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Μελέτη Περίπτωσης 1: Διάλογος για την δεοντολογία των δεδομένων

Η περίπτωση: Τι θα γίνει αν όλη αυτή η συλλογή δεδομένων πάρει λάθος κατεύθυνση; Αν για παράδειγμα

μια εταιρεία μπορούσε να προβλέψει ποιοι υπάλληλοί της ψάχνουν για νέα δουλειά μέσω δεδομένων από τα

κοινωνικά τους δίκτυα, από πλατφόρμες εύρεσης εργασίας και από το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας

και στη συνέχεια κατήγγειλε τις συμβάσεις αυτών των υπαλλήλων; Θα ήταν αυτή η χρήση δεδομένων

ηθική;

Συζητήστε σε ομάδα των 3, σημειώστε τα συμπεράσματά σας κάτω και παρουσιάστε τα στους άλλους

εκπαιδευόμενους. Ενθαρρύνουμε έντονα τον διάλογο.

Μελέτη Περίπτωσης 2: Οι ηθικές προεκτάσεις του σκανδάλου δεδομένων

Facebook-Cambridge Analytica το 2018

Η περίπτωση: το σκάνδαλο δεδομένων Facebook–Cambridge Analytica αφορούσε τη συλλογή προσωπικών

στοιχείων ταυτοποίησης έως και 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook. Το χειρότερο είναι ότι είχαν

επίσης αναπτύξει ένα πρόγραμμα λογισμικού που προσδιόριζε το προφίλ αυτών των πολιτών για να

προβλέψει μοτίβα ψηφοφορίας - και, μέσω μικρο-στοχευμένων διαφημίσεων, να επηρεάσει την επιλογή

ψήφου των πολιτών των ΗΠΑ. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την παραβίαση δεδομένων,

δείτε αυτό το σύντομο βίντεο και καταγράψτε τα συμπεράσματά σας.

ΒΙΝΤΕΟ  https://www.youtube.com/watch?v=mrnXv-g4yKU

https://www.youtube.com/watch?v=mrnXv-g4yKU
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Μελέτη Περίπτωσης 3: Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων  ΓΚΠΔ

Η περίπτωση: Όπως ήδη γνωρίζετε, οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

έχουν γίνει υποχρεωτικές από τον Μάιο του 2018, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία σας απαιτείται να

εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε σχέση με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο

και τους σκοπούς της διαχείρισης και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι επτά βασικοί πυλώνες του ΓΚΠΔ παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4. Οι νομοθετικές πτυχές της ανάλυσης

δεδομένων παρατίθενται στη διαφάνεια 29 της Ενότητας 7. Δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων και έρευνας

Επιλέξτε τέσσερις πυλώνες και εξηγήστε τι θα κάνατε σε αυτόν τον τομέα. Καταγράψτε τις προτάσεις σας

και συζητήστε το με τον/την εκπαιδευτή/τρια και με τους υπόλοιπους μαθητές.

Μελέτη Περίπτωσης 4: Ασφάλεια κέντρου δεδομένων της Google: Σε 6 επίπεδα

Η περίπτωση: Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς η Google διαχειρίζεται την ασφάλεια των δεδομένων;

Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο και μάθετε για τα έξι επίπεδα φυσικής ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί

για να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κέντρο δεδομένων της Google. Ακούστε τους

ειδικούς στην πορεία για να εξερευνήσετε τις εσωτερικές λειτουργίες της τεχνολογίας και των συστημάτων

που καθιστούν το Google Cloud μια από τις πιο ισχυρές πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου.

Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας και συζητήστε τα με τον/την εκπαιδευτή/τρια και τους υπόλοιπους

μαθητές.

ΒΙΝΤΕΟ  https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA

https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA
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Μελέτη Περίπτωσης 5: Εφαρμογή μαζικών δεδομένων (big data) στη Γεωργία

Η περίπτωση: Το Digital Transmission Network (DTN), ένα σύστημα ανάλυσης Big Data, που αναπτύχθηκε από τη

Schneider Electric, παρέχει σε πραγματικό χρόνο λύσεις καιρού και γεωργικών πληροφοριών και πληροφορίες για

την αγορά σε αγρότες και άλλους πελάτες. Χρησιμοποιώντας το DTN, οι αγρότες και οι έμποροι μπορούν να έχουν

πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα καιρού και τιμολόγησης για την καλύτερη διαχείριση της επιχείρησής τους.

Αντιμέτωποι με την πρόκληση της διαχείρισης ενός πολύπλοκου δικτύου πηγών δεδομένων — ενός συστήματος

προγραμματισμού εταιρικών πόρων (ERP), οικονομικές εφαρμογές, GIS, πακέτα γεωπονίας και εφαρμογές

ανίχνευσης — για την απόδοση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τους πελάτες, η τρέχουσα μέθοδος του DTN

για τη σύνδεση αυτών των συστημάτων αποδείχθηκε πολύ ακριβή στη συντήρηση. To DTN επένδυσε σε ένα

σύγχρονο εργαλείο ενοποίησης δεδομένων που ενοποιούσε δεδομένα από πολλαπλές πηγές χωρίς να χρειάζεται να

γράψει πολύ προσαρμοσμένο κώδικα. Με ένα καθαρό και σταθερό σύνολο διεπαφών, το DTN μπορεί τώρα να

συνδυάσει κρίσιμα καιρικά και γεωπονικά δεδομένα από χωράφια για να παρέχει ακριβείς προβλέψεις.

Χρησιμοποιώντας το DTN, οι αγρότες είναι σε θέση να βελτιώσουν την απόδοση της καλλιέργειας και να μειώσουν

το κόστος με βάση αυτές τις προβλέψεις. Το DTN έχει εδραιωθεί γρήγορα στη βιομηχανία για την ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ γεωργικών επιχειρήσεων και έχει εξελιχθεί σε κόμβο πληροφοριών για μια δικτυωμένη

αγροτική κοινότητα. Το 2017, το DTN εξαγοράστηκε από την TBG AG, μια ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών με έδρα την

Ελβετία, σε μια συμφωνία αξίας 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι επτά βασικοί πυλώνες του GDPR παρατίθενται στο

Κεφάλαιο 4. Οι νομοθετικές πτυχές της ανάλυσης δεδομένων παρατίθενται στη διαφάνεια 29 της Ενότητας 7.

Δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων και έρευνας Επιλέξτε τέσσερις πυλώνες και εξηγήστε τι θα κάνατε σε αυτόν τον

τομέα. Καταγράψτε τις προτάσεις σας και συζητήστε με τον/την εκπαιδευτή/τρια και τους υπόλοιπους μαθητές.

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, σκεφτείτε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της υιοθέτησης λύσεων Big Data

στον γεωργικό τομέα στη χώρα σας. Καταγράψτε τις προτάσεις σας και συζητήστε με τον/την εκπαιδευτή/τρια και

τους υπόλοιπους μαθητές.
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Μελέτη Περίπτωσης 6: Η SMAG InVivo χρησιμοποιεί big data για να ενισχύσει τη 

γεωργία ακριβείας

Η περίπτωση: Η InVivo είναι ο κορυφαίος γεωργικός συνεταιριστικός όμιλος της Γαλλίας με 192 μέλη και έσοδα 5,1

δισ. ευρώ. Η SMAG, η θυγατρική της, είναι ηγέτης στη Γαλλία στα γεωπονικά πληροφοριακά συστήματα,

αντιπροσωπεύοντας ένα πλήρες σύστημα που συνδυάζει καθημερινές πρακτικές καλλιέργειας με τη δύναμη των Big

Data. Ενσωματωμένες στο Smart Agriculture, οι λύσεις SMAG στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής σε μια βιώσιμη

βάση χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και αυτοματισμούς. Το λογισμικό χρησιμοποιείται από το 80%

των συνεταιρισμών και το 50% των εμπόρων στη Γαλλία. Ενώ η SMAG είχε αναπτύξει πολλές εφαρμογές για κινητές

συσκευές για να υποστηρίξει τους αγρότες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, η SMAG ήθελε να συγκεντρώσει

όλα της τα δεδομένα — 30 χρόνια ιστορικού δεδομένων καιρού, εικόνες από δορυφόρους και drone και τύπους

εδάφους — για να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις πιο γρήγορα. Στόχος τους: να χρησιμοποιήσουν την

ψηφιοποίηση για να λύσουν τις διατροφικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που βοηθά

στην επεξεργασία του τεράστιου όγκου αποθηκευμένων και συσσωρευμένων δεδομένων, η SMAG ανέπτυξε τον

σύνθετο αγρονομικό αλγόριθμο Data Crop που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τύπων δεδομένων για τη

βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, το Data Crop επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν

την πρόοδο των καλλιεργειών κατά τη διάρκεια του έτους και να προβλέπουν τις αποδόσεις τους - μια σειρά

δεδομένων που οδήγησε σε απίστευτα αποτελέσματα στην παραγωγή σιταριού. Επί του παρόντος, το 80% της

γεωργικής γης στη Γαλλία που καλλιεργείται με σιτάρι επιβλέπεται μέσω της Data Crop. Η SMAG σχεδιάζει να το

επεκτείνει και σε άλλες καλλιέργειες και χώρες.

Με βάση αυτές τις παραπάνω πληροφορίες, καταγράψτε τα τρία κορυφαία οφέλη σας από την υιοθέτηση λύσεων

λογισμικού Big Data στη γεωργία, επιλέγοντάς τες από τις ακόλουθες προτάσεις: αυξημένη παραγωγικότητα της

γεωργίας· μειωμένη σπατάλη τροφίμων· μειωμένη μετανάστευση εργατικού δυναμικού· βελτιωμένη παρακολούθηση

και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας· βελτιστοποίηση αγροτικού εξοπλισμού· ηθική χρήση φυτοφαρμάκων·

απλοποιημένη διαχείριση δεδομένων· καλύτερη πρόβλεψη καιρού. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας,

αιτιολογήστε την επιλογή σας και συζητήστε τη με τον/την εκπαιδευτή/τρια και τους υπόλοιπους μαθητές.
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Συμπληρωματικό Υλικό: Βίντεο για την ανάλυση και έρευνα δεδομένων

Πώς τα Big Data μπορούν να λύσουν την επισιτιστική ανασφάλεια: 

https://www.youtube.com/watch?v=4r_IxShUQuA

Γιατί όλοι θα πρέπει να έχουμε γνώσεις δεδομένων: https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs

Το ηθικό κομμάτι της συλλογής δεδομένων: 

https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data

Μέσα σε ένα κέντρο δεδομένων της Google: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0

Χρήση δεδομένων για να μελετούμε πληροφορίες για μια επιχείρηση: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0

Πώς το Facebook παρακολουθεί τα δεδομένα σας: https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY

Γιατί όλοι θα πρέπει να έχουμε γνώσεις δεδομένων: https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs

Το ηθικό κομμάτι της συλλογής δεδομένων: 

https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data

https://www.youtube.com/watch?v=4r_IxShUQuA
https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data
https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY
https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data
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Συμπληρωματικό Υλικό: Βίντεο για την ανάλυση και έρευνα δεδομένων

Μέσα σε ένα κέντρο δεδομένων της Google: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0

Χρήση δεδομένων για να μελετούμε πληροφορίες για μια επιχείρηση: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0

Πώς το Facebook παρακολουθεί τα δεδομένα σας: https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY

Αύξηση της αποδοτικότητας στη γεωργία και τη δασοπονία μέσω του IoT: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6ppOjqr-dc&t=140s

Πώς η γεωργία που βασίζεται σε δεδομένα θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον γεωργικό 

τομέα:https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw

Η ψηφιακή γεωργία αλλάζει τη ζωή των αγροτών: https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk

https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY
https://www.youtube.com/watch?v=l6ppOjqr-dc&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw
https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk
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Συμπληρωματικό Υλικό: Βίντεο για την ανάλυση και έρευνα δεδομένων

Marketing Research in SMEs
S01 E32 "Έρευνα Μάρκετινγκ στις ΜΜ Επιχειρήσεις" - Marketing in Practice SBC TV
Link: S01 E32 "Έρευνα Μάρκετινγκ στις ΜΜ Επιχειρήσεις" - Marketing in Practice SBC TV - YouTube

Statistical Analysis of Data
Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
Link: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - YouTube

Analysis of Financial Statements
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Link: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Re3qoxkr20M
https://www.youtube.com/watch?v=qDJf2_ZcGJ8
https://www.youtube.com/watch?v=TStH7Ci8GSE
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Πηγές βιβλιογραφίας

https://www.invivo-group.com/en/glance-0

https://en.smag.tech/solutions-for-agricultural-performance/

https://gdpr.eu/

https://www.bbc.com/news/technology-54722362

https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-

world-but-it-didnt-change-facebook

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00054/full

https://www.invivo-group.com/en/glance-0
https://en.smag.tech/solutions-for-agricultural-performance/
https://gdpr.eu/
https://www.bbc.com/news/technology-54722362
https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-but-it-didnt-change-facebook
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00054/full
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


