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Περίληψη 

Η παροφςα διατριβι ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ 
«Προθγμζνα υςτιματα Πλθροφορικισ» του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ. κοπόσ τθσ 
μεταπτυχιακισ αυτισ διατριβισ ιταν θ μελζτθ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του 
Διαδικτφου και των παραγόντων που επθρεάηουν τθ βιωςιμότθτα αυτϊν ςτθν 
πραγματικότθτα τθσ ςθμερινισ Ελλθνικισ αγοράσ.  

Προσ επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ αναπτφχκθκε  μία διαδικτυακι, ςυνεργατικι 
εφαρμογι θ οποία προςφζρει ςτον χριςτθ ενθμζρωςθ και χριςιμεσ υπθρεςίεσ όςον 
αφορά ςτισ μετακινιςεισ ςτο Νομό Αττικισ.  Παράλλθλα, ςυντάχκθκε επιχειρθματικό 
ςχζδιο για αυτό το πλθροφοριακό ςφςτθμα με ςκοπό τθν διερεφνθςθ τθσ 
βιωςιμότθτασ του ςτον χϊρο τθσ Ελλθνικισ αγοράσ, το οποίο εμπεριζχει μελζτθ του 
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του, κακϊσ και οικονομικό πλάνο των 
εςόδων και εξόδων του. 

Abstract 

This study was conducted as part of the University of Piraeus “Advanced Information 
Systems” Master’s Program. Its purpose was to investigate Internet-Based Information 
Systems and the factors that affect their viability in today’s Greek market. 

In order to achieve this goal, a collaborative web application that offers the user 
information and services pertaining to all transportation in the Attica region was 
developed. A corresponding business plan was created, in order to determine this 
information system’s viability in the Greek market, containing the study of its internal 
and external environment, as well as the calculation of its revenues and expenses. 
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Εισαγωγή 

Η παροφςα εργαςία  ζχει ωσ ςτόχο τθ μελζτθ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Π) ςτο Διαδίκτυο και 
των παραγόντων που επθρεάηουν τθ βιωςιμότθτα τουσ και τθν επιτυχία τθσ πορείασ τουσ ςτθν 
Ελλθνικι αγορά ςιμερα. 

το πρϊτο κεφάλαιο τίκενται τα κεμζλια προσ επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου, με τθν παρουςίαςθ 
των χαρακτθριςτικϊν, των τεχνολογιϊν και των απαιτιςεων κάκε ςφγχρονου Πλθροφοριακοφ 
υςτιματοσ ςτο Διαδίκτυο, κακϊσ και τα βαςικά βιματα τθσ μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ επιχειρθματικοφ 
ςχεδίου όςον αφορά ςε ςυςτιματα τζτοιου είδουσ. 

το δεφτερο κεφάλαιο υλοποιείται το ΚΙΝΙΤ, ζνα διαδραςτικό, διαδικτυακό Π ενθμζρωςθσ και 
παροχισ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ αφοροφν ςτισ οποιεςδιποτε μετακινιςεισ εντόσ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ 
και γενικά ςτον Νομό Αττικισ.  

Αρχικά εξετάηονται οι τεχνολογικζσ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ και τα αντίμετρα αυτϊν, όπωσ για 
παράδειγμα τθσ ευχρθςτίασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ διαλειτουργικότθτασ, τθσ κλιμάκωςθσ, τθσ 
ςυνεργατικότθτασ και άλλων.  

Ακόμθ, αναλφονται οι τεχνολογίεσ που επιλζχκθκαν προσ υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ και τα αίτια 
επιλογισ τουσ, ςε ςχζςθ με άλλεσ διακζςιμεσ. Ακολουκεί θ ανάπτυξθ διαγραμμάτων UML, ϊςτε να 
αναπαραςτακοφν διεργαςίεσ, διαδικαςίεσ και δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ. 

Σο Επιχειρθματικό χζδιο του Π ΚΙΝΙΤ αναπτφςςεται ςτο τρίτο κεφάλαιο. υντάχκθκε ςτα 
πλαίςια ίδρυςθσ μιασ ενδεχόμενθσ ομόρρυκμθσ επιχείρθςθσ (Ο.Ε.), θ οποία κα υποςτιριηε τθν 
εφαρμογι, με ονομαςία ΚΙΝΙΤ Ο.Ε..  

τα πλαίςια αυτοφ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου παρουςιάηονται τα εξισ χαρακτθριςτικά τθσ 
επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.:  

 Εςωτερικό Περιβάλλον:  τοιχεία που αφοροφν ςτθ οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ 
επιχείρθςθσ, τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ, τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιεί και τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ επιλζχκθκαν κ.α.. 

 Οικονομικό Πλάνο:  Τπολογιςμοί και επεξιγθςθ εςόδων και εξόδων τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε., με 
βάςθ τθν τιμολογιακι πολιτικι που εφαρμόηεται. 

 Εξωτερικό Περιβάλλον: Εξετάηεται το περιβάλλον και ο χϊροσ ςτον οποίο καλείται να 
επιβιϊςει θ επιχείρθςθ, όςον αφορά ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του, τθν πορεία τθσ 
τεχνολογίασ, τθ νομοκεςία του, τα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνίασ κ.α.. 

 Πικανοί Ανταγωνιςτζσ: Διερευνϊνται οι εταιρείεσ και οι οργανιςμοί που παρζχουν 
προϊόντα με παρόμοιεσ υπθρεςίεσ όπωσ αυτζσ τθσ εφαρμογισ ΚΙΝΙΤ, τόςο ςτον τόπο 
ανάπτυξθσ τθσ όςο και ςτθν παγκόςμια αγορά. 

 SWOT Ανάλυςθ: Αναλφονται τα δυνατά ςθμεία (strengths), οι αδυναμίεσ (weaknesses), οι 
ευκαιρίεσ (opportunities) και οι απειλζσ (threats) που χαρακτθρίηουν τθν επιχείρθςθ και το 
προϊόν τθσ. 

 Μελλοντικοί τόχοι: Κακορίηονται οι βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ 
επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και ςκοποί για το Π ΚΙΝΙΤ και το καταλλθλότερο χρονικό 
διάςτθμα ςτο οποία κα πρζπει να επανεξεταςτεί το επιχειρθματικό ςχζδιο που 
ςυντάχκθκε. 

Σζλοσ, παρουςιάηονται αναλυτικά τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα και τθν 
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ, όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ, ςτθ βιωςιμότθτα και ςτθν πορεία 
ενόσ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ςτθν ςθμερινι Ελλθνικι αγορά. 
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Κεφάλαιο 1:  ύγχρονα Πληροφοριακά υστήματα 

Οι γριγοροι ρυκμοί τθσ ςθμερινισ εποχισ οδθγοφν μεγάλεσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, 
οργανιςμοφσ, ακόμθ και μεμονωμζνουσ χριςτεσ ςτθν αναηιτθςθ και υιοκζτθςθ πρακτικϊν 
αυτοματοποίθςθσ των διεργαςιϊν και δραςτθριοτιτων τουσ, ϊςτε να καταφζρουν να παραμείνουν 
ςφγχρονοι ακολουκϊντασ τθ ραγδαία αναπτυςςόμενθ τεχνολογικι πραγματικότθτα.  

Η τάςθ αυτι οδιγθςε ςτθ ςταδιακι ανάπτυξθ διαφόρων ειδϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, που 
απευκφνονται ςε ευρφ φάςμα χρθςτϊν (είτε πρόκειται για επιχειριςεισ, είτε φυςικά πρόςωπα), οι 
οποίοι επικυμοφν να εκςυγχρονίςουν τθν κακθμερινότθτα τουσ και να αυτοματοποιιςουν τισ 
διαδικαςίεσ τουσ. Σο φαινόμενο αυτό ζγινε ακόμθ εντονότερο τθν τελευταία δεκαετία με τθ διάδοςθ 
του Διαδικτφου, παρζχοντασ πρόςφορο ζδαφοσ για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων. Σα ςυςτιματα αυτά ζχουν ωσ ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν που προάγουν τθ 
διαςφνδεςθ τομζων τθσ επιχειρθςιακισ και ανκρϊπινθσ κακθμερινότθτασ, όπωσ είναι αυτοί του 
εμπορίου, τθσ ενθμζρωςθσ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ εκπαίδευςθσ κ.α.. 

1.1  Σο Πληροφοριακό ύστημα 

Με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ των ςφγχρονων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 
είναι αναγκαίο να δοκεί ζνασ ςαφισ οριςμόσ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα κάκε είδουσ: 

“  

Πλθροφοριακό φςτθμα ονομάηεται ζνασ ςυνδυαςμόσ προςώπων, hardware, 
λογιςμικοφ, δικτφων επικοινωνίασ, πόρων πλθροφορίασ, πολιτικών και διαδικαςιών, 
που αποκθκεφει, ανακτά, μετατρζπει, και κατανζμει πλθροφορία ςε μία οργάνωςθ. 

                              ” 

Η πλθροφορία αυτι χαρακτθρίηεται ωσ κάκε είδοσ δεδομζνου που ζχει ςθμαςία και χρθςιμότθτα 
για κάποιο πρόςωπο ι οργανιςμό ςτθν εκτζλεςθ μιασ διαδικαςίασ, όπωσ για παράδειγμα ςε μια 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 

Οι κατθγορίεσ και τα είδθ των διαδικαςιϊν που χειρίηεται ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα φαίνονται 
ςτθν εικόνα που ακολουκεί: 

 
Εηθόλα 1: Καηεγνξίεο θαη Είδε Δηαδηθαζηώλ πνπ Φεηξίδεηαη έλα ΠΣ 
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Αξίηει να διερευνθκοφν οι λόγοι υιοκζτθςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν επιχειρθςιακι 
πραγματικότθτα. Σα πλεονεκτιματα των Π και θ προςφορά τουσ ςτον τρόπο λειτουργίασ μιασ 
επιχείρθςθσ και ςτισ διεργαςίεσ που τθν διζπουν ακολουκοφν: 

 Με τθν υιοκζτθςθ Π μειϊνονται οι περιττζσ διαδικαςίεσ και ενζργειεσ, με αποτζλεςμα 
ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ. Οι διεργαςίεσ ομαλοποιοφνται μζςω του Π. 

 Αποδοτικότθτα: Οι διεργαςίεσ εκτελοφνται με μεγαλφτερθ ταχφτθτα και αυξθμζνθ 
ακρίβεια δεδομζνων. Διαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα των δεδομζνων αφοφ ειςαχκοφν ςτο 
Π. 

 Η επιχείρθςθ παραμζνει ςφγχρονθ και με ςτακερό ρόλο ςτο πρόςωπο τθσ παγκόςμιασ 
οικονομίασ. 

 Αποτελεςματικότθτα: Τποςτθρίηονται επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και ενιςχφονται οι 
οργανωμζνεσ δομζσ και θ κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ. 

 Αυξάνεται θ αξία του καταναλωτι και τθσ επιχείρθςθσ. 

Παρόλα τα πλεονεκτιματα που αναφζρκθκαν, είναι αλικεια ότι θ υιοκζτθςθ ενόσ Π ςε μία 
εταιρεία κρφβει κινδφνουσ και μειονεκτιματα, που απαιτοφν προςεκτικι προςζγγιςθ και 
υπευκυνότθτα. Μερικά μειονεκτιματα των Π είναι τα εξισ: 

 Οι οργανωτικζσ αλλαγζσ αποδεικνφονται ςχεδόν πάντα προβλθματικζσ, ιδιαίτερα όςον 
αφορά ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν. Οι υπάλλθλοι μιασ επιχείρθςθσ πολφ πικανόν να 
μθν αντιμετωπίςουν κετικά τισ αλλαγζσ αυτζσ. 

 Η ςχεδίαςθ, αγορά, εγκατάςταςθ και εκμάκθςθ ενόσ νζου Π επιφζρει μεγάλα κόςτθ ςε 
μια επιχείρθςθ. Οπότε, απαιτείται θ διαςφάλιςθ, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και τθσ επιτυχθμζνθσ επιλογισ και 
υιοκζτθςθσ ενόσ Π. 

 Ιδιωτικότθτα και Αςφάλεια: Οι δφο «ςυγγενικζσ» ανάγκεσ και προκλιςεισ των 
επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν ι υιοκετοφν νζα τεχνολογία. Η πλθροφορία ζχει αξία 
ςτθ ςθμερινι εποχι και θ ευκφνθ διαχείριςθσ τθσ είναι πολφ μεγάλθ. 

Σα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των Π, κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ, κακορίηονται 
κατά κφριο λόγο ςτθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ τουσ και ςτον τελικό χαρακτθριςμό τθσ ωσ επιτυχθμζνθ ι 
αποτυχθμζνθ, ανάλογα πάντα με τθν πορεία του Π ςτθν επιχείρθςθ που το υιοκετεί. τθν παράγραφο 
1.2 διερευνϊνται τα κφρια βιματα ςτθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ Π. 

1.2  χεδίαση Πληροφοριακών υστημάτων 

Η διαδικαςία ςχεδίαςθσ οποιουδιποτε Π προχποκζτει μια λογικι ςειρά φάςεων ανάπτυξθσ. τθν 
ουςία, εδραιϊνεται ζνασ κφκλοσ ηωισ του Π από τθν αρχικι φάςθ κακοριςμοφ των ςτόχων και λόγων 
ςχεδιαςμοφ του, μζχρι και τθν υλοποίθςθ, εγκατάςταςθ και λειτουργία του. 

Ακόμθ, από τθν αρχικι υιοκζτθςθ των Π ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ, κακιερϊκθκαν διάφορα 
μοντζλα ςχεδιαςμοφ τουσ. Σα μοντζλα αυτά, που περιγράφουν τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ του Π, 
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 

1.2.1  Μοντέλο Καταρράκτη (Waterfall Model) 

Σο Μοντζλο Καταρράκτθ αποτελεί μια αποδεδειγμζνθ και ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ, ιδιαίτερα ςτο 
παρελκόν, μζκοδοσ ανάπτυξθσ Π. Ενϊ διαςφαλίηει επανεξζταςθ τθσ ςχεδίαςθσ ανά τακτά 
διαςτιματα, δεν είναι ελαςτικό ωσ μοντζλο και αυτό το γεγονόσ προκαλεί κακυςτεριςεισ ςτθ 
διαδικαςία ανάπτυξθσ του Π. Η εικόνα που ακολουκεί αναδεικνφει τισ φάςεισ του μοντζλου αυτοφ. 
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Εηθόλα 2: Τν Μνληέιν Καηαξξάθηε 

1.2.2  Σο Μοντέλο Rapid Application Development (R.A.D.) 

Σο μοντζλο ταχείασ ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων R.A.D. κακορίηει ότι το ςφςτθμα ςχεδιάηεται ςε μικρότερα 
τμιματα και θ πορεία ςχεδιαςμοφ είναι επαναλθπτικι. Με αυτό τον τρόπο, αποφεφγονται οι 
κακυςτεριςεισ και το ζργο ολοκλθρϊνεται ταχφτερα. Ακόμθ, ορίηεται ότι οι χριςτεσ ςυμμετζχουν ςε 
κάκε φάςθ, γεγονόσ που διαςφαλίηει τθν ανταπόκριςθ του τελικοφ ςυςτιματοσ ςτισ επικυμίεσ και 
ανάγκεσ τουσ. τθν επόμενθ εικόνα φαίνεται ο κφκλοσ ανάπτυξθσ Π με βάςθ το R.A.D. μοντζλο. 

 
Εηθόλα 3: Τν Μνληέιν R.A.D. 
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1.2.3  Σο Μοντέλο Spiral 

Σο Spiral μοντζλο ςυνκζτει τα καλφτερα χαρακτθριςτικά του μοντζλου καταρράκτθ και του μοντζλου 
ταχείασ ανάπτυξθσ R.A.D.. Κάκε ςπείρα αποτελείται από 4 βαςικζσ δραςτθριότθτεσ: χεδιαςμόσ 
(κακοριςμόσ ςτόχων, εναλλακτικϊν λφςεων, μελζτθ επόμενθσ ςπείρασ), Ανάλυςθ Ρίςκου (κακοριςμόσ 
κινδφνων και εφρεςθ λφςεων), Ανάπτυξθ (ςχεδίαςθ, κϊδικασ, διαγνωςτικοί ζλεγχοι) και Αξιολόγθςθ 
(αξιολόγθςθ κάκε ςπείρασ από τουσ χριςτεσ και τελικό προϊόν). τθν παρακάτω εικόνα φαίνονται οι 
φάςεισ του μοντζλου. 

 
Εηθόλα 4: Τν Spiral Μνληέιν 
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1.3  Οι Σάσεις των Πληροφοριακών υστημάτων ανά Δεκαετία 

Η πορεία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από τθν εδραίωςθ τουσ ςτθν επιχειρθςιακι 
κακθμερινότθτα μζχρι και ςιμερα αναδεικνφει τθν εφκολθ προςαρμοςτικότθτα τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
κάκε εποχισ. Η εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων φαίνεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί: 

 
Εηθόλα 5: Εμέιημε Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ 

1.4  Διαδικτυακά Πληροφοριακά υστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ, παρατθρείται αυξθμζνθ ανάπτυξθ του τομζα του Ηλεκτρονικοφ 
Επιχειρείν και του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου με τθ χριςθ τεχνολογιϊν του Διαδικτφου για τθν 
ενδυνάμωςθ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, του εμπορίου και τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργατικότθτασ 
αλλά και για τθν επικοινωνία με πελάτεσ, προμθκευτζσ κ.α.. 

Με ςτόχο τθν ανταπόκριςθ των παραδοςιακϊν Π ςτθ νζα αυτι τάςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, 
γεννικθκαν τα Διαδικτυακά Π, τα οποία διατθροφςαν τα παραδοςιακά χαρακτθριςτικά και τισ 
πρακτικζσ τουσ αλλά προςζφεραν ζνα νζο φάςμα υπθρεςιϊν: τισ διαδικτυακζσ διεργαςίεσ, ενζργειεσ, 
διαδικαςίεσ και ςυναλλαγζσ. 

Σα διαδικτυακά Π υιοκετοφν πρακτικζσ των παραδοςιακϊν Π, αφοφ αξιοποιοφν παρόμοια 
μοντζλα ανάπτυξθσ και ςχεδιαςμοφ ενϊ αλλθλεπιδροφν με τον τελικό χριςτθ όπωσ κάκε άλλο Π. 

κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ ςχεδιαςμοφ και των 
χαρακτθριςτικϊν ενόσ ςφγχρονου Διαδικτυακοφ Π. Προσ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, περιγράφεται 
ςτο Κεφάλαιο 2 θ ανάπτυξθ του Π ΚΙΝΙΤ, που παρζχει ενθμζρωςθ και υπθρεςίεσ πάνω ςε κζματα 
που αφοροφν τισ μετακινιςεισ ςτο Νομό Αττικισ. τθν περιγραφι αυτι ςυμπεριλαμβάνονται οι ςτόχοι, 
οι απαιτιςεισ, οι τεχνολογίεσ και θ οργάνωςθ του τελικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να ςυντεκεί μια 
ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ ενόσ ςφγχρονου διαδικτυακοφ Π. 
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Κεφάλαιο 2: Πληροφοριακό ύστημα ΚΙΝΙΤ 

τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί λεπτομερϊσ το πλθροφοριακό ςφςτθμα ΚΙΝΙΤ, μζςα από τθν 
ανάλυςθ των απαιτιςεων του, των τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ 
του, των λειτουργιϊν που προςφζρει ςτουσ κακοριςμζνουσ ρόλουσ χρθςτϊν κ.α.. 

2.1  ύντομη Περιγραφή του Π 

Σο παρόν Π ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει πλθκϊρα ολοκλθρωμζνων και χριςιμων υπθρεςιϊν και 
ενθμερϊςεων, οι οποίεσ να καλφπτουν ςτο ζπακρο τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε πολίτθ ι επιςκζπτθ που 
κζλει να μετακινθκεί μζςα ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ. τθ βάςθ δεδομζνων (ΒΔ) και ςτο ίδιο το Π ζχουν 
κακοριςτεί τρεισ (3) ρόλοι χρθςτϊν που κα περιγραφοφν αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια αυτοφ του 
κεφαλαίου, ο κάκε ζνασ με διαφορετικζσ δυνατότθτεσ ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ:  Χριςτθσ-Απλόσ, 
Χριςτθσ-Πελάτθσ και Χριςτθσ-Διαχειριςτισ. 

Ο ςκοπόσ του Π είναι θ αποδοτικι ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ των εγγεγραμμζνων και μθ 
χρθςτϊν, παρζχοντασ ζγκυρθ και χριςιμθ πλθροφόρθςθ, κακϊσ και αποτελεςματικζσ και γριγορεσ 
υπθρεςίεσ που τουσ διευκολφνουν, ςε όλεσ τισ μετακινιςεισ τουσ εντόσ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ αλλά και 
του Νομοφ Αττικισ. 

Σο Π ΚΙΝΙΤ ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθν παροχι πλθκϊρασ χριςιμων διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και 
πλθροφοριϊν ςε πολίτεσ και επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ που 
ενςωματϊκθκαν περιγράφονται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια. 

 Ενθμζρωςθ χριςτθ πάνω ςε ευρφ φάςμα κεμάτων, όπωσ για τθν κυκλοφορία ςτουσ οδικοφσ 
άξονεσ τθσ Ακινασ, τα διάφορα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, τισ διαδικαςίεσ και τα ζγγραφα που 
απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ διαφόρων πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων όςον αφορά ςε 
οχιματα, για τον καιρό, για τισ τιμζσ καυςίμων κ.α.. 

 Τπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ προγραμματιςμοφ τεχνικοφ ελζγχου οχιματοσ, ανανζωςθσ ςυςκευισ 
e-pass, κλιςθσ ταξί κ.α.. 

 υνομιλία μζςα από διαδικτυακό ShoutBox. 
 Δρομολόγθςθ του χριςτθ ςτθν Ακινα, με όχθμα ι περπατϊντασ, μζςω τθσ υπθρεςίασ Google 

Maps τθσ Google [1]. 
 Αποκικευςθ ςυγκεκριμζνων οδικϊν αξόνων ανά χριςτθ, προσ γριγορθ ενθμζρωςθ για τθν 

κυκλοφορία ςε αυτοφσ. 
 Βοικεια περιιγθςθσ για τον χριςτθ μζςα από λίςτα ςυχνϊν ερωτιςεων και χάρτθ 

ιςτοςελίδασ. 
 Λειτουργικι φόρμα επικοινωνίασ, ϊςτε κάκε ερϊτθμα ι ανάγκθ του χριςτθ να καλφπτεται 

άμεςα από εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 
 Διαχωριςμόσ των χρθςτϊν ανά ρόλο, με εγγεγραμμζνουσ και μθ χριςτεσ αλλά και 

εξουςιοδοτθμζνουσ διαχειριςτζσ. 
 Π που απευκφνεται ςε εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο με ρόλο διαχειριςτι, προσ ανανζωςθ των 

δεδομζνων που αφοροφν ςτθν κυκλοφορία που υπάρχει ςτουσ οδικοφσ άξονεσ τθσ Ακινασ. 

τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε το περιβάλλον Netbeans IDE 7.1 για 
τθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδων και Java Server Pages (JSP) με χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java, ο 
Apache Tomcat ωσ web server και θ ΒΔ MySQL. Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κακορίςτθκε ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των τεχνολογιϊν αυτϊν: 
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 Εηθόλα 6: Αξρηηεθηνληθή Σπζηήκαηνο θαη UML Δηάγξακκα Δηαλνκήο ΠΣ 

Οι τεχνολογικζσ απαιτιςεισ των ςφγχρονων διαδικτυακϊν Π κακϊσ και θ ανταπόκριςθ ςε αυτζσ, θ 
διαδικαςία ςχεδίαςθσ τθσ εφαρμογισ, θ ανάπτυξθ τθσ ΒΔ και θ περιγραφι των διεργαςιϊν τθσ 
εφαρμογισ μζςω UML διαγραμμάτων ακολουκοφν ςτθ ςυνζχεια. 

2.2  Οι Απαιτήσεις 

Σο πρϊτο βιμα ςτθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ κάκε Π είναι θ ανάλυςθ και ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων, 
όςον αφορά ςτθν ευχρθςτία, τθν τεχνολογία, τθ νομοκεςία, τθν αςφάλεια κλπ. τθ ςυνζχεια αυτισ τθσ 
παραγράφου, λοιπόν, παρουςιάηονται αναλυτικά τα αντίμετρα που εφαρμόςτθκαν και 
ακολουκικθκαν, ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι απαιτιςεισ ενόσ ςφγχρονου Π ςτο Διαδίκτυο. 

 Ευχρθςτία 

Η ευχρθςτία χαρακτθρίηεται ςυχνά ωσ μια από τισ βαςικότερεσ απαιτιςεισ που πρζπει να 
πλθροί μια εφαρμογι κατά τθ λειτουργία τθσ. φμφωνα με το πρότυπο ISO-9241-11 [2], ωσ 
«ευχρθςτία» ορίηεται θ ικανότθτα ενόσ προϊόντοσ, ςυςτιματοσ ι υπθρεςίασ που 
χρθςιμοποιείται από κακοριςμζνουσ χριςτεσ, με κακοριςμζνουσ ςτόχουσ, υπό κακοριςμζνεσ 
ςυνκικεσ χριςθσ, να παρζχει αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα.  

Σο ςφςτθμα ι θ εφαρμογι πρζπει να διακατζχεται από ευκολία εκμάκθςθσ, υψθλι 
απόδοςθ εκτζλεςθσ ζργου, χαμθλι ςυχνότθτα ςφαλμάτων χριςτθ και ευκολία ςυγκράτθςθσ 
των γνϊςεων χριςθσ του. Ο βακμόσ ευχρθςτίασ εξαρτάται από το βακμό ςφνδεςθσ χριςτθ με 
λογιςμικό και το ποςοςτό ςτο οποίο το ςφςτθμα καλφπτει τισ ανάγκεσ του χριςτθ αυτοφ.  

Όςον αφορά ςτθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ τθσ ευχρθςτίασ ςτο Π «ΚΙΝΙΤ», αξίηει να 
αναφερκοφν τα εξισ αντίμετρα: 

 Η ςχεδίαςθ τθσ ιςτοςελίδασ πραγματοποιικθκε υπό ςαφι κακοριςμό των ςτόχων 
που είχαν τεκεί προσ επίτευξθ, κακϊσ και χαρακτθριςτικϊν των υπθρεςιϊν που 
είχε ςκοπό να προςφζρει.. 

 Η τελικι πορεία ςχεδιαςμοφ αποφαςίςτθκε φςτερα από το ςυγκεραςμό ιδεϊν και 
προτάςεων του ςχεδιαςτι, υποψιφιων χρθςτϊν και ςυμβοφλων, με ςτόχο τθν 
επίτευξθ ολοκλθρωμζνθσ κατανόθςθσ των αναγκϊν των χρθςτϊν κάκε ρόλου. 

Web Server

DB Server

<<device>>

PC Πελάτη

<<device>>

Application 

Server

<<device>>

Cisco

<<router>>

<<internet>>

PC Διαχειριστή

<<device>>



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηστηαθή Δηαηρηβή  Χαηδεζηάκοσ Μαρία Ειέλε 

 

 

 
                          
Σσλεργαηηθό Πιεροθορηαθό Σύζηεκα 
Μεηαθορώλ 

14 

                                                                                                                                                    

 

 ε κάκε περίπτωςθ εφαρμογισ αλλαγϊν ςτθ δομι και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ 
ιςτοςελίδασ, επιτρζπεται ςτουσ χριςτεσ να διατθριςουν τθν ίδια ακολουκία 
δραςτθριοτιτων κατά τθ χριςθ οποιαςδιποτε εκ των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν, οπότε διευκολφνονται αφοφ δεν καλοφνται να υιοκετιςουν νζεσ 
διαδικαςίεσ ϊςτε να καταλιξουν ςτο ίδιο αποτζλεςμα. 

 Οι χριςτεσ κακοδθγοφνται ςε κάκε βιμα των λειτουργιϊν τισ ιςτοςελίδασ, ϊςτε 
να μθν απαιτείται θ απομνθμόνευςθ περαιτζρω βθμάτων και κινιςεων. 

 Παρζχεται βοικεια ςτουσ χριςτεσ ανά πάςα ςτιγμι, μζςω των ενςωματωμζνων 
και ευδιάκριτων ενοτιτων «υχνζσ Ερωτιςεισ» και «Χάρτθσ Ιςτοςελίδασ». 

 Διευκολφνεται θ πρόςβαςθ του χριςτθ ςτθν «Αρχικι ελίδα» ανά πάςα ςτιγμι, με 
ευδιάκριτα τοποκετθμζνουσ ςυνδζςμουσ προσ αυτι. 

 Διευκολφνεται θ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ για άτομα με προβλιματα οράςεωσ, 
παρζχοντασ δυνατότθτα μεγζκυνςθσ των γραμματοςειρϊν.  

 Διατυπϊνεται ο ξεκάκαροσ ςτόχοσ και τρόποσ λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ. 

 Οι ςφνδεςμοι ανά τθν ιςτοςελίδα αντικατοπτρίηουν με προφανι τρόπο τθ 
λειτουργικότθτα τουσ. 

 Παρζχεται ςτο χριςτθ γριγορθ πρόςβαςθ προσ τισ ςθμαντικότερεσ και πιο ςυχνά 
χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ με κατάλλθλα 
τοποκετθμζνουσ ςυνδζςμουσ. 

 Αςφάλεια 

ιμερα, θ αςφάλεια και θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων είναι μια  από τισ 
κυριότερεσ ανθςυχίεσ των χρθςτϊν οποιαςδιποτε διαδικτυακισ και μθ εφαρμογισ. Η 
απαίτθςθ τθσ «αςφάλειασ» απαρτίηεται από επιμζρουσ υπό-απαιτιςεισ, οι οποίεσ εξετάηονται 
ξεχωριςτά, όςον αφορά ςτο Π  ΚΙΝΙΤ: 

 Εμπιςτευτικότθτα: Επιτυγχάνεται μζςα από τθν εφαρμογι κρυπτογραφικϊν 
αλγορίκμων ςε ευαίςκθτα δεδομζνα. το παρόν Π υποςτθρίηεται το πρωτόκολλο 
Secure Socket Layer (SSL) ςε όλο το χρονικό διάςτθμα ειςόδου του χριςτθ με τα 
ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του, αλλά και κατά τθν εγγραφι νζων χρθςτϊν. Επίςθσ, 
προςταςία μζςω SSL παρζχεται και κατά τθ χριςθ του Π από πλευράσ Χριςτθ-
Διαχειριςτι. Σο πρωτόκολλο SSL, λειτουργϊντασ παραδοςιακά με «TLS Χειραψία», 
ενςωματϊκθκε ςτον εξυπθρετθτι του Π, τον Apache Tomcat. Η ζνδειξθ «https» 
αντικακιςτά το «http» όταν ενεργοποιείται το SSL. 

 Διακεςιμότθτα: Η απαίτθςθ τθσ διακεςιμότθτασ επιτυγχάνεται διαςφαλίηοντασ ότι 
οι υπθρεςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ προςφζρονται κάκε ςτιγμι ςτον χριςτθ, 
λειτουργϊντασ ςωςτά. Προσ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ υιοκετικθκαν τεχνικζσ 
Cloud Computing, με τθ χριςθ απομακρυςμζνου εξυπθρετθτι, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ κατά δφναμθ ςυνεχισ εξυπθρζτθςθ ακόμθ και μεγάλου όγκου 
χρθςτϊν. Σαυτόχρονα, εγκαταςτάκθκε δευτερεφον backup εξυπθρετθτισ ϊςτε ςε 
περίπτωςθ φυςικισ καταςτροφισ του βαςικοφ εξυπθρετθτι να είναι ςε κζςθ να 
ςυνεχιςτεί θ λειτουργία του Π. 

 Αυκεντικοποίθςθ: Τιοκετικθκε μία λειτουργία ελζγχου ειςόδου των χρθςτϊν, 
τόςο ςτθν ιςτοςελίδα όςο και ςτθν ΒΔ που τθν υποςτθρίηει. Κάκε είδοσ χριςτθ 
καλείται να πραγματοποιιςει επιτυχθμζνθ «Είςοδο» (Log In) ςτθν ιςτοςελίδα, με 
επιβεβαίωςθ των, αποκθκευμζνων ςτθ ΒΔ, ςτοιχείων ειςόδου username και 
password. Η πολιτικι αυτι ιςχφει για κάκε Χριςτθ-Πελάτθ, κακϊσ και για κάκε 
Χριςτθ-Διαχειριςτι. Οι απλοί χριςτεσ δεν καλοφνται να πραγματοποιιςουν 
είςοδο. Σα ςτοιχεία ειςόδου των χρθςτϊν ανανεϊνονται υποχρεωτικά ςτθ ΒΔ 
κάκε τρεισ (3) μινεσ. 

 Ακεραιότθτα: Ευαίςκθτα δεδομζνα αποκθκεφονται ςτθ ΒΔ του Π φςτερα από 
εφαρμογι αλγορίκμων κατακερματιςμοφ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα 
και θ εμπιςτευτικότθτα τουσ. 

 Εξουςιοδότθςθ: Προσ κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ, υιοκετικθκε 
ζνα ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε προκακοριςμζνουσ ρόλουσ χρθςτϊν. Με αυτό τον 
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τρόπο αποφεφγεται θ αποκάλυψθ δεδομζνων και θ χριςθ υπθρεςιϊν και 
λειτουργιϊν από χριςτεσ που δεν ζχουν κατάλλθλα δικαιϊματα. 

 Ιδιωτικότθτα 

Κςωσ μια από τισ ςθμαντικότερεσ απαιτιςεισ κατά τθ ςχεδίαςθ Π, θ ιδιωτικότθτα ςυνδζεται 
άρρθκτα με τθν απαίτθςθ τθσ αςφάλειασ και επιτυγχάνεται εφαρμόηοντασ κρυπτογραφικοφσ 
αλγορίκμουσ κατά τθν επικοινωνία χρθςτι - εφαρμογισ και ςυναρτιςεων κατακερματιςμοφ 
ςτθν αποκικευςθ των δεδομζνων. Παράλλθλα, το Π υιοκετεί μια Πολιτικι Αςφάλειασ, θ 
οποία κοινοποιείται και χριςτεσ κάκε ρόλου είναι ενιμεροι όςον αφορά τουσ όρουσ τθσ. Η 
Πολιτικι Αςφάλειασ καλείται να ςυμφωνεί με οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 
Ελλθνικισ νομοκεςίασ που αφοροφν ςτθν ιδιωτικότθτα. 

 Διαλειτουργικότθτα 

Σο ποςοςτό κάλυψθσ τθσ απαίτθςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ κακορίηει το βακμό ευκολίασ, 
ςτον οποίο θ εφαρμογι δφναται να ςυνδεκεί με άλλεσ εφαρμογζσ ι να ενςωματϊςει άλλεσ 
τεχνολογίεσ, νζεσ και μθ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ διαςφαλίςτθκε θ χριςθ 
τεχνολογίασ XML οπουδιποτε ιταν δυνατό ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ (όπωσ ςε 
τεχνολογίεσ AJAX). 

Σαυτόχρονα, διαςφαλίηεται ότι οι τεχνολογίεσ ςχεδίαςθσ τθσ ιςτοςελίδασ που 
χρθςιμοποιικθκαν μποροφν να προβλθκοφν από τουσ περιςςότερουσ φυλλομετρθτζσ. 

Ακόμθ, ςτα πλαίςια τθσ διαλειτουργικότθτασ επιλζχκθκε θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java 
για τθν ανάπτυξθ του Π. Η τεχνολογία Java διατίκεται δωρεάν ςτο Διαδίκτυο, υποςτθρίηεται 
από κάκε λειτουργικό ςφςτθμα, διαςυνδζεται με τα περιςςότερα είδθ τεχνολογίασ, ςε πολλά 
είδθ ςυςκευϊν, ενϊ ςιμερα χρθςιμοποιείται ςε πάνω από τρεισ (3) διςεκατομμφρια 
εφαρμογζσ και είδθ ςυςκευϊν. 

 Ευελιξία 

Μια ευζλικτθ εφαρμογι ζχει το πλεονζκτθμα ότι μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ περιςςότερεσ 
αλλαγζσ που προςτάηουν οι ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. το Π ΚΙΝΙΤ διαςφαλίςτθκε 
ότι οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ανάπτυξθ του, όπωσ θ γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ Java, διακζτουν τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ ϊςτε να προςδίδουν 
απλότθτα και ευκολία ςε κάκε μελλοντικι αλλαγι που ενδεχομζνωσ κα εφαρμοςτεί, ϊςτε το 
Π να παραμείνει ςφγχρονο. 

 Κλιμάκωςθ 

Μία επιτυχθμζνθ διαδικτυακι εφαρμογι καλείται κακθμερινά να εξυπθρετιςει μεγάλο όγκο 
χρθςτϊν και απαιτείται να ανταποκρικεί ςε ακόμθ μεγαλφτερο όγκο τισ ϊρεσ αιχμισ χριςθσ 
τθσ. υγκεκριμζνα, υπολογίηεται ότι οι ϊρεσ αιχμισ όςον αφορά ςτθν είςοδο Χρθςτϊν-
Πελατϊν του ΚΙΝΙΤ είναι οι πρωινζσ και μεςθμεριανζσ ϊρεσ, που ςυμπίπτουν με τθν 
μετακίνθςθ των ατόμων από και προσ τον χϊρο εργαςίασ τουσ. τισ ϊρεσ αυτζσ, θ ηιτθςθ για 
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν κυκλοφορία των βαςικϊν οδικϊν αξόνων τθσ Ακινασ είναι 
υψθλότερθ. 

Για τθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ τθσ κλιμάκωςθσ (κακϊσ κα τθσ διακεςιμότθτασ), το  Π 
ΚΙΝΙΤ χρθςιμοποιεί τθν τεχνολογία του Cloud Computing με  απομακρυςμζνο εξυπθρετθτι 
ςτον οποίο αποκθκεφονται τα αρχεία εικόνων, Cascading Style Sheets (CSS) και JavaScript  που 
χρθςιμοποιεί θ εφαρμογι, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο αρχείο εκτόσ του πθγαίου κϊδικα τθσ 
και τθσ ΒΔ. Με χριςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ, αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ αιτθμάτων 
(requests) ςε ζναν μόνο εξυπθρετθτι, αφοφ το «βάροσ» διαμοιράηεται. Ζτςι, εξυπθρετείται 
αιςκθτά μεγαλφτεροσ όγκοσ χρθςτϊν. 

 Νομικι υμβατότθτα 

Η απαίτθςθ τθσ νομικισ ςυμβατότθτασ επιτυγχάνεται ακολουκϊντασ τισ νομοκεςίεσ που 
ζχουν κεςπιςτεί ςτθν Ελλάδα, όςον αφορά ςτισ επιχειριςεισ πραγματοποίθςθσ Ηλεκτρονικοφ 
Εμπορίου και Παροχισ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν. Ακόμθ, ακολουκοφνται οι οδθγίεσ τισ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προσ τισ επιχειριςεισ τζτοιου τφπου. Ενδεικτικά αναφζρονται: θ Οδθγία 
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2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου [3], θ Ντιρεκτίβα 95/46/EC του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου για τθν Ιδιωτικότθτα [4] και ο Νόμοσ 2472/1997 για τθν Ιδιωτικότθτα [5]. 

 υμβατότθτα με τα Πρότυπα 

Πρότυπα ευχρθςτίασ, ιδιωτικότθτασ και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ακολουκοφνται ϊςτε να 
διευκολφνεται και να προςτατεφεται τόςο κάκε χριςτθσ, όςο και το ίδιο το Π. 

 υνεργατικότθτα 

Είναι ίςωσ θ ςθμαντικότερθ απαίτθςθ τθσ παροφςασ τεχνολογικισ εποχισ. Οι χριςτεσ του 
Διαδικτφου επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία του περιεχομζνου μιασ ιςτοςελίδασ, 
αλλά και να ανταλλάςςουν απόψεισ, ιδζεσ και νζα μεταξφ τουσ. Για τον ςκοπό αυτό, 
ενςωματϊκθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του Π τεχνολογίεσ Web 2.0, όπωσ RSS Feeds, 
Chat/Shoutbox, Widgets και ςφνδεςθ με υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Ακόμθ, μελλοντικόσ ςχεδιαςτικόσ ςτόχοσ του Π αποτελεί θ ενςωμάτωςθ διαδικτυακϊν 
υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα, προςδίδοντασ ςτο χριςτθ τθ 
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τον Διμο ςτον οποίο ανικει ϊςτε να αναφζρει τυχόν 
προβλιματα ςε οδικοφσ άξονεσ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ςτον εκάςτοτε Διμο να ενθμερϊςει 
τουσ χριςτεσ που ανικουν ςε αυτόν για τυχόν κυκλοφοριακά προβλιματα ςε οδικοφσ άξονεσ 
εντόσ τθσ θμζρασ. 

Παράλλθλα, ςτα ςχζδια του Π είναι θ παροχι ι θ ςυνεργαςία με εφαρμογι ζξυπνου 
τθλεφϊνου (smartphone), ϊςτε να επιτευχκεί ενθμζρωςθ των χρθςτϊν κάκε ρόλου εν κινιςει 
(on the go). 

2.5  Δικαιώματα Ρόλων 

Όπωσ προαναφζρκθκε, υπάρχουν τρεισ (3) διαφορετικοί ρόλοι που μπορεί να κατζχονται από χριςτεσ 
ςτο παρόν Π: Χριςτθσ-Διαχειριςτισ, Χριςτθσ-Απλόσ και Χριςτθσ-Πελάτθσ. Σα δικαιϊματα κάκε ρόλου 
αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

 Χριςτθσ-Διαχειριςτισ 

Ο Χριςτθσ-Διαχειριςτισ μπορεί να προςκζςει ζναν νζο οδικό άξονα, με ςτοιχεία χάρτθ και 
κυκλοφορίασ, ςτθ ΒΔ του Π. Ακόμθ, μπορεί να επεξεργαςτεί ςτοιχεία ιδθ υπαρχόντων 
οδικϊν αξόνων, φςτερα από αναηιτθςθ τουσ με λζξεισ κλειδιά. Σζλοσ, ςε ξεχωριςτι ιςτοςελίδα 
κακοδθγείται προσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π μζςω τθσ υπθρεςίασ Gmail τθσ Google 
[6]. Οι δυνατότθτεσ του ρόλου Χριςτθσ-Διαχειριςτισ απεικονίηονται ςτο UML διάγραμμα που 
ακολουκεί. 

 
Εηθόλα 7: Use Case UML Δηάγξακκα ηνπ Φξήζηε-Δηαρεηξηζηή 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηστηαθή Δηαηρηβή  Χαηδεζηάκοσ Μαρία Ειέλε 

 

 

 
                          
Σσλεργαηηθό Πιεροθορηαθό Σύζηεκα 
Μεηαθορώλ 

17 

                                                                                                                                                    

 

 Χριςτθσ-Απλόσ 

Ο Χριςτθσ-Απλόσ, ωσ μθ-εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ, ζχει περιοριςμζνα δικαιϊματα, που 
αφοροφν κυρίωσ ςτθν ενθμζρωςθ του για διάφορα κζματα κυκλοφορίασ, μετακινιςεων και 
δρομολόγθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ενθμζρωςθ για πλθκϊρα κεμάτων, όπωσ για τθν κυκλοφορία ςε δζκα (10) τυχαία 
επιλεγμζνουσ οδικοφσ άξονεσ τθσ Ακινασ, τα διάφορα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, 
τισ διαδικαςίεσ και τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ διαφόρων 
πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων όςον αφορά ςε οχιματα, τον καιρό, τισ τιμζσ 
καυςίμων κ.α.. 

 Δρομολόγθςθ ςτθν Ακινα, με όχθμα ι περπατϊντασ, μζςω τθσ υπθρεςίασ Google 
Maps τθσ Google [7]. 

 Βοικεια περιιγθςθσ μζςα από λίςτα ςυχνϊν ερωτιςεων και χάρτθ ιςτοςελίδασ. 

 Λειτουργικι φόρμα επικοινωνίασ, ϊςτε κάκε ερϊτθμα ι ανάγκθ του χριςτθ να 
καλφπτεται άμεςα από εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

 Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εγγραφισ ςτο Π ΚΙΝΙΤ. 

Ακολουκεί το διάγραμμα απεικόνιςθσ των δυνατοτιτων του ρόλου Χριςτθσ-Απλόσ, κακϊσ και 
το διάγραμμα δραςτθριότθτασ όπου απεικονίηεται θ διαδικαςία εγγραφισ νζου χριςτθ ςτο Π 
ΚΙΝΙΤ. 

 
 Εηθόλα 8: Use Case UML Δηάγξακκα ηνπ Φξήζηε-Απινύ 
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 Εηθόλα 9: Activity UML Δηάγξακκα γηα ηελ Εγγξαθή Νέωλ Φξεζηώλ 

 Χριςτθσ-Πελάτθσ 

Ο Χριςτθσ-Πελάτθσ, ωσ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ, ζχει όλα τα δικαιϊματα του ρόλου Χριςτθσ-
Απλόσ και επιπλζον τα εξισ: 

 Δυνατότθτα ειςόδου ςτθν εφαρμογι μζςω φόρμασ. 

 Τπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ προγραμματιςμοφ τεχνικοφ ελζγχου οχιματοσ, 
ανανζωςθσ ςυςκευισ e-pass, κλιςθσ ταξί κ.α.. 

 Αποκικευςθ ςυγκεκριμζνων οδικϊν αξόνων ανά χριςτθ προσ ενθμζρωςθ για τθν 
κυκλοφορία ςε αυτοφσ (προςωπικό προφίλ myΚΙΝΙΤ). 
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 υνομιλία με άλλουσ χριςτεσ που ζχουν το ρόλο του Χριςτθ-Πελάτθ, μζςω 
διαδικτυακοφ Shoutbox. 

Ακολουκοφν τα διαγράμματα που απεικονίηουν τισ δυνατότθτεσ του ρόλου Χριςτθσ-Πελάτθσ, 
τθ διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ του και τθν αποκικευςθ προτιμϊμενου οδικοφ άξονα ςτο 
προφίλ του. 

 
 Εηθόλα 10: Use Case UML Δηάγξακκα ηνπ Φξήζηε-Πειάηε 
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 Εηθόλα 11: Activity UML Δηάγξακκα γηα ηελ Απζεληηθνπνίεζε Φξεζηώλ 
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Εηθόλα 12: Activity UML Δηάγξακκα Αλαδήηεζεο θαη Απνζήθεπζεο Πξνηηκώκελνπ 
Οδηθνύ Άμνλα 

2.3  Φρησιμοποιούμενες Σεχνολογίες και ο Λόγος Επιλογής τους 

Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Π χρθςιμοποιικθκε μια ςειρά από τεχνολογίεσ, οι οποίεσ 
επιλζχκθκαν με ςτόχο τθν κάλυψθ των ςθμαντικότερων τεχνολογικϊν απαιτιςεων, κακϊσ και επειδι 
ενςωματϊνουν χαρακτθριςτικά και τεχνολογίεσ που υπερζχουν των υπολοίπων, ςφμφωνα με ζρευνεσ 
και βαςιηόμενοι ςτθν προςωπικι εμπειρία και τισ ανάγκεσ των ςχεδιαςτϊν του. 

Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν αναλφονται ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ και οι λόγοι για τουσ 
οποίουσ επιλζχκθκαν: 
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 Γλϊςςα Προγραμματιςμοφ και Σεχνολογία 

Χρθςιμοποιικθκε και εφαρμόςτθκε θ τεχνολογία Java Servlets και Java Server Pages (JSP) που 
βαςίηεται ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java.  

Επιλζχκθκε διότι χαρακτθρίηεται από ευελιξία, όςον αφορά ςε μελλοντικζσ αλλαγζσ και 
προςαρμογζσ που ενδεχομζνωσ να χρειαςτοφν ϊςτε να εφαρμογι να παραμείνει χριςιμθ και 
ςφγχρονθ, ενϊ ταυτόχρονα ςυγκεντρϊνει αρκετά μεγάλο βακμό διαλειτουργικότθτασ αφοφ 
υποςτθρίηεται από όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα και ενςωματϊνεται ςε κινθτζσ ςυςκευζσ, ςε 
περίπτωςθ που θ εφαρμογι αποκτιςει αυτόνομθ ζκδοςθ για ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ.  

Επιπλζον, διατίκεται δωρεάν ςτο Διαδίκτυο τόςο αυτι όςο και τα περιςςότερα 
περιβάλλοντα ανάπτυξθσ τθσ. 

 Περιβάλλον Ανάπτυξθσ τθσ Εφαρμογισ 

Χρθςιμοποιικθκε το Netbeans IDE 7.1, το οποίο διατίκεται δωρεάν από το Oracle Technology 
Network [8]. Ακόμθ, ενςωματϊκθκε ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα το Java Platform 6 (JDK). 
Επιλζχκθκαν διότι διατίκενται δωρεάν ςτο Διαδίκτυο και αποτελοφν ολοκλθρωμζνα 
περιβάλλοντα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java.  

Προςδίδουν μεγάλθ ελευκερία ςτον προγραμματιςτι ϊςτε να μπορεί να υλοποιιςει 
ςχεδόν οποιαδιποτε λειτουργία, χωρίσ τεχνολογικοφσ περιοριςμοφσ που ενδεχομζνωσ να 
επζβαλε ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχομζνου (Content Management System, CMS) ςε 
τομείσ όπωσ, για παράδειγμα, ςτθν αςφάλεια του Π. 

 Εξυπθρετθτισ (Web Server) 

Χρθςιμοποιικθκε ο Apache Tomcat από το Apache Software Foundation, που διατίκεται 
δωρεάν ςτο Διαδίκτυο για τθν εφαρμογι και ενςωμάτωςθ τεχνολογίασ Java Servlets και Java 
Server Pages (JSP) [9].  

Ακόμθ, υπερζχει των ανταγωνιςτϊν του παρζχοντασ εκτεταμζνο ιςτορικό ςχετικά με 
ςφάλματα και δραςτθριότθτεσ, ϊςτε ο προγραμματιςτισ να ζχει πάντοτε τθ δυνατότθτα 
ανακεϊρθςθσ των βθμάτων του. Επιπλζον, αποτελεί ζναν από τουσ πιο ευζλικτουσ web 
servers. 

 Βάςθ Δεδομζνων 

Χρθςιμοποιικθκε θ ΒΔ MySQL [10], μία από τισ δθμοφιλζςτερεσ ΒΔ που διατίκενται δωρεάν 
ςτο Διαδίκτυο και θ οποία καλφπτει τον όγκο δεδομζνων τθσ εφαρμογισ, ενϊ ςυνεργάηεται 
αρκετά αποτελεςματικά με τισ υπόλοιπεσ τεχνολογίεσ. Προςδίδει ευκολία ςτθ ςυνδεςιμότθτα 
με άλλα λογιςμικά, καλφπτοντασ τθν απαίτθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ. 

 υμπλθρωματικζσ Σεχνολογίεσ 

Κατά τθ διάρκεια ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκαν οι τεχνολογίεσ HTML, CSS3, 
JavaScript, JQUERY [11] (διαδεδομζνθ βιβλιοκικθ τθσ JavaScript) και AJAX, κακϊσ και θ 
τεχνολογία XML που ςτοχεφει ςτθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ του Π. 

2.6  Βάση Δεδομένων 

Η ςωςτι οργάνωςθ τθσ ΒΔ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα βιματα ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ ενόσ Π.  

Η ΒΔ του Π ΚΙΝΙΤ ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των διεργαςιϊν που το 
ςυνκζτουν. Παράλλθλα, ακολουκικθκαν οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ του εξυπθρετθτι Apache Tomcat, 
ϊςτε να πραγματοποιείται θ αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν μζςω αυτοφ. Η υπθρεςία αυτι υλοποιείται 
ορίηοντασ ζνα Realm. Σα Realms [12+ είναι μθχανιςμοί που προςτατεφουν διαδικτυακζσ εφαρμογζσ. 
Προςφζρουν τθ δυνατότθτα προςταςίασ τθσ εφαρμογισ, τοποκετϊντασ περιοριςμοφσ αςφαλείασ 
(security constraints) και προςδιορίηοντασ τουσ ρόλουσ χρθςτϊν που ζχουν δικαιϊματα πρόςβαςθσ και 
επεξεργαςίασ ςε διάφορεσ ιςτοςελίδεσ-μζρθ τθσ εφαρμογισ. Ο  Apache Tomcat εμπεριζχει αυτι τθ 
λειτουργία των Realms ωσ ενςωματωμζνο ςτοιχείο. Με αυτό τον τρόπο καλφπτεται θ απαίτθςθ 
αςφάλειασ τθσ αυκεντικοποίθςθσ. 
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Οι πίνακεσ που χρειάηονται ςτθ ΒΔ για τθν αυκεντικοποίθςθ του Χριςτθ-Διαχειριςτι και του 
Χριςτθ-Πελάτθ είναι οι «ROLES», «USER_ROLES» και «USERS». Σα περιεχόμενα των πινάκων αυτϊν 
φαίνονται ςτθν επόμενθ εικόνα. 

 
Εηθόλα 13: Πίλαθεο «ROLES», «USER_ROLES» θαη «USERS» 

 Περιγραφι Πινάκων τθσ ΒΔ 

Αξίηει να περιγραφοφν και οι υπόλοιποι πίνακεσ που εμπεριζχονται ςτθ ΒΔ του Π ΚΙΝΙΤ, 
ϊςτε να υπάρξει καλφτερθ κατανόθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ. 

 Πίνακασ «AREAS»: Περιζχει τισ περιοχζσ τθσ Ακινασ ςτισ οποίεσ ανικουν οι οδικοί 
άξονεσ. 

 Πίνακασ «EPASS_REQ»: Περιζχει τισ αιτιςεισ για ανανζωςθ των μονάδων ςτθ 
ςυςκευι e-pass των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν. Οι αιτιςεισ πρζπει να προωκθκοφν 
ςτθν κατάλλθλθ ςυνεργατικι εταιρεία από το εξουςιοδοτθμζνο άτομο με ρόλο 
Χριςτθσ-Διαχειριςτισ. 

 Πίνακασ «FAVSTREETS»: Περιζχει τουσ οδικοφσ άξονεσ που κάκε εγγεγραμμζνοσ 
χριςτθσ ζχει ορίςει ςτο myΚΙΝΙΤ προφίλ του ότι επικυμεί να παρακολουκεί. 

 Πίνακασ «KTEO_AP»: Περιζχει τουσ προγραμματιςμζνουσ τεχνικοφσ ελζγχουσ 
οχθμάτων που πραγματοποιικθκαν μζςω τθσ ειδικισ φόρμασ που παρζχει το Π 
ΚΙΝΙΤ. Οι προγραμματιςμζνοι τεχνικοί ζλεγχοι πρζπει να προωκθκοφν ςτθν 
κατάλλθλθ ςυνεργατικι εταιρεία από το εξουςιοδοτθμζνο άτομο με ρόλο 
Χριςτθσ-Διαχειριςτισ. 

 Πίνακασ «SHOUTBOX»: Περιζχει τα μθνφματα πραγματικοφ χρόνου των 
εγγεγραμμζνων χρθςτϊν, που εμφανίηονται ωσ ηωντανι ςυνομιλία μζςα ςτθν 
ιςτοςελίδα (Shoutbox). 

 Πίνακασ «STREETS»: Περιζχει όλεσ τουσ οδικοφσ άξονεσ των οποίων θ κυκλοφορία 
παρακολουκείται, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυντεταγμζνων τουσ, ϊςτε να 
απεικονίηονται ςε χάρτθ Google Maps. 

 Πίνακασ «STREET_STATISTICS»: Περιζχει τα ςτατιςτικά δεδομζνα για τθν 
κυκλοφορία ςε κάκε οδικό άξονα, με βάςθ τα οποία παράγεται γράφθμα μζςθσ 
κυκλοφορίασ ανά εβδομάδα. 

 Πίνακασ «TAXI_AP»: Περιζχει τισ προγραμματιςμζνεσ θλεκτρονικζσ κλιςεισ ταξί 
που πραγματοποιικθκαν μζςω τθσ ειδικισ φόρμασ που παρζχει το Π ΚΙΝΙΤ. 
Πρζπει να προωκθκοφν ςτθν κατάλλθλθ ςυνεργατικι εταιρεία από το 
εξουςιοδοτθμζνο άτομο με ρόλο Χριςτθσ-Διαχειριςτισ. 
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Κεφάλαιο 3: Επιχειρηματικό χέδιο της «ΚΙΝΙΤ» Ο.Ε. 

 

3.1  Εισαγωγή 

Αντικείμενο και ςτόχοσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ νζασ επιχείρθςθσ KINIΤ Ο.Ε. αποτελεί θ 
παρουςίαςθ και ανάλυςθ των παραγόντων και ςυνκθκϊν που υποδεικνφουν οικονομικά και κοινωνικά 
ωφζλιμθ τθ δθμιουργία, ςχεδίαςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ αυτισ, τόςο για τουσ ςυντελεςτζσ 
τθσ όςο και για τουσ πελάτεσ τθσ. Εξετάηονται οι οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ χϊρα-
ςτόχο τθσ επιχείρθςθσ, τθν Ελλάδα, κακϊσ και τα πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα και θ δυνατότθτα 
μελλοντικισ ανάπτυξθσ ςτον κλάδο των δικτυακϊν υπθρεςιϊν.  

Υςτερα από τθ μελζτθ αυτι, περιγράφεται θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και λειτουργίασ 
τθσ επιχείρθςθσ KINIΤ Ο.Ε., λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τελικι ςκοπιμότθτα τθσ και τα μζτρα που πρζπει 
να λθφκοφν, ϊςτε να είναι διαχρονικι και ευπροςάρμοςτθ παράλλθλα με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. 

3.2  Επιτελική ύνοψη 

Η επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. ιδρφκθκε τον Ιανουάριο του 2012, με ζδρα τθν Ακινα. Η επιχείρθςθ είναι 
Ομόρρυκμθ Εταιρεία και ζχει ωσ εταίρουσ δφο (2) άτομα που διακζτουν γνϊςεισ ςτον τομζα τθσ 
Πλθροφορικισ και των Διαδικτυακϊν Τπθρεςιϊν. 

“ 

τόχοσ τθσ KINIΤ Ο.E. αποτελεί θ παροχι χριςιμων υπθρεςιών και ενθμζρωςθσ 
ςε πολίτεσ και επιςκζπτεσ, όςον αφορά ςε κάκε είδουσ μετακίνθςθσ τουσ ςτθν πόλθ 
τθσ Ακινασ και του Νομοφ Αττικισ. 

” 

Οι υπθρεςίεσ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. προςφζρονται διαδικτυακά μζςα από τθν ιςτοςελίδα 
«www.kinisys.gr». Σα δεδομζνα που αφοροφν ςτθν κυκλοφορία του εκάςτοτε οδικοφ άξονα αντλοφνται 
και ανανεϊνονται από τθν επίςθμθ αναφορά ςτατιςτικϊν δεδομζνων κίνθςθσ που εκδίδει το 
Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων («http://www.yme.gr/») [13]. Οι δυνατότθτεσ 
ανανζωςθσ των μονάδων τθσ ςυςκευισ e-pass, θλεκτρονικοφ προγραμματιςμοφ τεχνικοφ ελζγχου 
οχιματοσ και κλιςθσ ταξί γίνονται διακζςιμεσ μζςα από τθν ςυνεργαςία τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. με 
αντίςτοιχεσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια. 

Η πρόςβαςθ τόςο ςτισ υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ κυκλοφορίασ, όςο και ςτθν θλεκτρονικό 
προγραμματιςμό διαφόρων ενεργειϊν, επιτυγχάνεται φςτερα από ζγκυρθ εγγραφι ςτθν ιςτοςελίδα 
«www.kinisys.gr». Αφοφ εγγραφεί, κάκε Χριςτθσ-Πελάτθσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ  βαςικϊν 
οδικϊν αξόνων που παρακολουκεί ςυχνά ςτον προςωπικό του λογαριαςμό  (myΚΙΝΙΤ), ϊςτε να 
λαμβάνει άμεςθ ενθμζρωςθ για τθν κυκλοφορία ςε αυτοφσ. Ακόμθ, προςφζρονται υπθρεςίεσ τφπου 
Web 2.0 που προάγουν τθ ςυνεργατικότθτα, όπωσ θ δυνατότθτα ςυνομιλίασ (chat/Shoutbox) μεταξφ 
εγγεγραμμζνων χρθςτϊν, με ςτόχο τθν άμεςθ ενθμζρωςθ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν κυκλοφορία 
οδικϊν αξόνων, και άλλων. 

Όςον αφορά ςτθν τιμολογιακι πολιτικι, θ επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. κα διακζτει δωρεάν τισ 
υπθρεςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr» για τουσ πρϊτουσ τρεισ (3) μινεσ λειτουργίασ τθσ, 
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ξεκινϊντασ από τον μινα Ιανουάριο του ζτουσ 2012. Μετά το πζρασ των τριϊν (3) αυτϊν μθνϊν 
(δθλαδι από τον μινα Απρίλιο του ζτουσ 2012), κα εφαρμοςτεί θ ενιαία τιμολογιακι πολιτικι 
βαςιςμζνθ ςτθ μελζτθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν που πραγματοποιικθκε. 

Οι υπθρεςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr» απευκφνονται ςε πολίτεσ και επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ 
τθσ Ακινασ και του Νομοφ Αττικισ. Σα άτομα αυτά κα βρίςκονται κυρίωσ ςτθν θλικιακι ομάδα των 
δεκαοκτϊ (18) με πενιντα-πζντε (55) ετϊν. 

τον τομζα τθσ διαδικτυακισ ενθμζρωςθσ όςον αφορά ςτθν κίνθςθ των οδικϊν αξόνων του Νομοφ 
Αττικισ, προζκυψε φςτερα από ζρευνα ότι ςθμαντικι παρουςία κατζχουν οι εταιρείεσ: InfoTrip, το 
Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, κακϊσ και θ Διεφκυνςθ Σροχαίασ Αττικισ. Οι εταιρείεσ αυτζσ βαςίηουν 
τθν ενθμζρωςθ των ιςτοςελίδων τουσ ςτα δεδομζνα κυκλοφορίασ των οδικϊν αξόνων μζςω τθσ 
πλθροφορίασ που ςυγκεντρϊνει το Κζντρο Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ (ΚΔΚ) του  Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων. 

τον τομζα τθσ παροχισ ενθμζρωςθσ για το ςφνολο των μετακινιςεων ςτθν Ακινα και ςτο Νομό 
Αττικισ, προζκυψε φςτερα από ζρευνα ότι ςθμαντικι παρουςία κατζχουν οι εταιρείεσ ι οι οργανιςμοί: 
Διμοσ Ακθναίων, Athens Greece Guide, Athens Info Guide. 

τουσ τομείσ τθσ προςφοράσ τζτοιου είδουσ υπθρεςιϊν κα διερευνθκεί και θ πορεία εταιρειϊν και 
οργανιςμϊν ςε χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ, ϊςτε να ςυντεκεί μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ του παρόντοσ 
επιχειρθςιακοφ τομζα. 

Ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω υπθρεςιϊν (κυκλοφορίασ και πλθροφοριϊν μετακινιςεων ςτθν 
πόλθ), κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικοφ προγραμματιςμοφ διαφόρων ενεργειϊν (ΚΣΕΟ, ταξί, 
ανανζωςθ e-pass) δεν προςφζρεται ςυνολικά από κάποιον ανταγωνιςτι για τθν πόλθ τθσ Ακινασ και 
του Νομοφ Αττικισ. Για το λόγο αυτό «γεννικθκε» θ επιχείρθςθ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. και θ ιδζα τθσ ιςτοςελίδασ 
«www.kinisys.gr». 

3.3  Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

ε αυτό το τμιμα του Επιχειρθςιακοφ χεδίου τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. κα παρουςιαςτεί ο τρόποσ οργάνωςθσ 
του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ, αναλφοντασ το ςκοπό και τθ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ, τθ 
διοίκθςθ, το επιχειρθςιακό μοντζλο που ακολουκείται και τισ δραςτθριότθτεσ διαφιμιςθσ και 
marketing που εκτελζςτθκαν. Ακόμθ, κα εξεταςτοφν οι τεχνολογίεσ που εκμεταλλεφτθκε θ επιχείρθςθ 
ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ. 

3.3.1  κοπός και τρατηγική της Επιχείρησης ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

κοπόσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ για τθν 
κυκλοφορία και τισ μετακινιςεισ ςτον Νομό Αττικισ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του «www.kinisys.gr». 

Άμεςοι ςτόχοι αποτελοφν οι εξισ: 

 Η εδραίωςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ ςθμερινι αςτακισ επιχειρθςιακι πραγματικότθτα.  
 Η κακιζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr» ωσ δθμοφιλι προοριςμό ενθμζρωςθσ ςχετικά 

με τα κζματα κυκλοφορίασ και πλοιγθςθσ ςτο Νομό Αττικισ. 
 Η παροχι υπθρεςιϊν που βελτιϊνουν τισ μετακινιςεισ των οδθγϊν και μειϊνουν τα ζξοδα 

μετακίνθςθσ τουσ. 
 Η μετεξζλιξθ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr» ςε μία πφλθ άντλθςθσ και ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν για κάκε ςφγχρονο πολίτθ, επιςκζπτθ και οδθγό οχιματοσ τθσ Ακινασ, 
αυξάνοντασ τθ ςυνεργατικότθτα και ακολουκϊντασ τισ τάςεισ τθσ τεχνολογίασ. 

Η ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr» προςφζρει ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον βαςιςμζνο ςε τεχνολογίεσ 
Web 2.0, ενϊ παράλλθλα παρζχει πλθροφορίεσ για κζματα που επθρεάηουν τισ μετακινιςεισ και τθν 
κακθμερινότθτα του εκάςτοτε πολίτθ ι επιςκζπτθ, όπωσ είναι οι τιμζσ των καυςίμων, ο καιρόσ, οι 
απεργίεσ, τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ κ.α.. Ακόμθ, διαφζρει από τισ ανταγωνιςτικζσ ιςτοςελίδεσ, 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο Χριςτθ-Πελάτθ να αποκθκεφει τουσ οδικοφσ άξονεσ που χρθςιμοποιεί πιο 
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ςυχνά ςε ζνα προςωπικό προφίλ, αλλά και προςφζροντασ του τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ 
προγραμματιςμοφ διαφόρων ενεργειϊν (e-Pass, ΚΣΕΟ, ταξί). 

3.3.2  Οργάνωση και Διοίκηση της Επιχείρησης 

Η επιχείρθςθ αποτελείται από δφο (2) εταίρουσ, οι οποίοι ευκφνονται εξίςου για οποιαδιποτε χρζθ 
τθσ. Σαυτόχρονα, τα ίδια δφο άτομα αποτελοφν το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ.  

Χρζθ Διευκφνοντοσ υμβοφλου εκτελεί ο ζνασ εκ των δφο (2) ατόμων, ο οποίοσ προεδρεφει του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου και λαμβάνει τισ τελικζσ αποφάςεισ.  

Οι όποιεσ εργαςίεσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ (δθλαδι του προϊόντοσ) τθσ 
επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. εκτελοφνται από τουσ δφο (2) προαναφερκζντεσ εταίρουσ και ενόσ επιπλζον 
ατόμου που ζχει προςλθφκεί με Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιϊν. 

Ακόμθ, ζχει προςλθφκεί από τθν ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. ζνα τζταρτο άτομο ςτθ κζςθ του Λογιςτι τθσ 
επιχείρθςθσ, με Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιϊν. 

3.3.3  Επιχειρηματικό Μοντέλο της Επιχείρησης ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

Η επιχείρθςθ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. ακολουκεί κυρίωσ το επιχειρθματικό μοντζλο «Παροχι Πλθροφορίασ, 
Εμπιςτοςφνθσ και Άλλων Τπθρεςιϊν» («Information Brokerage, Trust and Other Services») [14]. το 
μοντζλο αυτό εντάςςονται όλεσ οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ που ςτοχεφουν ςτθν παροχι 
πλθροφόρθςθσ, ϊςτε να δοκεί αξία ςτα τεράςτια ποςά δεδομζνων που είναι διακζςιμα ςτα ανοικτά 
δίκτυα. 

Παράλλθλα, για τθν κακιζρωςθ τθσ ςυνεργατικότθτασ ςτον τρόπο παροχισ υπθρεςιϊν τθσ 
ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr», ακολουκοφνται και αρχζσ του επιχειρθματικοφ μοντζλου που αφορά 
ςτισ Εικονικζσ Κοινότθτεσ (Virtual Communities) [15]. Οι εικονικζσ κοινότθτεσ προςφζρουν αξία ςτθ 
λειτουργία μιασ ιςτοςελίδασ, αφοφ προάγουν τθ ςυνεργατικότθτα δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ 
πελάτεσ και ςυνεργάτεσ να προςκζτουν οι ίδιοι πλθροφορίεσ ςε ζνα βαςικό περιβάλλον που παρζχεται 
από τθν εικονικι κοινότθτα. Οι αμοιβζσ ςυμμετοχισ, κακϊσ και οι διαφθμίςεισ που φιλοξενοφνται ςτο 
περιβάλλον τθσ ιςτοςελίδασ, δθμιουργοφν ζςοδα. 

Σαυτόχρονα, μια εικονικι κοινότθτα αποτελεί επιπρόςκετο εργαλείο ςτθν προςπάκεια εδραίωςθσ 
μιασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με τουσ Χριςτεσ-Πελάτεσ και ςτθ διαδικαςία λιψθσ ανατροφοδότθςθσ 
(feedback). 

3.3.4  Περιγραφή Επιχειρηματικών Διαδικασιών της ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

Οι επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ εκτελοφνται ςτα πλαίςια κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. από 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο με ρόλο Χριςτθ-Διαχειριςτι. Όλεσ απαιτοφν τθν είςοδο του Χριςτθ-
Διαχειριςτι ςτθ Βάςθ Δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ, ι ςτθν ίδια τθν εφαρμογι.  

Πζρα από τισ διεργαςίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει, ςτισ αρμοδιότθτεσ του Χριςτθ-Διαχειριςτι ανικει 
και ο ςυνεχισ ζλεγχοσ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr» προσ αποφυγιν τθσ εμφάνιςθσ προςβλθτικϊν 
ςχολίων για κεςμοφσ, αξίεσ κ.α.. Επίςθσ, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ ιςτοςελίδασ διαςφαλίηει τθ 
διακεςιμότθτα τθσ. 

Οι διεργαςίεσ που εκτελοφνται (από τον Χριςτθ-Διαχειριςτι) περιγράφονται ςτα Business Process 
Models (BPM) που ακολουκοφν. 
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  Εηθόλα 14: Δηεξγαζίεο ηνπ Φξήζηε-Δηαρεηξηζηή 
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3.3.5 Περιγραφή Λογισμικού Τποστήριξης και Παρεχόμενων Τπηρεσιών 

Ιστοσελίδας 

Σο λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθν ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ που φιλοξενείται ςτθν 
ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr», επιλζχκθκε ϊςτε να προάγει τθ διαλειτουργικότθτα με άλλεσ εφαρμογζσ 
και ταυτόχρονα να επιτρζπει τθν εξζλιξθ και προςαρμογι τθσ εφαρμογισ παράλλθλα με κάκε νζα 
τεχνολογικι εξζλιξθ ι μόδα.  

Η λίςτα λογιςμικϊν, τεχνολογιϊν και εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν και χρθςιμοποιοφνται κατά 
τθν υλοποίθςθ και ςυντιρθςθ τθσ εφαρμογισ, αντίςτοιχα, είναι θ εξισ: 

 Γλϊςςα Προγραμματιςμοφ και Σεχνολογία: Χρθςιμοποιικθκε και εφαρμόςτθκε θ τεχνολογία 
Java Servlet και Java Server Pages, που βαςίηεται ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java. 

 Περιβάλλον Ανάπτυξθσ Εφαρμογισ: Χρθςιμοποιικθκε το Netbeans IDE 7.1, που διατίκεται 
δωρεάν από τθν Oracle Technology Network ςτο Διαδίκτυο. Ακόμθ, ενςωματϊκθκε ςτο 
υπολογιςτικό ςφςτθμα το Java Platform 6 (JDK). 

 Web Server: Χρθςιμοποιικθκε ο Apache Tomcat του Apache Software Foundation, που 
διατίκεται δωρεάν ςτο Διαδίκτυο για τθν εφαρμογι και ενςωμάτωςθ τεχνολογίασ Java Servlet 
και Java Server Pages. 

 Βάςθ Δεδομζνων: Χρθςιμοποιικθκε θ MySQL, μία από τισ δθμοφιλζςτερεσ βάςεισ δεδομζνων, 
θ οποία διατίκεται δωρεάν ςτο Διαδίκτυο. 

 υμπλθρωματικζσ Σεχνολογίεσ: Κατά τθ διάρκεια ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ 
χρθςιμοποιικθκαν οι τεχνολογίεσ HTML, CSS3, JavaScript, JQUERY (διαδεδομζνθ βιβλιοκικθ 
τθσ JavaScript) και AJAX, κακϊσ και τεχνολογία XML που ςτοχεφει ςτθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ 
τθσ διαλειτουργικότθτασ τθσ εφαρμογισ. 

Δικαιώματα Ρόλων 

Η ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr» παρζχει μια πλθκϊρα υπθρεςιϊν, ανάλογα με το ρόλο που κατζχει ο 
εκάςτοτε χριςτθσ. τθ ςυνζχεια, ακολουκοφν οι δυνατότθτεσ που ζχει ο χριςτθσ ςτα πλαίςια του Π 
τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.. 

Τπάρχουν τρεισ (3) διαφορετικοί ρόλοι που μπορεί να κατζχονται από χριςτεσ ςτο παρόν Π: 
Χριςτθσ-Διαχειριςτισ, Χριςτθσ-Απλόσ και Χριςτθσ-Πελάτθσ. Σα δικαιϊματα κάκε ρόλου αναλφονται 
ςτθ ςυνζχεια. 

 Χριςτθσ-Διαχειριςτισ 

Ο Χριςτθσ-Διαχειριςτισ μπορεί να προςκζςει ζναν νζο οδικό άξονα, με ςτοιχεία χάρτθ και 
κυκλοφορίασ, ςτθ ΒΔ του Π. Ακόμθ, μπορεί να επεξεργαςτεί ςτοιχεία ιδθ υπαρχόντων 
οδικϊν αξόνων, φςτερα από αναηιτθςθ τουσ με λζξεισ κλειδιά. Σζλοσ, ςε ξεχωριςτι 
ιςτοςελίδα κακοδθγείται προσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π μζςω τθσ υπθρεςίασ 
Gmail τθσ Google. 

 Χριςτθσ-Απλόσ 

Ο Χριςτθσ-Απλόσ, ωσ μθ-εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ, ζχει περιοριςμζνα δικαιϊματα, που 
αφοροφν κυρίωσ ςτθν ενθμζρωςθ του για διάφορα κζματα κυκλοφορίασ, μετακινιςεων 
και δρομολόγθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ενθμζρωςθ για πλθκϊρα κεμάτων, όπωσ για τθν κυκλοφορία ςε δζκα (10) τυχαία 
επιλεγμζνουσ οδικοφσ άξονεσ τθσ Ακινασ, τα διάφορα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, 
τισ διαδικαςίεσ και τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ διαφόρων 
πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων όςον αφορά ςε οχιματα, τον καιρό, τισ τιμζσ 
καυςίμων κ.α.. 

 Δρομολόγθςθ ςτθν Ακινα, με όχθμα ι περπατϊντασ, μζςω τθσ υπθρεςίασ Google 
Maps τθσ Google. 

 Βοικεια περιιγθςθσ μζςα από λίςτα ςυχνϊν ερωτιςεων και χάρτθ ιςτοςελίδασ. 

 Λειτουργικι φόρμα επικοινωνίασ, ϊςτε κάκε ερϊτθμα ι ανάγκθ του χριςτθ να 
καλφπτεται άμεςα από εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηστηαθή Δηαηρηβή  Χαηδεζηάκοσ Μαρία Ειέλε 

 

 

 
                          
Σσλεργαηηθό Πιεροθορηαθό Σύζηεκα 
Μεηαθορώλ 

29 

                                                                                                                                                    

 

 Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εγγραφισ ςτο Π «ΚΙΝΙΤ». 
 Χριςτθσ-Πελάτθσ 

Ο Χριςτθσ-Πελάτθσ, ωσ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ, ζχει όλα τα δικαιϊματα του ρόλου 
Χριςτθσ-Απλόσ και επιπλζον τα εξισ: 

 Δυνατότθτα ειςόδου ςτθν εφαρμογι μζςω φόρμασ. 

 Τπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ προγραμματιςμοφ τεχνικοφ ελζγχου οχιματοσ, 
ανανζωςθσ ςυςκευισ e-pass, κλιςθσ ταξί κ.α.. 

 Αποκικευςθ ςυγκεκριμζνων οδικϊν αξόνων ανά χριςτθ προσ ενθμζρωςθ για τθν 
κυκλοφορία ςε αυτοφσ (προςωπικό προφίλ myΚΙΝΙΤ). 

 υνομιλία με άλλουσ χριςτεσ που ζχουν το ρόλο του Χριςτθ-Πελάτθ, μζςω 
διαδικτυακοφ Shoutbox. 

Οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςε ζναν εγγεγραμμζνο χριςτθ τθσ ιςτοςελίδασ είναι 
προςαρμοςμζνεσ ςτισ κακθμερινζσ ανάγκεσ ενόσ πολίτθ ι επιςκζπτθ τθσ Ακινασ, ενϊ ενςωματϊνουν 
τισ ςυνεργατικζσ τεχνολογίεσ που εμπεριζχονται ςτο Web 2.0, ϊςτε να είναι φιλικζσ προσ το χριςτθ και 
να αυξάνουν τθ διαδραςτικότθτα με τθν ιςτοςελίδα.  

κοπόσ αυτϊν των παραπάνω δυνατοτιτων είναι θ μελλοντικι εξζλιξθ τθσ ιςτοςελίδασ 
«www.kinisys.gr» ςτθν πιο διαδεδομζνθ πφλθ παροχισ πλθροφόρθςθσ κάκε είδουσ που μπορεί να 
ςχετίηεται με τθν εμπειρία ενόσ ατόμου κατά τθ μετακίνθςθ του ςτο χϊρο τθσ Ακινασ και του Νομοφ 
Αττικισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ περιςςότερεσ λειτουργίεσ που προάγουν τθ ςυνεργατικότθτα, ϊςτε θ 
ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr» να ζχει απιχθςθ ςε κάκε κοινωνικι ομάδα ατόμων αυτισ τθσ νζασ 
τεχνολογικισ εποχισ. 

3.3.6  Δραστηριότητες Διαφήμισης και Marketing  της ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

Για τον κακοριςμό μιασ αποτελεςματικισ ςτρατθγικισ marketing και διαφθμίςεων, είναι αναγκαίοσ ο 
κακοριςμόσ των δυνθτικϊν πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ KINIΤ Ο.E., οπότε πρζπει να αναφερκεί ότι 
πελάτεσ κα μποροφςε να κεωρθκεί κάκε πολίτθσ ι επιςκζπτθσ ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ και ςτο Νομό 
Αττικισ, που ζχει δυνατότθτα εγγραφισ ςτθν ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr», μζςω ςφνδεςθσ ςτο 
Διαδίκτυο, ϊςτε να απολαμβάνει τισ υπθρεςίεσ που αυτι προςφζρει. 

Η ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr» διακζτει περιοριςμζνεσ υπθρεςίεσ ςε απλοφσ επιςκζπτεσ τθσ 
(Ρόλοσ: Χριςτθσ-Απλόσ), με ςτόχο τθν επίδειξθ των δυνατοτιτων τθσ και τθν προςζλκυςθ 
περιςςότερων εγγεγραμμζνων χρθςτϊν (Ρόλοσ: Χριςτθσ-Πελάτθσ). 

Εάν ο επιςκζπτθσ επιλζξει να εγγραφεί ςτθν ιςτοςελίδα, ενθμερϊνεται ότι οι υπθρεςίεσ του 
«www.kinisys.gr» κα παρζχονται δωρεάν για τουσ πρϊτουσ τρεισ (3) μινεσ λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 
(Διάςτθμα Ιανουάριοσ 2012 – Μάρτιοσ 2012), ενϊ ςτο πζρασ αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ κα 
μπορεί να εγγραφεί για μθνιαία ι δωδεκάμθνα χρονικά διαςτιματα κακοριςμζνθσ χρζωςθσ ϊςτε να 
ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και ςε νζεσ που κα ειςαχκοφν, εάν και εφόςον ο Χριςτθσ-Πελάτθσ 
αποφαςίςει να διατθρεί τθ ςυνδρομι του. 

Η επικοινωνιακι πολιτικι που εφαρμόηεται από κάκε επιχείρθςθ είναι πολφ ςθμαντικι απόφαςθ. 
Με ςτόχο τθν προςζγγιςθ κάκε δυνθτικοφ χριςτθ, μζςω τόςο των παραδοςιακϊν μεκόδων 
διαφιμιςθσ, όςο και των νζων εξελίξεων τθσ τεχνολογίασ αλλά και τθ ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ και 
εξόδων, θ επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. κα προωκιςει ςτθ διάρκεια του πρϊτου χρόνου λειτουργίασ τθσ τθν 
ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr» πραγματοποιϊντασ εγγραφι ςε ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και 
γενικότερα τισ τεχνολογίεσ του Web 2.0 για τθν προϊκθςθ τθσ και τθν αφξθςθ τθσ απιχθςθσ τθσ.  

Ακόμθ, θ επιχείρθςθ ζχει προβεί και ςε παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ 
χαμθλοφ κόςτουσ. Ωσ μζροσ, λοιπόν, τθσ ςτρατθγικισ marketing, ακολουκικθκαν τα εξισ βιματα: 

 Πραγματοποίθςθ εγγραφισ ςτθν ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ «www.twitter.com», 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςε εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ και ςε δυνθτικοφσ πελάτεσ να 
παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr», κακϊσ και τθ λιψθ 
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ενθμερϊςεων ςχετικά με τθν κυκλοφορία ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ του Νομοφ 
Αττικισ. 

 Πραγματοποίθςθ εγγραφισ ςτθν ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ «www.facebook.com», 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςε εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ και ςε δυνθτικοφσ πελάτεσ τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr», κακϊσ και τθ λιψθ 
ενθμερϊςεων ςχετικά με τθν κυκλοφορία ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ του Νομοφ 
Αττικισ. 

 υνεργαςία με τισ εταιρείεσ Ολυμπία Οδόσ Α.Ε. και Αττικι Οδόσ Α.Ε., προωκϊντασ τισ 
υπθρεςίεσ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.. 

 υνεργαςία με τθν αςφαλιςτικι εταιρεία INTERAMERICAN Α.Ε., προωκϊντασ τισ υπθρεςίεσ 
τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.. 

Η ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ Ολυμπία Οδόσ Α.Ε., Αττικι Οδόσ Α.Ε. και Interamerican Α.Ε. και θ 
παροχι υπθρεςιϊν προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. ςτουσ πελάτεσ τουσ, επιτεφχκθκε 
φςτερα από ςυμφωνία ενςωμάτωςθσ διαφθμίςεων των παραπάνω εταιρειϊν ςτθν ιςτοςελίδα 
«www.kinisys.gr». 

Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ, που αποτελοφν τθν αρχικι ςτρατθγικι marketing  τθσ επιχείρθςθσ, 
δεν φζρουν κάποιο κόςτοσ και ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα αποδοτικζσ αφοφ προςελκφουν τθ προςοχι 
τθσ θλικιακισ ομάδασ-ςτόχου τθσ επιχείρθςθσ και ακολουκοφν τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ που 
βαςίηονται ςθμαντικά ςτθ ςυνεργατικότθτα. 

3.3.7  Φρηματοοικονομικά τοιχεία της Επιχείρησης ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

Η επζνδυςθ που απαιτείται για τθν εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κα περιλαμβάνει τθ 
διαμόρφωςθ των εγκαταςτάςεων, τον θλεκτρονικό εξοπλιςμό και τον βοθκθτικό εξοπλιςμό, ωσ πάγια 
ζξοδα με ςυντελεςτι 24%, όπωσ ορίςτθκε κρατικά για εξοπλιςμό που αφορά θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ και λογιςμικό (software) [16]. Δεν υπάρχει απαιτοφμενο κεφάλαιο marketing για τθν 
επιχείρθςθ, αφοφ οι ενζργειεσ διαφιμιςθσ περιλαμβάνουν δωρεάν εγγραφι ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ι προκφπτουν μζςα από τθ διανομι πακζτων ςυνδρομισ ςε πελάτεσ των εταιρειϊν 
Ολυμπία Οδόσ Α.Ε., Αττικι Οδόσ Α.Ε. και Interamerican Α.Ε..  

Σο κεφάλαιο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ τθσ επζνδυςθσ αυτισ καταβάλλεται ςυνολικά 
από τουσ δφο εταίρουσ, που ταυτόχρονα αποτελοφν ιδρυτζσ, τθσ επιχείρθςθσ, ωσ ομόρρυκμθ εταιρεία. 

Οι δφο ροζσ εςόδων που αναμζνονται να υπάρξουν είναι οι εξισ: 

 Ροι Εςόδων υνδρομισ Χριςτθ: Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ, που κατζχουν το ρόλο Χριςτθ-
Πελάτθ, κα καταβάλλουν από τον μινα Απρίλιο και φςτερα το μθνιαίο ποςό των δφο (2) 
ευρϊ, ι κα πραγματοποιιςουν ετιςια ςυνδρομι των 10 (δζκα) ευρϊ. 

Θεωρείται ότι το αρχικό ςφνολο των Χρθςτϊν-Πελατϊν κα προκφψει από τθ διανομι 
πακζτων ςυνδρομισ myΚΙΝΙΤ ςε πελάτεσ και ςυνδρομθτζσ των εταιρειϊν Interamerican 
Α.Ε. και Ολυμπία Οδόσ Α.Ε. / Αττικι Οδόσ αντίςτοιχα.  

Οι πελάτεσ τθσ Interamerican Α.Ε., ςτουσ οποίουσ κα διανεμθκεί το πακζτο myΚΙΝΙΤ, 
ανικουν ςτθν ομάδα πελατϊν τθσ υπθρεςίασ απευκείασ πωλιςεων Anytime. Ο αρικμόσ 
τουσ ανζρχεται ςτουσ 100,000 [17] και το πακζτο myΚΙΝΙΤ κα διανεμθκεί ςε κάκε ζναν 
από αυτοφσ, με τθν ενθμζρωςθ ότι τουσ πρϊτουσ τρεισ (3) μινεσ (διάςτθμα Ιανουάριοσ 
2012 – Μάρτιοσ 2012)  θ εγγραφι και οι υπθρεςίεσ του myΚΙΝΙΤ κα διατίκενται δωρεάν. 

τθ ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ Ολυμπία Οδόσ Α.Ε. και Αττικι Οδόσ Α.Ε., το πακζτο 
myΚΙΝΙΤ κα διανεμθκεί δωρεάν ςτουσ ενεργοφσ ςυνδρομθτζσ και κατόχουσ τθσ 
ςυςκευισ e-Pass. Ο αρικμόσ των νζων ςυνδρομθτϊν για το ζτοσ 2010 (πλθροφορίεσ για το 
2011 δεν υπάρχουν ακόμθ) ανιλκε ςτουσ 74,019 [18]. Θεωρϊντασ ότι το 50% αυτϊν κα 
ενδιαφερκεί για το πακζτο, απομζνουν περίπου 35,000 (με κακοδικι ςτρογγυλοποίθςθ 
ϊςτε να αποφευχκεί θ υπερεκτίμθςθ των δυνατοτιτων τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.). 

το ςφνολο τουσ, λοιπόν, φςτερα από τθ ςυνεργαςία με τισ παραπάνω εταιρείεσ, κα 
ενθμερωκοφν για το πακζτο myΚΙΝΙΤ 135,000 άτομα. Η επιχείρθςθ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. κα 
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κεωριςει ότι, τυχαία επιλεγμζνοι από όλεσ τισ εταιρείεσ, 100,000 από αυτά τα άτομα κα 
πραγματοποιιςουν εγγραφι για να εκμεταλλευτοφν τουσ πρϊτουσ τρεισ (3) δωρεάν μινεσ 
υπθρεςιϊν. 

Από ζρευνα που διεξιγαγε θ επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. ςε ζνα δείγμα εκατό οδθγϊν 
διαφόρων θλικιϊν διαπιςτϊκθκε ότι ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 5% κα ενδιαφερόταν για 
τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr». 

Θεωρϊντασ τθν παραπάνω ζρευνα επιτυχθμζνθ, διαπιςτϊνεται ότι μετά το πζρασ του 
πρϊτου δωρεάν τριμινου κα διατθριςει τθ ςυνδρομι του ζνα ποςοςτό 5% των 100,000 
ατόμων, δθλαδι 5,000 άτομα. 

Από αυτά τα 100,000 άτομα: 

 Σο 80% κα επιλζξει τθν πιο ςυμφζρουςα ετήςια ςυνδρομι αξίασ δζκα (10) 
ευρϊ. Ανζρχονται ςε 4,000 άτομα. Σα ζςοδα για δϊδεκα (12) μινεσ είναι 
40,000 ευρϊ, δθλαδι 3,333 ευρώ το μήνα. 

 Σο 10% κα επιλζξει μθνιαία ςυνδρομι των δφο (2) ευρϊ, τθν οποία κα 
ανανεϊςει για ζξι μήνεσ και ςτθν ςυνζχεια κα πάψει να είναι Χριςτθσ-
Πελάτθσ. Ανζρχονται ςε 500 άτομα. Σα ζςοδα κα είναι 1000 ευρώ το μήνα. 

 Σο 10% κα επιλζξει μθνιαία ςυνδρομι των δφο (2) ευρϊ, τθν οποία κα 
ανανεϊςει για τρεισ μήνεσ και ςτθ ςυνζχεια κα πάψει να είναι Χριςτθσ-
Πελάτθσ. Ανζρχονται ςε 500 άτομα. Σα ζςοδα κα είναι 1000 ευρώ το μήνα. 

Οι παραπάνω υπολογιςμοί αφοροφν το ςφνολο των Χρθςτϊν-Πελατϊν που κα 
αποκτιςει θ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. μζςα από τθ ςυνεργαςία τθσ με τισ εταιρείεσ Interamerican Α.Ε., 
Ολυμπία Οδόσ Α.Ε. και Αττικι Οδόσ Α.Ε.. ε αυτό το ςφνολο δεν ςυμπεριλαμβάνεται, 
δθλαδι, ο αρικμόσ των νζων χρθςτϊν που αναμζνεται να αποκτιςει θ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. μζςω 
τθσ εγγραφισ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικϊν δικτφων ι από πρόςωπο ςε πρόςωπο («word-of-
mouth»).  

Τπολογίηεται ότι το ζτοσ 2012, λόγω αφξουςασ δθμοτικότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ, κα 
εγγραφοφν 15 νζοι χριςτεσ με ετιςια ςυνδρομι τον μινα Μάρτιο (των οποίων θ χρζωςθ 
κα ξεκινιςει από τον Απρίλιο), ενϊ κάκε μινα (από τον Απρίλιο και φςτερα) θα 
εγγράφονται 30 νζοι χρήςτεσ μηνιαίωσ, με ετιςια ςυνδρομι.  

Ακόμθ, υπολογίηεται ότι το ζτοσ 2013, λόγω των οικονομικϊν ςυνκθκϊν που πλιττουν 
τθν Ελλάδα, κα υποςτεί απϊλεια 15 ςυνδρομϊν μθνιαίωσ θ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. (από τουσ 
ςτακεροφσ Χριςτεσ-Πελάτεσ με ετιςια ςυνδρομι). Σαυτόχρονα όμωσ, θ χριςθ του 
Διαδικτφου και υ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο είναι εμφανζσ ότι αυξάνεται ςτα Ελλθνικά 
νοικοκυριά. Επομζνωσ, υποκζτει θ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. ότι θ αφξθςθ κατά 30 Χριςτεσ-Πελάτεσ 
μθνιαίωσ με ετιςιεσ ςυνδρομζσ κα παραμείνει ςτακερι. Σελικϊσ, απομζνουν μηνιαίωσ 15 
νζοι Χρήςτεσ-Πελάτεσ με ετιςιεσ ςυνδρομζσ (30 – 15 = 15). 

Οι υπολογιςμοί που αφοροφν ςτα επιπλζον ζςοδα των νζων αυτϊν Χρθςτϊν-Πελατϊν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Οικονομικό Πλάνο του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 
που απεικονίηεται ςτθ ςυνζχεια αυτισ τθσ παραγράφου. 

Σα ζςοδα παρατίκενται αναλυτικά ανά μινα για τα ζτθ 2012 και 2013 ςτο φφλλο Excel 
που ςυνοδεφει το Επιχειρθματικό χζδιο τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.. 

 Ροι Εςόδων από Διαφθμίςεισ: υμπλθρωματικι ροι εςόδων αποτελεί θ προβολι 
διαφθμίςεων με κζματα ςυναφι των υπθρεςιϊν που παρζχει θ ιςτοςελίδα 
«www.kinisys.gr», χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία Google AdSense τθσ εταιρείασ Google 
[19].  

Οι ιςτοςελίδεσ που φζρουν τισ διαφθμίςεισ αμείβονται από τθν Google ανάλογα με τθ 
δθμοτικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ (Cost per Thousand Impressions, CPM) και τον αρικμό των 
κλικ που αποςπά θ εκάςτοτε διαφιμιςθ (Cost Per Click, CPC). Η ιςτοςελίδα 
«www.kinisys.gr» κεωρείται ότι ζχει ςτα πρϊτα δφο ζτθ (2012-2013)  λειτουργίασ τθσ 
χαμθλι επιςκεψιμότθτα, οπότε το προκακοριςμζνο, από τθν Google, CPM είναι 0.20 ευρϊ. 
Σαυτόχρονα, θ ιςτοςελίδα φζρει δφο (2) διαφθμίςεισ, με CPC 0.03 ευρϊ ανά διαφιμιςθ. 
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Από ζρευνα τθσ Google για τθ χριςθ του Διαδικτφου ςτθν Ελλάδα, υπολογίηεται ότι: 

 Πάνω από 4 εκατομμφρια κάτοικοι ζχουν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. 

 Πάνω από 200.000 ζξυπνα τθλζφωνα (smartphones) πουλικθκαν κατά το 
τελευταίο τρίμθνο του 2010, αρικμόσ που ξεπερνά τον αντίςτοιχο των 
επιτραπζηιων υπολογιςτϊν. 

 Ο αρικμόσ των λογαριαςμϊν ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ φτάνει τα 4 
εκατομμφρια. 

 Ο μζςοσ εβδομαδιαίοσ χρόνοσ που αφιερϊνει κάποιοσ ςτο Διαδίκτυο φτάνει 
τισ 10 ϊρεσ. 

 Η άνοδοσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν αυξάνεται με 
ταχείσ ρυκμοφσ. υγκεκριμζνα, 8 φορζσ ταχφτερα ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο 
ρυκμό διείςδυςθσ του Διαδικτφου ςτουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω και με βάςθ τθ ροι εςόδων από ςυνδρομθτζσ που 
κακορίςτθκε, υπολογίηονται τα εξισ για τα κζρδθ από το CPM:  

 το πρϊτο (δωρεάν) τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. όπου κα υπάρχουν 
100,000 Χριςτεσ-Πελάτεσ, κεωρείται ότι όλοι θα επιςκζπτονται την 
ιςτοςελίδα μία (1) φορά την ημζρα, ςτισ 20 εργάςιμεσ θμζρεσ του κάκε μινα. 
Σα 100,000 impressions ανζρχονται ςε ζςοδα 100 x 0.20 = 20 ευρϊ τθν θμζρα, 
δθλαδι υπολογίηεται ότι 20 θμζρεσ x 20 ευρϊ = 400 μηνιαίωσ. 

Εάν κεωρθκεί ότι οι μιςοί από τουσ 100,000 κα επιςκεφκοφν τθν 
ιςτοςελίδα και δεφτερθ φορά, δθλαδι 50,000 impressions και άρα 50 x 0.20 = 
10 ευρϊ τθν θμζρα και 200 ευρϊ μθνιαίωσ, τα τελικά μθνιαία κζρδθ από το 
CPM, για το πρϊτο δωρεάν τρίμθνο, ανζρχονται ςε 600 ευρώ το μήνα. 

 το δεφτερο τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε., όπου κα υπάρχουν 
ςυνολικά 5,000 Χριςτεσ-Πελάτεσ, κα κεωρθκεί ότι κάκε χριςτθσ κα 
επιςκζπτεται τθν ιςτοςελίδα μία φορά τθν θμζρα.  

Οπότε, τα 5,000 impressions ανζρχονται ςε 5 x 0.20 = 1 ευρϊ τθν θμζρα, 
δθλαδι 20 ευρώ μηνιαίωσ (λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τισ 20 εργάςιμεσ 
θμζρεσ). 

 το τρίτο τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε., όπου κα υπάρχουν ςυνολικά 
4,500 Χριςτεσ-Πελάτεσ, κα κεωρθκεί ότι κάκε χριςτθσ κα επιςκζπτεται τθν 
ιςτοςελίδα μία φορά τθν θμζρα. 

Οπότε, τα 4,500 impressions  ανζρχονται ςε 4.5 x 0.20 = 0.9 ευρϊ τθν 
θμζρα, δθλαδι 18 ευρώ μηνιαίωσ (λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τισ 20 εργάςιμεσ 
θμζρεσ). 

 το τζταρτο τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε., όπου κα υπάρχουν ςυνολικά 
4,000 Χριςτεσ-Πελάτεσ, κα κεωρθκεί ότι κάκε χριςτθσ κα επιςκζπτεται τθν 
ιςτοςελίδα μία φορά τθν θμζρα. 

Οπότε, τα 4,000 impressions  ανζρχονται ςε 4 x 0.20 = 0.8 ευρϊ τθν θμζρα, 
δθλαδι 16 ευρώ μηνιαίωσ (λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τισ 20 εργάςιμεσ 
θμζρεσ). 

Ακόμθ, πρζπει να υπολογιςτεί και το μθνιαίο CPC ςτα ζςοδα τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε.. Με βάςθ 
τθ ροι εςόδων από ςυνδρομθτζσ που κακορίςτθκε, υπολογίηονται λοιπόν τα εξισ για τα 
κζρδθ από το CPC: 

 το πρϊτο (δωρεάν) τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. όπου κα υπάρχουν 
100,000 Χριςτεσ-Πελάτεσ, κεωρείται ότι το 50% κα πραγματοποιιςει κλικ ςε 
μία (1) διαφιμιςθ μθνιαίωσ.  

Οπότε, 50,000 x 0.03 = 1,500 ευρώ μηνιαίωσ. 
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 το δεφτερο τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. όπου κα υπάρχουν 5,000 
Χριςτεσ-Πελάτεσ, κεωρείται ότι το 50% κα πραγματοποιιςει κλικ ςε μία (1) 
διαφιμιςθ μθνιαίωσ.  

Οπότε, 2,500 x 0.03 = 75 ευρώ μηνιαίωσ. 

 το τρίτο τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. όπου κα υπάρχουν 4,500 
Χριςτεσ-Πελάτεσ, κεωρείται ότι το 50% κα πραγματοποιιςει κλικ ςε μία (1) 
διαφιμιςθ μθνιαίωσ.  

Οπότε, 2,250 x 0.03 = 67.50 ευρώ μηνιαίωσ. 

 το τζταρτο τρίμθνο λειτουργίασ τθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. όπου κα υπάρχουν 4,000 
Χριςτεσ-Πελάτεσ, κεωρείται ότι το 50% κα πραγματοποιιςει κλικ ςε μία (1) 
διαφιμιςθ μθνιαίωσ.  

Οπότε, 2,000 x 0.03 = 60 ευρώ μηνιαίωσ. 

ε εικόνεσ φφλλων Excel που ακολουκοφν παρουςιάηονται αναλυτικά τα πάγια ζξοδα, τα μθνιαία 
ζςοδα και τα μθνιαία ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. για τα ζτθ 2012 και 2013, όποτε και κα 
ανακεωρθκεί το παρόν επιχειρθςιακό ςχζδιο: 

 
   Εηθόλα 15: Πάγηα Έμνδα γηα ηελ Έλαξμε ηεο Επηρείξεζεο
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Εηθόλα 16: Έζνδα, Έμνδα θαη Σπλνιηθά Κέξδε ηεο ΚΙΝΙΣΥΣ Ο.Ε. γηα ην Έηνο 2012 
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Εηθόλα 17: Έζνδα, Έμνδα θαη Σπλνιηθά Κέξδε ηεο ΚΙΝΙΣΥΣ Ο.Ε. γηα ην Έηνο 2013



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηστηαθή Δηαηρηβή  Χαηδεζηάκοσ Μαρία Ειέλε 

 

 

 
                          
Σσλεργαηηθό Πιεροθορηαθό Σύζηεκα 
Μεηαθορώλ 

36 

                                                                                                                                                    

 

3.4  Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Με ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ ζρευνασ για τθν φπαρξθ πρόςφορου εδάφουσ 
ίδρυςθσ και ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ παροχισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν όπωσ θ KINIΤ Ο.E., 
μελετικθκαν οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το εξωτερικό περιβάλλον ςτο οποίο καλείται να 
ανταπεξζλκει θ επιχείρθςθ αυτι. 

Οι ςθμαντικοί τομείσ που αφοροφν τισ πικανότθτεσ βιωςιμότθτασ και επιτυχίασ τθσ επιχείρθςθσ 
αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

3.4.1  Οικονομικό Περιβάλλον 

Η κατάςταςθ τθσ οικονομίασ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και παγκοςμίωσ, είναι κρίςιμθ. Αυτό 
αποδεικνφεται ςθμαντικό εμπόδιο και παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ πριν από κάκε νζα 
επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα.  

Παράλλθλα με τθν οικονομικι κρίςθ που κάκε επιχείρθςθ ςιμερα καλείται να αντιμετωπίςει, 
ςτατιςτικά δεδομζνα που αφοροφν ςτθν ανεργία και ςτισ εργαςιακζσ ευκαιρίεσ ςτον τόπο ανάπτυξθσ 
μιασ επιχείρθςθσ, πρζπει πάντοτε να εξετάηονται. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ 
τατιςτικισ Αρχισ, κατά το Α’ Σρίμθνο του 2011 ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ανιλκε ςε 
4.194.429 άτομα και των ανζργων ςε 792.601. Σο ποςοςτό ανεργίασ ιταν 15,9%, ζναντι του 14,2% 
του προθγοφμενου τριμινου και του 11,7% του αντίςτοιχου τριμινου ςτο ζτοσ 2010. Η απαςχόλθςθ 
μειϊκθκε κατά 2,4% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και κατά 5,2% ςε ςχζςθ με το Α’ Σρίμθνο 
του ζτουσ 2010. Ο αρικμόσ των ανζργων αυξικθκε κατά 11.3% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο 
και κατά 35,1% ςε ςχζςθ με το Α’ Σρίμθνο του ζτουσ 2010. Νεότερα ςτατιςτικά δεδομζνα δεν 
υπάρχουν. 

Σα ςτοιχεία αυτά παρουςιάηονται ςτουσ γράφουσ που ακολουκοφν. 

 
Εηθόλα 18: Σηνηρεία Αλεξγίαο Τξηκήλωλ 2010-2011. Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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  Εηθόλα 19: Σηνηρεία Αλεξγίαο Α’ Τξηκήλνπ 2011 αλά Ηιηθηαθή Οκάδα. Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ 

τθν Ελλάδα επικρατεί, λοιπόν, ζνα αςτακζσ οικονομικό περιβάλλον, γεγονόσ που μπορεί να ζχει 
ωσ αποτζλεςμα απρόοπτεσ εξελίξεισ ςτθν αναπτυξιακι πορεία μιασ επιχείρθςθσ. Η οικονομικι 
κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αποτελεί απειλι για κάκε νζα επιχείρθςθ. 

Πζρα από τθν γενικι κατάςταςθ τθσ οικονομίασ ςτθ χϊρα, υπάρχουν παράλλθλα ςυγκεκριμζνοι 
τομείσ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ που επθρεάηουν τθν επιτυχθμζνθ πορεία του φάςματοσ των υπθρεςιϊν 
που προςφζρει μια επιχείρθςθ όπωσ θ ΚΙΝΙΤ Ο.E., όπωσ είναι οι τιμζσ των καυςίμων ςτθν Ελλάδα 
και γενικότερα ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. 

Βάςει των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από δειγματολθψίεσ διεκνϊν οίκων, οι τιμζσ των καυςίμων ςε 
Πανευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά το ζτοσ 2011, παρά το γεγονόσ ότι θ τιμι του 
πετρελαίου είχε ςτακεροποιθκεί από τα μζςα Δεκεμβρίου του 2010. 

υγκεκριμζνα, θ Ελλάδα κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ ςτθ λίςτα με τισ υψθλότερεσ τιμζσ πετρελαίου, 
με €1,685 ανά λίτρο αμόλυβδθσ βενηίνθσ. Όςον αφορά ςτο πετρζλαιο κίνθςθσ, θ χϊρα κατζχει τθν 
πρϊτθ κζςθ με μζςθ τιμι €1,391 ανά λίτρο [20]. 

Σα παραπάνω ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι  οι Ζλλθνεσ οδθγοί ξοδεφουν αρκετό ποςοςτό του 
μθνιαίου ειςοδιματοσ τουσ ςτθν αγορά καυςίμων. Επομζνωσ, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι μια 
διαδικτυακι υπθρεςία πλθροφόρθςθσ και πλοιγθςθσ, θ οποία κα μείωνε ςθμαντικά τθ διάρκεια των 
διαδρομϊν και μετακινιςεων των Ελλινων ςτο Νομό Αττικισ που ςυγκεντρϊνει τα μεγαλφτερα 
ποςοςτά οδθγϊν, κα ιταν ιδιαίτερα χριςιμθ, αφοφ κα μειωνόταν ςε μεγάλο ποςοςτό θ 
κατανάλωςθ καυςίμων. 

3.4.2  Νομικό Περιβάλλον 

Κατά τθν ίδρυςθ κάκε επιχείρθςθσ, βαςικό πεδίο ζρευνασ αποτελεί το Νομικό περιβάλλον του 
τόπου-ςτόχου. Η επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. ανικει ςτον τομζα των επιχειριςεων που παρζχουν 
θλεκτρονικό εμπόριο και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Οπότε, οι νόμοι, οι οδθγίεσ και τα διατάγματα που 
αφοροφν ςε διαδικτυακζσ επιχειριςεισ, θλεκτρονικό εμπόριο και προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ και 
των προςωπικϊν πλθροφοριϊν, κακϊσ και οι οδθγίεσ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα, 
αφοροφν τθν επιχείρθςθ αυτι και πρζπει να ακολουκοφνται. Ενδεικτικά αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια 
τα ςθμαντικότερα μζρθ τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ που επθρεάηουν κάκε 
επιχείρθςθ θλεκτρονικοφ εμπορίου και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 
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 Οδεγία 2000/31/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ: Αθνξά ζε λνκηθέο πηπρέο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο-κέινπο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Μέζσ απηήο ξπζκίδνληαη ζπγθεθξηκέλα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απνζθνπψληαο ζηελ εμαζθάιηζε ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επίηεπμεο πςεινχ επηπέδνπ 

θνηλνηηθήο νινθιήξσζεο. Οη εζληθέο αξρέο θάζε ρψξαο-κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

έρνπλ βαζηθά δχν ζεκειηψδεηο ππνρξεψζεηο, κία ζεηηθή θαη κία αξλεηηθή. Οθείινπλ 

αθελφο λα πξνρσξήζνπλ ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε νξηζκέλσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο θαη αθεηέξνπ 

θαινχληαη λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηελ 

ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, ε νδεγία ζέηεη σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο. 

 Νηηξεθηίβα 95/46/EC ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: Απνηειεί ηελ νδεγία ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ, φζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. Αλαγλσξίδεη, πξσηίζησο, ην 

δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ. Ωο πξνζσπηθά δεδνκέλα ζεσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα 

απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ (π.ρ. δηεχζπλζε, πνηληθφ κεηξψν 

θ.α.). Η Νηηξεθηίβα, ινηπφλ, ξπζκίδεη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, είηε ε 

δηαδηθαζία είλαη απηνκαηνπνηεκέλε, είηε φρη. 

 Νφκνο 2472/1997: Απνηειεί, ζηελ νπζία,  ηελ ελαξκφληζε ηνπ Ειιεληθνχ Δηθαίνπ κε ηελ 

Νηηξεθηίβα 95/46/ΕΚ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Με ηε ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ απηνχ 

παξέρεηαη ζηνλ Έιιελα πνιίηε έλα πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο. Τν πλεχκα απηφ 

δηαθαίλεηαη ζε πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ ζηα νπνία αλήθνπλ. 

Έηζη, κέζσ ηνπ Νφκνπ ζεζπίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ ησλ αηφκσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο ζηελ ηδησηηθφηεηα. 

Ελζσκαηψλεηαη ε έλλνηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

θάζε είδνπο επεμεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί κία πιεξνθνξία πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

(ζπιινγή, θαηαρψξηζε, απνζήθεπζε, ηξνπνπνίεζε, εμαγσγή, ρξήζε, δηαβίβαζε θ.α.). 

Έηζη, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο φπνπ ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζεσξείηαη λφκηκε, 

απνλέκνληαη δηθαηψκαηα ζηα άηνκα ζηα νπνία αλήθνπλ ηα δεδνκέλα θαη νξγαλψλεηαη 

έλαο ζεζκηθφο έιεγρνο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηνπ νπνίνπ εγείηαη ε Αξρή 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε, 

αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή. 

Πζρα από τουσ παραπάνω νόμουσ και οδθγίεσ, ζχει κατοχυρωκεί μια πλθκϊρα κανόνων και 
νομοκεςιϊν που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία των επιχειριςεων των οποίων θ δράςθ 
περιλαμβάνει υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου, οι οποίοι πρζπει να ακολουκοφνται προςεκτικά. 

3.4.3  Σεχνολογικό Περιβάλλον 

τα πλαίςια ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο καλείται να 
αναπτυχκεί θ επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E., αποδεικνφεται αναγκαία θ ζρευνα του βακμοφ χριςθσ 
τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ και του βακμοφ ανάπτυξθσ και χριςθσ τθσ τεχνολογίασ 
ςτον Ελλαδικό χϊρο, κακϊσ θ επιχείρθςθ ςτοχεφει να αναπτυχκεί ςτον τομζα των διαδικτυακϊν 
υπθρεςιϊν. 

Με βάςθ ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ [21+ και του Παρατθρθτθρίου τθσ Κοινωνίασ 
τθσ Πλθροφορίασ *22], διαφαίνεται ότι ςυνεχίηει θ ανοδικι τάςθ των τελευταίων ετϊν, τόςο όςων 
αφορά ςτθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, όςο και ςτθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. Οι πλθροφορίεσ 
αφοροφν ςτο 2010, αφοφ πιο πρόςφατεσ δεν υπάρχουν ακόμθ. 
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φμφωνα με τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι, ςτο Α’ Σρίμθνο του 2010 το ποςοςτό των ατόμων που 
χρθςιμοποίθςαν θλεκτρονικό υπολογιςτι ανζρχεται ςτο 48.4% και το ποςοςτό των ατόμων που 
χρθςιμοποίθςαν το Διαδίκτυο ςτο 44.4%. 

Σθν τελευταία πενταετία (ζτθ 2006 – 2010) θ αφξθςθ που παρατθρείται ανζρχεται ςτο 28.7% για 
τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και ςτο 53.6% για τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. 

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ παρουςιάηονται γραφικά ςτισ 
εικόνεσ που ακολουκοφν. 

 
Εηθόλα 20: Φξήζε Ηι. Υπνινγηζηή θαη Πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν Α’ Τξίκελν 
2006-2010. Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
 Εηθόλα 21: Φξήζε Δηαδηθηύνπ αλά Φύιν, Ηιηθηαθή Οκάδα θαη Επίπεδν Εθπαίδεπζεο Α’ 
Τξίκελν 2010. Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ 

τισ επόμενεσ εικόνεσ παρουςιάηονται: 

 Τα επλντθά απνηειέζκαηα ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηειεθψλνπ σο κέζν πξφζβαζεο ζην 

Δηαδίθηπν. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη αξθεηνί ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε 

ζην Δηαδίθηπν ελ θηλήζεη. 
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 Τα επλντθά απνηειέζκαηα πνζνζηψλ πξφζβαζεο ζην Δηαδίθηπν ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ 

Αηηηθήο, ηνλ λνκφ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη νη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε 

άιιεο πεξηνρέο. 

 
Εηθόλα 22: Πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν από Κηλεηό ή Έμππλν Κηλεηό Τειέθωλν (smartphone). 
Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Εηθόλα 23: Πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν ζηηο Τέζζεξηο (4) Μεγαιύηεξεο Γεωγξαθηθέο Πεξηνρέο 
ηεο Ειιάδαο. Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Οι ζρευνεσ του Παρατθρθτθρίου τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ αναδεικνφουν αφξθςθ τθσ τάξθσ 
των 6-8% ανά ζτοσ ςτον αρικμό των νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, ενϊ θ χριςθ κινθτϊν 
τθλεφϊνων βρίςκεται ςτα φψθ: 
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 Εηθόλα 24: Τερλνινγία ζηελ Ειιάδα. Πεγή: Παξαηεξεηήξην ΚηΠ, ΕΛΣΤΑΤ 

Ακόμθ, οι δείκτεσ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο του Παρατθρθτθρίου τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ 
ζδειξαν ότι: 

 
 Εηθόλα 25: Έιιελεο θαη Δηαδίθηπν. Πεγή: Παξαηεξεηήξην ΚηΠ, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΤΤ 

Πζρα από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ευνοοφν τισ πικανότθτεσ βιωςιμότθτασ και επιτυχίασ τθσ 
επιχείρθςθσ KINIΤ Ο.E., κακϊσ και τθσ χρθςιμότθτασ των υπθρεςιϊν που προςφζρει, αξίηει να 
αναφερκεί ότι οι υπθρεςίεσ αυτζσ ανικουν ςτον τεχνολογικό τομζα των υςτθμάτων Γεωγραφικισ 
Πλθροφορίασ (Geographical Information Systems, GIS) και τθσ θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ. Ο τομζασ 
αυτόσ αποτελεί ζναν νζο, ανερχόμενο και ραγδαία αναπτυςςόμενο τομζα τθσ πλθροφορικισ. 
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3.4.4  Κοινωνικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Σα κοινωνικά και πολιτιςτικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν το περιβάλλον ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
μιασ επιχείρθςθσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν πορεία τθσ, όπωσ και τα μζτρα ςυμβατότθτασ με τα 
κοινωνικά πρότυπα του περιβάλλοντοσ που πρζπει να λάβει. Πζρα από τισ ζρευνεσ ωσ προσ τθ ςχζςθ 
του Ζλλθνα πολίτθ με τθν τεχνολογία και τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ όπωσ αυτι των ζξυπνων κινθτϊν 
τθλεφϊνων, αξίηει να εξερευνθκοφν και τα χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου Ζλλθνα οδθγοφ και του 
περιβάλλοντοσ ςτο οποίο καλείται να μετακινθκεί κακθμερινά. 

φμφωνα με ςτοιχεία του υνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων (ΕΑΑ), ςήμερα 
ςτην Ελλάδα κυκλοφοροφν 4,5 εκατομμφρια αυτοκίνητα. [23] Από αυτά, το 52% βρίςκεται ςτθν 
Ακινα, ζνασ αρικμόσ φψουσ 2,5 εκατομμυρίων.  Όμωσ, οι οδικοί άξονεσ του Λεκανοπεδίου 
ςχεδιάςτθκαν για να «φιλοξενιςουν» μόλισ  450 χιλιάδεσ αυτοκίνθτα. Σαυτόχρονα, ζνα ςθμαντικό 
μζροσ του οδοςτρϊματοσ καλφπτεται κακθμερινά από παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα, βαςικόσ λόγοσ τθσ 
αςφυκτικισ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ. Σο κζντρο τθσ Ακινασ παρουςιάηει κακθμερινά 35.000 
παράνομα ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα, τα οποία όχι μόνο επιδεινϊνουν τθν κυκλοφοριακι 
ςυμφόρθςθ, αλλά και επιβραδφνουν τουσ χρόνουσ κίνθςθσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ. 

Ακόμθ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το Ι.Χ. αυτοκίνθτο ςτθν Ελλάδα παραμζνει το προτιμϊμενο μζςο 
μεταφοράσ, ακόμθ και για διαδρομζσ μικρότερεσ του ενόσ χιλιομζτρου [24]. φμφωνα με τα ςτοιχεία 
που παρουςιάςτθκαν ςτθν «Ειδικι Μόνιμθ Επιτροπι Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ τθσ Βουλισ», ο 
μζςοσ αρικμόσ διαδρομϊν μικρότερων του ενόσ χιλιομζτρου ανά εβδομάδα με χριςθ Ι.Χ. είναι εννζα 
για τθν Ελλάδα και ακολουκοφν οι κάτοικοι τθσ Ιταλίασ με τζςςερισ. Όςον αφορά ςτισ μετακινιςεισ 
τουσ ανά εβδομάδα, οι Ζλλθνεσ εμφανίηονται να χρθςιμοποιοφν το Ι.Χ. εφτά φορζσ, ςε αντίκεςθ με 
τουσ Ιταλοφσ, τουσ Γάλλουσ και τουσ Ιςπανοφσ που το χρθςιμοποιοφν τζςςερισ φορζσ, και τουσ 
Βρετανοφσ, Γερμανοφσ, Πορτογάλουσ, Ολλανδοφσ και Βζλγουσ που το επιλζγουν τρεισ φορζσ. 

Σα παραπάνω ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι ο Ζλλθνασ οδθγόσ χρθςιμοποιεί ςυχνά το αυτοκίνθτο 
του και αναγκάηεται να αντιμετωπίςει ςυνκικεσ δφςκολθσ κυκλοφορίασ. τθν κατάςταςθ αυτι 
προςδίδουν βάροσ και οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον Ελλαδικό χϊρο, με το αςτακζσ πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον να προκαλεί ςυχνά φαινόμενα διαδθλϊςεων και απεργιϊν που 
επιδεινϊνουν τα προβλιματα κυκλοφορίασ. 

Σο ςυμπζραςμα που προκφπτει είναι ότι ο Ζλλθνασ οδθγόσ ςτον Νομό Αττικισ ζχει ανάγκθ μια 
υπθρεςία να τον κακοδθγεί ςτισ μετακινιςεισ του ςε ςχζςθ με τθν κυκλοφορία ςτουσ βαςικοφσ 
οδικοφσ άξονεσ του χϊρου, ϊςτε να ελαχιςτοποιεί το χρόνο μετακινιςεων του και τα ζξοδα 
καυςίμων του. 

3.4.5  Ανταγωνισμός και Αδυναμίες 

Η επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. αντιμετωπίηει ανταγωνιςμό ςτο πρόςωπο ιςτοςελίδων που ςτοχεφουν 
ςτθν παροχι ςυναφϊν υπθρεςιϊν με αυτζσ που προςφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr». 
Επομζνωσ, κάκε ιςτοςελίδα που παρζχει πλθροφόρθςθ για τθν κατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε 
βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ του Νομοφ Αττικισ ι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ μετακινιςεισ ςτθν Ακινα, 
αποτελεί ςοβαρό ανταγωνιςτι τθσ «www.kinisys.gr». 

Ακόμθ, ςωςτι πρακτικι αποτελεί θ ζρευνα ςε παγκόςμιο επίπεδο ωσ προσ εταιρείεσ και 
ιςτοςελίδεσ που παρζχουν παρόμοιεσ πλθροφορίεσ για μεγάλεσ πόλεισ ανά τον κόςμο. 

Για το λόγο αυτό, πραγματοποιικθκε ζρευνα με κζμα ιςτοςελίδεσ τζτοιου τφπου, ϊςτε να 
διαπιςτωκεί ο βακμόσ ανταγωνιςμοφ που αντιμετωπίηει θ επιχείρθςθ KINIΤ Ο.E. και τα μζτρα που 
πρζπει να λθφκοφν ϊςτε να διαφοροποιθκεί από τον ανταγωνιςμό, να ξεχωρίςει και τελικϊσ να 
είναι βιϊςιμθ και επιτυχθμζνθ ςτον τελικό τθσ ςτόχο. Η μελζτθ των κφριων ανταγωνιςτϊν του 
«www.kinisys.gr» και τα χαρακτθριςτικά τουσ ακολουκοφν. 

Εταιρείεσ και Ιςτοςελίδεσ ςτθν Ελλάδα 

 InfoTrip ( http://www.myroute.gr ) [25]: Η επηρείξεζε InfoTrip έρεη εδξαησζεί ζεκαληηθά 

ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πινήγεζεο. Η ιςτοςελίδα  μζςω τθσ οποίασ 
παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κυκλοφορία ςτουσ οδικοφσ άξονεσ τθσ Ελλάδασ 
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ζχει υψθλό βακμό ποιότθτασ και οι υπθρεςίεσ που φιλοξενοφνται χωρίσ χρζωςθ 
ςυμπίπτουν με αυτζσ τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr».  

Παρόλα αυτά, το πλεονζκτθμα τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr» βρίςκεται ςτθ 
χριςθ τεχνολογιϊν Web 2.0 που προάγουν τθ ςυνεργατικότθτα και δίνουν ςτο Χριςτθ-
Πελάτθ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ προςωπικοφ προφίλ αποκικευςθσ των 
προτιμιςεων του ςε ςχζςθ με τουσ οδικοφσ άξονεσ που τον ενδιαφζρουν πεξηζζφηεξν. 

Αθφκε, ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο InfoTrip δελ παξέρεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ν ηερληθφο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο θάπνηνπ 

νδεγνχ. Σηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΙΝΙΣΥΣ Ο.Ε. παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απηέο, θαζψο θαη 

ελεκέξσζε ζε επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο θ.α.. 

 
 Εηθόλα 26: Ιζηνζειίδα MyRoute 
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 Εζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν  ( http://www.transport.ntua.gr/map/el/index.php ) [26]: Η 
ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου παρζχει υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ για 
τθν κυκλοφορία ςε βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ του Νομοφ Αττικισ χωρίσ χρζωςθ.  

Τα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη ζε νδηθφ ράξηε, ελψ δελ παξέρεηαη θακία δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. 

Οη ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο απηήο πεξηνξίδνληαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ 

θπθινθνξία ζε νδηθνχο άμνλεο ηεο Αζήλαο. 

 
 Εηθόλα 27: Ιζηνζειίδα Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ 
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 Διεφκυνςθ Σροχαίασ Αττικισ ( http://www.hellenicpolice.gr/traffic-athens.php ) [27]: Η 
ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Σροχαίασ Αττικισ διατθρεί απλά ζναν πίνακα με 
χαρακτθριςμό τθσ κυκλοφορίασ ςε βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ τθσ Ακινασ.  

Δελ παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, ελεκέξσζε 

γηα άιια ζέκαηα ή άιιεο ιεηηνπξγίεο. 

 
 Εηθόλα 28: Ιζηνζειίδα Δηεύζπλζεο Τξνραίαο Αηηηθήο 
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 Athens Info Guide ( http://www.athensinfoguide.com ) [28]: Η ζπγθεθξηκέλε ιςτοςελίδα-
ανταγωνιςτισ παρζχει πλθροφορίεσ για επιςκζπτεσ τθσ Ακινασ και όχι μόνο. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ καλφπτουν κυρίωσ τουριςτικά κζματα, αλλά και κζματα 
μετακινιςεων εντόσ τθσ πόλθσ. Ακόμθ, δίνεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ κλιςθσ ταξί 
ςτουσ χριςτεσ.  

Όμωσ, δεν παρζχεται καμία πλθροφορία ςχετικά με τθν κυκλοφορία ςτουσ οδικοφσ 
άξονεσ τθσ πόλθσ, ενϊ δεν διατίκεται θ δυνατότθτα εγγραφισ και διατιρθςθσ 
προςωπικοφ προφίλ για τον χριςτθ. 

Επιπλζον, δεν ζχουν υιοκετθκεί ςχεδόν κακόλου οι τεχνολογίεσ του Web 2.0, με 
αποτζλεςμα θ ιςτοςελίδα να μθν χαρακτθρίηεται ωσ «ςυνεργατικι». 

 
 Εηθόλα 29: Ιζηνζειίδα Athens Info Guide 
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 Athens Guide Organization ( http://www.athensguide.org ) [29]: Ο οργανιςμόσ αυτόσ 
διατθρεί μια ιςτοςελίδα παρόμοιων υπθρεςιϊν με αυτι του Athens Info Guide. 

Δεν παρζχονται πλθροφορίεσ για τθν κυκλοφορία ςτουσ οδικοφσ άξονεσ τθσ πόλθσ. Η 
ιςτοςελίδα δεν είναι ςε κάποιο βακμό ςυνεργατικι. 

 
 Εηθόλα 30: Ιζηνζειίδα Athens Guide Organization 
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 Διμοσ Ακθναίων ( http://www.cityofathens.gr/ ) [30]: Η ιςτοςελίδα του Διμου Ακθναίων 
παρζχει ενθμζρωςθ ςε Ζλλθνεσ πολίτεσ τθσ Ακινασ, κακϊσ και επιςκζπτεσ τθσ.  

Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτθν ιςτοςελίδα αφοροφν και ςε κζματα 
μετακινιςεων μζςα ςτθν πόλθ, αλλά δεν παρζχεται κάποια παραπάνω πλθροφορία. 

 
 Εηθόλα 31: Ιζηνζειίδα Δήκνπ Αζελαίωλ 

Εταιρείεσ και Ιςτοςελίδεσ ςτο Εξωτερικό 

Οι ιςτοςελίδεσ που ακολουκοφν διατθροφνται από κρατικοφσ οργανιςμοφσ τθσ ιγκαποφρθσ και 
του Λονδίνου, αντίςτοιχα. Αποτελοφν και οι δφο ολοκλθρωμζνεσ, διαδραςτικζσ και ςυνεργατικζσ 
εφαρμογζσ. Η επιχείρθςθ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. παρζχει υπθρεςίεσ και είδθ ενθμερϊςεων ςτθν ίδια 
κατθγορία με τισ ιςτοςελίδεσ αυτζσ. 

 Transport and Travel @ e-Citizen ( http://tt.ecitizen.gov.sg/index.html ) [31]: Η παροφςα 
κρατικι ιςτοςελίδα παρζχει κάκε είδοσ πλθροφόρθςθ ςτον επιςκζπτθ τθσ ςχετικά με τισ 
μετακινιςεισ ςτθ ιγκαποφρθ με κάκε μζςο μεταφοράσ.  

τισ υπθρεςίεσ τθσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δρομολόγθςθ, θ ενθμζρωςθ, θ θλεκτρονικι 
υποβολι κρατικϊν εγγράφων κ.α.. Δεν παρζχεται, όμωσ, ενθμζρωςθ για τθν κυκλοφορία 
ςε οδικοφσ άξονεσ. 

Ζτςι, θ εφαρμογι χαρακτθρίηεται ωσ εμφανϊσ διαδραςτικι, αλλά δεν διακζτει υψθλό 
βακμό ςυνεργατικότθτασ. Ο χριςτθσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να προςκζςει ι να 
διαμορφϊςει το περιεχόμενο τθσ, ενϊ θ ςυνδεςιμότθτα με υπθρεςίεσ κοινωνικϊν 
δικτφων δεν είναι δυνατι. 
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 Εηθόλα 32: Κξαηηθή Ιζηνζειίδα Μεηαθνξώλ Σηγθαπνύξεο 
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 Transport for London ( http://www.tfl.gov.uk ) [32]: Η ιςτοςελίδα που αφορά ςτισ 
μετακινιςεισ ςτθν πόλθ του Λονδίνου παρζχει παρόμοιεσ υπθρεςίεσ με αυτι τθσ ΚΙΝΙΤ 
Ο.Ε. Κάκε επιςκζπτθσ μπορεί να μάκει για όλα τα κζματα μεταφορϊν, να 
χρθςιμοποιιςει υπθρεςίεσ ανανζωςθσ μονάδων ςε κάρτεσ μετρό, ενϊ παρζχεται ακόμθ 
και ηωντανι ενθμζρωςθ για τθν κυκλοφορία, όπωσ και ςτθν ιςτοςελίδα 
«www.kinisys.gr». Όμωσ, δεν διατίκεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ προςωπικοφ προφίλ 
ςτον χριςτθ.  

Ακόμθ, ενϊ θ ιςτοςελίδα μεταφορϊν του Λονδίνου χαρακτθρίηεται ωσ αρκετά 
διαδραςτικι, δεν παρζχει ςυνεργατικζσ υπθρεςίεσ οφτε διαςυνδζεται με υπθρεςίεσ 
κοινωνικϊν δικτφων. 

 
 Εηθόλα 33: Κξαηηθή Ιζηνζειίδα Μεηαθνξώλ Λνλδίλνπ 
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3.5  SWOT Ανάλυση της Επιχείρησης ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

 

•Εφαρμογι Ανοιχτοφ Κϊδικα 

 

•Μικρό Κόςτοσ Ανάπτυξθσ και υντιρθςθσ 

 

•υνεργατικζσ υπθρεςίεσ Web 2.0 που διαφοροποιοφν τθν 
ιςτοςελίδα από άλλεσ παρόμοιεσ 

 

•Πρότυπα για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ςτθν ιςτοςελίδα 

 

•Μικρό Διοικθτικό ςχιμα με ευελιξία ωσ προσ τθ λιψθ 
αποφάςεων 

 

•Διαλειτουργικότθτα με άλλεσ εφαρμογζσ εξαιτίασ τθσ 
χριςθσ τεχνολογιϊν XML και Java 

 

•Ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι ςε ςχζςθ με ανταγωνιςτζσ 

Δυνατά θμεία 
(Strengths) 

•Μθ-φπαρξθ ιδιόκτθτου δικτφου παρακολοφκθςθσ τθσ 
κυκλοφορίασ ςε βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ 

 

•Μθ-φπαρξθ ανεξάρτθτου φορζα χρθματοδότθςθσ και 
χορθγίασ 

 

•Νζα επιχείρθςθ χωρίσ ςτακερό αγοραςτικό κοινό 

Αδυναμίεσ 
(Weaknesses) 

•Ο τομζασ τθσ θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ και των 
Geographical Information Systems (GIS) αποτελεί 
ανερχόμενο τομζα τθσ Πλθροφορικισ 

 

•Τπάρχει ανάγκθ για τισ υπθρεςίεσ κυκλοφορίασ που 
προςφζρονται, λόγω αυξθμζνου αρικμοφ οχθμάτων και 
προβλθμάτων κυκλοφορίασ τα τελευταία ζτθ 

 

•Ευκαρία ςυνδυαςμοφ των ςυνεργατικϊν Web 2.0 
τεχνολογιϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ  πλοιγθςθσ, GIS και 
ενθμζρωςθσ 

 

•Αφξθςθ των ποςοςτϊν χριςθσ ζξυπνων κινθτϊν 
τθλεφϊνων που ευνοεί τθν ανάπτυξθ Διαδικτυακισ 
επιχείρθςθσ 

Ευκαρίεσ 
(Opportunities) 

•Υπαρξθ ανταγωνιςμοφ και παρόμοιων δωρεάν υπθρεςιϊν 

 

•Αςτακισ παροχι δεδομζνων κυκλοφορίασ λόγω ζλλειψθσ 
ιδιόκτθτου δικτφου παρακολοφκθςθσ τθσ κυκλοφορίασ ςε 
βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ 

 

•Πικανι επίκεςθ κακόβουλου λογιςμικοφ 

 

•Μθ κεμθτι χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ (παραπλθροφόρθςθ, 
διαφιμιςθ) 

Απειλζσ 
(Threats) 
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3.6  τόχοι και Πρόγραμμα Δράσης της ΚΙΝΙΤ  Ο.Ε. 

ε αυτι τθ παράγραφο κα περιγραφοφν με λεπτομζρεια οι βραχυπρόκεςμοι και μακροπρόκεςμοι 
ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε., ενϊ κα κακοριςτεί και θ περίοδοσ ανακεϊρθςθσ του παρόντοσ 
Επιχειρθματικοφ χεδίου. 

3.6.1  τόχοι της επιχείρησης ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. 

Βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. αποτελεί θ εδραίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ωσ 
προοριςμό ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ κάκε χριςτθ ςε κζματα μεταφορϊν και μετακινιςεων 
ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ και του Νομοφ Αττικισ, και θ εξζλιξθ τθσ ςε μία «Κοινωνία Χρθςτϊν». 

Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. αποτελεί θ εξζλιξθ τθσ ιςτοςελίδασ ςε 
πφλθ παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Η επιχείρθςθ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. επικυμεί τθν 
επίτευξθ και εδραίωςθ ςυνεργαςίασ με τον Διμο τθσ Ακινασ και τθ Νομαρχία Αττικισ, ϊςτε να 
πραγματοποιθκεί πλιρθσ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. και του 
προϊόντοσ τθσ, τθσ ιςτοςελίδασ «www.kinisys.gr», προσ όφελοσ του κάκε πολίτθ και επιςκζπτθ τθσ 
Ακινασ. 

3.6.2  Αναθεώρηση Επιχειρηματικού χεδίου και Νέα Σιμολογιακή Πολιτική 

Η επιχείρθςθ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. κακόριςε ότι κα προςφζρει δωρεάν τθσ υπθρεςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ για 
τουσ πρϊτουσ τρεισ μινεσ λειτουργίασ τθσ. το πζρασ αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ, κα 
εφαρμοςτεί το πρόγραμμα χρεϊςεων που περιγράφθκε προθγουμζνωσ. 

Κακορίηεται ότι ςε διάςτθμα δφο ετϊν λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ΚΙΝΙΤ Ο.Ε. κα λθφκοφν 
υπόψθ θ αξία των νζων υπθρεςιϊν που κα ενςωματωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα «www.kinisys.gr», ο 
αρικμόσ των μζχρι τότε χρθςτϊν και θ νζα ανάλυςθ εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ που 
κα πραγματοποιθκεί, με ςτόχο να ςυνταχκεί το νζο Επιχειρθματικό χζδιο όπου κα κακορίηεται θ 
νζα τιμολογιακι πολιτικι που κα εφαρμοςτεί και οι οποιεςδιποτε άλλεσ ςε διοικθτικό, τεχνολογικό 
ι άλλο επίπεδο. 
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υμπεράσματα και Επίλογος 

τθν παροφςα εργαςία διερευνικθκαν οι απαιτιςεισ, οι τεχνολογίεσ και θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ 
των ςφγχρονων διαδικτυακϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, μζςα από τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ 
κατά τθ διαδικαςία ςφλλθψθσ, ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ του ςυνεργατικοφ πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ ΚΙΝΙΤ. 

Η διαδικαςία ανάπτυξθσ οποιουδιποτε ςυςτιματοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ από 
τθ ςτιγμι που μια πικανι ανάγκθ για το ςφςτθμα αυτό εντοπιςτεί, ζωσ ότου το τελικό ςφςτθμα 
υλοποιθκεί και γίνει αποδεκτό από τον τελικό χριςτθ. 

Σα ςθμερινά πλθροφοριακά ςυςτιματα καλοφνται να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ διαφόρων 
προςϊπων, όπωσ είναι θ διοίκθςθ, οι υπάλλθλοι, οι πελάτεσ, οι προμθκευτζσ και άλλοι εξωτερικοί 
ςυνεργάτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Πρζπει να είναι ελαςτικά και διαλειτουργικά, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ γριγορεσ  τεχνολογικζσ και άλλεσ αλλαγζσ του μζλλοντοσ. 

Μζςα από τθν υλοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, διαπιςτϊκθκε θ 
ςθμαςία των απαιτιςεων που πρζπει να πλθροφνται και θ εφρεςθ αποτελεςματικϊν αντιμζτρων, το 
πλεονζκτθμα ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ ςυςτιματοσ, αλλά και θ βαρφτθτα τθσ  
ευκφνθσ προσ τον τελικό χριςτθ, όςον αφορά ςτθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που κα παρζχονται. 

τθ ςχεδίαςθ του διαδικτυακοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΚΙΝΙΤ, αρχικά κακορίςτθκε με 
ςαφινεια ο ςκοπόσ του: Η παροχι ενόσ ςυνεργατικοφ, διαλειτουργικοφ περιβάλλοντοσ ενθμζρωςθσ 
και υπθρεςιών που αφοροφν ςε κζματα μετακινιςεων εντόσ του Νομοφ Αττικισ.  

Προςδιορίςτθκαν απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ τθσ ευχρθςτίασ και τθσ αςφάλειασ, ενϊ κακορίςτθκαν 
κατάλλθλα αντίμετρα που διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν του. 

Αφοφ επιλζχκθκαν οι πιο αποτελεςματικζσ, για το ςκοπό του ςυςτιματοσ, τεχνολογίεσ, το 
ςφςτθμα ςχεδιάςτθκε ζχοντασ ςε κάκε βιμα ωσ γνϊμονα τθν πλιρθ κάλυψθ των αναγκϊν του 
τελικοφ χριςτθ. 

Για να παραμείνει  εμπορικό οποιοδιποτε πλθροφοριακό ςφςτθμα, επιβάλλεται θ ςφνκεςθ ενόσ 
επιχειρθματικοφ ςχεδίου. τα πλαίςια αυτοφ αρχικά κακορίηεται ο ςκοπόσ τουσ ςυςτιματοσ. τθ 
ςυνζχεια, αναλφεται το εςωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ που κα το υποςτθρίξει, με τθν 
παρουςίαςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ διοίκθςθσ τθσ αλλά και του οικονομικοφ πλάνου που ςυντάςςεται. 

Ζχοντασ παρουςιάςει το εςωτερικό περιβάλλον τθσ, ςτο επόμενο τμιμα του επιχειρθματικοφ 
ςχεδίου θ επιχείρθςθ καλείται να εξετάςει το εξωτερικό περιβάλλον. ε αυτό ςυμπεριλαμβάνονται 
οι ανταγωνιςτζσ τθσ, αλλά και το οικονομικό, νομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον ςτο 
οποίο αυτι καλείται να αναπτυχκεί. Ακόμθ, διενεργείται μια SWOT ζρευνα των δυνατϊν ςθμείων 
(strengths), των αδυναμιϊν (weaknesses), των ευκαιριϊν (opportunities) και των απειλϊν (threats) 
που τθν χαρακτθρίηουν. Σο επιχειρθματικό ςχζδιο κλείνει με επαναδιατφπωςθ των ςτόχων τθσ 
επιχείρθςθσ και κακοριςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ ανακεϊρθςθσ του ςχεδίου. 

Η ςθμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ζγκειται ςτθν αποςαφινιςθ των ςτόχων-κλειδιά τθσ 
επιχείρθςθσ για τα επόμενα χρόνια. Η πρακτικι αυτι βοθκά ςτθν υλοποίθςθ τουσ, δίνοντασ 
κατευκυντιριεσ  γραμμζσ και κακορίηοντασ κατάλλθλα χρονικά περικϊρια επίτευξθσ τουσ. 

Η πρακτικι μελζτθ των διαδικτυακϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, μζςα από τθν υλοποίθςθ 
του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΚΙΝΙΤ, απζδειξε ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ τουσ δεν 
χαρακτθρίηεται μόνο από τθν «επιχειρθςιακι» πλευρά τθσ οργάνωςθσ, των απαιτιςεων και των 
τεχνολογιϊν, αλλά δίνεται ςθμαςία και ςε κοινωνικά κζματα, όπωσ αυτά τθσ θκικισ και των αξιϊν. 

Σο φαινόμενο αυτό ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι κάκε πλθροφοριακό ςφςτθμα προορίηεται για κάποιον 
τελικό χριςτθ, ενϊ ςχεδιάηεται από άτομα που κα μποροφςαν, εν δυνάμει, να αποτελζςουν 
τελικοφσ χριςτεσ.  

Ζτςι, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ επιτυχία τθσ πορείασ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
κακορίηεται από τθν ικανότθτα των ανκρϊπων να προςδιορίηουν ςωςτά τισ ανάγκεσ τουσ και ςτθ 
ςυνζχεια, να υλοποιοφν ζνα ςφςτθμα που να ανταποκρίνεται πραγματικά ςε αυτζσ. Όπωσ είπε και ο 
Henry Ford: «Εάν υπάρχει κάποιο μυςτικό ςτθν επιτυχία, ζγκειται ςτθν ικανότθτα να βλζπει κανείσ 
μια κατάςταςθ τόςο από τθν οπτικι γωνία του άλλου, όςο και από τθ δικι του». 
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Παράρτημα: Βασικά ημεία του Κώδικα της Εφαρμογής 

το παράρτθμα αυτό περιγράφονται κάποια ςθμαντικά μζρθ του κϊδικα τθσ εφαρμογισ, ϊςτε να 
δοκεί ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΚΙΝΙΤ. 

1. ύνδεση της ΒΔ με το Netbeans IDE 7.1 

Αρχικά, δθμιουργείται ζνα νζο project με όνομα «KINISYS» ςτο περιβάλλον του Netbeans IDK 7.1, 
ακολουκϊντασ τα εξισ βιματα: 

File → New → Project → Java Web → Web Application 

Επιλζγεται ο Apache Tomcat 6 ωσ Web Server. 

Για τθ ςφνδεςθ τθσ ΒΔ με το περιβάλλον του Netbeans IDK 7.1 και του Apache Tomcat, χρειάηεται 
μια βιβλιοκικθ που κακοδθγεί τον εξυπθρετθτι και το περιβάλλον τθσ  Java ςτθν επικοινωνία με τθ 
ΒΔ.  Η βιβλιοκικθ αυτι είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα «www.mysql.com»  και το κατάλλθλο 
αρχείο για ςφνδεςθ με περιβάλλον Java είναι το «mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar». Σο αρχείο 
αυτό πρζπει να ειςαχκεί ςτισ χρθςιμοποιοφμενεσ βιβλιοκικεσ του περιβάλλοντοσ  Netbeans  IDK 7.1. 
Για τον ςκοπό αυτό ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα: 

Βήμα 1:  το project «KINISYS» που ζχει δθμιουργθκεί ςτο Netbeans IDK 7.1, με δεξί κλικ 
επιλζγεται το «Properties». 

Βήμα 2:  Επιλζγεται θ κατθγορία «Libraries» και ςτθ ςυνζχεια το πλικτρο «Add 
JAR/Folder». Εντοπίηεται το αρχείο και προςτίκεται. 

Ακόμθ, πρζπει αυτό το αρχείο να προςτεκεί και ςτον φάκελο «lib» (των βιβλιοκθκϊν) του Apache 
Tomcat. 

Μετά από αυτά τα βιματα, το ςφςτθμα είναι πλζον ζτοιμο να επικοινωνιςει με τθ βάςθ 
δεδομζνων MySQL. 

2. Ορισμός του Realm σε Apache Tomcat και Netbeans IDE 7.1 

Η διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ των χρθςτϊν ςτθν εφαρμογι πραγματοποιείται μζςω του 
εξυπθρετθτι Apache Tomcat. Πιο ςυγκεκριμζνα, παραμετροποιείται ζνα Realm ςτο configuration 
του. Ωσ εκ τοφτου, οι πρϊτοι πίνακεσ που δθμιουργοφνται ςτθ ΒΔ αφοροφν ςτον ζλεγχο των 
ςτοιχείων του Χριςτθ-Διαχειριςτι και του Χριςτθ-Πελάτθ κατά τθν είςοδο τουσ ςτο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα. Οι πίνακεσ αυτοί καλοφνται να ζχουν ςυγκεκριμζνθ μορφι.  

Σα Realms είναι μθχανιςμοί που προςτατεφουν διαδικτυακζσ εφαρμογζσ. Προςφζρουν τθ 
δυνατότθτα προςταςίασ τθσ εφαρμογισ, τοποκετϊντασ περιοριςμοφσ αςφαλείασ (security 
constraints) και προςδιορίηοντασ τουσ ρόλουσ χρθςτϊν που ζχουν δικαιϊματα πρόςβαςθσ και 
επεξεργαςίασ ςε διάφορεσ ιςτοςελίδεσ-μζρθ τθσ εφαρμογισ. Ο  Apache Tomcat εμπεριζχει αυτι τθ 
λειτουργία των Realms ωσ ενςωματωμζνο ςτοιχείο. 

Σο configuration του Realm κακορίηεται τόςο ςτον Apache Tomcat, όςο και ςτο Netbeans IDK 7.1. 

 Configuration του Apache Tomcat 

το αρχείο «server.xml» που βρίςκεται ςτον φάκελο «conf» του Apache Tomcat 
προςτίκεται ο εξισ κϊδικασ: 

   

<Realm 

className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" 

connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/traffic?us

er=root&amp;password=root"driverName="com.mysql.jdbc.

Driver" roleNameCol="role_name" 

userCredCol="user_pass" userNameCol="user_name" 

userRoleTable="user_roles" userTable="users"/> 

http://www.mysql.com/
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Με τισ παραπάνω γραμμζσ κϊδικα, προςδιορίηεται ο driver για τθ ςφνδεςθ με τθ ΒΔ, 
κακϊσ και οι πίνακεσ των επιτρεπόμενων χρθςτϊν ςτθ ΒΔ και οι ρόλοι που κατζχουν. 

 Configuration του Netbeans IDE 7.1 

Μεταβάλλεται το αρχείο «web.xml» του φακζλου «WEB INF» ςτο «KINISYS», δθλαδι 
το αρχείο ςτο οποίο κακορίηονται οι παράμετροι του project. το «web.xml» κακορίηονται 
οι περιοριςμοί αςφαλείασ και οι επιτρεπόμενοι ρόλοι, κακϊσ και ο τρόποσ ελζγχου των 
ςτοιχείων του εκάςτοτε χριςτθ για τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων που ειςιγαγε ςε φόρμα 
ειςόδου, με τον εξισ τρόπο: 

<security-constraint> 

        <display-name>AdminConstraint</display-name> 

        <web-resource-collection> 

            <web-resource-name>Admin</web-resource-name> 

            <description/> 

            <url-pattern>/Admin/*</url-pattern> 

        </web-resource-collection> 

        <auth-constraint> 

            <description/> 

            <role-name>admin</role-name> 

        </auth-constraint> 

        <user-data-constraint> 

    <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-

guarantee> 

    </user-data-constraint> 

    </security-constraint> 

    <security-constraint> 

        <display-name>UserConstraint</display-name> 

        <web-resource-collection> 

            <web-resource-name>User</web-resource-name> 

            <description/> 

            <url-pattern>/User/*</url-pattern> 

        </web-resource-collection> 

        <auth-constraint> 

            <description/> 

            <role-name>admin</role-name> 

            <role-name>reguser</role-name> 

        </auth-constraint> 

        <user-data-constraint> 

    <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-

guarantee> 

    </user-data-constraint> 

    </security-constraint> 

    <login-config> 

        <auth-method>FORM</auth-method> 

        <form-login-config> 

            <form-login-page>/login.jsp</form-login-page> 

            <form-error-page>/loginerror.jsp</form-error-

page> 

        </form-login-config> 

    </login-config> 

    <security-role> 

        <description>Users added to this role have access 

to the       secureAdmin directory of the 

server.</description> 

        <role-name>admin</role-name> 

    </security-role> 

    <security-role> 

        <description>Users added to this role have access 

to the secureUser directory of the server.</description> 

        <role-name>reguser</role-name> 

    </security-role> 
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Προςδιορίηεται ο ρόλοσ που είναι επιτρεπτόσ και θ μζκοδοσ αυκεντικοποίθςθσ του 
χριςτθ, δθλαδι μία φόρμα ειςαγωγισ ςτοιχείων. 

3. Έλεγχος Κατειλημμένου Username με JavaScript και AJAX 

τθ φόρμα εγγραφισ νζου χριςτθ πραγματοποιείται ζλεγχοσ διακεςιμότθτασ του ειςαγόμενου 
υποψιφιου username με ζλεγχο των υπαρχόντων usernames ςτθ ΒΔ. Χρθςιμοποιείται θ JavaScript 
και θ τεχνολογία AJAX, ϊςτε να μθν απαιτείται ανανζωςθ τθσ ςελίδασ για να εκτελεςτεί ο ζλεγχοσ. 

Οι ακόλουκεσ ςυναρτιςεισ JavaScript τοποκετοφνται ςτθ ςελίδα «register.jsp»: 

function check(value) {  

                xmlHttp=getXMLObject(); 

                var url="checkUsername.jsp"; 

                url=url+"?name="+value; 

                xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged; 

                xmlHttp.open("GET",url,true); 

                xmlHttp.send(null); 

            } 

 

function stateChanged() {  

                if(xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete") {  

                    var showdata = xmlHttp.responseText;  

                    var dv = document.getElementById("mydiv"); 

                    var c=showdata; 

                     

                    if (c.length > 37) 

                    { 

                        dv.style.color = "red"; 

                        dv.innerHTML = showdata; 

                    } 

                    else { 

                        dv.style.color = "green"; 

                        dv.innerHTML = showdata; 

                    } 

                }  

            } 

 

function getXMLObject()  //XML OBJECT 

      {   

        var xmlHttp = false; 

        try { 

             xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")//For Old Microsoft Browsers 

                } 

        catch (e) { 

        try { 

             xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")  //For Microsoft IE 6.0+ 

                    } 

        catch (e2) { 

             xmlHttp = false   // No Browser accepts the XMLHTTP Object then false 

                    }   } 

        if (!xmlHttp && typeof XMLHttpRequest != 'undefined')  

            { 

              xmlHttp = new XMLHttpRequest();        //For Mozilla, Opera Browsers 

            } 

        return xmlHttp;  // Mandatory Statement returning the ajax object created 
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            } 

 

      Ακόμθ, δθμιουργείται μια ςελίδα «checkUsername.jsp», θ οποία καλείται από τισ παραπάνω 
ςυναρτιςεισ ϊςτε να πραγματοποιιςει τον ζλεγχο τθσ ΒΔ για τθν φπαρξθ του ειςαγόμενου 
username. Ο κϊδικασ τθσ ςελίδασ αυτισ φαίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<jsp:useBean id="dbBean" class="newkinisys.beans.DatabaseBean" 

scope="request"/> 

 

<% 

String name = request.getParameter("name").toString(); 

System.out.println(name); 

String data =""; 

try {  

     ResultSet rs = dbBean.getDataFromDatabase("select * from users 

     where user_name='"+name+"'"); 

           

     int count=0; 

     while(rs.next()) 

          { 

           count++; 

          } 

 

     if(count>0) 

          { 

           data=" Το username ΔΕΝ είναι διαθέζιμο!"; 

          } 

     else 

          { 

           data="Το username ΕΙΝΑΙ διαθέζιμο."; 

          } 

 

     out.println(data); 

     System.out.println(data); 

    } 

catch (Exception e) {  System.out.println(e); } 

%> 

4. Αποστολή EMAIL από τη Υόρμα Επικοινωνίας 

Κάκε χριςτθσ, εγγεγραμμζνοσ και μθ, ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ μθνφματοσ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτουσ διαχειριςτζσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΚΙΝΙΤ. Η υλοποίθςθ τθσ 
λειτουργίασ αυτισ απαιτεί τθν προςκικθ τριϊν (3) βιβλιοκθκϊν ςτο project ΚΙΝΙΤ, αλλά και τθ 
δθμιουργία δφο (2) servlet, του «Mail.java» και του «MailSendActivity.java». 

Οι βιβλιοκικεσ που προςτίκενται είναι «activation.jar», «additional.jar» και «mail.jar», ενϊ 
βρίςκονται διακζςιμεσ ςτο Διαδίκτυο. Σα αρχεία αυτά πρζπει να ειςαχκοφν ςτισ χρθςιμοποιοφμενεσ 
βιβλιοκικεσ του περιβάλλοντοσ  Netbeans  IDK 7.1. Για τον ςκοπό αυτό ακολουκοφνται τα παρακάτω 
βιματα: 

Βήμα 1:  το project «KINISYS» που ζχει δθμιουργθκεί ςτο Netbeans IDK 7.1, με δεξί κλικ 
επιλζγεται το «Properties». 
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Βήμα 2:  Επιλζγεται θ κατθγορία «Libraries» και ςτθ ςυνζχεια το πλικτρο «Add 
JAR/Folder». Εντοπίηεται το κάκε ζνα αρχείο και προςτίκεται. 

τθ ςυνζχεια δθμιουργείται το servlet «Mail.java», το οποίο περιζχει ςτθν ουςία τισ κλάςεισ που 
εκτελοφν τθν αποςτολι του EMAIL μζςω του host «smtp.google.com» τθσ υπθρεςίασ Gmail τθσ 
Google. Ο κϊδικασ του φαίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

package newkinisys.servlets; 

import java.util.Date; 

import java.util.Properties; 

import javax.activation.CommandMap; 

import javax.activation.MailcapCommandMap; 

import javax.mail.BodyPart; 

import javax.mail.Multipart; 

import javax.mail.PasswordAuthentication; 

import javax.mail.Session; 

import javax.mail.Transport; 

import javax.mail.internet.InternetAddress; 

import javax.mail.internet.MimeBodyPart; 

import javax.mail.internet.MimeMessage; 

import javax.mail.internet.MimeMultipart; 

 

public class Mail extends javax.mail.Authenticator { 

     

  private String _user; 

  private String _pass; 

  private String[] _to; 

  private String _from; 

  private String _port; 

  private String _sport; 

  private String _host; 

  private String _subject; 

  private String _body; 

  private boolean _auth; 

  private boolean _debuggable; 

  private Multipart _multipart;  

   

  public Mail() { 

    _host = "smtp.gmail.com"; // default smtp server 

    _port = "465"; // default smtp port 

    _sport = "465"; // default socketfactory port 

    _user = ""; // username 

    _pass = ""; // password 

    _from = ""; // email sent from 

    _subject = ""; // email subject 

    _body = ""; // email body 

    _debuggable = false; // debug mode on or off - default off 

    _auth = true; // smtp authentication - default on 

    _multipart = new MimeMultipart(); 

 

    MailcapCommandMap mc = (MailcapCommandMap) 

    CommandMap.getDefaultCommandMap(); 
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    mc.addMailcap("text/html;; x-java-content 

    handler=com.sun.mail.handlers.text_html"); 

    mc.addMailcap("text/xml;; x-java-content 

    handler=com.sun.mail.handlers.text_xml"); 

    mc.addMailcap("text/plain;; x-java-content 

    handler=com.sun.mail.handlers.text_plain"); 

    mc.addMailcap("multipart/*;; x-java-content 

    handler=com.sun.mail.handlers.multipart_mixed"); 

    mc.addMailcap("message/rfc822;; x-java-content 

    handler=com.sun.mail.handlers.message_rfc822"); 

    CommandMap.setDefaultCommandMap(mc); 

  } 

   

  public Mail(String user, String pass) { 

    this(); 

    _user = user; 

    _pass = pass; 

  } 

   

  public boolean send() throws Exception { 

    Properties props = _setProperties(); 

 

    if(!_user.equals("") && !_pass.equals("") && _to.length > 0 && 

!_from.equals("") && !_subject.equals("") && !_body.equals("")) { 

      Session session = Session.getInstance(props, this); 

 

      MimeMessage msg = new MimeMessage(session); 

      msg.setFrom(new InternetAddress(_from)); 

      InternetAddress[] addressTo = new InternetAddress[_to.length]; 

      for (int i = 0; i < _to.length; i++) { 

        addressTo[i] = new InternetAddress(_to[i]); 

      } 

      msg.setRecipients(MimeMessage.RecipientType.TO, addressTo); 

      msg.setSubject(_subject); 

      msg.setSentDate(new Date()); 

 

      // setup message body 

      BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart(); 

      messageBodyPart.setText(_body); 

      _multipart.addBodyPart(messageBodyPart); 

 

      // Put parts in message 

      msg.setContent(_multipart); 

 

      // send email 

      Transport.send(msg); 

 

      return true; 

    } else { return false; } 

  } 
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  @Override 

  public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 

    return new PasswordAuthentication(_user, _pass); 

  } 

 

  private Properties _setProperties() { 

    Properties props = new Properties(); 

    props.put("mail.smtp.host", _host); 

 

    if(_debuggable) { 

      props.put("mail.debug", "true"); 

    } 

    if(_auth) { 

      props.put("mail.smtp.auth", "true"); 

    } 

 

    props.put("mail.smtp.port", _port); 

    props.put("mail.smtp.socketFactory.port", _sport); 

    props.put("mail.smtp.socketFactory.class", 

    "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); 

    props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false"); 

 

    return props; 

  } 

public String getSubject() { return _subject; } 

public void setSubject(String _subject) { this._subject = _subject; } 

public String[] getTo() { return _to; } 

public void setTo(String[] _to) { this._to = _to; } 

public String getFrom() { return _from; } 

public void setFrom(String _from) { this._from = _from; } 

public String getBody() { return _body; } 

public void setBody(String _body) {  this._body = _body; } 

} 

Σζλοσ, δθμιουργείται το servlet «MailSendActivity.java», το οποίο περιζχει τα ςτοιχεία τθσ 
φόρμασ του EMAIL που αποςτζλλεται, αλλά και τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ Gmail του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΚΙΝΙΤ, τα οποία ελζγχονται μζςω του host «smtp.google.com» τθσ 
υπθρεςίασ Gmail τθσ Google. Ο κϊδικασ του φαίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

package newkinisys.servlets; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

public class MailSendActivity extends HttpServlet{ protected void 

processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

throws ServletException, IOException { 

 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
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        request.setCharacterEncoding("UTF-8"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            String name = request.getParameter("cname"); 

            String email = request.getParameter("cemail"); 

            String subject = request.getParameter("csubject"); 

            String body = request.getParameter("cmessage"); 

             Mail m = new Mail("kinisys.gr@gmail.com", "petalouda"); 

            String[] toArr = {"kinisys.gr@gmail.com"}; 

            m.setTo(toArr); 

            m.setFrom(email); 

            m.setSubject(subject); 

            m.setBody(name + " ( " + email + " ) :    " + body); 

            if(m.send()) { response.sendRedirect("contactsuccess.jsp"); }  

            else { response.sendRedirect("contactfail.jsp"); }  

           } 

        catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } 

        finally { out.close(); }    

   } 

   @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

    response) throws ServletException, IOException  

    { 

      processRequest(request, response); 

    } 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

    response) throws ServletException, IOException  

    { processRequest(request,response); } 

    @Override 

    public String getServletInfo() { return "Short description"; } 

} 




