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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ζα αλαπηύμνπκε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ειεθηξνληθήο θξάηεζεο 

αληηθεηκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ. Ο ζηόρνο ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ θξαηήζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζώο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ κειινληηθώλ θξαηήζεσλ ώζηε ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή 

ελήκεξν γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο (4) 

θαηεγνξίεο – πιηθό, δεκνζηεύζεηο, βηβιία θαη ινγηζκηθό. 

 ηελ παξνύζα ηεθκεξίσζε ζα αλαθεξζνύκε πάλσ ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξάηεζεο αληηθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεη ζα αλαιπζεί ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζώο θαη αηηηνιόγεζε ηεο θάζε αξρηηεθηνληθήο απόθαζεο πνπ πάξζεθε. Δλ θαηαθιείδη ζα  

παξνπζηαζηνύλ νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο όζνλ αθνξά ηνπ απινύο ρξήζηεο θαζώο θαη ηνλ 

δηαρεηξηζηή. 

ABSTRACT 

During this thesis we will develop a web based application in order to cover the item reservation needs of 

networks lab. The goal of the web application is to keep a track of all networks lab item reservations and 

the scheduling of future reservations in order to avoid conflicts between them. There are four (4) item 

categories in the networks’ lab – hardware, journals, books and software. 

 In this documentation we will mention the technologies used for developing this item reservation 

web application. Also we will describe the architecture of the web application and explain each 

architecture decision. At last we will demonstrate the user guide for the web application for both front and 

back end users. 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

ηελ ζύγρξνλε επνρή, όιεο νη εκπιεθόκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη άκεζα ή έκκεζα 

ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, έρνπλ ζαλ θύξηα επηδίσμε ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα ζηελ 

δηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία  όισλ ησλ παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ. Θεσξείηαη πιένλ αδύλαην λα 

ιεηηνπξγεί ν ηνπξηζηηθόο θιάδνο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξηθή ππνζηήξημε, ηόζν εζσηεξηθά ζηηο 

δηάθνξεο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, όζν θαη εμσηεξηθά γηα ηελ µκεηαμύ ηνπο δηθηπαθή 

δηαζύλδεζε θαη ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο.  Σν μεθίλεκά ηνπ 21νπ αηώλα, 

ζεκαηνδνηείηαη από ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληώλ, νθείιεηαη ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό ζηηο πνιύπινθεο θαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, 

θαζώο επίζεο θαη ζηελ πνιπζύλζεηε δνκή ηνπ θιάδνπ,    ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο, δηαθόξσλ 

θαηεγνξηώλ θαη µκεγέζνπο, µε έληνλν ραξαθηεξηζηηθό ηελ πςειή γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο ζην ρώξν 

θαη ηελ κεγάιε απόζηαζε από ηνλ θαηαλαισηή.   

Αλακθηζβήηεηα, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ, ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απόδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Δπηπιένλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη παξάιιεια 

ζπληειεί άκεζα ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απόθηεζε ζηξαηεγηθνύ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηώλ, ζην  ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ. 

1.1 Η διαχρονική εξέλιξη και ο ρόλος των συστημάτων κρατήσεων 

στην διεθνή τουριστική βιομηχανία 

Σα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, ρξεζηκνπνηνύληαη από ην γεληθόηεξν ζύλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ζ 

ρξήζε θαη ε ζπλερήο εμέιημε απηώλ, αθελόο βειηηώλεη ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνλ πειάηε, αθεηέξνπ πξνζθέξεη κεηξήζηκα 

πιενλεθηήκαηα πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν 

ηνπξηζηηθόο ηνκέαο, είλαη νη εμήο:  

 Οη πξνκεζεπηέο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, π.ρ. μελνδνρεία, εηαηξίεο ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ 

θαη ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, επηρεηξήζεηο µκεηαθνξώλ (αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, λαπηηιηαθέο 

εηαηξίεο θ.ι.π.), δεκόζηνη νξγαληζκνί (κνπζεία, ζέαηξα), ζπλεδξηαθνί θαη εθζεζηαθνί ρώξνη 

θ.ι.π..  

 Οη ελδηάκεζνη ή νη µκεζάδνληεο, π.ρ. Tour Operators, ηνπξηζηηθά γξαθεία, δηεζλή ζπζηήκαηα 

δηαλνκήο GDS-Global Distribution Systems), θ.ι.π..  

 Οη ηνπξίζηεο – θαηαλαισηέο, ηόζν νη ηδηώηεο πνπ ηαμηδεύνπλ γηα ςπραγσγία, όζν θαη ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη ηαμηδεύνπλ ηαθηηθά γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο.    
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1.2 Η δημιουργία και η εξέλιξη των παγκόσμιων συστημάτων 

διανομής (GDS-GLOBAL Distribution Systems) 

Ζ εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, 

πεξίνδνο  όπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ δηεζλώλ µεηαθηλήζεσλ θαη αληίζηνηρε 

αύμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ εηζπξάμεσλ (Εαραξάηνο 1999:14).  

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξώλ (νη αεξνµεηαθνξέο γίλνληαη πιένλ 

µαδηθέο) θαη ε δεµηνπξγία µεγάισλ ηαμηδησηηθώλ νξγαληζµώλ (Tour Operators), είρε ζαλ απνηέιεζµα 

ηελ αλαγθαηόηεηα δηαρείξηζεο εθ µέξνπο ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ, µεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ 

(Bynater 1992:226). Δπηπιένλ, ε εθαξµνγή ηεο ρεηξόγξαθεο µεζόδνπ θξαηήζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πηήζεσλ αληηθαζίζηαηαη µε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ. Ο 

πξνγξαµµαηηζµόο δξνµνινγίσλ, ν ζρεδηαζµόο πηήζεσλ θαζώο θαη ε έθδνζε εηζηηεξίσλ θαιύπηνληαη 

από ηηο λέεο εθαξµνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, ελώ δηαρξνληθά θαιύπηνληαη θαη άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηαηξηώλ π.ρ. πξνγξαµµαηηζµόο ηαθηηθώλ ειέγρσλ ησλ αεξνζθαθώλ, δηαρείξηζε 

απνζθεπώλ, ιεηηνπξγίεο ινγηζηεξίνπ θ.ι.π. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζµα ηελ αμηνζεµείσηε µείσζε  ηνπ 

ρξόλνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ, ηελ εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ αληηµεηώπηζε 

ελδερόµελσλ πξνβιεµάησλ ζηηο µεηαθηλήζεηο, ελώ µε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ µεηώλεηαη 

νπζηαζηηθά ε πηζαλόηεηα ζθάιµαηνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο θξάηεζεο (εύξεζε πηήζεο, θνζηνιόγεζε, 

θξάηεζε, έθδνζε εηζηηεξίνπ).  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 µεγάιεο αµεξηθαληθέο εηαηξίεο, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ IBM 

ζρεδηάδνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά ηα πξώηα µεραλνγξαθεµέλα ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ (Computer 

Reservation Systems – CRS). Σα CRS ιεηηνπξγνύλ θπξίσο ζαλ έλα database management system γηα 

παξνρή δηαθόξσλ ηύπσλ πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά µε ην ζπγθεθξηµέλν πξντόλ (Scott 1997:813).  
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ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηα CRS εμειίζζνληαη ζε ζπζηήµαηα δηαλνµήο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη θξαηήζεσλ µεηαμύ ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ (United, B.A., S.A.S., Lufthansa) θαη 

ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηόξσλ. Μεγάιε ζπµβνιή ζην γεγνλόο απηό είρε ε ξαγδαία αύμεζε ηνπ αξηζµνύ 

ησλ επηβαηώλ ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

ζπλδεζνύλ µε ζπγθεθξηµέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αθνύ πξώηα εγθαηαζηήζνπλ αλεμάξηεην ηεξµαηηθό 

γηα ηελ θάζε εηαηξία μερσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα σθέιεζε ζεµαληηθά νξηζµέλεο αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία αθνύ απέθηεζαλ αληαγσληζηηθό πιενλέθηεµα έλαληη ησλ άιισλ 

εηαηξηώλ, ελώ παξάιιεια δεµηνύξγεζε θαη ζεµαληηθά πξνβιήµαηα αζέµηηνπ αληαγσληζµνύ (W.T.O., 

1977). Γηα παξάδεηγµα, ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο ησλ δηαζέζηµσλ πηήζεσλ γηα ζπγθεθξηµέλν 

πξννξηζµό ζε δεδνµέλε εµεξνµελία, εµθαλίδνληαλ πξώηα νη δηαζέζηµεο πηήζεηο ησλ ζπλεξγαδόµελσλ 

αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ θαη θαηόπηλ ησλ ππνινίπσλ, µεηώλνληαο έηζη ζε πνιύ µεγάιν βαζµό ηελ 

πηζαλόηεηα επηινγήο ησλ ηειεπηαίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ µεγέζνπο ησλ πσιήζεώλ ηνπο. Σν 

ζπγθεθξηµέλν γεγνλόο ζπληέιεζε ζηε δεµηνπξγία θαη πηνζέηεζε θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεµάησλ 

θξαηήζεσλ, έηζη ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη παξαπάλσ δηαθξίζεηο θαη λα απνηξαπεί ν αζέµηηνο 

αληαγσληζµόο. Δπηπιένλ όια ηα ζπζηήµαηα δηαλνµήο ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ ππνρξεώζεθαλ λα 

εµθαλίδνπλ ηηο δηαζέζηµεο πηήζεηο όισλ ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ, βάζεη αληηθεηµεληθώλ θξηηεξίσλ, 

ελώ ε δπλαηόηεηα άµεζεο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο δεδνµέλσλ µεηαμύ ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ 

θαη ησλ ηαμηδησηηθώλ πξαθηόξσλ, είρε σο απνηέιεζµα ηελ ηαρύηεξε θαη θζελόηεξε παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξντόληνο (Εαραξάηνο 2000:215).    

ηα µέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εμειηγµέλα αµεξηθαληθά ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ ηαμηδησηηθήο 

πξαθηόξεπζεο CRS, επεθηείλνληαη ζηελ επξσπατθή αγνξά δεµηνπξγώληαο έληνλν πξνβιεµαηηζµό ζηηο 

21 επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο – µέιε ηνπ ΑΔΑ (Association of European Airlines). Ζ αλάγθε 

δεµηνπξγίαο ελόο επξσπατθνύ ζπζηήµαηνο ηαμηδησηηθήο πξαθηόξεπζεο γίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή, έηζη 

ώζηε ην 1986 ε εηαηξία SH&E αλαιαµβάλεη ηελ µειέηε γηα ηελ δεµηνπξγία ηνπ πξώηνπ επξσπατθνύ 

ζπζηήµαηνο θξαηήζεσλ. Σα απνηειέζµαηα ηεο µειέηεο έδεημαλ όηη µπνξνύζε λα δεµηνπξγεζεί θαη ζηελ 

Δπξώπε έλα Παγθόζµην ύζηεµα ∆ηαλνµήο (Global Distribution System – GDS) ηθαλό λα αληαγσληζηεί 

ηα αληίζηνηρα αµεξηθαληθά, ζπλδένληαο όια ηα επξσπατθά ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία µε ηα ηαμηδησηηθά 

γξαθεία ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ ζε παγθόζµην επίπεδν, θαζώο θαη µε ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο 

παξνρήο ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ (μελνδνρεία, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ).  

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ην 1987 θάλνπλ ηελ εµθάληζή ηνπο ηα δπν πξώηα επξσπατθά ζπζηήµαηα 

δηαλνµήο, ην Amadeus θαη ην Galileo πνπ ζπλδένληαη ηόζν µε ηα εηαηξηθά πξαθηνξεία όζν θαη µε ηα 

ηαμηδησηηθά γξαθεία δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία µε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ε νπνία 

πξαγµαηνπνηείηαη πιένλ µέζσ δηθηύνπ. Οη λέεο βάζεηο δεδνµέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα δπν 

ζπζηήµαηα, παξέρνπλ µεγάιν αξηζµό πιεξνθνξηώλ ζηνπο ηαμηδηώηεο, εθηειώληαο ηαπηόρξνλα έλα 

ηερληθό θαη ιεηηνπξγηθό ξόιν εθόζνλ επηηξέπνπλ ζηνλ ππάιιειν λα πξνζδηνξίδεη ηηο επηζπµίεο ηνπ 

πειάηε - θαηαλαισηή αιιά θαη όζα δελ ηνλ ηθαλνπνηνύλ (Bennett 1993:261).  

ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα θξάηεζεο ζέζεσλ αιιά θαη 

γεληθόηεξα ε δηάζεζε, πξνώζεζε θαη πώιεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ µέζσ  Ζ/Τ απνηεινύλ πιένλ 

έλαλ από ηνπο ζεµαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηαθαίλεηαη όηη ζα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία 

ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζµνύ. Σόζν ζηελ επξσπατθή αγνξά όζν θαη ζηελ ειιεληθή, θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ 

ην Galileo, ην Sabre, ην Amadeus θαη ην Worldspan. Δηδηθά ην πξώην, ζύµθσλα µε εθηηµήζεηο 

δηαθαηέρεη ην µεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο αγνξάο, απνηειώληαο ηµήµα ηνπ Galileo International, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ην δεµνθηιέζηεξν ζύζηεµα ζε παγθόζµηα θιίµαθα. Σν Amadeus αθνξά θπξίσο ηελ 

επξσπατθή ηνπξηζηηθή αγνξά ελώ ην Sabre ηελ Αµεξηθή θαη ην Worldspan είλαη έλα νπδέηεξν παγθόζµην 

ζύζηεµα θξαηήζεσλ. Βαζηθό ζηνηρείν θαη πιενλέθηεµα ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ζπζηεµάησλ απνηειεί ην 

γεγνλόο όηη πεξηιαµβάλνπλ έλα µεγάιν αξηζµό από ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνµεραλίαο 

(μελνδνρεία, ηαμηδησηηθά γξαθεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθά πνύιµαλ, 

θ.ι.π.), µέζα από ηηο νπνίεο ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγµαηνπνηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε θξάηεζε 

αλάινγα µε ηελ επηινγή ηνπ (Gee, Makens, Choy 1997:261). Ωο εθ ηνύηνπ είλαη εύθνιν λα αληηιεθζεί 

θαλείο όηη  νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζύζηεµα θξαηήζεσλ έρνπλ µεγαιύηεξε 

αληαπόθξηζε ζε µηα δπλεηηθή πειαηεία, θαζώο δηαθαίλεηαη µηα εμηζνξξόπεζε ησλ ηηµώλ ζε ζρέζε µε ηηο 

πξνζθεξόµελεο ππεξεζίεο, εθόζνλ ν πειάηεο - θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ 

επηινγώλ (Horner, Swarbrooke 1996:518).  

ηελ ειιεληθή αγνξά, αλ θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα θξάηεζεο ζέζεσλ δελ αμηνπνηνύληαη 

ζην ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο από ηνπο ρξήζηεο, ε αλάπηπμή ηνπο ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 

ήηαλ ηαρύηαηε. Παξόι’ απηά, ε δηάξζξσζε ηεο ηαμηδησηηθήο αγνξάο θαη ν θαηαθεξµαηηζµόο ησλ 

επηρεηξήζεσλ µε αλάινγεο πξνζθεξόµελεο ππεξεζίεο θαη ππνδνµή, απνηέιεζαλ βαζηθνύο αλαζηαιηηθνύο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Οηθνλνκάθνο Θωκάο 

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Κξάηεζεο Αληηθεηκέλωλ Δξγαζηεξίνπ      7 

παξάγνληεο ζηελ πηνζέηεζε εθ µέξνπο ησλ ηαμηδησηηθώλ επηρεηξεµαηηώλ ησλ ζπζηεµάησλ απηώλ θαη 

θπξίσο ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεµάησλ πνπ πξνζθέξνπλ. Μηα πξόζθαηε ζρεηηθά έξεπλα 

ηνπ Deutshes Wirtschafts  

Wissenschaftliches Institut fur Fremdenverkehr (βιέπε Πίλαθα 1), δείρλεη µε επθξηλή ηξόπν όηη 

ν ξόινο ησλ πξαθηνξείσλ ηαμηδίσλ ηείλεη, ππό ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, λα µεηώλεηαη 

ζπλερώο (Εαραξάηνο 2000:243).  
  

 

Έηνο  Με πξαθηνξεία 

Σαμηδίσλ  

Με εμσγελείο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ 

ηνµέα θνξείο  

Με άµεζε ζπµβαηηθή 

δηαδηθαζία µέζσ ηνπ 

ηαμηδηώηε-ηνπξίζηα  

Με άµεζε 

ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία  

1994  85%  5%  9%  1%  

2000  70%  < 10%  15%  10%  

2005  50%  <15%  15%  20%  

Πεγή: D.W.I.F. 1998:110  

  

Ζ ζπγθεθξηµέλε µείσζε ηνπ ξόινπ ησλ πξαθηνξείσλ, ζα µπνξνύζε ζην µέιινλ λα απνηειέζεη µηα 

ηεξάζηηα ζε δηαζηάζεηο απεηιή γηα ηα GDS (Global Distribution Systems), αθνύ ην µεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηνπ ζπλόινπ ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηνπλ, ην δηνρεηεύνπλ ζηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία.   

Δπίζεο, ε ζεαµαηηθή αύμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

(Internet) από πνιινύο ρξήζηεο, αληηθαηνπηξίδεη µηα ηάζε πνπ δείρλεη θαζαξά όηη ηα ζπζηήµαηα 

θξαηήζεσλ ππνθαζίζηαληαη ζηαδηαθά. Σν Internet απνηειεί πιένλ έλα ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα 

επαγγειµαηηθέο θαη επηρεηξεµαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, εηδηθά ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζµνύ (Middleton 

2001:158). Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη (απεπζείαο ζύλδεζε – Online, επξεία γεσγξαθηθή 

θάιπςε, ε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθό θνηλό, ην ραµειό θόζηνο ρξεζηµνπνίεζήο ηνπ, ε δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο δηαθόξσλ ζειίδσλ µεηαμύ ηνπο), βξίζθνπλ άµεζε εθαξµνγή ζηα ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ 

(Manes 2003:228). Έηζη γηα παξάδεηγµα, έλα μελνδνρείν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνσζεί µέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ ηα πξντόληα ηνπ εύθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνµηθά, θάλνληάο ηα γλσζηά ζε παγθόζµηα 

θιίµαθα (Πξσηνπαπαδάθεο 2003:208).  

Αλ επηρεηξνύζακε ινηπόλ λα πξνβιέςνπµε µειινληηθέο εμειίμεηο ζην ρώξν, ζα µπνξνύζαµε λα 

ππνζηεξίμνπµε όηη ε ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα, πξνβιέπεη ηελ ζηαδηαθή έληαμε ησλ 

ηνπξηζηώλ - θαηαλαισηώλ αιιά θαη ησλ παξαγσγώλ / ελδηάµεζσλ, ζε έλα µεγάιν δηαδίθηπν, όπνπ νη µελ  

θαη νη δελ , ζα αληαγσλίδνληαη µε ζεµηηά µέζα, ζην ζύλνιν ησλ µεηαβιεηώλ / παξαγόλησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ.   

  

1.3 Η απελευθέρωση των παγκόσμιων συστημάτων διανομής 

(GDS – Global Distribution Systems) 

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα αλαθέξζεθε ε πηνζέηεζε θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεµάησλ θξαηήζεσλ 

έηζη ώζηε λα µπνξεί λα απνηξαπεί ν αζέµηηνο αληαγσληζµόο. Παξόι’ απηά, ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε 

ησλ GDS αλαµέλεηαη λα επηθέξεη ζεµαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δηαπξαγµάηεπζεο µε ηελ εθάζηνηε 

αεξνπνξηθή εηαηξία θαζώο θαη ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηνπξίζηα 

– θαηαλαισηή. Ωο εθ ηνύηνπ πξνθύπηεη όηη ηα GDS βξίζθνληαη ζε θπξίαξρε ζέζε ζε ζρέζε µε ηηο 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο.  

Οη παξαπάλσ µεηαβνιέο ζεµαηνδνηνύλ έλαλ αξηζµό εμειίμεσλ πνπ ζα  επεξεάζνπλ ζε µεγάιν 

βαζµό ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ ηαμηδίσλ ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, ελώ ε απεπζείαο επαθή µεηαμύ 

αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ θαη Travel Management Companies, ζα επηθέξεη ζεµαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαμηδηνύ αθνύ µέρξη πξόηηλνο δελ είραλ πξόζβαζε ζην ζύλνιν ησλ λαύισλ 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη απηώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην δηαδίθηπν), πεξηνξηδόµελεο ζε ζπγθεθξηµέλεο 

πξνζθνξέο από ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Δπηπξόζζεηα θαίλνληαη αλαγθαζκέλεο λα βξνπλ ηα θαηάιιεια 
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θαλάιηα πξόζβαζεο ζην ζύλνιν ησλ λαύισλ, έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο - πειάηεο ηνπο ηηο µηθξόηεξεο θαη ηηο πην ζπµθέξνπζεο ηηµέο.  

Σα βασικά χαρακτηριστικά του GDS 

Σα Global Distribution Systems (GDS) απνηεινύλ ηνλ µεζάδνληα µεηαμύ ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξάθηνξα θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θ.ι.π.). Απνηεινύλ ην ζεµαληηθόηεξν θαλάιη δηαλνµήο 

ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ δηεζλώο, αθνύ ειαρηζηνπνηνύλ ην ρξόλν εμππεξέηεζεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ 

θξάηεζε ζε ειάρηζην ρξόλν (Truitt, Teye, Farris 1991:22). Σα θέξδε πνπ απνθνµίδνπλ, από ηα πνζνζηά 

πνπ εηζπξάηηνπλ από ηηο πξαγµαηνπνηνύµελεο µέζσ απηώλ θξαηήζεσλ, είλαη µεγάια θαη µέξνο απηώλ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ ζπλερή αλαβάζµηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ.  

ε παγθόζµην επίπεδν, ηα θπξηόηεξα ζπζηήµαηα GDS, είλαη ηα αθόινπζα:   

SABRE  

Σν 1959 ε αεξνπνξηθή εηαηξία American Airlines θαη ε IBM, αλαθνίλσζαλ ηα ζρέδηά ηνπο πξνθεηµέλνπ 

λα αλαπηύμνπλ έλα εµηαπηόµαην επαγγειµαηηθό εξεπλεηηθό πεξηβάιινλ, γλσζηό σο Sabre. Σν 

επαλαζηαηηθό ζύζηεµα απνηέιεζε ηελ πξώηε realtime επηρεηξεζηαθή εθαξµνγή ζηελ ειεθηξνληθή 

ηερλνινγία.  

Σν Sabre ζεσξείηαη έλα από ηα πην επέιηθηα ζπζηήµαηα ηεο αγνξάο θαη έρεη πξόζβαζε ζηνπο 

θαηαιόγνπο δηάζεζεο 370 αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ θαη 59 εηαηξηώλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, ζπλεξγάδεηαη 

µε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ∆ΑΝΔ θαη ERMES, ελώ θηινμελεί ζηηο βάζεηο δεδνµέλσλ ηνπ 31.000 

μελνδνρεία, ζηα νπνία µπνξνύλ λα γίλνπλ θξαηήζεηο (http:/www.travelocity.com).  

Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πξόγξαµµα Worldfare, ην νπνίν    είλαη έλα 

απηνµαηνπνηεµέλν πξόγξαµµα ηηµνιόγεζεο δηεζλώλ θαη εγρώξησλ ηαμηδηώλ, νπνηνπδήπνηε ζπζηήµαηνο 

δηάζεζεο πιεξνθνξηώλ δηεζλώο (αθειιαξίδεο 1999:64). Σν ζπγθεθξηµέλν πξόγξαµµα παξέρεη ζπλερή 

ελεµέξσζε από δηεζλείο πεγέο λαύισλ γηα πεξηζζόηεξνπο από 60.000.000 λαύινπο, ελώ παξάιιεια ζηα 

ζηνηρεία πνπ πξνµεζεύεη ην πξόγξαµµα πεξηιαµβάλνληαη ηηµέο από όινπο ηνπο πηζαλνύο πσιεηέο.  

Σν Worldfare εθηόο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ, πξνζθέξεη επίζεο:   

 Παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηηµέο ηνπιάρηζηνλ 100.000.000 ζπλδπαζµέλσλ λαύισλ θαη 

παξάιιειε εμππεξέηεζε 50 θαη πιένλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ πνπ ην ρξεζηµνπνηνύλ.   

 ∆πλαηόηεηα ηηµνιόγεζεο λαύινπ πνπ πεξηέρεη µέρξη 24 ηµήµαηα θαη             παξάιιεια 

επίδεημε µέρξη 26 θαηεγνξηώλ λαύινπ.   

 Άµεζε πξόζβαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ηηµέο πώιεζεο ζπλαιιάγµαηνο, ζε παγθόζµην επίπεδν.  

 Σνλ αληρλεπηή «επθαηξηώλ» (last minute offers), γηα «έμππλεο ιύζεηο» θαη επηινγέο πξνο ηνλ 

ρξήζηε.  

 ∆πλαηόηεηα  επαλειέγρνπ ησλ λαύισλ.  

ζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν, ε παξνπζία ηνπ Sabre ππό ηελ νλνµαζία Travelocity, δίλεη ην δηθαίσµα ζε 

θάζε ελδηαθεξόµελν λα µπνξεί λα επηιέγεη θαη λα θάλεη θξάηεζε ζηελ θαζνξηζµέλε ηηµή ηεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. ην ζπγθεθξηµέλν ζεµείν µπνξεί λα αλαθεξζεί όηη ε Sabre Hellas παξνπζίαζε µηα 

ζεηξά πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία ζηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπξηζµνύ Philoxenia 2003, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε 

(http://www.traveldailynews.com).  

  

WORLDSPAN   

Σν Worldspan δεµηνπξγήζεθε ην 1990 θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ Delta Airlines, 

Northwest Airlines θαη TWA, ελώ ην 1992 μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ ζε ηερληθά ζέκαηα µε ηελ Start-

Amadeus. πλεξγάδεηαη µε πεξηζζόηεξεο από 360 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 40 εηαηξίεο ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ, 16.000 ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πεξίπνπ  22.000  μελνδνρεία 

(http://www.worldspan.com). Δπηπιένλ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα πιεξνθνξίεο θξαηήζεσλ ζέζεσλ ζε 

http://www.worldspan.com/
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δηάθνξνπο επξσπατθνύο ζηδεξνδξνκηθνύο νξγαληζκνύο θαη αθηνπιντθέο εηαηξίεο, ελώ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζε εηαηξίεο πνπ αζρνινύληαη µε EBusiness θαη θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ αζρνινύληαη 

µε ζέκαηα ηνπξηζκνύ θ.ι.π.. (http://www.worldspan.com).  

Σν ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows θαη ραξαθηεξίδεηαη σο  «θηιηθό» πξνο ηνπο 

ρξήζηεο. Σν 2003 πξαγµαηνπνηήζεθε µηα αύμεζε 65% ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ ζηηο 

ΖΠΑ ελώ πξόζθαηα παξνπζηάζηεθε έλα λέν πξόγξαµµα, ην SecuRate Air Plus, ην νπνίν δηεπθνιύλεη ζε 

µεγάιν βαζµό ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαπξαγµαηεπόµελσλ λαύισλ µέζσ δηαδηθηύνπ ζε παγθόζµην επίπεδν.   

  

GALILEO INTERNATIONAL  

∆εµηνπξγήζεθε ην 1977 ζηελ Αγγιία µεηά από ζπµθσλία ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ British Airways, 

Swissair, KLM  θαη United Airlines, ελώ ε Οιπµπηαθή Αεξνπνξία ζπµµεηέρεη ζηελ παξνύζα 

θνηλνπξαμία µε πνζνζηό 4%. Πξόθεηηαη γηα έλα πξνεγµέλν ζύζηεµα θξαηήζεσλ ζην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεµέλεο πεξηζζόηεξεο από 511 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 39 εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ, 46.046 

μελνδνρεηαθέο µνλάδεο, 368 Tour Operators θαζώο θαη όιεο νη θύξηεο γξαµµέο θξνπαδηέξσλ ζε 

παγθόζµην επίπεδν. Δπίζεο ην ζπγθεθξηµέλν ζύζηεµα θξαηήζεσλ, παξέρεη ζε πεξηζζόηεξνπο από 41.200 

ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ αεξνπνξηθά αιιά θαη 

άιια είδνπο εηζηηήξηα, ηε δπλαηόηεηα πξαγµαηνπνίεζεο πνιιαπιώλ θξαηήζεσλ θαζώο θαη ηελ έθδνζε 

αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ ζε 116 ρώξεο.  

Απνθιεηζηηθόο δηαλνµέαο - NDC (National Distribution Company) ηεο   

Galileo International ζηελ Διιάδα είλαη ε Galileo Hellas (ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Οιπµπηαθήο 

Αεξνπνξίαο), ε νπνία ηδξύζεθε ην 1991 µε αληηθεηµεληθό ζθνπό ηε δεµηνπξγία ελόο νινθιεξσµέλνπ 

ζπζηήµαηνο ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο ζην ηνµέα ηνπ ηνπξηζµνύ. Ζ δεµηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ 

ζπζηήµαηνο  ζπµβάιεη ζε µέγηζην βαζµό, ζηελ αλάπηπμε θαη µεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ αλαβάζµηζε ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο ζηελ Διιάδα.  

Ζ Galileo Hellas, γηα δπν ζπλαπηά έηε (1998, 1999) ηηµήζεθε από ηνπο  ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο  

µε ην βξαβείν ηνπ θαιύηεξνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήµαηνο ζηελ Διιάδα, ελώ ην 2000 θαη ην 2002 

ηηµήζεθε από ηελ Galileo International σο ην θαιύηεξν NDC (National Distribution Company) ζηελ 

Δπξώπε. Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηώλ ηεο Galileo Hellas (http://www.galileo.com) είλαη νη εμήο:  

 

 ∆ηεζλέο ζύζηεµα θξαηήζεσλ γηα μελνδνρεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ.   

 Δζληθό ύζηεµα ∆ηαλνµήο. Αθνξά έλα ζύζηεµα θξαηήζεσλ εζληθήο εµβέιεηαο, όπνπ παξέρεη 

ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα γηα πξαγµαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία, πινία, αεξνπιάλα 

θαη ηξέλα, ελώ παξάιιεια έρεη θαη πξόζβαζε ζε εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Δπίζεο 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα πξνβνιήο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ηνπξηζηηθώλ θαη ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα.   

  

START-AMADEUS  

∆εµηνπξγήζεθε ην 1987 από ηηο εηαηξίεο Lufthansa, Air France, Iberia θαη SAS. Σν ζπγθεθξηµέλν δηεζλέο 

ζύζηεµα θξαηήζεσλ, εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ µάξθεηηλγθ, ηεο δηαλνµήο θαζώο θαη ησλ πσιήζεσλ 

ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη παξαγσγνί ηεο ηνπξηζηηθήο βηνµεραλίαο. Παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα πεξηζζόηεξεο από 400 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 63.000 μελνδνρεία, δεθάδεο εηαηξίεο 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη ζηδεξνδξνµηθνύο νξγαληζµνύο, ελώ ην ρξεζηµνπνηνύλ πεξηζζόηεξα από ηα 

2/3 όισλ ησλ ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ ζηελ Δπξώπε. Ο ζπλνιηθόο αξηζµόο ησλ ζεµείσλ πώιεζεο 

ππνινγίδεηαη ζηηο 290.000, ζε πεξηζζόηεξεο από 210 αγνξέο παγθνζµίσο. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη µε ην 

Worldspan θαη µε πνιιέο αθηνπιντθέο εηαηξίεο (http://www.amadeus.com).  Αλαιπηηθόηεξα, νη ηνµείο 

πνπ θαιύπηεη ην Start-Amadeus είλαη νη αθόινπζνη:  

 

 Αεξνπνξηθέο θξαηήζεηο γηα ηαθηηθέο πηήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από 100 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο µε 

ηαπηόρξνλε άληιεζε πιεξνθνξηώλ γηα 400 πεξίπνπ  αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, αξηζµνί πνπ θαιύπηνπλ 

ην 95% ησλ  πξνγξαµµα-       ηηζµέλσλ αεξνπνξηθώλ ζέζεσλ παγθνζµίσο. Δπηπιένλ αλαιαµβάλεη 
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ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζµηθνύ ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ όζνλ αθνξά ηα Inventory, Yield 

Management θαη Departure Control. 

 ∆πλαηόηεηα ζηδεξνδξνµηθώλ θξαηήζεσλ ζηνπο επξσπατθνύο ζηδεξνδξόµνπο θαζώο θαη ζηα 

δηεπξσπατθά ζηδεξνδξνµηθά δίθηπα, όπσο ην Eurostar θαη ην Le Shuttle.  

 ∆πλαηόηεηα αθηνπιντθώλ θξαηήζεσλ ζε πεξηζζόηεξεο από 30 εηαηξίεο ferry (Βαιηηθή, Μεζόγεην, 

Βόξεηα Θάιαζζα), µε παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα θαµπίλεο, µε απηόµαην ππνινγηζµό ηεο ηηµήο θαη 

θαζνξηζµό ηεο θαιύηεξεο πξνζθνξάο.  

Πξόζθαηα ε  Amadeus Hellas παξνπζίαζε µηα ζεηξά πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ 

γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία. ια ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηήµαηα GDS, είλαη ζρεδηαζµέλα λα 

παξέρνπλ πνηνηηθά αλαβαζµηζµέλεο  ππεξεζίεο. Οη επηινγή ηνπο θαη ε ρξεζηµνπνίεζή ηνπο από ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, εμαξηάηαη ζε πνιύ µεγάιν βαζµό από ηηο παξαθάησ µεηαβιεηέο:  

Α. Αμηνπηζηία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ. Έλα ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ελεµεξώλεηαη άµεζα γηα ηηο δηάθνξεο µεηαβνιέο πνπ µπνξεί λα πξνθύςνπλ ζηηο πηήζεηο θαη ηηο 

θξαηήζεηο ζέζεσλ. Δπίζεο, γλσξίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόµελσλ ππεξεζηώλ θαη ηελ δηαζεζηµόηεηα 

ησλ θιηλώλ ζε θάζε ζπλεξγαδόµελν μελνδνρείν.   

Β. Έγθπξε πιεξνθόξεζε ζε ζέµαηα ηηµώλ θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή. Κάζε 

ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν πξνθεηµέλνπ λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθό, έρεη άµεζε πξόζβαζε ζην ζύλνιν ησλ 

ζηαδίσλ / επηπέδσλ ηηµνιόγεζεο γηα θάζε επηµέξνπο ππεξεζία πνπ ζηνηρεηνζεηεί έλα ηνπξηζηηθό παθέην. 

Ο βαζµόο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηνπξίζηα - θαηαλαισηή πνηθίιιεη αλάινγα µε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ, 

θαη νξηνζεηείηαη µε ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηµέλσλ ηερληθώλ µάξθεηηλγθ θαη ηελ ρξεζηµνπνίεζε ησλ 

πξνγξαµµάησλ επηβξάβεπζεο θαη πηζηόηεηαο ησλ πειαηώλ  (loyalty programs).   

Γ. ύληνµνο ρξόλνο απάληεζεο. Ζ ηαρύηεηα απάληεζεο ηνπ ζπζηήµαηνο ηδηαίηεξα γηα ηα µεγάια 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πνπ έρνπλ µεγάιν θύθιν εξγαζηώλ είλαη ζεµαληηθόο παξάγνληαο, αθνύ ζπλήζσο 

ε αλαδήηεζε, ε πξαγµαηνπνίεζε θαη ε επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεσλ, γίλεηαη ζε αιεζηλνύο ρξόλνπο (real 

time –online).   

∆. πλερήο δηεύξπλζε ησλ παξερόµελσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ.   

Δ. ύζηεµα ηηµνιόγεζεο ησλ πξνζθεξόµελσλ ππεξεζηώλ. ηελ πξνθεηµέλε πεξίπησζε παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο πνιιαπιώλ ελαιιαθηηθώλ µεζόδσλ ηηµνιόγεζεο.   

Σ. Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη ζην επίπεδν ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ο βαζµόο επθνιίαο ζηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήµαηνο επηηπγράλεηαη θαηά θύξην ιόγν µε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζµό ηεο ζειίδαο πξαγµαηνπνίεζεο 

θξαηήζεσλ έηζη ώζηε λα είλαη εύρξεζηε θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ. ζνλ θνξά ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήµαηνο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άµεζε  θαη 

ηαρεία επέµβαζε πξνθεηµέλνπ λα ιπζεί ην ππάξρνλ πξόβιεµα.   

1.4 Ο ρόλος των GDS στη λειτουργία των τουριστικών 

πρακτορείων και ξενοδοχείων 

Αλαµθηζβήηεηα, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (πξνµεζεπηέο - µεζάδνληεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο) 

αληηµεησπίδνπλ ηνλ απμαλόµελν αληαγσληζµό πνπ παξαηεξείηαη ζην ρώξν ηεο παγθόζµηαο ηνπξηζηηθήο 

βηνµεραλίαο. Κύξηα επηδίσμή ηνπο είλαη λα µπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο γη απηό θαη αλαδεηνύλ λένπο ηξόπνπο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο, έρνληαο 

σο θύξην θαλάιη δηάζεζεο, έλα ή πεξηζζόηεξα ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ.  

  

Η χρήση των GDS στα τουριστικά πρακτορεία 

Ο ξόινο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα µηαο πνιηηηθήο εµπνξίαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο ζηε δηεζλή αγνξά, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πιεξνθόξεζε, ηελ παξνρή ζπµβνπιώλ, ηε 

δηεπθόιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηαμηδησηηθήο ηνπ µεηαθίλεζεο (Βαξβαξέζνο, σηεξηάδεο 2004:4).  

Λαµβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, είλαη εύθνιν λα  αληηιεθζεί θαλείο όηη ε 

θαζεµεξηλή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθώλ ζπζηεµάησλ θξαηήζεσλ από ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, απνηειεί 
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αλαµθίβνια ηελ πην ζεµαληηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο. ε παγθόζµην επίπεδν, ηα δηεζλή ζπζηήµαηα 

θξαηήζεσλ (GDS) ζεσξνύληαη ηα πνιπηηµόηεξα εξγαιεία γεληθόηεξεο πιεξνθόξεζεο, αλαδήηεζεο, 

ζύγθξηζεο θαη πξαγµαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ γηα ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά πξντόληα όισλ ησλ εηδώλ. 

Σα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγµαηνπνηήζεθε από ηελ Έλσζε Ξελνδόρσλ θαη ινηπώλ 

θαηαιπµάησλ ησλ ΖΠΑ, µαο επηβεβαηώλνπλ όηη ην 98% ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ ζηηο ΖΠΑ, είλαη 

πιήξσο απηνµαηνπνηεµέλα θαη ρξεζηµνπνηνύλ θεληξηθό ζύζηεµα θξαηήζεσλ (http://www.sita.com).  

Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελόο ζπζηήµαηνο από έλα ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν είλαη ε πνζόηεηα, ε 

πνηόηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηα ησλ παξερόµελσλ πιεξνθνξηώλ, ε θάιπςε µεγάινπ αξηζµνύ 

δηαζέζηµσλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ θαζώο θαη ην θόζηνο θαη νη δηαδηθαζίεο ηηµνιόγεζεο ησλ 

παξερόµελσλ ππεξεζηώλ.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη πάξα πνιιά ηνπξηζηηθά  πξαθηνξεία ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο µε πνηθίιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ρξεζηµνπνηνύλ πεξηζζόηεξα από έλα 

ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ, πξνθεηµέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνζόηεηα ζηηο πξνζθεξόµελεο 

ππεξεζίεο θαη παξάιιεια λα απνθνµίζνπλ ζεµαληηθά νθέιε από ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο (µεηώζεηο 

ρξεώζεσλ) (Μorrison 1996:375). ε άιιεο πεξηπηώζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα αύμεζεο ηνπ µεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο, ρξεζηµνπνηνύληαη δηάθνξα πξνγξάµµαηα πξνώζεζεο ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ θαη ησλ 

νµίισλ ησλ μελνδνρείσλ π.ρ. πξνγξάµµαηα µηιίσλ  (frequent flyer programs) θαη πξνγξάµµαηα 

πηζηόηεηαο πειαηώλ (loyalty programs), ηα νπνία όµσο ζπλήζσο ζπλνδεύνπλ ηηο πςειέο ηηµέο ησλ 

δηαζέζηµσλ πξντόλησλ. Ζ πνηθηιία ησλ ππεξεζηώλ ελόο ζπζηήµαηνο  GDS, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο    

ελόο ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ, δηαθξίλεηαη ζε:  

 

 Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο πηήζεηο, όπσο πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο δηαζεζηµόηεηαο ζέζεσλ, 

πηήζεσλ, ηηµώλ λαύισλ θ.ι.π., θαζώο θαη δπλαηόηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ (ράξηεο ζέζεσλ µε δηάηαμε 

θαζηζµάησλ),  ζε µεγάιν αξηζµό πηήζεσλ δηαθόξσλ εηαηξηώλ (Βηηνπιαδίηε 2000:88).  

 Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηνπο επηβάηεο, όπσο ε δεµηνπξγία πξνζσπηθώλ αξρείσλ 

πειαηώλ, όπνπ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ πξννξηζµώλ, ησλ  πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ζπρλόηεηεο 

ησλ πηήζεσλ, θαζώο θαη ε απνζήθεπζε ζπγθεθξηµέλσλ απαηηήζεσλ από ηελ πιεπξά ησλ πειαηώλ.  

 Πξαγµαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε δηάθνξα θαηαιύµαηα, εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, ηνπξηζηηθά 

παθέηα θ.ι.π.  

 Δθηππώζεηο δηαθόξσλ εγγξάθσλ, όπσο γηα παξάδεηγµα νη εθηππώζεηο εηζηηεξίσλ δηαθόξσλ ηύπσλ, 

θαξηώλ πξόζβαζεο ζε ζπγθεθξηµέλνπο ρώξνπο θαη αλαιπηηθώλ δηαδξνµώλ ζην πιαίζην ελόο 

ηνπξηζηηθνύ παθέηνπ. 

 ∆ηαρείξηζε ζπλαιιάγµαηνο θαη δπλαηόηεηα αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο.   

 Παξνρή  πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο εηζόδνπ θαη παξαµνλήο ζε µηα ρώξα π.ρ. 

δηαβαηήξηα θαη βίδεο, ηεισλεηαθνί έιεγρνη θ.ι.π.  

 ύλδεζε µε πνιιά ηνπηθά γξαθεία εζληθώλ ηνπξηζηηθώλ νξγαληζµώλ.  

 ∆πλαηόηεηα µεηάδνζεο / θνηλνπνίεζεο ησλ µεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ άµεζε θαη έγθπξε 

ελεµέξσζε ησλ ηνπξηζηώλ.  

Δπίζεο, ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζύγρξνλα ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα ρξεζηµνπνηνύλ ην ζύζηεµα µέζα από ην πεξηβάιινλ ησλ Windows, όπνπ είλαη ηδηαίηεξα 

θηιηθό θαη εύρξεζην. Έηζη όηαλ πξόθεηηαη γηα µηα πνιύπινθε ιεηηνπξγία, ν ρξήζηεο µπνξεί µε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ζπζηήµαηνο, λα ελεµεξώλεηαη ζπλερώο γηα ηα δηαδνρηθά βήµαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη.   

 

Διαδικασία κράτησης σε ένα GDS 

Αξρηθά, ν ρξήζηεο δίλεη ηελ εληνιή γηα θξάηεζε µηαο ζέζεο γηα ζπγθεθξηµέλε πηήζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγµαηνπνηνύληαη θαηά ζεηξά ηα εμήο:  

 Λεπηνµεξήο αλαδήηεζε ζε βάζε δεδνµέλσλ γηα πηζαλή δηαζεζηµόηεηα ζέζεσλ.  

 Δµθάληζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη παξνπζίαζε δηαθόξσλ θαηαιόγσλ µε δηαθνξεηηθέο πηήζεηο 

ζηελ νζόλε ηνπ Ζ/Τ.  

 Δπηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο θαη πην ζπµθέξνπζαο πηήζεο.  
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 Πξαγµαηνπνίεζε ηεο θξάηεζεο.  

 Οινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο θαηόπηλ επηβεβαίσζεο από ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία.  

 Έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ. ηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ε αμία ηνπ εηζηηεξίνπ πηζηώλεηαη ζην 

ινγαξηαζµό ηνπ πξαθηνξείνπ.  

 Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πώιεζεο ηνπ εηζηηεξίνπ  

  

Η χρήση των GDS στα ξενοδοχεία 

Οη εθαξµνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ελόο 

µεραλνγξαθεµέλνπ θεληξηθνύ ζπζηήµαηνο θξαηήζεσλ, επεθηείλνληαη ζηελ παξνρή ζαθνύο 

πιεξνθόξεζεο ζε ζρέζε µε ηα δηαζέζηµα δσµάηηα µηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ ρξήζε ησλ GDS 

έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ απνηειεζµαηηθή δηάζεζε ησλ δηαζέζηµσλ θιηλώλ, µε απεπζείαο πώιεζή ηνπο ζε 

λέεο αγνξέο, θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηεο εηήζηαο πιεξόηεηάο ηνπο θαη ησλ εζόδσλ ηνπο (Βαξβαξέζνο 

1999:24).  

εµαληηθή θηλεηηθόηεηα όζνλ αθνξά ηα ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ έρνπλ αλαπηύμεη νη µεγάιεο 

αιπζίδεο μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα (Hilton, Intercontinental, Holiday Inn θ.ι.π.), πνπ 

δηαζέηνπλ ηα δσµάηηα ησλ μελνδνρείσλ ηνπο, µε θύξην πιενλέθηεµα ηελ επσλπµία ηνπο (brand name).   

Παξόι’ απηά, πάξα πνιιά μελνδνρεία, πέξα ηεο δηάζεζεο ησλ δσµαηίσλ, είλαη δπλαηό λα πξνζθέξνπλ 

θαη άιια πξντόληα όπσο είλαη νη αίζνπζεο εθδειώζεσλ, ηα επηζηηηζηηθά ηµήµαηα, νη αίζνπζεο ζπλεδξίσλ, 

νη εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο θαη αλαςπρήο θ.ι.π. όπνπ θύξηνο ζηόρνο είλαη ε θαζεµεξηλή πώιεζε απηώλ, 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεµα πνπ δηαξθεί ε ιεηηνπξγία ηνπο (http://www.starwoodhotels.com).  

Οη μελνδνρεηαθέο µνλάδεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πιένλ, µε ηελ βνήζεηα ελόο απινύ 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ελόο modem επηθνηλσλίαο, λα ζπλδεζνύλ ζην θεληξηθό ζύζηεµα 

θξαηήζεσλ θαη λα ην ρξεζηµνπνηνύλ µε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:  

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηα δηαζέζηµα δσµάηηα ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο δώλεο ή γηα ην 

ζύλνιν ηεο ρώξαο. 

 Δλεµέξσζε ηνπ ζπζηήµαηνο γηα ηα δσµάηηα πνπ έρνπλ πξνο δηάζεζε, ηνπο ηύπνπο ησλ 

δσµαηίσλ, ηελ πξνζθεξόµελε ηηµή, ηνπο όξνπο ζπλεξγαζίαο, πξόζζεηα facilities πνπ 

ελδερνµέλσο παξέρνληαη θ.ι.π. 

 ∆πλαηόηεηα πξαγµαηνπνίεζεο θξάηεζεο ζε δηάθνξα άιια ηµήµαηα ηνπ μελνδνρείνπ εθηόο 

ησλ δσµαηίσλ π.ρ. επηζηηηζηηθά ηµήµαηα ή αθόµε θαη θξάηεζε ζε θάπνηνλ από ηνπο 

ρώξνπο ζπλεδξίσλ, άζιεζεο θ.ι.π. 

 ∆πλαηόηεηα θξάηεζεο ζε άιιε µνλάδα ηεο πεξηνρήο ηνπο (πεξίπησζε overbooking) ή 

ηδηνθηεζίαο ηνπο (όµηινο μελνδνρείσλ). 

 ∆πλαηόηεηα εθαξµνγήο ηνπ Yield Management. 

 Άληιεζε πνιιαπιώλ πιεξνθνξηώλ (ηνπξηζηηθέο, νηθνλνµηθέο, θνξνινγηθέο , λνµνζεηηθέο 

θ.ι.π.)  θαζώο θαη µηθξέο αγγειίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Δπίζεο, ην ζύζηεµα θξαηήζεσλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα απμήζεη θαη λα 

δηεπξύλεη ην πειαηνιόγηό ηεο, αθνύ ζα µπνξεί λα δηαζέηεη δσµάηηα απεπζείαο ζε  λέεο αγνξέο πνπ δελ 

είραλ µέρξη ζήµεξα εύθνιε πξόζβαζε π.ρ. εµπνξηθέο εηαηξίεο, γξαθεία ηαμηδίσλ, θ.ι.π. ελώ παξέρεη 

επίζεο µεγάιε δηαθεµηζηηθή πξνβνιή µε ζρεηηθά ραµειό θόζηνο (Kotler, Bowen, Makens 1999:432). 

Δπηπιένλ, µπνξεί λα απνδεηρζεί ζεµαληηθό εξγαιείν όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζµό ηεο δήηεζεο, 

παξαθνινπζώληαο ην βαζµό ρξεζηµνπνίεζεο ζπγθεθξηµέλσλ θαηαιόγσλ θαζώο θαη λα απνηειέζεη 

ζεµαληηθό βνήζεµα πξνο ην ηµήµα µάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ, παξαθνινπζώληαο 

νηθνλνµηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία αξρηθήο πξνέιεπζεο  θξάηεζεο, δπλεηηθήο αγνξάο θαη ηδηαίηεξσλ 

πξνηηµήζεσλ (http://www.resortbook.com). ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ µεηξήζηµσλ απνηειεζµάησλ ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζπγθεθξηµέλσλ θαηαιόγσλ, µπνξεί 

λα βνεζήζεη ζεµαληηθά ζηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζµό ηεο ηηµνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ζπλεπώο ζηελ 

δηαµόξθσζε ηεο  πξνζθνξάο  (Kotler 1994:495).  

Δίλαη θαλεξό όηη, ηα ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ δηαδξαµαηίδνπλ έλα ηδηαίηεξα ζεµαληηθό ξόιν ζηελ 

εύξπζµε θαη απνηειεζµαηηθή ιεηηνπξγία ελόο μελνδνρείνπ, αξθεί θπζηθά ηα δεδνµέλα πνπ 

θαηαρσξνύληαη λα είλαη έγθπξα, ώζηε λα πξνζθέξνπλ πνιύηηµεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζηνλ 

ηνπξίζηα – θαηαλαισηή. 
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2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα βαζηθά εξγαιεία: 

1. ύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ JOOMLA 

2. ύζηεκα δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ ARTIO BOOKING 

2.1 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ JOOMLA 

Σν Joomla είλαη έλα ζύζηεκα γεκάην δπλαηόηεηεο αιιά θαη ηαπηόρξνλα εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θηιηθό 

πεξηβάιινλ. Δίλαη κηα εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαηά βάζε γηα ηελ δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν κηαο 

πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο, αιιά γηα ηελ δεκνζίεπζε ελόο νιόθιεξνπ εηαηξηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Δίλαη 

πξνζαξκόζηκν ζε πεξηβάιινληα επηρεηξεκαηηθήο θιίκαθαο όπσο ηα intranets κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή 

νξγαληζκώλ. Οη δπλαηόηεηεο επέθηαζήο ηνπ είλαη πξαθηηθά απεξηόξηζηεο. 

Σν Joomla είλαη ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα πξαγκα πνπ ζεκαίλεη πσο είλαη δσξεάλ. Οη ρξήζηεο ηνπ 

είλαη ειεύζεξνη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα ην ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ 

ρσξίο λα πξέπεη λα πιεξώζνπλ θάπνηα άδεηα ρξήζεο. 

Σν Joomla εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ θεληξηθό ππνινγηζηή, ηνλ web server. Ο ρξήζηεο, έρεη πξόζβαζε ζην 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο κέζσ ελόο browser, όπσο είλαη ν Internet Explorer ή ν Firefox. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο ζπλδεζεί σο δηαρεηξηζηήο, κπνξεί λα πξνζζέζεη νπνηνδήπνηε θείκελν ή 

γξαθηθό,θαη έηζη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ηζηνζειίδεο. 

Οη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Joomla θεηκέλνληαη κεηαμύ δηαζθέδαζεο, θαηαζθεπήο κηαο πξνζσπηθήο ή 

νηθνγελεηαθήο ηζηνζειίδαο. Δλζσκαηώλνληαο δηάθνξα, δηαζέζηκα δσξεάλ, πξόζζεηα εξγαιεία / 

επεθηάζεηο, δηεπξύλνληαη νη δπλαηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Joomla, θάλνληάο ην κηα εθαξκνγή 

αμηόπηζηε γηα ηελ αλάπηπμε ζνβαξώλεηαηξηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ. 

Σν Joomla ρξεζηκνπνηεί κηα ηζρπξή templating engine πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηθό ηνπ, εμαηνκηθεπκέλν, template. Γηα ην ζθνπό απηό, ν ρξήζηεο  κπνξεί είηε λα 

δεκηνπξγήζεη δηθό ηνπ template, είηε λα θαηεβάζεη από ην δηαδίθηπν έλα από ηα εθαηνληάδεο (πεξίπνπ 

500) πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ, είηε λα αγνξάζεη θάπνην από απηά πνπ πσινύληαη, είηε λα παξαγγείιεη ηελ 

θαηαζθεπή ελόο ζε έλαλ επαγγεικαηία. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγήζεί ην πξνζσπηθό template, δελ 

ρξεηάδνληαη παξά ηξία θιηθ, ώζηε ην πεξηερόκελν ηνπ δηθηπαθνύ ζαο ηόπνπ λα πξνζξακνζηεί ζηε κνξθή 

ηνπ. ηαλ επηιέγεηαη ην λέν template, ην πεξηερόκελό παξνπζηάδεηαη απηόκαηα ζύκθσλα κε ην λέν 

εηθαζηηθό.  

2.2 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΗΕΨΝ ARTIO BOOKING 

Σν δηαδηθηπαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ ARTIO Booking and Reservations (Book-it!) είλαη έλα  

επηπξόζζεην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Joomla. Τπνζηεξίδεη πεξηπηώζεηο ρξήζεο 

αλεμαξηήηνπ ηνπ θνξέα θαη ηνπ ηύπνπ αληηθεηκέλσλ πξνο θξάηεζε. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ κε πξνζαξκνδόκελεο παξακέηξνπο. Δλ ζπλερεία ην αληηθείκελν κπνξεί λα δεζκεπηεί 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. ια απηά ιακβάλνπλ ρώξα πάλσ ζην 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Joomla. Σα αληηθείκελα κπνξνύλ λα ηεξαξρηθνπνηεζνύλ ζε 

θαηεγνξίεο όπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ θιεξνλνκνύληαη από ηελ θαηεγνξία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ ππνζηεξίδεη θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζε πνζόηεηεο κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο θαζώο θαη αληίζηνηρν όξην αζθαιέηαο απνζέκαηνο.  
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3. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

3.1 ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Ζ εθαξκνγή βαζίδεηαη ζην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο Apache web server – Apache php module – mySql 

Database. Ο ηειηθόο ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζηνλ Apache web server κέζσ ηνπ browser ηνπ θαη νη ελέξγεηο 

πνπ εθηεινύληαη απνζεθεύνληαη ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ mySql: 

 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

3.2.1 Apache Web Server 

Ο Apache HTTP γλσζηόο θαη απιά ζαλ Apache είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ (web). 

πνηε έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα ηζηόηνπν ην πξόγξακκα πινήγεζεο (browser) επηθνηλσλεί κε έλαλ 

δηαθνκηζηή (server) κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP, ν νπνίνο παξάγεη ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηηο απνζηέιιεη 

ζην πξόγξακκα πινήγεζεο. O Apache είλαη έλαο από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο εμππεξεηεηέο ηζηνύ, ελ 

κέξεη γηαηί ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο όπσο ηα Windows, ην Linux, ην Unix θαη ην Mac OS X. 

Κπθινθόξεζε ππό ηελ άδεηα ινγηζκηθνύ Apache θαη είλαη ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα. πληεξείηαη από 

κηα θνηλόηεηα αλνηθηνύ θώδηθα κε επηηήξεζε από ην Ίδξπκα Λνγηζκηθνύ Apache (Apache Software 

Foundation). 

Ο Apache ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε ηνπηθά δίθηπα ζαλ δηαθνκηζηήο ζπλεξγαδόκελνο κε ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ π.ρ. Oracle, MySQL. 

Ζ πξώηε ηνπ έθδνζε, γλσζηή σο NCSA HTTPd, δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Robert McCool θαη 

θπθινθόξεζε ην 1993. Θεσξείηαη όηη έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αξρηθή επέθηαζε ηνπ παγθόζκηνπ 

ηζηνύ. Ήηαλ ε πξώηε βηώζηκε ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ παξνπζηάζηεθε απέλαληη ζηνλ εμππεξεηεηή http 

ηεο εηαηξείαο Netscape θαη από ηόηε έρεη εμειηρζεί ζην ζεκείν λα αληαγσλίδεηαη άιινπο εμππεξεηεηέο 

βαζηζκέλνπο ζην Unix ζε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απόδνζε. Από ην 1996 ήηαλ από ηνπο πην δεκνθηιείο 

όκσο από ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 έρεη κεησζεί ην πνζνζηό ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ θπξίσο από ηνλ 

Microsoft Internet Information Services θαη ηελ πιαηθόξκα .NET. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 ην κεξίδην 

ηνπ ήηαλ 47.73% από όινπο ηνπο ηζηνηόπνπο. 
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3.2.2 Apache-PHP module  

H PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε δπλακηθό πεξηερόκελν. 

Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από έλα ζπκβαηό δηαθνκηζηή ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ (π.ρ. 

Apache), ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. 

Έλα αξρείν κε θώδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, *.php4, *.phtml θ.ά.). 

Ζ ελζσκάησζε θώδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο .html δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ 

browser ηνλ θώδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηόο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ζηα MIME types 

ηνπ server. Δπίζεο αθόκε θη όηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη 

ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα κεηαγισηίδεη ηνλ θώδηθα PHP ζε HTML πνπ θαηαιαβαίλεη ην 

πξόγξακκα πειάηε. Ο δηαθνκηζηήο Apache, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα επξέσο ζε ζπζηήκαηα κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X ππνζηεξίδεη εμ νξηζκνύ ηελ 

εθηέιεζε θώδηθα PHP, είηε κε ηελ ρξήζε ελόο πξόζζεηνπ (mod_php) ή κε ηελ απνζηνιή ηνπ θώδηθα 

πξνο εθηέιεζε ζε εμσηεξηθή δηεξγαζία CGI ή FCGI ή κε ηελ έιεπζε ηεο php5.4 ππνζηεξίδνληαη ε 

εθηέιεζε ζε πνιπάζρνινπο ηζηνρώξνπο, FastCGI Process Manager (FPM). 

Ο ζπλδπαζκόο Linux/Apache/PHP/MySQL, πνπ είλαη ε πην δεκνθηιήο πιαηθόξκα εθηέιεζεο 

ηζηνζειίδσλ είλαη γλσζηόο θαη κε ην αθξσλύκην LAMP. Παξόκνηα, ν ζπλδπαζκόο 

*/Apache/PHP/MySQL νλνκάδεηαη *AMP, όπνπ ην πξώην αξρηθό αληηζηνηρεί ζηελ πιαηθόξκα, ζηελ 

νπνία εγθαζίζηαληαη ν Apache, ε PHP θαη ε MySQL (π.ρ. Windows, Mac OS X). 

Ο LAMP ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη θαη ξπζκίδεηαη ζην Linux κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαρεηξηζηή παθέησλ ηεο 

εθάζηνηε δηαλνκήο. ηελ πεξίπησζε άιισλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, επεηδή ην θαηέβαζκα θαη ε 

ξύζκηζε ησλ μερσξηζηώλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα είλαη πνιύπινθε, ππάξρνπλ έηνηκα παθέηα πξνο 

εγθαηάζηαζε, όπσο ην XAMPP θαη ην WAMP γηα ηα Windows θαη ην MAMP γηα ην Mac OS X. 

 

 

 

Ζ ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά από ην 1994, όηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Rasmus Lerdorf δεκηνύξγεζε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Perl έλα απιό script κε όλνκα php.cgi, γηα πξνζσπηθή 

ρξήζε. Σν script απηό είρε ζαλ ζθνπό λα δηαηεξεί κηα ιίζηα ζηαηηζηηθώλ γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην 

online βηνγξαθηθό ηνπ ζεκείσκα. Αξγόηεξα απηό ην script ην δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη 

άξρηζαλ λα ηνπ δεηνύλ λα πξνζζέζεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Ζ γιώζζα ηόηε νλνκαδόηαλ PHP/FI από 

ηα αξρηθά Personal Home Page/Form Interpreter. Σν 1997 ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, 

βαζηδόκελε απηή ηε θνξά ζηε γιώζζα C θαη αξηζκώληαο πεξηζζόηεξνπο από 50.000 ηζηόηνπνπο πνπ ηε 
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ρξεζηκνπνηνύζαλ, ελώ αξγόηεξα ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski μαλαέγξαςαλ ηε 

γιώζζα από ηελ αξρή, βαζηδόκελνη όκσο αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. Έηζη ε PHP έθζαζε ζηελ έθδνζε 3.0 

ε νπνία ζύκηδε πεξηζζόηεξν ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. ηε ζπλέρεηα, νη Zeev θαη Andi δεκηνύξγεζαλ ηελ 

εηαηξεία Zend (από ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ηνπο), ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηεο γιώζζαο PHP. Αθνινύζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4 ηεο PHP, ηνλ Ηνύιην ηνπ 2004 δηαηέζεθε ε 

έθδνζε 5, ελώ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξώηεο δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο ηεο επεξρόκελεο 

PHP 6, γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. Οη πεξηζζόηεξνη ηζηόηνπνη επί 

ηνπ παξόληνο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο εθδόζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. 

3.2.3 MySql Database 

Ζ MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ κεηξά πεξηζζόηεξεο από 

11 εθαηνκκύξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην όλνκά ηεο από ηελ θόξε ηνπ Μόληπ Βηληέληνπο, ηε Μάη (αγγι. 

My). Σν πξόγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα 

ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

Ο θσδηθόο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο GNU General Public License, θαζώο θαη κέζσ 

νξηζκέλσλ ηδηόθηεησλ ζπκθσληώλ. Αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη από κία θαη κνλαδηθή θεξδνζθνπηθή 

εηαηξία, ηε ζνπεδηθή MySQL AB, ε νπνία ζήκεξα αλήθεη ζηελ Oracle. 

Ζ MySQL είλαη δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ γηα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα θαη ηζηνζειίδεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηεο από ηηο πην δηαδεδνκέλεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, όπσο ην Flickr, ην 

YouTube, ε Wikipedia, ην Google, ην Facebook θαη ην Twitter. 
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4.  ύντομη Παρουσίαση Σης Εφαρμογής 

Ζ εθαξκνγή απαξηίδεηαη από ηξεηο (3) δεκόζηεο ζειίδεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξόζβαζε όινη νη επηζθέπηεο 

ηεο ηζηνζειίδαο: 

Α. Αξρηθή ειίδα 

 

Β. πρλέο Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο 
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Γ. Υξήζηεο 
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 Δπηπιένλ δηαζέηεη εηδηθή θόξκα γηα ηε ζύλδεζε ησλ εγγεγξακέλσλ ρξεζηώλ ζηελ νπνία νη 

ρξήζηεο κπνξνύλ είηε λα ζπλδεζνύλ είηε λα θάλνπλ αίηεζε γηα δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ είηε λα 

αλαθηήζνπλ ησλ θσδηθό πξόζβαζεο: 

 

Δπηπιένλ ε ηζηνζειίδα δηαζέηεη δύν (2) επηπιένλ ζειίδεο γηα ηελ πξνβνιή θαη θξάηεζε ησλ αληηθεηκέσλ: 

Α. Πξνβνιή θαηεγνξηώλ αληηθεηκέλσλ: 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Οηθνλνκάθνο Θωκάο 

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Κξάηεζεο Αληηθεηκέλωλ Δξγαζηεξίνπ      20 

Β. Πξνβνιή αληηθεηκέλνπ: 
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Γ. Κξάηεζε αληηθεηκέλνπ: 
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5. ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

5.1 ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΕΠΙΚΕΠΣΗ 

Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα πξνβάιεη ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα πξνο θξάηεζε θαζώο 

θαη ηελ θόξκα αίηεζεο γηα θξάηεζε πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ κπζηηθό θσδηθό 

πξόζβαζεο. 

 

 Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο  ησλ δηαζέζηκσλ 

αληηθεηκέλσλ πξνο θξάηεζε. Γηα παξάδεηγκα έρνπκε έλαλ πξνβνιέα ηνίρνπ: 
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 πσο θαίλεηαη ζηε εηθόληα ν πξνβνιέαο είλαη δηαζέζηκνο γηα θξάηεζε κόλν κεηαμύ 8πκ – 10πκ 

θαη 12κκ – 18κκ. Δπηιέγνληαο ηελ πεξίνδν πνπ ζέινπκε λα δεζκεύζνπκε ηνλ πξνβνιέα κπνξνύκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαρώξεζε ηεο θξάηεζεο παηώληαο ην θνπκπί «θξάηεζε». Απηό ζα καο εκθαλίζεη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο  θξάηεζεο. 
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 Δλ ζπλερεία κπνξνύκε αλ επηιέμνπκε απνζήθεπζε θαη ζπλέρεηα ζηεελ πεξηήγεζε  γηα λα 

πεξηεγζνύκε ζε άιια αληηθείκελα πξνο θξάηεζε ή απνζήθεπζε θαη θαηαρώξεζε ηεο θξάηεζεο ώζηε λα 

δεζκέπζνπκε ην αληηθείκελν γηα ηελ πεξίνδν πνπ επηζπκνύκε. Δπηιέγνληαο θαηαρώξεζε θξάηεζεο 

εκθαλίδεηαη ε ζειίδα θαηαρώξεζεο θξάηεζεο. 
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 Σειηθώο παηώληαο απνζήθεπζε θξάηεζεο επηηπγράλνπκε ηελ θξάηεζε θαη δέζκεπζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ επηζπκνύκε θαη εκθαλίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θξάηεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε. 
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5.2 ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο  ηζηνζειίδαο αιιά θαη γηα ηε  δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξάηεζεο αληηθεηκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ Joomla. Σν ζύζηεκα ηνπ Joomla επηηξέπεη 

ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο  ηζηνζειίδαο λα πξνζζέηεη/αθαηξεί/πξνζαξκόδεη ην πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ, λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο, λα πξνζαξκόδεη ην αηζζεηηθό θνκκάηη ηεο 

ηζηνζειίδαο, θαζώο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξόζζεηα θνκκάηηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θξάηεζοε αληηθεηκέλσλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζζέηεη/αθαηξεί/πξνζαξκόδεη ηα αληηθείκελα πξνο θξάηεζε, λα νξίδεη ηηο παξακέηξνπο 

θξάηεζεο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ θαζώο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θξαηήζεηο θαζεαπηέο. Δπηπξνζζέησλ 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ρξεζηώλ όζσλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ. 

5.2.1 Διαχείριση περιεχομένου 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πεξηγξάςνπκε ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

κηαο ζειίδαο ώζηε απηή λα εκθαληζηεί ζηνλ ηζηόηνπν κε ζηαηηθό πεξηερόκελν. Δλ ζπλερεία ζα 

πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξνζηήζεηαη δπλακηθό πεξηερόκελν ζηνλ ηζηόηνπν βάζεη 

θάπνηαο κνλάδαο ηεο εθαξκνγήο (πρ ζύζηεκα θξάηεζεο αληηθεηκέλσλ εξγαζηεξίνπ). 
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 Γηα ηελ πξνζζήθε ελόο ζηαηηθνύ πεξηερνκέλνπ αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθείκελνπ 

ηύπνπ άξζξνπ. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό επηιέγνπκε δεκηνπξγία άξζξνπ ζην κελνύ δηαρεηξηζηή άξζξσλ. 

 

Δλ ζπλερεία ζπκπιεξώλνπκε ην ζηαηηθό πεξηερόκελν θαη παηάκε απνζήθεπζε. ην ζεκείν απηό 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην θάζε άξζξν ζπλνδεύεηαη από έλα ζύλνιν ξπζκίζεσλ όζσλ αθνξά ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ (δεκνζηεπκέλν/αδεκνζίεπην), ηα δηθαηώκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. 

 

 αλ επόκελν βήκα απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα κπεη ην άξζξν θάησ από θάπνην ζύλδεζκν 

ζην κελνύ ηνπ ηζηνηόπνπ. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκκε έλα κελνύ κέζσ 

ηνπ δηαρεηξηζηή κελνύ παηώληαο ην θνπκπί «δεκηνπξγία θαηλνύξγηνπ κελνύ». 
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Με ηνλ ηξόπν απηό ζα εκθαληζηνύλ νη παξάκεηξνη ηνπ κελνύ πνπ ζέινπκε θαη θαηόπηλ 

επηηπρνύο ξύζκηζήο ηνπο ζα έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα κελνύ. 

 

Αθνύ δεκηνπξγήζνπκε ην κελνύ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλα αληηθείκελν ζην κελνύ πάλσ ζην νπνίν 

ηειηθά ζα θνπκπώζεη ην άξζξν πνπ δεκηνπξγήζακε παξαπάλσ. Γη’απηό ζηνλ δηαρεηξηζηή αληηθεηκέλσλ 

κελνύ παηάκε ην θνπκπί «δεκηνπξγία θαηλνύξγηνπ αληηθεηκέλνπ κελνύ» γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνύξγηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

 ηηο ξπζκίζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ κελνύ επηιέγνπκε ζηαηηθό άξζξν όπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ δηαθάλεηα. 
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Δλ ζπλερεία ξπζκίδνπκε ηηο ππόινηπεο παξακέηξνπο όπσο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

(δεκνζηεπκέλν/αδεκνζίεπην), ην κελνύ ζην νπνίν ζα αλήθεη, θαζώο θαη ην επίπεδν πξόζβαζεο  ζε απηό. 

 

 Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δπλακηθνύ πεξηερεκέλνπ, όπσο ζηελ πεξίπησζή καο ην ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ αληηθεηκέλσλ, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ζε έλα αληηθείκελν κελνύ ηελ αληίζηνηρε 
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κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζύζηεκα θξάηζεο αληηθεηκέλσλ επηιέγνπκε «ιίζηα δηαζέζηκσλ 

αληνηθεηκέλσλ» θάησ από ηελ θαηεγνξία ARTIO Booking. 

 

5.2.2 Διαχείριση χρηστών 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ ηζηνηόπνπ ζα πεξηγξάςνπκε ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελόο ρξήζηε θαζώο θαη όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

έλα θαηλνύξγην ρξήζηε πεξηεγνύκαζηε ζηνλ δηαρεηξηζηή ρξεζηώλ θαη επηιέγνπκε «δεκηνπξγία 

θαηλνύξγηνπ ρξήζηε». 
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 ηε ζπλέρεη νξίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε όπσο ην 

όλνκα ρξήζηε, ηνλ θσδηθό, ηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκίνπ, θαζώο θαη ηα δηαθαηώκαηα 

ρξήζεο. 
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5.2.3 Διαχείριση αντικειμένων 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θξάηεζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

αληηθεηκέλσλ ARTIO Booking. 

 

 Ωο πξώην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα θηηάμνπκε έλα πεξίγξακκα 

αληηθεηκέλνπ πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε θαηαζθεπή ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θξάηεζε.  

 

 Αθνύ επηιέμνπκε δεκηνπξγία θαηλνύξγηνπ πεξηγξάκκαηνο αληηθεηκέλνπ, ξπζκίδνπκε ηηο 

παξακέηξνπο πνπ ζα έρνπλ όια ηα αληηθείκελα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ κε βάζε ην πεξίγξακκα απηό. 

Βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ πεξηγξάκκαηνο είλαη ν ηύπνο εκεξνινγίνπ πνπ ζα εκθαλίδεηαη θαη νη ηδηόηεηεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα βαζηζηνύλ ζην πεξίγξακκα απηό. 
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 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε/αθαηξέζνπκε/πξνζαξκόζνπκε έλα αληηθείκελν πξνο θξάηεζε 

επηζθεπηόκαζηε ηνλ δηαρεηξηζηή αληηθεηκέλσλ. 
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 Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο αληηθεηκέλνπ πξνο θξάηεζε επηιέγνπκε «πξνζζήθε λένπ αληηθεηκέλνπ». 

Δλ ζπλερεία επηιέγνπκε ην πεξίγξακκα πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ην αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε. 

 

 Αθνύ επηιέμνπκε ην πεξίγξακκα πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηνύκε νξίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο. 

Λεπηνκέξεηεο: 
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Ηδηόηεηεο: 

 

Ρπζκίζεηο θξάηεζεο: 
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Ρπκίζεηο ρξέσζεο (ζηελ πεξίπησζή καο κεδεληθή ρξέσζε): 

 

 

5.2.4 Διαχειριση κρατήσεων 

Από ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ηνπ ηζηνηόπνπ θάλεη θάπνηα θξάηεζε, ν δηαρεηξηζηήο έρεη 

δπλαηόηεηα λα δεη ηελ θξάηεζε απηή θαζώο θαη λα ηελ πξνζαξκώζεη αλαιόγσο κέζσ ηεο ζειίδαο 

δηαρείξηζε θξαηήζεσλ. 
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 Αθνύ επηιερηεί κηα θξάηεζε γηα αιιαγή, ν δηαρεηξηζηή κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ρξήζηε πνπ έθαλε 

ηελ θξάηεζε, ηελ πεξίνδν θξάηεζεο, θαζώο θαη θαζεαπηό ην αληηθεηκέλν ηεο θξάηεζεο. 
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6. ΔΟΜΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ  

 

Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ν mySql DB server. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνπο 

πίλαθεο πνπ απνζεθεύνληαη δεδνκέλα βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εθαξκνγήο. 

6.1 Φρήστες της εφαρμογής 

Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ θξάηεζε απνζεθεύνληαη ζηνπο πίλαθεο 

lab_users θαη lab_booking_customer ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη ηα αθόινπζα: 

lab_users: 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

name VARCHAR 255 

username VARCHAR 150 

email VARCHAR 100 

password VARCHAR 100 

usertype VARCHAR 25 

block TINYINT 3 

sendEmail TINYINT 3 

registerDate DATETIME 19 

lastvisitDate DATETIME 19 

activation VARCHAR 100 

params TEXT 65535 

lastResetTime DATETIME 19 

resetCount INT 10 
 

lab_booking_customer: 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

Id INT 10 

user INT 10 

title_before VARCHAR 20 

firstname VARCHAR 35 

middlename VARCHAR 35 

surname VARCHAR 35 

title_after VARCHAR 20 

company VARCHAR 70 

company_id VARCHAR 20 

vat_id VARCHAR 20 

street VARCHAR 35 

city VARCHAR 35 

country VARCHAR 35 

zip VARCHAR 10 
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telephone VARCHAR 20 

fax VARCHAR 20 

state TINYINT 3 

checked_out INT 10 

checked_out_time DATETIME 19 

Fields LONGTEXT 2.15E+09 

 

6.2 Περιγράμματα αντικειμένων 

Σα πεξηγξάκκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ, από ηα νπνία θιεξνλνκνύληαη νη ηδηόηεηεο απνζεθεύνληαη ζηνλ 

πίλαθα lab_booking_template θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα αθόινπζα: 

 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

params TEXT 65535 

Xml TEXT 65535 
 

Ζ ζηήιε params θξαηαέη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξόθεηηαη ην αληηθείκελν λα θξαηεζεί ζε 

κνξθή JSON: 

{ 

"calendars":"daily", 

"shortest_interval":"" 

} 

Δπηπξόζζεηα ε ζηήιε xml θξαηαέη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξόθεηηαη ην αληηθείκελν λα 

θξαηεζεί ζε κνξθή JSON: 

<form name="Deafault Item Monthly template" id="4"> 

<fields name="params"> 

<fieldset> 

<field name="9" type="text" default="" label="Serial Number" description="" searchable="1" 

filterable="1" objects="1" object="1" icon=""/> 

<field name="10" type="text" default="" label="Name" description="" searchable="1" filterable="1" 

objects="1" object="1" icon=""/> 

<field name="11" type="textarea" default="" label="Descripiton" description="" searchable="0" 

filterable="0" objects="1" object="1" icon=""/> 

<field name="12" type="text" default="" label="Location" description="" searchable="0" filterable="1" 

objects="1" object="1" icon=""/> 

<field name="13" type="" default="" label="Author" description="" searchable="0" filterable="0" 

objects="1" object="1" icon=""/> 

</fieldset> 

</fields> 

</form> 

6.3 Αντικείμενα 

Σα αληηθείκελα πξνο θξάηεζε απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα lab_booking_subject θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη 

ηα αθόινπζα: 
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COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

parent INT 10 

template INT 10 

title VARCHAR 100 

alias VARCHAR 100 

introtext TEXT 65535 

fulltext TEXT 65535 

total_capacity INT 10 

state TINYINT 3 

ordering INT 10 

publish_up DATETIME 19 

publish_down DATETIME 19 

access TINYINT 3 

hits INT 10 

params TEXT 65535 

checked_out INT 10 

checked_out_time DATETIME 19 

user_id INT 10 

use_pdf_ticket BIT   

pdf_ticket_template TEXT 65535 

pdf_ticket_width INT 10 

pdf_ticket_heigth INT 10 

pdf_ticket_border BIT   

pdf_ticket_font VARCHAR 50 

pdf_ticket_font_size INT 10 

pdf_ticket_format VARCHAR 50 

pdf_ticket_availability BIT   
 

ηελ ζηήιε params απνζεθεύεηαη όιε ε πιεξνθνξία όπσο απηή θιεξνλνκήζεθε από ην πεξίγξακκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη επηπξνζζέησο απνζεθεύεηαη ε επηπξόζζεηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην αληηθείκελν 

θαζαπηό ζε κνξθή JSON: 

{"price_overlay":0 

,"display_only_one_rtype":0 

,"min_limit":0 

,"image":"octavia-combi-gray-anthracite.jpg" 

,"images":"" 

,"files":"" 

,"reserving":0 

,"use_fix_shedule":1 

,"shedule_to":"21:00:00" 

,"shedule_from":"08:00:00" 

,"display_capacity":0 

,"rlimit_count":0 
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,"rlimit_days":0 

,"rlimit_set":0 

,"night_booking":0 

,"night_booking_from":null 

,"night_booking_to":null 

,"keywords":"" 

,"description":"" 

,"book_over_timeliness":0 

,"single_deposit":0 

,"single_discount":"" 

,"single_discount_unit":"" 

,"minimum_capacity":0 

,"google_maps":"off" 

,"google_maps_address":"" 

,"google_maps_width":0 

,"google_maps_heigth":0 

,"google_maps_zoom":"" 

,"google_maps_code":"" 

,"google_maps_display":"" 

,"tax":"" 

,"show_contact_form":0 

,"contact_email":"oikonomakos@gmail.com" 

,"tax_rate_id":"-1" 

,"display_who_reserve":"1"} 

6.4 Σύποι κρατήσεων 

Οη ηύπνη ησλ θξαηήζεσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα lab_booking_reservation_type θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

είλαη ηα αθόινπζα: 

 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

subject INT 10 

title VARCHAR 100 

type TINYINT 3 

description TEXT 65535 

capacity_unit INT 10 

time_unit INT 10 

gap_time INT 10 

special_offer TINYINT 3 

min INT 10 

max INT 10 

fix INT 10 

fix_from VARCHAR 3 

book_fix_past TINYINT 3 
 

6.5 Σύποι χρεώσεων 
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Οη ηύπνη ησλ ρξεώζεσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα lab_booking_price θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα 

αθόινπζα (ζεκ. ζην πιαίζην ησλ αλαγθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ όιεο νη ρξεώζεηο είλαη κεδεληθέο): 

 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

subject INT 10 

value FLOAT 12 

deposit FLOAT 12 

deposit_multiply TINYINT 3 

price_capacity_multiply TINYINT 3 

deposit_capacity_multiply TINYINT 3 

unit_count TEXT 65535 

unit_discount TEXT 65535 

rezervation_type INT 10 

date_up DATE 10 

date_down DATE 10 

time_up TIME 8 

time_down TIME 8 

cancel_time INT 10 

monday TINYINT 3 

tuesday TINYINT 3 

wednesday TINYINT 3 

thursday TINYINT 3 

friday TINYINT 3 

saturday TINYINT 3 

sunday TINYINT 3 

week TINYINT 3 

custom_color VARCHAR 20 
 

6.6 Κρατήσεις 

Οη θξαηήζεηο απνζεθεύνληαη ζηνπο πίλαθεο lab_booking_reservation, lab_booking_reservation_items, 

lab_booking_reservation_period θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα αθόινπζα: 

 

lab_booking_reservation: 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

customer INT 10 

created DATETIME 19 

created_by INT 10 

modified DATETIME 19 

modified_by INT 10 
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title_before VARCHAR 20 

firstname VARCHAR 35 

middlename VARCHAR 35 

surname VARCHAR 35 

title_after VARCHAR 20 

company VARCHAR 70 

company_id VARCHAR 20 

vat_id VARCHAR 20 

street VARCHAR 35 

city VARCHAR 35 

country VARCHAR 35 

zip VARCHAR 10 

email VARCHAR 60 

telephone VARCHAR 20 

fax VARCHAR 20 

state TINYINT 3 

paid TINYINT 3 

payment_method_id VARCHAR 50 

payment_method_name VARCHAR 50 

note TEXT 65535 

checked_out INT 10 

checked_out_time DATETIME 19 

fields LONGTEXT 2147483647 

book_time DATETIME 19 

follow_up_sent BIT   
 

lab_booking_reservation_items 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

reservation_id INT 10 

rtype TINYINT 3 

subject INT 10 

subject_title VARCHAR 255 

from DATETIME 19 

to DATETIME 19 

capacity INT 10 

price FLOAT 12 

deposit FLOAT 12 

fullPrice FLOAT 12 

fullPriceSupplements FLOAT 12 

fullDeposit FLOAT 12 
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tax FLOAT 12 

cancel_time INT 10 

message VARCHAR 255 

period_time_up TIME 8 

period_time_down TIME 8 

period_type BIT   

period_recurrence INT 10 

period_monday BIT   

period_tuesday BIT   

period_wednesday BIT   

period_thursday BIT   

period_friday BIT   

period_saturday BIT   

period_sunday BIT   

period_month TINYINT 3 

period_week BIT   

period_day BIT   

period_date_up DATE 10 

period_end BIT   

period_occurrences INT 10 

period_date_down DATE 10 

period_total INT 10 
 

lab_booking_reservation_period: 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

reservation_item_id INT 10 

from DATETIME 19 

to DATETIME 19 
 

6.7 Γενικές ρυθμίσεις εφαρμογής 

Οη γεληθέο ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα lab_booking_config θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

είλαη ηα αθόινπζα: 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

key VARCHAR 100 

value MEDIUMTEXT 16777215 
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ηα πιαίζηα ησλ αλαγθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξαθάησ ζύλνιν παξακέηξσλ θαη 

ξπζκίζεσλ: 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΡΤΘΜΙΗ 

mailing_manager oikonomakos@gmail.com 

allow_reservations 0 

display_who_reserve 0 

use_captcha 0 

main_currency Eur 

templates_icons /components/com_booking/assets/images/icons/ 

date_type 1 

date_long   

date_normal   

date_day   

date_day_short   

first_day 0 

quick_navigator 1 

calendar_deep_month 5 

calendar_deep_week 20 

calendar_deep_day 100 

images /images/booking/ 

display_thumbs_subjects_list 1 

display_thumbs_subjects_list_width 150 

display_readmore_subjects_list 1 

display_readmore_subjects_list_length 300 

display_image_subject_detail 1 

display_thumbs_subject_detail_width 300 

display_gallery_subject_detail 1 

display_gallery_thumbs_subject_detail_width 50 

display_gallery_thumbs_subject_detail_height 50 

display_gallery_preview_subject_detail_width 600 

display_properties_subject_detail 1 

display_subject_text_position below_properties 

taxrates a:0:{} 

customers_usergroup 2 

login_before_reserving 0 

enable_registration 1 

show_note_in_calendar 0 

more_reservations 1 

confirm_reservation 0 

terms_of_contract_accept 0 

terms_of_privacy_accept 0 

locations 0 
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images_cache cache/com_booking/ 

jpg_quality 85 

png_quality 9 

png_filter 0 

last_zero 0 

decimals 2 

decimals_point , 

thousand_separator space 

price_format 2 

online_payment_expiration_time   

b2b_tax 0 

calendar_num_months 1 

book_current_day 1 

nights_style 1 

color_calendar_field_reserved FF0008 

color_calendar_field_free   

color_calendar_unavailable FF0008 

color_calendar_box_reserved   

display_thumbs_subjects_list_height   

subjects_properties 1 

subjects_list_filter 1 

subjects_pagination 1 

subjects_pagination_start 10 

subjects_pagination_selector 1 

button_bookit 1 

subjects_calendar 0 

subjects_week 0 

multiple_reservations 1 

cart_popup 1 

display_thumbs_subject_detail_height   

display_gallery_subject_position above 

display_gallery_subject_style slideshow 

display_gallery_preview_subject_detail_height   

display_subject_back 1 

prices_layout detailed_list 

mailing_registration_client 0 

mailing_registration_manager 0 

mailing_reservation_client 0 

mailing_reservation_manager 0 

mailing_status_client 0 

followup_enabled 0 

followup_schedule 1t0d0h10m 
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followup_email 0 

rs_title_before 1 

rs_firstname 1 

rs_middlename 1 

rs_surname 1 

rs_title_after 1 

rs_company 1 

rs_company_id 1 

rs_vat_id 1 

rs_street 1 

rs_city 1 

rs_country 1 

rs_zip 1 

rs_email 1 

rs_telephone 1 

rs_fax 1 

rs_note 1 

Fields a:0:{} 

artioDownloadId   

Time   

 

6.8 Κίνηση εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Οη θηλήζεηο ησλ εμεξρόκελσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο εθαξκνγήο απνζεθεύνληαη 

ζηνλ πίλαθα lab_booking_email θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα αθόινπζα: 

 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

Id INT 10 

subject VARCHAR 100 

Body TEXT 65535 

Mode BIT (null) 

checked_out INT 10 

checked_out_time DATETIME 19 
 

6.9 Πληροφρίες χρεώσης 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξέσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθαξκνγήο απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα 

lab_booking_price θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα αθόινπζα (ζεκ: ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ππάξρεη 

κόλν έλαο ηύπνο ρξέσζεο κε κεδεληθή ηηκή): 

 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 
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id INT 10 

subject INT 10 

value FLOAT 12 

deposit FLOAT 12 

deposit_multiply TINYINT 3 

price_capacity_multiply TINYINT 3 

deposit_capacity_multiply TINYINT 3 

unit_count TEXT 65535 

unit_discount TEXT 65535 

rezervation_type INT 10 

date_up DATE 10 

date_down DATE 10 

time_up TIME 8 

time_down TIME 8 

cancel_time INT 10 

monday TINYINT 3 

tuesday TINYINT 3 

wednesday TINYINT 3 

thursday TINYINT 3 

friday TINYINT 3 

saturday TINYINT 3 

sunday TINYINT 3 

week TINYINT 3 

custom_color VARCHAR 20 
 

6.10 Τποστηριζόμενοι τρόποι χρέωσης 

Οη ππνζηεξηδόκελνη ηξόπνη ρξέσζεο ηεο εθαξκνγήο απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα lab_booking_payment 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα αθόινπζα (ζεκ: ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξόπνο 

ρξέσζεο checkout κε κεδεληθή ρξέσζε): 

 

COLUMN DATA_TYPE SIZE 

id INT 10 

title VARCHAR 255 

alias VARCHAR 255 

state TINYINT 3 

params TEXT 65535 

checked_out INT 10 

checked_out_time DATETIME 19 

asset_id INT 10 
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Ζ ιίζηα κε ηνπο  δπλαηνύο ηξόπνπ ρξέσζεο είλαη ε αθόινπζε: 

 PayPal 

 MoneyBookers 

 BankTransfer 

 CreditCard 

 DeltaPay 

 cciDEAL Platform 

 SoFort 

 Checkout 

 PayEx 
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