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Περίληψη
Είναι γεγονός ότι στον σύγχρονο κόσμο ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που
έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για τους πελάτες τους εχει δημιουργήσει την
ανάγκη ενδελεχής επεξεργασίας τους μέσω της εκτεταμένης χρήσης εργαλείων και
μεθόδων που προσφέρουν οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Ο σκοπός της
διπλωματικής εργασίας είναι να βοηθήσει το υπό εξέταση ηλεκτρονικό κατάστημα
ειδών λιανικής πώλησης να υιοθετήσει πελατοκεντρική προσέγγιση κάνοντας χρήση
δύο βασικών τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, του μοντέλου RFM (Recency,
Frequency, Monetary) και της ανάλυσης καλαθιού αγοράς (Market Basket Analysis).
Μέσα από αυτή την διαδικασία η επιχείρηση εχει τη δυνατότητα να κατανοήσει εις
βάθος τις ανάγκες των πελατών της και την αγοραστική τους συμπεριφορά με
αποτέλεσμα να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ κερδίζοντας
προβάδισμα έναντι ανταγωνιστών.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά εφαρμόστηκε το μοντέλο RFM στην πελατειακή
βάση του καταστήματος με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ομάδες καταναλωτών με
κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας την μέθοδο ward. Έπειτα
πραγματοποιήθηκε αναλύση του προφίλ των καταναλωτών βάσει της ομάδας που
ανήκουν και προτάθηκαν χρήσιμες και στοχευμένες στρατηγικές για κάθε cluster. Η
ανάλυση καλαθιού αγοράς μέσω των κανόνων συσχέτισης και συγκεκριμένα του
Apriori αλγορίθμου πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανεύρεση σχέσεων που
υπάρχουν ανάμεσα στα προϊόντα που επιλέγουν στα καλάθια τους οι καταναλωτές
εξετάζοντας τα αγοραστικά τους μοτίβα. Τέλος, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα που
έχουν προκύψει, θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα σχέδια μάρκετινγκ που θα
ακολουθήσει η επιχείρηση με σκοπό την αύξηση πωλήσεων και την ανάπτυξη
ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες της.
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του SAS
Enterprise Guide και Miner.

Λέξεις Κλειδιά: τεχνικές εξόρυξης, επιχειρηματική αναλυτική, τμηματοποιήση

πελατών, διαχείριση σχέσεων πελατών, RFM, MBA, συσταδοποίηση, κανόνες
συσχέτισης
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Abstract
It is widely known that the great volume of data enterprises have available,
nowadays, for their customers has created the need for their exploitation through the
extensive use of data mining tools and techniques. The purpose of this dissertation is
to help an online retail store to adopt a customer-centric approach by using two basic
data mining techniques, the RFM model (Recency, Frequency, Monetary) and the
Market Basket Analysis. Through this process, the company could deeply understand
the needs of its customers and their buying behavior, thus by developing effective
marketing strategies the company will be potent to gain competitive advantage against
their competitors.
More specifically, the RFM model was initially applied to the store's customer
base. This application led to the creation of consumer groups with common
characteristics and interests using the ward method. The consumer profile was then
analyzed based on the group they belong to, and then useful and targeted strategies
were proposed for each cluster. The market basket analysis through the association
rules and specifically the Apriori algorithm was carried out in order to find
relationships that exist between the products that consumers choose in their baskets by
examining their buying patterns. Finally, by scrutinizing the results that have been
obtained, decisions will be made regarding the marketing plans that the company will
follow to increase its sales and develop strong relationships with its customers.
The SAS Enterprise Guide and Miner tools were employed for data analysis.

Keywords: data mining, business analytics, customer segmentation, customer

relationship management, RFM, MBA, clustering, association rules
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1. Εισαγωγή
1.1 O κόσμος των δεδομένων στην σύγχρονη εποχή
Η λέξη τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «τέχνη» και «λόγος», όμως η
σημασία είναι ευρύτερη. Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία εξελίσσεται
με φρενήρεις ρυθμούς, κυριολεκτικά με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που σηματοδοτεί
σημαντικές αλλαγές στην πορεία της ανθρωπότητας με αφθονία επιρροών στην καθημερινή
ζωή. Νέες τάσεις και πρακτικές έρχονται στο προσκήνιο, στην ιατρική, στην τεχνολογία
τροφίμων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και σε
άλλους τομείς.
Ο σύγχρονος κόσμος βάλλεται με πληθώρα δεδομένων που παράγονται σε καθημερινή βάση.
Ως εκ τούτου, η έννοια και η αξιοποίησή τους έχει γίνει αισθητή σε κάθε πτυχή της ζωής μας.
Η αδιαμφισβήτητη δύναμη που απέκτησε με το πέρασμα των χρόνων το διαδίκτυο και η
έντονη εξάπλωση του, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και η τάση των ανθρώπων να τις
εντάσσουν στη ζωή τους ολοένα και περισσότερο, η στροφή στις διαδικτυακές συναλλαγές
αλλά και η ταυτόχρονη στροφή των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η εμφάνιση των
έξυπνων συσκευών, η έντονη χρήση και η μεγάλη εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων είναι λίγα
από τα παραδείγματα που οδήγησαν στην παραγωγή όλο και περισσότερων δεδομένων.
Συνεπώς, η διαχείριση του τεράστιου όγκου των δεδομένων σε συνδυασμό με την
ποικιλομορφία τους αλλά και η επεξεργασία τους με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων και των σύγχρονων
υπολογιστικών συστημάτων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού, οι
σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν την ανάγκη αφομοίωσης όλων αυτών
των ρεουσών εξελίξεων αλλά και να τις αξιοποιήσουν εκμεταλλευόμενοι την ποικιλία των
δεδομένων και των πληροφορίων στα οποία εκτίθενται και δέχονται καθημερινά. Στόχος τους
είναι να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των πελατών τους και να καταστούν
βιώσιμες, στοιχεία που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία
τους. Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις είναι
απόρροια αυτής της νέας επιχειρηματικής διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει.
Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει στην επιφάνεια νέες έννοιες και ορισμούς οι οποίοι έχουν
εισχωρήσει στη ζωή μας.
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1.2 Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)
Υπό το πρίσμα της μεγάλης έκρηξης στην παραγωγή παγκόσμιων δεδομένων ο όρος
«Μεγάλα Δεδομένα» χρησιμοποιείται για την περιγραφή ογκωδών και πιο σύνθετων
συνόλων δεδομένων που αντλούνται από ποικίλες πηγές με αποτέλεσμα να αδυνατούν τα
παραδοσιακά λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση και
στην αποθήκευση τους. Το 2010, ο Apache Hadoop όρισε τα μεγάλα δεδομένα ως “σύνολα
δεδομένων τα οποία δεν μπορούσαν να συλληφθούν, να διαχειριστούν και να υποστούν
επεξεργασία από συμβατούς υπολογιστές εντός αποδεκτού πεδίου." (Min Chen et al., 2014).
Στο πλαίσιο αυτού του ορισμού, τον Μάιο του 2011, η McKinsey & Company, η πολυεθνική
εταιρεία συμβούλων ανακοίνωσε τα Big Data ως το εργαλείο για καινοτομία, ανταγωνισμό
και παραγωγικότητα. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά σύνολα δεδομένων τα big data μπορεί
να περιλαμβάνουν αδόμητες μάζες δεδομένων που χρειάζονται περισσότερη και ενδελεχή
ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση των Big Data είναι
εξαιρετικά σημαντική στην βελτίωση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις, ενώ
παράλληλα είναι και μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία.
Μέχρι πρότινος η συρροή πολλών δεδομένων δημιουργούσε προβλήματα στις επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν μεγάλες επιχειρήσεις άρχιζαν να
κατακλύζονται από εισροές δεδομένων, η δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας τους
ήταν σχεδόν ανέφικτη. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε αυξήσεις των
προϋπολογισμών τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε συστήματα ικανά
να υποστηρίξουν την συλλογή και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επιπροσθέτως, η
παγκόσμια οικονομική κρίση που έπληξε τις χώρες ανά τον κόσμο το τελευταίο διάστημα
ανάγκασε τις εταιρείες να προβούν σε ενέργειες που θα άλλαζαν τις τότε άρχουσες τάσεις του
επιχειρηματικού πλαισίου. Με άλλα λόγια, η ανάγκη διερεύνησης των μεγάλων δεδομένων
με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης που θα βελτιστοποιούσε τις διαδικασίες και θα τους
προσέφερε προβάδισμα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, βοήθησε στην ανάπτυξη
προηγμένων συστημάτων και νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να μελετήσουν μεγάλα
δεδομένα για να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και να
παρακολουθήσουν τις εξελισσόμενες τάσεις στις προτιμήσεις και στην συμπεριφορά των
πελατών (Philip Russom, 2011).

1.2.1 Χαρακτηριστικά των Big Data
Παρόλο που οι περισσότεροι ορισμοί των Big Data εστιάζουν στον όγκο των δεδομένων η
Gartner, η πολυεθνική εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλών, υποστήριξε ότι υπάρχουν
και άλλα γνωρίσματα που τα χαρακτηρίζουν, όπως είναι η ποικιλία και η ταχύτητα των
11

δεδομένων. Η Gartner, η IBM και άλλα ερευνητικά τμήματα της Microsoft υιοθέτησαν το
παραπάνω μοντέλο των 3Vs (volume, variety, velocity) (Min Chen et al., 2014).

Εικόνα 1.1: Σχηματική απεικόνιση των τριών γνωρισμάτων των Big Data (Πηγή:
https://sci2s.ugr.es/BigData)

Όγκος: Το πιο γνωστό και βασικό χαρακτηριστικό των big data είναι το μέγεθος τους και
μετριέται σε

Terabytes ή ακόμα και σε Petabytes (Andrew McAfee & Erik

Brynjolfsson,2012). Τα δεδομένα που παράγονται καθημερινά είναι αμέτρητα. Εν
παραδείγματι, η πλατφόρμα του Facebook δέχεται τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία πρέπει
να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί για να εξάγει ωφέλιμα συμπεράσματα (Min Chen et al.,
2014).
Ταχύτητα: Ο ορός της ταχύτητας των δεδομένων χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον
ρυθμό με το οποίο παράγονται νέα δεδομένα αλλά και ανανεώνονται τα ήδη υπάρχοντα. Οι
πληροφορίες που λαμβάνει μια εταιρία σε πραγματικό χρόνο μπορεί να την κάνει πιο ισχυρή
έναντι των ανταγωνιστών της (Andrew McAfee & Erik Brynjolfsson,2012).
Ποικιλία: H ποικιλομορφία των δεδομένων αναφέρεται στη διαφορετικότητα των πηγών από
τα οποία προέρχονται και ταυτόχρονα στη διαφορετικότητα των τύπων των δεδομένων που
θα πρέπει να επεξεργαστούν. Τα δεδομένα μπορεί να είναι σε μορφή μηνυμάτων,
ενημερώσεων και εικόνων που δημοσιεύονται σε κοινωνικά δίκτυα, αναγνώσεις από
αισθητήρες, σήματα GPS από κινητά τηλέφωνα και αυτά είναι μόνο λίγες πηγές από όπου
μπορούν να αντληθούν (Andrew McAfee & Erik Brynjolfsson,2012).
Ο Hal Varían, επικεφαλής οικονομολόγος της Google και ομότιμος καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, διατύπωσε: ‘’Τι βρίσκεται παντού και είναι
συγχρόνως φθηνό; Τα Δεδομένα. Και τι θεωρείται συμπληρωματικό των δεδομένων; Η
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Ανάλυση. Λοιπόν η πρόταση μου είναι η παρακολούθηση μαθημάτων που αφορούν τη
διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων: βάσεις δεδομένων, μηχανική μάθηση, οικονομετρία,
στατιστικές, οπτικοποίηση κοκ’’ (Hsinchun Chen et.al,2012).
Με βάση όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη των Μεγάλων Δεδομένων
είναι υψίστης σημασίας ειδικά για μεγάλους οργανισμούς, με την προϋπόθεση όμως ότι
υπάρχει η δυνατότητα για ενδελεχή ανάλυση και επεξεργασία. Η έννοιες με τις οποίες τα Big
data είναι άρρηκτα συνδεδεμένες για να αποκτούν νόημα και υπόσταση είναι η
Επιχειρηματική Αναλυτική και η Επιχειρηματική Ευφυΐα.

1.3 Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιχειρηματική Αναλυτική
To Business Intelligence (BI) ή Επιχειρηματική Ευφυΐα σχετίζεται ουσιαστικά με την
δημιουργία αναφορών (ad-hoc, συμβατικό, πολυδιάστατο) και με τις τεχνικές απεικόνισης
δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς για την υποστήριξη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων. Από την άλλη μεριά, το Business analytics (BA) ή αλλιώς
Επιχειρηματική Αναλυτική είναι η διαδικασία συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και μελέτης
επιχειρηματικών δεδομένων και η χρήση στατιστικών μοντέλων και επαναληπτικών
μεθοδολογιών για τη μετατροπή αυτών των δεδομένων σε επιχειρηματικές γνώσεις.
Ειδικότερα, τα Business Analytics (BA) είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιεί τεχνικές
Business Intelligence (BI) για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών, όπως να προβλέπει
συμπεριφορές και αποτελέσματα. Επομένως, η BA ωφελεί τις επιχειρηματικές ανάγκες
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της Πληροφορικής (IT) συμπεριλαμβανομένης της
Εξόρυξης Δεδομένων. Η γενική ιδέα πίσω από το BA είναι να ενσωματώσει τις δυνατότητες
της τεχνογνωσίας της πληροφορικής με την τεχνογνωσία του τομέα των επιχειρήσεων για να
επιτύχει μια αποτελεσματική συνεργασία.
Ουσιαστικά το BI παρέχει ιστορική πληροφόρηση για το παρελθόν μέσα από τη δημιουργία
αναφορών και την οπτική απεικόνιση, εν αντιθέσει, με το BA που μπορεί να δει τι συνέβη
στο παρελθόν και να προβλέψει το μέλλον (Σημειώσεις Αντρέας Ζάρας, 2019).

1.3.1 Εφαρμογή BI&A στα διαφορά τμήματα μιας επιχείρησης
Δεδομένων όλων των παραπάνω είναι εύλογο ότι οι τεχνικές Επιχειρηματικής Ευφυΐας και
Αναλυτικής, εν δυνάμει, μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα σε
κάθε οργανισμό. Η εφαρμογή τους υλοποιείται σε όλα τα βασικά τμήματα μιας επιχείρησης
ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία και παράγοντας νέα γνώση. Ουσιαστικά, η χρήση BI&A
έχει μεταμορφώσει ολοκληρωτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις αφού
συνδράμουν στην κατανόηση περίπλοκων καταστάσεων, στην απλοποίηση των διαδικασιών

13

λήψης αποφάσεων αλλά και στην ποιότητά αυτών, στην πλήρη κατανόηση των πελατών,
επιθυμιών και αναγκών τους, στην πρόβλεψη πιθανών απειλών και εμποδίων αλλά
ταυτόχρονα στην εύρεση νέων ευκαιριών. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή τους σε διαφορά
τμήματα τις επιχείρησης ενδεικτικά προσδίδει:
Χρηματοοικονομική Διεύθυνση: Πλέον υφίστανται στατιστικά μοντέλα όπως μοντέλα
πρόβλεψης πιθανότητας αθέτησης, πρόβλεψη του πιθανού ποσού χρέους κ.α. τα οποία
συνδράμουν στη μεθοδολογία λήψης πιστωτικών αποφάσεων.
Πωλήσεις: Οι πωλήσεις αποτελούν ένα από τα πιο καίρια τμήματα ενός οργανισμού καθώς
από εκεί προέρχονται τα χρήματα που κερδίζει η επιχείρηση. Αντικείμενο τους είναι οι
διαδικασίες εκείνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να προωθούνται τα προϊόντα ή
υπηρεσίες σωστά στους πελάτες. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που προσφέρει το BI&A
είναι αυτό της πρόβλεψης της ζήτησης (demand forecasting). Χρησιμοποιώντας ιστορικά
δεδομένα πωλήσεων μπορεί να προβλεφθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι πιθανό
να πωληθούν στο μέλλον από τους πελάτες.
Ανθρώπινο Δυναμικό: Βασική μέριμνα είναι η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, η
στελέχωση τους, οι αμοιβές, η αξιολόγηση αλλά και εκπαίδευση τους. Η εφαρμογή τεχνικών
BI&A θα βοηθήσει την εταιρεία να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα παραπάνω.

1.3.2 Ο τομέας του Μάρκετινγκ
‘’I’m about to make a staggering statement. Ready for it? Marketing has changed a lot
recently. Yes, I know, real “profound”. But jokes aside, when you put recent marketing trends
into a historical context, you see just how fast the industry is changing. The evolution…’’
Jon Miler
Ο χώρος του Μάρκετινγκ, ο οποίος αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής
εργασίας, έχει μια πληθώρα εφαρμογών των BI&A. Η έρευνα αγοράς, η ανάλυση
αγοραστικής συμπεριφοράς , η τμηματοποίηση της αγοράς, η διαχείριση σχέσεων με τους
πελάτες είναι κάποια από τα εργαλεία της ευρύτερης γκάμας του marketing.
Οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις είναι πολλές καθώς οι
μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι συχνές και επηρεάζουν άμεσα τις
διαδικασίες και τον τρόπο που λειτουργίας του χώρου. Η δημιουργία προφίλ πελατών, ο
υπολογισμός του ποσοστού των πελατών που ενδέχεται να εγκαταλείψουν την πελατειακή
βάση, ο προσδιορισμός της κατάλληλης στρατηγικής για κάθε πελάτη, η πρόβλεψη των
μελλοντικών συναλλαγών/κινήσεων των πελατών, η δημιουργία της κατάλληλης καμπάνιας
για τον κατάλληλο πελάτη, η δημιουργία αναγνωσιμότητας επωνυμίας και προϊόντων είναι
μερικές από τις προκλήσεις (Ana Margarida Alexandre, 2015).
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Σύμφωνα με τους Craig Rutkowske και David Kelly στο SAS White Paper, Customer
Analytics: Taking the First Step αναφέρουν ότι μια επιχείρηση θα θελήσει να επενδύσει σε
εφαρμογές Marketing μόνο στην περίπτωση που αυτές εν δυνάμει μπορούν να την
οδηγήσουν σε όλο και περισσότερα κέρδη. Επομένως, αυτό μπορεί να το καταφέρει μέσα
από το αναλυτικό Marketing (Marketing analytics). Τρεις είναι οι βασικές περιοχές εστίασης:
Κατανόηση του πελάτη
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένας πελάτης αλληλοεπιδρά με μια εταιρεία αλλά και
της αξίας που δημιουργεί για την εταιρεία είναι ύψιστης σημασίας καθώς προσανατολίζει την
επιχείρηση σχετικά με το προς τα που θα επενδύσει τους πόρους της.
Ανάπτυξη πολύτιμων πληροφοριών
Η ανάπτυξη ενός πληρέστερου προφίλ πελατών συντελεί στον προσδιορισμό των προϊόντων
που επιθυμούν αλλά και στην πρόβλεψη των ενεργειών που προτίθενται να κανουν. Για
παράδειγμα, κάποιος πελάτης που έχει να αγοράσει μεγάλο διάστημα ενδέχεται να μην
επιστρέψει ποτέ στην ενεργή πελατειακή βάση. Έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες οι
επιχειρήσεις εφαρμόζουν ανάλογες στρατηγικές ανταποκρινόμενες στα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες κάθε πελάτη.
Βάζοντας αυτές τα ευρήματα σε εφαρμογή
Όλες αυτές οι σημαντικές και στρατηγικές γνώσεις που αποκτούν οι επιχειρήσεις γίνονται
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών διαδικασιών και αυτό οδηγεί σε
εξατομικευμένες υπηρεσίες και μηνύματα για κάθε πελάτη με στόχο την βέλτιστη και
επιθυμητή αντίδραση από αυτούς.

1.3.3 Εφαρμογές των Analytics στον χώρο του Μάρκετινγκ
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο πυρήνας του Marketing είναι ο
πελάτης. Η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών είναι βαρύνουσα για να παραμείνει μια επιχείρηση
ανταγωνιστική καθώς η παροχή ποιοτικότερων και πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών στους
πελάτες είναι το επίκεντρο στη σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Κάποιες από τις εφαρμογές
των analytics στον χώρο του marketing είναι:
Προωθητικά Μοντέλα (Promotional Marketing): Τα Προωθητικά Μοντέλα είναι ευρέως
διαδεδομένα σε εταιρείες και επιχειρήσεις που στοχεύουν στην άμεση αλληλεπίδραση των
προϊόντων ή υπηρεσιών τους απευθείας με τον πελάτη στόχο και ταυτόχρονα τη δημιουργία
θετικής εντύπωσης σε αυτούς. Βασική προϋπόθεση, τα εν λόγω μοντέλα να είναι ελκυστικά
στον καταναλωτή (Nikolaos Kourentzes & Fotios Petropoulos, 2016).
Τμηματοποίηση Πελατών (Customer Segmentation): Στο σύγχρονο κόσμο που
χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, έντονο ανταγωνισμό και ακολούθως από αυξημένες
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απαιτήσεις από την πλευρά των πελάτων, η τμηματοποίηση πελάτων έχει αποκτήσει πλέον
μεγάλους οπαδούς καθώς αποτελεί σημαντικό όπλο στην φαρέτρα των εταιρειών. Οι
δυνατότητες ταξινόμησης της πελατειακής τους βάση σε διάφορες ομάδες συμβάλει στην
εφαρμογή στοχευμένων στρατηγικών Marketing ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της καθεμίας
ομάδας, διαπίστωση που οδηγεί στην βέλτιστη διαχείριση τους. Συμπερασματικά, η εύρεση
ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ πελατών, προβλέποντας τις συμπεριφορές τους,
προτείνοντας καλύτερες επιλογές και ευκαιρίες στους κατάλληλους πελάτες είναι βασικά
συστατικά για την αφοσίωση τόσο των πελατών προς τις εταιρείες αλλά και το αντίστροφο
(Sulekha Goyat,2011).
Ανάλυση του Καλαθιού Αγοράς (Market Basket Analysis (MBA)): Η εφαρμογή της
τεχνικής του MBA δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν διάφορες
συσχετίσεις και σχέσεις αναμεσά σε ομάδες προϊόντων ή και υπηρεσιών που οι πελάτες τους
αγοράζουν. Η αναζήτηση των εν λόγω συσχετίσεων προκύπτουν έπειτα από ανάλυση των
δεδομένων αγοράς της πελατών.
Πρόβλεψη Χαμένης Πελατείας (Churn Prediction): Η πρόβλεψη της πιθανότητας ένας
πελάτης να εγκαταλείψει την υπηρεσία ή το προϊόν μιας εταιρείας αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά εργαλεία του Marketing. Με την συγκεκριμένη ανάλυση η εταιρεία, λαμβάνοντας
υπόψιν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία όπως για παράδειγμα το χρονικό διάστημα από την
τελευταία αγορά του κάθε πελάτη κ.α, μπορεί εύκολα να εντοπίσει ποιοι πελάτες ενδέχεται
να την εγκαταλείψουν και για αυτούς να αναπτύξει μια στοχευμένη στρατηγική που θα έχει
στόχο την εκ νέου προσέλκυσή τους.

1.4 Αντικείμενο Διπλωματικής
Δεδομένων των παραπάνω είναι σαφές γιατί το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε ένα πολύ μεγάλο
βαθμό στον τομέα του Marketing και ακολούθως στην πιο βαθιά κατανόηση των πελάτων.
Έρευνες έχουν δείξει ότι σε πολλές βιομηχανίες μια αύξηση κατά 5 μονάδες στη διατήρηση
πελατών μπορεί να αυξήσει τα κέρδη κατά 25 τοις εκατό (Marcus C., 1998). Βασικός
παράγοντας στη διατήρηση των πελάτων είναι η δημιουργία μιας πλήρης εικόνας των
αναγκών τους, των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς τους ώστε εφαρμόζοντας τις
κατάλληλες τεχνικές να παραμένουν αφοσιωμένοι και συνάμα ικανοποιημένοι.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην διαίρεση της πελατειακής βάσης σε
ομοιογενείς ομάδες βάσει κοινών χαρακτηριστικών μιας online πλατφόρμας που
δραστηριοποιείται στην πώληση διάφορων ειδών σε τελικούς καταναλωτές. Η εν λόγω
ανάλυση θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων και κατάλληλων στρατηγικών Marketing
στους πελάτες με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των επιθυμιών και προτιμήσεων τους.
Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του καλαθιού αγοράς με σκοπό την αξιοποίηση
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των δυνατοτήτων σταυροειδούς πώλησης προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις του. Οι εν
λόγω αναλύσεις θα προκύψουν έπειτα από ανάλυση δεδομένων που δόθηκαν από το
ηλεκτρονικό κατάστημα και θα επεξεργαστούν με την βοήθεια δυο βασικών τεχνικών
εξόρυξης δεδομένων, της RFM (recency, frequency, monetary) και του Market Basket
Analysis.
Βασική προτεραιότητα της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να προσφέρει χρήσιμες
πληροφορίες στην επιχείρηση, αναλύοντας τα δεδομένα που έχει στις βάσεις της,
προκειμένου να την βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση των πελατών της και επομένως να
εστιάσει σε μια αποτελεσματική πελατοκεντρική προσέγγιση.
Μέσα από δεδομένα τα οποία δεν εστιάζουν σε χαρακτηριστικά του πελάτη, όπως
δημογραφικά στοιχεία, αλλά σε απλές συναλλαγές που εχει πραγματοποιήσει ο καθένας, θα
προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την αξία που έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες
πελατών για την επιχείρηση αλλά και χρήσιμες συσχετίσεις μεταξύ προϊόντων. Τα
συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν από την επιχείρηση προς όφελος της.
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετικές εργασίες
Το διαδίκτυο έχει εισχωρήσει έντονα στον τρόπο διοχέτευσης των συναλλαγών μας
καθημερινά καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις
αγορές τους. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων έχει στραφεί όλο και περισσότερο στο
ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς εν αντιθέσει με τις παραδοσιακές αγορές σε φυσικό κατάστημα,
οι ηλεκτρονικές μπορούν να προσδώσουν πληθώρα πληροφοριών στην επιχείρηση. Αρχικά,
καταγράφεται όλο το ταξίδι και η εμπειρία του πελάτη από την στιγμή που θα μπει στην
σελίδα μέχρι και την ολοκλήρωση της αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι η αγοραστική
διαδρομή και οι κινήσεις κάθε πελάτη μπορούν να παρακολουθούνται και να δίνουν χρήσιμες
πληροφορίες για το προφίλ των πελάτων. Οι πελάτες καταχωρούν την διεύθυνση παράδοσης
αλλά και τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα προφίλ
που επιτρέπει στους λιανοπωλητές, έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία, να
αντιμετωπίζουν το κάθε πελάτη ως εξατομικευμένο άτομο αποφεύγοντας, όπου είναι αυτό
εφικτό, την μαζική αντιμετώπιση που είχαν οι πελάτες μέχρι πριν λίγα χρόνια.

2.1 Ο Τομέας Ηλεκτρονικού Λιανικού Εμπορίου (Online Retail
Sector)
Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το internet έχει αποκτήσει αυξανόμενη
δύναμη και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Είναι το μέσο από το
οποίο αναζητούμε μια απλή πληροφορία, ενημερωνόμαστε από πλειάδα διαδικτυακών
ιστοσελίδων και κοινωνικοποιούμαστε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η διάδοση
και η εξοικείωση με την χρήση των έξυπνων συσκευών που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο
μετατρέπει όλο και γρηγορότερα τον τομέα λιανικού εμπορίου. Είναι αλήθεια ότι η λεγόμενη
“ψηφιακή επανάσταση” επηρεάζει τον τομέα λιανικού εμπορίου και μετασχηματίζει τις
καταναλωτικές επιλογές.
Το διαδίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει την ζωή μας, παράγοντας που το
κάνει ελκυστικό στα μάτια των καταναλωτών, οι οποίοι εδώ και αρκετό διάστημα έχουν
στρέψει τον ενδιαφέρον τους στην πραγματοποίηση συναλλαγών μέσα από ηλεκτρονικά
καταστήματα. Το διαδικτυακά κανάλια πώλησης και προώθησης προϊόντων προσφέρουν
ποικίλα οφέλη στους καταναλωτές καθώς πλέον έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και
ακολούθως εύρεσης της βέλτιστης τιμής, σύγκρισης προϊόντων διαβάζοντας
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χαρακτηριστικά τους, ευκολία πληρωμών, και όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο
παραδοσιακός τρόπος αγορών με επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα και ο σύγχρονος τρόπος
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αγορών μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων συνυπάρχουν και προσφέρουν ποικιλία επιλογών
στους καταναλωτές ανάλογα με τις επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους.
Μια μελέτη του Ecommerce News europe, το 2017 καθιστά σαφές ότι ένας στους τέσσερις
Ευρωπαίους που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει πραγματοποιήσει αγορές τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα, ενώ περισσότερο από το 60 τοις εκατό πραγματοποιεί αγορές από το
διαδίκτυο μία φορά το μήνα, το 6 τοις εκατό αγόρασε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του
Διαδικτύου καθημερινά. Σημαντικό εύρημα είναι ότι από τους πιο συχνούς διαδικτυακούς
αγοραστές στην Ευρώπη είναι οι καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το 8%
πραγματοποιεί καθημερινές διαδικτυακές αγορές ενώ το 41% προβαίνει σε αγορές κάθε
βδομάδα. Δεδομένου των παραπάνω είναι προφανές ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ευρέως
διαδεδομένο στις Ευρωπαϊκές οικονομίες εδώ και αρκετό διάστημα, ωστόσο δεν ισχύει το
ίδιο για την Ελλάδα η οποία ακολουθεί με αργούς ρυθμούς αυτή την τάση.
Παρόλη την καθυστερημένη προσαρμογή της Ελλάδας στο σύγχρονο τρόπο αγορών, τα
τελευταία χρόνια έχει κάνει άλμα στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με ετήσια
έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου του ELTRUN (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) που έλαβε χώρα το 2017 με την συμμετοχή 1300
online αγοραστών και την επιστημονική ευθύνη του καθ. Γεωργίου Δουκίδη, 3,5
εκατομμύρια Έλληνες υπολογίζεται ότι αγόρασαν μέσω Διαδικτύου προϊόντα/υπηρεσίες
συνολικής αξίας 4,5-5 δις € από 4 δις € που ήταν το 2016. Το 2017 λειτουργούσαν στην
Ελλάδα περίπου 7000 επιχειρήσεις με ψηφιακό κανάλι πωλήσεων, απ’ όπου οι Έλληνες
καταναλωτές πραγματοποίησαν το 75% των online αγορών τους.
Η ευρεία χρήση του διαδικτύου ως κανάλι αγοράς οφείλεται σύμφωνα με τα στοιχεία του
2017 κυρίως στον παράγοντα τιμή (75%), στη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης τιμών (52%)
αλλά και στην εύρεση πιο ελκυστικών προσφορών (45%). Αυτό βέβαια αποτελεί ένδειξη ότι
το loyalty (εμπιστοσύνη) των πελάτων δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα αφού το 65% δήλωσε
ότι το 50% των αγορών τους έγιναν σε ηλεκτρονικό κατάστημα που επισκέφθηκαν μία μόνο
φορά. Άλλοι λόγοι που έκαναν τους καταναλωτές να στραφούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο
ήταν εύρεση προϊόντων που δεν υπήρχαν σε φυσικά καταστήματα (47%), στο 38% η
μεγαλύτερη ποικιλία που υπάρχει στα eshop και τέλος η αγορά προϊόντων από το εξωτερικό
σε ποσοστό 37%.
Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τα ποσοστά των Ελλήνων on-line αγοραστών που
έκαναν τουλάχιστον µια on-line αγορά από τη συγκεκριμένη κατηγορία κατά το πρώτο
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Όπως παρατηρείται, οι πέντε πιο δημοφιλείς κατηγορίες είναι οι Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, η
Διαμονή σε καταλύματα, η αγορά Εξαρτημάτων & Περιφερειακού Εξοπλισμού, η αγορά
Εισιτηρίων και η Ένδυση/Υπόδηση.
Μεγάλο ενδιαφέρον αποτελούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από τον ΙΕΛΚΑ
(Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) σε συνεργασία με το ELTRUN
σε δείγμα 1.050 ατόμων την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2020 με θέμα τις online αγοραστικέςκαταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών λόγω της εμφάνισης του ιού COVID19 στην Ελλάδα. Τα ευρήματα εμφανίζουν μια σημαντική αύξηση της χρήσης του
ηλεκτρονικού εμπορίου καταναλωτών εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοιού που όμως
αναμένεται να εξακολουθήσει να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό και μετά την λήξη της
πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία είναι πως, 1 στους 2 χρήστες διαδικτύου
πλέον αγοράζουν συστηματικά online (σε σχέση με 1 στους 5 το 2019), 10πλασιασμός της
πελατειακής βάσης των ηλεκτρονικών σουπερμάρκετ, ενώ 1 στους 2 θα συνεχίσει και στο
μέλλον να παραγγέλνει προϊόντα σουπερμάρκετ για παράδοση κατ’ οίκον, 1 στους 2
καταναλωτές ενημερώνεται μέσω διαδικτύου για προσφορές και εκπτώσεις.
Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές πλέον επιλέγουν τις ηλεκτρονικές αγορές όχι μόνο για την
αποφυγή της επίσκεψης στο κατάστημα, αλλά εξαιτίας της άνεσης και της ευκολίας, που
παρέχει το online κανάλι.
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2.2 Διαχείριση Σχέσεων Πελάτη (Customer Relationship
Management)
Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ‘’Οι πελάτες είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού. Καμία επιχειρηματική προοπτική δεν υφίσταται αν
δεν υπάρχουν ικανοποιημένοι πελάτες που παραμένουν πιστοί και επιθυμούν να
αναπτύσσουν τη σχέση τους με τον οργανισμό. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να
σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν ξεκάθαρες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τους
πελάτες τους. To CRM (Customer Relationship Management) είναι η στρατηγική εκείνη με
την οποία μια επιχείρηση μπορεί να χτίσει, να διαχειριστεί και να ενδυναμώσει τις σχέσεις
της με τους πελάτες της. ‘’ (Konstantinos Tsiptsis & Antonios Chorianopoulos, 2009, p. 1).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η έννοια του CRM στο μάρκετινγκ, η οποία
αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις: αναγνώριση πελάτη, την προσέλκυση πελατών, τη
διατήρηση πελατών και την ανάπτυξη των πελατών έχει αποκτήσει ουσιώδη σημασία (Seyed
Mohammad Seyed Hosseini et.al, 2009). Σύμφωνα με τους Parvatiyar & Sheth (2004), η
διατύπωση ενός ορισμού CRM είναι δυσοίωνη αλλά μπορεί να περιγράφει ως μια
ολοκληρωμένη στρατηγική και διαδικασία απόκτησης, διατήρησης και συνεργασίας με
επιλεκτικούς πελάτες για τη δημιουργία ανώτερης αξίας για την εταιρεία και τον πελάτη.
Ο Chatterjee, 2000, ορίζει το CRM ως κλάδο που επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση και
τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών που σχετίζονται με διαχείριση σχέσεων
πελατών στον τομέα των πωλήσεων, της διαχείρισης, της εξυπηρέτησης πελατών και
υποστήριξης αυτών. Σύμφωνα με τους Feinberg και Kadam, τα κέρδη αυξάνονται κατά 2580% όταν τα ποσοστά διατήρησης των πελατών αυξάνονται κατά πέντε μονάδες (Feinberg &
Kadam, 2002). Παρόλη τη χρησιμότητα της CRM προσέγγισης, τα έργα CRM συχνά
αποτυγχάνουν και μόνο περίπου το 40% των υλοποιήσεων CRM είναι επιτυχείς (Feinberg &
Trotter, 2001).
Το πιο βασικό βήμα για την εφαρμογή μιας καλής και επιτυχημένης στρατηγικής CRM είναι
η κατανόηση των αναγκών, των απαιτήσεων, των επιθυμιών, των προτιμήσεων αλλά και της
αγοραστικής συμπεριφοράς των πελάτων ώστε να είναι εφικτή η ομαδοποίηση τους ανάλογα
με κοινά χαρακτηριστικά και ομοιότητες (Ana Margarida Alexandre, 2015).

2.3 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining Techniques)
Μεγάλοι διεθνείς κολοσσοί όπως η Amazon, η Walmart, η Marks και Spencer, η EasyJet,
θεωρούν την εξόρυξη δεδομένων (data mining) αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών
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διαδικασιών καθώς τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν πελατοκεντρική επιχειρηματική
ευφυΐα αλλά και πελατοκεντρικό μάρκετινγκ. (Daqing Chen et al., 2012)
Η εξόρυξη δεδομένων είναι μια διαδικασία ταξινόμησης μεγάλου όγκου δεδομένων και
αναγνώρισης κατάλληλων πληροφοριών και γνώσεων χρησιμοποιώντας μια σειρά από
σύγχρονες τεχνικές (Xin-a Lai, 2009). Ο Cheng Li (2008)

διατύπωσε ότι η εξόρυξη

δεδομένων δεν αποτελεί απλά η συλλογή και διαχείριση των δεδομένων αλλά εμπεριέχει τις
έννοιες της πρόβλεψης και της ανάλυσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη χρήση εξελιγμένων
εργαλείων ανάλυσης δεδομένων με στόχο την ανακάλυψη άγνωστων, έως τότε, έγκυρων
μοτίβων και σχέσεων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να
περιλαμβάνουν στατιστικά μοντέλα, μαθηματικούς αλγόριθμους (αλγόριθμοι που βελτιώνουν
την απόδοσή τους αυτόματα μέσω εμπειρίας, όπως νευρωνικά δίκτυα ή δέντρα αποφάσεων)
και μεθόδους μηχανικής μάθησης.
Σύμφωνα με το βιβλίο των Konstantinos Tsiptsis, Antonios Chorianopoulos (p.4) η εξόρυξη
δεδομένων μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τους πελάτες οδηγώντας την επιχείρηση σε
εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις με πελάτες και ως εκ τούτου σε αυξημένη ικανοποίηση
και κερδοφόρες σχέσεις πελατών. Ουσιαστικά, μπορεί να υποστηρίξει μια «εξατομικευμένη»
και βελτιστοποιημένη διαχείριση πελατών σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του πελάτη,
από την απόκτηση τους, τη δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης αλλά και την επαναφορά
«χαμένων» πελατών. Συνεπώς, αποτελεί βασικό εργαλείο για του εμπόρους που κύριο
μέλημα τους είναι η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς και πελατών, με άλλα λόγια
είναι υπεύθυνοι για τη λήψη, την ανάπτυξη και διατήρηση της πελατειακής βάσης

2.4 Τμηματοποίηση Πελατών (Customer Segmentation)
Η τμηματοποίηση πελατών είναι μέρος διαφόρων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της
Διαχείρισης Σχέσης Πελατών (CRM) (Kolarovszki et al., 2016; KhaliliDamghani et al.,
2018; Khajvand et al., 2011).
Το 2006, οι Kotler και Armstrong επεσήμαναν ότι η προσέλκυση όλο και περισσότερων
πελάτων είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τις επιχειρήσεις, αλλά η διατήρηση πελάτων είναι
ακόμα πιο σημαντικό καθώς η απώλεια ενός πελάτη ισοδυναμεί με τη απώλεια μιας
ολόκληρης αγοραστικής ροής. Οι Yeh et al. (2009) δήλωσε ότι η έννοια της διαχείρισης
σχέσεων πελατών (CRM) είναι η απόκτηση και η διατήρηση των πιο κερδοφόρων πελατών
μέσα από την κατανόηση των αξιών τους. Στο πλαίσιο της έντονης ανταγωνιστικότητας,
είναι σημαντικό για μια εταιρεία να προσδιορίσει και να διατηρήσει υψηλής αξίας και
σημαντικούς δυνητικούς πελάτες (Chang et al., 2007; Chiliya et al., 2009; Mutandwa et
al.,2009).
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Είναι γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι πελάτες το ίδιο πολύτιμοι για μια επιχείρηση, κάποιοι
ανήκουν στους ελκυστικούς οικονομικά πελάτες που προσδίδουν υψηλή αξία με τις αγορές
τους, κάποιοι άλλοι μπορεί να κατατάσσονται στους πιο αδύναμους πελάτες που εν δυνάμει
όμως μπορούν να μετασχηματιστούν σε σημαντικούς πελάτες, και κάποιοι άλλοι μπορεί να
είναι αδιάφοροι για την επιχείρηση για τους οποίους δεν αξίζει η επένδυση πόρων. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστεί πρώτα η αξία τους. Έχοντας αυτό σαν γνώμονα, η
δημιουργία στρατηγικών και εκστρατειών marketing πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες
τους και τα χαρακτηριστικά των πελατών αποτελεί το κλειδί για την εξασφάλιση καλών
σχέσεων μαζί τους. Μια σωστή στρατηγική μάρκετινγκ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την
επίτευξη στόχων μάρκετινγκ. Οι στόχοι μάρκετινγκ βοηθούν στην επίτευξη επιχειρησιακών
στόχων και αυτοί με την σειρά τους στοχεύουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος (Sulekha Goyat, 2011).
Ο Wendell Smith (1956), ήταν ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε την έννοια της Τμηματοποίησης
της Αγοράς (Market Segmentation) “Η τμηματοποίηση της αγοράς είναι ο διαχωρισμός μιας
αγοράς σε μικρότερες ομάδες αγοραστών με διακριτές ανάγκες, χαρακτηριστικά ή
συμπεριφορές

που

ενδέχεται

να

απαιτούν

ξεχωριστά

προϊόντα

ή

μίγματα

μάρκετινγκ."(Charles W. Lamb 2003).
Σύμφωνα με τους Konstantinos Tsiptsis, Antonios Chorianopoulos (2009, p.189) ‘’Η
τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης είναι η διαδικασία διαχωρισμού των πελατών σε
ξεχωριστές, σημαντικές και ομοιογενείς υποομάδες με βάση διάφορα γνωρίσματα και
χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάρκετινγκ διαφοροποίησης. Επιτρέπει στους
οργανισμούς να κατανοήσουν τους πελάτες τους, και χτίζουν διαφοροποιημένες στρατηγικές,
προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά τους.’’
Ο Blythe το 2003 είχε διατυπώσει ότι η τμηματοποίηση είναι η διαδικασία διαίρεσης της
αγοράς σε μικρότερες ομάδες πελατών ή καταναλωτών που μοιράζονται παρόμοιες ανάγκες
και όσο πιο πολύ μοιάζουν αυτές τόσο μικρότερή είναι η ομάδα. Αντίθετα όσο πιο μεγάλη
είναι η ομάδα τόσο περισσότερο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι διακεκριμένοι πελάτες
για να καρπωθούν ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (Sulekha Goyat,
2011).
Είναι γεγονός πως οι άνθρωποι και οι αγορές διαφέρουν μεταξύ τους καθώς δεν δέχονται τις
ίδιες προσλαμβάνουσες. Στην πορεία της ζωής τους επηρεάζονται από το εξωτερικό
περιβάλλον τους, από οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι
χρειάζονται φαγητό, αέρα, νερό, ρούχα και διασκέδαση. Αυτές οι ανάγκες γίνονται επιθυμίες
όταν κατευθύνονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα που μπορεί να την ικανοποιήσουν. Ένας
Έλληνας χρειάζεται φαγητό αλλά οι προτιμήσεις του εστιάζουν στον μουσακά, χωριάτικη
σαλάτα και ούζο. Από την άλλη, ένας Κινέζος χρειάζεται και αυτός φαγητό αλλά θα φάει
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τηγανιτό ρύζι, γλυκόξινο κοτόπουλο και θα πιει τσάι. Οι επιθυμίες διαμορφώνονται
αναλόγως του πολιτισμικού συγκειμένου μιας κοινωνίας (Kotler, 2000).
Υπάρχουν

ποικίλοι

τύποι

και

μεθοδολογίες

τμηματοποίησης

που

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τους στόχους και την φύση των δεδομένων που βρίσκονται στη
διάθεση των εταιρειών.
Γεωγραφική Τμηματοποίηση: Aφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατηγοριοποίηση
γίνεται με βάση την τοποθεσία των πελατών.
Δημογραφική Τμηματοποίηση: Γίνεται βάσει κριτηρίων όπως είναι το φύλο, η ηλικία, την
εκπαίδευση, την εθνικότητα, το εισόδημά κ.α.
Ψυχογραφική Τμηματοποίηση: Λαμβάνονται υπόψιν τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των
καταναλωτών όπως ο τρόπος ζωής, οι δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα τους, οι προτιμήσεις
τους, οι απόψεις τους κ.α
Συμπεριφορική Τμηματοποίηση: Ο διαχωρισμός των καταναλωτών γίνεται με βάση την
πραγματική άποψη, τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους απέναντι στα προϊόντα.
Σε μελέτη που διεξήχθη το 2004 από τον Ο Craft Stephen παρατηρήθηκε ότι οι πελάτες
φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για ένα προϊόν που ικανοποιεί τις
ανάγκες τους σε σχέση με ένα ανταγωνιστικό προϊόν το οποίο δεν τους προσφέρει πλήρη
ικανοποίηση. Με βάση τα παραπάνω μια επιτυχημένη τμηματοποίηση και ακολούθως η
προσαρμογή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών στις ανάγκες των ομάδων που έχουν
κατηγοριοποιηθεί οι καταναλωτές μπορεί να προσδώσει αυξημένα περιθώρια κέρδους και
μειωμένες ανταγωνιστικές πιέσεις. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας την τμηματοποίηση σαν
εργαλείο, οι μικρές επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν ακόμα και
μεγάλες επιχειρήσεις που κατέχουν δύναμη στην αγορά.
Η Sulekha Goyat, το 2011, διατύπωσε ότι οι εταιρείες πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για
να διασφαλίσουν ότι το μάρκετινγκ έχει δυνατό αντίκτυπο. Η αύξηση του ανταγωνισμού
δυσχεραίνει τη θέση μιας επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική μαζικού μάρκετινγκ. Από
την άλλη πλευρά, οι πελάτες πλέον τείνουν να γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί με
αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι επιθυμίες τους. Αυτό που ικανοποιεί κάποιον πελάτη
μπορεί να μην ικανοποιεί κάποιον άλλον, γεγονός που κινητοποιεί τις εταιρείες να
διαφοροποιούν συνεχώς τα προϊόντα τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Όταν το
ενδιαφέρον στρέφεται σε ομάδες που έχουν συσταθεί και υπολογιστεί η αξία της κάθε μίας,
τότε οι πόροι που θα δαπανηθούν θα είναι στοχευμένοι με αποτέλεσμα να είναι πιο
αποδοτικοί.
Συμπερασματικά, η Τμηματοποίηση προσφέρει μια πληθώρα από οφέλη στις επιχειρήσεις
καθώς ο στόχος της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών οδηγεί στην ανάγκη
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διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών ή και στην επανασχεδίαση τους. Ο
προσδιορισμός των πιο κερδοφόρων πελάτων και η επένδυση σε αυτούς μπορεί να
μετατρέψει μια επιχείρηση σε ηγέτη της αγοράς. Τέλος, μπορεί να ενισχύσει την αφοσίωση
με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών.

2.5 Συσταδοποίηση (Clustering Analysis)
2.5.1 Ορισμοί
Η Lai (Lai, 2009) δήλωσε ότι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική τμηματοποίησης
πελατών στην εξόρυξη δεδομένων είναι ανάλυση συσταδοποίησης η ομαδοποίησης
(clustering analysis). Ειδικότερα, η ανάλυση ομαδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κατηγοριοποίηση πελατών με βάση τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά της διεύθυνσής
τους, των ηλικιών, των φύλων, των εισοδημάτων, των επαγγελμάτων, τα επίπεδα της
εκπαίδευσης κ.λπ. Εν τω μεταξύ, η ανάλυση ομαδοποίησης μπορεί να καθορίσει τα
διαφορετικά επίπεδα σπουδαιότητας που συνδέονται με διαφορετικές μεταβλητές στη
διαδικασία ταξινόμησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν
την διαδικασία λήψης αποφάσεων (Rana Soudagar) .
Σύμφωνα με τον Vasilis Aggelis και Dimitris Christodoulakis στη μελέτη τους Customer
Clustering using RFM analysis οι τεχνικές ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται για την
παρατήρηση ομάδων (clusters) που πληρούν δύο βασικά κριτήρια. Από την μία, κάθε ομάδα
είναι ομοιογενής. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι περιπτώσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα
είναι μεταξύ τους παρόμοιες. Από την άλλη, κάθε ομάδα πρέπει να είναι διαφορετική σε
σχέση με τις άλλες συστάδες, δηλαδή παραδείγματα που ανήκουν σε ένα σύμπλεγμα θα
πρέπει να έχουν διαφορετικά στοιχεία από τα παραδείγματα άλλων συστάδων.
Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της τεχνικής της ομαδοποίησης είναι ότι οι διαφορετικές
ομάδες των πελάτων που προκύπτουν δεν καθορίζονται από πριν αλλά δημιουργούνται από
ένα δυναμικό αλγόριθμο. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ένα σύνολο δεδομένων
το οποίο καλείται να επεξεργαστεί έτσι ώστε να καταλήξει στις διάφορες ομάδες κατά
δυναμικό τρόπο. Οι ομάδες αυτές, όπως προαναφέρθηκε, ναι μεν έχουν ομοιογένεια στα
στοιχεία που περιέχουν αλλά μεταξύ τους πρέπει να είναι διαφορετικές. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι μια συστάδα πρέπει να απαρτίζεται από αντικείμενα, όπου κάθε αντικείμενο
είναι πιο κοντά σε κάθε άλλο αντικείμενο της ίδιας συστάδας απ’ ότι σε κάποιο αντικείμενο
διαφορετικής συστάδας. Βασικό χαρακτηριστικό της κάθε συστάδας είναι το κεντρικό
στοιχείο.
Η T. Soni Madhulatha, 2012

περιέγραψε ότι οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης δεδομένων

μπορούν να είναι ιεραρχικοί (hierarchical) ή τμηματικοί (partitional). Οι ιεραρχικοί
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αλγόριθμοι βρίσκουν διαδοχικές συστάδες χρησιμοποιώντας παλαιότερες συστάδες, ενώ
είναι τμηματικοί οι αλγόριθμοι καθορίζουν όλες τις ομάδες ταυτόχρονα. Ιεραρχικοι
αλγόριθμοι μπορεί να είναι συσσωματωμένοι (κάτω προς τα πάνω) ή διαχωριστικοί (από
πάνω προς τα κάτω).

2.5.2 Αλγόριθμος K-means
Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για να υλοποιηθεί η αναλύση clustering. O K-means είναι ο
απλούστερος αλγόριθμος ομαδοποίησης λόγω της απλότητας στην εφαρμογή του και της
γρήγορης εκτέλεσης του. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην τμηματοποίηση πελατών, στην
αναγνώριση προτύπων και στην ανάκτηση πληροφοριών (Qin et al, 2010).
Σύμφωνα με τους A. Joy Christy et.al, το 2018 ο K-Means είναι ένας τυπικός αλγόριθμος
που λαμβάνει τις παραμέτρους και τον αριθμό των συστάδων ως εισόδους και χωρίζει τα
δεδομένα στον καθορισμένο αριθμό συστάδων έτσι ώστε η ομοιότητα εντός του
συμπλέγματος να είναι υψηλή. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια επαναληπτική προσέγγιση
όπου κάθε φορά ο αλγόριθμος υπολογίζει την αξία των κεντροειδών πριν από κάθε
επανάληψη (A. Joy Christy et,al. 2018). Τα σημεία δεδομένων μετακινούνται μεταξύ
διαφορετικών συστάδων ανάλογα με τα κεντροειδή που υπολογίζονται σε κάθε επανάληψη.
Το κέντρο είναι ο μέσος όρος όλων των σημείων σε κάθε συστάδα (T. Soni Madhulatha,
2012). Εν τέλει, τα στοιχεία θα ενταχθούν στη συστάδα με το κοντινότερο κέντρο.
Ο K-Means είναι υπολογιστικά ο πιο γρήγορος και αποδίδει καλά σε μεγάλα σύνολα
δεδομένων σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ομαδοποίησης. Επίσης, μειώνει το ποσοστό
εσφαλμένης ταξινόμησης δεδομένων (P. Anitha & Malini M. Patil ,2019) Ένα άλλο
πλεονέκτημα της χρήσης του K-Means είναι ότι ο αλγόριθμος απαιτεί μόνο μία παράμετρο
εισαγωγής «K» σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους. Αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται και
πλεονέκτημα αλλά συνάμα και μειονέκτημα. Ένα ακόμη βασικό μειονέκτημα είναι ότι είναι
πολύ ευαίσθητος στις ακραίες τιμές που μπορεί να έχουν τα δεδομένα.

2.5.3 Μέθοδος Ward
Η μέθοδος Ward μπορεί να θεωρηθεί ως ιεραρχικό ανάλογο του k-means. Η διαφορά σε αυτή
την περίπτωση έγκειται στο ότι δεν υπολογίζεται απόσταση μεταξύ των ομάδων που
δημιουργούνται εν αντιθέσει βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της ομοιότητας ανάμεσα
στα στοιχεία που εμπίπτουν στο ίδιο cluster. Παρόμοια με τον k-means αλγόριθμο η
διαδικασία ξεκινάει με k clusters το κάθε ένα από αυτά έχει ένα στοιχείο. Κύριο μέλημα είναι
η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος τους τετραγωνικού σφάλματος (11 Ανάλυση Συστάδων
p. 272)
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Ο Ward έχει σημαντικά λιγότερους υπολογισμούς από άλλες μεθόδους και προσπαθεί να
δημιουργήσει ίσες ομάδες. Ωστόσο, αυτό οδηγεί στη δημιουργία λιγότερων ομάδων από το
βέλτιστο αριθμό συστάδων.

2.6 Μοντέλο RFM
Οι Allenby et al. (1998) περιέγραψαν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύνολο μεταβλητών
τμηματοποίησης.

Αντίθετα, ο Kotler (2003) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πελάτες

μπορούν να ταξινομηθούν από δύο τύπους μεταβλητών που περιλαμβάνουν τόσο
χαρακτηριστικά των πελατών όσο και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, τα
χαρακτηριστικά πελατών αποτελούνται από γεωγραφικά, δημογραφικά και ψυχογραφικά
στοιχεία, ενώ οι μεταβλητές συμπεριφοράς αποτελούνται από στάσεις και αντιδράσεις
απέναντι στο προϊόν και την ανταπόκριση των πελατών που δείχνουν προς το όφελος, την
κατάσταση και την επωνυμία (Wu και Pan, 2009).
To RFM (Recency, Frequency, Monetary) αποτελεί μία από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις στο
τομέα της τμηματοποίησης των πελατών και χρησιμοποιείται για την μέτρηση της αξίας των
πελατών με γνώμονα παλαιότερες συναλλαγές (Ya-Han Hu, & Tzu-Wei Yeh, 2014). Η
ανάλυση RFM αναπτύχθηκε αρχικά για εμπόρους λιανικής, αλλά με κατάλληλες
τροποποιήσεις μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε άλλες βιομηχανίες και αποτελεί ένα αρκετά
χρήσιμο εργαλείο για τη στόχευση των σωστών πελατών σε εκστρατείες άμεσου μάρκετινγκ.
O Derya Birant (2011) επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί εφαρμογές
εξόρυξης δεδομένων που βασίζονται στο RFM μοντέλο για διαφορετικούς τομείς όπως για
τον τομέα ασφάλεια των υπολογιστών (Kim et al., 2010), για τις αυτοκινητοβιομηχανίες
(Chan, 2008) και για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών (Chiu et al., 2009). Με βάση διάφορες
έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς η εξόρυξη δεδομένων με τις μεταβλητές R,F,M
εχει τη δυνατότητα να εμπεριέχει διαφορετικές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων όπως τα
νευρικά δίκτυα (neural networks),τα δέντρα αποφάσεων (decision trees)(Olson et al., 2009),
θεωρία ακατέργαστων συνόλων (rough set theory) (Cheng & Chen, 2009), οργανωτικός
χάρτης (organizing map) (Li et al., 2008), CHAID αλγόριθμος (McCarty and Hastak, 2007),
γενετικός αλγόριθμος (genetic algorithm) (Chan, 2008) και διαδοχική εξόρυξη προτύπων
(sequential pattern mining) (Chen et al., 2009; Liu et al., 2009).
Σύμφωνα με τους Aslıhan Dursu και Meltem Caber (2016), η ανάλυση RFM είναι μια πολύ
γνωστή (Hu & Yeh, 2014), βασισμένη στη συμπεριφορά, μέθοδος εξόρυξης δεδομένων, η
οποία εξάγει το προφίλ πελατών χρησιμοποιώντας λίγα κριτήρια μειώνοντας έτσι την
πολυπλοκότητα της ανάλυσης (Kaymak, 2001).
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Σύμφωνα με τον Blattberg et al., 2008 η έννοια του RFM μοντέλου εισήχθη από τους Bult
και Wansbeek (1995) και αποδείχθηκε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό αν εφαρμοστεί σε
βάσεις δεδομένων που κρατούνται στο Marketing. Στην ουσία πρόκειται για ένα
συμπεριφορικό μοντέλο και βοηθά στην κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς. Το
RFM μπορεί να οριστεί ως την ανάλυση για τμηματοποίηση των πελατών που όχι μόνο δίνει
πληροφορίες σχετικά με τα συχνά αγοραστικά πρότυπα των πελατών, αλλά και σχετικά με τις
αγορές και το κέρδος που αποκτήθηκε από αυτούς (Ya-Han Hu & Tzu-Wei Yeh,2014 ).
Το μοντέλο αφορά τον υπολογισμό και την εξέταση τριών δεικτών, την προσφατότητα
(recency), την συχνότητα (frequency) και την οικονομική αξία (monetary value) που
σχετίζονται με τις αγορές των πελατών και επηρεάζουν τις μελλοντικές πιθανές αγορές τους
(Ya-Han Hu & Tzu-Wei Yeh,2014 ). Ο Α.Μ Hughes είναι ο πρώτος που εισήγαγε τη βασική
ιδέα του RFM και συγκεκριμένα όρισε ως πολύτιμους πελάτες αυτούς που ταυτόχρονα έχουν
σε υψηλά επίπεδα και τις τρεις μεταβλητές.
H πρώτη μεταβλητή, η προσφατότητα (recency) αντιπροσωπεύει τον χρόνο που έχει περάσει
από την πραγματοποίηση της τελευταίας αγοράς. Η δεύτερη μεταβλητή, η

συχνότητα

(frequency), συμβολίζει το πόσο συχνά ένας πελάτης πραγματοποιεί αγορές μέσα σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τέλος, η μεταβλητή της οικονομικής αξίας (monetary)
δείχνει το ποσό που έχει ξοδέψει ο πελάτης την εν λόγω περίοδο.
Σύμφωνα μάλιστα με παλαιότερες έρευνες είχε εξαχθεί το συμπέρασμα ότι , όσο μεγαλύτερες
είναι οι τιμές των R και F, τόσο πιθανότερο οι πελάτες να προχωρήσουν σε νέα αγορά από
την εν λόγω εταιρεία. Όσο μεγαλύτερο είναι το M, τόσο πιθανότερο είναι οι πελάτες να
αγοράσουν περισσότερες υπηρεσίες ή προϊόντα της εταιρείας (Cheng & Chen, 2009)
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Εικόνα 2.2: Σχηματική απεικόνιση των τριών δεικτών του μοντέλου RFM(Πηγή:
https://www.prospectsoft.com/blogarticle/541/Using-RFM-Segmentation-to-grow-yourwholesale-distribution-or-manufacturing-business)

Η τεχνική RFM είναι απλή στη χρήση και ισχυρή στην παραγωγή γνώσης από δεδομένα
πελατών (McCartey & Hastak, 2007). Σύμφωνα με τον Derya Birant (2011) στο άρθρο Data
Mining Using RFM Analysis, η

RFM αποτελεί χρήσιμη μέθοδο για τη βελτίωση της

κατάτμησης πελατών καθώς χωρίζοντας τους πελάτες σε διάφορες ομάδες, στοχεύει να τους
προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα μελλοντικά αλλά και να προσδιορίσει
την πελατειακή βάση που θα ανταποκριθεί εύκολα και άμεσα σε προωθητικές ενέργειες και
προσφορές.
Το μοντέλο RFM μετράει πότε οι καταναλωτές αγοράζουν, πόσο συχνά και σε τι όγκους.
Καθώς προηγούμενες αγορές των πελατών μπορούν να προβλέψουν αποτελεσματικά τη
μελλοντική τους αγοραστική συμπεριφορά, οι εταιρείες μέσω του μοντέλου RFM μπορούν
εύκολα να προσδιορίσουν ποιον πελάτη αξίζει να προσεγγίσουν ( Jo-Ting Wei et.al, 2010).
Κατά συνέπεια, τα μοντέλα RFM αναπτύσσονται συχνά για στόχευση, μέσω συγκεκριμένων
προγραμμάτων μάρκετινγκ (π.χ. άμεση αλληλογραφία), προκειμένου να βελτιώσουν τα
ποσοστά απόκρισης των πελατών (Sohrabi & Khanlari, 2007), αποκαλύπτοντας ότι το RFM
διευκολύνει την διαδικασία επιλογής των πελατών που θα οχληθούν από μια προσφορά
(Colombo & Jiang, 1999).
Ο συγκερασμός της ανάλυσης RFM και των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων παρέχει χρήσιμες
πληροφορίες για τρέχοντες και νέους πελάτες. Η ομαδοποίηση (clustering) που βασίζεται σε
χαρακτηριστικά RFM παρέχει περισσότερη γνώση για την συμπεριφορά των πελατών σε
σύγκριση με άλλες αναλύσεις ομαδοποίησης.
Σύμφωνα με τους Konstantinos Tsiptsis και Antonios Chorianopoulos (2009 p. 335), η
κατασκευή των δεικτών RFM είναι ένα απλό έργο διαχείρισης δεδομένων που δεν εμπεριέχει
την έννοια της μοντελοποίησης. Εντούτοις, περιλαμβάνει μια σειρά από υπολογισμούς που
μετατρέπουν τα απλά δεδομένα των αγορών που έχουν κάνει οι πελάτες σε βαθμολογίες που
αποκτούν νόημα και επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση τους. Αναγκαίο για να γίνει η
ανάλυση RFM είναι το ότι κάθε συναλλαγή πρέπει να συνδέεται με έναν πελάτη που θα
χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό ID (ταυτότητα). Το παραπάνω είναι σημαντικό έτσι ώστε
το ιστορικό των αγορών κάθε πελάτη να μπορεί να παρακολουθείται και να διερευνάται με
την πάροδο του χρόνου.
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2.6.1 Μεθοδολογία
Έστω ότι έχουμε δεδομένα για 10 πελάτες για τους οποίους έχουν υπολογιστεί η
προσφατότητα (Recency) με βάση πόσες μέρες έχουν περάσει από την τελευταία τους αγορά,
η συχνότητα (Frequency) δηλ πόσες αγορές έχει πραγματοποιήσει ο κάθε πελάτης σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τέλος η οικονομική αξία (Monetary) δηλ πόσα έχει
ξοδέψει την εν λόγω χρονική περίοδο. Το αρχικό βήμα εστιάζει στην πρώτη μεταβλητή, την
προσφατότητα, σύμφωνα με την οποίο τοποθετούνται κατά αύξουσα σειρά οι πελάτες. Πιο
συγκεκριμένα, τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει
αγορές πιο πρόσφατα. Αφού ταξινομηθούν οι πελάτες με την παραπάνω διαδικασία
χωρίζονται σε 5 ίσες ομάδες, η καθεμία περιλαμβάνει το 20% των πελατών. Η πρώτη ομάδα
που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης (πελάτες xxx 2bd & xxx 8nd) παίρνει την
βαθμολογία 5 αναφορικά με την μεταβλητή της προσφατότητας ενώ η τελευταία ομάδα (xxx
6ha & xxx 9nd) παίρνει την τιμή 1. Με την ίδια λογική ακολουθείται η διαδικασία και για τις
άλλες 2 μεταβλητές, frequency και monetary, με τη διαφορά ότι εδώ οι πελάτες
τοποθετούνται κατά φθίνουσα σειρά. Για τη συχνότητα, οι πελάτες που έκαναν παραπάνω
αγορές το συγκεκριμένο διάστημα τοποθετούνται στις πρώτες θέσεις και αντίστοιχα για το
monetary οι πελάτες που ξοδέψαν παραπάνω χρήματα το εν λόγω διάστημα.

Customer ID Recency
xxx 4di
5
xxx 5mi
10
xxx 6ha
25
xxx 7das
7
xxx 8nd
2
xxx 9nd
48
xxx 2bd
1
xxx 3ms
6
xxx 1dw
4
xxx 4bs
5

Frequency Monetary
2
50
1
70
6
150
9
755
4
65
2
48
1
32
2
22
5
95
3
63

Πίνακας 2.1. Τυχαία Δεδομένα 10 πελατών
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Customer ID Recency
xxx 2bd
1
xxx 8nd
2
xxx 1dw
4
xxx 4di
5
xxx 4bs
5
xxx 3ms
6
xxx 7das
7
xxx 5mi
10
xxx 6ha
25
xxx 9nd
48

R
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Customer ID Frequency
xxx 7das
9
xxx 6ha
6
xxx 1dw
5
xxx 8nd
4
xxx 4bs
3
xxx 4di
2
xxx 9nd
2
xxx 3ms
2
xxx 5mi
1
xxx 2bd
1

F
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Customer ID Monetary
xxx 7das
755
xxx 6ha
150
xxx 1dw
95
xxx 5mi
70
xxx 8nd
65
xxx 4bs
63
xxx 4di
50
xxx 9nd
48
xxx 2bd
32
xxx 3ms
22

M
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Πίνακας 2.2. Ομαδοποίηση των πελατών

Εν συνεχεία, για κάθε πελάτη υπολογίζεται μια τελική βαθμολογία με βάση τις επιμέρους
βαθμολογίες που έλαβαν τα πεδία R, F & M και ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά.

Customer ID
xxx 8nd
xxx 2bd
xxx 1dw
xxx 4di
xxx 4bs
xxx 3ms
xxx 7das
xxx 5mi
xxx 6ha
xxx 9nd

RFM Scoring
544
511
444
433
333
322
255
211
155
122

Πίνακας 2.3. Υπολογισμός της τελικής RFM βαθμολογίας

Συμπερασματικά, το μοντέλο RFM εκχωρεί βαθμολογίες αξίας σε κάθε πελάτη βάσει
παλαιότερων συμπεριφορών. Χρησιμοποιώντας το σύστημα που αναφέρθηκε παραπάνω,
χωρίζοντας δηλαδή τον πληθυσμό σε 5 ίσες ομάδες, θα δημιουργηθούν 125 διαφορετικές
βαθμολογίες (5x5x5) που μπορούν να ανατεθούν. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει
κάποιος πελατείας είναι το 555, ενώ η χαμηλότερη είναι το 111. Είναι λογικό λοιπόν, ότι οι
πελάτες που έχουν λάβει την τιμή 5 σε κάθε μία από τις 3 μεταβλητές (RFM Scoring 555)
αποτελούν τους πιο πολύτιμους πελάτες αφού έχουν αγοράσει πιο πρόσφατα, πιο συχνά και
έχουν ξοδέψει περισσότερο. Για παράδειγμα, ο πελάτης xxx 6ha με βαθμολογία RFM 155,
έχει κάνει έναν υψηλό αριθμό αγορών με υψηλές νομισματικές αξίες αλλά όχι για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Στην προκειμένη, ο πελάτης έχει πιθανόν στραφεί σε κάποιο
ανταγωνιστικό προϊόν ή σε κάποιο υποκατάστατό του . Αυτό οδηγεί στην χαμηλή
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βαθμολογία της προσφατότητας. Το γεγονός ότι ο εν λόγω πελάτης λαμβάνει υψηλή
βαθμολογία τόσο στο πλήθος των αγορών που πραγματοποιεί όσο και στα χρήματά που
ξοδεύει τον κάνει ένα πολύτιμο πελάτη (Derya Birant, 2011).
Σύμφωνα με τους Jo-Ting Wei et al., (2010), μεταξύ των τριών μέτρων RFM, η μεταβλητή
της προσφατότητας θεωρείται συχνά ως η πιο πολύτιμη. Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενα
ευρήματα, οι τιμές RFM έχουν την τάση να εξαρτώνται τόσο από την φύση της εταιρείας όσο
και από αυτή των προϊόντων που πωλούνται (Lumsden et al., 2008). Για παράδειγμα, οι
Fader et al., (2005) διαπίστωσαν ότι για χαμηλότερη προσφατότητα, οι πελάτες με
υψηλότερη συχνότητα τείνουν να έχουν χαμηλότερη αγοραστική δυνητικότητα από αυτούς
με χαμηλότερους δείκτες προ-αγορών. Οι Lumsden et al. (2008) έχουν βρει παρόμοια
ευρήματα αναφορικά με σημαντικές διαφορές μεταξύ ομάδων σε σχέση με τις μεταβλητές
της προσφατότητας και της συχνότητας.

2.6.2 Σχετικές Εργασίες
Η ανάλυση RFM είναι ένα βασικό εργαλείο στην ατζέντα των επιχειρήσεων για να
εκτιμήσουν την αξία αλλά και την διάρκεια ζωής των πελατών τους. Οι πελάτες με βάση
αυτή την τεχνική χωρίζονται σε διάφορες ομάδες που παρουσιάζουν παρόμοιες τιμές στις
μεταβλητές RFM. Αποτέλεσμα αυτής της ανάλυση είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για
στοχευμένες ομάδες πελατών (Ya-Han Hu , Tzu-Wei Yeh, 2014).
Ο Derya Birant, 2011 στο άρθρο του Data Mining Using RFM Analysis επιδίωξε την χρήση
της τεχνικής του RFM, σε τρεις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων οι οποίες εφαρμόζονται
διαδοχικά. Αρχικά, η ομαδοποίηση (clustering) για να εντοπιστούν ομάδες πελάτων με
παρόμοιες RFM τιμές), έπειτα η ταξινόμηση (classification) όπου οι παραπάνω ομάδες σε
συνδυασμό με κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά βοήθησαν στην εύρεση κανόνων
ταξινόμησης για την πρόβλεψη μελλοντικών συμπεριφορών των πελατών και τέλος η
εξόρυξη κανόνων συσχέτισης (association rules) που χρησιμοποιήθηκαν για προτάσεις
σχετικά με τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αντλήθηκαν από ένα κατάστημα
αθλητικών ειδών στην Τουρκία μέσω του ηλεκτρονικού τους καταστήματος και περιείχαν
ποικίλα πεδία. Κατέληξε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση παρέχει καλύτερες προτάσεις
προϊόντων αφού λαμβάνονται υπόψιν διάφορες παραμέτρους μαζί: το τμήμα του πελάτη, οι
τρέχουσες τιμές RFM του πελάτη, η πιθανή μελλοντική συμπεριφορά και προϊόντα που
αγοράζονται συχνά μαζί.
Στο άρθρο ο Daqing Chen et al., 2012 προσπάθησε να επιβεβαιώσει πως μέσα από την χρήση
τεχνικών εξόρυξης δεδομένων δημιουργείται πελατοκεντρική επιχειρηματική ευφυΐα στον
τομέα λιανικής πώλησης. Χρησιμοποίησε την τεχνική RFM για να κατηγοριοποιήσει τους
πελάτες μιας εταιρείας λιανικής πώλησης και κατέληξε ότι η εν λόγω ομαδοποίηση μπορεί να
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βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καταλάβουν την αποδοτικότητα των πελάτων τους, και
ακολούθως, να ενστερνιστούν αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα,
χρησιμοποίησε τους κανόνες συσχέτισης για να ανακαλύψει μοτίβα με τα οποία αγοράζουν οι
πελάτες, προβλέποντας τον κύκλο ζωής τους και προσδιόρισε την διαφορετικότητα του
καθενός.
Ο Chan (2008) πρότεινε μια προσέγγιση που συνδυάζει την στόχευση και την τμηματοποίηση
πελατών για στρατηγικές καμπάνιες. Εξετάζοντας στοιχεία από την Nissan, χρησιμοποίησε
το RFM για την κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών και ένα μοντέλο CLV(customer
lifetime value) για την αξιολόγηση του προτεινόμενων τμημάτων των πελάτων(από την
ανάλυση RFM).Τα ευρήματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη μέθοδος παράγει καλύτερα
αποτελέσματα στη στόχευση πολύτιμων πελατών από μια τυχαία επιλογή.

2.6.3 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Γενικώς η ανάλυση RFM μπορεί να είναι χρήσιμη ακόμη και αν η βάση δεδομένων είναι
μικρή, ενώ θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή όταν αυξάνεται η βάση δεδομένων. Οι παραγόμενες
ομάδες που προκύπτουν από την ανάλυση προσδίδουν χρηστικές πληροφορίες για τις
αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Είναι λογικό, καθώς οι έννοιες του RFM
αποτελούν βασικές μεταβλητές που πρέπει να παρακολουθούνται από μια επιχείρηση καθώς
αντιπροσωπεύουν σημαντικές διαστάσεις της σχέσης του πελάτη με την επιχείρηση. Με αυτό
τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε έναν οργανισμό να εντοπίζει, με την πάροδο του χρόνου,
τις αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες και να δρα άμεσα ενεργοποιώντας κατάλληλες
στρατηγικές. Για παράδειγμα, ενδείξεις όπως μια μείωση της συνολικής αξίας των αγορών, ή
μια ξαφνική μείωση της συχνότητας των αγορών ή η μη εμφάνιση αγορών ενός πελάτη για
ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποδηλώνει την αρχή του τέλους της
σχέσης με τον οργανισμό. Αυτά τα σήματα, εάν αναγνωρίζονται εγκαίρως, μπορούν να
αντιμετωπιστούν

αποτελεσματικά

εφαρμόζοντας

εκστρατείες

διατήρησης

και

επανενεργοποίησης των πελατών (Konstantinos Tsiptsis & Antonios Chorianopoulos, 2009)
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της ανάλυσης RFM είναι το χαμηλό κόστος για την
πραγματοποίηση της ανάλυσης αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών και ταυτόχρονα της
εύκολης ποσοτικοποίησης της (Kahan, 1998; Miglautsch, 2000). Επιπλέον, το RFM είναι
ακριβές για την πρόβλεψη απόκρισης και μπορεί να αυξήσει τα κέρδη μιας εταιρείας σε
σύντομο χρονικό διάστημα (Baecke και Van den Poel, 2009). Οι μεταβλητές RFM
συλλέγονται μέσω μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων που περιέχει συγκεκριμένες
πληροφορίες για τον πελάτη σχετικά με το ιστορικό συναλλαγών και δεν λαμβάνεται
πληροφορία σε συνολικό επίπεδο μέσω βάσεων δεδομένων που περιέχουν δημογραφικές
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πληροφορίες. Ως εκ τούτου, το RFM έχει περισσότερο νόημα για στόχευση συγκεκριμένων
πελατών (Kaymak, 2001).
Ο Jo-Ting Wei et.al, 2010 διατύπωσε ότι υπάρχει συνονθύλευμα οφελών και μειονεκτημάτων
του μοντέλου RFM. Πρώτον, δεδομένου ότι το RFM στοχεύει στον εντοπισμό πολύτιμων
πελατών εστιάζει μόνο στους καλύτερους πελάτες. Για τον λόγο αυτό, η RFM ανάλυση δεν
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για πελάτες που δεν προβαίνουν σε συχνές αγορές, δεν
ξοδεύουν αρκετά χρήματα και δεν έχουν αγοράσει πρόσφατα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
περισσότερες πωλήσεις των εταιρειών, όπου το 80% αυτών προέρχεται από το 20% των
πελατών (Hughes, 1996; Wang, 2010) (Κανόνας 80-20). Κατά συνέπεια αδυνατεί να
αναλύσει συμπεριφορές πελατών που αγοράζουν μια φορά και πραγματοποιούν μικρές
παραγγελίες. Ο Miglautsch (2002) ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτόν τον τύπο πελατών ως 1-1-1
πελάτες, σημείωσε ότι ενδέχεται αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της πελατειακής βάσης και
μπορεί να έχει την μεγαλύτερη ανεκμετάλλευτη δυναμική. Η RFM ανάλυση δεν μπορεί
επίσης να προσφέρει RFM γνώση για τους νέους πελάτες που δεν διαθέτουν ιστορικό
συναλλαγών καθώς επικεντρώνεται στους τρέχοντες πελάτες μιας εταιρείας (McCarty and
Hastak, 2007). Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι το RFM χρησιμοποιεί
περιορισμένο αριθμό μεταβλητών επιλογής, μόνο 3 κριτήρια. Αυτό δημιουργεί ανεπαρκή
αποτελέσματα καθώς σημαντικές μεταβλητές όπως το εισόδημα των πελατών, ο τρόπος ζωής
και η φύση του προϊόντος, δεν λογίζονται στο μοντέλο και δεν περιλαμβάνονται στην
ανάλυση (Fitzpatrick, 2001). Πρόβλημα επίσης δημιουργούν οι υψηλοί συσχετισμοί μεταξύ
συχνότητα και νομισματικής αξίας (Olson et al., 2009) αλλά και άγνοια για δυνητικούς και
μη κερδοσκοπικούς πελάτες.
Επιπρόσθετα, η RFM εκτιμά ένα μοντέλο απόκρισης για όλους τους πελάτες στη βάση
δεδομένων και συνεπώς υποθέτει την ομοιογένεια της πελατειακής βάσης δεδομένων.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό καθώς στην πραγματικότητα οι πελάτες έχουν
σημαντική ετερογένεια (Suh et al., 1999). Τέλος, ένα προφανές μειονέκτημα αυτής της
προσέγγισης είναι ότι συνήθως καταλήγει σε σχεδόν την ίδια λίστα στόχων καλών πελατών,
που θα μπορούσαν να ενοχληθούν από τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις (Konstantinos
Tsiptsis Antonios Chorianopoulos,2009).
Συμπερασματικά, αν και χρήσιμη, η προσέγγιση RFM, όταν δεν συνδυάζεται με άλλα
σημαντικά χαρακτηριστικά πελατών, όπως προτιμήσεις προϊόντων, δεν παρέχει μια πλήρη
κατανόηση

της

συμπεριφοράς

των

πελατών

(Konstantinos

Tsiptsis

Antonios

Chorianopoulos,2009).

34

2.6.4 Επεκτάσεις του Μοντέλου RFM
Εκτός από την αρχική έκδοση της ανάλυσης RFM που περιεγράφηκε παραπάνω, υπάρχουν
αρκετές μελέτες που αναλύουν διάφορες άλλες εκδόσεις της με σκοπό την αντιμετώπιση των
μειονεκτημάτων που υφίστανται στην παραδοσιακή μέθοδο. Από τις πιο γνωστές είναι αυτή
της σταθμισμένης έκδοσης WRFM, όπου κάθε τιμή R, F, M πολλαπλασιάζεται με ένα
συντελεστή, wR, wF και wM σύμφωνα με τη σχετική σημαντικότητα του με σκοπό την
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την βαθμολογική κατάταξη. Στην ουσία
πρόκειται για το άθροισμα της σταθμισμένης προσφατότητας, συχνότητας και οικονομικής
αξίας ενός πελάτη (Safari et al., 2016). Μια άλλη έκδοση, το Timely RFM (TRFM)
προτάθηκε για την αντιμετώπιση της περιοδικότητας των προϊόντων, δηλαδή το γεγονός ότι
σε διαφορετικές περιόδους τα προϊόντα ενδέχεται να έχουν διαφορετική ζήτηση. Το μοντέλο
RFD όπου το D αντιστοιχεί στην λέξη duration δηλαδή διάρκεια. Προτάθηκε για τους
επισκέπτες ιστοσελίδων έτσι ώστε να μπορεί να εξετάζεται η διάρκεια παραμονής σε κάποιο
ιστότοπο. Το RFR (Recency, Frequency, Reach) προτάθηκε για τους γράφους κοινωνικής
δικτύωσης, δηλαδή Προσφατότητα - τελευταία ανάρτηση, Συχνότητα - συνολικός αριθμός
δημοσιεύσεων, Προσέγγιση - δίκτυα, φίλοι. Τέλος, οι , Cheng και Chen (2009) πρότειναν την
αύξηση του αριθμού των δεικτών ανάλυσης RFM μέσω της χρήσης του μοντέλου RFMTC
(Πρόσφατη, Συχνότητα, Νομισματική αξία, χρόνος από την πρώτη αγορά και πιθανότητα
χαμένης πελατείας). Ωστόσο, τα αποτελέσματα του μοντέλου RFM ξεπέρασαν το μοντέλο
RFMCI.

2.6 Ανάλυση Καλαθιού Αγοράς (Market Basket Analysis)
Σύμφωνα με τους, Loraine Charlet Annie M.C. και Ashok Kumar D, 2012 η ανάλυση
καλαθιού αγοράς είναι μία από τις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων που εστιάζουν στην
ανακάλυψη προτύπων αγορών εξάγοντας συσχετίσεις ή σχέσεις από δεδομένα συναλλαγών.
Η ανάλυση καλαθιού αγοράς καθορίζει τα προϊόντα που αγοράζονται μαζί και με την
κατάλληλη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σχεδιάζονται διαφημιστικές καμπάνιες έτσι ώστε
η αγορά προϊόντων να μπορεί να βελτιωθεί.
Η έννοια της ανάλυσης καλαθιού αγοράς (Market Basket Analysis(ΜΒΑ)) μπορεί να γίνει
κατανοητή κοιτάζοντας την κάτωθι εικόνα.
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Εικόνα 2.3: Παράδειγμα καλαθιού αγοράς (Πηγή: Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff,
1997, p.288)

Η εν λόγω εικόνα περιέχει ένα καλάθι αγοράς κάποιου καταναλωτή έπειτα από την επίσκεψη
σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Το καλάθι περιέχει διάφορα προϊόντα όπως είναι ο χυμός
πορτοκάλι, μπανάνες, αναψυκτικά, καθαριστικό παραθύρων και απορρυπαντικό και μας
υποδεικνύει τις προτιμήσεις του καταναλωτή. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι καταναλωτές το ίδιο.
Το καλάθι αγορών διαφέρει από καταναλωτή σε καταναλωτή τόσο στις επιλογές των
προϊόντων όσο και στις ποσότητες αυτών άλλα και στην περίοδο που επιλέγουν να
αγοράσουν κάτι. Η ανάλυση καλαθιού αγοράς χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με το τι
αγοράζουν οι πελάτες και με βάση αυτά εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το
προφίλ των πελάτων και το λόγο που προβαίνουν στις συγκεκριμένες αγορές (Michael J.A.
Berry & Gordon S. Linoff. 1997).
Το MBA παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ποια προϊόντα τείνουν να αγοράζονται μαζί και
ποια προϊόντα είναι καταλληλά για να λάβουν μέρος σε κάποια προωθητική ενέργεια.
Ουσιαστικά, βασίζεται στη θεωρία ότι εάν κάποιος αγοράσει μια συγκεκριμένη ομάδα
αντικειμένων, έχει πιθανότητες να αγοράσει μια άλλη ομάδα αντικειμένων.
Αναλύοντας όλα αυτά τα στοιχεία, μια επιχείρηση μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που
προβληματίζουν, όπως το χωροταξικό πλαίσιο της τοποθέτησης προϊόντων στο κατάστημα,
πως να συσκευάσει διαφορετικά προϊόντα μαζί - θα μπορούσε να προβεί σε μια νέα διάταξη
του καταστήματος - ποια προϊόντα θα τοποθετήσει σε ειδική θέση, πως θα σχεδιάσει τα
κουπόνια, ποια προϊόντα θα μπουν σε προσφορά, όλα με γνώμονα την μεγιστοποίηση του
κέρδους. (Savi Gupta and Roopal Mamtora, 2014).
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Η ανάλυση καλαθιού αγορών δεν αναφέρεται σε μία μόνο τεχνική αλλά σε ένα σύνολο
επιχειρηματικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση των δεδομένων των
συναλλαγών στο σημείο πώλησης. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των Κανόνων
Συσχέτισης που είναι μια από τις βασικές τεχνικές της Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining).
Οι Κανόνες Συσχέτισης αφορούν την ανακάλυψη και διατύπωση σχέσεων που υπάρχουν στα
δεδομένα. Οι σχέσεις αυτές προκύπτουν από τη συχνή ταυτόχρονη εμφάνιση τιμών
δεδομένων. Ο βασικός αλγόριθμος εντοπισμού συχνών στοιχειοσυνόλων είναι ο Apriori.
Η ανάλυση καλαθιού αγοράς (MBA) είναι μια τεχνική εξόρυξης δεδομένων για την
ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ συνόλων δεδομένων. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να
εκπροσωπούνται με τη μορφή κανόνων σύνδεσης (Association Rules) (Savi Gupta and
Roopal Mamtora, 2014).

2.7 Κανόνες Συσχέτισης (Association Rules)
Οι κανόνες σύνδεσης χρησιμοποιούνται για την ανακάλυψη κρυφών σχέσεων σε ένα μεγάλο
σύνολο δεδομένων και αποτελούν περιγραφικά μοντέλα εξόρυξης δεδομένων (Ayşe Nur
Sağın, Berk Ayvaz, 2018). Οι κανόνες συσχέτισης, οι οποίοι αναφέρονται συχνά στη
βιβλιογραφία ως ανάλυση καλαθιού αγοράς (ΜΒΑ), χρησιμοποιούνται για την εύρεση και τη
διατύπωση σχέσεων, οι οποίες υπάρχουν στα δεδομένα. Δεδομένου ότι είναι χρήσιμοι και
εύκολοι στη χρήση έχουν πολλές εφαρμογές για παράδειγμα, στον χρηματοοικονομικό
τομέα, στις τηλεπικοινωνίες, στο μάρκετινγκ, στον τομέα λιανικής πώλησης (Yen-Liang
Chen et.al , 2004). Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουν συσχετιζόμενα προϊόντα που αγοράζονται
μαζί σε μια μόνο συναλλαγή ή αγοράστηκαν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μετά
από την αγορά ενός προϊόντος. Οι σχέσεις αυτές προκύπτουν από τη συχνή και ταυτόχρονη
εμφάνιση τιμών δεδομένων. Έτσι, πληροφορίες μπορούν να αντληθούν σχετικά με
συμπεριφορές πελατών μεταξύ αγορών.

2.7.1 Μεθοδολογία
Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα από το βιβλίο των Michael J.A. Berry & Gordon S.
Linoff., 1997, Data Mining Techniques For Marketing, Sales, and Customer Relationship
Management. Στον πίνακα βρίσκονται μια σειρά από καλαθιά αγορών 5 πελατών σε ένα
σούπερ μάρκετ.. Ένα σύνολο προϊόντων ονομάζεται itemset (Ι).

Στο συγκεκριμένο

παράδειγμα ένα itemset Ι, μπορεί να αποτελείται από 2 προϊόντα (I={orange juice, soda})
και αυτό είναι ένα στοιχειοσύνολο..
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Πίνακας 2.4. Τα καλάθια αγορών πέντε πελατών (Πηγή: Michael J.A. Berry, Gordon S.
Linoff, 1997, p.299)

Κάθε μια από τις παραπάνω 5 συναλλαγές μας δίνει πληροφορίες για το ποια προϊόντα
αγοράστηκαν μαζί με άλλα. Αυτό φαίνεται καλυτέρα στο παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει
πόσες φορές αγοράστηκε μαζί οποιοδήποτε ζεύγος προϊόντων

Πίνακας 2.5: Πίνακας που δείχνει πόσες φορές αγοράστηκε μαζί ένα ζεύγος προϊόντων
(Πηγή: Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff , 1997, p.299)

O κανόνας Soda → OJ δείχνει την δυνατή σχέση που έχουν αυτά τα δύο προϊόντα και
σημαίνει ότι εάν ένας πελάτης αγοράζει σόδα, τότε ο πελάτης αγοράζει επίσης χυμό
πορτοκάλι.
Τέτοιου είδους κανόνες βοηθάνε τις επιχειρήσεις να καταλάβουν την αγοραστική φύση των
καταναλωτών (Manpreet Kaur & Shivani Kang,2016).
Δύο είναι τα μεγέθη που καθορίζουν πόσο καλός είναι αυτός ο κανόνας Χ→ Ψ. Αυτά είναι η
υποστήριξη (support) και η εμπιστοσύνη (condidence).
Η υποστήριξη ενός στοιχείου ή μιας ομάδας αντικειμένων είναι ο αριθμός των φορών που
εμφανίζεται ένα αντικείμενο στις συναλλαγές σε μια βάση δεδομένων (Manpreet Kaur &
Shivani Kang 2016).
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 Χ = (𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 Χ) / ( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)
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Η εμπιστοσύνη είναι ένα μέτρο της πιθανότητας ότι αν ο πελάτης αγοράσει το προϊόν Χ θα
αγοράσει και το προϊόν Ψ (Ayşe Nur Sağın & Berk Ayvaz, 2018).
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (Χ => Ψ) = 𝑃 (Χ | Ψ) = (𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 Χ 𝑎𝑛𝑑 Ψ )/
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 Χ).
Κανόνες με υψηλή εμπιστοσύνη και ισχυρή υποστήριξη μπορούν να αναφέρονται ως ισχυροί
κανόνες (Kantardzic 2003).

Τέλος ένα άλλο μέτρο αξιολόγησης των κανόνων είναι το Lift. Αποδίδει το βαθμό και το
είδος συσχέτισης μεταξύ των γεγονότων του κανόνα και ορίζεται ως εξής:
Lift (Χ → Ψ) = support (XUΨ)/ support(X), support(Ψ)
Το Lift είναι ένα χρήσιμο μέτρο για την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ του αριστερού
και του δεξιού μέλους του κανόνα. Ουσιαστικά δείχνει τον παράγοντα αύξησης ή μείωσης
της πιθανότητας πώλησης του προϊόντος Υ, με δεδομένο ότι έχει πωληθεί το προϊόν Χ. Αν η
τιμή ισούται με ένα, τότε δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ Χ και Υ. Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη
από ένα, τότε υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ Χ και Υ. Τέλος, αν η τιμή είναι μικρότερη
του ένα, τα Χ και Υ είναι αρνητικά συσχετισμένα και η εμφάνιση του Χ μειώνει την
πιθανότητα εμφάνισης του Υ.

2.7.2 Αλγόριθμος Apriori
Η έννοια των κανόνων συσχέτισης εισήχθη από τον Agrawal το 1993. Το 1994, ο Agrawal
και ο Srikant ανέπτυξαν τον Apriori αλγόριθμο, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον για την
εύρεση κανόνων συσχέτισης. Ο αλγόριθμος διεξάγει πολλές αναζητήσεις στη βάση
δεδομένων και βασίζεται σε προηγούμενη γνώση σχετικά με την συχνότητα κστοιχειοσυνολών για να προβλέψει k+1-στοιχειοσύνολα. Oι Mohammed Al-Maolegi ,
Bassam Arkok, το 2014 περιέγραψαν ότι ο αλγόριθμος Apriori είναι ένας απλός αλγόριθμος
ο οποίος πραγματοποιεί πολλές επαναλήψεις στη βάση δεδομένων για την εύρεση συχνών
συνόλων αντικειμένων. Κατά την πρώτη αναζήτηση που υλοποιεί ο αλγόριθμος βρίσκει τη
συχνότητα του 1-itemets που ουσιαστικά μετρά τη συχνότητα κάθε στοιχείου στη βάση
δεδομένων. Η συχνότητα των 1-στοιχειοσυνόλου χρησιμοποιείται για την εύρεση των
συνόλων αντικειμένων στο 2-στοιχειοσυνολο που με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για την
εύρεση 3-στοιχειοσυνολο και ούτω καθεξής έως ότου δεν υπάρχουν πλέον k-στοιχειοσύνολα.

2.7.3 Σχετικές Εργασίες
Η εξόρυξη γνώσης από την ανάλυση καλαθιού αγοράς είχε προταθεί από τους Raorane et al..
Χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες σύνδεσης ως τεχνική εξόρυξης δεδομένων σε ένα σύνολο
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δεδομένων σούπερ μάρκετ και ανέλυσαν τις καθημερινές συναλλαγές της αγοράς. Ο κύριος
σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να τοποθετήσει τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ με τέτοιο
τρόπο ώστε να αυξηθεί το κέρδος του σούπερ μάρκετ (Manpreet Kaur & Shivani Kang,2016).
Οι Agrawal et.al, (1993) χρησιμοποίησαν το ΜΒΑ πάνω σε δεδομένα συναλλαγών
καταναλωτών που είχαν συλλεχθεί και ανακαλύφθηκαν οι κανόνες συσχέτισης μεταξύ των
αντικειμένων που αγοράστηκαν. Η μέθοδος γρήγορα χρησιμοποιήθηκε σαν μια τυπική
μέθοδος για μια σειρά πρακτικών εφαρμογών στον τομέα μάρκετινγκ (Chen et al., 2005). Οι
Kanagawa et al., (2009) δημοσίευσαν έρευνες συμπληρώνοντας λίστες ελέγχου ανοιχτής
επιλογής σε σχέση με συσχετιζόμενα αλλεργιογόνα τρόφιμα. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές
βρήκαν ότι ορισμένα αλλεργιογόνα τροφίμων φαίνονται να εμφανίζονται στο ίδιο άτομο
μαζί.
Οι Chen et αϊ. υπέθεσαν ότι, για τις επιχειρήσεις με αλυσίδες καταστημάτων, δεν μπορούν να
εξαχθούν σημαντικά πρότυπα αγορών καθώς τα προϊόντα δεν βρίσκονται πάντα στα ράφια
των καταστημάτων ανά πάσα στιγμή. Για να ξεπεράσουν το παραπάνω πρόβλημα,
πρόσθεσαν στους κανόνες που αναπτύχθηκαν σε παρόμοιες έρευνες τις πληροφορίες για την
αποθήκη και τη διάσταση του χρόνου. Έτσι, εκείνοι σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν τους
κανόνες συσχέτισης για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, την προμήθεια προϊόντων,
την καταγραφή εμπορευμάτων και την ανάπτυξη στρατηγικών διανομής για ολόκληρη την
αλυσίδα καταστημάτων. Οι Yun κ.ά. πίστευαν ότι η παραδοσιακή έκδοση των κανόνων
συσχέτισης δεν μπορούσε να παράγει υγιή αποτελέσματα σε περιβάλλοντα πολλαπλών
καταστημάτων. Ένας αλγόριθμος παρόμοιος με τον Apriori αλγόριθμο αναπτύχθηκε για να
εξετάσει τους κανόνες συσχέτισης σε αυτά τα καταστήματα. Οι κανόνες που
δημιουργήθηκαν από τον ανεπτυγμένο αλγόριθμο περιείχαν πληροφορίες σχετικά με την
τοποθεσία και την χρονική περίοδο.

Διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη μέθοδος ήταν

καλύτερη από τον παραδοσιακό αλγόριθμο Apriori όσον αφορά στις προσομοιώσεις που
έγιναν σε καταστήματα διαφορετικών μεγεθών και συνεχών αλλαγών στα μίγματα
προϊόντων. Οι Kuo et al συνεργάστηκαν με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Υγείας στο
Ταϊβάν για να εξετάσουν τους κανόνες συσχέτισης μεταξύ των ασθενών από ασφαλιστικά
δεδομένα υγείας 12 μηνών. Στη μελέτη τους, χρησιμοποίησαν την αποικία μυρμηγκιών για
να κάνουν την ομαδοποίηση και τους κανόνες συσχέτισης.
Παρόλα αυτά, οι Savi Gupta & Roopal Mamtora (2014) διατύπωσαν ότι στη σύγχρονη
επιχείρηση που απαρτίζεται από περισσότερα από ένα υποκαταστήματα η ανακάλυψη
αγοραστικών μοτίβων σε αυτά τα πολλαπλά καταστήματα αλλάζει με το χρόνο καθώς και την
τοποθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, της αλυσίδας καταστημάτων, οι βασικοί κανόνες
συσχέτισης δεν είναι αποτελεσματικοί
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Ο Berry και ο Linoff (2004) στόχευσαν στην ανακάλυψη μοτίβων εξάγοντας συσχετίσεις ή
συνυπάρξεις από τις πληροφορίες συναλλαγών που έλαβαν από ένα κατάστημα. Οι πελάτες
που αγοράζουν ψωμί αγοράζουν συχνά διάφορα προϊόντα που σχετίζονται με το ψωμί όπως,
γάλα, βούτυρο ή μαρμελάδα. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν το τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να τοποθετούνται όλα αυτά τα προϊόντα σε κάποιο κατάστημα. Εφόσον αυτά τα
προϊόντα συνήθως αγοράζονται μαζί καλό θα είναι να τοποθετούνται σε κοντινά σημεία
μεταξύ τους ώστε να διευκολύνονται οι καταναλωτές στην εύρεση τους αλλά και να
υπενθυμίζεται εμμέσως η συσχέτιση των εν λόγω προϊόντων. Ο Ibrahim Cil (2012) (Anon,
nd.) παρουσίασε ένα νέο σχέδιο αναφορικά με τα προβλήματα τοποθέτησης στα σούπερ
μάρκετ κάνοντας χρήση των κανόνων συσχέτισης και της πολυδιάστατης κλιμάκωσης. Η
έρευνα έλαβε χώρα στο σούπερ μάρκετ Migros Türk, το οποίο διαθέτει μια σημαντική θέση
στον τομέα της λιανικής πώλησης. Από εκεί σύλλεγε τις αποδείξεις των πελατών και τους
κωδικούς των προϊόντων ως δεδομένα για την έρευνά του και τα ανέλυσε χρησιμοποιώντας
τον αλγόριθμο Apriori σύμφωνα με τη διαδικασία των κανόνων συσχέτισης. Στη συνέχεια, ο
ερευνητής πρότεινε έναν νέο σχεδιασμό ανάπτυξης για το κατάστημα με βάση τους κανόνες
που προέκυψαν.
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3. Μεθοδολογία
Από τις προηγούμενες ενότητες, έχει γίνει σαφές ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής
εργασίας. Ωστόσο, στο εν λόγω κεφαλαίο θα παρουσιάζεται μια σύντομη περίληψη της
διαδικασίας της διπλωματικής εργασίας. Βασικός στόχος είναι η ανάλυση αγορών των
πελατών του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος και κατά συνέπεια η εξαγωγή
συμπερασμάτων για την συμπεριφορά τους και τα μοτίβα αγορών. Για τον λόγο αυτό, η
παρούσα ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια.
Αρχικά, το πρώτο βήμα ήταν η απόκτηση των δεδομένων από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Κύριο μέλημα ήταν η προσπάθεια κατανόησης των δεδομένων και μετέπειτα ο κατάλληλος
μετασχηματισμός τους με σκοπό να είναι σε μορφή τέτοια ώστε να διευκολύνεται ο κύριος
πυρήνας της ανάλυσης. Σε αυτό το σημείο τα δεδομένα καθαρίζονται και μορφοποιούνται. Η
συγκεκριμένη διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρα καθώς περιλαμβάνει την ενδελεχή
ανάλυση τους, κατάργηση δεδομένων που μπορεί να είχαν λανθασμένη τιμή είτε τιμών που
αποτελούν ακραίες τιμές και δημιουργούν δυσκολίες στις αναλύσεις.
Δεύτερον, όταν τα δεδομένα πάρουν την σωστή μορφή αναλύονται χρησιμοποιώντας την
τεχνική RFM καταλήγοντας σε μια ομαδοποίηση πελάτων (Clustering) και τις τεχνικές
Market Basket Analysis για να βρεθούν τα μοτίβα που δημιουργούνται ανάμεσα στα
προϊόντα που αγόρασαν οι πελάτες.
Τέλος, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και σχολιάζονται παρακάτω.

3.1 Επιχειρηματικό Υπόβαθρο και Δεδομένα
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η περιγραφή και η ανάλυση των δεδομένων τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των αναλύσεων και η διαδικασία που
ακολουθήθηκε για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία
αντλήθηκαν από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης διάφορων ειδών σε τελικούς
καταναλωτές που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη της Πάτρας.
Το εν λόγω κατάστημα δεν έχει φυσική παρουσία εν αντιθέσει η παρουσία του εστιάζει εξ
ολοκλήρου στον ηλεκτρονικό κόσμο. Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από gadgets,
είδη γυμναστικής, ρούχα, αξεσουάρ αυτοκινήτου μέχρι είδη ζαχαροπλαστικής, μπαταρίες και
λάμπες.
Τα δεδομένα αφορούν ένα διάστημα 5 μηνών. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα παρήχθησαν
από τον Μάιο του 2020 έως και 18 Σεπτεμβρίου του 2020. Τα δεδομένα που θα
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επεξεργαστούν αποτελούνται από ένα αρχείο δεδομένων που περιλαμβάνει 6.864 μοναδικές
παραγγελίες που υλοποιήθηκαν από 5.630 μοναδικούς πελάτες και 3.546 μοναδικά προϊόντα.
Tο αρχείο με τις παραγγελίες περιλαμβάνει πληθώρα πεδίων όπως τον αριθμό παραγγελίας
Order_id, τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στις παραγγελίες Products, η ποσότητα που
αγοράστηκε από κάθε προϊόν Quantity, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε σε κάθε
παραγγελία Total, η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η κάθε παραγγελία Date added και
αντίστοιχα η ώρα Time, η περιοχή αποστολής των παραγγελιών Shipping city, η μέθοδος
αποστολής Shipping method, η μέθοδος πληρωμής Payment method, το e-mail του κάθε
πελάτη που E-mail Hashed και τέλος την κατηγορία που ανήκει το κάθε προϊόν κατηγορία
προϊόντος Final Product Category

3.2 Προ-επεξεργασία Δεδομένων
Το βήμα προ-επεξεργασίας δεδομένων εστιάζει στην εύρεση ακραίων και αντίστοιχα κενών
τιμών. Κάποιες τιμές γεμίζονται αν κριθεί απαραίτητο, άλλες εξαιρούνται. Επιπλέον, πεδία
που δεν δίνουν κάποια πρόσθετη αξία στην ανάλυση εξαιρούνται.
Η βάση της τμηματοποίησης πελατών είναι τα δεδομένα, επομένως είναι απαραίτητο να
συγκεντρώσουμε σωστά δεδομένα πριν προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της ανάλυσης.
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή για να δώσουν νόημα και
χρησιμότητα στα επόμενα βήματα.
Στο πλαίσιο διεξαγωγής των αναλύσεων, τα αρχικά δεδομένα που έχουμε από τα αρχεία
πρέπει να υποστούν επεξεργασία ώστε να μετασχηματιστούν σε κατάλληλη μορφή.
Αρχικά, ως πρώτο βήμα είναι ο διαχωρισμός της μεταβλητής products σε πολλαπλές
μεταβλητές καθώς η πληροφορία των προϊόντων και η αντίστοιχη ποσότητα ήταν
συμπτυγμένη σε κάθε κελί. Η πληροφορία των προϊόντων και των αντίστοιχων ποσοτήτων θα
σπάσει σε στήλες. Κάθε προϊόν και κάθε ποσότητα του εν λόγω προϊόντος θα είναι σε
διαφορετικά κελιά στην γραμμή της παραγγελίας που αφορά. Αυτό υλοποιήθηκε στο excel
μέσω Data → Text to columns→οριοθετημένο χρησιμοποιώντας σαν delimiter το
Ctrl+alt+enter. Κάνοντας την παραπάνω ενέργεια, τα δεδομένα ήρθαν στην παρακάτω
μορφή.
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Πίνακας 3.1: Σύνολο Δεδομένων πριν την τελική μορφή

Βασικός στόχος μας είναι το αρχείο να πάρει την κάτωθι μορφή.
Orders
Order 1
Order 1
Order 1
Order 2
Order 2
Order 3
Order 3
Order 3
Order 3
∙∙∙
∙∙∙
Order n

Products
Product 1
Product 2
Product 3
Product 1
Product 2
Product 1
Product 2
Product 3
Product 4
∙∙∙
∙∙∙
Product 1

Quantity
Quantity of Product 1
Quantity of Product 2
Quantity of Product 3
Quantity of Product 1
Quantity of Product 2
Quantity of Product 1
Quantity of Product 2
Quantity of Product 3
Quantity of Product 4
∙∙∙
∙∙∙
Quantity of Product 1

Πίνακας 3.2: Επιθυμητή μορφή δεδομένων

Η παραπάνω μορφή προέκυψε χρησιμοποιώντας το εργαλείο IBM SPSS Modeler.
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Εικόνα 3.1: Εικόνα από τον καμβά του IBM SPSS Modeler

Παρατηρήθηκε ότι ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που είχε κάποια παραγγελία ήταν 17
προϊόντα. Έτσι, φτιάχτηκαν 17 datasets τα οποία το κάθε ένα περίεχε τις μεταβλητές των
Email, Order Id, Product & Quantity. Τo πρώτο dataset είχε τα πεδία Email, Order Id, Product
1 & Quantity 1, το δεύτερο dataset είχε τα Email, Order Id, Product 2 & Quantity 2, το τρίτο
dataset είχε τα Email, Order Id, Product 3 & Quantity 3 κοκ. Σε καθένα από αυτά τα dataset
δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή με όνομα Sequence όπου περιείχε την τιμή του προϊόντος
που αφορούσε. Επιπλέον, σε κάθε dataset εξαιρέθηκαν οι εγγραφές που ήταν κενές. Όλα
αυτά τα αρχεία ενώθηκαν και σχημάτισαν ένα ενιαίο dataset της παραπάνω μορφής.
Για τους σκοπούς της ανάλυσης RFM στο παραπάνω μετασχηματισμένο αρχείο προστέθηκαν
τα πεδία Date, Total (το οποίο μετονομάστηκε σε Real Amount). Το εν λόγω αρχείο σε
μορφή MS Excel φορτώθηκε στο SAS Enterprise Guide και με την κατάλληλη επεξεργασία,
συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας την λειτουργία του Query Builder δημιουργήθηκε το RFM
αρχείο, το οποίο αποτελείται από το Email του πελάτη και τις τρεις μεταβλητές αναφοράς
Recency, Monetary, Frequency,
Το χαρακτηριστικό Recency δημιουργήθηκε από το υπολογισμό του χρονικού διαστήματος
μεταξύ της τελευταίας ημερομηνίας συναλλαγής που εμφανίζεται στο σύνολο του dataset (18
Σεπτεμβρίου 2020) και της ημερομηνίας που πραγματοποιήθηκε η τελευταία συναλλαγή από
κάθε πελάτη.
Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα των δεδομένων ήταν πολύ μικρό η συγκεκριμένη
μεταβλητή έπειτα από διάφορους πειραματισμούς επιλέχθηκε να αντιπροσωπεύει τις
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βδομάδες που έχουν περάσει από την τελευταία συναλλαγή του πελάτη. Να σημειωθεί ότι,
δημιουργήθηκαν RFM datasets τόσο υπολογίζοντας την μεταβλητή Recency σε μέρες όσο
και σε μήνες. Ωστόσο, καταλήξαμε στον υπολογισμό της σε βδομάδες γιατί μας έδινε
καλυτέρα αποτελέσματα στον υπολογισμό των ομάδων στην ανάλυση του Clustering.

Εικόνα 3.2: Σχηματισμός Recency-SAS Enterprise Guide

Το χαρακτηριστικό Frequency δημιουργήθηκε με την εύρεση του αριθμού των συναλλαγών
που ο κάθε πελάτης έχει πραγματοποιήσει εντός της συγκεκριμένης περιόδου.

Εικόνα 3.3: Σχηματισμός Frequency-SAS Enterprise Guide
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Το Monetary χαρακτηριστικό κατασκευάστηκε από τον υπολογισμό του αθροιστικού
συνόλου των χρημάτων που δαπανώνται από κάθε πελάτη.

Εικόνα 3.4: Σχηματισμός Monetary-SAS Enterprise Guide

3.3 Κατανόηση και Εξερεύνηση Δεδομένων
Για την πλήρη κατανόηση των δεδομένων γίνεται μια ανάλυση των μεταβλητών ώστε να
δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από αυτά.
Παρακάτω, παρατίθεται το γράφημα που αφορά τα 10 πρώτα προϊόντα που εμφανίζονται πιο
συχνά στις παραγγελίες. Συγκεκριμένα, το προϊόν «Συσκευή μασάζ-καταπολέμηση της
κυτταρίτιδας» και το «Ηλεκτρονικό θερμόμετρο υπερύθρων με οθόνη» είναι τα προϊόντα που
υπάρχουν στις περισσότερες παραγγελίες καθώς περιλαμβάνονται σε 212 και 208
παραγγελίες αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των προϊόντων περιλαμβάνεται σε
ένα και μόνο καλάθι που σημαίνει ότι στην περίοδο αναφοράς περίπου 2271 προϊόντα έχουν
αγοραστεί μία φορά.
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Γράφημα 3.1: Τα 10 πρώτα προϊόντα σε προτίμηση

Η πίτα παρακάτω παραθέτει και πάλι τα 10 προϊόντα με τη διαφορά ότι εδώ αφορά στα 10
πρώτα προϊόντα σε όρους ποσοτήτων. Παρατηρείται ότι κάποια προϊόντα είναι κοινά με το
παραπάνω γράφημα. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το προϊόν «Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
υπέρυθρων με οθόνη» το οποίο έχει πουληθεί την περίοδο αναφοράς σε ποσότητα 249
τεμαχίων συνολικά, ενώ την δεύτερη θέση καταλαμβάνει η «Συσκευή μασάζ-καταπολέμηση
της κυτταρίτιδας» με 214 τεμάχια συνολικά. Την υπόλοιπη δεκάδα την συμπληρώνουν
«Προστατευτικό κάλυμμα παρμπρίζ αυτοκινήτου με ανακλαστήρες νυκτός» με 114τμχ ,
«Πομπός αυτοκινήτου για τη μετάδοση μουσικής» με 82 τμχ, «Ανεξίτηλος μαρκαδόρος» με
68 τμχ, «Αδιάβροχη ταινία SMD LED για το αυτοκίνητο Λ» με 67 τμχ, «MICROLAB ηχεία
M-105R» με 58 τμχ, «Μάσκες Υποαλλεργικές 1 Χρήσης 50 τμχ» με 58 τμχ και
«POWERTECH Κινητό Τηλέφωνο Sentry Eco PTM-18, SOS Call, με φακό, μαύρο» με
57τμχ.
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Γράφημα 3.2: Τα 10 πρώτα προϊόντα σε όρους ποσοτήτων

Παρακάτω παρατίθεται ένα γράφημα που αποτυπώνει τα 15 προϊόντα με την μεγαλύτερη
ποσότητα ανά παραγγελία, ομαδοποιημένα και ως προς την Κατηγορία προϊόντος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται στην κατηγόρια τεχνολογίας. Η
μεγαλύτερη ποσότητα που έχει πωληθεί

ανά παραγγελία είναι τα 40 τεμάχια και το

εντοπίζουμε στα προϊόντα «Αυτοκόλλητο τοίχου Brick Wall – 26» & «SEALED AIR
Φάκελος με Φυσαλίδες 11x16cm, 10 τεμ.».
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Γράφημα 3.3: Μεγαλύτερες ποσότητες ανά παραγγελία

Αναφορικά με την μέθοδο που επιλέγουν να πληρώσουν οι πελάτες, η συντριπτική
πλειοψηφία, προτιμά την αντικαταβολή, η οποία σημειωτέων χρεώνεται με extra 2,50€. Το
αποτέλεσμα αυτό πιθανόν δείχνει μια αποστροφή και μια δυσπιστία των πελάτων να δώσουν
τα στοιχεία της κάρτας, γεγονός που υποδηλώνει μη ύπαρξη εμπιστοσύνης στη διαδικασία
ηλεκτρονικών πληρωμών από το εν λόγω καταναλωτικό κοινό. Η μέθοδος του paypal
καταλαμβάνει χαμηλή θέση στις προτιμήσεις ίσως γιατί ακόμα δεν είναι ευρέως διαδεδομένο
σαν εναλλακτικός τρόπος πληρωμής.
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Γράφημα 3.4: Μέθοδος πληρωμής

Παρακάτω βλέπουμε τη μέθοδο αποστολής που έχουν επιλέξει οι πελάτες. Κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό οι πελάτες επιλέγουν την ACS Courier και η μειοψηφία επιλέγει
παραλαβή από το κατάστημα. Αυτό είναι λογικό, καθώς όπως φαίνεται παρακάτω το εν λόγω
e-shop έχει πελάτες σε όλη την Ελλάδα ενώ η έδρα του βρίσκεται στην Πάτρα. Επίσης, με το
παρακάτω γράφημα παίρνουμε μια εικόνα για τις περιοχές που βρίσκονται οι πελάτες του eshop, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Εύβοια, Θεσσαλία κλπ.

Γράφημα 3.5: Μέθοδος αποστολής
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Τέλος, τα κάτωθι πινακάκια δείχνουν ποια μέρα μέσα στην περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου
καταγράφηκαν οι περισσότερες πωλήσεις τόσο σε όρους χρηματικούς όσο και σε αριθμού
παραγγελιών. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 8 Αυγούστου παρατηρούμε τις περισσότερες
πωλήσεις σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέρα καθώς δαπανήθηκαν στο ηλεκτρονικό
κατάστημα τα περισσότερα χρήματα, ήτοι 3.702€. Από την άλλη, την ημέρα Δευτέρα 17
Αυγούστου, εντός του ίδιου μήνα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός παραγγελιών που
δέχθηκε το υπό εξέταση ηλεκτρονικό κατάστημα, 77 διαφορετικές παραγγελίες στο σύνολο.

Πίνακας 3.3: Ημέρες με τις περισσότερες πωλήσεις σε όρους χρηματικούς - αριθμού
παραγγελιών

Με βάση τον παραπάνω πίνακα επιλέχθηκαν τόσο η ημερομηνία 08/08/20 όσο και η
17/08/20, ημερομηνίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τόσο σε όρους χρημάτων που
ξοδεύτηκαν όσο και σε ποσότητα παραγγελιών που δέχθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα
εκείνες τι μέρες, για να εντοπιστούν οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων. Είναι προφανές
ότι η κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ καταλαμβάνει πρώτη θέση στις προτιμήσεις. Δεν είναι
τυχαίο καθώς τα περισσότερα προϊόντα ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία. Η κατηγορία
ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ & AUTO-MOTO βρίσκονται υψηλά στις πωλήσεις.
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Γράφημα 3.6: Κατηγορίες προϊόντων στις 08/08/20

Γράφημα 3.7: Κατηγορίες προϊόντων στις 17/08/20
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4. Αποτελέσματα Αναλύσεων και Προτάσεις
Marketing
4.1 Μοντέλο RFM & Τμηματοποίηση Πελατών
4.1.1 Ανάλυση μεταβλητών RFM
Έχοντας δημιουργήσει το αρχείο RFM (Πίνακας 4.1) στον Enterprise Guide θα
προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συστάδες πελατών λαμβάνοντας υπόψιν τις μεταβλητές
R, F & M. Βασικό στάδιο πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της ομαδοποίησης των πελάτων
θα εξερευνήσουμε τις τιμές των μεταβλητών για να εντοπίσουμε αν τυχόν υπάρχουν τιμές οι
οποίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από το αρχείο. Αυτές οι τιμές είναι οι ακραίες τιμές που
δημιουργούν προβλήματα στην ανάλυση μας.

Πίνακας 4.1: Δείγμα από το RFM αρχείο

Από τον Enterprise Guide δημιουργήσαμε γραφήματα και πίνακες, μέσα από την λειτουργία
του Distribution analysis & του Summary Statistics, που μας βοηθάνε στην κατανόηση των
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μεταβλητών. Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα η ελάχιστη από την μέγιστη τιμή
των μεταβλητών F & M απέχει πολύ.

Πίνακας 4.2 : Summary Stat RFM αρχείο

Πιο ξεκάθαρα βλέπουμε την κατανομή της κάθε μεταβλητής στους παρακάτω πίνακες και
γραφήματα.
Frequency
Αναφορικά με την μεταβλητή της Συχνότητας παρατηρούμε ότι υπάρχουν ακραίες τιμές οι
οποίες πρέπει να εξαιρεθούν. Συγκεκριμένα 1 πελάτης έχει αγοράσει 709 φορές, 1 πελάτης
έχει αγοράσει 140. Επιπλέον, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία (94,7%) των
πελατών έχει αγοράσει μόνο μια φορά, το 4,4% έχει προβεί σε δύο συναλλαγές την περίοδο
αναφοράς ενώ μόλις το 0,82% έχει αγοράσει από 3 και πάνω φορές.

Πίνακας 4.3: Μεταβλητή Frequency-Extreme Values & Quantiles
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Γράφημα 4.1: Κατανομή μεταβλητής Frequency

Monetary
Και για την εν λόγω μεταβλητή φαίνεται ότι υπάρχουν τιμές που αν δεν εξαιρεθούν
δυσχεραίνουν την ανάλυση. Υπάρχουν λίγοι πελάτες που έχουν ξοδέψει πολύ περισσότερα
χρήματα σε σχέση με την πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, ένας από τους πελάτες έχει δαπανήσει
37.999€ στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Πίνακας 4.4: Μεταβλητή Monterary-Extreme Values & Quantiles
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Γράφημα 4.2: Κατανομή μεταβλητής Monetary

Recency
Τέλος, η μεταβλητή Frequency φαίνεται πως κατανέμεται πιο ομαλά σε σχέση με τις άλλες
δύο.

Πίνακας 4.5: Μεταβλητή Recency-Extreme Values & Quantiles
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Γράφημα 4.3: Κατανομή μεταβλητής Recency

Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τις μεταβλητές F & M υπάρχουν μερικές
περιπτώσεις που λαμβάνουν πολύ διαφορετικές τιμές σε σύγκριση με την πλειοψηφία των
τιμών στο σύνολο δεδομένων. Αυτές οι τιμές παρόλο που είναι πραγματικά στοιχεία,
δημιουργούν πρόβλημα στην ανάλυση δεδομένων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
αφαιρεθούν από το αρχείο πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της ομαδοποίησης.
Το γεγονός ότι οι μεταβλητές μεταξύ τους δεν είναι συγκρίσιμες καθώς το εύρος τιμών της
κάθε μεταβλητής είναι διαφορετικό από το εύρος των άλλων δύο, δημιουργεί την ανάγκη
κανονικοποίησης τους πριν την ομαδοποίηση. Συνεπάγεται άρα ότι, η κανονικοποίηση θα
οδηγήσει τα δεδομένα να βγάλουν πιο αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα (Rana
Soudagar,). Η εξαίρεση ακραίων τιμών αλλά και η κανονικοποίηση των RFM μεταβλητών
πραγματοποιήθηκε μέσω του node Filter του Enterprise Miner.
Το αρχείο ανέβηκε στον Enterprise Miner και σε αυτό συνδέθηκε το node του Filter, όπως
φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 4.1: Διάγραμμα Clustering στο SAS Enterprise Miner
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Η μεταβλητή E-mail hashed επιλέχθηκε ως ID ενώ οι μεταβλητές Προσφατότητα, Συχνότητα
και Νομισματική αξία επιλέχθηκαν ως είσοδος για την ανάλυση. Ο κόμβος Filter προστέθηκε
με σκοπό να αφαιρεθούν από το σύνολο οι περιπτώσεις που έχουν σπάνια τιμή.
Στην παρούσα φάση πραγματοποιήθηκαν πληθώρα εξαιρέσεων στις τιμές των μεταβλητών
μας κάθε φορά χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς. Έγιναν πολλές προσπάθειες
προτού καταλήξουμε στην ομαδοποίηση που αναφέρουμε παρακάτω. Ενδεικτικά,
παραθέτουμε κάποιες από τις δοκιμές που δεν οδήγησαν σε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στην παρακάτω δοκιμή επιλέχθηκε να εξαιρεθούν τιμές από το Frequency και το Monetary
ενώ καμία τιμή να μην εξαιρεθεί από την μεταβλητή Recency.

Εικόνα 4.2: Δοκιμή 1η – Εξαίρεση τιμών

Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη δημιουργία πάρα πολλών συστάδων τα οποία ήταν
αδύνατον να σχολιαστούν και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Γράφημα 4.4: Δοκιμή 1η – Τμηματοποίηση πελατών
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Σε άλλη προσπάθεια που έλαβε χώρα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μέσα πιο πολλές τιμές
στο Frequency, οπότε εξαιρέσαμε τιμές άνω της τιμής 3. Στο Monetary κρατήσαμε τιμές
μεταξύ του 10 και του 100 και στο Recensy από 0 έως και 18

Εικόνα 4.3: Δοκιμή 2η – Εξαίρεση τιμών

Ο αλγόριθμος κατέληξε σε 4 clusters. Παρόλο που ο αριθμός είναι μικρός υπάρχει τεράστια
συγκέντρωση σε ένα από τα τμήματα, επομένως θεωρήθηκε σκόπιμο να απορριφθεί.

Γράφημα 4.5: Δοκιμή 2η – Τμηματοποίηση πελατών
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Τέλος, παραθέτουμε και μία από τις προσπάθειές που δοκιμάστηκαν με το RFM αρχείο
υπολογίζοντας

την

recency

μεταβλητή

σε

μέρες.

Εικόνα 4.3: Δοκιμή 3η – Εξαίρεση τιμών

Όπως φαίνεται τα clusters που προκύπτουν είναι πολλά και γι’ αυτό απορρίφθηκε και αυτή η
πρόταση

Γράφημα 4.6: Δοκιμή 3η – Τμηματοποίηση πελατών

Στην πορεία αυτή των δοκιμών, υπήρχαν περιπτώσεις που επιλέχθηκε ο αλγόριθμος να μην
τρέξει αυτόματα αλλά να οριστεί εξαρχής ο επιθυμητός αριθμός των ομάδων των πελατών.
Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις τα τμήματα έβγαιναν παρόμοια με την τμηματοποιίηση
που επιλέχθηκε τελικά. Παρόλα αυτά, τα τμήματα που βγήκαν, προέκυψαν έπειτα από
“εκβιασμό” του αλγορίθμου και για αυτό το λόγο δεν προτάθηκε κάποιο από αυτά.
Μέσα από αυτή τη δοκιμασία δοκιμής λάθους παρατηρήθηκε ότι κάνοντας ακόμα και πολύ
μικρές αλλαγές κατά την εξαίρεση τιμών, αυτό μπορεί να οδηγούσε σε πολύ μεγάλες αλλαγές
στα τμήματα που δημιουργούσε ο αλγόριθμος.
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Έπειτα από όλες τις δοκιμές που έλαβαν χώρα καταλήξαμε ότι από την μεταβλητή Recency
θα αφαιρεθούν οι τιμές 19 & 20, από την συχνότητα οι τιμές >=3 και από το Monetary οι
τιμές που είναι =<10 και >=100.

Εικόνα 4.4: Τελική Δοκιμή– Εξαίρεση τιμών

Από τις 5.630 εγγραφές που εχει το αρχείο μετά την αφαίρεση των παραπάνω τιμών έμεινα
4.462, δηλαδή διαγράφηκαν 1.168 περιπτώσεις πελατών.

Εικόνα 4.5: Εύρος τιμών μεταβλητών RFM μετά την αφαίρεση ακραίων τιμών

4.1.2 Κατανόηση των Συστάδων
Οι πελάτες χωρίστηκαν σε πέντε συστάδες σε σχέση με την περίοδο που έχει περάσει από την
τελευταία συναλλαγή (προσφατότητα), με τη συχνότητα αγοράς και συνολική δαπάνη αγοράς
(νομισματική αξία). Οι συστάδες πελάτων προέκυψαν αφήνοντας τον αλγόριθμο να
εκτελεστεί χωρίς καμιά υπόδειξη (automatic specification method). Η κατανομή των πελάτων
μέσα στα clusters φαίνεται παρακάτω:

Πίνακας 4.6: Κατανομή συστάδων και μέση τιμή των RFM
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Η κατανόηση των συστάδων είναι πολύ σημαντική ώστε να βγάλουμε σπουδαία
συμπεράσματα που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που
παρέχει η τμηματοποίηση των πελατών σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά.
Όπως παρατηρείται, τα μεγαλύτερα clusters είναι τα cluster 1 & cluster 5 αφού σε αυτά
ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών, ήτοι 33,28% και 42,92% αντίστοιχα. Το μεν
cluster 1 αποτελείται από 1485 πελάτες το δε cluster 5 από 1915. Στα περισσότερα clusters η
τιμή του frequency είναι 1, λογικό καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της πελατειακής βάσης
αγόρασε μόνο μία φορά στο εν λόγω διάστημα. Μόνο το cluster 3 φαίνεται να παίρνει την
τιμή 2 στη μεταβλητή frequency, το οποίο όμως είναι το μικρότερο στο μέγεθος, 3,72%.
Στα κάτωθι διαγράμματα αποτυπώνεται ο αριθμός των πελατών που ανήκει σε κάθε κλάση
καθώς και το ποσοστό επί του συνόλου των πελάτων ανά κλάση (διάγραμμα αριστερά) και το
ποσό των χρημάτων που έχουν ξοδέψει οι πελάτες σε κάθε κλάση (διάγραμμα δεξιά). Στην
4η κλάση βρίσκονται οι πελάτες που έχουν ξοδέψει το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων (28,55%)
σε σχέση με τους πελάτες που βρίσκονται σε άλλες κλάσεις. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι ενώ η
1η κλάση έχει από τους περισσότερους αριθμούς πελατών, αυτοί ξοδεύουν το μικρότερο ποσό
χρημάτων, το οποίο αποτελεί το 10,26% των συνολικών χρήματων που έχουν ξοδέψει οι
πελάτες σε όλες τις κλάσεις.

Γράφημα 4.7: Τμηματοποιήση Πελατών (αριστερά) και Πωλήσεις ανά cluster (δεξιά)

Παρακάτω βλέπουμε τις μεταβλητές RFM για κάθε ένα από τα 5 clusters που τελικά
προκύπτουν. Ενδεικτικά, για την μεταβλητή Monetary παρατηρούμε ότι το 39,66% του
cluster 1 ξοδεύει από το 10 -21.24 €. Το 35,35% από 21.24-32,48 και το 24,57% από 32,58
έως και 43,72% κοκ.
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Γράφημα 4.8: Κατανομή RFM μεταβλητών

Με τη διαδικασία διαίρεσης της πελατειακής της βάσης σε ομοιογενείς ομάδες βάσει
ομοειδών χαρακτηριστικών, το υπό εξέταση ηλεκτρονικό κατάστημα θα έχει τη δυνατότητα
να αναπτύξει διαφοροποιημένες στρατηγικές marketing στις διαφορετικές ομάδες πελατών με
σκοπό να καλύψει τις ανάγκες τους και να παρέχει πλήρη ικανοποίηση των προτιμήσεων
τους.
Συνεχίζοντας την παραπάνω ανάλυση για να είναι πιο σαφείς τα συμπεράσματα για τα
τμήματα των πελατών και η επιχείρηση να αντιληφθεί σε βάθος τους πελάτες της, τα
χαρακτηριστικά τους και τη συμπεριφορά τους, προχωρήσαμε στο profiling των πελατών.
Παρακάτω φαίνεται ο μέσος όρος του Recency, ο μέσος όρος του Frequency, o μέσος όρος
και του Monetary σε κάθε cluster και ο συνολικός μέσος όρος για κάθε ένα από τα Recency,
Frequency και Monetary στο σύνολο των πελατών.

Recency Frequency Monetary
Avg
Avg
Avg
1
4
1
24,82
2
3,78
1
63,42
3
7,49
2
56,38
4
13,96
1
69,1
5
13,85
1
28,31
Overall
9,25
1,04
35,76
Cluster

Recency Frequency Monetary
Avg
Avg
Avg
1
↑
↓
↓
2
↑
↓
↑
3
↑
↑
↑
4
↓
↓
↑
5
↓
↓
↓
Πίνακας 4.7: Η μέση τιμή των RFM ανά συστάδα σε σχέση με την συνολική μέση τιμή των
μεταβλητών
Cluster
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Η συστάδα υπ΄ αριθμόν 1 αφορά περίπου 1485 καταναλωτές και αφορά όπως αναφέραμε
παραπάνω το 33,28% του συνολικού πληθυσμού, δηλ. το δεύτερο μεγαλύτερο σε όγκο.
Εντούτοις, δεν φαίνεται να είναι η πιο επικερδής ομάδα πελάτων καθώς ευθύνεται μόλις για
το 10,26% των συνολικών κερδών. Μάλιστα η εν λόγω ομάδα προσφέρει τα λιγότερα έσοδα
σε σχέση με τους πελάτες οποιουδήποτε άλλου cluster του πληθυσμού. Η μέση τιμή της
προσφατότητας κυμαίνεται στο 4 που σημαίνει ότι οι πελάτες σε αυτήν την ομάδα έχουν
προβεί σε αγορές σχετικά πρόσφατα. Ακόμα χειρότερα αποτελέσματα φαίνεται να εμφανίζει
το cluster 5 που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας αναφορικά με το πλήθος
των πελατών που ανήκουν σε αυτό. Παρόλα αυτά, και σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες της
συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης δεν κάνουν πολλές συναλλαγές με την εταιρεία συχνά,
αφού ακόμη και όταν κάνουν κάποια αγορά ξοδεύουν μικρό ποσό χρημάτων 11,70%. Η
συγκεκριμένη μερίδα πελατών έχει να αγοράσει αρκετό καιρό αφού η μέση προσφατότητα
είναι στο 13,85 πολύ υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο του συνολικού πληθυσμού. H
προαναφερθείσα ομάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή αδράνεια σε συνδυασμό με το χαμηλό
ποσό που δαπανούν δεν μπορούν να θεωρηθούν πολύτιμοι πελάτες για την επιχείρηση. Σε
αντίθεση με τους πελάτες του cluster 5, οι 485 πελάτες της ομάδας 2 έχουν προβεί πρόσφατα
σε κάποια αγορά με το διαδικτυακό κατάστημα λιανικής καθώς η μέση τιμή της πρόσφατης
διάρκειας 3,78. Αυτοί εκτός του ότι έχουν αγοράσει πρόσφατα ξοδεύουν και ένα αρκετά
υψηλό χρηματικό ποσό. Παρόλο το μικρό μέγεθος της ομάδας αυτής, εκείνη συνέβαλε στο
26,20% των συνολικών πωλήσεων. Το cluster 4 περιέχει περίπου 410 καταναλωτές και
χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη νομισματική αξία, συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο
τμήμα πελατών. Ωστόσο, εμφανίζει και την υψηλότερη τιμή στην μεταβλητή της
προσφατότητας γεγονός που αντικρούει το θετικό χαρακτηριστικό της υψηλής νομισματικής
αξίας. Το cluster με το λιγότερο αριθμό πελάτων είναι το τρίτο cluster και αφορά μόλις 167
πελάτες. Αν και αντιπροσωπεύει μόλις 3,74% του πληθυσμού είναι το μοναδικό το οποίο οι
πελάτες του έχουν αγοράσει 2 φορές. Εκτός αυτού ευθύνεται για το 23,29% των συνολικών
πωλήσεων, ήτοι το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό. Συγκριτικά, με τις συστάδες 4
και 2, αυτή η ομάδα εχει υψηλότερη συχνότητα και λίγο χαμηλότερη μέση νομισματική αξία,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κινείται σε υψηλά επίπεδα. Θα μπορούσε να
κατηγοριοποιηθεί ως υψηλή συχνότητα, μεσαία προσφατότητα και υψηλής μέσης
νομισματικής δαπάνης ανά καταναλωτή.
Συμπερασματικά, το 42,92% των πελατών (cluster5) είναι πελάτες πολύ χαμηλού κέρδος και
πελάτες που έχουν να αγοράσουν αρκετό καιρό, το 33,28% είναι πελάτες με πολύ μικρές
δαπάνες στο κατάστημα, το 10,87% είναι αγοραστές που έχουν πραγματοποιήσει αγορές
πρόσφατα και με εξαιρετικά υψηλές δαπάνες, περίπου το 9,19% είναι υψηλού κέρδους αλλά
με υψηλό το δείκτη της προσφατότητας, και το 3,7% είναι εξαιρετικά υψηλής απόδοσης.
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Σημαντικό εμπόδιο στην παραπάνω ανάλυση που πρέπει να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι το
μεγαλύτερο μέρος των πελατών εχει αγοράσει μία και μόνο φορά. Όπως παρατηρήσαμε μόνο
ένα cluster έχει την τιμή δύο στην μεταβλητή της συχνότητας, Δεδομένου αυτών, είναι
γεγονός ότι η εξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων είναι δύσκολή αφού η μία από τις τρεις
μεταβλητές αναφορές λαμβάνει μόνο 2 τιμές και είναι σαν να μην συμμετέχει στην ανάλυση.
Όπως αναφέρθηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση, το RFM μοντέλο αδυνατεί να αναλύσει
συμπεριφορές πελατών που αγοράζουν μια φορά και πραγματοποιούν μικρές παραγγελίες,
κάτι τέτοιο δημιουργεί προβλήματα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς σύμφωνα με
τον Miglautsch (2002) αυτοί οι τύπο πελατών καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη μερίδα της
πελατειακής βάσης και ως εκ τούτου διαθέτουν την μεγαλύτερη ανεκμετάλλευτη δυναμική

4.1.3 Προτάσεις Μάρκετινγκ
Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανάλογα με
την κατηγορία των πελατών και να προσαρμόσει τη στρατηγική της έτσι ώστε να κατανείμει
τους πόρους της κατάλληλα στα διαφορετικά τμήματα πελατών. Κάτι τέτοιο θα έχεις ως
αποτέλεσμα να είναι περισσότερο στοχευμένη και πιο αποδοτική στη διατήρηση και
ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης. Τα τμήματα πελάτων που βρέθηκαν πρέπει να
αναλυθούν ενδελεχώς ώστε να εντοπιστούν οι ευκαιρίες και τα πιθανά ρίσκα κάθε συστάδας.
Ένα από τα πιο σημαντικά όπλα που μπορεί να εφαρμόσει η στρατηγική της σταυροειδούς
πώλησης η οποία ορίζεται ως η στρατηγική πώλησης άλλων προϊόντων σε έναν πελάτη ο
οποίος έχει αγοράσει ήδη κάποιο προϊόν από το κατάστημα. Η εν λόγω στρατηγική έχει
ποικίλα οφέλη καθώς αυξάνει την εξάρτηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη στην εταιρεία
και ταυτόχρονα μειώνει την πιθανότητα να αγοράσει από αλλού. εκτός των άλλων βελτιώνει
τη σχέσεις μεταξύ των δύο μερών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η εταιρεία επιτυγχάνει
καλύτερη κατανόηση των πελάτων αφού ανακαλύπτει μοτίβα αγορών στην καταναλωτική
συμπεριφορά (Made Chandra Hendrawaa , I Putu Gede Hendra Suputraa, 2019).
Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα πελάτων, παρόλο του μικρού μεγέθους του, είναι η
ομάδα 3 (3,72% επι του συνόλου). Αυτοί οι πελάτες είναι οι μόνοι που έχουν προχωρήσει σε
πάνω από μια συναλλαγή, σχετικά πρόσφατα και με αρκετά μεγάλη νομισματική αξία για την
εταιρεία αφού ευθύνονται για το 23,29% των συνολικών πωλήσεων (Derya Birant, 2011).
Αυτοί οι πελάτες είναι ενεργοί και πιο ευεργετικοί πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Αν και λίγοι σε πλήθος θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε σαν τους Best πελάτες. Η
εταιρεία θα μπορούσε να τους προωθήσει ευχαριστήρια e-mail σαν ανταμοιβή για την
αφοσίωση τους στην εταιρεία, αλλά και τη συνέπεια τους σαν πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο
θα τους ενεργοποιήσει εκ νέου σαν πελάτες και θα τους ωθήσει να μπουν στην ιστοσελίδα
του καταστήματος για να προβούν πιθανόν σε κάποια συναλλαγή. Επιπρόσθετα, η εταιρεία
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θα μπορούσε να επενδύσει σε ενέργειες μάρκετινγκ όπως είναι το cross-selling, με γνώμονα
πάντα τα προϊόντα που έχουν αγοράσει στο παρελθόν με σκοπό να τους κάνει να ξοδέψουν
περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ομάδα αφορά πολύ μικρό ποσοστό του
συνόλου και ως εκ τούτου δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα της επιχείρησης. Παρόλα
αυτά, η διατήρηση των συγκεκριμένων πελάτων είναι καίριας σημασίας καθώς η εταιρεία
εχει τη δυνατότητα να μάθει γιατί αυτοί οι πελάτες προτιμούν να ψωνίζουν από αυτή καθώς
αυτό θα της προσδώσει σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να υιοθετήσει κατάλληλες και
σχετικές στρατηγικές με σκοπό και άλλοι πελάτες να προστεθούν στην εν λόγω συστάδα
(Rana Soudagar, Customer Segmentation and Strategy Definition in Segments)

.

Ένα άλλο τμήμα που πρέπει να εστιάσει την προσοχή το υπό εξέταση ηλεκτρονικό
κατάστημα είναι το 2ο cluster, το οποίο σε σχέση με το 3ο εχει περισσότερους πελάτες,
μικρότερη προσφατότητα και ξοδεύει περισσότερα χρήματα. Βασικό μέλημα είναι να τους
ωθήσουμε να ξοδεύουν ακόμα περισσότερα χρήματα και ταυτόχρονα σε τακτά χρονικά
διαστήματα αλλά και να τους βοηθήσει να παραμένουν στην πελατειακή βάση. Για τον λόγο
αυτό, η εταιρεία θα μπορούσε να τους προσφέρει υπηρεσίες όπως κουπόνια για αγορές ενός
ποσού και άνω και η δωρεάν αποστολή για αγορές ειδών μίας συγκεκριμένης κατηγορίας ή
ενός ποσού και άνω. Το τμήμα που εχει επενδύσει τα περισσότερα λεφτά σε αγορές είναι το
cluster 4. Παρόλα αυτά, και σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες που ανήκουν στο τμήμα αυτό
δεν αποτελούν την πλειοψηφία και φαίνεται να εχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία
τους αγορά. Ωστόσο, το γεγονός του μεγάλου ποσού που έχουν ξοδέψει δείχνει μια πρόθεση
να επενδύσουν χρήματα στην εταιρεία. Από την μεριά της η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε
στρατηγική κίνηση για να ωθήσει στην επανάληψη των αγορών. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω newsletter με σκοπό την εκ νέου προσέλκυσή τους μέσω
προσαρμοζόμενων προσφορών στις επιλογές τους, αλλά και την προσπάθεια αναζήτησης του
λόγου για τον οποίο αποχώρησαν από την πελατειακή βάση του on-line καταστήματος. Για
το λόγο αυτό, η εταιρεία θα μπορούσε να δημιουργήσει ειδικά ερωτηματολόγια μέσα από τα
οποία θα αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για το λόγο που έχουν προβεί σε παύση της
συνεργασίας τους με την εταιρεία (feedback,complains).
Τέλος, τα clusters 1 και 5, ιδιαίτερα το 5 αφού έχει να αγοράσει πολύ καιρό από την εταιρεία,
παρόλο που αριθμούν τους περισσότερους πελάτες δεν προσφέρουν κάποια πρόσθετη αξία
καθώς τα η νομισματική τους αξία είναι η χαμηλότερη από όλα τα υπόλοιπα clusters.
Συμφώνα με την Derya Birant, 2011 οι συστάδες που έχουν τιμές RFM με τουλάχιστον δύο
άνω βέλη (↑) μπορούν να επιλεγούν ως ‘’πελάτες στόχος’’, για τη διεξαγωγή κατάλληλων
στρατηγικών μάρκετινγκ. Ωστόσο, το 5ο clusters παρόλο που έχει και τα 3 βέλη κάτω,
αποτελεί την μεγαλύτερη μερίδα των πελάτων και αυτό δημιουργεί την ανάγκη κατανόησης
του λόγου που δεν επενδύουν αρκετά χρήματα στην εταιρεία και πιο συχνά. Μία από τις
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ενέργειες στην οποία μπορεί να προβεί η εταιρεία και για τις δύο ομάδες είναι προωθητικές
ενέργειες ή προσφορές ώστε να δώσει κίνητρα για να αγοράσουν και να μετασχηματιστούν
σε αφοσιωμένους πελάτες. Επειδή οι προσφορές, οι ειδικές εκπτώσεις και τα διαφημιστικά
σχέδια έχουν κάποιο κόστος για την εταιρεία πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες καθώς αν
είναι να οδηγήσουν σε μία ακόμα επίσκεψη στο site δεν θα ωφελήσουν το ηλεκτρονικό
κατάστημα εν αντιθέσει θα το ζημιώσουν. Επομένως, πρέπει να υπάρχει κάποια
αντιστάθμιση μεταξύ του κόστους και τα εσόδων που θα φέρουν οι εν λόγω στρατηγικές. Σε
αυτή την περίπτωση ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω ανάλυση για αυτά τα δύο clusters ώστε
να βρεθούν μέσα σε αυτά υπό-κατηγορίες πελατών που πρέπει να στοχεύσει η εταιρεία (Rana
Soudagar, Customer Segmentation and Strategy Definition in Segments).
Το ζήτημα της χαμηλής συχνότητας επηρεάζει τις προτάσεις, καθώς είναι να σαν μην υπάρχει
στην ανάλυση η εν λόγω μεταβλητή. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρονική
περίοδος των δεδομένων είναι αρκετά μικρή και παρόλο που η ανάλυση RFM μπορεί να είναι
χρήσιμη ακόμη σε μικρή βάση δεδομένων,

σύμφωνα με τους Konstantinos Tsiptsis,

Antonios Chorianopoulos γίνεται όλο και πιο ισχυρή όταν αυξάνεται η βάση δεδομένων.

4.2 Market Basket Analysis
Στον σύγχρονο κόσμο υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν εύρεση σχέσεων μεταξύ δύο ή
περισσότερων τιμών σε τεράστιες βάσεις δεδομένων βρίσκοντας ενδιαφέροντα μοτίβα. Οι
κανόνες συσχέτισης επιχειρούν να βρουν καταναλωτικές συμπεριφορές ως ομάδες, έτσι ώστε
αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες να μπορούν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά.
Το αρχείο των δεδομένων που είχαμε στη διάθεση μας έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά που
δημιουργούν εμπόδια στην ανάλυση. Αρχικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το αρχείο έχει
περιείχε πάρα πολλά διαφορετικά προϊόντα, ήτοι 3.546 στον αριθμό. Συνακόλουθα, η
πλειοψηφία των πελάτων αγόρασε μόνο μια φορά. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο σκοπός μας
είναι να βρούμε προϊόντα που πωλήθηκαν μαζί στις συναλλαγές που έγιναν, οι παραγγελίες
που περιέχουν μόνο ένα προϊόν, ανεξάρτητα του αριθμού των αντικειμένων, πρέπει να
εξαλειφθούν. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός αρχείου που περιέχει παραγγελίες που
έχουν περισσότερα από ένα προϊόντα. Επιπλέον, η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση την
Κατηγορία των προϊόντων (12 στο σύνολο) και τον αριθμό παραγγελίας.
Χρησιμοποιώντας τον SAS Enterprise Guide και συγκεκριμένα το Query Builder χτίσαμε
αρχικά ένα πίνακα από τον οποίο εξαιρέσαμε τις περιπτώσεις όπου η παραγγελία είχε μόνο
ένα προϊόν, καταλήγοντας έτσι σε 845 μοναδικές παραγγελίες. Έπειτα, με ένα δεύτερο Query
Builder φτιάξαμε τον τελικό μας πίνακα όπου φέραμε την πληροφορία των παραγγελιών με
άνω του 1 προϊόντος από τον πρώτο πίνακα και κολλήσαμε την πληροφορία της Κατηγορίας
προϊόντος. Το αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
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ανάλυσης αποτελείται από 2.558 εγγραφές που δείχνουν τις παραγγελίες των πελάτων που
αγόρασαν πάνω από ένα προϊόν και τις κατηγορίες των προϊόντων που επέλεξαν.

Εικόνα 4.6:Δημιουργία MBA αρχείου από τον SAS Enterprise Guide

Έχοντας δημιουργήσει το αρχείο ΜΒΑ (Πίνακας 4.8) στον Enterprise Guide θα
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε μοτίβα και σχέσεις ανάμεσα στις Κατηγορίες των
προϊόντων.

Πίνακας 4.8: Αρχείο ΜΒΑ

Σε αυτό το σημείο ανεβάσαμε τον παραπάνω πίνακα στον SAS Enterprise Miner με σκοπό
την υλοποίηση της ανάλυση καλαθιού καταναλωτή. Κατά το ανέβασμα του αρχείου, θέσαμε
την μεταβλητή order_id1 σαν ID και nominal, την Final_Product_Category σαν Target και
Nominal.

Πίνακας 4.9: Ρόλοι και επίπεδα των μεταβλητών
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Επιπλέον, θέσαμε το αρχείο σαν transaction role.

Πίνακας 4.10: Ρόλος του αρχείο

Έπειτα, θα εφαρμοστούν οι κανόνες συσχέτισης πάνω στο αρχείο ΜΒΑ. Έτσι, ενώσαμε τον
εν λόγω κόμβο με τον κόμβο του Association όπως φαίνεται κάτωθι (Εικόνα 4.7):
Οι κανόνες σύνδεσης θεωρούνται χρήσιμοι εάν ικανοποιούν δύο εξισώσεις από την μία ένα
ελάχιστο όριο υποστήριξης και ένα ελάχιστο όριο εμπιστοσύνης που μπορεί να καθοριστεί
από τους χρήστες ή και από το ίδιο το σύστημα (Savi Gupta & Roopal Mamtora, 2014).

Εικόνα 4.7: Ανάλυση Καλαθιού αγοράς – SAS Enterprise Miner

Οι προεπιλεγμένες τιμές που υπάρχουν στο σύστημα για τα μεγέθη της υποστήριξης
(support) και της εμπιστοσύνης (confidence) είναι 5 και 10 αντίστοιχα, ενώ ο μέγιστος
αριθμός αντικειμένων που μπορεί να εμπεριέχονται στον ίδιο κανόνα είναι 4. Παρόλα αυτά,
λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μας θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν παραπάνω από δύο
κατηγοριών προϊόντων που θα συσχετίζονται.
Διαφορετική τιμή κατωφλίου τόσο στο Support όσο και στο Confidence παράγει
περισσότερους η λιγότερους κανόνες αναλόγως αν γίνονται οι τιμές πιο αυστηροί η πιο
χαλαροί. Συμπερασματικά, ο αλγόριθμός θα τρέξει χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες
τιμές του συστήματος. Η μόνη αλλαγή που θα γίνει για την ώρα είναι το Export Rule by ID
που θα τεθεί Yes.
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Εικόνα 4.8: SAS Enterprise Miner interface

4.2.1 Εξαγωγή κανόνων
Ο πίνακας που προκύπτει από τα αποτελέσματα του Association Rules αποτυπώνει το
confidence, το support, το lift καθώς και όλους τους πιθανούς συνδυασμούς συσχέτισης των
προϊόντων μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα του αλγόριθμου αφήνοντας τις default τιμές είναι
τα εξής.

Πίνακας 4.11 : Κανόνες συσχέτισης με Support 5 και Confidence 10

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα αξιολογηθούν με βάση την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη &
το lift.
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα προέκυψαν 15 κανόνες, ο καθένας από τους οποίους
συνδυάζει δύο προϊόντα. Οι κανόνες με υψηλότερες τιμές υποστήριξης και εμπιστοσύνης
αποτελούν τους ισχυρούς κανόνες. Παρόλα αυτά, ενώ τέσσερις από τους 15 κανόνες που
προέκυψαν φαίνεται να έχουν ένα καλό συνδυασμό confidence και support (υψηλά ποσοστά),
πρόβλημα δημιουργεί το μέγεθος του Lift το οποίο εμφανίζει τιμή <1. Κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στους εν λόγω κανόνες μπορούν να
θεωρηθούν ως υποκατάστατα προϊόντα. Πιο αναλυτικά, η μετρική του lift στην ουσία δείχνει
πόσο πιο πιθανό είναι ένας πελάτης να αγοράσει το προϊόν B (δεξί μέρος του κανόνα) αν εχει
αγοράσει το Α (αριστερός μέρος του κανόνα), από έναν πελάτη που δεν εχει αγοράσει το Α.
Ένα υψηλό lift δημιουργεί κίνητρο αυτά τα προϊόντα να διαφημιστούν μαζί η να
συνδυαστούν. Συμπερασματικά ένα Lift(AB) <1 υπονοεί ότι η αγορά του Α από ένα πελάτη
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μειώνει την πιθανότητα της αγοράς του Β στην ίδια συναλλαγή. Αυτό δείχνει ότι αυτά τα δύο
προϊόντα είναι υποκατάστατα αφού ένας πελάτης που εχει πρόθεση να αγοράσει το Α δεν
εχει καμία ανάγκη και ενδιαφέρον να αγοράσει και το Β (Bogdan Hoanca & Kenrick Mock,
2011).
Οι κατηγορίες των προϊόντων που αγοράζονται πιο συχνά μαζί είναι Auto-Moto και
Technology καθώς αυτά έχουν το μεγαλύτερο support αλλά και το μεγαλύτερο confidence.
Αυτό είναι εμφανές και στο παρακάτω γράφημα το οποίο αναπαριστά την υποστήριξη και
την εμπιστοσύνη των εξαγόμενων κανόνων. Το κυκλωμένο τετράγωνό παρουσιάζει το
κανόνα Auto-Moto → Technology και βρίσκεται πιο ψηλά από οποιονδήποτε άλλο κανόνα.
Η εμπιστοσύνη του κανόνα είναι 43,41%, αυτό σημαίνει ότι ένας πελάτης που θα αγοράσει
κάτι από την κατηγορία Auto-Moto έχει πιθανότητα 43,41% να αγοράσει κάτι από την
κατηγορία της τεχνολογίας. Η παραπάνω δυάδα εμφανίζεται μαζί 89 φορές στο καλάθι των
πελατών και αντίστροφα, που αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό εμφάνισης από κάθε άλλο
πιθανό συνδυασμό που έχει προκύψει. Αυτό είναι λογικό αν λάβουμε υπόψιν μας ότι αυτές οι
δύο κατηγορίες προϊόντων έχουν το υψηλότερο support και άρα θα συνδυάζονται
περισσότερες φορές μαζί συγκριτικά με κάθε άλλο συνδυασμό που προκύπτει από την
τεχνική Association Rules. Αμέσως μετά από τις εν λόγω κατηγορίες έρχεται ο συνδυασμός
Home Garden →Technology με πιθανότητα προϊόντα από αυτές τις δύο κατηγορίες να
αγοράζονται μαζί ίση με 8,05. Αντίστοιχα εδώ το μέγεθος της εμπιστοσύνης είναι αρκετά
υψηλό, σε σχέση με τους άλλους κανόνες, της τάξεως του 35,42%. Ωστόσο, στις παραπάνω
περιπτώσεις έχουμε ένα lift <1, γεγονός που μας οδηγεί να αντιστρέψουμε τα παραπάνω και
να θεωρήσουμε ότι τόσο το Auto-Moto → Technology (και αντίθετα) όσο και Home Garden
→Technology είναι υποκατάστατα προϊόντα και το ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούσε να
καταργήσει κάποια προϊόντα από την κατηγορία που δεν προσδίδει αρκετά έσοδα.
Ενδιαφέρουσα είναι η σχέση Furniture-Design→Home Garden και η Kitchen- Cooking
Home- Garden οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα σχετικό υψηλό Confidence σε σύγκριση
(39,29%, 24,31% αντίστοιχα) άλλα με ένα χαμηλό Support (2,60%, 4,14%). Και στις δύο
περιπτώσεις το lift>1, γεγονός που σημαίνει ότι

τα στοιχεία αυτά έχουν συνάφεια και

ακολουθώντας κατάλληλες στρατηγικές ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον
πωλήσεις(Bogdan Hoanca, Kenrick Mock, 2011).
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Γράφημα 4.9: Support και Confidence των κανόνων

4.2.2 Προτάσεις Μάρκετινγκ
Δεδομένων των παραπάνω προβλημάτων όπου τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν λογική σχέση
μεταξύ τους, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης, ήτοι τα 5
clusters που προέκυψαν, με κάποιους από τους κανόνες που βγήκαν από την ανάλυση
καλαθιού αγοράς. Η διαδικασία έγινε ως εξής:
•

Εξήχθη ένα αρχείο από τα αποτελέσματα του clustering, χρησιμοποιώντας το node
Save Data.

Εικόνα 4.9: Εξαγωγή αρχείου τμηματοποίησης πελατών – SAS Enterprise Miner

•

To αρχείο που προέκυψε ανέβηκε στο SAS Enterprise Guide και εχει την μορφή του
πίνακα 4.12, δηλαδή οι 4462 μοναδικοί πελάτες με τις μεταβλητές RFM και την
ομάδα που ανήκουν.
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Πίνακας 4.12: Αρχείο τμηματοποιήσης πελατών και RFM μεταβλητές

•

Στο εν λόγω αρχείο προστέθηκε η πληροφορία των Κατηγοριών των προϊόντων. H
παρακάτω ροή προέκυψε για να εξαχθεί το τελικό αρχείο. Αρχικά, από το συνολικό
αρχείο Reporting_Dataset κρατήσαμε μόνο τα πεδία E_mail_Hashed και Final
Product Category (πίνακας EMAIL_CATEGORY). Τέλος, με ένα νέο Query Builder
ενώσαμε τους δύο πίνακες em_save_train και EMAIL_CATEGORY κρατώντας τις
εγγραφές που περιέχει το αρχείο em_save_train και φέρνοντας την πληροφορία της
κατηγορίας από τον άλλο πίνακα, καταλήξαμε σε ένα πίνακα με 5677 εγγραφές.

Εικόνα 4.10: Ροή ‘έργου SAS Enterprise Guide

74

Πίνακας 4.13: Αρχείο με τα τμήματα πελατών και κατηγορίες προϊόντων

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο δημοφιλή προϊόντα ανά cluster πελατών.
Ανάλυση γραφημάτων και Σχετικές Προτάσεις
Αναφορικά με το cluster 1 και το 5, το οποίο περιλαμβάνει την μεγαλύτερη μερίδα της
πελατειακής βάσης, δηλαδή 1485 πελάτες και 1915 πελάτες αντίστοιχα, παρατηρείται ότι η
πιο δημοφιλής κατηγορία είναι η Τεχνολογία (34,18% & 37,25%). Αυτές οι δύο ομάδες
καταναλωτών δεν αποτελούσαν τις πιο επικερδείς ομάδες της εταιρείας, εντούτοις είναι οι πιο
πολυπληθείς. Επειδή είναι πελάτες που δεν ξοδεύουν αρκετά χρήματα αφού ευθύνονται για
πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων και μάλιστα οι πελάτες του cluster 5 έχουν να
αγοράσουν μεγάλο διάστημα προϊόντα, βάσει των αποτελεσμάτων του MBA η εταιρεία θα
μπορούσε να οργανώσει στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ σε πελάτες που αγοράζουν
προϊόντα της κατηγορίας HOME-GARDEN και να τους ωθήσει να αγοράσουν προϊόντα από
την κατηγορία KITCHEN-COOKING ή και αντίστροφα καθώς αυτές οι δύο κατηγορίες
εμφανίζουν θετική συσχέτιση με βάση το lift. Επίσης, θα μπορούσε να μειώσει την τιμή από
προϊόντα της μία κατηγορίας και να τους ενημερώσει με e-mail για τις προσφορές της ώστε
να τους δημιουργήσει κίνητρο να μπουν ξανά στην ιστοσελίδα του καταστήματος και να
πραγματοποιήσουν εκ νέου πωλήσεις. Από την άλλη, προϊόντα των κατηγοριών Τεχνολογία
και Auto Moto μπορούν όπως είπαμε να θεωρηθούν ως υποκατάστατα και ως εκ τούτου η
εταιρεία αυξάνοντας την τιμή της μίας κατηγορίας προϊόντων να στρέψει το ενδιαφέρον των
καταναλωτών στην άλλη δημιουργώντας αύξηση της ζήτησης. Ειδικά μια τέτοια στρατηγική
θα είχε αποτέλεσμα σε αυτά τα δύο clusters, πελατών των οποίων δεν φαίνεται διατεθειμένοι
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να ξοδέψουν αρκετά χρήματα. Αναφορικά με το cluster 4 οι πελάτες εδώ έχουν πολύ καιρό
να προβούν σε αγορές παρόλα αυτά έχουν την μεγαλύτερη νομισματική αξία. Οι πιο συχνά
αγορασμένες κατηγορίες είναι TECHNOLOGY και HOME-GARDEN, παρόλα αυτά έχουν
αρνητική συσχέτιση μεταξύ και ως εκ τούτου δεν προτείνεται η προσπάθεια προώθησης τους
μαζί. Εν αντιθέσει, στην περίπτωση Technology->Auto-Moto, σε περίπτωση που η εταιρεία
θελήσει να αυξήσει τις πωλήσεις μιας από τις δύο κατηγορίες θα μπορούσε να αυξήσει την
τιμή της άλλης στρέφοντας το ενδιαφέρον σε αυτή με την πιο χαμηλή τιμή. Εντούτοις, αυτή η
στρατηγική μπορεί να μην είναι αποτελεσματική σε αυτό το cluster αφού οι πελάτες δεν
φαίνεται να σκέφτονται τόσο τα χρήματα που δαπανούν. Επιπλέον, πάλι για τις κατηγορίες
προϊόντων HOME-GARDEN & KITCHEN-COOKING θα μπορούσε να τοποθετήσει
διαδικτυακά προϊόντα από την Κατηγορία

KITCHEN-COOKING κάτω από κάποιο

επιλεγμένο προϊόν από την κατηγορία HOME-GARDEN ώστε να επιλέγονται γρήγορα και
σίγουρα ο συνδυασμός τους. Επιπλέον, θα μπορούσε να διαφημίσει μια από τις δύο αυτές
κατηγορίες, καθώς επιλέγονται συνδυαστικά και η διαφήμιση που θα γίνει, θα ωφελήσει και
τα προϊόντα της άλλη κατηγορίας. Χαρακτηριστικά του cluster 2 είναι αρκετά υψηλή
νομισματική αξία σε συνδυασμό με πρόσφατες αγορές. Δημοφιλείς αγορές και εδώ είναι
TECHNOLOGY & HOME-GARDEN. Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες που προτείνονται
για τo cluster 2 για τις κατηγορίες KITCHEN-COOKING & HOME GARDEN, σε αυτή την
περίπτωση προτείνεται η προσπάθεια προώθησης HOME-GARDEΝ σε πελάτες που
αγόρασαν FURNITURE- DESIGN. Αυτό προκύπτει από την θετική συσχέτιση (lift>1) των
δύο προϊόντων. Τέλος, για το τρίτο cluster το οποίο αν και μικρό σε πλήθος περιλαμβάνει
τους καλύτερους πελάτες μας καθώς συνδυάζει χαμηλή προσφατότητα, μεγαλύτερη
συχνότητα και υψηλή νομισματική αξία. Οι εν λόγω πελάτες αν και λίγοι είναι πολύτιμοι για
την εταιρεία καθώς μπορεί μέσα από αυτούς τους πελάτες να εκμαιεύσει πληροφορίες και να
στρέψει κ άλλους πελάτες σε αυτή την ομάδα. Συμπερασματικά, κύριο μέλημα είναι να
νιώσουν σημαντικοί και ότι η εταιρεία κατανοεί τις ανάγκες τους. Έτσι, email
εξατομικευμένα θα μπορούσαν να σταλούν προτείνοντας του συνδυαστικά προϊόντα από τις
δύο θετικά συσχετιζόμενες κατηγορίες KITCHEN-COOKING & HOME GARDEN.
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Popular Categories- Cluster 1

Popular Categories- Cluster 5

Popular Categories- Cluster 2

Popular Categories- Cluster 4

Popular Categories- Cluster 3

Γράφημα 4.10: Πίτες δημοφιλέστερων κατηγοριών ανά Cluster
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5. Αξιολόγηση Μεθόδων
5.1 Clustering
Όπως αναφέραμε στο παραπάνω κεφάλαιο με βάση τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεση μας
και έπειτα από τις εξαιρέσεις που κάναμε σε ακραίες τιμές καταλήξαμε σε 5 διαφορετικές
ομάδες καταναλωτών. Από επιχειρησιακής άποψης ο αριθμός των cluster είναι ιδανικός
καθώς δεν πρέπει να είναι πολύ μικρός αλλά ούτε πολύ μεγάλος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Ο κύριος στόχος μια καλής ομαδοποίησης είναι να επιτευχθεί υψηλή ομοιότητα εντός
συστάδων και χαμηλή ομοιότητα μεταξύ συστάδων (τα αντικείμενα στο ίδιο σύμπλεγμα είναι
πιο παρόμοια από τα αντικείμενα σε διαφορετικές συστάδες). Ουσιαστικά, τα στοιχεία που
βρίσκονται μέσα στο ίδιο cluster πρέπει να έχουν κοντινή απόσταση ενώ αντίθετα τα στοιχεία
που βρίσκονται σε διαφορετικά cluster πρέπει να απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο
(Vasilis Aggelis , Dimitris Christodoulakis Customer Clustering using RFM analysis)
Όπως παρατηρείται στο κάτωθι γράφημα οπού παρουσιάζει τα κέντρα του κάθε cluster σε
σχέση με τις μεταβλητές RFM, είναι εμφανές ότι οι συστάδες μεταξύ τους έχουν μεγάλη
απόσταση γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχει κάθε cluster δεν φαίνεται να είναι
κοντά με τα στοιχεία που είναι σε κάποιο άλλο cluster.

Γράφημα 5.1: Scatterplot RFM ανά Cluster

Κάτωθι παρατίθεται το δέντρο αποφάσεων που αναπαριστά τη διαδικασία των διαδοχικών
διασπάσεων ώστε να καταλήγει σε κάποια συστάδα. Το δέντρο μας δείχνει την
σημαντικότητα των μεταβλητών καθώς και με ποια λογική χωρίζονται τα clusters. Όπως είναι
σαφές η λιγότερο σημαντική μεταβλητή φαίνεται να είναι η Frequency. Αυτό βγάζει νόημα
78

καθώς όπως έχουμε ήδη αναφέρει η εν λόγω μεταβλητή στην πλειοψηφία της έπαιρνε την
τιμή ένα ενώ λίγες περιπτώσεις είχαν την τιμή 2 και άνω. Αναλύοντας το δέντρο βλέπουμε
ότι το πρώτο και μοναδικό σπάσιμο γίνεται με βάση την μεταβλητή Frequency. Για
περιπτώσεις με το F>=1,5 τότε δημιουργείται το 3o cluster το οποίο περιέχει 167 πελάτες. Σε
αντίθετη περίπτωση αν Frequency < 1,5 or missing ακολουθεί ένα δεύτερο σπάσιμο το
σπάσιμο γίνεται με βάση την μεταβλητή Recency. Αν το Recency <8,5 και το Monetary είναι
<44,10 τότε κατά 100% θα καταχωρηθεί στο cluster 1, αντιθέτως αν το Monetary είναι >=
44,10 τότε με πιθανότητα 99,6% θα καταχωρηθεί στο cluster 2. H εν λόγω διαδικασία
συνεχίζεται έως όλοι οι πελάτες καταχωρηθούν στις ομάδες με τις οποίες έχουν κοινά
χαρακτηριστικά.

Γράφημα 5.2: Δέντρο απόφασης

Την σημαντικότητα των μεταβλητών μπορούμε να την δούμε και από τον παρακάτω πίνακα.
To monetary είναι η μεταβλητή βάσει της οποίας χωρίζονται οι περισσότεροι κανόνες και
αυτό συνεπάγεται ότι είναι η μεταβλητή που συνέβαλε περισσότερο στον καθορισμό των
συστάδων. Τρία splits στο δέντρο έχουν γίνει με βάση την μεταβλητή Recency ενώ μόλις ένα
με την μεταβλητή Frequency

Πίνακας 5.1: Σημαντικότητα Μεταβλητών
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5.2 MBA
Όπως παρατηρείται στο γράφημα δικτύου, το οποίο ουσιαστικά δείχνει τη σχέση μεταξύ των
προηγούμενων (κατηγορία προϊόντος στο αριστερός μέρος του κανόνα) και των συνεπειών
(κατηγορία προϊόντος στο δεξί μέρος του κανόνα) που δημιουργήθηκαν μετά την εκτέλεση
των κανόνων συσχέτισης. Είναι εμφανές ότι η κατηγορία της Technology και Home-Garden
είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες καθώς συσχετίζονται με περισσότερες κατηγορίες.
Συμπερασματικά, αν ένα πελάτης αγοράσει ένα προϊόν που εμπίπτει στην κατηγορία
Technology, η πιθανότητα αγοράς ενός προϊόντος από την κατηγορία Health-Beauty,
Kitchen-Cooking, Home Garden, Auto-Moto είναι υψηλή και το αντίθετο. Επίσης είναι πολύ
πιθανό αν ένας πελάτης αγοράσει ένα προϊόν που ανήκει στην κατηγορία Home Garden, να
αγοράσει ένα προϊόν από την κατηγορία Health-Beauty, Kitchen-Cooking, Technology,
Furniture-Design και το αντίθετο. Παρόλα αυτά, αυτό φαίνεται να αντικρούεται με το
γεγονός ότι περισσότερες από τις ισχυρές σχέσεις (υψηλό support & confidence) φέρουν
lift<1.

Γράφημα 5.3: Link Graph
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6. Επίλογος
6.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σύγχρονη επιχείρηση βάλλεται από πληθώρα πληροφορίων.
Βασικός στόχος της είναι να αξιοποιήσει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο αυτές τις
πληροφορίες ώστε να εξάγει συμπεράσματα που θα την οδηγήσουν στην καλύτερη
διαχείριση την πελατειακής της βάσης, κάνοντας την ηγέτη στο χώρο δραστηριοποίησής της.
Σε αυτή την προσπάθεια οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων αποτελούν ένα από τα
σημαντικότερα όπλα στην φαρέτρα των σύγχρονων οργανισμών, οι οποίες συμβάλουν στην
κατανόηση των καταναλωτών και κατ’ επέκταση σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση. Οι
επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσσουν κατάλληλες εξατομικευμένες στρατηγικές τόσο
ομαδοποιώντας τους πελάτες σε κατηγορίες βάσει κοινών χαρακτηριστικών όσο και
προσδιορίζοντας συσχετίσεις που μπορεί να εντοπιστούν μεταξύ ομάδων πελατών και
προϊόντων που αγοράστηκαν.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε χρήση δύο τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης που εδρεύει στην Πάτρα. Αρχικά, εφαρμόστηκε
το μοντέλο RFM (recency, frequency, monetary) με απώτερο σκοπό την ταξινόμηση των
διαφόρων πελατών σε ομοειδείς ομάδες βάσει κοινών χαρακτηριστικών. Με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης η εταιρεία αποκτά καλύτερη εικόνα των πελατών και της
αγοραστικής συμπεριφοράς τους, και μέσα από στοχευμένες στρατηγικές μπορεί να δώσει
έμφαση στους πολύτιμους πελάτες της και να εφαρμόσει σχεδία μάρκετινγκ ώστε να
προσεγγίσει εκ νέου πελάτες που μπορεί να αποστασιοποιήθηκαν από την εταιρία. Αυτά θα
οδηγήσουν την εταιρεία σε αύξηση των εσόδων της αλλά και στην ανάπτυξη ισχυρών
σχέσεων με τους πελάτες της. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε η ανάλυση καλαθιού
αγοράς (ΜΒΑ) των πελατών και μέσω των κανόνων συσχέτισης βρέθηκαν οι σχέσεις μεταξύ
των προϊόντων κατά τη στιγμή της αγοράς από τους πελάτες.
Αρχικά, συλλέχθηκαν τα δεδομένα από το υπό εξέταση ηλεκτρονικό κατάστημα, τα οποία
μετασχηματίστηκαν αναλόγως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν input στις δύο
αναλύσεις. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια κατανόησης των δεδομένων οπότε και
πραγματοποιήθηκαν διαφορά γραφήματα για αυτόν τον σκοπό. Η παραπάνω διαδικασία είναι
πολύ σημαντική για τους σκοπούς των αναλύσεων που ακολούθησαν.
Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η τμηματοποίηση πελατών χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις
συναλλαγές τους. Συγκεκριμένα, για την κατασκευή του RFM αρχείου χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές της παραγγελίας, τo email του πελάτη, το ποσό που ξόδεψε σε κάθε παραγγελία
και ημερομηνία εκτέλεσης της κάθε παραγγελίας. Έπειτα από δοκιμές ο αλγόριθμος
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κατέληξε σε πέντε διαφορετικά clusters. Τα πέντε Clusters βοήθησαν στην δημιουργία μιας
πληρέστερης εικόνας για τους καταναλωτές του καταστήματος και τις συμπεριφορές τους.
Επιπλέον, η επιχείρηση δύναται να αναγνωρίσει πλέον τους καλούς της πελάτες και να
προσπαθήσει να φέρει και άλλους πελάτες σε αυτή την ομάδα. Για παράδειγμα η ομάδα
πελάτων 3 εχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά παρόλο που δεν είναι πολυπληθής, από την
άλλη τα clusters 1 και 5 αποτελούν τα μεγαλύτερα clusters αλλά με δυσμενή αποτελέσματα
και στις 3 RFM μεταβλητές. Με βάση αυτά, διατυπώθηκαν προτάσεις για κάθε ένα από τις
πέντε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση εσόδων
και η ανάπτυξη πιο αφοσιωμένων πελατών. Ευχαριστήρια email στους σημαντικούς πελάτες,
στρατηγική σταυροειδών πωλήσεων για την αύξηση εσόδων αλλά και προσπάθειά να λάβει
feedback τόσο από τους καλούς όσο και από τους λιγότερο καλούς της πελάτες, είναι κάποιες
από τις προτάσεις που έγιναν.
Έπειτα εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος apriori για τους σκοπούς ανάλυσης καλαθιού αγοράς. Οι
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι παραγγελίες και η κατηγορία που ανήκει κάθε
προϊόν. Επειδή παρατηρήσαμε ότι η πλειοψηφία των πελατών εχει αγοράσει μία φορά και
μόνο ένα προϊόν, η εν λόγω ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο για τους πελάτες οι οποίοι
έχουν αγοράσει παραπάνω από ένα προϊόν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν μας
οδήγησαν σε ακριβή συμπεράσματα αφού εξήχθησαν 15 κανόνες χωρίς να υπάρχει κάποια
δυνατή συσχέτιση αναμεσά στις κατηγορίες καθώς για τις περισσότερες περιπτώσεις το
μέγεθος του lift έπαιρνε τιμή μικρότερη του ένα.

6.2 Περιορισμοί
Οι παραπάνω αναλύσεις είχαν κάποιους περιορισμούς. Μια παράμετρος που αποτέλεσε
εμπόδιο είναι ότι οι περισσότεροι πελάτες έχουν αγοράσει μία φορά. Αυτό μειώνει τη
σημαντικότητα της μεταβλητής Frequency στην ανάλυση RFM και συγχρόνως επικυρώνει
ένα από τα μειονεκτήματα του μοντέλου RFM. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενη στην
βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε, το RFM μοντέλο φαίνεται να μην μπορεί να αναλύσει
σωστά πελάτες που έχουν προβεί σε μία αγορά την περίοδο που εξετάζει ή αποτελούν νέοι
πελάτες. Η αδυναμία αυτή του μοντέλου προκύπτει από το γεγονός του ότι οι εν λόγω
πελάτες δεν έχουν ιστορικό συναλλαγών για να μπορέσει το μοντέλο να εξάγει αξιόπιστα
αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περίοδος που εξετάσαμε και
συνεπώς τα δεδομένα μας αναφέρονται σε συναλλαγές μόλις 5 μηνών, πολύ μικρό διάστημα,
γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμά ότι πιθανόν αυτή η εικόνα να αντιπροσωπεύει την
πραγματικότητα και τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο αντικειμενικά. Σε επόμενες έρευνες
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες μεταβλητές σε αντικατάσταση της F
μεταβλητής, όπως για παράδειγμα πόσα προϊόντα αγόρασαν οι πελάτες σε κάθε παραγγελία.
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Μια ακόμη πρόταση θα ήταν ο συγκερασμός του μοντέλου RFM με χαρακτηριστικά του
πελάτη, όπως δημογραφικά στοιχεία με σκοπό την εξαγωγή πιο εγκύρων ευρημάτων.
Επιπλέον, στην ανάλυση MBA εκτός από τις προαναφερθείσες δυσκολίες, πρόβλημα
δημιουργούσε το γεγονός ότι το συνολικό αρχείο περιλάμβανε 3546 μοναδικά προϊόντα. Ο
αριθμός είναι τόσο μεγάλος που δεν θα μπορούσαν να βρεθούν συσχετίσεις μεταξύ τους. Η
αμέσως επόμενη ιεραρχία που είχαμε στη διάθεση μας ήταν η υψηλότερη (12 κατηγορίες) και
με βάση αυτή έγινε η ανάλυση. Ιδανικά θα έπρεπε να είχαμε κάποια ενδιάμεση ιεραρχία με
σκοπό να εξαχθούν πιο ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα. Τέλος, η ανάλυση θα μπορούσε να
προχωρήσει ακόμα παραπάνω προβλέποντας τις τάσεις που υπάρχουν στην αγοράς για τα
προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

83

7. Βιβλιογραφία
Αντρέας Ζάρας, (February 2019), Σημειώσεις στο μάθημα Διαχείριση Δεδομένων
Γεώργιος Δουκίδης, Κατερίνα Φραϊδάκη (December 2017) ELTRUN Ετήσια Έρευνα
Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2017 B-C στην Ελλάδα: H Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών
Δημήτρης Βλάμης (March 2018), Marketing: Τα 4 είδη τμηματοποίησης των καταναλωτών
[online]. Available: Business Review Greece (https://businessrev.gr/2018/03/10/marketing%CF%84%CE%B1-4-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%
CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB/
Δρ. Λευτέρης Κιοσές, Καθ. Γεώργιος Δουκίδης ΙΕΛΚΑ (June 2020), 1 στους 2 χρήστες
διαδικτύου

πλέον

αγοράζουν

συστηματικά

online

[online].

Available:

http://www.ielka.gr/?p=2720
Δρ. Λευτέρης Κιοσές, Καθ. Γεώργιος Δουκίδης ΙΕΛΚΑ (September 2020), Παγιώνονται οι
online

αγοραστικές

συνήθειες

των

καταναλωτών

[online].

Available:

http://www.ielka.gr/?p=2742
Σπύρος Γκανάτσιος (June 2016), Πώς η τμηματοποίηση της αγοράς οδηγεί σε επιτυχημένες
στρατηγικές marketing [online]. Available: https://www.epixeiro.gr/article/2244
Ana Margarida Alexandre (2015), SAS White Paper, Customer Segmentation Equals
Marketing Advantage
Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson (October 2012), Big Data: The Management Revolution,
Harvard Business Review
Aslıhan Dursun, Meltem Caber (March 2016) Using data mining techniques for profiling
profitable hotel customers: An application of RFM analysis, Tourism Management
Perspectives Vol.18 (2016), 153–160
Ayşe Nur Sağın , Berk Ayvaz (March 2018) Determination of Association Rules with Market
Basket Analysis: An Application in the Retail Sector, Southeast Europe Journal of Soft
Computing Vol.7 No.1 March 2018, 10-19
Bogdan Hoanca, Kenrick Mock (2011) Using Market Basket Analysis to Estimate Potential
Revenue Increases for a Small University Bookstore. Conference for Information Systems
Applied Research Wilmington North Carolina, USA
Christy, A.J., Umamakeswari, A., Priyatharsini, L., Neyaa, A., RFM Ranking – An Effective
Approach to Customer Segmentation, Journal of King Saud University - Computer and
Information Sciences (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.09.004
84

Craig Rutkowske, David Kelly (2016) SAS White Paper, Title WHITE PAPER Customer
Analytics: Taking the First Step
Daqing Chen, Sai Laing Sain, Kun Guo, (Ιούλιος 2012), Data mining for the online retail
industry: A case study of RFM model-based customer segmentation using data mining.
Database Marketing & Customer Strategy Management Vol. 19, 3, 197–208
Derya Birant (January 2011). Data Mining Using RFM Analysis, Knowledge-Oriented
Applications in Data Mining, Prof. Kimito Funatsu (Ed.), ISBN: 978-953-307-154-1, InTech,
Available from:http://www.intechopen.com/books/knowledge-oriented-applications-in-datamining/data-mining-using-rfmanalysis
Hendrawan, Made Chandra; SUPUTRA, S.KOM.,M.KOM., I Putu Gede Hendra, (November
2019) Customer Segmentation Using RFM Model,
Komputer

Udayana,

[S.l.],

v.

8,

JELIKU - Jurnal Elektronik Ilmu
2,

153-162

Available:

https://ojs.unud.ac.id/index.php/JLK/article/view/53193
Hsinchun Chen, Roger H. L. Chian, Veda C. Stor (December 2012) Business Intelligence and
Analytics: From Big Data to Big Impact, MIS Quarterly Vol. 36, No. 1165-1188
Jo-Ting Wei, Shih-Yen Lin, Hsin-Hung Wu (December 2010) A review of the application of
RFM model, African Journal of Business Management Vol. 4(19), pp. 4199-4206
Konstantinos Tsiptsis, Antonios Chorianopoulos (2009) Data Mining Techniques in CRM:
Inside Customer Segmentation, Wiley: United Kingdom
Loraine Charlet Annie M.C., Ashok Kumar D (September 2012) Market Basket Analysis for
a Supermarket based on Frequent Itemset Mining, IJCSI International Journal of Computer
Science Issues, Vol. 9, Issue 5, No 3
Manpreet Kaur, Shivani Kang (2016) Market Basket Analysis: Identify the changing trends of
market data using association rule mining, Procedia Computer Science Vol. 85, 78 – 85
Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff (1997) Data Mining Techniques For Marketing, Sales,
and Customer Relationship Management, 2nd ed., Wiley Publishing: Inc., Indianapolis,
Indiana
Min Chen, Shiwen Mao, Yunhao Liu (January 2014) Big Data: A Survey, Mobile Netw Appl
(2014) Vol. 19, 171–209
Mohammed Al-Maolegi, Bassam Arkok (February 2014), An Improved Apriori Algorithm
for Association Rules, International Journal on Natural Language Computing (IJNLC) Vol. 3,
No.1
Nikolaos Kourentzes, Fotios Petropoulos, (September 2015), Forecasting with multivariate
temporal aggregation: The case of promotional modelling, Int. J. Production Economics 181,
145–153
85

Online consumer behavior in Europe Online consumer behavior in Europe [online] Available:
https://ecommercenews.eu/online-consumer-behavior-in-europe/
Onur DOĞAN, Ejder AYÇİN, Zeki Atıl Bulut (2018), Customer Segmentation by Using
RFM Model and Clustering Methods: A case study in Retail Industry, International Journal of
Contemporary Economics and Administrative Sciences, Vol. 8, 1, 1-19
P. Anitha, M. M. Patil, (December 2019), RFM model for customer purchase behavior using
K-Means algorithm, Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences,
https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.12.011
Philip Russom (Q4 2011), BIG DATA ANALYTICS, (TDWI) The Data Warehousing
Institute Research
Rana Soudagar, Customer Segmentation and Strategy Definition in Segments, Case Study:
An Internet Service Provider in Iran, Master’s Thesis,

Lulea University of technology

Department of Business Administration and Social Sciences, Division of Industrial marketing
and e-commerce
Repository

Kallipos

Ανάλυση

11

Συστάδων

[online]

Available:

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1238/2/Kef._11.pdf
Run-Qing Liu, Young-Chan Lee, Hong-Lei Mu (December 2018) Customer Classification
and Market Basket Analysis Using K-Means Clustering and Association Rules: Evidence
from

Distribution

Big

Data

of

Korean

Retailing

Company

[online]

Availabe:

https://www.researchgate.net/publication/330506538
Savi Gupta, Roopal Mamtora (2014) A Survey on Association Rule Mining in Market Basket
Analysis, International Journal of Information and Computation Technology, Vol. 4, 4, 409414
Seyed Mohammad Seyed Hosseini, Anahita Maleki, Mohammad Reza Gholamian, (2010)
Cluster analysis using data mining approach to develop CRM methodology to assess the
customer loyalty, Expert Systems with Applications Vol. 37, 5259–5264
Shruthi Gurudath (June 2020), Market Basket Analysis & Recommendation System Using
Association Rules, Master of Science in Big data management and Analytics, Griffith College
Dublin
Sulekha Goyat (2011). The basis of market segmentation: a critical review of literature.
European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839
(Online) Vol 3, No.9
T. Soni Madhulatha (April 2012) AN OVERVIEW ON CLUSTERING METHODS, IOSR
Journal of Engineering, Vol. 2(4), 719-725
Vasilis Aggelis, Dimitris Christodoulakis Customer Clustering using RFM analysis
86

Ya-Han Hu, Tzu-Wei Yeh (2014) Discovering valuable frequent patterns based on RFM
analysis without customer identification information, Knowledge-Based Systems Vol. 61, 76–
88
Yen-Liang Chen, Kwei Tang, Ren-Jie Shen, Ya-Han Hu (June 2004) Market basket analysis
in a multiple store environment, Decision Support Systems Vol. 40, 339–354
Yen-Liang Chen, Mi-Hao Kuo, Shin-Yi Wu, Kwei Tang (March 2009) Discovering recency,
frequency, and monetary (RFM) sequential patterns from customers’ purchasing data,
Electronic Commerce Research and Applications Vol. 8,241–251

87

