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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο απηήο δελ ζα ήηαλ δπλαηή αλ φιν απηφ ην δηάζηεκα δελ είρα ηελ 
ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη θαζνδήγεζε αλζξψπσλ, πνπ κε αγθάιηαζαλ κε ηελ εκπηζηνζχλε 
ηνπο θαη κε ππνζηήξημαλ ζε θάζε βήκα κνπ. 

Πξψηα απ‟ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Δπζχκην Αιέπε, 
ν νπνίνο κε ηελ επηκνλή, ππνκνλή, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλεηέιεζε ηα κέγηζηα ζην 
λα νινθιεξψζσ επηηπρψο ην έξγν κνπ. Με απφιπηε ειεπζεξία ζηηο θηλήζεηο θαη ηηο επηινγέο 
κνπ, ηελ ζε θάζε βήκα πιήξεο εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπφ κνπ, αιιά θαη κε ηελ παηξηθή 
θαη δηάθαλε θαζνδήγεζή ηνπ, θαηφξζσζα λα επηηχρσ ηνλ πην ζεκαληηθφ έσο ηψξα αθαδεκατθφ 
ζηφρν κηαο ζπλερνχο θαη επίπνλεο πνξείαο. 

ηε ζπλέρεηα, θαη κε ηελ ίδηα ζέξκε, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη λα επραξηζηήζσ ηνλ 
ππνςήθην δηδάθηνξα θ. ππξίδσλ Παπαδεκεηξίνπ, ε γλσξηκία κνπ κε ηνλ νπνίν απνηέιεζε 
ζεκείν ζηαζκφ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ κεγάινπ ζηφρνπ. Ο άςνγνο επαγγεικαηηζκφο ηνπ, ε 
έκπεηξε θαζνδήγεζή ηνπ θαη νη κεγάιεο επθαηξίεο πνπ κνπ πξνζέθεξε απιφρεξα θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζαλ ηελ ηδαληθφηεξε ρείξα βνεζείαο, ψζηε λα δχλακαη 
ζήκεξα λα θηάζσ ζην ζεκείν πνπ βξίζθνκαη. 

Σα ιφγηα θαη νη επραξηζηίεο φκσο δελ είλαη αξθεηά γηα λα απνδψζνπλ απηά πνπ αμίδεη λα 
απνδνζνχλ ζηνλ επίζεο ππνςήθην δηδάθηνξα θ. Υξήζην Σξνχζζα. Ζ ηχρε θαη ε ηηκή ηεο 
γλσξηκίαο κνπ καδί ηνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία κφλν παξάγξαθν. Ζ αλεθηίκεηε 
επηζηεκνληθή ηνπ βνήζεηα, ε ζπλερήο θαη ππνκνλεηηθή θαζνδήγεζή ηνπ, ηφζν ζηα πξψηα ζηάδηα 
ηεο δηαηξηβήο φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζήο ηεο, ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα γηα ην ηειηθφ 
απνηέιεζκα απηήο, ην νπνίν δελ ζα ήηαλ ην ίδην ρσξίο ηε δηθή ηνπ ζπκβνιή. 

Καηφπηλ, λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θα. Μαξία Βίξβνπ, ε νπνία σο Πξφεδξνο ηνπ 
ηκήκαηνο, κνπ πξνζέθεξε ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο ηεο γλψζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο 
νδεγίεο, θαζψο θαη ηελ ππνςήθηα δηδάθησξ θα. Αθξηβή Κξνχζθα. 

Δπηπιένλ, λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ κνπ ζηάζεθαλ θαη κε πίζηεςαλ ζε 
θάζε κνπ βήκα, πξνζθέξνληαο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν θη απφ δηαθνξεηηθφ πφζην ν θαζέλαο, 
ζηελ πξνζπάζεηα απηή πνπ ηψξα νινθιεξψλεηαη. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ινηπφλ ζηνπο 
Ξελνθψληα Κνλφκε, Βαζίιε Ενπλαξέιε, Διεπζεξία ηγάια θαη εηδηθά ζην Νίθν Εέξε γηα ηελ 
θαζνιηθή αληαπφθξηζή ηνπο. Δθηφο απφ άξηζηνη ζπλεξγάηεο πνπ ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ 
είλαη θαη πξαγκαηηθνί θίινη θαη ηνπο ρξσζηψ ηεξάζηηα επγλσκνζχλε γηα φια φζα έρνπλ θάλεη γηα 
κέλα. Αλάκεζά ηνπο, μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη ε Δκκαλνπέια Καγηνχθιε, κε ηνλ ηδηαίηεξν θαη 
μερσξηζηφ ηξφπν πνπ επέιεγε θάζε θνξά λα κε θάλεη λα πηζηέςσ ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. 
αο επραξηζηψ ζεξκά φινπο ζαο! 

Οινθιεξψλνληαο, δελ ζα κπνξνχζα λα παξαβιέςσ θπζηθά ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία 
ζηεθφηαλ πάληα δίπια κνπ, δηαθξηηηθά, ζε φιε ηε δηάξθεηα θη απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Ήηαλ νη 
άλζξσπνη πνπ κε αγάπε, ππνκνλή, αθνζίσζε θαη δηαξθή ππνζηήξημε, έθαλαλ ηηο δχζθνιεο 
ζηηγκέο λα κνηάδνπλ επθνιφηεξεο. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ αδεξθή κνπ Μαξηάλλα 
θαη λα ηεο επρεζψ λα έρεη θάζε επηηπρία ζηε λέα θάζε ηεο δσήο ηεο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε κηαο 
δπλακηθήο ηζηνζειίδαο κε ζέκα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, πξνψζεζε θαη αλάδεημε κηαο πεξηνρήο 
(δηαδηθηπαθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο). Δηδηθή ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα έρεη δνζεί ζηελ 
νηθνδφκεζε ηεο ηζηνζειίδαο, έηζη ψζηε ε πινήγεζε λα είλαη απιή, εχθνιε ζηε ρξήζε θαη θάζε 
ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα βξεη εχθνια θαη γξήγνξα απηφ πνπ ςάρλεη. Ζ ηζηνζειίδα απηή 
πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί κέζα απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα 
πξνθεηκέλνπ λα βξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ απηφ, ζε έλα θηιηθφ 
πεξηβάιινλ ρξήζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί θαλείο λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα μελνδνρεία, 
εθδξνκέο, παξαιίεο, αμηνζέαηα θαζψο θαη άιιεο πξφζζεηεο ππεξεζίεο. 

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα δηακέζνπ ελφο αιγφξηζκνπ ζπζηάζεσλ εκθαλίδεη πξνηάζεηο γηα άιια 
μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα βάζεη ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε απηά. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ρξήζηεο Α 
έρεη επηζθεθζεί ηηο ζειίδεο ησλ μελνδνρείσλ Ζ1, Ζ2 θαη Ζ3, θαη ν ρξήζηεο Β επηζθεθζεί ηε 
ζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ Ζ1, ην ζχζηεκα πξνηείλεη ζην ρξήζηε Β, ηα μελνδνρεία Ζ2 θαη Ζ3. 
Παξάιιεια ειέγρεηαη πνηνο απφ ηνπο ρξήζηεο απηνχο έρεη επηζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ έλα 
μελνδνρείν ίδην κε θάπνηνλ άιιν, κε ζπλέπεηα λα ηνπ πξνηείλνληαη ηα μελνδνρεία πνπ ν 
δεχηεξνο έρεη ήδε επηζθεθζεί (αληίζηνηρα γηα ηα εζηηαηφξηα). Ζ ηζηνζειίδα σζηφζν, δελ παξέρεη 
άιιεο ππεξεζίεο, εθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηάζεσλ 
απέλαληη ζην ρξήζηε, δεδνκέλνπ φηη ε αλάγθε ηνπ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ είλαη λα έρεη έλα 
δηαδηθηπαθφ πξνθίι κέζσ ηνπ νπνίνπ λα παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ελδερφκελε 
κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ή/θαη πειάηεο. 

Δλ θαηαθιείδη, πξαγκαηνπνηείηαη κία αμηνιφγεζε γηα φζνπο απφ ηνπο επηζθέπηεο επηζπκνχλ 
λα ςεθίζνπλ θαζέλα απφ ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Ζιεθηξνληθφο Σνπξηζκφο, πζηήκαηα πζηάζεσλ, Ηζηνζειίδα, Δγρεηξίδην 
Υξήζεο, χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, Ξελνδνρεία, Δζηηαηφξηα, Γηαγξάκκαηα UML 
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ABSTRACT 

The scope of this postgraduate dissertation is the design and development of a dynamic 
website for a region‟s tourism promotion (online tourist guide). Special attention and priority has 
been given to building the website so that navigation is simple, easy to use and every user can 
easily and quickly find what they are looking for. This website offers the visitor the ability to 
browse through the various sections to find all the necessary information about this destination, 
in a user-friendly environment. Specifically, one can find information on hotels, excursions, 
beaches, attractions as well as other additional services. 

In addition, through a recommendation algorithm, the system displays suggestions for other 
hotels or restaurants based on their visitor rates. For example, if user A has visited the 
webpages of the five-star hotels H1, H2 and H3, and user B visits the H1 hotel webpage, the 
system suggests user B the H2 and H3 hotels. At the same time, it is checked which of these 
users has visited at least one hotel that another user has, resulting in suggestions to the first 
user of the hotels that the latter has already visited (likewise for the restaurants). However, the 
website does not provide services other than presentation of information and the 
recommendation system to the user, since the need for the travel guide is to have an online 
profile through which supportive material is provided for possible future cooperation with travel 
agents or/and customers. 

In conclusion, an evaluation is made for those guests who want to vote each of the hotels 
and restaurants. 

Key Words: E-Tourism, Recommendation Systems, Web Page, User Manual, Content 
Management System, Hotels, Restaurants, UML Diagrams 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηζηνζειίδσλ, 
φπνπ πέξα απφ ηελ ηππηθή ηζηνζειίδα παξέρεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ αηηήζεσλ γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο. Ζ δηαηξηβή απηή αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο, ε 
νπνία θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο, απφ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ 
κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα, κε κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη 
ησλ απνθάζεσλ πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ζε θάζε βήκα. 

Βαζηθφ καο αληηθείκελν απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο κε ζέκα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο 
αληνξίλεο. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα έλαο επηζθέπηεο ζα ήζειε λα 
γλσξίδεη θαη ζα έθαλαλ πην εχθνιε ηφζν ηελ επίζθεςε φζν θαη ηε δηακνλή ηνπ ζην λεζί. Κάηη 
ηέηνην ινηπφλ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο ζσζηά δνκεκέλεο, εχθνια δηαρεηξίζηκεο θαη 
επαξθήο ζε πιεξνθνξίεο ηζηνζειίδαο. 

Με κία γξήγνξε πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν, ζα παξαηεξήζεη θαλείο ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ 
παξφκνησλ ηζηνζειίδσλ, θαζψο θαη ηνλ αθφκα κεγαιχηεξν αξηζκφ επηζθεςηκφηεηαο φισλ 
απηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνδίδεη θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηφο καο αθνχ ε αλαγθαηφηεηα 
γηα ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο είλαη κεγάιε, θαζψο θαη ε δήηεζε απηψλ αθφκε κεγαιχηεξε. Γηα 
ην ιφγν απηφ έρνπκε θαη ηε ζπλερή εμέιημε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ δεκηνπξγίαο 
ηζηνζειίδσλ κε νινέλα θαη πην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν θαη ηερλνινγηθφ δπλακηθφ. Αο κε 
μερλάκε άιισζηε, θαη ηελ ηεξάζηηα επηξξνή πνπ έρεη πιένλ ην Γηαδίθηπν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 
καο απφ ηνλ πην κηθξφ σο ηνλ πην κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ καο, απφ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 
ζε θάζε κέξνο ηνπ πιαλήηε, αιιά θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ην εκπφξην θαη νη δηεζλείο ζρέζεηο 
έρνπλ ιάβεη κέζσ απηνχ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη ε «ηξηβή» καο κε ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο θαη 
δηακφξθσζεο κηαο ηζηνζειίδαο, έηζη ψζηε λα είλαη ζσζηά δνκεκέλε θαη εχθνιε ζηελ πεξηήγεζή 
ηεο γηα ηνλ θάζε επηζθέπηε. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά εξσηήκαηα απφ ην πψο κπνξεί λα 
επηηεπρζεί απηφ, κέζσ πνηψλ πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ βνήζεηα πνηψλ εξγαιείσλ. 

Αξρηθά, αθνχ κειεηήζακε ην αληηθείκελφ καο θαη πεξηεγεζήθακε ζην Γηαδίθηπν, θαη κάιηζηα 
ζε αληίζηνηρνπο ηζηνρψξνπο, θαηαγξάςακε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ε δηθή καο ηζηνζειίδα ζα 
ζέιακε λα πεξηιακβάλεη θαη πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζα ηελ έθαλαλ απνιχησο επαξθή. ηε 
ζπλέρεηα, πξνρσξήζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο αληιψληαο πιεξνθνξίεο γηα θάζε εξγαιείν πνπ 
ζα καο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη ζα βνεζνχζαλ ζηελ επηηπρή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Έηζη, 
ζπλερίζακε κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ βαζηθψλ καο εξγαιείσλ αθνχ πξνεγήζεθε ε αλαδήηεζε 
ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζεο απηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηνπο. 

Κιείλνληαο, αθνχ νινθιεξψζακε ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ απαξαίηεηε ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα, πξνρσξήζακε ζηε ζχλζεζε θαη ζσζηή αξρεηνζέηεζε φισλ απηψλ, 
κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηφο καο. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζακε θαη έλα 
ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν παξέρνληαη ζηνλ επηζθέπηε παξφκνηεο επηινγέο γηα 
θάζε θαηεγνξία ζπλνδεπφκελν κε κία αμηνιφγεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ι 

1. Βασικός χεδιασμός και Ανάλυση Αντικειμένου 
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1.1 Εισαγωγή 

πσο ήδε αλαθέξακε, ε ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία έρνπλ επηθέξεη 
ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζην ρψξν εξγαζίαο. 
πλεπψο, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ έρνπλ παξνπζηάζεη ηε ζεακαηηθφηεξε 
αλάπηπμε. Ζ δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί φιν θαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παγθφζκηαο 
νηθνλνκίαο. Ζ εμέιημε ζηελ ηερλνινγία έρεη επηηξέςεη ηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ δηεξγαζηψλ, 
πνπ επηθέληξσλαλ κεγάιν κέξνο θαη πνιιέο πξνζπάζεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνηειεί έλαλ πιήξε δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 
θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ςπραγσγία θαη δηαθνπέο ζηε αληνξίλε. Πξφθεηηαη γηα 
έλαλ ηαμηδησηηθφ νδεγφ πνπ ζηφρν έρεη λα ελεµεξψζεη θαη λα εμππεξεηήζεη ηνλ επηζθέπηε ηνπ 
λεζηνχ µε πνηθίινπο ηξφπνπο παξέρνληάο ηνπ φιεο ηηο δπλαηέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη 
πξνθεηµέλνπ λα θάλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ πην φµνξθεο ραξίδνληάο ηνπ µία επράξηζηε δηαµνλή. 

Πην ζπγθεθξηµέλα, ην ζχζηεµα πνπ έρεη πινπνηεζεί, παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηνλ επηζθέπηε 
ζρεηηθά µε ηελ ηζηνξία θαη ηε γεσγξαθία ηνπ λεζηνχ, ηνπηθέο εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ο δηαδηθηπαθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο µε ηελ επσλπµία “Santorini: Elegy in Blue”, παξέρεη 
πιήξε ελεκέξσζε γηα φια ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ φπσο είλαη επί παξαδείγκαηη, ηα Φεξά, ε Οία, 
ην Κακάξη, ν Μνλφιηζνο, ν Καξηεξάδνο, ε Μεζζαξηά, ε Πεξίζζα, ην Δκπνξείν, ν Πεξίβνινο, ην 
Φεξνζηεθάλη, ην Ζκεξνβίγιη, ε Βιπράδα, ν Βνπξβνχινο, ε Φηληθηά, ε Έμσ Γσληά θιπ.) θαζψο 
θαη ηα θαηαιχµαηα φπσο είλαη ηα ζέξεηξα, νη βίιεο, ηα μελνδνρεία, ηα ελνηθηαδφµελα δσµάηηα, 
θαιχπηνληαο ζρεδφλ φιε ηε αληνξίλε, πξνζθέξνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θη ελφο ζηηγκηφηππνπ γηα θάζε θαηάιπµα. 

Δπηπιένλ, πξνθεηµέλνπ ν επηζθέπηεο λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα κέζα κεηαθνξάο, ην 
“Santorini: Elegy in Blue” παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο γηα φια 
ηα αθηνπιντθά θαη αεξνπνξηθά δξνµνιφγηα απφ θαη πξνο ην λεζί ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη 
ησλ δξνµνινγίσλ ησλ ΚΣΔΛ. πλάκα, δίλεηαη ζηνλ επηζθέπηε ε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο θάπνηνπ 
νρήµαηνο, παξέρνληάο ηνπ κεξηθά γξαθεία ελνηθηάζεσο θαη ηειέθσλα απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ 
ζειήζεη λα κάζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνζεζία ηνπο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα νρήµαηα 
πνπ δηαζέηεη θάζε γξαθείν, θαζψο θαη ηελ ηηµνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ. Δπίζεο, o 
επηζθέπηεο µπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη ζε πιεζψξα εθδξνκψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 
δηάθνξα εθδξνκηθά γξαθεία ζε νιφθιεξε ηε αληνξίλε. 

∆εδνµέλεο ηεο ζεµαληηθφηεηαο ηεο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηζµηθήο θιεξνλνµηάο ηνπ 
ηφπνπ, ζα ήηαλ αδχλαην λα µε ζπµπεξηιεθζνχλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ νδεγφ αμηνζέαηα θαη ζεµεία 
ελδηαθέξνληνο φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα µνπζεία, ηα µλεµεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα 
μσθθιήζηα, νη παξαιίεο θ.ά., µε πιήξεο ελεµεξσηηθφ θαη ζηηγκηφηππν πιηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, παξέρνληαη πξνηάζεηο δηαζθέδαζεο µέζσ ηεο παξνπζίαζεο πιήζνπο κπαξ 
θαη εζηηαηνξίσλ, δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηζµηθψλ εθδειψζεσλ θαηά ηφπνπο ηνπ λεζηνχ, 
ζπνξ φπσο είλαη ην θαγηάθ, ε ηζηηνπινΐα θαη ην windsurfing γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ ζαιάζζησλ 
ζπνξ θαζψο θαη πνηθίισλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ πφιν έιμεο 
γηα θάζε επηζθέπηε, θάλνληαο ηε δηακνλή ηνπ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα θαη πεξηπεηεηψδεο. 

Σειεηψλνληαο, δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ (recommendation system) µέζσ ηνπ 
νπνίνπ φηαλ έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα ελφο μελνδνρείνπ (αληίζηνηρα γηα εζηηαηφξηα), 
ην ζχζηεκα απηφ εκθαλίδεη πξνηάζεηο γηα άιια μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα βάζεη ησλ επηζθέςεσλ 

άιισλ ρξεζηψλ (παξφκνησλ
1
 κε ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξήζηε). Δπίζεο, ζην ηέινο θάζε ζειίδαο 

μελνδνρείνπ θαη εζηηαηνξίνπ ππάξρεη κία αμηνιφγεζε φπνπ ν θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 
(αλ θαη εθφζνλ επηζπκεί) λα αζθήζεη κία θξεηηθή βαζκνινγψληαο ην αληίζηνηρν μελνδνρείν ή 
εζηηαηφξην κε άξηζηα ην πέληε (5). 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήµαηνο ρξεζηµνπνηήζεθε ην εξγαιείν Atom (text and open-
source code editor), θάλνληαο ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ PHP (γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε 

                                                 
1
  πνπ ν θάζε ρξήζηεο έρεη επηζθεθζεί μελνδνρεία ή/θαη εζηηαηφξηα. 
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δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε δπλακηθφ πεξηερφκελν), HTML (HyperText Markup Language - είλαη 
ε θχξηα γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηζηνζειίδεο), CSS (πεξηεθηηθφηεηα ζε γιψζζα κνξθνπνίεζεο), 
JavaScript (κία εξκελεπκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο), AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML - κία ηερληθή γηα ηε δεκηνπξγία γξήγνξσλ θαη δπλακηθψλ 
ηζηνζειίδσλ) θαη Bootstrap (ζπιινγή απφ εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηε δεκηνπξγία 
ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ) ζε ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ Linux, ελψ γηα ηελ 
επεμεξγαζία δεκηνπξγήζεθε χζηεµα ∆ηαρείξηζεο Πεξηερνµέλνπ (Content Management System 
- CMS) ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Apache Web Server θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. 

1.2 Κίνητρο για την Τλοποίηση του υστήματος 

Σα ειιεληθά λεζηά, εηδηθφηεξα ησλ Κπθιάδσλ, είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα ζέιγεηξα εθαηνκκπξίσλ 
ηνπξηζηψλ. Ο θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο απηψλ, ε αληνξίλε, απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθφ 
πξννξηζµφ σο επί ηνλ πιείζηνλ ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ. 

∆εδνµέλνπ ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο δηαδηθηπαθνχ 
ηφπνπ - ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ κε ζθνπφ ηε γεληθή πιεξνθφξεζε, πνπ πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηα 
ρσξηά, ηα θαηαιχµαηα, ηηο εθδξνκέο, ηηο παξαιίεο, ηα εζηηαηφξηα, ηα αμηνζέαηα θαη πνηθίιεο 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο ηέηνηνο ειεθηξνληθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο φρη κφλν ελεµεξψλεη ηνλ 
επηζθέπηε ηνπ λεζηνχ γηα ηηο επηινγέο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη αιιά απνηειεί θαη δηαθήµηζε 
πξνβάιινληαο θαη πξνσζψληαο ηνλ ηφπν ζε µειινληηθνχο επηζθέπηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 
φιν θαη πεξηζζφηεξνη δηαδηθηπαθνί ηφπνη πινπνηνχληαη, µε βαζηθφ ζθνπφ ηελ πξνβνιή ελφο 
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζµνχ. ηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ απηψλ, δεµηνπξγήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 
ηνπξηζηηθφο νδεγφο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη πξνηάζεσλ, 
ηφζν γηα θαηαιχκαηα θαη εζηηαηφξηα φζν θαη άιισλ επηπξφζζεησλ θαηεγνξηψλ, κε θξηηήξην ηελ 
επηζθεςηκφηεηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη αμηνζέαηα, ηξφπνη 
ςπραγσγίαο - δηαζθέδαζεο θαη πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ µε ην αληίζηνηρν ζηηγκηφηππν. 

πσο πξνείπακε, ην Γηαδίθηπν αλακθηζβήηεηα παίδεη πιένλ θπξίαξρν ξφιν ζηε δσή καο. 
Αθεηέξνπ, ε επηζπκία γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, δεκηνπξγήζεθε καδί κε ηελ αλάγθε 
πξνβνιήο ζε έλα επξχηεξν απφ ην ηνπηθφ θνηλφ, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο ζε φινπο λα 
παξνπζηάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ επηζπκνχλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Οη ηζηνζειίδεο είλαη ε 
επαλαζηαηηθφηεξε κέζνδνο πξνβνιήο ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο πνπ δηαλχνπκε. Ο απψηεξνο 
ζθνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη ε εθκάζεζε ηεο HTML θαη ε εμνηθείσζε ζ‟ απηή, έηζη ψζηε λα 
απνθηεζνχλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε ηζηνζειίδαο. Λφγσ ηνπ φηη 
ε ΖTML εμαξηάηαη θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε άιιεο ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία, απνθνκίζζεθαλ 
γλψζεηο πάλσ ζε απηέο, φπσο είλαη ε CSS, ε JavaScript θαη ην Bootstrap. Παξάιιεια, απφ ηε 
κεξηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη δηαρεηξηζηή βνήζεζε ζην λα απνθηεζνχλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 
ζε ζέκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP. 

1.3 κοπός και τόχοι της Διατριβής 

Σν λεζί ηεο αληνξίλεο απνηειεί ηνλ θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ. Ζ 
πιεζψξα ησλ επηινγψλ ζηε δηακνλή θαη ζηε δηαζθέδαζε, ηα αμηνζέαηα θαη νη θπζηθέο νκνξθηέο 
ηνπ λεζηνχ, θαζηζηά ηελ χπαξμε ελφο πιήξνπο ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ αλαγθαία. Έλαο ηέηνηνο 
ηνπξηζηηθφο νδεγφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηψλ απφ θάζε 
ζεκείν πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη, αξθεί λα ππάξρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. ην πιαίζην ησλ 
αλαγθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απηφο ν ειεθηξνληθφο 
ηνπξηζηηθφο νδεγφο. Σν online ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνβνιήο 
κνπζείσλ, παξαιηψλ, αμηνζέαησλ ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη πξνηάζεσλ αλά θαηεγνξία βάζεη ησλ 
επηζθέςεσλ δηαθφξσλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, παξέρεηαη θη έλα ζηηγκηφηππν γηα θάζε πεξηνρή θαζψο 
θαη πιεξνθνξίεο γηα νξγαλσκέλεο εθδξνκέο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα επηηξέπεη ζε 
νπνηνλδήπνηε ρξήζηε λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα δηαθνπέο θαη ςπραγσγία ζηε αληνξίλε. Απφ 
ηελ πιεπξά κνπ, σο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εμνηθείσζε κε ηελ PHP, κε παξνηξχλεη λα 
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εηζέιζσ ζηνλ ηξφπν πξνγξακκαηηζκνχ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ηζηνζειίδσλ, αθνχ ηε 
ζεκεξηλή επνρή, ην Γηαδίθηπν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 
πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ. Έηζη, ην ζχζηεµα πνπ έρεη πινπνηεζεί, παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηνλ 
επηζθέπηε γηα ηα εμήο: 

 Ηζηνξία θαη γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ λεζηνχ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα φια ζρεδφλ ηα ρσξηά, φπσο είλαη ηα Φεξά, ε Οία, ην Κακάξη, ε Πεξίζζα, ν 
Καξηεξάδνο, ν Πεξίβνινο, ν Μνλφιηζνο, ην Ζκεξνβίγιη, ην Φεξνζηεθάλη, ην Δκπνξείν, ν 
Βνπξβνχινο θ.ά. 

 Καηαιχµαηα, φπσο ζέξεηξα, βίιεο, μελνδνρεία, ελνηθηαδφµελα δσµάηηα, θαιχπηνληαο ζρεδφλ 
φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. 

 Σειέθσλα επηθνηλσλίαο γηα ηα αθηνπιντθά θαη αεξνπνξηθά δξνµνιφγηα απφ θαη πξνο ηε 
αληνξίλε, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ δξνµνινγίσλ ησλ ΚΣΔΛ. 

 Δθδξνκέο πνπ πξνζθέξνπλ ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία ζε νιφθιεξν ην λεζί. 

 Αμηνζέαηα θαη ζεµεία ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη ηα µνπζεία, ηα µλεµεία, νη αξραηνινγηθνί 
ρψξνη, ηα μσθθιήζηα, ηα γεηηνληθά λεζηά, νη παξαιίεο θ.ά. 

 Πξνηάζεηο δηαζθέδαζεο µέζσ ηεο παξνπζίαζεο πιήζνπο εζηηαηνξίσλ θαη µπαξ. 

 Πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηζµηθέο εθδειψζεηο θαηά ηφπνπο ηνπ λεζηνχ. 

 Θαιάζζηα ζπνξ φπσο θαγηάθ, ηζηηνπινΐα, windsurfing θαη πιήζνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο θαη δηαθφξσλ άιισλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ. 

 Σπραία ελαιιαγή ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 Blog ζειίδα πνιηηηζηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γεγνλφησλ 
θαη θαηαζηάζεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην λεζί. 

 Πξνβνιή ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ πην πξφζθαησλ άξζξσλ ζηελ αξρηθή ζειίδα (Home) ηνπ site 
απφ ηε ζειίδα ηνπ Blog. 

 Πξνηάζεηο θπξίσο γηα θαηαιχκαηα θαη εζηηαηφξηα, βαζηζκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 
επηζθεςηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ αλά θαηάιπκα θαη εζηηαηφξην. 

 Αμηνιφγεζε ησλ θαηαιπκάησλ θαη εζηηαηνξίσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, κε άξηζηα ην 
πέληε (5), θαη ηελ απηφκαηε εκθάληζε πξνηάζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηνπ κέζνπ 
φξνπ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνιφγεζήο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ πνπ 
έρνπλ βαζκνινγήζεη. 

 Φφξκα επηθνηλσλίαο κε ην δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο γηα νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 

1.4 Δομή της Διατριβής 

θνπφο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα πινπνηήζνπκε κία δπλακηθή ηζηνζειίδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS). Ο θψδηθαο αληίζηνηρα, πεξηιακβάλεη client-side 
θαη server-side scripting. Οη γιψζζεο ζήκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δελ πεξηνξίδνληαη κφλν 
ζηηο HTML, CSS, JavaScript θαη PHP, αιιά κέζα ζε απηέο ελζσκαηψλνληαη θνκκάηηα θψδηθα 
AJAX θαη θπζηθά Bootstrap. Ζ ηζηνζειίδα επίζεο, δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ, MYSQL, ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηεί θαη αμηνπνηεί αληιψληαο/ελεκεξψλνληαο δεδνκέλα. Δίλαη “responsive” θαη παξέρεη 
ηθαλνπνηεηηθφ “viewing experience” ζε έλα ζεκαληηθφ εχξνο ζπζθεπψλ (απφ ππνινγηζηέο κέρξη 
θαη θηλεηά ηειέθσλα). Δπηπιένλ, δηαζέηεη φζν ην δπλαηφλ πην θηιηθφ User Interface. Γηα ην ιφγν 
απηφ, αμηνπνηνχκε εθέ ή/θαη δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ απφ ηε βηβιηνζήθε JQuery. 

ην κεηαμχ, ζρεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο, 
πξαγκαηνπνηνχκε αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη έξεπλα γηα παξφκνηεο ηζηνζειίδεο. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν, θαηαγξάθνπκε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ηηο απαηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο 
καο, θαη ηαπηφρξνλα ζπιιέγνπκε ηδέεο ή/θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γη‟ απηήλ. Παξάιιεια, 
βξίζθνπκε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ζε Διιάδα ή/θαη εμσηεξηθφ, ηηο νπνίεο θαη παξνπζηάδνπκε, 
ππνρξεσηηθά καδί κε ηηο αλαθνξέο ζε απηέο. 
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Ζ δπλακηθή ηζηνζειίδα πνπ πινπνηνχκε πεξηέρεη κε κηθξέο πξνζαξκνγέο ζε ζρέζε κε ην 
αληηθείκελν: α) κελνχ κε θαηεγνξίεο, β) λέα (ή αλαθνηλψζεηο), γ) θφξκα επηθνηλσλίαο θαη δ) 
ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

Τινπνηνχκε έλα βαζηθφ κελνχ πινήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα καο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ 
δεδνκέλα απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ κελνχ απνηειεί θαη κία 
εγγξαθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαρσξνχκε ην φλνκα ηεο εγγξαθήο, ηε ζεηξά εκθάληζήο ηεο ζε 
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, ηνλ ηίηιν θαη ην θπξίσο πεξηερφκελν πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ θάλνπκε θιηθ 
ζηελ εθάζηνηε εγγξαθή. ηελ αξρηθή ζειίδα εκθαλίδνπκε κία ιίζηα απφ ζπγθεθξηκέλα λέα ή 
αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνζειίδα καο. Ζ ιίζηα απηή πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία 
θαηαρψξεζεο ηνπ λένπ ή αλαθνίλσζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ λένπ, κία ζχληνκε πεξηγξαθή, έλα 
ζχλδεζκν ζηνλ νπνίν θάλνληαο θιηθ, αλνίγεη ε ζειίδα κε ην θπξίσο θαη εθηελέζηεξν πεξηερφκελν 
ηνπ λένπ, θιπ. 

ηε θφξκα επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπκε ηα ππνρξεσηηθά πεδία: α) νλνκαηεπψλπκν, β) e-
mail, γ) ρψξα θαη δ) κήλπκα. ια ηα πεδία ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ρξήζηεο. 
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγνχκε αληίζηνηρν θψδηθα ζε γιψζζα 
JavaScript. Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ πεδίσλ ηεο θφξκαο γίλεηαη κε θψδηθα 
PHP θαηά ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ. Αλ νη ηηκέο ησλ πεδίσλ είλαη έγθπξεο, ηφηε απνζηέιιεηαη 
έλα mail ζε κία e-mail address ηεο επηινγήο καο (π.ρ. ε δηεχζπλζε ηνπ δηαρεηξηζηή). 

ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, εηζέξρεηαη ν δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγψληαο 
ζπγθεθξηκέλν φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ (username θαη password). Μέζα απφ ην ζχζηεκα, έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη ηηο εγγξαθέο ηνπ κελνχ θαη ηα λέα ηεο ηζηνζειίδαο. 

Tν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχκε ιεηηνπξγεί σο εμήο: ηαλ έλαο ρξήζηεο 
επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ (αληίζηνηρα γηα εζηηαηφξηα), ην ζχζηεκα 
εκθαλίδεη πξνηάζεηο γηα άιια μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα βάζεη ησλ επηζθέςεσλ άιισλ ρξεζηψλ 
(παξφκνησλ κε ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξήζηε). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν ρξήζηεο Α έρεη επηζθεθζεί 
ηα πεληάζηεξα μελνδνρεία: Canaves Suites, Volcano View θαη Andronis Luxury Suites, θαη ν 
ρξήζηεο Β επηζθέπηεηαη ην Volcano View, ζηα Similar Places, εκθαλίδνληαη ηα άιια δχν 
μελνδνρεία, δειαδή ην Canaves Suites θαη ην Andronis Luxury Suites. Αθξηβψο ε ίδηα ινγηθή 
αθνινπζείηαη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο φπνπ ειέγρεηαη πνηνο απ‟ απηνχο έρεη επηζθεθζεί 
ηνπιάρηζηνλ έλα μελνδνρείν ίδην κε θάπνηνλ άιιν, κε ζπλέπεηα λα ηνπ πξνηείλνληαη ηα 
μελνδνρεηα πνπ απηφο έρεη επηζθεθζεί. Ο αξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ πνπ έρνπκε 
εηζάγεη δελ καο επεξεάδεη. Ίζα ίζα πνπ φζν πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο έρνπκε ηφζν ην θαιχηεξν 
είλαη. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην μελνδνρείν ή εζηηαηφξην δελ έρεη επηζθεθζεί απφ θαλέλαλ 
ρξήζηε, ην ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ απηνκάησο εμάγεη ην κήλπκα: «Γελ ππάξρεη θακία δηαζέζηκε 
πξφηαζε γηα μελνδνρείν ή εζηηαηφξην!». 

Καηφπηλ, ζε θάζε ζειίδα μελνδνρείνπ θαη εζηηαηνξίνπ ππάξρεη κία αμηνιφγεζε ε νπνία δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ απιφ ρξήζηε (αλ θαη εθφζνλ επηζπκεί), λα βαζκνινγήζεη κε βάζε ηηο 
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ αιιά θαη κε ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ. Σα μελνδνρεία θαη 
εζηηαηφξηα κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ζεηηθψλ ςήθσλ εκθαλίδνληαη πξψηα ζηα Suggestions. 

ηε ζπλέρεηα, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ πνπ επηιέμακε λα αθνινπζήζνπκε. Έηζη, παξνπζηάδνπκε ζπλνπηθά ηε 
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εξγαζηήθακε. 

Πξνθαλψο θαηαξράο, ζα ρξεηαζηεί λα ζηγνπξέςνπκε φηη θξαηάκε θάπνπ ην ρξήζηε. ινη νη 
ρξήζηεο είλαη ίδηνη απέλαληη ζην ζχζηεκα, άξα γηα λα μερσξίζνπκε ηνπο ρξήζηεο ν πην έγθπξνο 
ηξφπνο είλαη λα θηηάμνπκε accounts. Δθεί ζα πξέπεη λα θξαηήζνπκε ην history θάζε ρξήζηε ησλ 
ζειίδσλ πνπ έρεη επηζθεθζεί θαη πξνθαλψο ζα πξέπεη λα θξαηήζνπκε θαη φια ηα sessions. 

Οη ζπζηάζεηο είλαη έλαο random αιγφξηζκνο φπνπ ζπγθξίλεη έλα μελνδνρείν ή εζηηαηφξην, 
π.ρ. πνηνη απφ ηνπο ρξήζηεο έρνπλ επηζθεθζεί ην ίδην, θαη απνθαζίδεη randomly πνηα άιια λα 
ηνπο πξνηείλεη. Σα cookies αθνξνχλ έλαλ ρξήζηε. Αλ θάπνηνο εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε 
ζειίδα, θάπνπ πξέπεη λα θξαηήζνπκε ην cookie_id, θαη αληί λα θξαηήζνπκε ην history κε ην 
ρξήζηε, θξαηάκε history κε ην cookie_id. Σελ πξνηεηλφκελε δηαδξνκή, ηελ πεξλάκε πάιη 
θάλνληαο select απφ ηε βάζε, θαη έηζη δελ ζα θαίλεηαη θάπνηνπ είδνπο έιεγρνο κπξνζηά. Ζ 

δηαδηθαζία ινηπφλ πνπ ζθεθηήθακε λα αθνινπζήζνπκε είλαη ε εμήο: 
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1. Μφιηο εηζέξρεηαη θάπνηνο λένο ρξήζηεο ζηε ζειίδα, ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν αλ 
ππάξρεη θάπνην δηαζέζηκν cookie κε φλνκα "Santorini_island_id". Αλ δελ ππάξρεη, ηνπ 
δεκηνπξγεί έλα cookie κε φλνκα "unique_id". ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζα ην θάλεη assign 

ζην ρξήζηε. 

2. Με θάζε θίλεζε κέζα ζην site, απνζεθεχεηαη ζηε βάζε θαη ζε πίλαθα user_history ην 
cookie_id ηνπ ρξήζηε, ην "hotel/restaurant/article" θαζψο θαη ην id ηνπ άξζξνπ. 

3. Κάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα μελνδνρείν, εζηηαηφξην ή αληίζηνηρα κία άιιε 
ζειίδα απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο, ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί ηα εμήο queries: α) πνηνη 
ρξήζηεο έρνπλ επηζθεθζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, β) random επηινγή ελφο ρξήζηε πνπ έρεη 

επηζθεθζεί ζην παξειζφλ ηε ζειίδα απηή, γ) αλάθηεζε ησλ ππφινηπσλ ζειίδσλ πνπ έρεη 
επηζθεθζεί ν επηιεγκέλνο ρξήζηεο θαη δ) εκθάληζε ησλ top ηεζζάξσλ απνηειεζκάησλ (πάιη 
κε random κνξθή). 

Να επηζεκάλνπκε φηη φινη νη έιεγρνη γίλνληαη ζε επίπεδν SQL θαη φρη ζην front end. Άιισζηε 
ην δεχηεξν απνηειεί πνιχ θαθή πξαθηηθή. 

Σέινο, πεξηγξάθνπκε ηε δνκή πνπ αθνινπζήζακε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπκε ην 
ζεσξεηηθφ αιιά θαη πξαθηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλά θεθάιαην. Πην ζπγθεθξηµέλα: 

 Κεθάιαην Η: Βαζηθόο ρεδηαζκόο θαη Αλάιπζε Αληηθεηκέλνπ. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη 
κεξηθά εηζαγσγηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάκε θαη πινπνηνχκε. ηε 
ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα, ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 
εθαξκνγήο, ελψ ζην ηέινο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε µεζνδνινγία πινπνίεζεο πνπ 
αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 Κεθάιαην ΗΗ: Σνπξηζκόο θαη Γηαδίθηπν. ην θεθάιαην απηφ, επηιέμακε λα αλαθεξζνχκε ζην 
Γηαδίθηπν, θαη πψο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Αθνινπζνχλ κεξηθά απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπξηζκφ 
θαζψο εθαξκνγέο θαη κειινληηθέο ηάζεηο. 

 Κεθάιαην ΗΗΗ: πζηήκαηα πζηάζεσλ (Recommendation Systems). Σν θεθάιαην απηφ 
παξέρεη κία επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ, ησλ σθειεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 
ηφζν ζηελ επηρείξεζε φζν θαη ζηνπο πειάηεο απηήο, θαη ησλ πξνθιήζεσλ, νη νπνίεο αλ 
αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δηαδηθαζία εμαηνκίθεπζεο θαη 
γηα ηα δχν κέξε. θνπφο ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε επηιεθηηθή πξνψζεζε 
πιεξνθνξίαο ζην ρξήζηε κε θχξην γλψκνλα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Μέζα απφ ηηο επηινγέο 
ηνπ ρξήζηε ην ζχζηεκα απνθηά γλψζε γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη εθκεηαιιεπφκελν ηε 
γλψζε απηή κπνξεί λα ηνπ εμάγεη ζπζηάζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη ζχζηαζεο μεθηλνχλ 
κε ηελ εχξεζε ελφο ζπλφινπ πειαηψλ, ησλ νπνίσλ ηα επηζθεπηφκελα ή/θαη εθηηκεκέλα 
αληηθείκελα (μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα) επηθαιχπηνπλ ηα επηζθεπηφκελα ή/θαη εθηηκεκέλα 
αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε. Ο αιγφξηζκνο αζξνίδεη ηα ζηνηρεία απφ ηνπο παξφκνηνπο πειάηεο, 
απνβάιιεη ηα ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο έρεη ήδε επηζθεθζεί ή εθηηκήζεη, θαη ζπζηήλεη ηα 
ππφινηπα αληηθείκελα ζην ρξήζηε. Γχν δεκνθηιείο εθδφζεηο απηψλ ησλ αιγφξηζκσλ είλαη ην 
collaborative filtering θαη ηα cluster models. Άιινη αιγφξηζκνη πνπ πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο 
βαζηζκέλεο ζηελ αλαδήηεζε θαη ην item-to-item collaborative filtering, εζηηάδνπλ ζηελ εχξεζε 
παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ, θαη φρη παξφκνησλ πειαηψλ. Γηα θάζε έλα απφ ηα επηζθεπηφκελα 
ή/θαη εθηηκεκέλα αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε, ν αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα βξεη παξφκνηα 
αληηθείκελα. Έπεηηα αζξνίδεη ηα παξφκνηα αληηθείκελα θαη ηα ζπζηήλεη. ην ζεκείν απηφ αμίδεη 
λα ζεκεηψζνπκε θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ηπραηφηεηαο θαζψο πξνηείλεη ηπραία θαη‟ 
επηινγή ηέζζεξα (4) δεκνθηιέζηεξα αληηθείκελα. 

 Κεθάιαην IV: Αλαζθόπεζε Πεδίνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή κεξηθψλ 
αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη 
νη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ TripAdvisor, Booking θαη Amazon, σο 
ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, καδί κε ηηο αλαθνξέο ηνπο ζε απηά. Παξάιιεια, ζε θάπνηα ζεκεία, 
γίλεηαη θαη κία κίλη αλαζθφπεζε, έπεηηα απφ ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, 
θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην www.scopus.com. 

http://www.scopus.com/
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 Κεθάιαην V: Παξνπζίαζε θαη Υξήζε Δθαξκνγήο (User Manual). ην ζεκείν απηφ, 
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο µεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
πξαγκαηνπνηείηαη εθηελή αλαθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ν 
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Γεληθφηεξα, πεξηγξάθεηαη 
ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία απνηειεί θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο θάζε ρξήζηε. 

 Κεθάιαην VI: Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο. ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ην ζρέδην 
δξάζεο ηεο δηαηξηβήο. Παξνπζηάδνληαη εθηελψο φιεο νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήµαηνο φπσο HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JSON, AJAX, ε 
γιψζζα PHP θαη MySQL, θαζψο ηα εξγαιεία PHPMyAdmin, Apache HTTP Server θαη Atom. 
Πην απιά, αλαιχεηαη ζπλνιηθά ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή πψο πινπνηήζεθε, ηί 
εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη κεξηθά θαηαηνπηζηηθά δηαγξάκκαηα 
UML, θπξίσο ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ θαη πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. Δπηπιένλ, ζειήζακε λα 
ζπκπεξηιάβνπκε θαη θάπνηα ηκήκαηα θψδηθα ηα νπνία επεμεγνχληαη θαη αθνξνχλ έλα εηδηθφ 
ζεκείν πινπνίεζεο πνπ θηηάρηεθε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, φπσο είλαη 
ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ, πνπ απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε 
δηαηξηβή απηή. Δπίζεο, επηιέμακε λα κε γίλεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
εξγαιείσλ, δηφηη έηζη ζα μέθεπγε απφ ηα πιαίζηα θαη ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Κεθάιαην VII: πκπεξάζκαηα θαη Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο. Οινθιεξψλνληαο, γίλεηαη κία 
αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ απνηειεζµάησλ θαη ζπµπεξαζµάησλ, ελψ ζην ηέινο 
ππνβάιινληαη πξνηάζεηο γηα µειινληηθέο επεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ II 

2. Σουρισμός και Διαδίκτυο 
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2.1 Σο Διαδίκτυο στον Σομέα του Σουρισμού 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο πνπ έρεη λα επηδείμεη ζήκεξα ε 
Διιάδα. πσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη ζηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ, ν 
ηνπξηζκφο αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο 
απαζρνιψληαο ζε κφληκε ή επνρηθή βάζε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Οη 
πθηζηάκελεο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβάιεη ζεκαληηθά ην ξπζκφ δσήο ησλ 
πνιηηψλ, νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ, σο ηνπξίζηεο, πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο ζε 
ζχγθξηζε κε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έδσζε ζηα ρέξηα ηνπο έλα 
πνιχηηκν εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηηο 
θαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο πξνηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
θαηάζηαζε. Σν Γηαδίθηπν έζπαζε ην θιεηζηφ θαη αξθεηά δαηδαιψδεο θχθισκα ηνπ ηνπξηζκνχ, 
θέξλνληαο ζε άκεζε επαθή ηνλ πειάηε θαη ηνλ παξαγσγφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σν 
γεγνλφο απηφ είρε θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αγνξά, ε νπνία πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ απηφ ην 
λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ, κεηακνξθψλνληαο θπξηνιεθηηθά κία ηζρπξή 
παξαδνζηαθή βηνκεραλία. 

ε ηερλνινγηθά ππνιεηπφκελεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 
παξακέλεη ζε ζπγθξηηηθά ρακειά επίπεδα, δηαηεξνχληαη κε θζίλνπζα πνξεία αξθεηέο 
παξαδνζηαθέο δνκέο. Παξφηη ππάξρνπλ πάκπνιιεο αμηφινγεο επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο ζην 
ρψξν, ζα πεξάζεη πνιχο θαηξφο αθφκε έσο φηνπ νη Έιιελεο κάζνπλ λα αγνξάδνπλ ηαμηδησηηθέο 
θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη. 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή θαη νη ηνπξίζηεο έρνπλ απεξηφξηζηε 
ειεπζεξία λα ελεκεξσζνχλ θαη λα επηιέμνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ηνπο πξνζθέξνληαη. 

πσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη εηεξνγελψλ απαηηήζεσλ, ν ηνπξηζκφο 
απνηειεί κία βηνκεραλία κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, αθνχ ζίγνπξα θακία ιχζε δελ κπνξεί λα 
θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο. Δλ αληηζέζεη, πξφθεηηαη γηα κία βηνκεραλία ππεξεζηψλ ζηελ νπνία ν 
αλζξψπηλνο παξάγνληαο παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πειαηεηαθή εκπεηξία θαη 
ηθαλνπνίεζε. 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηνπ θφζκνπ, κε ηελ Δπξψπε λα 
θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ην 
2004 ππήξραλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα πεξηζζφηεξεο απφ 760 εθαηνκκχξηα αθίμεηο ηνπξηζηψλ 
απφ δηεζλείο πξννξηζκνχο, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο λα κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ. Δμ απηψλ ηα 414 εθαηνκκχξηα ή ζρεδφλ ην 
55% ηνπ ζπλφινπ είραλ σο πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 
ηαμίδεπαλ κεηαμχ επξσπατθψλ ρσξψλ ή πξνέξρνληαλ απφ πεξηνρέο εθηφο Δπξψπεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 80% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηελ Δπξψπε αθνξνχζαλ ζε 
ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο θαη ην 20% ζε επαγγεικαηηθά ηαμίδηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2004 ν 
απφιπηνο αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Δπξψπε απμήζεθε θαηά 4% ζε ζχγθξηζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο, ην ζπλνιηθφ επξσπατθφ κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά κεηψζεθε ζρεδφλ 
θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ νηθνλνκηθή βαξχηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ επεξεάδεη θαη ηνλ ηνκέα 
ηεο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξψπε ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 2 εθαηνκκχξηα 
επηρεηξήζεηο, ην 99% εθ ησλ νπνίσλ έρεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο. ην μελνδνρεηαθφ 
ρψξν θαη ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο, ηδίσο ην 92,4% είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 9 
εξγαδνκέλνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ελψ ηα 4/5 ησλ εηαηξηψλ ηνπ ρψξνπ είλαη κηθξέο 
επηρεηξήζεηο, ην 0,1% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο 
παξάγνπλ ην ¼ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ε νξηζκέλεο Δπξσπατθέο πεξηνρέο φπσο ζηε Μεζφγεην (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
Διιάδαο), ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία θαη ηνλ κεγαιχηεξν εξγνδφηε. Οη 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο είλαη βεβαίσο νη πιένλ επάισηεο απφ κία πιεζψξα εμσηεξηθψλ 
παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξνχλ αθφκε θαη λα θαηαζηξέςνπλ κία ηνπξηζηηθή πεξίνδν, 
πξνθαιψληαο βαξχ πιήγκα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Καη παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ ηνπξηζηηθή 
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βηνκεραλία απαζρνινχληαη αξθεηνί επνρηαθνί εξγαδφκελνη πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο 
πεξηνρέο ή ρψξεο, ην κεγαιχηεξν πιήγκα ζα δερηεί ν ηνπηθφο πιεζπζκφο. 

Αλ εμαηξεζνχλ πάλησο νη ελ πνιινίο απξφβιεπηνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ππάξρνπλ θαη 
παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Δπεηδή ε 
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή, νη ηνπξίζηεο έρνπλ απεξηφξηζηε ειεπζεξία 
λα επηιέμνπλ ηε κνξθή ησλ δηαθνπψλ πνπ επηζπκνχλ θαη σο εθ ηνχηνπ, αλ έλαο πξννξηζκφο 
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε δήηεζε, ζα απνζέζεη γξήγνξα ηα αγνξαζηηθά κεξίδηά ηνπ. Οη αιιαγέο 
ζηε δήηεζε κπνξνχλ λα έρνπλ αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία θάπνηαο πεξηνρήο θαη 
σο εθ ηνχηνπ απνηειεί γεγνλφο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο πεξηνρέο θαη ρψξεο πνπ επηβηψλνπλ 
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία, λα αλαλεψλνπλ ζπλερψο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ζ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πξνθάιεζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία. Ο πειάηεο έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπ ην παλίζρπξν απηφ εξγαιείν, θαηάθεξε πνιχ 
ζχληνκα λα αλαηξέςεη κία παξαδνζηαθή αγνξά. Ζ δπλαηφηεηα πνπ ηνπ έδσζε ην Γηαδίθηπν λα 
έρεη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ νζφλε ηνπ νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, άιιαμε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ θαη αλαβάζκηζε ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Σν Γηαδίθηπν έδσζε ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο ηνπξίζηεο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνπο παξφρνπο ησλ 
ππεξεζηψλ, λα ζπγθξίλνπλ ηηκέο θαη λα δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ. 

Παξάιιεια, κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ηηκέο απφ ηηο ππάξρνπζεο κεραλέο 
αλαδήηεζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνπξαζίεο αλαδεηψληαο επθαηξίεο, θαη λα κνηξάδνληαη ηηο 
εκπεηξίεο ηνπο κέζα απφ forum θαη ηηο C2C θνηλφηεηεο. 

Έηζη, ν λένο πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο έρεη πνιχ δηαθνξεηηθφ πξνθίι απφ ηνλ 
αληίζηνηρν ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα, αλαδεηά δηαξθψο πεξηζζφηεξεο θαη πην 
νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, θαιχηεξεο ππεξεζίεο, 
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη πεξηζζφηεξν θηλεηηθφο θαη ιηγφηεξν πηζηφο. 

Ο ηνπξηζκφο εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν νη 
ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζεκάδεςαλ ηε 
γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθφηεηα, επεξέαζαλ αλαιφγσο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Παξφια 
απηά, ππήξραλ θάπνηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηνλ ηνπξηζκφ 
επηηξέπνληαο ηε βειηίσζε ηεο νπζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ, 
αιιά θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ. Έλαο βαζηθφο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ 
δηθηπαθψλ δπλαηνηήησλ. Καηαξράο, ε αχμεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ 
παξάγνληα γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί 
ζην Γηαδίθηπν. Οπζηαζηηθά, ε αλάπηπμε ησλ broadband ππνδνκψλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε multimedia πεξηερφκελν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, θαζψο ε επηινγή ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ν δπλεηηθφο πειάηεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε χπαξμε εηθφλσλ θαη ιεπηνκεξψλ 
πιεξνθνξηψλ ζε θάπνην website, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ άπνςε ηνπ πειάηε γηα ηελ 
πνηφηεηα ελφο πξντφληνο. 

Έλαο πξνθαλήο ηερλνινγηθφο παξάγνληαο ζηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απηφο ησλ 
εθαξκνγψλ. ηελ αγνξά είλαη δηαζέζηκν έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, γεληθψλ αιιά θαη 
εμεηδηθεπκέλσλ, νη νπνίεο επηιχνπλ ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κηαο 
επηρείξεζεο µε επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο, αιιά θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη 
δηαλνκήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (Αλδξηψηεο, 2005). 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είρε πνιχ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε δείρλνληαο 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνµέα ησλ B2C ιχζεσλ, δειαδή απηψλ πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνπο 
θαηαλαισηέο. Δθµεηαιιεπφµελεο ηηο λέεο επθαηξίεο, νη ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 
γλψξηζαλ εθξεθηηθή άλνδν. Ζ απεπζείαο επαθή µε ηνλ πειάηε, ηα απμεκέλα πεξηζψξηα θέξδνπο 
θαη ε παγθφζκηα εκβέιεηα έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πέξαζκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 
ζηε λέα νηθνλνκία. Οη δηαδηθαζίεο επηηαρχλζεθαλ εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ελψ ε 
παξνπζία θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζην web ζεσξνχληαλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα 
(Μπξηαζνχιε, 2000). 
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Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ηνµέα «Διιεληθφο Σνπξηζκφο ζην Γηαδίθηπν», θάζε άιιν παξά 
ζεηηθή είλαη. Οη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηφ, είλαη µάιινλ πνιινί θαη αθνξνχλ φιεο ηηο 
δνκέο κηαο απφ ηηο πιένλ θξίζηκεο εζληθέο βηνκεραλίεο. Ο ηξφπνο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο νη 
ηζηνζειίδεο ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νδεγεί ζε έλα ζπµπέξαζµα πνπ ηζρχεη 
γεληθφηεξα γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ: πξνρεηξφηεηα, ρακειφ επίπεδν παξερφµελσλ ππεξεζηψλ 
θαη πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε, απνηεινχλ εκθαλή ζηνηρεία θαη ζηελ παξνπζία ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζην Γηαδίθηπν. 

2.2 E-Tourism (Ηλεκτρονικός Σουρισμός) 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κία βηνκεραλία πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία. Μία εθ ησλ πξνηέξσλ 
αμηνιφγεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ή κίαο ηνπξηζηηθήο ππεξεζίαο είλαη αδχλαηε. Οη 
ηνπξίζηεο πξέπεη λα αθήζνπλ ην θαζεκεξηλφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα λα θαηαλαιψζνπλ ην πξντφλ. 
Σε ζηηγκή ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, κφλν έλα αθεξεκέλν κνληέιν ηνπ πξντφληνο είλαη δηαζέζηκν 
θαη βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ελφο πνιπάξηζκνπ ζπλφινπ 
θαλαιηψλ φπσο είλαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο, ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, νη θίινη θιπ. Απηφ ην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απαηηεί ηελ πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ 
φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ζπλεπάγεηαη πςειφ πιεξνθνξηαθφ θφζηνο θαη πιεξνθνξηαθέο 
ειιείςεηο ζηελ αγνξά. Έηζη, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία επεξεάδεηαη έληνλα θαη κεηαζρεκαηίδεηαη 
απφ ηηο λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ζ επαλάζηαζε απηή έρεη ξηδηθέο 
επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην λα πξνζθέξεη απνδνηηθή ζπλεξγαζία 
θαζψο θαη εξγαιεία γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Ζ άλνδνο ζην βηνηηθφ επίπεδν, νη 
δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ζε φηη αθνξά ηνπο ηαμηδησηηθνχο 
πξννξηζκνχο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά. Σα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά πιένλ είλαη ε κεγαιχηεξε επειημία, ε απαίηεζε γηα πνηνηηθφηεξα θαη ιηγφηεξν 
καδηθά πξντφληα θαζψο θαη νη αληαγσληζηηθέο ηηκέο απφ κία πνιχ κεγαιχηεξε πνηθηιία 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ήκεξα, νη ηνπξίζηεο εθδειψλνπλ κία πην δπλακηθή ζπκπεξηθνξά θαη δεηνχλ πεξηζζφηεξε 
θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε. Αλ θαη ηα ηνπξηζηηθά παθέηα ηαμηδηψλ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 
ηνλ θαλφλα, ν ηνπξηζκφο «θάλε ην κφλνο ζνπ» (do-it-yourself, D.I.Y.), απμάλεηαη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν. Ζ ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ λα εληνπίδνπλ νη ίδηνη πιεξνθνξίεο θαη λα αγνξάδνπλ 
ππεξεζίεο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν θιάδνο 
ζηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θαη ηερλνινγηθήο 
ππνδνκήο. Σν Γηαδίθηπν παξέρεη έλα λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή 
επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) είλαη έλαο εμειηζζφκελνο 
ηνκέαο, θαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ 
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφο ν ηξφπνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
είλαη γλσζηφο σο Ζιεθηξνληθόο Σνπξηζκόο. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα έλαλ ππνινγηζηή ή έλα 
δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κία επηρείξεζε, αιιά γηα έλα νιφθιεξν ζχζηεκα πνπ 
εθαξκφδεηαη απφ νιφθιεξε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ινη νη παξάγνληεο γίλνληαη ρξήζηεο 
ησλ ΣΠΔ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Ζ ρξήζε 
ησλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηε ζπιινγή, ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε 
πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ ηνπξηζηηθή αιπζίδα αμηψλ, κπνξεί λα παξέρεη έλα 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Βνπράξα, 2009). 

Ο ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη 
Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Αθνξά ηελ αγνξά θαη πψιεζε ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ, φπσο ην Γηαδίθηπν. ηνλ ειεθηξνληθφ 
ηνπξηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εθαξκνγέο Intranet, Extranet θαη Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη 
δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο, δηαρείξηζεο θαη κάξθεηηλγθ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 
ηηο ΣΠΔ εληάζζεηαη ην ζπλνιηθφ θάζκα ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ 
ηε ιεηηνπξγηθή θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε ην λα ηνπο παξέρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο, ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο, θαη λα επηθνηλσλνχλ 
κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 
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Σν Γηαδίθηπν νδεγεί ζε λένπο ηξφπνπο αληαπφθξηζεο ζηε κεηαβαιιφκελε θαηαλαισηηθή 
ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη ζηελ επαλαζηαηηθνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο ηνπξηζηηθήο αιπζίδαο αμηψλ. 
Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνπξηζκφ, απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη κεηψλνληαη νη δαπάλεο 
κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, φπσο π.ρ. είλαη ην απηφκαην check-in 
ησλ πειαηψλ ζηα μελνδνρεία ή ησλ επηβαηψλ ζηα αεξνπιάλα. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ ηνπο πειάηεο θαη ηηο πσιήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην κάξθεηηλγθ, 
φπσο είλαη ε εμφξπμε δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο. Μπνξεί λα 
ππνζηεξηρζεί έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ 
λα δεκηνπξγεζνχλ πινπζηφηεξεο δέζκεο πξντφλησλ, φπσο π.ρ. θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ 
γηα ηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηεο ζχλδεζεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ κε ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ψζηε λα 
παξέρνληαη ζπκβνπιέο ζηνπο ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Δπνκέλσο, δελ 
αιιάδνπλ κφλν νη δηαδηθαζίεο αιιά κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λέεο ππεξεζίεο, επεθηείλνληαο 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θάζκα ησλ επηινγψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο εηδηθέο αλάγθεο-πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εθαξκνγέο ΣΠΔ είλαη: 

 Να ππνζηεξίδνπλ εηεξνγελείο κνξθέο δεδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη 
πεγέο θαηαλεκεκέλσλ δεδνκέλσλ εθφζνλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, δηαθνξεηηθνχο 
ηχπνπο ζπζηεκάησλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δηαθνξέο. 

 Να είλαη εμειηζζφκελεο θαη αλνηθηέο φζνλ αθνξά ηηο γεσγξαθηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηνπο 
επεθηάζεηο, θαζψο λα ππνζηεξίδνπλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη φια ηα 
ζηάδηα ηαμηδηνχ ελφο ηνπξίζηα. 

 Να επηηξέπνπλ ηελ πιήξε απηνλνκία φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιά λα 
εληζρχνπλ θαη ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά, παξέρνληαο εμειηγκέλα εξγαιεία ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

 Να ελζσκαηψλνπλ θηλεηέο θαη ζηαζεξέο ππεξεζίεο επηηξέπνληαο ηελ πνιπθαλαιηθή 
πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, πνπ ζα παξέρνληαη απ‟ φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο 
ηεο αγνξάο. 

 Να ππνζηεξίδνπλ δηεπηθάλεηεο ρξεζηψλ θαη ηερλνινγίεο εμαηνκίθεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ πηπρέο. 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ επεξέαζε θαη επαλαδηακφξθσζε ηελ αιπζίδα αμηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
θιάδνπ. Σν Γηαδίθηπν έρεη πιένλ θαηαζηεί ην λέν κέζν γηα ζπλαιιαγέο πνπ κέρξη πξφζθαηα 
δηεμάγνληαλ δηαθνξεηηθά, έρεη επηηξέςεη ηελ άκεζε επαθή κεηαμχ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, 
έρεη επεξεάζεη άκεζα ην ξφιν ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο θαη έρεη εληζρχζεη 
ην ξφιν λέσλ κεζαδφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

Απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επεξεάδνληαη φινη νη παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο: 

 Οη ηνπξίζηεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ, φπσο π.ρ. κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηζηνζειίδσλ δεκνπξαζηψλ πνπ 
πξνσζνχλ ηνπξηζηηθά πξντφληα. Δπηπιένλ, φιν θαη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο ηεο αγνξάο 
ρεηξίδνληαη ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

 Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο έρνπλ πιένλ κηθξφηεξε επηξξνή ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη δίλνπλ 
πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πην ζχλζεησλ πξντφλησλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπκβνχινπ. 

 Οη ηαμηδησηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη εληζρχνληαη θαη βειηηψλνληαη, παξέρνληαο λέεο ιεηηνπξγίεο 
θαη ηερλνινγίεο εζηηάδνληαο ζε επθπή ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εμαηνκηθεπκέλα εξγαιεία 
ζηνπο ρξήζηεο. 

 Οη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πξννξηζκψλ (Destination Management Organizations - DMO) 
αλαπηχζζνπλ κνληέια ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο πξννξηζκνχο. 

 Οη ηνπξηζηηθνί πξνκεζεπηέο δηακνξθψλνπλ ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη 
ππνζηεξίδνπλ ηηο άκεζεο online πσιήζεηο, απμάλνληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 
δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ. Δπηπξφζζεηα, επαλαπξνζδηνξίδνπλ δηαδηθαζίεο, φπσο ην 
ειεθηξνληθφ εηζηηήξην ή ην απηνκαηνπνηεκέλν check-in. 
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2.2.1 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Σουρισμού 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 
πξνζθέξεη έλα πιήζνο πιενλεθηεκάησλ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπξηζκνχ. Απφ ηα 
πιενλεθηήκαηα απηά επσθεινχληαη φινη νη παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο αιπζίδαο, νη ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο, νη ηαμηδηψηεο-θαηαλαισηέο θαη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ 
απηά είλαη ηα εμήο (Hornback, 1995): 

Γηα ηνπο Πειάηεο / Καηαλαισηέο 

 Δχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πιένλ, ν πειάηεο-
ηαμηδηψηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε κία πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα νπνηνδήπνηε 
πξντφλ ή ππεξεζία ηνλ ελδηαθέξεη, ρσξίο θφζηνο, πνιχ εχθνια, 24ηο ψξεο ην 24σξν, θαζ‟ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απφ νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθεηαη. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 
δελ ρξεηάδεηαη λα απεπζπλζεί ζε θάπνην ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο, αμηνζέαηα, πξνζθνξέο, μελνδνρεία θιπ., αιιά κπνξεί λα ηηο ζπιιέμεη 
κφλνο ηνπ. 

 Παξνρή θαιχηεξσλ θαη πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζηνπο ηαμηδηψηεο, θαζψο είλαη εθηθηή ε 
επηινγή αλάκεζα ζε κεγάιν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ θαη πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. Οη πνηθίιεο 
πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπλ νη ηνπξίζηεο απφ ην Γηαδίθηπν είλαη θαιχηεξεο εθφζνλ κπνξνχλ 
λα επηζθεθζνχλ πνιινχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ζρεκαηίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κία πην 
νινθιεξσκέλε άπνςε. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε είλαη πην νινθιεξσκέλε δηφηη ε παξνπζίαζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε δηάθνξα κέζα φπσο θείκελν, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, θαη 
ζπλνδεχεηαη απφ παξεκθεξείο πιεξνθνξίεο φπσο ε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, ηα κέζα καδηθήο 
κεηαθνξάο θιπ. 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζρεηηθψλ θαη ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
άκεζα (κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα) θαη φρη ζε εκέξεο ή εβδνκάδεο. Λφγσ ηεο λέαο 
ηερλνινγίαο, φιεο νη δηαδηθαζίεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο, κε απνηέιεζκα νη ρξφλνη 
απφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ λα έρνπλ κεησζεί αηζζεηά. 

 Γπλαηφηεηα ιήςεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη δεκηνπξγίαο ελφο «πξνζσπηθνχ παθέηνπ 
δηαθνπψλ» αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ πειάηε. 
πλήζσο, νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο θαη ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλνπο 
πξννξηζκνχο θαη επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα κέζα κεηαθνξάο ή μελνδνρεία θαηεπζχλνληαο έηζη 
ηνλ πειάηε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, επεξεάδνληαο ηελ ηειηθή ηνπ 
απφθαζε. Πιένλ, ν ηνπξίζηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κφλνο ηνπ ηνλ πξννξηζκφ, ην 
κέζν κεηαθνξάο θαη ην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. 

 Μείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο πξνζδνθφκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ ηειηθά 
ιακβάλεηαη εμαηηίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο εηθνληθήο εκπεηξίαο πξηλ ηελ 
θαηαλάισζε. 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε. Δμαηηίαο ηεο επξείαο εμάπισζεο θαη δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε 
πξφζβαζε ζε απηφ ην κέζν είλαη εθηθηή γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη 
μέξνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κε επθνιία. 

 Γπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο πειάηεο ζε ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο θαη αληαιιαγήο 
ηδεψλ ή ζχγθξηζεο εκπεηξηψλ. Οη ζεκεξηλνί ζχγρξνλνη ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν ηα λέα δηαδηθηπαθά εξγαιεία (blogs, fora, webcasting θιπ.) ψζηε λα γίλνπλ θαη 
νη ίδηνη παξαγσγνί ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, λα παξέρνπλ ηαμηδησηηθέο ζπκβνπιέο θαη λα 
κνηξαζηνχλ κε άιινπο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην forum ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
ηαμηδησηηθνχ νδεγνχ Lonely Planet, εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 
απφ δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

Γηα ηηο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 Δπέθηαζε ηεο ζέζεο κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ζε εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, θαζψο 
κπνξεί κε ειάρηζην θεθάιαην λα βξεη εχθνια θαη γξήγνξα πεξηζζφηεξνπο πειάηεο, 
θαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο θαη θαηάιιεινπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο. 
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 ινη νη άκεζνη ηνπξηζηηθνί πξνκεζεπηέο κπνξνχλ πιένλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ λα πσιήζνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο απεπζείαο ζηνλ πειάηε, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε 
θάπνηνπ κεζάδνληα. 

 Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν λα κεηψζνπλ ην ράζκα 
κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πιένλ λα δηαθεκίζνπλ 
θαη λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο άκεζα, γξήγνξα θαη κε ρακειφ θφζηνο ζε παγθφζκην 
επίπεδν, ρσξίο λα εμαξηψληαη απφ ηξίηεο επηρεηξήζεηο ή tour operators. 

 Γηαξθήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 
ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο. 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα, ηελ 
αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

 κίθξπλζε ή αθφκα θαη πιήξεο εμάιεηςε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλάκεζα ζηε δηάζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηε ιήςε ησλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ. 

 Απινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη 
ρακειφηεξν θφζηνο θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 Θεκειηψλεηαη κία θαιχηεξε θαη πην ζηαζεξή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο. Λφγσ ηεο παγθφζκηαο 
πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, νη πειάηεο 
αλαπηχζζνπλ εκπηζηνζχλε γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ή απνηπγράλνπλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη εχρξεζην δηαδηθηπαθφ ηφπν δηαθηλδπλεχνπλ λα 
παξνπζηάζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα κηαο κε ζχγρξνλεο θαη εθηφο επνρήο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηνπο Σνπξηζηηθνύο Πξννξηζκνύο 

 Μεηψλεηαη ε εμάξηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, 
εθφζνλ κπνξνχλ πιένλ λα πξνβάιινληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε δηεζλείο αγνξέο. 

 «Αλαθαιχπηνληαη» θαη δεκηνπξγνχληαη λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη 
ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

 Πξνσζείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ν πνιηηηζκφο ελφο πξννξηζκνχ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
απνηειεί πφιν έιμεο θαη θίλεηξν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ. 

 Έξρνληαη ζε επαθή κε λένπο πειάηεο θαη ζεκειηψλνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 
ηνπξίζηεο. 

 Μεηψλεηαη ην θφζηνο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. 

 Οη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, π.ρ. κε 
ηε βνήζεηα ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηερλνινγίαο. 

2.2.2 Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Σουρισμού 

Πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ 
ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη επζχο ακέζσο (Hornback, 
1995). 

Γηα ηνπο Πειάηεο / Καηαλαισηέο 

 Έιιεηςε αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Ζ εμαζθάιηζε πιήξνπο αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν είλαη 
αλέθηθηε. Οη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηφζν ηελ αζθάιεηα ηεο 
ηζηνζειίδαο, φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο ππνθιέπηνληαο ζεκαληηθά δεδνκέλα, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηνλ θσδηθφ ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 33 

 Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ ηε κεξηά θάπνησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη δελ εκπηζηεχνληαη ην 
Γηαδίθηπν γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη είλαη επηθπιαθηηθνί φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
online αγνξψλ (εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πιήξνπο αζθάιεηαο). Δπίζεο, δελ είλαη πξφζπκνη λα 
δψζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη εθθξάδνπλ αλεζπρίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 
απνξξήηνπ. 

 Πνιινί θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηηο πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλαιιαγέο. ην Γηαδίθηπν 
ππάξρεη έιιεηςε ηεο αλζξψπηλεο επαθήο θαη αίζζεζεο. κσο, θάπνηνη πειάηεο ζέινπλ λα 
αγγίδνπλ ηα πξντφληα πξηλ ηα αγνξάζνπλ ή πξνηηκνχλ λα θαλνλίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο κε ηνλ 
ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα, δηαηεξψληαο νπηηθή επαθή καδί ηνπ. Ζ νπηηθή επαθή εκπλέεη 
πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε. 

 Φφβνο γηα ηελ ηερλνινγία. Απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο ψζηε νη πειάηεο λα απνθηήζνπλ 
εκπηζηνζχλε ζε κία ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα αιιά θαη ηελ ηερλνινγία γεληθφηεξα. Γπζθνιία 
κεηάβαζεο απφ έλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν κε θπζηθή παξνπζία ζε έλα δηαδηθηπαθφ, εμαηηίαο 
ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ηνπξίζηεο-θαηαλαισηέο δελ εκπηζηεχνληαη έλαλ απξφζσπν πσιεηή, ηηο 
ζπλαιιαγέο ρσξίο ραξηηά θαη ηα ειεθηξνληθά ρξήκαηα. 

 Ζ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν παξακέλεη αθξηβή ή κε εθηθηή γηα θάπνηνπο πηζαλνχο 
αγνξαζηέο. Παξφιν πνπ ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη αξθεηά πςειή, ππάξρνπλ νκάδεο 
δπλεηηθψλ πειαηψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ρξήκαηα γηα 
ηελ αγνξά ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Γηα ηηο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 Σν θφζηνο ηεο πάγηαο επέλδπζεο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, κπνξεί λα είλαη 
ηδηαίηεξα πςειφ. Απαηηείηαη έλα πςειφ πνζφ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ 
ηνπξηζκνχ, πνζφ πνπ πηζαλφλ λα είλαη απαγνξεπηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο. 

 Αξθεηά πςειφ είλαη θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ελφο ηνπξηζηηθνχ δηαδηθηπαθνχ 
ηφπνπ εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σα εξγαιεία αλάπηπμεο 
ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ κεηαβάιινληαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη κία επηρείξεζε γηα λα είλαη 
αληαγσληζηηθή πξέπεη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην ζχζηεκά ηεο κε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία. 

 Έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνπ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ. 

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπρλά, πέξα απφ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, δελ δηαζέηνπλ 
θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηνπξηζκνχ θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Γελ ππάξρεη πάληα επαξθέο εχξνο δψλεο ηειεπηθνηλσληψλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 
έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. 

 Πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Γελ είλαη πάληα εθηθηή ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ εθαξκνγψλ, 
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη αληίζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Καζψο ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο 
είλαη έλαο ηνκέαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη κεηαβάιιεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, πνιιέο 
επηρεηξήζεηο είλαη δχζπηζηεο σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 
πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ. 

2.2.3 Παράγοντες Επιτυχίας 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ελφο ηνπξηζηηθνχ παξάγνληα πνπ ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην 
ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη θάπνηνη παξάγνληεο-θιεηδηά πνπ 
ζα δηαζθαιίζνπλ απηήλ ηελ επηηπρία. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο: 

1. Πξνζέγγηζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ πειαηώλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ 
δηαδηθηπαθφ ηνπξηζηηθφ ηφπν λα πξνζεγγίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. Απηφ 
κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηφ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ησλ 
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παξαδνζηαθψλ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ αμηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη επίζεο εμίζνπ ζεκαληηθή. Σέινο, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
πξνζέγγηζεο πειαηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Δηδηθφηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ πζηεξνχλ έλαληη 
ησλ κεγαιχηεξσλ ζε θεθάιαηα θαη ηερλνγλσζία, ν δηακνηξαζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ε κεηαμχ 
ηνπο ππνζηήξημε, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 

2. Γεκηνπξγία κίαο ειθπζηηθήο εκπεηξίαο από ηελ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηνρώξν. Ο πειάηεο 
φηαλ επηζθέπηεηαη κία ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα βηψλεη κία ειθπζηηθή εκπεηξία έηζη 
ψζηε λα επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζε απηή αιιά θαη λα ζρεκαηίδεη ζεηηθνχο 
ζπλεηξκνχο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη 
ν έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 
επρξεζηία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. ζνλ αθνξά ηελ επρξεζηία, ζεκαληηθνί 
παξάγνληεο είλαη: 

 ε ηαρχηεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιήςε αξρείσλ, 

 ε πινήγεζε πνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή, 

 ε αιιειεπηδξαζηηθή αλαδήηεζε θαη ε δπλακηθή αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα, 

 ε θαηαλνεηή δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ, 

 ε παξνρή “site map”, 

 ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηξίησλ (π.ρ. πξφγλσζε θαηξνχ). 

Σέινο, ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζηηθφο θνξέαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηαλαισηή θαη λα εγγπεζεί φηη ζηνηρεία φπσο 
ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, είλαη αζθαιή. 

3. Γηαηήξεζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα λα πεηχρεη κία ηζηνζειίδα, δελ αξθεί 
κφλν λα πξνζειθχζεη πειάηεο, αιιά ζπλάκα λα ηνπο δηαηεξήζεη. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ 
πνιιέο επηινγέο κέζα απφ ην Γηαδίθηπν, θη αλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ απφ έλαλ δηαδηθηπαθφ 
ηφπν, κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα βξνπλ έλαλ άιιν κε παξφκνην πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο. 
πλεπψο, νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ρηίζνπλ κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 
πειάηεο ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ εθαξκνγψλ CRM (Customer 
Relationship Management - Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ). Ο φξνο CRM ή Marketing 
δειψλεη αθξηβψο ηε κεζνδνινγία πνπ βνεζά ζηελ επηζήκαλζε θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ 
θαηαλαισηψλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
επηρείξεζεο θαη πειάηε. Πξφθεηηαη γηα κία κεζνδνινγία πνπ ζέηεη ηνλ πειάηε ζην επίθεληξν 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. ηφρνο ηνπ CRM είλαη ε δηαρξνληθή πψιεζε θαη ε 
εμππεξέηεζε πειαηψλ, πηζηψλ ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Πξφθεηηαη γηα κία επηηπρεκέλε κέζνδν, πνπ εγθαηληάζηεθε ζην 
εμσηεξηθφ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, εμειίρζεθε ζε απηή ηνπ ‟80 αιιά 
γλψξηζε ηελ πην ζεκαληηθή ηεο ψζεζε ζηα ηέιε ηνπ ‟90, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμέιημεο ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. Μέζσ ηνπ CRM, ζπιιέγνπλ ζηνηρεία 
γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ 
νκάδσλ-ζηφρσλ, θαη ζπλάκα πξνζπαζνχλ λα ηνπο ηθαλνπνηήζνπλ πξνζαξκφδνληαο ηηο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

4. Πεξηερόκελν πςειήο πνηόηεηαο. πρλά, ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ 
ηνπξηζκνχ είλαη ειιεηπέο, μεπεξαζκέλν θαη αλαθξηβέο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 
ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθηπαθή παξνπζία απφ κφλε ηεο δελ 
ζπληζηά παξάγνληα επηηπρίαο. Σν βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε θαηάιιειε πνηφηεηα ζηηο 
πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, 
ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζπλερψο. Σέινο, νη ππεξεζίεο 
πνπ πξνζθέξνληαη ζα πξέπεη λα βειηηψλνληαη αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ. 

5. Τπνδνκή ζε ηερλνινγία, ηερλνγλσζία θαη θαηάιιειν αλζξώπηλν δπλακηθό. Έλαο 
ηνπξηζηηθφο παξάγνληαο πξέπεη λα επελδχζεη ρξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή 
θαη δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφο. 
Δπίζεο, πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα θαηαλνεί ην καδηθφ θαη επηθνηλσληαθφ 
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ραξαθηήξα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σέινο, απαηηείηαη λα έρεη έλα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο. 

6. Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ παθέησλ θαη πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο 
ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Ο πειάηεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ 
ηνπξηζηηθφ παθέην, επηιέγνληαο ππεξεζίεο ηεο δηθήο ηνπ πξνηίκεζεο. Με ηε ρξήζε ηεο 
ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ παθέησλ, επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνίεζε 
απηψλ ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα πηνζεηήζεη 
ηερλνινγίεο πνπ λα δηαρεηξίδνληαη ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε ηε 
βνήζεηα ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ πκκεηνρηθνχ Γηαδηθηχνπ. 

7. Δπίηεπμε πσιήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πσιήζεηο, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 
ην αλάινγν ζχζηεκα θξαηήζεσλ, λα αθνινπζνχληαη ηερληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο 
δηαδηθαζίεο θξαηήζεσλ θαη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα online πιεξσκψλ. Αθφκε, ζεκαληηθή 
είλαη ε ζχλδεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο ηνπξηζηηθήο 
αγνξάο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ πσιήζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνο. 

8. Κξαηηθή ππνζηήξημε θαη θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Ζ γεληθφηεξε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 
πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαη λα ππνζηεξίδεη έλα πγηέο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα πξαθηηθέο 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν θξάηνο πξέπεη λα παξέρεη εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηε 
δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, βειηηψλνληαο γηα παξάδεηγκα ην 
λνκηθφ πιαίζην. Μπνξεί επίζεο, λα πξνσζήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζσ επελδχζεσλ ή 
παξέρνληαο εθπαίδεπζε θαη ηερλνγλσζία ζηηο επηρεηξήζεηο. Σέινο, κπνξεί λα δψζεη θάπνηα 
θίλεηξα ή λα ιάβεη κέηξα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. 

9. ρεδηαζκόο θαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα 
ηελ επηηπρία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. ιεο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνληαη βάζεη 
ζρεδηαζκνχ θαη κειεηψλ θαη λα ζηεξίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Οη 
ηνπξηζηηθνί θνξείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ ππάξρνπζα ηνπξηζηηθή αγνξά 
θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο ηνκείο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθά, ηελ εμέιημε ηνπ 
ηνπξηζκνχ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ, ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ γλψζε απηή ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο δηθηπαθέο ηερλνινγίεο θαη λα επηιέμνπλ επαξθείο ππεξεζίεο 
(γιψζζεο, πεξηερφκελν, παξνπζίαζε) θαη εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο κέζνδνη θαη ηχπνη πιεξνθνξηψλ, φπσο ε ζπιινγή 
θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο ξνέο ηνπξηζκνχ, ε ηαμηλφκεζε 
ησλ θαηαλαισηψλ ζχκθσλα κε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηχπνπο δηαθνπψλ, 
θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο. ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
απφδνζεο, απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ εξεπλψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο 
ηζηνζειίδαο αιιά θαη κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο εηδηθψλ. 

Έηζη, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πξνβιέςεη φηη νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ζα ζπλερίζνπλ 
λα επελδχνπλ κε απμαλφκελν ξπζκφ ηα επφκελα ρξφληα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ησλ 
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, ηε δηείζδπζε ζε 
λέεο αγνξέο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Μία ηέηνηνπ είδνπο επέλδπζε πξνυπνζέηεη 
αθελφο ηελ νινέλα θαη πςειφηεξε αλάκεημε ηνπ θνηλνχ κε ηηο ηερλνινγίεο απηέο θαη αθεηέξνπ 
ηελ πξνζέιθπζε απφ πιεπξάο νξγαληζκψλ ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ 
ηφζν εηδηθή θαηάξηηζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπο φζν θαη γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγίσλ 
πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ ζε έλα αξθεηά πξνρσξεκέλν επίπεδν (Γεκεηξηάδεο, 1998). 

2.2.4 Ηλεκτρονικά υστήματα 

Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ρσξίδνληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο: 

 ην front-office 

 ε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 
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Σα front-office ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη 
πξνζθέξνπλ γξαπηέο ή νπηηθέο αλαθνξέο, ηφζν ζηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο δνκέο ππνδνρήο, φζν 
θαη ζε θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηε 
δηαρείξηζε ησλ θαηαιπκάησλ, ην ιηαληθφ εκπφξην ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ. 

Γχν απφ απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ην Fidelio θαη ην SITEL. Αζρνινχληαη κε πνιχπινθεο 
ππεξεζίεο φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε αχμεζε ησλ θεξδψλ, ε ηηκνιφγεζε, νη αθίμεηο 
θαη αλαρσξήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Αθφκε κπνξνχλ λα είλαη ιεηηνπξγηθά ηφζν γηα κεκνλσκέλνπο 
ηνπξίζηεο φζν θαη γηα νξγαληζκνχο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο ελεκέξσζεο. 

Ζ δνκή ηνπο, επηηξέπεη λα ζπλδένληαη ζηνπο ηνκείο ηεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, εμεξρφκελσλ, 
εηζεξρφκελσλ θαη εζσηεξηθά κε ηε ινγηζηηθή θαη ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Μεηαμχ άιισλ, 
κπνξεί επίζεο λα επηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηα παγθφζκηα 
ζπζηήκαηα δηαλνκήο. 

Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θεξδίδνπλ ρξφλν βξίζθνληαο εμεηδηθεπκέλα sites πνπ αθνξνχλ 
πξννξηζκνχο, δηεπθνιχλνληαη ζηε δηαδηθαζία θξάηεζεο ζηα μελνδνρεία ή ηελ ελνηθίαζε 
απηνθηλήηνπ θαη βνεζνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σν World Wide Web (WWW) είλαη ζαλ έλαο κεγάινο θξαηήξαο, φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα 
βξεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θεζηηβάι φπεξαο, ηηο ηνπξηζηηθέο πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηνπηθφ αγξνηνπξηζκφ ζε νξηζκέλεο άγλσζηεο πεξηνρέο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ, ππάξρνπλ κεραλέο αλαδήηεζεο ή 
ζεκαζηνινγηθά ζπζηήκαηα, ψζηε ε αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν λα γίλεηαη επθνιφηεξε θαη λα 
δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε. Δληφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηα δεδνκέλα web απνζεθεχνληαη 
σο κεηαδηδφκελα θαη κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

2.3 Ηλεκτρονικές Τπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου στον Σουρισμό 

Ζ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνµεραλίαο ζηεξίδεηαη ζηελ παξνρή θαη πξνψζεζε 
µεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηε δηαζεζηµφηεηα θαη ηηο θξαηήζεηο 
ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ θιπ.) θαη ζπλεπψο, ε ςεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
ιεηηνπξγηψλ µέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξµνγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί 
θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 
δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήµαηνο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ 
Διιάδα, φπνπ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη ζε µεγάιν βαζµφ απφ ηελ πξνψζεζε θαη 
πψιεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο ζε µεγάινπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζµνχο (tour operators), ε 
εθµεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα 
δηαθεµηζηνχλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο δπλεηηθνχο ηνπο πειάηεο ζε παγθφζµηα θιίµαθα φιν ην 
εηθνζηηεηξάσξν µε άµεζν ηξφπν θαη ραµειφ θφζηνο. Δθηφο απφ ηε δεµηνπξγία θαη δηάζεζε 
θαηλνηνµηθψλ θαλαιηψλ δηαλνµήο θαη πξνψζεζεο, άιιεο ειεθηξνληθέο εθαξµνγέο, φπσο ε 
ειεθηξνληθή µάζεζε (e-learning), νη ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο (e-procurement θαη e-supply chain 
management), ην VoIP, παξέρνπλ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο 
επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο, αλάπηπμεο δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ, εθζπγρξνληζµφ ηεο αιπζίδαο 
αμίαο ηνπο θαη µείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. Γεληθφηεξα νη επηρεηξεµαηηθέο εθαξµνγέο 
ειεθηξνληθνχ ηνπξηζµνχ (e-tourism) πεξηιαµβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε αιιά θαη ηελ θαηλνηνµηθή 
παξνρή θξίζηµσλ επηρεηξεµαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νη ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο 
(ebookings), ε ειεθηξνληθή δηαλνµή (e-distribution), ηα ειεθηξνληθά εηζηηήξηα (e-ticket), νη 
ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο (e-procurement), ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ (e-hotel 
property management systems), νη ειεθηξνληθέο εθαξµνγέο δηαρείξηζεο πξννξηζµψλ (e-
destination management systems) θαη άιιεο ππεξεζίεο παξερφµελεο απφ Β2Β ειεθηξνληθέο 
αγνξέο θαη Application Service Providers (ASP). Καζψο νη επηρεηξεµαηηθέο εθαξµνγέο 
ειεθηξνληθνχ ηνπξηζµνχ απαηηνχλ ζεµαληηθφ βαζµφ εμεηδίθεπζεο ησλ γεληθψλ µνληέισλ θαη 
ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ειεθηξνληθήο επηρεηξεµαηηθφηεηαο, λένπ είδνπο επηρεηξήζεηο, φπσο π.ρ. 
ειεθηξνληθνί έµπνξνη emerchants, opaque distributors, δεµηνπξγήζεθαλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη 
θαη ζπλεπψο έρνπλ εληαρζεί ζηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία. Παξάιιεια, ην ηνπίν ζηελ παξνρή 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζµφ δηαµνξθψλεηαη απφ ηε µεγάιε πνηθηιία θαη ην πιήζνο 
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επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία (φπσο π.ρ. θαηαιχµαηα, 
ηνπξηζηηθνί νξγαληζµνί, ηνπξηζηηθά γξαθεία, µνπζεία, εζηηαηφξηα, εηαηξίεο µεηαθνξψλ, 
επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ θιπ.), ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαζψο 
θαη ην δηεπηρεηξεζηαθφ ζπληνληζµφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ απαηηείηαη ζηελ ηνπξηζηηθή 
αιπζίδα αμίαο γηα ηελ παξνρή νινθιεξσµέλσλ (seamless) ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο 
πνηφηεηαο. µσο, ε πνιπµνξθία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνµεραλίαο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξµνγψλ έρεη δεµηνπξγήζεη επηρεηξήζεηο δχν ηαρπηήησλ. Απφ 
ηε µία µεξηά, ππάξρνπλ νη µεγάιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ζπλήζσο µέιε άιισλ δηεζλψλ 
νµίισλ, πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ζχγρξνλεο µεζφδνπο δηαρείξηζεο, θαη έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο 
ειεθηξνληθέο εθαξµνγέο ζηνλ ηνπξηζµφ ζην έπαθξν, ελψ απφ ηελ άιιε µεξηά ππάξρνπλ νη 
µηθξέο, θαη ζπλήζσο νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα 
δηνηθνχληαη εξαζηηερληθά θαη λα µε δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα πηνζεηήζνπλ 
λέεο ειεθηξνληθέο εθαξµνγέο θαη ππεξεζίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζµφ θαη ηελ αχμεζε ηεο 
απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο µεζφδσλ (∆εµήηξηνο, 2003). 

Σν ςεθηαθφ ράζµα (digital divide) πνπ επέθεξε ε επαλάζηαζε ηνπ e-Tourism, φμπλε ηηο 
δηαθνξέο θαη ηα µεηνλεθηήµαηα ησλ µηθξνµεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο 
ζπγθξηηηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήµαηα ζηηο µεγάιεο ηνπξηζηηθέο εηαηξίεο. Δληνπίδεηαη µεηαμχ 
ηδησηηθψλ θαη δεµφζησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα µνπζεία, νη 
ηνπξηζηηθνί νξγαληζµνί θ.ά. Χζηφζν, δελ αλαθέξεηαη µφλν ζηελ πηνζέηεζε ή µε ειεθηξνληθψλ 
εθαξµνγψλ, αιιά ρξεζηµνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζµφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φρη µφλν 
µε βάζε ηνλ αξηζµφ ησλ πηνζεηνχµελσλ ειεθηξνληθψλ εθαξµνγψλ αιιά θαη µε βάζε ην βαζµφ 
θαη ηελ θαηλνηνµηθφηεηα ηεο ηερλνινγηθήο αμηνπνίεζεο θαη εθµεηάιιεπζεο. 

χµθσλα µε δηάθνξεο δηεζλείο έξεπλεο, ην ςεθηαθφ ράζµα πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή 
ηνπξηζηηθή βηνµεραλία θαζψο θαη ν βαζµφο πηνζέηεζεο ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, 
ηελ θαζηζηνχλ ζηηο ραµειφηεξεο θιίµαθεο αλάπηπμεο ηνπ e-tourism (Βαξβαξέζνο, 1999). 

2.3.1 E-Ticketing 

Σν e-ticket είλαη έλα εηζηηήξην ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην νπνίν κπνξεί λα εθδνζεί απφ 
νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ θαλάιη, κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο, ελφο PDA, ελφο 4G ηειεθψλνπ θιπ. 
Σν απνδεηθηηθφ γηα ηελ αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο θαη 
ε επηθχξσζε ηεο θξάηεζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε κέζσ e-mail, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 
ν αξηζκφο επηβεβαίσζεο ηεο αγνξάο. 

πλήζσο εθπξνζσπεί ηελ αγνξά κίαο ζέζεο ζε κία αεξνπνξηθή εηαηξία αιιά πιένλ νη 
εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο ηνπ 
ηνπξηζκνχ φπσο θέληξα αλαςπρήο, ζέαηξα, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο 
κεηαθνξέο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην 2007, ην ζχζηεκα θξαηήζεσλ γηα ηα αζηηθά ιεσθνξεία ηεο 
Σζερίαο εηζήγαγε ην e-ticketing ζε αξθεηέο γξακκέο ιεσθνξείσλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο 
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, απηή ε κνξθή εηζηηεξίνπ αληηθαηέζηεζε γξήγνξα ηα παιηά πνιπεπίπεδα 
ράξηηλα εηζηηήξηα. 

Με ην e-ticket, φιεο νη δηαδηθαζίεο, απφ ηελ θξάηεζε κέρξη ηελ επηβίβαζε, γίλνληαη πην 
πξαθηηθέο, γξήγνξεο θαη αζθαιείο. Καζψο ην εηζηηήξην απνζεθεχεηαη ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 
ηεο εηαηξίαο, δελ κπνξεί λα ραζεί, λα μεραζηεί ή λα θιαπεί. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
πειάηεο λα θάλνπλ e-check in, δειαδή λα εθδψζνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηελ θάξηα επηβίβαζεο, 
απνθεχγνληαο ηα γθηζέ θαη πεγαίλνληαο θαηεπζείαλ ζηελ πχιε ηεο πηήζεο ηνπο. Γηα λα ην 
επηηχρνπλ απηφ, κπαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο θαη ζε κία εηδηθή θφξκα 
ζπκπιεξψλνπλ ζηνηρεία φπσο π.ρ. θσδηθφ θξάηεζεο, θσδηθφ εηζηηεξίνπ, αξηζκφ πηήζεο θιπ. 
Έπεηηα, ηνπο δεηείηαη λα επηιέμνπλ πνηα ζέζε επηζπκνχλ απφ ην εηδηθφ ζρεδηάγξακκα ηνπ 
αεξνπιάλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, θαη ηέινο ηππψλνπλ ηελ θάξηα επηβίβαζεο. 

Γεληθά, νη εθαξκνγέο e-ticketing δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε λα κεηψζεη 
ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα (π.ρ. εθηππσηηθά έμνδα, έμνδα απνζηνιήο). Δπηπιένλ, απμάλεηαη ε 
πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ν νπνίνο θάλεη ηελ αγνξά ζην ρξφλν πνπ 
επηζπκεί (Βαξβαξέζνο, 1998). 
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2.3.2 υστήματα Online Κρατήσεων (Online Reservation Systems) 

Σα ζπζηήκαηα online θξαηήζεσλ παξέρνπλ ην πιήξεο ηερλνινγηθφ ππφβαζξν πνπ απαηηείηαη 
ψζηε έλαο ηαμηδησηηθφο νξγαληζκφο ή έλα μελνδνρείν, λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηελ ππάξρνπζα 
ππνδνκή ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε πσιήζεηο κηαο επξείαο γθάκαο ππεξεζηψλ (π.ρ. θξαηήζεηο 
ζε πηήζεηο θαη μελνδνρεία, εθδξνκέο, ηνπξηζηηθά παθέηα) online, κέζα απφ ηε δηθή ηνπ 
ηζηνζειίδα ή κέζα απφ ηξίηα ζπλεξγαδφκελα websites. Δπίζεο, είλαη ζπκβαηά γηα δηαζχλδεζε 
κε ηξίηεο εθαξκνγέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ 
εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ, ηε δηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα αζθαιψλ πιεξσκψλ θαη ππνζηεξίδνπλ 
ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηξίηα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζε: 

a) κεκνλσκέλα μελνδνρεία ή ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπο γηα online πσιήζεηο, 

b) μελνδνρεηαθνχο νκίινπο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ γηα 
φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο ηνπο κνλάδεο, 

c) ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ παξέρνπλ θαηαιχκαηα, ελνηθίαζε απηνθηλήησλ, εθδξνκέο ή 
ηνπξηζηηθά παθέηα, 

d) ηνπξηζηηθά portals πνπ ζέινπλ λα ζπλδέζνπλ πξντφληα απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο θαη 
λα ηα δηαζέζνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο. 

Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα ζπλήζσο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα απ‟ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γπλακηθά δηαρεηξίζηκν πεξηερφκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή φισλ ησλ 
ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ (μελνδνρείσλ, απηνθηλήησλ, πξννξηζκψλ, εθδξνκψλ θιπ.) κέζα 
απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο. 

 Online θξαηήζεηο γηα κία επξεία γθάκα ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Real time online θξαηήζεηο 
κε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ησλ ηηκψλ. 

 Αλαδήηεζε δηαζεζηκφηεηαο κέζα απφ απιέο ή πξνεγκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
πειάηε. 

 Online δηαδηθαζία πιεξσκψλ θαη δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ ή αθπξψζεσλ ζηηο 
θξαηήζεηο. 

 Αζθάιεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη δεδνκέλσλ, θαη γηα ηηο back office δηαδηθαζίεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ. 

 Δπέιηθηε δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη ζρεδηαζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Παξνρή αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ. 

 Γηαρείξηζε δηαζεζηκφηεηαο, ηηκψλ θαη εθπηψζεσλ. 

 πλερήο έιεγρνο ησλ θξαηήζεσλ θαη δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηνπο. 

 Οινθιήξσζε κε εζσηεξηθά (ERP) θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα (ηξίηα travel portals). 

2.4 Σα Οφέλη του Διαδικτύου στον Ελληνικό Σουρισμό 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά νθέιε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ είλαη ηα εμήο: 

 Πξψηνλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπγθξίλνπλ ηηκέο θαη παξνρέο θαη λα 
νξγαλψλνπλ απηφλνκα ηηο δηαθνπέο ηνπο. 

 Γεχηεξνλ, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θηλνχληαη δπλακηθά, µε ειθπζηηθά παθέηα 
πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, απμάλνπλ ηα έζνδά ηνπο µε πξνζθνξέο ηεο «ηειεπηαίαο 
ζηηγκήο», πξνγξαµµαηίδνπλ θαιχηεξα ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αληηδξνχλ ακεζφηεξα ζε 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο αγνξάο. 

 Σξίηνλ, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο απνθηά ζχγρξνλν πξφζσπν, ην πξνζθεξφµελν πξντφλ 
εμεηδηθεχεηαη θαιχηεξα, ζπλδένληάο ην µε ζπγθεθξηκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 
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2.5 Μελλοντικές Προοπτικές του Σουρισμού στο Διαδίκτυο 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη αιιειέλδεηε κε ην Γηαδίθηπν. Δπνκέλσο, έγθεηηαη 
ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζην θχθισκα παξνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο λα πξνζαξκφζνπλ ηα 
πξντφληα θαη ην marketing, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά εκθαλίδεη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάθακςεο κεηά απφ ζπκβάληα πνπ 
αλαθφπηνπλ πεξηζηαζηαθά ηνλ ηνπξηζκφ. Οη άλζξσπνη ζα ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ πην ζπρλά, 
αιιά κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηαμίδηα, παξφιν πνπ ε δήηεζε γηα καθξνρξφληα ηαμίδηα βξίζθεηαη ζε 
ηξνρηά αλφδνπ. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο ρακεινχ θφζηνπο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ήηαλ 
πξσηνθαλήο θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, θαζψο νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα ςάρλνπλ γηα 
ρακειέο ηηκέο. 

Οη ηνπξίζηεο πνιιέο θνξέο δελ επηιέγνπλ απιψο έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, αιιά 
αλαδεηνχλ µία ηνπξηζηηθή εκπεηξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ ζα 
πξέπεη λα είλαη πην δεκηνπξγηθνί ζηηο πξνσζεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο. 

Οη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν πηζηνί απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη είλαη απμαλφκελα 
απξφβιεπηνη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπλδπαζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ. Αλ θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ηνπξηζηηθνί φκηινη ζεσξνχλ φηη ην ηνπξηζηηθφ παθέην απέρεη 
πνιχ απφ ηελ εμαθάληζή ηνπ, απηνί πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ είλαη νη πξννξηζκνί θαη νη 
πξνκεζεπηέο πνπ αλαπηχζζνπλ θηιηθά πξνο ην ρξήζηε websites, ηα νπνία παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα άκεζεο θξάηεζεο θαη δπλακηθά παθέηα. 

Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet (θάζε ρξήζηεο είλαη ελ δπλάκεη θαη έλαο 
ηνπξίζηαο) ζα απμάλεη δηαξθψο ηε βαξχηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ. 
Δπίζεο, φζν απμάλεηαη ε εμνηθείσζή ηνπο µε ην µέζν, ηφζν κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζα έρνπλ. 
ηηο ψξηκεο ηερλνινγηθά αγνξέο, ην e-Tourism απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα θαη ε εκπινθή ησλ 
παξαδνζηαθψλ θαλαιηψλ µε ην Internet ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ online 
θαη ησλ offline θαλαιηψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην δπζρεξήο, θη ελ πάζεη πεξηπηψζεη ν πειάηεο δελ 
ελδηαθέξεηαη γη' απηφ ην δηαρσξηζκφ. Σν µφλν πνπ ζέιεη, είλαη λα κπνξεί λα εληνπίδεη θάπνπ 
ζπγθεληξσκέλε ηελ πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ (Μπξηαζνχιε, 2000). 

ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα ππνιείπνληαη αξθεηά ζε ζχγθξηζε µε ηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά 
αγνξέο. Αθελφο, ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, αθεηέξνπ, ν πειάηεο 
δπζθνιεχεηαη λα βξεη ζην Γηαδίθηπν ζπγθεληξσκέλε ηελ πιεξνθνξία ή λα αγνξάζεη θάπνην 
νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θαζψο ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ηερλνινγηθήο 
δηείζδπζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγσγψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Παξάιιεια, ν 
παξαδνζηαθφο ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο δηαηεξεί θεληξηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 
αθνχ είλαη νπζηαζηηθά απηφο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα δεκηνπξγψληαο παθέηα. 
Δπηπιένλ, ππάξρεη κεησκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ 
µέζσ ηνπ Internet, ελψ ηαπηνρξφλσο, απαηηνχληαη θαη θάπνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα 
εμηζψζνπλ ην λέν µέζν µε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο (π.ρ. ζην ρψξν ηνπ e-ticketing). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙII 

3. υστήματα υστάσεων (Recommendation Systems) 
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3.1 Εισαγωγή στα υστήματα υστάσεων 

Ζ εηζξνή ησλ δεδνκέλσλ ζήκεξα είλαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ελψ ν φγθνο 
πιεξνθνξίαο ηελ νπνία δέρεηαη ν ρξήζηεο απμάλεηαη εθζεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπζηήκαηα 
ζπζηάζεσλ απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία. θνπφο ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 
είλαη ε επηιεθηηθή πξνψζεζε πιεξνθνξίαο ζην ρξήζηε µε θχξην γλψκνλα ηελ πξνζσπηθφηεηα 
πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην πξνθίι ηνπ. Μέζα απφ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, ην ζχζηεµα απνθηά 
γλψζε γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη εθκεηαιιεπφκελν ηε γλψζε απηή κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη 
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο πξνζεγγίδνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, εηδηθεπφκελν ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ-ηερληθψλ. Έηζη, ππνλνείηαη 
έκκεζα ε δεκηνπξγία εηθνληθψλ θνηλνηήησλ, δειαδή νµάδσλ ρξεζηψλ µε παξφµνην πξνθίι. Οη 
αιγφξηζκνη ζπζηάζεσλ είλαη επξέσο γλσζηνί γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηηο εθαξκνγέο νκαδνπνίεζεο 
πξνηηκήζεσλ ρξεζηψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ελφο πειάηε γηα ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλαο θαηάινγνο ζπληζηψκελσλ ζηνηρείσλ. ηελ 
παξνχζα δηπισκαηηθή άζθεζε πινπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα κε ην φλνκα “Santorini: Elegy in 
Blue”, φπνπ κε ηε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ θαζνξίδνληαη πξνβιέςεηο 
ζηηο πξνηηκήζεηο ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. 

Με απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ε ηζηνζειίδα αιιάδεη ξηδηθά, βαζηζκέλε ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ 
ρξήζηε. Αιγφξηζκνη ζπζηάζεσλ ιεηηνπξγνχλ ζπρλά ζε πεξηβάιινληα φπνπ: 

 Οη λένη ρξήζηεο έρνπλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, βαζηζκέλεο µφλν ζε κεξηθέο 
εθηηκήζεηο. 

 Οη παιαηφηεξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πιεφλαζµα πιεξνθνξηψλ, βάζεη πξνεγνχκελσλ 
εθηηκήζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη (rates). 

 Σα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ είλαη επκεηάβιεηα. Κάζε αιιειεπίδξαζε παξέρεη πνιχηηµα 
δεδνκέλα θαη ν αιγφξηζκνο πξέπεη λα απνθξηζεί αµέζσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ 
πιεξνθνξηψλ. 

Οη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξνρήο ζπζηάζεσλ είλαη ηξεηο: Ζ 
παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο (collaborative filtering), ηα 
πξφηππα νκαδνπνίεζεο (cluster models) θαη νη κέζνδνη ζχζηαζεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε 
(knowledge-based recommendation). 

Ζ δηαδηθαζία δηάρπζεο ηεο γλψζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεµαζία ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 
δσήο. Ο ξπζµφο ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζµφ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 
ηελ πνηφηεηα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, θαη ηεο δηαθίλεζεο γλψζεο. Δπνκέλσο, ε χπαξμε θαη ε 
δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζεο γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο 
απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο. 

ην επίπεδν ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ, ε γεληθή ζπγθεληξσκέλε γλψζε, πνιιέο θνξέο δελ 
αξθεί. Γηα λα κπνξέζεη έλα άηνκν λα ιάβεη ζσζηέο απνθάζεηο γηα φηη ηνλ αθνξά, ρξεηάδεηαη 
πξφζζεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. ηηο 
πξντζηνξηθέο θνηλσλίεο, φπνπ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο ήηαλ ειάρηζην, 
θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε ιήςε πεξίπινθσλ απνθάζεσλ ήηαλ ζπάληεο, ε αλάθηεζε 
εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. ηηο ζχγρξνλεο, εμειηγκέλεο 
θνηλσλίεο φκσο, ην άηνκν βξίζθεηαη ζπλερψο αληηκέησπν µε πξνθιήζεηο φπνπ απαηηείηαη ιήςε 
απνθάζεσλ γηα πεξίπινθα δεηήκαηα. Δπίζεο, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ππάξρεη µία ηεξάζηηα 
πνζφηεηα ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο θαη πνηθηιία πηζαλψλ επηινγψλ θαη πξνηηκήζεσλ. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ζηξέθεηαη ζην ζηελφ ή επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
έρνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή ζπζηάζεσλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηνπ 
αηφκνπ ιεηηνπξγεί σο «θίιηξν» πνπ επηηξέπεη ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα θηάζνπλ ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν, κπινθάξνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ φγθν ησλ άρξεζησλ πξνηηκήζεσλ. Ζ κέζνδνο 
απηή απαηηεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα δεηψληαο ελεξγά πιεξνθνξίεο 
απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ηα ελδηαθέξνληα ελφο κέζνπ αλζξψπνπ θαη νη ηνµείο ηεο γλψζεο 
ζηνπο νπνίνπο ππνρξεψλεηαη λα εληξπθήζεη πνιιαπιαζηάδνληαη ζπλερψο, δεκηνπξγψληαο 
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κεγάιε πίεζε ρξφλνπ. Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλεπξίζθνληαη ζχληνκα θαη 
κάιηζηα ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε ν ελδηαθεξφκελνο λα πεξηπιαλεζεί ζε έλαλ ιαβχξηλζν 
άρξεζησλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεη απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Ζ πίεζε ρξφλνπ θαη ε 
αλάγθε γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηνλ ηνκέα ησλ αγνξψλ. 
Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο κπνξεί λα ηθαλνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα 
ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ λα νκαδνπνηνχληαη. Ζ έξεπλα πξνηηκήζεσλ είλαη 
έλα ζεκείν θξίζηκν, ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ νκνεηδψλ ηζηνζειίδσλ μελνδνρείσλ θαη 
εζηηαηνξίσλ πνπ ζπλαληά πιένλ ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο. 

Δμεγείηαη έηζη σο έλα βαζµφ ε ηεξάζηηα άλνδνο θαη αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ρξήζε 
ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Μέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, µπνξεί θαλείο λα απνθηήζεη 
πξφζβαζε ζε έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ θάζε είδνπο, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε µία ηεξάζηηα 
παγθφζκηα ελεκέξσζε μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ. Ζ 
εμαηξεηηθά κεγάιε έθηαζε φκσο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απηφ πεξηέρεη µπνξεί 
λα απνηειέζεη κεηνλέθηεκα φηαλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα βξεη ελ ηάρεη ηελ πιεξνθνξία ή ην πξντφλ 
πνπ επηζπκεί. κσο αθφκα θη φηαλ ππάξρεη επάξθεηα ρξφλνπ, ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ελφο 
ηεξάζηηνπ αξηζµνχ νκνεηδψλ ηζηνζειίδσλ είλαη µία δηαδηθαζία απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο. 
Δπηπιένλ, ε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήµαηνο αμηνιφγεζεο δελ είλαη πάληα εθηθηή εμαηηίαο ησλ 
δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ, θάηη πνπ απνηειεί πεξηζζφηεξν ηξνρνπέδε ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ. 

Πξνο βνήζεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα έξρνληαη 
ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήµαηα πζηάζεσλ (Recommendation Systems). Σα ζπζηήµαηα απηά, 
ιχλνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο αμηφπηζηεο ζπζηάζεηο γηα 
δηάθνξα πξντφληα, βηβιία, θείκελα, πιεξνθνξίεο, θαηαζηήκαηα θ.ά. Σα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ 
θαηαιήγνπλ ζε ζπζηάζεηο µέζσ ησλ ηερληθψλ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 
θαη ππνθαζηζηνχλ σο έλα βαζµφ ηε δηαδηθαζία δηάρπζεο γλψζεο µέζσ ηνπ θνηλσληθνχ 
πεξίγπξνπ, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. Σα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ είλαη 
βαζηζκέλα ζπλήζσο ζην Γηαδίθηπν θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο ζρεηηθά 
µε πξντφληα ή ππεξεζίεο, πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη ζπζηάζεηο 
πνπ παξέρνληαη µέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηνπο ρξήζηεο µέζα ζε 
έλαλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. ηφρνο ηεο εηζαγσγήο θαη ελζσκάησζεο δηαθφξσλ ηχπσλ 
ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ, είλαη ε επηηέιεζε κηαο πην αθξηβνχο θαη ζηνρεπκέλεο αμηνιφγεζεο ησλ 
δηαθφξσλ ππάξρνλησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, κε ζπλέπεηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνηάζεσλ 
πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο. 

Ηζηνξηθά, ην πξψην ζχζηεµα ζπζηάζεσλ ήηαλ ην “Tapestry”. Οη δεκηνπξγνί ηνπ εηζήγαγαλ 
γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν πλεξγαηηθφ Φηιηξάξηζκα (Collaborative Filtering) γηα λα πεξηγξάςνπλ 
ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ αμηνινγήζεσλ ελφο ρξήζηε µε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ άιισλ, µε 
ζηφρν ηελ παξαγσγή ζπζηάζεσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Σν ζχζηεµα απηφ 
ιεηηνπξγνχζε ζηα πιαίζηα κίαο ζρεηηθά κηθξήο νκάδαο αλζξψπσλ µε χπαξμε δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα µέιε ηεο, φπσο νη εξγαδφκελνη ζε έλα γξαθείν ή µία επηρείξεζε. Γεληθά, 
ηα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνπο ρξήζηεο (πξνηηκήζεηο, πξνηεξαηφηεηεο θ.ά.) θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 
επηινγέο-πξντφληα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
βαζκνινγία πξνεξρφκελε απφ άιινπο ρξήζηεο, θ.ά.). Σα ζηνηρεία απηά αμηνπνηνχληαη µε ζθνπφ 
λα ζπζρεηηζηνχλ νη ρξήζηεο µε ηα αληηθείκελα-πξνηάζεηο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα θαιχπηνπλ ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπζηάζεσλ, γίλνληαη 
µέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ-ηερληθψλ. 

3.2 Ορισμός των υστημάτων υστάσεων 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ ην κέγεζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ην θνηλφ 
είλαη ηφζν κεγάιν πνπ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ηηο ζπιιέμνπλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη ψζηε λα γίλεηαη 
επθνιφηεξα ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πεξηηηψλ θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Οη κέζνδνη απηέο 
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ηε ρξήζε θάπνησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ λα δίλνπλ ζην ρξήζηε 
αθξηβψο απηφ πνπ επηζπκεί θαη φρη άρξεζηεο ή θαθφβνπιεο πιεξνθνξίεο. Σα ζπζηήκαηα πνπ 
ππάξρνπλ γηα λα θηιηξάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο 
(Malone, Grant, Turbak, Brobst, & Cohen, 1987): 

 Σα ζπζηήκαηα Cognitive Filtering, ηα νπνία θαηαιαβαίλνπλ ηί αθξηβψο αλαδεηάεη ν ρξήζηεο, 
θαη ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά θίιηξα ψζηε λα αληηζηνηρίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο αλαδήηεζεο κε 
ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν θηιηξάξηζκα απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ιέμεσλ σο θιεηδηά αλαδήηεζεο. 

 Σα ζπζηήκαηα Sociological Filtering, ηα νπνία αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο 
πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο. 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ (recommendation systems) απνηεινχλ ηελ εμηδαλίθεπζε ησλ 
ζπζηεκάησλ θηιηξαξίζκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηφρνο ηνπο είλαη λα παξνπζηάζνπλ ζην 
ρξήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πξνζσπηθά. Γεκηνπξγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 
επηιχζνπλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζε θείκελν. Σα 
πξνβιήκαηα απηά πεγάδνπλ απφ ηνλ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα 
αλαδήηεζε. 

Χο ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ νξίδνληαη εθείλα ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη άλζξσπνη παξέρνπλ 
πξνηάζεηο σο εηζφδνπο πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη θαηεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξαιήπηεο 
(Resnick & Varian, 1997). 

Οη ηνκείο πνπ ψζεζαλ ηε δεκηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ είλαη νη εμήο (Papagelis, 
2005): 

 Αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ. Σα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ πνιιά δεδνκέλα 
ηα νπνία εθηφο απφ θείκελν κπνξεί λα είλαη θαη ζε άιιεο κνξθέο, φπσο π.ρ. εηθφλα ή ήρνο. 
Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα βειηηζηνπνηήζεη ηε ιίζηα 
ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Δμαηνκίθεπζε. Ζ εμαηνκίθεπζε είλαη κία κνξθή κάξθεηηλγθ πνπ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 
πξντφληα ηα νπνία είλαη ηδαληθά γηα θάζε ρξήζηε ρσξηζηά. Απηφ ζπκβαίλεη έπεηηα απφ 
αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θάζε ρξήζηε θαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. 

 Γηαρείξηζε εκπηζηνζύλεο. ην Γηαδίθηπν ππάξρεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ άηνκα ηα νπνία κεξνιεπηνχλ πάλσ ζε νξηζκέλα ζέκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα 
είλαη γλσζηή ε πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, έηζη ψζηε λα θξίλεη ν ελδηαθεξφκελνο αλ νη 
πιεξνθνξίεο είλαη έγθπξεο ή φρη. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν είλαη ηφζν κεγάινο 
πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ φιεο νη πεγέο πνπ ππάξρνπλ. Πξφθεηηαη γηα κία 
ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ζε κία πεγή είλαη νξζή ε εκπηζηνζχλε 
αλάκεζα ζε άηνκα πνπ είλαη γλσζηά. 

Απηνί θαη αξθεηνί αθφκα ηνκείο ψζεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ ην 
νπνίν εμαπιψζεθε κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη εθαξκφζηεθε ζε πνιιέο κνξθέο ζην Γηαδίθηπν, 
φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηαηληψλ ή κνπζηθήο. 

3.3 Η ημασία υστημάτων υστάσεων για Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ είλαη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην ψζηε λα πξνηείλνληαη πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε ρξήζηεο. Οη ζπζηάζεηο γίλνληαη γηα ην ηί 
αγνξέο λα γίλνπλ, ηί αλάγλσζε εηδήζεσλ, ηί ζπλδέζεηο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηί ηαηλίεο λα 
παξαθνινπζήζεη ν ρξήζηεο κεηαμχ πνιιψλ άιισλ. Αλάκεζα ζηηο πην δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ είλαη ε www.amazon.com, ε νπνία παξέρεη κία 
εμαηνκηθεπκέλε ηζηνζειίδα γηα θάζε κεκνλσκέλν ρξήζηε. Σν Netflix είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα 
ηζηνζειίδαο πνπ ρξεζηκνπνηεί εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ ηαηλίεο 
θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα γεληθά δείρλνπλ κία ιίζηα κε θνξπθαία 
αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξήζηε. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθηψληαη είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αιγφξηζκν θαη πξνηείλνληαη σο θνξπθαία απφ ηε ιίζηα, 

http://www.amazon.com/
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αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ λα θάλνπλ ηηο 
θαζεκεξηλέο απνθάζεηο απινχζηεξεο. Οη απνθάζεηο απηέο ιακβάλνληαη σο επί ην πιείζηνλ γηα 
ππεξεζίεο ρακεινχ θφζηνπο, φπσο βηβιία θαη πξνηάζεηο ηαηληψλ, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε 
δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο (Jannach, 2010; Ricci, 2011). 

Παξφιν πνπ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ θαη εμαηνκίθεπζεο απνηεινχλ έλα ζρεηηθά λέν πεδίν 
κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία, νη ηερληθέο ηνπο έρνπλ επξέσο πηνζεηεζεί θαη έρνπλ ιχζεη σο έλα 
βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο ππεξθφξησζεο πιεξνθνξηψλ (Oulasvirta, 2012). Να ζεκεησζεί φηη ε 
ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη φρη 
κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο (Polatidis & Georgiadis, 2013; Karimov & Brengman, 2011). Οη ιφγνη γηα 
ηνπο νπνίνπο νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη (Polatidis & 
Georgiadis, 2013): 

 Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ηερλνινγία 
ζπζηάζεσλ είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη επεηδή 
ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ πξνηείλεη ζπλήζσο ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ρξήζηε, 
ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

 Πξνώζεζε ησλ εηδώλ πνπ αλήθνπλ ζε κία επξύηεξε γθάκα πξντόλησλ. Έλα ζχζηεκα 
ζπζηάζεσλ πξνηείλεη ζπλήζσο ηα ζηνηρεία απφ κία κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ πνπ 
δηαθνξεηηθά ν ρξήζηεο ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα εληνπίζεη. 

 Αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ. Ο ρξήζηεο είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο 
απφ ηε ζπλνιηθή ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη θαη είλαη πηζαλφ λα ηελ πξνηείλεη θαη ζ‟ άιινπο. 

 Αύμεζε ηεο πίζηεο. Δίλαη πην πηζαλφ γηα έλαλ ρξήζηε λα επηζθεθζεί μαλά κία ηζηνζειίδα ή 
λα ρξεζηκνπνηήζεη μαλά κία θηλεηή εθαξκνγή, αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ πνηφηεηα θαη 
γεληθφηεξα κε ηελ εκπεηξία δηάδξαζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Hinz & Eckert (2010) ηα δχν πην ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα κία ειεθηξνληθή 
επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαδήηεζεο 
θαη νη πςειφηεξεο πσιήζεηο. 

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζαθέο ζε απηφ ην ζηάδην, φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα είλαη 
θαηλνηφκεο, λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη λα είλαη πην αμηφπηζηεο γηα ηνλ πειάηε, πξέπεη 
λα παξέρνπλ πην εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Ζ εμαηνκίθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή πην θαηάιιεισλ ζπζηάζεσλ (Davidson & 
Livshits, 2012). Δπηπιένλ, νη θηλεηέο ζπζθεπέο ηείλνπλ λα γίλνπλ ε θχξηα πεγή πξφζβαζεο ζε 
θνηλσληθά δίθηπα δηφηη ππνζηεξίδνπλ άκεζε πξφζβαζε απφ παληνχ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 
(Jabeur, 2013; Oulasvirta, 2012). 

ε κία κειέηε ηνπο, νη Karimov & Brengman (2011) δείρλνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ 
κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθφ θέξδνο ζε κία ειεθηξνληθή επηρείξεζε. Χζηφζν, νη ίδηνη 
εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη κφλν ην 1,4% ησλ εζφδσλ ησλ 210 θνξπθαίσλ ηζηνζειίδσλ 
νθείιεηαη ζηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, δηφηη νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
θάπνην ηέηνην ζχζηεκα. Γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε εμαηνκίθεπζε, πξέπεη λα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζε έλαλ ειεθηξνληθφ πσιεηή λα αιιειεπηδξά απηφκαηα κε ηνπο πηζαλνχο πειάηεο 
θαη λα ηνπο πξνζθέξεη κία πνηθηιία ππεξεζηψλ, απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 
(Riemer & Totz, 2001). Οη επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πξέπεη 
λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο επηηπρίαο 
ζηηο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο. Οη θνξπθαίεο ηζηνζειίδεο πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ κία 
θνηλσληθή παξνπζία κε ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ ζε δίθηπα, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter. Αλ 
θαη ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, ηα δεδνκέλα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζα πξέπεη λα 
ελζσκαηψλνληαη ζε ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπζηάζεηο, ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ νδεγφ. Έρεη θαηαγξαθεί φηη 
φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, ε εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε πξνο έλαλ 
ηνπξηζηηθφ νδεγφ είλαη πςειφηεξε (Qiu & Benbasat, 2009; Wang, 2007). ε κία έξεπλά ηνπο, νη 
Ochi (2010) παξνπζίαζαλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη ζπζηάζεηο επεξεάδνληαη απφ ηα 
δεδνκέλα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (ρξεζηκνπνηείηαη ηφηε θαη ν φξνο «θνηλσληθέο ζπζηάζεηο»). 
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3.4 Η Διαδικασία ύστασης και οι Μορφές της 

Κάζε ζχζηεκα ζπζηάζεσλ δέρεηαη κία είζνδν θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία δηαδηθαζία ε 
νπνία παξάγεη νξηζκέλα απνηειέζκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ κπνξεί λα 
πάξεη σο είζνδν πξνέξρνληαη είηε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε, είηε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, είηε απφ θάπνηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ρξήζηε θαη αληηθεηκέλνπ. 

Κάζε ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλα πξνθίι ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ 
βνεζήζνπλ λα ιάβεη ζσζηά θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα απφ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ. κνηα, 
έλα αληηθείκελν έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ έλα πξνθίι ζρεηηθά κε 
απηφ, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δίλνπλ ηελ αληηζηνίρεζε απφ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ. 

Σα δεδνκέλα ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ άκεζα ή έκκεζα. Άκεζε είλαη ε 
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο εηζάγεη ζην ζχζηεκα ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαζψο 
θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Απφ ηελ άιιε, έκκεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία ην ζχζηεκα αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζειίδεο, απφ ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θηλεηφ ηειέθσλν αιιά θαη απφ ην ηζηνξηθφ ησλ 
αγνξψλ πνπ έρεη θάλεη. 

Ο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα γίλεη κε πνηθίινπο 
ηξφπνπο. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα δεηεζεί απφ ην ζχζηεκα ζην ρξήζηε λα αμηνινγήζεη ην 
βαζκφ ρξεζηκφηεηαο ελφο αληηθεηκέλνπ γη‟ απηφλ πξνζσπηθά. Χζηφζν, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο 
κπνξεί λα δηαθέξεη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα απαληήζεη κε έλα λαη ή κε έλα φρη, λα αμηνινγήζεη ην 
αληηθείκελν απφ κία θιίκαθα ηηκψλ, ή αθφκα λα γξάςεη κε απιφ θείκελν ηελ άπνςή ηνπ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Πην ζπρλά, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα κε κνξθέο αμηνιφγεζεο, 
πνπ δελ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν, δηφηη νη ρξήζηεο ζπλήζσο δελ ελδηαθέξνληαη λα αμηνινγήζνπλ ηα 
αληηθείκελα, ζε πεξίπησζε πνπ απηά απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν. 

ηαλ ηα ζηνηρεία θάζε ρξήζηε εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα ηφηε αξρίδεη λα επεμεξγάδεηαη ηα 
δεδνκέλα θαη λα ηα παξνπζηάδεη είηε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο είηε ζε απηνχο πνπ δήηεζαλ λα 
κάζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο κπνξεί λα γίλεη ζε δηάθνξεο κνξθέο: Έλαο 
πξνο έλαλ, πξάγκα ην νπνίν γίλεηαη φηαλ έλαο ρξήζηεο απεπζχλεηαη ζε έλαλ άιιν ρξήζηε. Απηή 
ε κνξθή ζχζηαζεο ζπκβαίλεη φηαλ έλαο ρξήζηεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη έλα πξντφλ θαη ην 
πξνηείλεη ζε έλαλ άιιν φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ηε ζπλνκηιία δχν θίισλ. ηηο ειεθηξνληθέο 
κνξθέο ζχζηαζεο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κία ζχζηαζε ζηνλ εαπηφ ηνπ ψζηε λα κε 
μεράζεη λα αγνξάζεη ή λα δνθηκάζεη έλα αληηθείκελν (Reischach, Michahelles, & Schmidt). 

Μία αθφκα κνξθή ζχζηαζεο είλαη φηαλ ζπγθεληξψλνληαη πνιινί ρξήζηεο ζε έλαλ ηφπν θαη 
αμηνινγνχλ καδηθά έλα πξντφλ, θη απηή ε αμηνιφγεζε είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο. Ζ κνξθή απηή φπσο είλαη θαλεξφ γίλεηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη 
απεπζχλεηαη επίζεο ζε πνιινχο ρξήζηεο, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζεη απφ κφλνο ηνπ αλ ζα ηνπ είλαη ρξήζηκν έλα πξντφλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ αμηνινγήζεηο απφ πνιινχο ρξήζηεο 
ζπγθεληξψλνληαη θαη αζξνίδνληαη κφλν γηα έλαλ ρξήζηε. Δπεηδή φκσο θάζε άλζξσπνο έρεη 
δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ζπκθσλεί κε ηελ πιεηνςεθία ζρεηηθά κε έλα 
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν αλαπηχρζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη αιγφξηζκνη νη νπνίνη έρνπλ 
ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθεληξψλνπλ ηα ζηνηρεία θάζε ρξήζηε θαη λα πξνηείλνπλ ζηνλ έλαλ 
ελδηαθεξφκελν ην πξντφλ κε ηηο θξηηηθέο απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέξνληα αλάινγα κε 
ην πξνθίι ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα (Reischach & Schmidt). 

Ζ ηειεπηαία κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί είλαη φηαλ θάπνηνο 
εηδηθφο ζε έλα ζέκα θάλεη κία θξηηηθή ε νπνία επεξεάδεη πνιχ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο 
θξηηηθφο ζεάηξνπ παξαθνινπζήζεη κία παξάζηαζε θαη κνηξαζηεί ηηο απφςεηο ηνπ ζε έλα κέζν 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπνπ ηνλ αθνινπζνχλ ρηιηάδεο άηνκα. Απηή ε κνξθή αληαιιαγήο 
απφςεσλ γηα έλα ζέκα έρεη γίλεη πνιχ δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πνιινί άλζξσπνη 
ζπεχδνπλ λα ζπκβνπιεπηνχλ απφ εηδηθνχο, θξηηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. 
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3.5 Εξατομικευμένο ύστημα υστάσεων 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ άξρηζαλ λα απνηεινχλ πεξηνρή έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ πεγή 
(Gediminas Adomavicius), απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Απνηεινχλ ζεκαληηθή ζπκβνιή 
ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ππεξθφξησζεο πιεξνθνξίαο (information 
overload), θαηλφκελν πνπ φζν πεξλάλε ηα ρξφληα παίξλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, 
εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο λα δεκηνπξγνχληαη απέξαληα πνζά πιεξνθνξηψλ ελψ παξάιιεια νη 
άλζξσπνη ηείλνπλ λα κελ επεμεξγάδνληαη ζσζηά ηνλ φγθν απηφ ησλ πιεξνθνξηψλ. Καηφπηλ, 
ινηπφλ, αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε, δεκηνπξγνχλ πιεζψξα πξνηάζεσλ κε βάζε πιεξνθνξίεο γηα 
ηνπο ρξήζηεο, ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα θαη ηηο πξνεγνχκελεο αιιειεπηδξάζεηο θαηαρσξεκέλα 
ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο πεξηεγείηαη ζηα πξνηεηλφκελα αληηθείκελα δίλνληαο άκεζε ή 
έκκεζε αλαηξνθνδφηεζε γηα λέεο πξνηάζεηο ζε επφκελεο αιιειεπηδξάζεηο ρξήζηε κε ζχζηεκα. 

Δμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απνηεινχλ ηα λέαο γεληάο ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 
εμαηνκηθεπκέλεο ζπζηάζεηο αλά ρξήζηε. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο 
ζπζηάζεσλ, αξρηθά απαηηείηαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε θαη ζηε 
ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζή ηνπο (κέζσ πξνθίι ή άιιεο κεζφδνπ) απφ αιγφξηζκν κε ζηφρν ηελ 
παξνρή θαηάιιεισλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζπζηάζεσλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. 

3.5.1 Μέθοδοι υλλογής Πληροφοριών του Φρήστη 

Ζ δηαδηθαζία εμαηνκίθεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπζηάζεσλ 
θαζψο δηαηεξψληαο ζηνηρεία φπσο π.ρ. είλαη ηα ελδηαθέξνληα, νη επηζπκίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
θάζε ρξήζηε, επηιέγνληαη νη θαηά ην δπλαηφλ πην ελδηαθέξνπζεο ζπζηάζεηο γη‟ απηφλ. ηα 
εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηέζζεξηο κέζνδνη ζπιινγήο 
πιεξνθνξηψλ ηνπ ρξήζηε (ζπλδπαζκφο απηψλ ή απηνχζηεο). Οη κέζνδνη απηέο κπνξνχλ λα 
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ξεηέο (explicit) θαη ππνδεινχκελεο (implicit). ηηο ξεηέο κεζφδνπο, 
δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα δψζεη ν ίδηνο πιεξνθνξίεο ζπκπιεξψλνληαο πεδία θνξκψλ, 
επηιέγνληαο θνπηηά (check box) θιπ. ηηο ππνδεινχκελεο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο 
πνπ ειέγρνπλ θαη απνζεθεχνπλ ηελ θίλεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα (Gauch, 
2007). Οη κέζνδνη απηέο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 Ηζηνξηθό (History). Σν ηζηνξηθφ αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην εμαηνκηθεπκέλν ζχζηεκα 
ζπζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεγή (Pazzani, 2007), πεξηέρεη ηηο ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ 
πξνηαζεί ζην ρξήζηε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γη‟ απηέο (π.ρ. αλ 
πξφθεηηαη γηα δηαθεκίζεηο, πνηεο επηζθέθηεθε, κε πνηεο νινθιήξσζε ζπλαιιαγή, πνηεο 
ζεψξεζε αδηάθνξεο θιπ.). Άιιν είδνο ηζηνξηθνχ κπνξεί λα είλαη ε δηαηήξεζε παιαηφηεξσλ 
επεξσηήζεσλ ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα. Γεληθφηεξα, ην ηζηνξηθφ πξνζθέξεη πνιχηηκεο 
πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα, θαη παξάιιεια εμππεξεηεί ηε ρξήζε κνληέισλ κεραληθήο 
κάζεζεο (π.ρ. Classifier) κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πξνθίι, θαζψο ην ηζηνξηθφ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζχλνιν εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ (traning set). 

 πκπιήξσζε (Fill-In Profile). Σν πξνθίι, ζχκθσλα κε ηελ πεγή (Sugiyama, 2004), 
δεκηνπξγείηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ρξήζηε ζηε δηεπαθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο 
ζπκπιήξσζεο θνξκψλ, απάληεζεο ζε εξσηήζεηο, επηινγήο θνπηηψλ (check box) θαη άιισλ 
επηινγψλ πνπ θάλεη ζηε δηεπαθή, ε νπνία ηνπ παξέρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

 Αλάιπζε Κίλεζεο ηνπ Υξήζηε (Click-Stream Analysis Web Usage Mining Systems). 
Σν πξνθίι δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο θίλεζεο ηνπ ρξήζηε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. 
χκθσλα κε ηελ πεγή (Weischedel, 2006), ν εμππεξεηεηήο δηαηεξεί εγγξαθέο (web logs) 
πνπ ηρλειαηνχλ ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε απφ ζχδεζκν ζε ζχλδεζκν. Τπάξρνπλ εξγαιεία 
πνπ δηαηεξνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην ρξήζηε, ζε πνηα ζέζε 
βξίζθνληαλ νη ζχλδεζκνη, πφζν ρξφλν επηζθέθηεθε ν ρξήζηεο θάζε ζχλδεζκν θαη νξηζκέλεο 
θνξέο εμάγνπλ θαη πξφηππα (pattern) φζνλ αθνξά ζηε δηαδνρή ησλ επηζθεθζέλησλ 
ζπλδέζκσλ. πλήζσο ζε απηή ηελ ηερληθή ρξεζηκνπνηνχληαη γξάθνη πνπ απνηππψλνπλ ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ρξήζηε. Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο, νη γξάθνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ νκαδνπνίεζε ρξεζηψλ βάζεη ηεο θνηλήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζην Γηαδίθηπν. 
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 Cookies. Σα Cookies απνηεινχλ κία αθφκα ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη εθαξκφζηκε ηερληθή γηα 
ιεηηνπξγίεο εμαηνκίθεπζεο ζην Γηαδίθηπν. Απνηεινχλ έλα κέζν ηρληιάηηζεο ησλ ρξεζηψλ. 
χκθσλα κε ηελ πεγή (Gauch, 2007), ζηελ ηερληθή απηή, ηελ πξψηε θνξά πνπ ν πεξηεγεηήο 
(browser) ηνπ ρξήζηε ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα, δεκηνπξγείηαη έλα λέν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε 
(user id) ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ρξήζηε καδί κε άιια δεδνκέλα ηα νπνία 
κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ζε επφκελε επίζθεςε ηνπ ρξήζηε 
θαη λα ελεκεξσζνχλ αλ ρξεηαζηεί. Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη (ζπλήζσο αλά ζχλνδν - 
session id) κπνξεί λα είλαη ζηνηρεία πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο ζε θφξκεο ηνπ 
εμππεξεηεηή ηεο ηζηνζειίδαο, ψξα θαη εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο ζηελ ηζηνζειίδα θαη 
άιια ζηνηρεία ηεο ζπλφδνπ. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, αθελφο φηη νη ηζηνζειίδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία απηή πξέπεη λα παίξλνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε θαη 
αθεηέξνπ φηη αλ ν ίδηνο ρξήζηεο ζπλδεζεί ζην ίδην ζχζηεκα απφ δηαθνξεηηθά ηεξκαηηθά (π.ρ. 
ππνινγηζηέο) ζα ιάβεη δηαθνξεηηθφ αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε. Σέινο, ηα cookies κπνξεί λα ηα 
ζβήζεη ν ρξήζηεο ή αθφκα θαη λα ηα απελεξγνπνηήζεη, νπφηε δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε 
ππεξεζία απφ ηνλ πεξηεγεηή. 

Οη παξαπάλσ κέζνδνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ηα 
ηειεπηαία ρξφληα απφ εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ. Αθνχ ζπιιερζνχλ νη θαηάιιειεο 
πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή εμαηνκίθεπζεο. Ζ εμαηνκίθεπζε παξέρεηαη είηε 
κε κεζφδνπο δεκηνπξγίαο πξνθίι θαη αμηνπνίεζήο ηνπ είηε κέζσ άιισλ ηερληθψλ φπσο είλαη ην 
collaborative filtering, ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε αξγφηεξα θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 
ζχγρξνλεο εθαξκνγέο. 

3.5.2 Μέθοδοι Παροχής Εξατομίκευσης 

Σα εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ δχν θπξίσο κεζφδνπο γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θάζε ρξήζηε. Οη κέζνδνη απηνί παξνπζηάδνληαη επζχο ακέζσο 
ζπλνπηηθά θαζψο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζηελ πιεπξά ηνπ 
εμππεξεηεηή. 

 Collaborative Filtering. ε απηή ηε κέζνδν, δηαηεξνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο 
φπσο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηα πξντφληα ηεο αξεζθείαο ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 
ζχγθξηζε ησλ ρξεζηψλ βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Σειηθά, ε πξφηαζε πνπ γίλεηαη ζε 
θάπνηνλ ρξήζηε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν ρξήζηεο απηφο ζα έρεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά 
κε απηή ησλ ρξεζηψλ πνπ ηνπ κνηάδνπλ. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη ζε πνιιά ζχγρξνλα 
ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ (π.ρ. Amazon). 

 Γεκηνπξγία Πξνθίι Υξήζηε κέζσ Καηεγνξηνπνίεζεο. Ζ κέζνδνο απηή, ρξεζηκνπνηεί 
θάπνην κνληέιν, ην νπνίν εθπαηδεχεηαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ ρξήζηε (Nerin 
George, 2007). Σν απνηέιεζκα είλαη λα απνθαίλεηαη ην κνληέιν ζε πνηα/πνηεο θαηεγνξίεο 
αλήθεη ν ρξήζηεο (δίλνληαο πηζαλφηεηα ζε θάζε κία απφ απηέο). Σν κνληέιν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη Γέλδξν Απφθαζεο (Decision Tree), Κνληηλφηεξνπ Γείηνλα 
(Nearest Neighbor), Naïve Bayes, Linear Classifier, Relevance feedback, Rocchio‟s 
algorithm θιπ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 
ζπιιερζεί γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο πξνθίι ρξήζηε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ηα εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρσξίδνληαη 
ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε κέζνδν παξνρήο εμαηνκίθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
(Lihong Li, 2010). Ζ πξψηε θαηεγνξία θαιείηαη ζχζηαζε ε νπνία βαζίδεηαη ζην ζπλεξγαηηθφ 
θηιηξάξηζκα (Collaborative-Filtering Based Recommendation), ελψ ε δεχηεξε ζχζηαζε ε νπνία 
βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν (Content-Based Recommendation). ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε, νη 
ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζε κεζφδνπο ζχγθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαζέζηκσλ ζπζηάζεσλ κε 
πεξηερφκελν γηα ην νπνίν ελδηαθέξεηαη ν ρξήζηεο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ 
κπνξεί λα ππνδειψλεηαη απφ θαηεγνξίεο, παιαηφηεξε ζπκπεξηθνξά, ηξέρνλ ελδηαθέξνλ, ή/θαη 
κε ην πξνθίι ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα 
ζπζηήκαηα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ νη δηαθνξέο απηψλ θαζψο ηα ζεηηθά 
θαη αξλεηηθά ηνπο ζηνηρεία. 
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3.6 Ο Διαχωρισμός των υστημάτων υστάσεων 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη ζπζηάζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (Balabanovic & Shoham, 1997). 
Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ θαη ν δηαρσξηζκφο 
ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ ηερληθή αμηνπνίεζεο ζηνηρείσλ θαη εμαγσγήο ζπζηάζεσλ ζηελ νπνία 
βαζίδνληαη. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 πζηήκαηα βαζηζκέλα ζην Πεξηερφκελν (Content-Based Systems). ην ζχζηεκα απηφ νη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θείκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα πξνθίι 
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςνπλ 
αλ ν ρξήζηεο ηα ζεσξεί ρξήζηκα ή φρη. 

 πζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε πλεξγαζία (Collaborative Systems). Σα ζπζηήκαηα απηά θξίλνπλ 
εάλ έλαο ρξήζηεο ζεσξεί ρξήζηκεο θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ πνπ 
ππάξρεη. Δμεηάδνπλ δει. αλ νη ρξήζηεο πνπ έςαρλαλ παιαηφηεξα παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, 
ηηο βξήθαλ ρξήζηκεο, θαη αλάινγα απνθαζίδνπλ αλ είλαη ρξήζηκεο ή φρη. Με άιια ιφγηα, 
βαζίδνληαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Σηο αμηνινγήζεηο 
απηέο ηηο αμηνπνηνχλ µε βάζε ηελ εμήο αξρή: Οη ρξήζηεο νη νπνίνη δίλνπλ παξεκθεξείο 
αμηνινγήζεηο γηα νξηζκέλα αληηθείκελα, έρνπλ παξεκθεξή ελδηαθέξνληα θαη αλάγθεο, θαη 
θαηά ζπλέπεηα ζα ελδηαθέξνληαη γηα ηα ίδηα αληηθείκελα. Σα ζπζηήµαηα απηά δελ έρνπλ θακία 
γλψζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνηείλνπλ, νχηε γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ρξεζηψλ ηνπο. 

 πζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε Γλψζε (Knowledge-Based Systems). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ηα 
ζπζηήκαηα ζηεξίδνληαη πάλσ ζηε γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη 
ρξήζηεο, ζηε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεψλ ηνπο, θαζψο θαη 
ζηε γλψζε ζρεηηθά µε ην πψο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ θαιχπηνπλ θαη 
αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Γεκνγξαθηθά πζηήκαηα (Demographic Systems). Σα ζπζηήκαηα απηά ζπζηήλνπλ πξντφληα 
βάζεη ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ρξήζηε. Πνιιέο απφ ηηο ηζηνζειίδεο εθαξκφδνπλ απιέο 
εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο κε βάζε ηε δεκνγξαθία, φπσο φηαλ γηα παξάδεηγκα θάπνηεο θνξέο 
νη ρξήζηεο νδεγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ζχκθσλα κε ηε ρψξα θαη ηε γιψζζα ηνπο, 
ή νη ζπζηάζεηο πξνζαξκφδνληαη ζηελ ειηθία ή ζην θχιν ηνπ ρξήζηε. Σα ζπζηήκαηα απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζην πεδίν ηνπ marketing. 

 Τβξηδηθά πζηήκαηα πλεξγαζίαο (Hybrid Systems). Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ έλα 
ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ γηα λα παξνπζηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 
θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο - 
δηαθνξεηηθά ην θαζέλα - πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Έλαο ηξφπνο λα αληηκεησπηζηνχλ 
ηα πξνβιήκαηα απηά, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεµα πνπ λα αμηνπνηεί πεξηζζφηεξεο 
απφ µία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε µία κέζνδνο κπνξεί λα 
αλαηξέζεη ηηο αδπλακίεο ηεο άιιεο θαη λα πξνθχςεη έλα πην αμηφπηζην ζχζηεµα, εμαξηψκελν 
βέβαηα θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα πάξνπκε. 

3.7 υστήματα Βασισμένα στο Περιεχόμενο (Content Based) 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξνηείλνληαη ζην ρξήζηε αληηθείκελα φκνηα κε απηά πνπ είρε 
πξνηηκήζεη ζην παξειζφλ (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Οη αμηνινγήζεηο εθθξάδνληαη απφ 
έλαλ ρξήζηε θαη δελ έρεη θακία εμάξηεζε κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Σν θχξην ζεκείν εδψ είλαη 
ην ίδην ην αληηθείκελν. Γειαδή, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην εθθξάδνπλ θαη πψο έλα αληηθείκελν 
δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα. Κάζε αληηθείκελν είλαη δηαθνξεηηθφ έρνληαο δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα 
πνπ ην πεξηγξάθνπλ. Γηα παξάδεηγκα, αο ζθεθηνχκε φηη έρνπκε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα Α κε 
ρξήζηεο θαη αληηθείκελα. Χο αληηθείκελα εθθξάδνπκε ηηο ηαηλίεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν 
ρξήζηεο, ελψ σο ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα εθθξάζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο εζνπνηνχο, 
ζθελνζέηεο, είδε, ζέκα θ.ά. 
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πσο ήδε αλαθέξακε, ηα ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην πεξηερφκελν ζπζηήλνπλ πξντφληα 
φκνηα κε εθείλα πνπ ν ρξήζηεο είρε πξνηηκήζεη ζην παξειζφλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα 
κνληεινπνηεί έλα πξνθίι γηα ην ρξήζηε κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη 
παιαηφηεξα βαζκνινγήζεη ν ρξήζηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλα ζην πξνθίι απηφ (πξνηηκήζεηο, ελδηαθέξνληα) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πεξηερνκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην πξντφλ, πξνηείλνληαο ηειηθά ελδηαθέξνληα γηα ην ρξήζηε 
πξντφληα. Σν πξνθίι απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα, σο απάληεζε ζε λέα ζρφιηα ή 
βαζκνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη αλ δηακνξθσζεί ζσζηά θαη αληηθαηνπηξίδεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ 
ελδηαθέξνληα, ηφηε ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά. Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ 
κε βάζε ην πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κεγάιν εχξνο ηνκέσλ, απφ ηε ζχζηαζε 
ηζηνζειίδσλ θαη άξζξσλ ζηε ζχζηαζε μελνδνρείσλ ή εζηηαηνξίσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην 
πξφβιεκα παξαγσγήο ζπζηάζεσλ δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

RatingsObjectsxofilesUserR Pr:  (Tuukka, 2010) 

Σν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζπζρεηίδεη θάζε δεπγάξη πξνθίι ρξήζηε-πξντφληνο κε κία ηηκή 
βαζκνιφγεζεο, εθηηκψληαο ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε βαζκνιφγεζεο R. Σν πξντφλ πνπ είλαη 
ςειφηεξα ζηε βαζκνιφγεζε πξνηείλεηαη θαη ζην ρξήζηε. 

Ζ ρξεζηκφηεηα u(c,s) ηνπ αληηθεηκέλνπ s σο πξνο ην ρξήζηε c βαζίδεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα 
u(c,si) γηα θάζε si ϵ S φπνπ είλαη παξφκνην κε ην αληηθείκελν S (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). 
ηελ πξνζπάζεηα πξφηαζεο κηαο ηαηλίαο ζε έλαλ ρξήζηε U, ηα ζπζηήκαηα θηιηξαξίζκαηνο κε 
βάζε ην πεξηερφκελν ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ηαηληψλ, 
φπνπ ν ρξήζηεο U έρεη βαζκνινγήζεη πςειά (ζπγθεθξηκέλνπο εζνπνηνχο, ζθελνζέηεο, είδε, 
ζέκα θ.ά.), θαη κφλν φζεο έρνπλ πςειφ βαζκφ νκνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
ρξήζηε ζα πξνηαζνχλ. Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αληηθείκελσλ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αλάθηεζε 
πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο κέζσ θηιηξαξίζκαηνο. 

Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο βάζεη πεξηερνκέλνπ ιεηηνπξγνχλ γηα λα πξνηείλνπλ 
αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο φπσο θείκελα, ηζηνζειίδεο, ή εηδήζεηο. Δδψ ζπλαληάκε 
κία βειηησκέλε κέζνδν αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζην πξνθίι ρξεζηψλ. Σν 
πξνθίι ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη πξνηηκήζεηο, πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

Ζ πξάμε θαη ε ζεσξία απνδεηθλχεη φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ρξεζηψλ πεγάδνπλ ξεηά 
απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ή απφ ηελ ζπλαιιαθηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Άιισζηε, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, ηα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην πεξηερφκελν. Σν πεξηερφκελν ζε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αμηνινγείηαη κε ιέμεηο θιεηδηά. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ιέμεο kj ζε έλα 
έγγξαθν dj νξίδεηαη κε βάζε ην βάξνο ηεο w(i,j) θαη ππνινγίδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη κία κέζνδνο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνθίι ρξεζηψλ. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο (machine-learning 
algorithms) πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ην ζχζηεκα ην πξνθίι ρξήζηε. 

Ππξήλαο ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο απνηειεί ε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 
πεξηγξάθεη ηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα πξνηαζνχλ. Σα αληηθείκελα κπνξεί λα είλαη ηφζν 
δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, αθνχ εμαξηψληαη απφ ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ δηαθφξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. Παξφιν πνπ θάζε αληηθείκελν κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη 
απφ ηνλ ίδην κηθξφ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζε αληηθείκελα φπσο 
ηζηνζειίδεο, άξζξα λέσλ ή έγγξαθα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κε 
θαζνξηζκέλεο ηηκέο, θαη έηζη ε ρξήζε κηαο ηερληθήο κνληεινπνίεζεο εγγξάθσλ γηα νκφξηδα 
ζεσξείηε αλαγθαία. Μία κέζνδνο παξνπζίαζεο αδφκεησλ δεδνκέλσλ είλαη ε αλαπαξάζηαζε 
εγγξάθσλ θεηκέλνπ VSM (Vector Space Model). 

Ζ ηερληθή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο εμππεξεηεί ην ρξήζηε πνπ αλαθέξεη «δείμηε κνπ 
θη άιια πεξηζζφηεξα, φπσο απηά πνπ κνπ είραλ αξέζεη ζην παξειζφλ» (Zanker, 2010). 
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Δηθόλα 3.1 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζην πεξηερόκελν 

3.7.1 Παρουσίαση των Προϊόντων 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν ζπρλά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά 
ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Σα πξντφληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ ζε έλαλ 
ρξήζηε απνζεθεχνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη 
ζε πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο ε θάζε «θνιψλα» αληηζηνηρεί θαη ζε κία ηδηφηεηα (ή ραξαθηεξηζηηθφ) 
ηνπ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία εθαξκνγή πνπ πξνηείλεη εζηηαηφξηα, ζα κπνξνχζε ν 
αληίζηνηρνο πίλαθαο λα πεξηιακβάλεη ηδηφηεηεο φπσο ην id ησλ εζηηαηνξίσλ (δηαθνξεηηθφ γηα ην 
θαζέλα), ην φλνκα, ην εχξνο ησλ ηηκψλ ή ην είδνο ηεο θνπδίλαο πνπ ζεξβίξεη. Απηή ε βάζε 
δεδνκέλσλ είλαη κία κνξθή «δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ», θαζψο ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 
ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ φια ηα πξντφληα ηεο βάζεο θαη ε θάζε ηδηφηεηα κπνξεί λα ιάβεη 
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί αιγφξηζκνη κεραληθήο 
κάζεζεο (machine-learning algorithms) ψζηε λα κάζεη ην ζχζηεκα ην πξνθίι ρξήζηε. 

πρλά φκσο, ηα πξντφληα έρνπλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο πνπ δελ παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. 
πλερίδνληαο ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ε βάζε δεδνκέλσλ ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ 
εζηηαηνξίσλ ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο θάπνηα πεξηγξαθή ηνπ 
εζηηαηνξίνπ ή κία θξηηηθή ηεο θνπδίλαο ηνπ. Ζ πεξίπησζε απηή αθνξά ηα «αδφκεηα δεδνκέλα», 
νη ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ παίξλνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Απηφ δεκηνπξγεί πεξηπινθέο 
ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ρξήζηε, αθνχ δε κπνξεί λα ππάξμεη πνηέ αθξηβήο αληηζηνίρεζε 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ειεχζεξν θείκελν. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ 
εθκάζεζε ηνπ πξνθίι ρξήζηε ιφγσ αζαθεηψλ ηεο θπζηθήο γιψζζαο, φπσο ε πνιπζεκία (κία 
ιέμε έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο) θαη ε ζπλσλπκία (δηαθνξεηηθέο ιέμεηο έρνπλ ηελ ίδηα 
ζεκαζία). 

Πνιιέο θνξέο, γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη «εκη-δνκεκέλα 
δεδνκέλα», ζηα νπνία θάπνηεο ηδηφηεηεο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο θαη θάπνηεο άιιεο 
δέρνληαη ειεχζεξν θείκελν. Μία κέζνδνο ρεηξηζκνχ ησλ πεδίσλ ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, ηελ νπνία 
εθαξκφδνπλ πνιιά εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε 
κία δνκεκέλε παξνπζίαζε. Μέζσ ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο (semantic analysis), 
ρξεζηκνπνηνχληαη ιεμηθά θαη νληνινγίεο, ψζηε νη ιέμεηο λα έξρνληαη ζηε κνξθή ηεο ξίδαο ηνπο. 
Με ηε δηαδηθαζία ηνπ «stemming», ην ζχζηεκα κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη νη φξνη «compute», 
«computes», «computer» θαη «computers» έρνπλ ηελ ίδηα ξίδα θαη θνηλή ζεκαζία. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλάιπζε ηεο βαζηθήο κεζφδνπ πξνζέγγηζεο ηεο παξνπζίαζεο 
εγγξάθσλ κε βάζε ηηο «ιέμεηο-θιεηδηά». Ο φξνο έγγξαθα έρεη κείλεη παξαδνζηαθά, θαζψο ην 
αξρηθφ θίλεηξν ήηαλ ε αλάθηεζε εγγξάθσλ, αιιά πιένλ, κε ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, ν φξνο 
έγγξαθα ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλαθεξφκελνο ζην θείκελν πεξηγξαθήο ελφο πξντφληνο ππνςήθηνπ 
γηα λα ζπζηεζεί (Pazzani, 2007). 

 Μνληέιν πζηεκάησλ κε βάζε ηηο Λέμεηο-Κιεηδηά 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ βάζεη πεξηερνκέλνπ εθαξκφδνπλ ηερληθέο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο 
φπσο ν ζπζρεηηζκφο κε ιέμεηο-θιεηδηά ή ην κνληέιν Γηαλπζκαηηθνχ Υψξνπ (Vector Space Model 
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ή VSM). Με ηελ ηερληθή απηή, ην θάζε έγγξαθν κνληεινπνηείηαη ζε έλα δηάλπζκα βαξψλ φξσλ 
ζηνλ λ-δηάζηαην ρψξν. Σν βάξνο (weight) είλαη έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη 
θαηά πφζν ζπζρεηίδεηαη ν εθάζηνηε φξνο κε ην έγγξαθν. Σν βάξνο wkj ηνπ φξνπ tk ζην έγγξαθν 
dj είλαη κία ζπλάξηεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ tk ζην dj, ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγξάθσλ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν tk θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εγγξάθσλ κηαο νκάδαο εγγξάθσλ D = 
{d1,d2,…,dN}. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ βαξψλ είλαη ε «πρλφηεηα ξνπ-Αληίζηξνθε 
πρλφηεηα Δγγξάθνπ» (Term Frequency-Inverse Document Frequency ή TF-IDF). Ζ κέζνδνο 
απηή ζηεξίδεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο φηη (Ricci & Rokach, 2011): 

 Οη ζπάληνη φξνη δελ είλαη ιηγφηεξν ζρεηηθνί κε ην ζέκα απ‟ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπρλφηεξα (απηή ε ζεψξεζε δηέπεη ηελ έλλνηα ηνπ IDF) 

 Οη ζπρλέο αλαθνξέο ελφο φξνπ ζε έλα έγγξαθν δελ είλαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο κε ην ζέκα 
απφ ηηο κνλαδηθέο αλαθνξέο φξσλ (απηή ε ζεψξεζε δηέπεη ηελ έλλνηα ηνπ TF) 

 Σα κεγάιεο έθηαζεο έγγξαθα δελ είλαη πξνηηκφηεξα απφ ηα κηθξήο έθηαζεο (ζεψξεζε ηεο 
νκαινπνίεζεο) 

Ζ έλλνηα ηνπ βάξνπο είλαη φηη νη φξνη κε ην κεγαιχηεξν βάξνο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζην 
ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν απφ φηη ζηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο νκάδαο D, θαη άξα είλαη πην ζρεηηθνί 
κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην έγγξαθν. Ζ δε νκαινπνίεζε ησλ δηαλπζκάησλ βαξψλ 
ζηνρεχεη ζην λα κελ πξνσζνχληαη ηα έγγξαθα κε ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε. Σα παξαπάλσ 
κνληεινπνηνχληαη ζηηο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

 Συνάρτηση TF-IDF 
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k
TF

jkjk
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N
dtTFdtIDFTF log,,   (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 82) 

πνπ ην Ν δειψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εγγξάθσλ ηεο νκάδαο D, ην nk δειψλεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ν φξνο tk θαη ην TF(tk, dj) αληηζηνηρεί 
ζηε ζπλάξηεζε: 
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,   (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 82) 

Μεηά απφ ηε ζπλεκηηνληθή νκαινπνίεζε ψζηε φια ηα δηαλχζκαηα λα έρνπλ ην ίδην κήθνο, ε 
εμίζσζε ησλ βαξψλ γίλεηαη: 
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w  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 82) 

Ζ παξνπζίαζε ησλ εγγξάθσλ κε ην κνληέιν Γηαλπζκαηηθνχ Υψξνπ (SVM) απαηηεί πξψηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ ησλ φξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο 
(similarity) ησλ δηαλπζκάησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ θαηά πφζν 
ζπζρεηίδνληαη δχν έγγξαθα ή φρη. Ζ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο 
νκνηφηεηαο είλαη ε ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα: 
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ww
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22
,  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 82) 

Έηζη, ε πξφβιεςε γηα ην εάλ έλα πξντφλ ελδηαθέξεη έλαλ ρξήζηε γίλεηαη ππνινγίδνληαο ηελ 
ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ δηαλχζκαηνο ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ πξντφληνο 
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θαη ηνπ δηαλχζκαηνο πξνθίι ρξήζηε, θαζψο ην πξνθίι ηνπ κνληεινπνηείηαη απφ δηαλχζκαηα 
φξσλ κε βάξε. 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά εθηεινχληαη ζε πνιινχο ηνκείο ζην 
ζχγρξνλν Γηαδίθηπν, φπσο ζηε κνπζηθή, ζηηο ηαηλίεο, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζην ρψξν ησλ 
λέσλ θ.ά. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ κνληέισλ απηψλ είλαη ηα 
NewT, YourNews, INFOrmer ζην πεδίν ησλ λέσλ, ην Movies2GO ζην ρψξν ησλ ηαηληψλ θαη ηα 
ifWeb, Personal WebWatcher, Letizia ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηάζεσλ ηζηνζειίδσλ. 

αλ κία γεληθφηεξε θξηηηθή, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ βαζηζκέλνπ ζε 
ιέμεηο-θιεηδηά κνληέινπ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πξνθίι ρξεζηψλ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε πςειή θαη αθξηβή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα έρεη 
απνζεθεπκέλε πνιιή πιεξνθνξία γηα ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Σν πξφβιεκα ηνπ κνληέινπ 
απηνχ είλαη φηη εκθαλίδεη πεξηνξηζκνχο φηαλ απαηηνχληαη πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη έηζη 
αδπλαηεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «έμππλν κνληέιν». Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ρξήζηε έρεη δειψζεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία, ε πξνζέγγηζε κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζα αλαθηήζεη 
κφλν ηα άξζξα εθείλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ιέμεηο «Αξραία», «Διιεληθή» θαη «Ηζηνξία» θαη ζα 
παξαιείςεη λα ζπζηήζεη άξζξα πνπ πξαγκαηεχνληαη ην έξγν ηνπ Πεξηθιή ή ηνπ σθξάηε, 
παξφιν πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. ην πξφβιεκα απηφ, σο ιχζε, αλαπηχρζεθαλ αλψηεξεο 
ζεκαζηνινγηθέο ηερληθέο. 

3.7.2 Προφίλ Φρηστών 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνθίι ρξεζηψλ. Σα πξνθίι απηά 
πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ, φπσο είλαη νη πεξηγξαθέο ησλ 
πξντφλησλ πνπ έρνπλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπο. Ζ πεξηγξαθή απηή ζπλήζσο κνληεινπνηείηαη 
κε κία ζπλάξηεζε πνπ πξνβιέπεη γηα θάζε πξντφλ ην πηζαλφ ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. Γηα 
πξαθηηθνχο ζθνπνχο, εθαξκφδεηαη ε ζπλάξηεζε απηή ψζηε λα αλαθηεζεί έλαο x αξηζκφο 
πξντφλησλ κε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αξέζνπλ ζην ρξήζηε. Δπίζεο, ηα πξνθίι ζπρλά 
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ είρε ν ρξήζηεο κε ην ζχζηεκα ζην 
παξειζφλ, φπσο π.ρ. ε απνζήθεπζε πξντφλησλ πνπ έρεη δεη ή αγνξάζεη, νη βαζκνινγίεο ή ηα 
εξσηεκάηα πνπ έρεη ζέζεη ν ίδηνο ζην ζχζηεκα. Κξαηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην παξειζφλ, ην 
ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ην ρξήζηε θαζψο κπνξεί λα ηνπ παξαζέζεη ηα πξντφληα πνπ εθείλνο είρε 
επηζθεθζεί πξφζθαηα ψζηε λα ηα δεη πεξαηηέξσ ζε πεξίπησζε πνπ ηνλ ελδηέθεξαλ. Δπηπιένλ, 
ε απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ ν ρξήζηεο έρεη αγνξάζεη παιαηφηεξα, δίλεη ζην ζχζηεκα ηε 
δπλαηφηεηα λα απνθιείζεη απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηα πξντφληα απηά θαη έηζη λα είλαη πην 
νπζηαζηηθέο νη πξνβιέςεηο γηα ην ρξήζηε. Μία άιιε ρξεζηκφηεηα πνπ δηαζέηεη ε απνζήθεπζε 
πιεξνθνξίαο γηα ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν είλαη φηη ηα δεδνκέλα απηά 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα test εθπαίδεπζεο (training data) γηα ηνπο αιγφξηζκνπο 
κεραληθήο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν. 

Τπάξρνπλ πνιινί αιγφξηζκνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα 
ηελ εθκάζεζε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ γηα ην πξνθίι ρξήζηε. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε 
πξνζέγγηζε λα δψζεη ρεηξσλαθηηθά θαη ν ίδηνο πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα πξνζαξκφδνληαο έηζη 
ην πξνθίι ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ παξέρνπλ κία δηεπαθή πνπ 
επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δειψζεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, επηιέγνληαο απφ ιίζηεο 
κε ηηκέο γλσξηζκάησλ πνηεο ηαηξηάδνπλ ζηα γνχζηα ηνπ, πιεθηξνινγψληαο ν ίδηνο πξντφληα 
πνπ βξίζθεη ελδηαθέξνληα ή καξθάξνληαο πξντφληα ή ηζηνζειίδεο σο «Αγαπεκέλα». ηαλ ν 
ρξήζηεο δειψζεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο, απνζεθεχνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη κία δηαδηθαζία ε νπνία βξίζθεη θαη παξνπζηάδεη πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ 
ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε απνηειεί κία κνξθή ηαμηλφκεζεο. Έλα 
ζχζηεκα πνπ καζαίλεη θαη εθαξκφδεη ηαμηλφκεζε, ρσξίδεη ηα δεδνκέλα (training data) ζε δχν 
θαηεγνξίεο, ζηα πξντφληα πνπ αξέζνπλ ζην ρξήζηε θαη ζε εθείλα πνπ δελ ηνπ αξέζνπλ, θαη ην 
ζχζηεκα ηαμηλνκεί ην θάζε πξντφλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Απηφ επηηπγράλεηαη είηε κε άκεζε 
είηε κε έκκεζε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ρξήζηε. ηε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε (explicit feedback) ν 
ρξήζηεο βαζκνινγεί ηα αληηθείκελα. Ζ παξνρή άκεζσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη κελ κία 
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απιή δηαδηθαζία, αιιά νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα παξέρνπλ άκεζε πιεξνθνξία κφλν ζε έλα κηθξφ 
θνκκάηη ησλ πξντφλησλ κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο ε βαζκνιφγεζε 
δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα θαηαιάβεη ην ζχζηεκα ηε ζηάζε θαη ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηα 
πξντφληα. ηελ έκκεζε αλαηξνθνδφηεζε (implicit feedback) ην ζχζηεκα παξαθνινπζεί ηελ 
αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηα πξντφληα, φπσο ην «ζψζηκν», ε εθηχπσζε ή ε ηνπνζέηεζε 
ζειηδνδεηθηψλ (bookmarking) ζε απηά, απφ ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη έκκεζα θαη ε αξέζθεηα ηνπ 
ρξήζηε. Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο αγνξάζεη θάηη, απηφ ζεκαίλεη φηη ηνπ αξέζεη απηφ ην 
πξντφλ, ελψ αλ ην επηζηξέςεη, απηφ δειψλεη έκκεζα φηη δελ ηνπ αξέζεη. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα 
ζπιιέμεη αξθεηή πιεξνθνξία απφ ηελ έκκεζε ηξνθνδφηεζε. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ηεο έκκεζεο 
πιεξνθνξίαο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα εκπιαθεί ζε απηή, αιιά απφ 
ηελ άιιε πιεπξά έρεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αβεβαηφηεηαο, θαζψο δελ κπνξεί απφ 
θάπνηεο πξάμεηο ηνπ ρξήζηε λα ελλνεζεί μεθάζαξα αλ ν ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη γηα ην πξντφλ ή 
φρη (Chandramouli & Micarelli, 2007). 

Πίλαθαο 3.1 Υαξαθηεξηζηηθά άκεζεο θαη έκκεζεο αλαηξνθνδόηεζεο πιεξνθνξίαο 

 
ΑΜΔΖ 

ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 
ΔΜΜΔΖ 

ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

Αθξίβεηα Τςειή Υακειή 

Πνζφηεηα πιεξνθνξίαο Υακειή Τςειή 

Δπηξξνή απφ 
ζπκθξαδφκελα 

Ναη Ναη 

Έθθξαζε πξνηίκεζεο Θεηηθή θαη Αξλεηηθή Θεηηθή 

Δίδνο αλαθνξάο Απφιπηε ρεηηθή 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα αλαιπζνχλ κεξηθνί απφ ηνπο πην δεκνθηιείο αιγνξίζκνπο 
εθκάζεζεο ηνπ κνληέινπ δεκηνπξγίαο ηνπ πξνθίι ρξεζηψλ ζηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ βάζεη 
πεξηερνκέλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο αλαθνξέο (Ricci & Rokach, 2011) θαη 
(Pazzani, 2007). Οη αιγφξηζκνη απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «καζαίλνπλ» κία ζπλάξηεζε πνπ 
κνληεινπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Απαηηνχλ λα έρνπλ βαζκνινγήζεη νη ρξήζηεο κε 
scores θάπνηα έγγξαθα θαη απηφκαηα ζπκπεξαίλνπλ ην πξνθίι ηνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην 
θηιηξάξηζκα ησλ πξντφλησλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ ηειηθή ζχζηαζε μεθηλψληαο απφ εθείλα 
πνπ ζα ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε πεξηζζφηεξν. 

 Πηζαλνηηθή Μέζνδνο Naïve Bayes 

Ζ κέζνδνο Naïve Bayes είλαη κία πηζαλνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επαγσγηθήο κάζεζεο θαη αλήθεη 
ζηελ γεληθφηεξε θαηεγνξία Bayesian ηαμηλνκεηψλ. Οη Bayesian ηαμηλνκεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο. ηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη ζην 
ζεψξεκα ηνπ Bayes. Ζ Bayesian ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα γηα λα παξνπζηάζεη 
ηελ αβεβαηφηεηα ζηηο ζρέζεηο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηα δεδνκέλα. Δπίζεο ε έλλνηα ηνπ 
«πξνγελέζηεξνπ» είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο αληηπξνζσπεχεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε 
καο γηα ην πνηα κπνξεί λα είλαη ε πξαγκαηηθή ζρέζε. Οη πξνθχπηνπζεο εθ ησλ πζηέξσλ 
πηζαλφηεηεο είλαη αλάινγεο κε ηηο πξνθχπηνπζεο εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηεο. Οη Bayesian 
ηαμηλνκεηέο ζεσξνχλ θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη θαηεγνξία ζαλ κία ηπραία κεηαβιεηή. 
Σν κνληέιν ινηπφλ εθηηκά ηηο πξνθχπηνπζεο εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηεο (a posteriori 
probability) P(c/d) ηνπ εγγξάθνπ d πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία c, ζηεξηδφκελν ζηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ (a priori) πηζαλφηεηα P(c) παξαηήξεζεο θάπνηνπ έγγξαθνπ ζηελ θαηεγνξία c, ζηελ 
πηζαλφηεηα P(d/c) παξαηήξεζεο ηνπ εγγξάθνπ d δεδνκέλεο ηεο θαηεγνξίαο c θαη ζηελ 
πηζαλφηεηα P(d) παξαηήξεζεο ηνπ d. Τπνινγίδεηαη ινηπφλ ε Γεζκεπκέλε Πηζαλφηεηα κε βάζε 
ην Θεψξεκα Bayes σο εμήο: 
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ηφρνο ηνπ ηαμηλνκεηή είλαη λα πξνβιέςεη ηελ θαηεγνξία c ζηελ νπνία αλήθεη ην έγγξαθν d, 
βξίζθνληαο ηελ ηηκή ηεο c πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα P(c/d): 
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maxarg   (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 91) 

Γηα λα ππνινγίζεη ηε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα ν ηαμηλνκεηήο Naïve Bayes, ζεσξεί φηη φια ηα 
γλσξίζκαηα ηνπ εγγξάθνπ d, δειαδή νη ιέμεηο ή ηα «ζεκεία» (tokens) είλαη κεηαμχ ηνπο  
αλεμάξηεηα. 

εκαληηθά πξνηεξήκαηα ησλ ηαμηλνκεηψλ απηψλ είλαη φηη είλαη αξθεηά ηζρπξνί ψζηε λα 
απνκνλψλνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά ή ζεκεία ζνξχβνπ, θαη φηη ρεηξίδνληαη ηηκέο πνπ ιείπνπλ 
αγλνψληαο ην ζηηγκηφηππν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ. 

Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ε απφδνζή ηνπ ζε εθαξκνγέο θαηεγνξηνπνίεζεο 
θεηκέλνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ ηνπ Naïve Bayes 
ηαμηλνκεηή, κε επηθξαηέζηεξα ην κνληέιν πνιπκεηαβιεηψλ Bernoulli θαη ην πνιπσλπκηθφ 
κνληέιν. Καη νη δχν κέζνδνη κνληεινπνηνχλ έλα έγγξαθν κε ηε κνξθή ελφο δηαλχζκαηνο ηηκψλ, 
φπνπ θάζε είζνδνο ζην δηάλπζκα αληηπξνζσπεχεη αλ κία ιέμε εκθαλίζηεθε ζην θείκελν ή φρη. 
Σν κνληέιν πνιπκεηαβιεηψλ Bernoulli πξνήιζε απφ ηε θηινζνθία ησλ δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. 
Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλσλ, ζεσξεί φηη ην θάζε έγγξαθν εθπξνζσπείηαη απφ έλα 
δπαδηθφ δηάλπζκα ζην πιαίζην φισλ ησλ ιέμεσλ ελφο ιεμηινγίνπ V. Σν θάζε ζηνηρείν Bit ηνπ 
δηαλχζκαηνο δείρλεη αλ κία ιέμε wt εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην έγγξαθν. 
Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ Naïve Bayes ππφζεζε φηη ε πηζαλφηεηα γηα θάζε ιέμε λα εκθαλίδεηαη 
ζε έλα έγγξαθν είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο ιέμεηο δεδνκέλεο ηεο θαηεγνξίαο, ε δεζκεπκέλε 
πηζαλφηεηα P(di/cj;ζ) νξίδεηαη σο: 
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πνπ ε πηζαλφηεηα P(wt/cj;ζ) κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηελ εκθάληζε ηεο ιέμεο πάλσ ζηα 
δεδνκέλα σο: 
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ε αληίζεζε κε ηε δπαδηθή αλαπαξάζηαζε δηαλχζκαηνο ηνπ κνληέινπ πνιπκεηαβιεηψλ 
Bernoulli, ην πνιπσλπκηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ιέμεσλ. 
ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ζεσξείηαη φηη ηα έγγξαθα δεκηνπξγνχληαη απφ κία αθνινπζία 
αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο δνθηκψλ πνπ ιακβάλεηαη απφ κία πνιπσλπκηθή θαηαλνκή 
πηζαλνηήησλ. Γεδνκέλεο θαη πάιη ηεο ππφζεζεο ηεο Naïve Bayes αλεμαξηεζίαο, ε πηζαλφηεηα 
P(di/cj;ζ) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο αλεμάξηεηεο πηζαλφηεηεο ησλ ιέμεσλ σο: 
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πνπ Nit είλαη ν αξηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη ε ιέμε wt ζην έγγξαθν dt θαη ε πηζαλφηεηα 
P(wt/cj;ζ) κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηα training data σο: 
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Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ην πνιπσλπκηθφ Naïve Bayes κνληέιν έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ ηερληθή πνιπκεηαβιεηψλ Bernoulli, θαη εηδηθά ζε εθαξκνγέο κε κεγάια ιεμηιφγηα. 
Ωζηφζν, παξνπζηάδεη αδπλακίεο φηαλ ηα έγγξαθα ζην training set έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη 
φηαλ νη θαηεγνξίεο είλαη ιίγεο γηαηί δελ ππάξρνπλ αξθεηά training δεδνκέλα. Οη πεξηπηψζεηο 
απηέο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πξνθίι ρξεζηψλ, φπνπ ην κέγεζνο ησλ 
training δεδνκέλσλ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα 
γηα πξντφληα πνπ δελ αξέζνπλ ζην ρξήζηε, ζε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα γηα πξντφληα πνπ ηνπ 
αξέζνπλ. 

Ο ηαμηλνκεηήο Naïve Bayes εθαξκφδεηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην 
πεξηερφκελν, φπσο ηα Syskill&Webert, LIBRA θαη Daily Learner. 

 Γξακκηθνί Σαμηλνκεηέο 

Οη γξακκηθνί ηαμηλνκεηέο είλαη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γξακκηθά φξηα απνθάζεσλ, 
φπσο γηα λα δηαρσξίζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο ζε έλαλ πνιπδηάζηαην ρψξν, θαη εθαξκφδνληαη 
επξέσο ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο θεηκέλσλ. ινη νη γξακκηθνί ηαμηλνκεηέο ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα 
κηαο θνηλήο θηινζνθίαο. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ κνληεινπνηείηαη κε έλα λ-
δηάζηαην δηάλπζκα βαξψλ w, ηνπ νπνίνπ ην εζσηεξηθφ γηλφκελν εθθξάδεηαη κε έλα ζηηγκηφηππν, 
φπσο π.ρ. έλα έγγξαθν θεηκέλνπ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην κνληέιν Γηαλπζκαηηθνχ Υψξνπ 
(VSM), δίλεη σο απνηέιεζκα κία αξηζκεηηθή πξφβιεςε. Ζ αξηζκεηηθή πξφβιεςε απηή νδεγεί ζε 
κία πξνζέγγηζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Κάπνηεο θνξέο σζηφζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
έλα φξην ψζηε νη ζπλερείο πξνβιέςεηο λα κεηαηξαπνχλ ζε δηαθξηηέο θαηεγνξίεο. Απηφ ην γεληθφ 
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο γξακκηθνχο ηαμηλνκεηέο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 
εκθαλίδνληαη ζηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ησλ αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
ππνινγίδνπλ ην δηάλπζκα βαξψλ w. χκθσλα κε ηνλ Widrow-Hoff θαλφλα ή θαλφλα Γέιηα 
(Pazzani, 2007), ην δηάλπζκα βαξψλ w πξνθχπηεη απφ ζηνηρεηψδεηο κεηαθνξέο ηνπ θνξέα ζηελ 
θαηεχζπλζε αξλεηηθήο θιίζεο ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο, θαζψο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 
ην ζθάικα κεηψλεηαη γξεγνξφηεξα θαη ππνινγίδεηαη σο: 

  jttttjtjt xyxwww ,,,1 2    (Pazzani, 2007, ζει. 12) 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ην δηάλπζκα βαξψλ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηαδηαθά. Ζ 
αξηζκεηηθή πξφβιεςε πνπ ππνινγίδεη ν αιγφξηζκνο είλαη ην εζσηεξηθφ γηλφκελν ηνπ εθάζηνηε 
ζηηγκηνηχπνπ xi θαη ηνπ δηαλχζκαηνο βαξψλ wi. Σν ζθάικα ηεο πξφβιεςεο πξνζδηνξίδεηαη 
αθαηξψληαο απφ ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο πξφβιεςεο ηελ γλσζηή ηηκή yi ηνπ ζηηγκηφηππνπ. Σν 
ζθάικα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία πνιιαπιαζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ αξρηθφ 
θνξέα ζηηγκηφηππσλ xi θαη ηo ξπζκφ κάζεζεο ε. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδεηαη έλα δηάλπζκα, 
ην νπνίν φηαλ αθαηξεζεί απφ ην δηάλπζκα βαξψλ w, κεηαθέξεη ην w φιν θαη πην θνληά ζηε 
ζσζηή πξφβιεςε γηα ην ζηηγκηφηππν xi. Ο δε ξπζκφο κάζεζεο ε ειέγρεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 
θάζε επηπιένλ ζηηγκηφηππν επεξεάδεη ην πξνεγνχκελν δηάλπζκα βαξψλ. 

Μία δηαθνξεηηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνδίδεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθσλ θεηκέλνπ κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα είλαη ν αιγφξηζκνο 
ηεο εθζεηηθήο θιίζεο (EG algorithm). Σν ζθάικα ηνπ EG αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη ινγαξηζκηθά απφ 
ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. Απηφ ην γεγνλφο πηζηνπνηεί ζεσξεηηθά ηελ 
πςειή απνδνηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζε πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ, ηα νπνία 
είλαη θαηά θαλφλα κεγάισλ δηαζηάζεσλ. 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο γξακκηθψλ αιγνξίζκσλ 
είλαη φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηαδηθηπαθά. Σν πιενλέθηεκα απηφ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο 
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γηα εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο γηα παξάδεηγκα ην εθάζηνηε 
δηάλπζκα βαξψλ κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα 
γίλνληαη δηαζέζηκα θαη πξνζηίζεληαη ζηελ εθαξκνγή. 

Μία άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηνπο γξακκηθνχο ηαμηλνκεηέο είλαη φηη ελψ νη 
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ ζε ππεξεπίπεδα γξακκηθά φξηα πνπ 
ρσξίδνπλ ζε θαηεγνξίεο ηα δεδνκέλα εθκάζεζεο κε αθξίβεηα, ε γεληθή απφδνζε απηψλ ησλ 
νξίσλ δελ είλαη βέιηηζηε. Μία πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο είλαη γλσζηή θαη σο 
κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (support vector machines). Ζ θεληξηθή ηδέα ζηελ νπνία 
ζηεξίδνληαη είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαηεγνξηνπνίεζεο, δειαδή ηεο απφζηαζεο 
κεηαμχ ηνπ νξίνπ απνθάζεσλ θαη ησλ θνληηλφηεξσλ ζηηγκηφηππσλ εθκάζεζεο, ή αιιηψο 
δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο. 

 
Δηθόλα 3.2 Πνιιέο δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο γηα ηα ζύλνξα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξόβιεκα 
δηαρσξηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Κάζε ζύλνξν δηαζέηεη έλα ζρεηηθό πεξηζώξην 
(Ricci & Rokach, 2011) 

Ο γξακκηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δχν θαηεγνξίεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 
ζπλάξηεζεο wx + b = 0. Ζ ζπλάξηεζε απηή θαηεγνξηνπνηεί ηα πξντφληα κε βάζε αλ αλήθνπλ 
ζηελ θαηεγνξία +1 ή -1, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ κία ειάρηζηε 
απφζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο δηαρσξηζκνχ θαηεγνξηψλ. Ζ εμίζσζε ηεο ζπλάξηεζεο θαίλεηαη 
παξαθάησ: 
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 (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 56) 

Θέινληαο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, λα κεγηζηνπνηεζεί ην πεξηζψξην αλάκεζα ζε 
δχν θαηεγνξίεο, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, γίλεηαη πξνζπάζεηα ηζνδχλακα 
λα ειαρηζηνπνηεζεί ην αληίζηξνθφ ηνπ, L(w), ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε f(x). Τπάξρνπλ 
πνιινί ηξφπνη γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο. Έλαο ηξφπνο 
είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε κε βάζε ηε ζπλάξηεζε L(w) πνπ νξίδεηαη παξαθάησ, ππφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο κηαο λέαο εμίζσζεο f(x): 
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Δκπεηξηθά πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη φηη νη γξακκηθέο κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 
απνδίδνπλ πνιχ απνηειεζκαηηθά ζε πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ. Ο θχξηνο ιφγνο 
ζηνλ νπνίν νθείιεηαη απηφ ην γεγνλφο είλαη φηη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ απνηειεί έλαλ 
κεραληζκφ πξνζηαζίαο απφ ην overfitting. Απηή ε κεησκέλε ηάζε γηα overfitting ζηα δεδνκέλα 
κάζεζεο (training data) είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηνπο αιγνξίζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο 
θεηκέλσλ, θαζψο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ πνιπδηάζηαηεο έλλνηεο απφ ηνλ 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη απηή ε δηαδηθαζία είλαη επηξξεπήο ζην 
overfitting. 

 Αλαηξνθνδόηεζε ρεηηθόηεηαο θαη ν Αιγόξηζκνο ηνπ Rocchio 

Δπεηδή ε επηηπρία ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο (Information Retrieval) ζην κνληέιν ηνπ 
Γηαλπζκαηηθνχ Υψξνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζην ρξήζηε λα 
θαηαζθεπάδεη εξσηήκαηα, επηιέγνληαο θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά, άξρηζαλ λα 
γίλνληαη αληηθείκελν κειέηεο πνιιέο κέζνδνη πνπ βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα ηειεηνπνηνχλ ηα 
αξρηθά εξσηήκαηά ηνπο κε βάζε παιαηφηεξα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη 
γλσζηέο σο αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθφηεηαο (Relevance Feedback). Οη κέζνδνη επηηξέπνπλ 
ζηνπο ρξήζηεο λα απαληνχλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γχξσ απφ ην πφζν ζρεηηθά ήηαλ 
ηα έγγξαθα πνπ αλέθηεζε ην ζχζηεκα κε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Ζ 
αλαηξνθνδφηεζε απηή γίλεηαη κε ηε βαζκνινγία ησλ ρξεζηψλ ζηα έγγξαθα πνπ επέζηξεςε ην 
ζχζηεκα ζπζηάζεσλ. Καη‟ αλάινγν ηξφπν κε ηηο βαζκνινγήζεηο πξντφλησλ, ππάξρνπλ έκκεζνη 
θαη άκεζνη ηξφπνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ αλαηξνθνδφηεζεο φζνλ αθνξά ηε ζρεηηθφηεηα. 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ Rocchio είλαη κία πξνζαξκνγή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθφηεηαο ζηνλ 
ηνκέα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζην κνληέιν Γηαλπζκαηηθνχ Υψξνπ. Ο 
αιγφξηζκνο απηφο ζηεξίδεηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνχ εξσηήκαηνο κέζσ δηαθνξεηηθά 
ζηαζκηζκέλσλ πξσηνηχπσλ ζπλαθψλ θαη κε ζπλαθψλ εγγξάθσλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ησλ 
ρξεζηψλ κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθηήζεθαλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
λα ηειεηνπνηεζνχλ ζηαδηαθά ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιγνξίζκσλ 
κάζεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ σο ηαμηλνκεηέο. Ζ κέζνδνο ηνπ Rocchio 
εθαξκφδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη γξακκηθνχο, ζηεξηδφκελνπο ζηα πξνθίι ηαμηλνκεηέο. Ο 
αιγφξηζκνο απηφο παξνπζηάδεη ηα έγγξαθα ζαλ δηαλχζκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε έγγξαθα κε 
παξφκνην πεξηερφκελν λα έρνπλ θαη παξφκνηα δηαλχζκαηα. Σν θάζε ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο 
αληηζηνηρεί ζε έλα ζηνηρείν ηνπ εγγξάθνπ, ζπλήζσο δειαδή ζε κία ιέμε. Σν βάξνο ηνπ θάζε 
ζηνηρείνπ ηνπ δηαλχζκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ βαξψλ 
«πρλφηεηα ξνπ-Αληίζηξνθε πρλφηεηα Δγγξάθνπ» (TF-IDF). Ζ κάζεζε ηνπ αιγνξίζκνπ 
επηηπγράλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαλπζκάησλ εγγξάθσλ κε έλα πξσηφηππν δηάλπζκα ηεο 
θάζε θαηεγνξίαο. Γηα λα ηαμηλνκεζεί έλα λέν έγγξαθν D, ππνινγίδεηαη ε νκνηφηεηα γηα θάζε 
θαηεγνξία κεηαμχ ησλ πξσηφηππσλ δηαλπζκάησλ θαη ηνπ δηαλχζκαηνο πνπ εθπξνζσπεί ην 
έγγξαθν, θαη ζηε ζπλέρεηα ην έγγξαθν D ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο νπνίαο ην 
δηάλπζκα εγγξάθνπ έρεη ηελ πςειφηεξε ηηκή νκνηφηεηαο. Σειηθά, δεκηνπξγνχληαη δχν 
πξσηφηππα έγγξαθα, παίξλνληαο ην άζξνηζκα ησλ δηαλπζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ θαη ησλ 
άζρεησλ εγγξάθσλ. Ο παξαθάησ ηχπνο παξνπζηάδεη καζεκαηηθνπνηεκέλα ηνλ αιγφξηζκν ηνπ 
Rocchio: 
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Σν Q αληηπξνζσπεχεη ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε ζηελ επαλάιεςε i, ην D αληηπξνζσπεχεη ην 
έγγξαθν θαη ηα α, β θαη γ είλαη παξάκεηξνη πνπ ειέγρνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ αξρηθνχ εξσηήκαηνο 
θαη ησλ δχν πξσηνηχπσλ ζην ηξνπνπνηεκέλν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη. Ζ θηινζνθία πνπ 
θξχβεηαη πίζσ απφ ηε θφξκνπια ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη λα κεηαθηλεζεί ζηαδηαθά ην 
δηάλπζκα ηνπ εξσηήκαηνο πξνο αζξνίζκαηα (clusters) ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη καθξηά απφ 
αζξνίζκαηα άζρεησλ θεηκέλσλ. Δκπεηξηθά έρεη θαλεί φηη ε κέζνδνο απηή νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο 
απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο. 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ Rocchio θαη νη κέζνδνη αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπρλά ζε ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν φπσο ην YourNews. Πξφζθαηα, 
πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη κία παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ Rocchio ζηα πιαίζηα 
κεραληθήο κάζεζεο, φπσο γηα ηε κάζεζε ηνπ πξνθίι ελφο ρξήζηε απφ κε δνκεκέλα δεδνκέλα. 
ηφρνο απηψλ ησλ εθαξκνγψλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα έλαο ηαμηλνκεηήο θεηκέλνπ πνπ 
λα κπνξεί λα δηαρσξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ θεηκέλσλ. 

3.7.3 Αρχιτεκτονική των υστημάτων υστάσεων με Βάση το Περιεχόμενο 

Σα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο θαη ζχζηαζεο πξντφλησλ κε βάζε ην πεξηερφκελν 
δεκηνπξγνχλ έλα κνληεινπνηεκέλν πξνθίι ρξήζηε, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, 
θαη ζηε ζπλέρεηα αληηζηνηρνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνθίι κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθφξσλ πξντφλησλ, γηα λα βξνπλ πνηά αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. 
Απηά ηα ζπζηήκαηα ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηερληθέο ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηα 
πξντφληα, λα παξάγνπλ ην πξνθίι ρξήζηε θαη ζηξαηεγηθέο ζπγθξίλνληαο ην πξνθίι ηνπ κε ηελ 
παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία 
βήκαηα. Σν θάζε βήκα αληηζηνηρεί θαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 
ζπζηεκάησλ κε βάζε ην πεξηερφκελν. 

 
Δηθόλα 3.3 Σα ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο ελόο ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βάζεη πεξηερνκέλνπ (Ricci & 
Rokach, 2011) 

Σα θπξίσο κέξε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
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 Αλαιπηήο Πεξηερνκέλνπ. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ Αλαιπηή είλαη λα θέξλεη ην πεξηερφκελν 
ησλ πξντφλησλ ζε κνξθή θαηάιιειε ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρεηξηζηνχλ ηα επφκελα ζηάδηα 
δηεξγαζίαο (π.ρ. απφ αδφκεην θείκελν ζε δνκεκέλα ζρεηηθά δεδνκέλα). Με ζπγθεθξηκέλεο 
ηερληθέο, αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ πξντφλησλ θαη έηζη ε παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη 
θαηάιιειε γηα ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηζηνζειίδεο 
κεηαηξέπνληαη ζε δηαλχζκαηα κε ιέμεηο-θιεηδηά. 

 «Μαζεηήο» Πξνθίι. Σν ζηνηρείν απηφ παίξλεη ζαλ είζνδν ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, 
φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηνλ Αλαιπηή Πεξηερνκέλνπ θαη ζηνρεχεη ζην λα γεληθεχζεη ηα 
δεδνκέλα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα παξαρζεί ζηε ζπλέρεηα 
ην πξνθίι ρξήζηε. ην ζεκείν απηφ εθαξκφδνληαη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο, φπσο 
είλαη νη ηερληθέο αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθφηεηαο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ 
λα κνληεινπνηεζνχλ νη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε κε βάζε ηα πξντφληα γηα ηα νπνία είρε δείμεη 
ελδηαθέξνλ ή άιια πνπ δελ ηνπ είραλ αξέζεη ζην παξειζφλ. 

 Φηιηξάξηζκα Γεδνκέλσλ. Απηή ε κνλάδα αξρηηεθηνληθήο θάλεη ρξήζε ηνπ πξνθίι ρξήζηε 
ψζηε λα ζπζηήζεη ηα πξνηφληα εθείλα πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 
ηαίξηαμαλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνθίι, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ νκνηφηεηαο. 
Σειηθά πξνθχπηεη έλαο ηαμηλνκεκέλνο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο θαηάινγνο πξντφλησλ πνπ ην 
ζχζηεκα ππνιφγηζε φηη ζα ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε. 

 
Δηθόλα 3.4 Παξνπζίαζε ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνθίι ρξήζηε 
(Chandramouli & Micarelli, 2007) 

3.7.4 Personalized Recommender System (PRES) 

χκθσλα κε ηελ πεγή (Shoham, 1997), ε πξνζέγγηζε content-based recommendation έρεη ηηο 
ξίδεο ηεο ζηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ (Information Retrieval-IR), σο εθ ηνχηνπ εθαξκφδεη πνιιέο 
θνηλέο ηερληθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηαζέζηκσλ ζπζηάζεσλ 
σο δηαλχζκαηα. Οκνίσο, αλαπαξαζηψληαη ζπλαξηήζεηο νκνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε κεζφδνπο 
αλάζεζεο βαξψλ ζηνπο φξνπο ησλ δηαλπζκάησλ. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη έλα ελδεηθηηθφ ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί ηε γεληθφηεξε κεζνδνινγία 
πινπνίεζεο ησλ content-based recommendation ζπζηεκάησλ. 

Σν ζχζηεκα PRES ζχκθσλα κε ηελ πεγή (Robin van Meteren, 2000), αλαπηχρζεθε κε 
ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επίπεδν κηαο ηζηνζειίδαο θαη λα παξέρεη δπλακηθνχο 
ππεξζπλδέζκνπο (hyperlinks) σο ζπζηάζεηο ζην ρξήζηε πνπ ζα ηνλ βνεζνχλ λα βξίζθεη 
αληηθείκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Γηα ηελ παξνρή ησλ ζπζηάζεσλ, ην ζχζηεκα ζπγθξίλεη ην 
πξνθίι ρξήζηε κε ηελ θάζε δηαζέζηκε ζχζηαζε θαη ζπζηήλεη ηηο πην ζρεηηθέο. Γηα λα κπνξέζεη 
λα γίλεη ε ζχγθξηζε, πξέπεη λα αλαπαξαζηαζνχλ κε θνηλφ ηξφπν. Ζ αλαπαξάζηαζε απηή 
πινπνηείηαη κε ηε κνξθή δηαλχζκαηνο φξσλ-βαξψλ. Σν ζχζηεκα ζπγθεθξηκέλα, έρεη σο 
ζπζηάζεηο HTML ζειίδεο. Οη ζειίδεο ππνβάιινληαη ζε κία ζεηξηαθή δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ 
κέρξη λα αλαπαξαζηαζνχλ απφ ην δηάλπζκα. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη γξακκηθή αλάιπζε 
(parsing) ηεο ηζηνζειίδαο, έπεηηα αθαηξνχληαη ιέμεηο πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη δελ πξνζθέξνπλ 
πιεξνθνξία (stop words). Δπίζεο, νη φξνη πνπ απνκέλνπλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηε ξίδα ηνπο 
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(stemming) θαη απνηεινχλ ην δηάλπζκα αλαπαξάζηαζεο ηεο ηζηνζειίδαο. ε θάζε φξν 
αλαηίζεηαη βάξνο κε βάζε θάπνηα κέζνδν, θαη ππνδειψλεη ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ γηα ηελ 
ηζηνζειίδα. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην δηαλπζκαηηθφ ρψξν αλαπαξηζηνχκε θαη ην πξνθίι 
ρξήζηε. Γηα ην πξνθίι ρξήζηε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν ην νπνίν εθπαηδεχεηαη απφ ην 
ηζηνξηθφ ηνπ ρξήζηε. ην ζχζηεκα PRES ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν αλαηξνθνδφηεζε 
ζρεηηθφηεηαο (relevance feedback) ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ λα θαηεγνξηνπνηεί ην πεξηερφκελν 
θάζε ζχζηαζεο σο ελδηαθέξνλ ή φρη γηα ην ρξήζηε. Σειηθά, απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο ζπζηάζεηο 
πνπ πξνθχπηνπλ επηιέγνληαη νη Κ πην ζρεηηθέο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Γηα λα 
επηηεπρζεί απηφ, εθαξκφδεηαη ε ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο ζπλεκηηφλνπ (cosine similarity) κεηαμχ 
ηνπ δηαλχζκαηνο αλαπαξάζηαζεο ηνπ πξνθίι θαη θάζε δηαλχζκαηνο αλαπαξάζηαζεο ηεο θάζε 
ηζηνζειίδαο. Έπεηηα, δηαιέγνληαη νη Κ ζπζηάζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο. 

3.7.5 Αξιολόγηση των υστημάτων υστάσεων με Βάση το Περιεχόμενο 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 
ζπζηεκάησλ πνπ πηνζεηνχλ ηελ πξνζέγγηζε content-based recommendation (group, 2010). 

Α. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 

 Αλεμαξηεζία ηνπ ρξήζηε. Σα ζπζηήκαηα εθκεηαιιεχνληαη κφλν πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 
(ξεηά ή ππνδεινχκελα) απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ. 
Πξνθεηκέλνπ δειαδή λα εθαξκνζηνχλ νη ηερληθέο απηέο, δελ ρξεηάδνληαη αμηνινγήζεηο απφ 
πνιινχο ρξήζηεο. Γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζπζηάζεψλ ηνπο βαζίδνληαη κφλν ζηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη πξνηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, δελ 
ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί θαη ν βαζκφο νκνηφηεηαο θάζε ρξήζηε κε άιινπο. 

 Γηαθάλεηα. Σα ζπζηήκαηα κε βάζε ην πεξηερφκελν έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 
επεμεγήζεηο (αλαθνξά ραξαθηεξηζηηθψλ) γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Μπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε ινγηθή πίζσ απφ ηε δηακφξθσζε 
ησλ πξνηάζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ πξνο απηά κε ζπλέπεηα 
ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ θαη ηειηθά ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Αληηκεηψπηζε θαηλνκέλνπ κνλνπσιίνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηζηνξηθά 
ζηνηρεία γηα ην αληηθείκελν (π.ρ. θαηαηάμεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ άιινπο ρξήζηεο). πλεπψο 
γηα λα ζπζηαζεί ζην ρξήζηε, δελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη θαηλνχξγην παξά κφλν αλ ην 
πεξηερφκελφ ηνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. Οη ηερληθέο βαζηδφκελεο ζηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε, θαη φρη άιισλ «φκνηψλ» ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ρξήζηεο-πειάηεο κε μερσξηζηά γνχζηα. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ εθφζνλ ηα ζπζηήκαηα δελ πξνηείλνπλ κφλν «πξνθαλείο» ιχζεηο. Δπηπιένλ, 
δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα φηαλ δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο θάπνηνπ 
πξντφληνο αθνχ είλαη έηζη θαη αιιηψο δηαζέζηκα. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ 
ρξήζηε νη νπνίεο είλαη θαη απηέο δεδνκέλεο απφ ηνλ ίδην. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη 
κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. 

B. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην πεξηερφκελν έρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δελ 
επηηξέπνπλ ζηα ζπζηήκαηα απηά λα επεθηαζνχλ, φπσο (Adomavicius & Tuzhilin, 2005): 

 Αλεπαξθέο πεξηερφκελν. Σα ζπζηήκαηα αλαπαξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνθίι ρξήζηε 
θαη ησλ δηαθεκίζεσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρέηηζε απηψλ (π.ρ. 
δηαλχζκαηα φξσλ-βαξψλ θαη ρξήζε cosine similarity). Τπάξρεη έλα φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ κπνξεί έλα ηέηνην ζχζηεκα λα ζπγθξίλεη πξνθεηκέλνπ λα 
παξαγάγεη ζπζηάζεηο πξντφλησλ. Έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν δελ 
κπνξεί λα θάλεη θαιέο ζπζηάζεηο αλ ην πεξηερφκελν δελ πεξηέρεη αξθεηή πιεξνθνξία ψζηε 
λα κπνξέζεη λα δηαρσξίζεη ηα πξντφληα πνπ αξέζνπλ ζην ρξήζηε απφ εθείλα πνπ δελ ηνπ 
αξέζνπλ, θαη έηζη ζπρλά απαηηείηαη επηπιένλ γλψζε ηνπ ηνκέα ησλ πξντφλησλ. Έηζη, ε 
απηφκαηε θαη ρεηξσλαθηηθή δήισζε ησλ γλσξηζκάησλ κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηή ψζηε λα 
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γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ, ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ πξνθίι 
κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ην δηαζέζηκν πεξηερφκελν 
λα παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα απνδνηηθή πξνζέγγηζε. 

 Πεξηνξηζκνί απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην 
πεξηερφκελφ ηνπο δπζθνιεχνληαη λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελν ελφο βίληεν ή κηαο 
θσηνγξαθίαο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ 
αιγφξηζκσλ θαη ην απνηέιεζκά ηνπο δελ είλαη ζίγνπξν φηη κπνξεί λα είλαη πάληα ζσζηφ. 
Δπίζεο ζε θάπνηα θείκελα πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ην ίδην πξνθίι, ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ 
κε βάζε ην πεξηερφκελν δελ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ πην θείκελν είλαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ν 
ρξήζηεο θαη πην φρη. 

 Φαηλφκελν πνιπζεκίαο-ζπλσλπκίαο ιέμεσλ. Σα ζπζηήκαηα ζπλήζσο αλαπαξηζηνχλ ην 
πεξηερφκελν κέζσ δηαλπζκάησλ φξσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην θαηλφκελν απηφ δελ κπνξεί λα 
αληηκεησπηζηεί εχθνια. 

 Με ππνζηήξημε ηπραίαο αλαθάιπςεο (serendipity). Σα ζπζηήκαηα κε βάζε ην πεξηερφκελν 
πξνηείλνπλ πξντφληα πνπ είραλ πςειφ βαζκφ αληηζηνίρεζεο κε ηα γλσξίζκαηα ηνπ πξνθίι 
ρξήζηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα ζα πξνηείλεη ζην ρξήζηε πξντφληα πνπ είλαη 
παξφκνηα κε εθείλα πνπ είρε βαζκνινγήζεη θαη ηνπ είραλ αξέζεη ζην παξειζφλ, δειαδή δελ 
έρεη ηε δπλαηφηεηα ην ζχζηεκα λα βξεη λέα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε φζα έρεη 
θνηηάμεη παιαηφηεξα ν ρξήζηεο αιιά πνπ πηζαλψο λα ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σν πξφβιεκα απηφ 
είλαη γλσζηφ σο Serendipity. Έηζη, αλ έλαο ρξήζηεο έρεη βαζκνινγήζεη ηαηλίεο ζηηο νπνίεο 
παίδεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο εζνπνηφο, ην ζχζηεκα ζα ηνπ βξεη θαη άιιεο ηαηλίεο κε ηνλ ίδην 
εζνπνηφ πνπ δελ έρεη αθφκα βαζκνινγήζεη. Απνπζηάδεη ινηπφλ ην ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο. 
Σν πξφβιεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ιπζεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ηπραηφηεηαο. 
Δπηπιένλ, θαζψο ην ζχζηεκα δηαζέηεη κεζφδνπο γηα λα πξνηείλεη κφλν φκνηα κεηαμχ ηνπο 
πξντφληα, κεξηθέο θνξέο ηα πξντφληα ζρεδφλ ηαπηίδνληαη θαη έηζη ε ζχζηαζε ράλεη ην λφεκά 
ηεο. Κάπνηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ έρνπλ αλαπηχμεη ηερληθέο γηα λα θηιηξάξνπλ θαη λα 
απνθιείνπλ πξντφληα πνπ είλαη πνιχ φκνηα κε εθείλα πνπ ν ρξήζηεο έρεη δεη ζην παξειζφλ. 
Κάπνηα άιια κέηξα εθαξκφδνληαη γηα λα αμηνινγνχλ θαηά πφζν ζρεηηθά πξντφληα δηαζέηνπλ 
θαη θάπνηνλ λεσηεξηζκφ. Με ηελ πνηθηιία ινηπφλ ζηηο ζπζηάζεηο πξνζπαζεί λα ιπζεί ην 
πξφβιεκα ηνπ serendipity. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν 
εχξεζεο ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πεξηερφκελν, αδπλαηεί λα 
ζπζηήλεη θάπνην αληηθείκελν πνπ αλέιπηζηα ζα ελδηέθεξε ην ρξήζηε. Δπίζεο, επηιέγνπλ 
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε ην πξνθίι ρξήζηε. Δπνκέλσο, αλ έλαο 
ρξήζηεο αλαδεηήζεη θάηη ζην νπνίν δελ ηαηξηάδεη κε ην πξνθίι πνπ είρε δεκηνπξγήζεη, ηα 
απνηειέζκαηα ζα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλα ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ρξήζηεο. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ δεκηνπξγεζεί αιγφξηζκνη νη νπνίνη πξνζζέηνπλ 
ηπραηφηεηα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αδπλακία ζπγθέληξσζεο πνιιψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα κε λένπο 
ρξήζηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπγθεληξψζεη πνιιά ζηνηρεία ζην πξνθίι ηνπο, θαη έηζη ηα 
απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα είλαη αμηφπηζηα. 
Γηα λα είλαη ινηπφλ ην ζχζηεκα ηθαλφ λα θαηαιάβεη ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ζηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ ρξήζηε θαη λα θάλεη ζσζηέο θαη αθξηβείο ζπζηάζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη ζπιιέμεη αξθεηά 
δεδνκέλα απφ βαζκνινγήζεηο πξντφλησλ ηνπ ρξήζηε. πλεπψο, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα 
θάλεη αμηφπηζηεο ζπζηάζεηο ζε έλαλ θαηλνχξην ρξήζηε πνπ δελ έρεη αιιειεπηδξάζεη αθφκα 
αξθεηά κε ην ζχζηεκα. 

3.7.6 Web 2.0 και Εξατομικευμένα υστήματα υστάσεων βάσει Περιεχομένου 

Ζ θηινζνθία πίζσ απφ ηνλ Ηζηφ 2.0 είλαη φηη ν ρξήζηεο βξίζθεηαη πιένλ ζην θέληξν ηνπ 
ελδηαθέξνληνο. Οη πιαηθφξκεο ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ δελ έρνπλ λφεκα ρσξίο ηνπο ρξήζηεο, 
θαζψο εθείλνη ζπκβάινπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο κε πιεξνθνξία. Μία κνξθή πεξηερνκέλνπ πνπ  
παξάγεηαη απφ ρξήζηεο είλαη θαη ηα folksonomies. Folksonomy είλαη κία ηαμηλφκεζε πνπ 
πξνθχπηεη απφ ρξήζηεο πνπ ζπλεξγαηηθά ζρνιηάδνπλ θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ελδηαθέξνληά 
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ηνπο κε ηε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ νλνκάδνληαη εηηθέηεο (tags). Σα φιν θαη απμαλφκελα 
Folksonomies ζέηνπλ λέεο πξνθιήζεηο ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
Ηδαληθά, κία Web 2.0 πιαηθφξκα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα 
πξνζαξκνζηηθήο πεξηήγεζεο θαη λα θάλεη ζπζηάζεηο ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ιεηηνπξγία απηή 
μεπεξλά ηελ απιή αληηζηνίρεζε πξντφλησλ κέζσ εξσηεκάησλ κε βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη 
ζέηεη έλα λέν επίπεδν εμεξεχλεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Γηαδηθηχνπ. Έλα ζεκαληηθφ 
θνκκάηη ηεο έξεπλαο είλαη ε εμέιημε θαηάιιεισλ κεζφδσλ ζπζηάζεσλ, θαζψο ε ελζσκάησζε 
εηηθεηψλ ζηνπο αιγφξηζκνπο ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν είλαη έλα 
πξφβιεκα πνπ δελ έρεη αθφκα εμεξεπλεζεί αλαιπηηθά (Ricci & Rokach, 2011). 

Έρνπλ πξνηαζεί θάπνηεο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε δξαζηεξηφηεηα 
εηηθεηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ζηα content-based ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ (Diederich & Iofciu). Γηα 
παξάδεηγκα, ηα πξνθίι ρξεζηψλ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή δηαλχζκαηνο εηηθεηψλ, ζην νπνίν 
ην θάζε ζηνηρείν ππνδειψλεη πφζεο θνξέο κία εηηθέηα έρεη απνδνζεί ζε θάπνην έγγξαθν απφ ην 
ρξήζηε. Μία άιιε ηερληθή είλαη ε εθπξνζψπεζε ησλ πξνθίι ρξεζηψλ απφ κία ζπιινγή 
εηηθεηψλ νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ ην ρξήζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γη‟ απηέο ηηο εηηθέηεο. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί, ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εηηθεηψλ σο ελφο 
δπλακηθνχ είδνπο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή πξνθίι ρξεζηψλ, θαζψο εηηθέηεο πνπ 
εθθξάδνπλ ηε γλψκε ή ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
κέηξν έλδεημεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηα πξντφληα. 

3.8 υστήματα Βασισμένα στη υνεργασία (Collaborative Systems) 

Ζ ηερληθή ηνπ Collaborative Filtering (CF) ήηαλ ε πξψηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ βάζε γηα ηα 
ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ (Tapestry, Group Lens). Ζ ηερληθή απηή δελ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ψζηε λα παξάγεη ζπζηάζεηο γηα θάπνηνλ ρξήζηε, αιιά 
αληίζεηα βαζίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα ηνπ ρξήζηε απηνχ µε άιινπο. Ζ νκνηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηε 
ζχγθξηζε ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε µε ηηο αμηνινγήζεηο άιισλ ρξεζηψλ. 
ηαλ βξεζνχλ ρξήζηεο µε κεγάιν βαζµφ νκνηφηεηαο, ην ζχζηεµα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο µε 
βάζε ηε ινγηθή φηη νη ρξήζηεο ησλ νπνίσλ νη αμηνινγήζεηο κνηάδνπλ, ζα πξνηηκήζνπλ ηα ίδηα 
αληηθείκελα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζχζηεµα δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θάπνηα γλψζε γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηνπ. Σα αληηθείκελα 
απεηθνλίδνληαη απνθιεηζηηθά µέζσ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Με άιια ιφγηα, ε ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ κνηξάδνληαη 
παξφκνηα ελδηαθέξνληα κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ε δεκνθηιέζηεξε θαη ε πιένλ θπξίαξρε κέζνδνο 
ζπζηάζεσλ. Ζ θεληξηθή ηδέα ησλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο είλαη φηη εάλ έλα 
ζχλνιν αηφκσλ αξέζθνληαη ζηα ίδηα αληηθείκελα ζην παξειζφλ, ηφηε πηζαλφηαηα ζα κπνξνχλ λα 
κνηξάδνληαη θαη ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 
πξνηίκεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε βαζηδφκελα ζε αληηθείκελα πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ 
βαζκνινγεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Ζ ηερληθή απηή είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ζηα 
ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ ζήκεξα. 

Δπηπιένλ, εμππεξεηεί ην ρξήζηε πνπ αλαθέξεη «πείηε κνπ ηί είλαη πην δεκνθηιέο αλάκεζα 
ζηνπο γείηνλέο κνπ;» δειαδή ηί πξνηηκνχλ νη ππφινηπνη πνπ είλαη φκνηνη καδί ηνπ. Οη παξαθάησ 
εηθφλεο πεξηγξάθνπλ ηε ινγηθή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. ε επφκελεο 
παξαγξάθνπο ζα εμεηάζνπκε εθηελέζηεξα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη. 

3.8.1 Παραδοσιακό υνεργατικό Υιλτράρισμα 

πσο ήδε αλαθέξακε, ην πλεξγαηηθφ Φηιηξάξηζκα απνηειεί ηε δηαδηθαζία θηιηξαξίζκαηνο θαη 
αμηνιφγεζεο πξντφλησλ κέζσ ηεο γλψκεο άιισλ αλζξψπσλ ηνπ δηθηχνπ. Ο φξνο πλεξγαηηθφ 
Φηιηξάξηζκα πξνέθπςε κφιηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φκσο νη ξίδεο ηεο έλλνηαο απηήο αλήθνπλ 
ζε κία δηαδηθαζία πνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ εδψ θαη αηψλεο, λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηηο 
γλψκεο ηνπο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία κέζνδν πνπ ζηεξίδεηαη φρη κφλν ζηηο παιαηφηεξεο 
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βαζκνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε-ζηφρνπ, αιιά θαη ζε εθείλεο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ψζηε λα παξάγεη απηφκαηα πξνβιέςεηο ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε-ζηφρνπ γηα ηα πξντφληα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη φηη ε βαζκνιφγεζε ελφο ρξήζηε u γηα έλα πξντφλ i πνπ δελ 
έρεη δεη, ζα είλαη φκνηα κε ηε βαζκνιφγεζε πνπ έδσζε ζην πξντφλ έλαο άιινο ρξήζηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο v, δεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο u θαη v έρνπλ βαζκνινγήζεη άιια πξντφληα ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε παξφκνην ηξφπν. Με ην ίδην ζθεπηηθφ, ν ρξήζηεο u πηζαλφηαηα ζα δψζεη 
παξφκνηα βαζκνινγία γηα δχν πξντφληα i θαη j, αλ νη άιινη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ 
δψζεη παξφκνηεο βαζκνινγίεο ζηα δχν απηά πξντφληα. Οη κέζνδνη πλεξγαηηθνχ 
Φηιηξαξίζκαηνο παξάγνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπζηάζεηο πξντφλησλ ζηνπο ρξήζηεο απφ ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην ζχζηεκα θαη ηηο βαζκνινγίεο ηνπ, ρσξίο λα απαηηεί εμσγελείο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηα πξντφληα, φπσο πεξηερφκελν ή πεξηγξαθέο. 

Οη βαζκνινγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα πλεξγαηηθνχ Φηιηξαξίζκαηνο κπνξεί 
λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Μία κνξθή είλαη ε βαζκσηή βαζκνινγία πνπ απνηειείηαη είηε απφ 
αξηζκεηηθά δεδνκέλα, φπσο ε βαζκνιφγεζε κε 1 έσο 5 αζηέξηα ζηε MovieLens ή ε βαζκνινγία 
ηάμεσο, φπσο νη επηινγέο «ζπκθσλψ απφιπηα, ζπκθσλψ, είκαη νπδέηεξνο, δηαθσλψ, δηαθσλψ 
απφιπηα». Έλα άιιν είδνο «απάληεζεο» ησλ ρξεζηψλ ζηα πξντφληα είλαη ην κνληέιν δπαδηθήο 
βαζκνινγίαο, δειαδή «κνπ αξέζεη, δελ κνπ αξέζεη» ή «ζπκθσλψ, δηαθσλψ». Σέινο, ππάξρνπλ 
θαη νη κνλαδηαίεο αμηνινγήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνδειψζνπλ αλ ν ρξήζηεο έρεη 
παξαηεξήζεη, βαζκνινγήζεη ζεηηθά ή αγνξάζεη θάπνην πξντφλ. Ζ έιιεηςε βαζκνινγίαο δείρλεη 
φηη δελ ππάξρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε γλψκε ηνπ ρξήζηε γηα ην πξντφλ.  Σα βήκαηα πνπ 
αθνινπζνχληαη ζηα ζπζηήκαηα απηά γηα ηελ παξαγσγή ζπζηάζεσλ είλαη ηα εμήο: 

 ηαζκίδνπκε φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηελ νκνηφηεηά ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά κε ην 
ρξήζηε-ζηφρν 

 Γηαιέγνπκε κία ππν-νκάδα ρξεζηψλ κε ηα πςειφηεξα βάξε πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξψην 
βήκα θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ αλαθνξά (ρξήζηεο-γείηνλεο) 

 Πξαγκαηνπνηνχκε ηελ πξφβιεςε γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε-ζηφρνπ γηα θάπνην πξντφλ 

Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο γχξσ απφ ην πλεξγαηηθφ Φηιηξάξηζκα απμήζεθαλ θαηαθφξπθα φηαλ 
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 ε Netflix δηαθήξπμε δηαγσληζκφ κε έπαζιν έλα εθαηνκκχξην δνιάξηα κε 
ζηφρν ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην πφζν ζα αξέζεη ζε 
θάπνηνλ ρξήζηε κία ηαηλία κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηά 10% (Netflix Prize). Ο δηαγσληζκφο 
απηφο άλνημε ην δξφκν ηεξάζηηαο πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο. Γηα 
πξψηε θνξά, νη εξεπλεηέο είραλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα εθαηφ εθαηνκκπξίσλ βαζκνινγηψλ 
ηαηληψλ. Δξεπλεηέο απφ φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο π.ρ. κεραληθνί, καζεηέο ή επηζηήκνλεο 
ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ αιγνξίζκνπο πνπ 
ζα βειηηψζνπλ ηελ αθξίβεηα ζηελ πξφβιεςε, κεηψλνληαο ην ζθάικα. Ζ Netflix βξάβεπζε ην 
2007 κε 50.000 δνιάξηα ηελ νκάδα BellKor, ε νπνία βειηίσζε ην πνζνζηφ ζθάικαηνο ζηηο 
πξνβιέςεηο θαηά 8.43%. Ζ βειηίσζε απηή έγηλε ζε κία νκάδα δεδνκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο test. Σν 2009 ε νκάδα «BellKor‟s Pragmatic Chaos» θέξδηζε ην έπαζιν 
ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ, θαηαθέξλνληαο βειηίσζε ζηελ πξφβιεςε θαηά 10,06%. 
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Δηθόλα 3.5 Ζ MovieLens ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαηηθό θηιηξάξηζκα πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη ηηο 
βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηώλ ζε ηαηλίεο (Digital Magazine) 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο παξαδνζηαθνχ 
Collaborative Filtering. χκθσλα κε ηελ πεγή (Greg Linden, 2003), νη αιγφξηζκνη απηνί 
αλαπαξηζηνχλ ηνλ θάζε πειάηε σο έλα N-δηάζηαην δηάλπζκα. Σηο Ν δηαζηάζεηο απνηεινχλ ηα 
δηαζέζηκα Ν δηαθξηηά αληηθείκελα (items). Οη ηηκέο ηνπ δηαλχζκαηνο είλαη ζεηηθέο αλ ηα αληίζηνηρα 
αληηθείκελα έρνπλ αγνξαζηεί ή βαζκνινγεζεί ζεηηθά απφ ηνλ πειάηε. Αληίζηνηρα, είλαη αξλεηηθέο 
αλ έρνπλ βαζκνινγεζεί αξλεηηθά. 

Γηα ηελ εχξεζε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ αληηθεηκέλσλ, πνιιαπιαζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ 
δηαλχζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε πειάηε κε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ 
πνπ έρνπλ αγνξάζεη ή βαζκνινγήζεη ην θάζε αληηθέηκελν. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη παξάιιεια 
πξνηεξαηφηεηα ζηα αληηθείκελα πνπ αγνξάδνληαη ή βαζκνινγνχληαη ζπαληφηεξα. 

Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπζηάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ θάζε πειάηε, ν αιγφξηζκνο βαζίδεηαη 
ζηνπο Κ πην ζρεηηθνχο κε απηφλ πειάηεο. Απηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πειαηψλ γίλεηαη κε 
βάζε θάπνηα ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο (π.ρ. Pearson correlation coefficient). Σειηθά, νη ζπζηάζεηο 
πξνθχπηνπλ απφ ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνπκε φηη είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα κεηαμχ ησλ Κ πην 
ζρεηηθψλ πειαηψλ. 

 
Δηθόλα 3.6 Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηε ζπλεξγαζία 

Ζ ρξεζηκφηεηα u(c,s) ηνπ αληηθεηκέλνπ s σο πξνο ην ρξήζηε c βαζίδεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα 
u(cj,s) πνπ αλαηίζεηαη ζην αληηθείκελν s γηα θάζε ρξήζηε cj ϵ C, φπνπ είλαη παξφκνην κε ην 
ρξήζηε c. ηελ πξνζπάζεηα ζχζηαζεο κηαο ηαηλίαο ζε έλαλ ρξήζηε U, ηα ζπζηήκαηα 
θηιηξαξίζκαηνο κε βάζε ην πεξηερφκελν, αξρηθά ζα έβξηζθαλ ηνπο φκνηνπο ρξήζηεο, ζα 
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δεκηνπξγνχζαλ ηνπο k πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο, θαη χζηεξα ζα ζπκπέξαηλαλ ηε ζχζηαζε γηα ην 
ρξήζηε (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Οη πξνβιέςεηο γηα θάπνην αληηθείκελν βαζίδνληαη ζηηο 
βαζκνινγίεο-πξνηηκήζεηο φκνησλ ρξεζηψλ. Σα ζπζηήκαηα ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο 
επνκέλσο, γηα λα παξάγνπλ ζπζηάζεηο γηα έλαλ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξία απφ 
ρξήζηεο πνπ είλαη φκνηνη κε απηφλ (Λίθα). Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη πσο ιεηηνπξγνχλ ηα 
ζπζηήκαηα CF πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπο. 

 
Δηθόλα 3.7 Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηε ζπλεξγαζία 

Γεληθφηεξα ηα ζπζηήκαηα CF αλαιχνπλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηα 
ζηνηρεία. πλεπψο, παξέρνπλ έλα βαζκφ αξεζθείαο φρη κε βάζε ηε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ, αιιά κε 
βάζε ηελ αλζξψπηλε θξίζε. Ζ εηθφλα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα κε βάζε ηε ζπλεξγαζία. Πψο δειαδή, θαηά ηελ αλαδήηεζε ελφο 
αληηθεηκέλνπ απφ ην ρξήζηε, νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο, θαη πψο ην ζχζηεκα θάλεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ κφλν 
απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθφηεξα ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ collaborative filtering. 

 
Δηθόλα 3.8 Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ δεκηνπξγίαο νκάδσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα 

Δκπνξηθέο εθαξκνγέο πνπ πινπνηνχλ ηέηνην θηιηξάξηζκα είλαη (Μνπδαθίδεο): 

 Netflix, εθπνκπή βίληεν κέζσ Γηαδηθηχνπ 

 StumbleUpon, θνηλσληθή δηθηχσζε 
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 Directed Edge, εηαηξία ε νπνία παξέρεη ζπζηάζεηο πάλσ ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο, ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηζηνζειίδσλ πιεξνθφξεζεο 

 eBay, δηαδηθηπαθή πχιε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 Google News, ππεξεζία ηεο Google πνπ παξέρεη εμαηνκηθεπκέλα λέα 

 Gravity R&D, εηαηξία παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

 half.ebay.com 

 Heeii, παξέρεη ζπζηάζεηο γηα ηζηνζειίδεο 

 Hollywood Video, δηαδηθηπαθή πχιε παξαθνινχζεζεο 

 Hulu, ηειεφξαζε κέζσ Γηαδηθηχνπ 

 Internet Movie Database, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηαηλίεο 

 iTunes, δηαδηθηπαθή πχιε κε εκπφξην πνιπκεηνρηθνχ πιηθνχ 

 Last.fm, δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν 

 Threadless, δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα γηα παξαγγειίεο t-shirt 

 Baynote, κεραλή αλαδήηεζεο 

 ChoiceStream, εηαηξία παξνρήο δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ 

 Collarity, εηαηξία παξνρήο δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ θαη κεραλήο αλαδήηεζεο 

 Digg.com, ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Amazon, ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα 

 Amie Street, ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα κνπζηθήο 

 Barilliance, εθαξκνγή ππνζηήξημεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 Barnes and Noble, ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα βηβιίσλ 

 Musicmatch, εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο 

 MyStrands, ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 LibraryThing, πιεξνθνξίεο βηβιίσλ 

 Loomia, παξνρή ζπζηάζεσλ ηζηνζειίδσλ 

Οη αιγφξηζκνη ησλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο 
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εχξεζεο ηεο γεηηλίαζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζηε 
κλήκε (memory/heuristic-based) θαη ε δεχηεξε ζην κνληέιν (model-based), ηα νπνία ζα 
αλαιχζνπκε παξαθάησ (Breese, Heckerman, & Kadie, 1998). 

3.8.2 Κατηγορίες υστημάτων υστάσεων με υνεργατικό Υιλτράρισμα 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ βάζεη 
δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηηο επφκελεο ελφηεηεο δηαρσξίδνληαη πξψηα ηα ζπζηήκαηα ζε δχν 
νκάδεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζκνινγήζεηο ρξεζηψλ-πξντφλησλ 
πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζην ζχζηεκα, θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε 
αλ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί, ψζηε λα εμάγεη πξφβιεςε γηα ην ρξήζηε-ζηφρν, ηηο βαζκνινγήζεηο 
άιισλ ρξεζηψλ ή ηηο βαζκνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε-ζηφρνπ γηα άιια πξντφληα. 

 πζηήκαηα πζηάζεσλ κε πλεξγαηηθό Φηιηξάξηζκα βάζεη Μνληέινπ θαη Μλήκεο 

Οη κέζνδνη ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, 
ζηηο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζην κνληέιν (model-based) θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη 
ζηε κλήκε (memory-based ή neighborhood-based) (Ricci & Rokach, 2011). 

Σα model-based ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ 
απνζεθεπκέλεο ζην ζχζηεκα γηα λα κάζνπλ έλα κνληέιν πξνβιέςεσλ. Ζ γεληθή ηδέα είλαη λα 
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κνληεινπνηεζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηψλ-πξντφλησλ κε παξάγνληεο πνπ εθπξνζσπνχλ 
ηα αθαλή ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ζην ζχζηεκα, φπσο ε θαηεγνξία 
πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε ή ε θιάζε θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ. Σν κνληέιν απηφ 
εθπαηδεχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη γηα λα 
πξνβιέςεη ηηο βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε θαηλνχξηα πξντφληα. Οη πξνζεγγίζεηο κε βάζε ην 
κνληέιν γηα ηε ζχζηαζε πξντφλησλ είλαη πνιπάξηζκεο. Υαξαθηεξηζηηθά, θάπνηεο απφ απηέο ηηο 
πξνζεγγίζεηο είλαη ηα Bayesian αζξνίζκαηα (Bayesian Clustering), ε θξπθή ζεκαζηνινγηθή 
αλάιπζε (Latent Semantic Analysis), ε κέγηζηε εληξνπία, νη κεραλέο Boltzmann, νη κεραλέο 
δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (Support Vector Machines) ή ε απνζχλζεζε κνλαδηθήο ηηκήο 
(Singular Value Decomposition). 

Πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη κπνξεί λα ρεηξίδεηαη αξαηά δεδνκέλα (sparsity 
problem) ρσξίο λα κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα. Έηζη, ηα model-based ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 
εθαξκφδνληαη εχθνια ζε εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάια datasets. Δπηπιένλ, κε ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, βειηηψλεηαη ζπλερψο ε απφδνζή ηνπ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη 
φηη κπνξνχλ λα δίλνπλ κία δηαηζζεηηθή εμήγεζε ησλ ζπζηάζεσλ πνπ θάλνπλ, θαη έηζη νη ρξήζηεο 
εκπηζηεχνληαη θαιχηεξα ην ζχζηεκα θαη απνδέρνληαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπο γίλνληαη. 

Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ε πξνζέγγηζε ησλ model-based 
ζπζηεκάησλ. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη απαηηνχλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
θάζεηο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ην κνληέιν πξφβιεςεο, θαη ε δηαδηθαζία απηή 
θνζηίδεη αθξηβά. Δπίζεο, επεηδή ζηα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά κέζνδνη κείσζεο 
δηαζηάζεσλ, κπνξεί λα ραζεί ρξήζηκε πιεξνθνξία απφ ηηο κεηψζεηο. 

ηα memory-based ζπζηήκαηα, νη βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ-πξντφλησλ πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλεο ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα ηελ εμαγσγή πξνβιέςεσλ 
βαζκνινγηψλ ζε λέα πξντφληα. Με ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε κλήκε ηνπ, ην ζχζηεκα ππνινγίδεη 
ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε πξντφληα ή ρξήζηεο θαη εμάγεη ηελ πξφβιεςε γηα ην ρξήζηε απφ ηνλ 
ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο νκνηφηεηαο γίλεηαη κε 
κεραληζκνχο, φπσο είλαη ε ζπζρέηηζε Pearson (Pearson correlation), ή ε νκνηφηεηα κε βάζε ην 
ζπλεκηηνληθφ δηάλπζκα (cosine-based similarity). Ο κεραληζκφο απηφο ήηαλ ν πξψηνο πνπ 
δηακνξθψζεθε θαη πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά εκπνξηθά ζπζηήκαηα, θαζψο είλαη 
απνδνηηθφο θαη εχθνινο ζηελ εθαξκνγή. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ ζπζηεκάησλ βάζεη 
ηεο κλήκεο είλαη νη top-N ζπζηάζεηο κε βάζε ην ρξήζηε ή ην πξντφλ. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ 
πνιιά πιενλεθηήκαηα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

Αξρηθά ε απιφηεηα. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιχ εχθνια ζηε δεκηνπξγία θαη πνιχ απιά 
ζηελ εθαξκνγή ηνπο. ηελ πην απιή ηνπο κνξθή, ν κφλνο παξάγνληαο πνπ ρξεηάδεηαη ξχζκηζε 
είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ-γεηηφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή ηεο 
πξφβιεςεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξνηέξεκα είλαη νη εμεγήζεηο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ παξέρεη 
ην ζχζηεκα. Γηα ηελ θάζε πξφβιεςε βαζκνιφγεζεο πνπ ππνινγίδεηαη, δίλεηαη θαη κία ζπλνπηηθή 
δηαηζζεηηθή εμήγεζε γηα ην πψο πξνέθπςε ε πξφβιεςε. Ζ χπαξμε εμήγεζεο βνεζά ην ρξήζηε 
λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηε ζχζηαζε πνπ ηνπ γίλεηαη θαη ηί ζρέζε έρεη κε εθείλνλ. Έλα ηξίην 
πιενλέθηεκα είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ memory-based ζπζηεκάησλ, θαζψο επεξεάδνληαη 
ειάρηζηα απφ ηε ζπλερή πξνζζήθε λέσλ ρξεζηψλ, πξντφλησλ θαη βαζκνινγηψλ, γεγνλφο πνπ 
είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ζηηο κεγάιεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα 
παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα κε βάζε ηε κλήκε κπνξεί λα θάλεη ζπζηάζεηο ζε λένπο ρξήζηεο 
ζηεξηδφκελα ζηηο νκνηφηεηεο πξντφλησλ πνπ έρνπλ ήδε ππνινγηζηεί θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 
εθπαηδεπηεί μαλά ην ζχζηεκα. Σέινο, έλα άιιν πξνηέξεκα είλαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. ε 
αληίζεζε κε ηα model-based ζπζηήκαηα, δελ ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεχνπλ ην ζχζηεκα, δηφηη 
απνηειεί κία δηαδηθαζία δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα. Δπίζεο, ε απνζήθεπζε ησλ θνληηλφηεξσλ 
γεηηφλσλ απαηηεί πνιχ κηθξή κλήκε, θη απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα εθαξκνγέο πνπ δηαρεηξίδνληαη 
εθαηνκκχξηα πξντφληα θαη ρξήζηεο. 

Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη ζεκεία ζηα νπνία πζηεξνχλ ηα memory-based ζπζηήκαηα. Αξρηθά, 
έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη εμαξηψληαη απφ ηηο βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ, θη έηζη αλ νη ρξήζηεο 
δελ έρνπλ αιιειεπηδξάζεηο κε ην ζχζηεκα ηφηε εθείλν δελ κπνξεί λα θάλεη απνηειεζκαηηθέο 
πξνβιέςεηο. Δπηπιένλ, φηαλ ηα δεδνκέλα ησλ βαζκνινγηψλ είλαη αξαηά, ζπκβάλ πνπ πξνθχπηεη 
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ζπρλά ζε πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν, ηφηε κεηψλεηαη θαη ε απφδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζε κεγάια datasets. 

 πζηήκαηα πζηάζεσλ κε πλεξγαηηθό Φηιηξάξηζκα βάζεη Υξήζηε θαη Πξντόληνο 

Οη ζπζηάζεηο κε βάζε ην ρξήζηε πξνβιέπνπλ ηε βαζκνινγία rui ελφο ρξήζηε u γηα έλα λέν 
πξντφλ i, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ δψζεη γηα ην i άιινη ρξήζηεο πνπ έρνπλ 
παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε εθείλνλ, νη νπνίνη νλνκάδνληαη θνληηλφηεξνη γείηνλεο (nearest-
neighbors) (Papagelisa & Plexousakis, 2005). ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ρξήζηε v ππνινγίδεηαη ε 
νκνηφηεηά ηνπ wuv κε ηνλ u. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ινηπφλ, ε εμαγσγή πξφβιεςεο γίλεηαη ζε 
δχν βαζηθά βήκαηα: 

1. Φάρλνπκε γηα ρξήζηεο πνπ έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηε βαζκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ 
κε ην ρξήζηε-ζηφρν 

2. Υξεζηκνπνηνχκε ηηο βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ κε ην ρξήζηε-ζηφρν πνπ 
βξήθακε ζην πξψην βήκα ψζηε λα ππνινγίζνπκε πξφβιεςε γηα ην ζηφρν 

Ζ νκνηφηεηα κεηαμχ δχν ρξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο βαζκνινγίεο άιισλ ρξεζηψλ πνπ έρεη ην 
ζχζηεκα ζηε κήηξα ρξεζηψλ-πξντφλησλ, θαη ππνινγίδεηαη κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ Pearson σο: 
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πνπ n είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξντφλησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, rux,ih είλαη ε άκεζε 

βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ux ζην πξντφλ ih θαη 
xur είλαη ε κέζε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ux. Οη 

κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο νκνηφηεηαο ζην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα ζα κειεηεζνχλ ζε επφκελε 
ελφηεηα. 

Ζ πξφβιεςε ηεο βαζκνινγίαο rui ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ 
έρνπλ δψζεη νη γείηνλεο ζην πξντφλ i: 
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ˆ  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 115) 

πνπ Νi(u) είλαη ε νκάδα κε ηνπο θ θνληηλφηεξνπο γείηνλεο ηνπ ρξήζηε-ζηφρνπ, νη νπνίνη 
είραλ ηελ πςειφηεξε νκνηφηεηα wuv κε ηνλ u. ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο πξφβιεςεο ππάξρεη 
ην πξφβιεκα φηη δελ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ηα επίπεδα νκνηφηεηαο. Αλ θάπνηνο γείηνλαο ηνπ 
ρξήζηε-ζηφρνπ έρεη πνιχ νκνηφηεξε ζπκπεξηθνξά κε εθείλνλ απφ φηη θάπνηνο άιινο γείηνλαο, 
ηφηε ζα πξέπεη ε βαζκνιφγεζε ηνπ πξψηνπ γηα ην πξντφλ i λα κεηξήζεη πεξηζζφηεξν απφ ηνπ 
δεχηεξνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν πξνζηέζεθαλ βάξε ζηνλ ηχπν εμαγσγήο ηεο πξφβιεςεο, ψζηε λα 
ζηαζκίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε γείηνλα ζηελ πξφβιεςε αλάινγα κε ηελ νκνηφηεηά ηνπ. Σα 
βάξε απηά θαλνληθνπνηνχληαη ψζηε ε πξνβιεπφκελε βαζκνινγία λα κελ είλαη εθηφο ησλ 
επηηξεπφκελσλ ηηκψλ. Έηζη, ν παξαπάλσ ηχπνο βειηηψλεηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή: 
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r̂  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 115) 

Υξεζηκνπνηείηαη ε απφιπηε ηηκή ησλ νκνηνηήησλ ζηνλ παξνλνκαζηή γηα λα κε μεθχγεη ε 
πξφβιεςε απφ ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο. 

Μία ηειεπηαία βειηίσζε πνπ απαηηεί ν ηχπνο ηεο πξφβιεςεο κε βάξε αθνξά ην γεγνλφο φηη 
νη ρξήζηεο δελ έρνπλ φινη ηνλ ίδην ηξφπν έθθξαζεο ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπο γηα θάπνην πξντφλ. 
Έηζη, αλ ζε δχν ρξήζηεο άξεζε πάξα πνιχ θάπνην πξντφλ, κπνξεί ν έλαο λα ην βαζκνινγήζεη 
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κε ηελ πςειφηεξε ηηκή, ελψ ν άιινο λα είλαη πην δχζθνινο θαη λα θξαηάεη ην «Άξηζηα» γηα θάηη 
πνπ ζα ηνλ ζπλεπάξεη. Γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, αληηθαζίζηαληαη νη βαζκνινγήζεηο rvi 
ησλ γεηηφλσλ κε ηηο θαλνληθνπνηεκέλεο βαζκνινγήζεηο h(rvi) θαη ν ηχπνο ηεο πξφβιεςεο γίλεηαη: 
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hr 1ˆ  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 116) 

Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ νη ζπζηάζεηο κε βάζε ην πξντφλ (Papagelisa & Plexousakis, 2005). 
ηελ πξνζέγγηζε απηή, ην ζχζηεκα γηα λα ππνινγίζεη ηελ πξνβιεπφκελε βαζκνινγία rui ηνπ 
ρξήζηε-ζηφρνπ u γηα ην πξντφλ i, ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο βαζκνινγήζεηο πνπ έρεη δψζεη ν u γηα 
άιια πξντφληα j πνπ είλαη παξφκνηα κε ην i. Ζ εμαγσγή πξφβιεςεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 
γίλεηαη κε ηα παξαθάησ δχν βήκαηα: 

1. Φηηάρλνπκε κία κήηξα πξντφλησλ πνπ λα δειψλεη ηηο ζρέζεηο γηα φια ηα δεπγάξηα πξντφλησλ 
(θαηά πφζν είλαη φκνηα κεηαμχ ηνπο) 

2. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κήηξα απηή θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε-ζηφρνπ, ζπκπεξαίλνπκε ην 
γνχζην ηνπ 

Ζ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν πξντφληα ππνινγίδεηαη σο ε ζπζρέηηζε Pearson ησλ ζρεηηθψλ 
ζηειψλ ηεο κήηξαο ρξεζηψλ-πξντφλησλ: 
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πνπ m είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ρξεζηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ruh,ix είλαη ε άκεζε 
βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε uh ζην πξντφλ ix θαη rix είλαη ε κέζε βαζκνινγία ηνπ πξντφληνο ix. 

Σν ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα κε βάζε ην πξντφλ εθαξκφδεηαη επξέσο ζηελ Amazon. Έζησ 
φηη Nu(i) είλαη ε νκάδα πξντφλησλ πνπ έρεη βαζκνινγήζεη ν u πνπ είλαη παξφκνηα κε ην i. Ζ 
πξφβιεςε γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ u ζην i κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο 
φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ u ζηα πξντφληα ηνπ Nu(i): 
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r̂  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 116) 

πσο αλαθέξακε λσξίηεξα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο κε βάζε 
ην ρξήζηε, νη ρξήζηεο κπνξεί λα δείρλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηα 
πξντφληα, θάπνηνο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν εθδεισηηθφο θαη θάπνηνο άιινο πην κεηξεκέλνο 
ζηε βαζκνινγία ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ακβιχλνληαη κε 
ηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε πνπ αθνινπζεί: 
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hr 1ˆ  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 116) 
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Δηθόλα 3.9 Παξάδεηγκα κήηξαο ρξεζηώλ-πξντόλησλ (Papagelisa, 2005) 

Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο εκθαλίδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπο, ζρεηηθά κε δηάθνξα θξηηήξηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο κε βάζε 
ην ρξήζηε, ε νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν ρξήζηεο ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ηηο βαζκνινγίεο 
πνπ έρνπλ δψζεη απηνί νη δχν ρξήζηεο ζηα ίδηα πξντφληα. ην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα κε 
βάζε ην πξντφλ, ε νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν πξντφληα ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο 
βαζκνινγίεο πνπ έρεη δψζεη ν ίδηνο ρξήζηεο ζηα δχν ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Έηζη ινηπφλ, ή 
αθξίβεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ ζηελ πξφβιεςε πνπ θάλνπλ, εμαξηάηαη απφ ην ιφγν ησλ 
ρξεζηψλ-πξντφλησλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη 
πξνηηκφηεξν λα ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα ζε ιίγνπο «γείηνλεο» νη νπνίνη φκσο είλαη αμηφπηζηνη, 
παξά ζε έλαλ επξχηεξν θχθιν γεηηφλσλ ζηνλ νπνίν ηα βάξε νκνηφηεηαο θάπνησλ δελ είλαη 
ηδηαίηεξα πςειά. ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηνλ 
αξηζκφ ησλ πξντφλησλ (πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαη νη ζπρλφηεξεο ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 
ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ), φπσο ζηελ Amazon, ηα ζπζηήκαηα κε βάζε ηα πξντφληα δείρλνπλ λα 
έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. Αλαιφγσο, ζε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ηα απνζεθεπκέλα πξντφληα 
είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο ρξήζηεο, ηφηε πξνηηκφηεξεο ζηνλ ηνκέα ηεο αθξίβεηαο 
πξφβιεςεο είλαη νη κέζνδνη πξνβιέςεσλ κε βάζε ην ρξήζηε. πλνιηθά, φζνλ αθνξά ηε 
ζηαηηζηηθή αθξίβεηα, νη αιγφξηζκνη πξφβιεςεο κε βάζε ην πξντφλ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα απφ 
εθείλνπο κε βάζε ην ρξήζηε. Δπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε κε βάζε ην πξντφλ ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε 
κλήκε θαη ρξφλν γηα λα ππνινγίζεη ηηο ζηαζκηζκέλεο νκνηφηεηεο απφ φηη νη κέζνδνη κε βάζε ην 
ρξήζηε. Ζ ρξνληθή πνιππινθφηεηα σζηφζν ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ζηε βάζε ηεο online 
ζχζηαζεο είλαη ε ίδηα. Αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα, ε επηινγή αλάκεζα ζηελ user-based θαη 
ηελ item-based κέζνδν εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηνπο 
ρξήζηεο θαη ζηα πξντφληα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ηα δηαζέζηκα απνζεθεπκέλα πξντφληα ζην 
ζχζηεκα είλαη ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ηε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ, ηφηε κία πξνζέγγηζε κε βάζε ην 
πξντφλ είλαη πξνηηκφηεξε, δηφηη ε ζηαζκηζκέλε νκνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ζα κπνξεί λα 
ππνινγίδεηαη αλά αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη 
πξντφληα ζε λένπο ρξήζηεο. Αληηζέησο, ζε εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ε ιίζηα κε ηα πξντφληα ηνπ 
ζπζηήκαηνο αιιάδεη ζπλερψο, ελψ νη ρξήζηεο είλαη ζηαζεξνί, πξνηηκφηεξε είλαη ε κέζνδνο κε 
βάζε ην ρξήζηε απφ άπνςε ζηαζεξφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηθαηνιφγεζεο, ηα 
ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην πξντφλ ππεξηεξνχλ. Δίλαη πην εχθνιν γηα ην ζχζηεκα λα 
παξνπζηάζεη ηε ιίζηα κε ηα γεηηνληθά πξντφληα θαη ηηο νκνηφηεηέο ηνπο ζην ρξήζηε, σο κία 
εμήγεζε ηεο ζχζηαζεο πνπ ηνπ έθαλε. Ο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 
εμαγσγή πξφβιεςεο, αιιάδνληαο ηα γεηηνληθά πξντφληα ή ηα βάξε ηνπο, δηαδηθαζία πνπ δελ 
επηδέρνληαη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε βάζε ην ρξήζηε, κηαο θαη ν ρξήζηεο δελ μέξεη ηνπο 
«γείηνλέο» ηνπ, θαη έηζη δελ κπνξεί λα κνξθνπνηήζεη ηε ιίζηα ηνπο. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα 
ησλ user-based κεζφδσλ έλαληη ησλ item-based είλαη ε θαηλνηνκία. ηα item-based ζπζηήκαηα, 
ε πξνβιεπφκελε βαζκνινγία ελφο ρξήζηε γηα έλα πξντφλ ζηεξίδεηαη ζηε βαζκνινγία ηνπ 
ρξήζηε γηα άιια παξφκνηα πξντφληα, έηζη ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπζηήλνπλ 
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πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εθείλα πνπ ήδε έρεη δεη θαη εθηηκήζεη ν ρξήζηεο. Αληίζεηα, 
απηφ ην πξφβιεκα έρεη πνιχ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ζηα user-based ζπζηήκαηα, αθνχ ε 
πξφβιεςε ζηεξίδεηαη ζηηο βαζκνινγήζεηο άιισλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη είλαη φκνηνη κε ην ρξήζηε-
ζηφρν ζηα θνηλά πξντφληα πνπ έρνπλ βαζκνινγήζεη, αιιά νη γείηνλεο κπνξεί λα έρνπλ 
ελδηαθέξνληα ζε άιινπο ηνκείο πέξα απφ ηα θνηλά πξντφληα, νη νπνίνη ζα πξνηαζνχλ ζην 
ρξήζηε-ζηφρν. 

 
Δηθόλα 3.10 Παξάδεηγκα εμήγεζεο ηεο ζύζηαζεο ζηε ζειίδα ηεο Amazon ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 
ζπλεξγαηηθό θηιηξάξηζκα κε βάζε ην πξντόλ (Schafer & Shilad, 2007) 

3.8.3 Η Λειτουργία των υστημάτων Collaborative Filtering 

Ζ ηερληθή ηνπ Collaborative Filtering βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζπιινγή ελφο κεγάινπ αξηζµνχ 
αμηνινγήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα δηάθνξα αληηθείκελα. Οη αμηνινγήζεηο απηέο µπνξεί λα 
έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Ζ ζπλεζέζηεξε είλαη ε κνξθή ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο ζε µία δηαθξηηή 
θιίκαθα βαζκνινγίαο (π.ρ. απφ ην 1 έσο ην 10). Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο πίλαθαο Collaborative 
Filtering Matrix (CFM) πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ φινπο ηνπο 
ρξήζηεο γηα φια ηα αληηθείκελα. Ο πίλαθαο απηφο έρεη κέγεζνο nm   φπνπ m είλαη ν αξηζκφο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη n ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ. Ο πίλαθαο απηφο απνηειεί ηε 
βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ ηα ζπζηήµαηα απηνχ ηνπ είδνπο δερηνχλ έλα 
αίηεκα γηα παξνρή ζπζηάζεσλ απφ έλαλ ρξήζηε, εθαξκφδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθφινπζα 
βήκαηα: 

1
ν
 Βήκα 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο δεηήζεη ζχζηαζε, ην ζχζηεµα ζπγθξίλεη ηηο αμηνινγήζεηο 
πνπ έρεη δψζεη ν ρξήζηεο απηφο, µε απηέο φισλ ησλ άιισλ ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 
πίλαθα αμηνινγήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαηαρσξείηαη εθείλε ηελ 
ζηηγκή, εάλ δελ βξίζθεηαη ήδε ζηνλ πίλαθα αμηνινγήζεσλ. Δπηπιένλ, ην ζχζηεµα µπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεί θαη έκκεζεο αμηνινγήζεηο. Μέζσ απηήο ηεο ζχγθξηζήο, θαη βάζεη ελφο θαηάιιεινπ 
αιγφξηζκνπ, ην ζχζηεµα βξίζθεη έλαλ αξηζκφ ρξεζηψλ πνπ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην 
ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Οη ρξήζηεο απηνί νλνκάδνληαη «γείηνλεο» (neighbours) ηνπ ηξέρνληνο 
ρξήζηε θαη ην ζχλνιφ ηνπο «γεηηνληά» ηνπ (neighbourhood). Έλαο ηέηνηνο αιγφξηζκνο, ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά γηα ηελ εχξεζε ησλ γεηηφλσλ ελφο ρξήζηε, είλαη ν αιγφξηζκνο 
Pearson. 

Ο αιγφξηζκφο Pearson µαο δίλεη µία «πνζνηηθνπνίεζε» ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηαο αλάκεζα ζε 
δχν ρξήζηεο a, b µε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη ζην παξειζφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
αλ rmn είλαη ν «βαζκφο» πνπ έρεη απνδνζεί ζην αληηθείκελν n απφ ην ρξήζηε m, ηφηε ν βαζκφο 
ζπζρέηηζεο ησλ δχν ρξεζηψλ µε βάζε ηνλ αιγφξηζκν Pearson δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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Μία δηαθνξεηηθή κέζνδνο γηα ηελ εχξεζε ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ ελφο ρξήζηε είλαη ε 
κνληεινπνίεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ζαλ δηαλχζκαηα ζε έλαλ ρψξν µε m δηαζηάζεηο (φπνπ m ν 
αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο). Οη ζπληζηψζεο ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ 
θάζε ρξήζηε ζε θάζε δηάζηαζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ έρεη δψζεη ν ρξήζηεο ζην 
αληηθείκελν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε. Ο βαζκφο νκνηφηεηαο κεηαμχ δχν 
ρξεζηψλ ηζνχηαη µε ην ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηά ηνπο. 

2
ν
 Βήκα 

Αθνχ θαζνξηζηεί πνηνη είλαη νη θνληηλφηεξνη «γείηνλεο» ηνπ ρξήζηε, ην ζχζηεµα ειέγρεη αλ 
ππάξρνπλ θάπνηα αληηθείκελα πνπ λα µελ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ελψ 
ηαπηφρξνλα λα έρνπλ ιάβεη πςειέο βαζκνινγίεο απφ ηνπο «γείηνλέο» ηνπ. Σν ζχζηεµα ζηε 
ζπλέρεηα πξνηείλεη απηά ηα αληηθείκελα ζην ρξήζηε ππφ ηε κνξθή ζπζηάζεσλ. Τπάξρνπλ δχν 
βαζηθνί ηξφπνη γηα λα γίλεη απηφ: 

1
νο

 Σξφπνο: Η κέζνδνο ησλ πην ζπρλά πξνηηκνχκελσλ αληηθεηκέλσλ 

Με απηή ηε κέζνδν ειέγρνληαη φια ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ πξνηηκεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ 
αλήθνπλ ζηε γεηηνληά ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε. Βξίζθεη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ πξνηηκεζεί 
ζπρλφηεξα απφ απηνχο θαη ηα επηζηξέθεη σο ζχζηαζε ζην ρξήζηε. 

2
νο

 Σξφπνο: Η κέζνδνο ησλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο (Association rules) 
Ζ κέζνδνο ησλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο ζεσξεί ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ πξνηηκεζεί 
απφ θάζε µέινο ηεο γεηηνληάο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε σο μερσξηζηφ ζχλνιν αληηθεηκέλσλ. 
Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο γείηνλεο ηνπ ηξέρνληνο 
ρξήζηε. Όζηεξα αμηνπνηείηαη έλαο αιγφξηζκνο εχξεζεο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο ψζηε λα βξεζνχλ 
φινη νη θαλφλεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα ζπγθεθξηκέλα ζχλνια αληηθεηκέλσλ. Οη θαλφλεο απηνί 
αμηνινγνχληαη µε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο (confidence) θαη 
ππνζηήξημεο (support) ηνπ θαζελφο. Οη θαλφλεο µε ηνπο πςειφηεξνπο βαζκνχο εκπηζηνζχλεο 
θαη ππνζηήξημεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα πξνηαζνχλ 
ζηνλ ηξέρνληα ρξήζηε. Αλ νη ρξήζηεο πνπ απαξηίδνπλ ηε «γεηηνληά» ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε είλαη 
ιίγνη, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ην ζχζηεµα λα µε κπνξέζεη λα βξεη αξθεηά ηζρπξνχο θαλφλεο 
ζπζρέηηζεο ψζηε λα πξνηείλεη αξθεηά αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ε κέζνδνο µπνξεί λα 
«εληζρπζεί» µε ηε κέζνδν ησλ πην ζπρλά πξνηηκνχκελσλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε 
ιίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ζπζηαζνχλ. 

3.8.4 Ο Αλγόριθμος Item-To-Item (Item-Based) Collaborative Filtering 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ collaborative filtering, φπσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, 
επηθεληξψλεηαη ζην ζπζρεηηζκφ ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη user-
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based collaborative filtering. Δίλαη θαλεξφ φηη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο 
κεζφδνπ, ν πίλαθαο αμηνινγήζεσλ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
(real time) θάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη µία αμηνιφγεζε απφ έλαλ ρξήζηε, θαζηζηψληαο έηζη ηε 
ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ δπλακηθή. Απηφ θάλεη ηελ ελ ιφγσ κέζνδν λα έρεη αξθεηά κεγάιν 
ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Σν πξφβιεκα απηφ µπνξεί λα αληηκεησπηζηεί µε ηελ αμηνπνίεζε κηαο 
ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ collaborative filtering πνπ νλνκάδεηαη item-based. Ζ κέζνδνο απηή, αληί 
λα εξεπλά ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, αλαθαιχπηεη ηηο νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 
αλάκεζα ζηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα αληηθείκελα 
θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. ηαλ έλαο ρξήζηεο δεηήζεη ζχζηαζε απφ ην ζχζηεµα, απηφ εμεηάδεη ηα 
δηάθνξα αληηθείκελα πνπ έρεη θαηά θαηξνχο πξνηηκήζεη ν ρξήζηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 
ζηνηρεία αγνξάο θαη άιιεο πεγέο. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεµα, µέζσ ελφο αιγνξίζκνπ ζπζρέηηζεο 
θαη αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία µε ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα, 
βξίζθεη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα µε απηά πνπ έρεη πξνηηκήζεη ν 
ρξήζηεο, θαη ηνπ ηα πξνηείλεη. 

ε αληίζεζε µε ηε κέζνδν user-based, ν πίλαθαο ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, 
πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ε κέζνδνο, είλαη ζρεηηθά ζηαηηθφο. Γελ ππάξρεη επνκέλσο ε αλάγθε γηα 
online ελεκέξσζή ηνπ θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο αιιειεπηδξά µε ην ζχζηεµα, θαη έηζη νη 
αλάγθεο ηνπ ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 
ζήκεξα ζε πνιινχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Χζηφζν, παξνπζηάδεη άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα. Σν 
ζεκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη φηη αδπλαηεί λα αμηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην ζχζηεµα 
ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ην αίηεκα γηα ζχζηαζε. Γελ µπνξεί δειαδή, λα εθηηκήζεη ην δήηεκα πνπ 
απαζρνιεί ην ρξήζηε ηε ζηηγκή πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεµα, παξά µφλν ηα αληηθείκελα 
πνπ ηνλ ελδηέθεξαλ ζην παξειζφλ. Οη επηζηήκνλεο πξνηείλνπλ µία ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. 
χκθσλα µε ηε ιχζε απηή ην ζχζηεµα δηεξεπλά ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε 
ηε ζηηγκή πνπ απηφο δεηεί ζχζηαζε, πέξα απφ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζην 
παξειζφλ. Οη πξνζέζεηο ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ µε δηαθφξνπο ηξφπνπο: 
είηε άκεζα µε ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηε κεξηά ηνπ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 
πξνζέζεηο ηνπ, είηε έκκεζα µε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Ζ Amazon ρξεζηκνπνηεί ζπζηάζεηο ζαλ έλα θεληξηθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ ζε πνιιέο 
«εθζηξαηείεο» ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζειίδεο ησλ 
ηζηνρψξσλ ηεο. Με έλα θιηθ ζην ζχλδεζκν «Οη Πξνηηκήζεηο ζαο», νη πειάηεο εηζέξρνληαη ζε κία 
πεξηνρή φπνπ κπνξνχλ λα θηιηξάξνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπο θαηά πξντφλ θαη ζεκαηηθή πεξηνρή, λα 
εθηηκήζνπλ ηα ζπζηεκέλα πξντφληα, ηηο πξνεγνχκελεο αγνξέο ηνπο θαη λα βιέπνπλ γηαηί ηνπο 
ζπζηήζεθαλ απηά ηα ζηνηρεία. 

Πνιιά site ρξεζηκνπνηνχλ εθηελψο αιγφξηζκνπο ζπζηάζεσλ γηα λα πξνζσπνπνηήζνπλ ηνλ 
ηζηνρψξν ηνπο ζηα ελδηαθέξνληα θάζε πειάηε. Ωζηφζν, επεηδή νη αιγφξηζκνη ζχζηαζεο δελ 
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δεθάδεο εθαηνκκχξηα ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ 
αγνξάδνπλ κέζσ Internet, αξθεηά απφ απηά ηα site αλαγθάζηεθαλ λα αλαπηχμνπλ ηνπο δηθνχο 
ηνπο αιγφξηζκνπο. Ο αιγφξηζκφο Item-to-Item Collaborative Filtering, κεηξά ηα νγθψδε ζχλνια 
ζηνηρείσλ θαη παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο ζπζηάζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Αληί λα εθηειείηαη ην ηαίξηαζκα ηνπ ρξήζηε κε ηνπο παξφκνηνπο πειάηεο, o item-to-item 
collaborative filtering αιγφξηζκνο ηαηξηάδεη ηα αγνξαζκέλα θαη εθηηκεκέλα πξντφληα θάζε ρξήζηε 
κε παξφκνηα πξντφληα θαη ζπλδπάδεη εθείλα ηα παξφκνηα ζηνηρεία ζε έλαλ θαηάινγν ζχζηαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ πεξηζζφηεξν φκνηα αληηζηνηρία γηα έλα δεδνκέλν αληηθείκελν, 
ν αιγφξηζκνο θαηαζθεπάδεη έλαλ πίλαθα παξφκνησλ ζηνηρείσλ βξίζθνληαο ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ νη πειάηεο ηείλνπλ λα αγνξάζνπλ απφ θνηλνχ. Θα κπνξνχζακε λα θαηαζθεπάζνπκε κία 
κήηξα πξντφλ-πξνο-πξντφλ κε ηελ επαλάιεςε κέζσ φισλ ησλ δεπγαξηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ 
ππνινγηζκφ κηαο νκνηφηεηαο κεηξηθή γηα ην θάζε δεπγάξη. Δληνχηνηο, πνιιά δεπγάξηα πξντφλησλ 
δελ έρνπλ θαλέλαλ θνηλφ πειάηε, θαη έηζη ε πξνζέγγηζε είλαη αλεπαξθήο απφ ηελ άπνςε ηνπ 
ρξφλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηε ρξήζε ηεο κλήκεο. 

Δίλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ε νκνηφηεηα κεηαμχ δχν ζηνηρείσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά 
κία θνηλή κέζνδνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κέηξν ζπλεκίηνλνπ, ζην νπνίν θάζε δηάλπζκα 
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αληηζηνηρεί ζε έλα ζηνηρείν παξά ζε έλαλ πειάηε, θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο Μ 
αληηζηνηρνχλ ζηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ αγνξάζεη εθείλν ην αληηθείκελν. Απηφο ν offline 
ππνινγηζκφο ηνπ πίλαθα ησλ παξφκνησλ ζηνηρείσλ είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξνο, κε ην Ο(Ν

2
Μ) 

λα απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε. ηελ πξάμε εληνχηνηο, είλαη πην θνληά ζην Ο(ΝΜ), θαζψο 
νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο αγνξέο. 

Ζ δεηγκαηνιεςία ησλ πειαηψλ πνπ αγνξάδνπλ αληηθείκελα κε εκπνξηθή επηηπρία κεηψλεη 
πεξαηηέξσ ην ρξφλν εθηέιεζεο, κε ηελ ειάρηζηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε 
έλαλ πίλαθα παξφκνησλ ζηνηρείσλ, ν αιγφξηζκνο βξίζθεη ζηνηρεία παξφκνηα ζε θάζε κία απφ ηηο 
αγνξέο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ, αζξνίδεη εθείλα ηα ζηνηρεία, θαη έπεηηα ζπζηήλεη ηα 
δεκνθηιέζηεξα ή ζπζρεηηζκέλα. Ο ππνινγηζκφο απηφο είλαη πνιχ γξήγνξνο θαη εμαξηάηαη κφλν 
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ν ρξήζηεο αγνξάδεη ή εθηηκά. 

Ο παξαδνζηαθφο αιγφξηζκνο collaborative filtering πνπ παξνπζηάζακε λσξίηεξα, έρεη ην 
κεηνλέθηεκα ηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο Ο(Μ+Ν) φπνπ Μ ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη Ν 
ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα δηαλχζκαηα είλαη αξαηά αιιηψο είλαη Ο(Μ*Ν

2
). Σν 

κεηνλέθηεκα απηφ ιακβάλεη κεγάιε δηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ αιγνξίζκνπ ζηελ 
εηαηξία Amazon, ε νπνία έρεη πάξα πνιινχο πειάηεο θαη παξέρεη πνιπάξηζκα αληηθείκελα. Γηα 
ηελ επίιπζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνβιήκαηνο, ε Amazon δεκηνχξγεζε θαη εθήξκνζε δηθφ 
ηεο αιγφξηζκν γηα ην εμαηνκηθεπκέλν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ, ν νπνίνο θαιείηαη σο item-to-item 
collaborative filtering (Greg Linden, 2003). 

Ο αιγφξηζκνο απηφο, αληί λα ζπζρεηίδεη ηνλ ηξέρνλ ρξήζηε κε ηνπο φκνηνπο πειάηεο πνπ έρεη 
θαηαρσξεκέλνπο, ζπζρεηίδεη θαζέλα απ‟ ηα αληηθείκελα πνπ ν ρξήζηεο αγφξαζε ή βαζκνιφγεζε 
κε φκνηα αληηθείκελα. Έπεηηα ηα αληηθείκελα απηά ηα ζπλδπάδεη θαηάιιεια ζηε ιίζηα ζπζηάζεσλ 
πνπ δίλεηαη ζην ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα βξεζνχλ ηα πην ζρεηηθά αληηθείκελα κε ην 
θάζε αληηθείκελν ηνπ ρξήζηε ρσξηζηά, ν αιγφξηζκνο αξρηθά βξίζθεη αληηθείκελα πνπ νη πειάηεο 
ζπλεζίδνπλ λα αγνξάδνπλ καδί. Γειαδή γηα θάζε αληηθείκελν ηνπ ρξήζηε, βξίζθνπκε ηνλ πειάηε 
πνπ ην έρεη αγνξάζεη, θαη γηα θάζε άιιν αληηθείκελν πνπ έρεη αγνξάζεη ν ίδηνο πειάηεο, 
θαηαρσξνχκε φηη ηα αγφξαζε καδί. Αθνχ γίλεη απηή ε δηαδηθαζία γηα φια ηα αληηθείκελα ηνπ 
ρξήζηε, δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο φκνησλ αληηθεηκέλσλ (similar-items table) φπνπ δίλεηαη σο ηηκή 
αλά δεπγάξη ην απνηέιεζκα ηνπ cosine similarity ζηα δηαλχζκαηα ηνπ δεπγαξηνχ. 

 
Δηθόλα 3.11 Αξγόξηζκνο εύξεζεο ησλ ζρεηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε δηαθνξά ζηελ απφδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 
παξαδνζηαθφ είλαη φηη ν πίλαθαο φκνησλ αληηθεηκέλσλ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί (offline) πξηλ 
δεηήζεη ζπζηάζεηο ν ρξήζηεο. ην κεηαμχ, παξαζέηνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 
ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πηνζεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε (Collaborative Filtering Based). 

3.8.5 Οι Ανάγκες Φρηστών που Καλύπτονται από το υνεργατικό Υιλτράρισμα 

Σν ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα ζηεξίδεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο 
θαη θαιχπηεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 
ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηεξγαζίεο φπσο (Schafer & Shilad, 2007): 
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 «Θέισ λα βξσ θαηλνχξηα πξντφληα πνπ λα κνπ αξέζνπλ». ην ζχγρξνλν Γηαδίθηπν, ην 
θαηλφκελν ηεο ππεξθφξησζεο πιεξνθνξηψλ δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζην ρξήζηε λα κπνξέζεη 
λα αμηνινγήζεη φια ηα δηαζέζηκα πξντφληα. Σν ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα ηνπ παξνπζηάδεη 
θάπνηα πνπ πηζαλψο λα ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν, ψζηε λα δηαιέμεη απφ απηά. Ζ 
ζχζηαζε αθνξά πξντφληα απφ κνπζηθά θνκκάηηα θαη βηβιία σο ηζηνζειίδεο ή εξεπλεηηθέο 
εξγαζίεο. 

 «Θέισ κία γλψκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ». Ο ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη γηα έλα λέν πξντφλ 
αιιά δελ έρεη πιεξνθνξίεο γη‟ απηφ ψζηε λα δηακνξθψζεη γλψκε. Μπνξεί ινηπφλ λα κάζεη 
ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη θίινη ηνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπζρεηίδεηαη ζηε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα 
θαη έηζη λα απνθαζίζεη γηα έλα πξντφλ κέζσ απηψλ. 

 «Θέισ λα βξσ έλαλ ή πνιινχο ρξήζηεο πνπ λα κνπ ηαηξηάδνπλ». Δίλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ην 
ρξήζηε λα έρεη έλαλ θχθιν άιισλ ρξεζηψλ κε ηνπο νπνίνπο λα κνηξάδεηαη θνηλέο απφςεηο 
θαη ελδηαθέξνληα. Αλ ν ρξήζηεο έρεη έλαλ θχθιν θίισλ, ηφηε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
νκάδεο ζπδήηεζεο ή λα αληαιιάζνπλ γλψκεο θαη ζπζηάζεηο ζηα Κνηλσληθά Μέζα. 

 «Θέισ λα βξνχκε ζαλ νκάδα έλα θαηλνχξην πξντφλ πνπ λα καο αξέζεη». Πνιιέο θνξέο, νη 
ρξήζηεο αλαδεηνχλ πξντφληα φρη αηνκηθά, αιιά ζπιινγηθά ψζηε λα θαιχπηεη ην πξντφλ ηηο 
αλάγθεο φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο θνηλσληθήο δηαδηθηπαθήο νκάδαο πνπ αλήθνπλ. Γηα 
παξάδεηγκα, κία παξέα θίισλ πνπ ζέινπλ λα δνπλ κία ηαηλία ή κία νηθνγέλεηα πνπ ζέιεη λα 
παξαθνινπζήζεη έλα πξφγξακκα ζηελ ηειεφξαζε. Σν ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα απηή ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

 «Θέισ λα βξσ έλαλ ζπλδπαζκφ παιηψλ θαη λέσλ πξντφλησλ». Τπάξρνπλ πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ελδηαθέξνληαη λα ηνπο πξνηαζνχλ 
θαηλνχξηα πξντφληα, αιιά πεξηζζφηεξν λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο εθείλε ηελ ψξα. Έηζη, 
κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα ζέιεη λα πάεη ζε έλα εζηηαηφξην κε ηελ παξέα ηνπ, αθφκα θη αλ έρεη 
μαλαθάεη ν ίδηνο εθεί ή λα δεη θάπνηα θιαζζηθή ηαηλία αθφκε θαη λα ηελ έρεη μαλαδεί. 

 «Θέισ λα βξσ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε». Σν 
ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα επηηξέπεη ζε έλα ζχζηεκα πξνηάζεσλ λα θάλεη ζπζηάζεηο 
ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ πεξίζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ζέιεη λα δεη 
θάπνηα ηαηλία κε ηε ζρέζε ηνπ θαη θάπνηνπ άιινπ είδνπο ηαηλία κε ηελ παξέα ηνπ. Ωζηφζν, 
δελ έρεη δηεμαρζεί αθφκα αξθεηή έξεπλα επηθεληξσκέλε ζε ζπζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ 
πεξηπηψζεσλ. 

3.8.6 Μέθοδοι που Εφαρμόζονται στα τάδια Εξαγωγής της Πρόβλεψης 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ζηα δηάθνξα Κνηλσληθά Μέζα εθαξκφδνπλ θαηά θφξνλ κεζφδνπο 
ησλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηε κλήκε (memory-based ή neighborhood-based systems). πσο 
αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 3.8.2, γηα λα γίλεη πξφβιεςε ηεο βαζκνινγίαο ελφο ρξήζηε γηα θάπνην 
πξντφλ, ζα πξέπεη (α) πξψηα λα γίλεη θαλνληθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ, (β) λα ππνινγηζηνχλ 
νη ζηαζκηζκέλεο νκνηφηεηεο θαη (γ) θπζηθά λα γίλεη ε επηινγή ησλ γεηηφλσλ γηα ην ρξήζηε-ζηφρν. 
ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα κειεηεζνχλ νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζέλα απφ απηά ηα 
ηξία βήκαηα. 

 Καλνληθνπνίεζε ησλ Βαζκνινγηώλ 

Έλα ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα ζην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα είλαη φηη δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο 
πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζα δψζνπλ ζε έλα 
πξντφλ, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θιίκαθα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα άηνκα κε ηα ίδηα 
ελδηαθέξνληα λα δίλνπλ δηαθνξεηηθή βαζκνινγία ζην ίδην πξντφλ. Σν πξφβιεκα απηφ 
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ, έηζη ψζηε νη αηνκηθέο βαζκνινγίεο λα 
πξνζαξκφδνληαη ζε κία παγθφζκηα θιίκαθα. Σξεηο δεκνθηιείο κέζνδνη θαλνληθνπνίεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα κε βάζε ηε κλήκε είλαη ε Gaussian κέζνδνο, ην θεληξάξηζκα 
ζην κέζν θαη ε Z-score κέζνδνο (Ricci & Rokach, 2011; Rong & Luo, 2004). 
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A. Gaussian Μέζνδνο Καλνληθνπνίεζεο 

Ζ Γθανπζηαλή κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο εμεηάδεη δχν βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ ζε δηαθχκαλζε βαζκνινγηψλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ θνηλέο πξνηηκήζεηο: 

1. Η κεηαηφπηζε ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ. ρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη θάπνηνη ρξήζηεο κπνξεί 
λα είλαη πην αλεθηηθνί θαη εχθνινη θαη έηζη λα δίλνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ άιινπο. 
Απηνί νη ρξήζηεο ινηπφλ έρνπλ κέζε βαζκνινγία πςειφηεξε απφ ηνπο πην απζηεξνχο 
ρξήζηεο πνπ δελ βάδνπλ εχθνια πςειφ βαζκφ. Απηφο ν παξάγνληαο ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ 
αθαηξψληαο ηε βαζκνινγία ηνπ θάζε ρξήζηε απφ ηε κέζε βαζκνινγία. 

2. Οη δηαθνξεηηθέο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο. Σν πξφβιεκα απηφ αθνξά ην ζπκβάλ φηη νη πην 
ζπληεξεηηθνί ρξήζηεο αληηζηνηρνχλ ηα πξντφληα ζε έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο βαζκνινγηθψλ 
θαηεγνξηψλ, ελψ νη πην ειεχζεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα επξχηεξν θάζκα ζηηο 
βαζκνινγίεο ηνπο. Γηα λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο απηφλ ηνλ παξάγνληα, ε Gaussian κέζνδνο 
δηαηξεί ηηο βαζκνινγίεο ηνπ θάζε ρξήζηε κε ηε δηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ. 

Δπεηδή απηή ε κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο θαλνληθνπνηεί ηελ θαηαλνκή ησλ βαζκνινγηψλ 
ελφο ρξήζηε ζε κία Gaussian θαηαλνκή, νλνκάδεηαη “Gaussian normalization method”. Έηζη, ε 
θαλνληθνπνηεκέλε βαζκνινγία ελφο ρξήζηε y γηα ην πξνηφλ x ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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ˆ  (Rong & Luo, 2004) 

πνπ Ry(x) είλαη ε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε y γηα ην πξντφλ x θαη Ry είλαη ε κέζε βαζκνινγία 
ηνπ ρξήζηε y. 

B. Μέζνδνο Mean-centering 

Ζ θεληξηθή ηδέα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα θαζνξηζηεί αλ κία βαζκνινγία είλαη ζεηηθή ή 
αξλεηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε βαζκνινγία. Ζ βαζκνινγία ελφο ρξήζηε u γηα ην πξντφλ i 
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κία κε θέληξν ην κέζν. Απηφ γίλεηαη αθαηξψληαο απφ ηελ εθάζηνηε 
βαζκνινγία ηε κέζε βαζκνινγία ηνπ u γηα ηα πξντφληα ηεο νκάδαο Iu ζηα ζπζηήκαηα 
πξνηάζεσλ κε βάζε ην ρξήζηε, θαη αθαηξψληαο ηε κέζε βαζκνινγία ησλ ρξεζηψλ ηνπ Ui γηα ην 
πξντφλ i ζηα ζπζηήκαηα κε βάζε ην πξντφλ. Οη δχν κεηαζρεκαηηζκνί θαίλνληαη παξαθάησ: 

  uuiui rrrh   γηα ηα user-based ζπζηήκαηα (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 121) 

  iuiui rrrh   γηα ηα item-based (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 121) 

Ζ πξφβιεςε γηα ηε βαζκνινγία rui ηνπ ρξήζηε u ζην πξντφλ i δίλεηαη γηα ηηο δχν πξνζεγγίζεηο 
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο: 
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Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα ζπζηήκαηα πξνηάζεσλ κε βάζε ην πξντφλ. 
Έλα βαζηθφ πξνηέξεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη θάπνηνο κπνξεί λα εθηηκήζεη άκεζα αλ ε 
γλψκε ελφο ρξήζηε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή, θνηηάδνληαο απιά 
ην πξφζεκν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ κεηά ηε δηεξγαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο. 
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C. Καλνληθνπνίεζε Z-score 

Ζ κέζνδνο απηή ππεξηεξεί έλαληη ηεο Mean-centering κεζφδνπ ζην ζεκείν φηη φρη κφλν 
αληηζηαζκίδεη ηα offsets πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ βαζκνινγηψλ πνπ 
έρεη ν θάζε ρξήζηεο, αιιά ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο θαη ηελ έθηαζε ησλ αηνκηθψλ βαζκνινγηψλ, 
δειαδή ην πφζν απηέο εμαπιψλνληαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ δχν ρξήζηεο έρνπλ κέζν φξν 
βαζκνινγίαο ζηα πξντφληα 3 ζηα 5, αιιά ν πξψηνο ρξήζηεο δηακφξθσζε απηφλ ηνλ κέζν φξν 
δίλνληαο βαζκνινγίεο 1 θαη 5, ελψ ν δεχηεξνο δίλνληαο ζπλέρεηα ην βαζκφ 3, ηφηε κία 
βαζκνινγία κε 5 ηνπ δεχηεξνπ ρξήζηε ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα απφ φηη ην 5 ηνπ πξψηνπ ρξήζηε, 
θαη δείρλεη κεγαιχηεξε εθηίκεζε γηα ην πξντφλ. Σν γεγνλφο φηη ε Z-score θαλνληθνπνίεζε 
εμεηάδεη ηε δηαθχκαλζε ησλ αηνκηθψλ βαζκνινγηψλ είλαη πνιχ ρξήζηκν, ηδηαίηεξα φηαλ ε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα έρεη ζπλερείο ηηκέο ή έρεη κεγάιν εχξνο δηαθξηηψλ ηηκψλ. 

ηα ζπζηήκαηα κε βάζε ην ρξήζηε, γηα λα θαλνληθνπνηεζεί ε βαζκνινγία rui ηνπ ρξήζηε u 
γηα ην πξντφλ i, δηαηξείηαη ε mean-centered βαζκνινγία κε βάζε ην ρξήζηε πνπ δείμακε ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ζu ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ ρξήζηε u: 
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  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 123) 

Ζ πξφβιεςε ηεο βαζκνινγίαο rui γηα ην πξντφλ i κε ηε Z-score κέζνδν πξνζέγγηζεο δίλεηαη 
απφ ηνλ ηχπν: 
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ˆ  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 123) 

Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο κε 
βάζε ην πξντφλ, ε βαζκνινγία rui θαλνληθνπνηείηαη δηαηξψληαο ηε mean-centered βαζκνινγία κε 
ηελ ηππηθή απφθιηζε ζi ησλ βαζκνινγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ην πξντφλ i: 
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  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 123) 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ε πξφβιεςε γηα ηε βαζκνινγία rui δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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ˆ  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 123) 

Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε Z-score θαλνληθνπνίεζε έρεη πην ζεκαληηθά νθέιε απφ 
άιιεο κεζφδνπο. Παξφια απηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θαλνληθνπνίεζε κε νπνηαδήπνηε 
κέζνδν κπνξεί λα έρεη θαη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο έρεη 
θαηαρσξήζεη κφλν κία ηηκή ζην ζχζηεκα ή κεξηθέο ίδηεο, ε ηππηθή απφθιηζε ησλ βαζκνινγηψλ 
ηνπ ζα είλαη κεδεληθή θαη έηζη ε πξφβιεςε ηεο βαζκνιφγεζεο δελ ζα κπνξεί λα νξηζηεί. 
Ωζηφζν, αλ ηα βαζκνινγηθά δεδνκέλα δελ είλαη πνιχ αξαηά ζηε κήηξα ρξεζηψλ-πξντφλησλ, ε 
θαλνληθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ βειηηψλεη ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα ηεο πξφβιεςεο. 

 Τπνινγηζκόο ηεο Οκνηόηεηαο 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ζηαζκηζκέλσλ νκνηνηήησλ κεηαμχ ρξεζηψλ ζηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κε 
βάζε ηε κλήκε, επηηξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ησλ πην θνληηλψλ, αμηφπηζησλ γεηηφλσλ, νη 
βαζκνινγίεο ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή πξφβιεςεο. Δπηπιένλ, κέζσ 
ησλ βαξψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κελ είλαη ε ζεκαζία φισλ ησλ γεηηφλσλ ίδηα ζηελ 
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πξφβιεςε. Σν ζηάδην ππνινγηζκνχ ησλ νκνηνηήησλ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηα memory-
based ζπζηήκαηα, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αθξίβεηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Δηδηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Knn (k-nearest neighbors), ν νπνίνο 
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξνηηκψκελνπο αιγνξίζκνπο ζην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα, ν νξηζκφο 
ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νκνηνηήησλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα. 
Παξαθάησ αλαιχνληαη νη πην ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο γηα ηελ εχξεζε νκνηνηήησλ ζε ρξήζηεο ή 
πξντφληα (Ricci & Rokach, 2011; Rong & Luo, 2004). 

A. Οκνηφηεηα κε βάζε ην πλεκίηνλν 

Μία κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο αλάκεζα ζε δχν αληηθείκελα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, είλαη ε εθπξνζψπεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
απφ δχν δηαλχζκαηα xa θαη xb θαη ζηε ζπλέρεηα ν ππνινγηζκφο ηεο νκνηφηεηαο ζπλεκηηνληθνχ 
δηαλχζκαηνο σο ην ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα δχν δηαλχζκαηα: 
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xx ,cos  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 124) 

ηαλ ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζέιεη λα πξνηείλεη έλα πξντφλ ζε θάπνηνλ ρξήζηε, ππνινγίδεη 
ηελ νκνηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζεσξψληαο ηνλ θάζε ρξήζηε σο έλα δηάλπζκα xu. Έηζη, ε 
νκνηφηεηα δχν ρξεζηψλ u θαη v κε βάζε ηα πξντφληα Iuv πνπ έρνπλ βαζκνινγήζεη θαη νη δχν 
ππνινγίδεηαη σο: 
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,cos,  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 124) 

Έλα πξφβιεκα κε απηή ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο νκνηφηεηαο είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο 
αξρηθέο βαζκνινγίεο πνπ βάδεη έλαο ρξήζηεο ζε θάπνην πξντφλ, ρσξίο λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο 
απνθιίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ρξήζηε. Μία δεκνθηιήο 
ηερληθή πνπ ζπγθξίλεη βαζκνινγίεο ππνινγίδνληαο φκσο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ν κέζνο 
φξνο θαη ε δηαθχκαλζε είλαη ε νκνηφηεηα κε ηε ζπζρέηηζε Pearson ηελ νπνία κειεηάκε ζηελ 
επφκελε παξάγξαθν. 

B. Pearson Correlation Οκνηφηεηα 

Μπνξεί λα ππνινγηζηεί ε νκνηφηεηα κεηαμχ δχν πξντφλησλ κέζσ ηεο Pearson ζπζρέηηζεο. Ζ 
ζπζρέηηζε απηή αλάκεζα ζε δχν αληηθείκελα είλαη έλαο αξηζκφο αλάκεζα ζην -1 θαη ην 1 θαη καο 
δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε θαη ην κέγεζνο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δχν πξντφλησλ ή ρξεζηψλ. ζν πην 
θνληά ζην 1 είλαη ε απφιπηε ηηκή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ 
θαηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο καο δείρλεη πψο κεηαβάιινληαη νη κεηαβιεηέο. Έηζη, αξλεηηθή 
ζπζρέηηζε ζεκαίλεη φηη φηαλ ε βαζκνινγία ηνπ ελφο αληηθεηκέλνπ αλεβαίλεη, ε βαζκνινγία ηνπ 
άιινπ πέθηεη, ελψ ζεηηθή ζπζρέηηζε δείρλεη φηη νη κεηαβνιέο ησλ βαζκνινγηψλ έρνπλ ηελ ίδηα 
θαηεχζπλζε. Έζησ U ε νκάδα ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ βαζκνινγήζεη ην πξντφλ i θαη j, θαη Η ε 
νκάδα ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ βαζκνινγεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο u θαη v. Ζ νκνηφηεηα δχν 
ρξεζηψλ κε ηε ζπζρέηηζε Pearson ππνινγίδεηαη σο: 
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,  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 125) 

πνπ rui είλαη ε βαζκνιφγεζε ηνπ ρξήζηε u ζην πξντφλ i θαη ru είλαη ε κέζε βαζκνινγία ηνπ 
ρξήζηε u, ελψ ε νκνηφηεηα δχν αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηε ζπζρέηηζε Pearson ππνινγίδεηαη απφ 
ηελ εμίζσζε πνπ αθνινπζεί: 
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,  (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 125) 

πνπ rui είλαη ε βαζκνιφγεζε ηνπ ρξήζηε u ζην πξντφλ i θαη ir  είλαη ε κέζε βαζκνινγία ηνπ 

πξντφληνο i. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη πσο δελ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο ην γεγνλφο φηη νη 
ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο έρνπλ δηαθνξεηηθέο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο. 

C. Πξνζαξκνζκέλε Cosine-Based Οκνηφηεηα 

πσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ε ζπζρέηηζε Pearson δελ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο, αλάκεζα 
ζηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάδεη, ηηο δηαθνξεηηθέο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα ην 
ιφγν απηφ, φηαλ ππνινγίδεηαη ε νκνηφηεηα κεηαμχ δχν πξντφλησλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα 
ζπγθξίλνληαη βαζκνινγίεο πνπ είλαη θεληξαξηζκέλεο ζηε κέζε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε θαη φρη 
ζηε κέζε βαζκνινγία ηνπ πξντφληνο. 

Ζ πξνζαξκνζκέλε ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα είλαη έλαο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζπζρέηηζεο 
Pearson θαη ζπγθξίλεη βαζκνινγίεο θεληξαξηζκέλεο ζην κέζν ηνπ ρξήζηε. Ζ νκνηφηεηα απηή 
δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
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Με ηε ρξήζε ινηπφλ ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ νκνηνηήησλ, κεηαηξέπνληαη νη αξρηθέο 
βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηα πξντφληα ζε έλα dataset πνπ κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα 
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ. 

 Δπηινγή ησλ «Γεηηόλσλ» 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα ζηελ εμαγσγή πξφβιεςεο βαζκνινγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 
ζπζηάζεσλ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο είλαη ε επηινγή ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ ηνπ 
ρξήζηε-ζηφρνπ, θαζψο ν αξηζκφο ηνπο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ. πλήζσο ε επηινγή ησλ γεηηφλσλ γίλεηαη ζε δχν επίπεδα. ην 
πξψην γίλεηαη έλα γεληθφ θηιηξάξηζκα φπνπ επηιέγνληαη νη πην πηζαλνί ππνςήθηνη γηα γείηνλεο 
θαη ζην δεχηεξν θξαηάκε κφλν ηνπο θαιχηεξνπο ππνςήθηνπο γηα ηελ εθάζηνηε πξφβιεςε. 

A. Αξρηθφ Φηιηξάξηζκα Υξεζηψλ 

ε ζπζηήκαηα πξνηάζεσλ κεγάιεο εκβέιεηαο πνπ έρνπλ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη πξντφληα, 
ζπρλά δελ είλαη εθηθηφ λα απνζεθεχεη ην ζχζηεκα φιεο ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ρξεζηψλ ή 
πξντφλησλ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε πνιχ κεγάιε δηαζέζηκε κλήκε. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην 
ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί έλα θηιηξάξηζκα ψζηε λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ βαξψλ νκνηνηήησλ 
πνπ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεχζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ γεηηφλσλ ησλ 
νπνίσλ ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξφβιεςε. 

Έλαο ηξφπνο λα γίλεη ην θηιηξάξηζκα είλαη γηα θάζε ρξήζηε ή πξντφλ λα θξαηεζεί κία ιίζηα 
κφλν κε ηνπο Ν θνληηλφηεξνπο γείηνλεο θαη ηηο ζηαζκηζκέλεο νκνηφηεηέο ηνπο. Σν πξφβιεκα κε 
απηή ηε κέζνδν είλαη φηη πξέπεη λα γίλεη ζσζηή επηινγή ηνπ Ν, θαζψο απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηελ αθξίβεηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα. Αλ ν αξηζκφο Ν ησλ γεηηφλσλ 
επηιεγεί έηζη ψζηε λα είλαη πνιχ κεγάινο, ηφηε ζα ρξεηαζηεί κεγάιν κέξνο ηεο κλήκεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα λα απνζεθεπηνχλ νη ιίζηεο ησλ γεηηφλσλ θαη νη νκνηφηεηέο ηνπο, ελψ ζα απμεζεί 
ηαπηφρξνλα θαη ν ρξφλνο εμαγσγήο ηεο πξφβιεςεο βαζκνινγίαο. Αλ φκσο, ν αξηζκφο Ν είλαη 
πνιχ κηθξφο, ηφηε ην ζχζηεκα δελ ζα έρεη πξφζβαζε γηα ηελ πξφβιεςε ζε πνιιά δεδνκέλα θαη 
έηζη νξηζκέλα πξντφληα κπνξεί λα κελ πξνηαζνχλ πνηέ. 
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Μία άιιε κέζνδνο είλαη ην θηιηξάξηζκα κε θαηψθιη. Ζ κέζνδνο επηινγήο γεηηφλσλ κε βάζε 
θάπνην θαηψθιη επηιέγεη γείηνλεο πνπ αλήθνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζε ζρέζε κε ηηο 
νκνηφηεηεο ησλ πξνηηκήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ γεηηφλσλ πνπ επηιέγνληαη κε απηή ηε κέζνδν δελ 
είλαη ζηαζεξφο, αιιά πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη ην θαηψθιη πνπ δίλεηαη ζηα βάξε 
νκνηνηήησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε βέβαηα ππάξρεη δπζθνιία ζηε ζσζηή επηινγή ηνπ αξηζκνχ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηψθιη. Έλαο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο επηινγήο γεηηφλσλ κε βάζε 
ην θαηψθιη πεξηγξάθεηαη ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία (Taek-Hun & Sung-Bong, 2007). 

Σέινο, κία άιιε ηερληθή θηιηξαξίζκαηνο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ επηινγή γεηηφλσλ είλαη ην 
αξλεηηθφ θηιηξάξηζκα. ε γεληθέο γξακκέο, κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε πξντφλησλ ή ρξεζηψλ δελ 
νδεγεί ζε ηφζν ζίγνπξα ζπκπεξάζκαηα φπσο κία ζεηηθή ζπζρέηηζε, ε νπνία είλαη μεθάζαξε 
έλδεημε φηη ηα αληηθείκελα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ελδηαθεξφλησλ. Ζ αξλεηηθή ζπζρέηηζε 
κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ηα αληηθείκελα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο, φκσο δελ ππάξρεη 
πιεξνθνξία γηα ην πφζν δηαθνξεηηθέο είλαη απηέο νη νκάδεο ή αλ απηέο νη νκάδεο είλαη πηζαλφλ 
ζπκβαηέο γηα άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Σν θαηά πφζν απνδνηηθφ είλαη λα βαζίδεηαη ην 
θηιηξάξηζκα ζε αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο εμαξηάηαη απφ ηα εθάζηνηε δεδνκέλα. 

B. Υξήζε Γεηηφλσλ ζηηο Πξνβιέςεηο 

Μεηά ην πξψην θηιηξάξηζκα ησλ ρξεζηψλ νη πξνβιέςεηο γηα ηηο λέεο βαζκνινγίεο ζηα πξντφληα 
γίλνληαη απφ ηνπο θ θνληηλφηεξνπο γείηνλεο, ηνπο γείηνλεο δειαδή κε ηελ πςειφηεξε ηηκή 
νκνηφηεηαο. Σν πξφβιεκα είλαη ε επηινγή ηνπ ζσζηνχ αξηζκνχ θ πνπ ζα θάλεη ηηο πξνβιέςεηο 
πην έγθπξεο. Γεληθά, φηαλ επηιέγεηαη κηθξή ηηκή γηα ην θ ηφηε ε αθξίβεηα ζηελ πξφβιεςε ηνπ 
αιγνξίζκνπ πέθηεη ζεκαληηθά. ζν ν αξηζκφο θ απμάλεηαη, βειηηψλεηαη θαη ε αθξίβεηα 
πξφβιεςεο κέρξη κία ζπγθεθξηκέλε δηαθνξεηηθή ζε θάζε πεξίπησζε ηηκή, ζηελ νπνία νη γείηνλεο 
έρνπλ γίλεη πηα πάξα πνιινί, θαη έηζη αληί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ιίγεο θαη δπλαηέο ζρέζεηο 
αλάκεζα ζην ρξήζηε-ζηφρν θαη ηνπο θνληηλφηεξνπο γείηνλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο αιιά 
αζζελέζηεξεο ζρέζεηο νη νπνίεο έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αθξίβεηα ηνπ αιγνξίζκνπ. 

πλήζσο ε βέιηηζηε ηηκή γηα ην θ επηιέγεηαη κε ζηαπξσηή επηθχξσζε (cross-validation). Με 
απηή ηε κέζνδν, επηιέγνληαη δηάθνξεο ηηκέο γηα ην θ γηα ηηο νπνίεο ηξέρεη ε testing δηαδηθαζία 
εμαγσγήο πξφβιεςεο ζηα training datasets x θνξέο. Σειηθά, ππνινγίδεηαη ε κέζε απφδνζε ησλ 
x εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ θαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία επηιέγεηαη ην ζσζηφ θ. 

3.8.7 Αξιολόγηση της Μεθόδου Collaborative Filtering 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε κέζνδν collaborative filtering θαη 
ηα αλαιχνπκε ελ ζπληνκία, ζχκθσλα κε ηελ πεγή (Herlocker, 2000). 

Α. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 

 Γελ ππάξρεη αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο βάζεο γλψζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ. 
Σα ζπζηήµαηα collaborative filtering βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζπζρέηηζε ρξεζηψλ κεηαμχ 
ηνπο, µέζσ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ έρνπλ δψζεη γηα ηα δηάθνξα αληηθείκελα. Έηζη, δελ έρνπλ 
ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο απφ µία κεγάιε, πνιχπινθε θαη δχζθνιε ζηελ αλάπηπμε βάζε 
γλψζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζπζηήµαηα απηά δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ θακία γλψζε γηα 
ηα αληηθείκελα πνπ ρεηξίδνληαη. Απηφ είλαη αξθεηά ρξήζηκν, αθνχ βνεζά ζηε γξήγνξε 
αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Η πνηφηεηα ησλ ζπζηάζεψλ ηεο δελ είλαη ζηαηηθή αιιά βειηηψλεηαη µε ην ρξφλν. Ο πίλαθαο 
αμηνινγήζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη ηα ζπζηήµαηα 
collaborative filtering πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηνπο «γείηνλεο» θάζε ηξέρνληνο ρξήζηε, 
εκπινπηίδεηαη δηαξθψο µε θαηλνχξηεο αμηνινγήζεηο. Έηζη, ε πνηφηεηα ησλ ζπζηάζεσλ πνπ 
κπνξνχλ λα παξάζρνπλ απηά ηα ζπζηήµαηα βειηηψλεηαη ζπλερψο µε ηε ρξήζε ηνπο. 

 χζηαζε νπνηνπδήπνηε είδνπο πεξηερνκέλνπ. Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί 
πεξηερφκελα φπσο είλαη ην θείκελν, ε κνπζηθή, ε ηαηλία, ε ηέρλε θ.ά. 
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 σζηή δηαρείξηζε δχζθνισλ ελλνηψλ. Σν ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη πεξηερφκελα πνπ πεξηέρνπλ 
δχζθνιεο έλλνηεο, φπσο απηέο πνπ εκθαλίδνπλ πνιπζεκία ή ζπλσλπκία ή θαη έλλνηεο πνπ 
είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαζηαζνχλ φπσο είλαη ε γεχζε, ε πνηφηεηα θ.ά. 

 Τπνζηήξημε ηπραίαο αλαθάιεςεο (Serendipity). Σν ζχζηεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην 
ρξήζηε θάπνηα ζχζηαζε πνπ θαηλνκεληθά (βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ) δελ ζα ηνλ ελδηαθέξεη, 
σζηφζν πηζαλψο λα ην ζέιεη, γηα παξάδεηγκα αλ αγνξάζεη ην πξντφλ Α (ςσκί) πηζαλψο λα 
ζέιεη θαη ην πξντφλ Β (γάια). 

Β. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 

 Η πνηφηεηα ησλ ζπζηάζεσλ βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν ζχλνιν δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαο ην 
πξφβιεκα “ramp-up”. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα κπνξέζεη ην ζχζηεµα λα δψζεη αμηφπηζηεο 
ζπζηάζεηο, πξέπεη λα ππάξρεη ήδε έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο αμηνινγήζεσλ απφ 
ρξήζηεο. Δίδακε φκσο, φηη ε βάζε αμηνινγήζεσλ ζηα ζπζηήµαηα collaborative filtering 
δεκηνπξγείηαη θαη εκπινπηίδεηαη πξννδεπηηθά. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ δελ ππάξρεη 
ηθαλφο αξηζκφο αμηνινγήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ηα ζπζηήµαηα απηά αδπλαηνχλ λα δψζνπλ 
αμηφπηζηεο ζπζηάζεηο, εηδηθά θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Δκθαλίδεη ην πξφβιεκα “sparsity”, φηαλ ππάξρνπλ πάξα πνιιά αληηθείκελα θαη ιίγνη ζρεηηθά 
ρξήζηεο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπζηεκάησλ collaborative filtering δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 
ηέηνηεο αγνξέο, ψζηε λα πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ. ηαλ θάζε ρξήζηεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο δελ αμηνινγεί κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ, ην ζχζηεµα ζα αληηκεησπίζεη ην 
πξφβιεκα “sparsity”. Ο πίλαθαο αληηθεηκέλσλ-ρξεζηψλ, ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο αμηνινγήζεηο 
ζα παξακέλεη «αξαηφο» θαζηζηψληαο έηζη εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ 
«γεηηφλσλ» ησλ ρξεζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα sparsity είλαη ην ζχζηεµα Amazon θαη ην CDnow. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ (ειεθηξνληθέο 
ζπζθεπέο, βηβιία, άικπνπκ κνπζηθήο, ηαηλίεο), ελψ ν θάζε ρξήζηεο είλαη απίζαλν λα κπνξέζεη 
λα αμηνινγήζεη πεξηζζφηεξν απφ ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ αληηθεηκέλσλ. 

 Παξαηεξείηαη ην πξφβιεκα “first rater”. Σα ζπζηήµαηα collaborative filtering ζπζηήλνπλ 
αληηθείκελα ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα µε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ δερζεί ηα αληηθείκελα 
απηά απφ άιινπο. Έλα λενεηζειζέλ αληηθείκελν δελ µπνξεί λα ζπζηαζεί, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 
λα δερζεί ηθαλφ αξηζκφ αμηνινγήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνχ φκσο έλα 
λενεηζειζέλ αληηθείκελν δελ ζπζηήλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 
ην αμηνινγήζνπλ, ην πξφβιεκα κνηάδεη λα αλαηξνθνδνηείηαη. Σα λενεηζειζέληα αληηθείκελα 
ρξεηάδνληαη έηζη αξθεηφ ρξφλν κέρξη λα θαηαθέξνπλ λα ζπζηαζνχλ απφ ην ζχζηεµα. 

Σν πξφβιεκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο φπνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ (κνπζηθά CD, βηβιία, απηνθίλεηα, θ.ά.) ε είζνδνο 
λέσλ πξντφλησλ είλαη ζπλερήο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ γη‟ απηά ηα πξντφληα 
είλαη κεγάιν. 

 Γπζθνιία ζηηο ζπζηάζεηο πξνο θάπνηνλ µε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο (popularity bias). Δίλαη 
θαλεξφ απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, φηη φζν πην ζπλεζηζκέλεο 
πξνηηµήζεηο έρεη έλαο ρξήζηεο, ηφζν πην εχθνιε ζα είλαη ε εχξεζε «γεηηφλσλ». Δπνκέλσο, ε 
παξνρή ζπζηάζεσλ πξνο έλαλ ηέηνην ρξήζηε ζα είλαη εχθνιε. Γηα έλαλ ρξήζηε φκσο, µε 
ηδηαίηεξεο θαη αζπλήζηζηεο απαηηήζεηο θαη ελδηαθέξνληα, ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί 
µία γεηηνληά µε αξθεηά µέιε ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά νη αιγφξηζκνη πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζην 2

ν
 βήµα ηεο κεζφδνπ. 

 Δπαηζζεζία ζε ζηαηηζηηθέο αλσκαιίεο. Σπρφλ ζηαηηζηηθέο αλσκαιίεο ζην ζχλνιν ησλ 
ρξεζηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αλάγθε ηεξάζηηαο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. Οη αιγφξηζκνη πνπ εθηεινχλ ηα ζπζηήµαηα 
collaborative filtering θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη λα βξνπλ ηνπο θνληηλφηεξνπο «γείηνλεο» 
ελφο ρξήζηε, έρνπλ ηελ αλάγθε ζεκαληηθήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. Απηή ε αλάγθε κεγαιψλεη 
φζν πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο θαη αληηθείκελα θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ην ζχζηεµα. Σα ζπζηήµαηα 
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πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν, ζπρλά θαινχληαη λα ρεηξηζηνχλ εθαηνκκχξηα 
αληηθείκελα θαη ρξήζηεο, θαη έηζη έρνπλ ηελ αλάγθε πνιχ κεγάιεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. 

 Μηθξή επαηζζεζία ζε αιιαγέο πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Ο πίλαθαο αληηθεηκέλσλ-ρξεζηψλ 
πεξηέρεη αμηνινγήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη αμηνινγήζεηο απηέο µπνξεί λα 
είλαη, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, άκεζεο ή έκκεζεο. Οη αμηνινγήζεηο απνηεινχλ νπζηαζηηθά 
έλα «ηζηνξηθφ» ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Σν ηζηνξηθφ απηφ µπνξεί λα είλαη καθξνρξφλην 
θη έηζη αθφκα θαη ζε µία ξηδηθή θαη μαθληθή αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε ζα ρξεηαζηεί 
θάπνην ρξφλν ψζπνπ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην «ηζηνξηθφ» ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεµα 
λα αιιάμεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνο απηφλ. Δπνκέλσο, ε επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 
αιιαγέο πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ είλαη αξθεηά κηθξή, θαη κάιηζηα ηφζν κηθξφηεξε, φζν 
πην εθηεηακέλν ρξνληθά είλαη ην αξρείν ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ δηαηεξείηαη. 

 Σν πξφβιεκα ηεο ζχζηαζεο ζπρλά πξνηηκψκελσλ αληηθεηκέλσλ (πξφβιεκα «κπαλάλαο»). 
Έλα πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά µε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
collaborative filtering είλαη φηη ηα ζπζηήµαηα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπζηήλνπλ 
θαηά θφξνλ θάπνηα αληηθείκελα πνπ πξνηηκψληαη ζπρλά απφ πνιινχο ρξήζηεο. Σν 
πξφβιεκα αλαθέξεηαη απφ ηνλ Burke µε ηνλ φξν «πξφβιεκα κπαλάλαο» (banana problem). 
Αο θαληαζηνχκε έλα αληηθείκελν πνπ πξνηηκάηαη ζπρλά απφ ηνπο ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο 
(φπσο είλαη νη κπαλάλεο απφ ηνπο πειάηεο ησλ νπσξνπσιείσλ). Έλα ηέηνην αληηθείκελν ζα 
πξνθχπηεη ζρεδφλ πάληα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ηνπ 2

νπ
 βήκαηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαη επνκέλσο ζα πξνηείλεηαη ζρεδφλ πάληα ζηνπο ρξήζηεο. 

 Πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο γηα ηηο αγνξέο 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθήο αμίαο γηα ηελ εηαηξία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
δηαθπιάζζνληαη απφ ηελ εηαηξία, σζηφζν είλαη ζπρλή ηαθηηθή λα πσινχληαη ζε πεξηηπψζεηο 
πνπ πιεζηάδεη ζε ρξενθσπία. 

 Δλίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ κνλνπσιείνπ. Σν ζχζηεκα θάλεη ζπζηάζεηο βάζεη ησλ αγνξψλ 
ησλ ρξεζηψλ ζπλαξηήζεη ησλ ηζηνξηθψλ θάζε αληηθεηκέλνπ. πλεπψο, έλα λέν αληηθείκελν 
πνπ δελ έρεη ηζηνξηθφ θαη δελ ην έρεη αγνξάζεη θαλέλαο πζηεξεί έλαληη θάπνηνπ άιινπ 
δεκνθηινχο θαη παιηνχ πξντφληνο. 

 Πξφβιεκα ηνπ λένπ ρξήζηε. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ ην πξνθίι ρξήζηε 
φπνπ ζα γίλνπλ νη ζπζηάζεηο ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνλ ζπζρεηίζεη κε άιινπο ρξήζηεο πνπ 
έρνπλ παξφκνην πξνθίι (ελδηαθέξνληα, ζπκπεξηθνξά). Δπνκέλσο, αλ ν ρξήζηεο είλαη λένο, 
ε ζπζρέηηζε είλαη αλαμηφπηζηε. 

 Δλίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ νκνθπιίαο. Σν ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί ζπζηάζεηο βάζεη ησλ 
πειαηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλή ζπκπεξηθνξά θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ηνπο. 
Καηά ζπλέπεηα νη ζπζηάζεηο πεξηνξίδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα απηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ 
εξαζηηέρλε πξνγξακκαηηζηή πηζαλφηαηα δελ ζα πξνηαζεί βηβιίν γηα επαγγεικαηία. Καη‟ 
αληηζηνηρία, αλ έλαο ρξήζηεο έρεη αζπλήζηζηα ελδηαθέξνληα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, 
νη ζπζηάζεηο πνπ ζα ηνπ γίλνπλ ζα είλαη «θησρέο». 

3.8.8 Κριτήρια Αξιολόγησης του υνεργατικού Υιλτραρίσματος 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα αμηνιφγεζεο ησλ αιγνξίζκσλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ 
είλαη ε αθξίβεηά ηνπο ζηηο πξνβιέςεηο. Ζ αθξίβεηα κπνξεί λα κεηξεζεί είηε σο ην κέγεζνο ηνπ 
ζθάικαηνο αλάκεζα ζηελ πξνβιεπφκελε θαη ηελ πξαγκαηηθή βαζκνιφγεζε είηε σο ην κέγεζνο 
ηνπ ζθάικαηνο αλάκεζα ζηελ πξνβιεπφκελε θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάηαμε ησλ πξντφλησλ. Ζ 
αθξίβεηα ζηελ πξφβιεςε είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ κε ζπλεξγαηηθφ 
θηιηξάξηζκα λα πξνβιέςεη ζσζηά ηε βαζκνινγία ελφο ρξήζηε ζε θάπνην πξντφλ. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθξίβεηαο ζηελ πξφβιεςε είλαη ην Μέζν 
Απφιπην θάικα (Mean Absolute Error ή MAE). Σν ζθάικα απηφ απνηειεί ηε κέζε απφιπηε 
δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξνβιεπφκελε βαζκνινγία θαη ηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγία πνπ έρεη 
δψζεη ν ρξήζηεο. Έζησ U ε νκάδα ησλ ρξεζηψλ, I ε νκάδα ησλ πξντφλησλ, S ην ζχλνιν ησλ 
δπλαηψλ ηηκψλ κηαο βαζκνινγίαο θαη Rtest ε νκάδα ησλ δηαζέζηκσλ βαζκνινγηψλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ζηελ πξφβιεςε. Σφηε f: U × I → S είλαη ε 
ζπλάξηεζε πνπ πξνβιέπεη ηε βαζκνινγία f(u,i) ηνπ ρξήζηε u ζην θαηλνχξην πξντφλ i. Σν κέζν 
απφιπην ζθάικα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

   



testui Rr

ui
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riuf
R

fMAE ,
1

 (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 273) 

Δλψ θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (Root 
Mean Squared Error ή RMSE): 
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 (Ricci & Rokach, 2011, ζει. 273) 

Σν πιενλέθηεκα ηνπ κέζνπ απνιχηνπ ζθάικαηνο είλαη φηη είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη 
δηάθνξα test ζηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε απηφ. Ωζηφζν, ην MAE είλαη έλα 
αλαμηφπηζην κέηξν ζηηο ηαμηλνκεκέλεο ιίζηεο πξνηάζεσλ, θαζψο δελ θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα 
ζηα ζθάικαηα ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ηεο ιίζηαο. Γηα θάπνηνλ ρξήζηε φκσο έρεη κεγάιεο 
δηαζηάζεηο έλα ζθάικα ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο κε ηα πξντφληα πνπ ηνπ πξνηείλνληαη, ελψ έλα 
ζθάικα ζην ηέινο ηεο ιίζηαο δελ έρεη ηφζε ζεκαζία γηα εθείλνλ. 

Σα κέηξα γηα ηελ αθξίβεηα ζηελ θαηάηαμε πξνζπαζνχλ λα ππνινγίζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα κηαο 
ιίζηαο πξνηάζεσλ γηα ην ρξήζηε. πλεζηζκέλα κέηξα ππνινγηζκνχ ηεο νξζφηεηαο ηεο 
θαηάηαμεο είλαη ε αθξίβεηα (precision), δειαδή ην πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηε ιίζηα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ ν ρξήζηεο ζα βαζκνινγνχζε σο ρξήζηκα γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπ, θαη ε ρξεζηκφηεηα εκηδσήο (half-life utility) πνπ ππνινγίδεη κία ηηκή, γηα κία 
ηαμηλνκεκέλε ιίζηα πξντφλησλ, πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη έλα πνζνζηφ ηεο κέγηζηεο 
ρξεζηκφηεηαο πνπ έρεη πεηχρεη ε ηαμηλνκεκέλε ιίζηα κε ηηο πξνηάζεηο. Ζ κέγηζηε ρξεζηκφηεηα 
επηηπγράλεηαη αλ φια ηα πξντφληα πνπ έρνπλ βαζκνινγεζεί σο ρξήζηκα γηα ην ρξήζηε είλαη ζηε 
ιίζηα πάλσ απφ εθείλα πνπ έρνπλ βαζκνινγεζεί σο άρξεζηα. Έηζη, ζηε ρξεζηκφηεηα εκηδσήο, 
ιάζε ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο πξνηάζεσλ έρνπλ εθζεηηθά κεγαιχηεξν βάξνο απφ ηα ιάζε ηνπ 
ηέινπο ηεο ιίζηαο. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κέηξα αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ κε ζπλεξγαηηθφ 
θηιηξάξηζκα αθνξνχλ ηελ αθξίβεηα, ππάξρνπλ θαη πνηθίια άιια κέηξα εμίζνπ ζεκαληηθά κε 
απηφ, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ (Schafer & Shilad, 2007): 

 Καηλνηνκία (Novelty). Έλα ζεκαληηθφ κέηξν αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαηηθνχ 
θηιηξαξίζκαηνο είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνηείλνπλ ζηνπο ρξήζηεο πξντφληα φρη κφλν πνπ 
δελ ήμεξαλ (novelty), αιιά θαη πνπ πηζαλφηαηα δελ ζα έβξηζθαλ κφλνη ηνπο (serendipity). Γηα 
παξάδεηγκα, αλ ζε έλαλ ρξήζηε αξέζεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζπγγξαθέαο, ηφηε ην 
ζχζηεκα ζπζηάζεσλ κπνξεί λα ηνπ πξνηείλεη έλα λέν βηβιίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα 
πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη αθφκα δεη. Απηή ε πξφηαζε είλαη κελ θαηλνηφκνο, αιιά νη 
πηζαλφηεηεο ιέλε φηη αθνχ απηφο ν ζπγγξαθέαο είλαη ν αγαπεκέλνο ηνπ, ν ρξήζηεο ζα ην 
έβξηζθε θαη απφ κφλνο ηνπ απηφ ην βηβιίν θάπνηα ζηηγκή. Πην αμηφινγν είλαη ην ζχζηεκα λα 
θαηαθέξεη λα πξνηείλεη ζην ρξήζηε έλα βηβιίν δηαθνξεηηθφ απφ απηά πνπ αλακελφκελα ηνπ 
αξέζνπλ, θαη λα ην βξεη ηειηθά ελδηαθέξνλ ν ρξήζηεο. Απηή ε πεξίπησζε θαιχπηεη ηελ 
έλλνηα ηνπ serendipity. Δξεπλεηέο κειεηνχλ ην πψο λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο αιγνξίζκνπο ησλ 
ζπζηεκάησλ ψζηε λα πξνζθέξνπλ θαη novelty θαη serendipity, ν ππνινγηζκφο φκσο ηνπ 
βαζκνχ θαηλνηνκίαο είλαη αθφκα θάηη δχζθνιν, θαζψο απαηηεί κειέηεο ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο 
νη ζπκκεηέρνληεο δσληαλά δειψλνπλ αλ ην πξντφλ πνπ ηνπο ζπζηήζεθε είλαη θαηλνηφκν. 

 Κάιπςε (Coverage). Ζ θάιπςε αθνξά ην πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη γλσζηά ζην 
ζχζηεκα ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο γηα ηα νπνία ην ζχζηεκα κπνξεί λα εμάγεη 
πξφβιεςε. Μπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαη δηάθνξεο κνξθνπνηήζεηο απηνχ ηνπ κέηξνπ, 
φπσο ην πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ πξννπηηθέο γηα λα πξνηαζνχλ ζηνπο ρξήζηεο, 
θαζψο δηάθνξεο βειηηζηνπνηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα απνηξέςνπλ θάπνηα πξντφληα 
απφ ην λα πξνηαζνχλ πνηέ. 
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 Ρπζκόο Μάζεζεο (Learning Rate). Απηφ ην κέηξν αμηνιφγεζεο αθνξά ην πφζν γξήγνξα ην 
ζχζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα εμαγσγήο πξνβιέςεσλ, απφ ηε ζηηγκή 
πνπ αξρίδνπλ λα απνζεθεχνληαη δεδνκέλα ζε απηφ. Μεηξηέηαη δειαδή, γηα ηνλ θάζε ρξήζηε, 
ν αξηζκφο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ πξέπεη λα δψζεη ψζηε λα αξρίζνπλ λα ηνπ γίλνληαη 
εμαηνκηθεπκέλεο θαη έγθπξεο πξνβιέςεηο γηα λέα πξντφληα. 

 Δκπηζηνζύλε (Confidence). Ζ εκπηζηνζχλε πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα 
αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ πξνβιέςεψλ ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κε ζπλεξγαηηθφ 
θηιηξάξηζκα παξάγνπλ ηαμηλνκήζεηο κε βάζε ηηο πην πηζαλέο βαζκνινγήζεηο πνπ 
πξνβιέθζεθαλ. Έλα collaborative filtering ζχζηεκα πνπ κπνξεί κε αθξίβεηα λα ππνινγίζεη 
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο πξνβιέςεηο πνπ εμάγεη, έρεη ην πνιχ ζεκαληηθφ πξνηέξεκα λα 
πεξηνξίδεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ κφλν ζε εθείλεο πνπ ε πξφβιεςή ηνπο είρε πςειφ βαζκφ 
εκπηζηνζχλεο. Αλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ινηπφλ ε εκπηζηνζχλε γηα θάζε πξφβιεςε, ηφηε ην 
ζχζηεκα κπνξεί λα ηελ εκθαλίδεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα 
απνθαζίζνπλ αλ αμίδεη ην ξίζθν αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 

 Μέηξα Ηθαλνπνίεζεο Υξεζηώλ (User Satisfaction Metrics). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ 
απφ ηηο ζπζηάζεηο πνπ θάλεη ην ζχζηεκα κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε κία επηζθφπεζε ησλ 
ρξεζηψλ ή ειέγρνληαο ηε κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο. 

 Μέηξα Απόδνζεο Ηζηνζειίδσλ (Site Performance Metrics). ε αληίζεζε κε ηα κέηξα 
αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο πνπ πεξηγξάςακε, 
ηα νπνία ππνινγίδνληαη εθηφο ζχλδεζεο, θάπνηεο ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ online απιά 
κέηξα αλάιπζεο φηαλ ζηε ζειίδα ηνπο πξνζηίζεηαη έλα λέν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ή 
κνξθνπνηείηαη έλα παιηφηεξν. Σέηνηα κέηξα είλαη ε θαηαγξαθή ηεο αχμεζεο ή ηεο κείσζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ ν ρξήζηεο αγφξαζε ή «θαηέβαζε», ε αχμεζε ή ε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 
ρξεζηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην ζχζηεκα θ.ά. 

Γεληθά, είλαη θαιχηεξα λα επηιέγεηαη κία αθνινπζία κέηξσλ πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηα πην 
ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο κε ζπλεξγαηηθφ 
θηιηξάξηζκα. 

3.8.9 Άμεση - Έμμεση Αξιολόγηση 

πσο έρεη ήδε γίλεη ζαθέο, ηα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ βαζίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζµφ ζηελ 
αμηνιφγεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ. Απηή ε 
εμάξηεζε είλαη θαλεξή ζε κεγαιχηεξν βαζµφ ζηα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 
ηερληθή ηνπ Collaborative Filtering. Υσξίο ηελ χπαξμε ελφο πνιχ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ 
αμηνιφγεζεο, ην ζχζηεµα αδπλαηεί λα εθαξκφζεη ηνλ αιγφξηζκν θαη λα ππνινγίζεη ηνπο 
βαζκνχο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα παξέρεη ζπζηάζεηο. Σα δεδνκέλα απηά 
πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Πξνθχπηεη έηζη ην δήηεκα ηνπ πψο ζα αληιεζνχλ απηέο νη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο 
ρξήζηεο. Τπάξρνπλ βαζηθά δχν ηξφπνη γηα λα γίλεη απηφ, είηε άκεζα είηε έκκεζα. 

Ο άκεζνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο είλαη απηφο µε ηελ πην 
επξεία εθαξκνγή. Υξεζηκνπνηείηαη φρη µφλν ζηα ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ, αιιά θαη ζε πνιιέο 
άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο π.ρ. ζε βαζκνινγία γξαπηψλ απφ θαζεγεηέο, ζε βαζκνινγία ηαηληψλ 
απφ θξηηηθνχο, θιπ. Ζ άκεζε αμηνιφγεζε µπνξεί λα παξέρεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο µε 
κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ-ζρνιίσλ θιπ., ζπλήζσο φκσο βξίζθεηαη ζηε κνξθή κίαο δηαθξηηήο 
θιίκαθαο βαζκνινγίαο (π.ρ. απφ ην 1 κέρξη ην 10). Απηή ε κνξθή είλαη ε επηβαιιφκελε ζηα 
πιεξνθνξηθά ζπζηήµαηα, πξνθεηκέλνπ κεηέπεηηα νη αμηνινγήζεηο απηέο λα ππνζηνχλ ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία, θαη λα αμηνπνηεζνχλ µε θαηάιιειν ηξφπν. 

πσο είλαη θαλεξφ, ε άκεζε αμηνιφγεζε παξέρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, αθνχ ηνπο δεηεζεί 
απφ ην ζχζηεµα ζπζηάζεσλ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη εμεηάζεη ην πξνο αμηνιφγεζε 
αληηθείκελν πξηλ ην βαζκνινγήζεη µε βάζε ηελ θιίκαθα πνπ ηνπ πξνηείλεηαη απφ ην ζχζηεµα. 
Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε άκεζε κνξθή αμηνιφγεζεο απαηηεί πξνζπάζεηα θαη ζπκκεηνρή εθ 
κέξνπο ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελε ε χπαξμε κηαο ηάζεο γηα απνθπγή ηεο 
αμηνιφγεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Απνηειεί ζπρλά πεγή 
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πξνβιεκάησλ γηα πνιιά ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν Collaborative 
Filtering, φηαλ δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ ζην ρξήζηε ην φηη «ακείβεηαη» µε θάπνηα αληαιιάγκαηα γηα 
ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη αμηνινγψληαο αληηθείκελα. 

Ο έκκεζνο ηξφπνο απφθηεζεο ζηνηρείσλ αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγεί εληειψο δηαθνξεηηθά. Αληί 
ην ζχζηεµα λα δεηά απφ ηνπο ρξήζηεο λα βαζκνινγήζνπλ αληηθείκελα, αληιεί ρξήζηκα ζηνηρεία 
αμηνιφγεζεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, απνθεχγνληαη πνιιά απφ ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη φηαλ έλα ζχζηεµα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κέζνδν άκεζεο 
αμηνιφγεζεο. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ζαλ πεγή δεδνκέλσλ θάπνηα αξρεία θαηαγξαθήο 
ελεξγεηψλ, ζηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ. 
Σέηνηα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Πνηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο επηζθέπηεηαη ζπρλφηεξα ν ρξήζηεο θαη γηα πφζν ρξφλν 
παξακέλεη ζε απηνχο. 

 Πνηα πξντφληα αγνξάδεη µέζσ Γηαδηθηχνπ. 

 Πνηα αληηθείκελα εμεηάδεη ζπρλφηεξα θαη γηα πφζν ρξφλν. 

Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ ρξήζηε (φπσο απηή πνπ απαηηεί έλα αίηεκα γηα αμηνιφγεζε), εηδηθά ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηα αληηθείκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ µπνξεί λα ηα απνθηήζεη θαλείο µέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζε πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο 
ζην Γηαδίθηπν, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο εμάπισζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ. Καη απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο ε δηαδηθαζία δελ είλαη δχζθνιε. Σα ζηνηρεία πνπ 
ζπιιέγνληαη φκσο, βξίζθνληαη ζε κνξθή αθαηάιιειε γηα λα αμηνπνηεζνχλ άκεζα απφ έλα 
ζχζηεµα ζπζηάζεσλ. Πξέπεη επνκέλσο, λα ππνζηνχλ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ψζηε λα 
πνζνηηθνπνηεζνχλ. Απηή ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ 
ζηνηρείσλ, έρεη ππνινγηζηηθφ θφζηνο, πνπ φκσο δελ επηβαξχλεη ην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 
φιε δηαδηθαζία µπνξεί κάιηζηα λα εθηειείηαη ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε, εθηφο αλ άιινη ιφγνη 
επηβάιινπλ ηελ ελεκέξσζή ηνπ. Αλ θαη ε κέζνδνο απηή ιχλεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν άκεζεο αμηνιφγεζεο, πξνθχπηνπλ άιια πξνβιήκαηα πνπ 
νθείινληαη θπξίσο ζηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα ζηνηρεία απηά 
παξάγνληαη ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο, θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν, ζε 
βαζµφ πνπ µπνξεί λα δεκηνπξγεζεί δήηεκα χπαξμεο πνιχ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, µε φια 
ηα επαθφινπζα ζε θφζηνο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο. Ζ ζρεηηθή ρξεζηκφηεηα 
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη πνιχ κηθξή αλ ζπγθξηζεί µε απηή ησλ ζηνηρείσλ άκεζεο αμηνιφγεζεο. 

Έλα πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ζε ζπζηήµαηα ζπζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
έκκεζεο αμηνινγήζεηο είλαη ε ιαλζαζκέλε πνζνηηθνπνίεζε ή εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ 
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Απηφ µπνξεί λα είλαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζηνηρείν ν ρξφλνο παξακνλήο 
ελφο ρξήζηε ζε µία ειεθηξνληθή ζειίδα. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα θαηαιάβνπκε αλ ν 
ρξήζηεο φλησο εμέηαδε ηε ζειίδα ή είρε απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, αθήλνληάο ηνλ 
µε ηε ζειίδα αλνηρηή. εκαληηθή δπζρέξεηα παξνπζηάδεη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη πίλαθεο 
αληηθεηκέλσλ-ρξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αμηνινγήζεηο είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ ην 
πξφβιεκα sparsity, φηαλ απηέο νη αμηνινγήζεηο έρνπλ πξνέιζεη απφ έκκεζα ζηνηρεία. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη απηφ ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Σα ζηνηρεία 
πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επαίζζεηα ζην βαζµφ πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα 
πξνθίι ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ή/θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε. Δίλαη, επνκέλσο, 
αλακελφκελν νη ρξήζηεο λα είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί θαη λα µε δίλνπλ εχθνια ηε 
ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηε ζπιινγή θαη ρξήζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα 
παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο νη απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. ην 
άκεζν κέιινλ, µε ηε ζπλερψο επξχηεξε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 
Δκπνξίνπ, ζα γίλεη ίζσο δπλαηή ε αλαθαηαζθεπή ελφο πιήξνπο θαηαλαισηηθνχ πξνθίι γηα 
φινπο ηνπο ρξήζηεο. Οη δπλαηφηεηεο, αιιά θαη ηα εζηθά δεηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ µία 
ηέηνηα εμέιημε είλαη πξνθαλή. 
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3.8.10 Βελτίωση Αποτελεσμάτων των υστημάτων Βασισμένα στη υνεργασία 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηησζνχλ ηα 
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε ζπλεξγαζία. Οη κέζνδνη 
απηνί είλαη: 

 Default Voting. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ 
ππάξρνπλ ιίγεο αμηνινγήζεηο. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ εηζάγνληαη αμηνινγήζεηο νη 
νπνίεο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζηα αληηθείκελα φπνπ δελ ππάξρεη θάπνηα αμηνιφγεζε. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζχλνιν ησλ αμηνινγεκέλσλ απνηειεζκάησλ κεγαιψλεη θαη θαη‟ 
επέθηαζε βειηηψλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 

 Inverse User Frequency. Ζ κέζνδνο απηή ηζρπξίδεηαη πσο νη βαζκνινγίεο ησλ αληηθεηκέλσλ 
πνπ είλαη πςειέο, απφ κία κεγάιε κεξίδα ρξεζηψλ, δελ βνεζάλε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, δηφηη δελ πξνζθέξνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο, 
ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο: 

j

j
n

n
f log  

πνπ ην nj ζπκβνιίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ςήθηζαλ ην j, θαη n είλαη ν αξηζκφο 
ησλ ρξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ. 

 Case Amolification. Ζ κέζνδνο απηή αιιάδεη ηνλ αξηζκφ απφ ηα βάξε ψζηε λα βειηησζνχλ 
νη πξνβιέςεηο πνπ γίλνληαη. Γηα λα γίλεη θαιχηεξε ε πξφβιεςε, ηα βάξε πνπ είλαη θνληά ζηε 
κνλάδα εληζρχνληαη, θαη κεηψλνληαη απηά πνπ είλαη θνληά ζην κεδέλ (Breese, Heckerman, & 
Kadie, 1998). 

3.8.11 Προβλήματα στην Ανάπτυξη υστημάτων Βασισμένα στη υνεργασία 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία έρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο, νη νπνίνη είλαη ίδηνη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 
βαζίδνληαη ζην πεξηερφκελν. Οη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη: 

 Σν Πξφβιεκα ησλ Αξαηψλ θαη Γηάζπαξησλ Γεδνκέλσλ (Data Sparsity Problem) 

Έλα πξφβιεκα ην νπνίν θάλεη ζπρλά ηελ εκθάληζή ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεηαη έλαο 
κεγάινο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν πξφβιεκα απηφ νλνκάδεηαη σο πξφβιεκα 
ρακειήο θάιπςεο. Σν ίδην πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ αθφκα θαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ αξθεηέο 
αμηνινγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ρξήζηεο κε πνιιέο αμηνινγήζεηο θάλεη κία αλαδήηεζε ζε 
κία βηβιηνζήθε κε κεγάιν αξηζκφ βηβιίσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξεη ζα είλαη πάξα πνιιά 
γηα λα κπνξέζεη λα ηα ςάμεη φια. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε ζπλεξγαζία 
δελ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ γεηηνληθνχο ρξήζηεο, κε ζπλέπεηα λα κε κπνξνχλ λα δψζνπλ νξζά 
απνηειέζκαηα. 

Οη ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζηε γλψζε πξνηεξαηνηήησλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ αμηνινγήζεψλ 
ηνπο ζε ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Γελ είλαη ζπάλην φκσο ην θαηλφκελν φπνπ αξθεηνί ρξήζηεο 
δελ αμηνινγνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. 
Σν απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα κε αξθεηέο ειιείςεηο, δειαδή λα είλαη 
αξαηά θαη δηάζπαξηα, θη απηφ επνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ επζηνρία θαη ηελ απνδνρή ησλ 
πξνηάζεσλ, θαη ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ. Σν πξφβιεκα 
απηφ παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα 
ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπκε αμηνινγήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ-πειαηψλ πνπ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο θαη θάλνπλ αμηνινγήζεηο. 

Γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, πξνηάζεθε κία ιχζε ε νπνία αλαθέξεη πσο ε χπαξμε 
πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ρξήζηεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα θαη άιια 
κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα ζπζηήκαηα λα θάλνπλ θαιχηεξνπο ζπζρεηηζκνχο ζηα 
δεδνκέλα ηνπο θαη λα εκθαλίδνπλ πην αμηφπηζηα δεδνκέλα (Pazzani, 1999). 
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Τπάξρνπλ θαη άιιεο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ελφο αιγνξίζκνπ. 
Μία ηέηνηα ιχζε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ SVD (Singular Value Decomposition), ν 
νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπίζεη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κε 
ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Αθνχ 
ζπκβεί απηφ ηφηε ν αιγφξηζκνο πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε έλαλ αξηζκφ ψζηε λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο ζηνπο ρξήζηεο (Sarwar, Karypis, & Riedl, 2000). 

 Σν Πξφβιεκα ηεο Φπρξήο Δθθίλεζεο (Cold-Start Problem) 

Σν πξφβιεκα ηεο ςπρξήο εθθίλεζεο είλαη φκνην κε ην πξφβιεκα ησλ αξαηψλ δεδνκέλσλ. Σν 
πξφβιεκα απηφ παξνπζηάδεηαη φηαλ εκθαλίδνληαη λένη ρξήζηεο ή λέεο ελαιιαθηηθέο (Schein & 
Pennock, 2002). Νέα ραξαθηεξηζηηθά θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη λένη ρξήζηεο απνηεινχλ ζέκαηα 
πξνο αληηκεηψπηζε, γηαηί εθφζνλ είλαη λέα ζηνηρεία ζην ζχζηεκα, πηζαλφλ λα κελ ππάξρεη ε 
αλάινγε θαη θαηάιιειε πιεξνθφξεζε. Δπνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε δηακφξθσζε πξφηαζεο είλαη 
ακθίβνιε σο πξνο ηελ επηηπρία ηεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ππεξεζίαο (εηδηθά ζηα ζπζηήκαηα 
ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο), δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δπλεηηθή πξφηαζε, εθφζνλ δελ έρεη 
ηνπιάρηζηνλ κία αμηνιφγεζε (Schein, 2002). Απηφ ην πξφβιεκα απαζρνιεί θαη ζε πεξηπηψζεηο 
φπνπ έλαο ρξήζηεο δελ έρεη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο, αιιά νη αλάγθεο ηνπ 
δηαθνξνπνηνχληαη γεληθφηεξα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φηαλ ιείπνπλ δεδνκέλα 
αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ, κία ζπλεζηζκέλε ζηξαηεγηθή είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξψηα 
ζπιινγή θαη αλάιπζε αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ κε ηερληθέο βαζηζκέλεο ζην πεξηερφκελν. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ γίλνληαη δηαζέζηκεο θάπνηεο πξψηεο αμηνινγήζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
ππνζηεξίμνπλ πξνηάζεηο έσο φηνπ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γίλνπλ δηαζέζηκα, κέζσ άιισλ 
ηερληθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο (Mooney & Roy, 2000). Ζ 
πεξίπησζε ζηελ νπνία ην ζχζηεκα δέρεηαη έλαλ λέν ρξήζηε είλαη ζαθψο πην δχζθνιε, εθφζνλ 
ρσξίο πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ παξφκνηνη ρξήζηεο ή λα 
δηακνξθσζεί ην πξνθίι ρξήζηε κε βάζε ην πεξηερφκελν. Δξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, φπσο ζην 
active learning, εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο κε 
ηελ ειάρηζηε δπλαηή πιεξνθφξεζε είηε ζε πξνθίι ρξεζηψλ είηε ζε αμηνινγήζεηο ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ (Harpale & Yang, 2008; Jin & Si, 2004). Ο φξνο active learning αλαθέξεηαη ζηελ 
αλάπηπμε ζπλαξηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα «κάζνπλ» ηηο πξνηηκήζεηο κε ηα ειάρηζηα δπλαηά 
δεδνκέλα. 

 Σν Πξφβιεκα ηεο Απάηεο (Fraud) 

Ζ αλαπηπζζφκελε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ γηα επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο, θαζηζηά ηα 
ζπζηήκαηα νινέλα θαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ ειεθηξνληθψλ θπξίσο 
επηρεηξήζεσλ. Έηζη, εκθαλίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο απάηεο (Burke, 2005) φπνπ θάπνηνο 
πξνζπαζεί λα απμήζεη πιαζκαηηθά ην βαζκφ επηζπκίαο ελνο πξντφληνο (push attacks), 
δείρλνληαο έηζη πφζν πνιχ ην ζέινπλ άιινη πειάηεο. Με παξφκνην ηξφπν άιιν είδνο απάηεο 
πξνζπαζεί λα κεηψζεη ην βαζκφ επηζπκίαο ελφο πξντφληνο (nuke attacks). Ζ πξαγκαηνπνίεζε 
απηψλ ησλ εηδψλ απάηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ πξνθίι, ηελ αλάπηπμε 
πνιιψλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ αιιά πξνυπνζέηνπλ θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε θάπνηα ζηνηρεία, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κέζε ηηκή αμηνιφγεζεο (rating) ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ (Lam & Riedl, 
2004). Σφηε, απηφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επίζεζε κε ζηφρν ηελ απάηε, δηακνξθψλεη αξθεηέο 
θξηηηθέο θαη αμηνινγήζεηο, κε ηηκέο γχξσ απφ ηε κέζε αμηνιφγεζε. Μεηά δηαηππψλεη θαη κία 
αμηνιφγεζε δηακνξθψλνληαο κία πην «επηζπκεηή» εηθφλα γηα ην πξντφλ. Μειέηεο δείρλνπλ φηη νη 
πξαθηηθέο απηέο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο (Lam & Riedl, 2004), παξφιν πνπ δελ κπνξνχλ 
λα εθαξκνζηνχλ ζε αμηνινγήζεηο ρξεζηψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζην 
πεξηερφκελν. 

 Σν Πξφβιεκα ηνπ Νένπ Υξήζηε (New User Problem) 

Καηά ηελ εγγξαθή θαη είζνδν ελφο λένπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα, ν λένο ρξήζηεο απηφο, πξέπεη λα 
δεκηνπξγήζεη έλα πξνθίι ην νπνίν ζα πεξηέρεη ζηνηρεία γη‟ απηφλ πνπ ζα βνεζνχλ ην ζχζηεκα 
λα ηνπ θάλεη αμηφπηζηεο πξνηάζεηο. κσο, αθφκα θη αλ ν ρξήζηεο δψζεη ζην ζχζηεκα φηη 
ζηνηρεία ρξεηάδεηαη ηα απνηειέζκαηα θαη πάιη δελ ζα είλαη αμηφπηζηα κέρξη ν ρξήζηεο λα θάλεη 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 88 

έλαλ αξηζκφ αμηνινγήζεσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ζπγθξίζεηο. Σν πξφβιεκα 
απηφ νλνκάδεηαη σο «ην πξφβιεκα ηνπ λένπ ρξήζηε». 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ αλαθεξζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο 
φπσο είλαη ε ρξήζε ησλ δεκνγξαθηθψλ πξνβιέςεσλ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη άιιεο νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ πεξηερνκέλνπ θαη ζπζηεκάησλ 
βαζηζκέλσλ ζηε ζπλεξγαζία. 

Αθφκα, ππάξρνπλ θαη άιιεο ηερληθέο νη νπνίεο δελ βνεζνχλ ζην λα γίλνπλ θαιχηεξνη νη 
ππνινγηζκνί ησλ ελαιιαθηηθψλ αιιά βνεζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνθίι ρξήζηε κε πην 
γξήγνξν ηξφπν. Οη ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα λα πεηχρνπλ ην 
ζθνπφ ηνπο, φπσο ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε δεκνηηθφηεηα (Rashid, Albrt, 
Cosley, & Lam). 

 Σν Πξφβιεκα ηνπ Νένπ Αληηθεηκέλνπ (New Item Problem) 

ηα ζπζηήκαηα φπνπ ππάξρνπλ πξνηάζεηο, ην θαηλφκελν λα ππάξρνπλ λέα αληηθείκελα φπσο 
λέα βηβιία, λέα ηξαγνχδηα θαη άιια είλαη πνιχ ζπρλφ. κσο βάζε ησλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλα 
ζηε ζπλεξγαζία γηα λα εκθαληζηεί κία ελαιιαθηηθή σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ελφο ρξήζηε 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία αμηνιφγεζε γη‟ απηή ηελ ελαιιαθηηθή. Απηφ έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα νη λέεο ελαιιαθηηθέο λα κελ εκθαλίδνληαη σο απνηειέζκαηα ζην ζχζηεκα κέρξη λα 
αμηνινγεζνχλ (Breese, Heckerman, & Kadie, 1998). 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκφο 
απφ ηα ζπζηήκαηα βάζεη πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Σν Πξφβιεκα ηεο Κιίκαθαο (Scalability Problem) 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
βαζηζκέλν ζηε ζπλεξγαζία, είλαη θαη ην πξφβιεκα έιιεηςεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. Σα 
πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε ζπλεξγαζία δηαρεηξίδνληαη εθαηνκκχξηα αληηθείκελα θαη 
ρξήζηεο θαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο θάλεη κία αλαδήηεζε, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
ςάμεη φινπο ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα εκθαλίζεη ηηο θαηάιιειεο αμηνινγήζεηο (Resnick 
& Varian, 1997). Γηα λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ζπζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο κέζνδνη κε 
ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνπο ρξήζηεο. Οη κέζνδνη 
απηνί ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα λα εκθαλίζνπλ ηα απνηειέζκαηά 
ηνπο, θαη αλ ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ λα επεμεξγαζηνχλ είλαη αξθεηά κεγάινο, νη 
ρξφλνη φπνπ ηα ζπζηήκαηα βγάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο απμάλνληαη αηζζεηά. Γεκηνπξγείηαη 
έηζη ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο απνηειεζκάησλ ζε ρξφλνπο απνδεθηνχο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. Σν πξφβιεκα απηφ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί πνηέ εμ‟ νινθιήξνπ θαζψο θάζε 
θνξά πνπ ζα αλεβαίλεη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ζα εκθαλίδεηαη μαλά. Γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη ε χπαξμε ζχγρξνλσλ δνκψλ δεδνκέλσλ 
θαη αιγνξίζκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιεο εθαξκνγέο. 

Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ 
SVD ή θάπνηαο παξφκνηαο ε νπνία ζα κεηψλεη αξθεηά ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη λα 
επεμεξγαζηεί ην ζχζηεκα κεηψλνληαο έηζη ην ρξφλν εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ (Sarwar, 
Karypis, & Riedl, 2000). 

Ζ κέζνδνο απηή φκσο ζηνηρίδεη αξθεηά ζηελ νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ δηφηη 
κε ηε κεγάιε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ ππάξρεη πεξίπησζε λα ραζνχλ πνιχ ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ λα ελδηέθεξαλ ην ρξήζηε. 

 Σν Πξφβιεκα ησλ πλσλχκσλ (Synonymy) 

Σα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε ζπλεξγαζία αδπλαηνχλ λα θάλνπλ ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ 
ιέμεσλ θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο θαζψο θαη φκνησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ην ίδην ζέκα. Καηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ φιεο νη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο πνπ 
ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ειιηπή. Γηα παξάδεηγκα, νη φξνη «παηδηθή 
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία» θαη «παηδηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν», κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ 
δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο. 
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Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία είλαη φηη απαηηνχλ 
έλα βαζηθφ αξηζκφ αμηνινγήζεσλ ψζηε λα βγεη έλα αζθαιέο απνηέιεζκα. Έηζη ζηελ αξρή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κέρξη λα καδεπηνχλ νη αμηνινγήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, νη 
ζπζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη δελ ζα είλαη αμηφπηζηεο (Jennings & Higuchi, 1993). 

 Σν Πξφβιεκα ηνπ Γθξη θαη ηνπ Μαχξνπ Πξνβάηνπ (Grey and Black Sheep Problem) 

Ο φξνο grey sheep αλαθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ νη πξνηηκήζεηο ηνπο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 
αξθεηά, έηζη ψζηε λα βνεζεζνχλ απφ ηελ φπνηα νκνηφηεηά ηνπο κε άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ. 
Αληηζέησο, ν φξνο black sheep αλαθέξεηαη ζε ρξήζηεο ησλ νπνίσλ νη πξνηηκήζεηο είλαη ξηδηθά 
δηαθνξεηηθέο, θάλνληαο έηζη ηελ πξφβιεςε γηα πξνηάζεηο εμαηξεηηθά δχζθνιε. 

 Σν Πξφβιεκα ησλ Πνιιψλ Αληηθεηκέλσλ 

Έλα πξφβιεκα επίζεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, είλαη ην πξφβιεκα sparsity. Σν sparsity 
αλαθέξεηαη σο ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε 
ζπλεξγαζία έρνπλ πάξα πνιιά αληηθείκελα γηα αμηνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Δπνκέλσο, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν 
λα βξεζνχλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα αμηνιφγεζαλ 
(ERCIM, 1997). 

 Σν Πξφβιεκα ησλ Υξεζηψλ κε Με Αλακελφκελεο Πξνηηκήζεηο 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ βαζηζκέλα ζηε ζπλεξγαζία ιεηηνπξγνχλ βάζε ησλ αμηνινγήζεσλ 
ησλ ρξεζηψλ. Έηζη, φζν πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη απαηηήζεηο ελφο ρξήζηε ηφζν πην αμηφπηζηα 
ζσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα. Αληηζέησο, αλ νη απαηηήζεηο ελφο ρξήζηε είλαη ηδηαίηεξεο, ηα 
ζπζηήκαηα ζα κπνξέζνπλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ιίγσλ αηφκσλ, θαη επνκέλσο ηα 
απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη ην ίδην αμηφπηζηα (Breese, Heckerman, & Kadie, 1998). 

 Σν ηαηηζηηθφ Πξφβιεκα 

Δίλαη γλσζηφ πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία είλαη 
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο θαη 
δεκηνπξγνί ησλ ζπζηεκάησλ γλσξίδνπλ φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ αξθεηέο ζηαηηζηηθέο αλσκαιίεο 
πνπ ζα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σν Πξφβιεκα ηεο Αιιαγήο Πξνηηκήζεσλ ησλ Υξεζηψλ 

Σέινο, έλα πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλα ζηε 
ζπλεξγαζία είλαη φηη φηαλ νη ρξήζηεο βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα πνιιά ρξφληα, είλαη ινγηθφ λα 
αιιάδνπλ νη πξνηηκήζεηο ηνπο κε απνηέιεζκα θάπνηα αληηθείκελα πνπ ηνπο άξεζαλ ζην 
παξειζφλ λα κελ ηνπο αξέζνπλ ζην παξφλ ή θαη ην αληίζεην. Απηφ επεξεάδεη γεληθά ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 
απηνχο ηνπο ρξήζηεο δελ ζα κπνξνχλ λα είλαη αμηφπηζηα. Τπάξρεη φκσο θαη ε δπζθνιία ζηελ 
αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαζψο ε αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αλζξψπσλ φηαλ 
απηνί κεγαιψλνπλ είλαη θπζηνινγηθή θαη ηαπηφρξνλα πνιχ δχζθνιν ζην λα πξνβιεθζεί. 

3.8.12 Σρόποι Αντιμετώπισης των Προβλημάτων υνεργατικού Υιλτραρίσματος 

Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ collaborative filtering πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ 
πξνβιήκαηα κε πνηθίινπο ηξφπνπο, νη νπνίνη εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Λύζεηο ζε Limited Coverage-Sparsity Πξνβιήκαηα (Sarwar, 2000; Huang, 2002) 

Σα CF Recommendation Systems αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε πεξηνξηζκέλε 
θάιπςε θαη αξαηά βαζκνινγηθά δεδνκέλα ζηε κήηξα ρξεζηψλ-πξντφλησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά 
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε κεζφδνπο κείσζεο δηαζηάζεσλ (Dimensionality Reduction). Οη 
ηερληθέο απηέο πξνβάινπλ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα πξντφληα ζε κία κήηξα κεησκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ζην ρψξν (reduced latent space), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζην ρψξν ππθλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζρέζεηο αθφκα 
θαη αλάκεζα ζε ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ βαζκνινγήζεη ηα ίδηα πξντφληα. Ζ κείσζε δηαζηάζεσλ 
γίλεηαη είηε ζηε κήηξα βαζκνινγηψλ ρξεζηψλ-πξντφλησλ, είηε ζηε κήηξα απνζήθεπζεο ησλ 
νκνηνηήησλ. Μία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πεξηπηψζεηο αλάθηεζεο 
πιεξνθνξίαο (IR) είλαη ε Latent Semantic Indexing. Ζ ηερληθή LSI ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
θαηαζθεπάζεη δχν κήηξεο κεησκέλσλ δηαζηάζεσλ, κία ησλ ρξεζηψλ θαη κία ησλ πξντφλησλ. 
Απηέο νη κήηξεο παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη πξνζπαζνχλ 
λα βξνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζε δεχγε ρξεζηψλ απφ ηηο βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ δψζεη ζηα 
πξντφληα. Με ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ ησλ πξντφλησλ, κπνξεί λα απμεζεί ε 
ππθλφηεηα θαη έηζη λα βξεζνχλ ηειηθά πεξηζζφηεξεο «θξπκκέλεο» βαζκνινγίεο. 

Ζ Singular Value Decomposition (SVD), είλαη κία γλσζηή κέζνδνο παξαγνληνπνίεζεο 
κεηξψλ ε νπνία παξαγνληνπνηεί κία m x n κήηξα R ζε ηξεηο κήηξεο φπσο αθνινπζεί: 

'VSUR   

πνπ U θαη V είλαη δχν νξζνγψληεο κήηξεο δηαζηάζεσλ m x r θαη n x r αληίζηνηρα, r είλαη ε 
ηάμε ηεο κήηξαο R θαη S είλαη κία δηαγψληα κήηξα κεγέζνπο r x r πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
κνλαδηθέο ηηκέο ηεο κήηξαο R σο ζηνηρεία ηεο δηαγσλίνπ ηεο. ια ηα ζηνηρεία ηεο κήηξαο S είλαη 
ζεηηθά θαη απνζεθεχνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Οη κήηξεο πνπ παξάγεη ε 
Singular Value Decomposition απνηεινχλ κία πξνζέγγηζε ηεο αξρηθήο R. Δίλαη δπλαηφλ λα 
κεησζεί ε r x r κήηξα S ψζηε λα έρεη κφλν ηηο θ κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο δηαγσλίνπ θαη λα γίλεη Sk, 
k < r. Αλ κεησζνχλ αληίζηνηρα θαη νη κήηξεο U θαη V, ηφηε ε αλαθαηαζθεπαζκέλε κήηξα Rk = Uk · 
Sk · Vk‟ είλαη ε θνληηλφηεξε κήηξα θ-ηάμεο ζηελ R. Ζ κήηξα Rk ειαρηζηνπνηεί ηε λφξκα ||R – Rk|| 
ζε φιεο ηηο κήηξεο ηάμεο θ. 

ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο SVD γηα δχν ζθνπνχο. Πξψηνλ, γηα 
λα αλαθαιχθζνχλ νη θξπκκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε πειάηεο θαη πξντφληα πνπ επηηξέπνπλ λα 
ππνινγηζηεί ε πξνβιεπφκελε βαζκνινγία πνπ ζα βάιεη ν πειάηεο ζε έλα πξντφλ. Γεχηεξνλ, κε 
ηελ ηερληθή SVD παξάγεηαη κία αλαπαξάζηαζε κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηνπ αξρηθνχ ρψξνπ 
ρξεζηψλ-πξντφλησλ, θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη γεηηνληθέο ζρέζεηο ζην ρψξν 
κεησκέλσλ δηαζηάζεσλ, αθνχ ε κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ αλαπαξάζηαζε έρεη ιηγφηεξν αξαηά 
βαζκνινγηθά δεδνκέλα απφ ηελ αξρηθή κήηξα κεγάισλ δηαζηάζεσλ, θαη δείρλεη φηη ζπκθέξεη λα 
ππνινγηζηνχλ νη γείηνλεο ζε απηφ ην ρψξν. 

Ο κεησκέλνο «ιαλζάλσλ» ρψξνο πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηηο βαζκνινγίεο, ραξαθηεξίδνληαο 
ρξήζηεο θαη πξντφληα απ‟ φζα ζπκπεξαίλνληαη απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ. 
Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SVD ζηα άκεζα δεδνκέλα (explicit ratings) παξνπζηάδεη 
ζπρλά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ηηκψλ πνπ ιείπνπλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, 
πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ελζσκάησζε άιισλ πεγψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ ησλ 
ρξεζηψλ, φπσο ε έκκεζε (παξειζφλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ, πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο θ.ά.), 
απμάλεη ηελ αθξίβεηα ζηελ πξφβιεςε, θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην εμειηγκέλν κνληέιν SVD++. 

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ δχν απηψλ πξνβιεκάησλ είλαη ε ρξήζε κεζφδσλ 
κε βάζε ηνπο γξάθνπο (Graph-based methods). ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα 
αλαπαξίζηαληαη κε ηε κνξθή γξάθνπ φπνπ νη θφκβνη είλαη νη ρξήζηεο ή ηα πξντφληα θαη νη αθκέο 
αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρέζεηο ή ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο θαη ηα πξντφληα. Μπνξεί 
επίζεο λα δνζεί έλα βάξνο ζε θάζε αθκή, φπσο ε βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 
αθκή. ε απηφ ην κνληέιν, νη θιαζηθέο πξνζεγγίζεηο πξνβιέπνπλ ηε βαζκνινγία ελφο ρξήζηε u 
ζε έλα πξντφλ i, ζηεξηδφκελεο κφλν ζηνπο θφκβνπο πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηνλ u ή ην i. 
Οη πξνζεγγίζεηο φκσο κε βάζε ηνπο γξάθνπο, επηηξέπεη ζε θφκβνπο πνπ δελ ζπλδένληαη 
απεπζείαο κε κία αθκή λα επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαζψο ζεσξνχλ φηη ε πιεξνθνξία 
κεηαθέξεηαη ζηηο ζπλδεφκελεο αθκέο. ζν κεγαιχηεξν ην βάξνο κηαο αθκήο, ηφζν πεξηζζφηεξε 
πιεξνθνξία επηηξέπεηαη λα πεξάζεη κέζσ απηήο. Δπίζεο, ε επηξξνή ελφο θφκβνπ ζε έλαλ άιιν 
κηθξαίλεη, φζν πην απνκαθξπζκέλνη είλαη νη θφκβνη κεηαμχ ηνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 
κεηαβαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε έλαλ γξάθν κεηψλεη ηα πξνβιήκαηα πεξηνξηζκέλεο 
θάιπςεο θαη αξαηψλ δεδνκέλσλ, αθνχ πιένλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ζρέζεηο αλάκεζα ζε 
ρξήζηεο ή πξντφληα πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. 
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Απηέο νη κεηαβαηηθέο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε πξντφλησλ κε δχν ηξφπνπο. 
Πξψηνλ, ε εγγχηεηα ελφο ρξήζηε ζε έλα πξντφλ ζην γξάθν ρξεζηκνπνηείηαη απεπζείαο γηα λα 
εθηηκεζεί ε βαζκνινγία πνπ ζα έδηλε ν u ζην i. Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ζην ρξήζηε 
πξνηείλνληαη ηα πξντφληα εθείλα πνπ ηνπ είλαη πην θνληά ζην γξάθν. Γεχηεξνλ, ν αιγφξηζκνο 
ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ εγγχηεηα δχν θφκβσλ ρξεζηψλ ή πξντφλησλ σο κέηξν νκνηφηεηαο, 
θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηεί απηήλ ηελ νκνηφηεηα ζαλ βάξε ζηε neighbor-based κέζνδν πξνηάζεσλ. 

 
Δηθόλα 3.12 Μνληέιν γξάθνπ δύν επηπέδσλ πνπ αλαπαξηζηά ηα βηβιία, ηνπο πειάηεο θαη ηηο 
αγνξέο ζε κία ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε (Huang, 2002) 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο νκνηφηεηαο ζηνπο γξάθνπο. ηελ νκνηφηεηα κε 
βάζε ην κνλνπάηη, ε απφζηαζε κεηαμχ δχν θφκβσλ εθηηκάηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κνλνπαηηψλ θαη ηνπ κήθνπο ησλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο δχν θφκβνπο. ηαλ εθηηκάηαη 
σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλνπαηηψλ, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε έλαλ ρξήζηε θαη θάπνην 
πξντφλ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλδένπλ 
ηνπο δχν θφκβνπο, ησλ νπνίσλ ην κήθνο δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ κία δεδνκέλε κέγηζηε ηηκή Κ. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ κήθνπο ησλ κνλνπαηηψλ, ε νκνηφηεηα ππνινγίδεηαη βάζεη 
ηεο κηθξφηεξεο απφζηαζήο ηνπο ζην γξάθν. Σα δεδνκέλα κνληεινπνηνχληαη ζε έλαλ 
θαηεπζπλφκελν γξάθν κε βάζεη ηηο έλλνηεο horting θαη predictability. Horting είλαη κία ζρέζε 
αλάκεζα ζε δχν ρξήζηεο πνπ ηθαλνπνηείηαη φηαλ νη ρξήζηεο έρνπλ βαζκνινγήζεη φκνηα 
πξνηφληα, ελψ predictability είλαη κία ηζρπξφηεξε έλλνηα, πνπ απαηηεί νη βαζκνινγήζεηο ησλ δχν 
ρξεζηψλ λα είλαη παξφκνηεο, αθνχ έρεη ζεσξεζεί πξψηα θαη ε δηαθνξά ζηε βαζκνινγηθή 
θιίκαθα ησλ δχν ρξεζηψλ. Άιιε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο νκνηφηεηαο είλαη ε «ηπραία βφιηα» 
(random walk similarity), ζηελ νπνία νη κεηαβαηηθέο ζρέζεηο ζην γξάθν νξίδνληαη ζε έλα 
πηζαλνθξαηηθφ πιαίζην. Ζ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν θφκβνπο ζ‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε εθηηκάηαη 
σο ε πηζαλφηεηα λα ζπλαληήζεη θαλείο απηνχο ηνπο θφκβνπο ζε έλαλ ηπραίν πεξίπαην. Απηφ 
καζεκαηηθνπνηείηαη κε κία πξψηεο ηάμεο αιπζίδα Markov θαη κία κήηξα πηζαλνηήησλ. 

 Λύζεηο ζε Cold-Start Πξόβιεκα 

Σν πξφβιεκα cold-start είλαη πνιχ ζχλεζεο ζηα collaborative filtering ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ. 
ρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη θαηλνχξηνη ρξήζηεο ή πξντφληα δελ έρνπλ αθφκα βαζκνινγήζεηο, κε 
ζπλέπεηα ηα κελ θαηλνχξηα πξντφληα λα κε κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ, θαη νη δε λένη ρξήζηεο λα κε 
κπνξνχλ λα ιάβνπλ πξνβιέςεηο αθνχ ην ζχζηεκα δελ γλσξίδεη αθφκα ηίπνηα γη‟ απηνχο. 
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Μία απιή ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ είλαη λα γεκίζεη ην ζχζηεκα ηηο βαζκνινγίεο πνπ 
ιείπνπλ κε πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο, φπσο ην κέζν ηνπ βαζκνινγηθνχ εχξνπο ή ην κέζν φξν 
βαζκνινγίαο ρξεζηψλ ή πξντφλησλ. Μία άιιε ηερληθή είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο 
πεξηερνκέλνπ ψζηε λα γεκίζνπλ νη ηηκέο πνπ ιείπνπλ. Δπίζεο, κπνξεί λα κεησζεί ε έθηαζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο κε ηε ρξήζε ελφο πβξηδηθνχ κνληέινπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο θαη 
πεξηερνκέλνπ. Γηα λα βξεη ινηπφλ έλα ζχζηεκα ηνπο γείηνλεο, κπνξεί εθηφο απφ ηελ νκνηφηεηα 
ζπζρέηηζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηελ content similarity. Έηζη ε νκνηφηεηα π.ρ., αλάκεζα ζε 
πξντφληα κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξντφλησλ, 
φπσο θάπνηα πεξηγξαθή ή θάπνηα νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηέο νη πξνηάζεηο σο ιχζεηο 
εκθαλίδνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Ζ ρξήζε πξνεπηιεγκέλσλ ηηκψλ πξνθεηκέλνπ λα γεκίζνπλ 
ηα δεδνκέλα ρξεζηψλ-πξντφλησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ χπαξμε πξνθαηάιεςεο ζηηο 
πξνβιέςεηο πνπ ζα γίλνπλ, αθνχ νη default ηηκέο δεκηνπξγνχλ κία ζπγθεθξηκέλε πξνδηάζεζε 
πνπ κπνξεί λα κελ είλαη αιεζήο. Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ ππάξρεη δηαζέζηκν 
πεξηερφκελν ζηα πξντφληα θαη έηζη λα κε γίλεηαη λα ππνινγηζηνχλ βαζκνινγίεο ή νκνηφηεηεο. 

Άιινη ηξφπνη ρεηξηζκνχ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα αλαγθάδεη ην ζχζηεκα ηνπο ρξήζηεο 
λα βαζκνινγνχλ πξντφληα ζηελ αξρή, φηαλ εγγξάθνληαη ζην ζχζηεκα, ή λα ηνπο ππνρξεψλεη 
λα απαληάλε θάπνηεο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο (φπσο επί παξαδείγκαηη γηα ην θχιν, ηελ ειηθία 
ή ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην αξρηθφ κφλν ζηάδην (κέρξη λα δειψζεη ν 
ρξήζηεο κε ηνλ θαηξφ βαζκνινγίεο), απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ζπζηάζεηο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη 
βέβαηα ηφζν αμηφπηζηεο θαζψο δελ ζα είλαη αθφκε εμαηνκηθεπκέλεο. Αξλεηηθέο δηαζηάζεηο απηψλ 
ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη απαηηνχλ πξνζπάζεηα θαη ρξφλν απφ ην ρξήζηε λα απαληήζεη ηηο 
εξσηήζεηο απηέο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ θξηηήξηα γηα ην πνηεο είλαη νη ζσζηέο επηινγέο 
πξντφλησλ πνπ ζα βάιεη ην ζχζηεκα ην ρξήζηε λα βαζκνινγήζεη. Ζ δε ρξήζε δεκνγξαθηθψλ 
εξσηήζεσλ νδεγεί αλαγθαζηηθά ην ζχζηεκα ζην λα ζηεξηρηεί ζε ζηεξεφηππα γηα ηελ παξαγσγή 
ησλ αξρηθψλ ζπζηάζεσλ, φπσο ην γεγνλφο φηη ζηηο γπλαίθεο αξέζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα 
πνπ πξνηείλεη ή φηη νη ειηθησκέλνη πξνηηκνχλ θάπνηα άιια, θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη γεγνλφηα πνπ 
κπνξεί λα κελ ηζρχνπλ θαη λα είλαη πξνζβιεηηθά γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Μία ιχζε πνπ νδεγεί ζε ζσζηφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο παξαπάλσ είλαη νη νκαδηθέο 
ζπζηάζεηο (Group Recommendation Systems), ζηηο νπνίεο παίδνπλ ξφιν πνιιαπιά θξηηήξηα κε 
ζθνπφ λα ηθαλνπνηεζνχλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ κέζνδνο ησλ νκαδηθψλ ζπζηάζεσλ 
πεξηνξίδεη ην cold-start πξφβιεκα, παξέρνληαο ζε έλα λέν ρξήζηε ρσξίο βαζκνινγηθά δεδνκέλα 
ζπζηάζεηο, πνπ ζα έθαλαλ φιε ηελ νκάδα ησλ ήδε ππαξρφλησλ ρξεζηψλ αξθεηά ραξνχκελε, 
ηθαλνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο. Γη‟ απηή ηε δηαδηθαζία 
γίλεηαη βέβαηα ε ππφζεζε φηη ν λένο ρξήζηεο ζα ηαηξηάδεη κε θάπνηνλ απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο, 
ρσξίο λα μέξεη αθφκα ην ζχζηεκα κε πνηνλ, θαη έηζη, ζπζηήλνληαο πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηα 
ελδηαθέξνληα φισλ, ινγηθά ζα θαιπθζεί θαη ν θαηλνχξηνο ρξήζηεο. ηαδηαθά, ην ζχζηεκα ζα 
κάζεη γηα ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ λένπ ρξήζηε απφ ηηο βαζκνινγίεο πνπ ζα δψζεη ζηα 
πξντφληα πνπ ηνπ ζπζηήζεθαλ ή απφ έκκεζε αλαηξνθνδφηεζε. ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη θαη 
αθνξνχλ ηελ θάιπςε φιεο ηεο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λένπ, ζηελ 
αξρή ζηνλ θαηλνχξην ρξήζηε ζα αληηζηνηρεί έλα κηθξφ βάξνο, δειαδή ζα επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ 
επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ ζα ζπζηεζνχλ, θαζψο ην ζχζηεκα δελ γλσξίδεη αθφκα ηίπνηα γη‟ 
απηφλ. ηγά-ζηγά, κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, ην βάξνο απηφ 
ζα απμάλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ζα κεηψλεηαη ην βάξνο ησλ παιηψλ ρξεζηψλ πνπ έρεη αξρίζεη λα 
θαίλεηαη φηη δελ ηαηξηάδνπλ ζηα ελδηαθέξνληα κε ην λέν. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ νκαδηθψλ ζπζηάζεσλ είλαη αθφκε θαηλνχξηα κέζνδνο θαη έρεη δηάθνξα 
αλεμεξεχλεηα πεδία. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη αθφκα δνπιεηά ζην λα βξεζεί κία απνδνηηθή 
ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία λα πξνβιέπεη πφζν ηθαλνπνηεκέλν είλαη ην άηνκν απφ ηε 
ζεηξά πξντφλησλ πνπ ηνπ πξνηείλνληαη, δεδνκέλσλ ησλ επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ νκάδα. Δπηπιένλ, έλα άιιν ζέκα ζην νπνίν πζηεξνχλ 
νη νκαδηθέο ζπζηάζεηο είλαη ε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο θαη ηεο δηαθάλεηαο πνπ πξέπεη λα έρεη ην 
ζχζηεκα γηα ιφγνπο εκπηζηνζχλεο. πλνιηθά ινηπφλ, ν ηνκέαο ησλ νκαδηθψλ ζπζηάζεσλ 
ρξεηάδεηαη αθφκα πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε θαζψο ηα νκαδηθά ζπζηήκαηα 
ζπζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκα ζε πνηθίιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε ηνπξηζηηθέο 
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νκάδεο πνπ θαλνλίδνπλ θάπνην ηαμίδη, ή ζε πξνγξάκκαηα ηειεφξαζεο φπνπ ε νηθνγέλεηα ζέιεη 
λα παξαθνινπζήζεη έλα πξφγξακκα πνπ λα ηνπο ελδηαθέξεη φινπο. 

3.9 υστήματα Βασισμένα στη Μνήμη (Memory Based Systems) 

Οη αιγφξηζκνη κε βάζε ηε κλήκε ραξαθηεξίδνληαη σο «επξεηηθνί» θαη βαζίδνληαη ζε κία 
νιφθιεξε ζπιινγή απφ πξνεγνχκελα εθηηκεκέλα αληηθείκελα πνπ έρνπλ αμηνινγήζεη νη 
ρξήζηεο. Με ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε κλήκε ηνπ, ην ζχζηεκα ππνινγίδεη ηελ νκνηφηεηα 
αλάκεζα ζε πξντφληα ή ρξήζηεο θαη εμάγεη ηελ πξφβιεςε γηα ην ρξήζηε απφ ην ζηαζκηζκέλν 
κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο νκνηφηεηαο γίλεηαη κε κεραληζκνχο φπσο ε 
ζπζρέηηζε Pearson (Pearson correlation), ή ε νκνηφηεηα κε βάζε ην ζπλεκηηνληθφ δηάλπζκα 
(cosine-based similarity) πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

Ζ ηηκή ηεο άγλσζηεο αμηνιφγεζεο rc,s γηα ην ρξήζηε c θαη ην αληηθείκελν s ππνινγίδεηαη απφ 
ηε ζπλάζξνηζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ γηα ην ίδην αληηθείκελν. Γεληθά ν 
ηχπνο ηεο κεηξηθήο νξίδεηαη σο εμήο (Adomavicius & Tuzhilin, 2005): 
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Βέβαηα, ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ 
ηνλ (b) ηχπν. Ζ νκνηφηεηα sim(c,c‟) κεηαμχ δχν ρξεζηψλ c θαη c‟ βαζίδεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή 
κέζνδν ηεο εχξεζεο ησλ απνζηάζεσλ. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην βάξνο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 
απφζηαζε θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε νκνηφηεηα. Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη γηα λα ππνινγηζηεί ε 
απφζηαζε. Ζ πην απιή κέζνδνο γηα λα ππνινγηζηεί ην βάξνο είλαη κέζσ ηεο απφζηαζεο απφ 
ηνπο ηχπνπο (Adomavicius & Kwon, 2007): 
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 Απφζηαζε Chebyshev 
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 Ζ ζπζρέηηζε θαηά Pearson νξίδεηαη σο: 
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πνπ x, y νη δχν ρξήζηεο, θαη Sx,y είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη απφ 
ηνπο δχν ρξήζηεο. 
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Τπνινγίδεη ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε δχν δηαλπζκάησλ θαη επηζηξέθεη ηηκέο απφ -1 έσο 1. Όζν 
ε ηηκή πιεζηάδεη ην 1 ηα δηαλχζκαηα κνηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ελψ φζν ε ηηκή πιεζηάδεη ζην 
-1 ηα δηαλχζκαηα είλαη φιν θαη πην αληίζεηα. Η ηηκή 0 δειψλεη φηη νη ηηκέο ησλ ζπληζησζψλ ησλ 
δηαλπζκάησλ είλαη γξακκηθψο αλεμάξηεηεο (Μνπδαθίδεο). Ο ηχπνο ηεο κεηξηθήο είλαη: 
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πνπ ηα κν(Α) θαη κν(Β) ζπκβνιίδνπλ ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ Α, Β αληίζηνηρα. Οη ηηκέο Α θαη 
Β κπνξεί λα ζπκβνιίδνπλ ηνπο ρξήζηεο θαη δείρλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε ελψ αλ 
είλαη αληηθείκελα ηφηε νη ηηκέο ζπκβνιίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηα αληηθείκελα. 

 ηε ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα νη δχν ρξήζηεο x, y εθθξάδνληαη σο δχν δηαλχζκαηα ζε έλα n-
δηάζηαην ρψξν, φπνπ m=|Sx,y|. Δπνκέλσο ε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ κπνξεί λα 
κεηξεζεί κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλεκίηνλνπ ηεο γσλίαο κεηαμχ ηνπο: 
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πνπ ηα δηαλχζκαηα x*y δειψλνπλ ην γηλφκελν ησλ δηαλπζκάησλ x, y. 

Δπηπξφζζεηα κία άιιε πξνζέγγηζε πνπ ππνινγίδεη ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 
ρξεζηκνπνηεί ην κέζν ηεηξαγσληθφ κέηξν δηαθνξάο. Δπηζηξέθεη ηηκέο αλάκεζα ζην -1 θαη ην 1 κε 
ην 1 λα δειψλεη ηελ απφιπηε ηαχηηζε, ην -1 ηελ απφιπηε απφθιηζε ησλ δηαλπζκάησλ. Όηαλ ηα 
δηαλχζκαηα είλαη θάζεηα κεηαμχ ηνπο ε επηζηξεθφκελε ηηκή είλαη 0, θαη ζπλήζσο απηφ ιακβάλεηαη 
σο αλεμαξηεζία. Δπίζεο φηαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ δειψλνληαη κφλν κε ζεηηθέο ηηκέο ηφηε 
ην ζχλνιν ησλ επηζηξεθφκελσλ ηηκψλ πεξηνξίδεηαη ζην [0,1]. 

Κάζε ζχζηεκα ζπζηάζεσλ δηαθέξεη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ κέηξνπ νκνηφηεηαο & αμηνιφγεζεο. 
Κνηλή ηαθηηθή φισλ είλαη λα ππνινγίδνπλ ηελ νκνηφηεηα φισλ ησλ ρξεζηψλ αξρηθά θαη λα ηελ 
επαλαυπνινγίδνπλ εθ λένπ φηαλ απηφ απαηηείηαη. Έηζη, φηαλ έλαο ρξήζηεο δεηάεη ζχζηαζε, νη 
αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο πξνυπνινγηζκέλεο 
νκνηφηεηεο. 
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 Πξνζαξκνζκέλε Οκνηφηεηα πλεκηηφλνπ (Adjusted Cosine Similarity) 

Ζ πξνζαξκνζκέλε νκνηφηεηα ζπλεκηηφλνπ απνηειεί κία δηαθνξεηηθή νπηηθή ηεο απφζηαζεο 
ζπλεκηηφλνπ ε νπνία ππνινγίδεη ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε δηάζηαζε. 
θνπφο ηεο κεηξηθήο είλαη λα αληηκεησπίζεη ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα 
ηελ θιίκαθα ησλ βαζκνινγηψλ, φπνπ απνηειεί έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ηερληθψλ ηνπ 
ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο. 
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πνπ κν(i) είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηεο i-νζηήο δηάζηαζεο ησλ δηαλπζκάησλ. Αλ 
ζπγθξίλνπκε ρξήζηεο ζα είλαη ν κέζνο φξσλ ησλ ηηκψλ ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ έρνπλ δείμεη φινη 
νη ρξήζηεο ζην αληηθείκελν i ελψ αλ ζπγθξίλνπκε αληηθείκελα ζα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ 
απφ ηηο πξνηηκήζεηο πνπ έρεη εθθξάζεη ν i ρξήζηεο. 

Αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο-ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζην ζπλεκίηνλν έρνπλ πξνηαζεί ζηα 
παξαπάλσ σο επεθηάζεηο πξνο βειηηζηνπνίεζε, φπσο είλαη ην πξνεπηιεγκέλν ςήθνπ (default 
voting), ε αληίζηξνθε ζπρλφηεηα ρξήζεο (inverse user frequency), ε πεξίπησζε ελίζρπζεο 
(case amplification) θαη ε ζηαζκηζκέλε πιεηνςεθία πξφβιεςεο (weighted-majority prediction) 
(Adomavicius & Tuzhilin, 2005). 

 Οκνηφηεηα Jaccard 

Ζ κεηξηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ πνπ δείρλεη ηηο 
αιιειεπηθαιχςεηο ησλ ζπλφισλ θαη φρη ηηο απνζηάζεηο ηνπο. Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αληηθείκελα εθείλα ζηα νπνία νη ρξήζηεο έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ, 
αλεμάξηεηα αλ ηνπο ελδηαθέξεη πνιχ ή ιίγν. Ο ηχπνο είλαη: 

 
BA

BA
BAsimilarity




,  

Αθφκα, ν ηχπνο ηεο απφζηαζεο Jaccard πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
δηαθνξάο δχν ζπλφισλ είλαη: 

 
BA

BABA
BAitydissimilar




,  

Οη κεηξηθέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο κε ηελ 
ίδηα απφδνζε. Πεηξακαηηθέο κέζνδνη δείρλνπλ πσο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 
ρξεζηκνπνηείηαη θαιχηεξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Ζ πξνζαξκνζκέλε 
νκνηφηεηα ζπλεκίηνλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ 
(Meyer & Boulle, 2007; Sarwar B., Karypis, Konstan, & Riedl, 2001). 

3.10 υστήματα Βασισμένα στο Μοντέλο (Model Based Systems) 

Δλ αληηζέζεη κε ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε κλήκε, νη αιγφξηζκνη βαζηδφκελνη ζην 
κνληέιν ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αμηνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα «δηαβάζνπλ» ην κνληέιν, ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα ζα ρξεζηκεχζεη ψζηε λα πξνηείλεη ζπζηάζεηο. 

Οη αιγφξηζκνη πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη κνληέινπ, ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πξνηηκήζεσλ 
πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα σο ζχλνιν εθπαίδεπζεο αιγφξηζκσλ κεραληθήο κάζεζεο 
ψζηε λα παξάγνπλ κνληέια πξφβιεςεο βαζκνινγηψλ. 
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Ζ ηδέα είλαη λα κνληεινπνηεζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηψλ-πξντφλησλ κε παξάγνληεο 
πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ειιηπή ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ζην ζχζηεκα, 
φπσο ε θαηεγνξία πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε ή ε θιάζε θαηεγνξίαο φπνπ αλήθεη ην πξντφλ. 

Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη ζε κε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη έηζη κεηψλεηαη ην πξφβιεκα θιηκάθσζεο. 
Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία κεγάινπ αξηζκoχ απφ πξνθίι, θαζψο δελ απαηηείηαη 
απάληεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Μνπδαθίδεο). 

Σν κνληέιν απηφ εθπαηδεχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα 
εθαξκφδεηαη γηα λα πξνβιέςεη ηηο βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε θαηλνχξηα πξντφληα. 

Γηα παξάδεηγκα, ε νκαδνπνίεζε κε βάζε ηε κέζνδν ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο ρηίδεη έλα 
κνληέιν ζπλφινπ δεδνκέλσλ σο ζπζηάδεο ρξεζηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί ηηο 
αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ κέζα ζε κία ζπζηάδα γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξφβιεςε (Sachan). 
Μία πνιχ επηηπρεκέλε κέζνδνο βάζεη κνληέινπ είλαη ε Singular Value Decomposition (SVD), 
φπνπ αληηπξνζσπεχεη ηα δεδνκέλα κε έλα ζχλνιν δηαλπζκάησλ, έλα γηα θάζε ζηνηρείν θαη έλα 
γηα θάζε ρξήζηε, έηζη ψζηε ην εζσηεξηθφ γηλφκελν ηνπ θνξέα ρξήζηε θαη ηνπ θνξέα ηαηλία λα 
απνηειεί ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ (Breese, Heckerman, & 
Kadie, 1998). 

Σππηθά ε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ κνληέινπ είλαη ππνινγηζηηθά δαπαλεξή θαη απαηηεί 
πνιιή κλήκε. Όζηεξα, αθνχ θαηαζθεπαζηνχλ ηα κνληέια, νη πξνβιέςεηο πινπνηνχληαη πνιχ 
γξήγνξα κε κηθξή απαίηεζε κλήκεο. 

Σα κνληέια κε βάζε ηηο κεζφδνπο ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο ζπλήζσο επηηπγράλνπλ 
ιηγφηεξν αθξηβή πξφβιεςε απφ φηη ηα κνληέια κε βάζε ηε κλήκε, πνπ βαζίδνληαη ζε ππθλά 
ζχλνια δεδνκέλσλ, φπνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηηκψλ δηαηίζεηαη σο ζχλνιν εθπαίδεπζεο, αιιά 
απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε αξαηά ζχλνια δεδνκέλσλ (Sachan). 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 
ζχζηαζε αληηθεηκέλσλ φπσο είλαη νη Bayesian Clustering, Latent Semantic Analysis (LSI), 
Maximum Entropy, Boltzmann Machines, Support Vector Machines (SVM) θαη Singular Value 
Decomposition (SVD). 

Βαζηθά νη αιγφξηζκνη βάζεη κνληέινπ φπσο είλαη ην Bayesian Model, ηα Clustering Models, 
θαη ηα Dependency Networks (Γίθηπα Δμάξηεζεο) αλαθαιχθζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ηηο 
ειιείςεηο ησλ ηερληθψλ πξνζέγγηζεο κε βάζε ηε κλήκε (Xiaoyuan & Taghi, 2009). πλήζσο, νη 
αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνληέια (CF) θηιηξαξίζκαηνο αλ νη 
αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο, ελψ ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο θαη νη 
κέζνδνη SVD ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξηζκεηηθέο βαζκνινγίεο. 

3.11 Φρήση Δημογραφικών Δεδομένων (Demographic Based) 

Ο φξνο δεκνγξαθηθά δεδνκέλα αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην πξνθίι θάζε 
ρξήζηε θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ζηνηρεία φπσο ηελ ειηθία ηνπ, ην θχιν ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 
θαη άιια ηα νπνία βνεζνχλ λα γίλεη θαιχηεξε ζπζρέηηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κε ην ρξήζηε. Σα 
δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ ηδέα φηη άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, ηα 
ίδηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ίδηεο αζρνιίεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλαδεηνχλ ην ίδην αληηθείκελν. 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο πνπ βαζίδνληαη ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα 
εθηηκνχλ πσο κία ελαιιαθηηθή γηα έλαλ ρξήζηε ζα ηνπ είλαη ηφζν ελδηαθέξνλ φζν ελδηαθέξνλ 
είλαη ε ίδηα ελαιιαθηηθή ζε ρξήζηεο κε παξφκνηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. 

3.11.1 Περιορισμοί των Δημογραφικών Προβλέψεων 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη κε απηή ηε κέζνδν εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ 
είλαη φηη πνιινί ρξήζηεο, ηδηαίηεξα απηνί πνπ είλαη κεγάιεο ειηθίαο, δελ ζέινπλ λα εηζάγνπλ ηα 
πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζην Γηαδίθηπν θαη έηζη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αιγφξηζκνη 
είλαη ειιηπή θαη δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δελ 
ππάξρνπλ αξθεηά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία είλαη πσο νη ρξήζηεο δελ ζέινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ 
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κεγάια εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε απηνχο ζεσξψληαο φηη είλαη άζθνπα θαη δελ ζα σθειήζεη ζε 
ηίπνηα αλ ην ζπκπιεξψζνπλ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αιγφξηζκνη ζηνπο νπνίνπο ν 
ρξήζηεο δίλεη κία πξνζσπηθή ζειίδα θαη απφ εθεί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιά ζηνηρεία 
απφ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο εθθξάζεηο ηνπ, ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη θ.ά. 

3.12 υστήματα Βασισμένα στη Γνώση (Knowledge Based Systems) 

ηελ θαηεγνξία απηή ησλ ζπζηεκάησλ βξίζθνληαη ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη πάλσ ζηε 
γλψζε ηνπο γηα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, είηε ηνπ αληηθεηκέλνπ είηε ηνπ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ θαηάιιειεο ζπζηάζεηο. Σα ζπζηήµαηα πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 
αμηνπνηνχλ ηε γλψζε ζρεηηθά µε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαιήμνπλ ζε µία ινγηθή ππφζεζε - ζχζηαζε γηα ην πνηα πξντφληα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. Σν ζχλνιν ηεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 
θαηεγνξίεο θαη αλάινγα κε ην πνηα δηαζέηεη ην θάζε ζχζηεκα εθηειεί ηηο αλάινγεο ελέξγεηεο. Οη 
ηξεηο θαηεγνξίεο απηέο είλαη (Burke, 2000): 

 Γλώζε γηα ηα αληηθείκελα. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην θάζε 
αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ψζηε λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο 
θαη ζπζηάζεηο ελφο πξντφληνο θαζψο θαη φια ηα άιια πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 
θαηεγνξία. 

 Γλώζε γηα ηνπο ρξήζηεο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ 
θάζε ρξήζηε πνπ είλαη κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 
ηθαλνπνηεηηθφ πξνθίι πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ζπζηάζεσλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη, ελδερνκέλσο ηηο 
ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θάλνπλ ζχζηαζε. Απφ ην είδνο απηφ ηεο 
γλψζεο ζπληίζεηαη νπζηαζηηθά έλα «πξνθίι» γηα θάζε ρξήζηε. 

 Γλώζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν θαιύπηνληαη νη αλάγθεο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα 
γλσξίδεη πνηα πξντφληα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα θάλεη ηελ 
αληηζηνίρηζε κε ηα δηαζέζηκα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ. 

Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα ζπζηήκαηα απνθηνχλ ηε γλψζε δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 
θαηεγνξία. Γηα ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα, ην ζχζηεκα πξέπεη λα αληιήζεη ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ κέζσ ηερληθψλ άληιεζεο γλψζεσλ (data mining) πνπ γίλνληαη ζηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ην ζχζηεκα. Καηφπηλ, ην ζχζηεκα απνθαζίδεη αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη ή φρη. Απνθαζίδεη δειαδή, πνηα αληηθείκελα ζα 
ζπκπεξηιάβεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη µε πνηα ραξαθηεξηζηηθά. Απηφο ν ηξφπνο απφθηεζεο 
γλψζεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έκκεζνο. Παξάιιεια, ππάξρεη θαη ν άκεζνο ηξφπνο 
ζηνλ νπνίν νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζάγνπλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
απφ ηνπο παξαγσγνχο ή ηνπο πσιεηέο πξντφλησλ. Ο άκεζνο ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 
ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξντφληα πξνο πψιεζε. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ην 
απνηέιεζκα είλαη µία βάζε δεδνκέλσλ «γλψζεο». Ζ βάζε απηή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηα 
αληηθείκελα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δνκεκέλα µε ηξφπν θαηάιιειν ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζηε δηεξγαζία παξαγσγήο ηεο ζχζηαζεο. Ζ παξαθάησ εηθφλα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν γίλνληαη νη ζπζηάζεηο ζηα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε γλψζε. 
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Δηθόλα 3.13 Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ δεκηνπξγίαο νκάδσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα 

3.12.1 υστήματα Βασισμένα στην Τπόθεση (Case Based Systems) 

Σν επφκελν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία είλαη ε θαηαζθεπή ελφο πξνθίι ρξήζηε, ε ελζσκάησζε 
δειαδή ηνπ δεπηέξνπ είδνπο γλψζεο. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνθίι θαζψο θαη ην πψο απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη, απνηειεί ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη 
ζηε γλψζε, ζε ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία είλαη απηή ηεο case-based reasoning (ή 
αιιηψο critique-based recommendation). Σα ζπζηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξαγκαηνπνηνχλ 
ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ 
αλαγθψλ πνπ έβαιε ν ρξήζηεο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ. Σα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα 
ζηελ ππφζεζε πεξηιακβάλνπλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπζηάζεσλ 
(Burke, 1999): 

 Σν πξψην βήκα αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Καηά ηελ εγγξαθή 
ηνπ ρξήζηε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ, ην ζχζηεκα ηνλ ξσηάεί θαηά πφζν ηνλ 
ελδηαθέξνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ πνζνηηθνπνηείηαη 
εχθνια, αθνχ ζπλήζσο είλαη ζε κνξθή ζεηξάο δηαθξηηψλ επηπέδσλ φπσο πνιχ, αξθεηά, ιίγν, 
θαζφινπ θιπ. Οη πξνηηκήζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κέιινλ ψζηε λα γίλνπλ νη ζπζηάζεηο. 

 ην δεχηεξν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, ην ζχζηεκα ειέγρεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ απφ ηα πξντφληα θαη ζπγθξίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, θαη 
θάλεη ηηο ζπζηάζεηο πνπ πηζηεχεη πσο ζα ηθαλνπνηήζνπλ ην ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο 
αλαθέξεη αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ ή φρη. Αλ νη ζπζηάζεηο 
ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε ηφηε ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη, αιιηψο ζπλερίδεη ζην ηξίην βήκα. 

 ην ηξίην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, ην ζχζηεκα επαλεμεηάδεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη θάλνληαο 
θάπνηεο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηέινο ηνπ εκθαλίδεη λέεο πξνηάζεηο. Σν 
ζχζηεµα δέρεηαη απηέο ηηο θαηλνχξηεο πξνηηκήζεηο, θαη έηζη επαλαιακβάλεη ην δεχηεξν βήκα. 

3.12.2 υστήματα Βασισμένα στο τόχο (Goal Based Systems) 

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε είλαη απηή πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηα κέηξα νκνηφηεηαο ζαλ µέζν εχξεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην 
ζθνπφ µε απηά πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ην ρξήζηε ζην παξειζφλ. Ζ ππνθαηεγνξία απηή 
νλνκάδεηαη «πζηήµαηα βαζηζκέλα ζην ζθνπφ» ή “Goal-based systems”. Γηα ηελ θαηεγνξία 
απηή ησλ ζπζηεκάησλ, αλαθέξεηαη επίζεο, ν φξνο «πζηήκαηα Δχξεζεο», εηδηθφηεξα φηαλ απηά 
ρξεζηκνπνηνχλ παξαδείγκαηα γηα λα ππνβνεζήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο µε ην ρξήζηε. Ζ 
ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα νινθιήξσζεο (Burke, Hammond, 
& Young, 1997): 

 ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα πνπ είδε ή πνπ 
αγφξαζε ν ρξήζηεο. Γλσξίδνληαο ηα αληηθείκελα απηά, ην ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
θαηαιάβεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θη έηζη κπνξεί πνιχ εχθνια λα θάλεη 
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πην εχζηνρεο ζπζηάζεηο. Σα αληηθείκελα έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ππνδειψλνπλ 
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο ηα πξνηίκεζε, θαη επνκέλσο ην ζθνπφ ηνπ. 

 ην επφκελν ζηάδην ην ζχζηεκα αλαδεηά ηα αληηθείκελα πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ κε 
εθείλα ηα αληηθείκελα πνπ έρεη δείμεη ελδηαθέξνλ ν ρξήζηεο ζην παξειζφλ. ην ζηάδην απηφ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο νκνηφηεηαο ψζηε λα κπνξέζεη λα μερσξίζεη ην ζχζηεκα αλ 
δχν αληηθείκελα πνπ είλαη παξφκνηα κεηαμχ ηνπο, εμππεξεηνχλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο ή φρη. 
Λέγνληαο παξφκνηα, ελλννχκε φηη εμππεξεηνχλ παξφκνηνπο ζθνπνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη ν Burke είλαη ην εμήο: Μία νκπξέια είλαη παξφκνηα µε έλα 
αδηάβξνρν φηαλ ν ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία απφ ηε βξνρή. Δίλαη φκσο παξφκνηα µε έλα 
κπαζηνχλη, φηαλ ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία απφ έλα ζθχιν. ην βήκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 
εθηεηακέλα ε κέζνδνο ησλ θξηηεξίσλ νκνηφηεηα. 

 ην ηειεπηαίν ζηάδην ν ρξήζηεο αμηνινγεί ηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ αλάινγα κε ην αλ ηνλ 
ελδηαθέξνπλ ή φρη. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη είηε άκεζα είηε έκκεζα. Άκεζα γίλεηαη φηαλ 
ν ρξήζηεο βαζκνινγεί ηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπ πξνηάζεθαλ ελψ έκκεζα φηαλ ην ζχζηεκα 
παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ έδεημε ελδηαθέξνλ ή φρη ζηηο 
πξνηάζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ. Αλ ν ρξήζηεο δελ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο ηφηε ηνπ γίλνληαη λέεο 
πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά. πκβαίλεη αθξηβψο ην ίδην, 
φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνθαηεγνξία ζπζηεκάησλ, αλαηξνθνδφηεζε απφ ην ρξήζηε, 
ν νπνίνο µπνξεί λα µε κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πξψηε ζχζηαζε πνπ ζα ιάβεη. 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε απηή µπνξεί λα είλαη µέζσ ηεο κεζφδνπ “tweak” πνπ ζηξέθεη ην ζχζηεµα 
ζε µία δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ ηελ αξρηθή. Απηφ µπνξεί λα γίλεη µε άκεζε βαζκνιφγεζε 
ησλ πξνηεηλφκελσλ αληηθεηκέλσλ απφ ην ρξήζηε. Σν ζχζηεµα µπνξεί επίζεο, λα 
παξαθνινπζήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε κεηά απφ ηε ζχζηαζε θαη λα εμάγεη έκκεζα 
ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ηελ πξψηε νκάδα ζπζηάζεσλ µπνξεί λα αθνινπζήζεη θαη δεχηεξε νκάδα 
πνπ λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Σν πξψην ζχζηεµα ζπζηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίζηεθε µε ηνλ φξν “Findme” ήηαλ ην ζχζηεµα 
“Car Navigator”. Σν ζχζηεµα απηφ βνεζνχζε ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα 
θαηλνχξηα κνληέια απηνθηλήησλ ησλ νπνίσλ είρε απνζεθεχζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ θαη ηα θξηηήξηα µέζσ ησλ νπνίσλ ην ζχζηεµα παξνπζηάδεη µία 
πξψηε νκάδα κνληέισλ ζαλ αξρηθή ζχζηαζε πξνο ην ρξήζηε. Σα θξηηήξηα κπνξνχλ λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ απεπζείαο απφ ην ρξήζηε ψζηε λα πξνθχςεη µία δεχηεξε ζχζηαζε, 
πιεζηέζηεξε ζηηο αλάγθεο ηνπ. Παξφια απηά, ην ζχζηεµα εκπεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο 
πνιιψλ θξηηεξίσλ ηαπηφρξνλα µε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ (ηερληθή tweak). Αλ επί 
παξαδείγκαηη, ν ρξήζηεο ήζειε έλα απηνθίλεην πην νηθνλνκηθφ απφ απηά πνπ ηνπ είραλ ήδε 
πξνηαζεί, µέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ θνπκπηνχ κπνξνχζε λα αιιάμεη ηα θξηηήξηα εχξεζεο πξνο απηή 
ηελ θαηεχζπλζε (π.ρ. κηθξφηεξνο θηλεηήξαο, ρακειφηεξε θαηαλάισζε, κηθξφηεξε ηηκή αγνξάο, 
θιπ.). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ζπζηάζεσλ βαζηζκέλεο ζηε γλψζε 
είλαη ην ζχζηεµα “Entrée”, πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηάζεηο γηα εζηηαηφξηα. Σν βαζηθφ 
ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε εθηεηακέλε θαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, ε νπνία 
είλαη δνκεκέλε µε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Burke, 2000). Σν ζχζηεµα Entrée καδί µε ην ζχζηεµα 
personal logic, αλήθνπλ ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ ζπζηεκάησλ εθείλσλ βαζηζκέλσλ ζην ζθνπφ. 

3.12.3 Αξιολόγηση των υστημάτων Γνώσης 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 
ζπζηήµαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη ζα αλαιχζνπκε ελ ζπληνκία θάζε έλα απφ απηά. 

Α. Πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ γλώζεο 

 Γελ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ramp-up ή cold start, πνπ απνηειεί έλα πξφβιεκα πνιχ 
θνηλφ ζηε κέζνδν collaborative filtering. Δπεηδή ην ζχζηεµα δελ βαζίδεηαη ζε µία ζεηξά 
αμηνινγήζεσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηε κεξηά ησλ ρξεζηψλ, πνπ ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν, δελ 
αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα απηφ. Έλα ζχζηεµα βαζηζκέλν ζηε γλψζε µπνξεί λα δψζεη 
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αμηφπηζηεο ζπζηάζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη αξθεηά κεγάιε επαηζζεζία ζηηο 
αιιαγέο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. 

 Σα ζπζηήµαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δέρνληαη απφ ηνπο 
ρξήζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο µε άκεζν ηξφπν. Υάξε ζε απηή ηε δπλαηφηεηα 
κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ άκεζα, αθφκε θαη ηηο πην μαθληθέο θαη απφηνκεο αιιαγέο ζηηο 
πξνηηκήζεηο ελφο ρξήζηε. Οη ζπζηάζεηο ηνπο ινηπφλ, κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ακέζσο 
ζηα λέα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ. 

 Γελ ρξεηάδεηαη κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ γηα λα ππνινγίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο 
επηδξάζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ, ζε αληίζεζε µε ηα ζπζηήµαηα collaborative filtering, ηα νπνία 
απαηηνχλ ζεκαληηθή ππνινγηζηηθή ηζρχ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηνπο θνληηλφηεξνπο 
«γείηνλεο» ελφο ρξήζηε, θάζε θνξά πνπ νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ππνβάιιεη µία αμηνιφγεζε. 

 Γελ επεξεάδεηαη απφ ζηαηηζηηθέο αλσκαιίεο ζην δείγκα ρξεζηψλ. 

 Μπνξεί λα θάλεη πξνηάζεηο ζε ρξήζηεο µε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη 
πξνηηκήζεηο ή απαηηήζεηο πνπ δηαθέξνπλ πνιχ απφ απηέο ησλ πεξηζζφηεξσλ άιισλ 
ρξεζηψλ ζα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα αλ ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζχζηεµα collaborative filtering. 
Έλα ζχζηεµα φκσο, πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε, ζα κπνξέζεη λα ηνπ παξάζρεη αμηφπηζηεο 
ζπζηάζεηο. Γελ έρεη θακία ζεκαζία πφζν ηδηαίηεξεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ, αξθεί απηέο λα 
κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεµα, θαη κε βάζε ηε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα «γλσξίδεη» 
πψο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ. 

 Μπνξεί λα πξνηείλεη θαηλνχξηα θαη µε αμηνινγεκέλα αληηθείκελα. Σα ζπζηήµαηα απηνχ ηνπ 
είδνπο δελ βαζίδνληαη ζε αμηνινγήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. Έλα θαηλνχξην αληηθείκελν κπνξεί 
λα ελζσκαησζεί ακέζσο καδί µε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηε βάζε γλψζεο θαη λα πξνηείλεηαη 
θαλνληθά, φηαλ ρξεηάδεηαη, ρσξίο ε έιιεηςε αμηνινγήζεσλ γη‟ απηφ λα απνηειεί πξφβιεκα, 
φπσο ζα απνηεινχζε γηα έλα ζχζηεµα collaborative filtering. Απηφ ην πιενλέθηεκα είλαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε αγνξέο φπνπ ν ξπζκφο αλαλέσζεο ησλ πξντφλησλ είλαη κεγάινο. 

 Μπνξεί λα παξάζρεη αηηηνιφγεζε ησλ ζπζηάζεψλ ηνπ µέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ πξνηάζεθαλ. Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ησλ ζπζηάζεσλ ή δεηείηαη 
απφ ην ρξήζηε, ην ζχζηεµα µπνξεί λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά θαη µε θαηάιιειε κνξθή θαη 
δηαηχπσζε ηε ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηηο ζπζηάζεηο πνπ έγηλαλ πξνο ην 
ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, παξέρνληάο ηνπ έηζη κία «αηηηνιφγεζε» ησλ ζπζηάζεσλ απηψλ. Σν 
γεγνλφο απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεµα λα είλαη πην «δηαθαλέο» σο πξνο ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί απμάλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηε θηιηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

Α. Πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ γλώζεο 

 Ζ θαηαζθεπή κηαο θαηάιιειεο βάζεο γλψζεο γηα ην ζχζηεµα απνηειεί µία δχζθνιε, 
απαηηεηηθή θαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία. Ζ βάζε γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήµαηα 
απηνχ ηνπ είδνπο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα θαηαζθεπαζηεί θαη απαηηείηαη ζεκαληηθή εξγαζία. 
Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη γλψζεηο ζρεηηθά µε ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη 
ζεκαληηθά, πνηεο αλάγθεο θαιχπηνπλ θαη µε πνην ηξφπν. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη 
πξφζβαζε ζε µία βάζε δεδνκέλσλ πνπ λα πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν. Βεβαίσο, ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην κεηνλέθηεκα απηφ είλαη ιηγφηεξν έληνλν. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 
πνπ ην ζχζηεκα δελ πεξηιακβάλεη κεγάιε πνηθηιία αληηθεηκέλσλ, ε πνιππινθφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ κεηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σα ζπζηήµαηα απηά δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξα 
κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο γλψζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
απνηειεί ην ζχζηεµα “Vintage Exchange”, έλα ζχζηεµα ζπζηάζεσλ γηα θξαζηά, φπνπ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηεο βάζεο γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηήζεθε κφιηο έλαο κήλαο εξγαζίαο. 

 Ζ δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηαηηθή. Ζ βάζε γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη 
θαηαζθεπαζηεί πξηλ αθφµε ην ζχζηεµα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Ζ δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε βάζε απηή θαη γηα λα βειηησζεί πξέπεη λα 
αλαλεσζεί ή λα επαπμεζεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πνηφηεηα ησλ ζπζηάζεσλ πνπ 
παξέρνληαη απφ ην ζχζηεµα παξακέλεη ζηαηηθή. Σα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε γλψζε 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε πνπ έρνπλ ήδε απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ. 
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Γελ κπνξεί φκσο λα απνθηήζεη λέα γλψζε απφ ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 
παξά κφλν εάλ ηα εηζάγνπλ νη δηαρεηξηζηέο. Απηφ απαηηεί αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα 
αλαλεψλεηαη ε γλψζε πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα θαη λα θάλεη πην εχζηνρεο ζπζηάζεηο. 

 Υξεηάδεηαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Γειαδή, ηα δεδνκέλα 
πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά δνκεκέλα θαη νξγαλσκέλα ψζηε ην 
ζχζηεκα λα είλαη ζε ζέζε λα ηα δηαρεηξηζηεί. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ ηέηνηνπ ηχπνπ, πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ ζπζηήλνπλ. Έηζη, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ 
ψζηε λα κπνξεί ε βάζε γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ηα ρεηξηζηεί. πρλά, είλαη απαξαίηεηε ε 
επεμεξγαζία θεηκέλνπ γξακκέλνπ ζε θπζηθή γιψζζα, µε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ πνπ λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην 
ζχζηεµα Entrée πνπ αμηνπνηεί θείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ θξηηηθέο δηαθφξσλ εζηηαηνξίσλ 
ψζηε λα ππνβνεζήζεη ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. 

3.13 Πρότυπα ύστασης (Cluster Models) 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηνπο πειάηεο πνπ είλαη παξφκνηνη κε ην ρξήζηε, ηα πξφηππα ζχζηαζεο 
δηαηξνχλ ηε βάζε πειαηψλ ζε πνιιά ηκήκαηα θαη κεηαρεηξίδνληαη ην ζηφρν σο πξφβιεκα 
ηαμηλφκεζεο. Ο ζηφρνο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη λα εθρσξεζεί ν ρξήζηεο ζην ηκήκα εθείλν κε ηνπο 
πεξηζζφηεξν παξφκνηνπο πειάηεο. Καηφπηλ, ρξεζηκνπνηεί ηηο αγνξέο θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ 
πειαηψλ κέζα ζην ηκήκα γηα λα παξάγεη ηηο ζπζηάζεηο. 

Σα ηκήκαηα δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο κία ζπγθέληξσζε ή άιινπο αλεπίβιεπηνπο 
αιγφξηζκνπο εθκάζεζεο, αλ θαη θάπνηεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ ηκήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη 
ρεηξνθίλεηα. Υξεζηκνπνηψληαο κία κεηξηθή νκνηφηεηα, έλαο αιγφξηζκνο ζχζηαζεο νκαδνπνηεί 
ηνπο παξφκνηνπο πειάηεο καδί ψζηε λα δηακνξθψζεη ηηο ζπζηάδεο ή ηα ηκήκαηα. Δπεηδή ε 
βέιηηζηε ζπγθέληξσζε γηα ηα κεγάια ζχλνια ζηνηρείσλ είλαη κε πξαθηηθή, νη πεξηζζφηεξεο 
εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κνξθέο κεγάιεο παξαγσγήο ζπζηάδσλ. Οη αιγφξηζκνη 
απηνί αξρίδνπλ κε έλα αξρηθφ ζχλνιν ηκεκάησλ, ην νπνίν ζπρλά πεξηέρεη έλαλ ηπραία 
επηιεγκέλν πειάηε ην θαζέλα. Έπεηηα ηαηξηάδνπλ επαλεηιεκκέλα ηνπο πειάηεο κε ηα ππάξρνληα 
ηκήκαηα, ζπλήζσο κε θάπνηα παξνρή γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ή ζπγρσλεπκέλσλ ππαξρφλησλ 
ηκεκάησλ. Γηα πνιχ κεγάια ζχλνια ζηνηρείσλ (εηδηθά εθείλα κε ηελ πςειφηεξε δηαζηαηηθφηεηα), 
ε κείσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο ή ηεο δηαζηαηηθφηεηαο είλαη επίζεο απαξαίηεηε. Μφιηο ν 
αιγφξηζκνο παξάγεη ηα ηκήκαηα, ππνινγίδεη ηελ νκνηφηεηα ζηα δηαλχζκαηα ηνπ ρξήζηε πνπ 
ζπλνςίδνπλ θάζε ηκήκα, έπεηηα επηιέγεη ην ηκήκα κε ηελ ηζρπξφηεξε νκνηφηεηα θαη ηαμηλνκεί ην 
ρξήζηε αλαιφγσο. Μεξηθνί αιγφξηζκνη ηαμηλνκνχλ ηνπο ρξήζηεο ζε πνιιαπιάζηα ηκήκαηα θαη 
πεξηγξάθνπλ ηε δχλακε θάζε ζρέζεο. 

Σα Cluster Models έρνπλ ηελ θαιχηεξε online εμειημηκφηεηα θαη απφδνζε ζε αληίζεζε κε ην 
collaborative filtering επεηδή ζπγθξίλνπλ ην ρξήζηε κε έλα ειεγρφκελν αξηζκφ ηκεκάησλ παξά 
κε νιφθιεξε ηε βάζε πειαηψλ. Ζ ζχλζεηε θαη αθξηβή ππνινγηζηηθή ζπγθέληξσζε γίλεηαη offline. 
Δληνχηνηο, ε πνηφηεηα ηεο ζχζηαζεο είλαη ηδαίηεξα ρακειή. Σα Cluster Models νκαδνπνηνχλ 
πνιπάξηζκνπο πειάηεο ζε έλα ηκήκα, αληηζηνηρνχλ έλα ρξήζηε ζε έλα ηκήκα, θαη έπεηηα 
ζεσξνχλ φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ηκήκαηνο παξφκνηνπο γηα ην ζθνπφ ηεο ζχζηαζεο. Δπεηδή νη 
παξφκνηνη πειάηεο πνπ βξίζθνπλ ηα cluster models είλαη νη ιηγφηεξν παξφκνηνη πειάηεο, νη 
ζπζηάζεηο πνπ παξάγνληαη είλαη ιηγφηεξν ζρεηηθέο. Δίλαη δπλαηφ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε θαιψο θαηακεξηζκέλσλ ηκεκάησλ, αιιά ε online ηαμηλφκεζε «ρξήζηεο-ηκήκα» 
γίλεηαη ζρεδφλ ηφζν αθξηβή φπσο λα βξίζθνληαη παξφκνηνη πειάηεο κε ην collaborative filtering. 

3.14 Τβριδικά υστήματα (Hybrid Systems) 

Σα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζην πεξηερφκελν θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο πνπ αλαιχζεθαλ 
παξαπάλσ είραλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη αλ παξαηεξεζνχλ πην πξνζεθηηθά πνιινί απφ 
απηνχο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απφ κία άιιε θαηεγνξία. Γη‟ απηφ ην 
ιφγν έρεη δεκηνπξγεζεί κία ηξίηε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν 
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πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο, θαη παξάιιεια είλαη απηφλνκε απφ απηέο ηηο δχν. Σα λέα 
ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη πβξηδηθά θαη θαινχληηα έηζη δηφηη απνηεινχλ ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν 
ζπζηεκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα είλαη πην αμηφπηζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα 
ππφινηπα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ. 

3.14.1 Σεχνικές Τβριδικές (Hybrid) 

Απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, αιιά κε πην ζπρλφ ζπλδπαζκφ απηφ πνπ ζπλδπάδεη ην 
ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα κε άιιεο ηερληθέο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ςπρξήο 
εθθίλεζεο θαη ησλ αξαηψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. 

Σν ζχζηεκα OBIWAN (Gauch, 2003) είλαη πβξηδηθφ θαζψο ρξεζηκνπνηεί έγγξαθα ηα νπνία 
είλαη νξγαλσκέλα ζε ελλνηνινγηθέο νκάδεο (πξνζέγγηζε ζπκβαηή κε ηα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα) 
αιιά ρξεζηκνπνηεί θαη ιεμηθά φπσο ηα Magellan, Lycos, θαζψο θαη ην Open Directory Project. 
Σν ζχζηεκα ζπιιέγεη δεδνκέλα γηα ην ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζήο ηνπ ηα νπνία 
απνζεθεχνληαη ζηε ιαλζάλνπζα κλήκε (cache memory) απφ ην ηζηνξηθφ εξεπλψλ ηνπ αιιά θαη 
απφ ην proxy server. 

Σν Bibster (Haase, 2004) είλαη έλα αθφκε πβξηδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζπλδπάδεη κνληέια 
ελδηαθεξφλησλ ρξεζηψλ πνπ απνηππψλνπλ ηηο έλλνηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ζηα ελδηαθέξνληα ρξεζηψλ θαζψο θαη αιγνξίζκνπο ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο (collaborative 
filtering). Σα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ δηακνξθψλνληαη είηε απηφλνκα απφ ην ζχζηεκα είηε κεηά απφ 
παξεκβάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε 
collaborative filtering ελεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία αιιαγή ζηα 
ελδηαθέξνληα ελφο ρξήζηε θνηλνπνηψληαο ηηο αιιαγέο απηέο θαη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο. Ο 
ζπλδπαζκφο ηνπ πξνθίι ρξήζηε θαη collaborative filtering παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ πξνθίι ρξεζηψλ (κε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε θαη collaborative filtering). 

3.14.2 Παράδειγμα Τβριδικών υστημάτων 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο 
κεζφδνπο ζχζηαζεο γηα ηα κέιε ηνπο. Ζ ηζηνζειίδα www.amazon.com είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιχ ηζρπξά ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη κία ζχζηαζε ηεο ηζηνζειίδαο Αmazon ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ ππφινηπσλ πειαηψλ. Ζ ζχζηαζε πνπ γίλεηαη είλαη βαζηζκέλε ζηε ζπλεξγαζία 
θαη πεξηέρεη ηνπο ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο πνπ πξέπεη ν ρξήζηεο λα πξνηηκήζεη ην πξντφλ. 

http://www.amazon.com/
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Δηθόλα 3.14 ύζηαζε ηεο ηζηνζειίδαο Amazon βαζηζκέλε ζηε ζπλεξγαζία 

Ζ αθφινπζε εηθφλα απνηειεί κία ζχζηαζε πνπ γίλεηαη ζην ρξήζηε βάζεη ησλ παιαηφηεξσλ 
αγνξψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ε ηζηνζειίδα πηζηεχεη πσο κπνξεί λα ηνλ ελδηαθέξνπλ. 
Σα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε βάζε ην θηιηξάξηζκα πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηνπ έγηλε απηή ε ζχζηαζε. 

 
Δηθόλα 3.15 ύζηαζε ηεο ηζηνζειίδαο Amazon βαζηζκέλε ζην πεξηερόκελν 

Σέινο, ε εηθφλα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ζε έλαλ πίλαθα φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζην 
ρξήζηε. Οη ζπζηάζεηο πνπ ηνπ γίλνληαη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο ζπζηάζεηο κε βάζε ην 
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ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ ηνπ θαη ηηο ζπζηάζεηο κε βάζε ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ζηε ζειίδα. Δπηπιένλ, 
ππάξρεη θαη ε επηινγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιάβεη λέεο πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο 
αγνξέο πνπ έθαλαλ ζε παξφκνηα πξντφληα άιινη ρξήζηεο. 

 
Δηθόλα 3.16 ύζηαζε ηεο ηζηνζειίδαο Amazon βαζηζκέλε ζην ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε 

3.15 Οφέλη Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη πειάηεο εθηηκνχλ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ θαη αηζζάλνληαη πην 
άλεηα φηαλ επηζθέπηνληαη κία ηζηνζειίδα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπο 
(ChoiceStream Personalization Survey, 2008). Αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ 
πσιεηή θαη είλαη πηζαλφ λα ηνλ επηζθεθζνχλ μαλά θάλνληαο πεξηζζφηεξεο αγνξέο. Σα νθέιε 
γηα κία ειεθηξνληθή επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα είλαη ζεκαληηθά 
φηαλ ζπγθξίλνληαη κε κε εμαηνκηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο, θαη είλαη θπξίσο νηθνλνκηθά. Τπάξρνπλ 
πξάγκαηη πνιιέο κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ είλαη αξθεηά θεξδνθφξα 
γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο (Wu, 2011; Cooperstain, 1999; Hinz & Eckert, 2010). 

ε έλα ραξαθηεξηζηηθφ άξζξν ηνπ, ην CNN (Mangalindan, 2012) έρεη ζπγθεληξψζεη 
πιεξνθνξίεο γηα κία απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θφζκν, ηελ 
Amazon, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ θαη έρεη λα επηδείμεη αχμεζε ζηηο 
ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο θαηά 29% ην 2011. Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 
ην θφζηνο αλαδήηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο ζην ρξήζηε ηα πην θαηάιιεια πξντφληα. 
χκθσλα κε ηνπο Wu (2011), επεηδή ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα έρνπλ ζπλήζσο κία 
κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ, ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 
ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηε ζηφρεπζε πξνο ηνπο ρξήζηεο: πξνηείλνπλ νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ πξντφλ 
ζε θάζε πειάηε, ν νπνίνο (ν ίδηνο ή άιινη πειάηεο κε ίδηα ελδηαθέξνληα κε απηφλ) κπνξεί λα 
έρεη δείμεη πξνηίκεζε ζε παξφκνηα πξντφληα. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε ζχζηαζε κπνξεί 
λα γίλεη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. Οη Fleder θαη Hosanager (2009), ζε 
κειέηε ηνπο έδεημαλ φηη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ πψιεζε ησλ λέσλ 
πξντφλησλ πξνο ηνπο πειάηεο. 

Οη Dias (2008), έρνπλ δείμεη κέζα απφ κία πεξίπησζε κειέηεο 21 κελψλ κε πξαγκαηηθά 
δεδνκέλα φηη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ φρη κφλν απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε άκεζα, αιιά 
νδεχνπλ πνιχ καθξηά απφ απηφ. Τπνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη άκεζε ζρέζε ησλ ζπζηεκάησλ 
ζπζηάζεσλ κε ηα επηπιένλ έζνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, θαη 
έκκεζα επηπιένλ έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 
ίδηα θαηεγνξία κε ην πξνηεηλφκελν πξντφλ θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη ε έκκεζε αμία πσιήζεσλ 
παξακέλεη ζηαζεξά πςειφηεξε απφ ηελ άκεζε. 

3.15.1 Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και Εμπιστοσύνη σε χέση με τα Οφέλη 

Ζ κειέηε ησλ Chellappa and Sin (2005), έδεημε φηη ε εμαηνκίθεπζε είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο γηα ηνπο πειάηεο φηαλ επηζθέπηνληαη κία ηζηνζειίδα θαη είλαη πηζαλφ λα θεξδίζεη 
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Σειηθά, ζα θάλνπλ 
πεξηζζφηεξεο αγνξέο θαη σο εθ ηνχηνπ ην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ πσιεηή ζα είλαη 
πςειφηεξν. Παξάιιεια φκσο, έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα (privacy) έρνπλ δείμεη φηη νη 
πειάηεο ζέινπλ λα μέξνπλ πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα 
δψζνπλ (Kobsa & Teltzrow, 2005; Turow, 2003). 
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Ο Kobsa (2007), ππνγξακκίδεη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη λφκνη 
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο. Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
εκπηζηνζχλε, νπφηε ε παξνπζία κίαο δήισζεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ζπλαιιαγψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο εκπηζηνζχλεο 
κεηαμχ κηαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο θαη ελφο πειάηε είλαη νη ζεηηθέο εκπεηξίεο. Μία κειέηε ηνπ 
Pavlou (2003) έρεη δείμεη φηη ε εκπεηξία παίδεη δσηηθφ ξφιν γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ηζηνζειίδεο. 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα εκπηζηνζχλεο. Γηα 
λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε, ζα πξέπεη λα κεησζνχλ ηα ζθάικαηα θαη ε φιε δηαδηθαζία ηεο 
αγνξάο λα είλαη εχρξεζηε. 

Άιινη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή θήκε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (Schoenbachler & 
Gordon, 2002). Δπίζεο, ν Fogg (2002) αλαθέξεη φηη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εκπηζηνζχλε θαη φηη νη γξήγνξεο απαληήζεηο 
ζε δηάθνξα εξσηήκαηα δξνπλ ζεηηθά. Κιείλνληαο, κία κειέηε ηνπ Turow (2003) έρεη δείμεη φηη νη 
νηθνλνκηθέο αληακνηβέο γηα ηνπο πειάηεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη ηελ 
πξφζεζή ηνπο λα εηζάγνπλ πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα. 

3.16 Γενικότερη Αξιολόγηση των υστημάτων υστάσεων 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε 
ζπκβνιή ηνπο ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ή ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (one 
to one marketing), θιπ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ησλ click-through-rates, ηνπ 
βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηνπ βαζκνχ επηζηξνθήο ησλ πειαηψλ, θιπ. Πέξαλ φκσο 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη δείθηεο απφδνζεο πνπ κεηξνχλ 
ηελ πνηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξεί έλα ζχζηεκα λα πξνηείλεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα 
επηηπρεκέλν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνηείλεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
απφ ην Long Tail, δειαδή λα κελ πεξηνξίδεη ηηο πξνηάζεηο ζε πξνθαλή πξντφληα, αιιά λα 
κπνξεί λα ζπζηήλεη πξντφληα ζρεηηθά άγλσζηα γηα ηα νπνία φκσο ν πειάηεο ζα είρε 
ελδηαθέξνλ. Σν ζεκαληηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη αζπλήζηζην κε ην long tail είλαη φηη ην 20% ησλ 
πξντφλησλ, πνπ βξίζθνληαη ζην long tail, δειαδή πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, έρνπλ ην 
80% ηεο ζεκαληηθφηεηαο. πλεπψο, έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα πξνηείλεη απφ ην long tail 
απμάλεη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 
Δηθόλα 3.17 Long Tail θαη επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ 
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Ζ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ αμηνινγείηαη είηε online 
παξαθνινπζψληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 
είηε offline κε εξσηεκαηνιφγηα θαη πεηξάκαηα ζε εξγαζηεξηαθφ ρψξν. Έρνπλ αλαπηπρζεί 
ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο φπσο ην παξαθάησ: 

 psum

gp
ecision Pr  

πνπ ην gp αλαθέξεηαη ζηηο θαιέο θαη επηηπρεκέλεο πξνηάζεηο πξνο ην ζχλνιν ησλ 
δηαηππσκέλσλ ζπζηάζεσλ sum(p). Άιινο δείθηεο είλαη ν δείθηεο recall: 

 gpsum

gp
recall   

πνπ ην gp αλαθέξεηαη πάιη ζηηο θαιέο θαη επηηπρεκέλεο πξνηάζεηο πξνο ην ζχλνιν ησλ 
επηηπρεκέλσλ ζπζηάζεσλ sum(gp). 

Απφ ηνπο πην δεκνθηιείο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ RMSE (Root Mean 
Squared Error), σο εμήο: 

  
n

iuiu rr
n

RMSE
2

,,
ˆ

1
 

Ζ αμηνιφγεζε απηή πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα (n) πεηξακάησλ κε ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ 
θαη ηελ θαηαγξαθή αμηνινγήζεσλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην ζχζηεκα γηα θάζε ρξήζηε. 

Ζ παξάκεηξνο iur ,
ˆ , αλαθέξεηαη ζηελ πξφβιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

ζα έδηλε ν ρξήζηεο u γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ i. Οη πξνβιέςεηο ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αμηνινγήζεηο iur ,  πνπ δίλεη ν θάζε ρξήζηεο u γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ i. Με ηνλ ηχπν ηνπ 

RMSE, ζπγθξίλνληαη n πξνβιέςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο n πξαγκαηηθέο 
αμηνινγήζεηο ρξεζηψλ. 

ε θάζε ηερληθή ηα απνηειέζκαηά ηεο αμηνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα βειηηψλνληαη. Δπίζεο, 
ππάξρνπλ πνιινί άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλα ζχζηεκα κπνξεί λα αμηνινγεζεί, θαη γη‟ 
απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ θαη πνιιέο κέζνδνη. Οη πην απνηειεζκαηηθνί είλαη (Herlocker, 2004): 

 Μέζν Απφιπην θάικα (Mean Absolute Error) 

Ο δείθηεο ηνπ κέζνπ απφιπηνπ ζθάικαηνο είλαη έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηεο απφιπηεο δηαθνξάο 
πνπ ππάξρεη απφ ηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγία πνπ έβαιε ν ρξήζηεο ζε έλα αληηθείκελν θαη ηελ 
βαζκνινγία πνπ πξνηάζεθε απφ ην ζχζηεκα. ηαλ ειεγρζεί ν δείθηεο απηφο, ν ρξήζηεο ηνλ 
ρξεζηκνπνηεί ψζηε λα θάλεη ηηο αιιαγέο πνπ ζεσξεί πσο πξέπεη λα γίλνπλ. Ο δείθηεο ηνπ κέζνπ 
απφιπηνπ ζθάικαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν (Breese, Heckerman, & Kadie, 1998): 

N

rp
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N
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πνπ ΜΑΔ είλαη ην κέζν απφιπην ζθάικα, pi είλαη ε βαζκνινγία πνπ πξφηεηλε ην ζχζηεκα 
γηα ην αληηθείκελν i, ri είλαη ε βαζκνινγία πνπ έβαιε ν ρξήζηεο θαη N είλαη ην πιήζνο φισλ ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην ζχζηεκα. 

 Αθξίβεηα 

Ο δείθηεο αθξίβεηαο είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο ππνινγίδεη θαηά πφζν ην απνηέιεζκα ηνπ 
αιγνξίζκνπ ζχζηαζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή φρη. Τπνινγίδεη δειαδή αλ νη επηινγέο πνπ επέιεμε 
ν αιγφξηζκνο είλαη νξζέο ή φρη. 
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Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπ δείθηε αθξίβεηαο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, νη 
δχν αθνξνχλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε θαη νη άιιεο δχν ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ. 

ζνλ αθνξά ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο ελαιιαθηηθέο ζηηο νπνίεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελαιιαθηηθέο πνπ ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε, θαη ζηηο κε ζρεηηθέο νη 
νπνίεο αθνξνχλ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ δελ ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε (Herlocker, 2004). 

Χο απνηειέζκα ηνπ αιγνξίζκνπ ππάξρνπλ νη επηιεγκέλεο ελαιιαθηηθέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ 
φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ ν αιγφξηζκνο ζεσξεί πσο ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε, θαη ζαλ 
απνηέιεζκα ηηο πξνηείλεη ζε απηφλ, θαζψο θαη ηηο κε επηιεγκέλεο ελαιιαθηηθέο ζηηο νπνίεο 
ππάξρνπλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηνλ αιγφξηζκν, θαη ζεψξεζε πσο δελ 
ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε, ψζηε λα κελ ηηο εκθάληζεη πνηέ ζε απηφλ. 

Έηζη, αθνχ νξίζηεθε ν δείθηεο αθξίβεηαο ππνινγίδεηαη ν δείθηεο αθξίβεηαο κηαο ελαιιαθηηθήο 
ε νπνία επηιέρζεθε θαη είλαη ηαπηφρξνλα ζρεηηθή κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ ηχπν: 
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πνπ Nrs είλαη νη ελαιιαθηηθέο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ αιγφξηζκφ θαη είλαη ηαπηφρξνλα 
θαη ζρεηηθέο, θαη Ns είλαη ην ζχλνιν ηνλ ελαιιαθηηθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

 Γείθηεο Αλάθιεζεο 

Ο δείθηεο αλάθιεζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ δείθηε αθξίβεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
ζπκβνιίζεη ην ιφγν κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ ζρεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ Nrs πξνο ην ζχλνιν ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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rs

N

N
P   

3.17 Εφαρμογές και Παραδείγματα υστημάτων υστάσεων 

Δκπεηξία ρξήζεο απφ ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κπνξνχκε λα έρνπκε κέζα απφ ηζηνρψξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε αξθεηά ζπρλά. Γηα παξάδεηγκα, ην www.amazon.com πξνηείλεη πξντφληα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο κε βάζε ην πεξηερφκελν. ηαλ θάπνηνο πειάηεο-ρξήζηεο επηιέμεη λα 
πιεξνθνξεζεί ή λα αγνξάζεη έλα πξντφλ, ηφηε ε Amazon πξνηείλεη αλάινγα πξντφληα πνπ 
άιινη πειάηεο είραλ αγνξάζεη. Αληίζηνηρα, έλαο άιινο δεκνθηιήο ηζηνρψξνο, φπσο είλαη ν 
www.linkedin.com, πξνηείλεη ζηα κέιε ηνπ λα ζπλδεζνχλ κε άιια κέιε πνπ ίζσο γλσξίδνπλ 
ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ ίζσο ελδηαθέξνπλ εηαηξίεο αιιά θαη νκάδεο (groups) πνπ ελδερνκέλσο 
ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε. Σν Linkedin, έρεη αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα Apache 
Hadoop (2015). Τπάξρνπλ πιεζψξα παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ζε κεγάιν εχξνο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηαθπβέξλεζε, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηελ εθπαίδεπζε, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζηηο ειεθηξνληθέο 
βηβιηνζήθεο, ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηε κνπζηθή, ζηηο ηαηλίεο, θιπ. (Lu, 2015). Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη ακέζσο παξαθάησ. ην ρψξν ηεο αγνξάο απηνθηλήηνπ έρεη αλαπηπρζεί ην “my 
product advisor” ζηε δηεχζπλζε www.myproductadvisor.com. Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα (Δηθφλα 3.18). 

http://www.amazon.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.myproductadvisor.com/
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Δηθόλα 3.18 ύζηεκα ζπζηάζεσλ “myproductadvisor.com” 

Σν ζχζηεκα δελ δηαηεξεί ην πξνθίι ηνπ πειάηε αιιά κέζα απφ κία ζεηξά εξσηήζεσλ 
θαηαγξάθεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πειάηε φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ, θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηνπ πξνηείλεη πνηα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ ηερληθή κε ηελ νπνία ην ζχζηεκα 
δεηά απφ ην ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ κέζα απφ κία ζεηξά εξσηήζεσλ 
νλνκάδεηαη “check-box-personalization” (Kardaras, 2013). Ζ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα (Δηθφλα 3.19). 

 
Δηθόλα 3.19 Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ παξαγσγή ζπζηάζεσλ 

Σν ζχζηεκα επηθνηλσλεί κε ην ρξήζηε θαη θαηαγξάθεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ γηα κία ζεηξά 
ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηε κάξθα, ηνλ ηχπν ακαμψκαηνο, ηηο επηδφζεηο θιπ., αιιά θαη ην πφζν 
επηζπκεηή είλαη ε θάζε επηινγή ραξαθηεξηζηηθνχ. Ζ επφκελε εηθφλα δείρλεη ηε βαξχηεηα πνπ 
ζεσξεί ν πειάηεο-ρξήζηεο γηα θάζε ελαιιαθηηθή. 
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Δηθόλα 3.20 Ο ρξήζηεο δειώλεη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ 

Σν ζχζηεκα αθνχ ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ην ρξήζηε δηακνξθψλεη ηηο 
πξνηάζεηο ηνπ. Οη πξνηάζεηο αθνξνχλ θαη ελαιιαθηηθέο πνπ ελδερνκέλσο ν ρξήζηεο δελ 
πεξίκελε. Σν ζχζηεκα ειέγρεη θαη πξνηείλεη έλα (ή πεξηζζφηεξα) απηνθίλεηα, έζησ θαη αλ γηα 
παξάδεηγκα είλαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ακαμψκαηνο ή κάξθαο απφ απηήλ πνπ έρεη επηιέμεη ν 
πειάηεο, αξθεί λα πιεξεί ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 
δηαθφςεη θαη λα ζπλερίζεη ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή, 
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε ρξήζε ηνπ. 

ην ρψξν ηεο κνπζηθήο ζπλαληάκε ηα www.last.fm, http://www.apple.com/itunes/?cid=OAS-
US-DOMAINS-itunes.com θαη ην http://www.Pandora.com γλσζηφ θαη σο Pandora radio, ην 
νπνίν φκσο είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηηο ΖΠΑ, Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία. 

Σν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ “last.fm”, δεκηνπξγεί ην πξνθίι ρξήζηε ζπγθεληξψλνληαο θαη 
αλαιχνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξαγνχδηα πνπ πξνηηκά λα αθνχεη ν θάζε ρξήζηεο, είηε ζην 
Γηαδίθηπν είηε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο έρεη εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηαγξαθή 
ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη “scrobbling”, θαη ζηε last.fm έρνπλ 
θαηαγξαθεί πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα “scobbles”, δειαδή θαηαγεγξακκέλα ηξαγνχδηα ζηα 
πξνθίι ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα εθαξκφδεη ηελ ηερληθή κε βάζε ην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα. Σν 
ζχζηεκα “last.fm” αλήθεη απφ ην 2007 ζηελ εηαηξία CBS Interactive, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ δηαζθέδαζεο (entertainment) ζην Γηαδίθηπν. 

http://www.last.fm/
http://www.apple.com/itunes/?cid=OAS-US-DOMAINS-itunes.com
http://www.apple.com/itunes/?cid=OAS-US-DOMAINS-itunes.com
http://www.pandora.com/
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Δηθόλα 3.21 ύζηεκα ζπζηάζεσλ ζηε κνπζηθή “Last.fm” 

To Pandora radio εθαξκφδεη ηελ ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν, θαη ρξεζηκνπνηεί 
πιεξνθνξίεο απφ 400 πεξίπνπ ραξαθηεξηζηηθά ηξαγνπδηψλ. ηαλ ηα ηξαγνχδηα παίδνπλ, νη 
ρξήζηεο κπνξνχλ λα αθήζνπλ αμηνινγήζεηο δηακνξθψλνληαο έηζη ην πξνθίι ρξήζηε. 

ην ρψξν ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βξίζθνπκε ην www.imdb.com ην νπνίν απνηειεί 
ζπληφκεπζε ηνπ “internet movie database”. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο 
κε βάζε ην πεξηερφκελν. Έρεη νξγαλψζεη πιεξνθνξίεο γηα πάλσ απφ 3 εθαηνκκχξηα ηαηληψλ, 
έρεη πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα κέιε ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα ζε 6,5 εθαηνκκχξηα πξνθίι. 
Άιια παξαδείγκαηα είλαη ηα www.netflix.com, www.seethisnext.com θαη www.hulu.com, ηα 
νπνία παξνπζηάδνπλ επίζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο ηαηληψλ. 

 
Δηθόλα 3.22 ύζηεκα ζπζηάζεσλ ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο “hulu.com” 

Σν “hulu.com” βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζήζνπλ ηαηλίεο θαη βίληεν πνπ είλαη θνληά 
ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δπίζεο, βνεζά θαη ηνπο παξαγσγνχο βίληεν, θιπ. λα «αλαθαιπθζνχλ» 

http://www.imdb.com/
http://www.netflix.com/
http://www.seethisnext.com/
http://www.hulu.com/
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απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν hulu.com βαζίδεηαη ζηηο θξηηηθέο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ψζηε λα δηακνξθψζεη 
θαη λα εμειίζζεη ην πξνθίι ηνπο. 

πζηήκαηα ζηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο ζπλαληάκε κε ην CYCLADES ζχζηεκα ζπζηάζεσλ 
ηνπ παλεπηζηεκίνπ Stanford, ησλ ΖΠΑ (Lu, 2015). 

 
Δηθόλα 3.23 ύζηεκα ζπζηάζεσλ CYCLADES ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ βηβιηνζεθώλ 

Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηψληαο θξηηηθέο απφ ρξήζηεο, είλαη παξάδεηγκα ελφο πβξηδηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ, εθφζνλ ζπλδπάδεη κεζφδνπο κε βάζε ην πεξηερφκελν αιιά θαη κε 
βάζε ην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα. Έλα ζχζηεκα επίζεο πβξηδηθφ, κε πξνηάζεηο απφ ηαηλίεο, 
κνπζηθή, βηβιία, ζπγγξαθείο, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ην http://www.tastekid.com/books. 

Οη ρξήζηεο αμηνινγνχλ ηαηλίεο, κνπζηθή, βηβιία, θιπ., θαη κε βάζε απηέο ηηο θξηηηθέο ην 
ζχζηεκα δεκηνπξγεί ην πξνθίι ρξεζηψλ αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη. 

http://www.tastekid.com/books


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 112 

 
Δηθόλα 3.24 Τβξηδηθό ζύζηεκα ζπζηάζεσλ γηα ηαηλίεο, βηβιία, θιπ 

Δμίζνπ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα www.movielens.org, ην νπνίν παξέρεη 
εμαηνκηθεπκέλεο ζπζηάζεηο γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Πξφθεηηαη γηα έλα εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα ην νπνίν δηαζέηεη ρηιηάδεο δεδνκέλα κε αμηνινγήζεηο ρξεζηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά είλαη δηαζέζηκα θαη ζε 
εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ δηεζλψο. 

 
Δηθόλα 3.25 ύζηεκα ζπζηάζεσλ γηα ηαηλίεο movielens 

http://www.movielens.org/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙV 

4. Ανασκόπηση Πεδίου 
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4.1 Εισαγωγικές Έννοιες 

Λφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνιιψλ 
ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ, ζπρλά νη ρξήζηεο δπζθνιεχνληαη λα μερσξίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πξαγκαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γηαζέηνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα ή 
πξνηηκήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε λα θηιηξαξηζηνχλ ή λα ηαμηλνκεζνχλ ηα 
απνηειέζκαηα κηαο εξψηεζεο, κε ζθνπφ ην απνηέιεζκα λα ηθαλνπνηεί ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 
αλάγθεο θάζε ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζην δεκνθηιέο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα Amazon θαζψο 
έλαο ρξήζηεο πξνζπειαχλεη πιεξνθνξίεο, reviews θιπ. γηα έλα πξντφλ, ε εθαξκνγή εκθαλίδεη 
επηπιένλ απηνκαηνπνηεκέλεο πξνηάζεηο ηεο κνξθήο: 

 Πειάηεο πνπ αγφξαζαλ απηφ ην πξντφλ, αγφξαζαλ επίζεο... 

 Πειάηεο πνπ είδαλ απηφ ην πξντφλ, αγφξαζαλ επίζεο... 

 Πξντφληα ζρεηηθά κε απηφ ην πξντφλ… 

Αληίζηνηρεο ππεξεζίεο εκθαλίδνληαη ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. Google ads), θνηλσληθά 
δίθηπα (π.ρ. Facebook), ηζηνζειίδεο θξαηήζεσλ θαηαιπκάησλ (π.ρ. Booking), ηνπξηζηηθά portal 
αλαδήηεζεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (π.ρ. Tripadvisor), εθαξκνγέο δηακνηξαζκνχ βίληεν (π.ρ. 
Youtube), δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κνπζηθήο (π.ρ. Lastfm) ή ηαηληψλ (π.ρ. Netflix) θ.ά. φπνπ ζε 
θάζε πεξίπησζε πξνηείλνληαη ζηνπο ρξήζηεο επηπιένλ επηινγέο (π.ρ. δηαθεκίζεηο, άιια άηνκα, 
βίληεν, κνπζηθή) πνπ είλαη πηζαλφ λα ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ζ θαηεγνξία απηψλ ησλ εθαξκνγψλ 
εμαηνκίθεπζεο νλνκάδεηαη ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ (recommender systems). Σα ζπζηήκαηα απηά 
κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ αιγνξίζκσλ επηρεηξνχλ λα πξνβιέςνπλ πνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο είλαη 
πηζαλφ λα ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν θάπνηνλ ρξήζηε λα δεη ή λα αγνξάζεη. Οη αιγφξηζκνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ιακβάλνπλ σο είζνδν ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ 
(π.ρ. ειηθία, ηζηνξηθφ αλαδεηήζεσλ ή αγνξψλ), ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (π.ρ. αλ δχν 
ρξήζηεο είλαη „θίινη‟ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν) ή ηα γλσξίζκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο ζχζηαζε 
(π.ρ. είδνο κνπζηθήο) θαη ππνινγίδνπλ ην εθηηκψκελν ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γηα θάζε 
αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα θηιηξάξνπλ ή ηαμηλνκνχλ ηα αληηθείκελα κε θξηηήξην ην εθηηκψκελν 
ελδηαθέξνλ. Ζ εξγαζία (Adomavicius & Tuzhilin, 2005) παξέρεη κία αξθεηά πιήξε ζπγθξηηηθή 
κειέηε ησλ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνινπζνχληαη. 

Παξά ην ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξηψλ θαη ηνλ ζεκαληηθφ φγθν εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 
ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε κία βάζε 
δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ 
είλαη φηη πεξηνξίδνληαη ζε δχν κφλν ηχπνπο εηζφδσλ (ρξήζηεο θαη αληηθείκελα). Γηα ηηο 
πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο φκσο απηφ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ, θαζψο ηα „αληηθείκελα‟ είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δεδνκέλα απνζεθεπκέλα ζε ζρεζηαθέο βάζεηο πνπ κάιηζηα κπνξεί λα 
βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο. Φαληαζηείηε έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ γηα 
κία εθαξκνγή ελνηθίαζεο video on-demand φπσο ην Netflix. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο 
πεξηέρεη μερσξηζηέο ζρέζεηο γηα ηαηλίεο, εζνπνηνχο, ζθελνζέηεο, είδε ηαηληψλ, θ.ά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε δεκηνπξγία ζπζηάζεσλ δελ πξνθχπηεη άκεζα κε βάζε ηηο ηερληθέο πνπ έρνπλ 
πξνηαζεί θαη επνκέλσο, θάζε αληίζηνηρε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσκέλε λα πινπνηεί ην δηθφ ηεο 
ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ρακεινχ επηπέδνπ θψδηθα εληειψο μεθνκκέλν απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, 
γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ζεκαληηθά ηελ επειημία, ηελ απφδνζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ απηψλ απφ άιιεο εθαξκνγέο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί ζηε βηβιηνγξαθία κία ζεηξά απφ πξνζεγγίζεηο πνπ 
επηρεηξνχλ λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ θαη ησλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην (Koutrika & Garcia-Molina, 2009) παξνπζηάδεηαη έλα ζχζηεκα 
πνπ επηηξέπεη ηνλ δεισηηθφ νξηζκφ δηαθφξσλ αιγνξίζκσλ ζχζηαζεο γηα ζρεζηαθά δεδνκέλα. 
ην (Chatzopoulou & Polyzotis, 2009), ην εξψηεκα ελφο ρξήζηε επεθηείλεηαη κε εξσηήκαηα 
ρξεζηψλ κε παξφκνηεο πξνηηκήζεηο, ελψ ζην (Stefanidis & Pitoura, 2009) πξνηείλνληαη ηερληθέο 
εκπινπηηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ κηαο εξψηεζεο κε παξεκθεξή δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ 
ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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4.2 Η Ηλεκτρονική από τόμα σε τόμα Πληροφορία στον Σουρισμό 

Ζ επξεία εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 
θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ην κέξνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο θαη θάλνπλ θξάηεζε ζε μελνδνρεία. Έρεη 
αλαθεξζεί πσο ην 70% ησλ ηαμηδησηηθψλ θξαηήζεσλ ην 2008 έγηλε κέζσ Internet (Hotel News 
Resources, 2008). Σαπηφρξνλα κε ηε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ειεθηξνληθή ηαμηδησηηθή 
αγνξά παξαηεξείηαη άλζεζε θαη ζηελ ειεθηξνληθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθνξία. Γηα 
παξάδεηγκα, κεξηθά μελνδνρεία θαη ηαμηδησηηθνί βνεζνί (φπσο π.ρ. είλαη ην Travelocity.com θαη ε 
Expedia.com) επηηξέπνπλ ζηνπο ηαμηδηψηεο λα δεκνζηεχζνπλ ζρφιηα γηα λα βνεζήζνπλ άιινπο 
ηαμηδηψηεο ζηελ επηινγή μελνδνρείνπ. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ειεθηξνληθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα 
πιεξνθφξεζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κία ρξήζηκε πεγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ (Gretzel θαη Yoo, 
2008, Pan et al., 2007). 

4.2.1 Παραδοσιακή και Ηλεκτρονική από τόμα σε τόμα Πληροφόρηση 

Ζ ειεθηξνληθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή απφ ζηφκα 
ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε ζηα εμήο ζεκεία: 

1. Πξψηνλ, νη θαηαλαισηέο ζηελ παξαδνζηαθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε έρνπλ 
ζπλήζσο κία ζπγθεθξηκέλε πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ πνιχ 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ (π.ρ. έλα ή δχν) (Zeithaml et al, 2006). ην δηαδηθηπαθφ 
πεξηβάιινλ, σζηφζν, ε πιεξνθνξία κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ πνιχ πεξηζζφηεξα άηνκα κε 
δηαθνξεηηθά ππφβαζξα (Litvin et al., 2008). Χο απνηέιεζκα, νη θαηαλαισηέο ζπρλά 
αληηκεησπίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε ηφζν κε ζεηηθά φζν θαη 
κε αξλεηηθά, δειαδή ακθίζπκα κελχκαηα. 

2. Γεχηεξνλ, ε παξαδνζηαθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε ζπλήζσο ζηεξίδεηαη ζε 
γλσκνδνηήζεηο απφ γλσζηνχο (π.ρ. θίινπο θαη ζπγγελείο), ελψ ε ειεθηξνληθή απφ ζηφκα ζε 
ζηφκα πιεξνθφξεζε παξέρεη ζρφιηα θαη πιεξνθνξίεο απφ αγλψζηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
αμηνπηζηία ηεο πεγήο (Kelman & Hovland, 1953) ηεο ειεθηξνληθήο απφ ζηφκα ζε ζηφκα 
πιεξνθφξεζεο ηίζεηαη ζπρλά ππφ ακθηζβήηεζε ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αλσλπκίαο, κεξηθνί απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο δηακεζνιαβεηέο 
απαηηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ ζρνιηάδνπλ λα δψζνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο 
(π.ρ. φλνκα, ηφπν θαηνηθίαο, θχιν θαη εκεξνκελία επίζθεςεο / δηακνλήο). 

Σέινο, είλαη εχθνιν γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα αιιειεπηδξνχλ πξνθνξηθά κε ην πξφζσπν 
πνπ πξνζθέξεη ηελ θιαζηθή πιεξνθφξεζε θαη λα ιακβάλνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηελ εκπεηξία απφ έλαλ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ. Με ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, νη 
θαηαλαισηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ πην ζίγνπξεο εθηηκήζεηο θαη λα θξίλνπλ ηνλ πάξνρν ηεο 
ππεξεζίαο (Weiner, 2000). ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, σζηφζν, ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο θαη 
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο είλαη ζπρλά αλέθηθην λα δνζνχλ. Έλαο online θξηηήο ζπλήζσο αλαξηά 
ζχληνκα ζρφιηα ζρεηηθά κε έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ, ελψ ιείπνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο πνπ έιαβαλ. Δμαηηίαο φισλ απηψλ, ε ειεθηξνληθή απφ 
ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε θαίλεηαη λεθειψδεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Καηά ζπλέπεηα, ε 
θαηαλαισηηθή εξκελεία ηεο ειεθηξνληθήο απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζεο θαη ε επφκελε 
πξφζεζε αγνξψλ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ νπζηαζηηθά απφ ηελ πξνυπάξρνπζα δηάζεζή ηνπο 
πξνο ην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ (δειαδή, δηάζεζε πξν-απφθαζεο, Russo et al., 1998). 

4.2.2 Social Networking και Σουρισμός 

Ο ηνκέαο απηφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην εμειίμηκνπο ηνκείο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζήκεξα. Ο φξνο 
μεθίλεζε λα πθίζηαηαη κέζα ζην 2004. Ζ έλλνηα ηνπ social ranking κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 
πξνθχπηεη απφ ηνλ αιγφξηζκν ηεο Google Pagerank, ν νπνίνο ζεκεηψλεη ηε ζεκαζία ησλ 
ηζηνζειίδσλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ link, αθξηβψο επεηδή ν 
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pagerank ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θξίζεσλ ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ηζηνζειίδεο. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηα links είλαη ζεηηθέο ςήθνη απφ ην ρξήζηε γηα ηηο αγαπεκέλεο ηνπ ηζηνζειίδεο. 

Σν 2008 ππήξραλ κεξηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
κεραλψλ αλαδήηεζεο. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζην πσο κπνξνχλ ηα social groups λα 
εζηηάζνπλ ή αθφκε θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ λα βξνπλ ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο. Ο φξνο lazy web ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεγήζεη ηε 
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάλνπκε outsourcing ηα εξσηήκαηά καο ζηνπο θίινπο καο κε ην λα ηα 
θνηλνπνηνχκε ζην facebook θαζψο θαη ζην twitter. H εηαηξία Aardvark έρεη δεκηνπξγήζεη κία πην 
εμειηγκέλε έθδνζε απηνχ, ε νπνία θαηεπζχλεη ηηο εξσηήζεηο καο, ζηνπο θίινπο καο, ζρεηίδνληαο 
ην ζέκα ηεο εξψηεζεο κε ην ζέκα ηεο social network ηζηνζειίδαο. 

Σν Social Search Engines είλαη έλα είδνο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ 
ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 
ρξεζηψλ. ηαλ εθαξκφδεηαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο απηή ε κέζνδνο έξρεηαη πνιιέο θνξέο ζε 
αληίζεζε κε ηηο ήδε εθαξκνζκέλεο αιγνξηζκηθέο κεζφδνπο αλαδήηεζεο ζηηο νπνίεο ε 
ζρεηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. Σν Social 
Search παίξλεη πάξα πνιιέο κνξθέο, ην εχξνο ηεο εθηείλεηαη απφ ηα απιά «αγαπεκέλα» ή ην 
tagging πεξηερνκέλνπ κε δηαθξηηά γλσξίζκαηα κέρξη θαη ζε πνην πνιχπινθεο πξνζεγγίζεηο, νη 
νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε κε ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ 
αλαδήηεζε ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξεο πεγέο απφ meta πιεξνθνξίεο, tags, social ranking, 
bookmarks, εηδήζεηο, βίληεν, podcasts θαη άιιεο ηζηνζειίδεο. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Facebook, ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα θνηλσληθά δίθηπα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε 
TripAdvisor έρεη δεκηνπξγήζεη ην γθξνππ Cities I‟ ve Visited, ην νπνίν έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 
1,5 εθαηνκκχξην επηζθέπηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη ρξήζηεο πνπ γίλνληαη κέιε ηνπ γθξνππ 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο νδνηπνξηθά ζηηο αγαπεκέλεο ηνπο πφιεηο, 
λα ζπκβνπιεπηνχλ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθζεί ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο 
πξννξηζκνχο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηαμηδησηηθά ελδηαθέξνληα ησλ θίισλ ηνπο, ή αθφκα θαη λα 
θάλνπλ λένπο θίινπο. 

Δπηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ηνπ Social Networking έρεη λα παξνπζηάζεη θαη ε ειιεληθή 
ηνπξηζηηθή θνηλφηεηα, φπσο είλαη ην γθξνππ TOURIST INDUSTRY IN GREECE ζην Facebook, 
ην νπνίν ήδε αξηζκεί ρηιηάδεο κέιε. Σα κέιε ηνπ γθξνππ, θπξίσο επαγγεικαηίεο ηεο ειιεληθήο 
ηνπξηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, αλαπηχζζνπλ ζπδεηήζεηο γχξσ 
απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θιάδν, αλαξηνχλ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, θ.ά. Αλάινγν 
παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηειεί, 
επίζεο ζην Facebook, ην γθξνππ CRETE ISLAND. 

4.2.3 Δικτυακός Σόπος (Website) 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ηζηνζειίδα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ είλαη πνιχ 
ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο (Milovic, 2012). Ζ ηζηνζειίδα ηεο 
ηνπξηζηηθήο κνλάδαο είλαη ε εηθφλα ηεο πξνο ηα έμσ. Ο δπλεηηθφο πειάηεο αλαδεηψληαο ζηα 
ηνπξηζηηθά portals, θαηαιχκαηα θαη επηιέγνληαο θάπνηα κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (π.ρ. ηελ 
ηηκή, ηε δηαζεζηκφηεηα, ηα ζρφιηα, ηηο θξηηηθέο θιπ.), ζίγνπξα ζα πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζε 
πξαγκαηνπνηψληαο κία ειεθηξνληθή επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ θαηαιπκάησλ. Έλα θαιά 
νξγαλσκέλν site κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, κε ζπλερή αλαλέσζε πιεξνθνξηψλ 
απνηειεί ην βαζηθφηεξν θιεηδί γηα ηελ ηειηθή απφθαζε. Έλα απνηειεζκαηηθά ζρεδηαζκέλν site 
πξνσζεί θαη ηηο άκεζεο θξαηήζεηο, γεγνλφο ζεηηθφ, δηφηη απμάλεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο εμάιεηςεο ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ πνζνχ πξνο ηνπο πξάθηνξεο. 

Έλα απνηειεζκαηηθφ website ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε φζν ην δπλαηφ πην ειθπζηηθφ θαη 
ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηα θαηαιχκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, 
φπσο ςεθηαθνχο ράξηεο (digital maps), ηερληθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality 
techniques) θαη πνιπκέζα (multimedia) (Ληαλφο, 2010). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην website ζα πξέπεη 
λα πεξηιακβάλεη εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε κηαο δηακνλήο θαη βνεζνχλ ηελ 
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επηινγή ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ηζηνζειίδα είλαη ρξήζηκν λα ζπλδπάδεη 
απνηειεζκαηηθά ήρν, εηθφλα θαη βίληεν ψζηε λα παξέρεη θαιχηεξεο πνηφηεηαο παξερφκελεο 
πιεξνθνξίεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα 
εθαξκνγήο πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ θαη eCRM (e-customer relationship management) 
φπσο e-mail campaigns, RSS, newsletters, forums, δπλακηθφ παθέην θιπ. (Γξεγφξε, 2014). 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη, φρη 
απιά λα ππάξρεη αιιά λα εκθαλίδεηαη ζρεηηθά θαη ζε θαιή ζεηξά ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο φηαλ 
ν πειάηεο αλαδεηάεη θάπνην θαηάιπκα ηεο θαηεγνξίαο ηεο ή ηεο γεσγξαθηθήο ηεο πεξηνρήο. 
Έλαο ηξφπνο γηα λα ην θάλεη απηφ ε επηρείξεζε είλαη λα ζπλεξγαζηεί κε ην Google Adwords πνπ 
πξνσζεί κία επηρείξεζε ζηηο ζειίδεο αλαδήηεζεο. Απηφ θπζηθά δελ απνηειεί κία απηφκαηε θαη 
εχθνιε δηαδηθαζία αιιά απαηηεί κία πνηνηηθή ηζηνζειίδα πνπ ζα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη απηφ ην 
πξνλφκην. Μηιψληαο γηα κία θαιή ηζηνζειίδα αλαθνξηθά κ‟ απηφ ην ζέκα, θπξίσο, αλαθεξφκαζηε 
ζηε ζπρλή ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε, ζηελ θαιή δηαζχλδεζε κε ηνλ ππφινηπν δηαδηθηπαθφ Ηζηφ, 
κέζσ παξνρήο ππεξζπλδέζεσλ θιπ. (Smokypixel, 2012). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ έρνπλ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα εθηφο ιίγσλ 
εμαηξέζεσλ, σζηφζν θάπνηεο δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη απιά «ππάξρνπλ» πην αλαγθαίεο αιιά δελ 
επηηεινχλ νπζηαζηηθά ην ζθνπφ ηνπο, δηφηη είηε δελ ζα ελεκεξψλνληαη ζπρλά, είηε δελ ζα 
παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε, κε απνηέιεζκα νη ηζηνζειίδεο ησλ 
πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
πξνρεηξφηεηα, ρακειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε. 

4.3 Μελέτη Περίπτωσης TripAdvisor 

Ζ online θνηλσληθή δηθηχσζε ηαμηδηνχ είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο 
πξνγξακκαηίδνπλ ηα δηάθνξα ηαμίδηα ηνπο. Απηέο νη ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 
αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ ηα ζρφιηά ηνπο γηα ηα μελνδνρεία ή ηα ηνπηθά αμηνζέαηα. 
Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ είλαη ην TravBuddy, ην Travellerspoint, ην WAYN, ην 
Woophy, ην Passportstamp θαη ην TripAdvisor. Σν ηειεπηαίν απνηειεί πηζαλφηαηα ηε κεγαιχηεξε 
θνηλφηεηα ηαμηδηνχ ζην Γηαδίθηπν. Ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2000 απφ ηνλ Stephen Kaufer, 
θαη απηήλ ηελ ζηηγκή θαιχπηεη πεξηζζφηεξα απφ, 1.100.000 μελνδνρεία, 259.000 αμηνζέαηα θαη 
14.000.000 θσηνγξαθίεο ηαμηδησηψλ γηα 116.000 πξννξηζκνχο (Miguéns, 2008). Πξνζθέξεη 
αμηφπηζηεο ζπκβνπιέο απφ πξαγκαηηθνχο ηαμηδηψηεο θαη κεγάιε πνηθηιία επηινγψλ ηαμηδηνχ θαη 
εξγαιείσλ δηνξγάλσζεο ηαμηδηψλ κε ζπλδέζκνπο γηα ηζηνζειίδεο θξαηήζεσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ 
γηα έλα website βαζηζκέλν ζηελ ηδέα φηη νη ηαμηδηψηεο ζηεξίδνληαη ζηα ζρφιηα ησλ άιισλ 
ηαμηδησηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο. πσο ν ίδηνο ν ηζηφηνπνο 
ππνζηεξίδεη, ην TripAdvisor παξέρεη «αιεζηλέο ζπκβνπιέο απφ αιεζηλνχο ηαμηδηψηεο». 

Σν Web 2.0, φπσο θαη ην Facebook, ζηεξίδεη ηελ θνηλσληθή δηθηχσζή ηνπ επάλσ ζε θάπνην 
είδνο πξνεγνχκελεο ζρέζεο, ή επάλσ ζε κία ηζρπξή ζπγγέλεηα απφ ηελ άπνςε ησλ 
ελδηαθεξφλησλ. Αληίζεηα κε απηά, νη ρξήζηεο ηνπ TripAdvisor δελ έρνπλ θάπνηα πξνυπάξρνπζα 
ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ζ κφλε ζχλδεζή ηνπο είλαη ην θφξνπκ ζπδήηεζεο, ηα ζρφιηα θαη νη 
εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθεί. Σν TripAdvisor είλαη κία ηζηνζειίδα φπνπ νη πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηψληαη είλαη πξσηνβνπιία ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Αλαξηνχλ ηα ζρφιηα θαη ηηο 
εθηηκήζεηο ηνπο γηα έλαλ πξννξηζκφ, έλα μελνδνρείν, έλα αμηνζέαην ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν 
ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν ή ππεξεζία. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ζηνηρεία πνιπκέζσλ, 
φπσο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, ή ράξηεο ηαμηδηνχ ησλ πξνεγνχκελσλ ηαμηδηψλ ηνπο ή αθφκα λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηα θφξνπκ ζπδήηεζεο. Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην θφξνπκ πξέπεη πξψηα λα 
εγγξαθεί θαη λα δψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ελψ ζηε ζπδήηεζε ζπκκεηέρεη κε θάπνην 
nickname. ε αληίζεζε κε παιαηφηεξα, ζήκεξα νη ρξήζηεο ηνπ TripAdvisor κπνξνχλ λα 
ζπλδέζνπλ ην ινγαξηαζκφ ηνπο κε απηφλ ηνπ Facebook θαη λα κνηξάδνληαη θνηλνπνηήζεηο απφ 
ην έλα δίθηπν ζην άιιν, αιιά θαη λα βιέπνπλ εάλ θάπνηνο απφ ηνπο θίινπο ηνπο έρεη επηζθεθζεί 
θάπνηνλ πξννξηζκφ ή θάπνηα επηρείξεζε θαη ηί άπνςε είρε (Miguéns, 2008). Δθηφο απφ ηα 
θαηαιχκαηα, ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη εζηηαηφξηα, κέξε γηα λα επηζθεθζεί, 
forums κε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, αιιά λα δεη θαη πνηνη απφ ηνπο 
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θίινπο ηνπ ζην Facebook έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ πξννξηζκφ απηφ (‟47 friends have been to 
London‟). Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο ζην Trip Advisor (Δηθφλα 4.1). 

 
Δηθόλα 4.1 Παξάδεηγκα αλαδήηεζεο ζην TripAdvisor 

πσο αλαθέξακε θαη πξσηχηεξα, ην TripAdvisor απνηειεί, ίζσο, ην πην δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ 
portal πνπ ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηελ 
νξγάλσζε ηαμηδηνχ, παξέρνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηαμηδηψηε. Πεξηιακβάλεη 
πιεξνθνξίεο γηα θαηαιχκαηα θάζε ηχπνπ, γηα ηελ ηνπνζεζία, ηα αμηνζέαηα θαη γηα ηα είδε 
ςπραγσγίαο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ζρφιηα, θξηηηθέο θαη αμηνινγήζεηο 
απφ πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ηαμηδησηψλ, κε απνηέιεζκα λα βνεζά ηνλ ηαμηδηψηε λα δηακνξθψλεη 
κία πην ξεαιηζηηθή άπνςε. Σν πεξηερφκελφ ηνπ αλαλεψλεηαη πνιχ ζπρλά ιφγσ ησλ εκπεηξηψλ 
θαη ζρνιίσλ ησλ ρξεζηψλ θαη εκθαλίδεηαη πνιχ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, 
κε απνηέιεζκα λα ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. Έλα πιενλέθηεκα επίζεο, 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ site ην νπνίν ζεσξείηαη πνιχ ρξήζηκν θαη βνεζεηηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη 
επίδνμνπο ηαμηδηψηεο, είλαη ην φηη παξέρεη ζπλδέζκνπο (links) ησλ ηαμηδησηηθψλ πξννξηζκψλ θαη 
έηζη πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ πεγή πιεξνθφξεζεο. πλδέεηαη, επίζεο, κέζσ links θαη 
κε άιιεο ηνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζρεηηθά πην 
εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ρξήζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην 
GoogleMaps. 

Οη ηζηφηνπνη ηεο θίξκαο TripAdvisor ζπλζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε ηαμηδησηηθή θνηλφηεηα ζηνλ 
θφζκν, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 60 εθαηνκκχξηα κνλαδηθνχο επηζθέπηεο (comScore Media Metrix 
γηα ηνπο ηζηνηφπνπο ηνπ TripAdvisor, παγθνζκίσο) κεληαίσο, 44 εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλα 
κέιε θαη πάλσ απφ 200 εθαηνκκχξηα θξηηηθέο θαη απφςεηο ηαμηδηνχ. Οη ηζηφηνπνη ιεηηνπξγνχλ ζε 
30 ρψξεο παγθνζκίσο. Οη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 
γηα 4,4 θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα θαη άιια είδε ςπραγσγίαο θαη αμηνζέαηα πνπ αθνξνχλ 
πεξηζζφηεξνπο απφ 145.000 πξννξηζκνχο. Πξαγκαηνπνηείηαη επηθνηλσλία κέζσ e-mail ζηελ 
ηζηνζειίδα κε 70 εθαηνκκχξηα κέιε παγθνζκίσο. 2.600 λέα ζέκαηα αλαξηνχληαη ζηα forums ηνπ 
TripAdvisor. Έλα πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 85% ησλ ζρνιίσλ ζηα forum κε βάζε ηελ αγγιηθή 
γιψζζα, δέρεηαη απάληεζε κέζα ζε έλα 24σξν. πσο είλαη θαλεξφ, ην TripAdvisor έρεη κεγάιε 
δχλακε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπξηζκφ θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ. 
Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα επελδχνπλ ζε απηή ηε 
ζηξαηεγηθή. Να ελζαξξχλνπλ κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ηα ζρφιηα ρξεζηψλ, φπσο π.ρ. κε 
πξνζθνξά εθπηψζεσλ θαηά ηελ επφκελε επίζθεςε θιπ. Ηδαληθφ ζα είλαη λα δηαρεηξίδνληαη 
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άκεζα θαη νπνηαδήπνηε αξλεηηθά ζρφιηα αλαξηνχληαη απφ ρξήζηεο, δηφηη κε ηελ ειεθηξνληθή 
word of month έρνπλ δξακαηηθή επηξξνή ζηελ εηθφλα κηαο επηρείξεζεο. Απηφ άιισζηε είλαη θαη 
ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ TripAdvisor θαη ησλ Social Media γεληθφηεξα. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη 
θαη ην ηκήκα TripAdvisor γηα επηρεηξήζεηο, έλα απνθιεηζηηθφ ηκήκα πνπ παξέρεη ζηελ ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία πξφζβαζε ζηνπο εθαηνκκχξηα κεληαίνπο επηζθέπηεο ηνπ TripAdvisor. Δπηπιένλ, ην 
TripAdvisor, δηεπζχλεη θαη ιεηηνπξγεί 20 άιινπο ηζηφηνπνπο ηαμηδησηηθψλ κέζσλ πξνζειθχνληαο 
πάλσ απφ 75 εθαηνκκχξηα κνλαδηθνχο επηζθέπηεο κεληαίσο (Google Analytics, δεδνκέλα 
παγθνζκίσο). 

αλ λέν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζην TripAdvisor, πνπ πξνσζείηαη απφ ην 2007, είλαη ην 
ηαμηδησηηθφ δίθηπν. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηα ηαμίδηα 
ηνπο, κε ζχλδεζε πξνυπαξρνπζψλ πεγψλ (π.ρ. δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, άιια 
blogs θιπ.). Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ κε έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ 
ηξφπν: έλαο ηνπξίζηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δίθηπν ησλ ηαμηδησηψλ πνπ κπνξνχλ λα ηνλ 
βνεζήζνπλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ηα ζρφιηά ηνπο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. Απηφο είλαη έλαο 
δεζκφο φπνπ νη άλζξσπνη κπνξεί λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ καδί ή αλεμάξηεηα θαη 
δηακνξθψλεη έλα πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν πνπ έρεη σο ζθνπφ λα θεξδίζεη ρξφλν ζηελ 
εχξεζε εθείλσλ πνπ κνηξάδνληαη ηηο παξφκνηεο πξνηηκήζεηο ηαμηδηνχ. 

Ζ βαζηθή ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ήηαλ λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα 
πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο λα βξνπλ πιεξνθνξίεο απφ άιινπο ρξήζηεο πνπ ήδε έρνπλ 
θάλεη ην αληίζηνηρν ηαμίδη. Ζ δηαδηθαζία απαηηεί αξρηθά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη ηελ 
επηβεβαίσζε ηεο εγγπξφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηε 
ζπλέρεηα, αθνχ ν ρξήζηεο απνθηήζεη δηαθξηηηθφ φλνκα θαη θσδηθφ πξφζβαζεο κπνξεί λα 
εηζέιζεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο. Δθεί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην 
πξνθίι ηνπ, δηακνξθψλνληάο ην, ψζηε νη ππφινηπνη ρξήζηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ή κε ηα κέξε πνπ έρεη ηαμηδέςεη 
θάζε ρξήζηεο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ νκάδεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα 
κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο εθαξκνγή πνπ 
ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζην 
ρξήζηε λα ζρνιηάδεη θαη λα βαζκνινγεί ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν φπσο ζε 
μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη πξννξηζκνχο. ηελ Δηθφλα 4.2, θαίλεηαη ε εθαξκνγή αλεβάζκαηνο 
ζρνιίνπ αθνχ ν εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο παηήζεη ζηε „λ‟ ελφηεηα “Write a Review” ζηελ θεληξηθή 
ζειίδα. 

 
Δηθόλα 4.2 ειίδα αλαδήηεζεο γηα ζρνιηαζκό ζην TripAdvisor 
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ην παξάδεηγκά καο επηιέμακε λα ζρνιηάζνπκε ην μελνδνρείν Andronis Luxury Suites ζηε 
αληνξίλε. ηε ζπλέρεηα εκθαλίζηεθε ε θφξκα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.3 κέζσ ηεο νπνίαο 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βνζκνινγεζεί ην μελνδνρείν, λα γξαθηεί θάπνην ζρφιην αθφκα θαη λα 
αλέβνπλ θσηνγξαθίεο απφ ην μελνδνρείν. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα ζρφιηα ζηελ 
ηζηνζειίδα έρνπλ θηάζεη ηα 35 εθαηνκκχξηα δίλνληαο ζην TripAdvisor ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 
ζηελ αλαδήηεζε ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 
Δηθόλα 4.3 Φόξκα γηα βαζκνιόγεζε θαη ζρνιηαζκό ζην TripAdvisor 

Δπίζεο, θάπνηεο ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζπκκεηνρηθνχ Γηαδηθηχνπ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην 
TripAdvisor είλαη: 

 Cities I’ve Visited: Απνηειεί ηελ πξψηε εθαξκνγή ζε επηζθέςεηο ζην Facebook, θαη 
απνηειεί έλαλ δηαδξαζηηθφ ράξηε ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ 
ζπλεηζθέξνληαο πιεξνθνξίεο γηα κέξε πνπ έρνπλ επηζθεθζεί. Πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα 
ρξήζηεο έρνπλ ζπλεηζθέξεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 πνπ έρεη βγεη ε 
εθαξκνγή ζην Γηαδίθηπν. ηελ Eηθφλα 4.4 θαίλεηαη πψο παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ζην 
Facebook. 

 TravelPod’s Traveler IQ Challenge: Πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή πνπ αμηνινγεί ηηο 
γλψζεηο γεσγξαθίαο κε έλα ρξνλνκεηξεκέλν ηεζη. Πάλσ απφ 2,5 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 
έρνπλ ζπκκεηάζρεη απφ ην 2007. 

 Local Picks: Δίλαη κία εθαξκνγή βαζκνιφγεζεο εζηηαηνξίσλ πνπ βγήθε ην 2007 θαη έρεη 
ζήκεξα γχξσ ζηα 2 εθαηνκκχξηα βαζκνινγήζεηο ρξεζηψλ. 
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Δηθόλα 4.4 Ζ εθαξκνγή “Cities I’ve Visited” ζην Facebook 

κσο εθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ην TripAdvisor σο ηζηνζειίδα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ζηνλ ηνπξηζκφ, έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Σν βαζηθφηεξν απφ απηά είλαη ε 
εγγπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζρνιίσλ πνπ αλεβαίλνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Έρεη ζπδεηεζεί 
ην ελδερφκελν λα πξνζπαζνχλ νη επηρεηξήζεηο ή νη πξννξηζκνί λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθή εηθφλα 
γη‟ απηνχο αλεβάδνληαο ςεχηηθα ζρφιηα ή πξνζπαζνχλ λα παξνηξχλνπλ αληαγσληζηέο ηνπο λα 
δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθή εηθφλα γη‟ απηνχο. 

Σν TripAdvisor ηζρπξίδεηαη φηη ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζρνιίσλ είλαη ελδειερήο κέζσ 
θάπνησλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ «πεξίεξγα» ζρφιηα θαζψο θαη κέζσ 
ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε πνπ αλεβάδεη ην ζρφιην. Άιισζηε ν 
αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα θαζψο θαη ν αξηζκφο 
ησλ ζρνιίσλ δείρλνπλ φηη ε εγθπξφηεηα απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αξθεηά κεγάιε. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TripAdvisor πεξηιακβάλνπλ: 

 Πεξηήγεζε ζε εθαηνκκχξηα θξηηηθέο, γλψκεο, βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ηαμηδησηψλ 

 Δχξεζε ησλ θαιχηεξσλ μελνδνρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βξαβεπκέλσλ 
θαηαιπκάησλ κε Travellers‟ Choice 

 Δμεξεχλεζε εζηηαηνξίσλ κε βάζε ηνλ ηχπν θνπδίλαο, ην εχξνο ηηκψλ θαη ηε βαζκνινγία 

 Αλαθάιπςε ησλ πην δεκνθηιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε πξννξηζκφ 

 χγθξηζε ηηκψλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη εχξεζε ζπνπδαίσλ πξνζθνξψλ 

 Λεηηνπξγία „Κνληά κνπ ηψξα‟ γηα εκθάληζε επηινγψλ θνληά ζην ρξήζηε ή θνληά ζε 
νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε πιεθηξνινγήζεη 

 Λήςε απαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο απνξίεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηαμίδηα ζηα θφξνπκ 

 Πξνζζήθε θξεηηθψλ, θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν απφ ηνπο ρξήζηεο 

 Πξνζζήθε μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ ή αμηνζέαησλ πνπ δελ έρνπλ αθφκα θαηαρσξεζεί 
ζην TripAdvisor 

 Καηέβαζκα ραξηψλ, θξηηηθψλ θαη νηηδήπνηε έρεη απνζεθεπηεί γηα 300 πφιεηο παγθνζκίσο, 
ζην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε, γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο εθηφο ζχλδεζεο 
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4.3.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση για το TripAdvisor 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο σο κειέηε πεξίπησζεο 
ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ππεξεζία TripAdvisor. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο απφ 
απηέο ηηο έξεπλεο. Οη O‟Mahony θαη Smyth ην 2009 (O‟Mahony & Smyth, 2009) δεκνζίεπζαλ κία 
κειέηε ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζρνιίσλ ζε ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηαμηδηψλ. 
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ππεξεζία TripAdvisor σο πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, ζπγθξίλνπλ ηελ 
απφδνζε δηάθνξσλ ηερληθψλ ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κία ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ 
γλσξηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζρφιηα ρξεζηψλ γηα μελνδνρεία. ην κεηαμχ, πεξηγξάθνπλ 
πψο απηνί νη ηαμηλνκεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα έλαλ πξαθηηθφ ζχκβνπιν 
πνπ πξνηείλεη απηφκαηα ηα πην ρξήζηκα ζρφιηα ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σέινο, παξνπζηάδνπλ 
κία εκπεηξηθή αμηνιφγεζε πνπ δείρλεη φηη ε πξνζέγγηζε απηή πέηπρε έλα πςειφ επίπεδν 
απφδνζεο, απφ ηελ άπνςε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ζχζηαζεο ησλ ρξεζηκφηεξσλ ζρνιίσλ. Σν 
ηειηθφ ηνπο ζπκπέξαζκα ήηαλ ελζαξξπληηθφ ιακβάλνληαο ππφςε πσο ηα ζρφιηα πνπ βνεζάλε 
είλαη κία ππνθεηκεληθή έλλνηα, θαη πσο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ. 

Σελ ίδηα ρξνληά νη O'Mahony, Cunningham, Smyth θαη Barry (O‟Mahony, Cunningham & 
Smyth, 2009) δεκνζίεπζαλ κία λέα κειέηε κε ηίηιν: «Μία αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ κεραληθήο 
κάζεζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ζρνιίσλ». ηε κειέηε απηή αλαπηχζζνπλ ηερληθέο θαηάηαμεο θαη 
επαλεμέηαζεο ησλ πην ρξήζηκσλ ζρνιίσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δηεπθνιχλνληαο έηζη 
ηνπο ρξήζηεο λα εθηηκήζνπλ εχθνια ηελ πνηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. Οη κειεηεηέο έρνπλ 
εθαξκφζεη κία πξνζέγγηζε κεραληθήο κάζεζεο θαη ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο πνπ 
επηηπγράλνληαη κε δηάθνξνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κία κεγάιεο θιίκαθαο 
κειέηε, κε βάζε ηα ζρφιηα, γηα ηα μελνδνρεία ζην TripAdvisor. Σα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη ε 
πξνζέγγηζε είλαη επηηπρήο ζηε ζχζηαζε ρξήζηκσλ ζρνιίσλ έλαληη ηεο ζπγθξηηηθήο κέηξεζεο 
επηδφζεσλ πνπ ηαμηλνκνχλ ηα ζρέδηα. Δπηπιένλ, δίλεη έκθαζε ζε κία ελδηαθέξνπζα ζπκκεηξία 
απφδνζεο πνπ είλαη κεξνιεπηηθή ππέξ ησλ ζρνιίσλ πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. 

Χο ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, ην Ννέκβξην ηνπ 2010, ε εξεπλήηξηα Camilla Vásquez 
(Vásquez, 2010) δεκνζίεπζε ηε δηθή ηεο κειέηε ζρεηηθά κε ηα παξάπνλα ζηα ηνπξηζηηθά 
θνηλσληθά δίθηπα. Γηα ηελ έξεπλά ηεο ζηεξίρηεθε ζε 100 αξλεηηθά ζρφιηα γηα μελνδνρεία ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ TripAdvisor. Έηζη, δηαπίζησζε πσο κφιηο ην έλα ηξίην ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ 
είρε ηελ ηάζε λα αιιάμεη ηε ζπλνιηθή ζεηηθή εληχπσζε κηαο ππεξεζίαο. Δπίζεο, έλα αληίζηνηρν 
πνζνζηφ κφλν απέδηδε ζαθψο ηηο πξνζδνθίεο πνπ δελ κπφξεζε λα ηθαλνπνηήζεη ην ρξήζηε, 
ελψ ε πιεηνςεθία ησλ παξαπφλσλ ζην TripAdvidor δελ ήηαλ μεθάζαξε. 

Οη κειεηεηέο Cunningham, Smyth, Wu θαη Greene, (Cunningham, Smyth & Wu, 2010) κέζα 
απφ ην άξζξν ηνπο πνπ δεκνζηεχηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ 
ζην εξψηεκα αλ ην TripAdvisor κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ μελνδνρείσλ. Ζ 
εξψηεζε απηή γελλήζεθε κεηά απφ ηελ πξνζδνθία πσο νη ππεξεζίεο ζα βειηησζνχλ πξνο ηνπο 
δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, θαζψο απηνί ζα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηηο εληππψζεηο ηνπο κε έλα 
επξχ θνηλφ. Τπάξρνπλ δχν πηπρέο ζε απηφ: αθελφο νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ είλαη πξφζπκνη 
λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηα αξλεηηθά ζρφιηα πνπ κπνξεί 
λα θηάζνπλ ζε πεξηζζφηεξν θφζκν θαη αθεηέξνπ έρνπλ ιάβεη γλψζε γηα ην ηη πξέπεη λα 
αιιάμεη, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο νη 
ζπγγξαθείο αλέιπζαλ θαη ζπλέθξηλαλ ηα ζρφιηα ζην TripAdvisor ζρεηηθά κε ηνλ μελνδνρεηαθφ 
ηνκέα ζηελ Ηξιαλδία θαη ζην Λαο Βέγθαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ βειηίσζε ζηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρείσλ ηεο Ηξιαλδίαο, ελψ δελ παξαηεξήζεθε θάηη αλάινγν θαη 
ζην Λαο Βέγθαο, φπνπ ην TripAdvasor ήηαλ ήδε πνιχ δηαδεδνκέλν. Καηέιεμαλ έηζη ζην 
ζπκπέξαζκα, φηη νη επηδξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ site είλαη εθ‟ άπαμ θαη φρη θαη‟ εμαθνινχζεζε. 

Σέινο, νη Bulchand-Gidumala, Melián-Gonzáleza θαη López-Valcárcela (Bulchand, Melián & 
Valcárcela, 2009) ζηε κειέηε ηνπο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπξηζηηθψλ 
ηζηφηνπσλ θαη ησλ θξηηηθψλ πνπ γξάθνληαη εθεί. Τπνζηεξίδνπλ πσο νη δπζαξεζηεκέλνη πειάηεο 
είλαη απηνί πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε 
απηά ηα εμεηδηθεπκέλα sites, θαη επνκέλσο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε 
ελζάξξπλζε ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ λα πξάμνπλ ην ίδην. Έιαβαλ έλα δείγκα 16.680 
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μελνδνρείσλ απφ ην TripAdvisor, πνπ βξίζθνληαη ζε 249 ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, θαη θαηέιεμαλ 
ζην ζπκπέξαζκα πσο φζν ιηγφηεξεο θξηηηθέο ιακβάλεη έλα μελνδνρείν, ηφζν πην αξλεηηθέο είλαη 
απηέο. Δπίζεο, απέδεημαλ πσο ππάξρεη θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά θαζψο νη αξλεηηθέο θξηηηθέο 
έθηαλαλ πξψηεο. Πξνηξέπνπλ, ηέινο, ηνπο αξκφδηνπο ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ 
γξαθείσλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ επραξηζηεκέλσλ πειαηψλ ηνπο ζηηο ζειίδεο ηνπο 
ψζηε λα πεηχρνπλ ζην ζχλνιν επλντθφηεξεο αμηνινγήζεηο. 

4.4 Μελέτη Περίπτωσης Booking 

Ζ ηζηνζειίδα www.booking.com απνηειεί παγθνζκίσο, ηελ πην δεκνθηιή ηζηνζειίδα θξαηήζεσλ 
θαηαιπκάησλ. Ζ Booking δηαηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 γιψζζεο θαη πξνζθέξεη πάλσ 
απφ 588.064 θαηαιχκαηα φισλ ησλ εηδψλ (Bed and Breakfast, Hotels, Apartments θιπ.) ζε 212 
ρψξεο. Κάζε κέξα πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά κέζν φξν, θξαηήζεηο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 
750.000 δηαλπθηεξεχζεηο. Πξνζθέξεη αζθαιείο θξαηήζεηο, ρσξίο θφζηνο θξάηεζεο, φπσο 
κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε θάπνηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θαη πξνζθέξεη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. 
Πξφθεηηαη γηα κία transactional επηρείξεζε, γηα ην ιφγν φηη γίλνληαη πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο ζε 
ζχζηεκα αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ θαη κε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο ηχπνπο cookies: Σερληθά, (γηα 
λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν ηζηνρψξνο), ιεηηνπξγηθά (γηα ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 
Comparison of e-tourism companies emphasizing on hotel e-bookings companies πειαηψλ 
ηεο), αλαιπηηθά (γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηζηνρψξνπ κε αλψλπκεο πιεξνθνξίεο) θαη 
δηαθεκηζηηθά (γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ζε άιινπο ηζηνρψξνπο ηα νπνία ζπλήζσο 
ηνπνζεηνχληαη απφ έκπηζηα ηξίηα κέξε). 

Ζ Booking μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1996 θαη έρεη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία ζην 
Άκζηεξληακ θαζψο θαη πιήζνο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ εζσηεξηθή ππνζηήξημε. 
Απαζρνιεί 5.500 εξγαδφκελνπο ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 γξαθεία πνπ δηαζέηεη ζε πεξίπνπ 50 
ρψξεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο άιιεο εηαηξίεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ζε νιφθιεξν 
ηνλ θφζκν. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ priceline group ην νπνίν θαηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πνπ 
ζεσξείηαη σο ε θνξπθαία ζην ρψξν ησλ online θξαηήζεσλ θαηαιπκάησλ. Μεξηθέο θαζνξηζκέλεο 
εηαηξίεο ππνζηήξημεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ κφλν ηειεθσληθά. Οη 
εηαηξίεο απηέο δελ έρνπλ εμνπζία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα λα εθπξνζσπνχλ ηε 
Booking. Δπηπιένλ, δε ιεηηνπξγνχλ γηα ζθνπνχο νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο σο εθπξφζσπνη ηεο 
Booking (Mellinas et al., 2015). 

Ζ θήκε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ είλαη κεγάιε θαη ην λα 
βξίζθεηαη κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
ειεθηξνληθά φπια ηεο έλαληη ζηνλ νμχ αληαγσληζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ζ 
Booking επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο θαη έλαληη ηεο Expedia, πνπ θάπνηε ππήξμε ζηελ θνξπθή 
ηεο Δπξψπεο. Σν TripAdvisor νπζηαζηηθά πιεξνθνξεί ελψ ε Booking απνηειεί ην βήκα απφ ηελ 
πιεξνθφξεζε ζηελ θξάηεζε. Δίλαη ην βήκα πνπ ζίγνπξα νη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο ζα θάλνπλ. 
Άιισζηε νη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο, πιένλ, πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο θαη φρη 
θξαηήζεηο κέζσ θάπνηνπ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηφ, ηζρχεη γηα φια ηα 
ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, απιά, ζηελ πεξίπησζε ηεο Booking είλαη αθφκα πην έληνλν, ιφγσ ηεο 
ηζρπξήο ηεο ζέζεο θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηεο δχλακε. 

Ζ απνζηνιή ηεο Booking είλαη λα βνεζήζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν λα θάλεη θξάηεζε θαη λα 
απνιαχζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα σξαηφηεξα θαηαιχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δπλαηφηεηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ιάβεη θάπνηνο 
ηαμηδηψηεο απφ ηε Booking είλαη πάξα πνιιέο. 

http://www.booking.com/
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Δηθόλα 4.5 Παξάδεηγκα αλαδήηεζεο ζηε Booking 

ην πάλσ κέξνο ηεο αλαδήηεζεο εκθαλίδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ πνπ έρνπκε 
επηιέμεη θαζψο επίζεο θαη πφζα θαηαιχκαηα είλαη δηαζέζηκα, απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ 
ηεο πεξηνρήο. Μεηά εκθαλίδνληαη ηα θαηαιχκαηα κε ζεηξά πνπ ηα πξνηείλεη ε Booking. Ο 
επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ζεηξά πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 
θηιηξάξνληάο ηα (βάζεη ηεο ηηκήο, ηεο απφζηαζεο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, ηεο βαζκνινγίαο 
θ.ά.). Γίπια ζε θάζε δσκάηην εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο φπσο αλ δηαζέηεη πξσηλφ, αλ έρεη ιίγα 
δηαζέζηκα δσκάηηα, πφζα άηνκα βιέπνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην θ.ά. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ηαμηδησηψλ, ε Booking εμαζθαιίδεη κία πνηνηηθή θαη αζθαιή θξάηεζε 
θαη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξσκέλεο, έηζη ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα ηηο ςάρλνπλ ηελ 
θάζε κία ρσξηζηά. Απφ ηελ πιεπξά ησλ μελνδφρσλ, ε Booking απνηειεί κία αθφκα πιαηθφξκα 
δηαθήκηζεο θαη έλαλ ηξφπν λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ λένπο πειάηεο 
(Mellinas et al., 2015). 

Αλαθνξηθά κε ηε Booking ππάξρνπλ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα νπνηαδήπνηε 
ππεξεζία παξέρεηαη άκεζα ή έκκεζα online δηακέζνπ νπνηαζδήπνηε θηλεηήο ζπζθεπήο. Με ηελ 
πεξηήγεζε ζηνλ ηζηνρψξν αιιά θαη ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο εθαξκνγήο ή αθφκα θαη 
θάλνληαο κία θξάηεζε, γίλεηαη επηβεβαίσζε φηη έρνπλ δηαβαζηεί θαη έρνπλ θαηαλνεζεί νη φξνη 
θαζψο θαη φηη έρεη δεισζεί ζπκθσλία κε απηνχο. 

ρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ, ζα έιεγε θαλείο φηη κέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο 
δηαηίζεηαη κία online πιαηθφξκα βάζεη ηεο νπνίαο φια ηα ζχγρξνλα θαηαιχκαηα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα θάλνπλ δηαθήκηζε ζηα δσκάηηά ηνπο πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο θξάηεζε, θαη νη 
ρξήζηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνρσξνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο θξαηήζεηο. Πξαγκαηνπνηψληαο 
θξαηήζεηο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Booking, γίλεηαη κία ζρέζε ζπκβνιαίνπ κε φζνπο πξνζθέξνπλ 
θαηαιχκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε θξάηεζε, 
κεηαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ζηνλ πάξνρν ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ζηέιλνληαη e-mail γηα επηβεβαίσζε. 

Με ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δεκνζηνπνηείηαη ζηεξίδεηαη ζε 
ζηνηρεία πνπ παίξλνπκε απφ ηνπο παξφρνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Δπνκέλσο, απηνί 
πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαηαιχκαηα έρνπλ ηελ επθαηξία γηα πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα κέζσ ησλ 
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νπνίσλ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ νη ηηκέο, ε δηαζεζηκφηεηα θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 
Παξφιν πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά νη ππεξεζίεο, δελ είλαη ζσζηφ 
λα επηβεβαησζεί ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. ζνη πξνζθέξνπλ θαηαιχκαηα έρνπλ ηελ επζχλε 
γηα ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηνρψξν. Οη ππεξεζίεο 
ηεο Booking δηαηίζεληαη θπξίσο γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη φρη γηα εκπνξηθή. Καηά ζπλέπεηα, δελ 
ππάξρεη ην δηθαίσκα κεηαπψιεζεο, ρξήζεο, αληηγξαθήο, παξαθνινχζεζεο, ή αλαπαξαγσγήο 
νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ή ινγηζκηθνχ. 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξίαο, φπσο δηαθεξχζζεη ζηελ αξρηθή ηεο ζειίδα, είλαη 
φηη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ ησλ αλεμάξηεησλ ηαμηδησηηθψλ ηζηνρψξσλ 
ηεο JD Power and Associates, θαηέρεη ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ γηα 
ην 2012. Έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook, Twitter, 
ελψ παξάιιεια έρεη αλαπηχμεη εθαξκνγέο γηα ρξήζε απφ έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (tablets, 
smartphones), παξέρνληαο επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο μελνδνρείσλ, θξαηήζεσλ θαη 
πιεξσκψλ απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε. 

Οη ηηκέο ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Booking πεξηγξάθνληαη αλά δσκάηην γηα ηε ζπλνιηθή δηακνλή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., θαζψο θαη φινπο ηνπο άιινπο θφξνπο. Μεξηθέο θνξέο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηνρψξν πην ρακειέο ηηκέο γηα δηακνλή θαη ελδερνκέλσο λα πεξηθιείνπλ 
πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε αθπξψζεηο, αιιά θαη κε ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ. θνπφο 
είλαη ε πιεξσκή ηεο ρακειφηεξεο δπλαηήο ηηκήο γηα ηε δηακνλή ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 
πλεπψο, ε εηαηξία εγγπάηαη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνπο πξννξηζκνχο πνπ πξνβάιιεη ελψ νη 
ππεξεζίεο ηεο είλαη δσξεάλ, δελ ρξεψλνληαη δειαδή ηέιε θξάηεζεο ή έμνδα ζπλαιιαγήο πνπ 
απνηεινχλ θαη ηα πξνλφκηα ησλ πειαηψλ, ελψ ζηα πξνλφκηα γηα ηα ζπλεξγαδφκελα θαηαιχκαηα 
δίλεηαη έκθαζε ζηνλ φγθν ησλ θξαηήζεσλ (πεξηζζφηεξεο απφ 2,8 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο) 
θαζψο ζην νηθνλνκηθά απνδνηηθφ κνληέιν πξνκήζεηαο θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαηαιπκάησλ. ηα νθέιε ησλ 
πειαηψλ ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο, ε εχθνιε δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ ζηνπο πειάηεο πνπ 
έρνπλ απνθηήζεη έλα ινγαξηαζκφ ζηνλ ηζηνρψξν θαζψο ε αζθάιεηα θαη ε γλψζε ηνπ ηειηθνχ 
πξννξηζκνχ κε βάζε ηα ζρφιηα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 19.000.000 πξαγκαηηθνχο επηζθέπηεο. 

 
Δηθόλα 4.6 Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο Booking (www.booking.com) 

Γηα νξηζκέλεο ηηκέο θαη εηδηθέο πξνζθνξέο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ππάξρεη 
πεξίπησζε λα ρξεηαζηεί πξνέγθξηζε ή ρξέσζε ηεο πηζησηηθήο καο θάξηαο. Δπίζεο, ππάξρεη 

http://www.booking.com/
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κεηαηξνπέαο λνκηζκάησλ θαζαξά γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο θαη δίλεη ηηκέο πνπ δελ πξέπεη λα 
δηαθξίλνληαη απφ αθξίβεηα, αθνχ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο πηζαλφηαηα λα δηαθέξνπλ. Οη ππεξεζίεο 
ηνπ ηζηνρψξνπ Booking πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη δελ πξνζηίζεληαη επηπιένλ έμνδα ζηελ ηηκή 
ηνπ δσκαηίνπ. Ζ επεμεξγαζία πιεξσκήο πξαγκαηνπνηείηαη κε αζθάιεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαιχκαηνο. ε πεξίπησζε απάηεο ή αθφκα θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο 
ηεο πηζησηηθήο θάξηαο απφ ηξίηνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαιχπηεη φιεο ηηο ρξεψζεηο 
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θαηάρξεζε ή απάηε. 

Κάλνληαο θξάηεζε ζε θάπνην θαηάιπκα, γίλεηαη απνδεθηή ε πνιηηηθή αθχξσζεο. Ζ πνιηηηθή 
αθχξσζεο αιιά θαη κε εκθάληζεο ελφο θαηαιχκαηνο ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν ηε ζηηγκή πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο. Γηα κεξηθέο ηηκέο ή άιιεο εηδηθέο πξνζθνξέο δελ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη αθχξσζε ή αιιαγή. Ο θίλδπλνο θαζπζηέξηζεο πιεξσκψλ είλαη 
κεγάινο, ηα ηξαπεδηθά ζηνηρεία θάπνηεο θνξέο είλαη εζθαικέλα θαη δελ είλαη δπλαηή ε 
επηζηξνθή ρξεκάησλ ηνπ πνζνχ πνπ έρεη πξνπιεξσζεί. Καζψο νινθιεξψλεηαη κία θξάηεζε 
κπνξεί λα ιεθζεί έλα e-mail αθφκα θαη ιίγν πξηλ ηελ εκεξνκελία άθημεο, πξνζθέξνληαο 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ αλαθνξηθά κε ηνλ πξννξηζκφ, αιιά θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ θξάηεζε πνπ έρεη γίλεη. 

Ζ θφξκα πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηα ζρφιηα ησλ πειαηψλ κπνξεί λα αλαξηεζεί ζηε ζειίδα 
πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ην θαηάιπκα ζηνλ ηζηνρψξν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη νη 
κειινληηθνί πειάηεο γηα ην επίπεδν ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο. Ζ 
θφξκα κε ηα ζρφιηα ησλ πειαηψλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο έξεπλα θαη δελ πεξηθιείεη 
επηπιένλ πξνζθνξέο θαη θίλεηξα. Δπηπξφζζεηα, αλεβάδνληαο νπνηεζδήπνηε θσηνγξαθίεο, ε 
Booking κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Παξαρσξείηαη ινηπφλ έλα παγθφζκην δηθαίσκα θαη άδεηα 
γηα ρξήζε, αλαπαξαγσγή αιιά θαη δηάζεζε θσηνγξαθηψλ ζηελ επρέξεηα ηεο Booking. Γε θέξεη 
θακία επζχλε γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο. Έρεη ηελ ηδηνθηεζία φισλ ησλ 
δηθαησκάησλ αιιά θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηζηνρψξνπ δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ε ππεξεζία. 

4.5 Μελέτη Περίπτωσης Amazon 

Ζ ηζηνξία ηεο Amazon απνηειεί έλα παξάδεηγµα εηαηξίαο δηαξθνχο µεηαζρεµαηηζµνχ θαη 
πξνζαξµνγήο, µε αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ θαη επηδίσμε θαηλνηνµίαο. 
Ηδξχζεθε ην 1995 απφ ηνλ Jeff Bezos θαη νλνµάζηεθε έηζη απφ ηνλ νµψλπµν πνηαµφ ηεο 
Αµεξηθήο, πνπ είλαη απφ ηνπο µεγαιχηεξνπο ζηνλ θφζµν (Byers, 2006). 

Πξφθεηηαη γηα κία εηαηξία πνπ ζπλέδεζε ην φλνκα ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν παγθνζκίσο, θαη παξά ηα 
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην παξειζφλ, ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο Amazon απνηέιεζε 
βάζε γηα κειέηε απφ αξθεηνχο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο. Μέζα ζε έμη κφιηο ρξφληα ε Amazon 
κεηέθεξε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο απφ ην γθαξάδ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995, ζε 
ηέζζεξα επηβιεηηθά θηίξηα ζην Seattle. 

Ξεθίλεζε πνπιψληαο βηβιία, δηαζέηνληαο πνιιαπιάζην αξηζµφ ηίηισλ ζε ζρέζε µε 
νπνηαδήπνηε αληαγσληζηηθή επηρείξεζε ηεο ζπµβαηηθήο νηθνλνµίαο. χληνµα επεθηάζεθε θαη 
ζην ιηαληθφ εµπφξην ηεξάζηηαο πνηθηιίαο πξντφλησλ, ζρεηηθά µηθξνχ φγθνπ, ψζηε λα είλαη εχθνιε 
ε απνζηνιή ηνπο. 

Σν επφµελν ζεµαληηθφ βήµα µεηεμέιημήο ηεο ήηαλ ε δεµηνπξγία ελφο ρψξνπ πψιεζεο 
µεηαρεηξηζµέλσλ βηβιίσλ απφ µεµνλσµέλνπο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο, µε ηελ παξνρή 
πξνµήζεηαο ζηελ Amazon. Αξγφηεξα, παξείρε ρψξν, νινθιεξψλνληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
“Amazon Market Place”, αθφµε θαη ζε ηξίηνπο ιηαλνπσιεηέο, ψζηε λα πξνβάιινληαη θαη λα 
πσινχληαη ηα πξντφληα ηνπο µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, απνθνµίδνληαο έηζη θέξδε αθφµε θαη 
απφ ηηο πσιήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο (Ritala et al., 2013). 

ηαλ ε εηαηξία μεθίλεζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζην Γηαδίθηπν έπξεπε λα 
θαηαπνιεκήζεη ηφζν ηελ θνβία ηνπ θφζκνπ γηα ην λέν κέζν, φζν θαη ηηο εμαηξεηηθά αξγέο 
ηαρχηεηεο θαη ηε κεγάιε αλακνλή πνπ ζεκεησλφηαλ ζε έλα δίθηπν πνπ είρε ζρεδηαζηεί γηα άιιε 
θαη κηθξφηεξε ρξήζε. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πνπιήζεη νηηδήπνηε ζε έλα αξγφ Γηαδίθηπν, 
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έπξεπε λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη ηελ αγνξά απφ επράξηζηε έσο πνιχ δηαζθεδαζηηθή. Να 
πξνζθέξεη δειαδή αμία ζηνλ πειάηε, πνπ ζα αληηζηάζκηδε ηηο φπνηεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ 
δηθηχνπ. Έηζη κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα «θξνληίδα ηνπ πειάηε» δεκηνχξγεζε έλαλ λέν ηξφπν 
ζπλαιιαγψλ θαη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ φπσο θαίλεηαη, ήηαλ απνηειεζκαηηθφο. Γηαηί φκσο 
πεγαίλνπλ θαη μαλαπεγαίλνπλ νη πειάηεο ζηελ Amazon; 

Πεγαίλνπλ δηφηη έρεη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, δηφηη ε πινήγεζε ζηνλ ηφπν είλαη εχθνιε, 
δηφηη ν ηφπνο αλαλεψλεηαη πξνζθέξνληαο λέεο ππεξεζίεο θαη επεηδή ηνπο αξέζεη ε εμαηξεηηθή 
ρξήζε ηνπ e-mail γηα απνζηνιή πιεξνθνξηψλ θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία (δει. γηα marketing 
θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ). Πεγαίλνπλ, ηέινο, δηφηη ε Amazon έρεη έλαλ πνιχ θαιφ ηξφπν λα 
πξνηείλεη πξντφληα ρσξίο λα είλαη πηεζηηθφο. Ζ εκπεηξία ηνπ shopping ζηελ Amazon είλαη, κε 
άιια ιφγηα, εχθνιε θαη επράξηζηε. O πειάηεο κπνξεί λα πάεη νπνπδήπνηε θαη λα βξεη φ,ηη 
εκθαλίζηεθε ζην δηάζηεκα πνπ έιεηςε. Αθφκε φκσο θη αλ δελ πάεη, ε Amazon ηνλ ζπκάηαη κέζσ 
ηνπ e-mail θαη ηνπ ζηέιλεη κελχκαηα κε παξαπνκπέο πνπ ηνπ εμάπηνπλ ηελ πεξηέξγεηα. ήκεξα, 
φπσο πξνγελέζηεξα αλαθέξακε, ν ηφπνο ηεο Amazon δελ πνπιά κφλν βηβιία. Πνπιά CD, DVD, 
θαηαλαισηηθά ειεθηξνληθά, είδε ζπηηηνχ θαη δψξα. Σν πεξίεξγν θαη ην ελδηαθέξνλ φκσο είλαη 
φηη, ελψ ε Amazon έρεη θεξδίζεη ηνλ πφιεκν ζρεδφλ απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, 
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εκθαλίζεη θέξδε. 

Σν ζηνηρείν πνπ θαζφξηζε ηελ επηηπρία ηεο εηαηξίαο ήηαλ ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, 
δειαδή ε παξνπζίαζε ζηνλ πειάηε µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζε ζπλδπαζµφ µε πνιπάξηζµεο 
πξαθηηθέο πνπ είλαη θπξίαξρεο ζήµεξα ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ θαη ζπληζηνχλ 
επηλνήζεηο ηεο Amazon, φπσο γηα παξάδεηγµα ην θαιάζη αγνξψλ, ε ιίζηα επηζπµηψλ, νη θξηηηθέο 
πξντφλησλ, νη πξνηάζεηο πειαηψλ, ε παξαγγειία µε έλα θιηθ, ηα ζρεηηθά πξντφληα θιπ. Μία 
επηπιένλ αγνξά ζηελ νπνία εηζήιζε ε Amazon ήηαλ ν ρψξνο ησλ ππεξεζηψλ λέθνπο (cloud 
computing) µέζσ ηνπ ηνµέα “Amazon Web Services”, ελψ παξάιιεια μεθίλεζε θαη ηελ 
θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, φπσο είλαη ε ζεηξά Amazon Kindle. 

Γεληθφηεξα, ε εηαηξία έρεη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεηζδχζεη ζε πνιινχο ηνµείο ηεο αγνξάο, 
έρνληαο πάληα, φπσο νξίδεη θαη ε απνζηνιή ηεο, σο άμνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 
πειαηψλ ηεο (Amazon.com, 2013). Δλδεηθηηθέο µφλν πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο, φπσο 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, είλαη νη έληππεο θαη 
νη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο, ε ςεθηαθή θσηνγξαθία, είδε θαηνηθίδησλ, παηδηθά ξνχρα, είδε πγηεηλήο 
θαη άιια πνιιά, αθφµε θαη ηα είδε µαλαβηθήο (Amazon fresh). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη 
ππεξεζίεο απηέο έρνπλ εηζέιζεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο Amazon µέζσ εμαγνξψλ µηθξφηεξσλ 
εηαηξηψλ. Σν επξχ πιέγµα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαλεξψλεη έλαλ νξγαληζµφ πνπ είλαη ζε 
ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ θαη θελψλ αγνξάο (white space) ηα νπνία πξνζδνθά λα 
θαιχςεη, ιεηηνπξγψληαο µε πειαηνθεληξηθή αληίιεςε θαη αξθεηέο θνξέο, νδεγνχµελε ζηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ επηρεηξεµαηηθψλ µνληέισλ ηεο (Johnson, 2010). 

Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Amazon είρε έλα εθαηνκκχξην θαηαγεγξακκέλνπο 
πειάηεο. ήκεξα, νη πειάηεο ηεο μεπεξλνχλ ηα 18 εθαηνκκχξηα ζε 160 ρψξεο. Σν ίδην 
εληππσζηαθφο είλαη θαη ν ηδίξνο ηεο Amazon γηα ην 1997, ζηα 149 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, δέθα 
θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ηδίξν ηνπ ακέζσο επφκελνπ αληαγσληζηή ηεο, Barners θαη Noble. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2001, ε εηαηξία μεθίλεζε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα επέθηαζεο, θαζψο 
εγθαηληάζηεθε ην λέν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκά ηεο ζηελ Ηαπσλία http://www.amazon.co.jp/. Σν 
λέν βηβιηνπσιείν δηέζεηε 1,7 εθαηνκκχξηα ηίηινπο βηβιίσλ ζηελ ηαπσληθή γιψζζα, θαη ζηφρνο 
ηνπ ήηαλ λα παξέρεη ζην θνηλφ 1,1 εθαηνκκχξηα επηπιένλ ηαπσληθνχο ηίηινπο θαη 600 ρηιηάδεο 
αγγιηθνχο έσο ην εξρφκελν έηνο. 

4.5.1 Η Oργάνωση της Εταιρίας Amazon 

Πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζνχλ νη πξνζπάζεηεο µηαο επηρείξεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνµίαο µε 
επηηπρία, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ην θαηάιιειν θιίµα πνπ ζα ηελ ελζαξξχλεη (White & 
Burton, 2010). Ζ εηαηξία νθείιεη λα επηηξέπεη θαη λα ελζαξξχλεη ηηο δεµηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο νη νπνίεο αξγφηεξα ζα µεηαηξαπνχλ ζε επηηπρεµέλα θαηλνηφµα πξντφληα. Ζ 
επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα µπνξεί λα δηεγείξεη ηε δεµηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαδνµέλσλ, εθφζνλ 

http://www.amazon.co.jp/
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αλαγλσξίδεη θαη επηβξαβεχεη ηε δεµηνπξγηθή ζπµπεξηθνξά (Amabile et al., 1996). χµθσλα µε 
ηνλ Hussey (1997), ε αλάπηπμε ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ε εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο µέζσ 
ηεο παξαθίλεζεο (νηθνλνµηθά µεηξήζηµνη ζηφρνη θαη µπφλνπο, αλαγλψξηζε, πξνβνιή θαη 
βξαβεία δεµηνπξγηθφηεηαο) νδεγνχλ ζηελ αλάδπζε ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνµίαο. 
Αλάινγε επίδξαζε έρεη, ζχµθσλα µε ηνλ Ryan (1996), ε αλνρή ζηα ιάζε θαη ηηο απνηπρίεο. 

Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά µπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Amazon. Έρεη 
ήδε αλαθεξζεί ην βξαβείν πνπ έρεη ζεζπίζεη ν ηδξπηήο, γηα ηηο ηδέεο πνπ πινπνηήζεθαλ, είηε 
απηφ έγηλε µε επηηπρία είηε φρη. Τπάξρνπλ θαη άιια βξαβεία, µε ραξαθηεξηζηηθφ ην βξαβείν “Just 
do it”, πνπ παξαπέµπεη ζε γλσζηφ ζχλζεµα ηεο εηαηξίαο αζιεηηθψλ εηδψλ Nike. Σν βξαβείν 
απηφ ήηαλ δεµφζηα αλαγλψξηζε ελψπηνλ φισλ ησλ εξγαδνµέλσλ ηεο εηαηξίαο, γηα θάπνηα 
μερσξηζηή επίδνζε. ∆ελ είρε νηθνλνµηθή δηάζηαζε, ζπγθεθξηµέλα ην βξαβείν ήηαλ έλα παιηφ 
ρξεζηµνπνηεµέλν παπνχηζη Nike (Linden, 2006). 

Ζ Amazon έρεη δηαµνξθψζεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θιίµα ζπλεξγαζίαο πνπ είλαη 
νηθείν, ζρεδφλ νηθνγελεηαθφ. ∆ελ ππάξρεη θψδηθαο ελδπµαζίαο, επηηξέπνληαη ηα ζθπιηά ζην 
ρψξν, ν εμνπιηζµφο γξαθείνπ έρεη έλα ραιαξφ χθνο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη ηδαληθέο γηα 
λα επλνεζεί ε δεµηνπξγηθφηεηα (Landau, 2013). 

ηελ Amazon, πηνζεηείηαη ην µνληέιν ιεηηνπξγίαο µηθξψλ θαη παξάιιεισλ νµάδσλ, µε 
επίπεδε δνµή, ρσξίο παξεµβνιέο πξντζηαµέλσλ θαη δηεπζπληψλ (Hill & Jones, 2013). Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ηνπ Steve Bezos, φηη «θαµία νµάδα δελ πξέπεη λα ρξεηάδεηαη 
πεξηζζφηεξεο απφ δχν πίηζεο γηα λα ρνξηάζνπλ ηα µέιε ηεο» (Giang, 2013). Πνιινί εξεπλεηέο 
απνδέρνληαη ην νιηγάξηζµν µηαο νµάδαο, σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επλνεί ηελ επίηεπμε 
θαηλνηνµίαο. Ο Rainville (2001) πηζηεχεη πσο ν ζρεµαηηζµφο µηθξψλ νµάδσλ εξγαζίαο σθειεί 
ηελ θαηλνηνµία, ελψ ν Bry (2013) αλαθέξεη φηη νη µηθξέο νµάδεο είλαη πξνηηµφηεξεο γηα ηελ 
επίηεπμε ξηδηθήο θαηλνηνµίαο, ρξεζηµνπνηψληαο σο παξάδεηγµα ηηο start-up εηαηξίεο ηερλνινγίαο, 
πνπ ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ αξηζµεηηθά µηθξνχο ππξήλεο αηφµσλ. 

Παξφιν πνπ ην αλζξψπηλν ηαιέλην ζεσξείηαη ε πεγή ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο, ε θαηλνηνµία 
απαηηεί επίζεο ρξεµαηνδφηεζε (Shahid, 2009). Καη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ εληνπίδεηαη ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο Amazon. Δηδηθά σο πξνο ην Kindle, πνπ ήηαλ µία δξάζε έμσ απφ ηε δψλε 
άλεζεο (zone of comfort) ηεο εηαηξίαο, ε Amazon ρξεµαηνδφηεζε ηελ πξνζπάζεηα απηή 
αθεηδψο, δεµηνπξγψληαο λέεο εγθαηαζηάζεηο, ηδξχνληαο ηε µνλάδα ηνπ Lab126 ζηε Silicon 
Valley, µε θαηάιιειε ππνδνµή ψζηε λα ζηεγάζεη πξνζσπηθφ 2500 αηφµσλ (Barr, 2012). 

Ο ρξφλνο ίδξπζεο ηνπ Lab126 ήηαλ ην 2004, θαη ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ Kindle 
ήηαλ ην 2007. Παξαηεξείηαη έλα ζρεηηθά µεγάιν γηα ηα δεδνµέλα ηεο αγνξάο δηάζηεµα αλαµνλήο 
γηα παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Αλαγλσξίδεηαη δειαδή ε ππνµνλή ηεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάδεημε 
ηεο θαηλνηνµίαο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγµα, ν 
Norling (2009), ζεσξεί φηη ζηα ηερλνινγηθά πξντφληα, ε ππνµνλή ζηελ επίηεπμε ηεο θαηλνηνµίαο, 
είλαη αξεηή. 

4.5.2 Σο Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σν αλζξψπηλν δπλαµηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά φπια ηεο, ψζηε λα 
επηθξαηήζεη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη λα µεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο (Hall, 2008). Γη‟ απηφ, ε 
επηινγή θαη θαη‟ επέθηαζε ε πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, απνηειεί µία απφ ηηο πην 
ζεµαληηθέο επζχλεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο (Harris et al., 2003). 

Ζ Amazon δηαρξνληθά θαηαλνεί ηε ζπµβνιή ηνπ έµςπρνπ δπλαµηθνχ ζηε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο θαηλνηνµίαο θαη ην ζεσξεί θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο (Cooper, 2008). Ο Bezos ζέιεη 
λα πξνζιαµβάλεη ηνπο θαιχηεξνπο, απηνχο πνπ µπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηεο 
εηαηξίαο (Kaplanik, 2010). Ζ θνπιηνχξα θαηλνηνµίαο ηεο Amazon εµπνηίδεη ηνπο εξγαδνµέλνπο 
θαη είλαη αμηνζεµείσην φηη ππήξμαλ αξθεηνί εξγαδφµελνη πνπ παξαηηήζεθαλ απφ ηε ζέζε ηνπο 
µε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε µηαο δηθήο ηνπο επηρεηξεµαηηθήο θαηλνηνµίαο, ηδξχνληαο λέεο εηαηξίεο, 
µεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Wikinvest, ε TeachStreet, ε Quora θαη Pelago (Alef, 2011). 

χµθσλα µε ηνπο Brown θαη Maylor (2005), φζν πεξηζζφηεξα άηνµα, µε δηαθνξεηηθή 
µφξθσζε, πξνεξρφµελα απφ δηαθνξεηηθά ηµήµαηα, ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζµνχ, 
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ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα πξνθχςεη µία ιαµπξή ηδέα. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Amazon 
επηδηψθεη ηε δηαζχλδεζε µεηαμχ ησλ νµάδσλ ησλ εξγαδνµέλσλ ηεο, ελζαξξχλνληάο ηνπο λα 
ζπλαλαζηξέθνληαη κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, δηαθνξεηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ, πνπ 
αλήθνπλ θαη ζε δηαθνξεηηθά ηµήµαηα. 

Ζ Amazon πηζηεχεη φηη απηφ επηηξέπεη ηηο δεµηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη βειηηψλεη ηελ 
απφδνζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φινη νη ππάιιεινη νθείινπλ λα αθηεξψλνπλ ιίγν ρξφλν ζην 
θέληξν δηαλνµήο, θπξίσο ζε πεξηφδνπο µε µεγάιν θφξην εξγαζίαο, ψζηε λα εµπεδψζνπλ έλα 
βαζηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο, δειαδή λα παξαδίδεη ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο ζηελ ψξα ηνπο 
(Wales & Reaich, 2004). Δμάιινπ, ε πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεµάησλ απφ άιιε νπηηθή γσλία, 
ππνθηλεί ηελ αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ θαη δηαθνξεηηθήο ζθέςεο (Brown & Maylor, 2005). 

εµαληηθή παξάµεηξνο πνπ εληζρχεη ηελ πξνψζεζε ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο εληφο ηεο 
επηρείξεζεο, είλαη ε δέζµεπζε ησλ εξγαδνµέλσλ. Απηή επηηπγράλεηαη φηαλ νη εξγαδφµελνη 
αληηιεθζνχλ θαη θαηαλνήζνπλ ην φξαµα ηεο εηαηξίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ην 
ξφιν ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάµαηνο, µε δεµηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνµία. ηελ θαηεχζπλζε 
ηεο δέζµεπζεο ησλ εξγαδνµέλσλ, ε Amazon µνίξαζε ηηο µεηνρέο ηεο ζηνπο εξγαδνµέλνπο (Hill 
θαη Jones, 2013), εληζρχνληαο µε απηφ ηνλ ηξφπν ην αίζζεµα αθνζίσζήο ηνπο ζηελ εηαηξία. 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ ζηελ Amazon, επηδηψθνπλ λα εληνπίζνπλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνµίαο ζηνπο ππνςεθίνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγµα είλαη φηη ηνπο αλαηίζεηαη ε επίιπζε ελφο ππνζεηηθνχ επηρεηξεµαηηθνχ πξνβιήµαηνο 
(Cenedella, 2011). ηα πξνβιήµαηα απηά δελ ππάξρεη ζσζηή ή ιάζνο πξνζέγγηζε. Απηφ πνπ ε 
εηαηξία αμηνινγεί είλαη ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη πφζν δεµηνπξγηθά ιεηηνπξγεί γηα λα 
πξνηείλεη ηε ιχζε (Landau, 2013). 

Ο Steve Bezos, πηζηεχεη φηη ηα ρξήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε άξηζησλ 
ππαιιήισλ είλαη ρξήµαηα πνπ μνδεχνληαη ζσζηά. Καηάθεξε λα πινπνηήζεη θάηη πνπ δελ 
ππήξρε, έλα πιέγµα θαηλνηνµηψλ. Απηφ δε ζα µπνξνχζε παξά λα ην επηηχρεη ζε ζπλεξγαζία µε 
ηνπο πην ηαιαληνχρνπο θαη δεµηνπξγηθνχο αλζξψπνπο. Ζ επηπρήο ζπγθπξία γη‟ απηφλ ήηαλ φηη 
φζνη επηδίσμαλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ Amazon ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ άλζξσπνη 
µε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ εµπλεχζηεθαλ απφ ην φξαµα ηνπ Bezos (Byers, 2006). 

4.5.3 Σο Παράδειγμα της Amazon 

πσο πξνείπακε, ε Amazon μεθίλεζε σο βηβιηνπσιείν θαη ζήκεξα είλαη ην πην δεκνθηιέο 
πνιπθαηάζηεκα κέζα ζην Γηαδίθηπν. Ο ηδξπηήο ηεο Jeff Bezos θαηάιαβε απφ λσξίο πνηα είλαη 
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη αληί λα δεκηνπξγήζεη έλα άιιν αληίγξαθν ησλ παξαδνζηαθψλ 
βηβιηνπσιείσλ ζην Γηαδίθηπν, πξνηίκεζε λα πξνζθέξεη κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ κε 
εθαηνκκχξηα ηίηινπο βηβιίσλ. Έηζη, πξνζείιθπζε γξήγνξα έλα πνιχ κεγάιν θαη κνξθσκέλν 
θνηλφ θαη έγηλε ν ηξφκνο ησλ παξαδνζηαθψλ βηβιηνπσιείσλ πνπ θπζηθά δελ κπνξνχζαλ λα 
αληαγσληζηνχλ ζε πνηθηιία ηελ Amazon. 

πσο απνδείθηεθε φκσο, νχηε ζηελ εμππεξέηεζε θαηάθεξε θαλείο λα ηελ μεπεξάζεη. Ζ 
Amazon νξγαλψζεθε κε αξηζηνηερληθφ ηξφπν θαη πξνζέθεξε απφ πνιχ λσξίο ζηνπο πειάηεο 
ηεο πάκπνιιεο ππεξεζίεο πνπ, αθφκε θαη ζήκεξα, ειάρηζηα άιια ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 
κπνξνχλ λα θαπρεζνχλ φηη παξέρνπλ. Έηζη, απέθηεζε γξήγνξα εθαηνκκχξηα πειάηεο ζηνπο 
νπνίνπο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη λέα πξντφληα. Ζ αξρή έγηλε φηαλ ε Amazon άξρηζε λα 
πνπιάεη βηληενθαζέηεο. πλέρηζε κε κνπζηθά CD θαη επεθηάζεθε θαη ζηα είδε δψξσλ. Βιέπνπκε 
ινηπφλ απηφ ην εμαηξεηηθά πεηπρεκέλν βηβιηνπσιείν φηη εμειίρηεθε ζε πνιπθαηάζηεκα. 
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Δηθόλα 4.7 Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηεο Amazon (www.amazon.com) 

Ζ Amazon δεκηνχξγεζε παξαξηήκαηα θαη ζε άιιεο ρψξεο (π.ρ. ην www.amazon.co.uk πνπ 
εμππεξεηεί ην επξσπατθφ θνηλφ κε πνιχ θζηλφηεξα κεηαθνξηθά απ‟ φηη ε ακεξηθάληθε Amazon) 
θαη έπεηηα, πξφζζεζε θαη άιια πξντφληα ζην θαηάζηεκά ηεο θάλνληαο κία απιή θαη μεθάζαξε 
πξφηαζε γηα ηνλ πειάηε: «Αγφξαζε ηα πάληα απφ κέλα θαη ζα έρεηο θζηλφηεξα κεηαθνξηθά». Ζ 
πξφηαζε απηή είλαη πξαγκαηηθά επαλαζηαηηθή, θαζψο πεγαίλεη ελάληηα ζην πξφηππν ησλ άιισλ 
πνιπθαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηα νπνία απνηεινχλ ζπλήζσο απιέο ζπλελψζεηο αλεμάξηεησλ 
εκπφξσλ πνπ πσινχλ μερσξηζηά ν έλαο απφ ηνλ άιινλ (φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα mall ησλ 
ακεξηθαληθψλ κεγαινππψιεσλ). Χζηφζν, ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα ζπλεξγαηηθνχ κάξθεηηλγθ 
κε 300.000 ζπλδέζκνπο ζε ηζηνζειίδεο ζπλεξγαηψλ ηεο. 

Δπηπιένλ, παξνηξχλεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο λα ραξίζνπλ έλα βηβιίν σο δψξν ζε θάπνην θίιν 
ηνπο. ηαλ ν παξαιήπηεο ιακβάλεη ην δψξν, ην παθέην πεξηέρεη θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηεο 
Amazon. Παξάιιεια ζε αξθεηέο κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο θαη ζηελ Altavista, νη επηζθέπηεο 

θαινχληαη λα ςάμνπλ βηβιία ζηελ Amazon ζρεηηθά κε ηε ιέμε πνπ έβαιαλ γηα αλαδήηεζε
2
. 

Αθφκε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ λα πνπιάεη βηβιία θαη βίληεν 
κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν, θεξδίδνληαο θάπνην πνζνζηφ επί ηεο ηηκήο ηνπ θάζε βηβιίνπ 
πνπ πσιείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. Σν θιεηδί είλαη ε εηδίθεπζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε. Αληί 
λα επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν θαη λα πνπιάεη 
νηηδήπνηε, ε Amazon ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εηδηθφ πεξηβάιινλ, ην 
νπνίν επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πιεξψλνληαο κεγαιχηεξε πξνκήζεηα γηα ηα 
βηβιία πνπ πσινχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο έρεη 
ηζηνζειίδα γηα αζιεηηθά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ βηβιηνπσιείν αζιεηηθψλ κε βηβιία 
πνπ απηφο ζέιεη λα «κνηξαζηεί» κε ηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ Amazon ηνπ πξνζθέξεη πξνκήζεηα 15% 
γηα θάζε πψιεζε ζε ζρέζε κε 5% πξνκήζεηα πνπ ηνπ δίλεη ε εηαηξία New York Times bestseller 
list. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη θάπνηνο, ε Amazon ηνπ επηηξέπεη λα επηιέμεη 
φζνπο ηίηινπο επηζπκεί, λα γξάςεη ηηο δηθέο ηνπ θξηηηθέο θαη λα εηζπξάμεη ηηο πξνκήζεηεο φηαλ 
θάπνηνο αθνινπζήζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Amazon ζα κπνξνχζε λα έρεη ηνλ ηίηιν «Διεπζεξία απφ ηελ Δπηινγή», αλ 
ζθεθηεί θάπνηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πνιιέο επηινγέο κπεξδεχνπλ θάπνηνλ. Πξάγκαηη, νη 
πεξηζζφηεξνη απ‟ ηνπο επηηπρεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηεο Amazon παξνπζηάδνπλ έλα πεξηνξηζκέλν 

                                                 
2
 Πεγή: http://viralmarketer.com/vmcases.html 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.co.uk/
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αξηζκφ βηβιίσλ θαη βίληεν, θαη φρη νιφθιεξν ηνλ θαηάινγν (Mizel, 2001, Heyman 1999). Ζ 
ζηξαηεγηθή ηνγελνχο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθέο πεγέο - ζπγθεθξηκέλα 
ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο άιισλ αηφκσλ ή εηαηξηψλ - πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη πην εχθνια ηα 
πξντφληα ηεο ζηνπο πειάηεο. 

Έηζη, νη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηε ρξήζε ηεο θαη άκεζα νηθνλνκηθφ 
ζπκθέξνλ απφ ηηο πσιήζεηο ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο, απμάλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο θαη ηελ θάλνπλ πην ειθπζηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ 
ππεξεζία έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα δηφηη απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ πνπ πξνθχπηεη, 
δηεπθνιχλεη ηνπο πηζαλνχο πειάηεο λα βξνπλ απηφ πνπ ζέινπλ ζε αληίζεζε κε ηελ αλαδήηεζε 
ζε έλα κεγάιν θαηάινγν επηινγψλ, πνπ είλαη πνιχ πην ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή. Οπζηαζηηθά 
ε Amazon, έρεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πνιινχο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο, πνπ δηαδίδνπλ 
γξήγνξα, πξνσζνχλ θαη πσινχλ ηα πξντφληα ηεο ζε έλα επξχ αγνξαζηηθφ θνηλφ κέζα απφ ηνπο 
δηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο. 

ηαλ κπαίλνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Amazon, απηφ πνπ μερσξίδεη είλαη ην ηκήκα 
πινήγεζεο ζην άλσ-αξηζηεξά άθξν, ην πεδίν θαηεγνξηψλ θαη ην πεδίν αλαδήηεζεο. 

 
Δηθόλα 4.8 Κξηηήξηα αλαδήηεζεο ηεο Amazon 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξεη γξήγνξα θαη λα αλαδεηήζεη πξντφληα γηα αγνξά ελψ ν 
πσιεηήο είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη γξήγνξα θαη online ηηο αγνξέο. Ζ ηερληθή νκάδα ηεο 
Amazon πνπ απνηειείηαη απφ ζρεδηαζηέο έρνπλ θάλεη εκθαλή ηα δχν ζηνηρεία ζηε δνκή ηεο 
ηζηνζειίδαο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Πεξηερόκελν πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ηξέρνληα ρξήζηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη θαζηεξσζεί ε 
αλαδήηεζε πξντφλησλ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε δπλαηφηεηα γηα online αγνξέο, νη ρξήζηεο 
πηζαλφηαηα ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ακέζσο, αξρίδνληαο κε ηελ 
αλαδήηεζε. Ζ Amazon ρξεζηκνπνηεί cookies γηα λα θξαηήζεη έλα ρξήζηε ζπλδεδεκέλν, θαη νη 
αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε παξαθνινπζνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ 
δηαθνκηζηή (server-sided). Γειαδή, πξνζαξκφδεη δπλακηθά ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε πνπ 
βαζίδεηαη ζε πξνγελέζηεξεο αλαδεηήζεηο, πξνβνιέο ζειίδσλ, ιίζηα επηζπκηψλ, γξαπηέο 
αλαθνξέο θαη, ελ ηέιεη, αγνξέο. 

Δκθάληζε ησλ ζρεηηθώλ πξντόλησλ. Έλα παξάδεηγκα εμαηνκηθεπκέλσλ πεξηερνκέλσλ 
θαίλεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα, ε νπνία ηξνπνπνηεί ην θχξην πεξηερφκελν κε βάζε ην πψο ν 
ρξήζηεο έρεη αιιειεπηδξάζεη κε ηε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο πξντφλησλ. 
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Δηθόλα 4.9 Πξνβνιή ζρεηηθώλ πξντόλησλ 

ρόιηα ρξεζηώλ θαη θξηηηθέο. Κάησ απφ θάζε πξντφλ πνπ αλαδεηά ν ρξήζηεο φπσο 
βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ νη ρξήζηεο βαζκνινγνχλ κε αζηέξηα ην πξντφλ ην νπνίν 
έρνπλ αγνξάζεη ζε παιαηφηεξε ρξνληθή ζηηγκή, θαη δίλνπλ θξηηηθέο γηα ην πξντφλ. 

 
Δηθόλα 4.10 Κξηηηθέο πειαηώλ ηεο Amazon 
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Πξνηεηλόκελεο ζπζηάζεηο. ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Amazon, ζην θάησ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο 
πξνβάινληαη πξντφληα ηα νπνία ζπζηήλνληαη ζηνλ πειάηε αλάινγα κε ην ηη πξντφληα έρεη 
επηζθεθζεί θαη αλαδεηήζεη. 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ δηαηεξνχλ έλαλ θαηάινγν ησλ αγνξαζκέλσλ πξντφλησλ θαη 
ησλ αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, σο παξακέηξνπο ρξήζηε (πξνθίι). Απηφ ζπκβαίλεη 
ζην δεκνθηιέζηεξν ζχζηεκα recommender ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο είλαη ε Amazon. Ζ 
ηζηνζειίδα απηή ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο ζχζηαζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο πεγέο γηα 
ηελ ηειηθή πξφηαζε πξνο ην ρξήζηε. 

 Ζ πξψηε πεγή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, δειαδή πνηα αληηθείκελα έρεη αγνξάζεη ζην 
παξειζφλ, πνηα πξφζζεζε ζην θαιάζη αγνξψλ ή πψο αμηνιφγεζε ην αληηθείκελν κεηά απφ 
ηελ αγνξά ηνπ (Rating-commend). 

 Ζ δεχηεξε πεγή είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ. ια ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη 
ε ηζηνζειίδα δηαζέηνπλ ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά (ιέμεηο-θιεηδηά) φπσο είλαη ε νλνκαζία, ν 
θαηαζθεπαζηήο, ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο. 

 Ζ ηξίηε πεγή πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ηειηθή ζχζηαζε είλαη νη νκνηφηεηεο αλάκεζα 
ζηνπο ρξήζηεο. 

 
Δηθόλα 4.11 πζηάζεηο πξντόλησλ ηεο Amazon 

Οη ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο απφ ην ρξήζηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 
ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά, ην ζχζηεκα απηνκάησο ηνπ εμάγεη ζπζηάζεηο νη νπνίεο 
εκθαλίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ιίζηεο. ηελ πξψηε ιίζηα ην ζχζηεκα βξίζθεη άιινπο ρξήζηεο 
πνπ έρνπλ αγνξάζεη ην ίδην πξντφλ κε ην ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ζην ρξήζηε πξντφληα 
ηα νπνία δελ έρεη αγνξάζεη, αιιά έρνπλ αγνξάζεη νη άιινη ρξήζηεο πνπ έρνπλ αγνξάζεη ην ίδην 
πξντφλ. Οπζηαζηηθά, απηέο νη πξνηάζεηο ζηεξίδνληαη ζην φηη νη ρξήζηεο κε θνηλέο αγνξέο έρνπλ 
θαη θνηλά ελδηαθέξνληα. 

Μία απφ ηηο θνηλέο κεζφδνπο γηα λα θαζνξίζεη ηελ νκνηφηεηα είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο γσλίαο 
ζπλεκηηφλνπ. Σν ζχζηεκα ζχζηαζεο ηεο Amazon ρξεζηκνπνηεί ην κέηξν ζπλεκηηφλνπ ψζηε λα 
απνθαζηζηεί ε νκνηφηεηα κεηαμχ θάζε δχν ζηνηρείσλ πνπ αγνξάδνληαη απφ θάζε πειάηε θαη γηα 
λα θαζηεξσζεί ε κήηξα ζηνηρείσλ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο ζρέζεηο ζηνηρείν πξνο ζηνηρείν. 
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Δηθόλα 4.12 Collaborative filtering βάζεη πξντόληνο εθαξκόδεηαη επξέσο ζηελ Amazon 

 
Δηθόλα 4.13 Δμήγεζε ζύζηαζεο κε ρξήζε collaborative filtering βάζεη πξντόληνο 

Δπηινγή “Look Inside” ζην βηβιίν. Σα βηβιία είλαη έλα απφ ηα πην ζπρλά είδε πνπ αγνξάδεη 
θάπνηνο ζηελ Amazon. Σν “Look Inside” ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο 
λα δνπλ νξηζκέλα απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ βηβιίσλ: ζπλήζσο ην κπξνζηηλφ θάιπκκα, ηνλ 
πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ηελ πξψηε ζειίδα, ην δείθηε θαη ην πίζσ θάιπκκα. Απηφ κπνξεί λα είλαη 
εμαηξεηηθά ρξήζηκν, δηφηη νη θαηαλαισηέο είλαη ζπλήζσο ζε ζέζε λα κπνπλ απιψο απφ κηα καηηά 
ζηνλ πίλαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ή ηελ εηζαγσγή, εάλ έλα βηβιίν ηνπο ηαηξηάδεη. 
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Δηθόλα 4.14 Ζ επηινγή “Look Inside” ηεο Amazon 

Πξνζαξκόζηκν ηζηνξηθό θαη ζπζηάζεηο. Ζ Amazon δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε λα 
πξνζαξκφζεη ην ηζηνξηθφ ηνπ αιιά θαη ηί επηινγέο λα δείρλεη απφ ηηο ζπζηάζεηο αλάινγα κε ηηο 
επηζπκίεο ηνπ. 

 
Δηθόλα 4.15 Πξνζαξκόζηκν ηζηνξηθό θαη ζπζηάζεηο ηεο Amazon 

4.5.4 Ο Αλγόριθμος υστάσεων Item to Item της Amazon 

πσο ήδε αλαθέξακε, ε Amazon απνηειεί ίζσο ηνλ κεγαιχηεξν νξγαληζκφ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ, εμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξν απφ 29 εθαηνκκχξηα πειάηεο αλά ηνλ θφζκν θαη 
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πεξηέρνληαο εθαηνκκχξηα πξντφληα θαηαιφγνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο 
είλαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ πξνηάζεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

Υξεζηκνπνηεί πξάθηνξεο πξνηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζχζηεκα ζπλεξγαηηθνχ 
θηιηξαξίζκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε ζπιινγηζηηθή εμεγεί ζηνπο πειάηεο πσο νη πξνηάζεηο πξντφλησλ 
βαζίδνληαη ζε κία αθνινπζία παξφκνησλ αγνξψλ θαη πξνηηκήζεσλ, ππνζέηνληαο φηη έλαο 
πειάηεο επηζπκεί λα αγνξάζεη παξφκνηα πξντφληα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο επθπήο πξάθηνξαο 
πξνηείλεη έλα βηβιίν ζηνλ ηξέρνληα πειάηε, επεηδή έρεη αγνξάζεη ή βαζκνινγήζεη έλα άιιν, ην 
νπνίν έρνπλ αγνξάζεη ή βαζκνινγήζεη άιινη ρξήζηεο πνπ επίζεο αγφξαζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 
βηβιίν ηεο πξφηαζεο (βι. παξάδεηγκα πξαθηφξσλ πξνηάζεσλ ηεο Amazon, Δηθφλα 4.12), 
(Komiak & Benbasat, 2004). 

Δπηπιένλ, πξνζσπηθνί πξάθηνξεο παξνπζηάδνπλ ζηνπο ρξήζηεο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο 
αγνξέο ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ επηζθέπηνληαη. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θηιηξάξνπλ ηηο 
πξνηάζεηο βάζεη ηίηινπ, λα βαζκνινγήζνπλ ηα πξνηεηλφκελα πξντφληα ή ηηο πξνεγνχκελεο 
αγνξέο ηνπο θαη λα κάζνπλ γηαηί ηνπο πξνηείλεηαη θάζε πξντφλ (βι. Δηθφλα 4.16). 

 
Δηθόλα 4.16 Παξάδεηγκα πξνζσπηθνύ πξάθηνξα ελόο ρξήζηε ηεο Amazon 

Ζ Amazon ρξεζηκνπνηεί έλαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν αιγφξηζκν πξνηάζεσλ πνπ νλνκάδεηαη 
ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα αληηθεηκέλνπ-πξνο-αληηθείκελν (item-to-item collaborative filtering) θαη 
αλαιχζεθε απφ ηνπο Linden, Smith θαη York (Linden, Smith & York, 2003). Ο αιγφξηζκνο, αληί 
λα ζπγθξίλεη θάζε ρξήζηε κε παξφκνηνπο πειάηεο, ζπγθξίλεη θάζε αγνξά θαη βαζκνινγεκέλν 
πξντφλ ηνπ ρξήζηε κε άιια παξφκνηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδεη απηά ηα παξφκνηα πξντφληα 
δεκηνπξγψληαο κία ιίζηα πξνηάζεσλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πην ηαηξηαζηήο πξφηαζεο ελφο 
δνζέληνο αληηθεηκέλνπ, ν αιγφξηζκνο θαηαζθεπάδεη έλαλ πίλαθα παξφκνησλ πξντφλησλ, 
αλαδεηψληαο ηα αληηθείκελα πνπ ζπλεζίδνπλ λα αγνξάδνπλ καδί νη πειάηεο. Ο επαλαιεπηηθφο 
αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα επθπψλ πξαθηφξσλ ηεο Amazon ππνινγίδεη 
ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ελφο πξντφληνο θαη ησλ ππφινηπσλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 
Δηθφλα 3.11, γηα ηελ νπνία αλαθεξζήθακε θαη ζην Κεθάιαην 3. Γειαδή σο εμήο: 
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Ζ νκνηφηεηα κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά 
κία θνηλή κέζνδνο είλαη ε ρξήζε ηνπ ζπλεκηηνλνεηδνχο κέηξνπ, θαηά ην νπνίν θάζε δηάλπζκα 
αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα αληηθείκελν αληί γηα πειάηε, θαη νη Μ δηαζηάζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο 
αληηζηνηρίδνληαη ζηνπο πειάηεο πνπ αγφξαζαλ απηφ ην αληηθείκελν. 

Ο εθηφο ζχλδεζεο ππνινγηζκφο ηνπ πίλαθα παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά 
ρξνλνβφξνο, κε Ο(Ν

2
Μ) ζαλ ρεηξφηεξε πεξίπησζε. ηελ πξάμε, φκσο, βξίζθεηαη θνληά ζην 

Ο(ΝΜ), δηφηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο θάλνπλ πνιχ ιίγεο αγνξέο. Γεηγκαηνιεπηψληαο πειάηεο 
πνπ αγνξάδνπλ δεκνθηιή πξντφληα, επηηπγράλεηαη κείσζε ζην ρξφλν εθηέιεζεο, επηθέξνληαο 
φκσο κία κηθξή κείσζε θαη ζηελ πνηφηεηα. 

Ο αιγφξηζκνο βξίζθεη παξφκνηα αληηθείκελα κε ηηο αγνξέο θαη ηα βαζκνινγεκέλα αληηθείκελα 
ηνπ ρξήζηε απφ έλαλ πίλαθα παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλαζξνίδεη θαη ηειηθά 
πξνηείλεη ηα πην δεκνθηιή θαη ζρεηηθά αληηθείκελα. Απηφο ν ππνινγηζκφο είλαη αξθεηά γξήγνξνο, 
δηφηη εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αγφξαζε ή βαζκνιφγεζε ν ρξήζηεο. 

Σν θιεηδί ηεο θιηκάθσζεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο αληηθεηκέλνπ-
πξνο-αληηθείκελν, ζπγθξηηηθά κε άιινπο αιγνξίζκνπο, είλαη φηη δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα 
παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ ζε θαηάζηαζε εθηφο ζχλδεζεο. Σν κέξνο ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 
ιεηηνπξγεί εληφο ζχλδεζεο, θιηκαθψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαηαιφγνπ θαη ηνλ 
ζπλνιηθφ αξηζκφ πειαηψλ. Δμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη 
αγνξάζεη ή βαζκνινγήζεη έλαο ρξήζηεο. πλεπψο, ν αιγφξηζκνο είλαη ηαρχο αθφκε θαη γηα 
ηεξάζηηεο νκάδεο δεδνκέλσλ. Σέινο, νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ν αιγφξηζκνο ηεο 
Amazon πξνηείλεη ζηνπο ρξήζηεο κφλν πςειά ζπζρεηηδφκελα παξφκνηα αληηθείκελα, κε 
απνηέιεζκα ε πνηφηεηα πξνηάζεσλ λα είλαη άξηζηε. 

Ο αιγφξηζκνο πνπ πεξηγξάθεθε απνηειείηαη θαη πινπνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ επθπψλ 
πξαθηφξσλ, νη νπνίνη ζπιιέγνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, δεκηνπξγνχλ ηνπο πίλαθεο 
πξνηάζεσλ θαη ηειηθά πξνηείλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηα αληηθείκελα πνπ πηζαλψο λα ηνπο 
ελδηαθέξνπλ, βάζεη ησλ αγνξψλ θαη ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο. Σν ζχζηεκα πξνηάζεσλ ηεο 
Amazon επηηπγράλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ φγθν 
πιεξνθνξηψλ θαη αληηθεηκέλσλ, κεηψλνληαο ην άγρνο θαη ηελ ππεξέληαζε, ελψ εληζρχεη ηε ιήςε 
απνθάζεψλ ηνπο. 

4.6 Διαδικτυακές Κοινότητες Σουριστικού Περιεχομένου 

Thorntree. Σν Thorntree είλαη έλα λέν ζρεηηθά forum, θαζψο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην 
ηέινο ηνπ 2003, σζηφζν αζρνιείηαη κε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζεκάησλ. πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ 
εξσηήζεσλ θαη ησλ ζεκάησλ ζην site μεπεξλνχλ ηηο 2.500, ελψ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 
αγγίδεη ηηο 7.000. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ 150 άηνκα μεθίλεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηνλ 
ηειεπηαίν κήλα θαη, αλ ζπλδπαζηεί κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, 
4.000 πεξίπνπ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ήδε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρψξν 
ησλ ηνπξηζηηθψλ forums θαη παξάιιεια έρεη δπλακηθή θαη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ εμέιημεο. 
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ Thorntree επηιέγνπλ ηηο θζελέο ιχζεηο γηα ηε 
δηακνλή ηνπο, θάηη ινγηθφ θαζψο νη ρξήζηεο ηέηνησλ forums είλαη ζπλήζσο λεαξφηεξεο ειηθίαο 
άηνκα, νπφηε θαη πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ. Καηά κέζν φξν ν ρξήζηεο 
ρξεζηκνπνηεί ην site γηα κία ψξα, πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο θαη δείρλεη φηη νη ρξήζηεο 
αλαδεηνχλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο. Αξθεηέο είλαη νη απαληήζεηο θαη ηα 
ζρφιηα αλά ππνβιεζείζα εξψηεζε θαη παξάιιεια ζεηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία 
ζπκθσλεί κεηαμχ ηνπο θαη εθθξάδεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε 
παξερφκελε πιεξνθνξία είλαη αμηφπηζηε. Πεξαηηέξσ ζηνηρεία φπσο νη 100 ιέμεηο πεξίπνπ αλά 
απάληεζε θαη ν κηθξφο ζρεηηθά ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε εξψηεζε ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 
ζεκεησζνχλ σο ελδείμεηο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαη πξνζπκίαο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ. 

 
Δηθόλα 4.17 Ζ ηζηνζειίδα Thorntree 

Virtual Tourist. Παιαηφηεξν ζε ιεηηνπξγία ηνπ Thorntree, ην Virtual Tourist μεθίλεζε ην 2000 θαη 
είλαη πινχζην ζε πεξηερφκελν, θαζψο δηαπξαγκαηεχεηαη έλα κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ, πεξίπνπ 
8.000. ηα ίδηα επίπεδα θπκαίλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ απφ ην μεθίλεκα 
ηνπ forum. Θεηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ζε γεληθέο γξακκέο θαη γηα ην Virtual Tourist, ην νπνίν 
εκθαλίδεηαη ελεξγφ, αθνχ πεξίπνπ ην 60% θαηά κέζν φξν ησλ ρξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ πάλσ 
απφ κήλα, κε αξθεηνχο λένπο ρξήζηεο θαη πνιιά ζέκαηα ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ελαζρφιεζε θαη 
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 

Παξφκνην ηνπ Thorntree είλαη ην πξνθίι ρξεζηψλ ηνπ Virtual Tourist, κε ην 80% απηψλ 
πεξίπνπ λα δηαζέηνπλ ιίγα ρξήκαηα γηα δηακνλή. Δπλφεην είλαη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί ζα 
ξσηήζνπλ γηα φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε δηακνλή ηνπο, θαζψο θαίλεηαη φηη φινη αλαδεηνχλ ηηο 
θζελφηεξεο ιχζεηο. Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη ν κέζνο ρξφλνο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαίλεηαη φηη νη 
ρξήζηεο ηνπ μνδεχνπλ αξθεηή ψξα θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 
πεξηπηψζεσλ μεπεξλά ηηο 2,5 ψξεο. εκαληηθά πεξηζζφηεξεο είλαη νη απαληήζεηο θαη ηα ζρφιηα 
πνπ ζα ιάβεη έλαο ρξήζηεο ηνπ Virtual Tourist, πεξίπνπ 280 έλαληη 21 ζην πξνεγνχκελν site, κε 
ηελ πιεηνςεθία απηψλ λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηε κεγάιε 
ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ ζην ζπγθεθξηκέλν forum. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα παγθφζκην θνηλσληθφ δίθηπν αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηαμίδηα. ε απηφ ν ρξήζηεο, δεκηνπξγψληαο έλα πξνθίι, κπνξεί λα 
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κνηξαζηεί ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο ζρφιηα θαη θσηνγξαθίεο κε άιινπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. 
ηελ Δηθφλα 4.18, παξνπζηάδεηαη ε θεληξηθή ζειίδα ηνπ ηζηνρψξνπ. 

 
Δηθόλα 4.18 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Virtual Tourist - Smarter Travel 

Σν 1994 έλαο θνηηεηήο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο θαηνρχξσζε ην φλνκα 
VirtualTourist.com δεκηνπξγψληαο κία ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχζαλ νη ρξήζηεο λα 
βξνπλ πνπ βξίζθνληαη θηινμελεηέο (internet servers) ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν 1998 έλαο απφ ηνπο 
ηδξπηέο ηνπ VirtualTourist αγφξαζε ην φλνκα ηνπ ηζηνρψξνπ. Έηζη, ηελ επφκελε ρξνληά, ην 
VirtualTourist.com μεθίλεζε κε ζθνπφ λα ελψζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ 
ηηο ηαμηδησηηθέο ηνπο εκπεηξίεο αλεμάξηεηα απφ πνην κέξνο ηνπ θφζκνπ πξνέξρνληαη. Σν 2008 ν 
ηζηνρψξνο εμαγνξάζηεθε απφ ην TripAdvisor Media Group, θαζηζηψληαο ηνλ έλαλ απφ ηνπο πην 
δεκνθηιείο θνηλσληθνχο ηζηνρψξνπο γηα ηαμίδηα. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2009, ζηνλ ηζηνρψξν έρνπλ εγγξαθεί 1,2 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 
πνπ πξνέξρνληαη πάλσ απφ 220 ρψξεο. Απηνί έρνπλ ζπλεηζθέξεη 1,8 εθαηνκκχξηα ζρφιηα γηα 
πεξηζζφηεξνπο απφ 72.000 πξννξηζκνχο θαη πάλσ απφ 3,7 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο. 
Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηα forum ηεο ηζηνζειίδαο 
έρνπλ απαληεζεί, ελψ ην επηζθέπηνληαη ζρεδφλ 9 εθαηνκκχξηα κνλαδηθνί ρξήζηεο ην κήλα. 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηαμηδηψλ κέζσ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ αλεβάζεη νη ρξήζηεο, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα πξννξηζκνχο θαη ηαμηδησηηθέο 
ππεξεζίεο, ε ζπκκεηνρή ζηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο (forum) θαη ε ζπζρέηηζε κε άιινπο ρξήζηεο 
δεκηνπξγψληαο νκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, δειαδή νπζηαζηηθά ε θνηλσληθή δηθηχσζε ησλ 
ρξεζηψλ ηνπ VirtualTourist κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κεηάδνζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
πιεξνθνξίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 
πιεξνθνξίαο πνπ δηαρέεηαη ζε απηέο κε ην πνζνζηφ ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαησλ λα είλαη 
90%, θάηη πνπ δείρλεη ηελ ηεξάζηηα δπλακηθή πνπ έρεη απνθηήζεη ε ιεηηνπξγία απηή. Έρνληαο, 
ινηπφλ, ν ρξήζηεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπλδπάδνληάο ηεο κε ηνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο 
ηνπ ηζηνρψξνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ην ηαμίδη ηνπ. 

TripAdvisor. Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην TripAdvisor ηα αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 
Δδψ ζα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Αλ θαη ην πην λέν ζπγθξηηηθά κε ηα 
πξνεγνχκελα forums, έρεη ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε ζέκαηα, 10.000. Σεξάζηηα επίζεο ε 
αληαπφθξηζε ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη ακείσηε, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ν αξηζκφο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ήηαλ 12.000. Πεξίπνπ νη κηζνί βέβαηα ζπκκεηέρνπλ γηα 
κεγάιν δηάζηεκα θαη φρη πεξηζηαζηαθά. 
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Γελ παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα forum φζνλ αθνξά ην 
πξνθίι ρξεζηψλ, αθνχ θαη εδψ νη πεξηζζφηεξνη, αλ θαη δελ μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα 
δηακνλή, θαίλεηαη λα ςάρλνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. Αξθεηά κεγάινο 
είλαη θαη ν κέζνο φξνο ζπκκεηνρήο, 3 ψξεο πεξίπνπ. Μία εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 
ζεκαληηθφο αξηζκφο ζεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν forum. Πνιχ κεγάιε ε 
ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ζην TripAdvisor, 260 απαληήζεηο αλά εξψηεζε, αλ θαη ζα ρξεηαζηεί 
ιίγν κεγαιχηεξε αλακνλή γηα ηελ πξψηε απάληεζε απφ φηη ζηα πξνεγνχκελα forum, 4 ψξεο 
πεξίπνπ έλαληη κίαο ψξαο ζηα πξνεγνχκελα. Χζηφζν θαη εδψ θαηαγξάθνληαη σο ζπγθιίλνπζεο 
θαη ζεηηθέο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη, έλα αθφκα δείγκα αμηνπηζηίαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ forum. 

 
Δηθόλα 4.19 Ζ ηζηνζειίδα TripAdvisor 

Fodor’s. Απφ ηα παιαηφηεξα forum, ην Fodor‟s ηδξχζεθε ην 2000, κε ιίγα ζρεηηθά ζέκαηα 
πεξίπνπ 4.000, σζηφζν θαη απφ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ρξεζηψλ κε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξε ηνπ 
κήλα. Μηθξφο επίζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν αξηζκφο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ πνπ αλέξρεηαη ζηηο 4.000. Αξθεηνί είλαη νη ρξήζηεο ηνπ Fodor‟s πνπ ξσηάλε γηα 
ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδξνκήο θαη ιηγφηεξνη απηνί πνπ ξσηάλε γηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα. Σν 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεζηψλ ηνπ είλαη απφ ηελ Δπξψπε. 

Αξλεηηθφ ζηνηρείν ν κηθξφο ρξφλνο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, 40 ιεπηά ηεο ψξαο, ινγηθφ αλ 
ζπλδπαζηεί κε ηνλ κηθξφ αξηζκφ δηαζέζηκσλ ζεκάησλ θαη ην κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ αηφκσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ κήλα. Λίγεο αλαινγηθά νη απαληήζεηο πνπ 
ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο, πεξίπνπ 40, κε ζρεηηθά κεγάιν ρξφλν απφθξηζεο, 1,5 ψξα. Χζηφζν θαη 
εδψ ηα ζεηηθά ζρφιηα θαη ε ζπκθσλία ζηηο απαληήζεηο είλαη πςειά. 
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Δηθόλα 4.20 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Fodor’s 

IgoUgo. Απφ ηα πην παιηά forum θαη ην IgoUgo, αθνχ ηδξχζεθε ην 2001, θησρφ σζηφζν ζε 
ζέκαηα, 570, θαη αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, 700, ηφζν απφ ην μεθίλεκα φζν θαη θαηά ην ηειεπηαίν 
δηάζηεκα. Πνιχ ιίγνη νη λένη ζπκκεηέρνληεο, σζηφζν ζεηηθή εληχπσζε πξνθαιεί ην πςειφ 
πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρεη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ κήλα, 60%, γεγνλφο πνπ καο 
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ρξήζηεο ηνπ forum, αλ θαη είλαη κηθξνί ζε αξηζκφ, είλαη αξθεηά 
αθνζησκέλνη. 

Οη ρξήζηεο ηνπ IgoUgo δε δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο γεγνλφο πνπ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε ε κέρξη ηψξα αλάιπζε, καο νδεγεί ζην 
γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα φηη νη ππνςήθηνη ηαμηδηψηεο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθά 
forum θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ έλα, αθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ ηα ίδηα άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
πνιιά forum. Αξθεηέο απαληήζεηο αλά εξψηεζε ιακβάλεη ν κέζνο ρξήζηεο, πεξίπνπ 130, κε 
αξθεηά κεγάιεο απαληήζεηο αλ θξίλνπκε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ θάζε απάληεζε, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηηο 100. Αξθεηά πςειά γηα κία αθφκε θνξά ηα ζεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκθσλίεο ζε απαληήζεηο. 
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Δηθόλα 4.21 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ IgoUgo 

Bootsnall. Δπίζεο έλα απφ ηα παιαηφηεξα forum ην Bootsnall, ππάξρεη απφ ην 2001 κε κηθξφ 
αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ γεληθά, ιίγν κεγαιχηεξν ηνπ IgoUgo, ην νπνίν θαη ππνιείπεηαη θαηά 
πνιχ φισλ ησλ ππνινίπσλ. Μηθξφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ 
ηειεπηαίνπ κήλα, αλ θαη γχξσ ζην 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ αζρνινχληαη γηα δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ κήλα, απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν αλαθνξηθά κε ηελ αθνζίσζε ησλ ρξεζηψλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν forum. Μεγάιν είλαη ην πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ πάλσ απφ κήλα, ζρεδφλ 
ζην 16%, ην πςειφηεξν απφ φια ηα ππφινηπα forum, καο δείρλεη φηη αξθεηά απφ ηα άηνκα πνπ 
ηαμηδεχνπλ πνιχ ηείλνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν πξνο ην Bootsnall σο forum πξνηίκεζεο. 

Καηά ηα άιια δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ forum. ρεηηθά ιίγεο είλαη νη απαληήζεηο αλά 
εξψηεζε, 85, θαη αξθεηά κεγάινο ν ρξφλνο απφθξηζεο, 4 ψξεο. Χζηφζν γηα κία αθφκε θνξά 
παξαηεξνχκε θαηά πιεηνςεθία ζπκθσλία ζηηο απαληήζεηο, γεγνλφο ζεηηθφ. 
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Δηθόλα 4.22 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Bootsnall 

Flickr. Σν Flickr είλαη κία ηζηνζειίδα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ζπκκεηνρηθνχ Γηαδηθηχνπ, 
κέζσ ηεο νπνίαο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο, λα ηηο δεκνζηεχνπλ θαη λα ηηο 
ζρνιηάδνπλ. χκθσλα κε ηνπο ηδξπηέο ηνπ εγρεηξήκαηνο, Caterina Fake θαη Stewart Batterfield, 
ην Flickr είλαη κία ηζηνζειίδα δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ, θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη έλα είδνο 
ηζηνιφγηνπ. ηελ Δηθφλα 4.23, θαίλεηαη ε θεληξηθή ζειίδα ηνπ Flickr. 

 
Δηθόλα 4.23 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Flickr 

Ζ ηζηνξία μεθίλεζε φηαλ νη ηδξπηέο ηνπ, αλαπηχζζνληαο έλα online παηρλίδη (Game Never 
Ending), δεκηνχξγεζαλ κία εθαξκνγή πνπ ιεγφηαλ Flickr live, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο 
πιαηθφξκα απεπζείαο ζπλνκηιίαο ησλ παηθηψλ, θαη έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα αλεβάδνπλ 
θσηνγξαθίεο. Βαζηδφκελνη ζε απηή ηελ εθαξκνγή, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 ην Flickr αλέβεθε 
θαη ιεηηνπξγεί σο ηζηνζειίδα δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ. Ζ θεληξηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη λα 
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επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο κε ην 80% απηψλ λα είλαη αλεβαζκέλεο 
δεκφζηα, δειαδή κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο, εγγεγξακέλνο ή κε, λα ηηο δεη θαη λα ηηο 
ζρνιηάζεη. Πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδεη ε ηζηνζειίδα είλαη νη δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο κέζσ ηνπ πξνθίι πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο, ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο ζρνιίσλ θ.ά. 

Μέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, ην Flickr ην είραλ επηζθεθζεί 27 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη 
θηινμελνχζε 4 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο. Απηή ηελ πεξίνδν εμαγνξάδεηαη απφ ηελ Yahoo έλαληη 
30 εθαηνκκπξηίσλ δνιιαξίσλ, ελψ κέρξη ηελ Άλνημε ηνπ 2006 νη εγγεγξακέλνη ρξήζηεο έθηαζαλ 
ηα 3 εθαηνκκχξηα θαη νη αλεβαζκέλεο θσηνγξαθίεο ηα 130 εθαηνκκχξηα. 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνρψξνπ είλαη ην κνίξαζκα ησλ θσηνγξαθηψλ κεηαμχ ησλ 
ρξεζηψλ θαηεγνξηνπνηψληαο ηεο κε ιέμεηο-θιεηδηά (tags) πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ ψζηε ν ρξήζηεο 
λα κπνξεί λα ηηο αλαδεηήζεη. ην παξάδεηγκά καο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά “Santorini 
island”, ζηελ πξνζπάζεηά καο λα βξνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηε αληνξίλε. Σν απνηέιεζκα ηεο 
αλαδήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 

 
Δηθόλα 4.24 ειίδα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θσηνγξαθηώλ ζην Flickr 

Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θσηνγξαθίεο γηα νπνηνλδήπνηε πξννξηζκφ, κε 
ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πιεξνθνξίαο, δίλνληαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 
ηε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφλ, 
απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κέρξη ηνλ ηνπξίζηα. 

Μεξηθά αθφκε παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
απνηεινχλ νη παξαθάησ εηαηξίεο: 

www.1800usahotels.com 

www.active.hotel.com 

www.arteuz.com 

www.nethotels.com 

www.besthotel.com 

www.centrair.com 

www.cultuzz.com 

www.easyhotelfinder.de 

www.euro-hotels.com 

www.fastbooking.com 

www.hirners.com 

www.hotel.de 

www.aa.com 

www.ahotelroom4u.com 

www.asia-hotels.com 

www.bancotel.com 

www.bhrc.co.uk 

www.cng-hotels.com 

http://www.1800usahotels.com/
http://www.active.hotel.com/
http://www.arteuz.com/
http://www.nethotels.com/
http://www.besthotel.com/
http://www.centrair.com/
http://www.cultuzz.com/
http://www.easyhotelfinder.de/
http://www.euro-hotels.com/
http://www.fastbooking.com/
http://www.hirners.com/
http://www.hotel.de/
http://www.aa.com/
http://www.ahotelroom4u.com/
http://www.asia-hotels.com/
http://www.bancotel.com/
http://www.bhrc.co.uk/
http://www.cng-hotels.com/
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www.directrooms.com 

www.ehotel.de 

www.eurotours.com 

www.gayres.com 

www.horse21.com 

www.hoteladvice.com 

www.aboutanyhotel.com 

www.aircanada.com 

www.asiarooms.com 

www.bed.cz 

www.booking.com 

www.continental.com 

www.etn.co.uk 

www.expedia.com 

www.ghrshotels.com 

www.hotels2000.de 

www.hotelbeds.com 

www.hotelguide.com 

www.hotelplusportal.com 

www.hotels.com 

www.hostelworls.com 

www.chalupyachaty.cz 

www.cheaptickets.com 

www.lastminute.com 

www.legres.com 

www.lowestfare.com 

www.nwa.com 

www.orbitz.com 

www.ratestogo.com 

www.superbreak.com 

www.trav.com 

www.travelhero.com 

www.traveltoday.com 

www.tobook.com 

www.twinroom.com 

www.venere.com 

www.hotelbook.com 

www.hotelconnect.com 

www.hotelhotline.com 

www.hotelprovider.com 

www.hotelschart.com 

www.hotwire.com 

www.mytravelguide.com 

www.inthotels.com 

www.latebreaks.com 

www.leisureplanet.com 

www.mbetravel.com 

www.octapus.com 

www.placestostay.com 

www.travco.co.uk 

www.travelnow.com 

www.travelweb.com 

www.tourico.com 

www.webresintcom 

www.hotelclub.com 

www.hotelgolf.com 

www.hotellocators.com 

www.hotelrooms.com 

www.hotelsbycty.com 

www.hrs.de 

www.cheapfares.com 

www.interhotel.net 

www.laterooms.com 

www.lodging.com 

www.onlinehotels.cz 

www.priceline.com 

www.splendia.com 

www.transhotels.com 

www.travel.com 

www.worldres.com 

www.turbotrip.com 

www.unided.com

4.6.1 ύγκριση Διαδικτυακών Κοινοτήτων Σουριστικού Περιεχομένου 

ια ηα εμεηαδφκελα forum είλαη ζρεηηθά πξφζθαηα, αθνχ μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ην 
2000, νπφηε ηα νπνηαδήπνηε ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα 
ιεηηνπξγίαο, θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαηξαπνχλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Θεηηθφ ζηνηρείν 
απνηειεί ν κεγάινο αξηζκφο ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα forum, αλ θαη παξαηεξήζεθαλ 
αξθεηέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο θαη έλα κεγάιν εχξνο ηηκψλ. Δληνχηνηο, ζα κπνξνχζακε λα 
ζπκπεξάλνπκε πσο ηα ηαμηδησηηθά forum είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα γηα ηνπο ρξήζηεο, θαζψο 
αζρνινχληαη θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ κεγάιν εχξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ηαμηδησηψλ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν σο πξνο ηελ εμέιημε θαη βησζηκφηεηα ησλ ηαμηδησηηθψλ forum είλαη ν 
κέζνο αξηζκφο ησλ λέσλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ρξφλνπ, ν νπνίνο ζε φια ζρεδφλ ηα forum είλαη ζρεηηθά κεγάινο. Τπνιείπνληαη βέβαηα ην 
IgoUgo θαη ην Bootsnall, σζηφζν ζε φια ηα ππφινηπα παξαηεξνχκε φηη κέρξη ηψξα έρεη 
θαηαγξαθεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξεζηψλ θαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη αλαδεηνχλ 
πιεξνθνξίεο κέζσ απηψλ. Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ελδηαθέξεηαη 
θαη ππνβάιιεη εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηακνλή, ην ζρεδηαζκφ δηαδξνκήο θαη ηα αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα, θαη απηφ είλαη έλα ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηεπζχλεη επηρεηξήζεηο φπσο 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, tour operators θαη γεληθφηεξα επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλάινγνπο ηνκείο, πξνο ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ησλ 
travel forums, ζηα νπνία ζίγνπξα ππάξρνπλ αξθεηνί ππνςήθηνη πειάηεο. Χο πξνθίι ρξήζηε 
θαίλεηαη λα θαηαγξάθεηαη απηφ ηνπ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ ηαμηδηψηε, πνπ ςάρλεη αξθεηά φια ηα 
ζέκαηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά, έρεη νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνλ 

http://www.directrooms.com/
http://www.ehotel.de/
http://www.eurotours.com/
http://www.gayres.com/
http://www.horse21.com/
http://www.hoteladvice.com/
http://www.aboutanyhotel.com/
http://www.aircanada.com/
http://www.asiarooms.com/
http://www.bed.cz/
http://www.booking.com/
http://www.continental.com/
http://www.etn.co.uk/
http://www.expedia.com/
http://www.ghrshotels.com/
http://www.hotels2000.de/
http://www.hotelbeds.com/
http://www.hotelguide.com/
http://www.hotelplusportal.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hostelworls.com/
http://www.chalupyachaty.cz/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.lastminute.com/
http://www.legres.com/
http://www.lowestfare.com/
http://www.nwa.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.ratestogo.com/
http://www.superbreak.com/
http://www.trav.com/
http://www.travelhero.com/
http://www.traveltoday.com/
http://www.tobook.com/
http://www.twinroom.com/
http://www.venere.com/
http://www.hotelbook.com/
http://www.hotelconnect.com/
http://www.hotelhotline.com/
http://www.hotelprovider.com/
http://www.hotelschart.com/
http://www.hotwire.com/
http://www.mytravelguide.com/
http://www.inthotels.com/
http://www.latebreaks.com/
http://www.leisureplanet.com/
http://www.mbetravel.com/
http://www.octapus.com/
http://www.placestostay.com/
http://www.travco.co.uk/
http://www.travelnow.com/
http://www.travelweb.com/
http://www.tourico.com/
http://www.webresintcom/
http://www.hotelclub.com/
http://www.hotelgolf.com/
http://www.hotellocators.com/
http://www.hotelrooms.com/
http://www.hotelsbycty.com/
http://www.hrs.de/
http://www.cheapfares.com/
http://www.interhotel.net/
http://www.laterooms.com/
http://www.lodging.com/
http://www.onlinehotels.cz/
http://www.priceline.com/
http://www.splendia.com/
http://www.transhotels.com/
http://www.travel.com/
http://www.worldres.com/
http://www.turbotrip.com/
http://www.unided.com/
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νδεγνχλ ζε επηινγή θζελφηεξσλ ιχζεσλ, θπξίσο σο πξνο ην ζέκα ηεο δηακνλήο. Ζ παξαπάλσ 
γεληθφηεξε πεξηγξαθή ζα κπνξνχζε λα θαλεί αξθεηά ρξήζηκε ζε ζηειέρε marketing θαη 
δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν αγνξαζηηθφ θνηλφ. Θα πξέπεη επηπιένλ 
λα ζεκεησζεί σο έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο ησλ 
forum είλαη ηα κεγάια πνζνζηά ζπκθσλίαο ζε απαληήζεηο θαη ζρφιηα πνπ θάλνπλ νη ρξήζηεο, 
αιιά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ κέζα απφ απηά. Δπνκέλσο εληζρχεηαη ην 
γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα, φηη ηα forum απνηεινχλ κία αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή πεγή ηαμηδησηηθήο 
πιεξνθφξεζεο. 

ε επίπεδν ζχγθξηζεο ησλ forum, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε ζαθήο ππεξνρή ησλ 
TripAdvisor, Thorntree θαη Virtual Tourist, ηα νπνία, αλ θαη δελ είλαη ηα παιαηφηεξα, εκθαλίδνπλ 
κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ζεκαληηθφ αξηζκφ λενεηζεξρφκελσλ ρξεζηψλ θαη 
κεγάιν εχξνο ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα IgoUgo θαη Fodor‟s, 
ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα αζρνινχληαη κε πνιιά ζέκαηα θαη λα έρνπλ πνιινχο λένπο ρξήζηεο. 
Χζηφζν, εδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην ζεηηθφ πνζνζηφ, πεξίπνπ 60% ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηα δχν απηά forum γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κήλα, γεγνλφο πνπ 
θαηαδεηθλχεη φηη κπνξεί λα έρνπλ κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά ζπκκεηνρή, φκσο νη ρξήζηεο ηνπο 
θαίλεηαη λα είλαη αθνζησκέλνη θαη λα αζρνινχληαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ V 

5. Παρουσίαση και Φρήση Εφαρμογής (User Manual) 
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5.1 Η Περίπτωση της αντορίνης ως Διαδικτυακός Σόπος 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ην εγρεηξίδην ρξήζεο (user manual) 
ηεο ηζηνζειίδαο, πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ρξήζηε, ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα 
θαη ζηξαηεγηθή θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ην 
Γήκν αληνξίλεο κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ 
θαη ηελ θαζηέξσζή ηνπ σο πξψηεο γξακκήο ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

5.1.1 Γενικά τοιχεία για τη αντορίνη 

«Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη ηελ αγάπε λα θξαηάεη γηα πάληα;» έιεγε ν Σνκ Ρφκπηλο ζηνλ 
Σξππνθάξπδν. ζνη αγάπεζαλ ηε αληνξίλε, ηελ αγάπεζαλ γηα πάληα. Οη ληφπηνη ιέλε φηη έρεη 
κία θαξδηά πνπ ρηππά δπλαηά θαη δνλεί ηα βνπλά, ην έδαθνο, ηε ζάιαζζα. Καη ε θαξδηά ησλ 
αλζξψπσλ ή ζπληνλίδεηαη κε ηε δηθή ηεο - θαη κέλνπλ - ή δελ ηε ζπλαληά πνηέ - θαη θεχγνπλ 
ηξέρνληαο! ηέθνληαο αληίθξπ ζηελ αζεκί κεγαινζχλε θαη αλαξσηηέζαη ηη είλαη ηειηθά απηφ πνπ 
ζε θέξλεη πάληα πίζσ ζηε αληνξίλε. Οη ψξεο θπινχλ ήξεκα, ην λεζί ηελ άλνημε δείρλεη ηνλ 
άιινλ ηνπ εαπηφ, ηνλ πξαγκαηηθφ ίζσο, άιια ρξψκαηα, άιιε ελέξγεηα. 

Ζ Καιληέξα πξαζηλίδεη, αλζηζκέλα θπηά, θνληξάζη κε ηελ πέηξα θαη ηε ιάβα πνπ επνρέο ζαλ 
θη απηή καιαθψλεη θαη δέλεη κε ηνλ θαηξφ. Μία πγξαζία ηπιίγεη απαιά ην γθξεκφ, θαηεβαίλεη απφ 
ην βνπλφ ηνπ Πξνθήηε Ζιία, αγθαιηάδεη ηνλ Πχξγν θαη ζθεπάδεη ζηγά ζηγά νιφθιεξε ηε 
αληνξίλε, ραξίδνληαο κία μεθνχξαζε, εξεκία θαη αλαθνχθηζε ζην βιέκκα, ζε αληίζεζε κε ηελ 
έληαζε ηνπ θαινθαηξηνχ. α λα έρεη θαηεβάζεη θάπνηνο ην γεληθφ, ην λεζί βξίζθεηαη ζε 
αλάπαπζε, αλαζαίλεη βαζηά, κία δηάρπηε εξεκία, ε δχλακε ηεο ζησπήο! Αθνχο κνλάρα ηνλ αέξα, 
δπλαηφ πνιιέο θνξέο πνπ ηξππψλεη ζηα ζηελά θαη θαζαξίδεη απνκελάξηα θαινθαηξηλήο 
θαινπέξαζεο, πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηνπο λένπο εμεξεπλεηέο-θαηαπαηεηέο! 

Ζ ζάιαζζα άγξηα, γίλεηαη έλα κε ηνλ νξίδνληα ζην βάζνο, έλα κείγκα απφ κπιε-ζαιαζζί-
γθξη. Μπξίδεη ρψκα, ζησπή. ηε αληνξίλε θιείλεηο ηα κάηηα θαη λνηψζεηο ηελ ήξεκε δχλακε πνπ 
ππνβφζθεη θάησ απφ ηα ζθνχξα λεξά, ζαλ θάηη λα ζνπ ςηζπξίδεη ε Αγία Δηξήλε ησλ δαθξχσλ: Ζ 
αληνξίλε είλαη έλα επηθίλδπλν λεζί, ην νπνίν νθείιεη ηε γνεηεία ηνπ ζε κία απεηιή πνπ 
πιαληέηαη ζηνλ αέξα. Απηνί πνπ ηε ληψζνπλ, επηζηξέθνπλ. Σνπο έιθεη ζαλ καγλήηεο ε 
θαηαζηξνθηθή ηεο κνίξα πνπ δελ ηελ εγθαηέιεηςε πνηέ, αιιά θαη ε πίζηε φηη εδψ ε δσή είλαη 
πάληα πην δπλαηή απφ ην ζάλαην. 

 

Ζ αληνξίλε βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο Ίνπ θαη ηεο Αλάθεο. Απνηειεί ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ 
Θήξα, Θεξαζηά, Αζπξνλήζη, εθαίζηεηα (Παιαηά Κακέλε θαη Νέα Κακέλε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
ν θξαηήξαο ηνπ εθαηζηείνπ). πγθαηαιέγεηαη καδί κε ηα Μέζαλα, ηε Νίζπξν θαη ηε Μήιν ζηα 
ελεξγά εθαίζηεηα ηεο Διιάδαο. Ζ έθηαζή ηεο είλαη 76 η.ρικ. θαη ην κήθνο ησλ αθηψλ ηεο 69ρικ. 
Ζ πεξίκεηξνο είλαη πεξίπνπ 36 λ. κίιηα θαη απέρεη 128 λαπηηθά κίιηα απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 
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Σν φλνκα Θήξα ην πήξε απφ ην κπζηθφ νηθηζηή Θήξα ηεο πάξηεο, πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην 
λεζί γχξσ ζηνλ 10ν αηψλα π.Υ. θαη ίδξπζε ηελ νκψλπκε πφιε ζην Μέζα Βνπλφ. Σν φλνκα 
αληνξίλε ην έδσζαλ ζην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ νη Δλεηνί θαη αλαθέξεηαη απφ ηνλ Άξαβα 
γεσγξάθν Δδξηζή, ην 1153. Δίλαη ζπλεθθνξά ησλ ιέμεσλ Santa Irene (Αγία Δηξήλε), πνπ ην 
πήξε ή απφ ηελ νκψλπκε εθθιεζία ζηνλ θάκπν ηεο Θεξαζηάο, ή απφ ηελ νκψλπκε 
παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή ζηελ Πεξίζζα, ε νπνία δελ ζψδεηαη. 

Ζ Θήξα, ε Θεξαζηά θαη ην Αζπξνλήζη, είλαη ππνιείκκαηα ηνπ πξντζηνξηθνχ ζηξνγγπινχ 
λεζηνχ. Πεξηβάιινπλ κία βαζηά ιεβεηνεηδή ζαιαζζηλή ιεθάλε, ζην θέληξν ηεο νπνίαο 
αλαδχζεθαλ ε Παιαηά θαη ε Νέα Κακέλε. Απηή ε ιεθάλε είλαη πνπ νλνκάδεηαη Καιδέξα ή 
Καιληέξα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή γεσινγηθή νξνινγία. Δρεη δηαζηάζεηο 8x5 ρικ. θαη βάζνο πνπ 
θηάλεη ηα 370κ. 

Ζ αληνξίλε είλαη ην κφλν ζχκπιεγκα λεζηψλ ζην νπνίν νη νηθηζκνί δελ έρνπλ θηηζηεί ζην 
επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, αιιά ζηηο άθξεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηεο Καιληέξαο. Δίλαη, 
επίζεο, έλα απφ ηα ειάρηζηα ζεκεία ζηνλ θφζκν φπνπ δηαηεξνχληαη αξρηηεθηνληθά ζχλνια 
ππφζθαθσλ ζπηηηψλ ζην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο. Ζ Καιληέξα θαη νιφθιεξν ην ζχπιεγκα ησλ 
λεζηψλ ηεο αληνξίλεο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο. 

Σν θπξίσο λεζί, ε Θήξα, έρεη ζρήκα εκηζέιηλνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθφηεξε ζέζε ηνπ 
ζπκπιέγκαηνο. Ζ δπηηθή πιεπξά ηεο απνηειείηαη απφ ηα ηνηρψκαηα ηεο Καιληέξαο πνπ 
δηαηεξνχλ νινδψληαλε ηελ εηθφλα ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο ηεο θαη απνηππψλνπλ ηηο 
δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηε Θήξα ππάξρνπλ 13 ρσξηά θαη ζηε 
Θεξαζηά 3. Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ηα Φεξά, φλνκα πνπ πξνήιζε απφ παξαθζνξά ηεο 
ιέμεο Θήξα θαη έρεη επηθξαηήζεη. 

Ζ αληνξίλε είλαη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα, είηε επηιέγεηαη 
γηα αλαςπρή είηε γηα πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο. Σν ζπγθινληζηηθφ ηνπίν θαη ηα αλαξίζκεηα αμηνζέαηα 
καδί κε ηηο θαηαπιεθηηθέο καχξεο παξαιίεο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, 
εγγπψληαη πσο ε επίζθεςή ζαο ζηε αληνξίλε ζα μππλά πάληα φκνξθεο αλακλήζεηο. 

ην λεζί ππάξρνπλ επξήκαηα κνλαδηθήο αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ αδηάθνπε αλζξψπηλε παξνπζία απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Ο 
πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ε πφιε ηεο Αξραίαο Θήξαο είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα 
αμηνζέαηα, επξήκαηα απφ ηα νπνία κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ζηα κνπζεία ηνπ λεζηνχ. 

Δθηφο ησλ άιισλ είλαη παζίγλσζηε γηα ηα εμαηξεηηθά θξαζηά ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ δηάζεκνπ Βηζάλην. Πνιιά νηλνπνηεία είλαη αλνηρηά γηα φζνπο ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε δνθηκή 
ησλ θξαζηψλ θαη κνπζεία νίλνπ ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ πεξηζζφηεξα γη‟ απηφ ην λέθηαξ. 

Οη παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα δελ έρνπλ μεπεξαζηεί. Αληηζέησο ζεσξνχληαη πνιχηηκα απφ ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο αληνξίλεο θαη έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ζχγρξνλφ ηνπο πνιηηηζκφ. Θα βξείηε 
πνιιέο επθαηξίεο λα πξνζεγγίζεηε ηε αληνξίλε κέζα απφ γηνξηέο, γεχζεηο, πξντφληα θαη 
γεσξγηθέο κεζφδνπο, απφ ηε κνπζηθή θαη ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. ην ιανγξαθηθφ κνπζείν 
κπνξείηε λα ζαπκάζεηε πσο έλα κέξνο απηήο ηεο παξάδνζεο εθηίζεηαη θαη κνπζεηαθά. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο αληνξίλεο είλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαζψο 
παξνπζηάδεη γξακκέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο πνπ δελ απαληψληαη αιινχ ζηνλ Διιαδηθφ 
ρψξν. πίηηα θαη εθθιεζίεο ζνθά ηνπνζεηεκέλα θαη ελαξκνληζκέλα κε ην θπζηθφ ηνπίν έηζη 
ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο θαη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ην θπξίαξρν 
θπθιαδίηηθν θσο. 

Τπάξρνπλ πνιιά ρσξηά ζην λεζί πνπ απιψλνληαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Σα Φεξά, 
ε πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο, θαη εδψ κπνξείηε λα 
δηαζθεδάζεηε, λα απνιαχζεηε ηε κνλαδηθή λπρηεξηλή δσή ηνπ λεζηνχ θαη λα θάλεηε ηηο αγνξέο 
ζαο. 

Σν εθαηζηεηαθφ έδαθνο θαη νη ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηα 
αγξνηηθά πξντφληα ηεο αληνξίλεο πνπ είλαη ηδηαηηέξσο γεπζηηθά δηφηη είλαη θαηά βάζε άλπδξα. 
Αλαδεηείζηε παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο θαη εζηηαηφξηα πςειήο γαζηξνλνκίαο πνπ ζέβνληαη ηελ 
ηφζν ελδηαθέξνπζα ηνπηθή θνπδίλα θαη αδξάμηε ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζεηε ηελ γεπζηηθή 
παιέηα ηνπ λεζηνχ. 
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5.1.2 Η Σουριστική Παρουσία της αντορίνης 

ηνπο θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ θφζκνπ, θαηαιακβάλνληαο κάιηζηα νινέλα 
θαη ζπρλφηεξα ηελ πξψηε ζέζε, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπξηζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, αιιά 
θαη έξεπλεο έγθπξσλ δηεζλψλ εληχπσλ, θαηαηάζζεηαη ε αληνξίλε, ε νπνία δέρεηαη δχν 
εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ην ρξφλν, θαη πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά ην 10% πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ηνπξηζηψλ ηεο ρψξαο καο. 

Με ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ εθηεινχλ πηήζεηο ζηε αληνξίλε ζπλερψο λα απμάλνληαη θαη 
ζήκεξα λα αλέξρνληαη ζε 75, κε πηήζεηο απφ δεθάδεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, πνπ ηνπο ζεξηλνχο 
κήλεο θζάλνπλ ζε αξηζκφ θαη ηηο 57 ηελ εκέξα (114 θηλήζεηο), κε θξνπαδηεξφπινηα-πισηέο 
πφιεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην λεζί απφ ην Μάξηην κέρξη θαη ιίγεο εκέξεο πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα, 
απνβηβάδνληαο αθφκα θαη 25.000 άηνκα εκεξεζίσο έρεη ζπάζεη φια ηα ξεθφξ. 

Ο ζηφρνο γηα «αληνξίλε - Σνπξηζκφο φιν ην ρξφλν» κπνξεί λα επηηεπρζεί. Ήδε θέηνο έρνπλ 
παξακείλεη αλνηθηέο 140 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζην λεζί, πεξίπνπ κία ζηηο νθηψ απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ λεζηνχ, εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο ρεηκεξηλνχο 
κήλεο. Σν εγρείξεκα ηνπ δσδεθάκελνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα θεξδεζεί ζηε αληνξίλε, γηα έλα 
επηπιένλ ιφγν, πνπ είλαη φηη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζην λεζί δελ είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, 
νπφηε φπνηεο απνθαζίζνπλ λα παξακέλνπλ αλνηθηέο, δελ επηβαξχλνληαη κε ηφζν κεγάιν 
θφζηνο πνπ έρνπλ ηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο άιισλ λεζηψλ. 

Τπάξρνπλ κέξεο πνπ θαηαθζάλνπλ ζην λεζί πνιιά θξνπαδηεξφπινηα θαη απνβηβάδνπλ 
αθφκα θαη 20.000 ηνπξίζηεο, ελψ άιιεο κέξεο απνβηβάδνπλ πεξίπνπ 3.000. Πξέπεη λα ππάξμεη 
ζπληνληζκφο γηα θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε λα θεχγνπλ φζν ην 
δπλαηφλ πην ηθαλνπνηεκέλνη, πξνο φθεινο θαη ηνπ λεζηνχ. 

ήκεξα, ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Θήξαο έρεη αλαζέζεη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ λα 
κειεηήζεη ηε δεκηνπξγία “berth allocation” γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαιχηεξεο θαηαλνκήο 
ησλ αθίμεσλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ηεο απνβίβαζεο ζην λεζί αξηζκνχ επηζθεπηψλ πνπ 
κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην λεζί. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δσδεθάκελνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ 
δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ηνπ γαζηξνλνκηθνχ, ηνπ 
νηλνηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζηηθνχ θιπ. ην πιαίζην απηφ ζχληνκα ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
έλα αθφκε Μνπζείν, ην Μνπζείν Γεσινγίαο, ελψ νη δηαδξνκέο πεδνπνξίαο, πνπ γλσξίδνπλ ήδε 
αλάπηπμε, ζα θζάζνπλ ηηο 19, απφ 8 πνπ είλαη ζήκεξα. 

Σαπηφρξνλα, ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζην 
λεζί κέζσ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, έρνληαο θαηνξζψζεη, ε 
αληνξίλε λα είλαη πξψην λεζί ζε δεκνπξάηεζε έξγσλ ζηηο Κπθιάδεο. 

Σελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν ζα δεη θαλείο έξγα ζηα ζνθάθηα ησλ Φεξψλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ χδξεπζε, ελψ νη επηζθέπηεο πνπ ζα βξεζνχλ ην θαινθαίξη ζην λεζί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία 
λα ζαπκάζνπλ ηε ζέα ζηελ Καιληέξα θαη λα βγάινπλ θσηνγξαθίεο ρσξίο «εκπφδην» ηηο 
θνιψλεο ηεο ΓΔΖ, θαζψο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα έξγα απνκάθξπλζήο ηνπο. 

Ζ κέρξη ζήκεξα ηνπξηζηηθή παξνπζία ηεο αληνξίλεο θξίλεηαη πέξα γηα πέξα ηθαλνπνηεηηθή, 
γηαηί εθηφο απφ ην θπζηθφ ηεο ηνπίν, ε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ δήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ 
ηεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ν πην ειθπζηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηνλ κέζν 
θαη αλψηεξνπ επηπέδνπ αιινδαπφ ηνπξίζηα. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεη 
εθζεηηθά απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζε αιινδαπνχο ηνπξίζηεο. Καηνξζψλεη λα 
ζπλδπάζεη πνιιά ζηνηρεία πνπ ηελ θάλνπλ ειθπζηηθφ πξννξηζκφ φπσο: άλεηε πξφζβαζε ιφγσ 
ησλ νξγαλσκέλσλ ζπγθνηλσληψλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, 
νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, ηφζν απφ δεκφζηνπο φζν θαη απφ 
ηδησηηθνχο θνξείο, κηθξέο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε φια ηα ρσξηά. 

Ο ηνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξνβνιή θαη παξνπζίαζε ηεο αληνξίλεο, ρξεζηκνπνηεί 
φια ηα ζχγρξνλα κέζα θαη κεζφδνπο πνπ δηαζέηεη ην κάξθεηηλγθ θαη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ 
φπσο, ηζηνρψξνπο, web pages ζε δηαζχλδεζε, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαζψο θαη δηάθνξα 
αιιά web κάξθεηηλγθ εξγαιεία. Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ πξνβνιήο γίλεηαη πάληα ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα παξαδνζηαθά κέζα πξνβνιήο ψζηε λα επηηεπρζεί έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα. 
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Ο δήκνο αληνξίλεο κέζσ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο πνπ έρεη ζπζηήζεη γηα ηελ ηνπξηζηηθή 
πξνβνιή θαη παξνπζίαζε ηνπ λεζηνχ, εθδίδεη θάζε ρξφλν ηνλ θαζηεξσκέλν ηνπξηζηηθφ νδεγφ θαη 
κία ζεηξά θπιιαδίσλ θιαζζηθήο κνξθήο (ηξίπηπρεο, ηεηξάπηπρεο, θαη εμάπηπρεο κπξνζνχξεο) 
νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά δηαρξνληθέο θαη εκπινπηίδνληαη ή επαλαζρεδηάδνληαη ζε ζρεηηθά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο δήκνο αληνξίλεο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιν ην λεζί, είηε σο νξγαλσηηθφ κέινο είηε κε απιή παξνπζία. Καηά 
θαηξνχο ζπκκεηέρεη ή παξεπξίζθεηαη, κε απιή ή ζχλζεηε παξνπζία θαη ζε πνιιέο εθδειψζεηο 
αλά ηελ Διιάδα αιιά θαη αλά ηελ Δπξψπε πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ αηγίδα δηαθφξσλ 
θνξέσλ, θαη επίζεο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάινπο δηαγσληζκνχο. 
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθδειψζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ 
ηνπ δήκνπ αληνξίλεο, ζηα νπνία έρεη ιάβεη κέξνο πξνζδνθψληαο έηζη ηε βειηίσζε θαη 
αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ηνπ λεζηνχ σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

Δθδειψζεηο θαη θεζηηβάι εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο αληνξίλεο 

Αλαπαξάζηαζε ηεο έθξεμεο ηνπ εθαηζηείνπ. ηα κέζα ηνπ επηεκβξίνπ, ν Γήκνο Θήξαο 
νξγαλψλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο έθξεμεο ηνπ εθαηζηείνπ. Υηιηάδεο βεγγαιηθά θαη 
θσηνβνιίδεο, ζπλνδεπκέλα απφ ππφθσθνπο ζνξχβνπο μππλνχλ κλήκεο απφ ηελ έθξεμε ηνπ 
εθαηζηείνπ, θφβνο θαη δένο ηφζν ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ 
λεζηνχ. ην ηέινο ηεο βξαδηάο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαπιία απφ γλσζηνχο Έιιελεο θαιιηηέρλεο. 

«Υαιάξηα». Αζιεηηθέο εθδειψζεηο πξνο ηηκή ηνπ αδηθνρακέλνπ Δκκαλνπήι Υάιαξε, ελφο 
ζπνπδαίνπ Θεξαίνπ αζιεηή ν νπνίνο έθπγε λσξίο απφ ηε δσή. 

Παξαδνζηαθόο Γάκνο. ην ρσξηφ ηνπ Αθξσηεξίνπ παξνπζηάδεηαη κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ θαινθαηξηνχ, ε δηαδηθαζία ηεο ηέιεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ αληνξηληνχ γάκνπ, ζπλνδεπκέλε 
θαη απφ δηάθνξα ηξαγειαθηθά ζπκβάληα θαη έζηκα. 

Μεγάιε Παξαζθεπή, ζηνλ Πύξγν. Υηιηάδεο «ληελεθεδάθηα» (ζηδεξέληα θνπηηά) πνπ πεξηέρνπλ 
ζηνππηά πνηηζκέλα ζην πεηξέιαην, αλάβνπλ ζε φια ηα ζνθάθηα ηνπ ρσξηνχ ηε ζηηγκή ηεο 
πεξηθνξάο ηνπ επηηαθίνπ απφ ηελ εθθιεζία γηα ηελ πεξηθνξά ηνπ. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 
ζέζεο ηνπ ρσξηνχ, ην νπνίν είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε ινθίζθν νξαηφ απφ φιε ηε αληνξίλε ην 
ζέακα είλαη πνιχ εληππσζηαθφ. 

Σν θάςηκν ηνπ Οβξηνύ.  Σελ εκέξα ηνπ Πάζρα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιά ρσξηά ηνπ λεζηνχ 
ην ιατθφ δηθαζηήξην ηνπ Οβξηνχ (πάληλν νκνίσκα αλζξψπνπ), ν νπνίνο θαηαδηθάδεηαη εηο 
ζάλαην, θξεκηέηαη θαη θαίγεηαη. 

Παλεγύξηα. Οη θάηνηθνη ηεο αληνξίλεο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεζηνχ, θαη 
ηεο ζπκβίσζήο ηνπο κε ην θφβν ελφο πηζαλνχ «μππλήκαηνο» ηνπ εθαηζηείνπ, αιιά παξάιιεια 
θαη ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο λαπηηιίαο αηψλσλ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία έθξεμε ηνπ Ζθαηζηείνπ ηνλ 
20ν αηψλα, έρνπλ αλαπηχμεη έλα έληνλν ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα. Σν γεγνλφο απηφ 
θαηακαξηπξείηαη απφ ηηο εθαηνληάδεο εθθιεζίεο θαη μσθιήζηα, ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα 
ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα θαη λα δηνξγαλψλνπλ παλεγχξηα παξά ηελ αιινηξίσζε θαη ηνλ 
απνπξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παξνπζία ηνπ ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 
ηα παξαθάησ παλεγχξηα: 

 Σν Παλεγύξη ηνπ σηήξνο, ζην Πύξγν. Δδψ ππάξρεη ην έζηκν νη λένη ηνπ ρσξηνχ ηηο 
παξακνλέο ηεο ενξηήο ηνπ σηήξνο λα θιέβνπλ απφ ηηο απιέο ησλ θνξηηζηψλ γιάζηξεο κε 
βαζηιηθνχο θαη λα ζηνιίδνπλ κε απηέο ηνλ ηξνχιν ηνπ λανχ. 

 Άγηνο Γεώξγηνο «θνπγγαηάο», ζην Φεξνζηεθάλη. Καηφπηλ επηζπκίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
Αγίνπ, φπσο αλαθέξεη ε ιατθή παξάδνζε, γίλεηαη απφ ηνπο πηζηνχο ε παλήγπξε ηνπ 
«Κακπνλνζθνπγγάηνπ» (είδνο νκειέηαο κε «θακπνχλεο» θαη άιια ληφπηα ρνξηαξηθά). 

 «Άγηνη Δθηαπαίδεο». Αθξηβψο πάλσ ζηελ Καιληέξα, ππάξρεη έλα κηθξφ μσθιήζη, ζηελ 
πεξηνρή κεηαμχ Ζκεξνβηγιίνπ θαη Οίαο ζην νπνίν νη πηζηνί κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κφλν 
κε βάξθεο. 

 Σηο εκέξεο ησλ κεγάισλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ φπσο ηεο Παλαγίαο ηεο Μπξηηδηώηηζζαο 
ζην Κακάξη, ηεο Παλαγίαο ηεο Πιαηζαλήο ζηελ Οία, ηνπ ηαπξνύ ζην Δκπνξείν, ην 
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Γεθαπεληαύγνπζην ζε δηάθνξα ρσξηά, ην παλεγχξη ζην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία 
γίλνληαη ενξηέο κε δηάθνξνπο ηνπηθνχο ρνξνχο, θαγεηφ, κνπζηθή θαη άθζνλν θξαζί. 

Δθζέζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο αληνξίλεο 

Μία καηηά ζην παξειζόλ ηεο αληνξίλεο. Ζ έθζεζε «Ζ αληνξίλε πνπ ράλεηαη», ζην ρσξηφ 
ηνπ Πχξγνπ απνηειεί κία αλαπαξάζηαζε ελφο παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ηεο αληνξίλεο. 
ηεγάδεηαη ζε κία παιηά ππφζθαθε θάλαβα θαη απεηθνλίδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ 
ηνπ λεζηνχ ηεο αληνξίλεο, φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηεινχλ νη 
αζρνιίεο νη νπνίεο ζπλερίδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα. 

Ο ηξύγνο σο ηξόπνο δσήο. Ζ ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ απνηεινχζε ην απνθνξχθσκα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ λεζηνχ. Σα πάληα ήηαλ θαλνληζκέλα ψζηε λα αθνινπζνχλ 
ηε ζπγθνκηδή: αξξαβψλεο, γάκνη, αθφκε θαη πιεξσκέο ρξεψλ. Οη άλζξσπνη κάδεπαλ ηα 
ζηαθχιηα, ηα παηνχζαλ θαη έπεηηα έβαδαλ ην κνχζην ζε μχιηλα βαξέιηα. Σν πάηεκα ησλ 
ζηαθπιηψλ ήηαλ γηνξηή θαη παλεγχξη γηα φιν ην ρσξηφ. Βηνιηζηέο έπαηδαλ κεισδίεο ζπγθνκηδήο 
ή «Βεληέκαο» θαη παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα ηνπ λεζηνχ, ν θφζκνο πεγαηλνεξρφηαλ απφ θάλαβα 
ζε θάλαβα θαη ε γηνξηή δηαξθνχζε κέξεο. Σαμηδέςηε ζην παξειζφλ κε ηελ επίζθεςε ζε απηή ηελ 
ππέξνρε αλαπαξάζηαζε ελφο παξαδνζηαθνχ ζαληνξηληνχ ρσξηνχ. 

Πέξα απφ ηηο εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο αληνξίλεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά δηάθνξεο εθζέζεηο θαη εθδειψζεηο κε θεληξηθφ άμνλα ηνλ ηνπξηζκφ 
εθηφο ζπλφξσλ ηνπ λεζηνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο απ‟ απηέο, ε αληνξίλε έρεη επίζεκε θαη δπλακηθή 
παξνπζία είηε απηφλνκα είηε ππφ ηελ αηγίδα ηεο πεξηθέξεηαο Κπθιάδσλ. 

Με επηηπρία νινθιεξψζεθε ε παξνπζία ηεο αληνξίλεο ζε δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ηνπ 
εμσηεξηθνχ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017. Ο Γήκνο Θήξαο ζπκκεηείρε δπλακηθά ζηε Moscow 
International Travel & Tourism Exhibition (MITT) 2017 ζηε Μφζρα, Ρσζία (14-16/03) θαη ζην 
Salon Mondial du Tourisme ζην Παξίζη, Γαιιία (16-19/03). Κεληξηθφ ζέκα θαη ησλ δχν εθζέζεσλ 
ε «αληνξίλε, πξννξηζκφο φιν ην ρξφλν», εζηηάδνληαο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν 
πξννξηζκφο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηα ηνπηθά πξντφληα ηνπ λεζηνχ καο. 

Ζ έθζεζε Moscow International Travel & Tourism Exhibition (MITT) 2017 πξαγκαηνπνηείηαη 
θάζε ρξφλν ζηε Ρσζία θαη θέηνο ζπκκεηείραλ ζε απηή πεξηζζφηεξνη απφ 1.800 εθζέηεο / 
επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζρεδφλ 200 πξννξηζκνί ηνπξηζκνχ. 

Σν πεξίπηεξν ηεο αληνξίλεο - ζηειερσκέλν κε έκπεηξν ξσζφθσλν πξνζσπηθφ, κε 
εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ πξννξηζκνχ - επηζθέθηεθε πιήζνο θφζκνπ, 
δεκνζηνγξάθσλ, travel bloggers θ.ά. νη νπνίνη παξέιαβαλ πξνσζεηηθφ πιηθφ ηνπ λεζηνχ. ηελ 
έθζεζε παξαβξέζεθαλ θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ λεζηνχ, ελψ ζπκκεηείραλ πνιιά 
ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη tour operators, γηα ηα νπνία ε αληνξίλε απνηειεί θεληξηθφ πξννξηζκφ 
ησλ ηαμηδησηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ. 

ην πεξίπηεξν ηεο αληνξίλεο παξαβξέζεθε επίζεο θαη ν Πξέζβεο ηεο Διιάδαο ζηε Ρσζία 
θ. Αλδξέαο Φξπγαλάο. Σν Γήκν Θήξαο εθπξνζψπεζε ζηελ έθζεζε ν θ. Λνπθάο Μπειιψληαο. 

Ζ έθζεζε Salon Mondial du Tourisme απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθζέζεηο θνηλνχ γηα 
ηνλ ηνπξηζκφ. Οη λέεο ηάζεηο, πξνηάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ 
παξνπζηάδνληαη ζην επξχ θνηλφ, ην νπνίν σο επί ην πιείζηνλ πξνγξακκαηίδεη ηηο δηαθνπέο ηνπ 
κεηά απφ απηή ηελ έθζεζε. Σν πεξίπηεξν ηεο αληνξίλεο, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζε πξνλνκηαθή 
ζέζε ζηελ είζνδν ηεο έθζεζεο, είρε ηδηαίηεξα πςειή επηζθεςηκφηεηα, κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
λα δεηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην λεζί θαη λα ιακβάλνπλ ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ 
πιηθφ. Σν πεξίπηεξν επηζθέθηεθαλ επίζεο πνιινί travel bloggers θαη travel experts. Σν Γήκν 
Θήξαο εθπξνζψπεζαλ ζηελ έθζεζε νη θ.θ Ησάλλα Βακβαθνχξε θαη Κξπζηαιία Παπανηθνλφκνπ. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε αληνξίλε αμίδεη ηελ νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη 
βειηίσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο, κε αθφκα πην ζχγρξνλα κέζα. Γηαηί ηα κέρξη ηψξα βήκαηα πνπ 
έρνπλ γίλεη, απνδίδνπλ ήδε θαη απνηεινχλ κία ζηέξεα βάζε ψζηε λα εμειηρζνχλ πεξαηηέξσ 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζην κέιινλ. 
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5.1.3 Ανάλυση Επίσημων Διαδικτυακών Πυλών Δήμου αντορίνης 

Ζ δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ αληνξίλεο γίλεηαη κέζσ δχν επηζήκσλ ηζηνζειίδσλ. 
Τπάξρεη ν επίζεκνο ηζηνρψξνο δηνηθεηηθήο ελεκέξσζεο (www.thira.gov.gr) θαη ν επίζεκνο 
ηνπξηζηηθφο ηζηνρψξνο (www.santorini.gr). 

 
Δηθόλα 5.1 Ζ επίζεκε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Γήκνπ αληνξίλεο 

Ο ηζηνρψξνο δηνηθεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ δήκνπ αληνξίλεο απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο 
πνιίηεο θαη θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη εμεηάδεη ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία ηεο αληνξίλεο. Ζ ηζηνζειίδα ζηελ αξρηθή ηεο ζειίδα παξνπζηάδεη φια ηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ην Γήκν (απνθάζεηο, έξγα, δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ελεκέξσζε ππεξεζηψλ, 
ζπλεδξηάζεηο, λέα ηνπ δήκνπ θαη άιια). ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην πεξηερφκελν, ε ηζηνζειίδα 
δηαθξίλεηαη απφ κία λνεκαηηθή ζπλνρή. Ζ ηζνξξνπία πνπ δηαηεξείηαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίεο δείρλνπλ μεθάζαξα ην χθνο θαη 
ην ζηφρν ηεο ηζηνζειίδαο. Λφγσ ηνπ φηη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη είλαη θπξίσο δηνηθεηηθά 
ην χθνο ηεο ζειίδαο είλαη αξθεηά επίζεκν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη είλαη αξθεηέο ψζηε 
λα θαιπθζνχλ φια ηα δεηήκαηα πνπ ζα αλαδεηήζεη ν ρξήζηεο. Δπίζεο, νη ηίηινη ησλ ελνηήησλ 
ραξαθηεξίδνληαη δηαθξηηνί δηεπθνιχλνληαο ηελ πινήγεζε ζηνλ ηζηνρψξν. Τπάξρνπλ μεθάζαξα 
λνήκαηα θαη νκαδνπνηεκέλεο ελφηεηεο πινήγεζεο πνπ θαζηζηνχλ ηε ζειίδα ρξεζηηθή. 

Ζ ζπλδεζηκφηεηα γηα κία ζειίδα απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα επηηπρίαο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ 
δελ πζηεξεί ζε απηφ αθνχ αξθεηά θαλεξά ππάξρνπλ φινη νη δηαζέζηκνη ηζηφηνπνη (social media) 
νη νπνίνη νδεγνχλ ζε ζρεηηθνχο κε ηελ ηζηνζειίδα ζπλδέζκνπο. Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο 
θαη ε ξνή ησλ γεγνλφησλ ζε έλα δήκν είλαη ζπλερφκελε θαη άξηηα ελεκεξσκέλε. αλ θάπνην 
κεηνλέθηεκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην εμεδεηεκέλν ιεμηιφγην ζε θάπνηεο ππνελφηεηεο ηεο 
ζειίδαο, αθνχ δελ είλαη φινη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο επίζεκνπο φξνπο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 
φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ζπληνκνγξαθίαο. 

ρεδηαζηηθά ε ζειίδα ραξαθηεξίδεηαη απφ εληαίν ζηπι ζρεδίαζεο πνπ ραξίδεη νκνηνκνξθία θαη 
ζρεδηαζηηθή ζπλνρή. Σν θφλην θαη ηα ρξψκαηα ηνπ ηζηνρψξνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ εηθφλα ηεο 
αληνξίλεο αιιά πξνζδίδνπλ θαη ηελ πξέπνπζα ζνβαξφηεηα γηα έλα επίζεκν ηζηνρψξν ελφο 
δήκνπ. Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο θαη φπνηα άιιε κνξθή γξαθηθψλ 
είλαη θαζαξφ, επαλάγλσζην θαη πςειήο πνηφηεηαο. Γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ, φπνπ 
απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο θαη ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ζηα social media. Παξαηεξείηαη ε 
ρξήζε εηδηθψλ εθαξκνγψλ (widget) κφλν εθεί πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ρσξίο λα γίλνληαη 
ππεξβνιέο. ε γεληθέο γξακκέο είλαη έλαο πιήξεο ηζηνρψξνο πνπ ηεξεί θάηη παξαπάλσ απφ ηηο 
βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

http://www.thira.gov.gr/
http://www.santorini.gr/
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5.1.4 Επίσημη Σουριστική Διαδικτυακή Πύλη Δήμου αντορίνης 

 
Δηθόλα 5.2 Ζ επίζεκε ηνπξηζηηθή δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Γήκνπ αληνξίλεο 

Ο δεχηεξνο ηζηνρψξνο ηνπ δήκνπ αληνξίλεο είλαη ην www.santorini.gr θαη ζρεδηάζηεθε 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο αληνξίλεο. ηελ θπξίσο πινήγεζε ηεο 
ηζηνζειίδαο ππάξρνπλ φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν ηζηνρψξν μεθάζαξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα αμηνζέαηα, ηηο παξαιίεο, ηα ρσξηά θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη 
αμηνζεκείσην γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ λεζηνχ. Απηφο ν ηζηνρψξνο απεπζχλεηαη θπξίσο 
ζε ηνπξίζηεο - επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο, είηε αιινδαπνχο είηε Έιιελεο. 

ε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν παξαηεξείηαη φηη δίλεηαη βάζε θπξίσο ζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ 
θαη ζηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ, ρσξίο φκσο ε παξνπζία ησλ θεηκέλσλ λα είλαη 
δπζαλάινγε. Σα θείκελα είλαη γξακκέλα ζε πην απιφ ιφγν ηείλνληαο πξνο ην ζπγγξαθηθφ 
ζέινληαο έηζη λα δνζεί κία πην ραιαξή κνξθή ζηα θείκελα. Ζ ρξήζε ησλ γξαθηθψλ θαη ησλ 
εηθφλσλ απμάλεη αηζζεηά ηε δσληάληα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δίλεη άιιε δηάζηαζε ζην 
πεξηερφκελν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη αξθεηέο θαη έηζη απνθεχγεηαη ν ρξήζηεο 
λα παξαπεκθζεί ζε άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Λφγσ ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε 
ζειίδα, ην νπνίν είλαη θαη αιινδαπφ, ε πνιπγισζζηθφηεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο ηζηνρψξνο 
έρεη κεηαθξαζηεί ζε ηξεηο γιψζζεο ηα αγγιηθά, ηα ξσζηθά θαη ηα θηλέδηθα. Σα αγγιηθά είλαη ε 
παγθφζκηα γιψζζα, ελψ γηα ηα ξσζηθά θαη ηα θηλέδηθα έρεη παξαηεξεζεί πσο κεγάιν κέξνο ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζην λεζί είλαη επί ην πιείζηνλ Κηλέδνη θαη Ρψζνη, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν αηηηνινγείηαη θαη 
ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζψλ. 

ρεδηαζηηθά ε ηζηνζειίδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ρξψκαηα ζσζηά ζπλδπαζκέλα κεηαμχ 
ηνπο, μεθάζαξεο γξακκαηνζεηξέο θαη πςειήο πνηφηεηαο θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σν ρξψκα πνπ 
θπξηαξρεί είλαη ην γαιάδην παξαπέκπνληαο ζην Αηγαίν θαη ηε ζάιαζζα. Ζ ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ 
πνπ αθνξνχλ ηα social media είλαη πην έληνλε αιιά ρσξίο ππεξβνιέο. Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 
θαη ζηηο δχν ζειίδεο ππάξρνπλ ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ε κία ζηελ άιιε ψζηε λα γίλεηαη νξαηφ 
ην φηη πξφθεηηαη γηα επίζεκα site θαη βξίζθνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ δήκνπ θαη δελ είλαη ηδησηηθνί 
ηζηνρψξνη. Ο ηνπξηζηηθφο ηζηνρψξνο απηφο πιεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα έλαλ 
άξηην ηζηνρψξν ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο έρνληαο φκσο θη απηφο αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

http://www.santorini.gr/
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5.2 Ο Σουριστικός Ιστότοπος της αντορίνης (“Santorini: Elegy in Blue”) 

ηελ ηζηνζειίδα “Santorini: Elegy in Blue” ζα βξείηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
επηζθέπηε ηεο αληνξίλεο. Φηινδνμνχκε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηνλ πην πιήξε ηνπξηζηηθφ 
νδεγφ ηνπ λεζηνχ. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζαο πξνζθέξνπκε κε 
έγθπξν θαη ζαθή ηξφπν πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνπέο ζαο ζηε αληνξίλε. Σν “Santorini: Elegy 
in Blue” θιείλεη έλα ρξφλν ζπλερνχο παξνπζίαο ζην Γηαδίθηπν. Έηζη, ην αλαζρεδηάζακε, 
αλαδηαηάμακε ηελ χιε ηνπ, ην εκπινπηίζακε κε ηηο πην πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο θαη ζαο ην 
πξνζθέξνπκε ζαλ έλα πνιχηηκν βνήζεκα γηα ηηο δηαθνπέο θαη ηελ πεξηήγεζε ζαο ζην λεζί. 

ηελ ηζηνζειίδα απηή ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ έρνπκε βάιεη φιε καο ηελ 
αγάπε γηα ηε αληνξίλε. Διπίδνληαο φηη ην “Santorini: Elegy in Blue” ζα θαλεί ρξήζηκν ζε φζνπο 
δελ έρνπλ επηζθεθζεί ην λεζί θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθαζίζνπλ λα ην επηζθεθζνχλ, φπσο 
ειπίδνπκε λα ηνπο βνεζήζεη λα πξνγξακκαηίζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην ηαμίδη ηνπο. Καιή 
ζαο πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα καο, αιιά θαη ζην λεζί ηεο αληνξίλεο. Σν πην φκνξθν θαη 
μερσξηζηφ λεζί ηνπ Αηγαίνπ. 

 

Ζ αληνξίλε είλαη ζίγνπξα ην πην μερσξηζηφ λεζί ζην ειιεληθφ αξρηπέιαγνο. Υάξε ζηε 
δξάζε ηνπ εθαηζηείνπ θαη ηε κνλαδηθή ζηνλ θφζκν Καιληέξα, ε αληνξίλε είλαη έλαο ηφπνο 
εμαηξεηηθήο νκνξθηάο πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δεκνθηιείο παγθφζκηνπο ηνπξηζηηθνχο 
πξννξηζκνχο. Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα καο θηινδνμνχκε λα ζαο πξνζθέξνπκε κία κνλαδηθή 
εηθνληθή μελάγεζε ζηε καγεία ηνπ λεζηνχ. 

5.2.1 Η Αρχική ελίδα του “Santorini: Elegy in Blue” (Η ελίδα “Home”) 

Αξρηθά, ζα παξνπζηάζνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ νπνία επηζθέπηεηαη ν θάζε ρξήζηεο θαζψο 
πξαγκαηνπνηεί γηα πξψηε θνξά είζνδν ζηελ ηζηνζειίδα. Δδψ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πην δεκνθηιή ρσξηά ηνπ λεζηνχ φπσο είλαη ηα Φεξά, ε Οία θαη ην 
Ζκεξνβίγιη αιιά θαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξίεο γηα ηε αληνξίλε. Δπηπιένλ, έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί ζε ηξεηο απφ ηηο ελλέα θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηπραία ζεηξά 
θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα δηαβάζεη πεξηζζφηεξα γηα θαζεκηά απφ απηέο. 
Παξάιιεια, ζην θάησ κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί θαη 
λα πεξηεγεζεί ηα ηξεία ηειεπηαία άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαζψο ην ζχζηεκα ηα «αληιεί» 
απφ ηε ζειίδα ηνπ Blog. Κάζε θνξά πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέμεη λα εηζάγεη έλα 
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θαηλνχξγην άξζξν, ηφηε εκθαλίδεηαη απηφκαηα σο πξψην ζηελ αξρηθή ζειίδα κε ηελ εκεξνκελία 
πνπ δεκνζηεχηεθε ηειεπηαία. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο απφ 
ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ “Santorini: Elegy in Blue”. 

 
Δηθόλα 5.3 Ζ αξρηθή ζειίδα (“Home” page) 

 
Δηθόλα 5.4 Ζ ηπραία εκθάληζε ησλ θαηεγνξηώλ θαη ηα ηειεπηαία λέα 

5.2.2 Γενικά για τη αντορίνη (Η ελίδα “About Us”) 

Οη γεσινγηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, ην παξειζφλ ηεο, ην επηβιεηηθφ ηνπίν ηεο θαη νη αξραίνη κχζνη 
ηεο Αηιαληίδαο, θάλνπλ ηε αληνξίλε κνλαδηθή ζην Αηγαίν. Γξακαηηθνί γθξεκνί κε ζέα ηε 
ζάιαζζα, παξαδνζηαθά ρσξηά ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο, ξνκαληηθά δξνκνιφγηα θαηά κήθνο 
ησλ πφιεσλ ησλ Φεξψλ θαη ην Φεξνζηεθάλη, έληνλε λπρηεξηλή δσή. Σα θαηάιεπθα ζνισηά 
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ζπίηηα πνπ πξνζθνιιψληαη ζηηο πιεπξέο ηνπ γθξεκνχ ηεο Καιληέξαο πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ 
ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ην 1500 π.Υ. έρνπλ κία απίζηεπηε ζέα ζηo θαηαγάιαλν Αηγαίν. 
Λέγεηαη φηη ην ειηνβαζίιεκα ηεο αληνξίλεο είλαη ην πην φκνξθν ζηνλ θφζκν, ηδίσο απφ ην 
Ζκεξνβίγιη θαη ηελ Οία θαη έρεη εκπλεχζεη πνιινχο θαιιηηέρλεο απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο. 

Γεγνλφο είλαη, φηη ην λεζί μεπεξλά φιεο ηηο πξνζδνθίεο απφ θάζε ηνπξηζηηθή θάξηα πνπ 
κπνξεί λα είραηε δεη, ην ηνπίν ηεο αληνξίλεο αλνίγεη ηα κάηηα ζε έλα απφ ηα πην φκνξθα ηνπία 
ζηνλ θφζκν. ια ηα ειιεληθά λεζηά έρνπλ θάηη κνλαδηθφ, αιιά ε αληνξίλε είλαη ίζσο ην πην 
παξάμελν απ‟ φια. Ζθαηζηεηαθά πεηξψκαηα κε ρξψκα θφθθηλν, θαθέ ή πξάζηλν, αλάινγα κε 
ηελ ειηνθάλεηα, εληππσζηαθέο παξαιίεο, άιιεο κε ζθνχξα βφηζαια θαη άιιεο κε καχξε άκκν. 
Έλαο νιφθιεξνο πνιηηηζκφο βγαίλεη ζην θσο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζην Αθξσηήξη θαη ζηελ 
πξντζηνξηθή πφιε ηνπ Μέζα Βνπλνχ, φπνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο Αξραίαο Θήξαο. Δδψ θη 
εθεί, δηάζπαξηα, κία ζεηξά απφ ιεπθά ρσξηά πνπ εθηππψλνληαη ζηηο κλήκεο γηα πάληα. 

Ζ αληνξίλε δελ είλαη εχθνιν λα πεξηγξαθεί. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά 
ηα ιίγα ιφγηα πνπ αλαθέξνληαη πξηλ, αιιά ζα ήηαλ κφλν κία κηθξή παξέλζεζε ζε ζρέζε κε απηά 
πνπ ζα δεη θαλείο φηαλ επηζθεθζεί ην λεζί. Λίγα κέξε φπσο ε ζρεηηθά ηφζν κηθξή αληνξίλε, 
κπνξνχλ λα θαπρεζνχλ γηα ηφζνπο αξραίνπο θαη κπζηεξηψδεο ζξχινπο πνπ έρνπλ 
δηακνξθψζεη παγθνζκίσο κία κνλαδηθή θαη ηδηαίηεξε θήκε γηα ην λεζί. 

χκθσλα κε ην κχζν, ε αληνξίλε αλαδχζεθε απφ ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο, άπνςε πνπ 
δηθαηνινγείηαη απφ ηε δηαρξνληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνζαιάζζηνπ εθαηζηείνπ θαη ηε 
γεσινγηθή κνξθνινγία ηνπ λεζηνχ. Ίρλε δσήο έρνπκε απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ζηα 
κέζα ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ. Απφ ηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (1900-1600 π.Υ.) νη ελδείμεηο 
πιεζαίλνπλ θαη καξηπξνχλ κεγάιε αλάπηπμε. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ ππήξμε έλαο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο κε πνιχ ζεκαληηθφ 
ιηκάλη. Ζ κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (1600 π.Υ. πεξίπνπ) 
έζαςε ηνλ νηθηζκφ απηφ θάησ απφ 30 κέηξα ηέθξαο. 

Πξηλ απφ ηε κεγάιε πξντζηνξηθή εθαηζηεηαθή θαηαζηξνθή ην 1613 π.Υ. ην λεζί νλνκαδφηαλ 
ηξνγγπιή θαη αξγφηεξα πήξε ην φλνκα Καιιίζηε. H αληνξίλε θαη ηα γχξσ λεζάθηα ηεο 
Θεξαζίαο θαη ην Αζπξνλήζη είλαη ηα απνκεηλάξηα ηεο ηξνγγπιήο. Ζ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ην 
1613 π.Υ. πνπ έγηλε ζην λεζί ηεο ηξνγγπιήο δεκηνχξγεζε ηελ Καιληέξα ηεο αληνξίλεο θαη 
είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξντζηνξηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο θαη ηνπ ηδίνπ 
ηνπ λεζηνχ. Ο Θήξαο ήηαλ ν πξψηνο παξηηάηεο άπνηθνο ηνπ λεζηνχ θαη ην λεζί πήξε ην φλνκά 
ηνπ. Αξγφηεξα νη Φξάγθνη ηαπξνθφξνη ηελ νλφκαζαλ αληνξίλε (άληα Ηξέλε) πξνο ηηκή ηεο 
εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Δηξήλεο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο 
εθθιεζίαο, ε κία είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Δηξήλεο πνπ ππήξρε ζηε 
Θεξαζηά θαη ε άιιε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ παιαηνρξηζηηαληθή εθθιεζία ηεο Αγίαο Δηξήλεο, 
εξείπηα ηεο νπνίαο αλαθαιχθζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξίζζαο ηε δεθαεηία ηνπ „20. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα, ε αληνξίλε θαη άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, δέρηεθαλ ηηο 
επηδξνκέο ηνχξθσλ πεηξαηψλ κε αξρεγφ ηνλ Μπαξκπαξφζα πνπ αλάγθαζε ηνπο Φξάγθνπο λα 
δερηνχλ ηελ επηθπξηαξρία ηνπ Σνχξθνπ νπιηάλνπ. Σν λεζί ηεο αληνξίλεο ηειηθά θαηαιήθζεθε 
νξηζηηθά απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1566, εθηφο απφ ην θάζηξν ζην Αθξσηήξη, πνπ ην θαηέιαβαλ ην 
1617. Ο ζνπιηάλνο Μνπξάη ν Γ‟ ην 1580, ρνξήγεζε ζεκαληηθά πξνλφκηα ηα λεζηά ησλ 
Κπθιάδσλ γεγνλφο πνπ βνήζεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ απηνδηνίθεζε ησλ λεζηψλ. 

Παξά ηελ θαθή θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζεηζκψλ πνπ έπιεμαλ ην 
λεζί, ε αληνξίλε αλέπηπμε ηε γεσξγία θαη ηε λαπηηιία. Σνλ 18 αηψλα ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ 
έθηαζε ηνπο 9000 θαηνίθνπο. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ζπλερίζηεθε ε νηθνλνκηθή επεκεξία θαη 
ε λαπηηιία ηνπ λεζηνχ. Ζ αληνξίλε πήξε κέξνο ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ζηηο 5 Μαΐνπ 1821 
θαη έγηλε κέξνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ην 1832 καδί κε ηα ππφινηπα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. 

ηε ζειίδα “About Us” ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 
ηζηνξία ηεο αληνξίλεο, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο ζην λεζί (είηε κε πινίν είηε κε αεξνπιάλν), ηα ελνηθηαδέλα απηνθίλεηα, ηα 
ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα ιεσθνξεία, ην ηειεθεξίθ, ην αεξνδξφκεην, ην λνζνθνκείν θιπ. 
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Δηθόλα 5.5 Ζ ζειίδα “About Us” 

Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη θπθιαδίηηθε θηλέηζα ζηε αληνξίλε είλαη εληαγκέλε ζηελ 
Αηγαηνπειαγίηηθε. Χζηφζν, «εθκεηαιιεχεηαη» ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεζηνχ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 
έλα θηηζκέλν πεξηβάιινλ κε αζπλήζηζηεο ειεπζεξίεο έθθξαζεο. Ζ ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο 
επηηξέπεη λα ππάξρνπλ ππφγεηα θηίζκαηα, ελψ απφ πάλσ ηνπο θαιιηεξγείηαη ε γε, θηίζκαηα ζε 
ηφζν ζηελή ζπλχπαξμε ψζηε δελ δηαθξίλεηαη πνχ ζηακαηάεη ε κία ηδηνθηεζία θαη πνχ αξρίδεη ε 
άιιε. Σε γλσξίδνπλ φινη, παληνχ κηινχλ γη‟ απηήλ, ηελ νλεηξεχνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 
ηξφπν θαη φινη εχρνληαη λα απνιαχζνπλ έλα ειηνβαζίιεκα ζηελ Καιληέξα. Ζ αληνξίλε έρεη 
πάξα πνιιά λα καο δηεγεζεί. 

5.2.3 Ανακαλύπτοντας τη αντορίνη (Η ελίδα “Discover Santorini”) 

ηε ζειίδα “Discover Santorini”, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ 
πθίζηαληαη, δειαδή Hotels, Restaurants, Beaches, Excursions & Tours, Villages, Sightseeing, 
Entertainment, Activities θαη Features. Πιεθηξνινγψληαο “Learn More”, ζα εκθαληζηεί κία ιίζηα 
κε φια ηα άξζξα αλά θαηεγνξία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θαηεγνξία Hotels εκθαλίδνληαη φια ηα 
μελνδνρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί απφ ην δηαρεηξηζηή (administrator) ηεο ηζηνζειίδαο αλά 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Πξψην εκθαλίδεηαη εθείλν ην μελνδνρείν πνπ πξνζηέζεθε ηειεπηαία 
(κε ηελ πην πξφζθαηε εκεξνκελία). Έηζη, πάλσ πάλσ έρνπκε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαξηήζεθε 
ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν, αθνινπζεί κία εηθφλα ζρεηηθή κε ην μελνδνρείν, ην φλνκά ηνπ θαη 
κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή. Σέινο, ζην ζχλδεζκν “Learn More” ν ρξήζηεο, αλ επηζπκεί, κπνξεί 
λα δηαβάζεη πεξηζζφηεξα γηα ην μελνδνρείν. 

Ζ αληνξίλε ράξε ζηε κεγάιε ηεο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζθέξεη 
ζηνλ επηζθέπηε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο δηακνλήο πνπ πξαγκαηηθά ηθαλνπνηνχλ θάζε 
γνχζην, ηελ αλάγθε γηα θάζε ηχπνπ δηαθνπέο, αιιά θαη δηαθνξεηηθά βαιάληηα. Θα βξείηε απφ 
νξγαλσκέλν θάκπηλγθ κέρξη ππεξπνιπηειή μελνδνρεία πνπ θνζηίδνπλ ρηιηάδεο επξψ ηε βξαδηά. 
Αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο ζα βξείηε πνιιά κηθξά θαη κεγάια μελνδνρεία θαη πάξα 
πνιιά ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Δπηινγέο δηακνλήο ζα βξείηε ζρεδφλ ζε φιν ην λεζί. 
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Ζ πξψηε επηινγή βέβαηα γηα φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηε αληνξίλε είλαη 
ην θξχδη ηεο Καιληέξαο ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, φπσο είλαη ηα 
Φεξά, ην Φεξνζηεθάλη, ην Ζκεξνβίγιη θαη ε Οία. Δίλαη ε επηινγή ζαο γηα ξνκαληηθή δηακνλή, 
είλαη ε επηινγή δηακνλήο γηα ην κήλα ηνπ κέιηηνο θαη γηα φζα δεπγάξηα είλαη ζε κφληκν κήλα ηνπ 
κέιηηνο. Σν κφλν ζίγνπξν ζε απηή ηελ επηινγή είλαη φηη ζα ζαο ραξίζεη εζπρία - εθηφο ίζσο απφ 
ηνλ ηζρπξφ αέξα θάπνηεο ζηηγκέο - ξνκαληηθέο ζηηγκέο κε παλέκνξθα ειηνβαζηιέκαηα, αιιά ζα 
ζαο θνζηίζεη αθξηβά. Σν πφζν αθξηβά εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα είζηε ζε έλα ππεξπνιπηειέο 
μελνδνρείν ή ζε έλα ελνηθηαδφκελν δσκάηην. 

Ζ επφκελε επηινγή ζαο γηα ηε δηακνλή ζην λεζί είλαη θάπνηνο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο. 
Πξψηνη ζε πξνηίκεζε έξρνληαη νη νηθηζκνί ζην Κακάξη θαη ζηελ Πεξίζζα-Πεξίβνιν. Δδψ ζα 
βξείηε μελνδνρεία αιιά θαη κία πιεζψξα απφ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Ζ δηακνλή εδψ δελ ζα 
θνζηίζεη φζν ζηελ Καιληέξα, αιιά ππάξρνπλ πάιη δηαθφξσλ ηχπσλ επηινγέο. Αθξηβά αιιά θαη 
θζελφηεξα μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα αλάινγα κε ηηο παξνρέο. Σν πιενλέθηεκα γηα 
ηηο δηαθνπέο ζαο αλ κείλεηε θνληά ζηε ζάιαζζα είλαη πξνθαλέο. Δίλαη ε επηινγή πνπ πξνηηκνχλ 
νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά θαη φζνη ςάρλνπλ θάηη θζελφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ Καιληέξα. 

Δθηφο απφ απηέο ηηο ίζσο θπξηφηεξεο επηινγέο ζαο γηα δηακνλή ζηε αληνξίλε ππάξρνπλ θαη 
πνιιέο άιιεο πνπ έρνπλ θαη απηέο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα κείλεηε ζε 
θάπνην παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ, ή πην θνληά ζην αεξνδξφκην γηα 
γξήγνξεο απνδξάζεηο, ή αθφκα λα επηιέμεηε ην Αθξσηήξη πνπ απνηειεί αλεξρφκελν νηθηζκφ θαη 
πξνζθέξεη ζέα ζην Ζθαίζηεην αιιά θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηέζζεξηο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο 
ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο θαη είλαη πην θνληά ζηελ θφθθηλε παξαιία. 

πσο θαη λα είλαη, φηη θαη λα επηιέμεηε γηα ηε δηακνλή ζαο ζην λεζί, ην ζίγνπξν είλαη φηη ζα 
πεξάζεηε αμέραζηεο δηαθνπέο. ε φινπο ε αληνξίλε έρεη λα πξνζθέξεη μερσξηζηέο ζηηγκέο θαη 
ζπγθηλήζεηο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη επηινγέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο θαη ζην 
ζηπι ησλ δηαθνπψλ πνπ ζέιεηε λα θάλεηε. 

ηελ πνξεία ζα αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ηε ζειίδα θάζε άξζξνπ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ 
ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 
ιίζηεο ησλ άξζξσλ φισλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά 
κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ηεο ζειίδαο “Discover Santorini”, θαζψο ηε ιίζηα κε ηα άξζξα 
απφ ηηο θαηεγνξίεο Hotels θαη Restaurants. 
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Δηθόλα 5.6α Ζ ζειίδα “Discover Santorini” κε ηηο ηξεηο πξώηεο θαηεγνξίεο 

 
Δηθόλα 5.6β Ζ ζειίδα “Discover Santorini” κε ηηο ππόινηπεο έμη θαηεγνξίεο 

Γεληθά ε αληνξίλε είλαη έλα αθξηβφ λεζί ζε φηη αθνξά ηε δηακνλή, θαη ηα μελνδνρεία κε ζέα 
ζην εθαίζηεην έρνπλ πςειέο ηηκέο αιιά παξφια απηά κπνξείηε λα κείλεηε, εηδηθά ζηα Φεξά, ζε 
μελνδνρεία κε θζελφηεξεο ηηκέο κε ζέα ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ θαη ζε θαηαιχκαηα κε 
βαζηθέο θαη άλεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο. Τπάξρνπλ επίζεο δχν μελψλεο λεφηεηαο ζην 
λεζί θαη ηξία θαιά εμνπιηζκέλα θάκπηλγθ. 

Πνιιά μελνδνρεία θαη ηδηνθηήηεο δσκαηίσλ παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο θαη κεηαθνξά απφ 
ην ιηκάλη θαη ην αεξνδξφκην. πσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα λεζηά ην θαινθαίξη, πξέπεη λα είζαζηε 
επηθπιαθηηθνί κε ηελ πξφζθνξα θαηαιχκαηνο απφ ηδηνθηήηεο ζην ιηκάλη ή ην αεξνδξφκην, θαη λα 
βεβαησζείηε γηα ηελ ηνπνζεζία εάλ δελ ζέιεηε λα βξεζείηε ζε απφκαθξα ζεκεία ηνπ λεζηνχ. 
Καηά ηελ πςειή πεξίνδν ρσξίο λα έρεηε θξάηεζε δηακνλήο απφ λσξίο είλαη δχζθνιν λα βξείηε 
θαηάιπκα κε θηελή ηηκή. 
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Δηθόλα 5.7 Ζ ζειίδα “Hotels” 

Ζ θνπδίλα ηεο αληνξίλεο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηα ηνπηθά πξντφληα ηεο εχθνξεο γεο ηεο. Οη 
εθαηζηεηαθέο θνηιάδεο, ε αχξα ηεο ζάιαζζαο θαη ν δεζηφο ήιηνο ζπκβάιεη ζε κία θνπδίλα 
πινχζηα ζε γεχζεηο θαη απζεληηθά θαγεηά. Σα παξαδνζηαθά ηνπηθά πηάηα, θηηαγκέλα απφ 
θξέζθα πιηθά ηεο γεο θαη ηεο ζάιαζζαο, θξέζθα ςάξηα, νη ηδηαίηεξα λφζηηκεο ληνκάηεο, άζπξε 
κειηηδάλα, θνινθπζάθηα, κπηδέιηα, θαζφιηα θαη θάπαξε. ηηο δηάθνξεο ηαβέξλεο θαη ηα 
εζηηαηφξηα ηνπ λεζηνχ, κπνξείηε λα απνιαχζεηε κεξηθέο σξαίεο ζαιάηεο, αιιά θαη εμαηξεηηθή 
νκειέηα, άγξηα θνπλέιηα κε ηπξί, ςσκί κε ζάθξαλν, θάβα κε ειαηφιαδν θαη ξίγαλε, ηπξί ληφπην, 
ηνπηθά ρνηξηλά ινπθάληθα, λφζηηκα ηεγαληηά θεθηεδάθηα κε ληνκάηα, γλσζηά σο ηνκαηνθεθηέδεο. 
Γνθηκάζηε επίζεο, θάβα κε κειηηδάλα ή ιεπθέο κειηηδάλεο ηεγαλεηέο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ 
ηα δηάζεκα θξαζηά ηεο αληνξίλεο. 

κσο ε αληνξίλε δελ είλαη γλσζηή κφλν γηα ηελ πνηθηιία ηεο θνπδίλαο ηεο, αιιά θαη γηα ηα 
θξαζηά ηεο. Αξθεηέο ηζηνξηθέο πεγέο καξηπξνχλ φηη ε θαιιηέξγεηα θξαζηνχ ζηε αληνξίλε έρεη 
ηζηνξία πάλσ απφ 3500 ρξφληα. Απφ ην 1700 π.Υ. ην λεζί είρε εμαγσγέο θξαζηψλ ζηε 
Μεζφγεην, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ ζηα ζπίηηα ζην Αθξσηήξη. Ζ θχξηα 
ιεπθή πνηθηιία ζηαθπιηνχ νλνκάδεηαη Αζχξηηθν θαη θαιιηεξγείηαη κε κία αξραία ηερληθή. 

ηελ πξάμε, νη θιάδνη ζρεκαηίδνπλ ζηεθάληα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηε 
ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ θαη ηνπο αλέκνπο. Σα θιίκαηα απέρνπλ πνιχ καθξηά ην έλα απφ ην άιιν 
θαη παξάγνπλ πνιχ ιίγα ζηαθχιηα, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ ππθλφηεηα θαη ηνλ πινχην ησλ 
αξσκαηηθψλ θξαζηψλ. Μεξηθέο θνξέο αηζζάλεζαη ζηα θξαζηά κία ειαθξψο αικπξή γεχζε ιφγσ 
ηνπ αιαηηνχ πνπ ελαπνηίζεληαη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο ζην δέξκα ησλ ζηαθπιηψλ αιιά 
εμαθνινπζεί θαη θαηαθέξλεη λα δηεηζδχεη ζην ζηαθχιη. 

Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο φπσο ηα ςάξηα θαη ιαραληθά κπνξείηε λα βξείηε 
δηάθνξα εζηηαηφξηα ζε πνιχ πξνζηηέο ηηκέο ζην Ζκεξνβίγιη, ηελ Οία, ηα Φεξά θαη αιινχ. Γηα λα 
εμνηθνλνκήζεηε ρξήκαηα, κείλεηε καθξηά απφ εκθαλψο ηνπξηζηηθά εζηηαηφξηα θαη πξνηηκήζηε ηηο 
νηθνγελεηαθέο ηαβέξλεο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηηο κηθξφηεξεο παξαιίεο θαη ηα ρσξηά. 

ηα Φεξά θαη ζρεδφλ ζε φια ηα ζέξεηξα ηνπ λεζηνχ θαη ηηο παξαιίεο, ζα βξείηε εζηηαηφξηα 
φισλ ησλ εηδψλ θαη θαηεγνξηψλ, απφ βξαβεπκέλα γθνπξκέ εζηηαηφξηα ζε απιέο ηαβέξλεο θαη 
ζνπβιαηδίδηθα. Δπίζεο, ζα βξείηε γλσζηέο αιπζίδεο κε θαγάδηθα, ςεζηαξηέο, θξεπεξί, ηηαιηθά 
εζηηαηφξηα θαη άιια εζηηαηφξηα κε επξσπατθή θνπδίλα, πηηζαξίεο, ηπξνπηηάδηθα θαη ζλαθ κπαξ. 
ηηο παξαιίεο ππάξρνπλ αξθεηά θαιά εζηηαηφξηα θαη ςαξνηαβέξλεο. Γεληθά ππάξρνπλ θαγάδηθα 
γηα θάζε γνχζην θαη πνξηνθφιη. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 162 

 
Δηθόλα 5.8 Ζ ζειίδα “Restaurants” 

Δλ ζπλερεία, ζα πεξηγξάςνπκε ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ζειίδεο 
ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ ηεο ηζηνζειίδαο. ην ζεκείν απηφ, ν ρξήζηεο απφ ηε ζηηγκή 
πνπ έρεη επηιέμεη λα επηζθεθζεί έλα μελνδνρείν θαη βξεζεί ζηε ζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
μελνδνρείνπ, κπνξεί λα δηαβάζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ηηο παξνρέο 
ηνπ μελνδνρείνπ, απφ πφζα αζηέξηα απνηειείηαη, λα πινεγεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Booking, ζε 
πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα θάλεη κία θξάηεζε θαη λα αμηνινγήζεη ην μελνδνρείν αλάινγα κε 
ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ή θαηά πφζν έκεηλε γεληθφηεξα ηθαλνπνηεκέλνο. ην πεδίν “Similar 
Places”, ην ζχζηεκα δηακέζσ ελφο αιγφξηζκνπ ζπζηάζεσλ, πξνηείλεη απηνκάησο ζην ρξήζηε 
παξφκνηα μελνδνρεία αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξνρψλ κε ην επηιεγκέλν πνπ έρνπλ 
ήδε επηζθεθζεί άιινη ρξήζηεο. Όζηεξα αθνινπζεί έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ην 
νπνίν πξνηείλεη ζην ρξήζηε μελνδνρεία πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ν ρξήζηεο Α επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα ηνπ πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ 
La Mer Deluxe & Spa πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κακάξη. Δδψ, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε 
εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ μελνδνρείνπ, νζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία ηνπ, κεξηθέο απφ ηηο 
βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θξάηεζε κέζσ ηεο 
Βooking, εθφζνλ έρεη απνθαζίζεη λα θάλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν, 
θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ςεθίζεη ην μελνδνρείν πνπ επηζθέθζεθε αμηνινγψληαο ην, 
φπσο εθείλνο θξίλεη θαιχηεξα, δίλνληάο ηνπ βαζκνινγία απφ ην „1‟ κέρξη θαη ην „5‟. Δπνκέλσο, 
θάησ αθξηβψο απφ ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ ππάξρεη ην ιεγφκελν “Rating” ζην νπνίν θάζε 
ρξήζηεο κπνξεί λα ςεθίζεη φπσο επηζπκεί. ζν ν ρξήζηεο Α βξίζθεηαη ζηε ζειίδα απηνχ ηνπ 
μελνδνρείνπ, δίπια ζηα Similar Places ηνπ πξνηείλεηαη έλα άιιν πεληάζηεξν μελνδνρείν νλφκαηη 
La Maltese Oia πνπ έρεη επηζθεθζεί έλαο δηαθνξεηηθφο ρξήζηεο (πρ. ν ρξήζηεο Β). Σν ελ ιφγσ 
μελνδνρείν κάιηζηα έρεη επηζθεθζεί επηά θνξέο. Θα κπνξνχζε βέβαηα λα κελ ππήξρε θάπνηα 
δηαζέζηκε πξφηαζε αληίζηνηρνπ μελνδνρείνπ φηαλ θαλέλαο ρξήζηεο δελ έρεη επηζθεθζεί θάπνην 
απφ ηα ππάξρνληα μελνδνρεία ηεο ηζηνζειίδαο. ηελ πεξίπησζε φκσο ηψξα πνπ ν ρξήζηεο Β 
επηζθεθζεί ην πεληάζηεξν μελνδνρείν Mediterranean Royal, απηνκάησο ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ 
ηνπ πξνηείλεη ην πεληάζηεξν La Mer Deluxe & Spa πνπ είρε λσξίηεξα επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Α 
θαζψο θαη κία δεχηεξε επηινγή πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ νλφκαηη La Perla Villas πξνεξρφκελν 
επίζεο απφ ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ρξήζηε Α. Σν La Perla Villas επεηδή έρεη επηζθεθζεί ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο, 31 ζπλνιηθά, ζε ζρέζε κε ην La Mer Deluxe κε κφιηο 17, εκθαλίδεηαη 
πξψην ζηε ιίζηα ζπζηάζεσλ ησλ Similar Places. Έρνπκε επηιέμεη λα εκθαλίδνληαη ηπραία κέρξη 
ηέζζεξηο θνξπθαίεο πξνηεηλφκελεο επηινγέο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ. Δπηπιένλ, φηαλ ν 
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ρξήζηεο Β επηζθεθζεί γηα πξψηε θνξά ην πεληάζηεξν La Mer Deluxe & Spa ηφηε ην ζχζηεκα 
ηνπ πξνηείλεη ηα αλάινγα πεληάζηεξα μελνδνρεία Mediterranean Royal θαη La Maltese Oia κε 
ζεηξά αχμνπζαο πξνηεξαηφηεηαο εμαηηίαο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. ε κία επφκελε 
αλαλέσζε ηεο ζειίδαο ηνπ μελνδνρείνπ απηνχ κπνξεί λα εκθαληζηεί κία επηπξφζζεηε πξφηαζε 
πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ, φπσο απηή ηνπ Kirini Suites, φπνπ κε 15 θνξέο επηζθεςηκφηεηα ην 
θαηαηάζζεη ζηελ ηξίηε δπλαηή επηινγή. Να ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ε εκθάληζε ησλ πξνηάζεσλ 
γίλεηαη κε ηπραίν ηξφπν θαη πάληα κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη επηζθέςεσλ ησλ ρξεζηψλ. 
Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο Α επηζθεθζεί ην πεληάζηεξν La 
Perla Villas, γηα ην νπνίν ηνπ πξνηείλνληαη ηα πεληάζηεξα Mediterranean Royal θαη La Maltese 
Oia ηνπ ρξήζηε Β πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ην La Perla Villas. Υαξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ ζηα Similar Places, φρη κφλν απνθιεηζηηθά γηα 
πεληάζηεξα μελνδνρεία, παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 

 
Δηθόλα 5.9 Ζ ζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ Kirini Suites & Spa δίρσο δηαζέζηκε πξόηαζε 

 
Δηθόλα 5.10 Δκθάληζε δηαζέζηκεο πξόηαζεο ηνπ ρξήζηε Β γηα ην ρξήζηε Α 
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Δηθόλα 5.11 Δκθάληζε δύν δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ ηνπ ρξήζηε Β γηα ην ρξήζηε Α 

 
Δηθόλα 5.12 Δκθάληζε ηξηώλ δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ ηνπ ρξήζηε Β γηα ην ρξήζηε Α 
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Δηθόλα 5.13 Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Β ζην πεληάζηεξν μελνδνρείν Mediterranean Royal θαη ηπραία 
εκθάληζε δύν πξνηάζεσλ ηνπ ρξήζηε Α πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Β 

 
Δηθόλα 5.14α Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Α ζην ηξηάζηεξν μελνδνρείν Loucas θαη ηπραία εκθάληζε 
πξόηαζεο ηνπ Finikas Hotel από ην ρξήζηε Β πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Α 
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Δηθόλα 5.14β Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε B ζην ηξηάζηεξν Margarita Hotel θαη ηπραία εκθάληζε 
πξόηαζεσλ ηνπ Meli Meli θαη Loucas Hotel από ην ρξήζηε A πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο B 

 
Δηθόλα 5.14γ Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε A ζην ηξηάζηεξν Santa Elena Hotel θαη εκθάληζε πξόηαζεσλ 
ηνπ Hotel 28 θαη Glaros από ην ρξήζηε B πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο A 
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Δηθόλα 5.14δ Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Γ ζην ηξηάζηεξν Sellada Apartments θαη ηπραία εκθάληζε 
πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Α θαη B πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Γ 

 
Δηθόλα 5.14ε Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Γ ζην ηξηάζηεξν Makris Hotel θαη ηπραία εκθάληζε πξόηαζεσλ 
από ην ρξήζηε Α θαη B πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Γ 
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Δηθόλα 5.15 Ζ ζειίδα ηνπ εζηηαηνξίνπ Pyrgos Taverna δίρσο δηαζέζηκε πξόηαζε 

 
Δηθόλα 5.16α Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Α ζην εζηηαηόξην Oia 1800 θαη ηπραία εκθάληζε ηεζζάξσλ 
πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Β πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Α 
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Δηθόλα 5.16β Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Α ζην εζηηαηόξην Oia 1800 θαη ηπραία εκθάληζε ηεζζάξσλ 
πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Β πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Α 

 
Δηθόλα 5.17α Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Β ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Elixir θαη ηπραία εκθάληζε 
ηεζζάξσλ πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Α πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Β 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 170 

 
Δηθόλα 5.17β Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Β ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Elixir θαη ηπραία εκθάληζε 
ηεζζάξσλ πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Α πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Β 

 
Δηθόλα 5.18α Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Α ζην εζηηαηόξην The Athenian House θαη ηπραία εκθάληζε 
ηεζζάξσλ πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Β πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Α 
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Δηθόλα 5.18β Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Α ζην εζηηαηόξην The Athenian House θαη ηπραία εκθάληζε 
ηεζζάξσλ πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε Β πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο Α 

 
Δηθόλα 5.19α Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Β ζην εζηηαηόξην Zafora θαη ηπραία εκθάληζε ηεζζάξσλ 
πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε A πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο B 
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Δηθόλα 5.19β Δπίζθεςε ηνπ ρξήζηε Β ζην εζηηαηόξην Zafora θαη ηπραία εκθάληζε ηεζζάξσλ 
πξόηαζεσλ από ην ρξήζηε A πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο B 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζηάζεηο ζηα Suggestions εκθαλίδνληαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ έρνπλ 
ππνβάιιεη νη ρξήζηεο ζε θαζέλα απφ ηα μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα. Έζησ φηη ην πεληάζηεξν 
μελνδνρείν Kirini Suites & Spa έρεη αμηνινγεζεί κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία („5‟) γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Σφηε, απηνκάησο, εκθαλίδνληαη πξνηάζεηο άιισλ μελνδνρείσλ πνπ 
έρνπλ ςεθηζηεί απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο κε αληίζηνηρε βαζκνινγία ή βαζκνινγίεο ρξεζηψλ 
πνπ ν κέζνο φξνο ηνπο είλαη θνληά ζην „5‟. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο είλαη 
αλάινγα κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέγηζην πιήζνο ησλ 
ρξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βαζκνινγία είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε πνπ κπνξεί λα 
δψζεη έλαο ρξήζηεο, ν κέζνο φξνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζα είλαη ζε αληίζηνηρα 
θαη ζπλάκα ιίγν θαιχηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ςήθηζε εμαξρήο ν ρξήζηεο. Γειαδή, 
ζα πξνηείλνληαη μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα κε κέζν φξν βαζκνινγίαο ιίγν κεγαιχηεξν απφ απηφ 
πνπ αμηνιφγεζε ν ρξήζηεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο ςήθηζε έλα μελνδνρείν κε „3.5‟, 
εκθαλίδνληαη πξψηα νη πξνηάζεηο μελνδνρείσλ πνπ ν κέζνο φξνο ηνπο είλαη γχξσ ζην „4‟ ή θαη 
ιίγν παξαπάλσ απφ ην „4‟. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο βαζκνινγήζεη έλα μελνδνρείν, επηιέγνληαο θάπνην απφ ηα 
αζηέξηα, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ην ραξαθηεξηζηηθφ κήλπκα “Thank you!”, πνπ ζεκαίλεη 
φηη έπεηηα απφ αλαλέσζε ηεο ζειίδαο ζα ιάβνπκε ηηο αλάινγεο ζπζηάζεηο. Δπηπιένλ, λα 
ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη νη πξνηάζεηο (ηέζζεξηο ζην ζχλνιφ ηνπο) εκθαλίδνληαη κε βάζε ην 
κέζν φξν θαη ηαπηφρξνλα εθείλεο πνπ έρνπλ δερηεί ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Κάζε ρξήζηεο έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζεη φζεο θνξέο ζέιεη. Αθνινπζνχλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 
απφ μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, θαη δηακέζσ ελφο αιγνξίζκνπ ζπζηάζεσλ, 
ζηα Suggestions εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο. 
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Δηθόλα 5.20 Κακία αμηνιόγεζε ρξήζηε θαη ηαπηόρξνλα κε δηαζέζηκε πξόηαζε γηα ην μελνδνρείν La 
Mer Deluxe & Spa 

 
Δηθόλα 5.21 Κακία αμηνιόγεζε ρξήζηε θαη ηαπηόρξνλα κε δηαζέζηκε πξόηαζε γηα ην εζηηαηόξην 
Οία 1800 
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Δηθόλα 5.22 Δκθάληζε ηνπ κελύκαηνο “Thank you!” όηαλ έλαο ρξήζηεο επηιέμεη λα αμηνινγήζεη έλα 
μελνδνρείν ή εζηηαηόξην 

 
Δηθόλα 5.23α Δκθάληζε δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ 
ρξεζηώλ γηα ην πεληάζηεξν μελνδνρείν Kirini Suites & Spa 
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Δηθόλα 5.23β Δκθάληζε δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ 
ρξεζηώλ γηα ην πεληάζηεξν μελνδνρείν Kirini Suites & Spa 

 
Δηθόλα 5.24α Δκθάληζε δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ 
ρξεζηώλ γηα ην ηεηξάζηεξν μελνδνρείν Rocabella Resort & Spa 
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Δηθόλα 5.24β Δκθάληζε δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ 
ρξεζηώλ γηα ην ηεηξάζηεξν μελνδνρείν Rocabella Resort & Spa 

 
Δηθόλα 5.25α Δκθάληζε δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ 
ρξεζηώλ γηα ην εζηηαηόξην Syrtaki 
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Δηθόλα 5.25β Δκθάληζε δηαζέζηκσλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ 
ρξεζηώλ γηα ην εζηηαηόξην Syrtaki 

ηε ζειίδα “Beaches” παξνπζηάδεηαη έλα αθηέξσκα κε άξζξα απφ ηηο θαιχηεξεο παξαιίεο 
ηνπ λεζηνχ. Ζ εθαηζηεηαθή θχζε ηεο αληνξίλεο ηεο έρεη ραξίζεη ην κνλαδηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 
Γη‟ απηφ ην ιφγν θαη νη παξαιίεο ηεο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ νηηδήπνηε άιιν κπνξείηε λα 
βξείηε ζην Αηγαίν. Οη καχξεο παξαιίεο ζην Κακάξη θαη ηελ Πεξίζζα, ε θφθθηλε παξαιία θαη ε 
ηεξάζηηα παξαιία ζηε Βιπράδα πνπ ζπκίδεη ζειεληαθά ηνπία, ππάξρνπλ ράξε ζην εθαίζηεην θαη 
ηε δξάζε ηνπ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη παξαιίεο ηνπ λεζηνχ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θάζε γνχζην. 
Γελ ζπδεηάκε φηη απφ ηελ πιεπξά ησλ αλέζεσλ, beach bar, κνπζηθήο, θαγεηνχ θαη πνηνχ, ζηηο 
παξαιίεο ηεο αληνξίλεο ζα βξείηε φηη πην ζχγρξνλν θαη εθιεθηφ ππάξρεη ζην Αηγαίν. 

Έρσ αθνχζεη πνιινχο λα παξαπνληνχληαη γηα ηηο παξαιίεο ηεο αληνξίλεο. ίγνπξα ζε 
φπνηνλ έρεη ζπλεζίζεη ηηο ρξπζέο θαη ηηο ςηιέο άκκνπο ησλ ππφινηπσλ Κπθιάδσλ νη παξαιίεο 
είλαη εληειψο έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα..., θαη είπακε ηε αληνξίλε ή ηελ ιαηξεχεηο ή δελ ζνπ 
ηαηξηάδεη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο παξαιίεο ηεο. Θα ζαο κηιήζσ γηα κία πξνζσπηθή εκπεηξία. 
Έρσ βξεζεί ζε πνιιέο λνηηνδπηηθέο παξαιίεο ησλ Κπθιάδσλ κε ρξπζή ακκνπδηά, κεηά απφ 
κεξηθά ρξφληα δχζθνια μερσξίδσ απφ ηηο θσηνγξαθίεο ζε πνηo λεζί είλαη ηξαβεγκέλεο θαη γηα 
πνηα παξαιία πξφθεηηαη. Πηζηέςηε κε, δελ κνπ έρεη ζπκβεί πνηέ κε ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηελ 
παξαιία ηεο Βιπράδαο ζηε αληνξίλε. 

Οη θαιχηεξεο παξαιίεο ηεο αληνξίλεο βξίζθνληαη ζηα λφηην-αλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ θαη 
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ παξαζαιάζζησλ ζέξεηξσλ ηνπ Μνλφιηζνπ, Κακάξη ζηα βφξεηα ηνπ 
Μέζα Βνπλνχ θαη Πεξίζζα, Πεξίβνινο ζηα λφηηα. 

Σν Κακάξη είλαη κία δεκνθηιήο παξαιία θάησ απφ ην ιφθν ηεο αξραίαο Θήξαο, είλαη πιήξσο 
εμνπιηζκέλε θαη πξνζειθχεη ηνπξίζηεο φισλ ησλ εηδψλ. Σν κφλν αξλεηηθφ είλαη ν ζφξπβνο ησλ 
αεξνπιάλσλ θαηά ηελ πξνζγείσζε ή απνγείσζε απφ ηνλ αεξνιηκέλα ηεο αληνξίλεο πνπ είλαη 
πνιχ θνληά. Απηή είλαη ε κνλαδηθή παξαιία ηεο αληνξίλεο πνπ θαηέρεη γαιάδηα ζεκαία θαη έρεη 
ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ππεξεζηψλ απφ φιεο ηηο άιιεο παξαιίεο. 

Βνξεηφηεξα απφ ην Κακάξη βξίζθεηαη ε παξαιία Μνλφιηζνο, πην γξαθηθή θαη έρεη ιηγφηεξν 
θφζκν, θαη εδψ ε καχξε άκκνο ραξαθηεξίδεη ηελ παξαιία. Θα βξείηε ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο, 
νκπξέιεο, θαη δηάθνξα θαηαζηήκαηα. 

Μία απφ ηηο πην φκνξθεο παξαιίεο ηε αληνξίλεο είλαη ε Κφθθηλε παξαιία, ζίγνπξα απφ ηηο 
πεξηζζφηεξν εληππσζηαθέο θαη γξαθηθέο παξαιίεο ηνπ Αηγαίνπ. Βξίζθεηαη πίζσ απφ κηα ζεηξά 
κνλφιηζνπο απφ ιάβα. Ζ καγεπηηθή νκνξθηά δηαθξίλεηαη απφ ηα καχξα βφηζαια ηεο παξαιίαο, 
ηελ θφθθηλε άκκν θαη ηηο ππνβξχρηεο ζεξκέο πεγέο πνπ θάλνπλ ηελ θνιχκβεζε κνλαδηθή 
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εκπεηξία. Μπνξείηε λα πάηε εθεί απφ ην Αθξσηήξη κε ηα πφδηα, ππάξρνπλ επίζεο θαη θαΐθηα πνπ 
πεγαίλνπλ εθεί. ηελ παξαιία ζα βξείηε νκπξέιεο θαη μαπιψζηξεο. Κνληά ζα βξείηε θαη ηελ 
Άζπξε παξαιία κε άζπξε άκκν θαη βφηζαια φπνπ δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο. 

Ζ Πεξίζζα βξίζθεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ, απιψλεηαη ζε κήθνο πεξίπνπ 7ρικ., 
είλαη ε πην γλσζηή παξαιία ηεο αληνξίλεο. Με καχξε άκκν θαη θαζαξά γαιαλά λεξά πιήξσο 
νξγαλσκέλε κε beach bar θαη ηαβέξλεο πάλσ ζηελ παξαιία. Ζ Πεξίζζα εμππεξεηεί φινπο ηνπο 
επηζθέπηεο πνπ πξνηηκνχλ θάηη πην νηθνλνκηθφ φζνλ αθνξά ηε ζηέγαζε θαη ηε ςπραγσγία. 

Τπάξρεη νξγαλσκέλν θάκπηλγθ, θέληξν θαηαδχζεσλ, ηππαζία θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο θαη 
κία πνηθηιία απφ ζαιάζζηα ζπνξ είλαη δηαζέζηκα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ φια ηα γνχζηα. ηελ 
πξνέθηαζε ηεο Πεξίζζαο βξίζθεηαη ε παξαιία Πεξίβνινο κε θξπζηάιιηλα λεξά, καιαθή καχξε 
άκκν, πνιιά σξαία εζηηαηφξηα πην ήζπρε θαη θαιά νξγαλσκέλε. 

Ζ Βιπράδα βξίζθεηαη λνηηφηεξα θαη δελ είλαη ηφζν πνιπζχρλαζηε φπσο νη βνξεηφηεξεο 
παξαιίεο ηεο Πεξίζζαο θαη Κακάξη. 

Πην βφξεηα απφ ην Κακάξη ζα βξείηε πνιιέο κηθξφηεξεο παξαιίεο φπσο ν Βνχξβνπινο, νη 
Μπαμέδεο, ην Πνξί, ν Καξηεξάδνο θαη άιιεο. 

Κάησ απφ ηελ Οία είλαη ην Ακκνχδη, παξαιία ρσξίο άκκν θαη ζαπκάζηα απνκνλσκέλε 
πεξηνρή γηα θνιχκπη. Μπνξείηε λα πάηε κε ηα πφδηα απφ ηα ζθαιηά ηεο Οίαο. 

 
Δηθόλα 5.26 Ζ Άζπξε παξαιία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ από ηε ζειίδα “Beaches” 

ηε ζειίδα “Excursions” ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζην λεζί. Σν λεζί ηεο αληνξίλεο έρεη πνιιά κέξε γηα εκεξήζηεο εθδξνκέο θαη πνιιά γξαθεία 
πξνζθέξνπλ μελαγήζεηο ζην λεζί είηε κε κηθξά ιεσθνξεία, είηε κε θαΐθηα αιιά θαη κε ην δηθφ ζαο 
θπθινθνξηαθφ κέζν κπνξείηε λα πάηε ζε δηάθνξα ελδηαθέξνληα ζεκεία ηνπ λεζηνχ. 

Σν ρσξηφ ηνπ Ζκεξνβηγιίνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα Φεξά. Δδψ κπνξείηε λα θηάζεηε ζην βξάρν 
θαη ην θάζηξν ηνπ θάξνπ ην νπνίν πξνζθέξεη κία φκνξθε ζέα. Δδψ κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηα 
εξείπηα ηνπ παιηνχ θξνπξίνπ ηνπ θάξνπ, ελψ ζην βξάρν ηνπ ιφθνπ, ππάξρεη έλα κηθξφ 
εθθιεζάθη πνπ ρηίζηεθε ζε αλάκλεζε απφ ην ζεηζκφ ηνπ 1956. 

Ζ Οία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο αληνξίλεο είλαη ε ρψξα κε ηελ πην 
εθπιεθηηθή ζέα ζηελ Καιληέξα κε ηα θαηαγάιαλα λεξά ηεο, δηάζηηθηε εδψ θαη εθεί απφ ηα 
θξνπαδηεξφπινηα θαη ηα γηνη. Σα ζπίηηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κπθιάδσλ, ιεπθά, ελψ άιια 
έρνπλ ηζρπξφηεξα ρξψκαηα φπσο ην βαζχ κπιε. Δδψ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Ναπηηθφ 
Μνπζείν ηεο Οίαο θαη κπνξείηε λα ζηακαηήζεηε ζηηο παλέκνξθεο παξαιίεο Αξκέλε θαη Ακκνχδη. 
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Σν Κακάξη είλαη έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα κέξε ηεο αληνξίλεο φπνπ κπνξείηε λα πάηε 
κε ην ιεσθνξείν. Γίπια, βξίζθεηαη ε ηνπνζεζία ηεο αξραίαο Θήξαο. Φηάλνληαο ζηηο αλαζθαθέο, 
κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηα εξείπηα κηαο αξραίαο ρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο, ηα ζεκέιηα ησλ λαψλ θαη 
ησλ ζπηηηψλ, έλα ακθηζέαηξν θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή νκνξθηά ησλ αξραίσλ ηνηρνγξαθηψλ. 

Σν ρσξηφ ηνπ Πχξγνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ φξνπο ηνπ Πξνθήηε Ζιία, 
ζίγνπξα ην πην γξαθηθφ θαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα ρσξηά ηνπ λεζηνχ. Δδψ κπνξείηε λα 
ζαπκάζεηε έλα βελεηζηάληθν θξνχξην θαη φκνξθνπο ακπειψλεο, θαη έλα κνλαζηήξη ηνπ δέθαηνπ 
φγδννπ αηψλα, πνπ ζηεγάδεη αξραία ρεηξφγξαθα θαη εζλνγξαθηθφ πιηθφ. 

Αθξσηήξη, ζην λφηην λεζί, κε ην δηαηεξεκέλν ζε έλα ππθλφ θάιπκκα ηέθξαο νηθηζκφ πνπ 
αλαθάιπςαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ην νπνίν δηαζέηεη ηξία δηψξνθα ζπίηηα κε δσκάηηα 
γεκάηα απφ αξραία ιείςαλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ ζθαθψλ άζηθηα, έλα 
πξνεγκέλν πδξαπιηθφ ζχζηεκα πνπ έθεξλε ην λεξφ ζην ζπίηη, φπσο θαη ησλ ζεξκψλ πδάησλ 
απφ ηηο γχξσ εθαηζηεηνγελήο πεγέο, θαη έλαλ εληππσζηαθφ αξηζκφ απφ ηνηρνγξαθείεο πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή, θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη ζήκεξα ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
ηεο Αζήλαο. Άιια ρσξηά είλαη ε Μεζαξηά, ε Φνηληθηά, ν Δκπνξεηφο, ε Πεξίζζα, ν Καξηεξάδνο, 
ην Μεγαινρψξη. 

Αμίδεη λα επηζθεθζείηε ηα λεζάθηα ηεο Παιαηάο θαη Νέαο Κακέλεο θαζψο θαη ην λεζί ηεο 
Θεξαζίαο κε πην απζεληηθά ρσξηά θαη θηίξηα, αθφκε θαη εθθιεζίεο, κέζα ζην αξρηπέιαγνο ηνπ 
εθαηζηείνπ. Δδψ, κία απφ ηηο πην δεκνθηιήο εθδξνκέο πνπ κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε είλαη 
ε εθδξνκή Ζθαίζηεην - Εεζηά Νεξά - Θεξαζηά. Απνηειεί ηελ πην δεκνθηιήο εθδξνκή ζηε 
αληνξίλε θαζψο δίλεη ζηνπο πειάηεο ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ ηε Νέα Κακέλε (Ζθαίζηεην), 
ηα Εεζηά Νεξά θαη ην γξαθηθφ λεζάθη ηεο Θεξαζηάο. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο είλαη πεξίπνπ 5 ψξεο θαη 30 ιεπηά. Ζ αλαρψξεζε γίλεηαη 
θαζεκεξηλά απφ ηα δχν κηθξά ιηκαλάθηα ηεο Οίαο, Ακκνχδη & Αξκέλε. Παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο 
δσξεάλ κεηαθνξά απφ ην μελνδνρείν ηνπο ζηελ Οηα πξνο ην ιηκαλάθη ηνπ Ακκνπδίνπ θαη κεηά 
ην ηέινο ηεο εθδξνκήο απφ ην ιηκαλάθη ηνπ Ακκνπδίνπ πξνο ην μελνδνρείν. Αλ ην μελνδνρείν 
βξίζθεηαη ζην Ζκεξνβίγιη, Φεξνζηεθάλη, Φεξά, Κακάξη, ε ζπλάληεζε κε ηνπο πειάηεο γίλεηαη 
ζηελ θεληξηθή ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ ζηελ Οηα, είηε θαηεπζείαλ ζην ιηκαλάθη ηνπ Ακκνπδίνπ. 

Σν επξχρσξν παξαδνζηαθφ θαΐθη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ζαιάζζηεο εθδξνκέο θαη είλαη 
εμνπιηζκέλν κε κπαξ, ηνπαιέηεο θαη ζθίαζε. Μεηά ηελ επηβίβαζε απφ ην Ακκνπδη θαη ηελ 
Αξκέλε, ην ζθάθνο θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ πξψην πξννξηζκφ, ην λεζί ηεο Νέαο Κακέλεο. Δθεί, 
γηα πεξίπνπ 1 ψξα θαη 30 ιεπηά, ν μελαγφο δείρλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπο θξαηήξεο ηνπ 
Ζθαηζηείνπ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα φιε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Οη εθξήμεηο ηνπ εθαηζηείνπ πξηλ 
απφ ρηιηάδεο ρξφληα αιιά θαη πξηλ απφ κηζφ αηψλα πεξίπνπ, ην θαζηζηνχλ σο έλα απφ ηα πην 
ζεκαληηθά ελεξγά εθαίζηεηα παγθνζκίσο. 

Ζ δεχηεξε ζηάζε είλαη ην λεζί ηεο Παιαηάο Κακέλεο θαη ηα ηακαηηθά Εεζηά Νεξά. Ζ 
ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη θαηά 5 βαζκνχο Κειζίνπ πςειφηεξε απφ ηελ ππφινηπε ζάιαζζα 
θαη ην λεξφ είλαη αλακεκεηγκέλν κε ζεηάθη. 

Σειεπηαία ζηάζε είλαη ην γξαθηθφ λεζάθη ηεο Θεξαζηάο. Ζ Θεξαζηά απνηεινχζε πξνέθηαζε 
ηεο Οίαο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ. Σψξα δηαηεξεί έλα μερσξηζηφ ραξαθηήξα, καθξηά απφ ηελ 
αλαπηπζζφκελε ηνπξηζηηθή δσή ηνπ ππφινηπνπ λεζηνχ. Δθεί νη πειάηεο κπνξνχλ λα γεπηνχλ 
θξέζθν ςάξη, παξαδνζηαθνχο κεδέδεο θαη ληφπην θξαζί ή λα αλεβνχλ κε έλα γατδνπξάθη ζην 
παξαδνζηαθφ ρσξηφ Μαλσιάο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ λεζηνχ. 
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Δηθόλα 5.27 Ζ εθδξνκή Caldera Morning Cruise από ηε ζειίδα “Excursions” 

ηε ζειίδα “Villages” ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νηθηζκνχο θαη ηα ρσξηά ηνπ 
λεζηνχ. Οη νηθηζκνί θαη ηα ρσξηά ηεο αληνξίλεο είλαη ζπαξκέλα ζηελ άθξε ηεο Καιληέξαο, ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ θαη δίπια ζηηο ππέξνρεο παξαιίεο κε ηε καχξε άκκν. Καζέλα έρεη ηε δηθή 
ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη φια καδί ζπλζέηνπλ απηφ ηνλ ππέξνρν ηφπν πνπ ιέγεηαη αληνξίλε. 
Σξία απφ ηα ρσξηά ηεο, ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηφζν σο θέληξα φζν θαη σο αμηνζέαηα. 

Φεξά 

Ζ πξσηεχνπζα ηεο αληνξίλεο, αλακβηζβήηεηα έλαο απφ ηνπο πην φκνξθνπο νηθηζκνχο ηεο 
Διιάδαο καδί κε ηελ Οία. Σα Φεξά είλαη ρηηζκέλα ζε κία πνιχ εληππσζηαθή ηνπνζεζία πάλσ 
ζηνπο απφηνκνπο βξάρνπο ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο, ζε χςνο 260κ. Δπίλεην ηεο Υψξαο είλαη ν 
φξκνο Φεξψλ, απ‟ φπνπ αλεβαίλεη θαλείο ζηε Υψξα παίξλνληαο ην ηειεθεξίθ, ην γατδνπξάθη ή 
κε ηα πφδηα γηα ηνπο πην ηνικεξνχο! Ζ ζέα ζην πέιαγνο αηρκαισηίδεη ηφζν ην βιέκκα, πνπ αλ 
δηαιέμεηε ηνλ ηειεπηαίν ηξφπν γηα λ‟ αλεβείηε ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή θαη ηα κάηηα κπξνζηά 
δηφηη ν γθξεκφο είλαη απφηνκνο θαη αθχιαθηνο. 

Σα Φεξά ηδξχζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα θαη έρνπλ νηθνδνκεζεί κε ηελ παξαδνζηαθή 
θπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή. Σα ζπίηηα κηθξά, θαηάιεπθα, κε ζφινπο, θακάξεο θαη πνιιά 
παξαζπξάθηα ζηελ πιεπξά πνπ βιέπεη ζηε ζάιαζζα, μεπξνβάιινπλ κέζα ζηνπο ζηελνχο 
δξφκνπο. ηηο πάλσ γεηηνληέο, ζην θξχδη ηνπ γθξεκνχ, νη ηαξάηζεο γίλνληαη κπαιθφληα ζηα 
δηπιαλά ζπίηηα. Παξ‟ φιεο ηηο γξαθηθέο γεηηνληέο, ηα θάηαζπξα ζπίηηα θαη ηηο εθθιεζηέο κε ηνπο 
γαιάδηνπο ηξνχινπο, κία βφιηα ζηα πνιπζχρλαζηα ζνθάθηα ηεο πφιεο, φπνπ εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα, θαθεηέξηεο θαη εζηηαηφξηα θπξηαξρνχλ, ζα ζαο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη 
βξίζθεζηε ζ‟ έλα απφ ηα πιένλ θνζκηθά ειιεληθά λεζηά. 

Οία 

Ζ Οία βξίζθεηαη 11ρικ. απφ Φεξά. Ζ Οία είλαη ην πξψην ρσξηφ πνπ ζ‟ αληηθξίζεηο απφ ην πινίν 
θαζψο κπαίλεηο ζηελ Καιληέξα θαη ζεθψζεηο ηα κάηηα ςειά. Σν ζέακα ηεο απισκέλεο ζην 
βξάρν Οίαο πάλσ απφ ηνλ φξκν Αξκέλε θαη ην γξαθηθφηαην ιηκαλάθη Ακκνχδη θαισζνξίδεη ηνλ 
ηαμηδηψηε θαη ηνλ βάδεη ζην θιίκα ηεο αληνξίλεο. Σα ρξψκαηα ησλ βξάρσλ κνηάδνπλ λα ‟ρνπλ 
θπιήζεη αλάπνδα θαη λα ‟ρνπλ αλεθνξίζεη απφ ην ζθνχξν ηνπ βπζνχ ζηηο ιεπθέο επηθάλεηεο ησλ 
θηηζκάησλ, έρνληαο δηαλχζεη ρηιηάδεο ρξφληα ηψξα κία πνξεία πνπ έρεη απνηππσζεί ζην βξάρν 
κε κία πνηθηιία ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ. 
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Σν ζεκεξηλφ ηεο φλνκα, Οία, ην πήξε κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ ‟30, αθνχ λσξίηεξα ε νλνκαζία 
ηνπ νηθηζκνχ ήηαλ Πάλσ Μεξηά ή Κάζηξν Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σφηε ζ‟ νιφθιεξε ηε αληνξίλε 
έρηηδαλ ηα ιεγφκελα θαζηέιηα - πέηξηλνπο πεξίβνινπο κε κηθξά αλνίγκαηα - παξαηεξεηήξηα ζην 
ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ηείρνπο, κέζα ζην νπνίν θιεηλφηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθηζκνχ γηα 
λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ. Γηα λα απνθχγνπλ νη θάηνηθνη ηηο 
αηθληδηαζηηθέο απνβάζεηο έρηηδαλ πχξγνπο-παξαηεξεηήξηα, Βίγιεο ή Γνπιάδεο (απφ ην ηνχξθηθν 
Κνπιέο πνπ ζεκαίλεη πχξγνο), ζηα ςειφηεξα ζεκεία ηνπ νρπξνχ, απ‟ φπνπ νη βηγιάηνξεο 
(ζθνπνί) κπνξνχζαλ λα βιέπνπλ ην πέιαγνο θαη λα εηδνπνηνχλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ κε 
ππξνβνιηζκνχο ηε κέξα ή κε θσηηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Ζκεξνβίγιη 

Σν Ζκεξνβίγιη βξίζθεηαη 3ρικ. απφ ηα Φεξά ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο, κε ζέα ηνλ ηδηφκνξθν θαη 
απφθξεκλν θφθθηλν βξάρν ηνπ θάξνπ, πνπ ππήξμε άιινηε βελεηζηάληθν θαζηέιη - νρπξσκέλνο 
νηθηζκφο. Σν Ζκεξνβίγιη κε ηα θαηάιεπθα ζπίηηα, ηα εθηπθισηηθά θαη λνηθνθπξεκέλα κε 
πνιχρξσκα ινπινχδηα ζηηο απιέο θαη ηα αξκνληθά ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ μελνδνρεία θαηά 
κήθνο θαη πιάηνο ηνπ γθξεκνχ, μεθνπξάδνπλ ην κάηη θαη πξνζθέξνπλ έλα αμεπέξαζην ζέακα. 
Σν ιηζφζηξσην πνπ πεγαίλεη γηα ηνλ νηθηζκφ Φεξνζηεθάλη θαη ηελ πξσηεχνπζα Φεξά είλαη 
πιαηζησκέλν κε μεξνιηζηέο ελψ, ιίγν πην πέξα, γατδνπξάθηα βφζθνπλ κέζα ζε μαλζά ρσξάθηα. 

Ο νηθηζκφο δεκηνπξγήζεθε ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα θαη ην φλνκά ηνπ δφζεθε απφ ηνπο ηφηε 
πεηξαηέο - θαηαθηεηέο ηνπ λεζηνχ (Ζκεξνβίγιη: παξαηεξεηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο). 
ηαλ ν εγέηεο ησλ Βελεηψλ, Μάξθνο αλνχδν, θαηέθηεζε ηε αληνξίλε ην 1207, χςσζε ηε 
ζεκαία ηνπ πάλσ ζην θάζηξν ηνπ θάξνπ. Καηά πάζα πηζαλφηεηα εθείλε ηελ επνρή ην λεζί 
κεηνλνκάζηεθε επίζεκα απφ Θήξα ζε άληα Δηξήλε - αληνξίλε. 

Σν θαζηέιη ηνπ θάξνπ θχιαγε ηε δπηηθή είζνδν ηνπ λεζηνχ θαη δελ θαηαθηήζεθε νχηε κία 
θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 600 εηψλ δσήο ηνπ. Σν θάζηξν πνπ δεζπφδεη πάλσ ζην βξάρν ηνπ 
θάξνπ έρεη καθξά ηζηνξία θαη αμίδεη κία επίζθεςε, θπζηθά κε ηα πφδηα, αθνινπζψληαο ην 
κνλνπάηη πνπ ελψλεη ην βξάρν κε ην Ζκεξνβίγιη (πεξίπνπ 20 ιεπηά πεξπάηεκα). Μελ 
παξαιείςεηε λα επηζθεθζείηε θαη ην κηθξφ μσθιήζη πνπ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ 
θάξνπ, νξαηφ απφ ην θαξάβη θαηά ηελ είζνδν ζηελ Καιληέξα. 

 
Δηθόλα 5.28 Ο νηθηζκόο ηεο Οίαο από ηε ζειίδα “Villages” 
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ηε ζειίδα “Sightseeing” κπνξεί θαλείο λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα αμηνζέαηα ηνπ 
λεζηνχ. Σν λεζί ηεο αληνξίλεο έρεη πνιιά αμηνζέαηα λα πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε εθηφο απφ 
ηηο θπζηθέο ηνπ νκνξθηέο θαη ηηο παξαιίεο. Έρεηε ηελ επθαηξία λα δείηε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 
κνπζεία, ζπίηηα ρηηζκέλα κέζα ζην βξάρν, κνλαδηθέο παξαιίεο, νηλνπνηεία θαη παλέκνξθεο 
θπθιαδίηηθεο εθθιεζηέο θαη μσθιήζηα. 

Σν κεγαιχηεξν αμηνζέαην ηεο αληνξίλεο είλαη ην εθαίζηεηφ ηεο θαη ηα καγεπηηθά 
ειηνβαζηιέκαηα πνπ είλαη απφ ηα πην καγεπηηθά ζηνλ θφζκν. 

Μία καγηθή παιέηα κε φια ηα ρξψκαηα ηεο Ίξηδαο, θαζψο ν ήιηνο βπζίδεηαη ζην γαιαλφ 
Αηγαίν. Πνιινί ηαπηίδνπλ ηελ Οία κε ην ειηνβαζίιεκα, αιιά ηα Φεξά, ην Φεξνζηεθάλη θαη ην 
Ζκεξνβίγιη είλαη θη απηά ηδαληθέο ηνπνζεζίεο γηα λα απνιαχζεηε καγηθέο ζηηγκέο. Ζ αλαηνιηθή 
πιεπξά ηνπ λεζηνχ πξνζθέξεη επίζεο φκνξθα ηνπία θαη ρσξηά γηα λα εμεξεπλήζεηε. Απφ ηα πην 
ελδηαθέξνληα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ ζα αλαθέξνπκε κεξηθά πνπ αμίδεη λα επηζθεθζείηε. 

Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ζην Αθξσηήξη είλαη πάληα αλνηρηφο θαη ν θάξνο, ζηα δπηηθά ηνπ 
λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ απνηειεί έλα ήζπρν ηνπίν ηδαληθφ γηα θσηνγξάθεζε. 

Ζ Αξραία Θήξα πάλσ απφ ην Κακάξη αλ θαη δελ έρεη ηε καγεία ηεο Κλσζνχ ή ηεο Γήινπ, 
σζηφζν πξνζθέξεη απέξαληε ζέα ζην λεζί. 

Ζ πξσηεχνπζα ηεο αληνξίλεο, ηα Φεξά, είλαη έλα απφ ηα πην φκνξθα κέξε ηνπ λεζηνχ, κε 
παλέκνξθε ζέα ζηελ Καιληέξα, έλα βξάρν πεξίπνπ 300 κέηξα πάλσ απφ ηε ζάιαζζα. Λεπθά 
ζπίηηα θαη κπιε ηξνχινπο ησλ ζπηηηψλ. Μπαξ, θαηαζηήκαηα, θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία 
νινθιεξψλνπλ ηελ εηθφλα. Πνιιέο εθθιεζίεο, φπσο είλαη ε Μεηξφπνιε απφ ην 1827 πνπ 
μαλαρηίζηεθε κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1956, κε ζέα ην εθαίζηεην θαη ηε ζάιαζζα. Σα κνπζεία ησλ 
Φεξψλ αμίδεη λα επηζθεθζείηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ην Μνπζείν Πξντζηνξηθήο 
Θήξαο. Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ην νπνίν ζηεγάδεη κία ζπιινγή απφ γιππηά, αγγεία θαη άιια 
αληηθείκελα απφ ηελ Αξρατθή πεξίνδν έσο ηε Ρσκατθή θαη ην Μέγαξν Γθχδε, ην νπνίν πεξηέρεη 
ράξηεο, παιηέο θαη λέεο θσηνγξαθίεο θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο. 

Μπνξείηε λα θάλεηε ηππαζία ζηελ Έμσ Γσληά, θαηαδχζεηο ζε έλα λαπάγην δίπια απφ ην 
εθαίζηεην ή λα επηζθεθζείηε έλα απφ ηα θεκηζκέλα νηλνπνηεία ηνπ λεζηνχ. 

ηελ πξσηεχνπζα πεξπαηήζηε θαηά κήθνο ηεο Καιληέξαο απφ ηα Φεξά πξνο ηελ Οία. ηα 
Φεξά επίζεο ζα βξείηε ην Μνπζείν ηεο Πξντζηνξηθήο Θήξαο πνπ πεξηέρεη κεξηθά απφ ηα 
εθζέκαηα, ηα νπνία βξέζεθαλ ζηα εξείπηα ηνπ Αθξσηεξίνπ. Σν κνπζείν έρεη αγγεία, θεξακηθά θαη 
άιια αληηθείκελα αιιά ην απνθνξχθσκα είλαη νη ηνηρνγξαθίεο ησλ κπιε πηζήθσλ πνπ είλαη έλα 
κπζηήξην, αθνχ νη ηζηνξηθνί ιέλε φηη δελ ππάξρεη θακία απφδεημε φηη ππήξραλ πνηέ πίζεθνη ζηε 
αληνξίλε. 

Δπηπιένλ, ζηα Φεξά, θνληά ζην ζηαζκφ ηνπ ηειεθεξίθ, ζα βξείηε ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
πνπ πεξηιακβάλεη επξήκαηα απφ δηάθνξεο επνρέο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εθζέκαηα 
ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Κιαζηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν. Δπηζθεθζείηε επίζεο ηηο δχν 
κεηξνπφιεηο ζηα Φεξά. 

Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπ λεζηνχ είλαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ άιισλ Κπθιάδσλ, κε 
ζπίηηα, θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνπηθή πέηξα θαη ιεπθά κε δηάθνξα ρξψκαηα. ηνλ αξραηνινγηθφ 
ρψξν ηνπ Μέζα Βνπλνχ έκελαλ νη έπνηθνη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Σα ηζηνξηθά αξρεία καο ιέλε φηη 
ε πφιε ηνπ Μέζα Βνπλνχ ήηαλ ην κνλαδηθφ αζηηθφ θέληξν ηνπ λεζηνχ απφ ηνλ έλαην αηψλα, 
κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 

Σν Ηεξφ ηεο Αξηεκίδσξνο, ρηηζκέλν κέζα ζην βξάρν γχξσ ζην 400 π.Υ., κε αλάγιπθα θαη 
επηγξαθέο κε ηα ζχκβνια ησλ ζεψλ, ν αεηφο ηνπ Γία θαη ην ιηνληάξη ηνπ Απφιισλα. Πξνο ην 
θέληξν ηεο πφιεο είλαη ε Αγνξά ελψ ζηα βφξεηα είλαη ηα εξείπηα ελφο δσξηθνχ λανχ. 

Ζ αληνξίλε εθηφο ησλ άιισλ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ πξννξηζκψλ γηα 
γακήιηνπο ενξηαζκνχο θαη θξνπαδηέξεο. 
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Δηθόλα 5.29 Ζ Παιαηά Κακέλε (Ζθαίζηεην) θαη ηα Εεζηά Νεξά από ηε ζειίδα “Sightseeing” 

ηε ζειίδα “Entertainment” κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία 
ζην λεζί. Ζ αληνξίλε δελ έρεη θαη πνιιά λα δειέςεη απφ ηε μέθξελε δηαζθέδαζε ηεο Μπθφλνπ. 
Ίζσο εθηφο απφ ηα κεγάια beach bar, ζηε αληνξίλε θαη εηδηθά ζηα Φεξά ππάξρνπλ πνιιά 
κπαξάθηα, θιακπ κε κνπζηθή μέλε θαη ειιεληθή, ηα πεξηζζφηεξα ζπγθεληξσκέλα ζηελ πιαηεία 
θαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο. 

Σα πεξηζζφηεξα γεκίδνπλ απφ μέλνπο ηνπξίζηεο, φπσο ε πακπ ηνπ Μέξθπ θαη ην Σάνπλ 
Κιακπ. Σν Κνπ είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα θιακπ ηεο πφιεο κε θαιή κνπζηθή θαη αηκφζθαηξα 
κε θαιή πίζηα γηα ρνξφ. 

Σν Σηζψξα ζηελ ίδηα πεξηνρή είλαη αγαπεηφ ζηνπο ληφπηνπο. Έλα άιιν θιακπ είλαη ην 
Αίληγκα κε δπλαηφηεηα θαγεηνχ. Σν Σξφπηθαι κπαξ απνηειεί έλα απφ ηα θαιά κέξε γηα ρνξφ κε 
άλεην ρψξν θαη θαιή κνπζηθή, ελψ ην κπαξ Φξάλθν βξίζθεηαη πνιχ θνληά. ην κπαξάθη ηα δχν 
Αδέιθηα γίλεηαη ν ρακφο κε ρνξφ πάλσ ζην κπαξ θαη ζθελάθηα πνπ πξνζθέξνληαη απιφρεξα. 

Γηα πην ήζπρεο βξαδηέο ππάξρνπλ αξθεηέο θαιέο θαθεηέξηεο, κεξηθέο κε δσληαλή κνπζηθή θαη 
άιιεο κε απαιή ηδαδ κε ζέα ην Αηγαίν ηηο θεγγαξφινπζηεο βξαδηέο. 

ην Κακάξη θαη ζηελ Πεξίζζα ππάξρνπλ επίζεο κπαξάθηα, ληίζθν θαη θαθεηέξηεο γηα ηε 
δηαζθέδαζή ζαο. Γεληθά ην λεζί πξνζθέξεη αξθεηέο επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε γηα φια ηα γνχζηα 
κε κεγάιε επηινγή απφ κνπζηθέο ηάζεηο απφ ειιεληθά, πνπ, ξνθ, ηδαδ θαη ιατθά. 

Σν μελχρηi είλαη θαλφλαο θαη πνιιά καγαδηά κέλνπλ αλνηθηά κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο εηδηθά γηα 
θαγεηφ θαη ζλαθ. Μεηά ηε δηαζθέδαζε ζα βξείηε πνιιά κηθξά θαγάδηθα γηα θαθέ, ηπξφπηηα θαη 
ηνζη. 
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Δηθόλα 5.30 H ζειίδα “Entertainment” 

ηε ζειίδα “Activities” ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ζην λεζί. Ζ αληνξίλε είλαη έλα λεζί δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια. 
Ζ χπαξμε ηνπ Ζθαηζηείνπ θαη ην εθπιεθηηθφ ηεο ηνπίν έρνπλ δηακνξθψζεη ην ραξαθηήξα ηεο. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαλείο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε αληνξίλε είλαη 
πνιιέο θαη πνηθίιεο. Μέζα ζηα πξψηα πνπ ζίγνπξα πξέπεη λα θάλεη ν επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ 
είλαη κία ζαιάζζηα εθδξνκή ζηελ Καιληέξα θαη θπζηθά λα δεη ην εθαίζηεην. 

Δμαηξεηηθέο είλαη νη δηαδξνκέο ζηα κνλνπάηηα πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί θαη πξνζθέξνληαη γηα 
αηειείσηεο πεδνπνξίεο. Δίηε ζηε δηαδξνκή απφ ηα Φεξά έσο ηελ Οία, ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο, 
είηε ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. 

ηε αληνξίλε δελ ιείπεη θπζηθά ε δπλαηφηεηα γηα ζαιάζζηα ζπνξ ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ. 
Δλψ θάπνηεο πεξηνρέο ιφγσ ησλ επλντθψλ αλέκσλ είλαη ηδαληθέο γηα windsurfing. Έηζη ινηπφλ 
κπνξείηε λα θάλεηε θαη θαηαδχζεηο ζηνλ ελδηαθέξνληα βπζφ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην εθαίζηεην 
κε ηε δξάζε ηνπ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο αληνξίλεο ε νηλνπνηεηηθή ηζηνξία ηνπ 
λεζηνχ πνπ κπνξεί θαλείο λα αλαθαιχςεη ηα επηζθέςηκα νηλνπνηεία ηνπ λεζηνχ. Πξάγκα πνπ 
κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε δνθηκέο θξαζηψλ απφ ηνλ ηνπηθφ ακπειψλα κε ηηο ηφζεο ηδηαηηεξφηεηεο 
αιιά θαη δνθηκέο ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

ηε αληνξίλε, φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ δηνξγαλψλνληαη πνιιέο εθζέζεηο, ζπλαπιίεο 
θαη θεζηηβάι πνπ ζίγνπξα ζα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ζαο. Πνιιέο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
πνιηηηζκνχ πνπ κπνξείηε λα ζπλδπάζεηε, κε ηελ επίζθεςή ζαο ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 
ηεο αληνξίλεο θαη ζηα κνπζεία ηεο. 

Αλ ηίπνηε απφ φια απηά δελ ζαο ζπγθηλεί ηφηε κπνξείηε απιά λα απνιαχζεηε ηε λπρηεξηλή 
δσή, ηε δσληαλή κνπζηθή, ηηο βξαδηέο θαξαφθε ή απιά ηηο κνπζηθέο θαη ηελ αηκφζθαηξα ζηα 
beach bar ηνπ λεζηνχ, ραιαξψλνληαο κε ηελ ζπληξνθηά ζαο ή έλα βηβιίν, απνιακβάλνληαο ην 
θαινθαίξη πνπ ζηε αληνξίλε φπσο θαη ζε φια ηα ειιεληθά λεζηά είλαη ππέξνρν. 
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Δηθόλα 5.31 H ζειίδα “Activities” 

Κιείλνληαο, ζηε ζειίδα “Features” ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηα αθηεξψκαηα ζην λεζί φπσο 
είλαη ε Οία, ε Αξραία αληνξίλε, ην ληνκαηάθη αληνξίλεο, νη ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, ηα Καζηέιηα 
θαη νη Γνπιάδεο, ε Αλάθε, ε Νάμνο, ην 2017 έηνο Γαζηξνλνκίαο θ.ά. 

Ζ αληνξίλε απιψλεη ηελ νκνξθηά ηεο κε πεξεθάληα πάλσ ζηνλ άγξην βξάρν, αγλνψληαο 
ηελ απεηιή ηνπ εθαηζηείνπ θαη πάλσ απφ ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ ρακέλνπ θφζκνπ ηεο 
Αηιαληίδαο. Ογδφληα ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ ην λεζί ηεο αληνξίλεο γελληέηαη, φηαλ ε πξψηε 
έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ δεκηνχξγεζε ηελ ηξνγγπιή. 

ηαλ ην πινίν κπαίλεη ζηνλ ζαιάζζην ρψξν πνπ νξίδνπλ ε αληνξίλε θαη ε Θεξαζία, ν 
επηζθέπηεο έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ επηβιεηηθή νκνξθηά ησλ θνθηψλ, 
απφηνκσλ, ρξσκαηηζηψλ βξάρσλ ηεο θαιληέξαο. θακκέλν ζην βξάρν ην ιηκάλη ηνπ Αζεληνχ 
δέρεηαη πξψην ηα πιήζε ησλ ηνπξηζηψλ, πξηλ πάξνπλ ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν πξνο ηελ 
πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ηα θνζκνπνιίηηθα Φεξά. πίηηα θπθιαδίηηθεο αξρηηεθηνληθήο, πνιπηειή 
μελνδνρεία, κπαξ θαη εζηηαηφξηα ζπλσζηίδνληαη σο ηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ, πξνζθέξνληαο 
ζαπκάζηα ζέα πξνο ην εθαίζηεην. 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί αλαθεξφκαζηε ζηνλ νηθηζκφ ηεο Οίαο. Σνπξηζηηθή κελ, πνηνηηθή 
δε, θαιιηηερληθή, αλέγγηρηε, ε Οία είλαη ην ζεκείν ηνπ λεζηνχ πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ 
επέιαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ιηγφηεξν. Τπφδεηγκα αξρηηεθηνληθήο, θηλέηζαο θαη γνεηείαο, έρεη ην δηθφ 
ηεο θαλαηηθφ θνηλφ: εθείλνπο πνπ μέξνπλ λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, εθείλνπο πνπ 
μέξνπλ λα απνηππψλνπλ ηελ αίζζεζή ηνπο ζην ρηεο θαη ζην ζήκεξα. 

«Θαιαζζνμππλεκέλε, αγέξσρε / φξζσζεο έλα ζηήζνο βξάρνπ / θαηάζηηρηνπ απ‟ ηελ 
έκπλεπζε ηεο φζηξηαο / γηα λα ραξάμεη εθεί ηα ζπιάρλα ηεο ε νδχλε. Γηα λα ραξάμεη εθεί ηα 
ζπιάρλα ηεο ε ειπίδα». Ήηαλ ηα ιφγηα κε ηα νπνία ν Οδπζζέαο Διχηεο απνηχπσζε ζηελ «Χδή 
ζηε αληνξίλε» ηελ αίζζεζή ηνπ γηα ηελ Οία. 

Σν παξαδνζηαθφ -δηαηεξεηέν- ρσξηφ ηεο Οίαο πνπ απιψλεηαη ζηα εθαηζηεηαθά βξάρηα, 
απνηειεί ζηνιίδη ηεο αληνξίλεο. Λαηξεκέλε απ‟ φιν ηνλ θφζκν γηα ηε δηαρξνληθή, απαξάκηιιε 
νκνξθηά θαη ηα ειηνβαζηιέκαηά ηεο, καγεχεη κε ηα γξαθηθά ππφζθαθα, ηα δξνκάθηα θαη ηελ 
επηβιεηηθή Καιληέξα. «Απφ απηήλ πήξα γλψζε θαη βειηίσζα ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε γηα ηελ 
αηζζεηηθή, δηδάρηεθα ηελ ηέρλε ηεο αθαίξεζεο, ηελ αξκνλία θαη ην αλζξψπηλν κέηξν» νκνινγεί 
ν ζρεδηαζηήο Γηάλλεο Σζεθιέλεο, αλαθεξφκελνο ζηε κνλαδηθφηεηά ηεο. 
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Δηθόλα 5.32 H ζειίδα “Features” 

5.2.4 Η ελίδα “Blog” 

πσο έρνπκε αλαθέξεη πνιιάθηο, ε αληνξίλε ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην θνζκνπνιίηηθνπο 
πξννξηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ, θαζψο ζπλδπάδεη ην ιακπεξφ ειιεληθφ ήιην, ην απέξαλην γαιάδην 
ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη ην κνλαδηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ην εθαίζηεην. 

ηε ζειίδα απηή έρνπλ αλαξηεζεί άξζξα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ην λεζί. Κάζε 
αλαγλψζηεο γηα παξάδεηγκα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 
Santorini Experience 2017, ηνπο γάκνπο ζηα Φεξά, ηελ Οία θαη ην Ζκεξνβίγιη, ηνπο δηάζεκνπο 
πνπ θαηαθζάλνπλ θάζε ρξφλν ζην λεζί, ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα, ηα δηάθνξα θνζκηθά 
θαη πνιηηηζκηθά γεγνλφηα θ.ά. 

 
Δηθόλα 5.33 H ζειίδα “Blog” 
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5.2.5 Η ελίδα “Contuct Us” 

ηε ζειίδα “Contuct Us”, θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή 
(administrator) ηεο ηζηνζειίδαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηέιλνληάο ηνπ πνιχ απιά έλα κήλπκα, 
ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ, ζηε θφξκα πνπ θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 
Δηθόλα 5.34 H ζειίδα “Contuct Us” 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ VI 

6. Αρχιτεκτονική υστήματος 
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6.1 υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ζα αλαθεξζνχκε ζηα εξγαιεία, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ην 
θηηάμνπκε θαζψο θαη ζε κεξηθά θαηαηνπηζηηθά δηαγξάκκαηα UML πνπ πεξηγξάθνπλ ζρεδηαζηηθά 
ηελ πινπνίεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ζα αλαθεξζνχκε επεμεγεκαηηθά θαη ζε θάπνηα ηκήκαηα θψδηθα, 
φζνλ αθνξά θπξίσο ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ πνπ κειεηνχκε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
εθαξκνγήο. Δληνχηνηο, αξρηθά, ζα κηιήζνπκε γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
(CMS), ηα είδε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηηο δηαθνξέο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ θψδηθα ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνχ. 

6.1.1 Ορισμός υστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζεη κία εηαηξία ηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ελεκεξσκέλε ήηαλ λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε κία εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, νη ίδηεο νη εηαηξίεο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κία πνιιά 
ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 
κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

Ο φξνο Content Management Systems (CMS, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) 
αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ 
πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο θιπ., κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε 
απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ. Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ 
αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία 
ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ηα θείκελα γξάθνληαη ζπρλά κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG 
("What You See Is What You Get") html editors, εηδηθψλ δειαδή θεηκελνγξάθσλ, παξφκνησλ κε 
ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε. 

Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεκέλνο 
ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 
ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θιπ. Πνιχ απιά, κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 

Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο «δπλακηθφ πεξηερφκελν» ζε έλα website δελ είλαη άιιν 
παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην site θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηνπο ίδηνπο 
ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη-
πξνζζέηεη, λα δηνξζψλεη θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ 
παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο ζηα ζεκεία φπνπ 
ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ καο, θαζψο, λα ππάξρεη θαη ν εηδηθφο (specialist) ζε 
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (φπσο ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI θιπ.), 
ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. 

Έηζη, γηα ην δηθηπαθφ ηφπν κηαο εθεκεξίδαο π.ρ., πνπ απαηηεί εχινγα θαζεκεξηλή ελεκέξσζε 
αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα Content Management, ν ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ 
ηνπ (designer) ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κία ζειίδα κε ηα γξαθηθά, λα αλαιάβεη ηελ πινήγεζε 
θαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ website, ελψ ν ππεχζπλνο χιεο λα ηνπνζεηήζεη ην 
πεξηερφκελν ζηα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζέιεη, θαη λα ελεκεξσζνχλ νη ζχλδεζκνη ησλ 
ππφινηπσλ ζειίδσλ ψζηε λα ζπλδένληαη κε ηελ θαηλνχξγηα. Αθνχ ηελ απνζεθεχζεη, πξέπεη λα 
ηελ αλεβάζεη ζην website καδί κε ηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο πνπ άιιαμαλ. 

Αληηζέησο, αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί κε ρξήζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο CMS, ην κφλν 
πνπ έρεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ είλαη λα αλνίμεη ηε ζρεηηθή θφξκα εηζαγσγήο λένπ άξζξνπ 
ζηε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή ηνπ website θαη λα γξάςεη ή λα επηθνιιήζεη (copy-paste) ηα ζηνηρεία 
πνπ επηζπκεί. Απηφκαηα, κεηά ηελ θαηαρψξηζε γίλνληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε ην άξζξν λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζηνπο 
επηζθέπηεο θαη φινη νη ζχλδεζκνη πξνο απηφ ελεκεξσκέλνη. 
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Με ηελ απμεηηθή ηάζε ρξήζεο ησλ CMS ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γίλεηαη εκθαλέο φηη ην 
κέιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζε φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
αλαλεψλνληαη ηαθηηθά, αλήθεη ζηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, αθνχ πξνζθέξνπλ 
πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηαρχηεηα θαη επθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπο. 

6.1.2 Είδη υστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ δηαθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε 
νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ. Μπνξνχλ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παξφρνπ ηνπο θαη αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο απνζήθεπζεο 
θαη δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ CMS. 

 ASP θαη Licensed (κε βάζε ην ρψξν απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο) 

ηα Application Service Provider (ASP) CMS, δειαδή Τπνζηήξημεο Παξφρνπ Τπεξεζίαο, ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπο θηινμελεί φια ηα δεδνκέλα θαη ην ινγηζκηθφ ζηνπο servers ηεο εηαηξίαο ηνπ. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν απαιείθνληαη ηα έμνδα γηα κία αθξηβή αγνξά ινγηζκηθνχ θαη hardware ηνπ 
ζπζηήκαηνο, πνπ ζα θηινμελεί ην CMS. Παξάιιεια κεηψλνληαη θαη νη αλάγθεο γηα ηερληθνχο 
πφξνπο, φπσο γηα ζπληεξεηέο ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνινγηζηψλ. Σέινο, βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα 
ελφο ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηνο είλαη ε ζπλερήο εμέιημε, θαζψο ν πάξνρνο πξνσζεί δηαξθψο 
λέεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο θαη αλαλεψζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπ, πξνζθέξνληαο έηζη ην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άκεζεο αλαλέσζεο θαη πξσηνπνξίαο ηεο ηζηνζειίδαο. 

ηα CMS κε παξνρή άδεηαο (Licensed), ν πάξνρνο ηνπ πνπιάεη ην πξντφλ, δειαδή παξέρεη 
ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ, δελ εκπιέθεηαη ζηελ φιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν ρξήζηεο είλαη 
πιένλ ππεχζπλνο, ψζηε λα ην εγθαηαζηήζεη, λα ην ξπζκίζεη θαη λα ην ζπληεξήζεη. Γηαρεηξηζηήο 
ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην ηερληθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ CMS 
εμαζθαιίδεη φηη θηινμελνχκε θαη δηαρεηξηδφκαζηε ηα δηθά καο δεδνκέλα. Δπίζεο, ηα Licensed 
είλαη ηδαληθά γηα νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ήδε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θάπνην είδνο 
παξφκνηαο ππεξεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ 
(CRM), νπφηε ζα ήηαλ πην θζελφ λα ζπληεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη έλα CMS. 

 Commercial, Open-Source, Managed Open-Source (κε βάζε ην είδνο ηνπ παξφρνπ) 

Commercial. Πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ, πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ θεξδνζθνπηθέο είηε απφ κε 
θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο. Οη πάξνρνη απηνί αλαπηχζζνπλ θαηά θχξην ιφγν ην ινγηζκηθφ, ην νπνίν 
ζηε ζπλέρεηα πνπιάλε θαη ππνζηεξίδνπλ ηερληθά. ηε ζεκεξηλή επνρή, νη εκπνξηθέο απηέο 
ιχζεηο είλαη πην ζπρλέο απφ ηηο ειεχζεξεο ιχζεηο ησλ open-source CMS. 

Open-Source. Πξφθεηηαη γηα κία ιχζε CMS, πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ έλαλ 
αλεπίζεκν θαη αληδηνηειή ζπλεξγάηε κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα, ην ινγηζκηθφ απηφ 
δηαλέκεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζηα κέιε απηήο ηεο θνηλφηεηαο. Γη‟ απηά ηα αλνηρηά 
ινγηζκηθά ζα πξέπεη ζαθψο ζην θφζηνο ηνπο λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα έμνδα ηερληθήο 
ππνζηήξημήο ηνπο, ηα νπνία ζαθψο θαη είλαη απμεκέλα ζε απηφ ην κνληέιν. Αθφκε, ζα πξέπεη 
λα πξνζηεζεί ην εζσηεξηθφ hardware, ην ινγηζκηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
λα ζπληεξεζεί απηφ ην ζχζηεκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη 
εγθαζηζηνχλ ηηο αλαλεψζεηο θαη εμειίζζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Managed Open-Source. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ εκπνξηθήο θαη ειεχζεξεο πξνζέγγηζεο, 
φπνπ έλαο πάξνρνο πηνζεηεί κία open-source ιχζε ζαλ ηελ βαζηθή ηνπ πιαηθφξκα θαη ζηε 
ζπλέρεηα πξνζθέξεη ηε ιχζε απηή ζε άιινπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο 
ηερληθήο ππνζηήξημεο. Απηή ε ιχζε νπζηαζηηθά ζρεδφλ δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ θνηλφηεηα ησλ 
κε-θεξδνζθνπηθψλ παξφρσλ. Παξφια απηά, θαζψο νη ιχζεηο open-source σξηκάδνπλ, νη εηδηθνί 
πεξηκέλνπλ φηη ζα εκθαληζηνχλ πνιχ πην έληνλα. ζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ CMS ζε ζρέζε 
κε ηνλ ηξφπν παξάδνζήο ηνπο, έρνπκε δχν κνξθέο ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο 
επηινγέο απφ CMS θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαη ε θάζε κία απφ απηέο δηαθέξεη ζηελ πινπνίεζε, 
ζην θφζηνο θαη ζηελ εμππεξέηεζε. 
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6.1.3 Πλεονεκτήματα υστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ελφο νινθιεξσκέλνπ CMS είλαη: 

 Γξήγνξε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

 Δλεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ νπνπδήπνηε 

 Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο 

 Να κελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

 Δχθνιε ρξήζε θαη άκεζε γλψζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο γίλεηαη κε ηνπο γλσζηνχο 
θεηκελνγξάθνπο 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαρσξείηαη θαη απηφκαηε δεκηνπξγία 
αξρείνπ 

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ site απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζή ηνπ 

 Γηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινήγεζε (navigation) ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ 

 Αιιαγή ζρεδηαζκνχ ή ηξφπνπ πινήγεζεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε φισλ 
ησλ ζειίδσλ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε 

 Απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ 
αλχπαξθησλ ζειίδσλ (404 error pages) 

 Μηθξφηεξνο θφξηνο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) θαη ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ, αθνχ δελ 
ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο ζηαηηθέο ζειίδεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε ησλ 
ζειίδσλ γίλεηαη δπλακηθά 

 ιν ην πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε πην εχθνια 
θαη γξήγνξα λα ηηο πξνζηαηεχζνπκε ηεξψληαο αληίγξαθα αζθαιείαο 

6.1.4 Κλειστού Κώδικα υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 

Έλα θιεηζηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη νπνηαδήπνηε 
ηζηνζειίδα, αξθεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο 
ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Δπεηδή ηα θιεηζηνχ θψδηθα ζπζηήκαηα είλαη επέιηθηα ζηελ αλάπηπμή ηνπο, κπνξνχλ θαη 
πξνζαξκφδνληαη αθξηβψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ρξήζεο ηνπο, 
είλαη φηη ιφγσ ηνπ θιεηζηνχ θψδηθα απνθιείνπλ ηελ πξφζβαζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο 
ρξήζηεο παξέρνληαο κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε θαθφβνπιεο παξεκβάζεηο. 

Ζ θαηαζθεπή ελφο θιεηζηνχ θψδηθα ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ γηα ηηο αλάγθεο 
κηαο ηζηνζειίδαο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη κεγαιχηεξν θφζηνο, φκσο 
ζαθέζηαηα είλαη κνλφδξνκνο γηα επαγγεικαηίεο θαη εηαηξίεο. 

 Πιενλεθηήκαηα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Κιεηζηνχ Κψδηθα 

 Δκπνξηθή ππνζηήξημε - αθψο πξνζδηνξηζκέλεο ππεξεζίεο 

 Δηνηκνπαξάδνην (ζπλήζσο) 

 Καιχηεξε ηεθκεξίσζε θαη εθπαίδεπζε 

 Αζθάιεηα 

 Μεηνλεθηήκαηα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Κιεηζηνχ Κψδηθα 

 Βαζηθφ θφζηνο 

 Κφζηνο παξακεηξνπνίεζεο 

 Κφζηνο νινθιήξσζεο κε ππάξρνληα εηαηξηθά ζπζηήκαηα 
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 Γεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Κιεηζηνχ Κψδηθα 

 Vignette Content Management 

 IBM Workplace Content Management 

 Jalios JCMS 

 Powerfront CMS 

6.1.5 Ανοιχτού Κώδικα υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 

Ζ αλάπηπμε κηαο ηζηνζειίδαο κε αλνηρηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ έρεη 
ρακειφηεξν θφζηνο γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη απαηηείηαη ιηγφηεξνο 
ρξφλνο πινπνίεζεο θαη ν δεχηεξνο είλαη φηη δελ απαηηείηαη πνιχ δνπιεηά απφ πιεπξάο ηνπ 
πξνγξακκαηηζηή, αθνχ ε πιαηθφξκα ηεο ηζηνζειίδαο παξέρεηαη έηνηκε. 

Δπίζεο, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξέρεη έλα αλνηρηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ, είλαη φηη ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπο απφ αξθεηφ θφζκν, πνιιά ιεηηνπξγηθά 
ιάζε (bugs), εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη άκεζα απφ δηάθνξνπο πξνγξακκαηηζηέο 
παγθνζκίσο, αθνχ ν θάζε έλαο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο βέβαηα ην παξαπάλσ πιενλέθηεκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπγρξφλσο 
θαη σο κεηνλέθηεκα, αλ ζθεθηνχκε φηη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ θψδηθα ελφο αλνηρηνχ 
θψδηθα ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θελά ζηα ζέκαηα αζθαιείαο ηεο ηζηνζειίδαο καο. 

Έλα άιιν κεηνλέθηεκα πνπ ζπλαληάκε ζε πιαηθφξκεο αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ν πεξηνξηζκφο 
ησλ δπλαηνηήησλ φζνλ αθνξά ηεο απαηηήζεηο κηαο ηζηνζειίδαο. Αλ θαη ηα αλνηρηνχ θψδηθα 
ζπζηήκαηα έρνπλ θαιχςεη έλα αξθεηά κεγάιν θάζκα δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, κε 
δηάθνξα πξφζζεηα πνπ θπθινθνξνχλ, αθφκα παξακέλνπλ δχζρξεζηα θαη ειιηπείο γηα κεγάια ή 
πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα. 

 Πιενλεθηήκαηα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα 

 Υακειφ θφζηνο 

 Πιεξψλνπκε γηα ηελ ππεξεζία/ππνζηήξημε θαη φρη γηα ην ινγηζκηθφ 

 Δπθνιία παξακεηξνπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο κε ππάξρνληα ινγηζκηθά 

 Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα 

 Γνθηκή πξηλ αγνξάζνπκε 

 Σαρεία δηφξζσζε ζθαικάησλ 

 Μειινληηθή εμαζθάιηζε ζπλέρεηαο 

 Μεηνλεθηήκαηα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα 

 «Διεχζεξν Λνγηζκηθφ» δελ ζπλεπάγεηαη θαη ινγηζκηθφ ρσξίο θφζηνο 

 Έιιεηςε εκπνξηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεθκεξίσζεο 

 Γελ είλαη ηφζν ψξηκν θαη δελ πξνβιέπεηαη γηα επίπεδν επηρεηξήζεσλ κεγάινπ βειελεθνχο 

 Φησρή ρξεζηηθφηεηα. Δζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή αξρηηεθηνληθή θαη ζην ζχλνιν 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξά ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε 

 Γεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα 

 Joomla 

 Drupal 

 Plone 

 Typo3 

 Xoops 
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6.1.6 υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνχ (WCMS) είλαη έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ πνπ 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνζειίδαο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζήο 
ηεο, θαη είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ειάρηζηεο γλψζεο γισζζψλ 
πξνγξακκαηηζκνχ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο κε 
ζρεηηθή επθνιία. Μία ηζρπξή WCMS παξέρεη ηε βάζε γηα ζπλεξγαζία, πξνζθέξνληαο ζηνπο 
ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη έγγξαθα γηα πνιιαπιέο επεμεξγαζίεο. 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεξηερφκελν ή κία βάζε δεδνκέλσλ 
ψζηε λα απνζεθεπηεί ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο, ηα δεδνκέλα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ απφ ην δηαθνκηζηή γηα λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο. Απηφ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα φηαλ 
ην WCMS δελ αιιάδεη ζπρλά. 

Έλα επίπεδν παξνπζίαζεο εκθαλίδεη ην πεξηερφκελν ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο 
βαζηζκέλν ζε έλα ζχλνιν πξνηχπσλ, πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη αξρεία XSLT. Ζ δηαρείξηζή ηνπο 
εηλαη ηππηθή λα γίλεηαη κέζσ ησλ δηεπαθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε πξφγξακκα πεξηήγεζεο, αιιά 
κεξηθά ζπζηήκαηα απαηηνχλ ηε ρξήζε ελφο «κεγάινπ πειάηε». 

Έλα WCMS επηηξέπεη ζε κε ηερληθνχο ρξήζηεο λα θάλνπλ αιιαγέο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν κε 
ειάρηζηε εθπαίδεπζε. Απαηηεί ζπλήζσο έλα δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή έλαλ πξνγξακκαηηζηή 
ηζηνχ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζζέζεη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, αιιά πξσηίζησο 
απνηειεί έλα εξγαιείν ζπληήξεζεο ηεο ηζηνζειίδαο γηα κε ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

 Γπλαηφηεηεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Ιζηνχ 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη κία 
δπλακηθή ζπιινγή πιηθνχ ζην Γηαδίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ HTML εγγξάθσλ, εηθφλσλ θαη 
άιισλ κνξθψλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Έλα WCMS δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ησλ 
εγγξάθσλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 Απηνκαηνπνηεκέλα πξόηππα. Γεκηνπξγία ηππνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ παξαγσγήο 
(ζπλήζσο HTML θαη XML), πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηφκαηα ζε λέν θαη πθηζηάκελν 
πεξηερφκελν, επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη 
απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. 

 Έιεγρνο πξόζβαζεο. Μεξηθά ζπζηήκαηα WCMS ππνζηεξίδνπλ νκάδεο ρξεζηψλ. Απηέο νη 
νκάδεο καο επηηξέπνπλ λα ειέγρνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο 
αιιειεπηδξνχλ κε ην site. Μία ζειίδα ζην site κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 
νκάδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο αλψλπκνο ρξήζηεο (θάπνηνο πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί), ή έλαο 
ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη κέινο ηεο νκάδαο, δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο 
ζηε ζειίδα, κε ζπλέπεηα λα ηνπ απαγνξεχεηαη. 

 Κιηκαθσηή επέθηαζε. Γηαηίζεηαη ζηα πην ζχγρξνλα WCMS θαη απνηειεί ηε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο κηαο κεκνλσκέλεο εθαξκνγήο (κία εγθαηάζηαζε ζε έλα δηαθνκηζηή) ζε πνιινχο 
ηνκείο, αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαθνκηζηή. Ηζηνζειίδεο WCMS κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε 
λα δεκηνπξγήζνπλ δηθηπαθέο πχιεο κέζα ζε κία βαζηθή ηζηνζειίδα. 

 Δύθνια επεμεξγάζηκν πεξηερόκελν. ηαλ ην πεξηερφκελν ρσξίδεηαη απφ ηελ νπηηθή 
παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, γίλεηαη πνιχ επθνιφηεξν θαη ηαρχηεξν γηα επεμεξγαζία. Σα 
πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά WCMS πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία επεμεξγαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ζε 
κε ηερληθνχο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ην πεξηερφκελν. 

 Κιηκαθσηό ραξαθηεξηζηηθό ζεη. Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά WCMS πεξηιακβάλνπλ 
κνλάδεο πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ εχθνια θαη λα επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο 
ππάξρνπζαο ηζηνζειίδαο. 

 Αλαβαζκίζεηο πξόηππα ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνύ. Έλα ελεξγφ ινγηζκηθφ WCMS ιακβάλεη 
ζπλήζσο ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά δηαηεξψληαο ην 
ζχζηεκα ελεκεξσκέλν κε ηα ζεκεξηλά πξφηππα ηζηνχ. 
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 Γηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο. Ρνή εξγαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο δηαδνρηθψλ 
θχθισλ θαη παξάιιεισλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζην CMS. Γηα παξάδεηγκα, 
έλαο ή πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγνί πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κία ηζηνξία, αιιά δελ 
κπνξεί λα δεκνζηεπηεί κέρξη ην αληίγξαθν ηνπ ζπληάθηε λα θαζαξηζηεί θαη λα εγθξηζεί. 

 πλεξγαζία. Έλα CMS ινγηζκηθφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο πνπ 
επηηξέπεη ζην πεξηερφκελν λα αλαθηεζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Αιιαγέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα εγθξίλνληαη γηα 
δεκνζίεπζε ή λα αγλνεζνχλ λα επηζηξέςνπλ ζε παιαηφηεξεο εθδφζεηο. Άιιεο πξνεγκέλεο 
κνξθέο ζπλεξγαζίαο επηηξέπνπλ ζε πνιινχο ρξήζηεο λα ηξνπνπνηήζνπλ (ή λα ζρνιηάζνπλ) 
κία ζειίδα ηελ ίδηα ζηηγκή ζε κία πεξίνδν ζπλεξγαζίαο. 

 Αληηπξνζσπεία. Οξηζκέλα ινγηζκηθά CMS επηηξέπνπλ ζε δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ λα 
έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα, δηαδίδνληαο 
ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ. Έλα CMS ινγηζκηθφ κπνξεί λα παξέρεη έλα κέζν κε ζθνπφ 
ηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο εγγξάθνπ, απφ ηελ αξρηθή ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, 
κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο, δεκνζίεπζεο, αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαζηξνθήο εγγξάθσλ. 

 Δηθνλνπνηεκέλν Πεξηερόκελν. Έλα CMS ινγηζκηθφ κπνξεί λα παξέρεη έλα κέζν πνπ 
επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε έλα εηθνληθφ αληίγξαθν ηνπ ζπλφινπ ηεο 
ηζηνζειίδαο, ζχλνιν εγγξάθσλ, ή/θαη ηνλ θσδηθφ βάζεο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγψλ 
ζε πνιιαπινχο αιιεινεμαξηψκελνπο πφξνπο λα εμεηάδνληαη ή/θαη λα εθηεινχληαη ζε έλα 
πιαίζην πξηλ απφ ηελ ππνβνιή. 

 Σν πεξηερόκελν ηνπ νκίινπ. Έλα CMS ινγηζκηθφ βνεζά ζπρλά ζηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ 
κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο RSS θαη Atom feeds δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα. Μπνξνχλ, 
επίζεο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο κε e-mail φηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελεκεξψζεηο, σο 
κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ξνήο εξγαζίαο. 

 Πνιπγισζζηθό. Γπλαηφηεηα πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ ζε πνιιέο γιψζζεο. 

 Δθδόζεηο. πσο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ην CMS ινγηζκηθφ κπνξεί λα 
επηηξέςεη ηε δηαδηθαζία ησλ εθδφζεσλ κε ηελ νπνία νη ζειίδεο ειέγρνληαη κέζα ή έμσ απφ ηα 
WCMS, επηηξέπνληαο ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπληάθηεο λα αλαθηήζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο 
εθδφζεηο θαη λα ζπλερίζνπλ ην έξγν απφ έλα επηιεγκέλν ζεκείν. Οη εθδφζεηο είλαη ρξήζηκεο 
γηα ην πεξηερφκελν πνπ αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απαηηεί ελεκέξσζε, αιιά 
κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πάκε πίζσ ή λα γίλεη αλαθνξά ζε έλα πξνεγνχκελν αληίγξαθν. 

 Σχπνη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Ιζηνχ 

Τπάξρνπλ ηξία θχξηα είδε WCMS: εθηφο ζχλδεζεο (offline) επεμεξγαζία, ζε απεπζείαο ζχλδεζε 
(online) επεμεξγαζία, θαη ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα. Οη φξνη απηνί πεξηγξάθνπλ ην ζρέδην 
αλάπηπμεο γηα ην WCMS απφ ηελ άπνςε ηνπ θαηά πφζν ηα πξφηππα παξνπζίαζεο πνπ 
εθαξκφδνληαη κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηζηνζειίδεο απφ δνκεκέλν πεξηερφκελν. 

 Δθηόο ζύλδεζεο (offline) δηαδηθαζία. Σα ζπζηήκαηα απηά, κεξηθέο θνξέο αλαθέξνληαη σο 
«ζηαηηθή ηζηνζειίδα γελλήηξηαο», πξνεπεμεξγάδνληαη φιν ην πεξηερφκελν, ηελ εθαξκνγή 
πξνηχπσλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνζειίδεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 
ζπζηήκαηα πξν-επεμεξγαζίαο δελ απαηηνχλ έλα δηαθνκηζηή γηα λα εθαξκφζεη ηα πξφηππα ηε 
ζηηγκή ηνπ αηηήκαηνο, κπνξνχλ επίζεο λα ππάξρνπλ κφλν σο εξγαιεία ζρεδηαζκνχ ρξφλνπ. 

 ε απεπζείαο ζύλδεζε (online) δηαδηθαζία. Σα ζπζηήκαηα απηά εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα 
on-demand. Ζ HTML κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί φηαλ έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα ή 
λα επηιερζεί απφ κία ζπιινγή ηζηνχ. Σα πεξηζζφηεξα WCMSs αλνηρηνχ θψδηθα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ add-ons, ηα νπνία παξέρνπλ εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπκ, blog, wiki, θαηαζηεκάησλ ηζηνχ, θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, 
δηαρείξηζεο επαθψλ, θιπ. Απηά είλαη πνπ ζπρλά νλνκάδνληαη ελφηεηεο, θφκβνη, widgets, add-
ons, ή επεθηάζεηο. Σν Add-ons κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε έλαλ αλνηρηφ θψδηθα ή ζε έλα 
ππφδεηγκα άδεηαο. 
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 Τβξηδηθά ζπζηήκαηα. Μεξηθά ζπζηήκαηα ζπλδπάδνπλ ηηο offline θαη online πξνζεγγίζεηο. 
Οξηζκέλα ζπζηήκαηα γξάθνπλ εθηειέζηκν θψδηθα (π.ρ., JSP, ASP, PHP, ColdFusion, ή Perl 
ζειίδεο) θαη φρη κφλν ηε ζηαηηθή HTML, ψζηε ην ίδην ην CMS λα κε ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί 
ζε θάζε δηαθνκηζηή Γηαδηθηχνπ. Άιια πβξηδηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ είηε ζε online είηε ζε 
offline θαηάζηαζε. 

6.2 Σεχνολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστότοπου 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη ηερλνινγίεο θαη ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξµνγήο (ηζηφηνπνπ) ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-
side). Αλαθέξνληαη επίζεο, νη εμππεξεηεηέο θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
Δμεηάδνληαη αθελφο ε HTML, δίλνληαο παξαδείγµαηα εθαξµνγψλ, νη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη, θαζψο θαη ε ζπλέξγεηά ηεο µε ηα Cascading Style Sheets (CSS). Δπηπιένλ, 
γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην λέν πξφηππν αληαιιαγήο δεδνµέλσλ JSON. ηε ζπλέρεηα, 
παξνπζηάδεηαη ε JQuery, ε πιένλ ρξεζηµνπνηνχµελε βηβιηνζήθε ηεο JavaScript. Σέινο, γίλεηαη 
αλαθνξά ζηελ ηερλνινγία AJAX θαη ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα Atom. 

6.2.1 Apache HTTP Web Server 

Ο Apache HTTP Web Server είλαη απηφ αθξηβψο πνπ δειψλεη ην φλνκά ηνπ. Πξφθεηηαη δειαδή 
γηα έλαλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web). Με ηνλ φξν εμππεξεηεηή ην κπαιφ 
καο πεγαίλεη ίζσο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ θηινμελνχλ ηζηνζειίδεο θαη φρη άδηθα. Ο 
φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην κεράλεκα εμππεξεηεηή (hardware) αιιά θαη γηα ην ινγηζκηθφ-
πξφγξακκα (software). 

Ο Apache εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Linux, Unix, Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell 
NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο ξφινο ηνπ Apache είλαη λα αλακέλεη αηηήζεηο απφ δηάθνξα 
πξνγξάκκαηα-ρξήζηεο (clients) φπσο π.ρ. είλαη ν θπιινκεηξεηήο (browser) ελφο ρξήζηε θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο «ζεξβίξνληαο» ηηο ζειίδεο πνπ δεηνχλ είηε απεπζείαο 
κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (URL), είηε κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ (link). Ο ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν ν Apache εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο, είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ην 
πξσηφθνιιν HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Ο Apache δηαζέηεη πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κία κεγάιε γθάκα 
εθαξκνγψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζεαπηνχ 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ είλαη θαη ηφζα πνιιά. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
φκσο, ην νπνίν θαη ηνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο, είλαη φηη κπνξεί λα πξνζαξκφζεη επάλσ ηνπ 
πνιιέο πξνζζήθεο πξνγξακκάησλ (module), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο 
ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά module ηνπ Apache HTTP είλαη ηα module 
πηζηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα mod_access, mod_auth, mod_digest θιπ. Παξέρεη 
επίζεο SSL ζε TLS κέζσ ησλ mod_ssl θαη proxy module (mod_proxy), ελψ πξαγκαηνπνηεί 
αλαθαηεπζχλζεηο δηεπζχλζεσλ (URL rewrites) κέζσ ηνπ mod_rewrite, θαηαγξαθέο ζπλδέζεσλ 
κέζσ ηνπ mod_log_config, ζπκπίεζε αξρείσλ κέζσ ηνπ mod_gzip θαη πνιιά άιια module ηα 
νπνία δηαηίζεληαη είηε απφ ην Apache Software Foundation, είηε απφ ηξίηεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Apache HTTP, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, είλαη φηη 
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη αξθεηέο 
δηάζεκεο εθαξκνγέο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο MySQL, PHP, Perl, Python θιπ. 
Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ θάλνπλ ηνλ Apache ηνλ πην 
δεκνθηιή Web Server απφ ην 1996 σο ηηο κέξεο καο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ηζηνρψξσλ 
ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ Apache σο εμππεξεηεηή. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 
θαιχπηνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, φπσο ην Microsoft Internet Information Services (IIS), ν 
Sun Java System Web Server, ν Zeus Web Server θ.ά. 
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6.2.2 PHP 

Ζ PHP είλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
δπλακηθψλ ζειίδσλ θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο HyperText preprocessor. Με ηνλ φξν 
δπλακηθή ελλνείηαη κία ηζηνζειίδα, πνπ αιιάδεη απηφκαηα, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 
φπσο ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα, ε δηεχζπλζε IP ηνπ θ.ά. Αληαγσληζηηθέο σο πξνο ηελ PHP 
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη νη εμήο: ASP (Active Server Pages) ηεο εηαηξίαο Microsoft, 
CFML (ColdFusion Markup Language) ηεο εηαηξίαο Allaire θαη JSP (JavaServer Pages) ηεο 
εηαηξίαο Sun. 

ε αληίζεζε κε άιιεο γιψζζεο scripting ηνπ Γηαδηθηχνπ φπσο HTML, CSS, θ.ά., ε γιψζζα 
PHP είλαη κία server-side scripting γιψζζα πνπ ζπλήζσο γξάθεηαη πιαηζησκέλε απφ HTML γηα 
ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη, ε PHP δελ ζηέιλεηαη άκεζα ζε έλαλ πειάηε (client), 
αλη‟ απηνχ πξψηα αλαιχεηαη θαη κεηά απνζηέιιεηαη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα (εμνχ θαη ε 
επξέσο νλνκαζία ηεο ζε HyperText preprocessor). Ζ PHP είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε γηα ηελ 
πιεζψξα δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπσο λα ζέζεη 
εξσηήκαηα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη εηθφλεο, λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη αξρεία, 
λα ζπλδεζεί ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο, θ.ά. 

Ζ ΡHP δεκηνπξγήζεθε ην 1994 απφ έλαλ θνηηεηή, νλφκαηη Rasmus Lerdorf, ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Perl, δεκηνχξγεζε έλα απιφ script κε φλνκα 
PHP.cgi θαη ην ελζσκάησζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα. Σν script απηφ είρε ζαλ ζθνπφ λα 
δηαηεξεί κία ιίζηα ζηαηηζηηθψλ γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην online βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. 
Αξγφηεξα, απηφ ην script ην δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνπ δεηνχλ λα 
πξνζζέζεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Ζ γιψζζα ηφηε νλνκαδφηαλ PHP/FI απφ ηα αξρηθά 
Personal Home Page/Form Interpreter θαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο έθδνζεο ήηαλ φηη 
ν PHP/FI parser ήηαλ γξακκέλνο θπξίσο κε ην ρέξη θαη έηζη πξνέθππηαλ ζπρλά ιάζε. Ο φξνο 
parser (αλαιπηήο) αλαθέξεηαη ζην κεραληζκφ ν νπνίνο δέρεηαη έλα script θαη ην κεηαηξέπεη ζε 
θάηη πνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ν ππνινγηζηήο. 

Σν 1997, ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, βαζηδφκελε απηή ηε θνξά ζηε γιψζζα C θαη 
αξηζκψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 ηζηφηνπνπο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ, ελψ αξγφηεξα 
ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski μαλαέγξαςαλ ηε γιψζζα απφ ηελ αξρή, 
βαζηδφκελνη φκσο αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. Έηζη ε PHP έθζαζε ζηελ έθδνζε 3.0 ε νπνία ζχκηδε 
πεξηζζφηεξν ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. ηε ζπλέρεηα, νη Zeev θαη Andi δεκηνχξγεζαλ ηελ εηαηξία 
Zend (απφ ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ηνπο), ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ αλάπηπμε θαη 
εμέιημε ηεο γιψζζαο PHP. Αθνινχζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 δηαηέζεθε ε 
έθδνζε 5, ελψ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξψηεο δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ηεο 
επεξρφκελεο PHP 6, γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. Οη 
πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη επί ηνπ παξφληνο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εθδφζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. 

Οη πεξηζζφηεξεο PHP ζειίδεο έρνπλ PHP θαη HTML θψδηθα καδί. ηαλ ν server δηαβάδεη κία 
PHP ζειίδα, ςάρλεη λα δεη απφ πνπ ζα αξρίζεη λα δηαβάδεη ηε ζειίδα σο PHP θαη απφ πνπ σο 
HTML. Ζ ζειίδα δηαβάδεηαη σο PHP φηαλ ζπλαληήζεη ηηο ζεκάλζεηο <? PHP θαη ?>. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζχληαμήο ηεο, ε PHP ην έρεη δαλεηζηεί απφ ηε C, ηε Java θαη ηελ Perl θαη 
δηαζέηεη θαη κεξηθά δηθά ηεο κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζθνπφο ηεο γιψζζαο είλαη λα δψζεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο web developers λα δεκηνπξγνχλ δπλακηθά παξαγφκελεο ηζηνζειίδεο. Έλα 
παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηελ εηζαγσγή ηεο PHP κέζα ζηελ HTML είλαη ην παξαθάησ: 

Πίλαθαο 6.1 Παξάδεηγκα ελζσκάησζεο ηεο PHP ζηελ HTML (menu.php) 

<header> 

  <div class="container_12"> 

    <div class="grid_12"> 

      <div class="menu_block"> 

        <nav class="horizontal-nav full-width horizontalNav-notprocessed"> 

          <ul class="sf-menu"> 
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            <li <?php if ($current_menu == '/') {echo 'class="current"';}?>><a 
href="/"><strong>HOME</strong></a></li> 

            <li <?php if ($current_menu == '/about') {echo 'class="current"';}?>><a 
href="/about"><strong>ABOUT US</strong></a></li> 

            <li <?php if ($current_menu == '/discover-santorini') {echo 'class="current"';}?>><a 
href="/discover-santorini"><strong>DISCOVER SANTORINI</strong></a></li> 

            <li <?php if ($current_menu == '/blog') {echo 'class="current"';}?>><a 
href="/blog"><strong>BLOG</strong></a></li> 

            <li <?php if ($current_menu == '/contact-us') {echo 'class="current"';}?>><a href="/contact-
us"><strong>CONTACT US</strong></a></li> 

          </ul> 

        </nav> 

        <div class="clear"></div> 

      </div> 

    </div> 

    <div class="grid_12"> 

      <h1> 

        <a href="http://www.santorini-island.com/" target="_blank"> 

          <img src="images/logo.png" alt="Your Happy Family"> 

        </a> 

      </h1> 

    </div> 

  </div> 

</header> 

Γξάθνπκε έλα HTML script κε θάπνηνλ ελζσκαησκέλν θψδηθα γηα λα θάλεη θάηη, φπσο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα κεηαβεί ν ρξήζηεο ζε κία δηαθνξεηηθή ζειίδα ζην site. Ο θψδηθαο 
ηεο PHP πεξηθιείεηαη κε εηδηθέο ζεκάλζεηο αξρήο θαη ηέινπο. Απηφ πνπ μερσξίδεη ηελ PHP απφ 
κία γιψζζα φπσο ε JavaScript, ε νπνία εθηειείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε (client-side), είλαη 
φηη ν θψδηθάο ηεο εθηειείηαη ζην server. Απηφ ζεκαίλεη κε απιά ιφγηα φηη νη ηειηθνί ρξήζηεο δελ 
κπνξνχλ πνηέ λα δνπλ ηνλ πεγαίν θψδηθα (source code) ηεο PHP. 

Σα scripts ηεο PHP απνζεθεχνληαη κε ηελ θαηάιεμε .PHP θαη θάζε θνξά πνπ ν Web server 
πξέπεη λα ζηείιεη έλα αξρείν πνπ ηειεηψλεη ζε .PHP, πξψηα ην ζηέιλεη ζην δηεξκελεπηή 
(interpreter) ηεο PHP, ν νπνίνο εθηειεί ηνλ θψδηθα ηεο PHP πνπ ππάξρεη ζην script πξηλ 
επηζηξέςεη ην παξαγφκελν αξρείν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

6.2.3 PHPMyAdmin 

Ζ PHPMyAdmin είλαη έλα εξγαιείν κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 
PHP scripts κε ην νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε κέζσ web. Ζ 
PHPMyAdmin κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα νιφθιεξν MySQL server ή αθφκα θαη απιέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ φπνπ ν θάζε ρξήζηεο έρεη έλα ινγαξηαζκφ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 
δηαρεηξηζηεί ηηο δηθέο ηνπ βάζεηο δεδνκέλσλ. ηη δειαδή κπνξεί λα γίλεη απφ ηε γξακκή εληνιψλ 
ηεο MySQL, κπνξεί λα γίλεη πνιχ πην εχθνια απφ ηελ PHPMyAdmin. 

Γξακκέλν ζε θψδηθα PHP, ε PHPMyAdmin είλαη έλα εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα κε ζθνπφ ηε 
δηαρείξηζε ηεο MySQL πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε θάπνηνλ web server. Δίλαη έλα ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηζηνζειίδαο πνπ θαζηζηά πην εχθνιε ηε δηαρείξηζε 
απηή εμ‟ απνζηαζεσο. Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο φπσο ε εθηέιεζε θψδηθα SQL, ε δεκηνπξγία, ε 
ηξνπνπνίεζε ή ε δηαγξαθή βάζεσλ δεδνκέλσλ, πηλάθσλ, πεδίσλ ή γξακκψλ. Δπίζεο, δηαζέηεη 
ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θψδηθα SQL θαη δηαρείξηζεο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. 
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Γεκηνπξγφο ηεο PHPMyAdmin απνηέιεζε ν ηφηε ζχκβνπινο θαη αξγφηεξα ηδξπηήο ηεο 
εηαηξίαο ινγηζκηθνχ Maguma, Tobias Ratschillerm φπνπ ην 1998 άξρηζε λα εξγάδεηαη πάλσ ζηε 
δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο γηα ηε MySQL, βαζηδφκελε ζε PHP, θαη εκπλεπζκέλε 
απφ ην MySQL-Webadmin. Σν 2000 θη ελψ είρε δεκηνπξγήζεη ηφηε ην PHPAdsNew, παξάηεζε 
ην έξγν ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. 

Έθηνηε, ε PHPMyAdmin έγηλε ε πην δεκνθηιήο εθαξκνγή δηαρείξηζεο MySQL γξακκέλε ζε 
PHP κε κεγάιε θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη ζπλεξγάηεο. Σειηθά, ην 2001 κία νκάδα ηξηψλ 
πξνγξακκαηηζηψλ έγξαςαλ ηελ PHPMyAdmin ζην SourceForge.net θη αλέιαβαλ ηελ αλάπηπμε. 

πλνπηηθά, κε ηελ PHPMyAdmin κπνξνχκε: α) λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα δηαγξάςνπκε 
βάζεηο δεδνκέλσλ, β) λα δεκηνπξγήζνπκε, λα δηαγξάςνπκε θαη λα ρεηξηζηνχκε πίλαθεο, γ) λα 
δηαγξάςνπκε, λα πξνζζέζνπκε θαη λα επεμεξγαζηνχκε πεδία πηλάθσλ, δ) λα εθηειέζνπκε 
εξσηήκαηα θαη λα εμάγνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (text, sql, θιπ.), ε) λα 
εμαγάγνπκε (back-up) πεδία, πίλαθεο αιιά θαη νιφθιεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ 
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ PHPMyAdmin είλαη νη εμήο: 

 Γηαζχλδεζε Web 

 Γηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL 

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ CSV θαη SQL 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο: CSV, SQL, XML, PDF (κέζσ ηεο TCPDF 
βηβιηνζήθεο), ISO / IEC 26300 - Word, Excel, LaTeX θ.ά 

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ δηαθνκηζηψλ 

 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ PDF ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία ζχλζεησλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην Query-by-Example (QBE) 

 Αλαδήηεζε ζε παγθφζκην επίπεδν ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ή έλα ππνζχλνιν απηήο 

 Μεηαζρεκαηηζκφο απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ρξεζηκνπνηψληαο 
έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε εκθάληζε BLOB δεδνκέλσλ σο εηθφλα ή 
ζχλδεζκν γηα «θαηέβαζκα» 

 Εσληαλά δηαγξάκκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηαθνκηζηή MySQL 
φπσο νη ζπλδέζεηο, νη δηαδηθαζίεο θαη ε ρξήζε ηεο κλήκεο 

6.2.4 MySQL 

Ζ MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (relational database 
management system) ή RDBMS. Με ηε ρξήζε ηεο MySQL είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζ‟ απηέο 
ηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο κία γιψζζα ζπγγξαθήο ζελαξίσλ ζηελ πιεπξά ηνπ 
δηαθνκηζηή (server-side scripting languages), φπσο είλαη ε PHP. 

Ζ MySQL αλαπηχζζεηαη, δηαλέκεηαη, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εηαηξία MySQL ΑΒ, ε νπνία 
είλαη κία εκπνξηθή επηρείξηζε αλάπηπμεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Αλνηθηφ ινγηζκηθφ, ζεκαίλεη φηη 
είλαη δπλαηφ γηα νπνηνλδήπνηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ην ηξνπνπνηήζεη, ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ο δηαθνκηζηήο MySQL ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα καο γηα λα 
εμαζθαιίζεη φηη πνιινί ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα, κε ζθνπφ λα παξέρεη 
γξήγνξε πξφζβαζε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη κφλν νη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα 
έρνπλ πξφζβαζε. Δίλαη γλσζηή θπξίσο γηα ηελ ηαρχηεηα, αμηνπηζηία θαη επειημία πνπ παξέρεη. 
Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ, φηη δνπιεχεη θαιχηεξα φηαλ δηαρεηξίδεηαη πεξηερφκελν θαη φρη φηαλ 
εθηειεί ζπλαιιαγέο. Δπίζεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβάιινλ Linux, Unix θαη Windows. 

Παξάιιεια, ε MySQL ιεηηνπξγεί κε ην κνληέιν Πειάηε/Δμππεξεηεηή (Client/Server). Ο 
εμππεξεηεηήο δέρεηαη αηηήκαηα απφ ηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθόλα 6.1 Σν κνληέιν Πειάηε/Δμππεξεηεηή (Client/Server model) 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο πινπνηεί ν εμππεξεηεηήο 
κεηά απφ αίηεζε ηνπ πειάηε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ησλ 
άιισλ εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία-δηαγξαθή βάζεσλ 
δεδνκέλσλ, ηελ εηζαγσγή-ηξνπνπνίεζε-δηαγξαθή πηλάθσλ (tables) θαη πεδίσλ (fields), ηελ 
εηζαγσγή-ηξνπνπνίεζε-δηαγξαθή εγγξαθψλ (records) θαη ηέινο ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ 
ηε βάζε κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ, ε MySQL ρξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Γνκεκέλε 
Γιψζζα Δξσηήζεσλ - Structured Query Language). H SQL είλαη ε επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε 
ηππνπνηεκέλε γιψζζα πξφζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη απνηειείηαη απφ εληνιέο νη 
νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αλάθηεζε θαη ελεκέξσζε δεδνκέλσλ ζε κία βάζε. Δθηφο απ‟ ηε MySQL, 
ε γιψζζα SQL ζπλεξγάδεηαη κε άιια πξνγξάκκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο είλαη ε Access, 
Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase θαη θ.ά (Groff James & Paul Weinberg, 2009). 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο MySQL 

Μεξηθνί απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο MySQL είλαη νη PostgreSQL, Microsoft SQL θαη 
Oracle. H MySQL έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο ρακειφ θφζηνο, εχθνιε δηακφξθσζε θαη 
κάζεζε, θαη ν θψδηθαο πξνέιεπζεο είλαη δηαζέζηκνο. 

 Απόδνζε. Ζ MySQL είλαη ρσξίο ακθηβνιία γξήγνξε. Πνιιέο απ‟ απηέο ηηο δνθηκέο δείρλνπλ 
φηη ε MySQL είλαη αξθεηά πην γξήγνξε απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

 Υακειό Kόζηνο. Ζ MySQL είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ, κε άδεηα αλνηθηνχ θψδηθα (Open-
Source) ή κε ρακειφ θφζηνο, ζε πεξίπησζε ιήςεο εκπνξηθήο άδεηαο 

 Δπθνιία Υξήζεο. Οη πεξηζζφηεξεο κνληέξλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ SQL. Αλ 
έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, δελ ζα 
έρνπκε πξφβιεκα λα πξνζαξκνζηνχκε ζε απηφ 

 Μεηαθεξζηκόηεηα. Ζ MySQL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 
Unix φπσο επίζεο θαη ζηα Microsoft Windows 

 Κώδηθαο Πξνέιεπζεο. πσο θαη κε ηελ ΡΖΡ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπκε 
ηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο ηεο MySQL 

6.2.5 Νέες Σεχνολογίες στην Πλευρά του Πελάτη 

Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί µία ηζηνζειίδα απφ µία εθαξµνγή είλαη ε πινχζηα αµθίδξνµε 
επηθνηλσλία µεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ηζηφηνπνπ ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα πξνζπειάζεη ν 
ρξήζηεο. Δλ γέλεη, µία εθαξµνγή δέρεηαη δεδνµέλα απφ ην ρξήζηε, πξνζαξµφδνληαο δπλαµηθά 
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ηε ζπµπεξηθνξά ηεο µε βάζε ηα δεδνµέλα εηζφδνπ. Παξαδνζηαθά, µία απιή ζηαηηθή ηζηνζειίδα 
ζηνλ Παγθφζµην Ηζηφ γξάθεηαη ζηε γιψζζα ζήµαλζεο ππεξθεηµέλνπ (HyperText Markup 
Language/HTML). Ζ HTML είλαη µία γιψζζα ππεξθεηµέλνπ ε νπνία πεξηγξάθεη ηα αληηθείµελα 
πνπ εµθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. Δλψ ε ίδηα ε HTML πξνζθέξεη θάπνηα ζηνηρεία θαη 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξαµµαηηζηέο Γηαδηθηχνπ λα εµπινπηίζνπλ ηηο 
εθαξµνγέο ηνπο µε δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, σζηφζν απηά πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο 
θφξµεο ππνβνιήο θαη δελ πξνζθέξνπλ απφ µφλα ηνπο πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δεµηνπξγία 
εληππσζηαθψλ θαη ρξεζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξµνγψλ. Αληίζηνηρα, ε ρξήζε µηαο 
«παξαδνζηαθήο» θαη «δπζθίλεηεο» γιψζζαο, φπσο ηεο Java, γηα ηε δεµηνπξγία δηαδηθηπαθψλ 
εθαξµνγψλ, δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ πξνγξαµµαηηζηή, αιιά είλαη δχζθνιε, ελψ θαζηζηά 
ηελ εθαξµνγή πεξηζζφηεξν πεξίπινθε απφ φζν ζα έπξεπε λα είλαη (Kirda & Jovanovic, 2009). 

Οη ηερλνινγίεο ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε θαηαιαµβάλνπλ κία µέζε ιχζε µεηαμχ ησλ δχν 
απηψλ άθξσλ, πξνζθέξνληαο ζε µία εθαξµνγή πνπ εθηειείηαη ζηνλ Παγθφζµην Ηζηφ 
πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηελ θαζαξή HTML, αιιά θαη ιηγφηεξε πνιππινθφηεηα θαη 
ραµειφηεξν θνξηίν επεμεξγαζίαο απφ ηε Java. Ο πξνγξαµµαηηζµφο µε ρξήζε ηερλνινγηψλ 
ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε δηαθέξεη απφ ηνλ θιαζηθφ πξνγξαµµαηηζµφ, θαηά ηνλ νπνίν ηα 
πξνγξάµµαηα «ηξέρνπλ» απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα θαη δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνµέλα θαη ηνπο 
πφξνπο ηνπ ζπζηήµαηνο ψζηε λα εθηειέζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Παξάιιεια, ηα ζελάξηα ζηελ 
πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side scripts) έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ελζσµαηψλνληαη ζε µία 
εθαξµνγή «ππνδνρήο», µέζσ ηεο νπνίαο µπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ηα δεδνµέλα θαη ηνπο πφξνπο 
ηεο αίηεζεο (request), ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο απαγνξεχεηαη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ε άµεζε 
πξφζβαζε ζην ππνθείµελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα θαη ηνπο πφξνπο ηνπ. 

Σα ζελάξηα ζε µία εθαξµνγή ηζηνχ ηα δηαρεηξίδεηαη ν µεραληζµφο δέζµεο ελεξγεηψλ ή 
αιιηψο, µεραλή ζελαξίσλ (scripting engine), πνπ απνηειεί µέξνο ηνπ θπιινµεηξεηή (browser). 
Ζ µεραλή απηή αλαιχεη θαη εθηειεί ηα ζελάξηα, επηηξέπνληάο ηνπο λα ειέγρνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ 
πξνγξάµµαηνο πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ην έγγξαθν. 

Ζ εθηέιεζε ελφο ζελαξίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε γηα πξνζζήθε δηαδξαζηηθφηεηαο ζε µία 
εθαξµνγή ηζηνχ παξέρεη, ζπλήζσο, θαιχηεξε απφδνζε απφ φ,ηη ε εθηέιεζε ελφο ζελαξίνπ ζηελ 
πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (server-side scripting) γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα, θπξίσο επεηδή ε 
ηερλνινγία ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε δελ πξνζζέηεη ηελ απαηηνχµελε, µε βάζε ηηο εθαξµνγέο 
ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή, θαζπζηέξεζε µεηάδνζεο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ πειάηε ζηνλ 
εμππεξεηεηή. Ζ αληαπνθξηζηµφηεηα (responsiveness) ηεο εθαξµνγήο ηζηνχ είλαη πνιχ πην 
ζεµαληηθή ζε ζρέζε µε ηε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε. 

Δπηπξφζζεηα, ε εθηέιεζε ζελαξίσλ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side scripting) 
πξνζθέξεη ηα νθέιε ηεο απνθφξησζεο µέξνπο ησλ ππνινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξµνγήο 
απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ πειάηε. Ζ πιεπξά ηνπ πειάηε ζπαηαιά, ζπλήζσο, ην µεγαιχηεξν 
µέξνο ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρχoο ηεο άπξαγε, πεξηµέλνληαο ην ρξήζηε λα θάλεη θάηη. 
Αληηζέησο, νη δηαδηθηπαθνί εμππεξεηεηέο θηάλνπλ, ζπλήζσο, ζηα φξηά ηνπο, εμππεξεηψληαο 
ηαπηφρξνλα εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο ρξήζηεο (Fraternali & Rossi, 2010). 

Σα ζελάξηα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε εθηεινχληαη ζην πξφγξαµµα πεξηήγεζεο µε βάζε 
απζηεξά εθαξµνζµέλνπο θαλφλεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήµαηνο ηνπ 
ρξήζηε απφ θαθφβνπιν θψδηθα. Μπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην µεγαιχηεξν µέξνο ηεο ζπµπεξηθνξάο 
ηνπ πξνγξάµµαηνο πεξηήγεζεο, θαζψο θαη λα ρεηξίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ 
εγγξάθνπ HTML (Kirda & Jovanovic, 2009). Δπηπιένλ, ρξεζηµνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ 
πινήγεζε, ηνλ εµπινπηηζµφ θαη ηελ πξνζαξµνζµέλε εµπεηξία ηνπ ρξήζηε. Οη πξνγξαµµαηηζηέο 
επεθηείλνπλ ηελ εµθάληζε θαη ηελ αηζζεηηθή µηαο εθαξµνγήο ζπζρεηίδνληαο έλα ζελάξην µε έλα 
ζηνηρείν ηνπ εγγξάθνπ, έηζη ψζηε λα εθηειείηαη ζε απάληεζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε 
µε ην ζηνηρείν. 

ηνλ Πίλαθα 6.2 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγµα µε ρξήζε JavaScript, ζην νπνίν δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα επηιέμεη ή λα επεμεξγαζηεί κία εκεξνκελία απφ ηνλ επηινγέα 
εκεξνκελίαο (bootstrap datepicker) θάζε θνξά πνπ αλεβάδεη έλα λέν άξζξν ζην ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 
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Πίλαθαο 6.2 Παξάδεηγµα πξνγξαµµαηηζµνύ µε ρξήζε JavaScript ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

<script src="//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.2/js/bootstrap-
datepicker.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.2/css/bootstrap-
datepicker.min.css" rel="stylesheet"> 

 

<script>tinymce.init({ selector:'textarea' });</script> 

<script> 

    $(document).ready(function() { 

      $('.datepicker').datepicker({ 

          format: 'yyyy-mm-dd 00:00:00', 

          startDate: '-3d' 

      }); 

    }); 

    function open_popup(url) 

    { 

            var w = 880; 

            var h = 570; 

            var l = Math.floor((screen.width-w)/2); 

            var t = Math.floor((screen.height-h)/2); 

            var win = window.open(url, 'ResponsiveFilemanager', "scrollbars=1,width=" + w + ",height=" + h + 
",top=" + t + ",left=" + l); 

    } 

</script> 

Πιένλ, γηα ηελ πινπνίεζε πινχζησλ θαη δηαδξαζηηθψλ εθαξµνγψλ ηζηνχ, ζηελ εξγαιεηνζήθε 
ησλ πξνγξαµµαηηζηψλ βξίζθεηαη πιεζψξα ηερλνινγηψλ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Δδψ 
αλαθέξνπµε πεξηιεπηηθά θάπνηεο απφ απηέο, ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπµε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 
θεθαιαίνπ. Αμίδεη λα ζεµεηψζνπµε φηη ην θνµµάηη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε είλαη απφ ηα πην 
δεµνθηιή ζηηο µέξεο µαο, µε απνηέιεζµα ηε ζπλερή δεµηνπξγία ηέηνησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη 
ηερλνινγίεο απηέο είλαη (Fraternali & Rossi, 2010): 

 Ζ HTML, ε νπνία ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζµφ ησλ δνµηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη ζε 
µία ηζηνζειίδα-εθαξµνγή. 

 Ζ HTML5, ε νπνία απνηειεί λέα έθδνζε, πεξηζζφηεξν δπλαµηθή θαη ρξεζηηθή απφ ηελ 
παξαδνζηαθή HTML, πεξηιαµβάλεη πεξηζζφηεξα δηαδξαζηηθά ζηνηρεία θαη δίλεη ζην ρξήζηε 
ηε δπλαηφηεηα δεµηνπξγίαο πινχζησλ εθαξµνγψλ. 

 Ζ CSS (Cascading Style Sheets), ε νπνία είλαη µία γιψζζα ζηηι, πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα 
ηελ πεξηγξαθή ηεο εµθάληζεο θαη ηε µνξθνπνίεζε ελφο δηαδηθηπαθνχ εγγξάθνπ γξαµµέλνπ 
ζε θάπνηα γιψζζα ζήµαλζεο (mark-up language). 

 Ζ JavaScript, ε νπνία είλαη µία δπλαµηθή γιψζζα πξνγξαµµαηηζµνχ θαη ρξεζηµνπνηείηαη 
ζπρλά σο µέξνο ησλ θπιινµεηξεηψλ ηζηνχ, γηα ηε γξήγνξε θαη δηαδξαζηηθή δηαµφξθσζε 
ησλ αληηθεηµέλσλ πνπ εµθαλίδνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

 Οη βηβιηνζήθεο ηεο JavaScript, φπσο νη JQuery, Underscore.JS θαη Node.JS, νη νπνίεο 
παξέρνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε δηαθφξσλ ηµεµάησλ ηνπ πξνγξαµµαηηζµνχ, φπσο είλαη ε 
γξήγνξε δηαµφξθσζε θεηµέλνπ ή ε γξήγνξε θαη απνηειεζµαηηθή επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε 
ησλ δεδνµέλσλ. 
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Δπηπξφζζεηα, ζα δνχµε θαη ηηο εμήο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο, αλ θαη δελ ραξαθηεξίδνληαη 
αµηγψο ηερλνινγίεο ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, ζπλεξγάδνληαη άµεζα µε απηέο: 

 Σν JSON, έλα αλνηθηφ πξφηππν πνπ ρξεζηµνπνηεί θείµελν αλαγλψζηµν απφ ηνλ άλζξσπν 
γηα λα µεηαδψζεη πιεξνθνξηαθά αληηθείµελα δεδνµέλσλ. Απνηειείηαη απφ δεχγε (ηνπ ηχπνπ 
ραξαθηεξηζηηθφ-ηηµή) θαη ρξεζηµνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε µεηάδνζε δεδνµέλσλ µεηαμχ ηνπ 
εμππεξεηεηή θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξµνγψλ. 

 Σελ AJAX (Αsynchronous JavaScript and XML), ε νπνία απνηειεί µία νµάδα αιιειέλδεησλ 
ηερληθψλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, γηα λα 
δεµηνπξγήζνπλ αζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο εθαξµνγέο. Με ηελ AJAX, νη εθαξµνγέο ηζηνχ 
µπνξνχλ λα ζηείινπλ θαη λα αλαθηήζνπλ δεδνµέλα απφ έλαλ εμππεξεηεηή αζχγρξνλα, 
δειαδή ζην παξαζθήλην, ρσξίο λα παξεµβαίλνπλ ζηελ νζφλε θαη ηε ζπµπεξηθνξά ηεο 
ππάξρνπζαο ζειίδαο. 

ηελ Δηθφλα 6.2 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ηξφπνο πνπ ζρεηίδνληαη µεηαμχ ηνπο γηα ηελ 
πινπνίεζε µηαο εθαξµνγήο Γηαδηθηχνπ νη δηάθνξεο ηερλνινγίεο ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. 

 
Δηθόλα 6.2 Αιιειεπίδξαζε ζηνηρείσλ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

6.2.6 ύντοµη Περιγραφή της HTML 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Tim Berners-Lee, ν νπνίνο εξγάδνληαλ σο θπζηθφο ζην 
Δπξσπατθφ Κέληξν Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (Conseil Européenne pour la Recherche 
Nucléaire/CERN), επηλφεζε έλαλ ηξφπν ψζηε νη επηζηήµνλεο λα µνηξάδνληαη έγγξαθα µέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. Πξηλ απφ ηελ εθεχξεζή ηνπ απηή, ε επηθνηλσλία µέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πεξηνξηδφηαλ 
ζε απιφ θείµελν, ρξεζηµνπνηψληαο ηερλνινγίεο φπσο ηα ειεθηξνληθά µελχµαηα (e-mail), ηε 
µεηαθνξά αξρείσλ µε ην πξσηφθνιν File Transfer Protocol (FTP), θαη ηηο νµάδεο ζπδεηήζεσλ 
ηνπ Usenet. Ζ εθεχξεζε ηεο HTML έθαλε ρξήζε ελφο µνληέινπ πεξηερνµέλνπ απνζεθεπµέλνπ 
ζε έλαλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή, ην νπνίν ζα µπνξνχζε λα εµθαληζηεί ζε έλαλ ηνπηθφ ζηαζµφ 
εξγαζίαο µέζσ ελφο πξνγξάµµαηνο πεξηήγεζεο (π.ρ. ηνπ θπιινκεηξεηή). Ζ απινπνίεζε ηεο 
πξφζβαζεο ζην πεξηερφµελν επέηξεςε ηελ εµθάληζε «πινχζηνπ» πεξηερφµελνπ (φπσο ηε 
µνξθνπνίεζε θεηµέλνπ θαη ηελ εµθάληζε ησλ εηθφλσλ) (Graham, 1995). 
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Ζ HTML είλαη µία γιψζζα ζήµαλζεο, δειαδή µία γιψζζα µε ζπγθεθξηµέλε ζχληαμε, πνπ 
δίλεη νδεγίεο ζε έλαλ θπιινµεηξεηή ηζηνχ ζρεηηθά µε ηελ εµθάληζε µηαο ηζηνζειίδαο. Υσξίδεη ην 
πεξηερφµελν (ιέμεηο, εηθφλεο, ήρν, βίληεν θ.ν.θ.) απφ ηελ παξνπζίαζε. Απνηειείηαη απφ έλα 
ζχλνιν ζηνηρείσλ (elements), ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην ζεµαζηνινγηθφ λφεµα ηνπ πεξηερνµέλνπ 
ηνπο θαη πεξηιαµβάλνπλ ηα πάληα µεηαμχ δχν εηηθεηψλ. Γηα παξάδεηγµα, ην ζηνηρείν <p> 
ππνδεηθλχεη µία παξάγξαθν, ελψ ην <img> µία εηθφλα. 

Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία µπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιια ζηνηρεία, ζρεµαηίδνληαο µε ηνλ 
ηξφπν απηφ µία ηεξαξρηθή δνµή. Έλα παξάδεηγµα εθαξκνγήο ηεο HTML παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.3. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ελζσκαηψλνληαη θαη ζηνηρεία θψδηθα 
CSS, JavaScript, JQuery θαη PHP, σζηφζν, ζε πξψηε θάζε ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ρξήζε ηεο 
HTML. Πξφθεηηαη γηα ηε ζειίδα template.php ηνπ website πνπ πινπνηνχκε. 

Πίλαθαο 6.3 Παξάδεηγµα θώδηθα κε ρξήζε HTML (template.php) 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 <head> 

  <title><?php print $site_name;?></title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> 

  <link rel="icon" href="<?php print $website_url;?>images/favicon.ico"> 

  <link rel="shortcut icon" href="<?php print $website_url;?>images/favicon.ico" /> 

  <link rel="stylesheet" href="<?php print $website_url;?>css/camera.css"> 

  <link rel="stylesheet" href="<?php print $website_url;?>css/owl.carousel.css"> 

  <link rel="stylesheet" href="<?php print $website_url;?>css/style.css"> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery-migrate-1.2.1.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/script.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/superfish.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.ui.totop.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.equalheights.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.mobilemenu.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.easing.1.3.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/owl.carousel.js"></script> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/camera.js"></script> 

  <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> 

  <script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.mobile.customized.min.js"></script> 

  <!--<![endif]--> 

  <script> 

   $(document).ready(function(){ 

   jQuery('#camera_wrap').camera({ 

    loader: false, 

    pagination: false, 

    minHeight: '444', 

    thumbnails: false, 

    height: '48.375%', 

    caption: true, 

    navigation: true, 
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    fx: 'mosaic' 

   }); 

   /*carousel*/ 

   var owl=$("#owl"); 

    owl.owlCarousel({ 

    items : 2, // 10 items above 1000px browser width 

    itemsDesktop : [995,2], // 5 items between 1000px and 901px 

    itemsDesktopSmall : [767, 2], // betweem 900px and 601px 

    itemsTablet: [700, 2], // 2 items between 600 and 0 

    itemsMobile : [479, 1], // itemsMobile disabled - inherit from 
itemsTablet option 

    navigation : true, 

    pagination : false 

    }); 

   $().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' }); 

   }); 

  </script> 

  <!--[if lt IE 8]> 

  <div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'> 

   <a href="http://windows.microsoft.com/en-US/internet-
explorer/products/ie/home?ocid=ie6_countdown_bannercode"> 

    <img 
src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" 
border="0" height="42" width="820" alt="You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing 
experience, upgrade for free today." /> 

   </a> 

  </div> 

  <![endif]--> 

  <!--[if lt IE 9]> 

  <script src="js/html5shiv.js"></script> 

  <link rel="stylesheet" media="screen" href="css/ie.css"> 

  <![endif]--> 

 </head> 

 <body <?php if($page == "frontpage") { print "class='page1' id='top'";} ?>> 

<!--==============================header=================================--> 

<?php include "menu.php";?> 

  <?php if($page == "frontpage") { include "slider.php";} ?> 

<!--==============================Content=================================--> 

  <div class="content"> 

   <div class="container_12"> 

        <?php include $page.".php";?> 

   </div> 

  </div> 

<?php include "footer.php";?> 

 </body> 

</html> 
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Σν ζηνηρείν <html> ελζπιαθψλεη (encapsulates) φιν ην ππφινηπν έγγξαθν, ελψ ην ζηνηρείν 
<body> ην πεξηερφµελν ηεο ζειίδαο. Απηή ε δνµή ζεσξείηαη έλα δέλδξν µε θιαδηά (ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ηα <body> θαη <p> απνηεινχλ ηα θιαδηά), ην νπνίν απμάλεηαη απφ ηνλ θνξµφ 
(<html>). Απηή ε ηεξαξρηθή δνµή νλνµάδεηαη µνληέιν αληηθεηµέλνπ εγγξάθνπ (Document Object 

Model/DOM). 

Σα έγγξαθα HTML είλαη γξαµµέλα ζε µνξθή απινχ θεηµέλνπ. Μπνξεί λα γξαθηνχλ ζε 
νπνηνδήπνηε πξφγξαµµα επεμεξγαζίαο θεηµέλνπ επηηξέπεη ζην πεξηερφµελν λα απνζεθεπηεί σο 
απιφ θείµελν, φπσο είλαη ηα Notepad, Notepad++, Atom θαη SublimeText. Οη πεξηζζφηεξνη 
πξνγξαµµαηηζηέο πξνηηµνχλ λα ρξεζηµνπνηνχλ έλα εμεηδηθεπµέλν πξφγξαµµα επεμεξγαζίαο, ην 
νπνίν αλαδεηθλχεη ηε ζχληαμε θαη δείρλεη ην DOM. 

Ζ HTML απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεµαζία ζε έλα ζηνηρείν πνπ μεθηλά µε ην ζχµβνιν ηνπ 
µηθξφηεξνπ (<) θαη ηειεηψλεη µε ην ζχµβνιν ηνπ µεγαιχηεξνπ (>). Μία ηέηνηα ζήµαλζε 

νλνµάδεηαη εηηθέηα. Αο δνχµε έλα ηέηνην παξάδεηγµα εηηθέηαο: 

<p> Ασςό είμαι ςξ κείµεμξ µέρα ρςημ παοάγοατξ. </p> 

ε απηφ ην παξάδεηγµα ππάξρεη µία εηηθέηα έλαξμεο θαη µία εηηθέηα θιεηζίµαηνο. Οη εηηθέηεο 
θιεηζίµαηνο πξέπεη λα είλαη ίδηεο µε ηελ εηηθέηα έλαξμεο, αιιά λα πεξηέρνπλ ζπλήζσο µία 
πιάγηα θάζεην αµέζσο µεηά ην ζχµβνιν <. Σα νλφµαηα ησλ εηηθεηψλ µπνξεί λα γξαθηνχλ µε 

θεθαιαίνπο ή πεδνχο ραξαθηήξεο. Χζηφζν, ην W3C ζπληζηά ηε ρξήζε πεδψλ. Οξηζµέλα 
ζηνηρεία δελ πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε πεξηερφµελν θεηµέλνπ ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία. Σα 
ζηνηρεία απηά είλαη θελά θαη δελ ρξεηάδνληαη εηηθέηεο θιεηζίµαηνο. Έλα ηέηνην παξάδεηγµα είλαη: 

<Img src = "images/santo13.jpg" alt = "Μία Εικόμα"/> 

Άιιν έλα θνµµάηη ηεο HTML είλαη ηα γλσξίζµαηα (attributes), ηα νπνία απνηεινχληαη 
ζπλήζσο απφ δχν µέξε, έλα φλνµα γλσξίζµαηνο θαη µία ηηµή γλσξίζµαηνο. Μεξηθά γλσξίζµαηα 
µπνξεί λα έρνπλ µφλν µία ηηµή. Αθνινπζνχλ ηξία παξαδείγµαηα πνπ δειψλνπλ ην ίδην πξάγµα 
µε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γξαθήο: 

<input required = "required"> 

<input required = ""> 

<input required> 

6.2.7 υνέργεια Μεταξύ CSS και HTML 

Σα CSS είλαη µία γιψζζα ζηηι πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο εµθάληζεο θαη ηεο 
µνξθνπνίεζεο ελφο εγγξάθνπ γξαµµέλνπ ζε γιψζζα ζήµαλζεο. Δλψ ζπρλά ρξεζηµνπνηείηαη 
γηα λα αιιάμεη ην ζηηι ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ δηεπαθψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ είλαη γξαµµέλεο ζε 
HTML θαη XHTML (EXtensible HyperText Markup Language), µπνξεί λα εθαξµνζηεί ζε 
νπνηνδήπνηε είδνο εγγξάθνπ. Μαδί µε ηελ HTML θαη ηε JavaScript, απνηειεί ηε βάζε ηεο 
ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηµνπνηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηφηνπνπο, ψζηε λα δεµηνπξγεζνχλ 
νπηηθά εληππσζηαθέο ηζηνζειίδεο, δηεπαθέο ρξήζηε γηα εθαξµνγέο ηζηνχ θαη δηεπαθέο ρξεζηψλ 
γηα πνιιέο θηλεηέο εθαξµνγέο. 

Δπίζεο, ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εµθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζε 
HTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εµθάληζεο µηαο ηζηνζειίδαο. Καζνξίδεη ην ζηηι µε ην νπνίν 
εµθαλίδνληαη νη εηηθέηεο ηεο HTML, πξνζθέξνληαο µία ζεηξά απφ πιενλεθηήµαηα, φπσο: 

 επθνιφηεξε παξνπζίαζε πεξηερνµέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξµεο, 

 ζπλέπεηα ζηελ εµθάληζε ηνπ πεξηερνµέλνπ αλάµεζα ζε δηαθνξεηηθά έγγξαθα, 

 αλεμαξηεζία µεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζην πεξηερφµελν θαη ζηελ εµθάληζε, 

 απνπζία αιιαγψλ ζηελ εµθάληζε, ιφγσ αιιαγψλ ζην πεξηερφµελν, 

 δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εµθάληζεο απφ ην ρξήζηε θαη 

 εθαξµνγή ησλ αιιαγψλ ζηελ εµθάληζε απεπζείαο ζε φιν ην πεξηερφµελν 
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Σα CSS έρνπλ ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα λα επηηξέςνπλ ην δηαρσξηζµφ ηνπ πεξηερνµέλνπ ελφο 
εγγξάθνπ απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εγγξάθνπ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ζηνηρείσλ φπσο ε 
δηάηαμε, ηα ρξψµαηα θαη νη γξαµµαηνζεηξέο. Απηφο ν δηαρσξηζµφο µπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 
πξνζβαζηµφηεηα ηνπ πεξηερνµέλνπ, ηελ επειημία θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ παξνπζίαζεο, θαη λα επηηξέςεη ζε πνιιαπιέο ζειίδεο HTML λα µνηξαζηνχλ ηε 
µνξθνπνίεζε απφ έλα αξρείν CSS θαη λα µεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ επαλάιεςε ηνπ 
δηαξζξσηηθνχ πεξηερφµελνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Σα CSS θαζηζηνχλ δπλαηφ ην δηαρσξηζµφ ησλ 
νδεγηψλ παξνπζίαζεο απφ ην πεξηερφµελν HTML ζε έλα μερσξηζηφ ηµήµα ηνπ αξρείνπ ή ηνπ 
ζηηι ηνπ αξρείνπ HTML. Γηα θάζε ζηνηρείν HTML, παξέρεηαη µία ιίζηα µε ηηο νδεγίεο 
µνξθνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγµα, έλαο θαλφλαο CSS µπνξεί λα νξίδεη φηη «φια ηα <p> ζα είλαη 

έληνλα (bold)». 

Ζ ρξήζε ηεο CSS3, σο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηεο CSS, γίλεηαη απνθιεηζηηθά µε ηε ρξήζε 
HTML5 (Sikos, 2011). Ο ζπγθεθξηµέλνο ζπλδπαζµφο ηερλνινγηψλ έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεµνθηιήο 
ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο πξνγξαµµαηηζηέο θαη ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ, ιφγσ ηεο 
επθνιίαο πνπ παξέρεη ζηε ζρεδίαζε φµνξθσλ θαη εληππσζηαθψλ εθαξµνγψλ. Έλα παξάδεηγµα 
CSS παξνπζηάδεηαη ζηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.4. 

Πίλαθαο 6.4 Παξάδεηγκα θώδηθα κε ρξήζε CSS (style.css) 

/*header*/ 

header { 

 display: block; 

    background: url(../images/SantoriniPartialPano.jpg) center 0 repeat-x; 

    -webkit-background-size: 100% auto; 

    -moz-background-size: 100% auto; 

    -ms-background-size: 100% auto; 

    -o-background-size: 100% auto; 

    background-size: 100% auto; 

    padding-bottom: 98px; 

} 

.page1 header { 

    background: none; 

    position: absolute; 

    left: 0; 

    z-index: 999; 

    right: 0; 

    top: 0; 

    padding-bottom: 0; 

} 

header h1 { 

 position: relative; 

 text-align: center; 

} 

header h1 a { 

 display: inline-block; 

 overflow: hidden; 

 width: 190px; 

    height: 57px; 

 font-size: 0; 
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 line-height: 0; 

 text-indent: -999px; 

 transition: 0s ease; 

 -o-transition: 0s ease; 

 -webkit-transition: 0s ease; 

} 

header h1 a img { 

 display: block; 

} 

 

/**Content**/ 

.content { 

    background-color: #fff; 

    padding-bottom: 120px; 

} 

... 

.banner .label { 

    color: #fff; 

    position: absolute; 

    text-align: center; 

    left: 0; 

    top: 50%; 

    margin-top: -38px; 

    right: 0; 

    text-transform: uppercase; 

} 

... 

.banner a:hover { 

    background-color: #c73430; 

    color: #fff; 

} 

... 

Με ηα CSS ηνπ παξαπάλσ απνζπαζκέλνπ θψδηθα πξνζηίζεληαη νπηηθά εθέ ζηε ζειίδα ηνπ 
θψδηθα ζηνλ Πίλαθα 6.3 (template.php). Με ηελ εηηθέηα <style> νξίδεηαη ην ζηηι εµθάληζεο πνπ 
ζα ρξεζηµνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Με ηελ εηηθέηα background-color νξίδεηαη ην ρξψµα ηνπ 
θφληνπ ηεο ζειίδαο. Σν ρξψµα πνπ ζα έρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ µελνχ νξίδεηαη µέζσ ηνπ color, 
ελψ ε απφζηαζε µεηαμχ πεξηερνµέλνπ θαη πεξηζσξίνπ νξίδεηαη µέζσ ηνπ padding. To font-
weight: bold νξίδεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ µελνχ πινήγεζεο ζα έρνπλ έληνλα γξάµµαηα. Με ην 
margin-bottom νξίδεηαη ζε εηθνλνζηνηρεία (pixels) ην πεξηζψξην πξνο ηα θάησ. Με ην banner a: 

hover νξίδεηαη ην ζηηι ησλ ζηνηρείσλ ηνπ µελνχ φηαλ ν ρξήζηεο ζα ηνπνζεηήζεη ηνλ δείθηε ηνπ 
πνληηθηνχ πάλσ ζε απηά. Δδψ εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο CSS3 -webkit-border-radius (ή -moz-
border-radius, γηα ην θπιινµεηξεηή Mozilla Firefox), ε νπνία δίλεη θπθιηθφ πεξίγξαµµα ζηα 
ζηνηρεία ηνπ µελνχ φηαλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ είλαη πάλσ ζε απηά. Σν text-shadow εηζάγεη 

ζθίαζε ζηα γξάµµαηα ησλ θεθαιίδσλ επηπέδνπ 2 ηνπ θεηµέλνπ θαη είλαη ζηνηρείν ηεο CSS3. 
Σέινο, µε ςξ text-align νξίδεηαη πψο ζα είλαη ζηνηρηζµέλν ην θείµελν (π.ρ. ζηνίρηζε ζην θέληξν). 

Θα κπνξνχζακε λα εμεγήζνπκε φια ηα παξαπάλσ νπηηθά εθέ αιιά ηφηε ζα μεθεχγακε απφ 
ηνπο ζηφρνπο θαη ην λφεκα ηεο δηαηξηβήο. 
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6.2.8 Η Σεχνολογία JSON 

Ζ ηερλνινγία JavaScript Object Notation (JSON) είλαη µία µνξθή αλαπαξάζηαζεο δεδνµέλσλ 
µε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηνπο ή ηζνδχλαµα, είλαη έλαο νξγαλσµέλνο θαη εχθνινο ηξφπνο γηα ηελ 
απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο. Δπίζεο, είλαη αλεμάξηεηε ηεο 
ρξεζηµνπνηνχµελεο γιψζζαο, απηνπεξηγξαθηθή θαη εχθνιε ζηελ θαηαλφεζε. Με άιια ιφγηα, 
δίλεη µία αλαγλψζηµε απφ ηνλ άλζξσπν ζπιινγή ησλ δεδνµέλσλ. Δπεηδή ζηε ζχληαμή ηεο είλαη 
παξφµνηα µε ηε JavaScript, έλα πξφγξαµµα γξαµµέλν ζε JavaScript µπνξεί λα ρξεζηµνπνηήζεη 
ζπγθεθξηµέλεο ζπλαξηήζεηο γηα ηε µεηαηξνπή ησλ δεδνµέλσλ ηεο µνξθήο JSON ζε θπζηθά 
αληηθείµελα JavaScript. 

Ζ JSON ζπληάζζεηαη σο εμήο: ηα δεδνµέλα θαηαηάζζνληαη ζε δεπγάξηα νλφµαηνο/ηηµήο, 
ρσξίδνληαη µε θφµµα θαη πεξηθιείνληαη απφ άγθηζηξα, ελψ νη πίλαθεο απφ αγθχιεο. ην 
παξάδεηγµα ηνπ Πίλαθα 6.5, δεµηνπξγείηαη έλα αληηθείµελν JSON, πνπ δηαζέηεη µφλν έλα 
γλψξηζµα, ην γλψξηζµα title, σο ηηµή ηνπ νπνίνπ έρεη δνζεί ν ηίηινο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Πίλαθαο 6.5 ηνηρεία κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζε ηερλνινγία JSON 

var json = { 

"title" : "Συεδιαρμόπ και Αμάπςσνη Διαδικςσακξύ Τξσοιρςικξύ Οδηγξύ. Σσρςάρειπ για Ξεμξδξυεία και 
Ερςιαςόοια" 

}; 

Έλα ειαθξψο πην πεξίπινθν παξάδεηγµα πεξηγξάθεηαη ζηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.6. Σν 
παξάδεηγµα απηφ πεξηιαµβάλεη ηελ απνζήθεπζε δχν βηβιίσλ ζε µία µεηαβιεηή, µε ηε ρξήζε 
µηαο δνµήο πνπ πξνζνµνηάδεη µε πίλαθα. 

Πίλαθαο 6.6 Μεηαβιεηή ζε ηερλνινγία JSON 

var books = [{ 

"title" : "Ποξηγμέμα Σσρςήμαςα Πληοξτξοικήπ"}, 

{ 

"title" : "Ποξηγμέμεπ Τευμξλξγίεπ Αμάπςσνηπ Λξγιρμικξύ"}]; 

Πξνθεηκέλνπ λα θνξηψζνπµε ηα δεδνµέλα JSON ζε εθαξµνγέο ηζηνχ, µπνξνχµε εχθνια λα 
ρξεζηµνπνηήζνπµε ηε µέζνδν $.ajax(), ε νπνία δηαηίζεηαη ζηε βηβιηνζήθε JQuery. ηνλ θψδηθα 

ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα παξνπζηάδεηαη έλα ηέηνην απιφ παξάδεηγµα. 

Πίλαθαο 6.7 Ζ µέζνδνο $.ajax() 

$.ajax() 

       type:'GET', 

       url:"http://example.com/users/feeds/", 

       data:"format=json&id=123", 

              success:function(feed) { 

              document.write(feed); 

              }, 

       dataType:'jsonp' 

); 
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Απηφ ην παξάδεηγµα θάλεη ρξήζε ηεο εληνιήο $.ajax(), πνπ πξαγµαηνπνηεί µία αζχγρξνλε 

θιήζε θαη ηηο ηειεπηαίεο ηξνθνδνηήζεηο (feeds) δεδνµέλσλ απφ µία ζχλνςε πινχζηαο ζειίδαο 
(Rich Site Summary/RSS), ηα νπνία θαη θνξηψλεη ζηελ ηζηνζειίδα µαο. Ζ RSS απνηειεί µία 
µέζνδν αληαιιαγήο ςεθηαθνχ πεξηερνµέλνπ ζηνλ Παγθφζµην Ηζηφ, βαζηζµέλε ζηελ XML. ηελ 
Δηθφλα 6.3, δίλεηαη ην δηάγξαµµα ξνήο ρξήζεο ηεο JSON. 

 
Δηθόλα 6.3 Γηάγξαµµα ξνήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο JSON 

6.2.9 Λίγα Λόγια για την JavaScript 

Ζ JavaScript είλαη µία γιψζζα πξνγξαµµαηηζµνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα ηελ πξνζζήθε 
δηαδξαζηηθφηεηαο ζε ηζηνζειίδεο θαη ηε δεµηνπξγία εθαξµνγψλ ζηνλ Παγθφζµην Ηζηφ. 
Δλζσµαηψζεθε πξψηε θνξά απφ ηελ Netscape Communications Corp. ζηνλ θπιινµεηξεηή 
Netscape Navigator 2 beta (1995). Δίλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε γιψζζα Java, ε νπνία 
αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 απφ ηε Sun Microsystems. Δληνχηνηο, νη δχν γιψζζεο 
ζπλεξγάδνληαη απνηειεζµαηηθά. Σα πξνγξάµµαηα JavaScript ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε µπνξεί 
λα ελζσµαησζνχλ άµεζα ζηνλ θψδηθα HTML ησλ ηζηνζειίδσλ. Αξρηθά, απνηέιεζε κέξνο ηεο 
πινπνίεζεο ησλ θπιινκεηξεηψλ Ηζηνχ, ψζηε ηα ζελάξηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-
side scripts) λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ρξήζηε, λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα 
αζχγρξνλα θαη λα αιιάδνπλ δπλακηθά ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ εκθαλίδεηαη. 
εµεηψλεηαη φηη ππάξρεη θαη JavaScript ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (Server-Side JavaScript), 
ε µειέηε ηεο νπνίαο φµσο μεθεχγεη απφ ην ζθνπφ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Αλάινγα µε ηελ 
πξφζεζε ηνπ πξνγξαµµαηηζηή, ηα ζελάξηα µπνξεί λα εθηεινχληαη φηαλ ν ρξήζηεο αλνίγεη ηε 
ζειίδα ζηνλ Ηζηφ, θάλεη θάπνηα επηινγή ή ζέξλεη θάπνην ζηνηρείν ζειίδαο µε ην πνληίθη, 
πιεθηξνινγεί, ππνβάιιεη µία θφξµα ή εγθαηαιείπεη ηε ζειίδα (Flanagan, 2002). 

Δπηπξφζζεηα, είλαη κία γιψζζα ζελαξίσλ πνπ βαζίδεηαη ζηα πξσηφηππα (prototypebased). 
Δίλαη δπλακηθή, κε αζζελείο ηχπνπο θαη έρεη ζπλαξηήζεηο σο αληηθείκελα πξψηεο ηάμεο. Ζ 
ζχληαμή ηεο είλαη επεξεαζκέλε απφ ηε C. Ζ JavaScript αληηγξάθεη πνιιά νλφκαηα θαη 
ζπκβάζεηο νλνκαηνδνζίαο απφ ηε Java, αιιά γεληθά φπσο είπακε, νη δχν απηέο γιψζζεο δε 
ζρεηίδνληαη θαη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθή ζεκαζηνινγία. Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηεο 
JavaScript πξνέξρνληαη απφ ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Self θαη Scheme. Βαζίδεηαη ζε 
δηαθνξεηηθά πξνγξακκαηηζηηθά παξαδείγκαηα (multi-paradigm), ππνζηεξίδνληαο πξνζηαθηηθφ, 
ζπλαξηεζηαθφ θαη αληηθεηκελνζηξεθέο ζηηι πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ JavaScript µπνξεί λα αιιάμεη φρη µφλν ην πεξηερφµελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML, 
αιιά θαη ην ζηηι εµθάληζεο ηεο ζειίδαο CSS, θαζψο θαη λα επηθπξψζεη δεδνµέλα εηζφδνπ ζε 
θφξµεο (forms). 
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ηελ HTML, ν θψδηθαο JavaScript πξέπεη λα εηζαρζεί αλάµεζα ζηηο εηηθέηεο <script> θαη 
</script>. Μπνξεί λα εηζαρζεί ζηελ επηθεθαιίδα (<head>) ή ζην ζψµα (<body>) ηεο HTML 

ζειίδαο, ελψ πξνηείλεηαη λα είλαη ζε έλα µφλν απφ ηα δχν ζεµεία. Δπίζεο, ν θψδηθαο JavaScript 
µπνξεί λα εηζαρζεί απφ εμσηεξηθά αξρεία µε ηελ θαηάιεμε .js. Ζ θαιχηεξε πξαθηηθή είλαη λα 
εηζάγεηαη ζην ηέινο ηνπ <body> ηεο HTML, ψζηε ε εµθάληζε ζηνηρείσλ ηεο HTML λα µελ 

εµπνδίδεηαη απφ ζελάξηα πνπ θνξηψλνπλ. 

ηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.8, δίλεηαη έλαο ελδεηθηηθφο θψδηθαο JavaScript, ζηνλ νπνίν ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη έλα e-mail ζην δηαρεηξηζηή κε ην πάηεµα ελφο θνπµπηνχ (button), ην 
πεξηερφµελν ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ζην αξρείν JavaScript TMForm.js. 

Πίλαθαο 6.8 Παξάδεηγκα απνζηνιήο e-mail ζε JavaScript  

<link rel="stylesheet" href="<?php print $website_url;?>css/form.css"> 

<script src="<?php print $website_url;?>js/TMForm.js"></script> 

<script> 

  $(function (){ 

   $('#bookingForm').bookingForm({ 

    ownerEmail: 'roussos13@hotmail.com' 

   }); 

  }) 

  </script> 

πσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα, ε JavaScript είλαη µία αληηθεηµελνζηξεθήο γιψζζα, ε νπνία 
ρξεζηµνπνηεί πξσηφηππε θιεξνλνµηθφηεηα (prototype inheritance), δειαδή ηα αληηθείµελα 
µπνξνχλ λα θιεξνλνµήζνπλ ηδηφηεηεο θαηεπζείαλ ην έλα απφ ην άιιν, ζρεµαηίδνληαο έηζη ηελ 
αιπζίδα αληηθεηµέλνπ-πξσηνηχπνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ε JavaScript ππνζηεξίδεη 
δηάθνξα ελζσµαησµέλα αληηθείµελα, επηηξέπνληαο ζηνπο πξνγξαµµαηηζηέο λα δεµηνπξγήζνπλ 
ηα δηθά ηνπο αληηθείµελα. Ζ πξσηφηππε θιεξνλνµηθφηεηα ηελ θάλεη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
άιιεο δεµνθηιείο γιψζζεο πξνγξαµµαηηζµνχ, φπσο είλαη ε C++, ε C# θαη ε Java. Γελ έρεη 
θιάζεηο φµνηεο µε απηέο ηεο C++ ή ηεο Java. Τπνζηεξίδεηαη επξέσο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
θπιινµεηξεηέο, µε ζπλέπεηα λα απνηειεί έλα απφ ηα πην δεµνθηιή εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε 
εθαξµνγψλ Ηζηνχ. 

Κιείλνληαο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε εθαξκνγέο εθηφο ηζηνζειίδσλ, ηέηνηα παξαδείγκαηα είλαη 
ηα έγγξαθα PDF, νη εμεηδηθεπκέλνη θπιινκεηξεηέο (site-specific browsers) θαη νη κηθξέο 
εθαξκνγέο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (desktop widgets). Οη λεφηεξεο εηθνληθέο κεραλέο θαη 
πιαίζηα αλάπηπμεο γηα JavaScript (φπσο ην Node.js) έρνπλ επίζεο θάλεη ηε JavaScript πην 
δεκνθηιή γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Ηζηνχ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή (server-side). 

ηνλ Πίλαθα 6.9 παξνπζηάδεηαη άιιν έλα παξάδεηγµα JavaScript, ζην νπνίν ππνινγίδεηαη ην 
άζξνηζµα απφ ην 1 έσο έλαλ δνζέληα αξηζµφ. 

Πίλαθαο 6.9 πλάξηεζε ππνινγηζκνύ αζξνίζκαηνο ζε JavaScript 

function sumDigits(num) { 

   var i, sum = 0; 

   for (i = 1; i <= num; i++) { 

      sum += i; 

alert("The sum of the digits from 1 to "+ num + " is:\n\n\t " + sum); 

} 
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6.2.10 Η Βιβλιοθήκη JQuery 

Ζ JQuery (Chaffer & Swedberg, 2007) είλαη µία «ειαθξηά» βηβιηνζήθε ηεο JavaScript, ηεο 
νπνίαο ζθνπφο είλαη λα θάλεη πνιχ επθνιφηεξε ηε ρξήζε ηεο ζηνλ ηζηνρψξν. Θα µπνξνχζε λα 
πεξηγξαθεί θαη σο έλα επίπεδν αθαίξεζεο, δεδνµέλνπ φηη ιαµβάλεη µεγάιν µέξνο ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο, γηα ηελ νπνία ζα έπξεπε λα γξαθηνχλ πνιιέο γξαµµέο θψδηθα JavaScript, θαη 
ην «ηπιίγεη» ζε ιεηηνπξγίεο πνπ µπνξεί λα θιεζνχλ µε µία εληαία γξαµµή θψδηθα. Δίλαη 
ζεµαληηθφ λα ζεµεησζεί φηη δελ αληηθαζηζηά ηε JavaScript. Αλ θαη πξνζθέξεη θάπνηεο 
ζπληαθηηθέο ζπληνµεχζεηο, ν θψδηθαο πνπ γξάθεηαη φηαλ γίλεηαη ρξήζε JQuery παξαµέλεη 
θψδηθαο JavaScript. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θάπνηνο εηδηθφο ζηε JavaScript γηα λα 
ρξεζηµνπνηήζεη ηελ JQuery. 

Δπίζεο, απινπνηεί πνιιά απφ ηα πνιχπινθα ζηνηρεία ηεο JavaScript, φπσο ηηο θιήζεηο 
AJAX θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ DOM. Αθξηβψο φπσο ε HTML, ε CSS θαη ε JavaScript, έηζη θαη ε 
JQuery µπνξεί λα γξαθηεί ζε νπνηνδήπνηε είδνο επεμεξγαζηή θεηµέλνπ. H βηβιηνζήθε JQuery 

πεξηιαµβάλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά
1
: 

 δηαρείξηζε ηνπ HTML/DOM, 

 δηαρείξηζε ηεο CSS, 

 µεζφδνπο γεγνλφησλ HTML, 

 εθέ θαη θίλεζε, 

 AJAX θαη 

 εθαξµνγέο 

Παξφηη ππάξρνπλ πνιιέο βηβιηνζήθεο γηα JavaScript, ε JQuery είλαη ε πην δεµνθηιήο. Έρεη 
πηνζεηεζεί ζε πνιχ µεγάια έξγα, αιιά θαη απφ µεγάιεο εηαηξίεο, φπσο είλαη ε Google θαη ε IBM. 
Γηα λα ρξεζηµνπνηεζεί ε JQuery ζε µία ηζηνζειίδα, πξέπεη λα πξαγµαηνπνηεζεί ε ιήςε ηεο 
βηβιηνζήθεο JQuery απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.jQuery.com ή απφ έλα Γίθηπν 
Γηαλνµήο Πεξηερνµέλνπ (Content Delivery Network/CDN), φπσο απηφ ηεο Google. Ζ βηβιηνζήθε 
JQuery, δεδνµέλνπ φηη είλαη έλα αξρείν ηχπνπ JavaScript, πεξηιαµβάλεηαη ζε έλα αξρείν HTML 
µέζσ µηαο εηηθέηαο <script>, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.10. 

Πίλαθαο 6.10 πµπεξίιεςε ηεο JQuery ζε µία ηζηνζειίδα 

<head> 

<script src="<?php print $website_url;?>js/jquery.js"></script> 

</head> 

ηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.11 παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν ζπµπεξηιαµβάλεηαη ε 
JQuery ζε µία ζειίδα HTML. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ θψδηθα ζε JQuery, µε ην πάηεµα ελφο 
θνπµπηνχ πξνθαιείηαη ε απφθξπςε ησλ ζηνηρείσλ <p>. 

Πίλαθαο 6.11 Παξάδεηγµα ζε JQuery 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></ 

script> 

                                                 
1
 http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_whereto_body 

http://www.jquery.com/
http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_whereto_body
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<script> 

$(document).ready(function(){ 

$("button").click(function(){ 

$("p").hide(); 

}); 

}); 

</script> 

</head> 

<body> 

<h2>This is a heading</h2> 

<p>This is a paragraph.</p> 

<p>This is another paragraph.</p> 

<button>Click me</button> 

</body> 

</html> 

ηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.12, ζε έλα απιφ αξρηθά θνµµάηη θψδηθα JQuery παξνπζηάδεηαη ε 
άµεζε πξνζπέιαζε ελφο αληηθεηµέλνπ HTML πνπ έρεη id: «divTest1», µε ηε ρξήζε ηνπ επηιέθηε 
(selector) ηνπ JQuery. To ζχµβνιν # ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή αληηθεηµέλσλ µε βάζε ην 
αλαγλσξηζηηθφ ηνπο, ελψ ε ηειεία (.) γηα ηελ επηινγή µε βάζε ηελ θιάζε (class) ηνπο. 

Πίλαθαο 6.12 Δθηύπσζε ηνπ “Hello, world!” ζε JQuery 

<div id="divTest1"></div> 

<script type="text/javascript"> $("#divTest1").text("Hello, world!"); 

</script> 

ηελ Δηθφλα 6.4 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δνµή ηεο JQuery. 

 
Δηθόλα 6.4 Ζ δνµή ηεο JQuery 
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6.2.11 Η Σεχνολογία AJAX 

Ζ ηερλνινγία AJAX (Asynchronous Javascript and XML) απηή ηε ζηηγκή απνηειεί ηελ πην 
ζχγρξνλε ηερλνινγία πξνγξακκαηηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, δίλνληαο δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ζε 
έλα δπλακηθφ site, κεηαηξέπνληάο ην απφ έλα απιφ site ζε κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Έλαο 
απφ ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη θαη ε JQuery. 

ίγνπξα ζα έρεηε παξαηεξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηάθνξα site ηελ εληππσζηαθή 
εκθάληζε θεηκέλσλ, ηα πξσηφηππα scrolling, ηα δπλακηθά μεθπιιίζκαηα ζε photogalleries. Απηέο 
νη πινπνηήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία AJAX θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο δελ είλαη νη 
εληππσζηαθέο θηλήζεηο πνπ θάλνπλ αιιά ε αιιαγή ηνπο ρσξίο ηελ επαλαθφξησζε ηνπ site. H 
AJAX δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο λέσλ ζηνηρείσλ ζην site, ρσξίο ηε θφξησζε λέαο ζειίδαο. 
Μπνξεί δειαδή ν web developer λα δεκηνπξγήζεη έλα site κε κία κφλν ζειίδα, ζηελ νπνία ζα 
θνξηψλνληαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Έηζη, θαηαξγεί ηνπο 
αηειείσηνπο θαθέινπο κε ηα html αξρεία, ζηα νπνία επαλαιακβάλεηαη ην ίδην θνκκάηη θψδηθα, 
βειηηψλνληαο παξάιιεια θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ site θαζψο θαηαξγεί ηελ αιιαγή ηνπ url ζηε 
κπάξα δηεπζχλζεσλ. 

πσο δειψλεη θαη ζην φλνκά ηεο, ε θχξηα γιψζζα κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε AJAX είλαη ε 
JavaScript. Δπνκέλσο, θάπνηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε JavaScript κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα λα εθαξκφζεη ηελ ηερλνινγία AJAX. Πέξα φκσο απφ ηε JavaScript, ηα ηειεπηαία ρξφληα 
έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο θαη θάπνηεο πξφζζεηεο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα γξάςεη θψδηθα ζε JavaScript κε πνην εχθνιν, ζχληνκν θαη 
θαηαλνεηφ ηξφπν. Σέηνηεο βηβιηνζήθεο είλαη νη: JQuery, Dojo, YUI, MooTool, Prototype. 

Ζ δεκνθηιέζηεξε θαη πην εχρξεζηε απφ απηέο είλαη ε JQuery. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
ηελ εγθαηάζηαζή ηεο, είλαη ην θαηέβαζκα ηνπ αξρείνπ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε απνζήθεπζή ηνπ 
ζην θάθειν ηνπ site πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε JQuery. Έλαο άιινο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο είλαη ε 
δήισζε ηνπ url αξρείνπ ηεο βηβιηνζήθεο απεπζείαο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ site απνθεχγνληαο 
έηζη ην θαηέβαζκα ηεο βηβιηνζήθεο (Ajax, 2014). 

πλεπψο, ε AJAX
2
 δελ είλαη µία λέα γιψζζα πξνγξαµµαηηζµνχ, αιιά µία ηερλνινγία ζρεηηθή 

µε ηελ ελεµέξσζε µέξνπο µηαο ηζηνζειίδαο ρσξίο ηελ αλάγθε επαλαθφξησζεο νιφθιεξεο ηεο 
ηζηνζειίδαο. Αλ µία ηζηνζειίδα δελ ρξεζηµνπνηεί ηελ ηερλνινγία AJAX, δελ είλαη δπλαηφλ λα 
ελεµεξσζεί ρσξίο επαλαθφξησζε. 

ηελ πξαγµαηηθφηεηα, ν φξνο «AJAX» (Eichorn, 2006) ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 
έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θπιινµεηξεηέο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο µία 
πην «θπζηθή» εµπεηξία πεξηήγεζεο. Ζ AJAX παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο 
ηνπ θπιινµεηξεηή µε ηνλ εμππεξεηεηή, αληαιιάζζνληαο µηθξή πνζφηεηα δεδνµέλσλ µε απηφλ 
ζην παξαζθήλην. ηαλ ν ρξήζηεο παηάεη έλα θνπµπί ζηελ νζφλε, ηφηε ρξεζηµνπνηείηαη ε 
JavaScript, γηα λα ελεµεξσζεί αµέζσο ε γξαθηθή δηεπαθή θαη λα μεθηλήζεη µία αζχγρξνλε 
αίηεζε ζηνλ εμππεξεηεηή, πξνθεηµέλνπ λα εθηειεζηεί µία ελεµέξσζε ή µία επεξψηεζε ζε µία 
βάζε δεδνµέλσλ. ηαλ ε αίηεζε επηζηξέςεη (απφθξηζε), ηφηε µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζνχλ 
JavaScript θαη CSS, ψζηε λα ελεµεξσζεί ε δηεπαθή αλαιφγσο, ρσξίο αλαλέσζε νιφθιεξεο ηεο 
ηζηνζειίδαο. 

Ζ AJAX βαζίδεηαη ζε πξφηππα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ρξεζηµνπνηεί ζπλδπαζµφ ησλ παξαθάησ
3
: 

 Σν αληηθείµελν XMLHttpRequest, γηα λ‟ αληαιιάμεη δεδνµέλα µε ηνλ εμππεξεηεηή αζχγρξνλα 

 Σε JavaScript/DOM, γηα ηελ αιιειεπίδξαζε µε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ απεηθφληζή ηνπο 

 Σε CSS, γηα ηε µνξθνπνίεζε ησλ δεδνµέλσλ 

 Σελ XML, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνµέλσλ πνπ µεηαθέξνληαη 

                                                 
2
  http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp 

3
 http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp 

http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp
http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp
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Οη εθαξµνγέο AJAX είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ ηχπν ηνπ θπιινµεηξεηή θαη απφ ηελ 
πιαηθφξµα. Παξαδείγµαηα ηζηφηνπσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχλ AJAX είλαη ην YouTube θαη ην Gmail 
ηεο Google. 

ηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.13, παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγµα AJAX κε JavaScript, ην νπνίν 
ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα πξνζνµνηψζεη ηε δηαδηθαζία ςήθνπ ελφο ρξήζηε ζε έλα μελνδνρείν ή 
εζηηαηφξην (starsystem rating) ζηνλ online ηνπξηζηηθφ νδεγφ πνπ πινπνηνχκε. Πξψηα έρνπκε ηε 
ζπλάξηεζε StarSystem ηεο JavaScript, πνπ θαηαρσξεί ηε ςήθν. 

Πίλαθαο 6.13 Ζ ζπλάξηεζε StarSystem() ζε JavaScript 

// nGine 

// ajax_actualclicks.js 

var xmlhttp 

 

function StarSystem(articleid,stars,type) 

{ 

xmlhttp=GetXmlHttpObject(); 

if (xmlhttp==null) 

  { 

  alert ("Your browser does not support AJAX!"); 

  return; 

  } 

 

var url="/ajax_starsystem.php"; 

url=url+"?articleid="+articleid; 

url=url+"&stars="+stars; 

url=url+"&type="+type; 

//alert(url); 

xmlhttp.onreadystatechange=StarSystemStateChanged; 

xmlhttp.open("GET",url,true); 

xmlhttp.send(null); 

} 

 

function StarSystemStateChanged() 

{ 

if (xmlhttp.readyState==4) 

  { 

alert("Thank you!"); 

  } 

} 

 

function GetXmlHttpObject() 

{ 

if (window.XMLHttpRequest) 

  { 

  // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  return new XMLHttpRequest(); 

  } 
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if (window.ActiveXObject) 

  { 

  // code for IE6, IE5 

  return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  } 

return null; 

} 

Απηή ε ζπλάξηεζε δεµηνπξγεί µία δηεχζπλζε URL (ajax_starsystem.php ηελ νπνία έρνπκε 

θηηάμεη ψζηε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, Πίλαθαο 6.14) γηα ηνλ πφξν ηνπ 
θπιινµεηξεηή µε ηνλ νπνίν ζέινπµε λα επηθνηλσλήζνπµε θαη θαιεί ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία 
StarSystemStateChanged(), παξέρνληαο µία ζπλάξηεζε γηα επαλάθιεζε (callback), ε νπνία ζα 

εθηειεζηεί µφιηο είλαη δηαζέζηµε ε απφθξηζε ηνπ εμππεξεηεηή. Παξαηεξνχκε έηζη, ην επφκελν 
βήκα πινπνίεζεο ηεο ζπλάξηεζεο StarSystemStateChanged(). 

Πίλαθαο 6.14 Ζ ζπζρέηηζε κε ηε βάζε κέζσ ηνπ αξρείνπ ajax_starsystem.php 

<?php 

include "includes/vars.php"; 

include "includes/db_open.php"; 

include "admin/model.php"; 

$id = $_GET['articleid']; 

$stars = $_GET['stars']; 

$type = $_GET['type']; 

 

if($type=="hotel") 

{ 

  MQ("INSERT INTO hotels_rating (hotel, rate) 

  VALUES ('".$id."', '".$stars."')"); 

  include "widget_starsystem.php"; 

  echo $starrating; 

} 

 

if($type=="restaurant") 

{ 

  MQ("INSERT INTO restaurants_rating (restaurant, rate) 

  VALUES ('".$id."', '".$stars."')"); 

  include "widget_starsystem.php"; 

  echo $starrating; 

} 

 

include "includes/db_close.php"; 

?> 

Δπνκέλσο, ην απνηέιεζκα πνπ θαίλεηαη ζην front end πεξηγξάθεηαη ζηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 
6.15 πνπ αθνινπζεί, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζεη-αμηνινγήζεη έλα μελνδνρείν 
ή εζηηαηφξην κε ηε κνξθή αζηεξηψλ (θιίκαθαο απφ ην „1‟ κέρξη θαη ην „5‟), θαη θάζε θνξά πνπ 
αλαλεψλεηαη ε ζειίδα ή κεηαβάιιεηαη ε βαζκνινγία, λα εκθαλίδεη ην κέζν φξν ησλ ςήθσλ. 
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Πίλαθαο 6.15 Ζ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ςήθνπ από ην ρξήζηε ζην front end 

<?php 

            $starsystem = MQ("select sum(rate) as sumstars, count(hotel) as countvotes from hotels_rating 
where hotel='".$article['id']."'","one"); 

            $mo = round($starsystem['sumstars']/$starsystem['countvotes'],1); 

            ?> 

            <script type="text/javascript" src="/ajax_starsystem.js"></script> 

            <div style="float:left;margin-top:15px;width:105px;"><h6>Rate: </h6></div> 

              <ul class="star-rating" style=";margin-top:10px;float:left;"> 

              <li class="current-rating" style="width:<?php print ($mo*20);?>%;"> 

                  <?php print $mo;?>/5</li> 

              <li><a href="javascript:StarSystem('<?=$article['id'];?>','1', 'hotel');" title="1 star out of 
5" class="one-star">1</a></li> 

              <li><a href="javascript:StarSystem('<?=$article['id'];?>','2', 'hotel');" title="2 stars out of 
5" class="two-stars">2</a></li> 

              <li><a href="javascript:StarSystem('<?=$article['id'];?>','3', 'hotel');" title="3 stars out of 
5" class="three-stars">3</a></li> 

              <li><a href="javascript:StarSystem('<?=$article['id'];?>','4', 'hotel');" title="4 stars out of 
5" class="four-stars">4</a></li> 

              <li><a href="javascript:StarSystem('<?=$article['id'];?>','5', 'hotel');" title="5 stars out of 
5" class="five-stars">5</a></li> 

             </ul><div style="float:left;margin-top:15px;margin-left:15p;margin-left:15px;"> 

                Rating: <b><?php print $mo;?>/5 (voted by <?=$starsystem['countvotes'];?> users) 

ηελ Δηθφλα 6.5, δίλεηαη µία γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηερλνινγίαο AJAX. 
ε απηήλ θαίλεηαη πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ επηζηξεθφκελσλ δεδνκέλσλ κέζσ 
JavaScript, θαζψο θαη πψο ελεµεξψλεηαη ην πεξηερφµελν µηαο ηζηνζειίδαο µέζσ AJAX. 

 
Δηθόλα 6.5 Αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηερλνινγίαο AJAX 
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6.2.12 Bootstrap 

Σν Bootstrap είλαη κία ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) γηα ηε 
δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Πεξηέρεη HTML θαη CSS γηα ηηο κνξθέο 
ηππνγξαθίαο, θνπκπηά πινήγεζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη 
πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο JavaScript. Δίλαη ην πην δεκνθηιέο πξφγξακκα ζην GitHub (GitHub: 
Search Stars>1) θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε NASA θαη ην MSNBC, κεηαμχ άιισλ. 

Έρεη ζρεηηθά ειιηπή ππνζηήξημε γηα HTML5 θαη CSS, αιιά είλαη ζπκβαηφ κε φινπο ηνπο 
θπιινκεηξεηέο (browsers). Βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ ή εθαξκνγέο 
είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Τπάξρεη κία έλλνηα ηεο 
κεξηθήο ζπκβαηφηεηαο πνπ θάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνζειίδαο λα δηαηίζεληαη γηα φιεο ηηο 
ζπζθεπέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηδηφηεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο 
ζεζπίζηεθε ην CSS3 γηα ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, θιίζεηο θαη ζθηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 
Bootstrap παξά ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ κεγάια πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web. 
Απηά επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παθέηνπ εξγαιείσλ, αιιά δελ απαηηνχληαη γηα ηε 
ρξήζε ηνπ (Spurlock, 2013). 

Απφ ηελ έθδνζε 2.0 θαη χζηεξα, ππνζηεξίδεη επίζεο αληαπνθξίζηκν ζρεδηαζκφ (responsive 
design). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (PC, tablet, θηλεηφ ηειέθσλν). 
πσο αλαθέξζεθε, ππάξρεη δηαζέζηκν ζην GitHub θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ελζαξξχλνληαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαη λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζηελ πιαηθφξκα. 

ζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ην Bootstrap είλαη ζπνλδπισηφ θαη απνηειείηαη 
νπζηαζηηθά απφ κία ζεηξά ζηπι (stylsheets) πνπ εθαξκφδνπλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ παθέηνπ 
εξγαιείσλ. Έλα ζηπι πνπ νλνκάδεηαη bootstrap.less πεξηιακβάλεη ηα ζπζηαηηθά stylesheets. Οη 
πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ην αξρείν Bootstrap, επηιέγνληαο ηα ζηνηρεία 
πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην έξγν ηνπο. 

Πξνζαξκνγέο είλαη εθηθηέο ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ζηπι δηακφξθσζεο. 
Ζ ρξήζε γιψζζαο ζηπι επηηξέπεη ηε ρξήζε γηα κεηαβιεηέο, ιεηηνπξγίεο θαη θνξείο (operators), 
έλζεηνπο επηινγείο, γλσζηά θαη σο κείγκαηα mixin. 

Απφ ηελ έθδνζε 2.0 θαη έπεηηα, ε δηακφξθσζε ηνπ Bootstrap έρεη επίζεο κία εηδηθή επηινγή 
«Πξνζαξκνγή» ζηελ ηεθκεξίσζε (documentation). Ο ζρεδηαζηήο ηνπ έξγνπ επηιέγεη ζε κία 
θφξκα ηα επηζπκεηά ζπζηαηηθά θαη ηα πξνζαξκφδεη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ζε ηηκέο δηαθφξσλ 
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγείηαη έλα παθέην πνπ 
πεξηιακβάλεη ήδε ην πξν-ρηηζκέλν CSS ζηπι (Bootstrap 2 Documentation). 

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Bootstrap ζε κία ζειίδα HTML, ν ζρεδηαζηήο ηνπ έξγνπ θάλεη ιήςε 
ηνπ ζηπι CSS Bootstrap θαη πεξηιακβάλεη κία ζχλδεζε ζην αξρείν HTML. Αλ φκσο ν 
πξνγξακκαηηζηήο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία JavaScript, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
καδί κε ηε βηβιηνζήθε JQuery ζην HTML έγγξαθν. 

6.2.13 Atom 

Ο Atom είλαη έλαο δσξεάλ αλνηρηνχ θψδηθα επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ θαη πεγαίνπ θψδηθα γηα 
macOS, Linux θαη Microsoft Windows κε ππνζηήξημε γηα πξφζζεηα γξακκέλα ζε Node.js, θαη 
ελζσκαησκέλν Git Control, αλεπηπγκέλν απφ ην GitHub. Πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή γξαθείνπ 
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
παθέηα επέθηαζεο δηαζέηνπλ άδεηεο ρξήζεο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη θαη 
δηαηεξνχληαη απφ ηελ θνηλφηεηα. Βαζίδεηαη ζην Electron (γλσζηφ ζην παξειζφλ σο Atom Shell), 
έλα πιαίζην πνπ επηηξέπεη εθαξκνγέο γξαθείνπ αλεμάξηεηεο πιαηθφξκαο ρξεζηκνπνηψληαο ην 
Chromium θαη ην Node.js. Δίλαη γξακκέλν ζε CoffeeScript θαη Less. Μπνξεί επίζεο λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE). Ο Atom θπθινθφξεζε απφ ηελ 
έθδνζε beta, σο έθδνζε 1.0, ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2015. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ ην απνθαινχλ σο 
“hackable text editor for the 21st Century”. 
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6.2.14 Εργαλείo Τλοποίησης Διαγραμμάτων UML Microsoft Office Visio 

Σν Microsoft Office Visio (πξνθέξεηαη σο βίδην) είλαη κία εθαξκνγή γξαθηθψλ θαη δηαλπζκαηηθήο 
ζρεδίαζεο πνπ παξέρεη ζχγρξνλα ζρήκαηα θαη πξφηππα γηα κία πνηθηιία αλαγθψλ δεκηνπξγίαο 
δηαγξακκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, ηεο 
κνληεινπνίεζεο, ηεο δφκεζεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο ζρεδίαζεο UI, ηεο δηαρείξηζεο 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ θαη άιισλ (Microsoft. «Ση είλαη ην Visio;»). 
Γεκηνπξγήζεθε ην 1992 απφ ηελ εηαηξία «έηπγεαξ» θαη ην απέθηεζε ε Microsoft ην 2000. Δίλαη 
δηαζέζηκν ζε ηξεηο εθδφζεηο: Standard (Βαζηθή), Professional (Δπαγγεικαηηθή) θαη Premium 
(Αλψηεξε). Οη Standard θαη Professional εθδφζεηο κνηξάδνληαη ην ίδην πεξηβάιινλ, κε ην 
ηειεπηαίν λα έρεη πξφζζεηα πξφηππα γηα πην πξνεγκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα, 
θαζψο θαη επηπιένλ ηθαλφηεηεο πνπ πξννξίδνληαη λα ην θαηαζηήζνπλ εχθνιν γηα ηνπο ρξήζηεο, 
λα ζπλδεζνχλ ηα δηαγξάκκαηά ηνπο ζε πεγέο δεδνκέλσλ θαη λα εκθαληζηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο 
γξαθηθά (“A comparison of Visio Standard and Visio Professional”). Ζ έθδνζε Premium 
πεξηιακβάλεη ηξία επηπιένλ είδε δηαγξακκάησλ, θαζψο θαη επθπή θαλφλεο, επηθχξσζε, θαη 
subprocess (θαηαλνκή δηαγξακκάησλ) (“Visio 2007 Edition Comparison”). 

Οη εθδφζεηο ηνπ Visio 2010 θαη λσξίηεξεο, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ ζρέδηα ζε αξρεία κνξθήο 
“VSD” ή “VDX” (“What's new for Visio 2013 developers”). Ζ κνξθή “VSD” είλαη ε ηδηφθηεηε 
δπαδηθή κνξθή αξρείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Visio. Ζ 
“VDX” είλαη κία ηεθκεξησκέλε κνξθή πνπ βαζίδεηαη ζην ζρήκα ηεο XML (DatadiagramML). 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Microsoft Visio, απινπνηνχκε θαη παξάιιεια θνηλνπνηνχκε πεξίπινθεο 
πιεξνθνξίεο κε δηαγξάκκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε δεδνκέλα, ηα νπνία δεκηνπξγνχκε κε 
κεξηθά κφλν θιηθ. Σν Visio απινπνηεί ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ. Μπνξνχκε γηα 
παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ λα θαηαγξάςνπκε γξήγνξα έλα δηάγξακκα ξνήο 
χζηεξα απφ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ ζε έλαλ πίλαθα, λα ραξηνγξαθήζνπκε έλα δίθηπν IT, λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα νξγαλφγξακκα, λα ηεθκεξηψζνπκε κία επηρεηξεκαηηθή δηεξγαζία ή αθφκα 
λα ζρεδηάζνπκε κία θάηνςε. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε γξήγνξα θαη εχθνια 
απνηειέζκαηα απφ έλα επηιεγκέλν ζχλνιν πξνδεκηνπξγεκέλσλ αξρηθψλ δηαγξακκάησλ κε 
ζπλαθείο ζπκβνπιέο θαη ηερλάζκαηα. Αμηνπνηνχκε ηα αλαλεσκέλα πξφηππα θαη ρηιηάδεο 
ζρήκαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα βηνκεραληθά πξφηππα φπσο ε Δλνπνηεκέλε 
Γιψζζα Μνληεινπνίεζεο (UML) 2.4, ε εκεηνγξαθία Μνληεινπνίεζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Γηαδηθαζηψλ (BPMN) 2.0, θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ην Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνιφγσλ θαη 
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (IEEE). πγρξφλσο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έμππλα 
ζρήκαηα εληζρχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη λέα ζέκαηα κε εθέ ψζηε λα πξνζαξκφζνπκε θαη 
λα νινθιεξψζνπκε γξεγνξφηεξα δηαγξάκκαηα κε επαγγεικαηηθή εκθάληζε. 

Δπίζεο, κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε δεδνκέλα κε ηελ απεηθφληζε κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο, 
ελφο δηθηχνπ IT, ελφο εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή πεξίπινθσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηα ζηνηρεία επηδφζεσλ κε κηα καηηά. Σα ζρήκαηα ηνπ Visio 
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε πνιιέο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο Microsoft Excel, ππεξεζίεο 
Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, ιίζηεο 
θαη ππεξεζίεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη εηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft SharePoint. 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γξαθηθά δεδνκέλσλ, φπσο εηθνλίδηα, ρξψκαηα θαη θείκελν, 
έηζη ψζηε λα απινπνηήζνπκε θαη λα βειηηψζνπκε ηελ απεηθφληζε πεξίπινθσλ πιεξνθνξηψλ. 
Αμηνπνηνχκε ηε λέα ζπλδεζηκφηεηα ελφο βήκαηνο κε πίλαθεο ηνπ Excel θαη ελαιιαγή γξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο, κε έλα κφλν θιηθ. 

Κνηλνπνηνχκε θαη κνηξαδφκαζηε δηαγξάκκαηα ξνήο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, ράξηεο δηεξγαζηψλ, 
νξγαλσηηθέο δνκέο, αξρηηεθηνληθέο IT, ή θαηφςεηο ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε κέζσ ελφο 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο κε ππεξεζίεο Visio Services ζην Office 365 ή ην SharePoint. Καζψο 
αλαλεψλνληαη ηα δεδνκέλα καο, ηα δηαγξάκκαηα αλαλεψλνληαη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο. 
Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαδφκαζηε ηαπηφρξνλα ζην ίδην δηάγξακκα θαη λα βιέπνπκε 
εχθνια ηα ζρφιηα ησλ αλαζεσξεηψλ, ηφζν ζην Visio φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο Visio Services. 

Κιείλνληαο, παξέρεη Αζθαιή Γηαγξάκκαηα κε Γηαρείξηζε Γηθαησκάησλ Πιεξνθνξηψλ (IRM), 
Πξνζηαζία Απψιεηαο Γεδνκέλσλ (DLP) θαη Έιεγρν Σαπηφηεηαο πνιιψλ παξαγφλησλ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 219 

6.2.15 Εγκατάσταση MySQL Workbench 

To MySQL Workbench είλαη έλα γξαθηθφ interface ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 
δηαρεηξηζηεί βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL κε απιφ θαη εχθνιν ηξφπν. Ο ρξήζηεο κπνξεί κέζα απφ 
γξαθηθά κελνχ λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί βάζεηο δεδνκέλσλ, λα θξαηήζεη αληίγξαθα 
αζθαιείαο ησλ βάζεσλ ή λα εηζάγεη κία βάζε δεδνκέλσλ απφ θάπνην αληίγξαθν, λα εκθαλίζεη-
εθηππψζεη ηηο επηδφζεηο ησλ βάζεσλ, λα δεκηνπξγήζεη ζρεζηαθέο βάζεηο απφ ζρεδηαγξάκκαηα 
νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ θ.ά. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ αληηγξάθνπ 
ηεο βάζεο. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπ είλαη απιή θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θάπνηα ξχζκηζε 
ζηνλ νδεγφ εγθαηάζηαζεο. 

Αθνχ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε εγθαηάζηαζε, ην πξφγξακκα εθθηλείηε απηφκαηα. ηνλ Server 
Administration θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζηελ επηινγή „Local MySQL‟ θαη αλνίγεη ν „MySQL 
Workbench Administrator‟. ηε κπάξα „Task and Object Browser‟ επηιέγνπκε „Data 
Import/Restore‟, θαη ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε „Import from Self-Contained File‟ θαη 
εηζάγνπκε ηε δηαδξνκή πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην αληίγξαθν ηεο βάζεο ή επηιέγνπκε ηε 
δηαδξνκή απφ ην κελνχ πνπ καο παξέρεη ην πξφγξακκα. Σέινο, παηάκε ην θνπκπί „Start Import‟ 
θαη εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. ην παξάζπξν πξέπεη λα βιέπνπκε 
φηη ε εηζαγσγή ηειείσζε επηηπρεκέλα. 

Αθνχ ινηπφλ εγθαηαζηήζνπκε ηελ βνεζεηηθή εθαξκνγή απηή κπνξνχκε λα δνχκε θαη λα 
δηαρεηξηζηνχκε φια ηα ζρήκαηα ηεο βάζεο ρσξίο λα γξάθνπκε SQL queries. ηελ παξνχζα 
δηπισκαηηθή εξγαζία ην workbench καο βνήζεζε λα δνχκε αλ φια ηα δεδνκέλα ζηε βάζε είλαη 
νξζά ζηηο δνθηκέο ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο πνπ πινπνηήζεθε. 

 
Δηθόλα 6.6 Ο MySQL Administrator 

6.2.16 yEd Graph Editor 

Δίλαη κία ηζρπξή desktop εθαξκνγή ε νπνία αλαπαξάγεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά πςειήο 
πνηφηεηαο δηαγξάκκαηα. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε δηαγξάκκαηα ρεηξνθίλεηα ή 
λα εηζάγνπκε εμσηεξηθά δεδνκέλα γηα αλάιπζε. Δκείο απιψο ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ νπηηθή 
αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηφο καο ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. 
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6.3 Η Αρχιτεκτονική χεδίαση του υστήματος 

Πξνηνχ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπξηζηηθφ 
νδεγφ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ κεξηθά θαηαηνπηζηηθά δηαγξάκκαηα UML θαζψο θαη 
ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ (CMS), ηε βάζε δεδνκέλσλ, ην website, ην δηαρεηξηζηή θαη ηνλ επηζθέπηε. Απφ ηα 
ελλέα δηαγξάκκαηα UML, επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε δχν απ‟ απηά, φπσο είλαη ηo δηάγξακκα 
πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use cases diagram) θαη ηo δηάγξακκα θιάζεσλ (class diagram). ηηο 
παξαθάησ εηθφλεο πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε εμ‟ νινθιήξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
Δηθόλα 6.7α Ζ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
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Δηθόλα 6.7β Ζ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε κεηαμύ Database, Model, Module, Admin & Visitor 

6.4 Διαγράμματα UML 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιχζνπκε θαη ζα ζρεδηάζνπκε ηα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη 
θιάζεσλ γηα ην online ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ. Αξρηθά, ζα πεξηγξάςνπκε θάζε 
έλα απφ απηά ζεσξεηηθά, πξηλ κεηαβνχκε ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο. 

Πεξίπησζε ρξήζεο είλαη ε πεξηγξαθή ελφο ζελαξίνπ ή ζπλφινπ απηψλ ηα νπνία είλαη ζηελά 
ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Μία πεξίπησζε ρξήζεο νξίδεη θαη πεξηγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε 
αλάκεζα ζηνπο δξάζηεο (actors) θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο 
(ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο). Πεξηγξάθεη δειαδή ζε πςειφ επίπεδν, ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά 
πψο κία εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαιχπηνπλ ηειηθά φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηεο 
εθαξκνγήο. πλήζσο πεξηιακβάλνπλ πνιιά ζελάξηα θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνθπγήο 
πεξηηηψλ πιεξνθνξηψλ θαη πεξηγξαθψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ζπζηήκαηνο. Δθείλν ην νπνίν 
πξνζπαζνχκε λα επηηχρνπκε κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο είλαη κία νινθιεξσκέλε άπνςε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο είλαη δνκεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλν θαη ηππηθφ ηξφπν, θη απηφ γίλεηαη 
κέζσ ηεο δνκεκέλεο πεξηγξαθήο. Σα ζπζηαηηθά απηήο ηεο δνκήο είλαη ηα εμήο: 

 Όλνκα / ζχληνκε πεξηγξαθή 

 Υαξαθηήξεο / δξάζηεο (actors): Δπηθνηλσλνχλ κε ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

 Πξνυπνζέζεηο: Πνηεο ζπλζήθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζηελ έλαξμε ηεο πεξίπησζεο 
ρξήζεο 
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 Μεηά-πλζήθε: Πνηεο ζπλζήθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζηε ιήμε ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο 

 Δξέζηζκα (Trigger): Έλα γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

 ρέζεηο: πζρεηίδεη (Association), Πεξηιακβάλεη (Include), Δπεθηείλεη (Extend), Δμεηδηθεχεη 
(Generalization) 

 Οκαιή Ρνή Γεγνλφησλ: Πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο βάζεη ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο 

 πληζηψζεο ξνέο γεγνλφησλ 

 Δλαιιαθηηθέο ξνέο - Δμαηξέζεηο: Απνθιίζεηο απφ ην θχξην ζελάξην επηηπρίαο 

Σα δηαγξάκκαηα θιάζεο (class diagrams) παξνπζηάδνπλ ηε ζηαηηθή δνκή ηνπ κνληέινπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα ππάξρνληα ζηνηρεία (φπσο θιάζεηο θαη ηχπνη), ηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή θαη ηε 
ζρέζε ηνπο κε άιια ζηνηρεία. Γελ παξνπζηάδνπλ ρξνληθή πιεξνθνξία, αλ θαη κπνξνχλ λα 
πεξηέρνπλ εκθαλίζεηο ζηνηρείσλ ή ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ρξνληθή ζπκπεξηθνξά. 

Έλα δηάγξακκα θιάζεο είλαη έλαο γξάθνο απφ ζηνηρεία classifier ηα νπνία ζπλδένληαη κε 
δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο ζρέζεηο. Να ζεκεηψζνπκε φηη έλα δηάγξακκα θιάζεο κπνξεί λα πεξηέρεη 
δηαζπλδέζεηο, παθέηα, ζρέζεηο αθφκα θαη ζηηγκηφηππα φπσο αληηθείκελα θαη ζπλδέκνπο. Ίζσο 
έλα θαιχηεξν φλνκα λα ήηαλ ην «δηάγξακκα ζηαηηθήο δνκήο» αιιά ην «δηάγξακκα θιάζεο» είλαη 
κηθξφηεξν θαη έρεη γίλεη ήδε απνδεθηφ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία γξαθηθή φςε ηνπ κνληέινπ 
ζηαηηθήο δνκήο. Σα ρσξηζηά δηαγξάκκαηα θιάζεο δελ αλαπαξηζηνχλ δηαηξέζεηο ζην ππνθείκελν 
κνληέιν. Θα ιέγακε φηη είλαη έλαο πεξηγξαθέαο γηα έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ κε θνηλή δνκή, 
ζπκπεξηθνξά θαη ζρέζεηο. Σν κνληέιν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θαλφλσλ πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηελ θιάζε. Καηά ηελ εθηέιεζε παξέρνληαη ηα ζηηγκηφηππα ηεο θιάζεο. 

Ζ UML παξέρεη ζπκβνιηζκφ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θιάζεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οξηζκέλα ζηνηρεία 
κνληεινπνίεζεο πνπ είλαη παξφκνηα ζηε κνξθή κε ηηο θιάζεηο (φπσο π.ρ. νη δηαζπλδέζεηο) 
ζπκβνιίδνληαη κε ηε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζηα ζχκβνια ηεο θιάζεο. Οη θιάζεηο νξίδνληαη ζηα 
δηαγξάκκαηα θιάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πεξηζζφηεξα άιια δηαγξάκκαηα. 

6.4.1 Διάγραμμα Περιπτώσεων Φρήσης (Use Cases Diagram) 

Σν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case diagram) ρξεζηκνπνiείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρξήζηε. 
Σα δηαγξάκκαηα απηά δηακεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλαιιαγέο πνπ 
έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή αιιηψο ρεηξηζηέο (actors). Σα επηκέξνπο 
ηκήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο νλνκάδνληαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Σν ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ 
ρξήζεο ζπληζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, γεληθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα βαζηθά δηαγξακκαηηθά ζηνηρεία 
ελφο δηαγξάκκαηνο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο είλαη ην ζχζηεκα, ν ρεηξηζηήο, ε πεξίπησζε ρξήζεο 
θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 6.8 πνπ αθνινπζεί: 

 
Δηθόλα 6.8 Βαζηθά δηαγξακκαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηπηώζεσλ ρξήζεο 
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Ζ αμία ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη θαζνξίδεη ηηο 
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο είλαη φηη 
απνηειεί έλα κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ, φζνλ αθνξά ζηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ απιφηεηα ησλ ζπκβνιηζκψλ ην θαζηζηά ηδαληθφ γη‟ απηφ ην 
ζθνπφ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο αληίιεςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη 
ηεο εχθνιεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο. 

Ο ρεηξηζηήο (actor) αληηπξνζσπεχεη κία εμσηεξηθή νληφηεηα, άλζξσπν ή ζχζηεκα, ε νπνία 
αιιειεπηδξά κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα. Ο ρεηξηζηήο αλαπαξηζηά έλα ξφιν, φρη έλαλ κεκνλσκέλν 
ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, κηαο θαη ν ίδηνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα κε 
πνιιαπινχο ξφινπο. Οη ρεηξηζηέο είλαη θιάζεηο κε ην ζηεξεφηππν “actor”, φπνπ ην φλνκα ηεο 
θιάζεο γεληθά αλαπαξηζηά ην ξφιν ηνπ ρεηξηζηή. Σν ζχκβνιν ηνπ ρεηξηζηή παξνπζηάδεηαη ζηελ 
Δηθφλα 6.8. ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε ζρέζε γελίθεπζεο 
αλάκεζα ζε ρεηξηζηέο, ψζηε λα πεξηγξαθεί ε θνηλή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ηνπο, ηελ νπνία θαη 
θιεξνλνκνχλ απφ κία πξφγνλν θιάζε ρεηξηζηή. 

Ο ηππηθφο νξηζκφο κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο (use case) είλαη κία αθνινπζία ελεξγεηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηελ παξαγσγή κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ 
λφεκα γηα ην ρξήζηε. Οξίδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
πξνζδηνξίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρεηξηζηέο θαη ην 
ζχζηεκα. Σν ζηηγκηφηππν κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο θαιείηαη ζελάξην (scenario), θαη αλαπαξηζηά 
έλα ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη εθηέιεζεο (execution path) κέζα ζην ζχζηεκα. Ο ζπκβνιηζκφο 
απηφο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6.8. 

Ζ πεξίπησζε ρξήζεο έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ξεθηλά πάληα απφ έλαλ ρεηξηζηή. 

2. Πξέπεη λα επηζηξέθεη θάπνηνπ είδνπο απφ ηελ πιεξνθνξία ζην ρξήζηε. 

3. Μία πεξίπησζε ρξήζεο είλαη πιήξεο, κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί κία πιήξε πεξηγξαθή. 
Γελ ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί κέρξηο φηνπ ε ηειηθή πιεξνθνξία παξαρζεί, αθφκε θη 
αλ απαηηνχληαη γη‟ απηφ πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηθεηκέλσλ. Έλα ζχλεζεο 
ιάζνο είλαη ε δηαίξεζε κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο ζε κηθξφηεξεο, νη νπνίεο παξάγνπλ 
ελδηάκεζα απνηειέζκαηα. 

Αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ππάξρνπλ ηξία είδε ζρέζεσλ: ε επέθηαζε (extends), ε 
ζπκπεξίιεςε (uses ή includes) θαη ε νκαδνπνίεζε (grouping). Οη ζρέζεηο απηέο θαίλνληαη ζηελ 
Δηθφλα 6.8. Ζ ζρέζε ηεο επέθηαζεο είλαη κία ζρέζε γελίθεπζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ κία πεξίπησζε ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη έλα ηκήκα, φρη απαξαίηεηα νιφθιεξε, 
ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο πνπ επεθηείλεη. Σέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο ρξήζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρεηξηζκφ εμαηξέζεσλ. Ζ ζρέζε ηεο ζπκπεξίιεςεο είλαη θη απηή κία ζρέζε 
γελίθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία πεξίπησζε ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη 
ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο άιιεο. ηαλ έλα ζχλνιν πεξηπηψζεσλ ρξήζεο παξνπζηάδνπλ 
ζε θάπνηα ηκήκαηα θνηλή ζπκπεξηθνξά, ε ζρέζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε 
ηεο θνηλήο ζπκπεξηθνξάο ζε κία πεξίπησζε ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο. 
Κιείλνληαο, κε ηε ζρέζε νκαδνπνίεζεο, πεξηπηψζεηο ρξήζεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ παξφκνηα 
ζπκπεξηθνξά ή ζρεηίδνληαη κε θάπνην ηξφπν κεηαμχ ηνπο, νξγαλψλνληαη ζε παθέηα. Χζηφζν, 
γηα ιφγνπο απιφηεηαο ησλ δηαγξακκάησλ, ε ηειεπηαία ζρέζε ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα 
ζπζηάζεσλ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ, ζρεδηαζκέλν ζην MS Visio θαη ζην yEd Graph Editor (Δηθφλεο 
6.9α θαη 6.9β). Πην θάησ, παξνπζηάδνληαη θαη κεκνλσκέλα θαζέλαο απφ ηνπο ρξήζηεο (Visitor, 
Administrator θαη Developer), ελψ παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη κία πην εθηεηακέλε πεξηγξαθή 
ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπλνιηθά θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 
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Δηθόλα 6.9α Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ζην MS Visio 

Αξρηθά, ν επηζθέπηεο (visitor), έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί ειεχζεξα ζηελ ηζηνζειίδα 
πνπ έρνπκε πινπνηήζεη (“Santorini: Elegy in Blue”), δίρσο λα θάλεη εγγξαθή θαη είζνδν. Μπνξεί 
γηα παξάδεηγκα λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα ηειεπηαία λέα ηνπ λεζηνχ πξνεξρφκελα απφ ηε 
ζειίδα ηνπ Blog, ζηελ νπνία αλαξηψληαη άξζξα, ζπλήζσο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ αθνξνχλ 
θπξίσο ηα πνιηηηζηηθά θαη θαιιηηερληθά δξψκελα ηεο αληνξίλεο. Μπνξεί θπζηθά λα ζπλδεζεί κε 
θάπνηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη ην facebook θαη ην twitter, λα κεηαβεί ζηνπο 
ηζηφηνπνπο άιισλ λεζηψλ ηεο Διιάδαο, αθφκα θαη λα επηθνηλσλήζεη γηα νηηδήπνηε κε ην 
δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ e-mail, ζπκπιεξψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη νξηζκέλα επηπιένλ 
ζηνηρεία. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο, ζην 
ζχλδεζκν “Discover Santorini”, κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηα άξζξα γηα θαζεκηά 
απφ απηέο θαη λα δηαβάζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ 
ζηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα πνπ έρνπκε επηιέμεη λα πινπνηήζνπκε, κπνξεί λα δηαβάζεη 
πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ελφο μελνδνρείνπ ή εζηηαηνξίνπ, λα κεηαθηλεζεί ζηε ζειίδα 
Booking, ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα θάλεη θάπνηα θξάηεζε, ή αθφκα λα βαζκνινγήζεη έλα 
μελνδνρείν ή εζηηαηφξην. Παξάιιεια, ζην πεδίν Similar Places, ηνπ πξνηείλνληαη παξφκνηεο 
πξνηάζεηο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επηζθεςηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ 
επηζθεπηψλ, άιισλ μελνδνρείσλ ή εζηηαηνξίσλ, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έρεη επηζθεθζεί ν ίδηνο. 
Δπηπξφζζεηα, ζηα Suggestions ηνπ πξνηείλνληαη παξφκνηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα βάζεη ηνπ 
κέζνπ φξνπ ηεο βαζκνινγίαο άιισλ επηζθεπηψλ θαζψο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ επηζθεπηψλ. Οη 
αληίζηνηρεο πξνηάζεηο απηέο γίλνληαη κε ηπραία επηινγή θαη κάιηζηα εκθαλίδνληαη κέρξη ηέζζεξηο 
ζην ζχλνιφ ηνπο, πάληα ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο. Αμηνζεκείσην είλαη 
ην γεγνλφο φηη θάζε επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην δηαρεηξηζηή 
νπνηεδήπνηε κέζσ απνζηνιήο e-mail, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζπζρέηηζε 
αλακέζά ηνπο. Σέινο, νη επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, δηφηη παξαδείγκαηνο ράξηλ, θάζε θνξά πνπ επηζθέπηνληαη ηελ 
ηζηνζειίδα, απνζεθεχνπλ cookies ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, επηηξέπνληάο ηεο λα «ζπκάηαη» θαη λα 
«θαηαγξάθεη» ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κε βάζε ηελ ηειεπηαία ηνπο επίζθεςε. 
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Ο δηαρεηξηζηήο (adninistrator), είλαη ν ππεχζπλνο θαη ζπλάκα ν δεκηνπξγφο ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (content management system, CMS). ην ζχζηεκα απηφ δηαρεηξίδεηαη 
φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηα άξζξα, θαζψο ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα γηα ηα νπνία έρεη 
δεκηνπξγεζεί ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη κία λέα θαηεγνξία, έλα 
θαηλνχξγην άξζξν, μελνδνρείν ή εζηηαηφξην, λα ην επεμεξγαζηεί ή αθφκα λα ην δηαγξάςεη. Να 
επηζεκάλνπκε επίζεο φηη ειέγρεη πιήξσο ην CMS θαη πξαγκαηνπνηεί είζνδν θαη έμνδν απ‟ απηφ. 

Ο πξνγξακκαηηζηήο (developer), είλαη εθείλνο ν νπνίνο έξρεηαη ζε επαθή κε ην δηαρεηξηζηή 
θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ 
απέλαληη πξνο ηνλ επηζθέπηε. Αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ γηα ηα 
μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα βάζεη ηεο επηζθεςηκφηεηαο δηαθνξεηηθψλ επηζθεπηψλ αιιά θαη βάζεη 
ηνπ κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ επηζθεπηψλ. Να ηνλίζνπκε φηη ηα μελνδνρεία 
πξνηείλνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αζηεξηψλ. Θα κπνξνχζακε λα κελ αλαθέξνπκε θαλ ηνλ 
πξνγξακκαηηζηή σο ρξήζηε, δηφηη δελ θαίλεηαη θάπνπ ζην ζχζηεκά καο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα 
δείμνπκε κία πην βειηησκέλε εηθφλα, επηιέμακε λα ηνλ παξνπζηάζνπκε. 

 
Δηθόλα 6.9β Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ζην yEd Graph Editor 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ζηφρνπο γλσζηνχο σο αλάγθεο, νη νπνίνη πεξηκέλνπλ λα εθπιεξσζνχλ 
απφ ηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ. O θαιχηεξνο ηξφπνο δηαηχπσζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζα πξέπεη 
λα είλαη απιφο θαη νηθείνο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ηφζν ζηνλ νξηζκφ-
ζχληαμή ηνπο φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Με βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ δεκηνπξγνχκε 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα ρξεζηψλ-ζηφρσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ δηαγξακκάησλ use cases. ηα 
πιαίζηα ηνπ κνληέινπ απηνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πίλαθα, ζρεδηάζακε ην δηάγξακκα 
πεξηπηψζεσλ ρξήζεο, ρσξηζηά γηα θάζε ρξήζηε. 
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Πίλαθαο 6.16 Ζ δηαζεζηκόηεηα ξόισλ θαη ζηόρσλ ησλ ρξεζηώλ 

Υξήζηεο Δλέξγεηα - ηόρνο 

Δπηζθέπηεο (Visitor) 

 Γπλαηφηεηα πινήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα: “Santorini: Elegy in Blue” 

 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ηειεπηαία λέα ηνπ λεζηνχ πξνεξρφκελα απφ ηε ζειίδα 
ηνπ Blog 

 Δπηθνηλσλία κε ην Γηαρεηξηζηή (Administrator) ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ e-mail 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζειίδαο: “Discover Santorini” 
(Extension Points) 

Γηαρεηξηζηήο 
(Administrator) 

 Login θαη Logout απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 

 Δπηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ e-mail 

 Γηαρείξηζε ηνπ CMS (Extension Points) 

Πξνγξακκαηηζηήο 
(Developer) 

 ρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο ζπλνιηθά θαη ηνπ πζηήκαηνο πζηάζεσλ γηα 
Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηφξηα 

 πληήξεζε θαη Αλαβάζκηζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 Δπεμεξγαζία ηνπ πζηήκαηνο πζηάζεσλ Ξελνδνρείσλ θαη Δζηηαηνξίσλ 
(Extension Points) 

Ζ πεξηγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γίλεηαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ ζηελ νξνινγία ηνπ 
ρξήζηε θαη απνηειεί κία απιή θαη ζπλεπή ηεθκεξίσζε. Ζ ηεθκεξίσζε απηή, γηα λα είλαη πιήξεο, 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία αθνινπζία γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηθεληξψλεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, 
αγλνψληαο ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ. Μεξηθά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη 
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηγξαθή είλαη ν ζηφρνο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο, απφ πνηφλ 
ρεηξηζηή μεθηλάεη, ε αθνινπζία ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ρεηξηζηή θαη ζπζηήκαηνο, ε ελαιιαθηηθή 
ξνή γεγνλφησλ ζε πεξηπηψζεηο εμαηξέζεσλ, θαη ηέινο, πψο ε πεξίπησζε ρξήζεο ηεξκαηίδεηαη 
επηζηξέθνληαο θάπνηα ηηκή ζην ρεηξηζηή. 

 
Δηθόλα 6.10 Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ Δπηζθέπηε (Visitor) 
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Δηθόλα 6.11 Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ην Γηαρεηξηζηή (Administrator) 

 
Δηθόλα 6.12 Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζηή (Developer) 
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6.4.2 Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram) 

Σν δηάγξακκα θιάζεσλ είλαη ν δεχηεξνο ηχπνο δηαγξάκκαηνο ηεο UML πνπ ζα εμεηάζνπκε, ν 
νπνίνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα αληηθεηκελνζηξεθή ζπζηήκαηα. Σα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ 
ρξήζεο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο είλαη δηαγξάκκαηα θαηαγξαθήο πξνδηαγξαθψλ θαη είλαη 
ρξήζηκα γηα θάζε ηχπν ζπζηήκαηνο. ε έλα αληηθεηκελνζηξεθέο ζχζηεκα, ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
είλαη νη θιάζεηο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία αληηθεηκέλσλ 
πνπ δεκηνπξγνχληαη σο ζηηγκηφηππα ησλ θιάζεσλ. Σν δηάγξακκα θιάζεσλ ινηπφλ απνηειείηαη 
απφ ηηο θιάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο, πεξηγξάθνληαο κε απηφ ηνλ 
ηξφπν ηε ζηαηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν δηάγξακκα θιάζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. ην αξρηθφ ζηάδην ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ, ν θαηαζθεπαζηήο αξρίδεη λα απνθηά 
γλψζε γηα ην πεδίν πξνβιήκαηνο. Απηή ε αξρηθή θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ ηνπ πεδίνπ 
πξνβιήκαηνο θαηαγξάθεηαη ζε έλα δηάγξακκα θιάζεσλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη κνληέιν ηνπ 
πεδίνπ πξνβιήκαηνο (problem domain model). ην κνληέιν απηφ θαηαγξάθνληαη σο θιάζεηο νη 
έλλνηεο ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Έπεηηα, ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο, 
κε νδεγφ ην κνληέιν ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο, θαηαζθεπάδεηαη έλα δηάγξακκα θιάζεσλ, ην 
νπνίν αλαπαξηζηά ηε βαζηθή αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ζηάδην απηφ νη θιάζεηο 
πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κνληεινπνηείηαη κε ηελ ειάρηζηε 
δπλαηή πιεξνθνξία, ρσξίο λα επηρεηξείηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πινπνίεζεο. ην κεηαμχ, 
κεηαβαίλνληαο ζην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο, ε πεξηγξαθή ησλ θιάζεσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ πινπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ θαη κε επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο ή 
ζπζρεηίζεηο, πνπ επηβάιινληαη απφ ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο. Σέινο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα επέιζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή ησλ θιάζεσλ ιφγσ ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθξπςε πιεξνθνξίαο, ηελ νξαηφηεηα θαη άιιεο κε 
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, φπσο π.ρ. ε απφδνζε θαη ε αζθάιεηα. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ην δηάγξακκα θιάζεσλ είλαη ην κφλν είδνο δηαγξάκκαηνο ηεο UML 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζρεηηθά κε ηνλ πεγαίν θψδηθα. 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο παξαγσγήο ηκεκάησλ θψδηθα απφ ην δηάγξακκα θιάζεσλ, 
θαζψο θαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ θιάζεσλ ιακβάλνληαο σο είζνδν ηνλ πεγαίν 
θψδηθα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν θάζε ζπκβνιηζκφο είλαη ζεκαληηθφο, αθφκα θη αλ ππνδειψλεηαη κε 
έλα ζηνηρεηψδεο ζχκβνιν ζην δηάγξακκα θιάζεσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 
δηαγξακκαηηθά ζηνηρεία ελφο δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ. 

Οη θιάζεηο απνηεινχλ ηε βάζε θαηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε αληηθεηκελνζηξεθνχο ζπζηήκαηνο. 
Δλζσκαηψλνπλ δεδνκέλα, θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επελεξγνχλ ζηα δεδνκέλα απηά. Ο 
ζπκβνιηζκφο ηεο θιάζεο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Αλ κία θιάζε είλαη αθεξεκέλε, ην 
φλνκα ηεο θιάζεο ζεκεηψλεηαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε θιάζε 
πνπ αλαπαξηζηά ην θπζηθφ αληηθείκελν users_history (Δηθφλα 6.13). 

 
Δηθόλα 6.13 Ζ θιάζε users_history 
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Σν ζπληαθηηθφ γηα ηε δήισζε ηδηνηήησλ ζηε UML είλαη: νξαηφηεηα φλνκα: Σχπνο = Αξρηθή 
Σηκή, ελψ ην ζπληαθηηθφ γηα ηε δήισζε ιεηηνπξγηψλ είλαη: νξαηφηεηα φλνκα (ιίζηα παξακέηξσλ): 
Δπηζηξεθφκελνο ηχπνο 

Ζ νξαηφηεηα απηή απεηθνλίδεηαη κε δηάθνξα ζχκβνια ηα νπνία δειψλνπλ ηδησηηθή, δεκφζηα, 
πξνζηαηεπκέλε, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε επίπεδν παθέηνπ αληίζηνηρα. Σα ινγηζκηθά Microsoft 
Visio θαη yEd Graph Editor πνπ ρξεζηκνπνηνχκε επίζεο εθηφο απφ ην MySQL Workbench, δελ 
δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζχκβνια ζε αληίζεζε κε άιια ινγηζκηθά πνπ ηα ελζσκαηψλνπλ, φπσο 
επί παξαδείγκαηη είλαη ην Visual Paradigm. 

Μία ζηαηηθή ηδηφηεηα ή ιεηηνπξγία, πνπ αλήθεη ζηελ θιάζε θαη φρη ζηα ζηηγκηφηππά ηεο, 
ππνδειψλεηαη ζηε UML, ππνγξακκίδνληαο ην φλνκα ηεο ηδηφηεηαο ή ηεο κεζφδνπ αληίζηνηρα. 

Μία ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν θιάζεσλ απεηθνλίδεη κία ζηαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Αλ ε ζρέζε 
απηή πθίζηαηαη ζε κφληκε βάζε, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπζρέηηζε, ελψ αλ είλαη παξνδηθή (π.ρ. 
φηαλ ηα αληηθείκελα κηαο θιάζεο είλαη παξάκεηξνη ζε κία κέζνδν κηαο δηαθνξεηηθήο θιάζεο) 
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εμάξηεζε. Δλψ κία ζπζρέηηζε ζπλδέεη δχν θιάζεηο ελφο κνληέινπ, έλα 
ζηηγκηφηππν κηαο ζπζρέηηζεο ζπλδέεη δχν ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα θιάζεσλ θαη νλνκάδεηαη 
ζχλδεζε (link). Πξναηξεηηθά, κπνξνχκε λα έρνπκε ζε κία ζπζρέηηζε ηα εμήο ζηνηρεία: φλνκα 
ζπζρέηηζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππνδειψλεη κε ζαθήλεηα ην λφεκα ηεο ζπζρέηηζεο θαη 
νλφκαηα άθξσλ ζπζρέηηζεο, πνπ ππνδειψλνπλ ην ξφιν απηήο ηεο θιάζεο ζηε ζπζρέηηζε. 

Πνιιαπιόηεηα. Ζ πνιιαπιφηεηα αθνξά ζε έλα άθξν κηαο ζπζρέηηζεο θαη είλαη ην πιήζνο 
ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε έλα αληηθείκελν ηεο άιιεο θιάζεο. 

Πιντκόηεηα. πκβνιίδεηαη κε έλα βέινο ζην πέξαο ηεο ζπζρέηηζεο θαη ππνδειψλεη 
πιντκφηεηα κφλν πξνο ηε θνξά ηνπ βέινπο. Αθνξά ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε απφ κία θιάζε 
λα αλαθηήζνπκε αληηθείκελα ηεο άιιεο ζε κία ζπζρέηηζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη 
πιντκφηεηα, ππνλλνείηαη πιντκφηεηα θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη δηάθνξνη εηδηθφηεξνη ηχπνη ζπζρεηίζεσλ: 

 Γελίθεπζε. Ζ γελίθεπζε είλαη κία εηδηθή κνξθή ζπζρέηηζεο, ε νπνία απνηειεί κία ζρέζε 
κεηαμχ κηαο γεληθήο θαη κηαο εηδηθφηεξεο πεξηγξαθήο πνπ ηελ επεθηείλεη. Ζ γελίθεπζε 
αμηνπνηεί ην κεραληζκφ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη επηηξέπεη πνιπκνξθηθή ζπκπεξηθνξά. 

 πζζσκάησζε θαη ζύλζεζε. Ζ ζπζζσκάησζε είλαη κία ζρέζε εηδηθήο κνξθήο πνπ 
αλαπαξηζηά κία ζρέζε ζπλφινπ-ηκήκαηνο ή φινπ-κέξνπο (whole-part). Ζ ζχλζεζε είλαη 
κηαο ηζρπξφηεξεο κνξθήο ζπζρέηηζε ζηελ νπνία ην ζχλνιν έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 
δηαρείξηζεο ησλ ηκεκάησλ, φπσο ηε δεκηνπξγία θαη δηαγξαθή ηνπο. Αλ γηα παξάδεηγκα 
δηαγξαθεί ε θιάζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν, δηαγξάθνληαη καδί θαη νη θιάζεηο ησλ 
ηκεκάησλ. ηελ Δηθφλα 6.14 παξαηεξείηαη έλα παξάδεηγκα ηεο ζρέζεο ζχλζεζεο απφ ην 
δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ “Santorini: Elegy in Blue”. 

 Δμάξηεζε. Μία εμάξηεζε ππνδειψλεη ζεκαζηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 
ζηνηρείσλ ελφο κνληέινπ. Αλ δχν θιάζεηο Α θαη Β ζπλδένληαη κε κία ζρέζε εμάξηεζεο 
απφ ηελ Α πξνο ηε Β, ππνδειψλεηαη φηη, παξφιν πνπ ε θιάζε Α δελ δεκηνπξγεί νχηε 
«έρεη» ηε Β, απαηηεί ηελ χπαξμε ηεο Β γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ πξνο απηή. Αλ ε 
θιάζε Β ηξνπνπνηεζεί, ελδερνκέλσο λα απαηηείηαη θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο θιάζεο Α. 

 Γηαζύλδεζε-ζρέζε πξαγκάησζεο. Ζ δηαζχλδεζε (interface) είλαη έλαο ηχπνο ν νπνίνο 
παξέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη αθαηξεηηθέο. Ζ θιάζε πνπ πξαγκαηψλεη 
κία δηαζχλδεζε ζπλδέεηαη καδί ηεο κε ηε ζρέζε πξαγκάησζεο (realization). ηελ Δηθφλα 
6.15 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ζρέζεο πξαγκάησζεο απφ ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα 
ζπζηάζεσλ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ “Santorini: Elegy in Blue”. 

Παξφιν πνπ έλα κνληέιν ζηε UML αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά απαηηείηαη ζπρλά ρξήζε θεηκέλνπ 
γηα κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα. Έλαο πεξηνξηζκφο είλαη κία ινγηθή ζπλζήθε (έθθξαζε Boole) πνπ 
πξέπεη λα είλαη αιεζήο ψζηε λα ιάβεη ρψξα κία ελέξγεηα ή λα ππάξμεη κία ζπζρέηηζε. Ζ UML 
επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνξηζκψλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, αξθεί ε πεξηγξαθή λα βξίζθεηαη 
κέζα ζε άγθηζηξα {}. Χζηφζν, ε UML πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ κηαο ηππηθήο γιψζζαο 

πεξηνξηζκψλ (Object Constraint Language, OCL). 
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Δηθόλα 6.14 Παξάδεηγκα ζρέζεο ζύλζεζεο 

 
Δηθόλα 6.15 Παξάδεηγκα δηαζύλδεζεο ή ζρέζεο πξαγκάησζεο 
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Αθνινπζεί ε έθδνζε ηνπ δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ (Δηθφλεο 6.16α, 6.16β, 6.16γ), πινπνηεκέλν 
ζηνλ yEd Graph Editor φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζρεηηθή πεξηγξαθή. Καηφπηλ, ζα δείμνπκε 
πψο έρεη πινπνηεζεί ζην MySQL Workbench θαη MS Visio. ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη 
ζην MySQL Workbench, ηα πεδία θαη ε ζχλδεζε ηεο βάζεο δεκηνπξγνχληαη ηε ζηηγκή εθείλε ηεο 
ζρεδίαζεο, ελψ εκείο ηα είρακε δεκηνπξγήζεη εμαξρήο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ζηελ PHPMyAdmin. 

 
Δηθόλα 6.16α Γηάγξακκα θιάζεσλ ζηνλ yEd Graph Editor 

ην δηάγξακκα θιάζεσλ πεξηγξάθνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, έηζη φπσο έρνπλ πξνθχςεη 
ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο. Αξρηθά, ε θιάζε users_history ζπλδέεηαη κε ηελ 
θιάζε admin_users, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε έλαο απφ ηνπο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί 
κε ην δηαρεηξηζηή κε απνζηνιή e-mail. Σαπηφρξνλα, ζπλδέεηαη κε ηηο θιάζεηο articles, hotels θαη 
restaurants, θαζφηη φινη νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα άξζξα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, φπσο ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, ζηα νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη ην ζχζηεκα 
ζπζηάζεσλ. Βέβαηα, ζηηο θαηεγνξίεο απηέο πξνζηίζεηαη θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο επηζθέπηεο, 
πνπ ζεκαίλεη φηη νη θιάζεηο hotels_rating θαη restaurants_rating, ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 
θιάζεηο hotels θαη restaurants. H θιάζε destinations, επεηδή έρεη λα θάλεη κε ηηο ηνπνζεζίεο, 
ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο θιάζεηο hotes θαη restaurants. Δπηπιένλ, νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο 
πεξηιακβάλνπλ αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ άξζξα, επνκέλσο ε θιάζε categories ζρεηίδεηαη κε ηελ 
θιάζε articles. Κιείλνληαο, ε θιάζε admin_users ζπλδέεηαη κε ηελ θιάζε users_history γηα ηνλ 
ίδην ιφγν κε πξνεγνπκέλσο, θαζψο θαη κε ηελ θιάζε menu εμαηηίαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ CMS. 
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Δηθόλα 6.16β Γηάγξακκα θιάζεσλ ζην MySQL Workbench 
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Δηθόλα 6.16γ Γηάγξακκα θιάζεσλ ζην MS Visio 
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6.5 Ανάλυση υστήματος υστάσεων 

ηελ ελφηεηα απηή ζα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ, πεξηγξάθνληαο κεξηθά απφ ηα βαζηθά ηκήκαηα θψδηθα πνπ ην πινπνηνχλ. 

Καη‟ αξράο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ θψδηθα αλαθαηεχζπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε (htaccess) 
κέζσ ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνπκε ηε κέζνδν “Single Entry Point”. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ δελ βξεη 
πξαγκαηηθφ αξρείν θαη πξαγκαηηθφ θάθειν, ζηέιλεη ηε δηεχζπλζε ζηε ζειίδα index.php ψζηε λα 
ηε ρεηξηζηνχκε εθεί. ιεο νη δηεπζχλζεηο πεξλάλε απφ έλα αξρείν κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν. Καηά 
ζπλέπεηα, φηη αιιαγή ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο. Γηα λα 
ην θαηαθέξνπκε απηφ, έρνπκε ξπζκίζεη ηνλ apache λα θάλεη redirect ηα πάληα ζηελ index.php, 
έρνληαο εμαξρήο δεκηνπξγήζεη θψδηθα ζ‟ απηή, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο δηεπζχλζεηο θαη 
λα θαιεί ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ βξεη απηνχζην ην directory θαη ην 
filename, ην ζηέιλεη πίζσ ζηελ index.php. ηνλ Πίλαθα 6.17, παξνπζηάδεηαη ν βαζηθφο θψδηθαο 
αλαθαηεχζπλζεο (basic redirect code). 

Πίλαθαο 6.17 Βαζηθόο θώδηθαο αλαθαηεύζπλζεο (htaccess) 

RewriteEngine on 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

RewriteRule . index.php [L] 

ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ είζνδν κεξηθψλ αλαγθαίσλ κεηαβιεηψλ 
νη νπνίεο απνηεινχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
(Database Connection). Δπηπιένλ, ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηξνπνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθφ 
server. ηνλ Πίλαθα 6.18, παξαηεξείηαη ε είζνδνο απηή. 

Πίλαθαο 6.18 Δίζνδνο απαξαίηεησλ κεηαβιεηώλ γηα ηε ζύλδεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

<?php 

// Database connection info. Need to change on a different server. 

$db_host = "localhost"; 

$db_name = "tourism_db"; 

$db_user = "root"; 

$db_pass = "123456"; 

$site_name = "Santorini: Elegy in Blue"; 

ηνπο Πίλαθεο 6.19 θαη 6.20, εηζάγνπκε ζσζηά φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 
αλνίμνπκε θαη λα θιείζνπκε επηηπρψο ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Πίλαθαο 6.19 Άλνηγκα βάζεο δεδνκέλσλ 

<?php 

try { 

    $dbh = new PDO('mysql:host='.$db_host.';dbname='.$db_name, $db_user, $db_pass); // Try to insert 
correct all the elements 

} catch (PDOException $e) { 

    print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>"; // Otherwise get a message "Error" 

    die(); // System (db) die 

} 
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Πίλαθαο 6.20 Κιείζηκν βάζεο δεδνκέλσλ 

<?php 

$dbh = null; // Close db (null) 

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχκε ηε ζπλάξηεζε Make Query (MQ), κε κεηαβιεηέο ηηο query θαη 
fetch=false, θαη πξαγκαηνπνηνχκε ηε ζχλδεζε (connection) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. ην κπινθ 
δηαρείξηζεο εμαηξέζεσλ try/catch, πξνεηνηκάδνπκε ην statement, θάλνληαο πξψηα έλαλ γεληθφ 

έιεγρν, γηα ην ιφγν φηη δελ έρνπλ εηζαρζεί ηίπνηα ιαλζαζκέλεο ηηκέο θαη φηη ζα ηξέμεη ζσζηά, θη 
αλ πάλε φια θαιά, εθηειείηαη ην statement. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο (error) φκσο, ε εθαξκνγή 
ηεξκαηίδεηαη. ην κεηαμχ, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, δίρσο ηηο παξακέηξνπο εηζαγσγήο, 
ελεκέξσζεο θαη δηαγξαθήο, δελ επηζηξέθεηαη απνιχησο ηίπνηα. Γηα ηελ αθξίβεηα επηζηξέθεηαη 
ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ statement. Αλ φκσο, επηιερζεί λα θέξεη φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ 
πίλαθα, ηφηε επηζηξέθεηαη φιε ε ζπζρέηηζε, ελψ αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί λα θέξεη 
κφλν κία εγγξαθή, επηζηξέθεηαη ε ζπζρέηηζε εμαιείθνληαο ηα πεδία αξηζκψλ. 

Πίλαθαο 6.21 Δθαξκνγή ηνπ “Single Entry Point” (model.php) 

<?php 

function MQ($query, $fetch=false) { // Create a function "Make Query" with variables "query" and 
"fetch=false" 

  global $dbh; // The global db connection 

  try { 

    $stmt = $dbh->prepare($query); // Prepare the statement 

    $res = $stmt->execute(); // Run it (execute the statement) 

  } catch (Exception $e) { 

    echo $e; exit; 

  } 

 

  if (!$fetch) { // Without parameters for insert, update, delete without return 

      return $res; 

  } 

  if ($fetch=="all") { // Return array of all the records 

      return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); // Fetch all association 

  } 

  if ($fetch=="one") { // Return array of one record 

      return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); // Fetch_assoc to eliminate field numbers 

  } 

} 

ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ, δεκηνπξγνχκε ηε ζπλάξηεζε getSuggestions() κε ηηο 
παξακέηξνπο: page_id, page_type, cookie_id, stars θαη limit. Αξρηθά, ζην πξψην κέξνο βξίζθεη 

αληίζηνηρν ρξήζηε πνπ έρεη επηζθεθζεί ίδηα ζειίδα ν νπνίνο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ην ρξήζηε 
εθείλν πνπ είρε ήδε επηζθεθζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. ην δεχηεξν κέξνο εληνπίδεη αληίζηνηρν 
path ηνπ ρξήζηε πνπ βξήθακε, εκθαλίδνληαο λέεο πξνηεηλφκελεο ζπζηάζεηο απηνχ ηνπ ρξήζηε. 
Όζηεξα, κεηαηξέπνπκε ηνλ πίλαθα κε ηνπο πίλαθεο ζε έλα εληαίν string δηαρσξηζκέλν κε θφκκα, 
θαη έπεηηα επηιέγνπκε ζηνηρεία ζχκθσλα κε θάζε θαηεγνξία (βαζηζκέλα ζε πξνεγνχκελα id), αλ 
είλαη δειαδή hotel, restaurant ή γεληθφηεξα article πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, 

ιακβάλνληαο έηζη θάζε θνξά ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. 
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Πίλαθαο 6.22 Ζ ζπλάξηεζε getSuggestions() (suggested_paths.php) 

<?php 

// Parameters are the visited, the type and the user cookie_id 

function getSuggestions($page_id, $page_type, $cookie_id, $stars = 0, $limit = 4) { 

 

// Select a random user that visited the exact same page 

  $other_user = MQ("SELECT cookie_id as id from users_history 

    where page_type='".$page_type."' 

    and page_id=".$page_id." 

    and cookie_id!='".$cookie_id."' order by rand() limit 1", "one"); 

 

// Select 4 random movements from that user 

  $other_path = MQ("SELECT distinct page_id from users_history 

    where cookie_id='".$other_user['id']."' 

    and page_type='".$page_type."' 

    and page_id!=".$page_id." order by rand() limit ".$limit, "all"); 

 

// Convert from array of arrays to single comma seperated string 

  $actual_ids = array(); 

  foreach ($other_path as $entry) { 

    $actual_ids[] = $entry['page_id']; 

  } 

  $actual_ids = implode($actual_ids, ","); 

 

// Select items according to each category (based on the previous ids) 

  if($page_type=='hotel') { 

    $results = MQ("select id, name, image, views_counter from hotels 

    where id in (".$actual_ids.") and stars = ".$stars." order by views_counter desc", "all"); 

  } 

 

  if($page_type=='restaurant') { 

    $results = MQ("select id, name, image, views_counter from restaurants 

    where id in (".$actual_ids.") order by views_counter desc", "all"); 

  } 

 

  if($page_type=='article') { 

    $results = MQ("select id, title, image from articles 

    where id in (".$actual_ids.")", "all"); 

  } 

 

  return $results; 

} 

Σν αξρείν index.php, ζηνλ Πίλαθα 6.23 πνπ αθνινπζεί, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηφηη ειέγρεη 
αλ είλαη ζεηαξηζκέλν ην cookie. Αλ πξάγκαηη είλαη ζεηαξηζκέλν, ηφηε ην αλαζέηεη ζηε κεηαβιεηε 
user_cookie_id, εηδάιισο θάλεη generate έλα λέν cookie γηα ην ρξήζηε θαη ην απνζεθεχεη. 
Καηφπηλ, παίξλεη ηνλ πξαγκαηηθφ ζχλδεζκν απφ ην URL θαη ηνλ ζπάεη ζε θνκκάηηα. 
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Πίλαθαο 6.23 Σν αξρείν index.php 

<?php 

// Include the variables, connect to database and load the default database model 

include "includes/vars.php"; 

include "includes/db_open.php"; 

include "admin/model.php"; 

include 'suggested_paths.php'; 

 

$mode = ((isset($_GET['mode']))&&($_GET['mode']=="json")?"json":"website"); 

// If "mode" is set AND is json the $mode="json", otherwise it is always "website" 

 

// Unique cookie code per user 

$user_cookie_id=""; 

// If there is a cookie then assign its value to the parametre 

if (isset($_COOKIE["santorini_island_id"])){ 

  $user_cookie_id = $_COOKIE["santorini_island_id"]; 

} else { 

  // Else generate one and store it for future use (for one year) 

  $user_cookie_id = uniqid(); 

  setcookie("santorini_island_id", $user_cookie_id,  time()+(60*60*24*365)); 

} 

// End of cookie code 

 

// Get the actual link from the url and break it to parts 

$actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]"; // Fetch the REQUEST_URI to 
actual link 

$url_parts = explode("/", $_SERVER[HTTP_HOST].$_SERVER[REQUEST_URI]); // Explode it to url parts 

 

$website_url = "http://".$_SERVER[HTTP_HOST]."/"; // localhost/ is the website url (HOME page) 

$http_code = 200; // Default HTTP CODE is 200 - OK (Ο Browser ποέπει μα γμωοίζει αμ βοήκε ή δεμ 
βοήκε ςιπ ρελίδεπ πξσ ςξσ έυξσμε αμαθέρει 200 - ΟΚ) 

 

// Implementation of single entry point 

// Detect the corresponding page and pass parameters 

switch ($url_parts[1]) { 

  case '': 

    $page = 'frontpage'; // Page name to load 

    $current_menu = '/'; // Current menu string for selection 

    break; // No need to check the others 

  case 'discover-santorini': 

    $page = 'discover-santorini'; 

    $current_menu = '/discover-santorini'; 

    break; 

  case 'contact-us': 

    $page = 'contact-us'; 

    $current_menu = '/contact-us'; 

    break; 
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  case 'blog': 

    $page = 'blog'; 

    $current_menu = '/blog'; 

    break; 

  case 'article': 

    $page = 'article'; 

    $id = (int)$url_parts[2]; // Id as parameter - 2nd url part as integer parameter in page of each article 
(http://localhost/article/1) 

    break; 

  case 'hotel': 

    $page = 'hotel'; 

    $id = (int)$url_parts[2]; // Id as parameter - 2nd url part as integer parameter in page of each article 
(http://localhost/article/1) 

    break; 

  case 'restaurant': 

    $page = 'restaurant'; 

    $id = (int)$url_parts[2]; // Id as parameter - 2nd url part as integer parameter in page of each article 
(http://localhost/article/1) 

    break; 

  case 'category': 

    $page = 'category'; 

    $id = (int)$url_parts[2]; // Id as parameter - 2nd url part as integer parameter in page of each 
category (http://localhost/category/1) 

    break; 

  case 'hotels': 

    $page = 'hotels'; 

    break; 

  case 'restaurants': 

    $page = 'restaurants'; 

    break; 

  case 'about': 

    $page = 'article'; 

    $current_menu = '/about'; // http://localhost/about 

    $id = 24; // http://localhost/article/24 

    break; 

  default: // If non of the above is true the page does not exist - HTTP CODE 404 NOT FOUND 

    $page = '404'; 

    $http_code = 404; // Otherwise, if doesn't find any of pages the page does not exist (HTTP CODE 404 
NOT FOUND) 

    break; 

} 

 

if($mode=="website"){ // If $mode="website" load all the template/css etc 

  http_response_code($http_code); // Send response to browser 

  include "template.php"; // Load the default template 

  include "includes/db_close.php"; // Everything is loaded, close the connection of db 

  exit; 

} 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 239 

if($mode=="json"){ // If $mode="json" just include the page where we check for json as well 

    header('Content-Type: application/json'); 

  include $page.".php"; // Load the default template 

} 

?> 

ηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.24, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάξηεζε getSuggestions(), ε νπνία σο 

είζνδν ιακβάλεη φια εθείλα ηα αλαγθαία νξίζκαηα ψζηε ζηελ έμνδν λα εκθαλίζνπκε ζπζηάζεηο 
μελνδνρείσλ αλάινγα κε ηηο επηζθέςεηο πνπ έρνπλ δερηεί απφ άιινπο ρξήζηεο. Βέβαηα, ηα 
μελνδνρεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο εκθαλίδνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο 
ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηάζεσλ θαη κάιηζηα κε ηπραία (random) ζεηξά βάζεη πάληα ηνπ αξηζκνχ 
ησλ επηζθέςεσλ. Έλαο επηπξφζζεηνο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εδψ είλαη ν δηαρσξηζκφο 
ησλ μελνδνρείσλ κε βάζε ηα αζηέξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαζέλα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αλ 
έλαο ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ελφο πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ, ηφηε ζηα Similar Places, θαη 
κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο, πξνηείλνληαη άιια παξφκνηα πεληάζηεξα μελνδνρεία, φρη απαξαίηεηα 
σζηφζν ζηελ ίδηα πεξηνρή. Γελ ζα ήηαλ ζσζηφ άιισζηε, έλαο ρξήζηεο πνπ επηζθέπηεηαη ηε 
ζειίδα πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ, λα ηνπ πξνηείλνληαη μελνδνρεία ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αζηέξσλ. 
ίγνπξα, ζα ππάξρνπλ θαη μελνδνρεία ηα νπνία δελ έρνπλ επηζθεθζεί αθφκα, θαη γη‟ απηφ ην 
ιφγν έρνπκε ηνπνζεηήζεη έλαλ κεηξεηή πνπ κεηξάεη ηα μελνδνρεία απηά, θαη ηφηε ζα εκθαλίδεηαη 
έλα κήλπκα κε δηαζέζηκεο πξφηαζεο γηα μελνδνρείν. 

Πίλαθαο 6.24 Κώδηθαο εκθάληζεο πξνηεηλόκελσλ ζπζηάζεσλ γηα μελνδνρεία βαζηζκέλεο ζηελ 
επηζθεςηκόηεηα άιισλ ρξεζηώλ (hotel.php) 

</div> 

<div class="grid_3 prefix_1"> 

 

  <h4><strong>Similar places</strong></h4> 

  <?php 

  $hotels = getSuggestions($id, 'hotel', $user_cookie_id, $article['stars'], 4); 

 

  if(count($hotels)==0) 

  { 

    print "Sorry, there is not available suggestion for hotel"; 

  } 

 

  foreach ($hotels as $hotel) { 

    ?> 

    <div> 

      <img src="<?= $hotel['image']?>" style="width:200px !important;" alt=""> 

      <div class="extra_wrapper" style="clear:both"> 

          <div class="col1"><?= $hotel['name']. "<br>(visited ".$hotel['views_counter']." times)"?></div> 

          <a href="/hotel/<?= $hotel['id']?>" class="btn">More</a> 

      </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <?php 

  } 

  ?> 
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Αληίζεηα, ζηνλ θψδηθα ηνπ Πίλαθα 6.25, επηηπγράλνπκε ηελ εκθάληζε ζπζηάζεσλ πνπ απηή 
ηε θνξά βαζίδνληαη ζην κέζν φξν βαζκνινγίαο δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ζην πιήζνο 
ηνπο. Σν πξψην select δεκηνπξγεί έλαλ temp πίλαθα ηνλ νπνίν θάλεη αλάζεζε ζε κία κεηαβιεηή 
ratings. Καηφπηλ, πξαγκαηνπνηεί join κε ην hotel id, εμάγνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέγεηαη ην μελνδνρείν, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο (πνπ πξνθχπηεη απφ ην 
άζξνηζκα ησλ ςήθσλ ησλ ρξεζηψλ ζπλνιηθά ζε θάζε μελνδνρείν πξνο ην πιήζνο ηνπο), θαζψο 
θαη ν κέζνο φξνο ησλ ςήθσλ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλσζε (join) ηνπ “virtual” πίλαθα ratings 
(mo of votes) κε ηνλ πξαγκαηηθφ πίλαθα hotels (hotel.id). ηελ Δηθφλα 6.17, βιέπνπκε θάπνηα 

απφ ηα πξνηεηλφκελα απνηειέζκαηα ζπζηάζεσλ. 

Πίλαθαο 6.25 Κώδηθαο εκθάληζεο πξνηεηλόκελσλ ζπζηάζεσλ γηα μελνδνρεία βαζηζκέλεο ζην κέζν 
όξν βαζκνινγίαο άιισλ ρξεζηώλ θαη ζην πιήζνο ησλ ρξεζηώλ (hotel.php) 

</br> 

  <h4><strong>Suggestions</strong></h4> 

  <?php 

  $ratings = MQ( 

  "select hotels.id, name, image, mo, votes from ( 

select hotel, sum(rate)/count(hotel) as mo, count(hotel) as votes 

from hotels_rating group by hotel order by mo desc, votes desc 

    ) as ratings 

    inner join hotels on hotels.id = ratings.hotel 

    where hotel !=". $article['id']. " and mo<=".(ceil($mo)+0.5)." and mo>=".floor($mo-1)." order by mo 
desc, votes desc limit 4", "all"); // ...order by rand() limit 4" 

 

    /* 

    --- select hotel, sum(rate)/count(hotel) as mo, count(hotel) as votes 

    --- from hotels_rating group by hotel order by votes desc, mo desc 

    (Select hotel, mo and votes ordered by votes THEN mo... we name this virtual "table" as ratings) 

    --- inner join hotels on hotels.id = ratings.hotel 

    (We combine the "virtual" table ratings with the real hotels... the key is the id = hotel) 

    */ 

 

  foreach ($ratings as $hotel) { 

    ?> 

    <div> 

      <img src="<?= $hotel['image']?>" style="width:200px !important;" alt=""> 

      <div class="extra_wrapper" style="clear:both"> 

          <div class="col1"><?= $hotel['name']."<br>(rated ".round($hotel['mo'],1)." by ".$hotel['votes']." 
users)"?></div> 

          <a href="/hotel/<?= $hotel['id']?>" class="btn">More</a> 

      </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <?php 

  } 

  ?> 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 241 

  

Δηθόλα 6.17 Δκθάληζε πξνηεηλόκελσλ ζπζηάζεσλ γηα μελνδνρεία βάζεη ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαη 
ηνπ κέζνπ όξνπ βαζκνινγίαο πιήζνπο άιισλ ρξεζηώλ 

Σελ ίδηα κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ γηα 
εζηηαηφξηα, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη εδψ δελ ππάξρνπλ αζηέξηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηα μελνδνρεία. 
ηελ Δηθφλα 6.18, βιέπνπκε θάπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα απνηειέζκαηα ζπζηάζεσλ. 

Σειεηψλνληαο, λα επηζεκάλνπκε φηη έρνπκε πξνζζέζεη ζρφιηα ζε φινπο ηνπο θψδηθεο, φπνπ 
εμεγνχκε ηί αθξηβψο γίλεηαη ζε θάζε γξακκή ή ηκήκα, θαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
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Δηθόλα 6.18 Δκθάληζε πξνηεηλόκελσλ ζπζηάζεσλ γηα εζηηαηόξηα βάζεη ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαη 
ηνπ κέζνπ όξνπ βαζκνινγίαο πιήζνπο άιισλ ρξεζηώλ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ VIΙ 

7. υμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 
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7.1 ύνοψη και υμπεράσματα Εφαρμογής 

Ζ πιεξνθνξία, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ππήξμε πνιχηηµν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ηδηνθηήηε ή 
θαηφρνπ ηεο. ήµεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ πξηλ, ζην µέηξν πνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο ην επηηξέπεη, 
ε πιεξνθνξία µπνξεί λα είλαη άµεζα, ηαρχηαηα θαη εχθνια δηαζέζηµε ζε µία επξχηαηε θαη 
ζπλερψο δηεπξπλφµελε θνηλσλία, ηελ θνηλσλία ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Ο αξρηθφο ηξφπνο δηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο µέζα απφ ην Γηαδίθηπν, µε ηελ 
µνξθή ζηαηηθψλ ζειίδσλ, θπξίσο απφ παλεπηζηήµηα θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχµαηα, ζήµεξα έρεη 
εµπινπηηζηεί απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ππνβνεζνχµελεο απφ ηελ ηαρχηαηε δηάδνζε 
ηνπ Παγθφζµηνπ Ηζηνχ θαη ηεο επξηδσληηθφηεηαο έρνπλ δψζεη λέα δηάζηαζε ζηελ πιεξνθφξεζε. 

Ο λένο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε µεηαθνξά πιήζνπο, παξαδνζηαθά ηνπηθψλ, 
εθαξµνγψλ ζε απηφ, ν νπνίνο ηείλεη λα θαζηεξσζεί µε ην φλνµα Web 2.0, εηζάγεη ζην Γηαδίθηπν 
πιεζψξα λέσλ ππεξεζηψλ (Web services), πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δηαηίζεληαη ειεχζεξα γηα µε 
εµπνξηθή ρξήζε. Μία ηέηνηα ππεξεζία, ε νπνία γλσξίδεη πνιχ µεγάιε δεµνηηθφηεηα ζηηο µέξεο 
µαο, είλαη θαη νη ράξηεο ηεο Google, επξχηεξα γλσζηνί σο Google Maps. 

Παξάιιεια, µε ηελ επηθξάηεζε, εμέιημε, ειεχζεξε δηαλνµή θαη ρξήζε ηεο PHP, σο γιψζζαο 
αλάπηπμεο δπλαµηθνχ πεξηερνµέλνπ ηζηνζειίδσλ θαη ηνπ HTTP δηαθνµηζηή Apache, ζε 
ζπλδπαζµφ µε ηε MySQL ή θαη άιιεο, ειεχζεξεο ρξήζεο, βάζεηο δεδνµέλσλ, είλαη ζέµα 
έµπλεπζεο, γλψζεο θαη ζέιεζεο ε θαηαζθεπή εθαξµνγψλ ηχπνπ recommendation, νη νπνίεο 
ζπλδπάδνπλ ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, θαη φρη µφλν, γηα ηε δεµηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θαη 
εθαξµνγψλ πιεξνθφξεζεο φπσο γηα παξάδεηγµα απνηειεί ε εθαξµνγή πνπ θαηαζθεπάζηεθε 
ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 

Δπηπιένλ, νη ζεµεξηλέο δηαδηθηπαθέο εθαξµνγέο, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο, θαηά θαλφλα, 
µεγάιν εχξνο ζπρλνηήησλ θαη εθµεηαιιεπφµελεο ηελ ηερλνινγία AJAX, γηα ηε µεξηθή αλαλέσζε 
ησλ ηζηνζειίδσλ, παξέρνπλ επηδφζεηο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ιίγν απφ απηέο ησλ µέρξη ρζεο 
ηνπηθά εθηειέζηµσλ εθαξµνγψλ. 

ζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ, θαη φρη µφλν, εθαξµνγψλ, µπνξεί 
λα ππνβνεζεζεί ζεµαληηθά µε ηε ρξήζε Δπαλαρξεζηµνπνηήζηµσλ Μνλάδσλ Πξνγξαµµάησλ 
(Reusable Software Components). Μία αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν µπνξεί λα µαο απνδψζεη 
πιήζνο ηέηνησλ µνλάδσλ, νη νπνίεο, πνιχ ζπρλά, είλαη ειεχζεξα δηαζέζηµεο απφ ηνπο 
δεµηνπξγνχο ηνπο, θπξίσο νη πινπνηεµέλεο ζε PHP θαη JavaScript. Αθφµε φµσο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ εληνπηζηνχλ ειεχζεξα δηαζέζηµεο µνλάδεο, ην ελδερφµελν αγνξάο ηνπο ζα 
πξέπεη λα εμεηαζηεί µε ζνβαξφηεηα, δηφηη ηα σθέιε είλαη πνιιαπιά. Πέξαλ ηεο ζπληφµεπζεο 
ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο ηεο εθαξµνγήο, δεδνµέλνπ φηη έρνπλ ήδε εθζθαιµαησζεί θαη 
ρξεζηµνπνηεζεί, είλαη δηαζθαιηζµέλε ε απξφζθνπηε θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Μία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήµαηα πνπ αληηµεησπίδεη ζήµεξα ν 
δεµηνπξγφο δηαδηθηπαθψλ εθαξµνγψλ, αιιά θαη απιψλ ζειίδσλ, είλαη απηφ ηεο αζπµβαηφηεηαο 
µεηαμχ ησλ θπιινµεηξεηψλ. Οη ελ ιφγσ αζπµβαηφηεηεο νθείινληαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
πινπνίεζεο ηνπ Document Object Model (DOM), ην νπνίν απνηειεί ηελ εζσηεξηθή (ζηε µλήµε 
ηνπ ππνινγηζηή) απεηθφληζε ησλ πξνβαιιφµελσλ ζηνπο γξαθηθνχο θπιινµεηξεηέο ζειίδσλ 
απφ ηνπο δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο (θπιινµεηξεηψλ). Ζ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη αθξηβνχο εµθάληζεο ηνπ επηζπµεηνχ πεξηερνµέλνπ ησλ ζειίδσλ, θαζψο θαη ε 
δπλαµηθή ηνπ ηξνπνπνίεζε µε ρξήζε AJAX ή απινχ θψδηθα JavaScript, γηα ην ζχλνιν ησλ 
ππαξρφλησλ θπιινµεηξεηψλ, µνηάδεη λα µελ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζεί. Δληνχηνηο ν δεµηνπξγφο 
νθείιεη λα δνθηµάζεη θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζειίδσλ ηνπ µε ηνπο πιένλ 
γλσζηνχο θαη δεµνθηιείο θπιινµεηξεηέο, νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη θαη λα µελ απνγνεηεχζεη 
ην µεγαιχηεξν δπλαηφ πιήζνο ρξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, άξζξα θαη ζπδεηήζεηο ζε forums ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη νη ζπλήζεηο πιένλ πεγέο 
γξήγνξεο αλεχξεζεο ησλ ιχζεσλ ζε πξνβιήµαηα αλάπηπμεο ζειίδσλ θαη εθαξµνγψλ, αιιά θαη 
θάζε άιιεο πιεξνθνξίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, έρεη ζπλεηζθέξεη ηα µέγηζηα ε εμάπισζε 
ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά ρσξίο ηελ παξάιιειε θαη αιµαηψδε εμέιημε ησλ µεραλψλ αλαδήηεζεο δελ 
ζα ήηαλ δπλαηή ε αλεχξεζή παξά ηελ χπαξμή ηνπο. 
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Σέινο, ε αλάπηπμε, βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ είλαη ηαρχηαηε, ζε 
ζεµείν πνπ εθδφζεηο ζρεηηθψλ βηβιίσλ θαζίζηαληαη αλεπίθαηξεο πξηλ θηάζνπλ ζην πηεζηήξην, 
ελψ ε πιένλ ελεµεξσµέλε ηεθµεξίσζε µπνξεί λα βξεζεί µφλν ζηνπο αληίζηνηρνπο 
δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ηφζν ζηελ παγθφζκηα φζν θαη ζηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο 
πξφθεηηαη λαη απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην άκεζν κέιινλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληππσζηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο (μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ηνπξηζηηθά γξαθεία θιπ.) 
είλαη απφ ηνπο πξψηνπο θιάδνπο, νη νπνίνη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηφζν γξήγνξε εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο. Ζ πνιπκνξθηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ν 
κεγάινο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ θαη κεζαδφλησλ ζηε δηαθίλεζε απηψλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ αλάπηπμε ησλ online ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ. 

Αληηθεηκεληθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ηνπ θαηαλαισηή ζην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε ν κειινληηθφο 
ηνπξίζηαο λα είλαη ζε ζέζε, κε κία απιή θαη επέιηθηε δηαδηθαζία (κε ηε βνήζεηα ελφο θηιηθνχ 
ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξέρεη πιήξε πιεξνθφξεζε ζε νπνηνδήπνηε ρψξν, αθφκα θαη κέζα ζην 
ζπίηη ηνπ), λα κπνξεί εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά λα θαζνξίζεη κφλνο ηνπ ην πεξηερφκελν 
ησλ δηαθνπψλ ηνπ έσο θαη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα. 

Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά πξνζπαζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν λα επσθειείηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο ηερλνινγίεο Web. Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Web έρνπλ 
εκθαληζηεί πνιιά εξγαιεία-πιαηθφξκεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζην λα γίλεη πην δεκνθηιέο, 
φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα Blogs, ηα Wikis, ηα ζπζηήκαηα βαζκνιφγεζεο μελνδνρείσλ θ.ά. 
Δπίζεο, κεγάιν κέξνο ηεο δηαθήκηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη πηα κέζσ Γηαδηθηχνπ. 
Υξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο φπσο ην Facebook, ην Twitter, ην Youtube θιπ., νη επηρεηξήζεηο 
δηαθεκίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαθήκηζε είλαη πνιχ ρξήζηκε, έρνληαο κηθξφ 
εχξνο εμφδσλ αιιά άκεζα απνηειέζκαηα. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο ππάξρνπλ 
εμεηδηθεπκέλα ηνπξηζηηθά site, φπσο είλαη ηα TripAdvisor, Booking, AirBnB θαη Trivago, απφ ηα 
νπνία ν θάζε ηνπξίζηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γξάθεη ζρφιηα θαη απφςεηο γηα ηνπξηζηηθά 
θαηαιχκαηα, γηα κέξε πνπ έρεη επηζθεθζεί γηα δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο 
πνπ έιαβαλ ρψξα ζην κέξνο πνπ επηζθέθζεθε. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 
επφκελνπο ππνςήθηνπο πειάηεο λα έρνπλ κία πξψηε εηθφλα γηα ην κέξνο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη 
λα επηζθεθζνχλ. Δπίζεο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε ηνπξηζηηθά 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο ρσξίο φκσο λα ππάξρεη επηβάξπλζε 
θφζηνπο θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

Ζ Διιάδα εμαηηίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ειθπζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ηνπξηζηηθφ ηεο πξντφλ θαη 
δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ δηαζέηεη, πξνζειθχεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 
αιινδαπνχο ηνπξίζηεο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο εληζρχεηαη ζε ζρέζε κε 
ηνπο αληαγσληζηέο ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ δηαθνξψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ αξθεηψλ 
αληαγσληζηηθψλ καο ρσξψλ. 

Ζ εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ άιιαμε ξηδηθά ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηηο θνηλσληθέο 
ζπκπεξηθνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο θάζε άλζξσπνο έρεη πιένλ άκεζε πξφζβαζε ζε 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο αιιά θαη ζε θάζε είδνπο πιεξνθνξία. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη επηρεηξήζεηο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα λα δηαθεκηζηνχλ θαη λα απμήζνπλ ηηο 
πσιήζεηο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνψζεζεο κέζσ Γηαδηθηχνπ, εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη 
παξνπζηάδεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο, αιιά θαιφ είλαη λα ζπλδπάδεηαη κε ηηο 
παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πξνψζεζεο, γηα κέγηζηα απνηειέζκαηα. 

ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε δηαδηθηπαθή ηνπξηζηηθή αγνξά απνηειεί νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν δεκνθηιή πξννξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο παξνπζηάδεη ζεηξά 
ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ «παξαδνζηαθή» ηνπξηζηηθή αγνξά. χκθσλα κε 
έξεπλεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηνλ θιάδν 
ηνπ ηνπξηζκνχ, αθνχ ζεσξνχλ ην Γηαδίθηπν σο επθνιφηεξν θαη ηαρχηεξν κέζν ζηε ρξήζε αιιά 
θαη πην νηθνλνκηθφ, απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. 
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Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ δψζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηφζν ηεο 
ηαμηδησηηθήο βηνκεραλίαο, φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

ηελ Διιάδα, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπρλά µε ηξφπν πνπ εμππεξεηεί 
θπξίσο ηελ ηνπηθή αγνξά, αγλνψληαο ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Δπίζεο, 
έρεη παξαηεξεζεί ζεµαληηθή δηαθνξά µεηαμχ µηθξψλ θαη µεγαιχηεξσλ ηνπξηζηηθψλ εηαηξηψλ, µε 
ηηο ηειεπηαίεο λα επηηπγράλνπλ µεγαιχηεξν αξηζµφ δηαδηθηπαθψλ θξαηήζεσλ, γεγνλφο πνπ 
απνδίδεηαη ζηε µεγαιχηεξε δηαζεζηµφηεηα νηθνλνµηθψλ πφξσλ, ζηε βαζµηαία ζπλεηδεηνπνίεζε 
ηνπ δπλαµηθνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ θαη ζηελ ηθαλφηεηα πξφζιεςεο εμεηδηθεπµέλνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ online θξαηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη μελνδνρεηαθέο 
κνλάδεο ζηελ πεξηνρή ηεο αληνξίλεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 
πιεηνςεθία θαη απηφ έρεη απμήζεη εθζεηηθά ρξφλν κε ην ρξφλν ην πνζνζηφ ησλ θξαηήζεψλ ηνπο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζεσξνχκε φηη νη ηερλνινγίεο Web είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ηδηαίηεξα 
γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Σα site, ηα νπνία βαζίδνληαη πάλσ ζε απηέο ηηο ηερλνινγίεο είλαη απφ ηα πην 
ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα γηα ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα site γηα λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, κε ζεηηθά σο επί ην πιείζηνλ 
απνηειέζκαηα, αιιά θαη ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηα site γηα λα ελεκεξσζεί, ιφγσ ηνπ ειάρηζηνπ 
θφζηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ηερλνινγίεο Web ζα εμειηρζνχλ, 
εμειίζζνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, κε σο επί ην πιείζηνλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 
πξνηξέπνληαο αθφκα πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηερλνινγίεο 
ψζηε λα έρνπλ παξνπζία ζε ηέηνηα site. 

ηελ ελφηεηα απηή θάλνπκε κία αλαθεθαιαίσζε γηα ην ζχλνιν ηεο δηαηξηβήο, θαη κέζσ απηήο 
παξνπζηάδνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε αξρηθά θαη πψο απηνί πινπνηήζεθαλ, ζπλάγνληαο 
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, αλαθέξνπκε ηηο εληππψζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ζπλάκα ηηο 
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο απηήο. 
Κιείλνληαο, παξνπζηάδνπκε δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 
πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

Ξεθηλψληαο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ λα επηιέμνπκε ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο: «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ 
Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα». Ο πξψηνο ιφγνο ήηαλ 
φηη ηα εξγαιεία Apache-MySQL-PHP, ζε ιεηηνπξγηθφ Ubuntu Linux θαζψο θαη νη ηερλνινγίεο 
HTML, CSS, JavaScript, AJAX θαη Bootstrap πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 
ηζηνζειίδαο καο, ηα είρακε δηαρεηξηζηεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζεσξήζακε 
φηη ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα ηα «γλσξίζνπκε» θαη λα ηα εθαξκφζνπκε ζε πην πξνρσξεκέλν 
επίπεδν κέζα απφ ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο. Ο δεχηεξνο θαη θπξηφηεξνο ιφγνο ήηαλ 
φηη έρνληαο δήζεη θαη εξγαζηεί θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο, έρνπκε 
βξεζεί απφ ηε κεξηά ηνπ επηζθέπηε θαη κπνξνχκε λα αθνπγθξαζηνχκε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 
αλάγθεο ηνπ. 

Δπηπιένλ θαηαλνήζακε πφζν δχζθνιν είλαη λα ζπιιάβεηο κία ηδέα ζην κπαιφ ζνπ θαη λα ηελ 
αλαιχζεηο δηεμνδηθά θη ελ ζπλερεία λα ηελ πξνγξακκαηίζεηο. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ ρξνλνβφξα 
θαη επίπνλε πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί γεξά λεχξα, πνιιά μελχρηηα, γεξφ ζηνκάρη θαη θαηαλφεζε 
απφ ην θνληηλφ ζνπ πεξηβάιινλ. κσο ην ηειηθφ απνηέιεζκα (αλ πάλε φια θαιά) ζε αληακείβεη 
κε αίζζεκα ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο γηαηί έθαλεο θάηη δεκηνπξγηθφ. Μπνξεί λα ζπλαληήζακε 
αξθεηέο δπζθνιίεο, αιιά απνθηήζακε πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο, ηφζν ζην 
θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηεο ηζηνζειίδαο φζν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θάπνησλ 
επηζθεπηψλ κηαο θαηλνχξηαο πεξηνρήο. Μέζα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο, δχζθνιεο ή επράξηζηεο 
θαηαιήμακε θαη ζε πνιιά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα αλαπηχμνπκε παξαθάησ. 

ην πξψην ζηάδην ηεο εθπφλεζεο απηήο ζρεδηάζακε ηνλ θνξκφ πνπ ζα έρεη ε ηζηνζειίδα 
καο θαηαζθεπάδνληαο έλα πιάλν ζε έλα ραξηί. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην πιάλν απηφ, ρξεηάζηεθε 
λα ζθεθηνχκε ζα λα είκαζηαλ εκείο νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο θαη θαη‟ επέθηαζε επηζθέπηεο 
ελφο ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ. ηφρνο καο ήηαλ λα θαιχςνπκε φζν θαιχηεξα γίλεηαη ηφζν ηηο βηνηηθέο 
αλάγθεο ελφο επηζθέπηε, φζν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα δηαζθέδαζε. ην δεχηεξν ζηάδην μεθίλεζε 
ε θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο. Αθφκα θαη ζε απηφ ην ζηάδην, γλψκνλάο καο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε 
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ησλ επηζθεπηψλ, γη‟ απηφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ηελ 
ηζηνζειίδα φζν πην ελδηαθέξνπζα θαη πξνζηηή γίλεηαη γηα ηνπο επηζθέπηεο. 

Φπζηθά, ε αλάπηπμε κε item-to-item based recommendation καο έδσζε θαη θάπνηα πνιχ 
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Έλα απφ απηά είλαη ε ηαρχηεηα εθηέιεζήο ηνπο. ε έλα ηππηθφ online 
ζχζηεκα, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 
είλαη κεγαιχηεξνο θαηά γεληθφ θαλφλα. Καη αθνχ νη ρξνληθέο θαη ρσξηθέο απνδφζεηο ηνπ item 
based recommender ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο αλάιπζε, 
αληηιακβαλφκαζηε άκεζα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πνιχ θαιήο ηνπο απφδνζεο. Δπνκέλσο, ε 
επίδνζή ηνπο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο γηα ην ζχζηεκά καο πνπ αθνξά έλα 
δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα φπνπ νη ρξφλνη εθηέιεζεο θαη επηζηξνθήο απνηειεζκάησλ είλαη κεγάιεο 
ζεκαζίαο. Ζ κηθξή δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ (φπσο ζπκβαίλεη ζηε δηθή καο πεξίπησζε) ζε έλα 
πξαγκαηηθφ ζελάξην, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάδνπλ αξγά 
πξνηηκήζεηο θαη επηινγέο, καο δίλεη ρψξν γηα πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο θαη έηζη 
επίηεπμε θαιχηεξσλ ρξφλσλ επηζηξνθήο απνηειεζκάησλ. Βέβαηα, απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα 
κπνξνχζακε λα ην εθκεηαιιεπηνχκε θαη δηαθνξεηηθά. Λίγα δεδνκέλα απφ ηνπο ρξήζηεο ζεκαίλεη 
ρψξνο γηα επηπιένλ δεδνκέλα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζχζηεκά καο. Έηζη, ζα 
κπνξνχζακε παξάιιεια κε ηηο αμηνινγήζεηο λα αλαιχζνπκε θαη ηελ παξακνλή ησλ ρξεζηψλ ζε 
κία ζειίδα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ελφο παθέηνπ. Άιια δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ ηα 
θξηηήξηα αλαδήηεζεο ζηα θίιηξα αλαδήηεζεο πνπ ηνπ παξέρνπκε. ια απηά κπνξνχλ απμήζνπλ 
ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έρνπκε θαη θαη' επέθηαζε ηελ πιεξνθνξία ησλ ζπζηάζεσλ 
πνπ παξέρνπκε. 

Παξά ινηπφλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε, απηφ πνπ καο έκεηλε ζην ηέινο είλαη έλα 
επράξηζην ζπλαίζζεκα. Βξήθακε πνιχ ελδηαθέξνπζα ηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ 
κέζσ ησλ εξγαιείσλ Apache-MySQL-PHP. Με ηα εξγαιεία απηά, ηφζν πξηλ απφ ηε δηαηξηβή, 
φζν θαη κεηά ηελ εθηελέζηεξε ελαζρφιεζή καο κε απηά, αλαθαιχςακε πνιιά θαη ελδηαθέξνληα 
πξάγκαηα κε ηα νπνία κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο. Μαο ελζνπζίαζε ηφζν πνιχ ε ελαζρφιεζή καο 
κε ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, πνπ ζθεθηφκαζηε λα αζρνιεζνχκε κε απηφ θαη κεηά ην ηέινο 
ηεο θνίηεζήο καο. 

Πέξα φκσο απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο, καο ελζνπζίαζε ζεκαληηθά ην γεγνλφο πνπ 
αζρνιεζήθακε θαη εκβαζχλακε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, ηελ 
νπνία θαη αληηκεησπίζακε κε ζνβαξφηεηα ζα λα είκαζηαλ ζε κία πνιχ ππεχζπλε ζέζε φπσο 
απηή ελφο manager ζε έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν. Απηά ηα δχν ζθέιε πνπ πξναλαθέξζεθαλ 
θαηέζηεζαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ελδηαθέξνπζα θαη πνιχ δεκηνπξγηθή. 

7.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις Εφαρμογής 

ην θεθάιαην απηφ, αλαθεξζήθακε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήμακε θαηά ηε κειέηε, ην 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ηειηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά αθνξνχλ 
ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηάζεψλ. 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πξνηείλνπκε κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ηζηνζειίδαο, δειαδή ηη άιιν 
ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ζε απηή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο. 

Αξρηθά, ε ηζηνζειίδα απηή ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε Web εθαξκνγή. 
Έρνπκε θάλεη κία πξψηε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ελφο κεγάινπ 
κέξνπο ζειίδσλ πνπ ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ. Μία βειηίσζε ζα ήηαλ ν αλαζρεδηαζκφο ησλ 
δηεπαθψλ, ψζηε λα θαιχπηεηαη κε αθφκα πην πξαθηηθφ ηξφπν ε νζφλε πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο, 
θάλνληαο ηνλ ηνπξηζηηθφ νδεγφ πην θαηαλνεηφ. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο 
πιαηθφξκεο κε ηνλ θαηξφ, φηαλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη θάπνην αληηθείκελν δελ είλαη 
εχθνια πξνζβάζηκν απφ ηνπο ρξήζηεο ή φηη ν ηξφπνο ζρεδίαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ κπεξδεχεη 
ην ρξήζηε ν νπνίνο θαηαιήγεη λα ζεσξεί ηελ εθαξκνγή δχζθνιε ζηε ρξήζε. 

Πέξαλ ησλ αιιαγψλ ζην θνκκάηη ηεο εκθάληζεο, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ππεξεζίεο νη 
νπνίεο λα θάλνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ νδεγφ αθφκα πην νινθιεξσκέλν. Αξρηθά, θαιφ ζα ήηαλ λα 
δεκηνπξγεζεί κία ζειίδα γηα θάζε ππνζηεξηδφκελν απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
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πξννξηζκνχ. ηε ζειίδα απηή, ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κία πεξηγξαθή ηνπ πξννξηζκνχ, ιίγεο 
ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο, θάπνηα ηζηνξηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα 
ιεηηνπξγεί θαη έλα ηζηνιφγην, φπνπ αξζξνγξάθνη ή ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο λα κνηξάδνληαη ηηο 
εκπεηξίεο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ απηφ, πξνεηνηκάδνληαο θαη ζπλάκα πξνζαξκφδνληαο ην ρξήζηε 
ζην θιίκα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ηαμηδηνχ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ APIs απφ γλσζηέο 
εηαηξίεο φπσο ε Booking γηα θξαηήζεηο μελνδνρείσλ, ην Sky Scanner γηα εχξεζε νηθνλνκηθψλ 
αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, θαζψο θαη άιιεο παξφκνηεο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
ελνηθίαζε απηνθηλήησλ θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Web εθαξκνγή ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 
πξνζθέξεη ζην ρξήζηε κία πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εκπεηξία ζπζηάζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε 
ζρεδηαζκνχ ηαμηδηψλ, αθνχ ν ρξήζηεο δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα επηζθεθζεί δεθάδεο ηζηνζειίδεο 
κέρξη λα θαηαζηαιάμεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη 
θαη πην ζχλζεηνη έιεγρνη σο πξνο ηα θξηηήξηα ηα νπνία επηιέγνληαη θάζε θνξά πνπ απνθαζίδεη 
έλαο ρξήζηεο λα βαζκνινγίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν, εζηηαηφξην ή νηηδήπνηε άιιν. Έλα 
ηέηνην θξηηήξην γηα παξάδεηγκα εθηφο απφ ην θξηηήξην ησλ αζηεξηψλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη νη 
παξνρέο ππεξεζίσλ πνπ δηαζέηεη ην εθάζηνηε μελνδνρείν ή εζηηαηφξην αιιά θαη αλάινγα κε ηελ 
ηνπνζεζία ζηελ νπνία εληνπίδεηαη, θάλνληαο ζχγθξηζεηο κεηαμχ ηνπο. ιν απηφ θπζηθά κπνξεί 
λα κελ αθνξά έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζή καο, αιιά πνιχ 
πεξηζζφηεξνπο, φρη απαξαίηεηα κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Σέινο, έλα επηπιένλ θνκκάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζην κέιινλ, είλαη απηφ ησλ 
πξνζσπνπνηεκέλσλ πξνηάζεσλ πξνο ην ρξήζηε. Μέρξη ζηηγκήο ιακβάλεηαη ππφςε ην ηζηνξηθφ 
ηνπ ρξήζηε θαη νη πξψηεο ηνπ επηζθέςεηο θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ζρεδίαζεο ηαμηδηνχ. Θα ήηαλ 
θαιφ, λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε θαη ππνινγηζκφο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, νπφηε νη 
πξνηάζεηο λα ζηεξίδνληαλ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη παξαηεξείηαη φηη έρνπλ 
θνηλά ελδηαθέξνληα κε ην άηνκν πνπ ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ηνπ ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή. 

ιεο απηέο, είλαη δπλαηφηεηεο πνπ ζα βειηηψζνπλ θαηά πνιχ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε κφιηο 
πινπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα, θπζηθά, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ θη άιιεο ππεξεζίεο φπσο 
νη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 
πνιινί ηδηνθηήηεο ζα θξφληηδαλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο 
πνπ δηαζέηνπλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νδεγήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο ζην θαηάζηεκά ηνπο 
(μελνδνρείν ή εζηηαηφξην θ.ά.). 

Παξαηεξνχκε πσο ε ήδε πιήξεο πιαηθφξκα ζπζηάζεσλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί πξνο πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα πξνζθέξεη κία 
πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εκπεηξία ζρεδηαζκνχ ηαμηδίσλ. Ηδέεο ππάξρνπλ πνιιέο, νπφηε φιν 
θαη θαιχηεξε κπνξεί λα γίλεη ε εθαξκνγή ζην κέιινλ. 

εκαληηθφ θνκκάηη γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε απνηειεί ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ην ρξήζηε φρη 
κφλν αλαιχνληαο ηηο επηινγέο ηνπ, φπσο γίλεηαη, αιιά επηζηξέθνληαο ζην ζχζηεκα έπεηηα απφ 
ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ή δηακνλήο ηνπ ζην μελνδνρείν θαη αλαηξνθνδνηψληαο καο κε 
ηηο εκπεηξίεο ηνπ, πνπ ηψξα ζα είλαη αθφκε πην ρξήζηκεο γηα ηνπο κεηέπεηηα πειάηεο-ρξήζηεο. 
Κακία πξνζπάζεηα εμαηνκίθεπζεο δελ είλαη πιήξεο ρσξίο έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε πξσηνβνπιίαο πνπ γίλεηαη ζε έλα ζχζηεκα, θαη κία δηαδηθαζία 
αλαηξνθνδφηεζεο κε ηελ νπνία νη επφκελεο πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα βειηηζηνπνηεζνχλ έηζη 
ψζηε λα επηηχρνπκε θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί γηα ηε ζχζηαζε 
δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ, φπνπ ζε απηά ζα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη νη 
επηινγέο ησλ παξφκνησλ ρξεζηψλ. Οη ήδε ππάξρνπζεο αξρηηεθηνληθέο εμαηνκίθεπζεο πξέπεη 
λα επεθηαζνχλ γηα λα πεξηιάβνπλ θαη έλα ζηξψκα αμηνιφγεζεο ηεο επηηπρίαο κηαο επηηπρεκέλεο 
ζχζηαζεο, δειαδή λα ξσηάηε ν ρξήζηεο αλ έκεηλε επραξηζηεκέλνο απφ ηε ζχζηαζε πνπ ηνπ 
δφζεθε, θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
ηεο εμαηνκίθεπζεο. ια ηα ζηάδηα εμαηνκίθεπζεο πξέπεη λα επεθηαζνχλ γηα λα πεξηιάβνπλ ην 
ζηάδην βειηηζηνπνίεζεο θαη απηφ-πξνζαξκνγήο. Ζ είζνδνο αλαηξνθνδφηεζεο ζηηο ηερληθέο 
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εμαηνκίθεπζεο είλαη έλα θιέγνλ αλνηθηφ εξεπλεηηθφ δήηεκα, πνπ ε επίιπζή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε 
κία πςειή ηερλεηή λφεζε, ζα δηακνξθψζεη πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα 
ππνζηεξίμνπλ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο e-ππεξεζίεο. Ζ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ρξήζε 
πεηξακαηηθψλ ειέγρσλ ζε δείγκα ρξεζηψλ ζα ήηαλ κία ιχζε, φπσο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία 
ελφο Module αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ζρεδηαζηψλ. 

Δπηπιένλ, φπσο είδακε θαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, νη πβξηδηθέο κέζνδνη απνηεινχλ 
ζπλδπαζκφ κεζφδσλ γηα ηε δηήζεζε πιεξνθνξηψλ, αξθεηά ζεκαληηθψλ γηα ηελ επίηεπμε 
κνληεινπνίεζεο. Οη κέζνδνη απηνί απνηεινχλ ελδηαθέξνλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο. 
Έρνληαο σο ζηφρν ηελ εχθνιε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηα απμεκέλα πνζνζηά 
επηηπρεκέλσλ πξνηάζεσλ, ν αθξηβήο ηξφπνο ζπλδπαζκνχ ηνπο απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο. 

Μειινληηθέο ηάζεηο ζηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ζηνπο ηζηνρψξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ πξνζαξκνζηηθφηεηα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ςπρνινγηθψλ θαη γλσζηηθψλ 
κεζνδνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ θαιχηεξε νκαδνπνίεζή ηνπο. 
Δπίζεο, θαιχηεξε γλψζε ηνπ κάξθεηηλγθ (ηεο αγνξάο) γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ ρξεζηψλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπζηάζεηο θαη απαηηνχλ 
αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. 

Δπηπξφζζεηα, ε εμαηνκίθεπζε γηα δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη λένπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ (π.ρ. 
θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο θαη PDAs). Δληνχηνηο, κία ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πξφθιεζε ζε 
απηή ηελ πεξηνρή ζα είλαη λα εμαηνκηθεπηεί ε ζπλδπαζκέλε εκπεηξία ρξεζηψλ ζε απηέο ηηο 
ηερλνινγίεο. ηαλ πξνζθέξεηαη επί παξαδείγκαηη πεξηερφκελν ζε έλα ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί 
έλαλ ππνινγηζηή γξαθείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη έλα PDA φηαλ βξίζθεηαη ελ θηλήζεη, 
πξέπεη λα εμεηαζηεί πψο κπνξεί λα γίλεη ε εμαηνκίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε 
κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία απηνχ ηνπ αηφκνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο, 
ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπζθεπήο θαη ηερλνινγίαο. Ζ αζθάιεηα ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εμαηνκίθεπζεο είλαη επίζεο 
έλα πνιχ ιεπηφ εξεπλεηηθφ δήηεκα. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηµέλεο δηαηξηβήο απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο 
ζπζηήµαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπζηάζεσλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Μία κειινληηθή επέθηαζε ζα 
ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε δπλαµηθή δηαηήξεζε πξνθίι ρξεζηψλ 
θαη θνηλνηήησλ ρξεζηψλ. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ζα ήηαλ θαιχηεξα ν ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηεί 
εγγξαθή (sign-in) θάλνληαο login θαη logout απφ ην ζχζηεκα. ε απηέο ηηο θνηλφηεηεο νη ρξήζηεο 
εληάζζνληαη αλάινγα µε ηα θνηλά ελδηαθέξνληα πνπ απηνί έρνπλ. πλεπψο, ζρεηηθνί ρξήζηεο 
εληάζζνληαη ζε ίδηεο θνηλφηεηεο, ζχµθσλα µε ηνλ αιγφξηζµν πνπ πξνηείλεηαη. Έλαο αιγφξηζµνο 
θαηάηαμεο ρξεζηψλ ζε θνηλφηεηεο, ν νπνίνο ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη έρεη σο απψηεξν 
ζηφρν ηελ θαηάηαμε ρξεζηψλ ζε θνηλφηεηεο βάζεη ηεο ζεµαζηνινγηθήο ζρεηηθφηεηαο ρξεζηψλ. 
Απηή αθξηβψο ε ζεµαζηνινγηθή ζρεηηθφηεηα ζπµβάιιεη ζηελ πςειή πνηφηεηα ζπζηάζεσλ πνπ 
παξέρεηαη απφ ην ζχζηεµα, ζην νπνίν βέβαηα εθαξµφδεηαη ν αιγφξηζµνο. Έηζη, νη θνηλφηεηεο 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξµνγή ηνπ, ζα θαιχπηνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ 
ελφο ζπζηήµαηνο. Απηφ ζεµαίλεη φηη ζρεδφλ φινη νη ρξήζηεο ζα ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηε 
δηαδηθαζία θαηάηαμεο ζε θνηλφηεηεο. Αλ ε ππεξεζία ησλ ζπζηάζεσλ βαζίδεηαη ζε απηέο ηηο 
θνηλφηεηεο, απηφ ζπλεπάγεηαη θαη δπλαηφηεηα παξνρήο ζπζηάζεσλ πξνο πεξηζζφηεξνπο 
ρξήζηεο, θάηη πνπ ζεµαίλεη πσο νη ζπζηάζεηο νη νπνίεο ζα παξέρνληαη ζα πξνθχπηνπλ βάζεη 
πνιιψλ ρξεζηψλ θαη ζπλεπψο ζα είλαη ζίγνπξα πεξηζζφηεξεο θαη πηζαλψο θαιχηεξεο. 

Αθφµε, εμαηηίαο ησλ θνηλνηήησλ πνπ δεµηνπξγνχληαη, ζα ππάξρεη θαη ηαρχηεηα ζηελ παξνρή 
ησλ ζπζηάζεσλ. Απηφ ζπµβαίλεη γηαηί, γηα λα εληνπηζζνχλ θαη λα ζπιιερζνχλ ηα έγγξαθα πνπ 
ζεσξνχληαη ζρεηηθά µε ηα ελδηαθέξνληα ελφο ρξήζηε, δελ ζα ειέγρνληαη φινη νη ρξήζηεο ηνπ 
ζπζηήµαηνο. Αληηζέησο, ζα ειέγρνληαη θαη ζα εμεηάδνληαη µφλν νη ρξήζηεο πνπ ζεσξνχληαη 
«ζρεηηθνί» θαη «παξφµνηνη» θαη αλήθνπλ ζηηο ίδηεο θνηλφηεηεο µε ην ζπγθεθξηµέλν ρξήζηε. Άµεζε 
ζπλέπεηα απηνχ είλαη ε µείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπιιερζνχλ θαη θαηά ζπλέπεηα 
λα παξνπζηαζηνχλ έγγξαθα πνπ ίζσο ελδηαθέξνπλ έλα ρξήζηε. Άξα, ζα µεηψλεηαη θαη ν ρξφλνο 
πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαµείλεη ν ρξήζηεο απφ ηε ζηηγµή πνπ ζα επηιέμεη ηελ ππεξεζία ζπζηάζεσλ 
µέρξη ηε ζηηγµή πνπ ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζµαηα. Δπνκέλσο, ην ζχζηεµα ζα έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα «απνθξίλεηαη» γξήγνξα πξνο ην ρξήζηε, πνπ επηιέγεη ηελ ππεξεζία 
ζπζηάζεσλ, αθξηβψο ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ θνηλνηήησλ ρξεζηψλ. 
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Απηφ πνπ ζα µπνξνχζε λα γίλεη επίζεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο µεραληζµνχ έληαμεο ησλ λέσλ 
µφλν ρξεζηψλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θνηλφηεηεο. Έλαο µεραληζµφο ν νπνίνο, βάζεη ησλ 
θνηλνηήησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, ζα εληάζζεη ηνπο λένπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήµαηνο ζε απηέο. 
Βέβαηα γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν µεραληζµφο απηφο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη ηνπο 
λένπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήµαηνο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο «γξήγνξνο» ηξφπνο 
ζχγθξηζεο ελφο ρξήζηε µε ηνπο ρξήζηεο µίαο θνηλφηεηαο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα 
ζπγθξηζεί µε φινπο ή έζησ µε µεξηθνχο εμ΄ απηψλ. Λφγσ ηεο ππάξρνπζαο αξρηηεθλνληθήο θαη 
πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήµαηνο είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηα δχν. 

ζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ λέσλ ρξεζηψλ, απηή µπνξεί λα γίλεη µε απιή 
επέθηαζε ησλ πεδίσλ ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη ζηε βάζε δεδνµέλσλ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ 
ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήµαηνο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα αθφµα πεδίν ζηε ζρέζε, ζην νπνίν ζα 
θπιάζζεηαη ε εµεξνµελία εγγξαθήο ελφο ρξήζηε. Καηφπηλ, ζχµθσλα µε απηφ ην πεδίν, ζα είλαη 
δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί µεηά απφ µία νξηζµέλε εµεξνµελία (ζηελ 
νπζία ζα είλαη ε εµεξνµελία ηεο ηειεπηαίαο εθηέιεζεο ηνπ µεραληζµνχ απηνχ). 

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζχγθξηζεο ελφο ρξήζηε µε µία θνηλφηεηα, είλαη θαη απηφ εθηθηφ λα 
πξαγµαηνπνηεζεί γξήγνξα θαη εχθνια. πγθεθξηµέλα, θαηά ηε δεµηνπξγία ησλ θνηλνηήησλ, απφ 
ηνλ ππάξρνλ µεραληζµφ θαη βάζεη ηνπ πξνηεηλφµελνπ αιγνξίζµνπ, δεµηνπξγείηαη γηα θάζε 
θνηλφηεηα θαη µία ζρέζε ζηε βάζε δεδνµέλσλ. Απηή ε ζρέζε ιεηηνπξγεί σο ην πξνθίι ηεο 
θνηλφηεηαο θαη ζε απηή δηαθπιάζζνληαη νη φξνη πνπ ηε «ραξαθηεξίδνπλ». Απηνί νη φξνη 
πξνθχπηνπλ σο ε έλσζε ησλ «ραξαθηεξηζηηθψλ» φξσλ ησλ ρξεζηψλ ηεο θνηλφηεηαο. Οπφηε 
γηα θάζε θνηλφηεηα ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν πξνθίι. πλεπψο, γηα ηε ζχγθξηζε ελφο ρξήζηε µε 
µία θνηλφηεηα, αξθεί λα ζεσξεζεί ε θνηλφηεηα σο έλαο ρξήζηεο µε πξνθίι θαη λα εθαξµνζηεί ε 
ζχγθξηζε ρξεζηψλ. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, νη λένη ρξήζηεο ζα µπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 
θνηλφηεηεο. Ο µεραληζµφο πνπ ζα πινπνηεί απηήλ ηελ «πξνζαπμεηηθή» έληαμε λέσλ ρξεζηψλ 
ζηηο θνηλφηεηεο, ζα µπνξεί λα εθαξµφδεηαη πην ζπρλά, αθνχ εμάιινπ εθηειείηαη θαη αξθεηά 
γξήγνξα. Έηζη, ζα θαιχπηνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο µέζα ζε µία 
θνηλφηεηα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηα θνηλά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη δελ ζα έπξεπε πιένλ 
λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλφηεηα. Δπνκέλσο, µε ηελ εθαξµνγή θαη ησλ δχν µεραληζµψλ ζα 
επηηπγράλεηαη αθελφο «γξήγνξε» θαη άµεζε έληαμε ησλ λέσλ ρξεζηψλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 
θνηλφηεηεο (εθηέιεζε µεραληζµνχ «πξνζαπμεηηθήο» έληαμεο λέσλ ρξεζηψλ) θαη αθεηέξνπ «εμ‟ 
αξρήο» θαη «δίθαηε» θαηαλνµή φισλ ησλ ρξεζηψλ ζε θνηλφηεηεο (εθηέιεζε µεραληζµνχ 
δηαρείξηζεο θνηλνηήησλ ρξεζηψλ). 

Νσξίηεξα αλαθεξζήθακε ζην γεγνλφο φηη ε ηζηνζειίδα καο ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε 
Web εθαξκνγή θαη θάζε ρξήζηεο λα ηε ρξεζηκνπνηεί ην ίδην θαη απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. 
Έηζη, εθαξκφδνληαο JSON κέζα ζηελ index.php ιακβάλνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
Αξρηθά, αλ ην “mode” is set AND είλαη json ηφηε επηζηξέθεη $mode="json", εηδάιισο επηζηξέθεη 
ην "website", θαη απηφ πεξηγξάθεηαη κε ηελ εμήο γξακκή θψδηθα ζηo αξρείν index.php: $mode = 
((isset($_GET['mode']))&&($_GET['mode']=="json")?"json":"website"); Αλ είλαη $mode="json" ηφηε 
ελζσκαηψλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζειίδα ηελ νπνία έρνπκε ειέγμεη γηα json θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

θνξηψλεη. ηνλ Πίλαθα 7.1, θαίλεηαη ν θψδηθαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνπκε ηελ 
ηερλνινγία JSON. Κάηη ηέηνην φκσο δελ έρεη πινπνηεζεί πιήξσο ζην ζχζηεκά καο, σζηφζν 
παξνπζηάδνπκε κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θφξησζεο ζειίδσλ. 

Πίλαθαο 7.1 Κώδηθαο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο JSON 

if($mode=="json"){ // If $mode="json" just include the page where we check for json as well 

    header('Content-Type: application/json'); 

  include $page.".php"; // Load the default template 

} 

?> 
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Πίλαθαο 7.2 Δθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο JSON ζηε ζειίδα “Discover Santorini” 

<?php 

$categories = MQ("select * from categories where active = 1 and id !=8", "all"); // Select all categories 
except blog 

if($mode=="json") 

{ 

  print json_encode($categories); 

  exit; 

} 

?> 
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Πίλαθαο 7.3 Δθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο JSON ζε θάζε μελνδνρείν 

<?php 

$articles = MQ("select * from hotels where active = 1 order by appear_date desc", "all"); // Get all 
category articles 

if($mode=="json") 

{ 

  print json_encode($articles); 

  exit; 

} 

?> 
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Πίλαθαο 7.4 Δθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο JSON ζε θάζε εζηηαηόξην 

<?php 

$articles = MQ("select * from restaurants where active = 1 order by appear_date desc", "all"); // Get all 
category articles 

if($mode=="json") 

{ 

  print json_encode($articles); 

  exit; 

} 

?> 
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Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη ζην δηάζηεκα απηφ έρνπκε ήδε μεθηλήζεη ην 
ζρεδηαζκφ θαη ηαπηφρξνλα ηελ πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο απηήο (Online Tourist Guide Design) 
ζε Android Application ζην Android Studio. Αξρηθά, ζα πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 
εχξεζεο πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ 
πξννξηζκφ, κε απψηεξν ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ελψ κειινληηθά κπνξεί λα 
επεθηαζεί θαη ζε έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ γηα μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θιπ., κε πηζαλή ηελ 
ελζσκάησζε επηπξφζζεησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζε Διιάδα ή/θαη εμσηεξηθφ. Αθνινπζνχλ 
νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο απφ ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα πνπ ην πεξηγξάθνπλ. 

 

  

Δηθόλα 7.1 Android Tourist Guide Design Application 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

αλ παξάξηεκα παξαζέηνπκε νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS). Απφ ηε ζηηγκή πνπ 
έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ Ubuntu Linux, κπνξνχκε λα αλνίμνπκε έλαλ 
νπνηνδήπνηε θπιινκεηξεηή φπσο είλαη ν Mozilla Firefox ή ν Google Chrome, θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα εηζάγνπκε ηε δηεχζπλζε: http://localhost/phpmyadmin. Έρνληαο νινθιεξψζεη ζσζηά ηελ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία, έρνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο φηη ρξεηαδφκαζηε γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
επηηπρψο ε εθαξκνγή. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη κία ζεηξά απφ θάπνηα βήκαηα ψζηε λα 
κπνξέζεη λα ηξέμεη ζσζηά. 

Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη έπεηηα λα εηζάγνπκε ηνπο πίλαθεο. Γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο βάζεο γξάθνπκε ζην πεδίν «Γεκηνπξγία λέαο βάζεο» roussos θαη παηάκε ην 
θνπκπί «Γεκηνπξγία». Όζηεξα απφ ηελ ελέξγεηα απηή, παξαηεξνχκε ηε βάζε πνπ κφιηο 
δεκηνπξγήζακε ζηε δεμηά πιεπξά, καδί κε ηηο άιιεο βάζεηο πνπ ππήξραλ. Δπηιέγνπκε «Import» 
πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

Έρνληαο αθνινπζήζεη ζσζηά φια ηα βήκαηα, ην κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε πιένλ είλαη λα 
αλνίμνπκε ην Mozilla Firefox, λα πιεθηξνινγήζνπκε ηε δηεχζπλζε: http://localhost/ θαη ηφηε ζα 
εκθαληζηεί ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο. 

Αθνινπζνχλ νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ PHPMyAdmin θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο. Καηφπηλ, παξνπζηάδνληαη 
απνζπάζκαηα θψδηθα απφ ην CMS, σο ππεχζπλνπ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ηαμηδησηηθήο 
πιαηθφξκαο (εθείλα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηα hotels ελψ κε παξφκνην ηξφπν πινπνηνχληαη ηα 
restaurants θαη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ), θαζψο θαη ηκήκαηα θψδηθα ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο login, logout θαη add-edit ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 
Δηθόλα 8.1 H αξρηθή ζειίδα http://localhost/phpmyadmin κε όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πίλαθεο ηεο 
βάζεο δεδνκέλσλ “tourism_db” ηνπ δηαθνκηζηή “localhost” 

http://localhost/phpmyadmin
http://localhost/
http://localhost/phpmyadmin
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Δηθόλα 8.2 Ζ θαξηέια «Γνκή» ηνπ πίλαθα “admin_users”, κε όια ηα απαξαίηεηα πεδία 

 
Δηθόλα 8.3 Ζ θαξηέια «Γνκή» ηνπ πίλαθα “articles” 
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Δηθόλα 8.4 Ζ θαξηέια «Γνκή» ηνπ πίλαθα “categories” 

 
Δηθόλα 8.5 Ζ θαξηέια «Πεξηήγεζε» ηνπ πίλαθα “destinations” 
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Δηθόλα 8.6 Ζ θαξηέια «Γνκή» ηνπ πίλαθα “hotels” 

 
Δηθόλα 8.7 Ζ θαξηέια «Πεξηήγεζε» ηνπ πίλαθα “hotels_rating” 
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Δηθόλα 8.8 Ζ θαξηέια «Γνκή» ηνπ πίλαθα “menu” 

 
Δηθόλα 8.9 Ζ θαξηέια «Γνκή» ηνπ πίλαθα “restaurants” 
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Δηθόλα 8.10 Ζ θαξηέια «Πεξηήγεζε» ηνπ πίλαθα “restaurants_rating” 

 
Δηθόλα 8.11 Ζ θαξηέια «Πεξηήγεζε» ηνπ πίλαθα “users_history” 
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Δηθόλα 8.12 Ζ ζειίδα “Login” θαη “Logout” ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 

 
Δηθόλα 8.13 Ζ ζειίδα “Home” κε ην ζύλνιν ησλ άξζξσλ ζε θάζε έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ 
δηαδηθηπαθνύ ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 
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Δηθόλα 8.14α Ζ ζειίδα “Hotels” κε ηα απαξαίηεηα πεδία ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 
(CMS) 

 
Δηθόλα 8.14β Ζ επηινγή “Add” ζηε ζειίδα “Hotels” 
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Δηθόλα 8.14γ Ζ επηινγή “Edit” ζηε ζειίδα “Hotels” 

 
Δηθόλα 8.14δ Ζ επηινγή “Delete” ζηε ζειίδα “Hotels” 
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Δηθόλα 8.15α Ζ ζειίδα “Restaurants” κε ηα απαξαίηεηα πεδία ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο 
Πεξηερνκέλνπ (CMS) 

 
Δηθόλα 8.15β Ζ επηινγή “Add” ζηε ζειίδα “Restaurants” 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 274 

 
Δηθόλα 8.15γ Ζ επηινγή “Edit” ζηε ζειίδα “Restaurants” 

 
Δηθόλα 8.16 Ζ επηινγή “Select” γηα ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ ζηε ζειίδα “Categories” 
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Πίλαθαο 8.1 Κώδηθαο αξρείνπ login.php ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 

<?php 

// Load needed files 

include "../includes/vars.php"; 

include "../includes/db_open.php"; 

include "model.php"; 

 

// Check if username and password are post parameters 

$li_username = strtolower($_POST["inputUsername"]); // The strtolower() function converts a string to 
lowercase. This function is binary-safe. 

$li_password = $_POST["inputPassword"]; 

 

if ($li_username!='' && $li_password!='') // If not empty 

{ 

  $admin_user = MQ("select * from admin_users where username = '".$li_username."' and password = 
'".md5($li_password)."'", "one"); 

  // Try to fetch the user 

  if(!empty($admin_user)){ // If user exists start session 

    session_start(); // Εδώ ενεςάζξσμε αμ έυει κάμει login ξ άλλξπ 

    $_SESSION['name'] = $admin_user['name']; // System Administrator 

    $_SESSION['username'] = $admin_user['username']; // admin 

    header("location: index.php"); // http://localhost/admin/index.php 

  } else { // Otherwise redirect to login with cleared post 

    header("location: login.php"); 

  } 

 

} else { // Show login screen 

?> 

<html> 

<head> 

  <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" 
integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" 
crossorigin="anonymous"> 

  <!-- Optional theme --> 

  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-
theme.min.css" integrity="sha384-
fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous"> 

  <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" 
crossorigin="anonymous"></script> 

  <link href="includes/login.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

  <div class="container"> 

 

    <form class="form-signin" action="login.php" method="post"> 
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      <h2 class="form-signin-heading">Please Sign In</h2> 

      <label for="inputUsername" class="sr-only">Username</label> 

      <input type="text" id="inputUsername" name="inputUsername" class="form-control" 
placeholder="Username" required autofocus> 

      <label for="inputPassword" class="sr-only">Password</label> 

      <input type="password" id="inputPassword" name="inputPassword" class="form-control" 
placeholder="Password" required> 

      <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Sign In</button> 

    </form> 

 

  </div> <!-- /container --> 

</body> 

</html> 

<?php 

} 

include "../includes/db_close.php"; //Close db 

?> 

 

Πίλαθαο 8.2 Κώδηθαο αξρείνπ logout.php ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 

<?php 

session_start(); 

session_destroy(); 

header("Location: login.php"); // Transition to login.php page again to insert the correct elements 
(Redirect to login) 

 

Πίλαθαο 8.3 Κώδηθαο αξρείνπ index.php ζηε ζειίδα “Home” ηνπ CMS 

<h1><strong>Welcome to Santorini Island</strong></h1> 

 

<?php 

$hotels = MQ("select count(*) as num from hotels", "one"); 

$restaurants = MQ("select count(*) as num from restaurants", "one"); 

$categories = MQ("select count(*) as num from categories", "one"); 

$articles = MQ("select count(*) as num from articles", "one"); 

?> 

 

<table class="table table-hover"> 

    <thead> 

      <tr> 

        <th><strong>Elements Of Tourist Guide</strong></th> 

        <th><strong>Sum</strong></th> 

      </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

      <tr> 

        <td><a href="/admin/?page=hotels_list">Hotels</td> 

        <td><?=$hotels['num'];?></td> 

      </tr> 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αξηέκηνο Ρνχζζνο  

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθνχ Σνπξηζηηθνχ Οδεγνχ. χζηεκα πζηάζεσλ ζε Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα. 277 

      <tr> 

        <td><a href="/admin/?page=restaurants_list">Restaurants</td> 

        <td><?=$restaurants['num'];?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><a href="/admin/?page=categories_list">Categories</a></td> 

        <td><?=$categories['num'];?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><a href="/admin/?page=articles_list">Articles</td> 

        <td><?=$articles['num'];?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><strong>Total of All</strong></td> 

        
<td><strong><?=$hotels['num']+$restaurants['num']+$categories['num']+$articles['num'];?></strong></td> 

      </tr> 

    </tbody> 

  </table> 

 

Πίλαθαο 8.4α Κώδηθαο αξρείνπ hotels_list.php ζηε ζειίδα “Hotels” ηνπ CMS 

<?php 

// Κάμει join με ςιπ καςηγξοίεπ, για μα μπξοξύμε μα έυξσμε και ςξ όμξμα ςηπ καςηγξοίαπ. 

// Τξ "select hotels.id as hotel_id" τέομει ςξ id από ςξμ έμαμ πίμακα και ςξ ξμξμάζξσμε "hotel_id", 

// γιαςί έυξσμε ίδιξ όμξμα και ρε άλλξ πίμακα. Επίρηπ κάμξσμε left join γιαςί μπξοεί ρςα hotels κάπξια 
από ασςά μα μημ έυξσμ destination. 

// Αμ κάμαμε inner join θα έβοιρκε MONO ασςά πξσ έυξσμ ξοιρμέμη KAI ςημ καςηγξοία. 

// Πεοιρρόςεοα ρςη ρελίδα: 
http://www.codeproject.com/KB/database/Visual_SQL_Joins/Visual_SQL_JOINS_orig.jpg 

$hotels_list = MQ("SELECT hotels.id as hotel_id, hotels.name as hotel_name, 

  destinations.name as destination_name, appear_date, stars 

  FROM `hotels` 

  inner join destinations on hotels.destination_id = destinations.id ORDER BY upload_date DESC", "all"); 

?> 

<div class="row"> 

    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"> 

      <a class="btn btn-primary pull-right" href="/admin/?page=hotels_add"> 

      <span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-hidden="true"></span> Add</a> 

  </div> 

</div> 

 

<div class="row"> 

  <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"> 

 

    <table class="table table-hover"> 

        <tr> 

     <th>A/A</th> 
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     <th>Hotel Name</th> 

     <th>Destination</th> 

          <th>Stars</th> 

     <th>Date</th> 

          <th>Edit</th> 

          <th>Delete</th> 

    </tr> 

        <?php 

        $i = 1; 

        foreach ($hotels_list as $hotel) { 

        ?> 

          <tr> 

            <td><?php print $i++;?></td> 

            <td><?php print $hotel['hotel_name'];?></td> 

            <td><?php print $hotel['destination_name'];?></td> 

            <td><?php print $hotel['stars'];?></td> 

            <td><?php print date("d/m/Y", strtotime($hotel['appear_date']));?></td> 

            <td><a href="/admin/?page=hotels_edit&id=<?php print $hotel['hotel_id'];?>"> 

              <span class="glyphicon glyphicon-pencil" aria-hidden="true"></span>Edit</a></td> 

            <td><a href="/admin/pages/actions/hotels_del_upd.php?id=<?php print $hotel['hotel_id'];?>" 

              onclick="return confirm('Are you sure you want to delete this hotel?');"> <!-- If "yes" run the line 
38 --> 

              <span class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span>Delete</a></td> 

          </tr> 

          <?php 

        } 

        ?> 

    </table> 

  </div> 

</div> 

 

<div class="row"> 

    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"> 

      <a class="btn btn-primary pull-right" href="/admin/?page=hotels_add"> 

      <span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-hidden="true"></span> Add</a> 

    </div> 

</div> 

 

Πίλαθαο 8.4β Κώδηθαο αξρείνπ hotels_add.php ζηε ζειίδα “Hotels” ηνπ CMS 

<script src="//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.2/js/bootstrap-
datepicker.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.2/css/bootstrap-
datepicker.min.css" rel="stylesheet"> 

 

<script>tinymce.init({ selector:'textarea' });</script> 

<div class="row"> 
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    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"> 

      <form method="post" action="/admin/pages/actions/hotels_add_upd.php"> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="name">Name</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="Hotel name..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="short_description">Short Description</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="short_description" name="short_description" 
placeholder="Short description for hotel..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="description">Description</label> 

          <textarea class="form-control" rows="12" id="description" name="description"></textarea> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="rooms">Rooms</label> 

          <input type="number" class="form-control" id="rooms" name="rooms" placeholder="Number of 
rooms..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="stars">Stars</label> 

          <input type="number" class="form-control" id="stars" name="stars" placeholder="Hotel stars..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="booking_link">Booking Link</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="booking_link" name="booking_link" 
placeholder="Booking.com link..."> 

        </div> 

<?php 

  $destinations = MQ("select * from destinations", "all"); 

  ?> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="destination_id">Destination</label> 

        <select name="destination_id" id = "destination_id" class="form-control"> 

          <option value="0">None</option> 

          <?php foreach ($destinations as $destination) { 

            ?> 

            <option value="<?php echo $destination['id'];?>"><?php echo $destination['name'];?></option> 

            <?php 

          } 

          ?> 

        </select> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="image">Image</label> 

        <div class="input-group date"> 
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            <input type="text" class="form-control" id="image" name="image"> 

            <div class="input-group-addon"> 

                <span class="glyphicon glyphicon-picture"></span> 

                <a href="javascript:open_popup('includes/js/filemanager/dialog.php? 

type=1&field_id=image&relative_url=1&popup=1')">Select</a> 

            </div> 

        </div> 

      </div> 

      <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat" rel="stylesheet"> <!-- Κάμει add sto 
stylesheet fonts από ςη google --> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="breakfast">Breakfast?</label> 

        <select name="breakfast" id = "breakfast" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="parking">Free Parking?</label> 

        <select name="parking" id = "parking" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="satellite_TV">Satellite_TV?</label> 

        <select name="satellite_TV" id = "satellite_TV" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="airconditioning">Airconditioning?</label> 

        <select name="airconditioning" id = "aircondiotioning" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="internet">Free WiFi?</label> 

        <select name="internet" id = "internet" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="restaurant">Restaurant?</label> 
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        <select name="restaurant" id = "restaurant" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="caldera_view">Caldera View?</label> 

        <select name="caldera_view" id = "caldera_view" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="family_rooms">Family Rooms?</label> 

        <select name="family_rooms" id = "family_rooms" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="bicycle_rental">Bicycle Rental?</label> 

        <select name="bicycle_rental" id = "bicycle_rental" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="pets_allowed">Pets Allowed?</label> 

        <select name="pets_allowed" id = "pets_allowed" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="appear_date">Appear Date</label> 

        <div class="input-group date"> 

            <input type="text" class="form-control datepicker" 

            data-date-format="yyyy-mm-dd 00:00:00"  data-provide="datepicker" id="appear_date" 
name="appear_date"> 

            <div class="input-group-addon"> 

                <span class="glyphicon glyphicon-th"></span> 

            </div> 

        </div> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 
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        <label for="active">Active?</label> 

        <select name="active" id = "active" class="form-control"> 

        <option value="0">No</option> 

        <option value="1">Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

        <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button> 

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

 

<script> 

 

    $(document).ready(function() { 

      $('.datepicker').datepicker({ 

          format: 'yyyy-mm-dd 00:00:00', 

          startDate: '-3d' 

      }); 

 

    }); 

 

    function open_popup(url) 

    { 

            var w = 880; 

            var h = 570; 

            var l = Math.floor((screen.width-w)/2); 

            var t = Math.floor((screen.height-h)/2); 

            var win = window.open(url, 'ResponsiveFilemanager', "scrollbars=1,width=" + w + ",height=" + h + 
",top=" + t + ",left=" + l); 

    } 

 

</script> 

 

Πίλαθαο 8.4γ Κώδηθαο αξρείνπ hotels_edit.php ζηε ζειίδα “Hotels” ηνπ CMS 

<script src="//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.2/js/bootstrap-
datepicker.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.2/css/bootstrap-
datepicker.min.css" rel="stylesheet"> 

 

<script>tinymce.init({ selector:'textarea' });</script> 

<?php 

$hotels = MQ("select * from hotels where id =".$_GET['id'],"one"); // Κάμει select έμα άοθοξ ("one") με ςξ 
id πξσ ςξσ πεομάμε παοάμεςοξ 

?> 
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<div class="row"> 

    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"> 

      <form method="post" action="/admin/pages/actions/hotels_edit_upd.php"> 

        <input type = "hidden" id="id" name="id" value="<?php print $hotels['id'];?>"> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="name">Name</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" 

           value="<?php print $hotels['name'];?>" placeholder="Hotel name..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="short_description">Short Description</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="short_description" name="short_description" 

           value="<?php print $hotels['short_description'];?>"placeholder="Short description for hotel..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="description">Description</label> 

          <textarea class="form-control" rows="12" id="description" name="description"><?php print 
$hotels['description'];?></textarea> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="rooms">Rooms</label> 

          <input type="number" class="form-control" id="rooms" name="rooms" 

           value="<?php print $hotels['rooms'];?>" placeholder="Number of rooms..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="stars">Stars</label> 

          <input type="number" class="form-control" id="stars" name="stars" 

           value="<?php print $hotels['stars'];?>" placeholder="Hotel stars..."> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label for="booking_link">Booking Link</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="booking_link" name="booking_link" 

           value="<?php print $hotels['booking_link'];?>" placeholder="Booking.com link..."> 

        </div> 

<?php 

  $destinations = MQ("select * from destinations", "all"); 

  ?> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="destination_id">Destination</label> 

        <select name="destination_id" id = "destination_id" class="form-control"> 

          <option value="0">None</option> 

          <?php foreach ($destinations as $destination) { 

            ?> 

            <option value="<?php echo $destination['id'];?>" 

              <?php if($destination['id']==$hotels['destination_id']) {print " selected";} ?> 

              ><?php echo $destination['name'];?></option> 

            <?php 
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          } 

          ?> 

        </select> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="image">Image</label> 

        <div class="input-group date"> 

            <input type="text" class="form-control" id="image" name="image" value="<?php print 
$hotels['image'];?>"> 

            <div class="input-group-addon"> 

                <span class="glyphicon glyphicon-picture"></span> 

                <a href="javascript:open_popup('includes/js/filemanager/dialog.php? 

type=1&field_id=image&relative_url=1&popup=1')">Select</a> 

            </div> 

        </div> 

      </div> 

 

      <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat" rel="stylesheet"> <!-- Κάμει add sto 
stylesheet fonts από ςη google --> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="breakfast">Breakfast?</label> 

        <select name="breakfast" id = "breakfast" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['breakfast']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['breakfast']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="parking">Free Parking?</label> 

        <select name="parking" id = "parking" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['parking']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['parking']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="satellite_TV">Satellite_TV?</label> 

        <select name="satellite_TV" id = "satellite_TV" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['satellite_TV']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['satellite_TV']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="airconditioning">Airconditioning?</label> 

        <select name="airconditioning" id = "airconditioning" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['airconditioning']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['airconditioning']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 
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      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="internet">Free WiFi?</label> 

        <select name="internet" id = "internet" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['internet']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['internet']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="restaurant">Restaurant?</label> 

        <select name="restaurant" id = "restaurant" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['restaurant']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['restaurant']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="caldera_view">Caldera View?</label> 

        <select name="caldera_view" id = "caldera_view" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['caldera_view']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['caldera_view']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="family_rooms">Family Rooms?</label> 

        <select name="family_rooms" id = "family_rooms" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['family_rooms']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['family_rooms']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="bicycle_rental">Bicycle Rental?</label> 

        <select name="bicycle_rental" id = "bicycle_rental" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['bicycle_rental']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['bicycle_rental']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label for="pets_allowed">Pets Allowed?</label> 

        <select name="pets_allowed" id = "pets_allowed" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['pets_allowed']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['pets_allowed']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="input_upload_person">Upload Person</label> 

        <input type="text" class="form-control" id="upload_person" name="upload_person" 
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        value = "<?php print $hotels['upload_person'];?>" disabled="true"> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="input_upload_date">Upload Date</label> 

        <input type="text" class="form-control" id="upload_date" name="upload_date" 

        value = "<?php print $hotels['upload_date'];?>" disabled="true"> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="appear_date">Appear Date</label> 

        <div class="input-group date"> 

            <input type="text" class="form-control datepicker" 

            data-date-format="yyyy-mm-dd 00:00:00"  data-provide="datepicker" 

            id="appear_date" name="appear_date" value="<?php echo $hotels['appear_date'];?>"> 

            <div class="input-group-addon"> 

                <span class="glyphicon glyphicon-th"></span> 

            </div> 

        </div> 

      </div> 

 

      <div class="form-group"> 

        <label for="active">Active?</label> 

        <select name="active" id = "active" class="form-control"> 

          <option value="0" <?php if ($hotels['active']==0) {print "selected";}?>>No</option> 

          <option value="1" <?php if ($hotels['active']==1) {print "selected";}?>>Yes</option> 

        </select> 

      </div> 

        <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button> 

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

 

<script> 

 

    $(document).ready(function() { 

      $('.datepicker').datepicker({ 

          format: 'yyyy-mm-dd 00:00:00', 

          startDate: '-3d' 

      }); 

 

    }); 

 

    function open_popup(url) 

    { 
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            var w = 880; 

            var h = 570; 

            var l = Math.floor((screen.width-w)/2); 

            var t = Math.floor((screen.height-h)/2); 

            var win = window.open(url, 'ResponsiveFilemanager', "scrollbars=1,width=" + w + ",height=" + h + 
",top=" + t + ",left=" + l); 

    } 

 

</script> 

 


