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Περίληψη
Η Τεχνολογία Πληροφοριών (ΤΠ) ή Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) είναι το σύνολο των επαγγελματικών χώρων που σχετίζονται με την μελέτη, το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείριση των
υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως όσον αφορά εφαρμογές
λογισμικού και υλισμικού. Επιπλέον, ειδικά τα Big Data Tools έχουν γίνει ευρύτερα
γνωστά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Εξαιτίας του ότι είναι ένα νέο τεχνολογικό
κεφάλαιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα Big Data βελτιώνονται και
αναπτύσσονται συνεχώς καθώς σχετίζονται άμεσα με την προηγμένη τεχνολογία.
Αναντίρρητα είναι σημαντικό για αυτή τη μελέτη να ακολουθήσει τις πρόσφατες
προσπάθειες στην ακαδημαϊκή έρευνα και τη βιβλιογραφία. Με βάση τα παραπάνω, η
ανάλυση της παρούσας εργασίας βασίζεται στην ποσοτική έρευνα, με μοναδικό στόχο
την εξεύρεση της σημασίας των Big Data για τα στελέχη των οργανισμών.
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1.Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας πολλά νέα τεχνολογικά εργαλεία
διαχείρισης λειτουργιών έχουν έρθει στο προσκήνιο μέσω της παγκόσμιας αγοράς.
Νέες ιδέες και καινοτομίες που έχουν ήδη παρουσιαστεί από μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας των εταιρειών που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά. Στις μέρες μας,
γίνονται συνεχώς συζητήσεις και σεμινάρια γύρω από όρους όπως Big Data, Data
Science, Data Driven strategies. Τι είναι όμως όλα τα παραπάνω; Big Data είναι ο
τεράστιος όγκος δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει
με τις παραδοσιακές μεθόδους. Οι ανάγκες της εποχής μας και η μεταστροφή όλο και
περισσότερων εταιρειών στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνουν ακόμα πιο πολύ την
παραγωγή δεδομένων. Μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου λαμβάνουν μέσα σε
λίγα λεπτά χιλιάδες συναλλαγές πελατών. Επομένως, σκεφτείτε τον τεράστιο όγκο
δεδομένων που θα πρέπει να διαχειριστούν καθημερινά (Moingeon and Edmondson,
1996).
Τα Big Data καθορίζονται από έξι βασικά χαρακτηριστικά
Το μέγεθος των δεδομένων καθορίζει το αν θα εκληφθούν ως «μεγάλα» και βέβαια δεν
αναφερόμαστε σε ένα δείγμα αλλά στο σύνολο των δεδομένων. Σκεφτείτε τον όγκο
των δεδομένων που εταιρείες, όπως η Facebook, καλούνται να αποθηκεύσουν και να
επεξεργαστούν. Μόνο στην Ελλάδα, η Facebook έχει αυτή τη στιγμή πέντε
εκατομμύρια χρήστες που μοιράζονται όχι μόνο φωτογραφίες και βίντεο αλλά και
ενημερώσεις και δημογραφικά στοιχεία.
Η ταχύτητα με την οποία παράγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος είναι
εντυπωσιακή.
Καθημερινά ανταλλάσσουμε κείμενα, ηχητικά μηνύματα και ζωντανές μεταδόσεις.
Δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σκέψη ή μια φωτογραφία για να
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μοιραστούμε τις στιγμές μας με τους φίλους μας. Στο Facebook μπορεί κανείς να δει
σε παγκόσμια κλίμακα ποιοι χρήστες κάνουν ζωντανή μετάδοση εκείνη τη στιγμή και
να παρακολουθήσει όσα λένε.
Τα δεδομένα, όπως και η σημασία τους, συνεχώς μεταβάλλονται. Αυτό σημαίνει ότι
μια λέξη με θετικό σημασιολογικό πρόσημο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο
που να έχει αρνητική σημασία. Για παράδειγμα, η φράση «τα πήγες τέλεια σήμερα»
υποδηλώνει μια θετική στάση, ενώ η φράση «Τέλεια... έχασα δυο μέρες προσπαθώντας
να κάνω κάτι που ποτέ δεν το χρησιμοποίησες» υποδηλώνει κάτι αρνητικό. Έτσι η λέξη
«τέλεια» δεν αρκεί από μόνη της για να φανεί εάν η στάση είναι θετική, αλλά
χρειάζεται να διαβάσουμε ολόκληρη την πρόταση για να κατανοήσουμε το νόημα. Με
τη ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η «ανάλυση συναισθήματος»
είναι μια νέα πρόκληση για τις εταιρείες αλλά και για τους πολιτικούς που μέσα από
τον αυτόματο εντοπισμό εκατομμυρίων αναρτήσεων προσπαθούν να καταλάβουν εάν
η στάση των χρηστών είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Παρά το δύσκολο του
εγχειρήματος, ορισμένες εταιρείες προσπαθούν ήδη να εφαρμόσουν μηχανισμούς
ανάλυσης των απόψεων που εμφανίζονται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Sugumaran, 2010).
Τα Big Data είναι άνευ σημασίας εάν οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς. Επομένως, η
ποιότητα των δεδομένων επηρεάζει την ανάλυση. Αναλογίσου να έχεις για παράδειγμα
τις πληροφορίες για την συμπεριφορά ενός χρήστη και να θέλεις αυτόματα να πάρεις
μια απόφαση για την αγοραστική του πρόθεση. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς,
τότε και η ανάλυση αντίστοιχα δεν θα είναι ακριβής και ποιοτική (Abramowicz and
Mayr, 2007).
Τα Δεδομένα δεν έχουν χρησιμότητα εάν δεν μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε αξία.
Ορισμένοι από εμάς έχουν ήδη αντιληφθεί την αξία τους, καθώς θα έχουν
χρησιμοποιήσει την εφαρμογή της κίνησης στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο. Στη
Φόρμουλα 1, σε κάθε όχημα υπάρχουν πιθανότατα αισθητήρες που παράγουν πληθώρα
δεδομένων, από την πίεση των ελαστικών μέχρι την επάρκεια καυσίμων. Αυτές οι
πληροφορίες μεταφέρονται στα κατάλληλα άτομα που τις αναλύουν και κρίνουν τι
ρυθμίσεις χρειάζεται να κάνουν στο όχημα ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες του
οδηγού να κερδίσει τον αγώνα. Στο χέρι μας, έχουμε τη δυνατότητα να φοράμε
«έξυπνα» ρολόγια με αισθητήρες που μπορούν να μετρούν τους παλμούς μας ή να
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μετρούν τα βήματα που κάνουμε καθημερινά. Πολλές σελίδες γνωριμιών
χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να μπορούν να βρουν με ποιο προφίλ θα ταιριάξει
καλύτερα ο κάθε χρήστης. Στον αθλητισμό, μέσα από αισθητήρες, τα Big Data
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την άσκηση των αθλητών αλλά
ακόμα και για να κατανοήσουν τους αντιπάλους τους. Επίσης, είναι δυνατή η
πρόβλεψη ενός νικητή σε ένα παιχνίδι ή ακόμα και η μελλοντική του επίδοση. Έτσι
ακόμα κι ο μισθός ενός αθλητή μπορεί να βασιστεί στην συλλογή δεδομένων ενός
χρόνου.
Επομένως, χρειαζόμαστε καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους επεξεργασίας
των Big Data, αφού ο όγκος είναι τεράστιος και καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας για
εμάς να μπορούμε να διαχωρίζουμε τις χρήσιμες πληροφορίες. Εδώ είναι που ο
Επιστήμονας Δεδομένων, μία από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες σήμερα,
παρεμβαίνει, καθώς η δουλειά του είναι να αναλύει Big Data και να καταλήγει σε
χρήσιμα συμπεράσματα (Lee, n.d.). Ο Επιστήμονας Δεδομένων πρέπει να συνδυάζει
γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής, αλλά να έχει και την ικανότητα να
παρουσιάζει τα συμπεράσματά του με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά και
από άλλους επιστημονικούς κλάδους πέρα από αυτόν της Τεχνολογίας Πληροφοριών.
Για αυτό η υιοθέτηση μιας κατανοητής στρατηγικής για τα Big Data θα προσφέρει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα σε μια εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται τα δεδομένα της με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και θα παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τις
καθοδηγούμενες από τα δεδομένα στρατηγικές βασιζόμενη σε συμπεράσματα που θα
έχουν εξαχθεί από το σύνολο των δεδομένων και που θα οδηγούν σε μεγαλύτερη
βελτιστοποίηση των πρακτικών του μάρκετινγκ.
Η χρήση των δεδομένων στη λήψη αποφάσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με τη
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, την εξάπλωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και
την ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων. Οι τομείς δεδομένων αποτελούν
σημαντικό παράγοντα για τους οργανισμούς, καθώς ο όγκος και η μορφή τους έχουν
αλλάξει ριζικά. Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα
από τα πιο γνωστά εργαλεία που έχουν εμφανιστεί είναι τα «Big Data». Όροι, όπως
«Big Data», βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στα τμήματα Τεχνολογίας
Πληροφοριών ανά τον κόσμο, για αυτό και η εξοικείωση με αυτούς τους όρους είναι
σημαντική παρά το γεγονός ότι είναι πρόσφατοι (Manyika, et al., 2011).Σύμφωνα με
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την IBM, μία πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα της, τα Big Data δημιουργούνται
ουσιαστικά από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας κάθε στιγμή. Κάθε ψηφιακή διάδραση
με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παράγει δεδομένα, από την περιήγηση και το
διαδικτυακό εμπόριο μέχρι τις αγορές στο ίντερνετ. Όλα αυτά τα δεδομένα
λαμβάνονται από πολλαπλές πηγές, σε εντυπωσιακή ταχύτητα, όγκο και ποικιλία. Για
την αποκόμιση ουσιώδους αξίας από αυτά, μια εταιρεία θα πρέπει να έχει ικανότητα
επεξεργασίας, κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης και αντίστοιχες δεξιότητες (IBM, 2017).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την SAS, Big Data είναι ένας όρος που περιγράφει τον
μεγάλο όγκο των δεδομένων, δομημένων και αδόμητων, που δέχεται μια εταιρεία
καθημερινά. Ωστόσο, δεν είναι η ποσότητα των δεδομένων που έχει σημασία, αλλά το
τι κάνουν οι οργανισμοί με αυτά τα δεδομένα. Η γνώση που προκύπτει από την
ανάλυση των Big Data μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις και στρατηγικές
κινήσεις για την εταιρεία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1 (SAS, 2017).

Figure 1: Big Data process
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Με βάση όλα τα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει, να
αναλύσει και να συγκρίνει τις αντιλήψεις των ελληνικών εταιρειών σε σχέση με τα Big
Data και πώς αυτά μπορούν να τις βοηθήσουν να μάθουν τις προτιμήσεις των πελατών
τους και ταυτόχρονα να βρουν τρόπους να προσελκύσουν νέους. Επιπλέον, αναλύοντας
τα συλλεχθέντα δεδομένα, θα εξετασθεί η θετική ή η αρνητική επίδραση που μπορεί
να έχει μια εταιρεία σε συγκεκριμένες αγορές εργασίας.

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.1. Η συνεισφορά της Τεχνολογίας Πληροφοριών στο Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα
2.1.1. Τεχνολογίες Πληροφοριών

Η Τεχνολογία Πληροφοριών (ΤΠ) ή Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) είναι το σύνολο των επαγγελματικών χώρων που σχετίζονται με την μελέτη, το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείριση των
υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως όσον αφορά εφαρμογές
λογισμικού και υλισμικού (Boxwell, 1994). Τα επαγγέλματα της Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνίας βασίζονται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και
συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με στόχο την παραγωγή,
αποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση πληροφοριών κάθε είδους (ως προς αυτό
σχετίζονται με τη βιβλιοθηκονομία). Επομένως, η Τεχνολογία Πληροφοριών και
Επικοινωνίας

ή

Τεχνολογία

Πληροφοριών

περιλαμβάνει

τμήματα

τεχνικής

υποστήριξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως και δημόσια ή ιδιωτικά έργα που
αφορούν προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας.
Οι ΤΠΕ περιέχουν ένα εύρος τεχνολογιών, από την Τεχνολογία Πληροφοριών μέχρι
τις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, όλα τα είδη της επεξεργασίας
και μετάδοσης ήχου και εικόνας, και τις εικόνες στις λειτουργίες ελέγχου και
παρακολούθησης δικτύου. Η φράση εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μια αναφορά του
Dennis Steenson προς την Βρετανική κυβέρνηση και διαδόθηκε από το νέο Εθνικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (National Teaching Program) 2002 της Βρετανίας (Big data
in ICT and telecom, 2012).
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Τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας της ΤΠΕ συγκλίνει τεχνολογικά, γεγονός που
οδήγησε στην εμφάνιση του όρου «τεχνολογική σύγκλιση». Αυτή η σύγκλιση έχει
επιταχύνει την τεχνολογική αλλαγή, η οποία καθιστά ασαφή όλο και περισσότερο τα
όρια μεταξύ των οικονομικών τομέων που τεχνικά θεωρούνται ξεχωριστοί αλλά
ιστορικά ομαδοποιούνται κάτω από τη γενική ονομασία «Τηλεπικοινωνίες». Σήμερα,
τα όρια μεταξύ τηλεοπτικών υπηρεσιών, αναμετάδοσης και υπηρεσιών υγείας γίνονται
όλο και πιο θολά· το ενδεικτικότερο παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι η
«επανάσταση των έξυπνων τηλεφώνων» και η επικείμενη εξάπλωση των
διασυνδεδεμένων τηλεοπτικών συσκευών. Η ΤΠΕ είναι βασικός παράγοντας της
ευρωπαϊκής οικονομίας και από το 1995 είναι υπεύθυνη για την παραγωγική ανάπτυξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των τεχνολoγικών εξελίξεων και των επενδύσεων στον
συγκεκριμένο τομέα. Η προστιθέμενη αξία του κλάδου της ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή
οικονομία είναι 600 δισεκατομμύρια ευρώ (4,8% του ΑΕΠ), ενώ ο κλάδος αντιστοιχεί
στο 25% όλων των επιχειρηματικών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στα υψηλά επίπεδα δυναμισμού και καινοτομίας
στον τομέα αυτό, όπως και στον καταλυτικό ρόλο του στην αλλαγή του τρόπου
διεξαγωγής των συναλλαγών σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Την ίδια στιγμή, η
κοινωνική επίδραση της ΤΠΕ είναι σημαντική. Σήμερα, σχεδόν το 60% των
νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, ενώ η πρόσβαση
στην τηλεόραση είναι σχεδόν παγκόσμια. Επιπλέον, τα περισσότερα νοικοκυριά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τηλέφωνο (98%)· οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση σε
ασύρματο τηλέφωνο(89%) παρά σε σταθερό (71%). Αυτοί οι αριθμοί παρουσιάζουν
μια εντυπωσιακή αλλαγή στο τρόπο ζωής πολλών Ευρωπαίων πολιτών σε διάστημα
λίγων δεκαετιών (Click and Duening, 2005).
2.1.2.Εννοιολογικό σύστημα

Η τεχνολογία αποτελείται από πολλά μέρη - στοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους.
Εισαγόμενα στοιχεία είναι: οι εργαζόμενοι, τα υλικά, τα εργαλεία, η ενέργεια, οι
πληροφορίες, τα οικονομικά, ο χρόνος εργασίας. Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό
στοιχείο στο τεχνολογικό σύστημα. Τα τεχνολογικά συστήματα τρέπουν τις πηγές σε
εξαγόμενα. Τα εξαγόμενα αυτά μπορεί να είναι προϊόντα, υλικά, πληροφορίες,
ενέργεια ή κάποια μορφή υπηρεσιών. Η μετατροπή των πηγών πραγματοποιείται από
τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες ξεκινούν από τους εργαζόμενους
χρησιμοποιώντας σε μεγάλο ή μικρό ποσοστό τον αυτοματισμό. Οι υπολογιστές
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επεξεργάζονται και βελτιστοποιούν τη ροή πληροφοριών, ενώ ελέγχουν και τα
τεχνολογικά συστήματα συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας υλικών και της
παραγωγής ενέργειας. Κατά τη διαδικασία μετατροπής τα εξαγόμενα θα πρέπει να
κατευθύνονται στα ενδιάμεσα στάδια ώστε το επιθυμητό αποτέλεσμα να είναι σίγουρο
ότι θα εξασφαλιστεί.
Η έρευνα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τεχνολογικών συστημάτων. Οι
άνθρωποι σχεδιάζουν τεχνολογικά συστήματα για να καλύψουν ανθρώπινες ανάγκες
και επιθυμίες. Τα συστήματα ελέγχου χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι οι
εκροές θα φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Διάφορα
υποσυστήματα μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό στο σύνολό του σύστημα. Το αντικείμενο της έρευνας είναι
(Gunasekaran and Sandhu, 2010):


Η αναγνώριση των ανθρώπινων αναγκών



Ο σχεδιασμός τεχνολογικών συστημάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων
αναγκών



Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων ελέγχου

Σύμφωνα με τον Davis (2003) η έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην:


Παροχή προσωπικού με γνώσεις και ικανότητες κατάλληλες για τις
συγκεκριμένες ανάγκες του τεχνολογικού συστήματος



Ανακάλυψη νέων υποκατάστατων συνθετικών υλικών που θα είναι φθηνότερα,
πιο ανθεκτικά, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα προκαλούν λιγότερα
απόβλητα, μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος, θα είναι φθηνότερα για
αποθήκευση ως πρώτες ύλες, θα απαιτούν λιγότερη ενέργεια για επεξεργασία
κ.λπ.



Ανακάλυψη νέων εργαλείων και μηχανημάτων



Επεξεργασία προϊόντων



Μείωση του απαιτούμενου χρόνου παραγωγής σε ένα ορισμένο επίπεδο
ποιότητας.



Εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής χρηματοδότησης.

Η σύγχρονη έρευνα αναφέρεται επίσης στη διαχείριση των τεχνολογικών συστημάτων
και συγκεκριμένα στον εντοπισμό αποτελεσματικών δραστηριοτήτων διαχείρισης,
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στον καθορισμό του βαθμού ευθύνης στα διάφορα διοικητικά συστήματα, στον
προσδιορισμό των συνθηκών κινδύνου για τις επιχειρήσεις, στον καθορισμό πλαισίου
για την εργασία και τις δημόσιες σχέσεις, σε ένα μηχανισμό για τη μέτρηση του
ανταγωνισμού από παρόμοιες επιχειρήσεις κ.λπ. Η χρήση των υπολογιστών και η
ενσωμάτωσή τους στα διάφορα τεχνολογικά συστήματα έχει αλλάξει τον σύγχρονο
κόσμο. Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την έρευνα ως ένα σύστημα
ή μπορεί να αποτελέσουν μικρότερα μέρη ενός μεγαλύτερου συστήματος (Gupta,
Wang and Govindarajan, 2015).
Το σύστημα είναι ένας οργανωμένος τρόπος να ενεργείς. Κάθε τμήμα του συστήματος
έχει μια λειτουργία και όλα τα μέρη του εργάζονται μαζί για να επιτύχουν ένα κοινό
σκοπό. Ο σκοπός ενός παραγωγικού συστήματος είναι να παράγει ή να κατασκευάζει
ένα προϊόν. Όλα τα αγαθά που χρησιμοποιούμε σήμερα (ρούχα, συσκευές, βιβλία) είναι
το αποτέλεσμα των συστημάτων παραγωγής, όπως και τα έργα υποδομής (κτήρια,
δρόμοι, γέφυρες). Ένας από τους στόχους της έρευνας είναι να αυξήσεις τη συνεργασία
μεταξύ διαφορετικών στοιχείων που απαρτίζουν ένα τεχνολογικό σύστημα.

2.2. Η Ανάλυση των Big Data στο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
2.2.1 Η Ανάλυση των Big Data στην Τεχνολογία Πληροφοριών

Η ανάλυση δεδομένων και ειδικά τα Big Data Tools έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Καθώς είναι ένα νέο τεχνολογικό κεφάλαιο στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, τα Big Data βελτιώνονται και αναπτύσσονται συνεχώς
καθώς σχετίζονται άμεσα με την προηγμένη τεχνολογία. Αναντίρρητα είναι σημαντικό
για αυτή τη μελέτη να ακολουθήσει τις πρόσφατες προσπάθειες στην ακαδημαϊκή
έρευνα και τη βιβλιογραφία. Έτσι, θα στηριχτώ στην πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία
για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των διάφορων σημείων εκκίνησης της έρευνας (Cecilia,
Rusli, Rodziah, and Yusmadi, 2016).
Σύμφωνα με μια πρόσφατη ακαδημαϊκή έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό
περιοδικό «Cleaner Production», γραμμένο το 2015, ο Jui Wu και οι συνεργάτες του
ανέφεραν ότι οι ραγδαίες αλλαγές της αγοράς στη βιωσιμότητα οδήγησαν σε κινδύνους
την αλυσίδα εφοδιασμού και σε αβεβαιότητες την ασιατική αγορά. Η προσέγγισή τους
στο ζήτημα δείχνει την σημασία που έχουν τα Big Data στη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών (Kuo-Jui, Ching-Jong, Ming-Lang, & Ming, 2015). Χρησιμοποιώντας
ποιοτικά δεδομένα, δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα και ποσοτικά δεδομένα

10

χωρισμένα σε επτά κατηγορίες και δεκαέξι χαρακτηριστικά, οι μελετητές
συγκέντρωσαν πληροφορίες από πέντε διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου, όπως
προέδρους, αντιπροέδρους, διευθυντές, μηχανικούς και καθηγητές. Μετά την ανάλυση
του δείγματός τους, ανέφεραν ότι η χρήση ορισμένων τεχνολογικών εργαλείων, όπως
τα Big Data, μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα μιας εταιρείας και να μειώσουν
τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες συγκεντρώνοντας τους πόρους και τις επενδύσεις
της στα κατάλληλα σημεία, αναπτύσσοντας την ίδια στιγμή και τη βιωσιμότητα (KuoJui, Ching-Jong, Ming-Lang, &Ming, 2015). Περαιτέρω, η παραπάνω έρευνα του Jui
Wu και των συνεργατών του ευθυγραμμίζεται με μια άλλη πρόσφατη έρευνα που
δημοσιεύτηκε το 2016 στο περιοδικό «Production and Economics». Στο άρθρο «Big
data analytics in logistics and supply chain management: Certain investigations for
research and applications» ο Wang και οι συνεργάτες του επεσήμαναν την σημαντική
αύξηση εισροής Big Data για τους οργανισμούς και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί
νέες προκλήσεις και προοπτικές για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (Wang,
Gunasekaran, Ngai, & Papadopoulos, 2016).
Μια άλλη προσπάθεια για τον πλήρη προσδιορισμό του όρου «Big Data» έγινε από
τους Richey, Morgan, Lindsey-Halland Adams. Η προσέγγισή τους βασίστηκε σε μια
παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις: ταχύτητα,
όγκο, ποικιλία και ακρίβεια (Richey, Morgan, Lindsy-Hall, & Adams, 2016).
Ξεκινώντας από την επίδραση της στρατηγικής και της επίδοσης μιας επιχείρησης, οι
συγγραφείς

ερεύνησαν

είκοσι

επτά

εταιρείες

σε

έξι

βιομηχανικά

και

βιομηχανοποιημένα κράτη με την προσέγγιση των κατηγοριών τοπικού επιπέδου
(native

category

approach).

Το

δείγμα

συλλέχθηκε

μέσω

συνεντεύξεων

χρησιμοποιώντας την ποιοτική μέθοδο και κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Η υπόθεση ότι τα Big Data διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα Big Data μπορούν να βελτιώσουν τη
λήψη αποφάσεων, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια των
δεδομένων, την επαρκή αποθήκευση και τη διαφάνεια στις εταιρικές σχέσεις (Richey,
Morgan, Lindsy-Hall, & Adams, 2016). Ωστόσο, η έρευνα ακολούθησε την παλιότερη
ερευνητική προσπάθεια των Waller και Fawcett, που έδειξε ότι η έννοια και η
κατανόηση αυτού του εργαλείου από τους επιχειρηματίες δεν είναι ξεκάθαρη ακόμη
και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, καθώς είναι μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης της
τελευταίας δεκαετίας (Waller and Fawcett, 2013).
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Μια άλλη ακαδημαϊκή εργασία που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία
είναι αυτή των Bhat και Quadri γραμμένη τον Σεπτέμβριο του 2015. Στο άρθρο τους
με τίτλο: «Big Data promises value: is hardware technology taken on board?» οι
συγγραφείς ερεύνησαν τις προκλήσεις που θέτουν τα Big Data στις σύγχρονες τάσεις
του υπολογισμού, της δικτύωσης, και της τεχνολογίας αποθήκευσης σε διάφορα στάδια
ανάλυσης με απώτερο στόχο να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης (Bhat
and Quadri, 2015). Η ποιοτική και μεθοδική τους έρευνα σε αρκετές
διαδικτυακές/ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων βασίστηκε σε 113 ακαδημαϊκές μελέτες
από τομείς όπως η τεχνολογία μικροεπεξεργαστών, η τεχνολογία δικτύωσης και η
τεχνολογία αποθήκευσης. Οι συγγραφείς τόνισαν τα διάφορα πλεονεκτήματα που
προσφέρουν τα Big Data σε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για τον κλάδο και τις
επιχειρήσεις. Πλεονεκτήματα όπως η δημιουργία γνώσεων και η οικονομία θα
επιτρέψουν στις ψηφιακές τεχνολογίες να εισχωρήσουν ακόμα περισσότερο σε κάθε
πτυχή του επιχειρηματικού τομέα (Bhat and Quadri, 2015).
Ένα από τα πιο γνωστά άρθρα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τα Big Data είναι
γραμμένο από τους Matthias, Fouweather και Gregory. Στο άρθρο τους με τίτλο
«Making sense of Big Data – can it transform operations management?» παρουσίασαν
μια εκτενή ανάλυση των λειτουργικών τμημάτων των επιχειρήσεων σε σχέση με τα
Big Data (Matthias, Fouweather, & Gregory, 2015). Η έρευνα αναλύει ένα πλαίσιο
εφαρμογών και τον τρόπο με τον οποίο βοηθούν στην κατανόηση, στόχευση και
οριοθέτηση συγκεκριμένων περιοχών για βιώσιμη βελτίωση. Ακόμη, προσπάθησαν να
ερευνήσουν τα πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματα από τη χρήση Big Data, καθώς
είναι ένας νέος κλάδος και τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι περιορισμένα. Αρχικά, οι
συγγραφείς στο θεωρητικό πλαίσιο κατηγοριοποίησαν τις διάφορες ακαδημαϊκές
μελέτες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την ευκαιριακή δειγματοληψία (opportunistic
sample) πρόσθεσαν εμπειρικά δεδομένα έπειτα από ενδελεχή έρευνα δύο βρετανικών
εμπορικών οργανισμών που χρησιμοποιούν Big Data. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους,
υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
μέσα από την εφαρμογή των Big Data. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές συνέπειες,
κοινωνικές, τεχνολογικές αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο, που έχουν αρχίσει να
προκύπτουν και θα πρέπει να εξετασθούν προκειμένου να γίνει αντιληπτό εάν θα
ισχύσουν μακροπρόθεσμα (Matthias, Fouweather, & Gregory, 2015).
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Ο Kaur Ramandeep στο άρθρο του «Big Data – Is a Turnkey Solution» διερεύνησε τον
τρόπο με τον οποίο η έκρηξη των πληροφοριών θα επηρεάσει τη ζωή μας και πώς τα
Big Data θα μπορέσουν ίσως να οδηγήσουν σε πιο ακριβείς αναλύσεις (Ramandeep,
2015). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «τα Big Data φέρνουν μια επανάσταση σε κάθε
πτυχή της ζωής μας, από τις επιχειρήσεις στους καταναλωτές και από την επιστήμη
στην κυβέρνηση» (Ramandeep, 2015). Το 2016, δύο Τούρκοι ακαδημαϊκοί, οι
Silahtaroglu και Alayoglu προχώρησαν την έρευνα ένα βήμα παραπέρα. Με το άρθρο
τους «Using or Not Using Business Intelligence and Big Data for Strategic
Management: An Empirical Study Based on Interviews with Executives in Various
Sectors» συγκέντρωσαν ένα ποιοτικό δείγμα δέκα κορυφαίων διευθυντικών στελεχών
από αρκετούς επιχειρηματικούς τομείς της τουρκικής αγοράς ώστε να κατανοήσουν σε
ποιο βαθμό και πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα Εκτελεστικά Πληροφοριακά Συστήματα
όταν λαμβάνουν αποφάσεις (Silahtaroğlu and Alayoglu, 2016). Από αυτήν τη μελέτη
προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα κυρίως επειδή η έρευνα πραγματοποιήθηκε
στην εγχώρια αγορά. Ενδεικτικές απαντήσεις όπως «Αυτά τα συστήματα δεν μπορούν
να εφαρμοστούν στον συγκεκριμένο τομέα» ή «Μεγαλύτερες εταιρείες θα έπρεπε να
χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα» θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα καθοδηγήσουν
την παρούσα εργασία (Silahtaroğlu and Alayoglu, 2016).
2.2.2 Big Data και Ανταγωνισμός

Ως προς τις επιχειρήσεις, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό κενό για το πώς τα Big Data
μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτές, ειδικά στην Ελλάδα. Τα Δεδομένα είναι ένα
εξαιρετικό εργαλείο για την προσαρμογή ενός εταιρικού προφίλ σύμφωνα με το προφίλ
της εκάστοτε επιχείρησης. Πολλές διεθνείς έρευνες έχουν δείξει αρκετούς λόγους για
τους οποίους μια εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει στη χρήση των Big Data (Ibrar, et
al., 2016; Manyika, et al., 2011; Solnik, 2013). Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι
προσφέρουν τη δυνατότητα της διαχείρισης και αποθήκευσης των δικών σου
δεδομένων πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ένα δεύτερο σημαντικό
πλεονέκτημα είναι ότι τα Big Data παρέχουν βελτιωμένες δυνατότητες ταχύτητας και
χωρητικότητας για εταιρείες που χρησιμοποιούν διακομιστές αποθήκευσης cloud
(Catlett, et al., 2013; Parisha, et al., 2017).Επιπλέον, άλλο ένα θετικό είναι το γεγονός
ότι μια εταιρεία μπορεί εν τέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που έχουν
συγκεντρωθεί. Καθώς τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων αρχίζουν να είναι άμεσα
διαθέσιμα στις εταιρείες για χρήση, παρέχουν όλο και περισσότερο σημαντικές

13

πληροφορίες οι οποίες από τη μία πλευρά καθορίζουν τη χρησιμότητα των δεδομένων
και από την άλλη βοηθούν την επιχείρηση να βελτιώσει ταχύτατα την
ανταγωνιστικότητά της (Nobre, and Tavaras, 2017).
2.2.2.1 Χρήση των Big Data

Ενώ τα Big Data μπορούν να προσφέρουν σημαντική άνεση και να είναι πλήρως
λειτουργικά στους καταναλωτές, στον επιχειρηματικό κόσμο ανατρέπουν στην ουσία
τον τρόπο που οι άνθρωποι κάνουν εμπόριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
εντοπίσει Big Data Επιχειρήσεων σε αποτελέσματα της Googleστις πρόσθετες
αναζητήσεις. Όποτε πραγματοποιείται μια αναζήτηση στο Googleή σε παρόμοια
μηχανή αναζήτησης, εμφανίζεται το αποτέλεσμα αλλά την ίδια στιγμή εμφανίζονται
και διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις βασίζονται σε κριτήρια και πληροφορίες της Google
για τον τελικό χρήστη. Η Google τοποθετεί τις διαφημίσεις βασιζόμενη στο προφίλ του
χρήστη και προβάλλει πληροφορίες στις οποίες είναι πιθανόν να ανταποκριθεί ο
χρήστης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επεξεργασίας ενός πολύ μεγάλου όγκου
διαθέσιμων δεδομένων.
Προβλεπτικό Μάρκετινγκ
Ένα άλλο ενδιαφέρον πεδίο είναι το προβλεπτικό μάρκετινγκ, όπου τα Big Data
χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον χρήστη στο τι θα επιλέξει πριν το επιλέξει.
Χρησιμοποιείται για να προβλέψει ένα σύνολο περιπτώσεων όπως:
Σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου, όπως η αποφοίτηση, ο γάμος, μια νέα
δουλειά, η γέννηση ενός παιδιού, ή κάθε γεγονός που σχετίζεται με μια σειρά από
εμπορικές συναλλαγές.
Εξετάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών - οι εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν
πόσο συχνά ένας χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, ποιες πιστωτικές κάρτες
χρησιμοποιεί ή πόσες φορές κοιτάζει συγκεκριμένα αντικείμενα πριν προχωρήσει σε
κάτι άλλο. Κατ’ επέκταση, μια τεράστια ποσότητα πληροφοριών που είναι ήδη
διαθέσιμες μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις εταιρείες.
Χρησιμοποιεί δημογραφικά στοιχεία - τέτοιου είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν
ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό παιδιών, διεύθυνση κατοικίας, την απόσταση
του σπιτιού από ένα συγκεκριμένο κατάστημα, μισθό κατά προσέγγιση, πιστωτικές
κάρτες του χρήστη και το είδος των ιστοσελίδων που επισκέπτεται πιο συχνά ο
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χρήστης. Όλες αυτές οι πληροφορίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι διαθέσιμες
σε μια εταιρεία που προσπαθεί να τις δώσει μορφή, να τις μετατρέψει σε ένα προϊόν ή
υπηρεσία.
Μπορεί να αγοράσει περισσότερα δεδομένα - οι εταιρείες μπορούν ακόμη να
αγοράσουν επιπρόσθετα δεδομένα για επεξεργασία, όπως την εθνικότητα,
προηγούμενη εργασία, εάν ένα άτομο είναι χρεοκοπημένο ή διαζευγμένο, το επίπεδο
εκπαίδευσής τους κ.λπ. Υπάρχει μια τεράστια ποσότητα πληροφοριών που είναι εν
δυνάμει διαθέσιμες.
Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους πληροφορίες, μια εταιρεία είναι δυνατό να προβλέψει
ότι ένα άτομο πρόκειται να αγοράσει καινούριο σπίτι. Με την αγορά μιας νέας
κατοικίας, θα αγοράσει και πολλά άλλα σχετικά προϊόντα. Συνεπώς, οι εταιρείες έχουν
την δυνατότητα να συνδέουν και να παρουσιάζουν τις λύσεις στον χρήστη.
Πρόβλεψη Τάσεων
Άλλο ένα σημαντικό πεδίο είναι όταν οι εταιρείες θέλουν να προβλέψουν τις τάσεις.
Ένας ενδιαφέρων χώρος όπου μπορεί αυτό να εφαρμοστεί είναι η μόδα. Εταιρείες όπως
η EDITD αναλύουν δεδομένα για να προβλέψουν νέες τάσεις, στο σημείο που θα
μπορούν να πουν στους εμπόρους λιανικής ποια θα είναι τα πιο δημοφιλή χρώματα,
στυλ, μάρκες, και πότε αυτά θα γίνουν δημοφιλή. Μπορούν επίσης να διαμορφώσουν
την τιμολογιακή τους πολιτική βάσει της ανάλυσής τους. Αυτού του είδους οι
πληροφορίες έχουν τεράστια αξία για τις εταιρείες που πωλούν προϊόντα, και αυτή η
αξία μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Big Data.

Εντοπισμός Απάτης
Τα Big Data μπορούν επιπλέον να συμβάλουν στον εντοπισμό της απάτης. Η απάτη
είναι μια τεράστια βιομηχανία εξαιτίας της οποίας οι έμποροι λιανικής πώλησης
χάνουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει λόγω της
ηλεκτρονικής απάτης, ενώ ακόμη μεγαλύτερα ποσά χάνονται και μέσω της
ασφαλιστικής απάτης. Επομένως, η απάτη είναι ένα μεγάλο ζήτημα αλλά υπάρχουν
ορισμένες ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν οι εταιρείες για να την μειώσουν
στις διαδικτυακές συναλλαγές. Αυτές είναι:
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Το σημείο πώλησης. Αυτό σημαίνει να εντοπιστεί ακριβώς πώς έγινε η αγορά,
αν έγινε διαδικτυακά και σε ποιον ιστότοπο.



Τοποθεσία και IPδιεύθυνση. Με αυτά οι εταιρείες μπορούν να ελέγξουν είτε πού
βρίσκεται ο καταναλωτής ως φυσική οντότητα οπουδήποτε στον κόσμο είτε να
ανακτήσουν τις πληροφορίες του υπολογιστή από τον οποίο έγινε η πρόσβαση
στην ιστοσελίδα.



Χρόνος σύνδεσης. Ο έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω του χρόνου σύνδεσης.
Για παράδειγμα, εάν μια αγορά έγινε στις τρεις η ώρα το πρωί και ο χρήστης
επισκέφτηκε την ιστοσελίδα πριν τις έντεκα, δημιουργεί καχυποψίες και μπορεί
να είναι απάτη.



Βιομετρία - Οι εταιρείες μπορούν να ελέγξουν τη χρήση βιομετρικών στοιχείων,
καθώς ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης μετακινεί ένα ποντίκι ή κρατάει ένα
κινητό τηλέφωνο είναι μοναδικός και διακριτός (εδώ χρησιμοποιούνται
επιταχυνσιόμετρα, μοτίβα, η απόσταση του τηλεφώνου από το έδαφος). Με τη
χρήση των Big Data, επομένως, μια ενδεχόμενη απάτη μπορεί να αποφευχθεί
(Cecilia, Rusli, Rodziah, and Yusmadi, 2016).

2.3. Διαχείριση της γνώσης
Οι Brown και Duguid πρότειναν ότι οι ικανότητες μπορούν να αποτελέσουν πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για έναν οργανισμό. Βασική προϋπόθεση είναι η
γνώση να μεταδοθεί στα διάφορα τμήματα του οργανισμού. Επίσης, τονίζουν πόσο
σημαντική είναι η ύπαρξη κοινής δομής και μετάδοσης της εμπειρίας. Περαιτέρω σε
αυτό το θέμα, ο Coyne στην έρευνά του προσδιόρισε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον όρο
«ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα».

Υποστήριξε

ότι

οι

πηγές

του

βιώσιμου

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος περιλάμβαναν τέσσερις τύπους «κενών» ικανότητας
(Tiwana, A. 2000):
(1) Το κενό λειτουργίας ή λειτουργίας του συστήματος.
(2) Τα κενά θέσης.
(3) Το πολιτισμικό ή οργανωτικό, ποιοτικό κενό.
(4) Το ρυθμιστικό ή νομοθετικό κενό.
Το κενό επεξεργασίας αφορά τη διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού και των
ανταγωνιστών του ως προς την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών της
διαδικασιών ή της αλυσίδας εφοδιασμού. Η πολιτισμική διαφοροποίηση ενσωματώνει
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τις συνήθειες, τις στάσεις, τις ιδέες και τις αξίες των ατόμων και των ομάδων που
μετατρέπουν μια επιχείρηση σε μία λειτουργική μονάδα. Το κενό θέσης είναι εξαιτίας
παρελθοντικών ενεργειών που πιθανώς να έχουν δημιουργήσει κάποια φήμη ή κάποια
πλεονεκτική θέση του εργοστασίου. Το ρυθμιστικό κενό προκύπτει από την ύπαρξη
πνευματικών στοιχείων (K. M. Wiig, 1997).
Ο Grantσυζήτησε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και συντονισμού της γνώσης, ως πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρεία. Έδειξε τέσσερις μηχανισμούς για
την αναβάθμιση της εξειδικευμένης γνώσης (Tiwana, A. 2000):
(1) κανόνες και οδηγίες
(2) ακολουθία
(3) ρουτίνα
(4) ομαδική επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
Hallδιαμόρφωσε ένα πλαίσιο για τη στρατηγική ανάλυση των άυλων πόρων το οποίο
οδήγησε σε ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποτέλεσε τη βάση μιας
εθνικής έρευνας ανώτερων υπαλλήλων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μερικά από τα πιο
ενδιαφέροντα συμπεράσματα ήταν ότι η τεχνογνωσία και η φήμη των εργαζομένων
θεωρούνται ως η πιο σημαντική συμβολή για την επιτυχία μιας επιχείρησης και αυτός
είναι ο λόγος που αυτά είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις περισσότερες
επιχειρήσεις (Tiwana, A. 2000).
Τέλος, οι Miller και Shamsie εφάρμοσαν μια μέθοδο βασισμένη σε πόρους για να
μελετήσουν την επίδοση επτά μεγάλων ταινιών του Χόλιγουντ, στο διάστημα των
τελευταίων τριάντα ετών, που ξεκίνησαν με μία περίοδο σταθερότητας αλλά
οδηγήθηκαν σε μια περίοδο αλλαγής. Διαμόρφωσαν πλαίσια στα οποία αυτοί οι πόροι
θεωρούνταν ότι έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία. Διαπίστωσαν ότι οι πόροι, που
βασίζονται στην ιδιοκτησία με τη μορφή αποκλειστικών μακροχρόνιων συμβάσεων με
τις πρεμιέρες και τις κινηματογραφικές αίθουσες, οδήγησαν τα οικονομικά οφέλη στο
σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον των ετών 1936 - 1950. Αντίθετα, οι πόροι που
βασίζονται στη γνώση με τη μορφή της παραγωγής, των εταιρικών σχέσεων και των
προϋπολογισμών οδήγησαν την οικονομία στο πιο αβέβαιο (μεταβαλλόμενο και
απρόβλεπτο) μετατηλεοπτικό περιβάλλον των ετών 1951-1965 (K. M. Wiig, 1997).
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3. Μεθοδολογία
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον γύρω από την ποιοτική ανάλυση είναι ιδιαίτερα
έντονο, ενώ σε όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών χρησιμοποιούνται ποικίλες
εφαρμογές της ποιοτικής έρευνας. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική μελέτη της σχετικής
βιβλιογραφίας αποκαλύπτει αφενός τη σύγχυση και την ασάφεια γύρω από τη σημασία
του όρου «ποιοτική ανάλυση», αφετέρου την ύπαρξη αντικρουόμενων προσεγγίσεων
γύρω από τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Μάλιστα, υπάρχουν ορισμένα
σημαντικά συγγράμματα εισαγωγής στην ποιοτική ανάλυση, τα οποία δεν δίνουν έναν
σαφή ορισμό της. Είναι επομένως προφανές, ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα
(Morse & Richards, 2002; Richards & Morse, 2007; Weis & Fine, 2000). Επιπλέον,
εκπρόσωποι

διαφορετικών

θεωρητικών

ρευμάτων

υιοθετούν

διαφορετικές

προσεγγίσεις και ορισμούς σχετικά με την ποιοτική έρευνα. Θα είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον, να ακολουθήσουμε την εξέλιξη του ορισμού της ποιοτικής ανάλυσης που
προτείνεται από τους Denzin & Lincoln (1994, 2000a, 2005). Η εξέλιξη του ορισμού
της ποιοτικής ανάλυσης αντανακλά τη συνεχή εναλλαγή των αντιλήψεων γύρω από
την ίδια της τη φύση, στη βάση ενός ευρύτερου φάσματος διαφορετικών
προσεγγίσεων.
Μία ευρέως διαδεδομένη στρατηγική, για την οριοθέτηση της έννοιας της ποιοτικής
έρευνας, είναι η σύγκρισή της με την ποσοτική έρευνα, με σκοπό την ανάδειξη των
μεταξύ τους διαφορών. Έτσι ο Creswell (2007) αναλύει εννέα βασικές διαφορές
ανάμεσα στην ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση ενώ ο Lund (2005) διακρίνει
δεκατρείς. Ο Hayes (1997) αναγνωρίζει πολλαπλές σημασίες στην έννοια «ποιοτική
έρευνα». Συγκριτικά με μια πρώτη προσέγγιση, η ποιοτική έρευνα είναι έρευνα που
διεξάγεται χωρίς τη χρήση αριθμητικών δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών.
Μία ανάλογη προσέγγιση επιχειρείται από τους Strauss & Corbin (1990). Ωστόσο,
ποσοτικές συγκρίσεις εμφανίζονται, κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και στο πλαίσιο της
ποιοτικής έρευνας. Επιπλέον, μια ποσοτική έρευνα μέτρησης μπορεί να ενσωματώσει
ερωτήσεις ανοικτού τύπου και μία συλλογή «ποιοτικών» δεδομένων. Επίσης,
παρατηρούμε ότι ο ορισμός της ποιοτικής έρευνας ως απλής απουσίας αριθμών και
μαθηματικών υπολογισμών υπονοεί, ότι η ποιοτική έρευνα είναι απλά ετερογενής,
αρνητικά σε σχέση με την ποιοτική έρευνα (Kaiser, 2009).
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Σε αυτό το σημείο είναι μάλλον απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε τα διαφορετικά
επίπεδα της επιστημονικής ερευνητικής μεθόδου, ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε
σαφώς την έννοια της ποιοτικής έρευνας. Η έννοια της μεθόδου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά την
επιστημολογία της έρευνας, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωσή της
και τις δυνατότητες που μας παρέχει για να αποκτήσουμε γνώση. Ο δεύτερος τρόπος
αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, τη θεωρητική ανάλυση και την οριοθέτηση του
ερευνητικού ερωτήματος, καθώς και τους τρόπους διερεύνησής του. Ο τρίτος τρόπος
αφορά τις ξεχωριστές μεθόδους που υιοθετούνται δηλαδή τις τεχνικές και στρατηγικές
έρευνας. Αυτή η προσέγγιση υιοθετήθηκε από τους Henwood & Pidgeon (1994)
προκειμένου να αναλύσουν τις βασικές κατευθύνσεις της ποιοτικής έρευνας.
Ο σκοπός της Ποσοτικής Ανάλυσης είναι να ανακαλύψει της αιτίες αλλαγής
κοινωνικών φαινομένων μέσω των εργαλείων της αντικειμενικής μέτρησης και της
αριθμητικής ανάλυσης. Σε αυτό τον τρόπο έρευνας, συνήθως, επιστρατεύεται ο
παραγωγικός συλλογισμός, δηλαδή ο ερευνητής ξεκινά με μία προϋπάρχουσα θεωρία
και αναμένει ένα αποτέλεσμα. Η ποσοτική ανάλυση στοχεύει στην επιβεβαίωση μίας
άποψης μέσω αριθμητικών δεδομένων. Και καθώς στην κοινωνική ζωή επικρατεί
κανονικότητα και όχι χάος, ο στόχος είναι η γενίκευση, με την έννοια της διατύπωσης
γενικών αρχών. Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε σε γενικεύσεις και εμπειρικά
θεμελιωμένες θεωρίες μέσω ερευνητικών υποθέσεων. Στην εμπειρική έρευνα, ως
θεωρία ορίζεται η εφαρμογή του κριτηρίου της επιστημονικής λογικής, δηλαδή αυτού
που βλέπουμε και όχι αυτού που πρέπει ή θέλουμε να δούμε. Το παραπάνω γεγονός
βασίζεται σε αριθμητικά δεδομένα ή χαρακτηριστικά ή υποθέσεις ή θέματα που
δείχνουν τη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα και τη θεωρία.
Τύποι ποσοτικών μεθόδων


Πείραμα: Ο ερευνητής/επόπτης ελέγχει τις συνθήκες (Χ, ομάδες, μέτρηση).



Δειγματοληψία:

Συλλογή

δεδομένων

μέσω

κλειστών

(κυρίως)

ερωτηματολογίων.


Δευτερεύουσα έρευνα: Συλλογή πληροφοριών μέσα από προϋπάρχοντα
δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί από στατιστικές υπηρεσίες/κρατικούς
φορείς/ερευνητικά κέντρα/ιστορικές πηγές/πανεπιστήμια κ.λπ.
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Ανάλυση περιεχομένου – ανάλυση κειμένου: Το περιεχόμενο ποσοτικοποιείται
και κατηγοριοποιείται με συστηματικό τρόπο. Εφαρμόζεται σε πολλές μορφές
επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά μεθόδων ποσοτικής έρευνας


Αυστηρά καθορισμένη μορφή.



Επιτρέπουν τη σύνδεση δύο ή παραπάνω χαρακτηριστικών σε πολλές
περιπτώσεις.



Παρουσιάζουν τις γενικές τάσεις



Επιτρέπουν τη διεξαγωγή έρευνας σε μεγάλο, αντιπροσωπευτικό, δείγμα του
πληθυσμού



Θεωρητικές υποθέσεις υπόκεινται σε πιο αυστηρό και έγκυρο έλεγχο, με χρήση
μεγάλου δείγματος.



Δομούνται επάνω σε έναν πίνακα μεταβλητών, δηλαδή χαρακτηριστικών που
διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα.



Γίνεται συσχέτιση χαρακτηριστικών προκειμένου να βρεθούν οι γενικές τάσεις
και εν συνεχεία να επιβεβαιωθούν οι θεωρητικές υποθέσεις ή τα ερωτήματα.



Εστιάζουν στη μέτρηση θεωρητικών εννοιών με τη χρήση εργαλείων όπως το
τυποποιημένο ερωτηματολόγιο.



Γενικές θεωρητικές έννοιες (π.χ. κοινωνικός αποκλεισμός, θρησκευτική πίστη,
αποδοχή σύγχρονων τεχνολογιών) περιγράφονται σύμφωνα με τα κύρια
χαρακτηριστικά στοιχεία τους και στη συνέχεια ορίζονται εμπειρικά με τους
κατάλληλους δείκτες.



Οι πρακτικές της ποσοτικής έρευνας για έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων
εστιάζουν συνήθως σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που μεταφράζονται σε
σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών.

Σύμφωνα με τον Creswell, η έρευνα είναι μία διαδικασία με διάφορα βήματα και
χρησιμοποιείται για να συλλεχθούν και να αναλυθούν πληροφορίες με σκοπό να
αυξηθεί η γνώση μας γύρω από ένα ζήτημα. Τα βήματα αυτά είναι τρία: Διατύπωση
ερωτήματος, συλλογή δεδομένων προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα, παρουσίαση
της απάντησης του ερωτήματος (Creswell, 2006).
Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ελληνική βιομηχανία σε σχέση με τις ήδη
υπάρχουσες ακαδημαϊκές ερευνητικές προσπάθειες επάνω στη μελέτη Big Data. Σαν
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αποτέλεσμα θα ακολουθήσει μία εφαρμοσμένη ερευνητική προσέγγιση (Hedrick,
Bickman, & Rog, 1993) σε συνδυασμό με την έρευνα της θετικής φιλοσοφίας (Phillips
and Burbules, 2000).
Επιπλέον, μεταξύ μίας ποιοτικής και μίας ποσοτικής ερευνητικής στρατηγικής θα
προτιμηθεί η δεύτερη (Bryman and Bell, 2007). Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιαστεί
ένα μεγαλύτερο εύρος εταιρειών, ώστε να περιέχονται περισσότεροι τομείς της
ελληνικής αγοράς. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ποσοτική στρατηγική θα
περιοριστεί το κόστος, ενώ και η πρόσβαση σε ικανό αριθμό εταιρειών θα είναι
ευκολότερη και ευρύτερη με τη χρήση ερωτηματολογίων (Bryman and Bell, 2007).
Για τη συλλογή του κατάλληλου δείγματος θα πραγματοποιηθεί έρευνα μέτρησης.
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν πρωτογενή δεδομένα από ένα ευρύ
φάσμα ελληνικών εταιρειών. Έπειτα το δείγμα που θα έχει συλλεχθεί θα αναλυθεί, θα
οργανωθεί και θα συγκριθεί προκειμένου να απαντηθούν τρία συγκεκριμένα
ερωτήματα: α) Ποια εικόνα έχουν ελληνικές εταιρείες, που δεν χρησιμοποιούν Big
Data, για τα σχετικά εργαλεία; β) Λαμβάνουν υπόψη τους οι ελληνικές εταιρείες, πως
εάν ενσωματώσουν στα επιχειρησιακά τους εργαλεία τα Big Data, θα βοηθηθούν; γ)
Σε ποιους συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς θεωρούν οι ελληνικές εταιρείες ότι
θα αναπτυχθούν με τα Big Data (Bhat, and Quadri, 2015).
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να οριοθετηθεί ένα πλαίσιο σχετικά με τις εταιρείες
που θα χρησιμοποιηθούν για το δείγμα. Οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα, έχει δηλαδή ελληνικό αριθμό ΑΦΜ και δεν χρησιμοποιεί ήδη Big Data,
μπορεί να συμπεριληφθεί στην έρευνα. Δεν θα υπάρξουν περιορισμοί αναφορικά με
τον αριθμό των εργαζομένων και τον ετήσιο κύκλο εργασιών, καθώς είναι αναγκαίο
να υπάρχει μέσα στο δείγμα ένα ευρύ φάσμα πολλαπλών επιχειρήσεων. Αποφασίστηκε
πως απαιτείται ένα ελάχιστο δείγμα 120 εταιρειών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της
παρούσας έρευνας. Αναμένεται ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων να μην
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο καθώς δεν εφαρμόζεται ακόμα ευρέως στις εγχώριες
αγορές (Ohlhorst, 2013; Silahtaroğlu and Alayoglu, 2016). Για τις ανάγκες της έρευνας
θα δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο, με τη χρήση του Google Form (Guay, 2017), το
οποίο θα περιλαμβάνει πολλαπλές ερωτήσεις με προκαθορισμένες απαντήσεις και
θετική προς αρνητική αριθμητική κλίμακα Likert από 1 έως 5 (Kish, 1990). Το
ερωτηματολόγιο θα είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα προκειμένου να καλυφθούν
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οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και μετά τη συγκέντρωση τα αποτελέσματα θα
μεταφραστούν στην αγγλική γλώσσα.
Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν θα εντοπιστούν μέσω του διαδικτύου, των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και του LinkedIn (Nations, 2017). Στη συνέχεια, θα
δημιουργηθεί μία λίστα των συμμετεχουσών εταιρειών και θα μοιραστούν
ερωτηματολόγια, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους γενικούς διευθυντές ή
στους διευθυντές των τμημάτων ΤΠ των εταιρειών αυτών. Επιπλέον θα υπάρξουν
κάποιες προγραμματισμένες επισκέψεις σε εταιρείες στην Αθήνα προκειμένου να
συλλέξουμε προσωπικά το δείγμα. Θα υπάρξουν επίσης προγραμματισμένες
τηλεφωνικές επαφές, από τον γράφοντα, με τους συμμετέχοντες, τόσο πριν όσο και
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο,
προκειμένου να υπάρξει σωστή συνεργασία. Κάθε συμμετέχων θα ειδοποιηθεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα
της διαδικασίας, αφού η έρευνα θα ακολουθήσει πιστά τους σχετικούς ακαδημαϊκούς
κανόνες (Kaiser, 2009). Η διάρκεια της διπλωματικής έρευνας θα είναι έξι μήνες, ενώ
ο στόχος είναι να συλλεχθεί το δείγμα μέσα στους πρώτους τρεις μήνες.

3.1 Φιλοσοφία Έρευνας
Η ανάλυσή μας βασίζεται στην ποσοτική έρευνα και μπορεί να επιτευχθεί με πολλές
διαφορετικές μεθοδολογίες. Δύο από τις πιο γνωστές ερευνητικές προσεγγίσεις στον
κλάδο της κοινωνιολογίας είναι ο ερμηνευτισμός (interpretivism) και ο θετικισμός
(positivism), καθεμία από τις οποίες έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Μεταξύ τους υπάρχουν πολλές διαφορές παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται σε
ερευνητικές μεθόδους της κοινωνιολογίας (Nobre, andTavaras, 2017).
Οι θετικιστές ασπάζονται πολλές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η πραγματικότητα
είναι μόνο εξωτερική (Carson et al. 1988) και κάθε ερευνητικό φαινόμενο ή κατάσταση
χαρακτηρίζεται από μία μοναδική και αντικειμενική αλήθεια, ασχέτως της οπτικής ή
των πεποιθήσεων του ερευνητή (Hudson and Ozanne, 1988). Με άλλα λόγια, ο
θετικισμός υποστηρίζει την άποψη, ότι οποιοδήποτε ερευνητικό φαινόμενο ή
κατάσταση αντιστοιχεί σε μία μόνο επιστημονική απάντηση, χωρίς να υπάρχουν άλλες
πραγματικότητες εγγύτερες στη συγκεκριμένη κατάσταση. Για τον παραπάνω λόγο, οι
θετικιστές όταν ερευνούν ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση ακολουθούν μία
συγκεκριμένη και ελεγχόμενη προσέγγιση, προσδιορίζοντας ένα σαφές, ευδιάκριτο
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ερευνητικό θέμα, συνήθως διατυπώνοντας τις κατάλληλες υποθέσεις και υιοθετώντας
μια ευέλικτη μεθοδολογία που ενδείκνυται στην εκάστοτε περίπτωση (Churchill,
1996). Ειδικότερα, οι θετικιστές ερευνητές παραμένουν κατά κύριο λόγο ουδέτεροι και
κρατούν απόσταση από τους συμμετέχοντες προκειμένου να διατηρήσουν τη
συναισθηματική τους ουδετερότητα και να εξάγουν τα σχετικά συμπεράσματα έχοντας
διαχωρίσει τη λογική από το συναίσθημα (Carson et al., 2001).
Οι ακόλουθοι του ερμηνευτισμού απορρίπτουν ευθέως αυστηρά δομικά πλαίσια, όπως
αυτά που βρίσκουμε στον θετικισμό, και εστιάζουν σε πιο προσωπικές και ευέλικτες
δομές έρευνας (Carson et al., 2001). Οι δομές αυτές είναι ανοικτές στην περιγραφή
διαφόρων νοημάτων σχετικά με την ανθρώπινη διάδραση (Black, 2006) και εξάγουν
συμπεράσματα σχετικά με το τι θεωρείται πραγματικό. Με άλλα λόγια, ο
ερμηνευτισμός υιοθετεί μια πιο ευέλικτη και συγκεκριμένη ερευνητική δομή,
συγκριτικά με την αυστηρότητα που διέπει τους κανόνες μίας θετικιστικής
προσέγγισης. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ των
δύο προσεγγίσεων (Thompson, 2015).
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Figure 2: Primary differences between positivism and interpretivism (Source:
www.revisesociology.com/)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις διαφορές μεταξύ
των δύο ρευμάτων.
Πίνακας 1. Διαφορές μεταξύ των δύο ρευμάτων

Θετικισμός


Ερμηνευτισμός

Συνδέεται αναπόσπαστα με την
επιστημονική

έρευνα·



οι

«κοινωνικά κατασκευασμένη» και

κοινωνικές επιστήμες μπορούν να
είναι

εξίσου

αυστηρά

υποκειμενική.


επιστημονικές με τις θετικές.


που

Εστίαση στην προσωπική έρευνα
και την ευέλικτη δομή.

Αυστηρή επιστημονική δομή και
αποτελέσματα

Η γνώση μας για τον κόσμο είναι

βασίζονται

μόνο σε ισχυρές αποδείξεις.



Τα απλά γεγονότα παραλείπονται
και

παρουσιάζονται

ερμηνείες του κόσμου.

24

μόνο



Θεωρίες

και

που



αιτιακές δηλώσεις ή προβλέψεις

φαινόμενο διατυπώνονται και στη

σχετικά με τα ζητήματα που

συνέχεια

άπτονται της κοινωνίας.

παρατηρούνται
μέσω

και

εμπειρικής



Τα δεδομένα μπορεί να είναι

έρευνας.

αρκετά

Υποστήριξη της άποψης ότι η

τροποποιούνται

έρευνα

διαφορετικούς τρόπους.

μπορεί

να

είναι

αμερόληπτη και με αντικειμενικά



αποτελέσματα.


Είναι αδύνατο να γίνουν έγκυρες

σκοπεύουν να εξετάσουν ένα

ελέγχονται


υποθέσεις

Οι

υποκειμενικά
με

και

να
πολύ

Προτιμάται κυρίως η ποιοτική
ανάλυση.

επιστημονικές

μέθοδοι

παρέχουν αντικειμενικά, ακριβή,
αξιόπιστα

και

γενικεύσιμα

δεδομένα τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν

με

πολλούς

τρόπους.


Προτιμάται κυρίως η ποσοτική
ανάλυση προκειμένου να ληφθούν
ακριβείς πληροφορίες.



Προσωπικές

εμπειρίες

και

πεποιθήσεις αποκλείονται για τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας της
έρευνας.
Βασιζόμενοι στον παραπάνω πίνακα θα επιλέξουμε, για τους σκοπούς της έρευνάς μας,
τη θετικιστική προσέγγιση, καθώς μας παρέχει περισσότερες συναφείς πληροφορίες με
βάση την ποιοτική ανάλυση, όπου απαιτείται μεγάλος αριθμός δεδομένων. Εξάλλου,
όσο περισσότερη πληροφορία αποκτάται τόσο πιο ακριβή είναι τα αποτελέσματα τα
οποία μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αντί να
δοθούν απλές προσωπικές ερμηνείες του κόσμου.
Επιπλέον, τα εργαλεία της ποσοτικής ανάλυσης, όπως το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε στη διεξαγωγή της έρευνας, επικεντρώνονται ακριβώς στην
περιγραφή και την επεξήγηση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δράσουμε ως
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εξωτερικοί παρατηρητές, οι οποίοι διαχωρίζουν ξεκάθαρα τα συναισθήματα και τις
απόψεις τους, σε αντίθεση με την ποιοτική έρευνα (για παράδειγμα συνεντεύξεις) που
παρέχει μόνο υποκειμενική και φαινομενική γνώση.
Τέλος, η ανάλυση θα διεξαχθεί με ορθολογισμό, συνέπεια, λογικό τρόπο και χωρίς την
περιττή χρήση προϋπαρχουσών αντιλήψεων, αλλά χρησιμοποιώντας μαθηματικά και
στατιστικά εργαλεία προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος (Bhat, and Quadri,
2015).

3.2 Σχεδιασμός έρευνας – Στρατηγική
3.2.1 Σημασία της ποιοτικής προσέγγισης

Τυπικά, οι σχεδιασμοί έρευνας ταυτίζονται με τη συλλογή και ανάλυση, με διάφορους
τύπους, όλων των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί για τους σκοπούς της μελέτης, ενώ
για κάθε έρευνα πρέπει να έχει προηγηθεί σχολαστικός σχεδιασμός πριν την υλοποίηση
(Cooper, 2008). Συνεπώς, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας θα εστιάσουμε
στη θετικιστική προσέγγιση και την ποιοτική ανάλυση (Kaiser, 2009).
Η ποιοτική έρευνα αποτελεί μία προσέγγιση που προσφέρει βαθύτερη κατανόηση των
ατόμων ή των ομάδων που σχετίζονται με ένα κοινωνικό ή ανθρώπινο πρόβλημα.
Μέσα από αυτή τη μέθοδο έρευνας προκύπτουν διάφορα ερωτήματα και διαδικασίες,
ενώ τα δεδομένα συλλέγονται συνήθως με τη συμμετοχή εθελοντών και η ανάλυση
δεδομένων μάς παρέχει χρήσιμα αποτελέσματα. Η ποιοτική έρευνα μπορεί να χωριστεί
σε διάφορες κατηγορίες. Αρχικά μπορεί για παράδειγμα να είναι αιτιακή-συγκριτική,
όπου οι ερευνητές συγκρίνουν δύο ή παραπάνω ομάδες αναφορικά με μία αιτία, η
οποία εναλλακτικά μπορεί να είναι μια ανεξάρτητη μεταβλητή, που έχει ήδη προκύψει.
Η έρευνα μπορεί επίσης να είναι πειραματική ή μη πειραματική· υπάρχει για
παράδειγμα ο συσχετιστικός σχεδιασμός, όπου οι ερευνητές στοχεύουν στον
προσδιορισμό και την περιγραφή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών
μεταβλητών, βασισμένοι σε συσχετιστικά στατιστικά ή άλλα σύνολα βαθμολογιών
(Cecilia, Rusli, Rodziah, and Yusmadi, 2016).
Κατά κύριο λόγο, αυτοί οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν συσχετιστικές αναλύσεις,
κλιμακωτά γραμμικά μοντέλα και διάφορους τύπους παλινδρόμησης (πχ. γραμμική και
λογιστική). Επιπλέον, πιο πρόσφατα σε ορισμένες ποσοτικές στρατηγικές άρχισαν να
εντάσσονται και πιο σύνθετες δραστηριότητες, ενώ πολλές μεταβλητές ή διαφορετικού
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τύπου επεξεργασίες μπορεί να περιλαμβάνονται σε μία ποσοτική έρευνα. Για
παράδειγμα, αν θέλουμε να προσδιορίσουμε τις επιδράσεις ενός φαρμάκου, θα
διεξαγάγουμε ένα πείραμα που θα βασίζεται στην πρωτογενή πληροφορία σχετικά με
το φάρμακο και την ασθένεια για την οποία ενδείκνυται. Στη συνέχεια θα ελέγξουμε
την επίδραση του φαρμάκου χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους όπως το t-test
(Kaiser, 2009).
3.2.2 Παρούσα έρευνα/ Σχεδιασμός στρατηγικής

Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε έναν συχνά χρησιμοποιούμενο σχεδιασμό και
πρόκειται για μία έρευνα μέτρησης, που μας παρέχει αριθμητική ερμηνεία των τάσεων,
των συμπεριφορών, των στάσεων ή των απόψεων του πληθυσμού βασιζόμενη σε ένα
δείγμα αυτού του πληθυσμού ή της ομάδας (στην περίπτωσή μας των στελεχών
μεσαίων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων). Οι έρευνες μέτρησης έχουν πολλά
πλεονεκτήματα, αφού περιλαμβάνουν διατομεακά ερωτηματολόγια, με σκοπό να
μετατραπούν οι απαντήσεις σε αριθμούς. Έτσι, η γνώμη του δείγματος μπορεί να
γενικευθεί σε ένα πληθυσμό και να μας δώσει καθοριστικά αποτελέσματα (Mertens,
2008). Στην πορεία θα περιγράψουμε τα ακριβή μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε στην
προσέγγισή μας (Nobre & Tavaras, 2017).
Η έρευνά μας εστιάζεται στην απάντηση του ακόλουθου ερευνητικού ερωτήματος:
Κατά πόσο τα στελέχη επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται τη δυνατότητα των Big Data
Tools να τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· ποια η περίπτωση των
μεσαίων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων;
Με άλλα λόγια το βασικό πεδίο της έρευνάς μας είναι να καθορίσουμε σε ποιο βαθμό
τα Big Data Tools παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα στελέχη ελληνικών
βιομηχανικών επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.
3.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Ο εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός ψηφιακών και ηλεκτρονικών δεδομένων, που
παράγεται καθημερινά, πρέπει να αναλύεται και να κατανοείται, τουλάχιστον ως ένα
βαθμό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης και ανάπτυξης σημαντικών
στρατηγικών, καθώς και τόνωσης της οικονομίας. Οι εξελίξεις στον τομέα του
ψηφιακού μάρκετινγκ, αλλά και η γενικότερη τεχνολογική πρόοδος, μας δίνουν τη
δυνατότητα να συλλέγουμε και να αναλύουμε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Οι
παραπάνω εξελίξεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αισθητήρες μικρής ισχύος και
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πολύ γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, κυρίως στον βιομηχανικό τομέα, όπου οι
εταιρίες συλλέγουν, χρησιμοποιούν και αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων
(Nobre & Tavaras, 2017).
Τα Big Data παρέχουν πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη ενώ, παράλληλα,
προστατεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων τα οποία είναι καίριας
σημασίας προκειμένου να έχουμε μία σωστά δομημένη και επιτυχημένη επιστημονική
έρευνα. Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερευνητικό μας ερώτημα, έχουμε σχεδιάσει
ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο με ενδεικτικές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο
λειτουργεί ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, που μας βοηθά να αποκτήσουμε τη
ζητούμενη πληροφορία ή άποψη. Βεβαίως, έχει διάφορα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων ως εργαλείων έρευνας

Πλεονεκτήματα




Μειονεκτήματα

Είναι οικονομικά, καθώς μπορούν



να μοιραστούν σε μεγάλο αριθμό

έχουμε ικανοποιητικά ποσοστά

συμμετεχόντων ψηφιακά ή σε

απάντησης,

χαρτί, χωρίς κόστος.

υπάρχει κάποιο ισχυρό κίνητρο ή

Οι συμμετέχοντες έχουν χρόνο να

μια

σκεφτούν

συμμετέχοντες.

προσεκτικά

τις

απαντήσεις τους και μπορούν να



αμοιβή

όταν
για

δεν
τους

Ενίοτε τα ερωτηματολόγια είναι
περίπλοκα

παρεμβάσεις

εξωτερικών

κακού σχεδιασμού μπορεί να

παραγόντων

(πχ.

οδηγήσουν

Μπορούν

να

και

μας

περίπτωση
παρανοήσεις
λάθος

συμπεράσματα.

εξεταστούν

πολλά θέματα.

σε

σε

δίνοντάς

ταυτόχρονα και αποτελεσματικά


κυρίως

αλλάξουν τη γνώμη τους χωρίς

συνεντευξιαστής).


Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να



Η ποιότητα των δεδομένων δεν
είναι τόσο καλή όσο σε άλλες

κάθε

προσεγγίσεις, όπως στην ποιοτική

συμμετέχων λαμβάνει το ίδιο

έρευνα και τη συνέντευξη, όπου ο

σύνολο

ερωτήσεων,

κάθε

ερευνητής βρίσκεται σε στενή

απάντηση

είναι

διαφορετική,

επαφή με τους συμμετέχοντες και

Παρά

το

γεγονός

ότι

είναι σε θέση να αναγνωρίσει την
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ανάλογα

με

τον

τύπο

της

εγκυρότητα των απαντήσεών τους.

ερώτησης.


Οι

Το παραπάνω δεν είναι εφικτό σε

απαντήσεις

μπορεί

περιπτώσεις

να

απαντήσεων.

απαντώνται είτε αριθμητικά είτε
γραπτώς,



δίνοντάς

μας

μια

ανώνυμων



Αν απαιτούνται επεξηγήσεις τότε

συνολική βαθμολογία για κάθε

πρόκειται για ακατάλληλη μέθοδο

συμμετέχοντα.

αξιολόγησης.

Τα περισσότερα ερωτηματολόγια
συμπληρώνονται

ανώνυμα

και

είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός
ότι

η

ανωνυμία

αυξάνει

το

ποσοστό απάντησης, καθώς και
την πιθανότητα οι απαντήσεις να
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές
απόψεις των συμμετεχόντων.
Μέσα στο ποσοτικό μέρος της έρευνας μέτρησης, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε
τους τομείς στους οποίους αξιολογείται, και σε τι βαθμό, η χρήση δεδομένων, από
μεσαίες επιχειρήσεις του ελληνικού βιομηχανικού τομέα. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί
πως εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές αναλύσεις Big Data στις
επιχειρηματικές δράσεις τους, καταλήγουν να ηγούνται των εκάστοτε κλάδων (Marz,
2012). Το ερωτηματολόγιό μας βασίστηκε και δημιουργήθηκε εν μέρει μέσω της
φόρμας N’dambo (2016), ώστε να ελέγξει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση
Big Data, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δεδομένα ενδεχομένως
μετατρέπονται σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την εταιρεία αλλά και σε προσωπική
πρωτοβουλία.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τρία μέρη:
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικών πληροφοριών σχετικά με την
εταιρεία και τα στελέχη της, δηλαδή δημογραφικές πληροφορίες με ενδεικτικές
μεταβλητές όπως φύλο και εισόδημα, με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων. Το
δεύτερο μέρος αποτελείται από ενδεικτικές ερωτήσεις σχετικά με τα Big Data Tools:
το κατά πόσο οι εταιρείες τα χρησιμοποιούν ή όχι και το αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν σε ποιο
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βαθμό προκύπτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της χρήσης Big Data (Ndambo,
2016). Οι παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν σε μία κλίμακα 1 έως 5 όπου
1= Καμία και 5= Πολύ μεγάλη επίδραση. Επιλέξαμε αυτή την κλίμακα καθώς κάνει
την επιλογή εύκολη για τον συμμετέχοντα.
Για παράδειγμα, κάποιες τυπικές ερωτήσεις εξετάζουν αφενός το κατά πόσο τα Big
Data χρησιμοποιούνται στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας
για εξόρυξη ή αποθήκευση δεδομένων, αφετέρου το αν και κατά πόσο προκύπτουν
δυσκολίες αναφορικά με την αξιολόγηση πληροφοριών. Εξάλλου, για να δημιουργήσει
μία εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι σημαντικό να μειώσει τα επιχειρησιακά
της κόστη, να διαφοροποιηθεί σε σχέση με άλλες εταιρείες του ίδιου τομέα και να
αναπτύξει διαφορετικές στρατηγικές όπως τονίζεται και στο ερωτηματολόγιο
(Ndambo, 2016; Vodafone, 2016). Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε μέσω Google
Forms και στη συνέχεια στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο απαιτούμενο
δείγμα συμμετεχόντων, των οποίων τα τυπικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο
επόμενο υποκεφάλαιο.

3.4 Συμμετέχοντες
Μετά τη διαμόρφωσή του, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε στελέχη μεσαίου μεγέθους βιομηχανικών επιχειρήσεων, προκειμένου
να προσδιοριστεί η χρήση, αναλύσεων Big Data από μέρους τους. Σκοπός μας ήταν να
παρέχουμε μία έγκυρη μέτρηση, σχετικά με το πώς η χρήση Big Data συνεισφέρει στη
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής μελέτης και για να ρίξουν φως στο ερευνητικό
μας ερώτημα. Επιλέξαμε προσεκτικά τα άτομα τα οποία εργάζονται για μεσαίου
μεγέθους επιχειρήσεις στον ελληνικό βιομηχανικό τομέα.
Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ως μεσαίου μεγέθους χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις
με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους και με το συνολικό εργατικό δυναμικό τους να
κυμαίνεται μεταξύ των 50 και των 250 εργαζομένων. Ωστόσο, οι παραπάνω αριθμοί
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα (Merrit, 2018). Ο κύριος λόγος επιλογής των
στελεχών, μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων, ήταν το γεγονός πως γνωρίζουν
καλύτερα τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας και τα επιχειρηματικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αν και ένα
δείγμα της τάξεως του 50 δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προσφέρει αδιάσειστα
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στοιχεία που να στηρίζουν τη θέση μας, είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικό της έρευνάς
μας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν ηλικία άνω των 40 ετών, ενώ είχαν και
σημαντική εμπειρία γύρω από το θέμα και τις στρατηγικές που υιοθετούνται από τις
εταιρείες τους για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Οι συμμετέχοντές μας είναι μεσήλικες άνδρες και γυναίκες, καθώς ο τομέας δεν θέτει
όρια σχετικά με το φύλο. Το δείγμα που λάβαμε ήταν τυχαίο και βασίστηκε στο
επάγγελμα των συγκεκριμένων ατόμων, ενώ σκοπός της δειγματοληψίας αυτής ήταν
να μειωθεί το κόστος και ο απαιτούμενος όγκος εργασίας που θα περιελάμβανε μια
άλλου τύπου έρευνα (π.χ. συνέντευξη). Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε αφού
πρώτα επικοινωνήσαμε μαζί τους και τους πληροφορήσαμε σχετικά με τους σκοπούς
της παρούσας εργασίας. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική.

3.5 Ζητήματα Δεοντολογίας
Η έρευνα μέτρησης δεν αποτελεί μία απλή διαδικασία, καθώς οι περισσότεροι
ακαδημαϊκοί και ιδιωτικοί οργανισμοί (στην περίπτωσή μας ο βιομηχανικός τομέας)
ακολουθούν είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου τους σχετικούς κώδικες ηθικής και
δεοντολογίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κώδικες έχουν αυστηρούς
περιορισμούς σχετικά με την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, τον σεβασμό και τη
διαφάνεια, ώστε να διασφαλίσουν την προστασία και την ακεραιότητα των δεδομένων
ενώ παράλληλα αφορούν και τους συμμετέχοντες, τους πελάτες και το κοινό
(Qualtrics, 2009). Πράγματι, συνήθως πρέπει οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για
τον σκοπό της έρευνας πριν απαντήσουν. Μάλιστα, ακόμα και αν είναι πρόθυμοι να
απαντήσουν, ενίοτε, πρέπει πρώτα η έρευνα να εγκριθεί από την ίδια την εταιρεία τους,
με μία επιστολή συγκατάθεσης για παράδειγμα. Για τον λόγο αυτό αναφέρουμε και
τονίζουμε ορισμένα ζητήματα, σημαντικά για την έρευνά μας.
Ανωνυμία: Οι συμμετέχοντες διατηρούν την ανωνυμία τους, καθώς στο
ερωτηματολόγιο δεν απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών πληροφοριών, όπως για
παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου. Οι μόνες πληροφορίες που
ζητώνται είναι το δημογραφικό προφίλ και ένα επιβεβαιωτικό email.
Εγκυρότητα, Ακεραιότητα, Αξιοπιστία Δεδομένων: Καθώς το ερωτηματολόγιο
είναι εντελώς ανώνυμο, όλα τα ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας καλύπτονται
πλήρως και καμία απάντηση δεν είναι σωστή ή λάθος κάτι που δίνει στα δεδομένα μας
σημαντική αξιοπιστία.
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Ηλικία, Φύλο: Όλοι οι συμμετέχοντες είναι ενήλικα άτομα που εργάζονται για
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και δεν υπάρχει καμία εμφανής διάκριση σχετικά με το
φύλο, αφού τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που συμμετείχαν απάντησαν με
ευκολία.
Εθελοντική συμμετοχή: Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν εθελοντικά στην έρευνα
και είχαν ενημερωθεί για το γεγονός ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν μόνο
για στατιστικούς σκοπούς και για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.
Συνεπώς, κάθε συμμετέχων μπορούσε να σταματήσει ανά πάσα στιγμή και δεν υπήρχε
καμία σχετική δέσμευση.
Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η ανάλυση θα χαρακτηρίζεται από
διαφάνεια, καθώς κάθε συμμετέχων απάντησε εθελοντικά και χωρίς περιορισμούς ή
διακρίσεις. Οι απαντήσεις αντανακλούν την προσωπική πεποίθησή τους και
μεταφράζονται σε έγκυρα αριθμητικά δεδομένα, από τα οποία θα εξάγουμε σχετικά
συμπεράσματα.
Προτού παρουσιάσουμε τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, καταστήσαμε σαφές
στους συμμετέχοντες ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και ότι δεν έχουν καμία περαιτέρω δέσμευση,
κάτι που αποτυπώνει πλήρως την εξέχουσα σημασία της ποσοτικής έρευνας και της
αξιοπιστίας των δεδομένων (Bhat & Quadri, 2015).
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4. Αποτελέσματα
Μετά από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προχωρήσαμε στη στατιστική
ανάλυση, ώστε να προσδιορίσουμε τα κύρια αποτελέσματα και να εξαγάγουμε
συμπεράσματα. Πρώτα και κύρια, οι απαντήσεις εξήχθησαν από τις φόρμες Google
Forms σε ένα αρχείο Excel και, καθώς αυτές οι ποιοτικού τύπου απαντήσεις έπρεπε να
ποσοτικοποιηθούν, τις κωδικοποιήσαμε καταλλήλως ώστε να αντιστοιχούν με στοιχεία
της έρευνάς μας, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0, ένα από τα πιο
γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία στην επεξεργασία ερωτηματολογίων.
Με άλλα λόγια, πήραμε τις, κυρίως, ποιοτικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου, τις
μετατρέψαμε σε αριθμητικά δεδομένα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κωδικοποίηση
και εξαγάγαμε τα δεδομένα αυτά από το αρχείο Excel σε ένα αρχείο SPSS, ώστε να τα
καταστήσουμε πιο σαφή και παράλληλα να ελέγξουμε την εγκυρότητα των
απαντήσεων με αριθμητική μορφή.
Για παράδειγμα, στην ερώτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των
συμμετεχόντων, οι πιθανές απαντήσεις αφορούσαν το εάν έχουν ολοκληρώσει την
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτερη, ανώτατη, μεταπτυχιακή ή περαιτέρω
εκπαίδευση (όπως για παράδειγμα εάν είναι κάτοχοι δεύτερου Πτυχίου ή και
Διδακτορικού). Η παραπάνω είναι προφανώς μία ποιοτική ερώτηση με πέντε πιθανές
ποιοτικού τύπου απαντήσεις, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε αριθμητικά δεδομένα απλά
ακολουθώντας τον παρακάτω κανόνα.
Η απάντηση «Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» κωδικοποιήθηκε με τον αριθμό «1», η
«Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» με τον αριθμό «2», η «Ανώτερη εκπαίδευση» με τον
αριθμό «3», η «Πανεπιστημιακή εκπαίδευση» με τον αριθμό «4» και η «Μεταπτυχιακή
ή περαιτέρω εκπαίδευση» με τον αριθμό «5». Τώρα επομένως μπορούμε να
διαχειριστούμε τα δεδομένα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Οι υπόλοιπες επιλογές
κωδικοποιήθηκαν με ανάλογο τρόπο, ώστε να μας παρέχουν τη δυνατότητα να
κατανοήσουμε σε βάθος τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.
Κατ’ αρχάς θα δώσουμε ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με το δημογραφικό
προφίλ του δείγματός μας (μεταξύ άλλων ηλικία, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης) και,
στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε ορισμένες περιγραφικές μετρήσεις σχετικά με τα
γενικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και των στελεχών τους. Οι περιγραφικές
στατιστικές (όπως η μέση και η τυπική απόκλιση) είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μια
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επαγγελματική έρευνα, καθώς αφορούν τη συμπεριφορά του δείγματος, ενώ
παράλληλα χρησιμοποιούνται και άλλες στατιστικές μέθοδοι. Ως περιγραφική
στατιστική ορίζεται ο τομέας εκείνος ο οποίος περιγράφει ποσοτικά τα κύρια
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών ακόμα
και την ίδια την ποσοτική περιγραφή (de Souza Rodriguez, 2017). Είναι μάλιστα
ύψιστης σημασίας για μία επιστημονική έρευνα, καθώς παρουσιάζει τα μη
επεξεργασμένα δεδομένα ώστε να τα περιγράψει με αριθμητικό τρόπο. Άλλωστε, η μη
επαρκής χρήση βασικών στατιστικών αποτελεί την κύρια αιτία εσφαλμένων ερμηνειών
επιστημονικών άρθρων (de Souza Rodriguez, 2017). Η ανάλυσή μας θα είναι κυρίως
περιγραφική, παρουσιάζοντας ενδεικτικούς πίνακες και γραφήματα (για παράδειγμα
κυκλικά διαγράμματα) και, όποτε είναι απαραίτητο, θα δίνεται το αντίστοιχο
στατιστικό τεστ ώστε να καταλήγουμε σε σχετικά συμπεράσματα.

4.1. Δημογραφικά Αποτελέσματα
Πρωτίστως, θα παρουσιάσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες
του δείγματος. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, συμμετείχαν 50 άτομα εκ των
οποίων οι 28 είναι άνδρες και οι υπόλοιπες γυναίκες, επιδιώκοντας μια ίση κατανομή
ως προς το φύλο.
Gender
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

male

28

56,0

56,0

56,0

female

22

44,0

44,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει ορισμένες περιγραφικές μετρήσεις για την ηλικία των
συμμετεχόντων, και πιο συγκεκριμένα για τη μικρότερη και μέγιστη ηλικία, τον μέσο
όρο, την τυπική απόκλιση, τη μεταβλητότητα, την ασυμμετρία (skewness) και την
κύρτωση (kurtosis), με τα δύο τελευταία να είναι σημαντικοί δείκτες του σχήματος της
κατανομής της ηλικίας στο δείγμα. Η εκτιμώμενη ηλικία είναι 43 χρονών για κάθε
στέλεχος.
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Descriptive Statistics
N

Range Minimu Maximu
m

Mean

m

Statisti Statistic Statistic Statistic Statistic
c

Valid

Varianc

Deviation

e

Skewness

Statistic Statistic Statistic

Error
50

age

Std.

Std.

35,00

28,00

Std.

Kurtosis

Statistic

Error

63,00 43,540 1,28260

9,06937 82,253

,324

,337

Error
-,568

0
N

50

(listwise)

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει πληροφορίες για το μορφωτικό επίπεδο των
στελεχών και συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον την ανώτατη εκπαίδευση και πολλοί (14 από τους 50) έχουν μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών ή περαιτέρω εκπαίδευση (όπως δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό),
ενδεικτικό του ότι το δείγμα μας είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου.
Educational level
Frequency
primary education

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

4,0

4,0

4,0

secondary education

15

30,0

30,0

34,0

higher education

10

20,0

20,0

54,0

9

18,0

18,0

72,0

master and more

14

28,0

28,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

university

Ο επόμενος πίνακας και το γράφημα παρουσιάζουν πληροφορίες για το εισόδημα των
στελεχών, και υπάρχουν άτομα με διαφοροποιήσεις στο εισόδημα που κυμαίνονται
κάτω από 1000 ευρώ μέχρι πάνω από 2000 ευρώ.
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Std.

,662

Income of the executives
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

les sthan 600 euros

Valid

8

16,0

16,0

16,0

601-1000 euros

11

22,0

22,0

38,0

1001-1500 euros

7

14,0

14,0

52,0

1501-2000 euros

8

16,0

16,0

68,0

More than 2000 euros

16

32,0

32,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Figure 3: Distribution of the income of the participants (pie chart).
Οι επόμενοι πίνακες παρέχουν πληροφορίες για τους διαφορετικούς τομείς των
εταιρειών μας, όπως το Ηλεκτρονικό Τμήμα, την Αυτοκινητοβιομηχανία, Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης και Υγείας ή άλλα, και τα χρόνια εμπειρίας των στελεχών σε αυτές τις
εταιρείες.
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Sector
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

electronics

6

12,0

12,0

12,0

automobile

11

22,0

22,0

34,0

education

8

16,0

16,0

50,0

trade

5

10,0

10,0

60,0

16

32,0

32,0

92,0

Manufacture

3

6,0

6,0

98,0

other

1

2,0

2,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

services

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν αξιόλογη εμπειρία, καθώς εργάζονται σε αυτές
τις εταιρείες για χρόνια, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

How long have you worked in your organization?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

less than a year

2

4,0

4,0

4,0

1-5 years

9

18,0

18,0

22,0

6-10 years

12

24,0

24,0

46,0

11-15 years

14

28,0

28,0

74,0

more than 15 years

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των υπαλλήλων που έχει κάθε εταιρεία,
με τις περισσότερες να απασχολούν 101-200 υπαλλήλους, καθώς αναφερόμαστε σε
μεσαίες επιχειρήσεις.
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How many employees work in your organization?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

51-100

5

10,0

10,0

10,0

101-150

19

38,0

38,0

48,0

151-200

18

36,0

36,0

84,0

8

16,0

16,0

100,0

50

100,0

100,0

201 and more
Total

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα χρόνια λειτουργίας κάθε εταιρείας, με μερικές να
έχουν περισσότερα από 15 χρόνια. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν από τα σχετικά
γραφήματα (τα ραβδογράμματα δείχνουν ποσοστά)
How long has your enterprise been in business?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

1-5 years

14

28,0

28,0

28,0

6-10years

11

22,0

22,0

50,0

1-15 years

10

20,0

20,0

70,0

More than 15 years

15

30,0

30,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Figure 4: Number of employees of the enterprises.

Figure 5: Years of presence in the industrial sector
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Άλλωστε, πολλά άτομα στις επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενήμερα για τα Εργαλεία
των Big Data ώστε βασιζόμενοι στην ποσότητα των δεδομένων να παρέχουν στην
επιχείρηση σχετική αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει
τις κύριες περιγραφικές μετρήσεις για τον αριθμό των υπαλλήλων που χρησιμοποιούν
Big Data Tools στις εταιρείες του ελληνικού βιομηχανικού τομέα. Με βάση αυτό τον
πίνακα, ο μέσος όρος των εταιρειών έχει περίπου 66 υπαλλήλους που χρησιμοποιούν
τα Big Data Tools.
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Statistic
use big tool

50

Valid N (listwise)

50

Statistic
8,00

Statistic

Mean

Std. Deviation

Statistic

Statistic

196,00

66,9200

52,05211

Skewness

Kurtosis

Statistic Std. Error Statistic Std. Error
1,108

,337

Επιπλέον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα Big Data μπορούν να προσδιοριστούν από
τα τρία παρακάτω χαρακτηριστικά (Berman, 2013):
Ποσότητα: τεράστιες ποσότητες δεδομένων και πληροφοριών
Ποικιλία: οποιαδήποτε δεδομένα προέρχονται από διάφορες πηγές και σε διάφορες
μορφές, στα οποία συμπεριλαμβάνονται συμβατικές βάσεις δεδομένων, εικόνες,
αρχεία, βίντεο ή και πιο σύνθετα αρχεία.
Ταχύτητα: Το περιεχόμενο των δεδομένων μεταβάλλεται ταχύτατα με πολλά
διαφορετικά μέσα, όπως η απορρόφηση συμπληρωματικών συλλογών δεδομένων,
προηγούμενα αρχειοθετημένα δεδομένα ή άλλα κληρονομημένα δεδομένα που έχουν
ενημερωθεί και άλλες ροές δεδομένων που προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία
πηγών.
Τέλος, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία Big Data Tools με τα οποία μπορούν οι εταιρείες
να επεξεργάζονται τα δεδομένα.
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,161

,662

Big Data Tools (Which of the following Big Data Tools do you use mostly, and to what degree?)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

R-Programming

5

10,0

10,0

10,0

Rapid Miner

3

6,0

6,0

16,0

Pentaho

6

12,0

12,0

28,0

NodeXL

5

10,0

10,0

38,0

Trackup

10

20,0

20,0

58,0

Google Fusion Tables

4

8,0

8,0

66,0

Opentext

2

4,0

4,0

70,0

SAS Sentinel Analysis

5

10,0

10,0

80,0

PubMed

6

12,0

12,0

92,0

Import.io

2

4,0

4,0

96,0

Other

2

4,0

4,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει το βαθμό που κάθε διευθύνων σύμβουλος
χρησιμοποιεί τα Big Data Tools. Συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν
αυτά τα προγράμματα σε γενικά μεγάλο βαθμό.
To which extent do you use the Big Data tool in your company?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

little extent

Valid

4

8,0

8,0

8,0

medium extent

16

32,0

32,0

40,0

large extent

18

36,0

36,0

76,0

very large extent

12

24,0

24,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τέλος, οι περισσότεροι από τους διευθύνοντες συμβούλους χρησιμοποιούν τα Big Data
Tools σε μια ποικιλία συσκευών, όπως σε επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς
υπολογιστές, tablets, για να αναφέρουμε μόνο μερικά, αλλά μπορούν να τα
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χρησιμοποιήσουν όλα μέσω εφαρμογών. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν φορητούς
και επιτραπέζιους υπολογιστές, αλλά μερικοί χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες
συσκευές όταν ασχολούνται με Big Data.
Which of the following devices do you use when you process a Big Data Tool?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Desktop

12

24,0

24,0

24,0

Laptop

18

36,0

36,0

60,0

Tablets

3

6,0

6,0

66,0

Smartphones

3

6,0

6,0

72,0

Tablets

4

8,0

8,0

80,0

All of the above

9

18,0

18,0

98,0

56,00

1

2,0

2,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

4.2 Εφαρμογή Big Data Tools στην επιχείρησή σας
Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης περιλαμβάνει μερικούς περιγραφικούς πίνακες
σχετικά με τους σκοπούς που οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Κάποιοι
από αυτούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε αναζήτηση
δεδομένων, στην εξόρυξη δεδομένων, την εφαρμογή στρατηγικών, την στρατηγική
διαχείριση και το συντονισμό, την αποθήκευση δεδομένων και άλλα. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις, οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τον βαθμό κατά τον οποίο κάθε ένας από
παρακάτω σκοπούς χρησιμοποιείται με τη βοήθεια των Big Data Tools. Με άλλα λόγια,
οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τον βαθμό που η χρήση των Big Data έχει
ολοκληρωθεί επιτυχημένα. Με βάση τα αποτελέσματα, συμπεραίνουμε ότι τα Big Data
χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση δεδομένων και την εφαρμογή
στρατηγικών, και λιγότερο για άλλους σκοπούς, όπως την εξόρυξη δεδομένων.
Data quering

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

12

24,0

24,0

24,0

little extent

13

26,0

26,0

50,0

medium extent

5

10,0

10,0

60,0

large extent

5

10,0

10,0

70,0

very large extent

15

30,0

30,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

42

Data mining

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

12

24,0

24,0

24,0

little extent

10

20,0

20,0

44,0

medium extent

5

10,0

10,0

54,0

large extent

10

20,0

20,0

74,0

very large extent

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Strategy implementation

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

10

20,0

20,0

20,0

little extent

7

14,0

14,0

34,0

medium extent

5

10,0

10,0

44,0

large extent

13

26,0

26,0

70,0

very large extent

15

30,0

30,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Data storage
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

no extent

4

8,0

8,0

8,0

small extent

5

10,0

10,0

18,0

medium extent

9

18,0

18,0

36,0

large extent

12

24,0

24,0

60,0

very large extent

20

40,0

40,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Business process automation
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

no extent

Valid

12

24,0

24,0

24,0

small extent

8

16,0

16,0

40,0

medium extent

4

8,0

8,0

48,0

large extent

12

24,0

24,0

72,0

very large extent

14

28,0

28,0

100,0
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Total

50

100,0

100,0

Management and coordination
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

no extent

10

20,0

20,0

20,0

small extent

14

28,0

28,0

48,0

medium extent

10

20,0

20,0

68,0

6

12,0

12,0

80,0

very large extent

10

20,0

20,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

large extent

Other

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

no extent

8

16,0

16,0

16,0

13

26,0

26,0

42,0

6

12,0

12,0

54,0

large extent

12

24,0

24,0

78,0

very large extent

11

22,0

22,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

small extent
medium extent
Valid

Εκτός από τα παραπάνω, η χρήση των Big Data έχει μερικές σημαντικές προκλήσεις
που κάθε οργανισμός και εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, και τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στα ακόλουθα γραφήματα (κυκλικά διαγράμματα με ποσοστά).
Ανάμεσα στις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, για τις
οποίες χρησιμοποιούν τη βοήθεια των Big Data Tools, είναι κυρίως η διαφοροποίηση
των τύπων των δεδομένων (όπως δεδομένα από διάφορες πηγές, π.χ. συμπληρωματικές
συλλογές δεδομένων ή αρχεία βίντεο), η έλλειψη της απαιτούμενης τεχνολογίας (όπως
λογισμικά και εργαλεία προγραμματισμού), η δυσκολία στην αξιολόγηση των
διαθέσιμων πηγών, η διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων η οποία μπορεί να είναι
δαπανηρή, η ανεπάρκεια των παρόντων εργαλείων να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες
εργασίες ή άλλες προκλήσεις γενικά.
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Figure 6: Which is the extent to which your organization faces each of the
following challenges in the use of big data analytics: Diverse types of data
available.
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Figure 7: Which is the extent to which your organization faces each of the
following challenges in the use of big data analytics: Lack or inadequacy of
required technology.

Figure 8: Which is the extent to which your organization faces each of the
following challenges in the use of big data analytics: (Difficulty in assessing the
available information).
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Figure 9: Which is the extent to which your organization faces each of the
following challenges in the use of big data analytics (Inadequacy of current tools
to complete tasks required).

Figure 10: Which is the extent to which your organization faces each of the
following challenges in the use of big data analytics (Use of big data analytics is
expensive).
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Figure 11: Which is the extent to which your organization faces each of the
following challenges in the use of big data analytics: (Other challenges).
Από τα παραπάνω γραφήματα συμπεραίνουμε, ότι οι εταιρείες του βιομηχανικού τομέα
αντιμετωπίζουν πολλές, διαφορετικές προκλήσεις. Επομένως, η χρήση Big Data Tools
είναι εξαιρετικής σημασίας προκειμένου οι εταιρείες να καταφέρουν να ξεπεράσουν
τις δυσκολίες αυτές. Παράλληλα, μπορεί να τις βοηθήσει στην εξεύρεση νέων τρόπων
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητάς τους, όπως είναι ο νέος
μηχανικός εξοπλισμός και τα εργαλεία με τα οποία θα αναπτύξουν την εφαρμογή
στρατηγικών και διεργασιών. Όταν τα προβλήματα αυτά θα έχουν λυθεί, τα Big Data
Tools μπορούν και πάλι να συμβάλουν παρέχοντας μία μέθοδο δημιουργίας
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για κάθε επιχείρηση.

4.3 : Η συμβολή των Big Data Tools ως μέθοδος δημιουργίας ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για την εταιρεία σας.
Εδώ θα αναλυθεί το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά το κατά πόσο η
χρήση Big Data Tools παρέχει στις εταιρείες σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως λήψη
σωστότερων αποφάσεων σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές και το μάρκετινγκ,
καλύτερα ενημερωμένο προσωπικό, μειωμένα επιχειρηματικά κόστη, καινοτομίες και
ανακάλυψη νέων δεδομένων, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση
με άλλες εταιρείες. Οι ακόλουθοι πίνακες μάς παρουσιάζουν τον βαθμό στον οποίο η
χρήση των Big Data Tools έχει συνεισφέρει στη δημιουργία των ακόλουθων
πλεονεκτημάτων, σύμφωνα με το δείγμα.

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? (Accurate trading decisions)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

13

26,0

26,0

26,0

small extent

20

40,0

40,0

66,0

medium extent

6

12,0

12,0

78,0

large extent

6

12,0

12,0

90,0

very large extent

5

10,0

10,0

100,0
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Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? ( Better informed staff)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

6

12,0

12,0

12,0

little extent

15

30,0

30,0

42,0

medium extent

8

16,0

16,0

58,0

large extent

8

16,0

16,0

74,0

very large extent

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? ( Reduced operational costs)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

4

8,0

8,0

8,0

small extend

14

28,0

28,0

36,0

medium extent

7

14,0

14,0

50,0

large extent

8

16,0

16,0

66,0

very large extent

17

34,0

34,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation of
the following benefits for your company? (Innovation of the products)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

5

10,0

10,0

10,0

little extent

19

38,0

38,0

48,0

medium extent

8

16,0

16,0

64,0

large extent

3

6,0

6,0

70,0

very large extent

15

30,0

30,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? (New data discovery)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

10

20,0

20,0

20,0

small extent

14

28,0

28,0

48,0

medium extent

6

12,0

12,0

60,0

large extent

4

8,0

8,0

68,0

very large extent

16

32,0

32,0

100,0
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Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? (More differentiation compared to other
companies)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

3

6,0

6,0

6,0

small extent

11

22,0

22,0

28,0

medium extent

4

8,0

8,0

36,0

large extent

13

26,0

26,0

62,0

very large extent

19

38,0

38,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? (Automation of business processes)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

9

18,0

18,0

18,0

small extent

13

26,0

26,0

44,0

medium extent

4

8,0

8,0

52,0

large extent

9

18,0

18,0

70,0

very large extent

14

28,0

28,0

98,0

Missing value

1

2,0

2,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

To which extent do you believe that the use of Big Data Tools has contributed to the creation
of the following benefits for your company? (Other benefits)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

no extent

13

26,0

26,0

26,0

small extent

12

24,0

24,0

50,0

medium extent

8

16,0

16,0

66,0

large extent

6

12,0

12,0

78,0

very large extent

11

22,0

22,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Βασιζόμενοι στους παραπάνω πίνακες καταλήγουμε, ότι το σημαντικότερο
πλεονέκτημα

για

τις

επιχειρήσεις

(άσχετα

από

τον

τομέα

στον

οποίο

δραστηριοποιούνται) είναι η διαφοροποίηση από άλλες εταιρείες, λόγω της χρήσης των
Big Data Tools. Για να το δούμε από μία άλλη οπτική, εταιρείες οι οποίες
χρησιμοποιούν Big Data Tools τείνουν να ξεχωρίζουν και να διαφέρουν σε σχέση με
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τους ανταγωνιστές τους, όπως δείχνει και ο σχετικός πίνακας (64% των συμμετεχόντων
θεωρούν πως η χρήση του Big Data Tool έχει κάνει την εταιρεία τους πολύ διαφορετική
σε σχέση με άλλες εταιρείες του ίδιου τομέα).
Ένα σημαντικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο ο αριθμός εργαζομένων παίζει
σημαντικό ρόλο στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του Big Data Tool.
Με άλλα λόγια θέλουμε να εξετάσουμε εάν οι εταιρείες με περισσότερους (ή
λιγότερους) εργαζόμενους ωφελούνται περισσότερο (ή λιγότερο) από τον αριθμό των
εργαζομένων συνδυαστικά με τη χρήση του Big Data Tool, καθώς και αν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων αυτών των ανεξάρτητων και
μη σχετιζόμενων ομάδων.
Για τους λόγους αυτούς τρέξαμε πολλαπλά τεστ One-Way ANOVA ώστε να ελέγξουμε
εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στον βαθμό στον οποίο τα
στελέχη υπολογίζουν τα κύρια πλεονεκτήματα, που προκύπτουν από τη χρήση των Big
Data Tools. Κάθε τεστ έγινε υπολογίζοντας ως επίπεδο σημαντικότητας a=5%. Από το
SPSS λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα.
ANOVA

Accurate trading

betterinformed

reducedoperational

innovationopr

newdatadiscovery

More differentiation

automation

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

6,720

3

2,240

1,406

0,253

Within Groups

73,280

46

1,593

Total

80,000

49

Between Groups

8,629

3

2,876

1,480

0,232

Within Groups

89,391

46

1,943

Total

98,020

49

Between Groups

9,774

3

3,258

1,699

0,180

Within Groups

88,226

46

1,918

Total

98,000

49

Between Groups

12,876

3

4,292

2,223

0,098

Within Groups

88,804

46

1,931

Total

101,680

49

Between Groups

11,683

3

3,894

1,625

0,197

Within Groups

110,237

46

2,396

Total

121,920

49

Between Groups

1,215

3

0,405

0,212

0,887

Within Groups

87,665

46

1,906

Total

88,880

49

Between Groups

44,489

3

14,830

0,440

0,725

Within Groups

1550,011

46

33,696

51

Total

1594,500

49

Η προτελευταία και η τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν τις
εκτιμώμενες τιμές για λειτουργία F τιμή p αντίστοιχα (για παράδειγμα αν ο αριθμός
των εργαζομένων είναι ένας στατιστικά σημαντικός παράγοντας για την παροχή
σωστών οικονομικών συναλλαγών με τη χρήση του Big Data Tool, υπολογίσαμε ότι
F=1.406 και p-value=0,253>0,05 επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά. Όλες οι p-values βρέθηκαν πάνω από το επίπεδο σημαντικότητας, επομένως
συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός των εργαζομένων δεν είναι σημαντικός παράγοντας ώστε
να δίνει πλεονεκτήματα στην εταιρεία.
Στη συνέχεια ελέγξαμε εάν οι πεποιθήσεις των στελεχών σχετικά με τα οφέλη που
προκύπτουν από τη χρήση του Big Data Tool εξαρτώνται από τον αριθμό των
εργαζομένων. Επομένως, τρέξαμε το chi-square test of independence δύο ποιοτικών
μεταβλητών για να δούμε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ τους (με επίπεδο σημαντικότητας
a=5%). Τα αποτελέσματα βρίσκονται στους ακόλουθους πίνακες.
Οι πρώτοι πίνακες είναι οι 2x2 πίνακες διπλής εισόδου (cross tabulation) όπου
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στον επόμενο πίνακα, 3 στελέχη
μίας εταιρείας που απασχολεί 101-150 άτομα πιστεύουν ότι η χρήση Big Data Tools
δεν προσφέρει πλεονεκτήματα όπως εμπορικές συναλλαγές με μεγαλύτερη ακρίβεια
Crosstab
Count
number employees

Accurate trading

Total

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

1

3

4

5

13

small extent

2

9

7

2

20

medium extent

2

1

3

0

6

large extent

0

3

2

1

6

very large extent

0

3

2

0

5

5

19

18

8
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Ο επόμενος πίνακας παρέχει την εκτιμώμενη αξία για τη στατιστική λειτουργία του
chi-square, η οποία υπολογίστηκε σε 𝜒 = 13,814, ενώ η p-value=0.313>0,05
δείχνοντας, ότι ο αριθμός εργαζομένων δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτή την πεποίθηση
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(ότι η χρήση των Big Data Tools παρέχει εμπορικές συναλλαγές με μεγαλύτερη
ακρίβεια).
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Sig.

(2-

sided)
Pearson Chi-Square

13,814a

12

,313

Likelihood Ratio

14,487

12

,271

Linear-by-Linear Association

1,478

1

,224

N of Valid Cases

50

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is ,50.

Παρουσιάζουμε παρόμοιους πίνακες για τις υπόλοιπες πεποιθήσεις των στελεχών. Η
σχέση μεταξύ του αριθμού εργαζομένων και της πεποίθησης ότι η χρήση των Big Data
Tools προσφέρει περισσότερη διαφοροποίηση παρουσιάζεται στους επόμενους
πίνακες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη αξία για τη στατιστική
λειτουργία του chi-square, η οποία υπολογίστηκε σε 𝜒 = 12.704, ενώ η pvalue=0.391>0,05 δείχνοντας πως ο αριθμός εργαζομένων δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με
αυτή την πεποίθηση.
Crosstab
Count
number employees

More differentiation

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

1

2

0

0

3

small extent

0

4

6

1

11

medium extent

0

0

3

1

4

large extent

2

6

2

3

13

very large extent

2

7

7

3

19

5

19

18

8

50

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.
sided)

Pearson Chi-Square

12,704a

12

,391

Likelihood Ratio

16,325

12

,177

Linear-by-Linear Association

,075

1

,784

N of Valid Cases

50
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Sig.

(2-

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is ,30.

Για τη σχέση μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων και της πεποίθησης ότι η χρήση
των Big Data Tools παρέχει καλύτερη πληροφόρηση για το προσωπικό παρουσιάζουμε
τους ακόλουθους πίνακες. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη αξία για
τη στατιστική λειτουργία του chi-square, η οποία υπολογίστηκε σε 𝜒 = 16.801, ενώ
η p-value=0.157>0,05 δείχνοντας πως ο αριθμός εργαζομένων δεν σχετίζεται με αυτή
την πεποίθηση.
Crosstab
Count
number employees

better informed

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

1

5

0

0

6

little extent

0

7

7

1

15

medium extent

2

0

4

2

8

large extent

1

3

2

2

8

very large extent

1

4

5

3

13

5

19

18

8

50

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Sig.

(2-

sided)
a

Pearson Chi-Square

16,801

12

,157

Likelihood Ratio

23,050

12

,027

Linear-by-Linear Association

2,544

1

,111

N of Valid Cases

50

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is, 60.

Για τη σχέση μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων και της πεποίθησης ότι η χρήση
των Big Data Tools προσφέρει μείωση στα επιχειρηματικά κόστη παρουσιάζουμε τους
ακόλουθους πίνακες. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη αξία για τη
στατιστική λειτουργία του chi-square, η οποία υπολογίστηκε σε 𝜒 = 9,420, ενώ η pvalue=0.667>0,05 δείχνοντας πως ο αριθμός εργαζομένων δεν παρουσιάζει συσχέτιση
με αυτή την πεποίθηση.
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Crosstab
Count
number employees

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

1

1

2

0

4

small extend

3

3

6

2

14

0

3

2

2

7

large extent

0

3

3

2

8

very large extent

1

9

5

2

17

5

19

18

8

50

Reduced operational costsmedium extent

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Sig.

(2-

sided)
Pearson Chi-Square

9,420a

12

,667

Likelihood Ratio

10,807

12

,546

Linear-by-Linear Association

,075

1

,784

N of Valid Cases

50

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is, 40.

Για τη σχέση μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων και της πεποίθησης ότι η χρήση
των Big Data Tools προσφέρει καινοτομία στην ανάπτυξη των προϊόντων
παρουσιάζουμε τους ακόλουθους πίνακες. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η
εκτιμώμενη αξία για τη στατιστική λειτουργία του chi-square, η οποία υπολογίστηκε
σε 𝜒 = 12,04 ενώ η p-value=0.442>0,05 δείχνοντας πως ο αριθμός εργαζομένων δεν
έχει αντιστοιχεί με αυτή την πεποίθηση.
Crosstab
Count
number employees

innovation opr

Total

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

1

2

1

1

5

little extent

0

10

5

4

19

medium extent

1

2

3

2

8

large extent

0

1

1

1

3

very large extent

3

4

8

0

15

5

19

18

8

50
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Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Sig.

(2-

sided)
a

Pearson Chi-Square

12,040

12

,442

Likelihood Ratio

15,906

12

,196

Linear-by-Linear Association

,504

1

,478

N of Valid Cases

50

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is, 30.

Για τη σχέση μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων και της πεποίθησης ότι η χρήση
των Big Data Tools προσφέρει ανακάλυψη νέων δεδομένων παρουσιάζουμε τους
ακόλουθους πίνακες. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη αξία για τη
στατιστική λειτουργία του chi-square, η οποία υπολογίστηκε σε 𝜒 = 17,620 ενώ η pvalue=0.128>0,05 δείχνοντας πως ο αριθμός εργαζομένων δεν παρουσιάζει αντιστοιχία
με αυτή την πεποίθηση.
Crosstab
Count
number employees

New data discovery

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

0

6

4

0

10

small extent

3

5

4

2

14

medium extent

0

4

1

1

6

large extent

1

1

0

2

4

very large extent

1

3

9

3

16

5

19

18

8

50

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Sig.

(2-

sided)
Pearson Chi-Square

17,620a

12

,128

Likelihood Ratio

20,372

12

,060

Linear-by-Linear Association

2,985

1

,084

N of Valid Cases

50

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is, 40.
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Για τη σχέση μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων και της πεποίθησης ότι η χρήση
των Big Data Tools προσφέρει αυτοματισμούς επιχειρησιακών διεργασιών
παρουσιάζουμε τους ακόλουθους πίνακες. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η
εκτιμώμενη αξία για τη στατιστική λειτουργία του chi-square, η οποία υπολογίστηκε
σε χ2=9,481 ενώ η p-value=0.851>0,05 δείχνοντας πως ο αριθμός εργαζομένων δεν
έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτή την πεποίθηση.
Crosstab
Count
number employees

automation

Total

51-100

101-150

151-200

201 and more

no extent

1

4

3

1

9

small extent

2

4

6

1

13

medium extent

0

1

2

1

4

large extent

2

4

1

2

9

very large extent

0

6

5

3

14

42,00

0

0

1

0

1

5

19

18

8

50

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Sig.

(2-

sided)
Pearson Chi-Square

9,481

a

15

,851

Likelihood Ratio

11,763

15

,697

Linear-by-Linear Association

,460

1

,498

N of Valid Cases

50

a. 22 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is, 10.
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5. Συζήτηση
Αναντίρρητο είναι το γεγονός ότι η χρήση των Big Data Tools παρέχει αρκετά
σημαντικά οφέλη, όπως μείωση ή ακόμα και ελαχιστοποίηση του κόστους, καινοτομία
στα προϊόντα και άλλα. Διαφορετικές πρακτικές εφαρμογές των ποικίλων Big Data
Tools παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών και πλεονεκτημάτων για κάθε επιχείρηση,
και ειδικά στις εταιρείες του βιομηχανικού τομέα, ενός τομέα που χαρακτηρίζεται από
τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και του οποίου το τεχνολογικό και οικονομικό
περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές και επιρρεπές στις αλλαγές. Για αυτό η χρήση
τεράστιας ποσότητας δεδομένων είναι αναπόφευκτη. Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνίας συμβάλλουν σημαντικά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία
τέτοιων ποσοτήτων πληροφορίας, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά
ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η εγκυρότητα αυτών των δεδομένων· και η
εξαιρετική συμβολή των Big Data στην επίτευξη των παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητη.
Η μετατροπή των Big Data σε ένα είδος αναγνώσιμης και κατανοητής πληροφορίας
είναι υψίστης σημασίας για κάθε μεσαία επιχείρηση του βιομηχανικού τομέα, και αυτές
οι τεχνολογίες διαχείρισης τεράστιου όγκου δεδομένων επιτρέπουν την προετοιμασία
διαφορετικών αναλύσεων για διαφορετικούς τύπους επιδιώκοντας τη βελτίωση
συνολικά της στρατηγικής της εταιρείας και τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Για
παράδειγμα, όταν μετατρέπουμε πρωτογενή ποιοτικά δεδομένα σε αριθμούς, είναι ένας
αρκετά ευέλικτος τρόπος να τα περιγράψεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, κυρίως με τη
χρήση περιγραφικών μετρήσεων όπως ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση και η
ασυμμετρία. Εκτός αυτού, τα Big Data Tools επιδρούν σημαντικά στο πώς οι
επιχειρήσεις χειρίζονται αυτά τα δεδομένα και τους βοηθά να αντιμετωπίζουν πολλές
διαφορετικές προκλήσεις, όπως η ανεπάρκεια πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών),
δυσκολίες στην αξιολόγηση της μεγάλης ποσότητας πληροφοριών που είναι διαθέσιμες
και το κυριότερο ότι η διαχείριση τόσο Big Data είναι μερικές φορές μια χρονοβόρα
και δαπανηρή διαδικασία.
Η χρήση των παρόντων πληροφοριακών τεχνολογιών όπως η γρήγορη μετάδοση
δεδομένων μέσω οπτικών ινών στο διαδίκτυο και στις άλλες λύσεις του cloud ή του
grid computing ήταν κρίσιμη για τη διαχείριση των δεδομένων, και ένα από τα βασικά
συμπεράσματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφία και την έρευνα είναι ότι τα Big
Data μπορεί να είναι ένα εργαλείο που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε κάθε
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εταιρεία του βιομηχανικού τομέα, όπως παρουσιάστηκε στην ανασκόπηση των
πρακτικών παραδειγμάτων. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα,
των οποίων οι βασικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στη παραγωγή (όπως οι
αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνονται επίσης στο παρόν δείγμα)
χρησιμοποιούν τα Big Data Tools με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, και συγκεκριμένα
για να προσφέρουν μια πιο βαθιά γνώση ως προς την κατάλληλη χρήση των
δεδομένων.
Επιπλέον, όταν τα Big Data εισχωρούν σε κάθε ζήτημα σχετικό με τις επιχειρηματικές
αποφάσεις, όχι μόνο οι εταιρείες έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και κατανόηση
των δεδομένων, αλλά και τα δεδομένα είναι έγκυρα και περισσότερο ακριβή. Επίσης
τα Big Data προσφέρουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα. Από την προηγούμενη
ανάλυση, διαπιστώσαμε ότι ανάμεσα στα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από τη
χρήση Big Data είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στις αποφάσεις για τις εμπορικές
συναλλαγές και ένα καλύτερα ενημερωμένο προσωπικό, γεγονός που ακολουθεί και
τους βασικούς ισχυρισμούς της βιβλιογραφίας, ότι δηλαδή η χρήση Big Data Tools
παρέχει στο προσωπικό την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του τεχνολογικού συστήματος.
Όσο περισσότερο οι υπάλληλοι εργάζονται με τα Big Data Tools (ανεξαρτήτως των
λειτουργιών τους), τόσο καλύτερα μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, που
είναι η μεγιστοποίηση των επιδόσεων και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.
Πράγματι, άλλη έρευνα από τη βιβλιογραφία (Davis, 2003), υποστηρίζει ότι η χρήση
αυτών των εργαλείων παρέχει νέο εξοπλισμό και λογισμικό που οδηγεί σε μια πιο
οικονομική,

αναπτυξιακή

και

αποδοτική

παραγωγική

διαδικασία,

όπου

ανακαλύπτονται πάντα νέες μορφές ενέργειας και οικονομικών πόρων χάρη στην
τεχνολογική πρόοδο. Όταν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ισχυρές πλατφόρμες
επιχειρηματικής πληροφόρησης Big Data, σύνθετα ερωτήματα, όπως ο τρόπος
μεγιστοποίησης της παραγωγής, της αποδοτικότητας ή ο τρόπος αυτοματοποίησης της
επιχειρησιακής διαδικασίας, μπορούν να απαντηθούν με σαφήνεια, ενώ την ίδια στιγμή
η ακρίβεια και η εγκυρότητα αυξάνονται, γεγονός που υποστηρίζεται και από την
ανάλυση, καθώς ένα καίριο ποσοστό των ατόμων ανέφεραν ότι με τη χρήση Big Data
Tools είναι ενημερωμένοι καλύτερα και προετοιμασμένοι σχετικά με τις απαιτήσεις
και την πρόοδό τους. Αν και η ροή των δεδομένων σε αυτές τις εταιρείες πιθανόν να
είναι δυσανάλογα μεγάλη για να τη διαχειριστούν μόνες τους, η προσθήκης μιας
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τέτοιας πλατφόρμας ανάλυσης Big Data παρέχει στην επιχείρηση την ευκαιρία να
διευρύνει σημαντικά τα είδη και την ποσότητα των υπό ανάλυση δεδομένων, με τις
καλύτερες πλατφόρμες να καθιστούν ακόμα πιο εύκολη τη δημιουργία παρουσιάσεων
υποστηριγμένων από τα δεδομένα αυτά (Schloss, 2018).
Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης αυτών των εργαλείων είναι το γεγονός
ότι προσφέρουν μείωση του επιχειρηματικού κόστους καθώς και διαφοροποίηση της
εταιρείας από παρόμοιες εταιρείες του εκάστοτε κλάδου, κάτι που επίσης
υποστηρίζεται από τους σχετικούς πίνακες. Με άλλα λόγια, η χρήση αυτών των
εργαλείων δεδομένων προσφέρει στην εταιρεία την δυνατότητα να διαφοροποιηθεί,
ώστε να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο
στην αγορά. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβάλει σημαντικά στη
μείωση του επιχειρησιακού κόστους και στη διαφοροποίηση των εταιρειών είναι,
προφανώς, η αύξηση της συνδεσιμότητας και της φορητότητας σε σχέση με πριν τα
προηγούμενα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες παλαιότερα συνδέονταν στο διαδίκτυο σποραδικά και
μόνο μέσω σταθερών ή φορητών υπολογιστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματά
μας, οι σχετικά πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες έχουν αυξήσει σημαντικά τόσο
τη συνδεσιμότητα όσο και τη φορητότητα, με την προσθήκη νέων συσκευών όπως
κινητά τηλέφωνα, tablets και έξυπνες τηλεοράσεις (smart TV), που χρησιμοποιούν τα
στελέχη όταν δεν έχουν κάποιο υπολογιστή στη διάθεσή τους. Άλλωστε, αυτή η υπέρδραστηριότητα, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που δημιουργούνται λόγω της
τεχνολογικής προόδου, οδηγούν σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, που μπορούν να
μετατραπούν σε χρήσιμες πληροφορίες.
Με άλλα λόγια η ύπαρξη περισσότερων φορητών συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης
στο διαδίκτυο και οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν εκτινάξει τον αριθμό δεδομένων,
δημιουργώντας μια ψηφιακή εμπειρία με ποιοτικά χαρακτηριστικά για κάθε εταιρεία.
Επιπλέον, η αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των νέων συσκευών
δίνουν στις εταιρείες καλύτερες αναλύσεις και τη δυνατότητα να συγκρίνουν μέσα από
την αλληλεπίδραση των χρηστών μεγαλύτερες και διαφορετικές μεταξύ τους
ποσότητες δεδομένων σε σχέση με πριν. Βέβαια, οι η ψηφιακή εμπειρία έχει αυξηθεί
σε τέτοιο βαθμό που η διαφοροποίηση στον ανταγωνισμό παρατηρείται εξαιρετικά
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σπάνια, και οι εταιρείες χρειάζεται να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο για να
κερδίσουν στη μάχη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Ωστόσο, ούτε οι συμβατικές ψηφιακές πλατφόρμες και τα ψηφιακά συστήματα
ελέγχου μπορούν να επεξεργαστούν και να αναλύσουν άπειρη ποσότητα δεδομένων,
επομένως η απόλυτη βελτιστοποίηση είναι απλώς ανέφικτη (Vega, 2016). Για να το
θέσουμε διαφορετικά το λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, είτε
χρησιμοποιείται για εξόρυξη είτε για διερεύνηση δεδομένων είτε για άλλες διεργασίες,
ακόμα και εάν είναι καινοτόμο τεχνολογικά και με σχετικά καλή χωρητικότητα, δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ικανό να επεξεργαστεί απεριόριστα δεδομένα και
πληροφορίες.
Επιπλέον, φαίνεται πως παρά το γεγονός, ότι πολλές εταιρείες του βιομηχανικού τομέα
(κυρίως στους κλάδους της τεχνολογίας πληροφοριών και της αυτοκινητοβιομηχανίας)
διαθέτουν επαρκώς ανεπτυγμένες και αποτελεσματικές αναλύσεις Big Data (όπως R
processing, PubMed και SAS Sentinel Analyses που είναι μερικά από τα πιο γνωστά
λογισμικά), κάτι που τελικά θα συμβεί και για τις λιγότερο προηγμένες εταιρείες, στην
πραγματικότητα, ωστόσο προς το παρόν, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσουν τέτοιες στρατηγικές Big Data, αφού είναι
τόσο χρονοβόρες όσο και ακριβές και μπορούν να αναπτυχθούν μόνο από μεγαλύτερες
και πιο εξειδικευμένες εταιρείες.
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6. Συμπεράσματα
Είναι επομένως εμφανές το γεγονός, πως εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τα Big
Data Tools τείνουν να ξεχωρίζουν και να διαφέρουν σε σχέση με τους ανταγωνιστές
τους, και μάλιστα με ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 65% των συμμετεχόντων) να
θεωρεί πως η χρήση των Big Data Tools έχει διαφοροποιήσει κατά πολύ την εκάστοτε
εταιρεία σε σχέση με άλλες εταιρείες του ίδιου τομέα. Με άλλα λόγια, μια εταιρεία
μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εισάγοντας προϊόντα και
υπηρεσίες ώστε να διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα από μία άλλη εταιρεία του ίδιου τομέα.
Για παράδειγμα, μία εμπορική εταιρεία μεσαίου μεγέθους με καταστήματα
ηλεκτρονικών (υπολογίζουμε ότι δεν απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους) μπορεί
να δημιουργήσει και να προωθήσει μία καινοτόμα υπηρεσία ή ένα καινοτόμο προϊόν,
ώστε να διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα σε σχέση με άλλα καταστήματα ηλεκτρονικών
ειδών, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερο μερίδιο στην αγορά.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που είδαμε, ο αριθμός των
εργαζομένων δεν επηρεάζει σημαντικά τις πεποιθήσεις των στελεχών σχετικά με τα
οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση Αναλύσεων Big Data, όπως έδειξαν και οι
αναλύσεις των chi-square.Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος της εταιρείας δεν σχετίζεται
με τη χρήση Big Data, τα οποία ωστόσο μπορούν να της προσφέρουν τη δυνατότητα
να διαφοροποιηθεί μεταξύ άλλων παρόμοιων εταιρειών. Καταλήγουμε επομένως στο
συμπέρασμα, ότι η χρήση Big Data από μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις του ελληνικού
βιομηχανικού κλάδου μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, αφού αφενός αυξάνουν το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, αφετέρου τις κάνουν να ξεχωρίσουν. Επιπλέον,
ενδεχομένως να ωφελήσουν τις εταιρείες και με άλλους τρόπους όπως μειώνοντας τα
επιχειρηματικά κόστη και καθιστώντας τις πιο ευέλικτες λόγω της αυτοματοποίησης
των επιχειρησιακών διεργασιών. Τέλος, η χρήση Αναλύσεων Big Data ενισχύει την
αυτοπεποίθηση της εταιρείας και αυξάνει τις οικονομικές αποδόσεις, όταν συνδυάζεται
με τεράστιες ποσότητες δεδομένων.
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Παραρτήματα
Questionnaire Form
The current questionnaire is part of the post-graduate research in documenting the
study of the current research, that is the perceptive of executives regarding the ability
of Big Data tool to offer them a competitive advantage, and more precisely, the case
of Greek medium-sized industrial enterprises. On these grounds, we have selected
your firm and the information provided by you will only be used to produce statistical
tables and graphs and to draw relevant conclusions, and its completion will only take
a few times. Thank you for your cooperation.
PART 1: General information about the company
1.Please record/code the gender of the respondent
A. Male
B. Female
2.Which is your age? ..….
3.Which is your educational level?
A. Primary education
B. Secondary education
C. Higher education
D. University
E. Master and more
4.Which is your average personal income per month?
A. Less than 600 euros
B. 601-1000 euros.
C.1001-1500 euros
D.1501-2000 euros.
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E. More than 2000 euros.
5.Which type of organization do you work for?
A. Electronics
B. Automobile
C. Education
D. Trade
E. Health
F. Services
G. Other …
6. How long have you worked in your organization?
A. Less than a year
B.1-5 years
C.6-10 years
D.11-15 years
E. More than 15 years
7. How many employees work in your organization?
A.1-5
B.6-10
C.11-20
D.21-50
8. How long has your organization been in business?
A. Less than a year
B.1-5 years
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C.6-10 years
D.11-15 years
E. More than 15 years
9. What is the average profit of your company in a year?
A. Less than 25000€
B.25000-50000 €
C.50000-100000€
D. More than 100000€
Part 2: Big Data Tool application in your company
A. Please check (×) the extent to which big data is used in your company for each one
of the following purposes and the relevant scale
1=No extent
2=Little extent
3=Moderate extent
4=Substantial extent
5=Very substantial extent
1

2

3

Data querying
Data mining
Strategy
Implementation
Data
storage/warehousing
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4

5

Business

Process

Optimization
Risk analysis
Other(Specify)
B. Please check (×) the extent to which your organization faces each of the following
challenges in the use of big data analytics
1=No extent
2=Little extent
3=Moderate extent
4=Substantial extent
5=Very substantial extent
1

2

3

Diverse types of
data available
Lack of required
technology
Difficulty
accessing
information
Inadequacy

of

current tools to
complete

tasks

required
Use of big data
analytics

is

expensive
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4

5

Other

Part 3: The contribution of Big Data tool as a method of creating competitive
advantage for your company
Please check (×) the extent to which Big Data has contributed to the creation of the
following benefits using the scale
1=No extent
2=Little extent
3=Moderate extent
4=Substantial extent
5=Very substantial extent

1 2 3 4 5
More accurate trading decisions
Better Informed decisions
Reduced operational costs
More product innovations
New data discovery
More

differentiation

compared

companies
Automation of business processes
Other
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to

other

