επιστήμης των 

Δεδομένων  

Η εταιρία θέλει να αυξήσει τα έσοδά της, κάτι που στη γλώσσα της Επιστήμης των 

Δεδομένων μεταφράζεται ως μείωση της απώλειας των πελατών. Οι ερωτήσεις που θα 

πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι οι εξής: ‘’Ποιοι 

πελάτες θα αποχωρήσουν;’’, ‘’Ποιοι είναι οι παράγοντες που τους ωθούν στην 

αποχώρηση;’’. 
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• Προσδιορισμός του είδους του Data Science προβλήματος  

Πρόκειται για ένα Supervised Classification πρόβλημα, το οποίο θα έχει ως στόχο την 

πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής ‘churn’ (αποχώρηση ή όχι του πελάτη), δηλαδή 

την πρόβλεψη για κάθε πελάτη αν θα αποχωρήσει ή όχι. 

• Προσδιορισμός του προβλήματος σε μια πρόταση 

Το πρόβλημα της αποχώρησης των πελατών από την εταιρία έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στα κέρδη της και μια καλή αρχή θα ήταν η πρόβλεψη της παραμονής ή αποχώρησης των 

πελατών με τη χρήση Classification (Supervised) μεθόδων Μηχανικής Μάθησης. 

• Επιλογή των μετρικών με τις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση του προβλήματος 

Για την αξιολόγηση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθεί η Area Under Curve (AUC). 

Με τη συγκεκριμένη μετρική αξιολογείται η απόδοση ενός μοντέλου σε διαφορετικές 

τιμές threshold, δίνοντας έτσι μια γενική εικόνα για την απόδοσή του. Με αυτόν τον 

τρόπο θα βρεθεί το μοντέλο που παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση σε όλο το φάσμα 

των πιθανοτήτων και το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες 

της εταιρίας. 

 

4.2 Περιγραφή και κατανόηση του συνόλου δεδομένων 

 

Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση διατέθηκε το 2002 από το 

τμήμα Teradata Center for Customer Relationship Management του Duke University στα 

πλαίσια του Διαγωνισμού Απώλειας Πελατών (Churn Modeling Tournament) και 

περιέχει δεδομένα από πραγματική εταιρία κινητής τηλεφωνίας (Αγγελιδάκη, 2010). 

Σκοπός του συγκεκριμένου διαγωνισμού ήταν να αναδείξει τις καταλληλότερες μεθόδους 

για την πρόβλεψη της απώλειας πελατών (Αγγελιδάκη, 2010). Πηγή των δεδομένων 

αποτέλεσε το GitHub. 

Οι πελάτες που συμπεριλήφθηκαν στο σύνολο δεδομένων είχαν μείνει στην εταιρία για 

τουλάχιστον 6 μήνες. Οι μετρήσεις των μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν κατά τους 

μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2001. Στη συνέχεια 

υπολογίστηκε ο δείκτης απώλειας πελατών με βάση το αν ο πελάτης έφυγε από την 

https://github.com/absieee/Customer.Churn.Prediction
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εταιρία 31-60 μέρες μετά τις μετρήσεις. Το κενό ανάμεσα στις μετρήσεις και στην 

καταγραφή του δείκτη απώλειας πελατών οφείλεται στο γεγονός, πως η εταιρία 

τηλεπικοινωνιών χρειάζεται αυτό το διάστημα προκειμένου να οργανωθεί σε επίπεδο 

ενεργειών μάρκετινγκ (Αγγελιδάκη, 2010). 

Το σύνολο δεδομένων αποτελείται συνολικά από 173 μεταβλητές, από τις οποίες οι 129 

είναι ποσοτικές και οι 44 είναι κατηγορικές. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από 

δεδομένα συμπεριφοράς πελατών, όπως λεπτά χρήσης, έσοδα, τιμή προηγούμενης 

συσκευής κ.α., δεδομένα αλληλεπίδρασης με την εταιρία, όπως κλήσεις πελατών στο 

κέντρο εξυπηρέτησης πελατών κ.α. και δημογραφικά στοιχεία πελατών όπως ηλικία, 

εισόδημα, περιοχή κ.α. Αναλυτικά οι μεταβλητές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

 

Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά αρχικού συνόλου δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

  

Μέγεθος δείγματος 100.000 

Πλήθος μεταβλητών 173 

Ποσοστό πελατών που αποχώρησαν 49,56 % 

Πλήθος ποσοτικών μεταβλητών 129 

Πλήθος κατηγορικών μεταβλητών 44 
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Εικόνα 4.1: Heatmap με τις ελλείπουσες τιμές 
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Εικόνα 4.2: Heatmap με τις ελλείπουσες τιμές (συνέχεια) 
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4.3 Προετοιμασία του συνόλου δεδομένων 
 

Διόρθωση πολυσυγγραμικότητας 

Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα πολυσυγγραμικότητας στην ανάλυση, 

εντοπίστηκαν οι μεταβλητές που συσχετίζονται (Spearman συσχέτιση) μεταξύ τους με 

ποσοστό άνω του 90 %. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι άξονες με αυτές τις 

μεταβλητές. Στην ανάλυση επιλέχθηκε μια μεταβλητή από κάθε άξονα και συγκεκριμένα 

εκείνη που είχε τις λιγότερες ελλείπουσες τιμές και το μεγαλύτερο Point-Biserial 

συντελεστή συσχέτισης με τη μεταβλητή ‘churn’. Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για 

την ανάλυση είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα. 
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Πίνακας 4.2: Άξονες υψηλά συσχετισμένων μεταβλητών (>90 %) 

 

 

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι μεταβλητές μειώθηκαν από 173 σε 107 (63 ποσοτικές 

και 44 κατηγορικές). 

 

avg6rev rev_Mean avg3rev avgrev   

mou_Mean avgqty avg3qty avgmou avg3mou 

avg6mou avg6qty       

da_Range da_Mean       

ovrrev_Mean ovrmou_Mean vceovr_Mean ovrrev_Range vceovr_Range 

ovrmou_Range       

datovr_Range datovr_Mean     

roam_Range roam_Mean     

drop_dat_Mean drop_dat_Range     

blck_vce_Mean blck_vce_Range     

blck_dat_Mean blck_dat_Range     

plcd_vce_Mean opk_vce_Mean complete_Mean mou_peav_Mean mou_opkv_Mean 

unan_vce_Mean comp_vce_Mean peak_vce_Mean attempt_Mean mou_cvce_Mean 

unan_dat_Mean unan_dat_Range     

comp_dat_Mean plcd_dat_Mean mou_cdat_Mean plcd_dat_Range comp_dat_Range 

mou_cdat_Range       

recv_vce_Mean inonemin_Mean mou_rvce_Mean   

recv_sms_Range recv_sms_Mean     

cc_mou_Range custcare_Mean cc_mou_Mean ccrndmou_Range custcare_Range 

ccrndmou_Mean       

threeway_Mean threeway_Range     

owylis_vce_Mean mouowylisv_Mean     

iwylis_vce_Mean mouiwylisv_Range iwylis_vce_Range mouiwylisv_Mean 

mou_pead_Range peak_dat_Range mou_pead_Mean peak_dat_Mean 

mou_opkd_Range opk_dat_Mean opk_dat_Range mou_opkd_Mean 

callfwdv_Range callfwdv_Mean     

callwait_Range callwait_Mean     

plcd_vce_Range comp_vce_Range complete_Range attempt_Range 

recv_vce_Range inonemin_Range     

rmmou rmcalls       

adjqty totmou totcalls adjmou   

adjrev totrev       

phones models       
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Κωδικοποίηση μεταβλητών – Αντικατάσταση ελλειπουσών τιμών 

Οι κατηγορικές μεταβλητές που είχαν μια μοναδική τιμή 

(‘wrkwoman’,‘pcowner’,’mailresp’,’mailordr’) μετατράπηκαν σε δυαδικές. 

 

Πίνακας 4.3: Μεταβλητές με μια μοναδική τιμή 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.4: Μετατροπή των μεταβλητών με μια μοναδική τιμή σε δυαδικές 

 

 

 

 

 

 

Η κατηγορική μεταβλητή ‘hnd_webcap’ (Handset Web Capability) είχε ως κατηγορίες 

τις ‘WCMB’ (Web Capable Mini-Browser), ‘WC’ (Web Capability), ‘UNKW’ 

(Unknown). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το Handset Web Capability έχει 3 επίπεδα τα 

οποία διαμορφώνονται κατά αύξουσα σειρά ως εξής: No Web Capability, Web 

Capability και Web Capable Mini-Browser. Συνεπώς υπάρχει νόημα να αντικατασταθούν 

οι ελλείπουσες τιμές με την τιμή ‘NWC’ η οποία σημαίνει No Web Capability. Οι 

παρατηρήσεις με την τιμή ‘UNKW’ αντικαταστάθηκαν με την επικρατέστερη κατηγορία 

της μεταβλητής, την ‘WCMB’. 

 

wrkwoman pcowner mailresp mailordr 

NaN Y R B 

NaN NaN R B 

NaN Y R B 

NaN NaN NaN NaN 

NaN Y NaN NaN 

wrkwoman pcowner mailresp mailordr 

0 1 1 1 

0 0 1 1 

0 1 1 1 

0 0 0 0 

0 1 0 0 



88 
 

Πίνακας 4.5: Κωδικοποίηση κατηγορικής μεταβλητής hnd_webcap 

 

 

 

 

 

Οι κατηγορικές μεταβλητές ‘income’, ‘lor’, ‘last_swap’, ‘crclscod’ παρουσίαζαν 

πληθώρα κατηγοριών με λίγες τιμές και έτσι αποφασίστηκε η συγχώνευσή τους. 

Συγκεκριμένα, η ομαδοποίηση έγινε με χρήση ψευδομεταβλητών με αριθμητικές τιμές 

(οι μεταβλητές παρέμειναν με τα ίδια ονόματα στην ανάλυση). 

Πίνακας 4.6: Κωδικοποίηση κατηγορικής μεταβλητής income 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.7: Κωδικοποίηση κατηγορικής μεταβλητής lor 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή 

‘WCMB’ 75,73 % ‘WCMB’ 

‘WC’ 13,84 % ‘WC’ 

‘UNKW’ 0,23 % ‘WCMB’ 

NaN 10,20 % ‘NWC’ 

Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή 

1 4,03 % 1 

2 2,26 % 1 

3 5,83 % 1 

4 7,79 % 2 

5 8,27 % 2 

6 18,80 % 3 

7 11,59 % 3 

8 5,14 % 4 

9 10,83 % 4 

Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή 

0 2,19 % 0 8 3,63 % 2 

1 10,01 % 0 9 2,97 % 2 

2 8,98 % 0 10 2,33 % 2 

3 5,84 % 0 11 1,98 % 2 

4 5,40 % 1 12 1,70 % 3 

5 4,92 % 1 13 1,65 % 3 

6 4,48 % 1 14 1,22 % 3 

7 4,26 % 1 15 8,17 % 3 
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Η κατηγορική μεταβλητή ‘last_swap’ περιέχει τις ημερομηνίες, στις οποίες ο κάθε 

χρήστης άλλαξε τη συσκευή τηλεφώνου του. Οι ημερομηνίες ομαδοποιήθηκαν ανά έτος 

και οι ελλείπουσες τιμές αντικαταστάθηκαν με την τιμή 0 υποδηλώνοντας πως δεν 

πραγματοποιήθηκε αλλαγή συσκευής τηλεφώνου από το χρήστη. 

 

Πίνακας 4.8: Κωδικοποίηση κατηγορικής μεταβλητής last_swap 

 

  

 

 

 

 

  

Πίνακας 4.9: Κωδικοποίηση κατηγορικής μεταβλητής crclscod 

 

 

 

 

 

 

 

Για τις μεταβλητές ‘rmrev’, ‘rmcalls’, ‘REF_QTY’, ‘crtcount’, ‘tot_ret’ οι ελλείπουσες 

τιμές αντικαταστάθηκαν με την τιμή 0 καθώς κρίθηκε πως η μηδενική τιμή είχε λογικό 

νόημα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η επεξήγηση αυτών των μεταβλητών. 

 

 

Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή 

[20-3-1997, 31-12-1997] 0,02 % 5 

[1-1-1998, 31-12-1998] 0,28 % 4 

[1-1-1999, 31-12-1999] 2,63 % 3 

[1-1-2000, 31-12-2000] 14,11 % 2 

[1-1-2001, 6-1-2002] 25,66 % 1 

NaN 57,3 % 0 

Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή 

Πρώτο γράμμα ‘A’ 54,36 % 1 

Πρώτο γράμμα ‘B’ 16,89 % 2 

Πρώτο γράμμα ‘C’ 10,26 % 3 

Πρώτο γράμμα ‘D’ 7,72 % 4 

Πρώτο γράμμα ‘E’ 6,42 % 5 

Όλες οι υπόλοιπες τιμές 4,35 % 6 
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Πίνακας 4.10: Ποσοτικές μεταβλητές που οι ελλείπουσες τιμές τους αντικαταστάθηκαν από το 0 

 

Η ποσοτική μεταβλητή ‘pre_hnd_price’ (τιμή προηγούμενης συσκευής) μετατράπηκε σε 

δυαδική (binary) και μετονομάστηκε σε ‘pre_hnd_buy’. Oι ελλείπουσες τιμές 

υποδήλωναν πως δεν είχε αγοραστεί προηγούμενη συσκευή από τον πελάτη και πήραν 

την τιμή 0 ενώ οι υπόλοιπες τιμές υποδήλωναν πως είχε αγοραστεί προηγούμενη 

συσκευή από τον πελάτη και  αντικαταστάθηκαν από την τιμή 1. 

 

Πίνακας 4.11: Δημιουργία της δυαδικής μεταβλητής pre_hnd_buy βάσει της ποσοτικής μεταβλητής pre_hnd_price 

 

 

 

 

Βάσει της ποσοτικής μεταβλητής ‘tot_acpt’ δημιουργήθηκε η κατηγορική μεταβλητή 

‘offer_acpt’, η οποία αντικαθιστά την ποσοτική στο σύνολο δεδομένων. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίον δημιουργήθηκε. 

 

 

 

 

Μεταβλητή Επεξήγηση μεταβλητής 

‘rmrev’ Συνολικό κέρδος από κλήσεις roaming 

‘rmcalls’ Συνολικό πλήθος κλήσεων roaming 

‘REF_QTY’ Συνολικό πλήθος αναφορών 

‘crtcount’ Αριθμός αλλαγών που έγιναν στην πιστωτική 

αξιολόγηση κάθε πελάτη 

‘tot_ret’ Συνολικός αριθμός κλήσεων προς την ομάδα 

διατήρησης πελατών(retention team) 

Τιμή % του συνόλου Νέα τιμή 

NaN 57,52 % 0 

Όλες οι υπόλοιπες τιμές 42,48 % 1 
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Πίνακας 4.12: Δημιουργία της κατηγορικής μεταβλητής ‘offer_acpt’ βάσει της ποσοτικής μεταβλητής ‘tot_acpt’ 

 

 

 

 

 

 

 

Βάσει της ποσοτικής μεταβλητής ‘retdays’ δημιουργήθηκε η κατηγορική μεταβλητή 

‘retdays_new’, η οποία αντικαθιστά την ποσοτική στο σύνολο δεδομένων. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίον δημιουργήθηκε. 

 

Πίνακας 4.13: Δημιουργία της κατηγορικής μεταβλητής retdays_new βάσει της ποσοτικής μεταβλητής retdays 

 

 

 

 

 

Προκειμένου να βρεθούν οι σημαντικότερες ποσοτικές μεταβλητές για τη μεταβλητή 

‘churn’ υπολογίστηκε η Point-Biserial συσχέτιση μεταξύ αυτών. Συγκεκριμένα ως 

σημαντικές μεταβλητές θεωρήθηκαν εκείνες, των οποίων ο απόλυτος συντελεστής 

συσχέτισης ήταν μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των απόλυτων συντελεστών συσχέτισης 

όλων των μεταβλητών. Για την εύρεση των σημαντικότερων κατηγορικών μεταβλητών 

για τη μεταβλητή ‘churn’ πραγματοποιήθηκε χ2 test μεταξύ αυτών σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 95 % (α=0,05). 

 

 

Τιμή της ‘tot_acpt’ % του συνόλου Τιμή της ‘offer_acpt’ 

0 2,06 % ‘accept0offer’ 

1 1,83 % ‘accept1+offers’ 

2 0,08 % ‘accept1+offers’ 

3 0,01 % ‘accept1+offers’ 

4 0,001 % ‘accept1+offers’ 

NaN 96,019 % ‘not_approached’ 

Τιμή της ‘retdays’ % του συνόλου Τιμή της ‘retdays_new’ 

[0,365] 3,01 % ‘0-1_year’ 

[366,730] 0,88 % ‘1-2_years’ 

[731,966] 0,1 % ‘2-3_years’ 

NaN 96,01 % ‘not_approached’ 
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Πίνακας 4.14: Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης μεταβλητής churn 

 

 

 

 

Πίνακας 4.15: Σημαντικές κατηγορικές μεταβλητές για τη μεταβλητή ‘churn’ 

 

Πίνακας 4.16: Σημαντικές ποσοτικές μεταβλητές για τη μεταβλητή ‘churn’ 

 

 

Έπειτα από την παραπάνω διαδικασία οι μεταβλητές μειώθηκαν σε 49 και συγκεκριμένα 

20 ποσοτικές και 29 κατηγορικές. 

 

Για τις κατηγορικές μεταβλητές που είχαν λιγότερες από 15.000 ελλείπουσες τιμές έγινε 

αντικατάσταση αυτών με την επικρατέστερη τιμή. Οσον αφορά τις ποσοτικές μεταβλητές 

που είχαν λιγότερες από 15.000 ελλείπουσες τιμές η αντικατάσταση έγινε με τη διάμεσο. 

Να σημειωθεί πως για τις κατηγορικές μεταβλητές ελλείπουσες τιμές θεωρήθηκαν και οι 

τιμές που υποδήλωναν άγνωστη τιμή (συνήθως ‘U’ ή ‘UΝKNOWN’). 

 

 Μεταβλητή ‘churn’ 

Ποσοτική μεταβλητή Point-Biserial συσχέτιση 

Κατηγορική μεταβλητή Chi-squared test (χ2 test) 

crclscod refurb_new lor children kid0_2 

asl_flag last_swap dwlltype infobase creditcd 

prizm_social_one hnd_webcap marital income car_buy 

div_type mtrcycle mailordr cartype offer_acpt 

area occu1 wrkwoman HHstatin retdays_new 

dualband ownrent mailresp ethnic pre_hnd_buy 

totmrc_Mean threeway_Mean callwait_Mean models 

totmrc_Range mou_cvce_Mean uniqsubs age1 

vceovr_Range mou_rvce_Mean avg3mou age2 

change_mou owylis_vce_Mean tot_ret 
 

ccrndmou_Mean iwylis_vce_Mean hnd_price eqpdays 
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Πίνακας 4.17: Σημαντικές μεταβλητές για την ‘churn’ με λιγότερες από 35.000 ελλείπουσες τιμές 

 

Πίνακας 4.18: Σημαντικές μεταβλητές για την churn χωρίς ελλείπουσες τιμές 

 

 

Οι μεταβλητές που είχαν περισσότερες από 35.000 ελλείπουσες τιμές δεν 

συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Αυτό συνέβη καθώς, αν γινόταν απλή αντικατάσταση 

ή πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών αυτών των μεταβλητών, θα υπήρχε κίνδυνος το 

μοντέλο πρόβλεψης που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια να παρουσίαζε υψηλά 

μεροληπτικά σφάλματα (bias). 

 

Μεταβλητή Αριθμός ελλειπουσών τιμών 

‘ethnic’ 12.677 

‘prizm_social_one’ 7.388 

‘creditcd’ 1.732 

‘age2’ 1.732 

‘age1’ 1.732 

‘mtrcycle’ 1.732 

‘change_mou’ 891 

‘hnd_price’ 847 

‘vceovr_Range’ 357 

‘totmrc_Mean’ 357 

‘totmrc_Range’ 357 

‘dualband’ 223 

‘area’ 40 

‘models’ 1 

‘eqpdays’ 1 

‘refurb_new’ 1 

‘retdays_new’ ‘mailordr’ ‘offer_acpt’ ‘ccrndmou_Mean’ 

‘callwait_Mean’ ‘tot_ret’ ‘owylis_vce_Mean’ ‘wrkwoman’ 

‘last_swap’ ‘avg3mou’ ‘mou_rvce_Mean’ ‘mailresp’ 

‘hnd_webcap’ ‘uniqsubs’ ‘mou_cvce_Mean’ ‘asl_flag’ 

‘pre_hnd_buy’ ‘iwylis_vce_Mean’ ‘threeway_Mean’ ‘crclscod’ 
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Πίνακας 4.19: Σημαντικές μεταβλητές για την ‘churn’ με περισσότερες από 35.000 ελλείπουσες τιμές 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τις μεταβλητές των οποίων οι ελλείπουσες τιμές είναι μεταξύ 15.000 και 35.000 έγινε 

πρόβλεψη αυτών με αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης. Συγκεκριμένα για κάθε μια από 

αυτές βρέθηκαν οι σημαντικές μεταβλητές(από όλο το σύνολο δεδομένων) οι οποίες 

είχαν ελλείπουσες τιμές λιγότερες από 15.000 (έγινε αντικατάσταση αυτών με τη διάμεσο 

αν επρόκειτο για ποσοτική ή με την επικρατέστερη τιμή αν επρόκειτο για κατηγορική) 

και πραγματοποιήθηκε η πρόβλεψη έχοντας αυτές ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο τρόπος 

με τον οποίο επιλέχθηκαν οι σημαντικές μεταβλητές φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.20: Επιλογή σημαντικών μεταβλητών για την πρόβλεψη των μεταβλητές με ελλείπουσες τιμές 

 

 

 

 

 

Μεταβλητή Αριθμός ελλειπουσών τιμών 

‘kid0_2’ 95.988 

‘div_type’ 81.459 

‘occu1’ 73.353 

‘cartype’ 68.412 

‘children’ 65.928 

‘car_buy’ 58.131 

‘marital’ 39.065 

‘HHstatin’ 37.923 

 Κατηγορική μεταβλητή Δυαδική μεταβλητή 

(Binary) 

Ποσοτική μεταβλητή 

Κατηγορική 

μεταβλητή 

Chi-squared test (χ2 test) Chi-squared test (χ2 test) ANOVA 

Ποσοτική 

μεταβλητή 

ANOVA Point-Biserial συσχέτιση Spearman συσχέτιση 
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Πίνακας 4.21: Σημαντικές μεταβλητές για την churn με ελλείπουσες τιμές μεταξύ 15.000 και 35.000 

 

Πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της μεταβλητής ‘ownrent’ 

Για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών τις μεταβλητής ‘ownrent’ χρησιμοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης XGBoost. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες (σημαντικές μεταβλητές για τη 

μεταβλητή ‘ownrent’) καθώς και τα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 4.22: Σημαντικές μεταβλητές για τη μεταβλητή ownrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.23: Αποτελέσματα ακρίβειας και Area Under Curve για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της 

μεταβλητής ownrent 

 

 

 

 

Μεταβλητή Αριθμός ελλειπουσών τιμών 

‘ownrent’ 33.706 

‘dwlltype’ 31.909 

‘lor’ 30.190 

‘income’ 25.436 

‘infobase’ 22.079 

crclscod wrkwoman mou_Range mou_opkv_Range 

asl_flag forgntvl eqpdays months 

prizm_social_one pcowner change_rev uniqsubs 

area ethnic drop_vce_Mean actvsubs 

hnd_webcap creditcd ccrndmou_Mean avg3mou 

truck offer_acpt mou_cvce_Mean age1 

mtrcycle roam_Mean mou_cvce_Range age2 

rv rev_Range mouowylisv_Range 
 

Accuracy AUC 

79,18 % 81,34 % 
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Πίνακας 4.24: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης για τη μεταβλητή ownrent 

 

Πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της μεταβλητής ‘dwlltype’ 

Για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών τις μεταβλητής ‘dwlltype’ χρησιμοποιήθηκε 

ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης XGBoost. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες (σημαντικές μεταβλητές για τη 

μεταβλητή ‘dwlltype’) καθώς και τα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 4.25: Σημαντικές μεταβλητές για τη μεταβλητή dwlltype 

 

 

Πίνακας 4.26: Αποτελέσματα ακρίβειας και Area Under Curve για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της 

μεταβλητής dwlltype 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,99 0,80 0,88 16.048 

1 0,10 0,67 0,17 526 

     

Accuracy   0,79 16.574 

Macro avg 0,54 0,73 0,52 16.574 

Weighted avg 0,96 0,79 0,86 16.574 

crclscod mailordr mou_Range mou_cvce_Range adjmou 

asl_flag wrkwoman drop_vce_Mean mou_rvce_Range avg3mou 

prizm_social_one mailresp ccrndmou_Mean owylis_vce_Range avg3rev 

area forgntvl mou_cvce_Mean mouowylisv_Range hnd_price 

dualband pcowner mou_rvce_Mean peak_vce_Range age1 

last_swap ethnic owylis_vce_Mean mou_peav_Range age2 

hnd_webcap creditcd iwylis_vce_Mean opk_vce_Range eqpdays 

truck offer_acpt drop_vce_Range mou_opkv_Range pre_hnd_buy 

mtrcycle retdays_new plcd_vce_Range uniqsubs 
 

rv totmrc_Mean inonemin_Range actvsubs 
 

Accuracy AUC Score 

74,95 % 81,31 % 
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Πίνακας 4.27: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης για τη μεταβλητή dwlltype 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,54 0,72 0,62 4.797 

1 0,87 0,76 0,81 12.226 

     

Accuracy   0,75 17.023 

Macro avg 0,71 0,74 0,72 17.023 

Weighted avg 0,78 0,75 0,76 17.023 

 

Πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της μεταβλητής ‘infobase’ 

Για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών τις μεταβλητής ‘infobase’ χρησιμοποιήθηκε 

ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης XGBoost. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες (σημαντικές μεταβλητές για τη 

μεταβλητή ‘infobase’) καθώς και τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 4.28: Σημαντικές μεταβλητές για τη μεταβλητή infobase 

 

 

Πίνακας 4.29: Αποτελέσματα ακρίβειας και Area Under Curve για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της 

μεταβλητής infobse 

 

 

 

 

crclscod truck ethnic iwylis_vce_Mean mou_rvce_Range 

asl_flag rv creditcd drop_blk_Mean owylis_vce_Range 

prizm_social_one mailordr mou_Range drop_vce_Range mouowylisv_Range 

dualband wrkwoman totmrc_Range unan_vce_Range peak_vce_Range 

refurb_new mailresp drop_vce_Mean plcd_vce_Range mou_peav_Range 

last_swap forgntvl ccrndmou_Mean inonemin_Range age1 

drop_blk_Range months totrev hnd_price age2 

mou_cvce_Range mou_opkv_Range pre_hnd_buy eqpdays  

hnd_webcap pcowner mou_cvce_Mean opk_vce_Range 
 

Accuracy AUC Score 

99,86 % 99,94 % 
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Πίνακας 4.30: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης για τη μεταβλητή infobase 

 

Για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών των διατάξιμων κατηγορικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Ordinal Regression. Πρόκειται για ένα είδος ανάλυσης 

παλινδρόμησης που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη μιας διατάξιμης κατηγορικής 

μεταβλητής. Αρχικά γίνεται η επιλογή ενός αλγορίθμου ταξινόμησης Μηχανικής 

Μάθησης, ο οποίος θα είναι σε θέση να προβλέψει πιθανότητες για κάθε κατηγορία της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος επωφελείται από το γεγονός πως 

υπάρχει διάταξη μεταξύ των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής μετατρέποντας το 

ordinal regression πρόβλημα των k-κατηγοριών σε k-1 δυαδικά προβλήματα 

ταξινόμησης. Συγκεκριμένα μετατρέπει την διατάξιμη κατηγορική εξαρτημένη 

μεταβλητή A* με τιμές τις V1, V2, … , Vk σε k-1 δυαδικές μεταβλητές που αντιστοιχούν 

στις πρώτες k-1 κατηγορίες τις A* (Muhammad, 2019). 

Για παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα στο οποίο απαιτείται η πρόβλεψη μιας διατάξιμης 

κατηγορικής μεταβλητής που περιέχει αξιολογήσεις ταινιών και παίρνει τιμές από το 1 

μέχρι το 5, το πρόβλημα μετατρέπεται σε 4 δυαδικά προβλήματα ταξινόμησης τα οποία 

διαμορφώνονται ως εξής (Muhammad, 2019): 

1. Η δυαδική μεταβλητή θα πάρει την τιμή 1 εάν η αξιολόγηση είναι μεγαλύτερη 

του 1 και ο αλγόριθμος ταξινόμησης θα προβλέψει την πιθανότητα Pr(Target > 

1). 

2. Η δυαδική μεταβλητή θα πάρει την τιμή 1 εάν η αξιολόγηση είναι μεγαλύτερη 

του 2 και ο αλγόριθμος ταξινόμησης θα προβλέψει την πιθανότητα Pr(Target > 

2)  

 Precision Recall F1-score Support 

0 1,00 1,00 1,00 19.418 

1 0,71 0,95 0,81 63 

     

Accuracy   1,00 19.481 

Macro avg 0,85 0,98 0,91 19.481 

Weighted avg 1,00 1,00 1,00 19.481 



99 
 

3. Η δυαδική μεταβλητή θα πάρει την τιμή 1 εάν η αξιολόγηση είναι μεγαλύτερη 

του 3 και ο αλγόριθμος ταξινόμησης θα προβλέψει την πιθανότητα Pr(Target > 

3)  

4. Η δυαδική μεταβλητή θα πάρει την τιμή 1 εάν η αξιολόγηση είναι μεγαλύτερη 

του 4 και ο αλγόριθμος ταξινόμησης θα προβλέψει την πιθανότητα Pr(Target > 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα από την εκπαίδευση των 4 δυαδικών ταξινομητών μπορεί να γίνει η πρόβλεψη 

των πιθανοτήτων των διατεταγμένων τιμών χρησιμοποιώντας τις εξής πιθανότητες 

(Muhammad, 2019): 

• Pr(y=1) = 1-Pr(Target > 1) 

• Pr(y=2) = Pr(Target>1)-Pr(Target > 2) 

• Pr(y=3) = Pr(Target>2)-Pr(Target > 3) 

• Pr(y=4) = Pr(Target>3)-Pr(Target > 4) 

• Pr(y=5) = Pr(Target>4) 

 

Γενικεύοντας το παραπάνω παράδειγμα (Muhammad, 2019): 

• Pr(y=V1) = 1-Pr(Target > V1) 

Εικόνα 4.3: Μετατροπή του ordinal regression προβλήματος σε 4 δυαδικά προβλήματα ταξινόμησης (Muhammad, 

2019) 
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• Pr(y=Vi) = Pr(Target>Vi-1)-Pr(Target > Vi), i=2, 3, … , k-1  

• Pr(y=Vk) = Pr(Target>Vk-1) 

 

 

Εικόνα 4.4: Παράδειγμα υπολογισμού των τελικών προβλέψεων με την μέθοδο ordinal regression (Muhammad, 2019) 

 

Για την αξιολόγηση της πρόβλεψης των διατάξιμων κατηγορικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε το RMSE, το οποίο αποτελεί έναν από τους τρόπους αξιολόγησης ενός 

μοντέλου παλινδρόμησης και υπολογίζει τον μέσο όρο μεταξύ των τιμών της πρόβλεψης 

και των πραγματικών τιμών ενός συνόλου δεδομένων. Υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑
(𝛲𝑖−𝛰𝑖)2

𝑛
𝑛
𝑖=1  , όπου 𝛲𝑖 η τιμή πρόβλεψης για την i-οστή παρατήρηση του 

συνόλου δεδομένων, 𝛰𝑖 η πραγματική τιμή της i-οστής παρατήρησης του συνόλου 

δεδομένων και n ο αριθμός των παρατηρήσεων του συνόλου δεδομένων. (Zach, 2021) 

Ως καλή τιμή για το RMSE θεωρείται εκείνη που είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. 

Ωστόσο αυτό εξαρτάται και από το εύρος των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα αν μια τιμή RMSE είναι καλή, γίνεται 

κανονικοποίηση του RMSE. Ο κανονικοποιημένος RMSE υπολογίζεται από τον εξής 

τύπο: 

N𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

max 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − min 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
 

Ο κανονικοποιημένος RMSE δίνει τιμές μεταξύ του 0 και του 1 και όσο πιο κοντά στο 0 

βρίσκεται, τόσο καλύτερα αποτελέσματα δίνει (Zach, 2021). 
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Πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της διατάξιμης κατηγορικής μεταβλητής 

‘income’ 

Για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της μεταβλητής ‘income’ χρησιμοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης Ordinal Regression. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται 

οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες (σημαντικές μεταβλητές για τη 

μεταβλητή ‘income’) καθώς και τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 4.31: Σημαντικές μεταβλητές για τη μεταβλητή income 

 

Πίνακας 4.32: Root Mean Squared Error (RMSE) για τη μεταβλητή income 

 

 

 

crclscod rv totmrc_M

ean 

unan_dat_

Mean 

callwait_Mea

n 

peak_vce_R

ange 

adjmou 

asl_flag mailord

r 

da_Mean plcd_dat_M

ean 

drop_vce_Ra

nge 

mou_peav_

Range 

avg3mo

u 

prizm_soci

al_one 

wrkwo

man 

roam_Mea

n 

ccrndmou_

Mean 

blck_dat_Ra

nge 

opk_vce_R

ange 

avg3rev 

area mailres

p 

rev_Range threeway_

Mean 

unan_vce_Ra

nge 

mou_opkv_

Range 

tot_ret 

dualband forgntvl mou_Rang

e 

mou_cvce_

Mean 

plcd_vce_Ra

nge 

drop_blk_R

ange 

hnd_pric

e 

refurb_new pcowne

r 

totmrc_Ra

nge 

mou_rvce_

Mean 

inonemin_Ra

nge 

months pre_hnd

_buy 

last_swap ethnic vceovr_Ra

nge 

owylis_vce

_Mean 

mou_cvce_R

ange 

uniqsubs models 

hnd_webca

p 

creditcd datovr_Ra

nge 

iwylis_vce_

Mean 

mou_rvce_R

ange 

actvsubs age1 

truck offer_ac

pt 

drop_vce_

Mean 

opk_dat_M

ean 

owylis_vce_

Range 

rmrev age2 

mtrcycle retdays_

new 

blck_vce_

Mean 

drop_blk_

Mean 

mouowylisv_

Range 

totrev eqpdays 

Root Mean Squared Error (RMSE) 

1,03 
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Πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών της μεταβλητής ‘lor’ 

Για την πρόβλεψη των ελλειπουσών τιμών τις μεταβλητής ‘lor’ χρησιμοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης Ordinal Regression. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται 

οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες (σημαντικές μεταβλητές για τη 

μεταβλητή ‘lor’) καθώς και τα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 4.33: Σημαντικές μεταβλητές για τη μεταβλητή lor 

 

 

Πίνακας 4.34: Root Mean Squared Error (RMSE) για τη μεταβλητή lor 

 

 

 

 

crclscod mailordr rev_Range owylis_vce_Mean owylis_vce_Range adjmou 

asl_flag wrkwoman mou_Range iwylis_vce_Mean mouowylisv_Range avg3mou 

prizm_social_one mailresp totmrc_Range drop_blk_Mean peak_vce_Range avg3rev 

area forgntvl vceovr_Range callwait_Mean mou_peav_Range tot_ret 

dualband pcowner drop_vce_Mean drop_vce_Range mou_opkv_Range hnd_price 

last_swap ethnic unan_dat_Mean unan_vce_Range drop_blk_Range pre_hnd_buy 

hnd_webcap creditcd ccrndmou_Mean plcd_vce_Range months age1 

truck offer_acpt threeway_Mean inonemin_Range uniqsubs age2 

mtrcycle totmrc_Mean mou_cvce_Mean mou_cvce_Range actvsubs eqpdays 

rv da_Mean mou_rvce_Mean mou_rvce_Range totrev 
 

Root Mean Squared Error (RMSE) 

1,20 
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Πίνακας 4.35: Τελικές σημαντικές μεταβλητές για την churn 

 

4.4 Εξερεύνηση και οπτικοποίηση του συνόλου δεδομένων 
 

4.4.1 Περιγραφική στατιστική 
 

Ποσοτικές μεταβλητές 

 

Πίνακας 4.36: Περιγραφικά στατιστικά ποσοτικών μεταβλητών 

 

 

crclscod hnd_webcap mailresp totmrc_Mean mou_rvce_Mean hnd_price 

asl_flag mtrcycle infobase totmrc_Range owylis_vce_Mean pre_hnd_buy 

prizm_social_one ownrent income vceovr_Range iwylis_vce_Mean models 

area lor ethnic change_mou callwait_Mean age1 

dualband dwlltype creditcd ccrndmou_Mean uniqsubs age2 

refurb_new mailordr offer_acpt threeway_Mean avg3mou eqpdays 

last_swap wrkwoman retdays_new mou_cvce_Mean tot_ret 
 

 
threeway_Mean mou_cvce_Mean mou_rvce_Mean owylis_vce_Mean iwylis_vce_Mean 

Μέσος Όρος 0,28 227,76 111,65 24,75 7,89 

5% trimmed Μ.O. 0,13 194,74 88,69 20,01 5,35 

Διάμεσος 0,00 146,20 50,20 13,00 2,00 

Διακύμανση 1,19 69909,42 26468,45 1184,38 260,68 

Τυπική Απόκλιση 1,09 264,40 162,69 34,41 16,15 

Ελάχιστο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέγιστο 66,00 4514,45 3287,25 644,33 519,33 

Εύρος 66,00 4514,45 3287,25 644,33 519,33 

Ενδοτετ. Εύρος 0,33 260,43 141,80 30,00 8,67 

Ασυμμετρία 17,00 2,56 3,09 3,43 5,64 

Κύρτωση 571,49 11,35 16,21 20,95 61,20 
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Πίνακας 4.37: Περιγραφικά στατιστικά ποσοτικών μεταβλητών (συνέχεια) 

 

 

Πίνακας 4.38: Περιγραφικά στατιστικά ποσοτικών μεταβλητών (συνέχεια) 

 

 

 
callwait_Mean uniqsubs avg3mou tot_ret hnd_price 

Μέσος Όρος 1,78 1,55 519,64 0,04 101,86 

5% trimmed Μ.O. 0,97 1,43 458,48 0,00 100,48 

Διάμεσος 0,33 1,00 358,00 0,00 99,99 

Διακύμανση 28,66 1,16 284765,32 0,05 3690,20 

Τυπική Απόκλιση 5,35 1,08 533,63 0,22 60,75 

Ελάχιστο 0,00 1,00 0,00 0,00 9,99 

Μέγιστο 212,67 196,00 7716,00 5,00 499,99 

Εύρος 212,67 195,00 7716,00 5,00 490,00 

Ενδοτετ. Εύρος 1,33 1,00 559,00 0,00 120,00 

Ασυμμετρία 11,14 60,52 2,23 5,79 0,48 

Κύρτωση 229,62 10699,56 8,40 41,03 0,95 

 
totmrc_Mean totmrc_Range vceovr_Range change_mou ccrndmou_Mean 

Μέσος Όρος 46,17 8,45 30,74 -13,87 4,67 

5% trimmed 

Μ.O. 44,83 3,64 21,42 -11,90 2,67 

Διάμεσος 44,99 0,00 2,40 -6,25 0,00 

Διακύμανση 556,08 662,79 3804,13 75545,67 162,87 

Τυπική 

Απόκλιση 23,58 25,74 61,68 274,86 12,76 

Ελάχιστο -26,92 0,00 0,00 -3875,00 0,00 

Μέγιστο 409,99 599,98 2409,75 31219,25 861,33 

Εύρος 436,91 599,98 2409,75 35094,25 861,33 

Ενδοτετ. 

Εύρος 29,99 0,00 38,50 147,75 4,00 

Ασυμμετρία 1,65 4,63 5,62 14,45 11,57 

Κύρτωση 9,13 29,99 74,19 1680,34 385,37 
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Πίνακας 4.39: Περιγραφικά στατιστικά ποσοτικών μεταβλητών (συνέχεια) 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μετρικές της περιγραφικής στατιστικής που 

υπολογίστηκαν για κάθε ποσοτική μεταβλητή του συνόλου δεδομένων είναι τα εξής: 

• Οι ποσοτικές μεταβλητές totmrc_Mean, change_mou και eqpdays περιέχουν 

αρνητικές τιμές. 

• Όλες οι ποσοτικές μεταβλητές εκτός των hnd_price, age1, age2, eqpdays 

παρουσιάζουν έντονη ασυμμετρία και κύρτωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
models age1 age2 eqpdays 

Μέσος Όρος 1,55 31,03 20,42 391,93 

5% trimmed Μ.O. 1,43 30,65 18,84 375,19 

Διάμεσος 1,00 36,00 0,00 342,00 

Διακύμανση 0,81 477,82 562,13 65782,48 

Τυπική Απόκλιση 0,90 21,86 23,71 256,48 

Ελάχιστο 1,00 0,00 0,00 -5,00 

Μέγιστο 16,00 99,00 99,00 1823,00 

Εύρος 15,00 99,00 99,00 1828,00 

Ενδοτετ. Εύρος 1,00 48,00 42,00 318,00 

Ασυμμετρία 2,43 -0,24 0,59 1,04 

Κύρτωση 9,75 -1,05 -1,06 1,43 
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4.4.2 Οπτικοποιήσεις 
 

Κατηγορικές μεταβλητές 

Ραβδογράμματα (Barplots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.5: Ραβδογράμματα (Barplots) για όλες τις κατηγορικές μεταβλητές 
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Εικόνα 4.6: Ραβδογράμματα (Barplots) για όλες τις κατηγορικές μεταβλητές (συνέχεια) 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.7: Ραβδογράμματα (Barplots) για όλες τις κατηγορικές μεταβλητές (συνέχεια) 
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Εικόνα 4.8: Ραβδογράμματα (Barplots) για όλες τις κατηγορικές μεταβλητές (συνέχεια) 
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Εικόνα 4.9: Ραβδογράμματα (Barplots) για όλες τις κατηγορικές μεταβλητές (συνέχεια) 
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Ραβδογράμματα (Barplots) έχοντας ως label την κατηγορική μεταβλητή churn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.10 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

ανήκουν στην credit class κατηγορία 1 έχουν υψηλότερες πιθανότητες να αποχωρήσουν 

σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.10: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή crcslscod  έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.11: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή asl_flag  έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.11 παρατηρείται ότι οι πελάτες των 

οποίων οι λογαριασμοί δεν έχουν όριο ως προς τις συναλλαγές (κατηγορία Y) είναι 

πιθανότερο να αποχωρήσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.12 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

προέρχονται από πόλη (κατηγορία T) έχουν υψηλότερες πιθανότητες να αποχωρήσουν 

σε σχέση με αυτούς που προέρχονται από επαρχιακές περιοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.12: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή prizm_social_one  έχοντας ως label την 

κατηγορική μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.13: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή dualband  έχοντας ως label την 

κατηγορική μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.13 παρατηρείται ότι οι πελάτες που δεν 

διαθέτουν dualband (κατηγορία N) είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.14 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

διαθέτουν refurbished κινητή συσκευή (κατηγορία R) είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν 

σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν καινούργια (κατηγορία N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.14: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή refurb_new  έχοντας ως label την 

κατηγορική μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.15: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή pre_hnd_buy  έχοντας ως label την 

κατηγορική μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.15 παρατηρείται ότι οι πελάτες που δεν 

είχαν αγοράσει προηγούμενη συσκευή είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν σε σύγκριση 

με αυτούς που είχαν αγοράσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.16 παρατηρείται ότι oι πελάτες που δεν 

άλλαξαν τηλεφωνική συσκευή (κατηγορία 0) καθώς και εκείνοι που άλλαξαν πριν 2, 3 

και 4 χρόνια (κατηγορίες 2, 3, 4) είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.16: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή last_swap  έχοντας ως label την 

κατηγορική μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.17: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή hnd_webcap έχοντας ως label την 

κατηγορική μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.17 παρατηρείται ότι οι πελάτες που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (κατηγορία WC) έχουν παρόμοιο ποσοστό αποχώρησης με 

εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση (κατηγορία NWC). Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 

mini-browsers (κατηγορία WCMB). 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

                                                                                                                                                                           

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.18 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

οδηγούν μοτοσυκλέτα συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες για να αποχωρήσουν 

σε σχέση με εκείνους που δεν οδηγούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.18: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή mtrcycle έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.19: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή lor έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.19 παρατηρείται ότι οι πελάτες, των 

οποίων η κατοικία έχει μέγεθος κατηγορίας 0, παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες 

αποχώρησης σε σχέση με τους πελάτες που έχουν κατοικία άλλων κατηγοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.20 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

διαθέτουν πολλαπλές κατοικίες έχουν περισσότερες πιθανότητες αποχώρησης από τους 

πελάτες που έχουν αποκλειστικά μία κατοικία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.20: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή dwlltype έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.21: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή mailordr έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.21 παρατηρείται ότι οι πελάτες που δεν 

έχουν κάνει ποτέ παραγγελία μέσω προωθητικών μηνυμάτων που δέχθηκαν με email 

είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν σε σχέση με εκείνους που έχουν κάνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.22 παρατηρείται ότι οι πελάτες που δεν 

έχουν απαντήσει ποτέ σε κάποιο email είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν σε σχέση με 

εκείνους που έχουν απαντήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.22: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή mailresp έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.23: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή income έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.23 παρατηρείται ότι οι πελάτες με μεγάλο 

προς μεσαίο εισόδημα (κατηγορία 3) είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν σε σχέση με 

πελάτες άλλων εισοδηματικών κατηγοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.24 παρατηρείται ότι οι πελάτες που δεν 

διαθέτουν πιστωτική κάρτα είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν σε σύγκριση με αυτούς 

που διαθέτουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.24: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή creditcd έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.25: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή retdays_new έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.25 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

δέχθηκαν πρόσφατα κλήση από το προωθητικό τμήμα (κατηγορία 0-1_year) 

συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες αποχώρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα της εικόνας 4.26 παρατηρείται ότι οι πελάτες που δεν 

αποδέχτηκαν καμία προσφορά από το προωθητικό τμήμα καθώς και οι πελάτες που 

αποδέχτηκαν πάνω από 1 προσφορά συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες 

αποχώρησης σε σχέση με τους πελάτες που δεν προσεγγίστηκαν καθόλου από το 

προωθητικό τμήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.26: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή offer_acpt έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Εικόνα 4.27: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή infobase έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 

Εικόνα 4.28: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή ownrent έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Εικόνα 4.29: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή wrkwoman έχοντας ως label την κατηγορική 

μεταβλητή churn 
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Εικόνα 4.30: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή area έχοντας ως label την κατηγορική μεταβλητή churn 
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Εικόνα 4.31: Ραβδόγραμμα (Barplot) για τη μεταβλητή ethnic έχοντας ως label την κατηγορική μεταβλητή churn 
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Ποσοτικές μεταβλητές 

Ιστογράμματα (Histograms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα ιστογράμματα μπορεί να γινεί αντιληπτή η έντονη ασυμμετρία και κύρτωση στις 

περισσότερες μεταβλητές εκτός από τις μεταβλητές hnd_price, age1, age2 και eqpdays. 

Συγκεκριμένα οι περισσότερες μεταβλητές παρουσιάζουν θετική ασυμμετρία και είναι 

λεπτόκυρτες. 

 

Εικόνα 4.32: Ιστογράμματα (Histograms) όλων των ποσοτικών μεταβλητών 
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Θηκοδιαγράμματα (Boxplots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.33: Θηκοδιαγράμματα (Boxplots) για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές 
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Εικόνα 4.34: Θηκοδιαγράμματα (Boxplots) για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές (συνέχεια) 
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Από τα θηκοδιαγράμματα (boxplots) φαίνεται πως οι μεταβλητές totmrc_Mean, 

totmrc_Range, vceovr_Range, change_mou, ccrndmou_Mean, threewayMean, 

mou_cvce_Mean, mou_rvce_Mean, owylis_vce_Mean, iwylis_vce_Mean, 

callwait_Mean, uniqsubs, avg3mou, tot_ret, hnd_price, models, eqpdays περιέχουν 

ακραίες τιμές. 

Εικόνα 4.35: Θηκοδιαγράμματα (Boxplots) για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές (συνέχεια) 
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KDE Plots 

Πέραν των στοιχειωδών διαγραμμάτων απεικόνισης των δεδομένων, για την 

οπτικοποίηση των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν και τα KDE Plots. Τα 

συγκεκριμένα διαγράμματα οπτικοποιούν την κατανομή των παρατηρήσεων μιας 

ποσοτικής μεταβλητής ενός συνόλου δεδομένων και είναι ανάλογα με τα ιστογράμματα. 

Συγκεκριμένα, αναπαριστούν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μια συνεχή καμπύλη 

πυκνότητας πιθανότητας σε μία ή περισσότερες διαστάσεις. Συνήθως χρησιμοποιείται η 

Gaussian κατανομή (Seaborn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω KDE Plot της εικόνας 4.36 παρατηρείται ότι όσο μικρότερο σε ηλικία 

είναι το πρώτο μέλος ενός νοικοκυριού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να 

αποχωρήσει από την εταιρία. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.36: KDE Plot για την ποσοτική μεταβλητή age1 
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Από το παραπάνω KDE Plot της εικόνας 4.37 παρατηρείται ότι όσο μικρότερο σε ηλικία 

είναι το δεύτερο μέλος ενός νοικοκυριού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να 

αποχωρήσει από την εταιρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω KDE Plot της εικόνας 4.38 παρατηρείται ότι οι πελάτες που διαθέτουν 

εξοπλισμό αρκετές μέρες έχουν περισσότερες πιθανότητες αποχώρησης από εκείνους 

που τον έχουν στην κατοχή τους λιγότερες μέρες. 

 

Εικόνα 4.37: KDE Plot για την ποσοτική μεταβλητή age2 

Εικόνα 4.38: KDE Plot για την ποσοτική μεταβλητή eqpdays 
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Από το παραπάνω KDE Plot της εικόνας 4.39 παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερη τιμή έχει 

η τηλεφωνική συσκευή ενός πελάτη, τόσο λιγότερες πιθανότητες αποχώρησης 

συγκεντρώνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω KDE Plot της εικόνας 4.40 παρατηρείται ότι οι πελάτες που 

πραγματοποιούν λιγότερες κλήσεις στο προωθητικό τμήμα έχουν λιγότερες πιθανότητες 

αποχώρησης, ενώ όσο αυξάνεται ο αριθμός των κλήσεων συγκεντρώνουν περισσότερες 

πιθανότητες αποχώρησης. 

Εικόνα 4.39: KDE Plot για την ποσοτική μεταβλητή hnd_price 

Εικόνα 4.40: KDE Plot για την ποσοτική μεταβλητή tot_ret 
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Από το παραπάνω KDE Plot της εικόνας 4.41 παρατηρείται ότι όσο μικρότερος είναι ο 

μέσος όρος μηνιαίων επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, τόσο λιγότερες είναι οι 

πιθανότητες αποχώρησης ενός πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.41: KDE Plot για την ποσοτική μεταβλητή totmrc_Mean 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα KDE Plots των υπόλοιπων μεταβλητών, από τα οποία δεν 

προέκυψε κάποιο συμπέρασμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.42: KDE Plots για τα οποία δεν προέκυψε κάποιο συμπέρασμα 
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Εικόνα 4.43: KDE Plots για τα οποία δεν προέκυψε κάποιο συμπέρασμα (συνέχεια) 
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Ομαδοποιημένα θηκοδιαγράμματα (Grouped boxplots) έχοντας ως label τη 

μεταβλητή churn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.44: Ομαδοποιημένα θηκοδιαγράμματα (Grouped boxplots) για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές έχοντας ως label 

τη μεταβλητή churn 
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Από τα ομαδοποιημένα θηκοδιαγράμματα (grouped boxplots) προκύπτει το συμπέρασμα, 

ότι οι ποσοτικές μεταβλητές age1, eqpdays και hnd_price πιθανόν να έχουν προβλεπτική 

αξία για την πρόβλεψη της μεταβλητής churn. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.45: Ομαδοποιημένα θηκοδιαγράμματα (Grouped boxplots) για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές έχοντας ως 

label τη μεταβλητή churn (συνέχεια) 
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Pairplot με διαγράμματα διασποράς (Scatterplots) έχοντας ως label τη 

μεταβλητή churn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.46: Pairplot με διαγράμματα διασποράς (Scatterplots) για τις ποσοτικές μεταβλητές age1, age2, eqpdays, hnd_price, 

totmrc_Mean  έχοντας ως label τη μεταβλητή churn 
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Εικόνα 4.47: Pairplot με διαγράμματα διασποράς (Scatterplots) για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές  έχοντας ως label τη μεταβλητή 

churn 
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Θερμοχάρτης (Heatmap) για τους συντελεστές συσχέτισης των ποσοτικών 

μεταβλητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.48: Θερμοχάρτης (Heatmap) για τους συντελεστές συσχέτισης όλων των ποσοτικών μεταβλητών 
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4.5 Μετασχηματισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών (Feature Engineering) 
 

Από την εξερεύνηση και την οπτικοποίηση του συνόλου δεδομένων διαπιστώθηκε πως 

στις περισσότερες ποσοτικές μεταβλητές υπήρχε ασυμμετρία. Για το λόγο αυτό, για κάθε 

ποσοτική μεταβλητή με ασυμμετρία μεγαλύτερη του 0,5 χρησιμοποιήθηκαν οι 

συναρτήσεις log(x) και x2 , προκειμένου βάσει αυτών να δημιουργηθούν νέες μεταβλητές 

με σκοπό τη μείωση της ασυμμετρίας. Στη συνέχεια, την αρχική μεταβλητή 

αντικατέστησε όποια από τις δύο νέες μεταβλητές έδινε χαμηλότερη ασυμμετρία. 

Οι νέες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν είναι οι εξής: 

Πίνακας 4.40: Νέες μεταβλητές έπειτα από τον μετασχηματισμό τους με χρήση των συναρτήσεων log(x), x2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τις κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Supervised Encoding, με 

την οποία γίνεται μετατροπή αυτών σε ποσοτικές με τη βοήθεια της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Συγκεκριμένα για κάθε κατηγορική μεταβλητή υπολογίστηκε για κάθε 

κατηγορία της ο αριθμός των πελατών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και τελικά 

αποχώρησαν και διαιρέθηκε με τον συνολικό αριθμό των πελατών που ανήκουν σε αυτή 

την κατηγορία, υπολογίζοντας με αυτόν τον τρόπο το rate. Τέλος οι κατηγορίες 

αντικαταστάθηκαν με τις αποδόσεις (odds) όπου υπολογίστηκαν από τον τύπο 
𝑟𝑎𝑡𝑒

1−𝑟𝑎𝑡𝑒
 .  

totmrc_Mean_sqrt iwylis_vce_Mean_log 

totmrc_Range_log callwait_Mean_log 

vceovr_Range_log uniqsubs_log 

change_mou_sqrt avg3mou_sqrt 

ccrndmou_Mean_log tot_ret_log 

threeway_Mean_log models_log 

mou_cvce_Mean_sqrt age2_log 

mou_rvce_Mean_sqrt eqpdays_sqrt 

owylis_vce_Mean_sqrt 
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4.6 Αποτελέσματα από τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν 
 

ADA Boost 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου ADA Boost. Η 

εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data), ενώ 

το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου. 

Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και παρακάτω 

φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

 

Πίνακας 4.41: Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα απο tuning για το μοντέλο ADA Boost 

learning_rate 0,3 

n_estimators 500 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.42: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο ADA Boost 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 62,17 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 61,65 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 61,19 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 62,10 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 61,64 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 66,04 % 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.43: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου ADA Boost στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 62,13 % 

Ακρίβεια των test data 61,61 % 

AUC των test data 66,17 % 
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Πίνακας 4.44: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου ADA Boost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,62 0,61 0,62 11.648 

1 0,61 0,62 0,61 11.352 

     

Accuracy   0,62 23.000 

Macro avg 0,62 0,62 0,62 23.000 

Weighted avg 0,62 0,62 0,62 23.000 

Εικόνα 4.49: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου ADA Boost 

Εικόνα 4.50: Καμπύλη ROC μοντέλου ADA Boost 
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Decision Trees 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Decision Trees. 

Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data), 

ενώ το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου. 

Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και παρακάτω 

φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

 

Πίνακας 4.45: Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα απο tuning για το μοντέλο Decision Trees 

criterion gini 

max_depth 9 

max_features None 

min_samples_leaf 5 

min_samples_split 5 

splitter best 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.46: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο Decision Trees 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 62,91 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 60,05 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 59,02 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 64,05 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 61,37 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 63,49 % 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.47: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Decision Trees στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 62,87 % 

Ακρίβεια των test data 60,38 % 

AUC των test data 63,80 % 
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Πίνακας 4.48: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Decision Trees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,62 0,57 0,59 11.648 

1 0,59 0,64 0,62 11.352 

     

Accuracy   0,60 23.000 

Macro avg 0,60 0,60 0,60 23.000 

Weighted avg 0,61 0,60 0,60 23.000 

Εικόνα 4.51: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Decision Trees 

Εικόνα 4.52: Καμπύλη ROC μοντέλου Decision Trees 
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K-Nearest Neighbors 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου K-Nearest 

Neighbors. Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων 

(training data), ενώ το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

του μοντέλου. Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και 

παρακάτω φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

Πίνακας 4.49: Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα απο tuning για το μοντέλο KNN 

 

 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.50: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο KNN 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 63,77 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 55,58 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 55,54 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 52,58 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 54,02 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 57,49 % 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.51: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου KNN στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 63,91 % 

Ακρίβεια των test data 55,69 % 

AUC των test data 57,94 % 

 

 

 

 

 

n_neighbors 15 

weights manhattan 

metric uniform 
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Πίνακας 4.52: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου KNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,56 0,59 0,57 11.648 

1 0,55 0,52 0,54 11.352 

     

Accuracy   0,56 23.000 

Macro avg 0,56 0,56 0,56 23.000 

Weighted avg 0,56 0,56 0,56 23.000 

Εικόνα 4.53: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου ΚΝΝ 

Εικόνα 4.54: Καμπύλη ROC μοντέλου ΚΝΝ 
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Light GBM 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Light GBM. Η 

εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data), ενώ 

το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου. 

Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και παρακάτω 

φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

 

Πίνακας 4.53: Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα από tuning για το μοντέλο Light GBM 

n_estimators 500 

learning_rate 0,05 

num_leaves 31 

max_depth 9 

subsample 0,1 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.54: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο Light GBM 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 71,45 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 63,04 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 62,39 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 64,22 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 63,29 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 68,38 % 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.55: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Light GBM στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 70,77 % 

Ακρίβεια των test data 63,57 % 

AUC των test data 68,85 % 
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Πίνακας 4.56: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Light GBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,64 0,63 0,64 11.648 

1 0,63 0,65 0,64 11.352 

     

Accuracy   0,64 23.000 

Macro avg 0,64 0,64 0,64 23.000 

Weighted avg 0,64 0,64 0,64 23.000 

Εικόνα 4.55: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Light GBM 

Εικόνα 4.56: Καμπύλη ROC μοντέλου Light GBM 
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Logistic Regression 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Logistic 

Regression. Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων 

(training data) ενώ το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

του μοντέλου. Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και 

παρακάτω φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

 

Πίνακας 4.57: Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα από tuning για το μοντέλο Logistic Regression 

solver liblinear 

C 10 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.58: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο Logistic Regression 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 59,14 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 59,02 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 58,96 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 57,31 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 58,12 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 62,47 % 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.59: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Logistic Regression στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 59,17 % 

Ακρίβεια των test data 59,10 % 

AUC των test data 62,37 % 
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Πίνακας 4.60: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Logistic Regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,59 0,61 0,60 11.648 

1 0,59 0,57 0,58 11.352 

     

Accuracy   0,59 23.000 

Macro avg 0,59 0,59 0,59 23.000 

Weighted avg 0,59 0,59 0,59 23.000 

Εικόνα 4.57: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Logistic Regression 

Εικόνα 4.58: Καμπύλη ROC μοντέλου Logistic Regression 
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Naive Bayes 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Naive Bayes. 

Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data) ενώ 

το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου.  

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.61: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο Naive Bayes 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 56,84 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 56,75 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 59,99 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 38,53 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 46,92 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 60,23 % 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.62: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Naive Bayes στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

 

  

 

 

Πίνακας 4.63: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Naive Bayes 

 

 

 

Ακρίβεια των train data 56,84 % 

Ακρίβεια των test data 57,44 % 

AUC των test data 60,27 % 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,56 0,75 0,64 11.648 

1 0,61 0,39 0,48 11.352 

     

Accuracy   0,57 23.000 

Macro avg 0,58 0,57 0,56 23.000 

Weighted avg 0,58 0,57 0,56 23.000 
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Εικόνα 4.59: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Naive Bayes 

Εικόνα 4.60: Καμπύλη ROC μοντέλου Naive Bayes 
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Support Vector Machines (SVM) 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Support Vector 

Machines. Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων 

(training data), ενώ το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

του μοντέλου.  

Καθώς η εκπαίδευση του μοντέλου και οι προβλέψεις με αυτό ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρες, δεν κατέστη δυνατό να γίνει ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του και 

αξιολόγηση του με Cross Validation. Αντ’ αυτών χρησιμοποιήθηκαν οι default 

υπερπαράμετροι και υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area 

Under Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται 

παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.64: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου SVM στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 57,81 % 

Ακρίβεια των test data 58,17 % 

AUC των test data 61,26 % 
 

 

 Πίνακας 4.65: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου SVM 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,58 0,61 0,60 11.648 

1 0,58 0,55 0,57 11.352 

     

Accuracy   0,58 23.000 

Macro avg 0,58 0,58 0,58 23.000 

Weighted avg 0,58 0,58 0,58 23.000 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.61: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου SVM 

Εικόνα 4.62: Καμπύλη ROC μοντέλου SVM 
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Random Forests 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Random 

Forests. Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training 

data) ενώ το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του 

μοντέλου. Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και 

παρακάτω φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

 

Πίνακας 4.66: : Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα από tuning για το μοντέλο Random Forests 

bootstrap False 

max_depth 11 

max_features sqrt 

min_samples_leaf 2 

min_samples_split 2 

n_estimators 1600 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 4.67: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο Random Forests 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 4.68: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Random Forests  στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 70,66 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 62,02 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 61 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 65,06 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 62,96 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 66,83 % 

Ακρίβεια των train data 70,11 % 

Ακρίβεια των test data 62,31 % 

AUC των test data 67,22 % 
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Πίνακας 4.69: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Random Forests 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,64 0,59 0,61 11.648 

1 0,61 0,66 0,63 11.352 

     

Accuracy   0,62 23.000 

Macro avg 0,62 0,62 0,62 23.000 

Weighted avg 0,62 0,62 0,62 23.000 

Εικόνα 4.63: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Random Forests 

Εικόνα 4.64: Καμπύλη ROC μοντέλου Random Forests 
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Model Stacking 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Model 

Stacking. Ως βασικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα Logistic Regression, KNN, 

Decision Tree, Random Forests, XGBoost και Light GBM και ως μεταμοντέλο το 

μοντέλο Logistic Regression. Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου 

δεδομένων (training data) ενώ το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την 

αξιολόγηση του μοντέλου.  

Καθώς η εκπαίδευση του μοντέλου και οι προβλέψεις με αυτό ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρες, δεν κατέστη δυνατό να γίνει ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του και 

αξιολόγηση του με Cross Validation. Αντ’ αυτών χρησιμοποιήθηκαν οι default 

υπερπαράμετροι και υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area 

Under Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται 

παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.70: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Stacking  στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 70,24 % 

Ακρίβεια των test data 63,70 % 

AUC των test data 68,97 % 
 

 

Πίνακας 4.71: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Stacking 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,65 0,62 0,64 11.648 

1 0,63 0,65 0,64 11.352 

     

Accuracy   0,64 23.000 

Macro avg 0,64 0,64 0,64 23.000 

Weighted avg 0,64 0,64 0,64 23.000 
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Εικόνα 4.65: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Stacking 

Εικόνα 4.66: Καμπύλη ROC μοντέλου Stacking 
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Hard Voting Classifier 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Hard Voting 

Classifier. Ως βασικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα Logistic Regression, KNN, 

Decision Tree, Random Forests, XGBoost, Light GBM, Naïve Bayes και SVM. Η 

εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data) ενώ 

το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου.  

Καθώς η εκπαίδευση του μοντέλου και οι προβλέψεις με αυτό ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρες, δεν κατέστη δυνατό να γίνει ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του και 

αξιολόγηση του με Cross Validation. Αντ’ αυτών χρησιμοποιήθηκαν οι default 

υπερπαράμετροι και υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data. Η Area 

Under Curve (AUC) για τα test data δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί, καθώς ο 

συγκεκριμένος αλγόριθμος δεν υπολογίζει πιθανότητες. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.72: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Hard Voting  στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

Ακρίβεια των train data 66,41 % 

Ακρίβεια των test data 62,08 % 
 

 

 Πίνακας 4.73: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Hard Voting 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,62 0,67 0,64 11.648 

1 0,63 0,57 0,60 11.352 

     

Accuracy   0,62 23.000 

Macro avg 0,62 0,62 0,62 23.000 

Weighted avg 0,62 0,62 0,62 23.000 
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Εικόνα 4.67: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Hard Voting Classifier 
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Soft Voting Classifier 

Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μοντέλου με τη χρήση του αλγορίθμου Soft Voting 

Classifier. Ως βασικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα Logistic Regression, KNN, 

Decision Tree, Random Forests, XGBoost, Light GBM, Naïve Bayes και SVM. Η 

εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data) ενώ 

το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου.  

Καθώς η εκπαίδευση του μοντέλου και οι προβλέψεις με αυτό ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρες, δεν κατέστη δυνατό να γίνει ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του και 

αξιολόγηση του με Cross Validation. 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 4.74: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου Soft Voting  στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

 

 

 

 

Πίνακας 4.75: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου Soft Voting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακρίβεια των train data 65,47 % 

Ακρίβεια των test data 61,76 % 

AUC των test data 66,57 % 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,61 0,67 0,64 11.648 

1 0,63 0,56 0,59 11.352 

     

Accuracy   0,62 23.000 

Macro avg 0,62 0,62 0,62 23.000 

Weighted avg 0,62 0,62 0,62 23.000 
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Εικόνα 4.68: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου Soft Voting 

Εικόνα 4.69: Καμπύλη ROC μοντέλου Soft Voting 
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XGBoost 

Η δημιουργία μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αλγορίθμου XGBoost. Η 

εκπαίδευση του μοντέλου έγινε με το 77 % του συνόλου δεδομένων (training data) ενώ 

το υπόλοιπο 23 % (test data) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μοντέλου. 

Πραγματοποιήθηκε ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και παρακάτω 

φαίνονται οι τελικές τιμές που δόθηκαν σε αυτές. 

Πίνακας 4.76: Υπερπαράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν έπειτα από tuning για το μοντέλο XGBoost 

learning_rate 0,1 

max_depth 6 

 

Αρχικά το μοντέλο αξιολογήθηκε για τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας cross 

validation με 10 folds. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 4.77: Αποτελέσματα αξιολόγησης με 10-fold Cross Validation για το μοντέλο XGBoost 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η ακρίβεια για τα training και τα test data και η Area Under 

Curve (AUC) για τα test data. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 4.78: Αποτελέσματα αξιολόγησης μοντέλου XGBoost  στα δεδομένα εκπαίδευσης (test data) 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ο. Ακρίβειας των train folds (CV=10) 68,33 % 

Μ.Ο. Ακρίβειας των test folds (CV=10) 62,76 % 

M.O. Precision των test folds (CV=10) 62,10 % 

Μ.Ο. Recall των test folds (CV=10) 64,06 % 

Μ.Ο. F1 των test folds (CV=10) 63,06 % 

Μ.Ο. AUC των test folds (CV=10) 68,05 % 

Ακρίβεια των train data 67,97 % 

Ακρίβεια των test data 63,54 % 

AUC των test data 68,64 % 
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Πίνακας 4.79: Ολοκληρωμένη αναφορά ταξινόμησης του μοντέλου XGBoost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precision Recall F1-score Support 

0 0,64 0,62 0,63 11.648 

1 0,63 0,65 0,64 11.352 

     

Accuracy   0,64 23.000 

Macro avg 0,64 0,64 0,64 23.000 

Weighted avg 0,64 0,64 0,64 23.000 

Εικόνα 4.70: Πίνακας σύγχυσης μοντέλου XGBoost 

Εικόνα 4.71: Καμπύλη ROC μοντέλου XGBoost 
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Να σημειωθεί ότι οι αλγόριθμοι εκτελέστηκαν και έχοντας αντικαταστήσει τις ακραίες 

τιμές κάθε μεταβλητής με τη διάμεσο της ωστόσο ακόμα και οι αλγόριθμοι που σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία είναι ευαίσθητοι στις ακραίες τιμές (π.χ. ο αλγόριθμος KNN) 

παρουσίασαν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με την εκτέλεση τους 

συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων τιμών. Γι’ αυτό αποφασίστηκε να μείνουν οι 

ακραίες τιμές στην ανάλυση. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση 

όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν στα δοκιμαστικά δεδομένα (test data). Με 

κίτρινο χρώμα είναι υπογραμμισμένες οι καλύτερες επιδόσεις για κάθε μετρική 

αξιολόγησης. 

Πίνακας 5.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν (%) 

Model AUC Accuracy Precision Recall F1 

Model Stacking 68,97 63,7 62,77 65,05 63,89 

Light GBM 68,85 63,57 62,72 64,55 63,62 

XGBoost 68,64 63,54 62,63 64,76 63,68 

Random Forests 67,22 62,31 60,98 65,64 63,23 

Soft Voting 66,57 61,76 62,52 56,21 59,2 

ADA Boost 66,17 61,61 60,91 62,02 61,46 

Decision Trees 63,8 60,38 59,07 64,24 61,55 

Logistic Regression 62,37 59,1 58,79 57,24 58 

SVM 61,26 58,17 58,01 55,23 56,59 

Naive Bayes 60,27 57,44 60,63 39,31 47,69 

KNN 57,94 55,69 55,41 52,41 53,87 

Hard Voting 0 62,08 62,75 57,02 59,75 
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 Εικόνα 5.1: Σύγκριση επιδόσεων όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν για την μετρική AUC μέσω ραβδογράμματος 
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Εικόνα 5.2: Σύγκριση επιδόσεων όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν για την μετρική Accuracy μέσω ραβδογράμματος 
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Εικόνα 5.3: Σύγκριση επιδόσεων όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν για την μετρική Precision μέσω ραβδογράμματος 
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Εικόνα 5.4: Σύγκριση επιδόσεων όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν για την μετρική Recall μέσω ραβδογράμματος 
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Εικόνα 5.5: Σύγκριση επιδόσεων όλων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν για την μετρική F1 μέσω ραβδογράμματος 
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Το Stacking μοντέλο παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση σε όλες τις μετρικές 

αξιολόγησης εκτός από το Recall που παρουσιάζει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, ενώ τα 

μοντέλα Light GBM και XGBoost ακολουθούν σε επιδόσεις βρισκόμενα όμως αρκετά 

κοντά στο Stacking μοντέλο. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.1 κατά τον προσδιορισμό του προβλήματος, η 

μετρική η οποία επιλέχθηκε ως οδηγός για την επιλογή του μοντέλου είναι η Area Under 

Curve. Επομένως, η ιδανικότερη επιλογή για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

προβλήματος ταξινόμησης είναι η χρήση του μοντέλου Stacking το οποίο παρουσιάζει 

Area Under Curve 68,97 % και υπολογίζει με επιτυχία το 63,7 % όλων των κλάσεων 

(accuracy). Επιπλέον, από τους πελάτες που προέβλεψε πως θα αποχωρήσουν, το 62,77 

% αποχώρησε τελικά (precision). Τέλος, προβλέπει σωστά το 65,05 % των πελατών που 

τελικά αποχώρησαν (recall) και παρουσιάζει F1 Score ίσο με 63,89 %. 

 

5.2 Feature Importances 

 

Για τα τέσσερα καλύτερα μοντέλα σύμφωνα με την μετρική AUC (Model Stacking, Light 

GBM, XGBoost, Random Forests) αποφασίστηκε να βρεθούν οι μεταβλητές που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο για την πρόβλεψη της απώλειας πελατών. Για το μοντέλο Stacking δεν 

υπήρχε τέτοια δυνατότητα και πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των Feature 

Importances για τα υπόλοιπα τρία μοντέλα. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν. 
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Εικόνα 5.6: Οπτικοποίηση των Feature Importances για το μοντέλο Light GBM με χρήση ραβδογραμμάτων 
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Εικόνα 5.7: Οπτικοποίηση των Feature Importances για το μοντέλο XGBoost με χρήση ραβδογραμμάτων 
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Εικόνα 5.8: Οπτικοποίηση των Feature Importances για το μοντέλο Random Forests με χρήση ραβδογραμμάτων 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 

δείχνουν αν κάποιος πελάτης θα αποχωρήσει από την εταιρία είναι τα εξής: 

• Η ποσοστιαία αλλαγή των λεπτών χρήσης του των 3 τελευταίων μηνών σε 

σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μεταβλητή avg3mou) 

• Ο αριθμός των ημερών που ο πελάτης διαθέτει τον εξοπλισμό του (μεταβλητή 

eqpdays) 

• Ο μέσος όρος των μηνιαίων επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων που δέχεται από 

την εταιρία (μεταβλητή totmrc_Mean_sqrt) 

• Αν υπήρξε αγορά νέας τηλεφωνικής συσκευής (μεταβλητή pre_hnd_buy) 

• Οι συνολικές κλήσεις του προς το προωθητικό τμήμα (μεταβλητή tot_ret_log) 

• Οι συνολικές μέρες που πέρασαν έπειτα από την κλήση του στο προωθητικό 

τμήμα (μεταβλητή retdays_new) 

 

5.3 Συμπεράσματα 

 

Το καλύτερο μοντέλο που προέκυψε από την σύγκριση των μοντέλων στην παραπάνω 

ενότητα 5.1 παρότι δεν παρουσιάζει εξαιρετική επίδοση είναι σε θέση να βοηθήσει την 

εταιρία καθώς της προσφέρει επαρκή πληροφορία προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της, 

ειδικά αν αυτό συγκριθεί και με τη περίπτωση του να μην είχε καμία πληροφορία για το 

ποιοι πελάτες θα αποχωρήσουν. Έτσι για τους πελάτες που ταξινομήθηκαν ως 

αποχωρήσαντες μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες προωθητικές ενέργειες 

προκειμένου να τους κρατήσει στην εταιρία.  

Γνωρίζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά που δείχνουν αν κάποιος πελάτης θα 

αποχωρήσει από την εταιρία, τα οποία παρουσιάζονται στην παραπάνω ενότητα 5.2, η 

εταιρία θα είναι σε θέση να έχει μια συνεχή εικόνα για τους πελάτες που είναι πιθανότερο 

αποχωρήσουν. Έτσι, η εταιρία έχει τη δυνατότητα για πιο άμεσες ενέργειες προκειμένου 

να εξασφαλίσει πως αυτοί δεν θα αποχωρήσουν. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα είναι παρόμοια με τα 

αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών όπως της Ιωάννας Αγγελιδάκη (2010), της 

Ξανθίππης Λεμοντζόγλου (2015) καθώς και ερευνών που έγιναν στο Kaggle με το 

συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, όσον αφορά τη μετρική AUC, ήταν ελαφρώς καλύτερα από τη συντριπτική 
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πλειοψηφία των Kaggle notebooks με μοναδική εξαίρεση το αντίστοιχο notebook του 

Fatih Fidan (2021) από το οποίο προέκυψαν καλύτερα αποτελέσματα. 

Ως επέκταση της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανάλυση σε πιο 

πρόσφατα δεδομένα της εταιρίας (π.χ. σε δεδομένα του 2020). Tα ευρήματα της νέας 

έρευνας θα μπορούσαν να συγκριθούν με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας η οποία 

βασίστηκε σε δεδομένα του 2001, εντοπίζοντας με αυτόν τον τρόπο κατά πόσο έχουν 

αλλάξει τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αποχώρηση ενός πελάτη από την εταιρία 

με το πέρας του χρόνου. 

Ακόμη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι βελτιστοποίησης που θα βασίζονται 

στις προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αποφασιστεί μια στρατηγική 

για την εταιρία η οποία θα μεγιστοποιεί τα έσοδά της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Πίνακας 6.1: Επεξήγηση των μεταβλητών του συνόλου δεδομένων (Αγγελιδάκη, 2010) 

Μεταβλητή Επεξήγηση 

ACTVSUBS Number of active subscribers in household 

ADJMOU Billing adjusted total minutes of use over the life of the customer 

ADJQTY Billing adjusted total number of calls over the life of the customer 

ADJREV Billing adjusted total revenue over the life of the customer 

ADULTS Number of adults in household 

AGE1 Age of first household member 

AGE2 Age of second household member 

AREA Geographic area 

ASL_FLAG Account spending limit 

ATTEMPT_MEAN Mean number of attempted calls 

ATTEMPT_RANGE Range of number of attempted calls 

AVG3MOU Average monthly minutes of use over the previous three months 

AVG3QTY Average monthly number of calls over the previous three months 

AVG3REV Average monthly revenue over the previous three months 

AVG6MOU Average monthly minutes of use over the previous six months 

AVG6QTY Average monthly number of calls over the previous six months 

AVG6REV Average monthly revenue over the previous six months 

AVGMOU Average monthly minutes of use over the life of the customer 

AVGQTY Average monthly number of calls over the life of the customer 

AVGREV Average monthly revenue over the life of the customer 

BLCK_DAT_MEAN Mean number of blocked (failed) data calls 

BLCK_DAT_RANGE Range of number of blocked (failed) data calls 

BLCK_VCE_MEAN Mean number of blocked (failed) voice calls 

BLCK_VCE_RANGE Range of number of blocked (failed) voice calls 

CALLFWDV_MEAN Mean number of call forwarding calls 

CALLFWDV_RANGE Range of number of call forwarding calls 

CALLWAIT_MEAN Mean number of call waiting calls 

CALLWAIT_RANGE Range of number of call waiting calls 

CAR_BUY New or used car buyer 

CARTYPE Dominant vehicle lifestyle 

CC_MOU_MEAN Mean unrounded minutes of use of customer care (see 
CUSTCARE_MEAN) calls 

CC_MOU_RANGE Range of unrounded minutes of use of customer care calls 

CCRNDMOU_MEAN Mean rounded minutes of use of customer care calls 

CCRNDMOU_RANGE Range of rounded minutes of use of customer care calls 

CHANGE_MOU Percentage change in monthly minutes of use vs previous three 
month average 

CHANGE_REV Percentage change in monthly revenue vs previous three month 
average 

CHILDREN Children present in household 

CHURN Instance of churn between 31-60 days after observation date 

COMP_DAT_MEAN Mean number of completed data calls 

COMP_DAT_RANGE Range of number of completed data calls 
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COMP_VCE_MEAN Mean number of completed voice calls 

COMP_VCE_RANGE Range of number of completed voice calls 

COMPLETE_MEAN Mean number of completed calls 

COMPLETE_RANGE Range of number of completed calls 

CRCLSCOD Credit class code 

CREDITCD Credit card indicator 

CRTCOUNT Adjustments made to credit rating of individual 

CSA Communications local service area 

CUSTCARE_MEAN Mean number of customer care calls 

CUSTCARE_RANGE Range of number of customer care calls 

CUSTOMER_ID Unique tournament specific customer ID for scoring purposes 

DA_MEAN Mean number of directory assisted calls 

DA_RANGE Range of number of directory assisted calls 

DATOVR_MEAN Mean revenue of data overage 

DATOVR_RANGE Range of revenue of data overage 

DIV_TYPE Division type code 

DROP_BLK_MEAN Mean number of dropped or blocked calls 

DROP_BLK_RANGE Range of number of dropped or blocked calls 

DROP_DAT_MEAN Mean number of dropped (failed) data calls 

DROP_DAT_RANGE Range of number of dropped (failed) data calls 

DROP_VCE_MEAN Mean number of dropped (failed) voice calls 

DROP_VCE_RANGE Range of number of dropped (failed) voice calls 

DUALBAND Dualband 

DWLLSIZE Dwelling size 

DWLLTYPE Dwelling unit type 

EDUC1 Education of first household member 

EQPDAYS Number of days (age) of current equipment 

ETHNIC Ethnicity roll-up code 

FORGNTVL Foreign travel dummy variable 

HHSTATIN Premier household status indicator 

HND_PRICE Current handset price 

HND_WEBCAP Handset web capability 

INCOME Estimated income 

INFOBASE InfoBase match 

INONEMIN_MEAN Mean number of inbound calls less than one minute 

INONEMIN_RANGE Range of number of inbound calls less than one minute 

IWYLIS_VCE_MEAN Mean number of inbound wireless to wireless voice calls 

IWYLIS_VCE_RANGE Range of number of inbound wireless to wireless voice calls 

KID0_2 Child 0-2 years of age in household 

KID11_15 Child 11-15 years of age in household 

KID16_17 Child 16-17 years of age in household 

KID3_5 Child 3-5 years of age in household 

KID6_10 Child 6-10 years of age in household 

LAST_SWAP Date of last phone swap 

LOR Length of residence 

MAILFLAG DMA: Do not mail flag 

MAILORDR Mail order buyer 

MAILRESP Mail responder 

MARITAL Marital status 

MODELS Number of models issued 
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MONTHS Total number of months in service 

MOU_CDAT_MEAN Mean unrounded minutes of use of completed data calls 

MOU_CDAT_RANGE Range of unrounded minutes of use of completed data calls 

MOU_CVCE_MEAN Mean unrounded minutes of use of completed voice calls 

MOU_CVCE_RANGE Range of unrounded minutes of use of completed voice calls 

MOU_MEAN Mean number of monthly minutes of use 

MOU_OPKD_MEAN Mean unrounded minutes of use of off-peak data calls 

MOU_OPKD_RANGE Range of unrounded minutes of use of off-peak data calls 

MOU_OPKV_MEAN Mean unrounded minutes of use of off-peak voice calls 

MOU_OPKV_RANGE Range of unrounded minutes of use of off-peak voice calls 

MOU_PEAD_MEAN Mean unrounded minutes of use of peak data calls 

MOU_PEAD_RANGE Range of unrounded minutes of use of peak data calls 

MOU_PEAV_MEAN Mean unrounded minutes of use of peak voice calls 

MOU_PEAV_RANGE Range of unrounded minutes of use of peak voice calls 

MOU_RANGE Range of number of minutes of use 

MOU_RVCE_MEAN Mean unrounded minutes of use of received voice calls 

MOU_RVCE_RANGE Range of unrounded minutes of use of received voice calls 

MOUIWYLISV_MEAN Mean unrounded minutes of use of inbound wireless to wireless 
voice calls 

MOUIWYLISV_RANGE Range of unrounded minutes of use of inbound wireless to 
wireless voice calls 

MOUOWYLISV_MEAN Mean unrounded minutes of use of outbound wireless to wireless 
voice calls 

MOUOWYLISV_RANGE Range of unrounded minutes of use of outbound wireless to 
wireless voice calls 

MTRCYCLE Motorcycle indicator 

NEW_CELL New cell phone user 

NUMBCARS Known number of vehicles 

OCCU1 Occupation of first household member 

OPK_DAT_MEAN Mean number of off-peak data calls 

OPK_DAT_RANGE Range of number of off-peak data calls 

OPK_VCE_MEAN Mean number of off-peak voice calls 

OPK_VCE_RANGE Range of number of off-peak voice calls 

OVRMOU_MEAN Mean overage minutes of use 

OVRMOU_RANGE Range of overage minutes of use 

OVRREV_MEAN Mean overage revenue 

OVRREV_RANGE Range of overage revenue 

OWNRENT Home owner/renter status 

OWYLIS_VCE_MEAN Mean number of outbound wireless to wireless voice calls 

OWYLIS_VCE_RANGE Range of number of outbound wireless to wireless voice calls 

PCOWNER PC owner dummy variable 

PEAK_DAT_MEAN Mean number of peak data calls 

PEAK_DAT_RANGE Range of number of peak data calls 

PEAK_VCE_MEAN Mean number of inbound and outbound peak voice calls 

PEAK_VCE_RANGE Range of number of inbound and outbound peak voice calls 

PHONES Number of handsets issued 

PLCD_DAT_MEAN Mean number of attempted data calls placed 

PLCD_DAT_RANGE Range of number of attempted data calls placed 

PLCD_VCE_MEAN Mean number of attempted voice calls placed 

PLCD_VCE_RANGE Range of number of attempted voice calls placed 
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PRE_HND_PRICE Previous handset price 

PRIZM_SOCIAL_ONE Social group letter only 

PROPTYPE Property type detail 

RECV_SMS_MEAN Mean number of received SMS calls 

RECV_SMS_RANGE Range of number of received SMS calls 

RECV_VCE_MEAN Mean number of received voice calls 

RECV_VCE_RANGE Range of number of received voice calls 

REF_QTY Total number of referrals 

REFURB_NEW Handset: refurbished or new 

RETDAYS Number of days since last retention call 

REV_MEAN Mean monthly revenue (charge amount) 

REV_RANGE Range of revenue (charge amount) 

RMCALLS Total number of roaming calls 

RMMOU Total minutes of use of roaming calls 

RMREV Total revenue of roaming calls 

ROAM_MEAN Mean number of roaming calls 

ROAM_RANGE Range of number of roaming calls 

RV RV indicator 

SOLFLAG Infobase no phone solicitation flag 

THREEWAY_MEAN Mean number of three way calls 

THREEWAY_RANGE Range of number of three way calls 

TOT_ACPT Total offers accepted from retention team 

TOT_RET Total calls into retention team 

TOTCALLS Total number of calls over the life of the customer 

TOTMOU Total minutes of use over the life of the customer 

TOTMRC_MEAN Mean total monthly recurring charge 

TOTMRC_RANGE Range of total monthly recurring charge 

TOTREV Total revenue 

TRUCK Truck indicator 

UNAN_DAT_MEAN Mean number of unanswered data calls 

UNAN_DAT_RANGE Range of number of unanswered data calls 

UNAN_VCE_MEAN Mean number of unanswered voice calls 

UNAN_VCE_RANGE Range of number of unanswered voice calls 

UNIQSUBS Number of unique subscribers in the household 

VCEOVR_MEAN Mean revenue of voice overage 

VCEOVR_RANGE Range of revenue of voice overage 

WRKWOMAN Working woman in household 

 


