
Περίληψη

Η πολύ μεγάλη αύξηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο Δίκτυο καθώς και το γεγονός ότι 
το διαδίκτυο έχει εισβάλλει στην καθημερινότητά μας, έκανε κάθε λογής επιχειρήσεις να 
προσπαθούν να προβάλλουν και να διακινήσουν όσο περισσότερο γίνεται τα προϊόντα τους σε 
αυτό. Με αυτό τον τρόπο επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνουν την 
δυνατότητα στον πελάτη να αποφασίζει για τι αγορές του ή και ακόμη να κάνει τις αγορές του από 
την άνεση του σπιτιού τους. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των χρηστών για καλύτερες μεθόδους 
αναζήτησης και εύρεσης πληροφορίας διαρκώς μεγαλώνουν αναγκάζοντας τις εταιρείες και τις 
επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο να δώσουν προστιθέμενη αξία στις εφαρμογές τους, αυξάνοντας μ’ 
αυτό τον τρόπο άλλωστε και την καθιερωμένη πελατεία τους. Για να κερδίσουν από αυτή την 
αναπτυσσόμενη αγορά, οι διαχειριστές ιστοσελίδων προσπαθούν να αυξήσουν την κίνηση των 
χρηστών στην ιστοσελίδα τους, διαμορφώνοντάς τη κατάλληλα έτσι ώστε να ικανοποιεί τις 
ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική αναγνώριση των 
ενδιαφερόντων κάθε χρήστη και την ενσωμάτωση των ενδιαφερόντων του στην παρουσίαση και 
στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μιας 
ιστοσελίδας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία εκτός από την παρουσίαση όλων των 
προϊόντων της να μπορεί να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε χρήστη. Στόχος της είναι να 
μπορεί να συμπεράνει τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη από το προφίλ του και από τις επιλογές που 
έκαναν προηγούμενοι χρήστες, στοχεύοντας έτσι όχι σε ομαδικό επίπεδο για την παροχή 
υπηρεσιών αλλά σε ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιστοποιήσει την έκθεση των 
προϊόντων του στο κοινό συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση του τζίρου της εταιρείας 
καθώς και στην διευκόλυνση της επιλογής προϊόντων από τον τελικό χρήστη.



Περιληπτική περιγραφή εφαρμογής

Το πρόγραμμα που θα αναλύσουμε αφορά μια ιστοσελίδα μιας
ασφαλιστικής εταιρείας. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα η οποία εκτός από
την παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών προγραμμάτων, θα έχει την
δυνατότητα να κάνει και προτάσεις στον χρήστη. Για να μπορέσει να
κάνει προτάσεις στο χρήστη, θα πρέπει αυτός να κάνει εισαγωγή /
εγγραφή συμπληρώνοντας κάποια προσωπικά, δημογραφικά. Έτσι λοιπόν
θα του προτείνει 4 ή 5 ασφαλιστικά προγράμματα. Στη συνέχεια και αφού
ο χρήστης επιλέξει κάποιο από τα προγράμματα θα του ζητάει το
σύστημα να συμπληρώσει στοιχεία για να επικοινωνήσουν μαζί του από
την ασφαλιστική εταιρεία. Το πρόγραμμα θα καταχωρεί τα προσωπικά
στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο χρήστης καθώς και το πρόγραμμα που
έδειξε ενδιαφέρον. Θα επεξεργάζεται στατιστικά τις επιλογές των
ασφαλιστικών προγραμμάτων σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που
συμπληρώνουν οι χρήστες έτσι ώστε να ενημερώνεται το πρόγραμμα και
να επηρεάζονται οι προτάσεις που θα κάνει στον επόμενο χρήστη. Έτσι
λοιπόν το σύστημα θα ανατροφοδοτείται από την επιλογή των
προηγούμενων χρηστών και θα ενημερώνει τους παραμέτρους χρήστη
αυτόματα.



Οργάνωση εργασίας

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ     

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Ανασκόπηση πεδίου

• Μοντελοποίηση χρηστών
• Τύποι δεδομένων που αναπαριστούνται στα 

μοντέλα χρηστών
• Τρόποι δόμησης και αναπαράστασης 

πληροφορίας στα μοντέλα χρηστών



Προφίλ χρηστών και εξατομίκευση 



Η έννοια της ασφάλειας 



Αντίστοιχες εφαρμογές

• Insurance.Office
• Υδρόγειος Ασφάλιστρα
• BlueByte Software
• Insurancemarket.gr



Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής 

• Εισαγωγή του χρήστη στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας

• Εγγραφή του χρήστη στο πρόγραμμα
• Αρχικοποίηση του συστήματος
• Ανατροφοδότηση του συστήματος από την 

επιλογή του προηγούμενου χρήστη



Περιγραφή ανάπτυξης της 
εφαρμογής με Διαγράμματα UML

• Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης
• Διαγράμματα τάξεων
• Διάγραμμα αντικειμένων
• Διάγραμμα συνεργασίας
• Διάγραμμα σειράς
• Διάγραμμα καταστάσεων
• Διάγραμμα δραστηριοτήτων
• Διάγραμμα Εξαρτημάτων
• Διάγραμμα Διανομής



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας 
της ασφαλιστικής εταιρείας



Όταν λοιπόν κάνουμε σύνδεση, το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να μας 
προτείνει έως 5 προγράμματα. Για να μας κάνει τις προτάσεις του το 

πρόγραμμα, εκτελείται ο παρακάτω κώδικας.

<?php
session_start();
include_once ("connect.php");
include_once ("login.php");
include_once("pano.php");

function protinomenh($stilh, $value) {
$query = "SELECT ̀ asfalia`, `" . $stilh . "`, COUNT(`" . $stilh . "`) ";
$query.= "FROM `endiaferon` ";
$query.= "GROUP BY `asfalia`  ";
$query.= "HAVING  `" . $stilh . "` = " . $value . "  ";
$query.= "ORDER BY COUNT( ̀ " . $stilh . "` ) DESC  ";
$query.= "LIMIT 0, 1";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
$nomRows = mysql_num_rows($result);
if ($nomRows == 0) {

mysql_free_result($result);



Όταν λοιπόν κάνουμε σύνδεση, το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να μας 
προτείνει έως 5 προγράμματα. Για να μας κάνει τις προτάσεις του το 

πρόγραμμα, εκτελείται ο παρακάτω κώδικας.

• return 0;
• } else {
• $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM);
• mysql_free_result($result);
• return $row[0];
• }
• }
•
• if ($logIn != 0) {
• $sqlIn = protinomenh("hlikia", $logΗlikia);
• $sqlIn.= ", " . protinomenh("fyllo", $logFyllo);
• $sqlIn.= ", " . protinomenh("spoudes", $logSpoudes);
• $sqlIn.= ", " . protinomenh("paidia", $logPaidia);
• $sqlIn.= ", " . protinomenh("hlikiapaidion", $logHlikiapaidion);



Όταν λοιπόν κάνουμε σύνδεση, το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να μας 
προτείνει έως 5 προγράμματα. Για να μας κάνει τις προτάσεις του το 

πρόγραμμα, εκτελείται ο παρακάτω κώδικας.

$query = "SELECT `id`, `title`, LEFT(`text`, 255) ";
$query.= "FROM `asfalia` ";
$query.= "WHERE `id` IN (" . $sqlIn . ") ";
$query.= "ORDER BY `asfalia`.`seira` ASC;";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) {

echo "<h3>" . $row[1] . "</h3>\n";
echo "<p>" . $row[2] . "...</p>\n";
echo "<a href=\"more.php?id=" . $row[0] . "\">Περισσότερα</a> | \n";
echo "<a href=\"endiaferomai.php?id=" . $row[0] . "\">Ενδιαφέρομαι</a><br/>\n";
echo "<hr/>\n";

}
mysql_free_result($result);

} else {
echo "<p>Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.</p>\n";

}
include_once("kato.php");
?>     
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Αρχιτεκτονική συστήματος 

• Πλατφόρμα και Προγραμματιστικά Εργαλεία
• Apache
• PHP
• MySQL 
• PhpMyAdmin 



PhpMyAdmin



Συμπεράσματα και μελλοντικές 
επεκτάσεις
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