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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ3-ΠΣΛΑ7 Επιστήμη Δεδομένων με τη Χρήση R 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ3-ΠΣΛΑ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστήμη Δεδομένων με τη Χρήση R 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

- 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός το μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων 
που είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις ώστε να απαντηθούν ερωτήματα, να αναπτυχθούν διερευνητικά 
(exploratory), επεξηγηματικά (explanatory) και προβλεπτικά (predictive) μοντέλα και να επικοινωνηθεί η γνώση 
που προκύπτει με τρόπο επαρκή σε ένα στέλεχος διοίκησης. Η Επιστήμη Δεδομένων είναι μια νέα 
πολυσυλλεκτική περιοχή, δίνει έμφαση στην ποσοτική ανάλυση και δανείζεται μεθόδους και τεχνικές από 
επιστημονικά πεδία όπως Στατιστική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Μάθηση κλπ. Ως πλατφόρμα 
εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών έχει καθοριστεί η R εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας πακέτων που 
προσφέρει, της τεκμηρίωσης που διαθέτει και της μεγάλης υποστήριξης από την ερευνητικής και επιχειρηματική 
κοινότητα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: 
 
▪ Διακρίνει τα εναλλακτικά μοντέλα που μπορεί να εξάγει από ένα σύνολο διαθέσιμων δεδομένων ή να 

διακρίνει τον τρόπο συλλογής των πρωτογενών δεδομένων από διαθέσιμες πηγές 
▪ Αναγνωρίζει την κατάλληλη τεχνική ανάλυσης που πρέπει να υιοθετήσει ή να αναγνωρίζει τις 

ανταγωνιστικές τεχνικές και να ορίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει η κάθε μια σε σχέση 
με το διαθέσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 

▪ Αναπτύσσει μια διερευνητική μέθοδο με την χρήση R που θα συγκεντρώνει δεδομένα, θα υιοθετεί 
κατάλληλη τεχνική ανάλυσης και θα δημιουργεί ερμηνεύσιμα αποτελέσματα. 

▪ Εξηγήσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μια επεξεργασία δεδομένων με την χρήση των 
κατάλληλων μοντέλων 

▪ Διακρίνει το απαιτούμενο οικοσύστημα πακέτων που πρέπει να υιοθετήσει για την αντιμετώπιση ενός 
επιχειρησιακού προβλήματος όπως το αποτυπώνουν τα δεδομένα. 

▪ Παρουσιάσει/προτείνει μια μέθοδο ανακάλυψης προτύπων και νέας γνώσης σε ένα μεγάλο σύνολο 
δεδομένων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Ομαδική Εργασία. 
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 
▪ Άσκηση κριτικής & αυτοκριτικής. 
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▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
▪ Λήψη Αποφάσεων 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή στο μάθημα.Περιγραφή, στόχοι, δραστηριότητες, εγκατάσταση περιβάλλοντος εργασίας κλπ. 
2. Εισαγωγή στο περιβάλλον της R. Διάκριση του βασικού πυρήνα της R και του IDE περιβάλλοντος R Studio. 

Παρουσίαση cheatsheets. 
3. Αντικείμενα και πακέτα της R – Καθορισμός μεταβλητών.Καθορισμός της λειτουργίας ενός πακέτου 

(package) της R. Παρουσίαση συχνών εγγενών πακέτων και της λειτουργικότητας που προσφέρουν. 
Μηχανισμοί lazy binding για τα αντικείμενα. Κανόνες επανάληψης. 

4. Δομές ροής και ελέγχου της R. Εντολές επανάληψης (while, repeat.. until, for) και ελέγχου (if, case). 
Παραδείγματα με κώδικα. 

5. Δομές δεδομένων της R – Data frames και tibbles. Παρουσίαση συναρτήσεων dplyr και tidyr και του pipe 
operator. Παραδείγματα με κώδικα. 

6. Διαχείριση δεδομένων με την R. Παρουσίαση συναρτήσεων των πακέτων του tidyverse (lubridate, purrr, 
stringr). Παραδείγματα με κώδικα. 

7. Πράξεις καθαρισμός, μετασχηματισμού και οπτικοποίησης δεδομένων. Εισαγωγή στην χρήση του 
notebook και RMarkdown αρχεία. Παραδείγματα με κώδικα. 

8. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων. Χρήση του πακέτου ggplot2 και Plotly.  
9. Συχνά στοιχειο-σύνολα και κανόνες συσχέτισης. Χρήση του πακέτου apriori και aprioriviz. Παραδείγματα 

με κώδικα. 
10. Μοντέλα μάθησης με επίβλεψη με R- Κατηγοριοποίηση και Πρόβλεψη. Χρήση του πακέτου caret. 

Παραδείγματα με κώδικα και notebooks. 
11. Μοντέλα μάθησης χωρίς επίβλεψη με R – Συσταδοποίηση. Χρήση των cluster και factoextra. Παραδείγματα 

με κώδικα και R Markdown. 
12. Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την R. Δημιουργία web εφαρμογών με την χρήση Shiny. O ρόλος των 

αποθετηρίων git. Εργασία σε ομάδες. Χρήση του R Server εργαλείου. 
13. Προχωρημένα προβλήματα που είναι εντός του πεδίου της στατιστικής μοντελοποίησης με την R. Ανάλυση 

περιεχομένου και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Αρχιτεκτονικές ανάλυσης μέγα-δεδομένων και Deep 
learning (TensorFlow). 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

R και R Studio, Παρουσιάσεις στη τάξη 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ατομική εργασία 30 

Ομαδική Εργασία – 
Συγγραφή Εργασίας 

16 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Ομαδική εργασία (30%) όπου οι φοιτητές θα διαχειριστούν ένα 
σημαντικό όγκο δεδομένων και θα πρέπει να αναγνωρίσουν 
κατάλληλα διοικητικά ερωτήματα, να υιοθετήσουν κατάλληλες 
τεχνικές ανάλυσης και να περιγράψουν την γνώση που προκύπτει 
από τα δεδομένα 
Ατομικές εργασίες (70%) όπου κάθε φοιτητής θα αναλάβει να 
υλοποιήσει διαφορετικές εργασίες (projects) με την χρήση της R. 
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Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του 
μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Βερύκιος, Β., Καγκλής, Β., Σταυρόπουλος, Η., 2015. Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R. 

[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/2965 

▪ Διαθέσιμες σημειώσεις στα ελληνικά από το ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης μάθησης 
 
Ξενόγλωσση 
 
▪ James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning (Vol. 112). 

New York: springer. 
▪ Aggarwal, C. C. (2015). Data mining: the textbook. Springer. 
▪ Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What you need to know about data mining 

and data-analytic thinking. O'Reilly Media, Inc. 
 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Science 
▪ Data Science Journal 
▪ R Journal 
▪ Big Data Research 

 


