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Περίληψη 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί φηη ην  ειεθηξνληθφ εκπφξην θεξδίδεη ζπλερψο  έδαθνο ζε 
παγθφζκην επίπεδν. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη ην γεγνλφο φηη κηα 
κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη θαηαζθεπάδνπλ ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα γηα ηελ πξνβνιή θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ο φγθνο πιεξνθνξίαο πνπ 
δέρεηαη έλαο άλζξσπνο θαζεκεξηλά νινέλα θαη απμάλεηαη, έηζη είλαη δχζθνιν λα ζηαρπνινγήζεη 
ηελ ρξήζηκε απφ ηελ πεξηηηή πιεξνθνξία κε απνηέιεζκα λα απνζαξξχλεηαη απφ ην λα 
ρξεζηκνπνηήζεη απηφλ ηνλ ηξφπν εκπνξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηα 
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία 
βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ ηειηθή ηνπο επηινγή κε ηα ιεγφκελα (recommender systems) 
Δπίζεο ε αλάγθε γηα πξνζαξκνζηηθφ ινγηζκηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ ρξήζηε είλαη επηηαθηηθή. 
 
Σα ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο ζπζηάζεσλ-πξνηάζεσλ πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 
θαηαλαισηψλ γηα εχξεζε πξντφλησλ. Σα ζπζηήκαηα απηά καζαίλνπλ απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ 
θαηαλαισηψλ, είηε απηέο είλαη αγνξέο, βαζκνινγίεο ή επηζθέςεηο  θαη ηνπο πξνηείλνπλ πξντφληα 
ηα νπνία ζα ηνπο θαλνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκα.  
 
θνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο κε ρξήζε ζπζηεκάησλ δεκηνπξγίαο ζπζηάζεσλ-πξνηάζεσλ(recommender 
systems), γηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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Abstract 

 
 
 
The last years it has been observed that e- commerce is gaining ground worldwide. Much more 
companies‟ take advantage the fact that a large amount of population has access to network 
and build e-shops for projection and sale their products. 
Its raising day by day the amount of information people accepts. For this reason it is hard to see 
the difference between the useful and useless information. So they are discouraged to use that 
kind of commerce. For this reason the last years much more researchers have turned their 
attention creating systems that help users to choose recommender systems. The need for 
adaptive software which can be formed according to user‟s demands is imperative. 
   
The recommender systems are used increasingly from electronic stores, which their purpose is 
to help consumers find more valuable and suitable products for them. The systems are learning 
from the consumers habits, either these are purchases, ratings or visits and they suggest them 
products which there will be much more useful. 
 
The purpose of this master thesis is the creation of an adaptive e-shop using a recommender 
system to propose products in order to raise consumers‟ interest.    
 
 
 
 

KeyWords 

E-commerce, e-shop, user modeling, unified modeling language, data mining, adaptive system, 
recommender system, uml, cross-sales, targeted advertising, clustering, php, sql , JavaScript, 
Ajax, html. 
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής  

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ δεκηνπξγίαο ζπζηάζεσλ-πξνηάζεσλ(recommender 
systems), γηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά καζαίλνπλ 
απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, είηε απηέο είλαη αγνξέο, βαζκνινγίεο ή επηζθέςεηο 
πξντφλησλ  θαη ηνπο πξνηείλνπλ πξντφληα ηα νπνία ζα ηνπο θαλνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκα. 
Δπίζεο ην ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ηνπο ζηελ πεξηήγεζε ηνπ  ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ εθαξκνγήο ρξεηάζηεθε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα: 

1. χζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλεζεηψλ ησλ 
θαηαλαισηψλ. Πνηα είδε πιεξνθνξηψλ ηνπ ρξήζηε είλαη ρξήζηκα; 

2. Δθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ βάζεη ζπλεζεηψλ. 
3. Δθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αιγφξηζκνπ (Πψο κπνξνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ;). 
4. Γεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

πεξηήγεζεο.(Adaptive system)  
5. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο πξνηάζεσλ πξντφλησλ μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ.  

(Recommender System). 
 

Βάζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηεο αλαδήηεζεο 
ππαξρφλησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κε ελζσκάησζε recommender system δηαπηζηψζεθε 
φηη ηα εξγαιεία, νη κέζνδνη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνζδίδνπλ κηα λέα 
δπλακηθή ζην ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηεο 
κνληεινπνίεζεο ρξεζηψλ, εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη  εθαξκνγήο αιγνξίζκσλ νκαδνπνίεζεο γηα 
ηελ πινπνίεζε έμππλσλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη επέιηθην, 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθεξφκαζηε ζε ππνδνκέο πνπ παξέρνπλ εμειηγκέλεο ππεξεζίεο πξνο 
ην ρξήζηε / πειάηε ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνθίι ηνπ  θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ 
εμάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε ζηε δηαδηθαζία πεξηήγεζεο, αγνξάο ή ςήθηζεο 
πξντφλησλ.  

1.2 Δομή Διπλωματικής 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ηα θεθάιαηα απηά αλαιχεηαη ην  
ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη  ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ έμππλνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν ελζσκαηψλεη έλα ζχζηεκα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο.  

Σν πξώην θεθάιαην αθνξά ηελ εηζαγσγή ε νπνία δίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηείηαη, εμεγεί ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαη παξνπζηάδεη ηελ 
δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε αλαζθφπεζε πεδίνπ κε αλαθνξά πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη 
άιισλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ίδηα ζπζηήκαηα κε απηά ηηο δηπισκαηηθήο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηε 
βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ. (Γίλεηαη ρξήζε ηεο UML) 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο , θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δνθηκή ηεζζάξσλ αιγφξηζκσλ νκαδνπνίεζεο θαζψο θαη 
ε εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα δηάθνξα είδε 
πξνηάζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 
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Σν έβδνκν θεθάιαην πνπ απνηειεί θαη ηνλ επίινγν ηεο δηπισκαηηθήο παξαηίζεληαη ηα ζπλνιηθά 
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαη νη  κειινληηθέο βειηηψζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΕΔΙΟΤ  

2.1 Γενικοί ορισμοί 

2.1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο( E-commerce) 

Ωο ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδεηαη ην εκπφξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 
απνηειεί δειαδή κηα νινθιεξσκέλε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ - 
internet ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (δειαδή ηνπ 
πσιεηή θαη ηνπ αγνξαζηή). 

Σα ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δεηήκαηα ξπζκίδνληαη απφ ην Π.Γ. 131/2003 κε ην 
νπνίν επήιζε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 31/2000/ΔΚ.[54] 

2.1.2 Recommender Systems (υστήματα δημιουργίας προτάσεων) 

Σν ζχζηεκα πνπ παξάγεη πξνηάζεηο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηζθέπηεο  ή  
πειάηεο κηαο επηρείξεζεο ηνπο νπνίνπο πηζαλνινγείηαη φηη ηνπο ελδηαθέξνπλ, πεξηγξάθεηαη κε 
ηνλ φξν Recommender System. 

Σα recommender systems πξντφλησλ έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θαηαλαισηψλ 
γηα εχξεζε πξντφλησλ. Σα ζπζηήκαηα απηά καζαίλνπλ απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, είηε 
απηέο είλαη αγνξέο, βαζκνινγίεο ή επηζθέςεηο  θαη ηνπο πξνηείλνπλ πξντφληα ηα νπνία ζα ηνπο 
θαλνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκα.  

2.1.3 Adaptive Systems (Προσαρμοστικά συστήματα) 

Με ηελ έλλνηα πξνζαξκνζηηθφ ινγηζκηθφ ελλννχκε ην ινγηζκηθφ πνπ παξέρεη απηφκαηε 
πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ή πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε βαζηδφκελν ζε ηερληθέο κνληεινπνίεζεο 
ρξεζηψλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα παξέρεη επθπή βνήζεηα πην επέιηθηε απφ ηελ βνήζεηα πνπ 
παξέρνπλ ηα κε πξνζαξκνζηηθά πξνγξάκκαηα. Σα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ 
δνκνχλ έλα κνληέιν ρξήζηε  κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην κνληέιν κε ζθνπφ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ ρξήζηε.  

2.2 Κατηγοριοποίηση Recommender Systems 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ζε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα Recommender 
Systems κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Σα Recommender Systems δηαρσξίδνληαη ζε ηξείο 
θχξηεο θαηεγνξίεο, ηα Collaborative Filtering Systems, ηα Content Based Systems θαη  ηα Rule 
Based Systems. 

2.2.1 Collaborative Filtering 

Σα ζπζηήκαηα collaborative filtering (CF) είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ θηιηξαξίζκαηνο γηα 
πιεξνθνξίεο ή ζρέδηα ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο  πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιιψλ 
παξαγφλησλ, απφςεσλ, πεγέο δεδνκέλσλ, θιπ. Οη εθαξκνγέο ηνπ collaborative filtering 
ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ πνιχ κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. 

Οη κέζνδνη ηνπ Collaborative έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε δεδνκέλσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ – φπσο είλαη ε 
εμεξεχλεζε κεηάιισλ, ε πεξηβαιινληηθή αλίρλεπζε πάλσ απφ  κεγάιεο πεξηνρέο ή ε πνιιαπιή 
πιεξνθφξεζε, νηθνλνκηθά ζηνηρεία - φπσο είλαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παξνρήο 
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ππεξεζηψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πνιιέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ή ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 
ηηο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε θιπ. Σν ππφινηπν 
απηήο ηεο ζπδήηεζεο εζηηάδεηαη ζην collaborative filtering γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε, αλ θαη 
νξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη  γηα ηηο άιιεο 
κεγάιεο εθαξκνγέο.  

Σν  Collaborative filtering είλαη κηα κέζνδνο ιήςεο απηφκαησλ πξνβιέςεσλ (θηιηξάξηζκα) πνπ 
αθνξά ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην γνχζην απφ 
πνιινχο ρξήζηεο (collaborating). 

 Η βαζηθή παξαδνρή ηεο πξνζέγγηζεο CF είλαη φηη απηνί πνπ ζπκθψλεζαλ θαηά ην παξειζφλ 
ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ θαη πάιη ζην κέιινλ. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα collaborative filtering ή έλα recommendation system πνπ αθνξά ηα γνχζηα 
ζηε ηειεφξαζε, κπνξεί λα θάλεη πξνβιέςεηο γηα ην πνηφ ζφνπ ζηελ ηειεφξαζε  κπνξεί λα 
αξέζεη ζε έλα ρξήζηε δίλνληαο  κηα κεξνιεπηηθή ιίζηα γηα ηα γνχζηα ηνπ ρξήζηε (αξέζεη ή δελ 
αξέζεη). 

Να ζεκεηψζνπκε φηη απηέο νη πξνβιέςεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζην ρξήζηε, αιιά έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ πνιινχο ρξήζηεο. 

Απηφ δηαθέξεη απφ ηελ απιή πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έλα κέζν ζθνξ (φρη ζπγθεθξηκέλν) γηα θάζε 
πξντφλ ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ . 

2.2.2 Model-Based 

Απηφο ν κεραληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε γηα λα ππνινγίζεη ηελ νκνηφηεηα 
αλάκεζα ζε ρξήζηεο θαη πξντφληα. Απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλνληαη νη πξνηάζεηο. Απηφο 
ήηαλ ν αξρηθφο κεραληζκφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά εκπνξηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη εχθνιν λα 
εθαξκνζηεί θαη είλαη απνηειεζκαηηθφο. Σππηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ κεραληζκνχ είλαη ην 
neighborhood πνπ βαζίδεηαη ζην CF θαη πξντφλ-πνπ βαζίδεηαη/ ρξήζηεο- πνπ βαζίδεηαη ζηηο top-
N- πξνηάζεηο. 

Ο neighborhood-based αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν ρξήζηεο ή 
πξντφληα, έηζη παξάγεη κηα πξφβιεςε γηα ηνλ ρξήζηε παίξλνληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν 
απφ φιεο ηηο βαζκνινγίεο. Ο φκνηνο ππνινγηζκφο αλάκεζα ζε πξντφληα ή ρξήζηεο είλαη έλα 
ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. Πνιιαπινί κεραληζκνί φπσο ν Pearson correlation 
θαη ν vector cosine κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γη‟ απηφ. 

O user based top-N recommendation αιγφξηζκνο εληνπίδεη ηα πην φκνηα k ζηνπο ρξήζηεο θαη 
ελεξγνχο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νκνηφηεηα βαζηζκέλε ζην κνληέιν δηαλχζκαηνο. 

Μεηά ην k βξίζθνληαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πνπ κνηάδνπλ, ε αληηζηνηρία ρξήζηε-πξντφληνο 
matrices ζπγθεληξψλνληαη γηα λα αλαγλσξίζνπλ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνηαζεί. 

2.2.3 Memory-Based 

Απηφο ν κεραληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε γηα λα ππνινγίζεη ηελ νκνηφηεηα 
αλάκεζα ζε ρξήζηεο θαη πξντφληα. Απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλνληαη νη πξνηάζεηο. Απηφο 
ήηαλ ν αξρηθφο κεραληζκφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά εκπνξηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη εχθνιν λα 
εθαξκνζηεί θαη είλαη απνηειεζκαηηθφο. Σππηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ κεραληζκνχ είλαη ην 
neighborhood πνπ βαζίδεηαη ζην CF θαη πξντφλ-πνπ βαζίδεηαη/ ρξήζηεο- πνπ βαζίδεηαη ζηηο top-
N- πξνηάζεηο. 

ν neighborhood-βαζηθφο αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν ρξήζηεο ή 
πξντφληα, έηζη παξάγεη κηα πξφβιεςε γηα ηνλ ρξήζηε παίξλνληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν 
απφ φιεο ηηο βαζκνινγίεο. 

Ο φκνηνο ππνινγηζκφο αλάκεζα ζε πξντφληα ή ρξήζηεο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο ηεο 
πξνζέγγηζεο. Πνιιαπινί κεραληζκνί φπσο ν Pearson correlation θαη ν vector cosine κε βάζε 
ηελ νκνηφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γη‟ απηφ. 

O αιγφξηζκνο εληνπίδεη ηα πην φκνηα k ζηνπο ρξήζηεο θαη ελεξγνχο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο 
ηελ νκνηφηεηα βαζηζκέλε ζην κνληέιν vector. 
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Μεηά ην k βξίζθνληαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πνπ κνηάδνπλ, ε αληηζηνηρία ρξήζηε-πξντφληνο 
matrices ζπγθεληξψλνληαη γηα λα αλαγλσξίζνπλ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνηαζεί. 

2.3 Προηγούμενη γνώση 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνπκε κεξηθά απφ ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθέο παξαιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο  ησλ recommender systems. 

Σα recommender systems ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα 
λα πξνηείλνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο πειάηεο θαη λα παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο 
πιεξνθνξίεο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ πηα πξντφληα λα δηαιέμνπλ. Σα πξντφληα πνπ πξνηείλνληαη 
κπνξεί λα είλαη απηά κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο, αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε 
θαηαλαισηή ή κεηά απφ αλάιπζε ησλ παιηψλ ηνπ αγνξαζηηθψλ ζπλεζεηψλ, λα γίλνληαη 
πξνβιέςεηο γηα ηηο κειινληηθέο ηνπ αγνξέο. Οη κνξθέο ησλ πξνηάζεσλ κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο  πιεξνθνξίεο ελφο πξντφληνο, ηε γλψκε ηεο θνηλφηεηαο κέζα 
απφ ηελ αλαθνξά θξηηηθψλ. ε γεληθέο γξακκέο, απηέο νη ηερληθέο ζπζηάζεσλ απνηεινχλ κέξνο 
ηεο εμαηνκίθεπζεο ελφο ηζηφηνπνπ γηαηί ην βνεζνχλ λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε πειάηε.  

2.3.1 Amazon.com 

Θα επηθεληξσζνχκε εδψ γηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα βηβιίνπ ηνπ 
Amazon.com. 

πλδπαδφκελεο αγνξέο: Όηαλ βξηζθφκαζηε ζηε ζειίδα ελφο βηβιίνπ γηα λα δνχκε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αμηνινγήζεηο, πεξίιεςε θιπ παξαηεξνχληαη δχν ηξφπνη γηα ηελ πξφηαζε 
πξντφλησλ. Καηά ηνλ πξψην ηξφπν πξνηείλνληαη βηβιία πνπ ζπλήζσο αγνξάδνληαη καδί κε ην 
βηβιίν ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο. Δλψ ν θαηά ηνλ δεχηεξν ηξφπν πξνηείλνληαη ζπγγξαθείο ησλ 
νπνίσλ ηα βηβιία αγνξάδνληαη απφ πειάηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 

 
Εηθόλα 2.1: Σπλδπαδόκελεο αγνξέο ηνπ amazon.com. 

 
πζηάζεηο πειαηψλ: Σν amazon ελζαξξχλεη ηελ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πειάηεο γηα 
ηα βηβιία πνπ έρνπλ ήδε αλαγλψζεη. Οη πειάηεο βαζκνινγνχλ ηα βηβιία πνπ έρνπλ ήδε 
αλαγλψζεη κε θιίκαθα απφ ηνλ 1 έσο ην 5 θαη λα απνζεθεχεηαη απηή ε πιεξνθνξία ζην 
ζχζηεκα. Όηαλ ν πειάηεο ζα δεηήζεη λα ηνπ γίλεη θάπνηα πξφηαζε ην ζχζηεκα ζα ηνπ θέξεη ζαλ 
απνηέιεζκα βηβιία πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ είρε βαζκνινγήζεη κε 5. 

Eyes: Σν ραξαθηεξηζηηθφ επνλνκαδφκελν θαη σο “Eyes” επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
ελεκεξψλνληαη κέζσ e-mail γηα ηηο θαηλνχξηεο θπθινθνξίεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζηνλ θαηάινγν 
ηνπ amazon.com. Δδψ νη πειάηεο ζπκπιεξψλνπλ αηηήζεηο κε βάζε ηνλ ζπγγξαθέα, ηίηιν, ζέκα 
ISBN, ή εκεξνκελία θπθινθνξίαο. 
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Amazon.com Delivers: Δίλαη κία παξαιιαγή ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ “eyes”. Οη πειάηεο επηιέγνπλ 
πιαίζηα ειέγρνπ γηα λα επηιέμνπλ απφ κηα ιίζηα ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ / εηδψλ (Oprah βηβιία, 
βηνγξαθίεο, καγείξεκα). Καηά δηαζηήκαηα νη εθδφηεο ηνπ Amazon.com ζηέιλνπλ  ηειεπηαίεο 
ζπζηάζεηο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ζπλδξνκεηέο ζε θάζε θαηεγνξία. 

Ιδέεο δώξσλ ηνπ βηβιηνπσιείνπ: Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ  επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα 
ιακβάλνπλ ζπζηάζεηο απφ ηνπο εθδφηεο. Οη πειάηεο δηαιέγνπλ κηα θαηεγνξία βηβιίσλ γηα ηα 
νπνία ζα ήζειαλ θάπνηεο πξνηάζεηο. Με ηελ πινήγεζε ζην ελ ιφγν ηκήκα “Gift Department” 
κπνξνχλ λα δνπλ έλαλ γεληθφ θαηάινγν κε ζπζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο ζπληάθηεο 
ηνπ amazon.com. Δπίζεο νη πειάηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζπζηάζεηο αλψλπκα, αθνχ δελ 
ρξεηάδεηαη ε εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα. 

Σρόιηα πειαηώλ: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ ζπζηάζεηο 
θεηκέλνπ βαζηδφκελν ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ πειαηψλ. Οη ζπζηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζηε 
ζειίδα πιεξνθνξηψλ ελφο βηβιίνπ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε ηελ βαζκνινγία θαη ηα γξακκέλα 
ζρφιηα πνπ παξέρνληαη απφ πειάηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη ην βηβιίν. Οη πειάηεο εάλ 
επηζπκνχλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζρφιηα απηά γηα ηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ. Δπίζεο έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα βαζκνινγήζνπλ έλα ζρφιην επηιέγνληαο κε έλα λαη ή φρη ζην εξψηεκα “αο 
βνήζεζε απηφ ην ζρφιην;” Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 2.2 παξαθάησ. 

 
Εηθόλα 2.2: Κξηηηθέο πειαηώλ ηνπ amazon.com. 

Κύθινο Αγνξώλ: Δπηηξέπεη ζηνπο πειάηεο γηα λα δνπλ ηνλ θαηάινγν κε ηα δέθα 
δεκνθηιέζηεξα βηβιία γηα κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε εηαηξεία, εθπαηδεπηηθφ 
ίδξπκα, ε θπβέξλεζε ή άιιε νξγάλσζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πειάηεο ζα κπνξνχζε λα 
δεηήζεη λα δεη ηη βηβιία είλαη ηα best sellers γηα ηνπο πειάηεο ηεο Oracle, MIT, ή ηνπο θαηνίθνπο 
ηεο Νέαο Τφξθεο. Δπίζεο νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληαζνχλ ζε έλαλ ηνκέα 
αλαγλσζηψλ ψζηε λα ιακβάλνπλ πην εμαηνκηθεπκέλεο ζπζηάζεηο απφ ην amazon.com 

2.3.2 CDNOW.COM  

Σύκβνπινο αγνξάο άικπνπκ: Ο ζχκβνπινο αγνξάο άικπνπκ ηνπ CDNOW ιεηηνπξγεί κε ηξεηο 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη πξψηνη δπν είλαη παξφκνηνη κε ηηο ζπλδπαδφκελεο αγνξέο ηνπ 
amazon.com. Όηαλ βξίζθεηαη ν πειάηεο ζηελ ζειίδα πιεξνθνξηψλ ελφο άικπνπκ ην ζχζηεκα 
ηφηε πξνηείλεη δέθα άικπνπκ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαιιηηέρλε ηνπ άικπνπκ ηεο ζειίδαο. Σα 
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη φπσο αεπηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 2.2 θαη εηθφλα 2.3. 
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Εηθόλα 2.2: Σπλδπαδόκελεο αγνξέο ζην cdnow.com (πξώηνο ηξόπνο) 
 

 
 
Εηθόλα 2.3: Σπλδπαδόκελεο αγνξέο ζην cdnow.com (δεύηεξνο ηξόπνο) 

Ο ηξίηνο ηξφπνο δνπιεχεη ζαλ ζχκβνπινο δψξσλ, φπνπ ν πειάηεο πιεθηξνινγεί έσο ηξία 
νλφκαηα θαιιηηερλψλ θαη ην ζχζηεκα ηνπ επηζηξέθεη κηα ιίζηα απφ δέθα άικπνπκ πνπ 
ζεσξνχληαη παξφκνηα κε ησλ θαιιηηερλψλ πνπ πιεθηξνινγήζεθαλ. 

Σρεηηθνί θαιιηηέρλεο :  Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ cdnow.com ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ 
ππφζεζε φηη εάλ έλαο πειάηεο ελδηαθέξεηαη γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαιιηηέρλε, ηφηε επηιέγνληαο 
ην ζχλδεζκν “ζρεηηθνί θαιιηηέρλεο”(related artists), ιακβάλεη κηα ιίζηα θαιιηηερλψλ πνπ 
αλήθνπλ ζε νκάδα κε παξφκνην ζηπι κνπζηθήο. Όπσο επίζεο εκθαλίδνληαη θαη θαιιηηέρλεο νη 
νπνίνη απνηέιεζαλ έκπλεπζε γηα ηνλ επηιεγκέλν θαιιηηέρλε. 

 
Εηθόλα 2.4: To cdnow πξνηείλεη ζρεηηθνύο θαιιηηέρλεο κε ηνλ επηιεγκέλν πνπ ζην παξάδεηγκα καο 
είλαη ν Bon Jovi. 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ»  ΚΟΝΣΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΗ 

   

 Πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 15 

 

Οδεγόο Αγνξαζηή:  Σν ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα ιακβάλνπλ ζπζηάζεηο νη 
νπνίεο βαζίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν χθνο κνπζηθήο. Δδψ νη πειάηεο πεξηεγνχληαη ζε κηα 
ιίζηα κε είδε κνπζηθήο πνπ παξέρνληαη απφ ην cdnow. Δπηιέγνληαο έλαλ  απφ ηνπο 
ζπλδέζκνπο απφ ηνλ θαηάινγν απηφ κεηαθέξεη  ηνπο πειάηεο ζε έλα λέν θαηάινγν ησλ 
άικπνπκ ηνλ νπνίν νη ζπληάθηεο ηνπ cdnow ζεσξνχλ ην ηδαληθφ γηα απηφ ην είδνο κνπζηθήο. 

Artist Picks: Πξνεγνπκέλσο ζην ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηηθνί θαιιηηέρλεο, νη ιίζηεο κε ηηο 
ζπζηάζεηο είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ cdnow. ην Artist Picks παξέρνληαη 
παξφκνηεο ζπζηάζεηο, απεπζείαο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο. Κάζε εβδνκάδα έλαο δηαθνξεηηθφο 
θαιιηηέρλε ραξαθηεξίδεηαη, ν νπνίνο απαξηζκεί ηα άικπνπκ πνπ δηακφξθσζαλ ην γνχζην ηνπ ή, 
επίζεο αθνχλ ζήκεξα απφ ην cd player ηνπο. 

 

 
Εηθόλα 2.5: Επηιεγκέλνη θαιιηηέρλεο ηνπ κήλα πνπ αλαθέξνπλ ηε γλώκε ηνπο ζην cdnow.com 

 
Top 100 Best seller: Δίλαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα 
πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Δδψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ιάβεη κία 
ιίζηα εθαηφ cd ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηα cd κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ηνπ cdnow. Απηή ε 
ιίζηα αλαλεψλεηαη ζπλερψο, θαζψο νη πσιήζεηο αιιάδνπλ κε ηνλ θαηξφ. 

My CDNOW: Δπηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ κνπζηθφ θαηάζηεκα, 
βαζηδφκελν ζηα άικπνπκ θαη ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ επηζπκεί. Οη πειάηεο αλαθέξνπλ πνηα 
άικπνπκ θαηέρνπλ θαη πνηνη θαιιηηέρλεο είλαη νη αγαπεκέλνη ηνπο. Οη αγνξέο απφ ην CDNOW 
εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ ιίζηα ησλ απνθηεζέλησλ θαη φηαλ νη πειαηεο δεηήζνπλ πξνηάζεηο 
γηα ην ηη λα αγνξάδνπλ, ηφηε ην ζχζηεκα πξνβιέπεη έμη άικπνπκ πνπ έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 
ελδηαθέξνπλ ηνλ πειάηε βαζηδφκελν ζηε ιίζηα ησλ απνθηεζέλησλ. 
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Εηθόλα 2.6: Τν CDNOW πξνηείλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνύ 
θαηαζηήκαηνο θαη ηελ παξνρή πξνηάζεσλ γηα αγνξά. 

2.3.3 Drugstore.com 

Σύκβνπινο: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα αλαθέξνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπο φηαλ αγνξάδνπλ έλα πξντφλ απφ κηα θαηεγνξία φπσο “αληειηαθή πξνζηαζία” ή 
“δηνξζσηηθά κέηξα γηα θξχσκα θαη γξίπε”. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο έρεη 
θξχσκα, ν πειάηεο αλαθέξεη ηα ζπκπηψκαηα (π.ρ. θαηαξξνή θαη ην θηέξληζκα) θαη ηελ ειηθία 
ηνπ αζζελή πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε ην πξντφλ. Αθνχ δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία ζηνλ 
ζχκβνπιν ηφηε επηζηξέθεηαη κηα ιίζηα κε πξντφληα πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

Test Drives: Μηα νκάδα εζεινληψλ νη νπνία απνηειείηαη απφ πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
ιακβάλεη ηα θαηλνχξηα πξντφληα θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηα βαζκνινγνχλ θαη γξάθνπλ θξηηηθέο γηα 
απηά.  

2.3.4 eBay 

Feedback Profile: Δπηηξέπεη ζηνπο πσιεηέο θαη αγνξαζηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνθίι άιισλ πειαηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαη. Η  
αλαηξνθνδφηεζε γίλεηαη βαζκνινγψληαο κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, 
παξέρνληαο θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρφιην. Σν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ παξέρεηαη ζηνπο αγνξαζηέο 
νη νπνίνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνθίι θάζε πσιεηή. Σν πξνθίι πεξηέρεη 
βαζκνινγίεο ηειεπηαίσλ εκεξψλ, κελψλ θαη ην ζπλνιηθφ κέζν φξν. (Δηθφλα 2.7) 

Watch list: Δπηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα αλαθέξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα θάπνην πξντφλ κε 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηηκή θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα ην 
παξαθνινπζεί. Σν ζχζηεκα θάλεη αλαδεηήζεηο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ελεκεξψλεη 
ηνλ πειάηε ζηέιλνληαο ηνπ e-mail κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ εθηειεί θάζε 
θνξά. (Δηθφλα 2.8) 
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Εηθόλα 2.6: Παξαηεξνύκε ην feedback profile πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν απηή.  
 

 
Εηθόλα 2.7: Παξαηεξνύκε ηε ιίζηα παξαθνινύζεζεο(watch list) πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 
απηή.  
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2.3.5 MovieFinder.com 

Βαζκνινγία πειαηψλ/ζπληαθηψλ: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα βαζκνινγήζνπλ ηηο 
ηαηλίεο πνπ έρνπλ δεη κε βαζκνχο (Α-F). Δπίζεο νη ηαηλίεο βαζκνινγνχληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο 
κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη νη πειάηεο θαζψο επηζθέπηνληαη ηε ζειίδα κηαο ηαηλίαο αληηθξίδνπλ ηηο δπν 
απηέο βαζκνινγίεο, ην νπνίν ηνπο βνεζάεη ζηελ επηινγή ηεο αγνξάο ή κε. 

Top 10 : ην Top 10 ραξαθηεξηζηηθφ ζην E online επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα ιακβάλνπλ 
πξνηάζεηο απφ ηνπο εθδφηεο ζηελ θαηεγνξία ηεο επηινγήο ηνπο. Οη πειάηεο δηαιέγνπλ κηα 
θαηεγνξία απφ ηηο ιίζηεο απφ πξνεγνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο φπσο chick flicks, θαη 
ηαηλίεο απφ βηβιία. Γηαιέγνληαο κηα ιίζηα ν πειάηεο ιακβάλεη πεξηγξαθέο απφ ηηο top 10 ηαηλίεο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία φπσο έρεη νξηζηεί απφ έλαλ εθδφηε ηνπ E. 

2.3.6 Recommendation Methods 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα επηθεληξσζήθακε ζηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πξφηαζεο πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. ην ηκήκα απηφ παξέρνπκε 
κηα άιιε πιεπξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθέο 
recommender systems ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 
κεκνλσκέλα ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ.  

Κάζε θαηεγνξία πνπ εμεηάδεηαη εδψ  αληηπξνζσπεχεη κηα νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ θαη 
πξνζεγγίζεσλ. Δίλαη πέξα απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο έξγνπ  λα εξεπλήζνπκε ηηο  
δηάθνξεο πινπνηήζεηο θάζε δηαδηθαζίαο. Ο Breese et al. (1998) ζπγθξίλνπλ κηα πνηθηιία απφ 
αιγφξηζκνπο γηα ηελ παξαγσγή ζχζηαζεο, θαη ν Herlocker et al. (1999) παξέρεη ιεπηνκεξή 
ζχγθξηζε αιγνξίζκσλ ζπζρέηηζεο απφ πειάηε ζε πειάηε . 

Raw retrieval systems "null recommender" παξέρεη ζηνπο πειάηεο κηα δηεπαθή αλαδήηεζεο 
κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ εξψηεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ απφ ζηνηρεία.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζχζηαζε είλαη “δπαδηθή”, ζπληαθηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην 
ζχζηεκα "ζπληζηά" φ, ηη ν πειάηεο έρεη δεηήζεη. Αλ θαη δελ είλαη ηερληθά κηα εθαξκνγή 
ζπζηάζεσλ, κηα ηέηνηα αίηεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηνπο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο 
πειάηεο δεηά απφ έλα κνπζηθφ site άικπνπκ απφ ηνπο "The Beatles», ην ζχζηεκα δίλεη κηα 
ιίζηα ησλ άικπνπκ ησλ Beatles πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ 
πξάγκαηη Σνλ πειάηε ζε έλα άικπνπκ ην νπνίν πξηλ δελ γλψξηδε. Σα raw retrieval systems είλαη 
παληαρνχ παξφληα ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Οη εθαξκνγέο πνπ εθηηκνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα πέξα απφ ηελ εμαηνκίθεπζε κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηα ζχλνια ζπζηάζεσλ πνπ έρνπλ επηιερηεί ρεηξνθίλεηα απφ ηνπο επεμεξγαζηέο, 
ηνπο θαιιηηέρλεο, ηνπο θξηηηθνχο, θαη άιινπο εηδηθνχο. Απηνί νη "αλζξψπηλνη recommenders" 
πξνζδηνξίδνπλ ηα αληηθείκελα Πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, θαη ηνπο 
ζηφρνπο ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ θαηάινγν ζπληζηψκελσλ αληηθεηκέλσλ δηαζέζηκσλ ζηα κέιε 
ηεο θνηλφηεηαο.  

Οη ζπζηάζεηο ηνπο ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ ζρφιηα θεηκέλσλ πνπ βνεζνχλ άιινπο πειάηεο λα 
αμηνινγήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηε ζχζηαζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη πειάηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε MovieFinder Top 10 lists επηιέγνπλ έλα ηδηαίηεξν «θχιιν» γηα ην νπνίν ζα 
ήζειαλ ηηο ζπζηάζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ «chick flicks”. ηνπο παξέρεηαη ινηπφλ έλαο 
θαηάινγνο πνπ κεηαγισηηίδεηαη ρεηξνθίλεηα απφ έλαλ εθδφηε αλαθέξνληαο ηη ζεσξεί ζαλ top 10 
chick flicks ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ. Η δηαδηθαζία δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηνλ ππνινγηζκφ 
ππνινγηζηψλ, αιιά απιά αλαπαξάγεη ηη ζα κπνξνχζε λα εκθαληζηεί ζε έλαλ θαηάινγν ζε 
νπνηνδήπνηε ηνλ ηνίρν νπνηνπδήπνηε ηειενπηηθνχ θαηαζηήκαηνο. Απηή ε δηαδηθαζία ν 
πεξηζζφηεξν κηκείηαη ηνπο παξαδνζηαθνχο θξηηηθνχο θαη ηνπο εθδφηεο, θαη 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλήο δηνξαηηθφηεηαο θαη ηεο πηζαλήο πφισζεο. Αλ θαη δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηα παξαδείγκαηά καο, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο sites επηηξέπεη ζε 
νπνηνδήπνηε κέινο κηαο θνηλφηεηαο λα θαζηεξψζεη θαηαιφγνπο ζχζηαζεο (Art.com). 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμαηνκίθεπζε είλαη κε πξαθηηθή ή πεξηηηή, εθαξκνγέο recommender 
κπνξνχλ πνιχ απνηειεζκαηηθά λα παξέρνπλ ζηαηηζηηθέο πεξηιήςεηο ηεο άπνςεο κηαο 
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θνηλφηεηαο. Απηέο νη πεξηιήςεηο πεξηιακβάλνπλ κέζα ζε κηα θνηλφηεηα ηα κέηξα δεκνηηθφηεηαο 
(π.ρ., ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ  αγνξάδεη ή ηνπ αξέζεη έλα αληηθείκελν) θαη ηηο ζπλνιηθέο 
ή ζπλνπηηθέο εθηηκήζεηο (π.ρ., αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ ζπζηήλνπλ έλα αληηθείκελν, κέζνο φξνο 
βαζκνινγίαο γηα έλα αληηθείκελν). Πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα φπσο ην feedback πειαηψλ ηνπ 
eBay, ε νπνία παξέρεη ηηο κέζνπο φξνπο βαζκνινγηψλ γηα ηνπο  αγνξαζηέο θαη γηα ηνπο 
πσιεηέο.  

Οη ελδερφκελνη πσιεηέο θαη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπζνχλ ην κέζν φξν θαη ηηο 
κεκνλσκέλεο αμηνινγήζεηο αιιά δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηελ βαζκνινγία γηα "ηνπο πειάηεο πνπ 
έρσ ζπκθσλήζεη κε." Δλψ απηέο νη πεξηιήςεηο δίλνπλ κφλν κε πξνζσπνπνηεκέλεο ζπζηάζεηο, 
είλαη δεκνθηιείο επεηδή είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηνχλ, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα 
κε-πξνζαξκνζκέλα πεξηβάιινληα φπσο κπνξεί λα θαλεί ζε έλα θπζηθφ θαηάζηεκα.  

πζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζπληαθηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 
ησλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηάζεσλ. Αλ θαη 
ε απινχζηεξε ηδηφηεηα-βαζηζκέλε ζηε ζχζηαζε είλαη αθαηέξγαζηε αλάθηεζε, νη αιεζηλνί 
"recommenders" πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα ηδηφηεηαο πειαηψλ ελδηαθέξνληαη πέξα απφ 
έλα απιφ εξσηεκαηνιφγην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο πειάηεο πνπ ςάρλεη ζην ηκήκα "country 
κνπζηθήο " ελφο θαηαζηήκαηνο κνπζηθήο θαη πνπ έρεη πνιιά "$9,99 special" compact disc ζην 
θαιάζη αγνξψλ ηνπ κπνξεί  λα ιάβεη ζπζηάζεηο γηα εθπησηηθά country CDs. Other attribute-
based recommenders ρξεζηκνπνηνχλ πξνθίι πειαηψλ πνπ γξάθνπλ αλ ηνπο αξέζεη θάηη ή φρη 
έηζη ψζηε λα θάλνπλ ζπζηάζεηο ζηνλ πειάηε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ίδην θαηάζηεκα κνπζηθήο 
κπνξεί λα κάζεη φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο αγνξάδεη κφλν εθπησηηθά CDs ή φηη έλαο 
άιινο πειάηεο δελ αγνξάδεη πνηέ ηε κνπζηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70.  

Άιιεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπζρεηηζκφ αληηθείκελν-πξνο αληηθείκελν γηα λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληηθείκελα ζηα 
νπνία έλαο πειάηεο έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα 
ζηνηρεία ζπλδπαζκέλσλ αγνξψλ, πξνηίκεζε απφ θνηλνχο πειάηεο, ή άιια κέηξα. ηελ 
απινχζηεξε εθαξκνγή ηνπ, ν ζπζρεηηζκφο αληηθείκελν πξνο αληηθείκελν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα "αληηθείκελα πνπ ηαηξηάδνπλ" γηα έλα κφλν αληηθείκελν, 
φπσο άιια ξνχρα πνπ αγνξάδνληαη ζπλήζσο κε έλα δεπγάξη ησλ εζσξνχρσλ. Σα ηζρπξφηεξα 
ζπζηήκαηα ηαηξηάδνπλ έλα νιφθιεξν ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, φπσο απηά ζε έλα θαιάζη αγνξψλ 
ελφο πειάηε, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θαηάιιεια αληηθείκελα γηα λα ζπζηήζνπλ. Οη 
recommender εθαξκνγέο πνπ ζπζρεηίδνπλ αληηθείκελν-πξνο-αληηθείκελν ρξεζηκνπνηνχλ 
ζπλήζσο ηξέρνπζεο αγνξέο ή άιια ηξέρνπζα ελδηαθέξνληα παξά ην καθξνπξφζεζκν ηζηνξηθφ 
ησλ πειαηψλ, ε  νπνία ηηο θαζηζηά θαηάιιειεο γηα λα πξνηείλνπλ δψξα. Έλαο πειάηεο πξέπεη 
κφλν λα πξνζδηνξίζεη κεξηθά άιια αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα αξέζνπλ ζηνλ παξαιήπηε έηζη 
ψζηε λα απνζπάζνπλ ζπζηάζεηο δψξσλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ παξαιήπηε παξά ζε απηφλ 
πνπ δίλεη ην δψξν.  

Σέινο, ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ρξήζηε-πξνο-ρξήζηε αληηζηνηρία 
ζπζηήζνπλ πξντφληα ζε έλαλ πειάηε κε βάζε ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηνπ ελ ιφγσ πειάηε θαη 
άιισλ πειαηψλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη πξντφληα απφ ηελ ηζηνζειίδα E-commerce. Η ηερλνινγία 
απηή θαιείηαη ζπρλά "collaborative filtering”, επεηδή δεκηνπξγήζεθε ζαλ ηερληθή γηα ην  
θηιηξάξηζκα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο απφςεηο κηαο νκάδαο ψζηε λα 
πξνηείλεη πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία ζε κεκνλσκέλα άηνκα (al Resnick et, 1994?. Hill et al, 
1995?. Shardanand θαη Maes, 1995? Konstan et al., 1997). Σν  CDNow είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρξήζηε-πξνο-ρξήζηε ζπζρεηηζκνχο γηα λα πξνζδηνξίζεη κηα θνηλφηεηα 
πειαηψλ πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηέρνπλ θαη λα ηνπο αξέζεη ην ίδην ζεη CD. Η αξρή είλαη φηη, 
αλ νξηζκέλα κέιε ηεο θνηλφηεηάο κνπ έρνπλ θαη ηνπο αξέζεη ην ηειεπηαίν album ηνπ Sting, ηφηε 
είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα αξέζεη θαη ζε κέλα. Αλ θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιέμε «ζπζρεηηζκφο» 
ζην φλνκα απηήο ηεο ηερληθήο, έηζη παξαπέκπνπκε ζε θνληηλφηεξεο-γείηνλεο-ηερληθέο 
βαζηζκέλεο ζηελ γξακκηθή ζπζρέηηζε, ε ηερληθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί επίζεο θαη κε πνιιέο 
άιιεο ηερλνινγίεο (Breese et al., 1998). 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα θαηά ηελ εμέηαζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζχζηαζεο είλαη ην αλ ν ππνινγηζκφο 
γίλεηαη εμ 'νινθιήξνπ online, ελψ ην θαηάζηεκα Web βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 
πειάηε, ή αλ θνκκάηηα ηνπ ππνινγηζκνχ πξέπεη λα γίλνληαη offline γηα ιφγνπο απφδνζεο. Οη 
online ζπζηάζεηο πξνηηκψληαη δηφηη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
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θαηαλαισηψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπζηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ κπνξνχλ λα γίλνπλ εμ νινθιήξνπ online. Raw retrieval, ρεηξνθίλεηε επηινγή, 
Πεξηιεπηηθά ζηαηηζηηθά, θαη attribute-based είλαη φια  απινί ππνινγηζκνί πνπ εθηεινχληαη 
ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πειάηεο. Ο ζπζρεηηζκφο αληηθείκελν-
πξνο-αληηθείκελν θαη ν ζπζρεηηζκφο ρξήζηε-πξνο-ρξήζηε είλαη ππνινγηζηηθά πην εληαηηθφ θαη 
ζπρλά απαηηεί κηα ζχλδεζε offline γηα λα πξνεηνηκάζεη έλα κνληέιν πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί 
απνηειεζκαηηθά ζε online.  

Μηα πξφθιεζε ζην ζρεδηαζκφ model-building είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ην πξνθχπηνλ online 
ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηε Interactive input απφ ην ρξήζηε. 

3. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ 

3.1 Εισαγωγή 

Η πνιππινθφηεηα θαη ην κέγεζνο, ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηεί έλα recommender system, έθξηλαλ αλαγθαία ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
ινγηζκηθνχ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο(UML). Πξηλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
αλάιπζε ηεο δηαδηθηπαθήο απηήο εθαξκνγήο αμίδεη λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζε απηή ηε 
κέζνδν ζρεδηαζκνχ πνιχπινθσλ ινγηζκηθψλ.  

Η ηερλνινγία ινγηζκηθνχ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν έρεη σο ζηφρν ηε βέιηηζηε αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην ζπλδπαζκφ αξρψλ θαη γλψζεηο 
απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, 
ηεο ςπρνινγίαο, ηεο δηνίθεζεο  θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Σν εχξνο ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, 
ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ, θάλνπλ ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ µηα απαηηεηηθή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο µε πξνβιέςηκε δηαδηθαζία. 

Σα  ηειεπηαία ρξφληα ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ είλαη ε 
αληηθεηκελνζηξαθήο πξνζέγγηζε, ζχκθσλα µε ηελ νπνία ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 
βαζίδεηαη ζηα αληηθείκελα. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο αλάπηπμεο 
ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ είλαη ε απιφηεηα ζηελ αλάπηπμε, ε θαιχηεξε πνηφηεηα ζπζηεκάησλ, ε 
δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ απηψλ θαη αμηνπηζηία ησλ παξαγφκελσλ 
ζπζηεκάησλ. 

ηα πιαίζηα απηά, ε ελνπνηεκέλε δηεξγαζία (unified process) έρεη αλαδπζεί σο µηα 
δεκνθηιήο µκέζνδνο αλάπηπμεο αληηθεηκελνζηξαθψλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ, θαη ε 
ελνπνηεκέλε γιψζζα µκνληεινπνίεζεο (unified modeling language)  σο ηελ πιένλ δεκνθηιή 
θαη πξφηππε γιψζζα γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη πξνζδηνξηζκφ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ. Η 
ελνπνηεκέλε δηεξγαζία ρξεζηκνπνηεί ηελ ελνπνηεκέλε γιψζζα µκνληεινπνίεζεο (UML)  θαηά 
ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα ε UML απνηειεί αλαπφζπαζην 
θνκκάηη ηεο ελνπνηεκέλεο δηεξγαζίαο αθνχ αλαπηχρζεθαλ παξάιιεια. ήκεξα ρηιηάδεο 
εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο ελνπνηεκέλεο δηεξγαζίαο θαη ηελ UML ζηελ αλάπηπμε 
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Λφγσ ησλ παξαπάλσ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο UML γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ  ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ 
κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή. 

3.2 χεδιασμός –ανάλυση απαιτήσεων 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο θάζεηο νη νπνίεο θαηά ζεηξά είλαη: 

 πιινγή Απαηηήζεσλ 

 ρεδηαζκφο 

 Τινπνίεζε 

Καηά ηελ ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο νξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη 
θίλδπλνη θαη έλα δνθηκαζηηθφ ζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηε θάζε δειαδή νξίδεηαη ελ 
ζπληνκία ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα. Πην αλαιπηηθά ζην ζηάδην απηφ εζηηάδνπκε ζην λα 
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παξέρνπκε κία κεραληθή πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη ην ΠΩ ην ζχζηεκα ζα πινπνηήζεη ηηο 
ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαηά ηελ ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ θαη γεληθά νξίδεη ηελ 
δνκή πνπ ζα έρεη ην ζχζηεκα ρσξίο σζηφζν λα κπαίλεη ζε ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο. Γειαδή ε 
ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ 
λα πινπνηεζνχλ. 

Σέινο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο παξάγεηαη ν πεγαίνο θψδηθαο θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο γίλνληαη θαη δνθηκαζηηθνί έιεγρνη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη παξαρζεί 
ψζηε απηφ λα επηθπξσζεί. 

3.2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

1. Εγγξαθή λένπ ρξήζηε (Sign-In) 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ν νπνίνο ζέιεη λα γίλεη κέινο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, εηζάγεη 
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ 
φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα εηζάγεη είλαη ζσζηα, ην ζχζηεκα θαηαρσξεί ηνλ ρξήζηε ζαλ λέν πειάηε 
θαη δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ θσδηθφ γηα απηφλ. Αλ ην ζχζηεκα εληνπίζεη ιάζνο ζηελ 
θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηφηε εκθαλίδεη ην θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο. 

Είζνδνο: ηνηρεία ρξήζηε 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα ειέγρεη εάλ ππάξρεη ρξήζηεο κε ην ίδην user-id, ην νπνίν επέιεμε ν 
λένο ρξήζηεο. Δάλ δελ ππάξρεη θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία είλαη απνδεθηά, ην ζχζηεκα 
θαηαρσξεί ηνλ πειάηε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη θαηάιιειν 
κήλπκα ιάζνπο ζηνλ ρξήζηε. 

Έμνδνο: Νέα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα πειαηψλ ή κήλπκα ιάζνπο. 

2. Εηζαγσγή ρξήζηε ζην θαηάζηεκα (Log-In) 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ν νπνίνο επηζπκεί λα θάλεη log-in ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πξέπεη λα 
εηζάγεη ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user-id) θαη ην ζπλζεκαηηθφ (password). Σν ζχζηεκα 
πξνρσξάεη ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Αλ ν ρξήζηεο έδσζε ζσζηά ζηνηρεία ηφηε 
ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα, αιιηψο εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο. 

Δίζνδνο: Αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user-id), πλζεκαηηθφ ρξήζηε (password) 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα αλαδεηά ζηελ βάζε πειαηψλ ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε πνπ έδσζε ν 
ρξήζηεο θαη αθνινχζσο θάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπλζεκαηηθνχ. Αλ ε δηαδηθαζία είλαη 
επηηπρεκέλε ηφηε ην ζχζηεκα θαισζνξίδεη ηνλ ρξήζηε θαη πιένλ απηφο έρεη πξφζβαζε ζε φιεο 
ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ζηνλ ρξήζηε έλα κήλπκα ιάζνπο θαη ηνλ νδεγεί 
ζην λα επαλαεηζάγεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία. 

Έμνδνο: Καηαγξαθή ζην session state ηεο εθαξκνγήο φηη ν ρξήζηεο είλαη πιένλ ζπλδεδεκέλνο 
ή κήλπκα ιάζνπο. 

3. Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ρξήζηε 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ν νπνίνο επηζπκεί λα αιιάμεη ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο (password) ή ηα 
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (φλνκα, επψλπκν, δηεχζπλζε, e-mail θηι) πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 
έρεη θάλεη επηηπρή είζνδν ζην ζχζηεκα (log-in).  

Δίζνδνο: Αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user-id), πλζεκαηηθφ ρξήζηε (password), πξναηξεηηθά λέα 
πξνζσπηθά ζηνηρεία [φλνκα, επψλπκν, δηεχζπλζε, e-mail].  

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα αλαδεηά ζηελ βάζε πειαηψλ ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε πνπ έδσζε ν 
ρξήζηεο θαη αθνινχζσο θάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπλζεκαηηθνχ. Αλ ε δηαδηθαζία είλαη 
επηηπρεκέλε ηφηε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ζηνλ ρξήζηε ηελ θφξκα ζπκπιήξσζεο ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Αθνχ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη ηα επηζπκεηά ζηνηρεία ην ζχζηεκα 
ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηνπο θαη αλ δελ ππάξρεη πξφβιεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηηπρνχο αιιαγήο 
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ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηέιλεη ελεκεξσηηθφ e-mail ζηνλ ρξήζηε. Αλ ηα ζηνηρεία έρνπλ θάπνην ιάζνο 
ηφηε εκθαλίδεη ην αλάινγν κήλπκα ιάζνπο θαη πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα ην δηνξζψζεη. 

Έμνδνο: Αλαλέσζε ηνπ πίλαθα πειαηψλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο 
νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ e-mail ή εκθάληζε κελχκαηνο 
ιάζνπο θαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

4.Πξνζζήθε πξντόληνο ζην θαιάζη αγνξάο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα πξνζζέζεη έλα πξντφλ ζην θαιάζη αγνξάο.  

Δίζνδνο: Αλαγλσξηζηηθφ πξντφληνο 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα ςάρλεη αλ ην id ηνπ πξντφληνο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ην πξντφλ 
ππάξρεη ήδε ζην θαιάζη αγνξάο. Αλ δελ ππάξρεη ήδε, ηφηε ειέγρεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
πξντφληνο θαη αλ ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκν ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα basket ζηε βάζε, αιιηψο 
ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε. Αλ ην πξντφλ έρεη ήδε πξνζηεζεί ζην θαιάζη, ηφηε ελεκεξψλεη ηνπο 
κεηξεηέο γηα ην πξντφλ απμάλνληαο ηνλ θαηά 1. 

Έμνδνο: Δλεκέξσζε ηεο βάζεο θαη αλαλέσζε ζηελ νζφλε ηνπ θαιαζηνχ αγνξάο ψζηε λα 
απεηθνλίδεη ηα ζσζηά πξντφληα ή ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε κε κήλπκα φηη ην πξντφλ δελ είλαη 
δηαζέζηκν. 

5. Αθαίξεζε πξντόληνο από ην θαιάζη αγνξάο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα αθαηξέζεη έλα πξντφλ απφ ην θαιάζη αγνξάο. 

Δίζνδνο: Αλαγλσξηζηηθφ πξντφληνο (product_id), πνζφηεηα (quantity) 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα αλαδεηά ην αλαγλσξηζηηθφ πξντφληνο ζηνλ πίλαθα basket ηεο βάζεο. 
Αλ ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη 1 ηφηε αθαηξεί ην πξντφλ απφ ην θαιάζη αγνξάο θαη απν ηνλ 
πίλαθα basket. ε πεξίπησζε πνπ ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο, 
κεηψλεηαη θαηά ηελ πνζφηεηα πνπ απαίηεζε ν ρξήζηεο θαη ελεκεξψλεηαη θαηάιιεια ν πίλαθαο 
basket. 

Έμνδνο: Δλεκέξσζε ηεο βάζεο κε ηηο λέεο ηηκέο γηα ην θαιάζη αγνξάο θαη αλαλέσζε ηεο νζφλεο 
ψζηε ην θαιάζη αγνξάο λα απεηθνλίδεη ηα λέα δεδνκέλα. 

6. Οινθιήξσζε Αγνξάο πξντόληνο (-σλ) (Check-out) 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα νινθιεξψζεη ηηο αγνξέο ηνπ παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν Check-
Out. 

Δίζνδνο: Αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user_id), ζπλζεκαηηθφ ρξήζηε (password) 

Δπεμεξγαζία:  Γηα λα νινθιεξψζεη ν ρξήζηεο ηηο αγνξέο ηνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη 
λα έρεη θάλεη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί θαη αλ λαη 
ηνλ αλαθαηεπζχλεη ζηελ ζειίδα νπνχ θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ αγνξά, αιιηψο ηνλ 
παξαπέκπεη ζηε ζειίδα ζχλδεζεο γηα λα θάλεη log-in. 

Έμνδνο: Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο κεηξεηέο ησλ πξντφλησλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη 
ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε φηη ε ζπλαιιαγή νινθιεξψζεθε επηηπρψο κε κήλπκα ζηελ νζφλε θαη e-
mail επηβεβαίσζεο κε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο 
ηνπ εκθαλίδεη ην θαηάιιειν κήλπκα πνπ ηνλ πξνηξέπεη λα ζπλδεζεί. 

7. Επηινγή πξντόληνο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο θαηά ηελ πεξίεγεζή ηνπ ζην site επηιέγεη έλα αληηθείκελν θάλνληαο θιηθ 
επάλσ ηνπ. 

Δίζνδνο: Κιηθ ζηνλ ζχλδεζκν ή ηελ εηθφλα ελφο πξντφληνο (product_id). 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα αλαθηά ην πξντφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζσζηφ θσδηθφ θαη εκθαλίδεη 
ζηνλ ρξήζηε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξντφλ, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κία ζχληνκε ή αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή θαη εηθφλεο ηνπ πξντφληνο (κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο). Σέινο ελεκεξψλνληαη νη 
κεηξεηέο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξντφλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

Έμνδνο: Δλεκέξσζε κεηξεηψλ επηζθεςηκφηεηαο πξντφληνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθάληζε 
ζηελ νζφλε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. 

8. Ψήθηζε πξντόληνο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα αμηνινγήζεη έλα πξντφλ ζε κία θιίκαθα 5 ζεκείσλ. 
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Δίζνδνο: product_id, user_id, rating 

Δπεμεξγαζία: To ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη μαλαβαζκνινγήζεη ην 
πξντφλ. Αλ φρη ηφηε ελεκεξψλεη ηνπο κεηξεηέο ςήθηζεο ηνπ πξντφληνο θαη εκθαλίδεη ζηνλ 
ρξήζηε ηελ κέζε βαζκνινγία ηνπ πξντφληνο. 

Έμνδνο: Δκθάληζε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο βαζκνινγίαο πνπ έδσζε ν 
ρξήζηεο θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ κεηξεηψλ ςήθηζεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

9. Ψήθηζε site 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο αμηνινγεί ην site ζε κία θιίκαθα 5 ζεκείσλ. 

Δίζνδνο: user_id, rating 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη αλ δελ είλαη ηνλ 
παξαπέκπεη λα ζπλδεζεί. Αθνχ ςεθίζεη ελεκεξψλεη ηελ νζφλε κε ηνλ κέζν φξν βαζκνιφγεζεο 
ηνπ site απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη κε ηελ δηθή ηνπ βαζκνινγία, φπσο επίζεο θαη ηνπο 
κεηξεηέο ςήθηζεο ηνπ site ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Έμνδνο: Δκθάληζε ζηελ νζφλε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ηνπ site θαη ηεο βαζκνινγίαο πνπ έδσζε 
ν ρξήζηεο θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ κεηξεηψλ ζηελ βάζε. 

10. Αλαδήηεζε πξντόληνο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ςάρλεη γηα θάπνην πξντφλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Δίζνδνο: πεξηγξαθή, [cluster_id], [θαηεγνξία] 

Δπεμεξγαζία: Σν ζχζηεκα ςάρλεη ηελ βάζε λα δεη αλ ν  ρξήζηεο αλήθεη ζε θάπνην cluster. Σν 
ζχζηεκα αλαδεηεί πξντφληα κε βάζε ηελ πεξηγξαθή θαη πηζαλψο ηελ θαηεγνξία πνπ δφζεθε 
απφ ηνλ ρξήζηε. Αλ ν ρξήζηεο αλήθεη ζε θάπνην cluster ηφηε ηα πξντφληα πνπ επηζηξέθνληαη 
ζηνλ ρξήζηε ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, αιιηψο 
επηζηξέθνληαη ηαμηλνκεκέλα κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Πξντφληα πνπ έρεη ήδε αγνξάζεη ν ρξήζηεο 
δελ παξαιείπνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. 

Έμνδνο: Λίζηα πξντφλησλ πνπ δεκηνπξγείηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο. 

3.2.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

1. Απαιτήσεις σχεδίασης συστήματος 

Η ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο (δεκηνπξγία UML δηαγξακκάησλ) ζα γίλεη κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 
Rational Rose.  

2. Βάση Δεδομένων 

Η εθαξκνγή λα αληιεί θαη λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη, απφ κηα βάζε 
δεδνκέλσλ MySql ε νπνία λα δηαζέηεη ηνπο εμήο πίλαθεο: 

3. Απαιτήσεις Τλοποίησης εφαρμογής 

Η θχξηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 
λα είλαη ε server-side scripting language PHP. 

 

3.3 Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (Use case diagrams) 

Σν θπξηφηεξν δήηεκα ζηελ επηηπρεκέλε θαηαζθεπή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε 
θαηαζθεπή ηνπ ζσζηνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Γελ είλαη ιίγα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ απνηπγράλνπλ λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ βαζηθφηαην απηφλ ζηφρν, θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο 
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξήζηε. Σα κνληέια πεξηπηψζεσλ ρξήζεο δίλνπλ 
έκθαζε ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο απηή κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο 
ρξήζηεο ηνπ.  Μία πεξίπησζε ρξήζεο απεηθνλίδεη ζηελ νπζία κία ζπλαιιαγή (αιιειεπίδξαζε) 
ελφο ρξήζηε κε ην ζχζηεκα. Έλα ζελάξην απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία βεκάησλ ηα νπνία 
πεξηγξάθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα.  ηελ νπζία έλα δηάγξακκα 
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πεξίπησζεο ρξήζεο πεξηγξάθεη κηα ζεηξά ζελαξίσλ απφ ηα νπνία έλα κπνξεί λα έρεη ζεηηθή 
έθβαζε γηα ηνλ ρξήζηε θαη ηα ππφινηπα πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ πξνβιεκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί ν ρξήζηεο είηε ιφγσ αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είηε 
ιφγσ αβιεςίαο ηνπ ρξήζηε. ε θάζε πεξίπησζε ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 
είλαη απξφζθνπηε θαη ζε απηφ βνεζάλε ηα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ψζηε λα 
πξνβιέπνπκε φιεο ηηο πηζαλέο θη απίζαλεο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη λα κπνξνχκε λα ηηο 
δηαρεηξηζηνχκε. 

3.3.1 Διάγραμμα χρήσης ύνδεσης και Εγγραφής χρήστη 

 
Εηθόλα. 3.1 Use Case „Customer Register & Log-In‟ 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ρξήζεο (Δηθ. 3.1), πεξηγξάθνληαη ηξεηο θχξηεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η κία είλαη ε δηαδηθαζία Register ηεο νπνία ελεξγνπνηφο είλαη ν 
Guest. Ωο Guest νξίδεηαη ν επηζθέπηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο φκσο δελ έρεη 
γίλεη κέινο ηνπ. Γηα λα γίλεη κέινο πξέπεη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα. Σελ εγγξαθή ζην ζχζηεκα 
απεηθνλίδεη ε δηαδηθαζία Register. Η εγγξαθή ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειείηαη απν ηξεηο 
δηαδηθαζίεο. Πξψηε είλαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (Insert Registration Data) θαηά ηελ 
νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Αθνχ νινθιεξσζεί ε 
ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ (Validate 
Registration Data) ή νπνία αλ είλαη επηηπρεκέλε αθνινπζείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία Οινθιήξσζεο 
ηεο εγγξαθήο (Complete Registration Process), ε νπνία εηζάγεη ηνλ ρξήζηε ζην ζχζηεκα σο 
λέν πηζηνπνηεκέλν πειάηε (Customer). 
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 Η δηαδηθαζία Login έρεη σο ελεξγνπνηφ ηνλ Customer, ν νπνίνο ζπκβνιίδεη έλα 
εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε απηή ηελ δηαδηθαζία ν πειάηεο θαιείηαη λα 
εηζάγεη ηα πηζηνπνηεηηθά εηζφδνπ ζην ζχζηεκα (δηαδηθαζία Insert Identification Data) θαη αθνχ 
ην ζχζηεκα ηα εγθξίλεη (δηαδηθαζία Validate Identification Data), ν ρξήζηεο είλαη πιένλ 
αλαγλσξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα.     

Σέινο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο ρξήζηεο δεηά ηελ αλάθηεζε ηνπ 
ζπλζεκαηηθνχ εηζφδνπ θαη θαιείηαη λα εηζάγεη ηελ απάληεζε ζηελ κπζηηθή εξψηεζε (δηαδηθαζία 
Answer Security Question) ηελ νπνία ην ζχζηεκα εμεηάδεη αλ είλαη ζσζηή ψζηε λα απνζηείιεη ηα 
αλαθηεκέλα ζηνηρεία ζηνλ ρξήζηε (δηαδηθαζία Match Security Answer). 

3.3.2 Διάγραμμα χρήσης Περιήγησης και Αναζήτησης 

Εηθόλα  3.2 Use Case „Browsing & Search‟ 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα (Δηθ. 3.2) πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο πεξηήγεζεο (Browse 
Products) θαη αλαδήηεζεο (Search Products). Κχξηνη ελεξγνπνηνί είλαη θαη πάιη ν Guest θαη ν 
Customer νη νπνίνη ζπκκεηείραλ θαη ζην πξψην δηάγξακκα (Δηθ. 3.1). ηελ δηαδηθαζία 
αλαδήηεζεο νη δχν ελεξγνπνηνί εηζάγνπλ ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο θαη ην ζχζηεκα αλαδεηά ηα 
θξηηήξηα απηά ζηελ πεξηγξαθή ή κε βάζε ηελ θαξεγνξία ηνπ πξντφληνο θαη επηζηξέθεη ηα 
απνηειέζκαηα θαηάιιεια ηαμηλνκεκέλα ζηελ νζφλε. 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ»  ΚΟΝΣΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΗ 

   

 Πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 26 

 

ηελ δηαδηθαζία Browse Products νη δχν ελεξγνπνηνί δεηνχλ λα δνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα 
έλα πξντφλ επηιέγνληάο ην θαη ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ ζηελ 
νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

3.3.3 Διάγραμμα χρήσης Ολοκλήρωσης αγοράς (Check-Out) 

Εηθόλα. 3.3 Use Case „Check-Out‟ 

Σν δηάγξακκα ρξήζεο Check-Out (Δηθ. 3.3) πεξηγξάθεη πψο έλαο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, κπνξεί λα νινθιεξψζεη κία αγνξά. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, ν 
ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ κέζνδν απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ (Select Shipping Method) 
θαη λα εηζάγεη ηελ κέζνδν πιεξσκήο (Insert Billing and Shipping Info). Σν ζχζηεκα αμηνινγεί ηα 
ζηνηρεία απηά σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη εθφζνλ είλαη ζσζηά αλαθηά ηα δεδνκέλα ησλ 
πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζην θαιάζη αγνξάο (Get Shopping Cart Data). Αλ φια πάλε θαιά φια 
ηα δεδνκέλα ηεο παξαγγειίαο απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ δηαηεξεί ην ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ 
γηα φινπο ηνπο πειάηεο (orders). 

3.3.4 Διάγραμμα χρήσης διαχείρισης καλαθιού αγοράς 

Σν δηάγξακκα ρξήζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θαιαζηνχ αγνξάο (Δηθ. 3.4) πεξηγξάθεη ηηο επηινγέο 
πνπ έρεη έλαο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ θαιαζηνχ. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα ζην θαιάζη αγνξάο (Add Product) 
επηιέγνληαο ην θνπκπί Add to Cart πνπ ππάξρεη δίπια ζε θάζε πξντφλ. Δπίζεο ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα αθαηξέζεη εάλ επηζπκεί έλα πξντφλ απφ ην θαιάζη αγνξάο (Remove Product). Σέινο 
κπαίλνληαο ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ θαιαζηνχ αγνξάο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα απμνκεηψζεη 
φζν επηζπκεί ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζην θαιάζη. 
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Εηθόλα 3.4 Use Case „Manage Shopping Cart‟ 

3.3.5 Διάγραμμα χρήσης διαχείρησης προτάσεων 

ην δηάγξακκα ρξήζεο δηαρείξηζεο πξνηάζεσλ (Δηθ. 3.5), εμεγείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην 
ζχζηεκα πξνηάζεσλ (Recommender System), πξνζαξκφδεη ην πεξηβάιινλ πεξηήγεζεο ηνπ 
ρξήζηε δηακνξθψλνληαο ηελ δηεπαθή ηνπ θαηαζηήκαηνο αλάινγα κε ηηο πξνηάζεηο απφ 
εμάγνληαη απφ ηνλ κεραληζκφ νκαδνπνίεζεο. 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο (ν νπνίνο έρεη θάλεη login), πεξηεγείηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 
θαη επηιέγεη θάπνην πξντφλ, ηφηε ην ζχζηεκα ζπκπιεξψλεη (Display Products) θάπνηεο 
επηιεγκέλεο ζέζεηο ζηελ νζφλε (placeholders) κε άιια πξντφληα πνπ πηζαλψο λα ελδηαθέξνπλ 
ηνλ ρξήζηε ζην πιαίζην ηεο ζηνρεπκέλεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ. Ο ελεξγνπνηφο 
Clustering Engine είλαη ν κεραληζκφο πνπ δηαζέηεη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ν νπνίνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ. Η δηαδηθαζία Clustering 
Recommends είλαη απηή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ηα ζηνηρεία ηεο νκαδνπνίεζεο θάλνληαο 
εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining). Σα ζηνηρεία απηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, 
αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Η πξψηε θαηεγνξία αθνξά δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη κε βάζε 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αγνξέο ηηο νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νη ρξήζηεο ηεο 
νκάδαο. Η δεχηεξε θαηεγνξία πξνέξρεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο νκάδαο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
επηζθεςηκφηεηα ησλ πειαηψλ ζε δηάθνξα πξντφληα. Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ βαζκνιφγεζε 
ζε πξντφληα πνπ έρεη θάλεη ε νκάδα θαζψο θαη βαζκνιφγεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζπληεινχλ ηελ 
ηξίηε θαηεγνξία πξνηάζεσλ. Σέινο ε ηέηαξηε θαηεγνξία αθνξά πξντφληα ηα νπνία έρνπλ 
αγνξάζεη νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο, πνπ έρνπλ αγνξάζεη ην πξντφλ ην νπνίν θνηηάδεη ν ρξήζηεο 
(Cross-Sales).  

Σέινο, γηα θάζε θαηεγνξία απφ απηέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, εμάγνληαη δεδνκέλα 
πξνηάζεσλ, ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη φρη κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
νκάδα ηνπ ρξήζηε (δηαδηθαζία Get Overall Recommendations). 
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Εηθόλα 3.5 Use case „Recommend Products‟ 

3.3.6 Διάγραμμα χρήσης Δημιουργίας μοντέλου χρηστών 

Σν δηάγξακκα ρξήζεο δεκηνπξγίαο κνληέινπ ρξεζηψλ (Δηθ. 3.6) πεξηγξάθεη κία απφ ηηο 
θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθνπκε. Πεξηγξάθεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ 
κνληέινπ ρξεζηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ην ζχζηεκα παξάγεη πξνηάζεηο γηα θάζε ρξήζηε. 

ην ζχζηεκα απηφ παξαηεξνχκε φηη ζπκκεηέρεη έλαο λένο ελεξγνπνηφο, ν 
RenkoRecommender. Έηζη έρνπκε νλνκάζεη ην ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
παξαγσγή πξνηάζεσλ. Παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα φηη ην θχξην κνληέιν ρξήζηε είλαη ζηελ 
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νπζία ζχλζεζε ηξηψλ κηθξφηεξσλ κνληέισλ (Browsing model, Rating model, Order model) ηα 
νπνία παξάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αθνξνχλ 
ζε θάζε νκάδα ρξεζηψλ. ε θάζε έλα απφ απηά ηα κνληέια ζπκκεηέρεη θαη ν ρξήζηεο κε ηηο 
έκκεζεο πιεξνθνξίεο πνπ παξάγεη κε ηηο θηλήζεηο θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζην 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Εηθόλα 3.6: Use Case „Create User Model‟ 

Δπίζεο είλαη εκθαλέο απφ ην δηάγξακκα φηη ην κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
βαζκνινγία ησλ ρξεζηψλ είλαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ ςήθηζε 
πξντφλησλ θαη απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ βαζκνιφγεζε ηνπ site. Σέινο φια ηα 
παξαπάλσ δεδνκέλα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ελφο ζπλνιηθνχ κνληέινπ ρξήζηε 
κέζσ ηνπ νπνίνπ απνθαζίδνληαη φιεο νη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο ρξήζηεο. 
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3.3.7 Διάγραμμα πακέτων υποσυστημάτων. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχληαη νη εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ. 

 

Δηθφλα 3.7 Γηάγξακκα παθέησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο, ζαλ βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε  
δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ρξήζε ελφο αιγνξίζκνπ Clustering, ν νπνίνο 
νκαδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο ηνπο κέζα ζηνλ ηζηφηνπν. Γηα ηελ πινπνίεζε 
απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ php, html, xml, javascript νη νπνίεο είλαη 
απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ web εθαξκνγψλ κε αλνηρηφ θψδηθα. 
Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε MySql γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα 
ππνζηεξίδεη ην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα. 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
εθαξκφζηεθαλ φπσο ε ajax, πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαζψο θαη εξγαιεία πνπ βνήζεζαλ ζηελ εμαγσγή 
ζηαηηζηηθψλ θαη άιισλ ζπκπεξαζκάησλ φπσο ην matlab. 
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4.1 Πλατφόρμα και Προγραμματιστικά Εργαλεία 

4.1.1 Επιλογή Γλώσσας Προγραμματισμού 

 

Η γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηιέρηεθαλ είλαη αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηελ δηεπθφιπλζή καο 
ζηελ εχξεζε εξγαιείσλ θαη πιαηθνξκψλ απφ ην δηαδίθηπν.  Παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε κία 
κία ηηο γιψζζεο θαη θάπνηεο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πινπνίεζεο  πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. 

 

1. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο καο πινπνηήζεθε κε ηελ PHP 5 ε νπνία είλαη κία  

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ 
καο θαηάζηεκα. Μηα ζειίδα PHP γηα λα εκθαληζηεί ρξεηάδεηαη έλαλ server ηχπνπ apache (ζηνλ 
νπνίν ζα αλα θεξζνχκε αξγφηεξα) γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εληνιψλ θαη απφ έλαλ 
θπιινκεηξεηή ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ apache server. Σα βαζηθφηεξα  
πιενλεθηήκαηα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο είλαη ν θχξηνο ιφγνο  γηα ηνλ νπνίν 
ρξεζηκνπνηήζεθε:  

a. Δπεηδή ε PHP είλαη κηα γιψζζα πνπ εθηειείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ server, ν 
ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλε θακία εηδηθή κεραλή αλαδήηεζεο ή 
plug-ins γηα λα δεί ην απνηέιεζκα ηνπ θψδηθα. 

b. Σξέρεη ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Mac,Windows,Linux θ.α., θαζψο θαη φινπο 
ηνπο θπιινκεηξεηέο φπσο είλαη ν internet explorer,Mozilla firefox, saphari, opera, 
google chrome θ.α. 

c. Δπεηδή είλαη script γιψζζα δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνλ compiler παξά κφλν έλα 
notepap ζην νπνίν γξάθεηο ηνλ θψδηθα θαη ζην ηέινο ην απνζεθεχεηο κε ηελ 
θαηάιεμε .php . 

d. Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα θαη 
manual απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο php, ηα νπνία δηαηίζεληαη δσξεάλ. 

2. Η HTML ζε ζπλδπαζκφ κε ηα CSS(Cascading Style Sheets) είλαη ε γιψζζεο 
ραξαθηεξηζκνχ κε ηηο νπνίεο δψζακε ζρήκα θαη ρξψκα ζην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα. 
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ html δεκηνπξγήζακε ηε θφξκα εγγξαθήο ζηελ ηζηνζειίδα, ηηο θφξκεο 
ςεθνθνξίαο θαη γεληθά ηεο εκθάληζεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

3. Η javascript είλαη άιιε κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ script ε νπνία φκσο ζε αληίζεζε κε 
ηελ php ηξέρεη ζηνλ θπιινκεηξεηή θαη φρη ζηνλ server. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ 
θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζηνλ server, αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ. Απηή ε δηαθνξά έρεη θαη 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα θαζεκηά απφ ηηο δχν γιψζζεο. πγθεθξηκέλα, ε 
Javascript δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ ηνπ server γηα λα εθηειεζηεί 
(επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ζπκβαηφ ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή), αιιά βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
θπιινκεηξεηή ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. 
Παξφια απηά, νη δπλαηφηεηέο ηεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο PHP θαη δελ 
παξέρεη ζπλδεζηκφηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

4. Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηηο ηζηνζειίδαο (πειάηεο, πξντφληα, αγνξέο) θαη πνιιά 
πνπ ζα αλαθέξνπκε ζε άιιε παξάγξαθν, ρξεζηκνπνηήζακε άιιε κηα γιψζζα αλνηρηνχ 
θψδηθα, ηελ MySql. Η MySql είλαη κία γιψζζα ππνινγηζηψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ 
ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ (Relational Database Management System, RDBMS) θαη ε νπνία, αξρηθά, 
βαζίζηεθε ζηε ζρεζηαθή άιγεβξα. Η γιψζζα πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο θαη 
ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ζρεκάησλ θαη ζρεζηαθψλ 
πηλάθσλ, αιιά θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. 

5. H XML (αγγι. αξθη. απφ ην Extensible Markup Language) είλαη κία γιψζζα ζήκαλζεο, πνπ 
πεξηέρεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ. Οξίδεηαη, 
θπξίσο, ζηελ πξνδηαγξαθή XML 1.0 (XML 1.0 Specification), πνπ δεκηνχξγεζε ν δηεζλήο 
νξγαληζκφο πξνηχπσλ W3C (World Wide Web Consortium), αιιά θαη ζε δηάθνξεο άιιεο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο αλνηρηψλ πξνηχπσλ. 
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Η XML ζρεδηάζηεθε δίλνληαο έκθαζε ζηελ απιφηεηα, ηε γεληθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζην 
Γηαδίθηπν. Δίλαη κία κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ θεηκέλνπ, κε ηζρπξή ππνζηήξημε Unicode γηα 
φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη ε ζρεδίαζε ηεο XML εζηηάδεη ζηα θείκελα, 
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απζαίξεησλ δνκψλ δεδνκέλσλ, πνπ 
πξνθχπηνπλ γηα παξάδεηγκα ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. 

6. Σέινο ζα αλαθέξνπκε θαη κία κέζνδν πξνγξακκαηηζκνχ επνλνκαδφκελε σο Ajax ε νπνία 
είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζην δηαδίθηπν. Η Ajax( Asynchronous Javascript and XML, είλαη έλα 
ζχλνιν ηερληθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία άθξσο δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγψλ ζην 
ηληεξλέη.  Με ηελ ρξήζε ηεο Ajax ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ αζχγρξνλα κέζσ 
ηνπ αληηθεηκέλνπ XMLHttpRequest θαη ε ζειηδα λα ζπλερηδεη ηελ θφξησζε ηεο ρσξίο λα 
πεξηκέλεη απάληεζε απφ ηνλ server. Η Ajax είλαη έλαο απφ ηνπο πξφζθαηνπο θαη 
ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο online εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγίαο 
λέαο θαη θαηλνηνκηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο web. Δπηηξέπνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα κηαο 
ηζηνζειίδαο λα πξνβάιινληαη ρσξίο αλαλέσζε νιφθιεξεο ηεο ζειίδαο, βειηηψλεη ζεκαληηθά 
ηελ εκπεηξία ησλ εθαξκνγψλ web. Δπηηξέπεη επίζεο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο web λα 
δεκηνπξγνχλ δηαηζζεηηθέο θαη θαηλνηνκηθέο δηαδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο 
Η ηερλνινγία Ajax, αλ θαη αξθεηά λέα, έρεη αξρίζεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο δηθηπαθέο εθαξκνγέο θεξδίδνληαο ζπλερψο έδαθνο. Πξψηε ε Google, ε 
παζίγλσζηε κεραλή αλαδήηεζεο, δεκηνχξγεζε αξθεηή εληχπσζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
Ajax ζηελ δνθηκαζηηθή ππεξεζία Google Suggest. Έπεηηα αθνινχζεζαλ θαη πάξα πνιιέο 
άιιεο ππεξεζίεο κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο Google Maps, Gmail, Youtube, Facebook θ.α. πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηερλνινγία Ajax. Δπίζεο ν λένο ηζηφηνπνο Microsoft 
Live (http://www.live.com) κε ππεξεζίεο αληίζηνηρεο ηεο Google, θαζψο θαη ε ηειεπηαία 
έθδνζε ηεο ζειίδαο ηεο Yahoo (http://www.yahoo.com), ρξεζηκνπνηνχλ εθηελψο Ajax. 
To Google Spreadsheets είλαη κηα λέα εθαξκνγή απφ ηα Google Labs θαη κπνξεί λα βξεζεί 
ζηε δηεχζπλζε http://spreadsheets.google.com. Πξφθεηηαη γηα κηα web εθαξκνγή ινγηζηηθψλ 
θχιισλ κε θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο φηη είλαη θηηαγκέλε εμ νινθιήξνπ κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο Ajax, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά άθξσο αληαγσληζηηθή. 
H ηερλνινγία Ajax πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

• Παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηψληαο XHTML θαη CSS, κε βάζε ηα standards 
• Γπλακηθή παξνπζίαζε κέζσ ηνπ Document Object Model 
• Αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο XML 
• Αζχγρξνλε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ XMLHttpRequest 
• Καη ηελ Javascript πνπ ηα δέλεη φια καδί 

 
Εηθόλα 4.1: Πσο δνπιεύεη ε AJAX (Πεγε: http://www.gtsamis.gr/?p=1057) 
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4.1.2 Επιλογή Λειτουργικού υστήματος 

Έρνληαο λα δνπιέςνπκε κε ηηο παξαπάλσ γιψζζεο είρακε ηελ επηινγή λα αλαπηχμνπκε 
ηνλ θψδηθά καο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζέιακε. Δπηιέρζεθαλ 
ηα Windows XP ηεο εηαηξίαο Microsoft ιφγσ ηεο ζπκβαηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ, αθνχ 
απνηεινχλ καθξάλ ηελ πην δηαδεδνκέλε πιαηθφξκα,  αιιά θαη ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 
πξνγξακκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα αλάπηπμε θψδηθα πνπ δηαηίζεληαη ζε απηά. 
 

Δδψ λα αλαθέξνπκε φηη ν παξαγφκελνο θψδηθαο είλαη πνιχ εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, αξθεί βέβαηα λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο apache server,ε 
php, θαη ε mysql ηα νπνία εγθαζίζηαληαη πνιχ εχθνια θαη ρσξίο εηδηθέο γλψζεηο κε ηελ 
πιαηθφξκα wamp. 

4.1.3 Επιλογή Εργαλείου Ανάπτυξης Κώδικα και σχεδιασμού βάσης δεδομένων 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν notepad++ ζην νπνίν 
κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ φιεο νη παξαπάλσ γιψζζεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
φκσο ν θψδηθαο ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε κίαο νκάδαο server γηα ηελ κεηάθξαζε ηνπ θψδηθα θαη 
ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηή ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ 
wampserver. Ο WampServer είλαη έλα web Windows πεξηβάιινλ αλάπηπμεο αλνηθηνχ θψδηθα, 
ην νπνίν καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε εθαξκνγέο web κε Apache, PHP θαη βάζε 
δεδνκέλσλ MySQL. Δπίζεο, γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έρεη 
ελζσκαησκέλν ην phpmyadmin .  

1. Ο Apache HTTP γλσζηφο θαη απιά ζαλ Apache είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ηνπ 
παγθφζκηνπ ηζηνχ (web). Όπνηε έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα ηζηφηνπν ην πξφγξακκα 
πινήγεζεο (browser) επηθνηλσλεί κε έλαλ δηαθνκηζηή (server) κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP, ν 
νπνίνο παξάγεη ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηηο απνζηέιιεη ζην πξφγξακκα πινήγεζεο. O Apache είλαη 
έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο, ελ κέξεη γηαηί ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο φπσο ηα 
Windows, ην Linux, ην Unixθαη ην Mac OS X. πληεξείηαη ηψξα απφ κηα θνηλφηεηα αλνηθηνχ 
θψδηθα κε επηηήξεζε απφ ην Ίδξπκα Λνγηζκηθνχ Apache (Apache Software Foundation). 

Η MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην 
νπνίν κεηξά πεξηζζφηεξεο απφ 11 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ 
θφξε ηνπ Μφληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξφγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) 
παξέρνληαο πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζε έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Σν phpMyAdmin είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν, ινγηζκηθφ γξακκέλν ζε PHP πνπ 
πξννξίδεηαη γηα δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο MySQL κέζσ ηνπ World Wide 
Web.phpMyAdmin ππνζηεξίδεη έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ κε MySQL. Οη πην ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε (βάζεηο 
δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο, πίλαθεο, πεδία, ζρέζεηο, επξεηήξηα, νη ρξήζηεο, δηθαηψκαηα, θ.ιπ.), ελψ 
έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα εθηειέζεη άκεζα, εξσηήκαηα  SQL. 

Αθνινπζεί ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο  
πνπ ρηίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ phpmyadmin .  

 

http://php.net/
http://mysql.com/
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Εηθόλα 4.2: Απεηθόληζε πηλάθσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ phpmyadmin. 

4.2 Περιγραφή Βασικών λειτουργιών του e-shop  

ε απηή ηε παξάγξαθν ζα πεξηγξάςνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε 
απεηθφληζε ηκεκάησλ θψδηθα θαη εηθφλσλ. 

4.2.1 Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε δεηνχληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, 
θχιιν, user name, e-mail θαη θσδηθφο. Γελ έρεη πξνζηεζεί θάπνην εξσηεκαηνιφγην δηφηη ε 
νκαδνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη είλαη βάζε ησλ θηλήζεσλ ηνπο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Αγνξά(orders) πξντφλησλ 

 Δπίζθεςε πξντφλησλ(clicks)  

 Βαζκνινγία πξντφλησλ(product vote) 

 Δλδηαθέξνλ εκθάληζεο πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θάζε πξντφλ.(advanced user) 

 Βαζκνινγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο          

 

Αθνινπζεί απεηθφληζε ηεο θφξκαο εγγξαθήο. 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ»  ΚΟΝΣΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΗ 

   

 Πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 35 

 

 
Εηθόλα 4.3 Φόξκα εγγξαθήο ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα 

 

Κάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην θνπκπί Register γίλνληαη έιεγρνη νξζφηεηαο ηνπ e-mail,password 
θαη ζπκπιήξσζεο φισλ ησλ πεδίσλ. Αλ δελ παξνπζηαζηεί θάπνην ζθάικα ηφηε εθηειείηαη ν 
παξαθάησ θψδηθαο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πειάηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

$query="INSERT INTO customer (username, password, email, gender, fname, lname, 
street_name, street_number)  

              VALUES ( '$_POST[username]' , '$_POST[password]', '$_POST[email]', 
'$_POST[gender]', '$_POST[fname]', '$_POST[lname]', '$_POST[street_name]', 
'$_POST[street_number]')"; 

 $ret = mysql_query($query); 

4.2.2 Προσθήκη προϊόντος στο καλάθι αγορών. 

Γηα ηελ πξνζζήθε ελφο πξντφληνο ζην θαιάζη αγνξψλ ρξεηάδεηαη απιά λα παηεζεί ν 
ζχλδεζκνο Buy ή φπνπ ππάξρεη ην εηθνλίδην κε ζρήκα ελφο θαξνηζηνχ super market. 

 
Εηθόλα 4.4 Παξάδεηγκα θαιαζηνύ αγνξώλ ελόο πειάηε.  
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ην θαιάζη αγνξψλ δίλνληαη νη εμήο δπλαηφηεηεο: 

1. Δπηζηξνθή ζηελ ζειίδα ηνπ ηειεπηαίνπ πξντφληνο πνπ επέιεμε γηα ην θαιάζη αγνξψλ 
παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν Return shopping. 

2. Δπηινγή ηεκαρίσλ αλά πξντφλ ηνπνζεηψληαο έλαλ αξηζκφ ζηε ζηήιε Count θαη παηψληαο 
ην θνπκπί ADD. 

3. Αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο απφ ην θαιάζη αγνξψλ παηψληαο ην Υ ζηε ζηήιε Del 
4. Καη ηέινο κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηελ παξαγγειία ηνπ παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν Confirm 

Order. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο γίλεηαη πξνζζήθε ησλ πξντφλησλ ζηνλ πίλαθα 
αγνξψλ(orders) θαη γίλεηαη δηαγξαθή ησλ πξντφλησλ απφ ην θαιάζη αγνξψλ. Παξαθάησ 
παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο θψδηθαο πνπ εθηειείηαη. 

$query1="SELECT * From basket  
    WHERE customer_id = $user_id"; 

$ret1 = mysql_query($query1); 
$num_of_rows = mysql_num_rows($ret1); 
   
while( $row1 = mysql_fetch_array($ret1)){ 
$product_id = $row1['product_id'];  
$count = $row1['count']; 
 
$query = "INSERT INTO orders (cust_id, product_id,count ) 
                VALUES ('$user_id','$product_id','$count')"; 
$ret = mysql_query($query);  
} 
 
mysql_query("DELETE FROM basket WHERE customer_id= $user_id"); 

4.2.3 Παρακολούθηση επίσκεψης προϊόντων 

 
Με ηελ επίζθεςε ηεο ζειίδαο ελφο πξντφληνο, πξνζηίζεηαη έλα click ζην πξντφλ γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν πειάηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ειεγρηνχλ νη    
πξνηηκήζεηο ελφο πειάηε θαη λα εμαρζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηε κνληεινπνίεζε πνπ 
εθαξκφδεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Ο θψδηθαο πνπ εθηειείηαη είλαη ν παξαθάησ: 

$query = "SELECT * FROM clicks  

WHERE customer_id=$user and product_id=$product_id  

$ret = mysql_query($query); 

$num = mysql_num_rows($ret); 

if($num==0) 

{ 

Εάν δεν έσει ξανά επιζκεθηεί ηο πποιον γίνεηαι ειζαγωγή καινούπιαρ εγγπαθήρ 

$query = "INSERT INTO clicks (customer_id, cat_id, product_id, clicks_number) 
            VALUES($user,$cat_id,$product_id, 1)"; 

$ret = mysql_query($query);  

}else{ 

Εάν έσει ξανά επιζκεθηεί ηο πποιον γίνεηαι ενημέπωζη ηηρ ςπάπσοςζαρ εγγπαθήρ 
πποζθέηονηαρ ένα click ζηο πεδίο count ηος πίνακα clicks. 

$row = mysql_fetch_array($ret); 

$clicks = $row['clicks_number']; 

$clicks++; 

$query = "UPDATE clicks set clicks_number=$clicks where customer_id=$user and  
product_id=$product_id"; 
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$ret = mysql_query($query);  

} 

    
Εηθόλα 4.5: Μεγέζπλζε πξντόληνο γηα θαιύηεξε πξνεπηζθόπεζε θαη πιεξνθνξίεο πξνηνληνο 

Με ην πνπ εηζέιζεη ν ρξήζηεο ζηελ πιεξνθνξηαθή ζειίδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζα λα 
πιεξνθνξεζεί γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηελ ηηκή ηνπ. Δπίζεο αλ 
ζέιεη λα ην αγνξάζεη κπνξεί λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη αγνξάο παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν Buy 
now. Δπηπξφζζεηα κία ρξήζηκε ιεηηνπξγία είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεγέζπλζεο ηνπ πξντφληνο 
(Δηθ. 4.5) πνπ πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε πξνεπηζθφπεζε ηνπ ζηνλ ρξήζηε. Σέινο ν ρξήζηεο αλ 
δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ βαζηθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα δεη κηα αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο παηψληαο ην ζχλδεζκν Click to see more characteristics (Δηθ. 4.5) θαη 
αλ ζέιεη λα ηα απνθξχςεη κπνξεί λα ην θάλεη παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν Hide Characteristics. Δάλ 
έλαο ρξήζηεο έρεη παηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 15 θνξέο ηνλ ζχλδεζκν απηφλ ηφηε ε αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ζα είλαη αλνηρηή ζε θάζε πξντφλ απφ πξνεπηινγή. 

4.2.4 Βαθμολόγηση προϊόντων  

ηε ζειίδα θάζε πξντφληνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα βαζκνιφγεζε ην πξντφλ κφλν 
κία θνξά, θαη ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο φισλ ησλ ρξεζηψλ. Η 
βαζκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ είλαη άιινο έλαο ηξφπνο «παξαθνινχζεζεο» ησλ πξνηηκήζεσλ 
ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα εηζαρζνχλ ζηνλ αιγφξηζκν ηεο κνληεινπνίεζεο ρξεζηψλ. 

Παξαθάησ αθνινπζεί απεηθφληζε ηεο θφξκαο βαζκνιφγεζεο θαη ην απνηέιεζκα απηήο. 

 
Εηθόλα 4.6 Παξάδεηγκα θόξκαο θαη απνηειέζκαηνο βαζκνινγίαο πξντόληνο. 
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Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα πνπ εθηειείηαη θαηά ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ 
πξντφληνο. 

INSERT INTO poll (product_id, customer_id, vote_rating, ip_address) 

VALUES ('$product_id','$user_id','$customers_vote','$customers_ip') 

4.2.5 Βαθμολόγηση του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Έρεη δνζεί ην δηθαίσκα βαζκνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζε θάζε 
εγγεγξακκέλν ρξήζηε κία θνξά γηα θάζε λέα έθδνζε ηνπ.  Έηζη ιακβάλεηαη ε γλψκε ησλ 
ρξεζηψλ θαη επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο ε βαζκνινγία πνπ 
δίδεηαη απφ θάζε ρξήζηε, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ γηα ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηεο ηζηνζειίδαο γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ.  Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε 
απεηθφληζε ηεο θφξκαο βαζκνιφγεζεο θαη απνηειέζκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 
Εηθόλα 4.7 Παξάδεηγκα θόξκαο θαη απνηειέζκαηνο βαζκνινγίαο ηζηνζειίδαο. 

 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα πνπ εθηειείηαη θαηά ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

INSERT INTO site_vote (customer_id, site_rate) 

VALUES ('$user_id','$customers_vote') 

4.2.6 Αναζήτηση προϊόντος 

Γηα ηελ πην γξήγνξε εχξεζε ελφο πξντφληνο πξνζηέζεθε έλα παξάζπξν αλαδήηεζεο φπσο 
ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο ζειίδεο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη έλα 
ηέηνην εξγαιείν απφ ην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα. Καηά ηελ αλαδήηεζε ελφο πξντφληνο ή 
νκάδαο πξντφλησλ, εθηειείηε έλα εξψηεκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πεδία 
πνπ αθνξνχλ ηνλ πίλαθα πξντφλησλ. Η αλαδήηεζε ελφο πξντφληνο κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο 
ηξφπνπο: 

1.  Αλαδήηεζε πξντφληνο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο επηιέγεη θαηεγνξία ζην παξάζπξν ηεο αλαδήηεζεο θαη κεηά 
πξνρσξάεη ζηελ αλαδήηεζε. Μπνξεί επίζεο λα πιεθηξνινγήζεη κηα ιέμε πξνο αλαδήηεζε θαη 
λα πεξηνξίζεη ηα απνηειέζκαηα επηιέγνληαο θαη θαηεγνξία. 
Παξαθάησ αθνινπζεί ε απεηθφληζε ηνπ παξαζχξνπ αλαδήηεζεο. 
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Εηθόλα 4.8 Παξάδεηγκα θόξκαο αλαδήηεζεο κε επηινγή θαηεγνξίαο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ελδεηθηηθά έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο. 

SELECT * FROM products 

 WHERE cat_id = $cat_id   

and (text LIKE '%$word%' OR marka LIKE '%$word%')  

  

2.  Αλαδήηεζε πξντφληνο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
Η αλαδήηεζε πξντφληνο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο είλαη ε πην απιή. Σν κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν 
ρξήζηεο είλαη λα πιεθηξνιφγεζε κηα πεξηγξαθή ελφο πξντφληνο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε 
απεηθφληζε ηνπ παξαζχξνπ αλαδήηεζεο. 

 
Εηθόλα 4.9 Παξάδεηγκα θόξκαο αλαδήηεζεο ρσξίο επηινγή θαηεγνξίαο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ελδεηθηηθά έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο. 

SELECT * FROM products  
WHERE product_name  
LIKE '%$word%'  
OR text LIKE    '%$word%'  
OR marka LIKE '%$word%'  
3. Αλαδήηεζε κε Autosuggest. 
ε απηή ηε πεξίπησζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή AJAX θαηά ηελ νπνία, θαζψο  ν ρξήζηεο 
πιεθηξνινγεί έλα γξάκκα ζηέιλεηαη αζχγρξνλα έλα εξψηεκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη 
επηζηξέθνληαη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο δίρσο λα γίλεη αλαλέσζε ηεο 
ηζηνζειίδαο. Κάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην κήθνο ηεο ιέμεο ην πεξηερφκελν ηεο ιέμεο πνπ 
πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 
ππάξρεη έλα πην ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ πξνο ηνπο ρξήζηεο – πειάηεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε απεηθφληζε ηνπ παξαζχξνπ αλαδήηεζεο. 
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Εηθόλα 4.10  Παξάδεηγκα θόξκαο αλαδήηεζεο κε AJAX auto suggestion. 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη πσο αιιάδεη δπλακηθά ε ην παξάζπξν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαδήηεζεο, θαζψο αιιάδεη ην πεξηερφκελν  ηεο ιέμεο πξνο αλαδήηεζε. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 
ηερληθήο έγηλε ρξήζε πνιιψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο είλαη ε xml, JavaScript ,MySQL ,php θαη 
html. 

4.3 Περιγραφή εμφάνισης προϊόντων σε δευτερεύουσες σελίδες 

Δθηφο απφ ηα πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη σο πξνηάζεηο γηα αγνξά ζηελ αξρηθή ζειίδα, 
ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο πξνηάζεηο γηα εκθάληζε πξντφλησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 
δεπηεξεχνπζεο ζειίδεο. 

4.3.1 Cross-Sales 

ηε ζειίδα ελφο πξντφληνο (πρ. product_page.php?product=65&cat_id=3) εκθαλίδνληαη 
ζηελ δεμηά ζηήιε, φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ, δχν πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ηηο 
πεξηζζφηεξεο ζπλδπαδφκελεο αγνξέο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη 
εκθάληζε απηψλ ησλ δχν πξντφλησλ αξρηθά ειέγρνληαη νη αγνξέο ησλ ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ ίδηα νκάδα (cluster)  κε ηνλ ρξήζηε πνπ έρεη θάλεη log in. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ ηεο 
ζειίδαο δελ είλαη αξθεηά αξεζηφ απφ ηελ νκάδα (cluster) ηνπ ρξήζηε, θαη δελ ππάξρνπλ 
ζπλδπαδφκελεο αγνξέο, ηφηε ειέγρνληαη νη αγνξέο φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αλεμαξηήηνπ νκάδαο(cluster).  Αλ πάιη δελ βξεζνχλ απνηειέζκαηα 
ζπλδπαδφκελσλ αγνξψλ απηνχ ηνπ πξντφληνο , εκθαλίδνληαη ηπραία πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο 
πνπ αλήθεη ην πξντφλ.  

Η κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη cross_sales θαη εθαξκφδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα. ηε πεξίπησζε ηεο δηπισκαηηθήο καο ρξεζηκνπνηείηαη κε πην πξσηνπνξηαθφ 
ηξφπν, δηφηη εθαξκφδεηαη κε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ. Η γεληθή ηδέα ηνπ cross sales είλαη φηη 
φπνηνο έρεη αγνξάζεη απηφ ην πξντφλ, αγφξαζε θαη έλα άιιν πξντφλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
παξαθηλείηαη ν ρξήζηεο λα κεγαιψζεη ηελ παξαγγειία ηνπ βάδνληαο ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ 
πεξηζζφηεξα πξντφληα θάπνηα απφ ηα νπνία δελ είρε ζθεθηεί ή δελ ήηαλ αθφκα ζίγνπξνο. 

 
Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα κε επεμήγεζε ηνπ cross-sales. 

1. Μαδεχνπκε φιεο ηηο αγνξέο πνπ εκπεξηέρνπλ απηφ ην πξντφλ εμαηξψληαο ηηο αγνξέο πνπ 
έρεη θάλεη ν ρξήζηεο πνπ επηζθέπηεηαη ηε ζειηδα. 
SELECT * FROM orders   

      WHERE product_id= $product_id  AND  cust_id != $user_id 

2. πγθεληξψλνληαη φιεο νη ζπλδπαζκέλεο αγνξέο ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ. 
SELECT * FROM orders  

        WHERE cust_id = $cust_id and product_id != $product_id and Date ='$date‟ 

3. Δηζάγεηαη ζηνλ πίλαθα cross_sales ν θσδηθφο πξνηφληνο,αξηζκφο ηεκαρίσλ. 
INSERT INTO cross_sales (product_id, count)  
VALUES ($product_cross_id,$count_cross) 
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4. Τπνινγίδεηαη ην πξντφλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο θαη εκθαλίδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά 
ψζηε λα δηαιέμνπκε ηα δχν πξψηα γηα ηελ εκθάληζε ζηελ ηζηνζειίδα. 

       SELECT *,SUM(count) As A FROM  cross_sales GROUP BY product_id 

       ORDER BY A DESC 

Παξαθάησ αθνινπζεί απεηθφληζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν cross-
sales(αξηζηεξφ κέξνο εηθφλαο 9.ρ) θαη ε απεηθφληζε ησλ ηπραίσλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε κε 
εχξεζεο ζπλδπαζκέλεο αγνξάο (δεμί κέξνο εηθφλαο 9.ρ). 

 

 
Εηθόλα 4.11 Παξάδεηγκα Cross-Sales(αξηζηεξά επηηπρεκέλν cross-sales,δεμηά ηπραία πξντόληα.)  

4.3.2 Δημοφιλέστερα προϊόντα ανά υπέρ-κατηγορία            

Κάζε ππέξ-θαηεγνξία(menu) φπσο είλαη ηα computers, laptop, peripherals, games έρνπλ ηε δηθή 
ηνπο ζειίδα πνπ εκθαλίδνληαη ηα πξντφληα ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπο.  ε απηή ηε ζειίδα εθηφο 
απφ ηα ηπραία πξντφληα ηεο θάζε ππνθαηεγνξίαο εκθαλίδνληαη θαη άιια δπν ηα φπνηα είλαη ηα 
πην δεκνθηιή απηήο ηεο ππέξ-θαηεγνξίαο.  
 

 Δεκνθηιέζηεξν βάζεη αγνξώλ. 
ηε δεμηά θνιψλα ησλ ππέξ-θαηεγνξηψλ , ην πξψην πξντφλ πνπ εκθαλίδεηαη, είλαη ην πην 
δεκνθηιέο πξντφλ απηνχ ηνπ κελνχ βάζεη ησλ αγνξψλ. Δκθαλίδνληαο απηφ ην πξντφλ ζην 
ρξήζηε-πειάηε πεηπραίλνπκε  ηελ πξνζέιθπζε ηνπ θαη ηελ παξφηξπλζε ηνπ,  γηα αγνξά ελφο 
απφ ηα πην δεκνθηιή πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηα νπνία πην πξηλ δελ γλψξηδε ηελ 
απήρεζε ηνπο ζηνλ ππφινηπν θφζκν πνπ επηζθέπηεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα. Παξαθάησ αθνινπζεί έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα πνπ εθηειείηαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ 
πξντφληνο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο απηνχ ηνπ menu  απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

SELECT * , sum( count )  

FROM orders AS a  

JOIN products AS b ON a.product_id = b.product_id 

WHERE menu_id = $menu_id 
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GROUP BY a.product_id 

ORDER BY menu_id, sum( count ) DESC"; 
 

 Δεκνθηιέζηεξν βάζεη επηζθεςηκόηεηαο. 
ηε δεμηά θνιψλα ησλ ππέξ-θαηεγνξηψλ , ην δεχηεξν πξντφλ πνπ εκθαλίδεηαη, είλαη ην πην 

δεκνθηιέο πξντφλ απηνχ ηνπ κελνχ βάζεη ησλ επηζθέςεσλ πνπ δέρεηαη απφ ηνπο 
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Η επίζθεςε ελφο πξντφληνο κπνξεί λα κελ έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα κε 
ηελ αγνξά ηνπ, παξ‟ φια απηά είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ. 
Δκθαλίδνληαο απηφ ην πξντφλ ζην ρξήζηε-πειάηε πεηπραίλνπκε  ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ 
παξφηξπλζε ηνπ,  γηα αγνξά ελφο απφ ηα πην δεκνθηιή πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηα 
νπνία πην πξηλ δελ γλψξηδε ηελ απήρεζε ηνπο ζηνλ ππφινηπν θφζκν πνπ επηζθέπηεηαη ην 
ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Παξαθάησ αθνινπζεί έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα πνπ 
εθηειείηαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο απηνχ ηνπ menu  απφ ηελ 
βάζε δεδνκέλσλ. Παξαθάησ αθνινπζεί έλα κηθξφ θνκκάηη θψδηθα πνπ εθηειείηαη γηα ηελ εχξεζε 
ηνπ πξντφληνο κε ηα πεξηζζφηεξα clicks απηνχ ηνπ menu απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
SELECT * , sum( clicks_number ) 
FROM clicks AS a 
JOIN products AS b ON a.product_id = b.product_id 
WHERE menu_id = $menu_id 
GROUP BY a.product_id 
ORDER BY sum( clicks_number ) DESC"; 

 
Εικόνα 4.12  Παπάδειγμα πποϊόνηων most ordered(απιζηεπά)-most visited (δεξιά) για ηο menu 
laptop  

 

4.4 Περιγραφή εμφάνισης προϊόντων στην κεντρική σελίδα 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θαιχηεξσλ 
πξντφλησλ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Η ζειίδα απηή είλαη ζαλ ηα 
θπιιάδηα πνπ κνηξάδνπλ ηα super market κε ηα θζελφηεξα πξντφληα «θξάρηεο», κφλν πνπ ζηελ 
πεξίπησζε καο είλαη ηα πην δεκνθηιή. Δπίζεο απηή ε ζειίδα ζα κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε 
ηα «stand» ησλ super market πνπ αλάινγα ηε ζέζε ηνπο ζην θαηάζηεκα νη εηαηξίεο θάλνπλ 
θαιχηεξεο πξνζθνξέο γηα λα ην θαηνρπξψζνπλ. Οη ιφγνη απηνί καο νδήγεζαλ ζηελ πξνβνιή 
ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ή πεξηζζφηεξν αγαπεηψλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πξψηε 
ζειίδα. Σα πξντφληα απηά ρσξίδνληαη ζε νρηψ θαηεγνξίεο. Σα ηέζζεξα θεληξηθά βαζίδνληαη ζηε 
κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ (γηα ηα νπνία ζα γίλεη εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ζε άιιε παξάγξαθν) θαη 
είλαη : 

1. Πξντφλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ησλ ρξεζηψλ πνπ 
αλήθνπλ ζην ίδην “cluster”. 
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2. Πξντφλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ 
πνπ αλήθνπλ ζην ίδην “cluster”. 

3. Πξντφλ κε ηελ θαιχηεξε θαηά κέζσ φξν βαζκνινγία ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηδίνπ “cluster” 
4. Σν πην πξφζθαην πξντφλ απφ ηελ θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ ίδηνπ cluster. 

Σα ππφινηπα ηέζζεξα πξντφληα δελ βαζίδνληαη ζηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ, αιιά είλαη ηα 
πην δεκνθηιή πξντφληα φινπ ηνπ θαηαζηήκαηνο. ε απηή ηε πεξίπησζε ην ξίζθν απνζηξνθήο 
ηνπ πειάηε είλαη κηθξφ, δηφηη ηα πξντφληα απηά είλαη αξεζηά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ.  

Σα πξντφληα απηά είλαη ηα εμήο:  

 Πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαηά κέζσ φξν. 

 Πξντφλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο φισλ ησλ ρξεζηψλ( Best Seller). 

 Πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ( Most Visited). 

 Η λεφηεξε άθημε πξντφληνο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

 

Παξαθάησ ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθφηεξα θαη ηα νρηψ δηαθνξεηηθά είδε ζηνρεπκέλεο 
δηαθήκηζεο. 

4.4.1 Προϊόντα που δεν βασίζονται στη μοντελοποίηση χρηστών. 

1. Πξντόλ κε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία θαηά κέζσ όξν. 

ην δεμί πάλσ άθξν ηεο πξψηεο ζειίδαο απεηθνλίδεηαη ην πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 
θαηά κέζσ φξν, πνπ έδσζαλ κφλν νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο. Απηφ ην πξντφλ έρεη θξίλεηαη 
ζεκαληηθφ θαη άμην εκθάληζεο δηφηη ε βαζκνινγία ηνπ πξνέξρεηαη είηε επεηδή ν πειάηεο ην 
αγφξαζε θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ην βαζκνιφγεζε, είηε επεηδή πξνζέιθπζε ηνλ ρξήζηε λα ην 
βαζκνινγήζεη βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηηκήο. Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ε 
θαη πξαγκαηηθή ηνπ απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

                  
Εηθόλα 4.13  Παξάδεηγκα πξντόληνο ζπγθέληξσζεο κεγαιύηεξεο βαζκνινγίαο (αξηζηεξά ε 
απεηθόληζε ζηελ ηζηνζειίδα, δεμηά έλα θνκκάηη ηνπ πίλαθα κε ηε θαιύηεξε βαζκνινγία .  

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ν θαιήηεξνο κέζνο φξνο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο. 

SELECT avg( vote_rating ) , count( vote_rating ) , product_id 
FROM  poll`  
GROUP BY product_id 
ORDER BY avg( vote_rating ) DESC , count( vote_rating ) DESC  

Έρνληαο ην product_id εθηεινχκε ηελ παξαθάησ sql γηα ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ πξντφληνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. 

SELECT * FROM products WHERE product_id = 11 
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2. Πξντόλ κε ηηο πεξηζζόηεξεο αγνξέο όισλ ησλ ρξεζηώλ( Best Seller). 

ην θέληξν ηεο δεμηάο ζηήιεο ηεο αξρηθήο ζειίδαο απεηθνλίδεηαη ην πξντφλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
αγνξέο ρξεζηψλ αλεμαξηήηνπ νκάδαο cluster. Απηφ ην πξντφλ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα δηφηη 
αληηπξνζσπεχεη ηηο πξαγκαηηθέο επηζπκίεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ αγνξαζηηθνχ καο θνηλνχ. Ο 
θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο θαη  ε πξαγκαηηθή ηνπ απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

                 
Εηθόλα 4.14  Παξάδεηγκα πξντόληνο κε ηηο πεξηζζόηεξεο αγνξέο (αξηζηεξά ε απεηθόληζε ζηελ 
ηζηνζειίδα, δεμηά έλα θνκκάηη ηνπ πίλαθα κε ηνλ αξηζκό πσιήζεσλ θαη product_id) .  

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ην άζξνηζκα ησλ αγνξψλ αλά πξντφλ ζε θζίλνπζα ζεηξά. 

SELECT product_id Product_id, sum( count ) Count 

FROM orders 

GROUP BY product_id 

ORDER BY sum( count ) DESC 

Έρνληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ best seller πξντφληνο εθηεινχκε ηελ παξαθάησ sql γηα ηελ πξνζθφκηζε 
φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. 

SELECT * FROM products 

WHERE product_id = 20 

 

3. Πξνηνλ κε ηε κεγαιήηεξε επηζθεςηκόηεηα (πεξηζζόηεξα clicks) 
ην θάησ κέξνο ηεο δεμηά ζηήιεο απεηθνλίδεηαη ην πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα 
βάζεη ησλ click πνπ θαηακεηξψληαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα πξντφλ. Απηή ε 
θαηεγνξία δηαθήκηζεο κπνξεί λα κελ έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα κε ηελ βαζκνινγία θαη ηελ αγνξά 
ελφο πξντφληνο , αιιά δείρλεη ην ελδηαθέξνλ (έζησ θαη κηθξφηεξν) ησλ πειαηψλ θαη νθείινπκε 
λα ην ιάβνπκε ππφςηλ καο. Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο θαη  ε πξαγκαηηθή ηνπ 
απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ην άζξνηζκα ησλ επηζθέςεσλ αλά πξντφλ ζε θζίλνπζα 
ζεηξά. 

SELECT product_id Product, cat_id Category, sum( clicks_number ) Sum_Clicks 
FROM clicks 
GROUP BY product_id 
ORDER BY sum( clicks_number ) DESC 

Έρνληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ best visited πξντφληνο εθηεινχκε ηελ παξαθάησ sql γηα ηελ 
πξνζθφκηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. 

 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ»  ΚΟΝΣΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΗ 

   

 Πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 45 

 

SELECT * FROM products 

WHERE product_id = 52 
 

          
Εηθόλα 4.15  Παξάδεηγκα πξντόληνο κε ηηο πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο (αξηζηεξά ε απεηθόληζε ζηελ 
ηζηνζειίδα, δεμηά έλα θνκκάηη ηνπ πίλαθα κε ηνλ αξηζκό επηζθέςεσλ θαη product_id,cat_id) .  

 

 

4. Η λεόηεξε άθημε πξντόληνο ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα. 

ην πάλσ άθξν ηεο θεληξηθή ζηήιεο έρεη ηνπνζεηεζεί ην πην πξφζθαην πξντφλ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. Δκθαλίδνληαο θάζε κέξα ηηο θαηλνχξηεο αθίμεηο πεηπραίλνπκε ηελ εθαξκνγή 
δηαθήκηζεο φπσο ζπκβαίλεη κε ηα θπιιάδηα ζηα ζνχπεξ κάξθεη ή φπσο ζπκβαίλεη ζηα 
πεξηζζφηεξα e-shop. Δκθαλίδεηαη ην πην θαηλνχξην πξντφλ γηα ηελ πξνζέιθπζε κε ζθνπφ ηελ 
επίζθεςε ηνπ θαη αγνξά ηνπ. 

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ην πξνηνλ κε ηελ πην πην πξφζθαηε εκεξνκελία 
θαηαρψξεζεο. 

SELECT * FROM products 

ORDER BY DateAdded DESC 

 

    
Εηθόλα 4.16  Παξάδεηγκα πξντόληνο κε ηελ πην πξόζθαηε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο (αξηζηεξά 
όπσο απεηθνλίδεηαη ζην e-shop θαη δεμηά ην απνηέιεζκα αλαδήηεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 
 

4.4.2 Προϊόντα που βασίζονται στη μοντελοποίηση χρηστών. 

ην θέληξν ηεο αξρηθήο ζειίδαο εκθαλίδνληαη ηα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζηελ κνληεινπνίεζε 
ρξεζηψλ. Σα πξντφληα απηά πξνζαξκφδνληαη  δπλακηθά ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
εθάζηνηε ρξήζηε. Αλ κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηξνχ ν ρξήζηεο αιιάμεη ζπλήζεηεο ηφηε ε 
κνληεινπνίεζε ηνλ θαηαηάζζεη ζε άιιε νκάδα cluster κε απνηέιεζκα λα αιιάδνπλ θαη ηα 
πξντφληα εκθάληζεο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δηφηη θαηά κεγάιν πνζνζηφ 
αλήθνπλ ζηηο αγαπεκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. Σν θεληξηθφ 
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ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο είλαη απηφ πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πειάηε θαη απηφο είλαη ν 
ιφγνο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηφ ην ζεκείν. Παξαθάησ ζα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν δηαιέγνληαη πξνο εκθάληζε ηα πξντφληα απηά. 

 

 

1. Πξντόλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζόηεξεο αγνξέο ησλ ρξεζηώλ πνπ 
αλήθνπλ ζην ίδην “cluster”. 

Σν πξντφλ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ  θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ησλ 
εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα “cluster”. Κάζε θνξά πνπ αλαλεψλεηαη 
ε ζειίδα απηή, εκθαλίδεηαη έλα ηπραίν πξντφλ απφ ηελ θαηεγνξία απηή εθηφο ησλ πξντφλησλ 
πνπ έρνπλ είδε απνθηεζεί απφ ην ζπλδεδεκέλν ρξήζηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ιακβάλεη 
δηαθεκίζεηο γηα πξντφληα πνπ  θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα 
γηα απηά. Δπίζεο δελ επαλαιακβάλνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ είδε απνθηεζέλησλ πξντφλησλ κε 
ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο απνζηξνθήο ηνπ ρξήζηε, αληηθξίδνληαο ζπλερψο πξντφληα πνπ πιένλ 
δελ ηνπ πξνθαινχλ θάπνην ελδηαθέξνλ. Βέβαηα ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη μαλά 
θάπνην πξντφλ κπνξεί απιά λα ην επηζθεθηεί θαη λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη θαηαηαρηεί ζε θάπνηα νκάδα “cluster” ηφηε εκθαλίδεηαη 
έλα ηπραίν πξντφλ αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα έλαλ κε εγγεγξακκέλν 
ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζηε βάζε θαη δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηε 
κνληεινπνίεζε.  

Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ε θαη πξαγκαηηθή ηνπ απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

 
Εηθόλα 4.17  Παξάδεηγκα πξντόληνο από ηελ best seller θαηεγνξία ησλ ρξεζηώλ ηνπ ίδηνπ cluster. 

 

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ε θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο, απφ ηνλ πίλαθα 
αγνξψλ ησλ user ηνπ ίδηνπ cluster(clustered_order). Ο πίλαθαο clustered_orders δεκηνπξγείηαη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ clustering, ν νπνίνο δελ εθηειείηαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ 
ρξήζηε γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θφξησζεο. 

SELECT cat_id , sum( count ) AS TOTAL 

FROM `clustered_orders` 

WHERE customer_id = $user 

GROUP BY cat_id 

ORDER BY `TOTAL` DESC 

Η θαηεγνξία απηή απνζεθεχεηαη ζε κία session κεηαβιεηή πνπ δηαξθεί κέρξη ν ρξήζηεο λα 
απνζπλδεζεί απφ ηε ζειίδα. 
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$_SESSION['best_cat_id']; 

Σέινο, γίλεηαη ε αλαδήηεζε ζηνλ πίλαθα πξντφλησλ κε παξάκεηξν ηε παξαπάλσ session 
κεηαβιεηή θαη επηζηξέθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.  

SELECT * FROM products  

WHERE cat_id=$_SESSION['best_cat_id']; 

 

2. Πξντόλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε ηελ κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα ησλ ρξεζηώλ 
πνπ αλήθνπλ ζην ίδην “cluster”. 

Σν πξντφλ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ  θαηεγνξία κε ηελ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ησλ 
εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα “cluster”. Κάζε θνξά πνπ αλαλεψλεηαη 
ε ζειίδα, εκθαλίδεηαη έλα ηπραίν πξντφλ απφ ηελ θαηεγνξία απηή εθηφο ησλ πξντφλησλ πνπ 
έρνπλ είδε απνθηεζεί απφ ην ζπλδεδεκέλν ρξήζηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ιακβάλεη 
δηαθεκίζεηο γηα πξντφληα πνπ  θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα 
γηα απηά. Δπίζεο δελ επαλαιακβάλνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ είδε απνθηεζέλησλ πξντφλησλ κε 
ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο απνζηξνθήο ηνπ ρξήζηε, αληηθξίδνληαο ζπλερψο πξντφληα πνπ πιένλ 
δελ ηνπ πξνθαινχλ θάπνην ελδηαθέξνλ. Βέβαηα ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη μαλά 
θάπνην πξντφλ κπνξεί απιά λα ην επηζθεθηεί θαη λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη θαηαηαρηεί ζε θάπνηα νκάδα “cluster” ηφηε εκθαλίδεηαη 
έλα ηπραίν πξντφλ αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα έλαλ κε εγγεγξακκέλν 
ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζηε βάζε θαη δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηε 
κνληεινπνίεζε.  

Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ε θαη πξαγκαηηθή ηνπ απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 
Εηθόλα 4.18  Παξάδεηγκα πξντόληνο από ηελ best visited θαηεγνξία ησλ ρξεζηώλ ηνπ ίδηνπ 
cluster. 

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ε θαηεγνξία κε ηα πεξηζζφηεξα click, απφ ηνλ πίλαθα click 
ησλ user ηνπ ίδηνπ cluster(clustered_clicks). Ο πίλαθαο clustered_clicks δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ clustering, ν νπνίνο δελ εθηειείηαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε γηα ηελ 
απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θφξησζεο. 

SELECT cat_id, sum( count ) AS TOTAL 

FROM `clustered_clicks` 

WHERE customer_id = $user 

GROUP BY cat_id 

ORDER BY `TOTAL` DESC 

Η θαηεγνξία απηή απνζεθεχεηαη ζε κία session κεηαβιεηή πνπ δηαξθεί κέρξη ν ρξήζηεο λα 
απνζπλδεζεί απφ ηε ζειίδα. 
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$_SESSION['best_click_cat_id']; 

Σέινο, γίλεηαη ε αλαδήηεζε ζηνλ πίλαθα πξντφλησλ κε παξάκεηξν ηε παξαπάλσ session 
κεηαβιεηή θαη επηζηξέθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.  

SELECT * FROM products  

WHERE cat_id=$_SESSION['best_click_cat_id']; 

 

3. Πξντόλ κε ηελ θαιύηεξε θαηά κέζσ όξν βαζκνινγία ησλ ρξεζηώλ ηνπ ηδίνπ “cluster” 

Σν πξντφλ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ  θαηεγνξία κε ηελ κεγαιχηεξε θαηά κέζσ φξν βαζκνινγία 
ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα “cluster”. Κάζε θνξά πνπ 
αλαλεψλεηαη ε ζειίδα, εκθαλίδεηαη ην ίδην πξντφλ απφ ηελ θαηεγνξία απηή εθηφο ησλ πξντφλησλ 
πνπ έρνπλ είδε απνθηεζεί απφ ην ζπλδεδεκέλν ρξήζηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ιακβάλεη 
δηαθεκίζεηο γηα πξντφληα πνπ  θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα 
γηα απηά. Δπίζεο δελ επαλαιακβάλνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ είδε απνθηεζέλησλ πξντφλησλ κε 
ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο απνζηξνθήο ηνπ ρξήζηε, αληηθξίδνληαο ζπλερψο πξντφληα πνπ πιένλ 
δελ ηνπ πξνθαινχλ θάπνην ελδηαθέξνλ. Βέβαηα ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη μαλά 
θάπνην πξντφλ κπνξεί απιά λα ην επηζθεθηεί θαη λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη θαηαηαρηεί ζε θάπνηα νκάδα “cluster” ηφηε εκθαλίδεηαη 
έλα ηπραίν πξντφλ αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα έλαλ κε εγγεγξακκέλν 
ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζηε βάζε θαη δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηε 
κνληεινπνίεζε.  

Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ε θαη πξαγκαηηθή ηνπ απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

 
 
Εηθόλα 4.19  Παξάδεηγκα πξντόληνο κε ηελ κεγαιύηεξν κέζσ όξν βαζκνινγίαο πνπ έδσζαλ νη 
ρξήζηεο ηνπ ίδηνπ cluster. 

 
ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ην πξνηνλ κε ηε κεγαιπηεξε βαζκνινγηα θαηά κέζσ νξν, 
απφ ηνλ πίλαθα poll ησλ user ηνπ ίδηνπ cluster(clustered_votes). Ο πίλαθαο clustered_votes 
δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ clustering, ν νπνίνο δελ εθηειείηαη θαηά ηελ 
είζνδν ηνπ ρξήζηε γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θφξησζεο. 

SELECT * , avg( vote ) , count( vote ) 
FROM `clustered_prod_votes` 
WHERE customer_id =$user 
GROUP BY product_id 
ORDER BY avg( vote ) DESC , count( vote ) DESC 
Σν πξντφλ απηφ απνζεθεχεηαη ζε κία session κεηαβιεηή πνπ δηαξθεί κέρξη ν ρξήζηεο λα 
απνζπλδεζεί απφ ηε ζειίδα. 
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$_SESSION['clustered_best_illected'] 
Σέινο, γίλεηαη ε αλαδήηεζε ζηνλ πίλαθα πξντφλησλ κε παξάκεηξν ηε παξαπάλσ session 
κεηαβιεηή θαη επηζηξέθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.  

SELECT * FROM products 
WHERE product_id = $_SESSION['clustered_best_illected'] 
 
 
4. Τν πην πξόζθαην πξντόλ από ηελ θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζόηεξεο αγνξέο ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ ίδηνπ cluster. 

Σν πξντφλ απηφ είλαη ην πην λενεηζαρζέλ ηεο θαηεγνξίαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζην cluster ηνπ εθάζηνηε ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη  
εάλ έρεη ήδε απνθηεζεί απηφ ην πξντφλ, ηφηε εκθαλίδεηαη ην ακέζσο επφκελν εκεξνκεληαθά απφ 
ηελ ίδηα θαηεγνξία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ιακβάλεη δηαθεκίζεηο γηα πξντφληα πνπ  θαηά 
κεγάιν πνζνζηφ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λέεο θπθινθνξίεο  άκεζα. Δπίζεο 
δελ επαλαιακβάλνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ είδε απνθηεζέλησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ 
απνθπγή ηεο απνζηξνθήο ηνπ ρξήζηε, αληηθξίδνληαο ζπλερψο πξντφληα πνπ πιένλ δελ ηνπ 
πξνθαινχλ θάπνην ελδηαθέξνλ. Βέβαηα ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη μαλά θάπνην 
πξντφλ κπνξεί απιά λα ην επηζθεθηεί θαη λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη θαηαηαρηεί ζε θάπνηα νκάδα “cluster” ηφηε εκθαλίδεηαη 
έλα ηπραίν πξντφλ αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα έλαλ κε εγγεγξακκέλν 
ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζηε βάζε θαη δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηε 
κνληεινπνίεζε.  

Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ε θαη πξαγκαηηθή ηνπ απεηθφληζε ζηελ ηζηνζειίδα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

 
 
Εηθόλα 4.20  Παξάδεηγκα λενεηζαρζέληνο πξντόληνο από ηελ best seller θαηεγνξία ησλ ρξεζηώλ 
ηνπ ίδηνπ cluster.. 

ηνλ παξαθάησ θψδηθα sql δεηείηαη ην λεφηεξν πξντφλ βάζεη εκεξνκελίαο θαηαρψξηζεο  απφ 
ηελ best seller θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ ηνπ ίδηνπ cluster. Οπζηαζηηθά αλαδεηά ηελ θαηεγνξία κε 
ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ζηνλ πίλαθα (clustered_order). Ο πίλαθαο clustered_orders 
δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ clustering, ν νπνίνο δελ εθηειείηαη θαηά ηελ 
είζνδν ηνπ ρξήζηε γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θφξησζεο. 

SELECT cat_id , sum( count ) AS TOTAL 
FROM `clustered_orders` 
WHERE customer_id = $user 
GROUP BY cat_id 
ORDER BY `TOTAL` DESC 
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Η θαηεγνξηα απηε απνζεθεχεηαη ζε κία session κεηαβιεηή πνπ δηαξθεί κέρξη ν ρξήζηεο λα 
απνζπλδεζεί απφ ηε ζειίδα. 

$_SESSION['best_cat_id']; 
Σέινο, γίλεηαη ε αλαδήηεζε ζηνλ πίλαθα πξντφλησλ κε παξάκεηξν ηε παξαπάλσ session 
κεηαβιεηή θαη επηζηξέθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.  

SELECT * FROM products 
WHERE cat_id = $_SESSION['best_cat_id'] 
ORDER BY DateAdded DESC 
 

4.5 Εμφάνιση τρόπον προσαρμοστικότητας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος 

ε απηή ηε παξάγξαθν πεξηγξάθνπκε ηνπο δχν ηξφπνπ κε ηνπο νπνίνπο ην ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα απηφ-πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο. 

4.5.1 Αλλαγή σειράς κατηγοριών στο κεντρικό μενού. 

Γλσξίδνληαο ζε πνηα νκάδα αλήθεη ν ρξήζηεο πνπ έρεη θάλεη log in, γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ζεηξάο 
εκθάληζεο ησλ θαηεγνξηψλ ζην κελνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ν ρξήζηεο ψζηε λα 
βξίζθεη επθνιφηεξα ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Παξαθάησ αθνινπζνχλ 
εηθφλεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ, θαζψο θαη έλα θνκκάηη θψδηθα πνπ εθηειείηαη. 

 
Δηθφλα 4.21 Αξρηθνπνηεκέλε ζεηξά εκθάληζεο ηνπ κελνχ  

 
Δηθφλα 4.22 εηξά εκθάληζεο κεηά απφ ηελ είζνδν ελφο ρξήζηε Υ 

 
Δηθφλα 4.23 εηξά εκθάληζεο κεηά απφ ηελ είζνδν ελφο ρξήζηε Τ 

Καηεγνξίεο εκθαλίδνληαη απφ αξηζηεξά πξνο δεμηά κε θζίλνπζα ζεκαληηθφηεηα απφ ηελ νπηηθή 
ηνπ ρξήζηε. 

$query7 = "SELECT menu_id , sum( count ) AS TOTAL 

        FROM `clustered_orders` 

        WHERE customer_id = $user 

                   GROUP BY menu_id 

                   ORDER BY `TOTAL` DESC"; 

$ret7   = mysql_query($query7); 

$num_of_rows = mysql_num_rows($ret7); 

$i=0; 

while( $row7 = mysql_fetch_array($ret7)) 

{ 

 $_SESSION['menu_id'][$i] = $row7['menu_id']; 

// echo "Menu Id : "; echo $menu_id[$i]; echo"<br />"; 

 $i++; 

} 
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4.5.2 Αυτόματη εμφάνιση ή μη λεπτομερειών ενός προϊόντος.  

ηελ ζειίδα κε ηηο πιεξνθνξίεο ελφο πξντφληνο, ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή εάλ επηζπκεί λα δεη 
ηηο πην ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο κε αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά θξίλνληαη σο πην 
ηερληθά κε απνηέιεζκα λα κελ ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ πειαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 
αξρηθά νη ιεπηνκέξεηεο δελ εκθαλίδνληαη παξά κφλν αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνλ ζχλδεζκν “+ 

Click to see more Characteristics”. Κάζε θνξά πνπ επηιέγεηαη ν ζχλδεζκνο απηφο πξνζηίζεηαη ζηε 
βάζεη +1 ζηνλ πεδίν advanced user ηνπ πίλαθα ησλ customer. Δάλ μεπεξάζεη έλαλ εχινγν 
αξηζκφ ην πεδίν advance_user ( γηα παξάδεηγκα γίλεη ίζν κε 30) ηφηε ν ρξήζηεο ρξίδεηαη σο 
advanced. Απφ ην ζεκείν απηφ θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη έλα πξντφλ ν ρξήζηεο απηφο, ηνπ 
παξέρνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ρσξίο λα επηιέμεη θάπνην ζχλδεζκν. Παξαθάησ αθνινπζεί ε 
απεηθφληζε ελφο πξντφληνο κε εκθάληζε ή κε ησλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

   
Εηθόλα 4.21 Εκθάληζε ή κε εμεηδηθεπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Σηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί, πξνζηίζεηαη 1 flag γηα θάζε επηινγή ηνπ ζπλδέζκνπ 

“+ Click to see more Characteristics”. 

if ($expand>=1){ 

 $expand = $expand + 1; 

 $query = "UPDATE customer SET expand = $expand  

    WHERE id = $user_id"; 

 $ret = mysql_query($query);  

}else{ 

 $query = "UPDATE customer SET expand = 1  

    WHERE id = $user_id"; 

 $ret = mysql_query($query);  

   } 

Σηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί νξίδεηαη ελαο ρξήζηεο ωο advanced_user εάλ μεπεξάζεη ηηο 

30 επηινγέο ηνπ ζπλδέζκνπ “+ Click to see more Characteristics”. 

if ($expand_times>=30){ 

$query = "UPDATE customer SET advuser = 1 WHERE id = $user_id"; 

$ret = mysql_query($query);  } 

http://localhost/e-shop/expand.php?action=expand&page=product_page.php&product_id=20&cat_id=10
http://localhost/e-shop/expand.php?action=expand&page=product_page.php&product_id=20&cat_id=10
http://localhost/e-shop/expand.php?action=expand&page=product_page.php&product_id=20&cat_id=10
http://localhost/e-shop/expand.php?action=expand&page=product_page.php&product_id=20&cat_id=10
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5. ΦΡΗΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ – ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ιεπηνκεξψο φια ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 
εμφξπμε δεδνκέλσλ απφ αιγφξηζκνπο ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε 
απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο recommender system. 

5.1 Φρήση αλγορίθμων ιεραρχικής ομαδοποίησης 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο recommender ζπζηήκαηνο δνθηκάζηεθαλ ηέζζεξηο αιγφξηζκνη 
ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο νη νπνίνη νη πην δεκνθηιείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πεξηζζφηεξα 
ζηαηηζηηθά παθέηα. Οη αιγφξηζκνη απηνί δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο απφ ηε κέζνδν κε ηελ νπνία 
ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νκάδσλ. Οη κέζνδνη απηνί είλαη : 

1. Η κέζνδνο ηνπ ειαρίζηνπ (Min ή Single Linkage),  

2. Η κέζνδνο πιήξνπο ζπλδεζηκφηεηαο (Max ή Complete Linkage),  

3. Η κέζνδνο Μέζνπ φξνπ νκάδαο (Average Linkage),  

4. Η κέζνδνο Ward.  

5.1.1 Η μέθοδος του ελαχίστου (Min ή Single Linkage) 

Η κέζνδνο single linkage, γλσζηή θαη σο νκαδνπνίεζε θνληηλφηεξνπ γείηνλα (nearest-neighbor 
clustering), έρεη πνιιέο επηζπκεηέο ζεσξεηηθέο ηδηφηεηεο, σζηφζν ζηελ πξάμε θαίλεηαη λα κελ 
έρεη ην ίδην επηζπκεηά απνηειέζκαηα κε ηηο άιιεο κεζφδνπο. ηελ κέζνδν απηή, σο απφζηαζε 
κεηαμχ δχν νκάδσλ ζεσξνχκε ηελ απφζηαζε κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή (απφ φινπο ηνπο πηζαλνχο 
ζπλδπαζκνχο ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ). 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηνπ ειαρίζηνπ είλαη ε ιεγφκελε επίπησζε αιπζίδαο 
(chaining effect), ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξηηεξίνπ. Έηζη ε κέζνδνο είλαη 
επαίζζεηε ζε δεδνκέλα ζνξχβνπ ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία κεγάισλ 
νκάδσλ. Η κέζνδνο επλνεί ηελ εχξεζε κε ειιεηπηηθψλ νκάδσλ (non-elliptical shape clusters). 

 
Εηθόλα 5.1  Χξήζε ηεο κεζόδνπ ειαρίζηνπ(single-linkage) ζην e-shop κε δείγκα 72 πειαηώλ 
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ηελ εηθφλα 5.1 απεηθνλίδεηαη ην δελδξφγξακκα, ηεο κεζφδνπ ειαρίζηνπ( ή αιιηψο single 
linkage) ελφο δείγκαηνο 72 πειαηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ καο θαηαζηήκαηνο. Παξαηεξείηαη πνιχ 
εχθνια ην chaining effect γηα ην νπνίν έγηλε αλαθνξά πξνεγνπκέλσο, κε απνηέιεζκα λα κελ 
παξαηεξνχληαη δηαθξηηέο νκάδεο ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε κέζνδνο single linkage 
απνξξίθζεθε. 

 

 

5.1.2 Η μέθοδος Μέσου όρου ομάδας (Average Linkage) 

Η κέζνδνο average linkage, απνηειεί ηελ κέζε νδφ κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ(single θαη 
complete linkage) αθνχ πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη ηελ επαηζζεζία ηεο complete linkage ζηηο 
αθξαίεο ηηκέο θαη ηελ ηάζε ηεο single linkage λα ζρεκαηίδεη κεγάιεο κε ζθαηξηθέο νκάδεο πνπ 
δελ ζπκβαδίδνπλ αθξηβψο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ωο απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 
ζεσξνχκε ηελ κέζε απφζηαζε ηνπο. Η κέζνδνο average linkage έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί 
νκάδεο κε κηθξέο απνθιίζεηο, παξφια απηά κεηνλεθηεί ζην φηη επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηα 
αθξαία ζεκεία, δηφηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο παίξλνπλ κέξνο φια ηα ζεκεία. 

 
Εηθόλα 5.2  Χξήζε ηεο κεζόδνπ κέζνπ όξνπ νκάδαο (average linkage) ζην e-shop κε δείγκα 72 
πειαηώλ. 

ηελ εηθφλα 5.2 απεηθνλίδεηαη ην δελδξφγξακκα, ηεο κεζφδνπ κέζνπ φξνπ νκάδαο( ή αιιηψο 
average linkage) ελφο δείγκαηνο 72 πειαηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ καο θαηαζηήκαηνο. Παξαηεξείηαη 
φηη ππάξρεη κηα ζαθψο βειηησκέλε εηθφλα δηαθξηηψλ νκάδσλ ρξεζηψλ, σζηφζν κεηά απφ 
θάπνηα ηηκή αλνκνηνκνξθίαο θαη πάλσ δεκηνπξγείηαη θαη πάιη ην chain effect. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ 
chain effect αλ γηα παξάδεηγκα επηιερηεί σο ηηκή αλνκνηνκνξθίαο ε ηηκή 70 ηφηε πνιινί απφ 
ηνπο ρξήζηεο δελ έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνηα νκάδα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε  απνηέιεζκα 
ηελ ιαλζαζκέλε πξφηαζε πξντφλησλ.  Η κέζνδνο απηή δελ παξνπζηάδεη κεγάιε βειηίσζε  ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, γηα ην e-shop ηεο δηπισκαηηθήο νπφηε απνξξίπηεηαη. 
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5.1.3 Η μέθοδος πλήρους συνδεσιμότητας (Max ή Complete Linkage) 

ηε κέζνδν complete linkage ε απφζηαζε κεηαμχ δχν νκάδσλ είλαη εθείλε κε ηελ κεγαιχηεξε 
ηηκή απφ φιεο ηηο πηζαλέο απνζηάζεηο κεηαμχ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νκάδσλ απηψλ. 

Δλψ ε κέζνδνο πιήξνπο ζπλδεζηκφηεηαο δελ πάζρεη απφ ην chaining effect ην νπνίν 
εκθαλίδεηαη ζηε κέζνδν single linkage, εληνχηνηο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζε αθξαίεο ηηκέο 
(outliers). Αλεμάξηεηα απφ απηφ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο παξάγεη 
θαιχηεξεο θαη πην ζπκππθλσκέλεο νκάδεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο κεζφδνπ single linkage.  

 

 
Εηθόλα 5.3  Χξήζε ηεο κεζόδνπ πιήξνπο ζπλδεζηκόηεηαο (complete linkage) ζην e-shop κε δείγκα 
72 πειαηώλ. 

ηελ εηθφλα 5.3 απεηθνλίδεηαη ην δελδξφγξακκα, ηεο κεζφδνπ πιήξνπο ζπλδεζηκφηεηαο (ή 
complete linkage) ελφο δείγκαηνο 72 πειαηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ καο θαηαζηήκαηνο. 
Παξαηεξείηαη φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπκπαγείο νκάδεο ρξεζηψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ην 
νπνίν βνεζά πάξα πνιχ ζηελ δηαινγή ησλ νκάδσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία 
αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ πξνηάζεσλ-δηαθεκίζεσλ ζε θάζε νκάδα ρξεζηψλ. Σα απνηειέζκαηα 
απηνχ ηνπ αιγφξηζκνπ ζαθψο είλαη πην ηθαλνπνηεηηθά απφ ησλ άιισλ δχν κε απνηέιεζκα ην 
recommender system λα πξνηείλεη αγαζά ή ππεξεζίεο αζθαιέζηεξα. 

5.1.4 Η μέθοδος Ward 

ηε κέζνδν Ward ε απφζηαζε κεηαμχ δχν νκάδσλ νξίδεηαη σο ε αχμεζε ζην άζξνηζκα ησλ 
ηεηξαγσληθψλ απνθιίζεσλ (απνζηάζεσλ) θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
έλσζε ησλ νκάδσλ απηψλ. 

ηελ εηθφλα 5.4 απεηθνλίδεηαη ην δελδξφγξακκα, ηεο κεζφδνπ ward ελφο δείγκαηνο 72 πειαηψλ 
ηνπ ειεθηξνληθνχ καο θαηαζηήκαηνο. Η κέζνδνο απηή απνδίδεη φζν θακία απφ ηηο 
πξναλαθεξζέληεο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε complete linkage. ην παξαθάησ 
δελδξφγξακκα παξαηεξνχληαη ζπκπαγείο θαη επθνινδηάθξηηεο νκάδεο ρξεζηψλ. Απηφ ζα 
βνεζήζεη αξγφηεξα ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ απηψλ ησλ νκάδσλ πνπ ελεξγείηαη γηα ηελ 
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ηξνθνδφηεζε ηνπ recommender system. Απηή είλαη θαη ε κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 
Εηθόλα 5.4  Χξήζε ηεο κεζόδνπ ward  ζην e-shop κε δείγκα 72 πειαηώλ. 

5.2 Φρήση αποτελεσμάτων αλγορίθμου  

Ο αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο δνπιεχεη επαλαιεπηηθά ηνπνζεηψληαο αξρηθά ηνλ θάζε ρξήζηε ζε 
κία νκάδα cluster κε απνηέιεζκα λα έρνπκε αξηζκφ νκάδσλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ. ε 
θάζε ηνπ επαλάιεςε βξίζθεη θνηλά ζεκεία κεηαμχ νκάδσλ θαη ηηο ζπγρσλεχεη. Απηφ έρεη σο  
απνηέιεζκα ζε θάζε επαλάιεςε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ έσο φηνπ κείλεη κηα, απφ 
ηελ άιιε λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα έσο φηνπ φινη 
εληαρζνχλ ζε κία (φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.5). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα νξίζνπκε θάζε 
επαλάιεςε σο ην επίπεδν νκαδνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. 
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Εηθόλα 5.5  Λνγηθό δηάγξακκα αιγνξίζκνπ ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο 

Έρνληαο έλαλ αξηζκφ επηπέδσλ Υ κε ηνλ Τ αξηζκφ νκάδσλ γηα ην θάζε επίπεδν αληίζηνηρα, 
δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα:  

ε πνην επίπεδν πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε νκαδνπνίεζε; 

 
Εηθόλα 5.1 Δελδξόγξακκα κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Ward δείγκαηνο 72 πειαηώλ. 

 

 
Γηα ηελ απάληεζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο έγηλε ρξήζε ηνπ matlab ην νπνίν έρεη 
ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

ην δελδξφγξακκα ηεο εηθφλαο 5.1 παξαηεξείηαη φηη ζην επίπεδν κε ηηκή αλνκνηνκνξθίαο 
πεξίπνπ 138 έρνπλ δεκηνπξγεζεί 10 δηαθξηηέο νκάδεο ρξεζηψλ κε θνληηλά ραξαθηεξηζηηθά. Αλ ε 
ηηκή ηεο αλνκνηνκνξθίαο  κηθξχλεη ηφηε δεκηνπξγνχληαη πνιιέο νκάδεο ρξεζηψλ θαη ε 
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εθκεηάιιεπζε ηνπ αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο ιηγνζηεχεη. Αλ πάιη ε ηηκή ηεο αλνκνηνκνξθίαο 
απμεζεί ηφηε νη νκάδεο ρξεζηψλ ιηγνζηεχνπλ κε θίλδπλν νη ρξήζηεο ηνπ cluster λα κελ έρνπλ 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Καηφπηλ ζπλερψλ δνθηκψλ πνπ έγηλαλ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 
εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θξίζεθε θαηαιιειφηεξε ηηκή 
αλνκνηνκνξθίαο =138, φπνπ θαη ζηακαηάεη ε νκαδνπνίεζε.  

Ο αιγφξηζκνο clustering πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν αιγνξίζκσλ ηεξαξρηθήο 
νκαδνπνίεζεο κεζφδνπ ward. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ γεκίδεη έλαο πξνζσξηλφο πίλαθαο 
clusters ζηνλ νπνί θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ cluster, ην επίπεδν επαλάιεςεο(cluster_level), 
ε ηηκή αλνκνηνκνξθίαο(cluster_value) θαη ρξήζηεο (customer_id). Έρνληαο φια απηά ηα ζηνηρεία 
γλσξίδνπκε αλά επίπεδν ζε πνηα νκάδα αλήθεη ν θάζε ρξήζηεο. Αθνινπζεί ε απεηθφληζε ελφο 
κηθξνχ κέξνπο ηνπ πίλαθα clusters γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 
Εηθόλα 5.2 Πίλαθαο clusters έρνληαο επηιέμεη  γηα cluster_value ηελ ηηκή 138. 

ηελ εηθφλα 5.2 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν customer_id =2 αλήθεη ζην πξψην cluster 
αξηζκφ 0 ελψ νη ρξήζηεο κε customer_id =3, 35, 65,71,69, 40,43 ,79 βξίζθνληαη ζην cluster κε 
αξηζκφ 1. Δπίζεο νη ρξήζηεο κε customer_id = 4,5 βξίζθνληαη ζην cluster =2, έηζη απφ απηφ ην 
κηθξφ παξάδεηγκα κπνξεί λα παξαηεξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη ε νκάδα ζηελ νπνία 
αλήθεη ν θάζε  ρξήζηεο ζε θάζε επίπεδν αληίζηνηρα. 

Ο Πίλαθαο clusters έρεη αξθεηά κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ δηφηη πεξηέρεη φια ηα επίπεδα ηνπ 
clustering κε φιεο ηηο νκάδεο θαη ρξήζηεο αλά επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ ν πίλαθαο αγνξψλ 
βάζεη clustering(clustered_orders), ν πίλαθαο επηζθεςηκφηεηαο(clustered_clicks) θαη ν πίλαθαο 
βαζκνινγίαο πξντφλησλ(clustered_votes) δεκηνπξγνχληαη  θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ clustering ε 
νπνία γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνλ server θαη φρη θαηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ηαιαηπσξείηαη ν ρξήζηεο κε θαζπζηεξήζεηο 
θφξησζεο ησλ ζειίδσλ. 

Γηα ηελ εύξεζε ηωλ νκάδωλ πνπ αλήθεη ν θάζε ρξήζηεο εθηειείηαη ην παξαθάηω sql 

εξώηεκα θαη θαηαρωξείηαη ζε έλαλ πξνζωξηλό πίλαθα ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 

επόκελεο παξαγξάθνπο. 
SELECT cluster_number,customer_id  

FROM clusters  

WHERE cluster_value = 138 

ORDER BY cluster_number,customer_id 

Θέινληαο λα δνχκε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 
εθηεινχληαη κηα ζεηξά εξσηεκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη 
αγνξέο, νη επηζθέςεηο θαη νη βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 
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5.2.1 Δημιουργία βοηθητικού πίνακα αγορών από clustering 

ε απηή ηελ παξαγξάθσ ζα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχκε έλαλ βνεζεηηθφ 
πίλαθα αγνξψλ ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαθξίλνπκε ηηο 
αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο-πξνηηκήζεηο θάζε νκάδαο ρξεζηψλ μερσξηζηά ψζηε λα ηξνθνδνηήζνπκε 
ηελ θάζε νκάδα κε ηηο αλάινγεο πξνηάζεηο-δηαθεκίζεηο. 

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ θψδηθα γεκίδεη ν πίλαθαο clustered_orders ν νπνίνο πεξηέρεη 
φιεο ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ αλά νκάδα θαη  αλά θαηεγνξία πξντφλησλ. Όηαλ 
εηζέξρεηαη έλαο ρξήζηεο ζην e-shop ηφηε γίλεηαη αλάγλσζε απηνχ ηνπ πίλαθα γηα λα δνχκε ηηο 
αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ηεο νκάδαο ηνπ θαη λα πξνβνχκε ζηηο θαηάιιειεο πξνηάζεηο 

$query2   = "SELECT cluster_number,customer_id FROM clusters  

    WHERE cluster_level = $cluster_level 

    ORDER BY cluster_number,customer_id"; 

$ret2     =  mysql_query($query2); 

while ($row2     = mysql_fetch_array($ret2)){   

 $cluster_customer = $row2['customer_id']; 

 $cluster_number = $row2['cluster_number']; 

  

 $query3     = "SELECT customer_id FROM clusters 

             WHERE cluster_number = $cluster_number  

AND cluster_level = $cluster_level    

   ORDER BY customer_id"; 

 $ret3       = mysql_query($query3); 

 while($row3 = mysql_fetch_array($ret3)){ 

 $customer_id = $row3['customer_id']; 

 $query4     = "SELECT product_id,count FROM orders   

                        WHERE cust_id = $customer_id"; 

  while($row4 = mysql_fetch_array($ret4)){ 

   $product_id = $row4['product_id']; 

   $count      = $row4['count']; 

   

   $query5  = "SELECT menu_id,cat_id FROM products 

        WHERE product_id = $product_id"; 

   $ret5    = mysql_query($query5); 

   $row5    = mysql_fetch_array($ret5); 

   $menu_id = $row5['menu_id']; 

   $cat_id  = $row5['cat_id']; 

  

   $query6="INSERT INTO clustered_orders    
        (menu_id,cat_id,count,customer_id) 

VALUES ('$menu_id','$cat_id','$count','$cluster_customer');  

  }             

 } 

} 

5.2.2 Δημιουργία βοηθητικού πίνακα επισκέψεων από clustering 
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ε απηή ηελ παξαγξάθσ ζα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχκε έλαλ βνεζεηηθφ 
πίλαθα επηζθέςεσλ ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαθξίλνπκε ηηο 
ζπλήζεηεο-πξνηηκήζεηο ζε πξντφληα βάζεη ησλ επηζθέςεσλ θάζε νκάδαο ρξεζηψλ μερσξηζηά 
ψζηε λα ηξνθνδνηήζνπκε ηελ θάζε νκάδα κε ηηο αλάινγεο πξνηάζεηο-δηαθεκίζεηο. 

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ θψδηθα γεκίδεη ν πίλαθαο clustered_clicks ν νπνίνο πεξηέρεη 
φιεο ηηο επηζθεπηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ αλά νκάδα θαη  αλά θαηεγνξία πξντφλησλ. Όηαλ 
εηζέξρεηαη έλαο ρξήζηεο ζην e-shop ηφηε γίλεηαη αλάγλσζε απηνχ ηνπ πίλαθα γηα λα δνχκε ηηο 
ζπλήζεηεο ηεο νκάδαο ηνπ θαη λα πξνβνχκε ζηηο θαηάιιειεο πξνηάζεηο. 

$query2   = "SELECT cluster_number,customer_id FROM clusters  

    WHERE cluster_level = $cluster_level 

    ORDER BY cluster_number,customer_id"; 

$ret2     =  mysql_query($query2); 

while ($row2     = mysql_fetch_array($ret2)){   

 $cluster_customer = $row2['customer_id']; 

 $cluster_number = $row2['cluster_number']; 

 $query3     = "SELECT customer_id FROM clusters 

WHERE cluster_number= $cluster_number AND 
cluster_level=$cluster_level    

            ORDER BY customer_id"; 

 $ret3       = mysql_query($query3); 

 while($row3 = mysql_fetch_array($ret3)){ 

  $customer_id = $row3['customer_id'];  

  $query4     = "SELECT * FROM clicks 

        WHERE customer_id = $customer_id"; 

  $ret4       = mysql_query($query4); 

  while($row4 = mysql_fetch_array($ret4)){ 

   $count  = $row4['clicks_number']; 

   $cat_id = $row4['cat_id']; 

   $query6 = "INSERT INTO clustered_clicks (customer_id,cat_id,count) 

       VALUES ('$cluster_customer','$cat_id','$count')"; 

  }           

 } 

  }  

5.2.3 Δημιουργία προσωρινού πίνακα βαθμολογίας προϊόντων από clustering  

ε απηή ηελ παξαγξάθσ ζα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχκε έλαλ βνεζεηηθφ 
πίλαθα βαζκνινγηψλ ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαθξίλνπκε ηηο 
βαζκνινγηθέο ζπλήζεηεο-πξνηηκήζεηο θάζε νκάδαο ρξεζηψλ μερσξηζηά ψζηε λα 
ηξνθνδνηήζνπκε ηελ θάζε νκάδα κε ηηο αλάινγεο πξνηάζεηο-δηαθεκίζεηο. 

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ θψδηθα γεκίδεη ν πίλαθαο clustered_votes ν νπνίνο πεξηέρεη 
φιεο ηηο βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ αλά νκάδα θαη  αλά πξντφλ. Όηαλ εηζέξρεηαη έλαο ρξήζηεο 
ζην e-shop ηφηε γίλεηαη αλάγλσζε απηνχ ηνπ πίλαθα γηα λα δνχκε ηηο βαζκνινγηθέο ζπλήζεηεο 
ηεο νκάδαο ηνπ θαη λα πξνβνχκε ζηηο θαηάιιειεο πξνηάζεηο 

 

 

$query2   = "SELECT cluster_number,customer_id FROM clusters  

         WHERE cluster_level = $cluster_level 
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         ORDER BY cluster_number,customer_id"; 

$ret2     =  mysql_query($query2); 

while ($row2     = mysql_fetch_array($ret2)){   

 $cluster_customer = $row2['customer_id']; 

 $cluster_number = $row2['cluster_number']; 

 $query3     = "SELECT customer_id FROM clusters 

           WHERE cluster_number = $cluster_number AND  

         cluster_level = $cluster_level    

           ORDER BY customer_id LIMIT 0,10"; 

 $ret3       = mysql_query($query3); 

 while($row3 = mysql_fetch_array($ret3)) { 

  $customer_id = $row3['customer_id'];  

  $query4     = "SELECT * FROM poll 

             WHERE customer_id = $customer_id"; 

  $ret4       = mysql_query($query4); 

  while($row4 = mysql_fetch_array($ret4)){ 

   $vote  = $row4['vote_rating']; 

   $product_id = $row4['product_id']; 

$query6="INSERT INTO clustered_prod_votes 
(customer_id,product_id,vote) 

   VALUES ('$cluster_customer','$product_id','$vote')"; 

   $ret6   = mysql_query($query6); 

  } 

    } 

}  

5.3 Εξόρυξη δεδομένων ανά ομάδα χρηστών 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν βξίζθνπκε ηηο αγνξαζηηθέο 
ζπλήζεηεο θάζε νκάδαο,  θαηά ηελ είζνδν θάζε εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε ζην ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα. 

5.3.1 Εύρεση κατηγορίας με τις περισσότερες αγορές. 

Καηά ηελ είζνδν(log in) ελφο ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα εθηειείηαη έλα εξσηήκα πξνο ηε βάζε θαη 
ζπγθεθξηκέλα πξνο ηνλ βνεζεηηθφ πίλαθα clustered_orders πνπ πεξηγξάςακε ζηελ παξάγξαθν 
5.2. Σν εξψηεκα πνπ εθηειείηαη παξαηίζεηαη αθνινχζσο:  

SELECT cat_id , sum( count ) AS TOTAL 

FROM `clustered_orders` 

WHERE customer_id = $user 

GROUP BY cat_id 

ORDER BY `TOTAL` DESC 

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα δεηείηαη απφ ηε βάζε ε εχξεζε ηεο θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
αγνξέο πνπ έρνπλ θάλεη νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο ηνπ logged in πειάηε. Η θαηεγνξία απηή 
νλνκάδεηαη best_order_categoty. Η θαηεγνξία απηή ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία 
πξνηάζεσλ-δηαθεκίζεσλ πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ελφηεηα 6. 
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5.3.2 Εύρεση κατηγορίας με τις μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

Καηά ηελ είζνδν(log in) ελφο ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα εθηειείηαη έλα εξψηεκα πξνο ηε βάζε θαη 
ζπγθεθξηκέλα πξνο ηνλ βνεζεηηθφ πίλαθα clustered_clicks πνπ πεξηγξάςακε ζηελ παξάγξαθν 
5.2. Σν εξψηεκα πνπ εθηειείηαη παξαηίζεηαη αθνινχζσο:  

SELECT cat_id, sum( count ) AS TOTAL 

FROM `clustered_clicks` 

WHERE customer_id = $user 

GROUP BY cat_id 

ORDER BY `TOTAL` DESC"  

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα δεηείηαη απφ ηε βάζε ε εχξεζε ηεο θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
επηζθέςεηο πνπ έρνπλ θάλεη νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο ηνπ logged in πειάηε. Η θαηεγνξία απηή ζα 
παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία πξνηάζεσλ-δηαθεκίζεσλ πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ 
ελφηεηα 6. 

5.3.3 Εύρεση προϊόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία  

Καηά ηελ είζνδν(log in) ελφο ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα εθηειείηαη έλα εξψηεκα πξνο ηε βάζε θαη 
ζπγθεθξηκέλα πξνο ηνλ βνεζεηηθφ πίλαθα clustered_prod_votes πνπ πεξηγξάςακε ζηελ 
παξάγξαθν 5.2. Σν εξψηεκα πνπ εθηειείηαη παξαηίζεηαη αθνινχζσο:  

SELECT * , avg( vote ) , count( vote ) 

FROM `clustered_prod_votes` 

WHERE customer_id =$user 

GROUP BY product_id 

ORDER BY avg( vote ) DESC , count( vote ) DESC  

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα δεηείηαη απφ ηε βάζε ε εχξεζε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πξντφλησλ βάζεη 
βαζκνινγίαο πνπ έρνπλ θάλεη νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο ηνπ logged in πειάηε. ηνλ παξαπάλσ 
θψδηθα δεηείηαη απφ ηε βάζε ε εχξεζε ηεο θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο πνπ έρνπλ 
θάλεη νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο ηνπ logged in πειάηε. Η θαηεγνξία απηή ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ δεκηνπξγία πξνηάζεσλ-δηαθεκίζεσλ πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ελφηεηα 6. 

6. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

ε απηή ηε παξάγξαθν ζα πεξηγξάςνπκε ηηο πξνηάζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο 
ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Οη πξνηάζεηο απηέο 
ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο γηα ηεο νπνίεο ζα γίλεη αλάιπζε ζηηο επφκελεο δχν 
ππνπαξαγξάθνπο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη : 

1. Πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, επηζθεςηκφηεηα θαη 
βαζκνινγηθέο πξνηηκήζεηο νκάδσλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ηνπ ηεξαξρηθνχ αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο Ward. 

2. Πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, επηζθεςηκφηεηα θαη 
βαζκνινγηθέο πξνηηκήζεηο φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο. 

Η πξψηε θαηεγνξία πξνηάζεσλ δελ εθαξκφδεηαη ζηνπ απινχο επηζθέπηεο ηνπ e-shop δηφηη δελ 
είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ 
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ αιγφξηζκν 
clustering. Σνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη πξνηάζεηο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο γηα ηελ πξφθιεζε 
ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο επηζθέπηεο φηη κε ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζα απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα ελφο πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο θαζψο ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζε βαζκνινγίεο πξντφλησλ. 
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6.1 Προτάσεις ομαδοποιημένων χρηστών (από Clustering) 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχκε ζηηο πξνηάζεηο πνπ ιακβάλεη ν εγγεγξακκέλνο 
ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ηνπ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Απηέο νη πξνηάζεηο 
δηαθεκηζηηθνχ ραξαθηήξα απνξξένπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ρξήζεο πνιχπινθσλ ηερληθψλ φπσο 
είλαη ε ρξήζε αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο θαη εμφξπμεο δεδνκέλσλ.  Υξίδνπλ ηδηαίηεξεο 
ζεκαζίαο θαζψο έρνπλ κεγάιε βαξχηεηα δηφηη βάζεη απηψλ ησλ ηερληθψλ νη πξνηάζεηο πνπ 
πξνβάιινληαη ζηνλ θαηαλαισηή έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ηαηξηάδνπλ ζηα γνχζηα ηνπο. 
Απηφ νθείιεηαη ζην φηη αλήθνπλ ζηελ νκάδα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ζπλεζεηψλ θαη 
πξνηηκήζεσλ. Οη πξνηάζεηο απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη είλαη νη εμήο: 

1. Cross Sales(νκαδνπνηεκέλεο αγνξέο ηεο νκάδαο ηνπ ρξήζηε). 

2. Καηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηεο νκάδαο ηνπ ρξήζηε. 

3. Καηεγνξία κε ηελ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ηεο νκάδαο ηνπ ρξήζηε. 

4. Πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο νκάδαο ηνπ ρξήζηε. 

5. Νεφηεξν πξντφλ ηεο θαηεγνξίαο κε ηεο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηεο νκάδαο ηνπ ρξήζηε. 

Αθνινχζσο ζα γίλεη εθηελέζηεξε πεξηγξαθή απηψλ ησλ πξνηάζεσλ. 

6.1.1 Cross Sales(ομαδοποιημένες αγορές της ομάδας του χρήστη). 

Σν δεκνθηιέο cross_sales ή αιιηψο “Όζνη αγφξαζαλ απηφ ην πξντφλ αγφξαζαλ θαη απηφ” δελ ζα 
έπξεπε λα ιείπεη απφ ηελ εθαξκνγή απηή. Η βαζηθή ηδέα είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ νη 
ζπλδπαδφκελεο αγνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ ηεο ζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη ν θαηαλαισηήο 
θαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο λα εκθαλίδνληαη. ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαδεηνχληαη κφλν νη αγνξέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ 
αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηνπ logged in θαηαλαισηή (απφ ηνλ πίλαθα clustered_orders). Πην 
ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ζηηο ζπλδπαδφκελεο αγνξέο δελ ιακβάλνπλ ρψξα νη 
αγνξέο ηνπ logged in ρξήζηε, δηφηη είλαη αλψθειν λα ηνπ πξνηαζεί έλα πξντφλ πνπ έρεη ήδε 
απνθηήζεη. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θψδηθα κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη απηνχ ηνπ είδνπο ε 
πξφηαζε. 

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ θνκκαηηνχ θψδηθα γεκίδεη έλαο βνεζεηηθφο πίλαθαο cross_sales 
κε ηηο ζπλδπαδφκελεο αγνξέο πνπ πξναλαθέξακε. 

   $query = "SELECT * FROM clustered_orders   

         WHERE product_id= $product_id  AND  cust_id != $user_id"; 

                     $ret = mysql_query($query); 

         while($row = mysql_fetch_array($ret)){  

  

    $cust_id = $row['cust_id']; 

   $date    = $row['Date'];  

   $query2  = "SELECT * FROM orders 

WHERE cust_id = $cust_id and product_id != $product_id and   
Date ='$date'"; 

    $ret2    = mysql_query($query2); 

   while($row2 = mysql_fetch_array($ret2)){     

        $product_cross_id = $row2['product_id']; 

        $count_cross      = $row2['count']; 

$query_ins = "INSERT INTO cross_sales (product_id, count)                 
VALUES ($product_cross_id,$count_cross)";  

        $ret_ins = mysql_query($query_ins); 

    } 

  } 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ»  ΚΟΝΣΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΗ 

   

 Πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 63 

 

Με ην αθφινπζν sql εξψηεκα αλαδεηνχληαη ηα πξντφληα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εκθαλίζεηο ζηηο 
ζπλδπαδφκελεο αγνξέο κε ην πξντφλ ηεο ζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη ν logged in ρξήζηεο. 

SELECT *,SUM(count) As A 

FROM  cross_sales 

GROUP BY product_id 

ORDER BY A DESC"; 

Τν id ηνπ πξνϊόληνο απηνύ απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή $cross_product. 
Γηα ηελ εκθάληζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο απηνχ( Όλνκα, κάξθα, πεξηγξαθή, ηηκή) 
εθηειείηαη ην παξαθάησ sql εξψηεκα 

SELECT * FROM products  

WHERE product_id = $cross_product 

6.1.2 Κατηγορία με τις περισσότερες αγορές της ομάδας του χρήστη. 

Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ θαηεγνξία κε ηεο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηεο νκάδαο ηνπ logged_in 
ρξήζηε απφ ηελ παξάγξαθν 5.3.1, δεκηνπξγνχκε έλα sql εξψηεκα θαηά ην νπνίν ιακβάλεη ν 
ρξήζηεο πξντφληα απφ ηελ θαηεγνξία απηή. Απηφ πηζηεχεηαη φηη είλαη απφ ηα πξντφληα κε ηε 
κεγαιχηεξε βαξχηεηα δηφηη εθθξάδεη ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξσλ ησλ θαηαλαισηψλ αθνχ ην 
έρνπλ ήδε απνθηήζεη. 

$cat_id = $_SESSION['best_cat_id'];  

$query="SELECT * FROM products  

              WHERE cat_id=$cat_id"; 

$ret = mysql_query($query); 

$num_of_rows = mysql_num_rows($ret); 

$rnd = rand(1,$num_of_rows); 

for ($i=1; $i<=$num_of_rows;$i++){ 

$row = mysql_fetch_array($ret); 

if ($i==$rnd){ 

$prod1 = $row['product_id']; 

break; 

} 

} 

6.1.3 Κατηγορία με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα της ομάδας του χρήστη. 

Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ θαηεγνξία κε ηεο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ηεο νκάδαο ηνπ logged_in 
ρξήζηε απφ ηελ παξάγξαθν 5.3.2, δεκηνπξγνχκε έλα sql εξψηεκα θαηά ην νπνίν ιακβάλεη ν 
ρξήζηεο πξντφληα απφ ηελ θαηεγνξία απηή. Απηφ ην πξντφλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαζψο 
δειψλεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ θαηαλαισηψλ . 

$cat_id = $_SESSION['best_click_cat_id'];  

$query="SELECT * FROM products  

              WHERE cat_id=$cat_id"; 

$ret = mysql_query($query); 

$num_of_rows = mysql_num_rows($ret); 

$rnd = rand(1,$num_of_rows); 

for ($i=1; $i<=$num_of_rows;$i++){ 

$row = mysql_fetch_array($ret); 

 if ($i==$rnd){ 
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 $prod2 = $row['product_id']; 

 break; 

 } 

} 

6.1.4 Προϊόν με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της ομάδας του χρήστη. 

Έρνληαο ππνινγίζεη ην πξντφλ κε ηελ κεγαιχηεξε θαηά κέζσ φξν βαζκνινγία ηεο νκάδαο ηνπ 
logged_in ρξήζηε απφ ηελ παξάγξαθν 5.3.3, δεκηνπξγνχκε έλα sql εξψηεκα θαηά ην νπνίν 
ιακβάλεη ν ρξήζηεο πξντφληα απφ ηελ θαηεγνξία απηή. Απηφ ην πξντφλ ρξίδεη ηδηαίηεξεο 
ζεκαζίαο θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηηο βαζκνινγηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ θάζε cluster.   

$product = $_SESSION['clustered_best_illected']; 

$query ="SELECT * FROM products 

                WHERE product_id = $product"; 

$ret   = mysql_query($query); 

$row   = mysql_fetch_array($ret); 

$num   = mysql_num_rows($ret); 

6.1.5 Νεότερο προϊόν της κατηγορίας με της περισσότερες αγορές της ομάδας 

του χρήστη. 

Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ θαηεγνξία κε ηεο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηεο νκάδαο ηνπ logged_in 
ρξήζηε απφ ηελ παξάγξαθν 5.3.1, δεκηνπξγνχκε έλα sql εξψηεκα θαηά ην νπνίν ιακβάλεη ν 
ρξήζηεο ην λεφηεξν πξντφλ απφ ηελ θαηεγνξία απηή. Σν πξντφλ απηφ πηζαλφηαηα λα πξνθαιεί 
ηελ κεγαιχηεξε πεξηέξγεηα ησλ εγγεγξακκέλσλ θαηαλαισηψλ, θαζψο είλαη ε λεφηεξε 
θπθινθνξία πνπ αλήθεη ζηελ αγαπεκέλε ηνπο θαηεγνξία. 

$cat_id = $_SESSION['best_cat_id'];  

$query = "SELECT * FROM products 

                 WHERE cat_id =$cat_id 

     ORDER BY DateAdded DESC";     

$ret = mysql_query($query); 

$row = mysql_fetch_array($ret); 

$num   = mysql_num_rows($ret); 

6.2 Προτάσεις από το σύνολο των χρηστών (ανεξαρτήτου clustering) 

1. Cross Sales (νκαδνπνηεκέλεο αγνξέο φισλ ησλ ρξεζηψλ). 

2. Καηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο φισλ ησλ ρξεζηψλ. 

3. Καηεγνξία κε ηελ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα φισλ ησλ ρξεζηψλ. 

4. Πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ρξεζηψλ. 

5. Νεφηεξν πξντφλ ηεο θαηεγνξίαο κε ηεο πεξηζζφηεξεο αγνξέο φισλ ησλ ρξεζηψλ. 

Αθνινχζσο ζα γίλεη εθηελέζηεξε πεξηγξαθή απηψλ ησλ πξνηάζεσλ. 

6.2.1 Cross Sales(ομαδοποιημένες αγορές όλων των χρηστών). 

Σν cross_sales πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ιεηηνπξγεί κε ιίγν δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν ζε απηή ηε πεξίπησζε. Δδψ αλαδεηνχληαη νη αγνξέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ φινπο ρξήζηεο 
Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ζηηο ζπλδπαδφκελεο αγνξέο δελ ιακβάλνπλ ρψξα νη 
αγνξέο ηνπ logged in ρξήζηε, δηφηη είλαη αλψθειν λα ηνπ πξνηαζεί έλα πξντφλ πνπ έρεη ήδε 
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απνθηήζεη. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θψδηθα κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη απηνχ ηνπ είδνπο ε 
πξφηαζε. 

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ θνκκαηηνχ θψδηθα γεκίδεη έλαο βνεζεηηθφο πίλαθαο cross_sales 
κε ηηο ζπλδπαδφκελεο αγνξέο πνπ πξναλαθέξακε. 

   $query = "SELECT * FROM orders   

         WHERE product_id= $product_id  AND  cust_id != $user_id"; 

                     $ret = mysql_query($query); 

         while($row = mysql_fetch_array($ret)){  

  

    $cust_id = $row['cust_id']; 

   $date    = $row['Date'];  

   $query2  = "SELECT * FROM orders 

WHERE cust_id = $cust_id and product_id != $product_id and   
Date ='$date'"; 

    $ret2    = mysql_query($query2); 

   while($row2 = mysql_fetch_array($ret2)){     

        $product_cross_id = $row2['product_id']; 

        $count_cross      = $row2['count']; 

$query_ins = "INSERT INTO cross_sales (product_id, count)                 
VALUES ($product_cross_id,$count_cross)";  

        $ret_ins = mysql_query($query_ins); 

    } 

  } 

Με ην αθφινπζν sql εξψηεκα αλαδεηνχληαη ηα πξντφληα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εκθαλίζεηο ζηηο 
ζπλδπαδφκελεο αγνξέο κε ην πξντφλ ηεο ζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη ν logged in ρξήζηεο. 

SELECT *,SUM(count) As A 

FROM  cross_sales 

GROUP BY product_id 

ORDER BY A DESC"; 

Τν id ηνπ πξνϊόληνο απηνύ απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή $cross_product. 
Γηα ηελ εκθάληζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο απηνχ( Όλνκα, κάξθα, πεξηγξαθή, ηηκή) 
εθηειείηαη ην παξαθάησ sql εξψηεκα 

SELECT * FROM products  

WHERE product_id = $cross_product 

6.2.2 Κατηγορία με τις περισσότερες αγορές όλων των χρηστών. 

Δμίζνπ ζεκαληηθά πξντφληα πξνο πξφηαζε είλαη θαη ηα πξντφληα εθηφο νκαδνπνίεζεο δηφηη 
εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ επξχηεξνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Μπνξεί λα κελ είλαη εμαηνκηθεπκέλε κέζνδνο, απφ ηελ άιιε δελ παχεη λα είλαη έλαο έγθπξνο 
ηξφπνο πξφηαζεο πξντφλησλ. 

ε απηή ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε εκθάληζε ηεο 
θαηεγνξίαο πξντφλησλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο. Παξαθάησ αθινπζνχλ ηα sql εξσηήκαηα πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 
πξντφληνο απηνχ. 

$query2="SELECT *,sum(count) FROM orders 

                GROUP BY product_id 

    ORDER BY sum(count) DESC  "; 
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$ret2  = mysql_query($query2); 

$row2  = mysql_fetch_array($ret2); 

$product_id2 = $row2['product_id']; 

$query = "SELECT * FROM products 

                WHERE product_id = $product_id2";  

$ret   = mysql_query($query); 

$row   = mysql_fetch_array($ret);   

6.2.3 Κατηγορία με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα όλων των χρηστών. 

ε απηή ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε εκθάληζε ηεο 
θαηεγνξίαο πξντφλησλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο. 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα sql εξσηήκαηα πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο 
απηνχ. 

$query2="SELECT * , sum( clicks_number ) 

    FROM clicks 

    GROUP BY product_id 

    ORDER BY sum( clicks_number ) DESC  "; 

$ret2  = mysql_query($query2); 

$row2  = mysql_fetch_array($ret2); 

$product_id = $row2['product_id']; 

$query = "SELECT * FROM products 

    WHERE product_id = $product_id";  

$ret   = mysql_query($query); 

$row   = mysql_fetch_array($ret);  

6.2.4 Προϊόν με τη μεγαλύτερη βαθμολογία με συμμετοχή όλων των χρηστών. 

ε απηή ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε εκθάληζε ηνπ 
πξντφληνο  κε ηε κεγαιχηεξε θαηά κέζσ φξν βαζκνινγία φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο. 

Παξαθάησ αθινπζνχλ ηα sql εξσηήκαηα πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο 
απηνχ. 

SELECT avg( vote_rating ) , count( vote_rating ) , product_id 
FROM  poll`  
GROUP BY product_id 
ORDER BY avg( vote_rating ) DESC , count( vote_rating ) DESC  

$query_poll = "SELECT * FROM products  

                        WHERE product_id = $best_elected_product"; 

 $ret_poll=mysql_query($query_poll); 

 $row = mysql_fetch_array($ret_poll); 

 

 

6.2.5 Νεότερο προϊόν της κατηγορίας με της περισσότερες αγορές όλων των 

χρηστών. 
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Οη λέεο θπθινθνξίεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο δελ ζα έπξεπε λα ιείπνπλ απφ ηηο 
πξνηάζεηο ελφο recommender ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε 
ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε εκθάληζε ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο φισλ 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί έλα sql εξψηεκα πνπ εθηειείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο απηνχ. 

SELECT * FROM `products`  

ORDER BY `DateAdded` DESC 

7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΕΚΣΑΕΙ 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα επηρεηξεζεί κία ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ 
ζεκείσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζε απηφλ 
ηνλ ηνκέα έξεπλαο. Δπίζεο ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο ηδέεο γηα κειινληηθή επέθηαζε ηεο 
εξγαζίαο, φπσο θαη ζα πξνηαζνχλ κεξηθέο βειηηψζεηο νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

7.1 υνεισφορά 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε δεκηνπξγία έλνο πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε, φρη κέζσ ελφο κνληέινπ γηα 
θάζε ρξήζηε αιιά εθκεηαιιεπφκελνη ηελ χπαξμε ελφο γεληθφηεξνπ κνληέινπ ρξεζηψλ. Σν 
κνληέιν απηφ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεζζάξσλ πνιχ δηαδεδνκέλσλ κεζφδσλ ηεξαξρηθήο 
νκαδνπνίεζεο θαη έηζη κπνξέζακε λα ζπγθξίλνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ απηψλ. 
Φπζηθά ην δείγκα πειαηψλ αλ θαη ηθαλνπνηεηηθφ ζε αξηζκφ, επηβάιιεηαη λα γίλεη θαη πνηνηηθφηεξν 
απφ άπνςε θηλήζεσλ ησλ πειαηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλεβάζακε ην site ζε web-server, ψζηε 
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα έρνπκε έλα κεγαιχηεξν dataset απφ ην νπνίν λα κπνξνχλ λα 
πξνθχςνπλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα recommender 
systems δελ αθνινπζήζακε ηελ πεπαηεκέλε, δειαδή κηα item-based πξνζέγγηζε κε έηνηκνπο 
αιγνξίζκνπο, αιιά πξνζπαζήζακε λα πξνζαξκφζνπκε ηνπο αιγνξίζκνπο νκαδνπνίεζεο, 
φπσο θαη ηελ εμφξπμε γλψζεο απφ ηα δεδνκέλα ζηα κέηξα ηνπ ειεθηξνληθνχ καο θαηαζηήκαηνο, 
δειαδή πξνζαλαηνιηζκέλα ζε πξντφληα πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία έρνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο 
ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα.Γψζακε επίζεο έκθαζε ζηελ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ ζέινπκε έλα ζχζηεκα ην νπνίν λα επεκβαίλεη 
ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ 
επηρεηξήζακε κηα έκκεζε πξνζαξκνζηηθφηεηα, πνπ ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο ζειίδαο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. ίγνπξα 
φκσο νη βειηηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην επίπεδν ηφζν ηεο δηεπαθήο, φζν θαη ηεο 
κνληεινπνίεζεο είλαη αξθεηέο, ψζηε λα πξνζειθχεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. 
Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αιγνξίζκσλ, ην ζχζηεκα απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα δνπιέςεη γηα 
ππέξνγθν αξηζκφ ρξεζηψλ, σζηφζν κπνξεί λα βνεζήζεη ζε θαηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα 
έρνπλ κέρξη 1000 ρξήζηεο θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θίλεζε. Φπζηθά κε δεδνκέλν φηη ζα γίλνπλ 
θάπνηεο βειηηζηνπνηήζεηο ηηο νπνίεο ήδε επεμεξγαδφκαζηε, ζην ζχζηεκα κπνξεί λα απμεζεί ε 
απνδνηηθφηεηα ηνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ο ρξφλνο θαη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δείμνπλ αλ ε 
ιχζε πνπ πξνηείλνπκε εδψ είλαη βηψζηκε. 

 7.2 υμπεράσματα  

Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηελ παξνχζα εξγαζία έρεη λα θάλεη κε 
ηελ ζχγθξηζε ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο πνπ 
εθαξκφζηεθαλ (Κεθ 6). Όπσο είδακε ε κέζνδνο Ward πξνθξίλεηαη σο ε θαιχηεξε ιχζε θαζψο 
ηείλεη λα νδεγεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηζνζθειηζκέλσλ θαη θαη ηζνκεξψο θαηακεξηζκέλσλ νκάδσλ.  
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Ακέζσο κεηά έπεηαη ε κέζνδνο complete-linkage, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπκπαγείο νκάδεο αιιά 
φρη ηφζν ηζνζθειηζκέλεο φζν ε Ward, έρνληαο σο κεηνλέθηεκα ηελ επαηζζεζία ζε αθξαίεο ηηκέο 
(outliers).  

Σειεπηαίεο ζηελ αμηνιφγεζε κέζνδνη, είλαη θαηά ζεηξά ε average-linkage, κε ρεηξφηεξε φισλ ηελ 
κέζνδν single-linkage. H πξψηε έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί νκάδεο κε κηθξέο απνθιίζεηο ιφγσ 
ηνπ φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο ιακβάλνπλ κέξνο φια ηα ζεκεία κηαο νκάδαο θαη έρεη 
ηελ ηάζε λα επεξεάδεηαη απφ ηα αθξαία ζεκεία. Αληίζεηα ε κέζνδνο single-linkage πάζρεη απφ 
ην ζχλδξνκν chain-effect ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ κε ζθαηξηθψλ νκάδσλ. 

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη νη αιγφξηζκνη  ηεο ηεξαξρηθήο 
νκαδνπνίεζεο πνπ εμεηάζακε είλαη ππνινγηζηηθά αζχκθνξνη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε real-
time ζπζηήκαηα κε πνιχ κεγάιν φγθν ρξεζηψλ. Ωζηφζν ζε κηθξφηεξα ζπζηήκαηα θαη πηζαλψο 
κε ηε ρξήζε θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ρσξίο ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα. 

7.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις - Βελτιώσεις 

Με βάζε φισλ φζσλ εμεηάζηεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε καο ηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ελφο πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο πξνθχπηνπλ αξθεηά κειινληηθά δεηήκαηα θαη επεθηάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα 
εμεηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ. 

7.3.1 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 Δηζαγσγή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ζηνλ αιγφξηζκν clustering γηα 
πεξαηηέξσ νκαδνπνίεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ. 

 Δχξεζε λέσλ κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθφηεξσλ πξνηάζεσλ απφ ην ζχζηεκα. 

 Τινπνίεζε λέσλ ηερληθψλ γηα θαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζηηο 
αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή 

 Τινπνίεζε εξγαιείνπ γηα εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ κε βάζε ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ 
πξνηάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπ θαηαλαισηέο  

7.3.2 Βελτιώσεις 

 Βειηίσζε ηνπ εηθαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο δηεπαθήο γηα ηελ πξνζέιθπζε 
πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηψλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ sql γηα ηελ θαιχηεξε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Τηνζέηεζε ηεο Ajax ζε πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο φπσο 
είλαη ε ζειηδνπνίεζε θαη ην θαιάζη αγνξψλ γηα θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ νληνηήησλ θψδηθα γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ 
κείσζε ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ θψδηθα. 
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