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Abstract
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1. Εισαγωγή
1.1 Εταιρεία
Η Εταιρεία στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία είναι ένα
διεθνές γραφείο Κινητής και Ψηφιακής προώθησης που ειδικεύεται στη σχεδίαση και
την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με χρήση της τεχνολογίας, της διαφήμισης και
της επιστήμης των μαθηματικών. Παρέχει εφαρμογές που σχετίζονται με τηλεοπτικά
προγράμματα (2nd screen applications), προγράμματα ανταμοιβής και προωθητικούς
διαγωνισμούς μέσω SMS ή διαδικτυακών εφαρμογών. Το πελατολόγιο της περιέχει
τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς και τηλεοπτικούς παρόχους σε χώρες όπως η
Ρωσία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

1.2 Στόχος και συνεισφορά
Στην παρούσα εργασία ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οφείλει η Εταιρεία να
προσεγγίσει τους παίκτες διαγωνισμών. Ο απώτερος στόχος της Εταιρείας στους
κόλπους της οποίας πραγματοποιήθηκε η εν λόγω εργασία είναι να εξασφαλίσει
μεγαλύτερη κερδοφορία, αφοσίωση στους προωθητικούς διαγωνισμούς της και
αποτελεσματικότερη προσέλκυση των χρηστών. Η επίτευξη του στόχου αυτού

αναμένεται να δημιουργήσει συναισθηματική σύνδεση των καταναλωτών με την
εταιρεία για λογαριασμό της οποίας πραγματοποιήθηκε ο προωθητικός διαγωνισμός.
Ο στόχος της εργασίας λοιπόν, είναι η κατανόηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς των
χρηστών των προωθητικών διαγωνισμών, που είναι απότοκο της ομαδοποίησης τους
ανάλογα με την αξία ή το βαθμό αφοσίωσης τους στους διαγωνισμούς.
Η συνεισφορά έγκειται στο γεγονός της ανακάλυψης των προτύπων συμπεριφορών των
χρηστών της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Όπως περιγράφεται εκτενέστερα
στα συμπεράσματα της εργασίας, υπάρχει μια πληθώρα κινήτρων που οδηγούν τους
παίκτες στη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό (αυτοκίνητο, χρήματα, ταξίδια αγορά
σπιτιού, εκπαίδευση κ.α.), ωστόσο προκύπτει ως αποτέλεσμα των αναλύσεων της
εργασίας ότι μόλις μερικά από αυτά αποτελούν ισχυρό κίνητρο για παίκτες υψηλής αξίας
και αφοσίωσης. Παράλληλα, αποκαλύπτονται μέσω της εργασίας, οι συνήθειες
ορισμένων χρηστών υψηλής αξίας όπως για παράδειγμα οι ώρες τις οποίες επιλέγουν
να παίζουν σε συνδυασμό με το όνειρο (κίνητρο) το οποίο επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν μέσω της συμμετοχής στο παίγνιο.
Επίσης μέσω των πολλών δοκιμών του είδους και των παραμέτρων του αλγορίθμου
πρόβλεψης της μελλοντικής συμπεριφοράς των χρηστών, διακρίνονται τα πιο χρήσιμα
χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη δραστηριότητα τους στο παιχνίδι.

1.3 Βιβλιογραφική επισκόπηση
Όπως γίνεται φανερό από την περιγραφή της Εταιρείας, ο χώρος στον οποίο
δραστηριοποιείται είναι αυτός του Mobile Marketing και πιο συγκεκριμένα, της
προώθησης μέσω SMS. Προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα των χρηστών των
ενεργειών προώθησης και να επιτευχθεί ο στόχος της κατανόησης και της πρόβλεψης
της συμπεριφοράς τους είναι αναγκαίο αρχικά να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι
ταξινόμησης, ενώ έπειτα απαιτείται να αναπτυχθεί κάποιο μοντέλο πρόβλεψης όπως
αυτό του δέντρου απόφασης.

1.3.1

Mobile Marketing

Το Mobile Marketing (ΜΜ) [Scharl et al. 2005] είναι ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται
σε χρήστες κινητών συσκευών όπως smartphones και tablets με στόχο την παροχή
προσωποποιημένου περιεχομένου, σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο ώστε να
προωθήσει αγαθά, υπηρεσίες και ιδέες που θα ωφελήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
To Mobile Marketing επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές αλλά και

απεύθυνση σε συγκεκριμένο κοινό που αποτελεί εν δυνάμει την αγορά της Εταιρείας, με
ευκολότερο τρόπο σε σαφώς μικρότερο χρόνο.
Χωρίζεται σε:
•

•

•

1.3.2

Ενέργειες προώθησης (Mobile push campaigns) [Baig et al. 2014]. Οι εταιρείες
προωθούν διαφημιστικά μηνύματα χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων από
υπάρχοντες χρήστες ή μελλοντικούς καταναλωτές.
Διαφημιστικές ενέργειες προώθησης (Mobile pull campaigns) [Baig et al. 2014].
Οι χρήστες ζητούν περιεχόμενο από κάποιον πάροχο και ταυτόχρονα γίνονται
δέκτες διαφημίσεων μέσω banners.
Ενέργειες διαλόγου (Dialogue Campaigns) [Jelassi et al. 2004]. Πραγματοποιείται
ένας διάλογος μεταξύ του καταναλωτή και του διαφημιστή με
επαναλαμβανόμενα και συσχετιζόμενα θέματα (π.χ. παιχνίδι) με βασικό μέλημα
την κατανόηση των προτιμήσεων του.

SMS Marketing

Η τεχνολογία του SMS επιτρέπει στους διαφημιστές να προσεγγίσουν όλο και
μεγαλύτερο κοινό, σε λιγότερο χρόνο ακόμα και σε στιγμές αιχμής για το δίκτυο [Baig
et al. 2014]. Η προσέγγιση μπορεί να γίνει είτε με αποστολή πολλών SMS, είτε με
διάδραση με τον πελάτη είτε μέσω υπηρεσιών shortcode. Ο τρίτος τρόπος είναι αυτός
που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία πάνω στα δεδομένα της οποίας έγιναν οι
προβλεπτικές αναλύσεις. To SMS Marketing μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο
παραγωγικό κανάλι προσέγγισης σε σχέση με άλλα στον τομέα του κόστους καθώς το
μόνο που χρειάζεται είναι η αγορά ή συλλογή αριθμών κινητών τηλεφώνων. Μία
επιτυχημένη ενέργεια SMS marketing πρέπει να προσελκύει την προσοχή των
καταναλωτών και να τους οδηγεί σε αλληλεπίδραση ή σε συγκεκριμένη συμπεριφορά
χωρίς μεγάλο κόστος [Dickinger et al. 2004]. Συνδυάζοντας τις παραδοχές αυτές με το
γεγονός ότι η Εταιρεία έχει ως πελάτες, μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ανά
χώρα, μπορούμε να καταλάβουμε την ύπαρξη τεραστίων δυνατοτήτων
αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος όπως επίσης και την προσέλκυση του
ενδιαφέροντος των πελατών λόγω της αποστολής παιχνιδιών και διασκεδαστικού
περιεχομένου στις κινητές συσκευές τους.

1.3.3

Gamification

Το θέμα του Gamification θεωρείται ως ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα στο πεδίο της
ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρμογών. Ως δομικό του στοιχείο έχει την ενσωμάτωση

στοιχείων παιχνιδιού όπως πόντους και πίνακες κατάταξης με σκοπό την ενίσχυση της
συμμετοχής των χρηστών και την παροχή επιπρόσθετου κινήτρου για συνεχή
επαναχρησιμοποίηση των συστημάτων [Conaway et al. 2014]. Πολλές έρευνες [Jenkins
2015] έχουν τονίσει τον ενεργό ρόλο του gamification στη διαδικασία αλλαγής της
συμπεριφοράς των πελατών και της αφοσίωσης τους σε συγκεκριμένο προϊόν καθώς
παρατηρείται ότι η αίσθηση κοινωνικοποίησης των ανθρώπων αυξάνεται. Αυτή η
αίσθηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προτροπής προς τρίτους να
χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν γεγονός που προσφέρει αδιαμφησβήτητα
οφέλη στην Εταιρεία που επιλέγει το συγκεκριμένο είδος προώθησης. Πρακτικά η
εφαρμογή του μπορεί να γίνει με 3 βήματα (3 steps cycle) [Jenkins 2015]. Πρώτα έρχεται
η είσοδος στοιχείων δοκιμασίας προς τους πελάτες με σκοπό την παροχή κινήτρου για
εθελοντική διάδραση με την Εταιρεία. Έπειτα είναι αναγκαίο να παρέχεται ανάδραση
πληροφορίας προόδου του πελάτη με σκοπό την παροχή κινήτρου να διαφημίσει αυτή
την πρόοδο και να προσελκύσει νέο ενδιαφέρον από άλλους καταναλωτές. Ως τελευταίο
βήμα έρχεται η ανταμοιβή των πελατών που επιτυγχάνουν στις δοκιμασίες ενώ είναι
απολύτως θεμιτή η αποκάλυψη νέων δοκιμασιών για τους επιτυχόντες με σκοπό την
επανενεργοποίηση του κύκλου των 3 βημάτων.
Ένας από τους στόχους του Gamification είναι η αφοσίωση του χρήστη. Για να επιτευχθεί
αυτή πρέπει ο χρήστης επαναλαμβανόμενα να δραστηριοποιείται στο παιχνίδι και να
κάνει αγορές. Η πρόβλεψη γεγονότων όπως η αγορά ή η εγκατάλειψη ενός παιχνιδιού
είναι σημαντικό εργαλείο για την επιτυχία των ενεργειών προώθησης μιας εταιρείας
μέσω του Gamification. Η μελέτη σε δικτυακά παιχνίδια που αφορά την πρόβλεψη
εγκατάλειψης των χρηστών βρίσκει εφαρμογή και στον τομέα της προώθησης μέσω
Gamification [Perianez et al. 2017]. Παρόμοια έρευνα που αφορά την πρόβλεψη αγοράς
σε παιχνίδια που αποκτά ο καταναλωτής δωρεάν αλλά απαιτούνται συναλλαγές για να
ξεχωρίσει γίνεται στο Sifa et al. Σε αυτή οι ομάδες καταναλωτών πάνω στις οποίες
γίνεται η πρόβλεψη είναι δύο, όσοι θα γίνουν προνομιακοί χρήστες και όσοι θα
παραμείνουν δωρεάν. Με την εφαρμογή τέτοιων ενεργειών παρέχονται ενδείξεις
σχετικά με το σχεδιασμό ενός παιχνιδιού, την προώθηση και τη διαφήμιση του.

1.3.4

Προωθητικοί διαγωνισμοί

Οι προωθητικοί διαγωνισμοί είναι διαγωνισμοί στους οποίους το έπαθλο απονέμεται
είτε τυχαία είτε με βάση κάποια επίδοση ώστε να προωθηθούν προϊόντα ή υπηρεσίες.
Λόγω του στοιχείου της τυχαιότητας αυτοί οι διαγωνισμοί συχνά κατηγοριοποιούνται ως
τυχαιοπαιγνία (τζόγος) ή λόγω του στοιχείου της επίδοσης και της διασκέδασης ως
παιχνίδια [Strachan 2016]. Με οποιονδήποτε τρόπο και να χαρακτηριστούν οι
προωθητικοί διαγωνισμοί, είναι βέβαιο ότι εμπεριέχουν στοιχεία που προσελκύουν τους
πελάτες, ενδυναμώνουν τη σχέση πελάτη-επιχείρησης, δημιουργούν ενθουσιασμό στον

πελάτη λόγω των υψηλών βραβείων και τελικώς βοηθούν την επιχείρηση να κατανοήσει
τους πελάτες της, να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να πουλήσει αποτελεσματικά το
προϊόν της. Πέρα από τα οφέλη που παρουσιάζει αυτός ο τρόπος προώθησης, υπάρχουν
και ορισμένα μειονεκτήματα. Ενδεικτικά, ο απαιτητικός σχεδιασμός τέτοιων
διαγωνισμών οδηγεί σε λάθη. Επίσης, πρόκειται για δραστηριότητα που
πραγματοποιείται μία φορά και δεν εξασφαλίζει αφοσίωση των πελατών. Ακόμη, ο
μεγάλος χρόνος ανάμεσα στην εγγραφή στο διαγωνισμό και την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, κάνει τη δραστηριότητα λιγότερο ελκυστική, ενώ υπάρχει και ο
κίνδυνος να επικεντρωθεί ο πελάτης στο διαγωνισμό και να αποτραβηχτεί η προσοχή
του από τα προϊόντα της Εταιρείας.

1.3.5

SMS Interactive Contests

Ένα από τα πιο κατάλληλα μέσα προσέγγισης των χρηστών και διενέργειας διαγωνισμών
είναι το SMS λόγω της αμεσότητας και της ευκολίας χρήσης. Έτσι, για παράδειγμα σε ένα
παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων, οι χρήστες εγγράφονται σε μια υπηρεσία,
απαντούν μέσω SMS σε ερωτήσεις, μαζεύουν πόντους και εγγράφονται με ανάλογες
πιθανότητες σε κληρώσεις. Για μία Εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο εργαλείο, οι
κύριοι δείκτες απόδοσης είναι τα έσοδα λόγω της συμμετοχής του χρήστη στο
διαγωνισμό αλλά και η αφοσίωση στη μάρκα του προϊόντος-υπηρεσία. Ως
δευτερεύοντες παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν τόσο η εξοικείωση με την εταιρική
κουλτούρα και αισθητική αλλά και η δημιουργία ενθουσιασμού στους πελάτες με όλα
τα συνακόλουθα οφέλη για την προσέλκυση νέων πελατών και τη δημιουργία
κοινότητας. Σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες χώρες, τέτοιου είδους καμπάνιες είναι
σχετικά νέες στις αναπτυσσόμενες χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Χαρακτηριστικά στο Πακιστάν μόνο το 30% των συμμετεχόντων σε έρευνα είχε
προηγούμενη εμπειρία με τέτοιου είδους προωθητικές ενέργειες, ενώ σημειώνεται πως
αυτό το μέσο διαφήμισης προκάλεσε μακροχρόνια θετικά συναισθήματα στους
συμμετέχοντες όπως είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αποστολέα και
παραλήπτη (επιχείρησης-πελάτη) [Baig et al. 2014].

1.3.6

Προσωποποιημένη πώληση

Προσωποποιημένες προωθητικές ενέργειες είναι αυτές που χρησιμοποιούν ένα
συνδυασμό πληροφοριών των καταναλωτών και πληροφοριών που προέρχονται από
την τεχνολογία ώστε να παράγουν ενέργειες ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ της
επιχείρησης και συγκεκριμένων καταναλωτών. Υπάρχουν 4 βήματα προσωποποιημένης
πολιτικής προώθησης.

•
•
•
•

Αναγνώριση του πελάτη, των προτιμήσεων και των αναγκών του.
Διαφοροποίηση των πελατών με βάση την αξία τους και τις ανάγκες τους.
Αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές.
Εξατομίκευση της συμπεριφοράς της Εταιρείας προς κάθε πελάτη.

Για την αναγνώριση αξίζει να γίνει μια ομαδοποίηση των πελατών με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα όπως για παράδειγμα της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ψυχογραφικά,
δημογραφικά, ή ακόμα και δεδομένα που περιγράφουν ακολουθίες αγορών [Yen-Chung
Liu et al. 2017].
Ένας διαφορετικός τρόπος ομαδοποίησης των πελατών είναι με βάση την αξία τους
όπως περιγράφεται σε έρευνες [DOĞAN et al. 2018]. Σε τέτοιου είδους έρευνες
εξάγονται 3 χαρακτηριστικά η μορφή των οποίων ποικίλει ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης στόχου. Συγκεκριμένα αυτά είναι η συχνότητα συναλλαγών, ο χρόνος της
τελευταίας συναλλαγής και το άθροισμα των συναλλαγών ανά πελάτη. Η ποικιλία που
αναφέρθηκε παραπάνω έγκειται στο γεγονός ότι η συχνότητα ή ο χρόνος της τελευταίας
συναλλαγής μπορεί να μετριέται με διαφορετικό τρόπο όπως για παράδειγμα σε
εποχιακές επιχειρήσεις. Σημαντική ερευνητική συνεισφορά πραγματοποιεί η έρευνα στο
βιβλίο του Roy Wollen για λογαριασμό της Εταιρείας Hansa όπου εισάγει νέους τρόπους
μέτρησης των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών RFM (recency, frequency, monetary)
με σκοπό να ποσοτικοποιήσει τη διαφορά της αξίας των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο
καταφέρνει να ομαδοποιήσει τους καταναλωτές σε περισσότερες ομάδες πέρα από τη
διαισθητική ομαδοποίηση σε καταναλωτές χαμηλής, μέσης και υψηλής αξίας. Ως
παράδειγμα αξίζει να αναφερθεί ότι εντοπίζονται οι ομάδες των επαναλαμβανόμενων
καταναλωτών, δοκιμαστικών καταναλωτών αλλά και αυτών που δεν αναμένεται να
προβούν σε νέα αγορά.

1.3.7

Αφοσίωση (Engagement)

Είναι ο συναισθηματικός δεσμός που ένας πελάτης αναπτύσσει με μία εταιρεία ή ένα
προϊόν κατά τη διάρκεια της επαναλαμβανόμενης διάδρασης του με αυτό. Ο όρος
αφοσίωση συγκεντρώνει έννοιες όπως ικανοποίηση, πίστη, επιρροή και ενθουσιασμό
για μία μάρκα προϊόντος [Gupta 2012]. Ορισμένες μετρικές που βρίσκουν εφαρμογή στο
Mobile Marketing είναι η ο αριθμός των κατεβασμάτων μιας εφαρμογής, τα ‘Likes’ σε
μία σελίδα, οι εμφανίσεις περιεχομένου ανά χρήστη, ο χρόνος που έμεινε ένας χρήστης
σε μία σελίδα, η συχνότητα των επισκέψεων του, η συμμετοχή του σε παιχνίδια και οι
αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης [Jenkins 2015].

1.3.8

Ταξινόμηση

Είναι η διαδικασία κατά την οποία μία νέα εμφάνιση αντικειμένου από ένα
σύνολο δεδομένων πρέπει να κατηγοριοποιηθεί σε μία κλάση αντικειμένων
μέσα από ένα πλήθος κλάσεων που είναι ήδη γνωστές ή ορισμένες. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταξινόμηση ενός πελάτη τράπεζας ως
έμπιστου ή μη, ανάλογα με τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά ή την
καταναλωτική του συμπεριφορά [Midha et al. 2015] . Για να καταστεί δυνατή η
ταξινόμηση πρέπει να ληφθεί ως είσοδος ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης
και να δημιουργηθεί ένα μοντέλο της εκάστοτε κλάσης βασιζόμενο σε άλλα
χαρακτηριστικά.

1.3.9

Πρόβλεψη

Η κύρια διαφορά της πρόβλεψης από την ταξινόμηση είναι ότι αντί να
προσπαθεί να πάρει απόφαση για την συμπεριφορά του αντικειμένου για τη
στιγμή που γίνεται η ανάλυση, το μοντέλο πρόβλεψης προσπαθεί να
προβλέψει ένα μελλοντικό αποτέλεσμα [Midha et al. 2015].

1.3.10 Δέντρο Απόφασης

Είναι μία δομή που έχει μορφή διαγράμματος όπου κάθε κόμβος συμβολίζει
έναν έλεγχο πάνω σε ένα χαρακτηριστικό, κάθε κλαδί αναπαριστά το
αποτέλεσμα του ελέγχου ενώ τα φύλλα του δέντρου αναπαριστούν τις κλάσεις.
Αφότου έχει δομηθεί το μοντέλο από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, μία
νέα εμφάνιση αντικειμένου ταξινομείται ξεκινώντας από τη ρίζα του δέντρου
και προοδευτικά περνώντας τα μονοπάτια των επιτυχών ελέγχων καταλήγει σε
κάποιο φύλλο. Η ταξινόμηση μέσω δέντρου απόφασης δίνει στον χρήστη μία
διαισθητική απεικόνιση του μοντέλου χωρίς να μειονεκτεί σε ακρίβεια.

1.4 Γρήγορη επισκόπηση της εργασίας
Ως πρώτο στάδιο της εργασίας ορίστηκε η εξαγωγή των ομαδοποιημένων δεδομένων
από τη βάση και ο καθορισμός των χαρακτηριστικών που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Η συμβολή αυτού φανερώνεται στην αναγνώριση των πελατών, την
ομαδοποίηση και τη διαφοροποίηση τους.
Ως φυσική συνέχεια της επεξεργασίας της βάσης δεδομένων προκειμένου να
ανακαλυφθούν κανόνες προσωποποιημένου Marketing έρχεται η αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών, της χρησιμότητας, της αλληλοσυσχέτισης και η εξεύρεση των
θεωρητικών εργαλείων που ένας συγκεκριμένος συνδυασμός χαρακτηριστικών
περιγράφει. Για παράδειγμα το πόσο πρόσφατα συναλλάχθηκε ένας πελάτης, η
συχνότητα με την οποία συναλλάσσεται και το ποσό που δαπανά, συνθέτουν την αξία
του πελάτη για την Εταιρεία (RFM Analysis).
Αφού αποδοθούν συγκεκριμένες τιμές σε κάθε πελάτη ανάλογα με την ομάδα στην
οποία τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν περισσότερο, οι εγγραφές του συνόλου
δεδομένων υφίστανται επεξεργασία ταξινόμησης (classification tree). Ο στόχος της
ταξινόμησης είναι η εξαγωγή κανόνων με την εφαρμογή των οποίων οι χρήστες θα
οδηγούνται εγκαίρως σε μονοπάτια τα οποία καταλήγουν σε επιθυμητά για την
ευημερία της επιχείρησης δεδομένα (Υψηλή/Χαμηλή αφοσίωση ή/και Υψηλή/Χαμηλή
αξία).

1.5 Οργάνωση της εργασίας
Η οργάνωση της εργασίας έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε ο αναγνώστης να έρχεται σε
επαφή με τα επιμέρους προβλήματα της αναγνώρισης της συμπεριφοράς του
καταναλωτή και της διαμόρφωσης κατάλληλης απεύθυνσης προς αυτόν από την πλευρά
της Εταιρείας. Στο κεφάλαιο 2 που ακολουθεί μετά την εισαγωγή, παρουσιάζεται ο
τρόπος με τον οποίο εξήχθησαν τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν στην
αναγνώριση της συμπεριφοράς, το είδος τους και τα προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν. Στο κεφάλαιο 3 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ομαδοποίησης και
ταξινόμησης και πιο συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει ο υπολογιστής
μέσω των εξαχθέντων χαρακτηριστικών να εντοπίσει διαφορετικές συμπεριφορές
χρηστών και να τους ταξινομήσει ως προς συγκεκριμένες ιδιότητες τους. Στο κεφάλαιο 4
παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της εργασίας, η ακρίβεια των
αλγορίθμων και οι προκύπτοντες κανόνες τους οποίους η συγκεκριμένη Εταιρεία πρέπει
να ακολουθεί ανάλογα με την κλάση του χρήστη ώστε να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα
να τον οδηγήσει σε μονοπάτια που θα την ωφελήσουν. Ακολουθεί το κεφάλαιο 5 με τα
συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε σχετικά με την αναγνώριση της συμπεριφοράς

του καταναλωτή ενός παιχνιδιού SMS και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης ή
επέκτασης στο μέλλον.

2. Μέθοδος
2.1 Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Αρχικά η βάση ήταν οργανωμένη ανά συναλλαγή χρήστη οπότε περιείχε εγγραφές της
μορφής:

Οι αρχικές
Εικόνα
1. Οιστήλες
αρχικές
τηςστήλες
βάσηςτης
δεδομένων
βάσης δεδομένων.
1

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Τηλέφωνο Χρηστών
Timestamp της στιγμής που έπαιξαν στο παιχνίδι
Ημέρα της καμπάνιας
To shortcode στο οποίο έστειλαν μήνυμα
Το κανάλι από το οποίο έπαιξε ο χρήστης (SMS/WEB)
Από ποιον τηλεπικοινωνιακό πάροχο έπαιξε ο χρήστης
Με τιμές:
• Omantel
• Viva
• Zain
• Batelco
• OoredooKWT
• OoredooOMN
• Ooredoo2
• Viva2
• Zain2
G) Χώρα χρήστη
Με τιμές:
• Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας – KSA
• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – UAE
• Σουλτανάτο του Ομάν – OMN
• Κατάρ – QAT

H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)

• Κουβέιτ – KWT
• Βασίλειο του Μπαχρέιν - BHR
Γλώσσα χρήστη
Χρεωστικές μονάδες χρήστη
Κερδισμένοι πόντοι χρήστη
Αν είναι η πρώτη μέρα του χρήστη στη καμπάνια
Αν είναι η πρώτη φορά που χρεώθηκε στη καμπάνια
Όνομα καμπάνιας
Τι έκανε ο χρήστης στο μήνυμα που έστειλε
Πότε δημιουργήθηκε στη βάση η εγγραφή του χρήστη
Πότε έγινε update στη βάση η εγγραφή

Η πρώτη στρατηγικής σημασίας απόφαση σχετιζόταν με τα χαρακτηριστικά η
ομαδοποίηση και ανάλυση των οποίων ενδεχομένως να αποτελούσε χρήσιμο
επιχειρηματικό εργαλείο. Η απόφαση είτε για επιλογή είτε για αφαίρεση
χαρακτηριστικών από τη διαδικασία ομαδοποίησης ήταν αποτέλεσμα της εξέτασης των
δεδομένων. Για παράδειγμα , το όνομα του διαγωνισμού, οι ημερομηνίες εγγραφής στη
βάση, η γλώσσα των χρηστών και η ενέργεια που πραγματοποίησε ο χρήστης που
έστειλε μήνυμα (subscription/unsubscription/play) δεν διαφοροποιούν τους χρήστες.
Επιπρόσθετα, ανάμεσα σε χαρακτηριστικά που παρέχουν την ίδια πληροφορία όπως το
shortcode και ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος, αποφασίστηκε να ενταχθεί μόνο το ένα στη
διαδικασία της ομαδοποίησης. Έτσι στο πρώτο στάδιο επιλέχθηκαν ως πιο χρήσιμα
χαρακτηριστικά για ομαδοποίηση (clustering) των χρηστών τα εξής:
A) Χρεωστικές μονάδες χρήστη (billedunits) το οποίο είναι ανεξάρτητο του νομίσματος
και φανερώνει πόσες φορές χρεώθηκε ο χρήστης.
B) Χώρα (country)
C) Κανάλι από το οποίο έπαιξε (channel)
D) Κερδισμένοι πόντοι
E) Χρονική στιγμή μηνύματος (tstamp)
F) Τηλεπικοινωνιακός πάροχος (operator)
Αυτά ενώθηκαν σε δεύτερο στάδιο με πληροφορίες που είχαν δοθεί για τους χρήστες
σχετικά με το όνειρο που θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν κερδίζοντας στο παιχνίδι και
το φύλλο. Επομένως προστέθηκαν οι εξής στήλες
Α) Dream
Με τιμές:
•
•
•

Business
Car
Cash

•
•
•
•
•
•

Education
Haj
House
Pay Debt
Marriage
Other SMS (Μη κατηγοριοποιημένο όνειρο)

B) Sex
Με τιμές:
•
•
•

Male
Female
Unisex

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εξαγωγής χαρακτηριστικών περιλάμβανε την
επεξεργασία των χαρακτηριστικών για εξαγωγή νέας πληροφορίας. Έτσι
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες και τις συναρτήσεις της SQL (Structured Query
Language), έγιναν ομαδοποιήσεις (GROUP ΒΥ) ανά χρήστη και αριθμητικές πράξεις (SUM,
COUNT, DIFF) για την ανακάλυψη χρονικών διαφορών και αθροισμάτων.
Έπειτα από την επεξεργασία των αρχικών στηλών του πίνακα συναλλαγών
προέκυψαν οι εξής στήλες:
Α) timediff : Η χρονική διαφορά ανάμεσα στα μηνύματα συναλλαγής του παίκτη για ίδιες
ημέρες. Για να προκύψει αυτή η διαφορά εφαρμόστηκε ομαδοποίηση των χρηστών και
αφαίρεση των ωρών διαδοχικών μηνυμάτων της ίδιας ημέρας.
Β) promo_days_played: Πόσες διαφορετικές ημέρες έπαιξε ο χρήστης. Για να βρεθεί το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση ανά χρήστη και έπειτα
μέτρηση (COUNT) των διαφορετικών ημερομηνιών (DISTINCT) στις οποίες υπήρχε
οποιοδήποτε μήνυμα του.
C) number_of_messages: Πόσα μηνύματα έστειλε ο χρήστης. Για να βρεθεί ο αριθμός
μηνυμάτων πραγματοποιήθηκε μέτρηση (COUNT) όλων των μηνυμάτων ανά χρήστη
(GROUP BY).
D) average_messages_per_promo_day_played: Μέσος αριθμός μηνυμάτων ανά ημέρα
που έπαιξε. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποτελεί τη διαίρεση των
number_of_messages με το promo_days_played, ενώ το αποτέλεσμα ομαδοποιείται
ανά χρήστη.
E) day_type: Τι ημέρα της εβδομάδας έπαιξε περισσότερες φορές ο χρήστης. Για την
απόκτηση της συγκεκριμένης πληροφορίας, μετρήθηκε για κάθε χρήστη πόσες φορές
έπαιξε ανά ημέρα της εβδομάδας και έπειτα το συγκεκριμένο πεδίο του χρήστη

(day_type) έλαβε το όνομα της ημέρας κατά την οποία εμφάνιζε μεγαλύτερο πλήθος
μηνυμάτων.
F) hour_type: Τι ώρα της ημέρας έπαιξε περισσότερες φορές ο χρήστης. Για τις ανάγκες
απόκτησης του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού χωρίστηκαν οι ώρες της ημέρας σε
ομάδες.
Πρωί: 06:01 - 9:00
Ώρες δουλειάς: 09:01 - 17:00
Απόγευμα: 17:01 - 20:00
Βράδυ: 20:01 – 23:59
Ώρα τηλεοπτικού διαφημιστικού: 00:00 – 01:05
Αργά το βράδυ: 01:06 – 06:00
Στη συνέχεια μετρήθηκε για κάθε χρήστη πόσες φορές έπαιξε ανά ώρα της ημέρας και
έπειτα το συγκεκριμένο πεδίο του χρήστη (hour_type) έλαβε το όνομα της ομάδας ωρών
στην οποία εμφάνιζε μεγαλύτερο πλήθος μηνυμάτων.
G) reactivations_per_promo: Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ήταν απόλυτη ανάγκη να
εξαχθεί καθώς μέσω αυτού τα στελέχη της Εταιρείας μετρούν την αφοσίωση στον
διαγωνισμό και τους χρήστες που επιστρέφουν. Περιγράφει το πλήθος των παιχνιδιών
του χρήστη που πραγματοποιήθηκαν αφότου είχαν περάσει 10 , την ίδια ημέρα, ανά
ημέρα που έπαιξε. Για να αποκτηθεί η πληροφορία αυτή μετρήθηκαν (COUNT) τα
μηνύματα του χρήστη τα οποία απείχαν από το προηγούμενο μήνυμα χρονική απόσταση
μεγαλύτερη των 10 λεπτών μέσα στην ίδια ημέρα και έπειτα ομαδοποιήθηκαν ανά
χρήστη και ανά ημέρα
H) sum_of_reactivations_after_10_minutes: Περιγράφει το άθροισμα του πλήθους των
παιχνιδιών του χρήστη που πραγματοποιήθηκαν αφότου είχαν περάσει 10 λεπτά την
ίδια ημέρα. Για να αποκτηθεί η πληροφορία αυτή αθροίστηκαν (SUM) τα δεδομένα του
προηγούμενου πεδίου reactivations_per_promo και ομαδοποιήθηκαν ανά χρήστη.
I) count_of_promos_with_reactivations: Πόσες ημέρες ο χρήστης είχε παιχνίδια στα
οποία έπαιξε αφότου είχαν περάσει 10 λεπτά από την τελευταία του δραστηριότητα. Για
την εξαγωγή του παρόντος χαρακτηριστικού μετρήθηκαν (COUNT) οι διαφορετικές
ημέρες (DISTINCT) κατά τις οποίες ο χρήστης είχε επανενεργοποιήσεις όπως αυτές
περιεγράφηκαν παραπάνω.
J) recency : Πόσο απείχε η τελευταία φορά που έπαιξε κάθε χρήστης, από την τελευταία
φορά που έπαιξε ο τελευταίος χρονικά χρήστης μετρούμενο σε βαθμούς (scoring).
Πρώτα εξήχθησαν οι μέρες διαφοράς, έπειτα πραγματοποιήθηκε clustering με 5 clusters
όπου όσοι εισήχθησαν στην ομάδα με τις λιγότερες μέρες έλαβαν το υψηλότερο scoring

(5) ενώ η βαθμολογία των χρηστών συνεχίστηκε καθοδικά έως το 1 αναλόγως με το
cluster στο οποίο ταξινομήθηκαν.
K) frequency: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει κάθε χρήστης. Για την εξαγωγή της συχνότητας
αγορών μετρήθηκαν (COUNT) τα παιχνίδια που έχει παίξει ο κάθε χρήστης και
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία του recency δόθηκε βαθμός για κάθε χρήστη.
L) Monetary: Πόσα χρήματα έχει ξοδέψει κάθε χρήστης. Για να προκύψει το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πολλαπλασιάστηκε το άθροισμα των billedunits ανά
χρήστη με το ποσό χρέωσης του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του χρήστη και
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία του recency δόθηκε βαθμός για κάθε χρήστη.
M) AVG_timediff_per_message: Το άθροισμα των χρονικών διαφορών ανάμεσα στα
διαδοχικά μηνύματα των χρηστών εντός 24ώρου διαιρεμένο με τον συνολικό αριθμό
μηνυμάτων των χρηστών.

2.2 Ομαδοποίηση
Ως πρώτο βήμα της διαδικασίας αποκάλυψης κανόνων συμπεριφοράς των πελατών και
ενδεχόμενη πρόβλεψη της αφοσίωσης τους, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση με βάση
τον αριθμό των επαναδραστηριοποιήσεων του χρήστη έπειτα από ένα χρονικό διάστημα
10 λεπτών από την τελευταία του συναλλαγή. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ένα
στοιχείο Engagement των χρηστών και ο κύριος παράγοντας που θέλουμε να
προβλέψουμε εγκαίρως ώστε με κατάλληλες ενέργειες να οδηγήσουμε τους χρήστες σε
υψηλότερα ποσά.
Η διαδικασία clustering έγινε μέσω του Rapidminer, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο kMeans. Για πειραματικούς σκοπούς εξήχθησαν ομαδοποιήσεις με 2 και 3 clusters
επαναλαμβάνοντας την εκτέλεση του αλγορίθμου έως 100 φορές και υπολογίζοντας τις
αποστάσεις με το μέτρο της Ευκλείδειας απόστασης.
Επομένως για k=2 clusters το σύνολο δεδομένων μας χωρίστηκε σε καταναλωτές με
χαμηλή και υψηλή αφοσίωση στο παιχνίδι (Low/High Engagement) ενώ αντίστοιχα για
k=3 clusters ο διαχωρισμός διαμορφώνεται σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή αφοσίωση
(Low/Mid/High Engagement).
Ως δεύτερο βήμα της διαδικασίας αποκάλυψης κανόνων συμπεριφοράς των πελατών
και ενδεχόμενης πρόβλεψης της αξίας τους, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση με βάση
την αξία των πελατών σύμφωνα με την τεχνική RFM (Recency, Frequency, Monetary).
Έπειτα από την εξαγωγή των χαρακτηριστικών RFM και την προετοιμασία του dataset
ώστε να κατηγοριοποιεί τους χρήστες σε 3 ομάδες (υψηλής, μέσης και χαμηλής αξίας),
εκτελέστηκε ο προβλεπτικός αλγόριθμος decision tree με περιορισμένο βάθος αλλά
διαφορετικό συνδυασμό μεταβλητών για καλύτερη διαισθητική κατανόηση των

κανόνων και του προφίλ των πελατών. Στο προκείμενο βήμα, δεν κρίνεται απαραίτητο
και ρεαλιστικό το σενάριο 2 ομάδων αξίας ανθρώπων για αυτό το λόγο και δεν
εκτελέστηκαν οι ανάλογες αναλύσεις.

2.2.1

Davies Bouldin

Ο αριθμός των clusters στα οποία θα περιορίσουμε την ομαδοποίηση μας είναι μια
απόφαση που πρέπει να παρθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη απόσταση μεταξύ
στοιχείων διαφορετικών clusters αλλά μικρή απόσταση μεταξύ περιεχομένων του ίδιου
cluster. Ο δείκτης που θα βοηθήσει τον αναλυτή να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση
προκύπτει από τη φόρμουλα Davies-Bouldin

Εικόνα 2. Εξίσωση Davies Bouldin.

από την οποία καθορίζεται ότι ο αλγόριθμος που παράγει τη χαμηλότερη τιμή του
δείκτη, θεωρείται ο επικρατέστερος. Για τα δεδομένα μας, χαμηλότερες τιμές
εμφανίζονται για πλήθος 2 και 3 clusters.

2.3 Ταξινόμηση
Το επόμενο στάδιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση συγκεκριμένων
κανόνων συμπεριφοράς είναι η ταξινόμηση για της ανάγκες της οποίας συνδυάζονται οι
κατάλληλες στήλες του συνόλου δεδομένων, έτσι όπως διαμορφώθηκε ύστερα από
συνένωση του αρχικού συνόλου εγγραφών με τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης
αφενός της αφοσίωσης και αφετέρου της αξίας χρήστη. Παρακάτω βλέπουμε αρχικώς
τις προσπάθειες ταξινόμησης των χρηστών με βάση την αφοσίωσή τους στο παιχνίδι
χρησιμοποιώντας Decision Tree, Random Forest και Linear Regression. Έπειτα βλέπουμε
την προσπάθεια ταξινόμησης των χρηστών με βάση την αξία τους RFM χρησιμοποιώντας
Decision Tree το οποίο όπως έγινε εμφανές παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά και
ποιοτικότερη απόδοση κανόνων προσέγγισης.

3.2.1 Συνδυασμός στηλών

Βασικό κριτήριο με το οποίο οφείλει ο αναλυτής να επιλέξει τις μεταβλητές οι οποίες θα
συμβάλλουν στην ταξινόμηση είναι αυτό της χαμηλής αλληλοσυσχέτισης (correlation)
των μεταβλητών του συνόλου δεδομένων. Από τον σχετικό πίνακα αλληλοσυσχέτισης
των μεταβλητών (correlation matrix) φανερώνεται ο βαθμός κατά τον οποίο υπάρχει
εξάρτηση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές. Αυτή η εξάρτηση πρέπει να είναι χαμηλή και να
μη χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως μεταβλητές με εξάρτηση άρα και παρόμοια
συμπεριφορά καθώς δεδομένου του πεπερασμένου αριθμού εγγραφών εκπαίδευσης
του αλγορίθμου ενέχει ο κίνδυνος της υποδειγματοληψίας σχετικά με ένα πιθανώς
μεγάλο αριθμό μεταβλητών και έπειτα η μείωση της ακρίβειας πρόβλεψης.

Εικόνα 3. Correlation Matrix όλων των χαρακτηριστικών.

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών, όπου
με πιο σκούρο χρώμα παρουσιάζονται οι ισχυρότερες συσχετίσεις.
Έτσι για τη μεταβλητή timediff ως παράδειγμα, είναι ωφέλιμο να μη χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα με τις μεταβλητές billedunits , promo days played, number of messages ,
summary of reactivations και count of promo days with reactivations.
Σύμφωνα με τον πίνακα ένας ιδανικός συνδυασμός χαρακτηριστικών θα ήταν:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Timediff
Country
Operator
Dream
Hour_type
Day_type
Average_messages_per_promo_day

3.2.2

Classification Tree

Με το δένδρο απόφασης χρησιμοποιούμε παρατηρήσεις για ένα αντικείμενο οι οποίες
αναπαρίστανται με κλαδιά ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με μία
τιμή στόχο των αντικειμένων. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, η τιμή στόχος
είναι η κλάση αφοσίωσης των χρηστών στο παιχνίδι όπως αυτή προέκυψε από την
ομαδοποίηση ενώ οι παρατηρήσεις είναι ο συνδυασμός των στηλών-χαρακτηριστικών
όπως αυτές προέκυψαν έπειτα από επισκόπηση του πίνακα αλληλοσυσχέτισης. Για να
επιβεβαιωθούν ωστόσο τα ευρήματα της επισκόπησης πραγματοποιήθηκε εκτέλεση του
αλγορίθμου πρόβλεψης με brute force ώστε να εξεταστεί μεγάλο πλήθος δυνατών
συνδυασμών χαρακτηριστικών και παραμέτρων.

Εκτέλεση 1 - Δέντρο απόφασης με συνδυασμό χαρακτηριστικών
A)
B)
C)
D)

Average_messages_per_promo_day
Billedunits
Number of messages
Timediff

όπως αυτός προέκυψε από την brute force εκτέλεση του αλγορίθμου.
Η αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών αυτών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Εικόνα 4. Correlation Matrix. Brute Force δόμηση του δέντρου απόφασης
2 κλάσεων.

Για k=2 clusters της μεταβλητής στόχου
Τα βάρη των χαρακτηριστικών είναι:
Εικόνα 5. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό.

Η κατανομή αυτή φαίνεται φυσιολογική αν παρατηρήσουμε τον πίνακα
αλληλοσυσχέτισης καθώς οι μεταβλητές billedunits και number of messages
παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με τη μεταβλητή timediff.

Το δέντρο ταξινόμησης που δημιουργήθηκε είναι:

Εικόνα 6. Δέντρο απόφασης 2 κλάσεων με Brute Force επιλογή χαρακτηριστικών

Με κόκκινο χρώμα φαίνεται η ταξινόμηση των χρηστών στο cluster υψηλής αφοσίωσης
ενώ με μπλε στο cluster χαμηλής αφοσίωσης. Από το παραπάνω δέντρο διακρίνεται ότι
κύρια μεταβλητή απόφασης για την κατανομή σε κλάση αφοσίωσης είναι οι μονάδες
χρήματος που ξοδεύει ο χρήστης και έπειτα οι χρονικές διαφορές ανάμεσα στα
μηνύματα. Ωστόσο ασφαλές συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί κυρίως για τους χρήστες με
περισσότερες από 10.500 μονάδες χρήματος και χρονικές διαφορές μικρότερες των 3407
δευτερολέπτων οι οποίοι οδηγούνται σε χαμηλή αφοσίωση. Για τους υπόλοιπους
χρήστες βλέπουμε ότι από μήνυμα σε μήνυμα το άθροισμα των χρονικών διαφορών
μπορεί να μεταβληθεί και να οδηγηθούν είτε σε υψηλή είτε σε χαμηλή αφοσίωση.

Για k=3 clusters της μεταβλητής στόχου
Η αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών αυτών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Εικόνα 7. Correlation. Δέντρο απόφαση 3 κλάσεων με Brute Force επιλογή χαρακτηριστικών.

Τα βάρη των χαρακτηριστικών είναι:
Εικόνα 8. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό.

Το δέντρο ταξινόμησης που δημιουργήθηκε είναι:

Εικόνα 9. Δέντρο απόφασης 3 κλάσεων με Brute Force επιλογή χαρακτηριστικών..

Όπου τα χρώματα αναπαριστούν τα 3 επίπεδα αφοσίωσης (χαμηλή-πράσινο, μεσαίαμπλε και υψηλή-κόκκινο). Η συγκεκριμένη απεικόνιση λόγω μεγέθους του δέντρου δε
βοηθάει τον αναγνώστη αναλυτή να αποκτήσει ιδιαίτερη διαισθητική κατανόηση της
κατανομής των καταναλωτών στα 3 επίπεδα αφοσίωσης. Επίσης η πλειοψηφία των
φύλλων του δέντρου περιέχει λίγες παρατηρήσεις καταναλωτών γεγονός που οδηγεί σε
μη ασφαλή συμπεράσματα.
Εκτέλεση 2 – Δέντρο απόφασης με συνδυασμό χαρακτηριστικών
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Timediff
Country
Operator
Dream
Hour_type
Day_type
Average_messages_per_promo_day

Όπως αυτός προέκυψε από τον Correlation Matrix.

Εικόνα 10. Correlation Matrix. Ελαχιστοποιημένη αλληλοσυσχέτιση χαρακτηριστικών του δέντρου
απόφασης 2 κλάσεων.

Για k=2
Τα βάρη των χαρακτηριστικών είναι:
Εικόνα 11. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό

Το δέντρο που δημιουργήθηκε είναι

Εικόνα 12. Δέντρο απόφασης 2 κλάσεων με ελαχιστοποιημένη αλληλοσυσχέτιση χαρακτηριστικών.

Από τη συγκεκριμένη απεικόνιση εμφανίζεται εκ νέου η επίδραση των χρονικών
διαφορών των μηνυμάτων πάνω στην κατανομή αφοσίωσης των χρηστών ωστόσο
διακρίνεται και η σημαντικότητα μιας νέα μεταβλητής απόφασης (average messages per
promo day played) όπου καθορίζει σαφώς ότι όσοι έχουν στείλει λιγότερα από 1,21
μηνύματα ανά ημέρα που έπαιξαν και περισσότερα από 1,1 κατατάσσονται ως πελάτες
χαμηλής αφοσίωσης. Όπως και προηγουμένως όμως το μέγεθος του δέντρου και ο
αριθμός παρατηρήσεων στα φύλλα του, δεν είναι ο ενδεδειγμένος για εξαγωγή κανόνων
με μικρή πιθανότητα λάθους.
Ωστόσο για πιο ασφαλή συμπεράσματα, με δεδομένο πως πρέπει να ανταποκρίνονται
στις πραγματικές ανάγκες του project, τέθηκε περιορισμός στο βάθος του δέντρου με
αποτέλεσμα να προκύψει το ακόλουθο μοντέλο.

Εικόνα 13. Δέντρο απόφασης 2 κλάσεων με ελαχιστοποιημένη αλληλοσυσχέτιση χαρακτηριστικών.
(Δέντρο με περιορισμό βάθους)

Η περιορισμένη μορφή του δέντρου, αναδεικνύει τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο
(operator) ως σημαντική μεταβλητή απόφασης για την κατανομή αφοσίωσης στο
μονοπάτι με αθροίσματα χρονικών διαφορών μεγαλύτερων από 93070 δευτερόλεπτα
και περισσότερα από 2,1 μηνύματα ανά ημέρα παιχνιδιού. Ωστόσο βλέπουμε ότι παρόλο
που εμφανίζονται σε όλα τα φύλλα, χρήστες τόσο με χαμηλή όσο και με υψηλή
αφοσίωση, μόνο σε ένα η υψηλή αφοσίωση αποτελεί πλειοψηφία (Omantel).

Για k=3
Τα βάρη των χαρακτηριστικών είναι:
Εικόνα 14. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό

Το δέντρο που δημιουργήθηκε είναι:

Εικόνα 15. Δέντρο απόφασης 3 κλάσεων με ελαχιστοποιημένη αλληλοσυσχέτιση χαρακτηριστικών.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μέγεθος του δέντρου δεν επιτρέπει την
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την κατανομή των χρηστών σε μία από τις 3
διαθέσιμες κλάσεις αφοσίωσης.

Ενώ το μοντέλο με μέγιστο όριο βάθους είναι

Εικόνα 16. Δέντρο απόφασης 3 κλάσεων με ελαχιστοποιημένη αλληλοσυσχέτιση χαρακτηριστικών και
περιορισμό βάθους.

Περιορίζοντας το μέγεθος του δέντρου αναδεικνύεται ότι για χρονικές διαφορές
μηνυμάτων μικρότερες από 87713 δευτερόλεπτα οι χρήστες προβλέπεται να έχουν
χαμηλή αφοσίωση, ενώ για μεγαλύτερες αναδεικνύεται ως δεύτερη μεταβλητή
απόφασης ο μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα παιχνιδιού. Από το συγκεκριμένο
διάγραμμα βλέπουμε την αδυναμία του μοντέλου να προβλέψει την κατανομή των
χρηστών υψηλής αφοσίωσης.

3.2.3

Random Forest

Ο ταξινομητής τυχαίου δάσους είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί δημιουργώντας ένα
σύνολο από δέντρα απόφασης κατά τη διάρκεια του σταδίου εκπαίδευσης του
αλγορίθμου και καταλήγει σε συμπέρασμα σχετικά με την κλάση των υπό εξέταση
στοιχείων. Είναι ο αλγόριθμος που διορθώνει το μειονέκτημα του overfitting [Biau 2012]
που παρουσιάζεται στα απλά δένδρα απόφασης. Όπως και στο παραπάνω,
χρησιμοποιήθηκε brute force εκτέλεση τόσο για το βέλτιστο συνδυασμό
χαρακτηριστικών όσο και για τις βέλτιστες τιμές παραμέτρων.

Εκτέλεση 1
Για k=2
Τα βάρη όπως διαμορφώθηκαν έπειτα από τη brute force εκτέλεση του αλγορίθμου

Εικόνα 18. Random Forest 2
κλάσεων. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό

Εικόνα 17. Correlation Matrix. Δόμηση
μοντέλου Random Forest 2 κλάσεων με
επιλογή χαρακτηριστικών μέσω brute force

2 χαρακτηριστικά δέντρα από τα παραγόμενα του αλγορίθμου Random Forest 2
κλάσεων, παρουσιάζονται παρακάτω.

Εικόνα 19. Ένα χαρακτηριστικό δέντρο του μοντέλου Random Forest 2 κλάσεων έπειτα από επιλογή χαρακτηριστικών μέσω
brute force

Εικόνα 20. Ένα χαρακτηριστικό δέντρο του μοντέλου Random Forest 2 κλάσεων έπειτα από επιλογή χαρακτηριστικών μέσω
brute force.

Για k=3
Τα βάρη όπως διαμορφώθηκαν έπειτα από τη brute force εκτέλεση του αλγορίθμου

Εικόνα 22. Random Forest 3
κλάσεων. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό.

Εικόνα 21. Correlation Matrix μοντέλου Random Forest 3 κλάσεων.

2 χαρακτηριστικά δέντρα από τα παραγόμενα του αλγορίθμου Random Forest 3
κλάσεων, παρουσιάζονται παρακάτω

Εικόνα 23. Ένα από τα δέντρα του Random Forest 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από brute force δόμηση του
μοντέλου.

Εικόνα 24. Ένα από τα δέντρα του Random Forest 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από brute force δόμηση του
μοντέλου.

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δέντρα του Random Forest αλγορίθμου προκύπτει ότι
όταν υπάρχουν 2 ή 3 κλάσεις αφοσίωσης η brute force εκτέλεση αναδεικνύει ως
σημαντικές μεταβλητές τον αριθμό μηνυμάτων των χρηστών και το άθροισμα των
χρονικών διαφορών των μηνυμάτων τους.

Εκτέλεση 2
Για k=2
Τα βάρη όπως διαμορφώθηκαν έπειτα από την εκτέλεση του αλγορίθμου με τα
χαρακτηριστικά που προέκυψαν από επισκόπηση του correlation matrix

Εικόνα 25. Random Forest.
Βάρη ανά χαρακτηριστικό
με επιλογή
χαρακτηριστικών που
παρουσιάζουν τη
μικρότερη
αλληλοσυσχέτιση.

Εικόνα 26. Correlation Matrix. Δόμηση του μοντέλου Random Forest 2 κλάσεων με
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη αλληλοσυσχέτιση.

Δύο χαρακτηριστικά δέντρα απ’ όπου μπορούν να εξαχθούν κανόνες για βέλτιστη
προσέγγιση του χρήστη ώστε να οδηγηθεί σε ομάδα υψηλής αφοσίωσης

Εικόνα 27. Δέντρο του μοντέλου Random Forest 2 κλάσεων με χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τη
χαμηλότερη αλληλοσυσχέτιση.

Εικόνα 28. Δέντρο του μοντέλου Random Forest 2 κλάσεων με χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τη
χαμηλότερη αλληλοσυσχέτιση.

Για k=3

Εικόνα 29. Δέντρο του μοντέλου Random Forest 3 κλάσεων με χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη αλληλοσυσχέτιση.

Ένα μέρος ενός από τα δέντρα που προέκυψαν από τον αλγόριθμο Random Forest που
δείχνει σαφή κανόνα για την προσέγγιση των χρηστών που παίζουν από Κουβέιτ τα
απογεύματα ως χρήστες υψηλής αφοσίωσης.

Εικόνα 30. Κομμάτι δέντρου του μοντέλου Random Forest 3 κλάσεων με χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη
αλληλοσυσχέτιση.

3.2.4

Logistic Regression

Χρησιμοποιούμε Logistic Regression για την περίπτωση της ομαδοποίησης της
αφοσίωσης σε 2 clusters. Με τη χρήση της επιτυγχάνεται επεξήγηση της σχέσης μεταξύ
της εξαρτημένης μεταβλητής της κλάσης (Low/High Engagement) και των ανεξάρτητων
χαρακτηριστικών

Εκτέλεση 1
Τα βάρη των χαρακτηριστικών όπως αυτά προέκυψαν από τη Brute Force εκτέλεση του
αλγορίθμου
Εικόνα 31. Logistic
Regression. Επιλογή
χαρακτηριστικών με brute
force δόμηση του μοντέλου.

Εικόνα 32. Μοντέλο Logistic Regression με brute force επιλογή χαρακτηριστικών.

Εκτέλεση 2

Εικόνα 33. Βάρη ανά
χαρακτηριστικό.
Logistic Regression

Εικόνα 34. Correlation Matrix. Δόμηση του μοντέλου Logistic Regression με
ελαχιστοποιημένη αλληλοσυσχέτιση χαρακτηριστικών.

Το μοντέλο που προκύπτει από συνδυασμό των στηλών με βάση την επισκόπηση του
correlation matrix έχει την ακόλουθη συμπεριφορά που περιγράφεται στην εικόνα 35.
Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ορθής πρόβλεψης της αφοσίωσης του χρήστη,
χωρίς ωστόσο να δίνεται βοήθεια στον αναλυτή να αντιληφθεί διαισθητικά τους
παράγοντες που συνεισφέρουν στο αποτέλεσμα.

Εικόνα 35. Μέρος των αποτελεσμάτων του μοντέλου Logistic Regression έπειτα από επιλογή χαρακτηριστικών με στόχο τη χαμηλότερη αλληλοσυσχέτιση
τους.

3.2.5

Εκτέλεση Decision Tree για πρόβλεψη της Αξίας του χρήστη (RFM analysis)

Όπως προκύπτει από τον πίνακα αλληλοσυσχέτισης των μεταβλητών που
παρουσιάζεται παρακάτω

Εικόνα 36. Correlation Matrix όλων των χαρακτηριστικών.

ένας συνδυασμός χωρίς συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών είναι
•
•
•
•
•
•
•

timediff
country
operator
dream
average_messages_per_promo_day
hour_type
day_type

Το δέντρο που δημιουργήθηκε παρουσιάζεται παρακάτω σε μορφή μπαλονιού
με κεντρική μεταβλητή απόφασης για την κατανομή σε κλάση αξίας, τον
τηλεπικοινωνιακό πάροχο από τον οποίο συμμετέχουν οι χρήστες στον
διαγωνισμό.

Εικόνα 37. Δέντρο απόφασης με μεταβλητή στόχο την αξία του χρήστη.

Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαισθητική απεικόνιση, γίνεται ο
συμβιβασμός να αφαιρεθεί η στήλη operator, χάνοντας ένα μέρος της ακρίβειας

πρόβλεψης αλλά παράγοντας ένα πιο κατανοητό αποδεκτό (ακρίβεια 61%)
δέντρο.

Εικόνα 38. Δέντρο απόφασης (χωρίς τη στήλη operator) με μεταβλητή στόχο την αξία του χρήστη.

3. Βάση δεδομένων και πειραματικά αποτελέσματα
3.1 Βάση δεδομένων
Για τις ανάγκες της πειραματικής αξιολόγησης του μοντέλου πρόβλεψης
χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά και σύγχρονα δεδομένα συμπεριφοράς
συμμετεχόντων σε παιχνίδια γνώσεων μέσω SMS. Τα πειράματα
πραγματοποιήθηκαν πάνω σε ένα πλήθος 2500 ξεχωριστών ατόμων τα οποία
χωρίστηκαν σύμφωνα με την αρχή Pareto (80-20) η οποία ορίζει ότι το 80% των
αποτελεσμάτων προκύπτει από το 20% των αιτιών. Έτσι το 80% των συμμετεχόντων
χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εκπαίδευσης του αλγορίθμου και το 20% ως
δεδομένα αξιολόγησης.
Από τον πίνακα με τη δραστηριότητα των χρηστών εξήχθησαν 16 χαρακτηριστικά
ώστε να δημιουργηθεί το τελικό dataset προς αξιολόγηση ανά χρήστη. Πρόκειται για
χαρακτηριστικά που ποικίλουν τόσο ως προς τον τρόπο ομαδοποίησης των χρηστών
όσο και ως προς τη μορφή τους και τον τρόπο εξαγωγής τους.

Ως αποτέλεσμα προέκυψαν 2 μεγάλες κατηγοριοποιήσεις χαρακτηριστικών, τα
αριθμητικά όπως για παράδειγμα οι χρηματικές μονάδες που ξοδεύει κάθε χρήστης
(billedunits )και τα μη αριθμητικά όπως το φύλλο του χρήστη.
Επίσης προέκυψε ως ανάγκη να υπάρξει κατάλληλη επεξεργασία ορισμένων
χαρακτηριστικών ώστε να δοθεί μία τιμή για κάθε χρήστη μέσω της αρχής της
πλειοψηφίας των εμφανίσεων των τιμών τους. Έτσι για παράδειγμα χαρακτηριστικά
όπως η μέρα και η ώρα που δραστηριοποιείται ο χρήστης στο παιχνίδι λαμβάνουν
μία πλειοψηφική τιμή παρόλο που μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.
Η παραπάνω κατηγορία μαζί με την κατηγορία των χαρακτηριστικών κλάσης του
κάθε χρήστη με βάση την αφοσίωση του στο παιχνίδι ή την αξία του συνθέτουν
τελικώς το σύνολο των ομαδοποιήσεων της πληροφορίας.
Το περιεχόμενο της βάσης εξομαλύνθηκε αφαιρώντας τους παίκτες που ξοδεύουν
τα περισσότερα χρήματα (πάνω από 51 billedunits) καθώς παρατηρήθηκε ότι η
συμπεριφορά τους δεν ακολουθεί καμία νόρμα, είναι λίγοι αλλά επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα με τις ακραίες τιμές συμπεριφοράς που τους
συνοδεύουν και αποτελούν μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών
παικτών.
Επίσης από το σύνολο των δεδομένων των 2500 χρηστών εξαιρέθηκαν εκείνες οι
εγγραφές που έγιναν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του χρήστη με την
Εταιρεία διενέργειας του παιχνιδιού καθώς οι τιμές δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα
την πραγματικότητα της συμπεριφοράς λόγω της μη αυτοματοποιημένης εισαγωγής
στο σύστημα.

3.2 Αποτελέσματα
3.2.1

Decision Tree για πρόβλεψη της αφοσίωσης του χρήστη

Με χαρακτηριστικά επιλεγμένα από Brute Force

Εικόνα 39. Ακρίβεια του Decision Tree 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών μέσω brute force - 90.45%.

Εικόνα 40. Ακρίβεια του Decision Tree 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών μέσω Brute Force - 89.88%.

Mε χαρακτηριστικά επιλεγμένα από Correlation Matrix

Εικόνα 41. Ακρίβεια του Decision Tree 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix - 88.30%.

Εικόνα 42. Ακρίβεια του Decision Tree 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix - 88.52%.

Cropped Decision Tree (max Depth)

Εικόνα 43. Ακρίβεια του περιορισμένου Decision Tree 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix - 91.42%.

Εικόνα 44. Ακρίβεια του περιορισμένου Decision Tree 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix - 90.86%.

Στα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε ότι παρά τις υψηλές τιμές ακρίβειας,
κανένα από τα μοντέλα πρόβλεψης που αναπτύχθηκαν δε δύναται να ανακαλέσει
και επομένως να προβλέψει την κατανομή των χρηστών στην κατηγορίας υψηλής
αφοσίωσης όταν οι διαθέσιμες κλάσεις είναι 3. Επίσης φαίνεται ότι ο περιορισμός
στο βάθος του δέντρου δεν επιδρά αρνητικά στις τιμές της ακρίβειας και της ορθής

πρόβλεψης των κλάσεων, καθώς στη συγκεκριμένη μορφή του μοντέλου
παρατηρούνται οι καλύτερες επιδόσεις τόσο στην περίπτωση 2 κλάσεων αφοσίωσης
όσο και στην περίπτωση 3 κλάσεων.

3.2.2

Random Forest για πρόβλεψη της αφοσίωσης του χρήστη

Με χαρακτηριστικά επιλεγμένα από Brute Force

Εικόνα 45. Ακρίβεια του Random Forest 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Brute Force - 89.47%.

Εικόνα 46. Ακρίβεια του Random Forest 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Brute Force - 89.30%.

Mε χαρακτηριστικά επιλεγμένα από Correlation Matrix

Εικόνα 47. Ακρίβεια του Random Forest 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix - 85.96%.

Εικόνα 48. Ακρίβεια του Random Forest 3 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix -86.77%.

Συγκριτικά με το μοντέλο του απλού δέντρου απόφασης, το μοντέλο Random Forest
παρουσιάζει ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις ακρίβειας και ανάκλησης κλάσεων
ωστόσο όπως είδαμε προηγουμένως η φύση του μοντέλου και τα πολλά δέντρα
μικρού μεγέθους που παράγονται, δίνουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να
κατανοήσει σε βάθος τη διαδρομή που ακολουθήθηκε προκειμένου να ταξινομηθεί
ο χρήστης ενός διαγωνισμού σε κάποια κλάση αφοσίωσης.

3.2.3

Linear Regression για πρόβλεψη της αφοσίωσης του χρήστη

Με χαρακτηριστικά επιλεγμένα από Brute Force

Εικόνα 49. Ακρίβεια του Linear Regression 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Brute Force – 89.47%.

Mε χαρακτηριστικά επιλεγμένα από Correlation Matrix

Εικόνα 50. Ακρίβεια του Linear Regression 2 κλάσεων με επιλογή χαρακτηριστικών από Correlation Matrix – 88.89%.

Τα ποσοστά ακρίβειας πρόβλεψης μέσω του αλγορίθμου Linear Regression παραμένουν
στα ίδια επίπεδα με τους αλγορίθμους Decision Tree και Random Forest. Ωστόσο είναι
σαφής η ελαφρώς χειρότερη επίδοση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μη ύπαρξη
γραφικής απεικόνισης για τη διαισθητική κατανόηση της συμπεριφοράς του χρήστη, μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί από
τη βάση, ο αλγόριθμος Linear Regression δε μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τον
αναγνώστη αναλυτή.
Συγκεντρωτικά οι αλγόριθμοι που εμφανίζουν την καλύτερη συμπεριφορά ανά
κατηγορία μέτρησης ποιότητας του μοντέλου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Εικόνα 51. Συγκεντρωτική αποτίμηση ακρίβειας πρόβλεψης.

Από αυτά φαίνεται ότι καλύτερη συμπεριφορά παρουσιάζει το δέντρο απόφασης είτε
στην περιορισμένη του μορφή με μέγιστο όριο βάθους είτε σε οποιαδήποτε από τις
πλήρεις του μορφές (με εξαγωγή χαρακτηριστικών από brute force ή με εξαγωγή
χαρακτηριστικών με επισκόπηση του correlation matrix)

3.2.4

Decision Tree για πρόβλεψη της αξίας του χρήστη

Εικόνα 52. Ακρίβεια πρόβλεψης του δέντρου απόφασης με μεταβλητή στόχο την αξία (RFM) του χρήστη.

Εικόνα 53. Ακρίβεια πρόβλεψης της αξίας του χρήστη με δέντρο απόφασης χωρίς τη χρήση του χαρακτηριστικού operator.

Από τους παραπάνω πίνακες απόδοσης του μοντέλου πρόβλεψης της αξίας (RFM) του
χρήστη παρατηρούμε τις αποδεκτές τιμές ακρίβειας (μεγαλύτερη του 60%), γεγονός που
καθιστά την ανάλυση ικανή να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. Όπως βλέπουμε στην
Εικόνα 53, αφαιρώντας τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο του χρήστη από τις μεταβλητές
απόφασης, η ακρίβεια μειώνεται. Επίσης είναι δραστική η μείωση στο ποσοστό
ανάκλησης της κλάσης χρηστών χαμηλής αξίας που σημαίνει ότι ο πάροχος είναι ένα
σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της αξίας του χρήστη και επομένως είναι χρήσιμη

μια ανάλυση της μορφής ΑΞΙΑ ανά ΠΑΡΟΧΟ όπως αυτή παρουσιάζεται στο τέλος της
ενότητας.
3.2.5

Engagement Analysis – Συζήτηση αποτελεσμάτων

Δέντρο 1

Εικόνα 54. Μέρος δέντρου όπου φαίνεται η αφοσίωση σε σχέση με το όνειρο που θέλουν να πραγματοποιήσουν
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Στο Κουβέιτ, είναι κίνητρο η εκπαίδευση για όσους παίζουν απόγευμα.
Από το παραπάνω μέρος του δέντρου που προέκυψε μέσω του αλγορίθμου Random
Forest, διακρίνουμε ότι η εκπαίδευση για τους χρήστες που παίζουν από Κουβέιτ
απογευματινές ώρες είναι ένα δυνατό κίνητρο ώστε να κυνηγήσουν αυξημένες
πιθανότητες να κερδίσουν στο παιχνίδι, συνεπώς οδηγούνται σε υψηλή αφοσίωση.

Στο Μπαχρέιν, όσοι έχουν κίνητρο την εκπαίδευση παίζουν ώρες δουλειάς.
Πραγματοποιώντας μια προσπέλαση αντίστροφα, από τη ρίζα του δέντρου προς τα
φύλλα, μπορούμε να διακρίνουμε έναν δεύτερο κανόνα, ο οποίος ορίζει ότι για χρήστες
που έχουν ως όνειρο την εκπαίδευση και κατοικούν στο Μπαχρέιν, είναι προτιμότερο να
τους οδηγήσουμε (ενδεχομένως με διαφημιστικά SMS) να ξανασυμμετάσχουν στο
διαγωνισμό σε ώρες γραφείου και όχι απόγευμα ή βράδυ, με σκοπό την εξασφάλιση
υψηλότερης αφοσίωσης.

Το Haj ΔΕΝ είναι ισχυρό κίνητρο
Ο τρίτος κανόνας που φαίνεται ξεκάθαρα, έχει να κάνει με χρήστες οι οποίοι έχουν ως
όνειρο τη συμμετοχή στην ετήσια θρησκευτική προσευχή Haj, από όπου φαίνεται ότι
κυρίως παίζουν σε ώρες γραφείου ή απόγευμα χωρίς ωστόσο αυτό να είναι ισχυρό
κίνητρο για την εξασφάλιση πολλών πιθανοτήτων άρα και αφοσίωσης. Με δεδομένο
αυτό, μια ενδεχόμενη πολιτική προσέγγισης της εταιρείας θα ήταν να προτείνει στο
χρήστη ένα έξτρα κίνητρο σε συνδυασμό με την ικανοποίηση του ονείρου του (π.χ.
περιήγηση στη Μέκκα).

Δέντρο 2

Εικόνα 55. Μέρος δέντρου όπου φαίνεται η πρόβλεψη για υψηλή αφοσίωση ανάλογα με τον μέσο όρο μηνυμάτων και το
άθροισμα χρονικών διαφορών ανάμεσα σε διαδοχικά μηνύματα των χρηστών.

Όποιος έχει πάνω από 1,6 μηνύματα ανά promo day και άθροισμα διαφορών ανάμεσα
στα μηνύματα του πάνω από 100809 δευτερόλεπτα (28 ώρες) έχει υψηλή αφοσίωση.
Από το παραπάνω δένδρο απόφασης (ακρίβεια 91,42%, ακρίβεια κλάσης 91,68% και
88,64% για χαμηλή και υψηλή αφοσίωση) μπορούν να εξαχθούν κανόνες σχετικά με την
επαναπροσέγγιση των χρηστών μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφότου
δραστηριοποιήθηκαν τελευταία φορά. Έτσι παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα
μονοπάτια υψηλής αφοσίωσης στο παιχνίδι μόνο για χρήστες οι οποίοι συγκεντρώνουν
πάνω από 100809.477 δευτερόλεπτα μεταξύ των μηνυμάτων τους, εκ των οποίων όσοι
έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο μηνυμάτων από 1.673 κατηγοριοποιούνται ως υψηλής
αφοσίωσης. Επομένων οι χρήστες με αυτές τις συγκεκριμένες τιμές διαφοράς
δευτερολέπτων και μέσου όρου μηνυμάτων ανά ημέρα πρέπει εξαρχής να
προσεγγίζονται με διαφορετικό τρόπο είτε ως επιβράβευση με στόχο τη δημιουργία

χρηματικής αξίας είτε με μηνύματα που τους προτρέπουν να παίξουν περισσότερες από
1,67 φορές (δηλαδή 2) μέσα σε μία ημέρα σε περίπτωση που έχουν σταματήσει. Από την
άλλη πλευρά χρήστες με μικρότερο μέσο όρο από 1.673 μπορούν να οδηγηθούν σε
μονοπάτι υψηλής δέσμευσης εφόσον τους αφήσουμε για λίγο να ‘ξεκουραστούν’ και να
περάσει ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στα μηνύματα τους πριν επανέλθουν. Αυτό
γίνεται φανερό από την οριακή τιμή 220881.278 δευτερολέπτων όπου για τιμές
μεγαλύτερης αυτής, οι χρήστες έχουν περισσότερες πιθανότητες να δεσμευτούν στο
παιχνίδι.

Δέντρο 3

Εικόνα 56. Μέρος δέντρου όπου φαίνεται η πρόβλεψη για χαμηλή αφοσίωση με μεταβλητή απόφασης τον
μέσο όρο χρονικής διαφοράς διαδοχικών μηνυμάτων.

Καλύτερη αφοσίωση ΑΝ 6862 seconds (~ 1,9 hours) < AVG_timediff < 15879 seconds (~
4,4 hours)
Το συγκεκριμένο συμπέρασμα έχει δύο αναγνώσεις.
1) Πρέπει οι παίκτες να προσεγγίζονται καταλλήλως μετά από 1,9 ώρες και πριν
από 4,4 ώστε να ξαναπαίξουν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και να
οδηγηθούν σε μέση αφοσίωση.
2) Όταν ένας παίκτης έχει μέσο όρο διαφορών εντός του διαστήματος [1,9 4,4]
προβλέπεται ότι είναι χρήστης μέσης αφοσίωσης και πρέπει να προσεγγίζεται
με κατάλληλα λεκτικά στα προωθητικά μηνύματα του διαγωνισμού.

Δέντρο 4

Εικόνα 57. Μέρος δέντρου όπου φαίνεται η πρόβλεψη για υψηλή/χαμηλή αφοσίωση ανά operator.

Batelco και Omantel έχουν καταναλωτές υψηλής αφοσίωσης (reactivations after 10
minutes)
Από το παραπάνω δέντρο 2 κλάσεων παρατηρούμε ότι κυρίως για τους παρόχους
Batelco και Omantel σε Μπαχρέιν και Ομάν οι χρήστες έχουν πιθανότητες να
ταξινομηθούν ως υψηλής αφοσίωσης ανάλογα με το μέσο όρο χρονικής διαφοράς
μεταξύ των μηνυμάτων τους. Σίγουρα από τον κόμβο ρίζα του δέντρου βλέπουμε ότι αν
ο μέσος όρος είναι μικρότερος από 298,923 δευτερόλεπτα ο χρήστης κατατάσσεται ως
χαμηλής αφοσίωσης κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει παίξει λίγες και
μαζεμένες φορές. Στα υπόλοιπα φύλλα του δέντρου παρατηρείται η ύπαρξη πελατών
τόσο υψηλής όσο και χαμηλής αφοσίωσης και η απόφαση ταξινόμησης λαμβάνεται
σύμφωνα με τις πλειοψηφικές τιμές του εκάστοτε φύλλου.

3.2.6

RFM Analysis – Συζήτηση αποτελεσμάτων

Δέντρο 5

Εικόνα 58. Μέρος δέντρου όπου φαίνεται η πρόβλεψη για υψηλή/μέση/χαμηλή αξία πελάτη με κριτήριο το όνειρο
που θέλει να πραγματοποιήσει.

Εικόνα 59. Μέρος δέντρου όπου φαίνεται η πρόβλεψη για
υψηλή/μέση/χαμηλή αξία πελάτη με κριτήριο το όνειρο που
θέλει να πραγματοποιήσει.

Cash, House, Other SMS φέρνουν υψηλής αξίας πελάτες (recency, frequency, monetary).
Από τις παραπάνω 2 εικόνες, παρατηρούμε ότι για τους Operators (Viva, Batelco) στο
Μπαχρέιν όπου έπειτα από το timediff απαιτείται ταξινόμηση και με βάση το
χαρακτηριστικό Dream, τα στατιστικά σημαντικά όνειρα (15 χρήστες και πάνω) που
έχουν οι υψηλής αξίας πελάτες είναι το cash, house, other_sms. Η τρίτη κατηγορία
είναι αυτή που πρέπει να προβληματίσει την Εταιρεία καθώς οι ενδείξεις δείχνουν ότι
δε γνωρίζει τι όνειρο έχει ένα μεγάλο μέρος των υψηλής αξίας πελατών της και
επομένως πως να τους προσεγγίσει. Έτσι λαμβάνοντας ως παράδειγμα τους πελάτες
της Εταιρείας Viva, αυτοί που προβλέπεται να έχουν ως όνειρο ‘Χρήματα’ (cash) είναι 2
χαμηλής αξίας, 3 μέσης αξίας και 9 υψηλής αξίας. Όσοι έχουν ως όνειρο κάτι που
σχετίζεται με την κατηγορία ‘Σπίτι’ (house) είναι 4 χαμηλής αξίας, 2 μέσης και 11
υψηλής, ενώ στην κατηγορία ‘Άλλα’ (other_sms) όπου στην ουσία δε γνωρίζουμε την
επιθυμία του χρήστη παρατηρούνται 5 χαμηλής αξίας πελάτες, 1 μέσης αξίας και 14
υψηλής αξίας.

Δέντρο 6

Εικόνα 60. Δέντρο απόφασης όπου φαίνεται η πρόβλεψη για την αξία των πελατών ανά χώρα και operator.

Αξία πελατών ανά χώρα operator

Operator
Omantel
Viva
Zain
Batelco
Ooredoo (KWT)
Ooredoo (OMN)
Ooredoo2
Viva2
Zain2

RFM value
Μέση και Υψηλή αξία(Μπλε και κόκκινος
σκιαγραφημένος χώρος)
Χαμηλή αξία (Πράσινος σκιαγραφημένος χώρος)
Χαμηλή αξία
Μέση και Υψηλή. (Τη Δευτέρα Χαμηλή αξία)
(Την Κυριακή Υψηλή αξία)
Χαμηλή αξία
Μέση αξία
Μέση αξία
Μέση και Υψηλή αξία
Μέση και Υψηλή αξία

4. Συμπέρασμα και επέκταση
Από όλη τη διαδικασία της εργασίας, τις συζητήσεις με στελέχη της Εταιρείας, την επισκόπηση των
δεδομένων και την επιλογή των αλγορίθμων είναι εμφανές ότι προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων τα
οποία είτε λανθασμένα θεωρούνταν λυμένα είτε αγνοούταν η ύπαρξη τους. Μέσω της εργασίας γίνεται
σαφές ότι ακόμα και στο πιο οργανωμένο περιβάλλον όπως αυτό μιας μεγάλης Εταιρείας που
πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς είναι αναγκαία η επιστημονική ανάλυση της
βάσης δεδομένων. Το παραπάνω δεν είναι ένα γενικόλογο αιτιατό αλλά συνδέεται άρρηκτα με τα
αποτελέσματα καθώς προέκυψαν πολλά ερωτήματα τα οποία δεν απαντώνται εμπειρικά.
Πιο συγκεκριμένα έπειτα από την εφαρμογή στην πράξη της παρούσας εργασίας μπορεί να απαντηθεί
με ακρίβεια, σε ποιες στιγμές πρέπει να προσεγγίζεται ένας χρήστης έπειτα από την τελευταία του
δραστηριότητα με στόχο να εξασφαλιστεί η υψηλότερη αφοσίωση του στο διαγωνισμό που
διενεργείται ως μέρος μιας προωθητικής ενέργειας.
Επίσης από τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, γεννήθηκε και απαντήθηκε μερικώς το ερώτημα,
ποιο-α όνειρα είναι αυτά που παρέχουν στο χρήστη μεγαλύτερο κίνητρο να επαναδραστηριοποιηθεί
και να αγοράσει πιθανότητες στο διαγωνισμό μέσω της συμμετοχής του.
Ακόμη, ανάλογα με το όνειρο κάθε χρήστη, προκύπτει μία διαφορετική συμπεριφορά η οποία έχει να
κάνει με το επίπεδο μόρφωσης, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τους κοινωνικούς και πολιτικούς
περιορισμούς κ.α. γεγονός το οποίο επηρεάζει τις ώρες και πιο συγκεκριμένα τα χρονικά διαστήματα
που ο πελάτης δραστηριοποιείται στο παιχνίδι. Το προκύπτον αυτό γεγονός μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι πρέπει να προσεγγίζουμε τους χρήστες λαμβάνοντας υπόψιν μια ευρεία γκάμα
παραγόντων και όχι όλους με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτούς τους παράγοντες συμπεριλαμβάνονται η χώρα,
το όνειρο, το φύλο και το χρονικό διάστημα της ημέρας στο οποίο οι χρήστες συνηθίζουν να παίζουν.

Όσον αφορά την αξία των πελατών, είναι εμφανής μία παράλειψη της Εταιρείας. Ενώ έχει καταφέρει
να ομαδοποιήσει τις κύριες κατηγορίες επιθυμιών του χρήστη, σε συγκεκριμένες χώρες η κατηγορία
other_sms περιέχει μεγάλη πιθανότητα να έχει υψηλής αξίας πελάτες γεγονός που σημαίνει
ενδεχομένως ότι κάποια κύρια κατηγορία επιθυμίας για τις συγκεκριμένες χώρες απουσιάζει επομένως
οι χρήστες αυτοί δεν προσεγγίζονται κατάλληλα. Επίσης αυτό ενδεχομένως μπορεί να αποτελεί σοβαρή
ένδειξη ότι οι χρήστες οι οποίοι ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα όνειρα (αυτοκίνητα, σπίτια, χρήματα,
εκπαίδευση, γάμο, ταξίδι για θρησκευτικούς λόγους, αποπληρωμή χρέους) είναι αυτοί οι οποίοι έχουν
μεγαλύτερη αξία για την Εταιρεία καθώς έπαιξαν πιο σύντομα, περισσότερο και ξόδεψαν περισσότερα
χρήματα.
Ως επέκταση, απαιτείται η εφαρμογή και αξιολόγηση στην πράξη των κανόνων που εξήχθησαν από τα
δέντρα αποφάσεων δηλαδή η επιλεγμένη αποστολή προωθητικών μηνυμάτων του παιχνιδιού σε
κατάλληλες χρονικές στιγμές και η μετέπειτα παρακολούθηση των πελατών αυτών και της
συμπεριφοράς τους.
Επίσης θεωρείται αναγκαία η βελτιστοποίηση των εξαχθέντων χαρακτηριστικών και η εφαρμογή
εμπειρικών προτάσεων ανθρώπων που διαχειρίζονται τέτοιους προωθητικούς διαγωνισμούς αλλά και
η επισκόπηση των παραγόμενων δέντρων αποφάσεων από στελέχη της Εταιρείας καθώς ο συνδυασμός
των στοιχείων που προκύπτουν, με την εμπειρία που θα προσθέσουν στην επισκόπηση αυτή
πιστεύεται ότι θα οδηγήσει σε ανακάλυψη νέων προτύπων ή επαγγελματικά πιο χρήσιμων αναλύσεων.
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