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Περίληψη 

Η παροφςα εργαςία ςκοπό ζχει να παρουςιάηει τα ςφγχρονα εργαλεία ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων, τθ 
λειτουργικότθτά τουσ και τισ επιπλζον αυτοματοποιθμζνεσ ρυκμίςεισ που μπορεί να προςφζρει. Η 
ιςτοςελίδα αφορά τθν αναπαράςταςθ του περιεχομζνου ενόσ τουριςτικοφ γραφείου. Με τθν 
εξάπλωςθ των νζων τεχνολογιϊν γίνεται ςυνεχόμενθ προςπάκεια προςαρμογισ διαδικτυακοφ 
περιεχομζνου ςε κάκε τομζα εμπορικϊν δραςτθριοτιτων. Εξάλλου με τθν ανάπτυξθ αυτι δίνεται για 
πρϊτθ φορά θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να πραγματοποιοφν θλεκτρονικζσ κρατιςεισ από το ςπίτι 
τουσ ενϊ ταυτόχρονα θ κάκε κράτθςθ να απευκφνεται και ςτισ επιλογζσ του. Ζχουμε λοιπόν να 

file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530621
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530622
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530624
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530625
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530626
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530627
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530628
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530629
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530630
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530631
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530632
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530633
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530634
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530635
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530636
file:///C:\Users\???????\Desktop\?????????\????????\???%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23_Toc383530637


Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή  Μπόηορ Γπηγόπιορ 

Πποζαπμοζηικό ζύζηημα ηοςπιζηικού γπαθείος. Σελίδα 8 

κάνουμε με ζνα προςαρμοςτικό ςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από 
οποιοδιποτε τουριςτικό γραφείο αξιοποιϊντασ όλεσ τισ δυνατότθτεσ τισ οποίεσ κα αναφζρουμε.  
 
 

 

 

Αbstract 

 
This paper aims to present modern web development tools, their functionality and additional 
automated settings that can be offered. The site where the representation of the contents of a tourist 
office. With the spread of new technologies is continuously trying to adapt Web content to any area of 
commercial activities. Furthermore the development is given for the first time allows users to make 
electronic bookings from their home while each book appeals and options. We now find ourselves with 
an adaptive customer service system that can be used from any tourist office utilizing all the possibilities 
you mention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή 

 
 εξάπλωςθ του διαδικτφου ςε πολλοφσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ είναι αποτζλεςμα-

εφεφρεςθσ του παγκόςμιου Ιςτοφ. Η ευκολία με τθν οποία προελαφνουν με πλθροφορίεσ ςε 
απομακρυςμζνεσ δικτυακοφσ τόπουσ οδιγθςε ςτθν εκρθκτικι ανάπτυξθ δικτυακϊν εφαρμογϊν που 
προςφζρουν παντόσ είδουσ προϊόντα και υπθρεςίεσ. Η ανάπτυξθ εξειδικευμζνων γλωςςϊν 
προγραμματιςμοφ για τον παγκόςμιο ιςτό θ κανζνα φυςικό επακόλουκο τθσ ραγδαίασ εξάπλωςθσ και 

Η 
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γενικευμζνθσ χριςθσ του. Η εργαςία αυτι ζχει ςκοπό να περιγράψει με ειςαγωγικό τρόπο τεχνολογία 
ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το διαδίκτυο και ο παγκόςμιοσ ιςτόσ και ειδικότερα τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Στο πρϊτο κεφάλαιο αναφζροντα ςυνοπτικά τεχνολογίεσ και πρωτόκολλα 
του διαδικτφου ενϊ αναφζρονται οι βαςικζσ υπθρεςίεσ του. Το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ εςτιάηει 
ςτθ διαφορετικζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν που εκτελοφνται από τθν πλευρά του 
πελάτθ. Επίςθσ αναφζρονται οι βαςικοί ρόλοι των CMS τα είδθ τουσ και γίνεται ςυγκριτικι αναφορά 
ςτο βαςικότερο από αυτά. Στο τρίτο μζροσ γίνεται αναφορά των απαιτιςεων με λεπτομερι καταγραφι 
ενϊ προςδιορίηονται αναλυτικά οι βαςικοί ςτόχοι υλοποίθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ. Στο τζταρτο κεφάλαιο 
γίνεται αναφορά ςτον πίνακα διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ και περιγράφονται οι τρόποι επεξεργαςίασ 
περιεχόμενου προκειμζνου ζνασ χριςτθσ να διαμορφϊςει περιεχόμενο ςτο CMS. Στο πζμπτο κεφάλαιο 
γίνεται διεξοδικι ανάλυςθ των περιεχομζνων τθσ ιςτοςελίδασ και των δυνατοτιτων τθσ ενϊ ςτο ζκτο 
περιγράφονται πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ και ςυμπεράςματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 1ο:Το διαδίκτυο 
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1.1 Ιστορική αναδρομή 

ToInternet (InternationalNetwork) αναπτφχκθκε ωσ δίκτυο υπολογιςτϊν και διαςυνδεδεμζνων δικτφων 
(LANs

1
 και WANs

2
) το οποίο καλφπτει τον πλανιτθ. 

3
Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα δίκτυο δικτφων ςτο 

οποίο κάκε ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ του είναι δυνθτικά ςε κζςθ να επικοινωνεί και να μεταφζρει 
δεδομζνα ςε οποιονδιποτε άλλο χριςτθ ι θλεκτρονικό υπολογιςτι ο οποίοσ είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο 
δίκτυο. Στθ δεκαετία του 1970 – 1980 μια ςειρά από άλλα δίκτυα, κυρίωσ ακαδθμαϊκά, ςυνδζκθκαν 
ςτο υπό ανάπτυξθ δίκτυο. Ζτςι το 1985 το Εκνικό Κδρυμα Επιςτθμϊν των ΗΡΑ δθμιοφργθςε τοπικά 
δίκτυα υπολογιςτϊν χρθςιμοποιϊντασ το πρωτόκολλο επικοινωνίασ TCP/IP ςυνδζοντασ 5 οργανιςμοφσ 
που αςχολοφνταν με τθν ζρευνα ςτουσ υπερυπολογιςτζσ. Ανάλογο δίκτυο αναπτφχκθκε και ςτθ 
Βρετανία με τθν επωνυμία JANET (JointAcademicNETwork). Λίγα χρόνια πριν (1983) ο αρικμόσ των 
διαςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν ςτο δίκτυο δεν υπερζβαινε τουσ 500. Στο πανεπιςτιμιο του Wisconsin 
εγκακίςταται το πρϊτο DNS το οποίο επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθν εναλλακτικι χριςθ τθσ ονομαςτικισ 
και αρικμθτικισ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ. Το 1984 το πρϊτο μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 
φτάνει ςτο Κδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ. Η ςυμμετοχι τθσ NationalScienceFoundation, το 1985, 
εκατονταπλαςίαςε τον αρικμό των ςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν, αλλάηοντασ τθν κφρια χριςθ του 
δικτφου, από ςτρατιωτικι που ιταν αρχικά ςε ακαδθμαϊκι ενϊ 5 χρόνια αργότερα το δίκτυο 
αρικμοφςε 100.000 hosts. Στο Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ και Ζρευνασ ςτο Ηράκλειο Κριτθσ λειτουργεί ο 
ελλθνικόσ κόμβοσ του ευρωπαϊκοφ και ακαδθμαϊκοφ δικτφου BITNET του δθμοφιλζςτερου δικτφου 
υπολογιςτϊν τθν εποχι εκείνθ ενϊ τον Οκτϊβριο του 1995 ιδρφεται ο πρϊτοσ πάροχοσ υπθρεςιϊν 
Internet ςτθ χϊρα, με το διακριτικό τίτλο FORTHnetA.E. 
 
 
 

1.2Εφαρμογές του διαδικτύου 

 
Οι εφαρμογζσ των δικτφων ςτθ ςθμερινι εποχι αφοροφν τουσ παρακάτω τομείσ: 

 

 Μόρφωςθ εκπαίδευςθ πλθροφόρθςθ: θ δυνατότθτα να βρω πλθροφορίεσ για όλα τα κζματα 
του ενδιαφζροντοσ τουσ. Στο παγκόςμιο ιςτό μπορεί να βρει κανείσ πλθροφορίεσ για όλα τα 
ενδιαφζροντα κζματα και τομείσ τθσ ηωισ. 

 Διαςκζδαςθ: το θλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ςιμερά το κυριότερο μζςο επικοινωνίασ των 
περιςςοτζρων ανκρϊπων. Το θλεκτρονικό ταχυδρομείο πραγματικοφ χρόνου επιτρζπει ςτουσ 
χριςτεσ να επικοινωνοφν χωρίσ κακυςτζρθςθ ενϊ επιπλζον βλζπουν και ακοφν ο ζνασ τον 
άλλον. 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο: οι αγορζσ προϊόντων όλων των ειδϊν από το ςπίτι γίνονται όλο και πιο 
δθμοφιλισ τα τελευταία κυρίωσ χρόνια . Δίνεται θ δυνατότθτα ςτον κακζνα να ανατρζχει για 
τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ ςε θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ. 

 Ηλεκτρονικζσ επιχειριςεισ: οι διάφορεσ επιχειριςεισ με εκείνοσ ςτόχοσ και παράλλθλα 
ςυμφζροντα μποροφν να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ μζςω του διαδικτφου 

Το διαδίκτυο είναι χωριςμζνο νοθτά εκατοντάδεσ διαφορετικά πεδία domain υψθλοφ επιπζδου 
καφενείου από τισ οποίεσ καλφπτει όλεσ υπολογιςτικζσ υποδοχζσ. Κάκεπεριοχι διαιρείται ςε 
υποπεριοχζσ (sub domain) που διαιροφνται παραπζρα και οφτω κακεξισ. Οι περιοχζσ υψθλοφ 
επιπζδου είναι δφο ειδϊν  

 γζνθ και  

 χϊρεσ  
Οι περιοχζσ γενϊν περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τισ παρακάτω καταλιξεισ,  

com: εμπορικζσ επιχειριςεισ  

                                                           
1
LAN: Local Area Network (τοπικό δίκτυο υπολογιςτϊν) 

2
WAN: Wide Area Network (δίκτυοευρείασπεριοχισ) 

3
 Υπολογιςτζσ και κοινωνία, Αναςτάςιοσ Εμβαλϊτθσ, ΕΑΡ (2002) 
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edu: εκπαιδευτικοί οργανιςμοί  
gov: κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ  
interchange: ςυγκεκριμζνεσ διεκνείσ οργανϊςεισ 
mil: ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ  
net: πάροχο δικτφου  
org: μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί  
Οι υπζροχεσ χωρϊν περιλαμβάνουν μια καταχϊρθςθ για κάκε χϊρα θ οποία αποτελείται από 
δφο γράμματα. 

 

1.3 Απευθυνόμενο κοινό 

 
Ππωσ ςυμβαίνει με τισ περιςςότερεσ ςχεδιαςτικζσ προκλιςεισ το να πάρει κάνεισ τισ 

κατάλλθλεσ αποφάςεισ ςχετικά με το ποιον φυλλομετρθτι κα υποςτθρίξει και πιεσ νζεσ 
τεχνολογίεσ κα υιοκετιςει εξαρτάται κυρίωσ από το κατά πόςο γνωρίηει το κοινό του. 
Ιςτοςελίδα μασ απευκφνεται ςε όλα τα άτομα ανεξαιρζτωσ κάκε θλικίασ τα οποία 
αποφαςίηουν να ενθμερωκοφν ςχετικά με ηθτιματα του περιβάλλοντοσ . Για το λόγο αυτό θ 
ιςτοςελίδα ςχεδιάςτθκε μελιταίο τρόπο με εικόνεσ και εφκολο μενοφ προκειμζνου να ζχουν 
πρόςβαςθ ςε αυτι άτομα που δεν διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ δθλαδι απλοί πολίτεσ. 

1.4 Στρατηγική περιεχομένου 

 
Τo Content Strategy ι Στρατθγικι του Ρεριεχόμενου είναι ο τρόποσ με τον οποίο γράφουμε, 
προβάλλουμε, αξιολογοφμε, αναλφουμε, παράγουμε και διαχειριηόμαςτε το περιεχόμενο ενόσ 
website. Ο κφκλοσ ηωισ περιεχομζνου είναι ζνα επαναλαμβανόμενο ςφςτθμα που διζπει τθ 
διαχείριςθ του περιεχομζνου. Οι διαδικαςίεσ κεςπίηονται ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του 
περιεχομζνου και υλοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του.  

 

1.5 Οι πτυχές του κύκλου ζωής ενός περιεχομένου 

 
 Ο κφκλοσ ηωισ περιεχομζνου καλφπτει τζςςερα ςτάδια μακροεντολι:  
a) τθ ςτρατθγικι ανάλυςθ,  
b) τθ ςυλλογι του περιεχομζνου,  
c) τθ διαχείριςθ του περιεχομζνου, και  
d) τθ δθμοςίευςθ του, θ οποία περιλαμβάνει το δθμοςίευμα και μετά το δθμοςίευμα  
e) δραςτθριότθτεσ.  

Η διάρκεια του κφκλου ηωισ του περιεχομζνου εξαρτάται από το πόςο το περιεχόμενο είναι 
ελεγχόμενο μζςα ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου ι όχι, αν υπάρχει θ δυνατότθτα 
μετάφραςθσ ι όχι, αν διαγράφεται ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του ι μπορεί να ανακεωρθκεί και να 
χρθςιμοποιθκεί εκ νζου. Η ανάλυςθ περιλαμβάνει τθ ςτρατθγικι περιεχομζνου. Τα άλλα τρία 
ςτάδια είναι περιςςότερο τακτικισ φφςεωσ, με επίκεντρο τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ  
περιεχομζνου.  
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Εικόνα 1 Κατασκευή πρωτοτύπου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6 Διαδίκτυο και ιστοσελίδες 

 
Η ραγδαία εξζλιξθ του ίντερνετ κακιςτά επιβεβλθμζνθ

4
τθν παρουςία του ςε κάκε ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα. Με τον όρο «ιςτοςελίδα» εννοοφμε ζνα είδοσ εγγράφου του παγκόςμιου 
ιςτοφ (WWW) που περιλαμβάνει πλθροφορίεσ με τθ μορφι του κειμζνου, υπερκειμζνου, 
εικόνα βίντεο και ιχου. Η ςφμπτυξθ πολλϊν ιςτοςελίδων ςυνκζτουν ζναν ιςτότοπο, ενϊ 
αλλθλοςυνδζονται μεταξφ τουσ και θ μετάβαςθ ςτθν κάκε μία γίνεται μζςω ςυνδζςμων.  

 
 

1.6.1 Αρχεία στον παγκόσμιο ιστό 

 
Αρχεία εικόνων 
Ρροκειμζνου να μπορζςουν απεικονιςτοφν οι ιδιαιτερότθτεσ των γραφικϊν που διανζμονται 
διαμζςου ενόσ δικτφου και τα οποία χωρίσ τισ οκόνεσ των υπολογιςτϊν θ πιο ςυνθκιςμζνθ 
ιεραρχία για γραφικά που ςυναντά κανείσ τον παγκόςμιο ιςτό

5
:  

 GIF 
Το GIF (graphic interchange format). Είναι πιο διαδεδομζνοσ τφποσ αρχείου ςτον ιςτό. και 
ςυνεχίηει να είναι πιο διαδεδομζνοσ τφποσ για τθν πλειοψθφία των γραφικϊν ςτον ιςτό 
ςιμερα. 

                                                           
4
www.wikipedia.com 

5
 Δουλθγζρθσ Χ., Μαυροπόδθ ., Καπονάκθ Ε., Τεχνολογίεσ Διαδικτφου, Εκδ. Νθρθίδεσ 
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 JPEG  
O δεφτεροσ πιο διαδεδομζνοσ τφποσ ςτον ιςτό ςιμερα είναι το JPEG Joint photographic 
experts group. Το χρθςιμοποιοφμε αν θ εικόνα ζχει πολλζσ αποχρϊςεισ και χρωματιςμοφσ 
όπωσ ςυμβαίνει με τισ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. Ο τφποσ αυτόσ χρθςιμοποιεί ζνα ςχιμα 
ςυμπίεςθσ με απϊλειεσ το οποίο ςθμαίνει ότι κάποια πλθροφορία εικόνασ χάνεται κατά τθ 
διαδικαςία τθσ ςυμπίεςθσ αλλά ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αυτό δεν είναι αντιλθπτό 
κακόλου ςτθν εικόνα. 

 PNG 
Ο τρίτοσ τφποσ γραφικϊν το PNG Portable Network Graphic μπορεί να υποςτθρίξει χρϊμα με 
δείκτεσ αςπρόμαυρο εικόνεσ πραγματικοφ χρϊματοσ με ζνα ςχιμα ςυμπίεςθσ που πζκανε 
πλθροφορία . Αυτό ςθμαίνει ότι παρζχει υψθλότερθ ποιότθτα εικόνασ και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ μεγζκθ αρχείων μικρότερα από τα δφο προθγοφμενα. 

 
 
 
 

Αρχεία ήχου 
Μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε κάποιο πρότυπο για τθν αναπαραγωγι των αρχείων ιχου μζςα ςε μια 
ιςτοςελίδα. Σιμερα τα πιο πολλά αρχεία ιχου αναπαράγονται μζςω plug in.  

 Μ3 
To MP3 (music player 3) είναι ζνα ςυμπιεςμζνο ψθφιακό πρωτόκολλο ιχου προκείμενθ 
χριςτεσ να κατεβάηω μουςικά αρχεία από το διαδίκτυο χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε ςυςκευζσ 
βαςιςμζνεσ ςτθν αποκικευςθ των αρχείων αυτϊν ςτθ μνιμθ τουσ ενϊ τα περιςςότερα από 
αυτά τα αρχεία είναι ςυμπιεςμζνα είτε ςε 64 είτε 128 είτε 256kbps. 

 WMA 
Είναι ζνα πρωτόκολλο τθσ Microsoft που ςυναγωνίηεται το mp3 ενϊ παρζχει μεγαλφτερθ 
ποιότθτα ιχου ςε μεγαλφτερα επίπεδα ςυμπιεςτϊν αρχείων ενϊ ζχει τυπικά πολφ μικρότερο 
μζγεκοσ από ζνα MP3. 

 
Αρχεία Video 

 Avi 
Η τυπικι μορφι βίντεο για τα Windows. Αυτά τα αρχεία χρειάηονται ζναν player AVI video για 
Windows (aviprox.exe) ι το Windows Media Player από τθ Microsoft ι ζναν οποιοδιποτε 
media player. 
Τφποι αρχείων ςτον παγκόςμιο ιςτό 
Aν και κακίςταται φανερό θ αναηιτθςθ από τθν πλευρά του πελάτθ από ζναν εξυπθρετθτι 
μπορεί να φζρει πλθροφορία θ οποία είναι ζτοιμθ και επεξεργαςμζνθ ςτον εξυπθρετθτι. 
Ανάλογα με τον τρόπο ανάκτθςθσ και πρόεδροσ τθσ πλθροφορίασ μποροφμε να διακρίνουμε 
τρία είδθ αρχείων  
 
 
 
 

1. Στατικά αρχεία (static documents): είναι αρχεία ςτον εξυπθρετθτι τα οποία δεν 
αλλάηουν μετά από τθ ςυγγραφι τουσ και αποςτζλλονται όπωσ είναι ςτον πελάτθ.  

2. Δυναμικά αρχεία (dynamic documents): τα δυναμικά αρχεία δεν υπάρχουν ζτοιμά 
ςτθν πλευρά του εξυπθρετθτι αλλά δθμιουργοφνται κάκε φορά που ζνασ 
φυλλομετρθτζσ τα ηθτάει.  

3. Ενεργά αρχεία (active documents): ο εξυπθρετθτισ ςτζλνει ωσ απάντθςθ ςτον πελάτθ 
το αντίγραφο ενόσ προγράμματοσ το οποίο εκτελείται τοπικά. Το ενεργό πρόγραμμα 
μπορεί να αλλθλοεπιδρά με το χριςτθ και να αλλάηει ςυνεχϊσ το περιεχόμενο 
εμφάνιςθσ του. 
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1.6.2 Διάκριση ιστοσελίδων 

 

Από τθν πλευρά του πελάτθ οι ιςτοςελίδεσ κατθγοριοποιοφνται ςτισ παρακάτω δφο 
κατθγορίεσ:Στατικζσ ιςτοςελίδεσ: ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία περιλαμβάνονται ιςτοςελίδεσ 
που θ μορφι και το περιεχόμενο τουσ δεν μπορϊ να αλλάξουν. Δθμιουργοφνται από ςτατικά 
αρχεία κϊδικασ τουσ βαςίηεται κυρίωσ ςε html. Οι ςελίδεσ αυτζσ είναι ςχετικά απλζσ και τα 
πλεονεκτιματα τουσ βρίςκεται τότε μπορϊ να φορτωκοφν γριγορα από το ςφςτθμα του 
πελάτθ. Δεν μποροφν όμωσ αυτόματα να τροποποιιςουμε το περιεχόμενο τουσ όταν αλλάηει θ 
πλθροφορία που απεικονίηουν. 
 
Δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ: είναι ιςτοςελίδεσ των οποίων θ εμφάνιςθ ι το περιεχόμενο μπορϊ να 
αλλάξουν κανονικά. Οι ςελίδεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν παρουςίαςθ πλθροφορίασ 
που είναι ανάγκθ να μεταβάλλεται ςυχνά όπωσ θ ϊρα θ κερμοκραςία δεδομζνα μιασ 
ςειςμολογικισ κλίμακασ κ. α. Χαρακτθριςτικό των δυναμικϊν ιςτοςελίδων είναι θ 
αλλθλεπίδραςθ τουσ με το χριςτθ και θ μεταβολι του τρόπο εμφάνιςθσ του δυναμικά. Οι 
ςελίδεσ αυτζσ μπορεί να δθμιουργθκοφν και από ςτατικά αρχεία τα οποία εκτόσ από τον 
κϊδικα τθσ HTML περιλαμβάνουν ςενάρια βαςιςμζνα ςε javascript. Τζλοσ μπορεί να 
περιλαμβάνει και να εμφανίηουν ολόκλθρεσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ ςτζλνονται από τον 
εξυπθρετθτι, με τθ μορφι ενεργϊν αρχείων. 

Κεφάλαιο 2
ο

: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 

 

2.1 Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για το διαδίκτυο (Web 

contentmanagement system cms) 

 
Tαweb CMS είναι ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου. Αποτελοφν λογιςμικό 
υλοποιθμζνο ωσ web εφαρμογι που χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ HTML 
περιεχομζνου. Χρθςιμοποιείται για τθ διαχείριςθ και ζλεγχο μιασ μεγάλθσ, δυναμικισ ςυλλογισ web 
υλικοφ (HTML ζγγραφα και οι αντίςτοιχεσ εικόνεσ). Συνικωσ παρζχουν εργαλεία ςε χριςτεσ με μικρι ι 
ανφπαρκτθ τεχνικι γνϊςθ ςε γλϊςςεσ ςιμανςθσ ι προγραμματιςμοφ ϊςτε να δθμιουργιςουν και να 
διαχειριςτοφν περιεχόμενο με ςχετικι ευκολία. Τα περιςςότερα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν μια βάςθ 
δεδομζνων για τθν αποκικευςθ και ζνα επίπεδο παρουςίαςθσ για τθν εμφάνιςθ περιεχομζνου ςτουσ 
επιςκζπτεσ του website βάςει ενόσ ςυνόλου από πρότυπα (templates). Tαweb CMS διαφζρουν από τα 
εργαλεία ςυγγραφισ ιςτοςελίδων (π.χ. το Microsoft FrontPage ι το Adobe Dreamweaver). Ζνα CMS 
επιτρζπει ςε χριςτεσ χωρίσ τεχνικζσ γνϊςεισ να πραγματοποιιςουν αλλαγζσ ςε υφιςτάμενα websites 
με λίγθ ι κακόλου εκπαίδευςθ.  
 
Εργαλεία ζκδοςθσ περιεχομζνου 

Σιμερα, κάκε χριςτθσ ζχει ςτθ διάκεςθ του μία ςειρά εργαλείων από τα οποία μπορεί να 
επιλζξει. Ρρόκειται για εργαλεία ζκδοςθσ που ξεκινοφν από τα πολφ δθμοφιλι οπτικά 
προϊόντα τθσ Microsoft και άλλων κορυφαίων επιχειριςεων και φτάνουν μζχρι και ςυςτιματα 
που ςτθρίηονται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Τα περιςςότερα ςυςτιματα μίασ επιχείρθςθσ χρειάηονται για να προςαρμόηονται τα δεδομζνα και 
για τθν αλλθλεπίδραςθ με το ςφςτθμα. Οι ςυνιςτϊςεσ είναι: 

 Ζνασ server του Διαδικτφου 

 Εργαλεία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν 

 Μία βάςθ δεδομζνων που κα κακοδθγεί το ςφςτθμα, 

 Εργαλεία ςυγγραφισ και ςυντιρθςθσ 
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Δεδομζνου ότι ο server του Διαδικτφου είναι το κζντρο κάκε Σφςτθματοσ επιχείρθςθσ, ενϊ 
αναδεικνφεται ςε τελικό όχθμα παράδοςθσ πλθροφοριϊν ςτο ςφςτθμα. Η αποτελεςματικότερθ 
μζκοδοσ διεκπεραίωςθσ αυτϊν των μεγάλων ποςοτιτων δεδομζνων είναι θ καταχϊρθςθ των 
πλθροφοριϊν ςε βάςεισ δεδομζνων. 
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι εταιρείεσ χρειάηονται μία μζκοδο για να διεκπεραιϊνουν εφκολα τθν 
αναβάκμιςθ και τθν τροποποίθςθ του περιεχομζνου μζςα ςε αυτζσ τισ βάςεισ. Εξαιτίασ τθσ 
ηιτθςθσ εμφανίςτθκαν ςτθν αγορά τα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου. Τα ςυςτιματα αυτά 
επιτρζπουν τθν εφκολθ τροποποίθςθ, τθν αναβάκμιςθ και τθ διανομι πλθροφοριϊν και 
κακθκόντων ανάμεςα ςτισ διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ λφςεων των επιχειριςεων. 
Οι αγορζσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου υπαγορεφονται από τθν ανάγκθ για άςκθςθ 
θλεκτρονικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Οι τφπου εφαρμογϊν που αναπτφςςονται είναι 
μεταξφ άλλων κατάλογοι και διευκφνςεισ με πλθροφορίεσ για προϊόντα, εφαρμογζσ από 
επιχείρθςθ ςε επιχείρθςθ, εφαρμογζσ αυτοεξυπθρζτθςθσ και εφαρμογζσ εξυπθρζτθςθσ πελάτθ. 
Αυτοί ςυνικωσ απαιτοφν προςεκτικό ζλεγχο και παρουςίαςθ πλθροφοριϊν για να προςφζρουν τθ 
μεγαλφτερθ αξία ςτον πελάτθ – ςτόχο. Ταυτόχρονα απαιτοφν και ςτενό ζλεγχο των διαδικαςιϊν 
τθσ αναβάκμιςθσ, τθσ κυκλοφορίασ, και τθσ ζγκριςθσ για τισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτθ 
διεφκυνςθ. Τα ςυςτιματα αυτά παρζχουν ροι πλθροφοριϊν μζςω τθσ λφςθσ του e-επιχειρείν. 

Τα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου παρζχουν τουσ επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ: 

 Για τθ διαχείριςθ τθσ παρουςίαςθσ δεδομζνων 

 Για τθ δυνατότθτα κατανεμθμζνθσ αναβάκμιςθσ 

 Για τθ γριγορθ και εξατομικευμζνθ εφαρμογι των νζων αλλαγϊν 
Τα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου παρζχουν ζνα πλαίςιο για τον ζλεγχο των πλθροφοριϊν. 
Συνδζουν τισ διαδικαςίεσ ςυγγραφισ, ζγκριςθσ, ανακεϊρθςθσ και κυκλοφορίασ. Συνικωσ τα είδθ 
προβλθμάτων που λφνονται με τα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου είναι μεταξφ άλλων: 

 Ζλεγχοσ αναβάκμιςθσ 

 Αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και περιεχόμενο που διατθρεί θ ςελίδα του Διαδικτφου 

 Υποςτιριξθ των επιχειρθματικϊν αναγκϊν για λειτουργία, παρζχοντασ ζλεγχο επί τθσ 
εξατομίκευςθσ του περιεχομζνου για πολλζσ εφαρμογζσ και χριςτεσ.  

 
 
 

2.2  Δυνατότητες Web CMS 

 

 Αυτοματοποιθμζνα πρότυπα (templates)  
Ρρότυπα που μποροφν να εφαρμοςτοφν αυτόματα ςε νζο και υπάρχον περιεχόμενο.  

 

 Εφκολα επεξεργάςιμο περιεχόμενο  
Αφοφ το περιεχόμενο είναι διαχωριςμζνο από τθν παρουςίαςθ του site, γίνεται πιο εφκολο 
και γριγορο ςτθν επεξεργαςία και διαχείριςθ. Τα περιςςότερα CMS λογιςμικά περιλαμβάνουν 
WYSIWYG εργαλεία που επιτρζπουν ςε άτομα χωρίσ τεχνικζσ γνϊςεισ να δθμιουργιςουν / 
επεξεργαςτοφν περιεχόμενο.  

 
• Αναβακμίςεισ για τθν υποςτιριξθ web προτφπων  

Τα «ενεργά» CMS αναβακμίηονται τακτικά ϊςτε να ςυμπεριλάβουν νζα  
χαρακτθριςτικά και να υποςτθρίξουν τρζχοντα web πρότυπα.  

 
• Διαχείριςθ ροισ εργαςίασ (workflow management)  

H ροι εργαςίασ είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ κφκλων με ςειριακά και  
παράλλθλα κακικοντα που πρζπει να ολοκλθρϊςει το CMS. Για παράδειγμα, ο δθμιουργόσ 
κατακζτει μια ιςτορία θ οποία δε δθμοςιεφεται ςτο website μζχρι να το «κακαρίςει» ζνασ 
ςυντάκτθσ και τελικά να το εγκρίνει ο αρχιςυντάκτθσ  
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• Διαχείριςθ εγγράφων  

Τα CMS μποροφν να παρζχουν τρόπουσ διαχείριςθσ του κφκλου ηωισ ενόσ εγγράφου από τθν 
ϊρα τθσ δθμιουργίασ του, ανακεωριςεισ, δθμοςίευςθ, αποκικευςθ, ωσ τθν καταςτροφι του 

 
 

2.3 Το μέλλον των Συστημάτων διαχείρισης Περιεχομένου 

 
Με τθν αυξθτικι τάςθ χριςθσ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό γίνεται εμφανζσ ότι το μζλλον του διαδικτφου ςε ό,τι αφορά  
περιεχόμενο και πλθροφορίεσ που πρζπει να ανανεϊνονται τακτικά, ανικει ςτα προγράμματα 
διαχείριςθσ περιεχομζνου, αφοφ προςφζρουν πολλά πλεονεκτιματα, ταχφτθτα και ευκολίεσ 
ςτθ χριςθ τουσ. Το μζλλον ςτθ βιομθχανία των Συςτθμάτων διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου και 
επομζνωσ και των Συςτθμάτων διαχείριςθσ διαδικτυακοφ Ρεριεχομζνου κακορίηεται από δφο 
κφριουσ παράγοντεσ. Ρρόκειται για τουσ ίδιουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το μζλλον 
ολόκλθρου του κλάδου τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν (Information Technology).  
 Αυτοί είναι:   

a. Οι τωρινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των υποψιφιων πελατϊν  
b. Η τεχνολογία που κα είναι διακζςιμθ τθ ςτιγμι τθσ εξωτερίκευςθσ αυτϊν των 

αναγκϊν  
Αυτζσ οι δφο δυνάμεισ οδθγοφν τθν εξζλιξθ των Συςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου και 

για τον λόγο αυτό οι προβλζψεισ μασ κα ςτθριχτοφν καταρχάσ ςτθν 
αναγνϊριςθ αυτϊν των αναγκϊν και κατά επζκταςθ ςτθν τάςθ ενοποίθςθσ που παρατθρείται 
γενικότερα ςτον τομζα των Συςτθμάτων διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου.  
 

 
 

2.4  Εισαγωγή στα κύρια μέρη ενός ΣΔΠ 

 
Σε αυτιν τθν παράγραφο παρουςιάηουμε τα ΣΔΡ ςαν ςυςτιματα τα οποία ςυλλζγουν, 
διαχειρίηονται, δθμοςιεφουν πλθροφορία και λειτουργικότθτα.  Ρεριγράφουμε ςυνολικά τα 
ΣΔΡ τα οποία παρουςιάηουμε ωσ υλικό και λογιςμικό, ωσ διεργαςίεσ ι ωσ επιχειρθςιακά 
εργαλεία. Αυτζσ οι ςκζψεισ μασ βοθκοφν να οργανϊςουμε το πεδίο και να περιγράψουμε τα 
ΣΔΡ ωσ ςυναφι και πολφπλοκα ςυςτιματα και όχι ωσ ζνα μπλεγμζνο ςφνολο από γεγονότα 
και ςυςχετίςεισ.  

Βάςει των παραπάνω διαχωρίηουμε ζνα ΣΔΡ ςε τρία βαςικά τμιματα: 
 
 

1. Το ςφςτθμα ςυλλογισ (Collection System).  
2. Tο ςφςτθμα διαχείριςθσ (Management System).  
3. To ςφςτθμα δθμοςίευςθσ (Publishing System).  

 
Ρρζπει βζβαια να ζχουμε κατά νου ότι τα θ ςυλλογι, θ διαχείριςθ και θ δθμοςίευςθ είναι 
βαςικζσ ζννοιεσ και τα υποςυςτιματα που αναφζρονται ςε αυτζσ μπορεί να μθν είναι άμεςα 
διακριτά ςε ζνα εμπορικό ΣΔΡ. Στθν παραπάνω εικόνα φαίνεται πωσ διαχωρίηονται τα 
ςυςτιματα αυτά. Το ςφςτθμα διαχείριςθσ που είναι ζνα είδοσ βάςθσ δεδομζνων αποκθκεφει 
αυτά τα ςυςτατικά. Το ςφςτθμα δθμοςίευςθσ εξάγει τα ςυςτατικά αυτά και τα μετατρζπει ςε 
υλικό ζτοιμο προσ δθμοςίευςθ.  
Ρρζπει να επιςθμάνουμε ότι παρόλο που τα τρία μζρθ του ςυςτιματοσ χωρίηονται λογικά 
μπορεί να επικαλφπτονται όπωσ περιγράφουμε ςτθ ςυνζχεια.   
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• Το ςφςτθμα διαχείριςθσ μπορεί να εξυπθρετιςει και ωσ ςφςτθμα ςυλλογισ. Είναι ςυχνό το 
φαινόμενο να κατακζτουμε περιεχόμενο ςτθν αποκικθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πριν το 
επεξεργαςτοφμε.   
• Το ςφςτθμα διαχείριςθσ μπορεί να εξυπθρετιςει και ωσ ςφςτθμα δθμοςίευςθσ. Η αποκικθ 
δεδομζνων, παραδείγματοσ χάρθ, ςυχνά “κάκεται” πάνω ςτον κόμβο που δθμιουργεί, και δεν 
μπορεί να διαχωριςτεί με ςαφι τρόπο από το ςφςτθμα που δθμοςιεφει τον κόμβο.   
• Το ςφςτθμα δθμοςίευςθσ μπορεί να εξυπθρετιςει και ωσ ςφςτθμα ςυλλογισ. Είναι πολφ 
ςυχνό το φαινόμενο ο χριςτθσ να πλθκτρολογεί δεδομζνα ςε web forms. Αυτό το περιεχόμενο 
αποκθκεφεται ςτθν αποκικθ δεδομζνων. 

 
 
 

2.5 Υποστήριξη από την κοινότητα 

 
Τα πιο δθμοφιλι ςυςτιματα ΣΔΡ υποςτθρίηονται από κοινότθτεσ (communities) χιλιάδων 
προγραμματιςτϊν. Ζνα από τουσ κφριουσ λόγοσ τθσ τόςο μεγάλθσ επιτυχίασ των ςυςτθμάτων 
ανοιχτοφ κϊδικα είναι θ κοινότθτεσ χρθςτϊν που τα υποςτθρίηουν. Σε αντίκεςθ τα εμπορικά 
ΣΔΡ όπου οι κοινότθτεσ των χρθςτϊν περιορίηονται μόνο μεταξφ των αγοραςτϊν ενόσ 
ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ οπότε και θ διάδοςθ γνϊςθσ είναι περιοριςμζνθ.  
 

 

2.6 Ευκολία ενσωμάτωσης 

 
Ο ςυνδυαςμόσ των ανοιχτϊν πλατφορμϊν και θ ευκολία τροποποίθςθσ των ΣΔΡ ανοιχτοφ 

κϊδικα κακιςτοφν τθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ τουσ ςτο ςφςτθμα μιασ επιχείρθςθσ 
ευκολότερθ από ότι ςτα εμπορικά ΣΔΡ. Ρολλά open-source ΣΔΡ αναπτφςςονται με νζεσ 
τεχνολογίεσ όπωσ θ XML και οι κατάλογοι LDAP ϊςτε θ ενςωμάτωςθ αυτϊν με το υπόλοιπο 
ςφςτθμα κακίςταται ακόμα ευκολότερθ. 

 

 

2.7  Γρήγορη επίλυση προβλημάτων 

 
Πταν διαπιςτϊνεται ζνα ελάττωμα ςε ζνα εμπορικό ΣΔΡ υπάρχουν θ μόνθ μασ επιλογι είναι 

να το αναφζρουμε ςτον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ και να περιμζνουμε να το φτιάξει. 
Μπορεί να περάςουν ζξι μινεσ ι ακόμα και ζνασ χρόνοσ ζωσ ότου ζωσ ότου εκδοκεί μια 
καινοφργια ζκδοςθ θ οποία διορκϊνει το ελάττωμα ι εξαλείφει τον περιοριςμό. Με ζνα open-
source ΣΔΡ υπάρχουν δυο επιλογζσ με τισ οποίεσ μποροφμε γριγορα να επιλφςουμε το 
πρόβλθμα.  Να αναφζρουμε το ελάττωμα ςτθν κοινότθτα οπότε ςυνικωσ αρκοφν μερικζσ 
μζρεσ ζωσ ότου το πρόβλθμα επιλυκεί. Να λφςουμε το πρόβλθμα μόνοι μασ. Ζχοντασ πλιρθ 
πρόςβαςθσ τον κϊδικα μποροφμε να επζμβουμε και να πραγματοποιιςουμε όςεσ αλλαγζσ 
επικυμοφμε.  
 

2.8 Πλατφόρμες CMS 
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Εικόνα 2 Τα επίπεδα αρτιηεκηονικής ηοσ DotNetNuke 

Drupal: Το Drupal είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου ανοιχτοφ λογιςμικοφ 
γραμμζνο ςε PHP. Επιτρζπει ςτο διαχειριςτι του ςυςτιματοσ να μπορεί να οργανϊνει το 
περιεχόμενο μίασ ςελίδασ, να προςαρμόηει τθν παρουςίαςι του και να αυτοματοποιεί 
διεργαςίεσ

6
. Aυτό το ανοιχτό λογιςμικό προςφζρει πρότυπα αρκρωτισ καταςκευισ, ενϊ 

μπορεί να εκτελεςτεί ςε διάφορεσ πλατφόρμεσ. 
Dotnetnuke: είναι ζνα ελεφκερο λογιςμικό για τθ δθμιουργία EnterpriseWebApplications. Η 
αρχιτεκτονικι του βαςίηεται ςτθ ςτιριξθ τριϊν επιπζδων ενϊ μπορεί να επεκτακεί με τθ 
χριςθ 3rdmodules προκειμζνου να είναι λειτουργικό. Η ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα είναι 
ςυμβατι με WindowsServer 2008 ι 2012 με αντίςτοιχθ ζκδοςθ SQL και IIS 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plone:ToPlone είναι ζνα ελεφκερθσ διανομισ CSM, ανοιχτοφ κϊδικα το οποίο βαςίηεται ςτον 
applicationserverZope. Είναι γραμμζνο ςε γλϊςςα Python ενϊ ενςωματϊνει κάποιεσ 
ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ, όπωσ δυνατότθτα εκτεταμζνθσ αναηιτθςθσ. Επιπλζον, μπορεί να 
εγκαταςτακεί ςε όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. 
Joompla: Το Joompla είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου, από τα πιο διαδεδομζνα 
τα τελευταία χρόνια. Το όνομα "Joomla" είναι μια φωνθτικι γραφι τθσ γλϊςςασ Σουαχίλι 
(Swahili) ςτθν οποία θ λζξθ "jοοmla" ςθμαίνει "όλοι μαηί" ι "ωσ ςφνολο. Το Joompla 

                                                           
6
https://drupal.org/about 
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χρθςιμοποιεί ωσ scripting γλϊςςα τθν ενϊ ταυτόχρονα αποκθκεφει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ςε πίνακεσ βάςεων MySQL.   

 
 
 

2.9 Συγκριτική παρουσίαση των βασικών CMS 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι δυνατότθτεσ των δθμοφιλζςτερων ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ περιεχομζνου ςιμερα. Μζςα από τον πίνακα είναι εφκολο να οδθγθκεί κανείσ 
ςτθν επιλογι του WordPress κακϊσ παρουςιάηει μία πλθκϊρα πλεονεκτθμάτων ζναντι των 
άλλων CMS. 
 
 
 
 

 WordPress Joompla Drupal 

Δημοφιλία 140 εκ. χριςτεσ 30 εκ. χριςτεσ 15 εκ. χριςτεσ 

Κόςτοσ Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

Θζματα (templates) 2000 900 1800 

Εργαλεία 27.000 7.000 24.000 

Επίπεδο δυςκολίασ    

Αςφάλεια 

Captcha X X X 

Login history  X  

Session Management  X  

Modifications History X X  

Υποςτήριξη 

Commercial support   X 

Public Forum    

Υποςτήριξη 
καταςκευαςτή 

   

Διαμόρφωςη 

Drag and Drop   X 

Τροποποίηςη 
εικόνων 

  Χ 

Γλώςςεσ θεμάτων  Χ  

Επζκταςη προφίλ 
χρηςτών 

 Χ Χ 

Performance 

Caching  X  

RSS    

Database Replication  X  

Διαχείριςη 

Advertising 
Management 

 X X 

Στατιςτικά ςελίδασ  Χ  

Πρωτόκολλα    

FTP  X  
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UTF-8    

XHTML    

Built it application 

Blog    

Διαχείριςη Επαφών  Χ Χ 

Διαχείριςη FAQ  X X 

Διαχείριςη 
υπερςυνδζςμων 

  Χ 

Graphs, Charts  X X 

Polls  X  

Υπηρεςίεσ για το 
FrondEnd 

 X X 

Πίνακας 1 Σσγκριηική παροσζίαζη CMSΠηγή: http://socialcompare.com/ 

 

2.10 Λογισμικό ανοιχτού κώδικα 

 
Μιλϊντασ για ελεφκερο λογιςμικό, εννοείται κάκε λογιςμικό που πλθρεί τισ 4 βαςικζσ ελευκερίεσ. 

 Τθν ελευκερία να εκτελείται το πρόγραμμα για οποιονδιποτε ςκοπό (ελευκερία 0). 

 Τθν ελευκερία μελζτθσ του τρόπου λειτουργίασ του προγράμματοσ και τθν προςαρμογι του 
ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ (ελευκερία 1). Η πρόςβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα είναι προχπόκεςθ 
για να ιςχφει κάτι τζτοιο. 

 Τθν ελευκερία αναδιανομισ αντιγράφων του προγράμματοσ, ωσ βοικεια των νζων χρθςτϊν 
(ελευκερία 2). 

 Τθν ελευκερία βελτίωςθσ του προγράμματοσ και δθμοςίευςισ ςτο ευρφ κοινό των 
βελτιϊςεων που ζχουν γίνει, ϊςτε να επωφελθκεί ολόκλθρθ θ κοινότθτα (ελευκερία 3).  

Πταν πλθροφνται οι παραπάνω ελευκερίεσ, τότε το λογιςμικό κεωρείται ελεφκερο. Οι παραπάνω 
ελευκερίεσ ουςιαςτικά καταρρίπτουν τθν οποιαδιποτε ανάγκθ χρζωςθσ ι περιοριςμοφ του 
λογιςμικοφ. Επιπλζον, ςτουσ όρουσ τθσ ελευκερίασ δεν πρζπει να υπάρχει καμία διάκριςθ ωσ προσ 
του είδουσ τθ χριςθ που κα γίνεται, δθλαδι το λογιςμικό κα μπορεί να χρθςιμοποιείται τόςο από 
ζναν ιδιϊτθ όςο και από μία εταιρεία. Ρροκειμζνου να ιςχφουν πρακτικά οι πιο πάνω ελευκερίεσ, 
κα πρζπει ο πθγαίοσ κϊδικασ του προγράμματοσ να είναι προςβάςιμοσ. 

 

2.11 Τα μειονεκτήματα των εφαρμογών ανοιχτού κώδικα 

 
Ρρϊτα από όλα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι ενϊ τα open-source ΣΔΡ είναι 
δωρεάν αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν κοςτίηουν και τίποτα. Μεγάλο μζροσ τθσ προςπάκειασ αλλά 
και του κόςτουσ αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ κακαυτι κακϊσ και ςτθν διαδικαςία 
τροποποίθςθσ. Τα περιςςότερα open-source ΣΔΡ εςτιάηουν ςε μικρζσ ι μεςαίεσ υλοποιιςεισ 
και δεν ζχουν τα χαρακτθριςτικά των εμπορικϊν ΣΔΡ που απευκφνονται ςε μεγάλεσ 
επιχειριςεισ. Τα open-source ΣΔΡ πάςχουν από ζλλειψθ εμπορικισ υποςτιριξθσ γεγονόσ το 
οποίο δεν ςυμβαίνει ςτα εμπορικά ΣΔΡ. Η πλειοψθφία των ΣΔΡ που βαςίηονται ςε κοινότθτεσ 
(communitybased) αποτελοφν λιγότερο ϊριμα ςυςτιματα από τα ανάλογα εμπορικά. Αυτό 
ςυμβαίνει λόγο του ζντονου ανταγωνιςμοφ που υπάρχει μεταξφ των εμπορικϊν ΣΔΡ. Ρολλά 
ζχουν γραφεί για τθν ελλιπι χρθςτικότθτα των open-source εφαρμογϊν.  
Συγκεκριμζνα για τα ΣΔΡ αυτό αποτελεί μια ςθμαντικι αδυναμία κακϊσ αυτά πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκοφν από το προςωπικό μιασ εταιρίασ το οποίο πικανόν δεν κα ζχει τισ 
απαραίτθτεσ τεχνικζσ γνϊςεισ. Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι τα open-source ΣΔΡ εςτιάηουν 
κυρίωσ ςτθν αρχιτεκτονικι και ςτα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ ςε βάροσ τθσ 
χρθςτικότθτασ κακϊσ κεωροφν δεδομζνθ τθν εμπειρία των χρθςτϊν. Τα περιςςότερα open-
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source, βαςιςμζνα ςε κοινότθτεσ, ΣΔΡ παρζχουν τεκμθρίωςθ και πλθροφορίεσ υποςτιριξθσ οι 
οποίεσ δεν αρκοφν. Η επαρκισ τεκμθρίωςθ απαιτεί ταλαντοφχουσ ςυγγραφείσ και μεγάλεσ 
πθγζσ δεδομζνων χαρακτθριςτικά ςτα οποία δεν ανταποκρίνονται ςυνικωσ οι εφαρμογζσ 
ανοιχτοφ κϊδικα. Ππωσ γνωρίηουμε θ πρόςβαςθ ςτον κϊδικα των open-source ΣΔΡ είναι 
ελεφκερθ και θ οποιαδιποτε εταιρία μπορεί να πραγματοποιιςει αλλαγζσ. Η δυνατότθτα 
αυτι ειςάγει τον κίνδυνο τθσ υπζρ-επζνδυςθσ πάνω ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ. Δθλαδι οι 
προγραμματιςτζσ μιασ εταιρίασ να παραςυρκοφν και να επικεντρωκοφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ 
του ΣΔΡ ςε βάροσ αυτισ κακαυτισ τθσ εφαρμογισ. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ πρόςβαςθ 
ςτον πθγαίο κϊδικα μπορεί να κεωρθκεί μειονζκτθμα.  
 

 

2.12  Δυνατότητες συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 

 
Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ ζνα CMS παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ διαχείριςθσ και 
ςυντιρθςθσ ενόσ ιςτοτόπου από απλοφσ χριςτεσ χωρίσ τθν εμπλοκι ειδικοφ τεχνικοφ 
προςωπικοφ. 
 Αυτοματοποιεί εργαςίεσ ρουτίνασ (π.χ εφαρμόηει τθν ίδια μορφοποίθςθ) ςε όλεσ τισ 

ιςτοςελίδεσ ενϊ αναπαράγεται αυτόματα θ πλοιγθςθ των επιλογϊν. 
 Ραρζχεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ δομισ του ιςτοτόπου, τθσ εμφάνιςθσ των 

δθμοςιευμζνων ςελίδων κακϊσ και τθσ πλοιγθςθσ ςε αυτζσ. 
 Ανεξαρτιτωσ χρόνου ο χριςτθσ-χειριςτισ μπορεί να πραγματοποιιςει αλλαγζσ. Αυτό είναι 

πολφ ςθμαντικό κακϊσ πολλζσ ιςτοςελίδεσ απευκφνονται ςε πελατειακό κοινό όπου 
απαιτείται διαρκισ δίαυλοσ επικοινωνίασ. 

 Το ίδιο ςφςτθμα μπορεί να χειρίηεται όλεσ τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ ενθμερϊνοντασ τον 
ιςτότοπο. 

 Σε περιπτϊςεισ που πολλοί χριςτεσ διαχειρίηονται το περιεχόμενο μίασ ιςτοςελίδασ, το 
ςφςτθμα μπορεί να καταγράφει μεμονωμζνα τισ ενζργειεσ του κακενόσ προκειμζνου να 
υπάρχει αναλυτικόσ ζλεγχοσ για τθ δραςτθριότθτα του κάκε χειριςτι. 

 Υπάρχει μεγαλφτερθ ομοιομορφία και ςυνοχι αλλά και αυξθμζνθ ευελιξία του περιεχομζνου, 
ενϊ αποφεφγεται θ μειωμζνθ επανάλθψθ ίδιων πλθροφοριϊν. 

 Υποςτιριξθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων και ςτρατθγικϊν κακϊσ μπορεί να βοθκιςει ςτθ 
βελτίωςθ – αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ και επικοινωνίασ με το κοινό. 

 
 

2.13 Κατηγορίες CMS 

 
Συςτήματα διαχείριςησ εγγράφων (Documentmanagementsystem-DMS) 
Ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων είναι ζνα λογιςμικό Η/Υ ι ζνα ςφνολο προγραμμάτων του 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τροποποιιςεων ι τθν αποκικευςθ 
θλεκτρονικϊν εγγράφων. Συχνά κεωρείται ωσ ζνα ςφςτθμα που ανικει ςτα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ εταιρικοφ περιεχομζνου, κακϊσ είναι ςε κζςθ να καταγράφει τισ τροποποιιςεισ 
από πολλαπλοφσ χριςτεσ, ενϊ ςχετίηεται άμεςα με τθ διαχείριςθ οικονομικϊν ςτοιχείων

7
, 

απεικόνιςθσ εγγράφων και τα ςυςτιματα ροισ εργαςιϊν. 
 
ΕπιχειρηςιακάCMS (EnterpriseCMS-ECMS) 
Ρρόκειται ουςιαςτικά για τισ ςτρατθγικζσ

8
, τισ μεκόδουσ και τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία, τθ διαχείριςθ, τθν αποκικευςθ τθ διατιρθςθ και τθν 

                                                           
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system 

8
http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management 
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παροχι περιεχομζνου και εγγράφων που ςχετίηονται με οργανωτικζσ διαδικαςίεσ. Τα 
ECMSεπιτρζπουν τθ διαχείριςθ των μθ δομθμζνων πλθροφοριϊν ενόσ οργανιςμοφ, όπου οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ υπάρχουν. 
 
Συςτήματα διαχείριςησ Webπεριεχομζνου CMS (WebCMS-WCMS) 
ToWCMSπαρζχει μία ςειρά από τυποποιθμζνα εργαλεία διακζςιμα για webmastersκαι 
ςχεδιαςτζσ ςφγχρονων πλοφςιων ςε χαρακτθριςτικά ιςτοςελίδων. Μζςω αυτοφ, μποροφν να 
δθμιουργιςουν και να διατθριςουν διαιςκθτικά περιβάλλοντα όπου ςυνειςφζρουν ςτθ 
δθμιουργία, διατιρθςθ και δθμοςίευςθ περιεχομζνων ςτο διαδίκτυο. 
 
Συςτήματα διαχείριςησ περιεχομζνου φορητών ςυςκευών 
(Mobilecontentmanagementsystem) 
Ζνα MCMSείναι ζνα είδοσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου

9
CMSπου μπορεί να 

αποκθκεφςει παροχι περιεχομζνου και υπθρεςιϊν ςε φορθτζσ ςυςκευζσ, όπωσ κινθτά 
τθλζφωνα ι PDAs. Τα ςυςτιματα αυτά, μπορεί να είναι διακριτά ςυςτιματα ι μπορεί απλϊσ 
να υπάρχουν ωσ χαρακτθριςτικά, modules, add – onsτων μεγαλφτερων ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ περιεχομζνου πολλαπλϊν καναλιϊν. 
 
Σφςτημα διαχείριςησ περιεχομζνου ςυςτατικοφ (Componentcontentmanagementsystem – 
CCMS) 
 
Για να περιγράψουμε το CCM αρκεί να αναφζρουμε οτί περιζχει τεχνολογίεσ και μεκόδουσ 
που εφαρμόηονται για τθ διαχείριςθ των ςτοιχείων του περιεχομζνου, προςφζροντασ 
μοναδικι υποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ των ςτοιχείων, ιδίωσ ςε ότι αφορά 
εκδόςεισ των επιμζρουσ ςυςτατικϊν, επαναχρθςιμοποίθςθ ςε διάφορα ζγγραφα κακϊσ και 
ςφνδεςθ των ςτοιχείων ςε μεγαλφτερεσ μονάδεσ πλθροφόρθςθσ. 
 
 

2.14 Κύρια μέρη ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 

 
Τα CMS μποροφν να διαχωριςτοφν ςαν ςυςτιματα τα οποία ςυλλζγουν, διαχειρίηονται και 
δθμοςιεφουν πλθροφορία με λειτουργικότθτα. Αντιμετωπίηοντασ τα CMS ωσ ςυνδυαςμόσ 
υλικοφ και λογιςμικοφ μποροφμε να τα διακρίνουμε ςτα παρακάτω κφρια μζρθ: 
 
Το ςφςτημα ςυλλογήσ (CollectionData) 
To ςφςτθμα ςυλλογισ είναι υπεφκυνο για όλεσ τισ διαδικαςίεσ που ςυμβαίνουν πριν από ζνα 
κομμάτι περιεχομζνου δθμοςιοποιθκεί.  Στο ςχιμα παρουςιάηεται μία επιςκόπθςθ τθσ 
διαδικαςίασ ςυλλογισ. 
 
Οι βαςικζσ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ είναι: 
Authoring: Δθμιουργείται περιεχόμενο εξ αρχισ. 
Acquisition: Συγκζντρωςθ περιεχομζνου από κάποια υπάρχουςα πθγι. 
Conversion: Διαγραφι περιττϊν πλθροφοριϊν και αλλαγι τθσ γλϊςςασ ςιμανςθσ. 
Aggregation: Επεξεργαςία του περιεχομζνου και διαχωριςμόσ των ςυςτατικϊν του. 
Collectionservices: Είναι τα προγράμματα και οι λειτουργίεσ που βοθκοφν τθ διαδικαςία 
ςυλλογισ.  
 
 
 
 

                                                           
9^ Content Management Systems’ Mobile Embrace, By Evan Koblentz, WirelessWeek, August 28, 2008 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_content_management_system#cite_ref-2
http://www.wirelessweek.com/Content-Management-Systems-Mobile-Embrace.aspx
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Εικόνα 3To ζύζηημα ζσλλογής 

 
 
Ζνα ΣΔΡ ςφςτθμα ςυλλογισ είναι υπεφκυνο για όλεσ τισ διεργαςίεσ που γίνονται προτοφ θ 
πλθροφορία γίνει ζτοιμθ για δθμοςίευςθ. Μετατρζπει τθν ακατζργαςτθ πλθροφορία ςε καλά 
οργανωμζνο περιεχόμενο. Ραρακάτω αναλφονται τα ςτάδια τθσ ςυλλογισ που είναι:  
Συγγραφή (Authoring): Δθμιουργείται το περιεχόμενο εξ’ ολοκλιρου από τθν αρχι.  
Απόκτηςη (Acquisition): Συλλζγεται το περιεχόμενο από πολλζσ διαφορετικζσ υπάρχουςεσ 
πθγζσ.  
Μετατροπή (Conversion): Εξάγονται οι μθ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ από το περιεχόμενο και 
αν είναι ανάγκθ αλλάηει και θ μορφι του.  
Συςςώρευςη (Aggregation): Επεξεργαηόμαςτε το περιεχόμενο, το διαιροφμε ςε τμιματα και 
το προςαυξάνουμε με τα απαραίτθτα μεταδομζνα.  
Υπηρεςίεσ Συλλογήσ (Collection Services): Είναι ΣΔΡ προγράμματα και ςυναρτιςεισ που 
βοθκοφν ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ. Ραραδείγματοσ χάρθ μια υπθρεςία ςυλλογισ είναι οι web 
forms ςτισ οποίεσ ειςάγουμε περιεχόμενο.  

 
 
 
 
 
 
   

Για να παρζχει αυτζσ τισ δυνατότθτεσ ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ περιζχει:  
 

• Αποθήκη:    Ζνα μζροσ για τθν αποκικευςθ του περιεχομζνου.  
• Διαχείριςη:  Ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ για τισ ρυκμίςεισ του CMS.  
• Workflow: Κακοριςμζνα ςφνολα βθμάτων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςίασ  

   ϊςτε το περιεχόμενο να γίνει ζτοιμο προσ δθμοςίευςθ.  
• Συνδζςεισ:    Ζνα ςφνολο ςυνδζςεων (υλικοφ και λογιςμικοφ) ςυνικωσ μζςα ςτον  

                         οργανιςμό μεταξφ δικτφων, εξυπθρετθτϊν και αποκθκϊν δεδομζνων  
 

2.14.1 Το σύστημα διαχείρισης 
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Το ςφςτθμα διαχείριςθσ ςε ζνα ΣΔΡ είναι υπεφκυνο για τθν μακροχρόνια αποκικευςθ των 
ςυςτατικϊν περιεχομζνου κακϊσ και για κάκε είδουσ αρχείο που χρθςιμοποιείται. Ρεριζχει 
τθν αποκικθ περιεχομζνου, το workflow κακϊσ και δυνατότθτεσ διαχείριςθσ. Στο πιο υψθλό 
επίπεδο αφαίρεςθσ μασ δίνει τθν δυνατότθτα να γνωρίηουμε τι ζχουμε ςυλλζξει και πια θ 
διάταξθ του. Το ΣΔΡ πρζπει να είναι ικανό να μασ πλθροφορεί για τα ακόλουκα: 
Λεπτομζρειεσ για το περιεχόμενο, δθλαδι τι είδουσ ςυςτατικά περιεχομζνου ζχουν ςυλλεχκεί 
και ςε πιο ςτάδιο του κφκλου ηωισ τουσ βρίςκονται. 
Ρόςο καλά αρχικοποιθμζνο είναι το υλικό μασ και αν μπορεί να δθμιουργθκεί ςυμφόρθςθ 
(bottleneck). 
Ρωσ χρθςιμοποιοφμε τα ςυςτατικά ςτισ δθμοςιεφςεισ και πιο περιεχόμενο δεν 
χρθςιμοποιείται ι είναι ζτοιμο για διαγραφι. 
Ροιοσ ζχει πρόςβαςθ και ποφ ςτο περιεχόμενο και ποιοσ ζχει ςυνειςφζρει το περιςςότερο. 
 
Για να παρζχει αυτζσ τισ δυνατότητεσ ζνα ςφςτημα διαχείριςησ περιζχει: 

  Αποκικθ: Ένα μζροσ για τθν αποκικευςθ του περιεχομζνου. 

  Διαχείριςθ: Ένα ςφςτθμα διαχείριςθσ για τισ ρυκμίςεισ του CMS. 

  Workflow: Κακοριςμζνα ςφνολα βθμάτων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
 εργαςίασ ϊςτε το περιεχόμενο να γίνει ζτοιμο προσ δθμοςίευςθ. 

  Συνδζςεισ: Ένα ςφνολο ςυνδζςεων (υλικοφ και λογιςμικοφ) ςυνικωσ μζςα  ςτον οργανιςμό 
μεταξφ δικτφων, εξυπθρετθτϊν και αποκθκϊν δεδομζνων. 

 
 

2.14.2 Το σύστημα δημοσίευσης (PublishingSystem) 

 
Το ςφςτθμα δθμοςίευςθσ είναι υπεφκυνο για τθν εξαγωγι περιεχομζνου από τθν αποκικθ 
δεδομζνων και τθν κατόπιν αυτόματθ δθμιουργία δθμοςιεφςεων. Ζνα ςφςτθμα δθμοςίευςθσ 
περιλαμβάνει: 

  Φόρμεσ δθμοςιεφςεων (Publishing Templates):Ρρογράμματα που δθμιουργοφν δθμοςιεφςεισ 
αυτόματα. 

 Υπθρεςίεσ δθμοςιεφςεων: Ζνα ςφνολο εργαλείων που ελζγχουν τι ζχει δθμοςιευτεί και πϊσ 
ζχει δθμοςιευτεί. 

 Συνδζςεισ: Μζκοδοι και εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για να ειςάγουν δεδομζνα από 
ςυςτιματα ζξω από το ΣΔΡ. 

 Δθμοςιεφςεισ ιςτοφ (Web publications): Η πιο ςυνθκιςμζνθ ζξοδοσ για ΣΔΡ. 

 Άλλεσ δθμοςιεφςεισ: Διαφορετικζσ δθμοςιεφςεισ από τισ ιςτοφ όπωσ θλεκτρονικζσ 
δθμοςιεφςεισ και δθμοςιεφςεισ εκτφπωςθσ. 

 
 
 

 2.15  Σύγκριση των Web CMS  

 
 Τα διακζςιμα Web CMS χωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ:  

 CMS κλειςτοφ κϊδικα.  

 CMS ανοιχτοφ κϊδικα.  

 Ραραμετροποιθμζνα CMS βαςιςμζνα ςε πλαίςια ανοιχτοφ κϊδικα.Η κατθγορία αυτι ουςιαςτι
κά είναι μια μίξθ των παραπάνω.  

Τα  CMS  κλειςτοφ  κϊδικα  ζχουν  εμπορικι  υποςτιριξθ,  κακϊσ  
και προςδιοριςμζνεσ υπθρεςίεσ.   Σε  οριςμζνεσ  περιπτϊςεισ  μπορεί  να  είναι  καλφτερα  
τεκμθριωμζνα  και  πιο αςφαλι  αλλά  ζχουν  ζνα  βαςικό  μειονζκτθμα,  το  κόςτοσ.  Εκτόσ  από  
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το  βαςικό  κόςτοσ υπάρχει  το  κόςτοσ  παραμετροποίθςθσ  κακϊσ  και  το  κόςτοσ  ολοκλιρωςθσ  
με  υπάρχοντα εταιρικά ςυςτιματα. 
 

2.16 Εξερευνώντας τη διαφορά ανάμεσα σε μια ιστοσελίδα και ένα blog 

 
Μια ιςτοςελίδα και ζνα blog είναι πραγματικά δφο διαφορετικά πράγματα . Ραρά το γεγονόσ 
ότι μια ιςτοςελίδα μπορεί να περιζχει ζνα blog , ζνα blog δεν μπορεί να περιλαμβάνει μια 
πλιρθ ιςτοςελίδα. 
Ζνα blog είναι μια χρονολογικι ζνδειξθ του περιεχομζνου, των πιο πρόςφατων 
δθμιουργθμζνωνμθνυμάτων ι άρκρων που ζχουν γραφτεί από  το ςυγγραφζα του. Αυτά τα 
μθνφματα ( ι άρκρα ) δθμοςιεφονται και , ςυνικωσ , κατθγοριοποιοφνται ςε κζματα και 
αρχειοκετοφνται από τθν θμερομθνία αυτι. Σε ζνα blog μπορεί να ζχουν ενεργοποιθκεί τα 
ςχόλια, πράγμα που ςθμαίνει ότι οι αναγνϊςτεσ του post μποροφν να αφιςουν τα ςχόλιά 
τουσ και ο ςυγγραφζασ μπορεί να ανταποκρικεί, δθμιουργϊντασ ζτςι μια αλλθλεπιδραςτικι 
ςχζςθ μεταξφ ςυγγραφζα και αναγνϊςτθ.  
Μια ιςτοςελίδα είναι μια ςυλλογι των δθμοςιευμζνων ςελίδων και των ενοτιτων που 
προςφζρουν ςτον επιςκζπτθ μια ποικιλία από εμπειρίεσ ι πλθροφορίεσ. Ζνα blog μπορεί να 
είναι μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ που ενιςχφει τθ ςυνολικι εμπειρία του επιςκζπτθ, αλλά ςυνικωσ 
περιλαμβάνει άλλα τμιματα και χαρακτθριςτικά μεταξφ των οποίων είναι : 
Φωτογραφίεσ: Αυτι θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ ιςτοςελίδασ, επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να 
περιθγθκοφν και να ςχολιάςουν τισ φωτογραφίεσ που προβάλλουν. 
Κατάςτθμα: Αυτό το χαρακτθριςτικό είναι ζνα πλιρωσ ολοκλθρωμζνο καλάκι αγορϊν, μζςω 
του οποίου μπορεί να προςτεκοφν τα προϊόντα προσ πϊλθςθ, και οι επιςκζπτεσ μποροφν να 
αγοράςουν τα προϊόντα αυτά μζςω του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. 
Φόρουμ ςυηθτιςεων: Αυτι θ περιοχι τθσ ιςτοςελίδασ επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να 
ςυμμετάςχουν δθμιουργϊντασ κζματα ςυηιτθςθσ.  
Κοινωνικι Κοινότθτα: Αυτό το τμιμα τθσ ιςτοςελίδασ επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να γίνουν 
μζλθ, να δθμιουργιςουν προφίλ ι ομάδεσ, και να παρακολουκιςουν τθ ςυνολικι 
δραςτθριότθτα τθσ κοινότθτασ. 
Χαρτοφυλάκιο εργαςίασ: Είναι θ δυνατότθτα να εμφανιςτεί ζνα μζροσ μίασ εργαςίασ ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ ςελίδασ.  
Ζντυπα Σχόλια: Η φπαρξθ μιασ ςελίδασ ςτον ιςτοχϊρο με μια μορφι επικοινωνίασ που οι 
επιςκζπτεσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν για να επικοινωνιςουν με το διαχειριςτι μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

 

2.17Εισαγωγή στο WordPress 

Σφμφωνα με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ WordPressCodex, το WordPress είναι ο επίςθμοσ 
διάδοχοσ του b2 / cafelog ζνα εργαλείο blogging που αναπτφχκθκε από τον Γάλλο 
προγραμματιςτι MichelValdrighi το 2001. Το 2002 Valdrighi ςταματιςει τθν ανάπτυξθ του b2. 
Ωςτόςο, τον Ιανουάριο του 2003 ο MattMullenweg, ζνα πανεπιςτιμιο το χρθςιμοποιοφςε το 
λογιςμικό b2 blogging για τθ δθμοςίευςθ φωτογραφιϊν, ζγραψε ςτο blog του ότι κα ιταν 
πρόκυμοι να δθμιουργιςουν μία επζκταςθ του ζργου, και το οποίο ιταν θ τελικι δομι του 
WordPress που μζνει ζωσ και ςιμερα.  
ToWordPress είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου για τθ δθμιουργία ιςτολογιϊν. 
Ραρζχει ςτο χριςτθ ζνα πλικοσ λειτουργιϊν με πρόςκετεσ επεκτάςεισ ενϊ ο κϊδικασ είναι 
τροποποιιςιμοσ από το χριςτθ για τθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου. 

 
H βαςικι παράμετροσ για τθ λειτουργία ενόσ blog ςιμερα είναι θ επιλογι ανάμεςα ςτθν 
πλθκϊρα προςφερόμενων πλατφορμϊν λογιςμικοφ. 
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Κάκε WordPress blog ζχει οριςμζνα χαρακτθριςτικά που είναι διακζςιμα , και περιλαμβάνουν 
μεταξφ των άλλων: 

 Γριγορθ και εφκολθ εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ 

 Δυνατότθτεσ  blogging, με τθ δθμοςίευςθ περιεχομζνου μζςα από ζνα εφκολα διαχειρίςθμο 
webbasedinterface. 

 Αυτόματθ αρχειοκζτθςθ των μθνυμάτων, χρθςιμοποιϊντασ κατθγορίεσ. 

 Αυτόματθ προςταςία από το spam  

 Ενςωματωμζνθ ενοποίθςθ γκαλερί για φωτογραφίεσ και εικόνεσ 

 Media Manager για τα βίντεο και αρχεία ιχου 

 Μεγάλθ υποςτιριξθ από τθν κοινότθτα 

 Απεριόριςτοσ αρικμόσ των ςτατικϊν ςελίδων, επιτρζποντάσ  τθ μετατροπι του blog ςε μία 
πλιρωσ λειτουργικι ιςτοςελίδα  

 Ικανότθτα υποςτιριξθσ RSS 2.0 , RSS 1.0 , και τθν υποςτιριξθ Atom  

 Εργαλεία για τθν ειςαγωγι περιεχομζνου από διάφορα ςυςτιματα blogging (όπωσ το Blogger, 
LiveJournal) 

 

2.18 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Στθ ςθμερινι εποχι το θλεκτρονικό εμπόριο είναι ζνα από τα ενδιαφζροντα κζματα ςυηιτθςθσ. 
Επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να ανταλλάςςουν αγακά και υπθρεςίεσ άμεςα. Οποιαδιποτε ςτιγμι 
τθσ θμζρασ ζνασ χριςτθσ μπορεί να επιςκεφτεί ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα και να προμθκευτεί το 
προϊόν που επικυμεί. Υπάρχουν αρκετοί όροι για τθν περιγραφι του. Στθν ουςία είναι θ 
δυνατότθτα των καταναλωτϊν και των εμπορικϊν καταςτθμάτων να διεξάγουν εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ μζςω του διαδικτφου. Αυτζσ είναι πολφπλευρεσ κακϊσ δίνουν τθ δυνατότθτα για 

 Ηλεκτρονικι διανομι πλθροφοριϊν μζςω ενόσ δικτυακοφ τόπου 

 Ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 Newsgroups 

 Chatrooms 

 Αυτοματοποιθμζνεσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

 Βελτιωμζνθ παροχι υπθρεςιϊν και μείωςθ του κόςτουσ ςυναλλαγϊν 

 Μθχανιςμοφσ πρόςβαςθσ πραγματικοφ χρόνου  
 

2.18.1 Βασικές κατηγορίεςηλεκτρονικούεμπορίου 

 Bussines 2 consumer: Η κατθγορία αυτι περιλαμβάνει θλεκτρονικζσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε 
μία επιχείρθςθ και ζναν τελικό καταναλωτι – πελάτθ. 

 Bussiness 2 Bussines: Ρεριλαμβάνει θλεκτρονικζσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων 
που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο του διαδικτφου.  

 Ζνασ άλλοσ όροσ που χρθςιμοποιείται ευρζωσ των τελευταίο καιρό είναι ο όροσ θλεκτρονικό 
επιχειρείν ο οποίοσ περιγράφει μία ευρφτερθ ζννοια από το θλεκτρονικό εμπόριο. Ο όροσ 
αυτόσπεριλαμβάνει προμικειεσ και εςωτερικζσ διεργαςίεσ μίασ εταιρίασ, ςυναλλαγζσ και 
επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ δραςτθριοτιτων πϊλθςθσ και αγοράσ μζςω του διαδικτφου.  

 
 

2.19 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου 
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Ρλθκυςμόσ

Ενδιαφζροντα/ι
κανότθτα για 

ταξίδια

Μεταφορζσ

Εφροσ και 
ποιότθτα

Ελκυςτικότθτεσ

Ρόροι και 
ανάπτυξθ για 

ποιοτικι 
παροχι 

Ρλθροφόρθςθ 
Ρροϊκθςθ

2.19.1 Η περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων 

 
Τα πλεονεκτιματα του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςυνοψίηονται ςε μία πρόταςθ, το θλεκτρονικό 
εμπόριο μπορεί να αυξιςει τισ πωλιςεισ και να μειϊςει το κόςτοσ. Ραρζχει ζναν ακόμθ 
μθχανιςμό για τθν αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν επί μονίμου βάςεωσ με το πλεονζκτθμα 
ότι όλα μπορεί να γίνουν απομακρυςμζνα. Κακϊσ το διαδίκτυο δεν γνωρίηει γεωγραφικά όρια 
οι καταναλωτζσ μποροφν να ςυνδιαλεχτουν με μία πλθκϊρα εταιριϊν. Επιπλζον, μποροφν να 
ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ φάςμα πλθροφοριϊν πραγματικοφ χρόνου και υπθρεςιϊν οι 
οποίεσ κα τουσ βοθκιςουν να πάρουν πιο ςωςτζσ αποφάςεισ ςτθν αγορά των επικυμθτϊν 
προϊόντων. Χαρακτθριςτικόπαράδειγμα αποτελεί θ δυνατότθτα ςφγκριςθσ τιμϊν και πακζτων 
ενόσ τουριςτικοφ γραφείου και θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ μίασ 
κράτθςθσ. Επιπροςκζτωσ κάποιαπροϊόντα όπωσ λογιςμικό, φωτογραφίεσ μουςικά και βίντεο 
αρχείων μποροφν να παραδοκοφν απ’ ευκείασ χωρίσ τθν αναμονι του πελάτθ. Το θλεκτρονικό 
εμπόριο παρζχει ςτουσ αγοραςτζσ ζναν εφκολο τρόπο προςαρμογισ του επιπζδου των 
πλθροφοριϊν που κα λαμβάνουν για τα επικυμθτάπροϊόντασ. Για παράδειγμα ςτθν 
περίπτωςι μασ, δίνεται θ δυνατότθτα προςωποποιθμζνθσ καταχϊρθςθσ επικυμθτϊν πακζτων 
τουριςτικϊν ειδϊν ζτςι ϊςτε να παίρνουν οι πελάτεσ μόνο τισ επικυμθτζσ πλθροφορίεσ.  
Ακόμθ θ φπαρξθ του ςυςτιματοσ καταγραφισ των ενεργειϊν που ακολοφκθςε ο πελάτθσ κατά 
τθ διάρκεια επίςκεψισ του ςτο γραφείο αποδίδει ςτο διαχειριςτι γεγονότα που αφοροφν 
τόςο μεμονωμζνεσ προτιμιςεισ όςο και μαηικζσ προκειμζνου να προβαίνει κάκε φορά ςε 
βελτιωμζνο υλικό και παροχι υπθρεςιϊν που ανταποκρίνονται ςτισ καταναλωτικζσ ανάγκεσ 
και απορρζει από αυτζσ. Ζτςι τθν επόμενθ φορά που κα το επιςκεφτεί οι προτάςεισ για τα 
πακζτα τουριςμοφ γίνονται ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ προθγοφμενεσ αγορζσ του 
ςυγκεκριμζνου καταναλωτι.  
Η καταγραφι των αγοραςτικϊν τάςεων του πελάτθ επιτρζπει μία προςωποποίθςθ του 
μάρκετινγκ με αποτζλεςμα μία πιο επιτυχθμζνθ ςτρατθγικι πωλιςεων. Το θλεκτρονικό 
εμπόριο αυξάνει τθν ταχφτθτα και τθν ακρίβεια ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και μειϊνει το 
κόςτοσ με τθ βοικεια αυτοματοποιθμζνων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. Επεκτείνει τα 
γεωγραφικά όρια μίασ επιχείρθςθσ ειςάγοντάσ τθν ςε περιοχζσ μθ προςβάςιμεσ ςτο 
παρελκόν. Ζνα γραφείο τουριςμοφ δε χρειάηεται απαραίτθτα να κάνει φυςικι παράδοςθ του 
προϊόντοσ όπωσ είναι τα ειςιτιρια αρκεί για παράδειγμα μόνο θ θλεκτρονικι καταβολι των 
χρθμάτων από τον πελάτθ μζςω θλεκτρονικϊν μεκόδων πλθρωμισ. Η γνϊςθ μίασ επιχείρθςθσ 
για τισ προτιμιςεισ των πελάτων τθσ αυξάνεται κακϊσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα καταγραφισ 
και αποτίμθςθσ των ιδιαιτζρων αναγκϊν τουσ.  
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Εικόνα4ΕπισειπηζιακοίπαπάγονηερΠηγή: Gunn C. A. 1988, Vacationscape-designing Tourist Regions, 
2th ed, N.Y 

 

 
 
 
 

2.19.2 Η αναγκαιότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον τουρισμό 

 
Για τουσ καταναλωτζσ  

Οι χριςτεσ μζςα από το διαδίκτυο μποροφν να πραγματοποιιςουν τισ αγορζσ και τισ 
κρατιςεισ τουσ. Μζςω προςωποποιθμζνων λειτουργιϊν ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτιςουν 
το πακζτο που ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ τουσ. 
Μία θλεκτρονικι επιχείρθςθ τουριςτικοφ γραφείου είναι διακζςιμθ για το χριςτθ κάκε ϊρα 
τθσ θμζρασ αναιρϊντασ γεωγραφικοφσ φραγμοφσ. Ζτςι θ επιλογι του τελικοφ χριςτθ μπορεί 
να είναι θ αγορά ενόσ πακζτου ςε ζνα γραφείο πολφ μακριά από τθ φυςικι του τοποκεςία.Ο 
καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνει τιμζσ πακζτα και προςφορζσ επιλζγοντασ τθ 
βζλτιςτθ προςφορά γι αυτόσ ςε ελάχιςτο χρόνο και χωρίσ τθν απαίτθςθ τθσ φυςικισ του 
παρουςίασ ςτα γραφεία.Οι ςυναλλαγζσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν άμεςα ςε πραγματικό 
χρόνο ενϊ μζςω τθσ εξατομίκευςθσ πλθροφοριϊν δίνεται βάςθ ςτθν ιδιαιτερότθτα των 
προτιμιςεων κάκε πελάτθ κακιςτϊντασ ακόμθ πιο εφκολθ τθ διαδικαςία εφρεςθσ και αγοράσ 
ενόσ πακζτου

10
. 

 
 
Για το τουριςτικό γραφείο 

Κάκε επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον τουριςμό επωφελείται από το θλεκτρονικό 
εμπόριο εξαπλϊνοντασ τον κφκλο εργαςιϊν τουσ ςε νζεσ αγορζσ και ςε ολοζνα και 
μεγαλφτερο αγοραςτικό κοινό. Ζτςι προςεγγίηονται πελάτεσ που βρίςκονται μακριά από τθ 
κζςθ του γραφείου ι ακόμα και ςε περιοχζσ που θ πρόςβαςθ ςε αυτά είναι δφςβατθ, με 
ελάχιςτα ι χωρίσ κακόλου ζξοδα. 
Κάκε επιχείρθςθ που χρθςιμοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ γίνεται περιςςότερο ευζλικτθ και 
διαδεδομζνθ κακϊσ μπορεί να ενθμερϊνεται άμεςα και να προςαρμόηεται ςτισ τάςεισ τθσ 
αγοράσ, επαναπροςδιορίηοντασ κάκε φορά τουσ ςτόχουσ κι τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 
Ζνα από τα μεγάλα πλεονεκτιματα είναι ότι μζςω τθσ επιχείρθςθσ που προςφζρει τισ 
υπθρεςίεσ τθσ διαδικτυακά, μειϊνεται το κόςτοσ και θ πολυπλοκότθτα ενόσ ςυνόλου 
διαδικαςιϊν. Μία ιςτοςελίδα τζτοιασ αλλά και οποιαςδιποτε επιχείρθςθσ παρακάμπτει 
χρονοβόρα ςτάδια και διαδικαςίεσ εξοικονομϊντασ χριματα τα οποία μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε άλλουσ τομείσ επωφελϊντασ τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 
Υπάρχει ακόμθ θ δυνατότθτα προςαρμογισ και αλλαγισ προςφορϊν πακζτων και τιμϊν ςτισ 
υπθρεςίεσ τουριςμοφ άμεςα και εφκολα, ενϊ θ ενθμζρωςθ του πελατειακοφ κοινοφ για κάκε 
τροποποίθςθ κακίςταται μία γριγορθ υπόκεςθ αφοφ το περιεχόμενο του δικτυακοφ τόπου 
παραδίδεται αμζςωσ ςτουσ υπολογιςτζσ των τελικϊν χρθςτϊν. 

 

2.19.3 Το διαδίκτυο ως μέσο διαφήμισης των τουριστικών επιχειρήσεων 

 
Το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργιςει κετικά ςε ζνα μεγάλο κομμάτι που αφορά οποιαδιποτε 
επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτθν εγχϊρια αγορά κι αυτό είναι το κομμάτι τθσ διαφιμιςθσ. 
Με τθν είςοδο ολοζνα και περιςςότερων επιχειριςεων ςε διεκνι κλίμακα ςτον παγκόςμιο 
ιςτό, δθμιουργείται ζνα αφανι πεδίο ανταγωνιςμοφ που για τον πελάτθ λειτουργεί 
ευεργετικά κακϊσ μπορεί να ςυγκρίνει ποικίλεσ υπθρεςίεσ αλλά για τθν επιχείρθςθ απαιτεί 
ςυνεχι προςαρμοςτικότθτα ςτο χϊρο του μάρκετινγκ. Ζτςι θ διαφιμιςθ και οι εργαςίεσ που 

                                                           
10
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πρζπει να ακολουκθκοφν από μία επιχείρθςθ αποτελοφν επιτακτικι ανάγκθ προκειμζνου να 
επωφελθκεί τόςο ο καταναλωτισ όςο και θ ίδια. Στα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ διαφιμιςθσ 
ςτο διαδίκτυο ςυμπεριλαμβάνονται

11
: 

Εφκολθ ανάκτθςθ πλθροφοριϊν: Με τθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ ανακτάται μζγεκοσ 
πλθροφορίασ χωρίσ περιοριςμό ωσ προσ το περιεχόμενο. 
Δυνατότθτα ανάδραςθσ: Toκοινό τθσ διαφιμιςθσ γνωρίηουμε ότι λειτουργεί ουςιαςτικά 
ενεργά κακϊσ είναι ςε κζςθ να επιλζξει τισ διαφθμίςεισ που ια προβάλει και να δει 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα κομμάτια που το ενδιαφζρουν. 
Υψθλι επιλεκτικότθτα:  Κάκε επιχείρθςθ μπορεί να ςτοχεφςει ςε ζνα κοινό με ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά και κάκε χριςτθσ μπορεί να επιλζξει το περιεχόμενο και τθ χρονικι ςτιγμι 
προβολισ μίασ διαφιμιςθσ. 
Υψθλι χωρθτικότθτα πλθροφορίασ: Κάκε πλθροφορία είναι δομθμζνοι με υπερςυνδζςμουσ 
και ζτςι θ επιχείρθςθ μπορεί να προςκζτει κάκε φορά όςεσ πλθροφορίεσ επικυμεί ενϊ 
αντίςτοιχα ο χριςτθσ όςεσ επικυμεί να προβάλει. 
Δυνατότθτα πετυχθμζνου targeting: Οι πελάτεσ μίασ επιχείρθςθσ δεν είναι «όλοι». Κακεμία 
ςτοχεφει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πελατειακό κοινό λαμβάνοντασ υπόψιν κριτιρια ςχετικά με τθ 
γεωγραφικι κζςθ, τισ θλικιακζσ προτιμιςεισ τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ και άλλων 
εξατομικευμζνων ομαδικϊν χαρακτθριςτικϊν κάκε επιχείρθςθ μζςω τθσ διαφιμιςθσ μπορεί 
να επιτφχει κάκε φορά ςτόχουσ προςεγγίςεων νζων πελατειακϊν κοινϊν και ικανοποίθςθ του 
υπάρχοντοσ. 
Ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ: ανζξοδα και ςε πραγματικό χρόνο κάκε επιχείρθςθ μπορεί να 
ζχει μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα του κατά πόςο ανταποκρίνεται θ διαφιμιςθ και ςυνεπϊσ θ 
επιχείρθςθ ςτουσ καταναλωτζσ. 

 

2.20 Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών 

 
Ζχουν αναπτυχκεί ειδικά ςυςτιματα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν για τθν πλθρωμι αγακϊν με 
θλεκτρονικό τρόπο μζςω του Διαδικτφου. Τα ςυςτιματα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν για το 
διαδίκτυο περιλαμβάνουν ςυςτιματα πλθρωμϊν μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν, ψθφιακό χριμα, 
θλεκτρονικά πορτοφόλια, ψθφιακά ςυςτιματα πλθρωμϊν ςυςςωρευμζνου υπολοίπου, 
ψθφιακά ςυςτιματα πλθρωμϊν αποκθκευμζνθσ αξίασ, ψθφιακζσ επιταγζσ και ςυςτιματα 
θλεκτρονικισ παρουςίαςθσ και πλθρωμισ λογαριαςμϊν.  

2.21 Αυτοεξυπηρέτηση πελατών 

 
Ρολλζσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν τουσ ιςτότοποφσ τουσ και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο για να 
απαντοφν ςε ερωτιςεισ των πελατϊν και να προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ πλθροφορίεσ για το 
προϊόν, μειϊνοντασ τθν ανάγκθ για ειδικοφσ υποςτιριξθσ πελατϊν. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν 
περίπτωςι μασ. Οι πελάτεσ μποροφν να αποςτζλλουν οποιοδιποτε ερϊτθμα και 
προβλθματιςμό τουσ μζςα από τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ επιχείρθςθσ.  

2.21.1 H περίπτωση των τουριστικών διαδικτυακών γραφείων 

 
Η χριςθ του διαδικτφου δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για τθν εφρεςθ μεκόδων πλθρωμϊν με τθ 
χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Το ίδιο, ζχει δθμιουργιςει μία ψθφιακι αγορά αλλάηοντασ τον 
τρόπο που θ κάκε επιχείρθςθ αςκεί τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα. Για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν εφαρμόςτθκαν πολλζσ λφςεισ. Μία θλεκτρονικι 
πλθρωμι χρθςιμοποιείται για κάκε είδοσ πλθρωμισ που υποβάλλεται ςε επεξεργαςία χωρίσ 
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τον ζλεγχο μετρθτϊν ι εγγράφου. Ζνα τουριςτικό γραφείο πρζπει να παρζχει αρκετζσ 
μεκόδουσ πλθρωμϊν θλεκτρονικά και οι οποίεσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ ανάγκεσ του 
κοινοφ.  

Στα κυριότερα οφζλθ των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν για ζνα τουριςτικό γραφείο είναι: 

 Χαμθλό κόςτοσ: Λόγω των λειτουργιϊν που είναι αυτοματοποιθμζνεσ δεν υπάρχει κόςτοσ 
ςυναλλαγϊν. 

 Ευκολία: Δεν απαιτείται χρόνοσ για τθ μεταφορά των χρθμάτων κακϊσ όλα γίνονται μζςα από 
ζναν υπολογιςτι ςε οποιοδιποτε χρόνο και τόπο. Ζτςι ο πελάτθσ μπορεί να αγοράςει το 
πακζτο που επικυμεί άμεςα χωρίσ αναμονι και χωρίσ τθ διαδικαςία ανάλθψθσ μετρθτϊν και 
κατάκεςθσ. 

 Αξιοπιςτία: Κάκε χριςτθσ μπορεί να κρατιςει διαπιςτευτιρια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν 
του αφοφ το κάκε ςφςτθμα αποκθκεφει τθ διαδικαςία τθσ πλθρωμισ θ οποία μπορεί να 
ανακτάται και να είναι προςβάςιμθ ανά πάςα ςτιγμι.  

2.21.2 Είδηηλεκτρονικών πληρωμών
12
 

 
1. Ριςτωτικζσ κάρτεσ 
2. Ηλεκτρονικό ι ψθφιακό χριμα 
3. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι 
4. Ζξυπνεσ κάρτεσ 
5. Ηλεκτρονικζσ επιταγζσ 
6. Ηλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων 

 
 
 
 
 
 

2.22Πλεονεκτήματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις από την 

ηλεκτρονική διαχείριση κρατήσεων 

 
Τα πλεονεκτιματα που απορρζουν από τισ νζεσ τεχνολογίεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ είναι πολφ ςθμαντικά για τουσ ςτρατθγικοφσ τουσ ςτόχουσ. 
Υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τα Ραγκόςμια Συςτιματα Διανομισ (GDS) γεγονόσ που 
δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ να διευρφνουν τθν πελατειακι τουσ βάςθ 
ςε όλο τον κόςμο. Ζτςι, προκφπτει και θ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ τουριςτικισ ςεηόν και θ 
αφξθςθ κρατιςεων και τηίρου. Οι θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ μποροφν να βοθκιςουν τισ 
τουριςτικζσ επιχειριςεισ και να προςφζρουν ζνα περιβάλλον ςτο πλοιγθςθσ εφκολο για το 
χριςτθ. Με τθν αφξθςθ των προςδοκιϊν και των απαιτιςεων των πελατϊν αυξικθκε θ 
ποςότθτα και θ ποιότθτα του περιεχομζνου των υπθρεςιϊν. 
Ζτςι μειϊνεται το κόςτοσ διαφιμιςθσ απαςχόλθςθσ και επικοινωνίασ του προςωπικοφ. Επίςθσ 
γίνεται παροχι ορκϊν πλθροφοριϊν ςτουσ καταναλωτζσ. Συνεχι και γριγορθ ενθμζρωςθ των 
καταναλωτϊν για νζεσ υπθρεςίεσ, τιμζσ, τρόπο πλθρωμισ. 
Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ πωλιςεων όλο το  24ωρο με δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων με 
τισ πελατειακζσ προτιμιςεισ, Συντονιςμόσ όλων των επιμζρουσ τμθμάτων ςτιριξθ όλων των 
επιπζδων ελζγχου. Αποτελεςματικότθτα ςτθ διοίκθςθ και ςτον ζλεγχο των αποκεμάτων και 
γριγορθ άντλθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
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Εικόνα 6H απσική ζελίδα ηος Booking.com 

Εικόνα 5 Η εταιρεία Booking.com 

2.23Εταιρείες Τουριστικών υπηρεσιών 

 
Booking.com: H εταιρεία ζχει ζδρα το Άμςτερνταμ ςτθν Ολλανδία και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
τθσ παρζχεται ζνα online ςφςτθμα κρατιςεων. O χριςτθσ μζςα από τθν ιςτοςελίδα μπορεί να 
ζχει πρόςβαςθ ςε τιμζσ πακζτων, ξενοδοχείων και μεταφορικϊν μζςων ζχοντασ παράλλθλα τθ 
δυνατότθτα να ψθφίςει ζναν προοριςμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travelocity:Ρρόκειται για ζνα online ταξιδιωτικό πρακτορείο που ανικει εξ ολοκλιρου ςτθν 
εταιρεία Sabre Holdings Corporation. Τα κεντρικά γραφεία του Travelocity βρίςκονται ςτο 
Τζξασ. 
Σφμφωνα με τθν Sabre Holdings, το Travelocity είναι το ζκτο μεγαλφτερο ταξιδιωτικό γραφείο 
ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ και το δεφτερο μεγαλφτερο online ταξιδιωτικό πρακτορείο.H 
ιςτοςελίδα ζχει δυνατότθτα επιλογισ ταξιδιωτικϊν πακζτων με επιλογι οχιματοσ 
καταλυμάτων και δραςτθριοτιτων, ολοκλθρωμζνα πακζτα μεταφορϊν και κακθμερινζσ 
προςφορζσ οικονομικϊν ταξιδιϊν.  
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Εικόνα 8H απσική ζελίδα ηος Travelocity 
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Εικόνα 7Hαρχικι ςελίδα Expedia.com 
Εικόνα 8 H εταιρεία expedia 

Εικόνα 9Expedia 

 
 

Expedia: Είναι μια διαδικτυακι ιςτοςελίδα τθσ ομϊνυμθσ ταξιδιωτικισ εταιρείασ που εδρεφει 
ςτο Bellevue, τθσ Ουάςιγκτον

13
. Ρεριζχει πλθροφορίεσ για ταξιδιωτικοφσ οδθγοφσ, αεροπορικά 

ειςιτιρια, κρατιςεισ ξενοδοχείων, ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, κρουαηιζρεσ και πακζτα 
διακοπϊν με διάφορα αξιοκζατα. Η ςελίδα χρθςιμοποιεί πολλαπλά ςυςτιματα διανομισ 
όπωσ το Amadeus ι ςυςτιματα κρατιςεων όπωσ το Sabre για τισ πτιςεισ και για τα 
ξενοδοχεία. Η Expedia ξεκίνθςε από τθ Microsoft και προςφζρει ςτουσ επιςκζπτεσ τθ 
δυνατότθτα να προγραμματίςουν δυναμικά ταξίδια ςυνδυάηοντασ ξενοδοχεία, μζςα 
μεταφοράσ και δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ.  
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Κεφάλαιο 3ο :Απαιτήσεις στη σελίδα 

 

3.1 Έγγραφο προδιαγραφής Απαιτήσεων 

 
Σκοπόσ: Σκοπόσ αυτοφ του εγγράφου είναι ο προςδιοριςμόσ όλων των απαιτιςεων του λογιςμικοφ τθσ 
ςελίδασ το οποίο χρθςιμοποιϊντασ ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ (αφοφ 
πρϊτα διαχωρίςει το είδοσ του χριςτθ κατά τθν εγγραφι του) κα του παρζχει τισ αντίςτοιχεσ 
δυνατότθτεσ (Αυτό το ζγγραφο ακολουκεί το πρότυπο ΙΕΕΕ για ζγγραφα προδιαγραφισ απαιτιςεων. 
Ζκταςθ:Αυτό το ζγγραφο απευκφνεται τόςο ςτουσ τεχνολόγουσ λογιςμικοφ όςο και ςτον πελάτθ – 
χριςτθ του προγράμματοσ. Αποτελεί το μοναδικό ζγγραφο που περιγράφει τισ απαιτιςεισ του 
λογιςμικοφ τθσ ςελίδασ. Θα χρθςιμοποιθκεί από τουσ τεχνολόγουσ λογιςμικοφ που κα αναπτφξουν το 
λογιςμικό και κα χρθςιμεφςει για τθν επικφρωςθ του λογιςμικοφ που κα παραδοκεί ςτον πελάτθ. Κάκε 
αλλαγι ςτισ απαιτιςεισ μελλοντικά είναι απαραίτθτο να γίνει μζςα από μία τυπικι διαδικαςία αλλαγισ 
και αποδοχισ αυτοφ του εγγράφου. Ο τεχνολόγοσ λογιςμικοφ οφείλει να ηθτιςει τυχόν διευκρινιςεισ, 
όπου αυτόσ κρίνει ότι χρειάηονται και δεν κάνει καμία τροποποίθςθ χωρίσ τθν ζγκριςθ του πελάτθ ο 
οποίοσ αλλθλοεπιδρά και με το λογιςμικό. 
Γενικι άποψθ:Το λογιςμικό που πρόκειται να παραχκεί αποτελεί μία πλατφόρμα που δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ςυμμετζχει ςε δράςεισ που ςχετίηονται με τον τουριςμό. Για να είναι 
αποτελεςματικι θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ κα πρζπει ο χριςτθσ να αλλθλοεπιδρά 
επαρκϊσ με τα μενοφ επιλογϊν του λογιςμικοφ δθλαδι να χρθςιμοποιεί ςωςτά τα μενοφ, κακϊσ και να 
ακολουκεί ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τθσ ςελίδασ. 
 
 

3.2 Περιγραφή συστήματος 

 
Η ςελίδα πρζπει να αποτελεί ζνα αντιπροςωπευτικό πρότυπο των τουριςτικϊν γραφείων. 
Επιπλζον κα πρζπει να είναι εφχρθςτθ και προςιτι ςε κάκε επιςκζπτθ δομθμζνθ με τζτοιο τρόπο 
που να διευκολφνει τον κακζνα. Είναι ςθμαντικό να υπάρχει χϊροσ για κάκε τμιμα τθσ αντίςτοιχα, 
παροχι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, δυνατότθτα επικοινωνίασ και ζνα πεδίο προςφορϊν. 

 

3.3 Διαβάθμιση χρηστών 

 
Η διαβάκμιςθ χρθςτϊν κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να ομαδοποιθκοφν και να 
κατανεμθκοφν αρμοδιότθτεσ και δικαιϊματα ςτθ ςελίδα 
Guest  

Είναι ο οποιοςδιποτε επιςκζπτεται τθ ςελίδα. Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χρθςτϊν, ζχει 
δικαίωμα προβολισ μόνο του περιεχομζνου που κα επιλζξει ο διαχειριςτισ τθσ ιςτοςελίδασ, 
ενϊ δεν μπορεί να προςκζςει τίποτα ςε αυτι (ςχόλιο, ερωτιςεισ, ψιφουσ κτλ). 

RegisterUser  
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Στουσ registeruser ανικουν όλοι οι εγγεγραμμζνοι ςτθ ςελίδα χριςτεσ οι οποίοι μποροφν να 
δθμιουργοφν και να εκδίδουν περιεχόμενο ςτθ ςελίδα. Ραρόλα αυτά δεν μποροφν να 
δθμιουργοφν εκ νζου κεματικζσ ενότθτεσ. Οι χρθςτζσ μποροφν επιπλζον να κάνουν κρατιςεισ 
βάςει παραμετροποιθμζνων κριτθρίων. 

Super administrator ή υπερδιαχειριςτήσ. 
Ζχει απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα, ενϊ μπορεί να επιτελεί όλεσ τισ διαχειριςτικζσ 
λειτουργίεσ μζςα ςε αυτι. Είναι ο μόνοσ που δφναται να δθμιουργεί νζουσ χριςτεσ 
αποδίδοντάσ τουσ δικαιϊματα ι ακόμθ και να ορίςει άλλουσ υπερδιαχειριςτζσ. Επιπροςκζτωσ 
δικαιοφται να διαγράψει κάποιο χριςτθ του ιςτοτόπου αν κεωρεί ότι δεν ςυμμορφϊνεται με 
τουσ κανονιςμοφσ τθσ ςελίδασ. Μπορεί να τροποποιεί τθ βάςθ δεδομζνων αλλά και το 
γραφικό τθσ περιβάλλον, τισ εικόνεσ και τα κινοφμενα γραφικά και γενικότερα οποιοδιποτε 
ςτοιχείο τθσ ςελίδασ. 
 
 

3.4 Λειτουργικές απαιτήσεις 

 
Μια λειτουργικι απαίτθςθ περιγράφει μια αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο ςφςτθμα και το περιβάλλον 
του. Γενικά περιγράφουν τον τρόπο ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ όταν αυτό δζχεται ςυγκεκριμζνα 
ερεκίςματα. Οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ αφοροφν τισ λειτουργίεσ που πρζπει να κάνει ζνα ςφςτθμα, 
περιγράφονται δθλαδι οι βαςικζσ ενζργειεσ τθσ ςελίδασ. Ουςιαςτικά τα παρακάτω είναι οι βαςικζσ 
λειτουργίεσ τθσ ςελίδασ από όπου και μποροφμε να οδθγθκοφμε ςτο ςτόχο τθσ ςελίδασ και αυτό 
είναι θ βαςικι προχπόκεςθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων. 

 Είςοδοσ και ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα. 
Ρεριγραφι: ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί δίνοντασ τα ςτοιχεία με τα οποία εγγράφθκε ςτο ςφςτθμα 
να ειςζρχεται ςε αυτό και να κάνει χριςθ των προςφερόμενων δυνατοτιτων του. 
Είςοδοσ:ο χριςτθσ πλθκτρολογεί το όνομα χριςτθ κακϊσ και το ςυνκθματικό του και  ςτα αντίςτοιχα 
πεδία. 
Επεξεργαςία:Αν τα ςτοιχεία που καταχωρικθκαν ιταν ορκά, ζγινε δθλαδι θ ταυτοποίθςθ του χριςτθ 
από το ςφςτθμα, τότε ο χριςτθσ ειςιλκε επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα. 
Ζξοδοσ: Σε περίπτωςθ ορκισ καταχϊριςθσ των ςτοιχείων ςτθ βαςικι οκόνθ εμφανίηεται ζνα μινυμα 
καλωςορίςματοσ ςυνοδευόμενο από το ονοματεπϊνυμο του χριςτθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
εμφανίηεται ςτο χριςτθ μινυμα λάκουσ και προτρζπεται από το ςφςτθμα να καταχωρίςει ξανά τα 
ςτοιχεία του. 
 

 Αποκικευςθ ςτοιχείων χριςτθ κακϊσ και δραςτθριότθτασ του. 
Ρεριγραφι: Το ςφςτθμα κα πρζπει να αποκθκεφει τα ςτοιχεία των χρθςτϊν που εγγράφονται 
προςτατευμζνα, κακϊσ και τθ δραςτθριότθτα τουσ ςτθ ςελίδα.  
Είςοδοσ:Ο χριςτθσ κα πλθκτρολογεί τα δεδομζνα όταν πρόκειται για ςτοιχεία ολοκλθρϊνοντασ τθν 
αποκικευςθ με το αντίςτοιχο κουμπί ι κα υποβάλλει νζα αποκθκεφοντασ τα με τθν κατάλλθλθ φόρμα 
αποκικευςθσ. 
Επεξεργαςία:το ςφςτθμα κα δζχεται τισ πλθροφορίεσ του χριςτθ και κατόπιν κα τισ αποκθκεφει ςε μία 
βάςθ προοριςμοφ. 
Ζξοδοσ:ο χριςτθσ κα μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε κάποια από τα δεδομζνα όπωσ χρθςιμοποιϊντασ τθ 
λειτουργία του προφίλ να ξανά επεξεργάηεται τα ςτοιχεία που καταχϊρθςε και μπορεί να άλλαξαν (e-
mail) κακϊσ και τισ πρόςφατεσ προςκικεσ τθσ ςελίδασ. 

 
 Διαγραφι ενοτιτων 

Ρεριγραφι:Επιτρζπεται ςτον administrator να αναηθτιςει κάποια καρτζλα και να τθ διαγράψει 
Είςοδοσ:Ο χριςτθσ ςτο αντίςτοιχο πεδίο αναηιτθςθσ κα πλθκτρολογιςει αφοφ πρϊτα επιλζξει από το 
αντίςτοιχο check box τθ διαγραφι , τον τίτλο τθσ και μετά τθ διαγραφι τθσ. 
Επεξεργαςία:το ςφςτθμα κα αναηθτιςει ςτθ βάςθ δεδομζνων όλα τα καταχωρθμζνα ςτοιχεία καρτελϊν 
με τον αντίςτοιχο τίτλο 
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Ζξοδοσ:το ςφςτθμα κα επιςτρζψει ςτο χριςτθ μινυμα επιτυχοφσ διαγραφισ και κα διαγράψει τθν 
ενότθτα. 

 Ρροςκικθ ενότθτασ 
Ρεριγραφι:Επιτρζπεται ςτον administrator να προςκζςει μία νζα ενότθτα ςτθ ςελίδα 
Είςοδοσ:Ο admin ςτο από τθν ςελίδα διαχείριςθσ μπορεί να επιλζξει το αντίςτοιχο κουμπί δθμιουργίασ 
και να καταχωρίςει τον τίτλο τθσ καινοφργιασ ενότθτασ. 
Επεξεργαςία:το ςφςτθμα αποκθκεφει ςτθ βάςθ του τθ νζα ενότθτα. 
Ζξοδοσ:κα επιςτραφεί μινυμα επιτυχοφσ προςκικθσ. 

 
 

 
 Επεξεργαςία ενότθτασ 

Ρεριγραφι:Η διεργαςία αυτι αποτελεί προνόμιο του admin και αφορά τθν τροποποίθςθ ςτοιχείων ενόσ 
μίασ ενότθτασ όπωσ είναι ο τίτλοσ τθσ και το περιεχόμενό τθσ. 
Είςοδοσ:Ο admin από τθ ςελίδα διαχείριςθσ κα επιλζξει τθν αντίςτοιχθ ενότθτα και από το κουμπί τθσ 
επεξεργαςίασ κα πραγματοποιιςει τισ αλλαγζσ.. 
Επεξεργαςία:το ςφςτθμα κα προβάλει το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ. 
Ζξοδοσ:κα επιςτραφεί μινυμα επιτυχοφσ τροποποίθςθσ. 
 
 
 
 
 

3.5 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 

 
Μία μθ λειτουργικι απαίτθςθ ι περιοριςμόσ, περιγράφει μία προδιαγραφι του ςυςτιματοσ που 
περιορίηει τισ επιλογζσ μασ για τθν καταςκευι μίασ λφςθσ ςτο πρόβλθμα. Η επιλογι των απαιτιςεων 
αυτϊν γίνεται ςτο ςτάδιο τθσ ςχεδίαςθσ μετά τθν προδιαγραφι των απαιτιςεων. 
Εμπιςτευτικότητα(confidentiality)  
Η εμπιςτευτικότθτα ςχετίηεται με τθν ιδιωτικότθτά (privacy) και τθ μυςτικότθτα (secrecy). Αφορά τθν 
απόκρυψθ των ευαίςκθτων πλθροφοριϊν ςε χριςτεσ που δεν ζχουν τθν κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ. 
Στο ςφςτθμα μασ υλοποιείται με τθν εξισ μεκοδολογία. Κανζνασ χριςτθσ δεν μπορεί να δει τα ςτοιχεία 
αλλά και τθ δραςτθριότθτα των άλλων χρθςτϊν.  
Ακεραιότητα (integrity)  
Αφορά τθ δυνατότθτα τροποποιιςεων (προςκικεσ, διαγραφζσ και μεταβολζσ) των πλθροφοριϊν. 
Μόνο ςε κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ πρζπει το ςφςτθμα να επιτρζπει τζτοιου είδουσ 
ενζργειεσ. Ζτςι διαφυλάςςεται θ ακρίβεια και θ πλθρότθτα περιεχομζνων του ςυςτιματοσ. 
Συγκεκριμζνα εδϊ ο κάκε χρθςτισ μπορεί να τροποποιιςει μόνο το δικό του προφίλ και κανενόσ 
άλλου. Η διαγραφι των χρθςτϊν είναι αρμοδιότθτα αποκλειςτικά του διαχειριςτι. 
Απόδοςη (performance) 
Η απόδοςθ ορίηει τα χαρακτθριςτικά που ζχουν να κάνουν με τθν ταχφτθτα του ςυςτιματοσ και τθν 
ανταπόκριςθ του ςτο χριςτθ. Η απόδοςθ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ είναι ο server που 
κα φιλοξενθκεί το ςφςτθμα, το ποςοςτό χρθςτϊν τθσ ςελίδασ μία δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, τισ 
απαιτιςεισ τθσ ςελίδασ. Γενικά ζχουμε αναφζρει ότι το ςφςτθμα δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ για τθ 
λειτουργία του επομζνωσ κα υπάρχει μία καλι απόδοςθ. 
Διαθεςιμότητα (availability)  
Αφορά τθ δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ του ςυςτιματοσ χωρίσ κακυςτεριςεισ. Το 
ςφςτθμά μασ λειτουργεί αδιάλειπτα και είναι ςτθ διάκεςθ του κάκε χριςτθ οποιαδιποτε ςτιγμι. 
Persistence  
Σχετίηεται με τθν αποκικευςθ των ςτοιχείων ςε μία βάςθ δεδομζνων. Η ςελίδα μασ υποςτθρίηεται από 
τθ βάςθ δεδομζνων τθσ και αποκθκεφει εκεί πλθροφορίεσ. 
Scalability 
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Σχετίηεται με το μζγεκοσ του ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα μασ μπορεί να ανταποκρικεί ςε μεγάλο αρικμό 
χρθςτϊν. 
Επεκταςιμότητα (extensibility)  
Αφορά το μζςο χρόνο για τθν προςκικθ κάποιου ςυγκεκριμζνου χαρακτθριςτικοφ. Εδϊ ο χρόνοσ που 
απαιτείται είναι μικρόσ προκειμζνου ο χριςτθσ να κάνει οποιαδιποτε προςκικθ ςτθ ςελίδα. 
Ευχρηςτία (usability) 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να απαιτεί λίγο χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ κάποιασ διαδικαςίασ. Η 
ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να μθν απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τθ 
χριςθ τθσ. Το interface του λογιςμικοφ περιλαμβάνει εικονίδια κείμενα και μενοφ ευανάγνωςτα και 
ευκατανόθτα ςε όλουσ και για τθν εξοικείωςθ του χριςτθ δε κα απαιτείται παρά ελάχιςτοσ χρόνοσ. 
Διαθεςιμότητα 
Η ιςτοςελίδα είναι άμεςα διακζςιμθ για χριςθ, κακϊσ και άμεςθ εγκατάςταςθ και επζκταςθ τθσ. 
Συχνότητα αποτυχιών 
Το ςφςτθμα εγγυάται τισ λιγότερεσ δυνατόν αποτυχίεσ όςο χρθςιμοποιείται ορκά από το χριςτθ. 
Απαιτήςεισ όγκου  
Το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό απαιτεί λογικό μζροσ μνιμθσ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να μθν 
επιβαρφνει το υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

3.6 Απαιτήσεις της Ανάπτυξης 

 
Συντηριςιμότητα (maintainability): είναι το πόςο εφκολο και χρονοβόρο είναι να διορκωκεί κάποιο 
λάκοσ. Στθν περίπτωςι μασ είναι αρκετά εφκολο κακϊσ υπάρχει θ καρτζλα διαχείριςθσ από τθν οποία 
ο διαχειριςτισ μπορεί να διορκϊςει οποιοδιποτε πρόβλθμα χωρίσ τθν προςκικθ κϊδικα (όςον αφορά 
τθ λειτουργία τθσ υπάρχουςασ ςελίδασ). 
Μεταφερςιμότητα(portability): το ποςοςτό μεταφζρςιμου κϊδικα ςε ςυμβατά ςυςτιματα. Το 
μεγαλφτερο μζροσ του κϊδικα μπορεί να υποςτθριχτεί από οποιοδιποτε ςφςτθμα. H HTML εξάλλου 
δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ από ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα αλλά οφτε και θ PHP. Επομζνωσ κα 
μποροφςε να υποςτθριχκεί από οποιοδιποτε λειτουργικό ςφςτθμα. 
Συμμόρφωςη με τα πρότυπα (standards compliance): Το ςφςτθμα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τα 
πρότυπα ιςτοςελίδων τουριςτικϊν γραφείων. Συγκεκριμζνα όλο το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ αφορά 
ςχολικζσ δράςεισ και προορίηεται γι αυτι τθ χριςθ. 
Αςφάλεια Λογιςμικοφ:δεν υπάρχει κανζνα ςθμείο επικινδυνότθτασ τθσ ςελίδασ. Πλεσ οι λειτουργίεσ 
τθσ είναι ακίνδυνεσ και πλιρωσ ελεγχόμενεσ από το χριςτθ, ενϊ υπάρχουν κατάλλθλα μθνφματα 
ενθμζρωςθσ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ κάποιασ ενζργειασ. 
Εξελιςιμότητα λογιςμικοφ:Το λογιςμικό κα χαρακτθρίηεται από εξελιςςιμότθτα κακϊσ ςε πολλά 
ςθμεία ιδθ υπάρχει ανάγκθ για βελτίωςθ ι και πρόςκεςθ κάποιων δυνατοτιτων. Θα μποροφςε για 
παράδειγμα με μία μελλοντικι αναβάκμιςθ τθσ ςελίδασ ο κάκε χριςτθσ να μπορεί να επιλζξει και 
πακζτα διακοπϊν ι κατανομι περιοχϊν (αγροτουριςμόσ).  Θα μποροφςε να δθμιουργθκεί μία ομάδα 
δθμόςιασ ςυηιτθςθσ ενϊ τζλοσ με μία αναπροςαρμογι και κάποιεσ διορκϊςεισ ςτθ βάςθ, κα ιταν 
δυνατό να ςυνεργάηονται και άλλα τουριςτικά γραφεία.  
Συντηριςιμότητα λογιςμικοφ: το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό κα αποτελεί ζνα ςυντθριςιμο προϊόν διότι οι 
ανάγκεσ του χριςτθ για επιπλζον λειτουργίεσ και δυνατότθτεσ αυξάνονται ςυνεχϊσ.   
Αξιοπιςτία Λογιςμικοφ:το λογιςμικό κα πρζπει να είναι αξιόπιςτο και να μθν αποτυγχάνει εισ βάροσ 
πάντα του χριςτθ. H ςελίδα κα είναι αξιόπιςτθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ λειτουργικότθτάσ τθσ. Θα 
παρουςιάςει μία αςτάκεια ςτθ λειτουργία τθσ ςε περιπτϊςεισ που γίνει χριςθ τθσ ςε μθ κατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ (παλαιζσ εκδόςεισ browsers, πολφ μικρι μνιμθ RAM). 
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Εικόνα 9 Διάγραμμα περίπτωςησ χρήςησ χρήςτη 

3.7 Διαγράμματα UML 

3.7.1 Διαγράμματα περιπτώσεων χρήστη 

Τα διαγράμματα αυτά περιγράφουν τθ ςυμπεριφορά ενόσ ςυςτιματοσ από τθν οπτικι γωνία 
ενόσ χριςτθ. Επιτρζπουν τον οριςμό των ορίων του ςυςτιματοσ και του περιβάλλοντοσ. Μία 
περίπτωςθ χριςθσ αντιςτοιχεί ςε ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ χριςθσ του ςυςτιματοσ. Είναι μία 
εικόνα τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο ενεργοποιείται για να ανταποκρικεί ςε 
ζνα εξωτερικό ενεργοποιό, actor. 
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Εικόνα 101 Διάγπαμμα πεπιπηώζεων σπήζηρ ζςζηήμαηορ 

Εικόνα 12 Διάγπαμμα ζσέζεων μεηαξύ ηων κλάζεων 
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Εικόνα 13 Διάγπαμμα ζειπάρ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2 Αλληλεπιδραστικό μάρκετινγκ και εξατομίκευση 

Το διαδίκτυο και το θλεκτρονικό εμπόριο ζχουν βοθκιςει μερικοφσ εμπόρουσ να 
πραγματϊςουν το ςτόχο του μάρκετινγκ δίνοντασ υπθρεςίεσ προςωπικοφ χαρακτιρα. Οι 
τοποκεςίεσ ιςτοφ ζχουν γίνει πλοφςια  πθγι λεπτομερϊν πλθροφοριϊν για τθ ςυμπεριφορά 
τισ προτιμιςεισ, τισ ανάγκεσ και τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ των πελατϊν, τισ οποίεσ μία 
εταιρεία χρθςιμοποιεί για να προςαρμόςει τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ, τα προϊόντα, τισ 
υπθρεςίεσ και τισ τιμζσ. Οριςμζνεσ πλθροφορίεσ πελατϊν, μποροφν να αποκτθκοφν ηθτϊντασ 
από τουσ επιςκζπτεσ να εγγραφοφν ςτθν τοποκεςία Ιςτοφ και να δϊςουν πλθροφορίεσ. 

 

3.8 Ανάπτυξη σχέσεων με τον πελάτη: αλληλεπιδραστικό μάρκετινγκ, 

εξατομίκευση καιαυτοεξυπηρέτηση 

Οι μοναδικζσ διαςτάςεισ των τεχνολογιϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου προςφζρουν πολλζσ νζεσ 
δυνατότθτεσ μάρκετινγκ και πωλιςεων. Το διαδίκτυο, προςφζρει ςτισ εταιρείεσ επιπλζον 
διαφλουσ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ για ςτενότερεσ αλλά και οικονομικά 
αποδοτικότερεσ ςχζςεισ με τουσ  ςτισ πωλιςεισ, το μάρκετινγκ και τθν υποςτιριξθ πελατϊν. 

Κεφάλαιο 4
ο

:Εισαγωγή στη σελίδα 

 

4.1 Αρχική σελίδα 

Στθν εικόνα βλζπουμε τθν αρχικι ςελίδα του ιςτοτόπου. Ράνω δεξιά υπάρχουν 5 μενοφ επιλογϊν 
τουριςτικϊν πακζτων. Στθν κεντρικι οκόνθ υπάρχει ζνασ χάρτθσ τοποκεςιϊν με αντιπροςωπευτικι 
κζςθ κάκε τοποκεςίασ. Υπάρχει επίςθσ κάτω δεξιά ζνα ςθμείο με τουσ δθμοφιλζςτερουσ προοριςμοφσ, 
μελλοντικά πακζτα προοριςμϊν φόρα αναηιτθςθσ και τελευταία νζα. Κάκε απλόσ επιςκζπτθσ ζχει τθ 
δυνατότθτα χωρίσ να εγγραφεί ςτθ ςελίδα να δει το περιεχόμενο τθσ και επομζνωσ να δει διακζςιμουσ 
προοριςμοφσ και πακζτα. Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά το περιεχόμενο τθσ. 
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Εικόνα 14 Εγγπαθή σπήζηη 

 
 
 
 
 
 

4.2 Εγγραφή Χρήστη 

Κάκε χριςτθσ που κζλει να χρθςιμοποιιςει άμεςα τα πλεονεκτιματα 
τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να εγγραφεί ςε αυτι. Για να το κάνει αρκεί να 
ςυμπλθρϊςει τθ φόρμα ςτο δεξί μζροσ τθσ ςελίδασ. Εκεί κα κλθκεί να 
ςυμπλθρϊςει: 

 Πνομα χριςτθ: το όνομα με το οποίο κα πραγματοποιεί τθν είςοδο 
ςτθ ςελίδα και κα υποβάλλει ςχόλια. 

 Email: Η διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ του ταχυδρομείου 

 Ονοματεπϊνυμο 

 Διεφκυνςθ, Ρόλθ Χϊρα και ταχυδρομικό κωδικό 

 Τθλζφωνο 
Ενϊ ςτο πεδίο Package κα κλθκεί να επιλζξει από το dropdown μενοφ τα 
πακζτα που κα τον ενδιζφεραν.  Μετά τθν εγγραφι του, ο χριςτθσ κα 
μπορεί με τα ςτοιχεία ειςόδου να ειςζρχεται ςτθ ςελίδα. 
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4.3 Είσοδος στη σελίδα 

Aφοφ ο χριςτθσ καταχωριςει ορκά τα ςτοιχεία του ςτθ φόρμα ειςόδου τθσ ςελίδασ, κα του 
εμφανιςτεί ζνα παράκυρο καλωςορίςματοσ και ζνα άλλο με 
κάποια κουμπιά επιλογϊν. Τα κουμπιά αυτά αφοροφν τισ 
προςωποποιθμζνεσ επιλογζσ του χριςτθ τθ δραςτθριότθτα 
του ςτθ ςελίδα. Οι επιλογζσ αυτζσ δίνουν απεριόριςτεσ 
δυνατότθτεσ προκειμζνου ο χριςτθσ να μπορεί να 
παρακολουκεί τισ κινιςεισ του.  

 
 
 
 

4.4 Κρατήσεις 

Κάκε χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ζνα πακζτο ςτο οποίο κα πραγματοποιιςει κράτθςθ. Αυτό 
μπορεί να γίνει αφοφ πρϊτα εγγραφεί ςτο ςφςτθμα. Η κεντρικι οκόνθ τθσ ςελίδασ περιζχει 
ζναν παγκόςμιο χάρτθ με τισ τοποκεςίεσ των διακζςιμων προοριςμϊν για τουριςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

 
 
 

O χάρτθσ αυτόσ περιζχει τισ γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ κάκε προοριςμοφ ενϊ ο χριςτθσ μπορεί 
να επιλζξει από το πάνω μζροσ το είδοσ τθσ προβολισ (απλι ι γεωγραφικι), ενϊ ζχει τθ 
δυνατότθτα να προςαρμόςει το μζγεκόσ του από τθ λειτουργία μεγζκυνςθσ/ςμίκρυνςθσ ςτα 
αριςτερά του χάρτθ.  Κάνοντασ κλικ ςε μία τοποκεςία εμφανίηεται ζναν αναδυόμενο 
παράκυρο με τθν ενδεικτικι εικόνα τθσ, και ζνα κουμπί «viewmore» όπου πατϊντασ το κα 
εμφανιςτοφν όλεσ οι πλθροφορίεσ για το πακζτο. 
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Εικόνα 15 Κπάηηζη πποοπιζμού 
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Στθν ακόλουκθ οκόνθ ο χριςτθσ μπορεί να δει τον προοριςμό που ζχει επιλζξει 
διαβάηοντασ γενικζσ πλθροφορίεσ γι αυτϊν και βλζποντασ μία λίςτα με τα αξιοκζατα 
που μπορεί να επιςκεφτεί. Μπορεί να ολοκλθρϊςει τθν κράτθςθ πατϊντασ το κουμπί 
BookNow όπου θ ςυναλλαγι και ςυγκεκριμζνα θ ολοκλιρωςθ τθσ πλθρωμισ κα 
πραγματοποιθκεί από τα ςτοιχεία λογαριαςμοφ που είχε προθγουμζνωσ 
καταχωριςει. Στο πάνω μζροσ του προοριςμοφ αναφζρεται το κόςτοσ του πακζτου 
ενϊ κάτω δεξιά μπορεί να κοινοποιιςει τον προοριςμό και μζςω των μζςων 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 
 
 

4.5 Δημοφιλείς προορισμοί 

Οι δθμοφιλείσ προοριςμοί διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν. Η 
κατθγορία αυτι εξυπθρετεί ιδιαίτερα τουσ χριςτεσ που κζλουν να ζχουν μία εικόνα ςχετικά 
με τισ επιλογζσ άλλων χρθςτϊν για να αποκτιςουν το πακζτο που ζχει μεγαλφτερθ 
αγοραςτικι ανταπόκριςθ.  Από τθν κεντρικι ςελίδα ςτο κάτω μζροσ διαμορφϊνονται με ςειρά 
προτιμιςεων ενϊ ο χριςτθσ μπορεί επιλζγοντασ τον να κάνει κράτθςθ κάποιου πακζτου. 

 
 

4.6 Μελλοντική προορισμοί 

Η λειτουργία των μελλοντικϊν προοριςμϊν, βαςίηεται ςτθ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να 
καταγράφει τθ δραςτθριότθτα του χριςτθ και να ορίηει από εκεί ςυναφι προοριςμοφσ βάςει 
κριτθρίων. Τα κριτιρια αυτά βαςίηονται ςτθν κατάταξθ των προοριςμϊν βάςει γεωγραφικϊν 
ςυνόρων δθλαδι θπείρων. Για να είναι αποδοτικι αυτι θ λειτουργία κα πρζπει ο χριςτθσ να 
αλλθλοεπιδρά με το ςφςτθμα δθλαδι να ειςζρχεται ςτθ ςελίδα και να διαλζγει ζναν 
προοριςμό με τα ςτοιχεία χριςτθ. Σε κάκε πελάτθ, θ ςειρά των «προτεινόμενων» προοριςμϊν 
διαφοροποιείται ανάλογα με τισ εκάςτοτε επιλογζσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή  Μπόηορ Γπηγόπιορ 

Πποζαπμοζηικό ζύζηημα ηοςπιζηικού γπαθείος. Σελίδα 45 

Εικόνα 11 Μελλονηικοί πποοπιζμοί 

Εικόνα 17 Υποβολή ζσολίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Η λειτουργία των σχολίων 

Τα ςχόλια ςυνειςφζρουν ςθμαντικά τόςο ςτο περιεχόμενο και τα πακζτα του γραφείου όςο 
και ςτο γενικότερο ςφνολο των πελατϊν. Μζςα από τθν υποβολι ςχολίων κάκε χριςτθσ 
μπορεί να καταγράψει τισ εμπειρίεσ του από κάποιο προοριςμό, εντυπϊςεισ ι και 
παρατθριςεισ και να αλλθλεπιδράςει με τουσ υπόλοιπουσ μζσ τθσ αλλθλουποβολισ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Κάτω από κάκε προοριςμό ςτθ ςελίδα υπάρχει θ φόρμα υποβολισ ςχολίων. Η ςυμπλιρωςθ 
του ονόματοσ και τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι απαραίτθτθ προκειμζνου 
ο χριςτθσ να υποβάλλει το ςχόλιο του υπογγεγραμμζνα ταυτοποιϊντασ τθν εγκυρότθτα του, 
ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα να αναφζρει εάν το επικυμεί τον δικό του ιςτότοπο. Τα ςχόλια 
εμφανίηονται ταξινομθμζνα κατά θμερομθνία δθμιουργίασ και κάκε χριςτθσ που επικυμεί να 
απαντιςει ςε κάποιο αρκεί να επιλζξει το κουμπί “reply” πάνω από το αντίςτοιχο ςχόλιο.  

 

4.8 Επικοινωνία 

Η επικοινωνία ςε μία ιςτοςελίδα είναι απαραίτθτο ςτοιχείο κακϊσ επιτρζπει ςτουσ 
υποψιφιουσ «πελάτεσ» να επικοινωνιςουν με το διαχειριςτι ςυςτιματοσ ι τον υπεφκυνο 
του γραφείου υποβάλλωντασ απορίεσ, ςχόλια ι προτάςεισ.  
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4.9 Lastminutedeal 

Στο ςυγκεκριμζνο μενοφ ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει τα τελευταία πακζτα που προςτζκθκαν 
ςτθ ςελίδα. Ζτςι, είναι πάντα ενθμερωμζνοσ για τισ πρόςφατεσ προςκικεσ χωρίσ να χρειάηεται 
να ερευνιςει εκ νζου τα πακζτα και με τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιο πρόςφατα πακζτα.  

4.10 Allinclusivedeals 

Στο μενοφ αυτό, ο χριςτθσ μπορεί να πλθροφορθκεί για όλα τα ταξιδιωτικά πακζτα. Τα 
πακζτα παρουςιάηονται ταξινομθμζνα. Η ταξινόμθςθ γίνεται από τον πελάτθ μζςω τθσ 
μπάρασ κριτθρίων.  

 
Ζτςι επιλζγεται  

 Ο αρικμϊν των προβλθκζντων πακζτων ανά ςελίδα 

 Η κατάταξθ βάςει:  
o Ημερομθνίασ 
o Τίτλου 
o Ψιφων 
o Αρικμό ςχολίων 
o Αρικμό προςφερόμενων πακζτων ανά προοριςμό 

 Αφξουςα ι φκίνουςα προβολι ςφμφωνα με τα παραπάνω κριτιρια 
 
 

4.11 Κοινωνικά δίκτυα 

Στθν ιςτοςελίδα υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ και διαμοιραςμοφ του περιεχομζνου τθσ με τα 
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Το γραφείο ζτςι αποκτά πολφ περιςςότερο κοινωνικό χαρακτιρα 
δεδομζνου οτί κάκε πελάτθσ αλλά και χριςτθσ μπορεί να δθμιουργεί και να μοιράηεται με μία 
παγκόςμια κοινότθτα περιεχόμενο από τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, προςφορζσ και προτεινόμενα 
μζρθ. Μπορεί ζτςι να διανζμονται όλα αυτά ςε πολυάρικμουσ χριςτεσ προςφζροντασ τουσ ζνα 
μοντζλο μαηικϊν επικοινωνιϊν το οποίο και είναι μοναδικό. 

 

4.12 Προσαρμοστικότητα 

 
Ο κακοριςμόσ των ςτοιχείων προςαρμοςτικότθτασ βαςίςτθκε ςτθν αξιολόγθςθ των προοριςμϊν 
βάςει τθσ γεωγραφικισ τουσ τοποκεςίασ. Το μοτίβο αυτό αναπτφχκθκε ϊςτε ο κάκε χριςτθσ να 
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Εικόνα 12  Δομή πποοπιζμού ζηη βάζη δεδομένων 

ζχει τθ δυνατότθτα επιλζγοντασ ζναν προοριςμό να δζχεται από το ςφςτθμα προτάςεισ άλλων 
βάςει ενόσ ςυγκεκριμζνου κριτθρίου επιλογισ. Το κριτιριο αυτόσ όπωσ αναφζρκθκε είναι θ 
γεωγραφικι τοποκεςία. Η τελευταία ςαν παράμετροσ διαχωρίηει τουσ προοριςμοφσ ςε κατθγορίεσ 
κακϊσ ςε κάκε γεωγραφικό διαμζριςμα διαφοροποιείται θ κουλτοφρα, θ γλϊςςα, θ φπαρξθ 
υδάτινων ςυςτθμάτων, το κλίμα και ο πολιτιςμόσ. Ζτςι λοιπόν οι τουριςτικζσ ανάγκεσ 
διαφοροποιοφνται βάςει των: 

 Οικονομικοκοινωνικϊν ενδιαφερόντων του πλθκυςμοφ μίασ περιοχισ 

 Και των ιςτορικϊν – κρθςκευτικϊν και πολιτιςτικϊν περιοχϊν 
Για να οριςκεί αυτό το κριτιριο ςτθ βάςθ δεδομζνων, κάκε χϊρα χαρακτθρίςτθκε με ζναν 
μοναδικό κωδικό ανάλογα με τθν ιπειρο ςτθν οποία ανικει. Ζτςι ζχουμε τουσ παρακάτω 
κωδικοφσ: 
 10 για τουσ προοριςμοφσ τθσ Ευρϊπθσ 
 100 για τουσ προοριςμοφσ τθσ Αςίασ 
 1000 για προοριςμοφσ τθσ Αμερικισ 
 10000 για εξωτικοφσ προοριςμοφσ 

 
 
Για παράδειγμα θ δομι ενόσ προοριςμοφ ζχει τθν ακόλουκθ μορφι μζςα ςτθ βάςθ δεδομζνων: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να αναλυκεί ακριβϊσ το πϊσ λειτουργεί θ προςαρμοςτικότθτα ασ δοφμε το παρακάτω παράδειγμα: 

 Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ ο οποίοσ ζχει προθγουμζνωσ εγγραφεί ςτο ςφςτθμα πραγματοποιιςει 
τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα. Στθν οκόνθ κα εμφανιςτεί το μινυμα καλωςορίςματοσ του 
χριςτθ.  
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 Ακολοφκωσ κα κλθκεί να επιλζξει ζναν προοριςμό. Αφοφ επιλζξει τον προοριςμό που 
επικυμεί και κάνει τθν κράτθςθ του το ςφςτθμα κα αποκθκεφςει τα ςτοιχεία τθσ κράτθςθσ 
που ζκανε. Ζτςι τθν επόμενθ φορά που κα μπει ςτθ ςελίδα, κα του εμφανίςει μία καρτζλα με 
τουσ προτεινόμενουσ προοριςμοφσ βάςει τθσ προθγοφμενθσ προτίμθςισ του. 
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Ζτςι αν ςε προθγοφμενθ κράτθςι του ι κατά το παρελκόν το ςφνολο των κρατιςεων ιταν 
εξωτικοί προοριςμοί, θ ςελίδα κα ανακτιςει τα προθγοφμενα δεδομζνα του και βάςει αυτϊν 
των κριτθρίων κα του προτείνει άλλουσ εξωτικοφσ προοριςμοφσ. Αν οι κρατιςεισ του 
αφοροφςαν μία πλθκϊρα διαφορετικϊν ωσ προσ τα κριτιρια γεωγραφικισ τοποκεςίασ 
χωρϊν, τότε το ςφςτθμα κα του προτείνει βάςει των περιςςότερων επιλογϊν του. Κάκε 
προοριςμόσ μζςα ςτθ βάςθ χαρακτθρίηεται από κάποια πεδία, όπωσ το όνομα του 
προοριςμοφ, θ κζςθ του ςτο χάρτθ, ο μοναδικόσ κωδικόσ τθσ εγγραφισ ςτο ςφςτθμα και ο 
αρικμόσ ςτον οποίο κατθγοριοποιείται ςτισ κατθγορίεσ που ορίςαμε. Κατά τθν είςοδο του 
εγγεγραμμζνου χριςτθ, οι επιλεχκζντεσ προοριςμοί καταχωροφνται επίςθσ ςτον πίνακα του 
αντίςτοιχου χριςτθ κι ζτςι οι πλθροφορίεσ αυτζσ ανακαλοφνται προκειμζνου να του 
προτείνονται τοποκεςίεσ κι ζτςι το ςφςτθμα να είναι προςαρμοςτικό ωσ προσ τισ ανάγκεσ του.  
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Ο κϊδικασ που αναπτφχκθκε πάνω ςτθν ςελίδα ϊςτε να γίνει προςαρμοςτικό το ςφςτθμά μασ 
με βάςθ τθν γεωγραφικι κζςθ του ιςτορικοφ του κάκε χριςτθ είναι ο εξισ: 

 
<?php 
 
functiongenerate_foods_meta_keys(){ 
global $wpdb; 
    $post_type = 'ait-dir-item'; 
    $query = " 
        SELECT DISTINCT($wpdb->postmeta.meta_key)  
        FROM $wpdb->posts  
        LEFT JOIN $wpdb->postmeta 
        ON $wpdb->posts.ID = $wpdb->postmeta.post_id 
        WHERE $wpdb->posts.post_type = '%s'  
        AND $wpdb->postmeta.meta_key != ''  
        AND $wpdb->postmeta.meta_key NOT RegExp '(^[_0-9].+$)'  
        AND $wpdb->postmeta.meta_key NOT RegExp '(^[0-9]+$)' 
    "; 
    $meta_keys = $wpdb->get_col($wpdb->prepare($query, $post_type)); 
set_transient('foods_meta_keys', $meta_keys, 60*60*24);# 1 Day Expiration 
return $meta_keys; 
} 
functionget_foods_meta_keys(){ 
    $cache = get_transient('foods_meta_keys'); 
    $meta_keys = $cache ? $cache :generate_foods_meta_keys(); 
return $meta_keys; 
} 
 
functionait_tour_top_rel( $params ) { 
 extract(shortcode_atts( array ( 
  'type' => 'type', 
  'cat' => '', 
  'slug' => '', 
  'title' => '', 
  'content' => 200 
 ), $params ) ); //Ρζρνουμε τισ παραμετρουσ τθσ ςυναρτθςθσ 
 
 $userid = get_current_user_id(); // Ρζρνουμε τθν ταυτότθτα του χριςτθ 
 
 $epithimies=(int) get_the_author_meta('epithimies',$userid); //Συνολικόσ Αρικμόσ για εφρεςθ 
κατάλλθλων προοριςμϊν 
  
 $queryParams = array( 
  'post_type'     => 'ait-dir-item', 
  'posts_per_page' => 1000, 
  'post_status'   => 'publish' 
 ); // Αναηθτθςθ με κριτιρια 1000 εγγραφζσ. -1 για όλεσ 
  
 $query = newWP_Query($queryParams); //Κάνουμε αναηιτθςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων 
  
 if(count($query->posts) <= 0) return;//Εαν δεν πάρουομε αποτελζςματα επιςτρζφουμε 
 
 $result = '<div class="ait-shortcode-items-top">'; 
 $result .= '<div class="title">'.$title.'</div>'; 
 $result .= '<div class="items-container"><ul class="items">'; 
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 foreach ($query->postsas $post) { //Ξεκινάμε τθν κυκλικι επανάλθψθ 
  
 $post->rating = get_post_meta( $post->ID, 'rating', true );  // Ρζρνουμετο rating τουκάκε 
προοριςμοφ 
 $djo=get_post_meta($post->ID,'_ait-dir-item',true); //Ρζρνουμετο αντικείμενο ςαν προοριςμό 
 
$location=(int) $djo['location']; // Τοποκεςία προοριςμοφ ςε μια μεταβλθτι (ορίηετε ςαν int) 
 
// εανειναι 1 τοτε θ τοποκεςία ειναι "" 
// εανειναι 100 τοτε θ τοποκεςία ειναι "" 
// εανειναι 1000 τοτε θ τοποκεςία ειναι "" 
// εανειναι 10.000 τοτε θ τοποκεςία ειναι "" 
 
 
$epithimies1=explode('.',($epithimies/100)); 
$epithimies1a=(int) $epithimies1[1]; 
 
 
$epithimies2=explode('.',($epithimies/100)); 
 
$epithimies2=explode('.',($epithimies2[0]/10)); 
$epithimies2a=(int) $epithimies2[1]; 
 
 
$epithimies3=explode('.',($epithimies/1000)); 
$epithimies3=explode('.',($epithimies3[0]/10)); 
$epithimies3a=(int) $epithimies3[1]; 
 
$epithimies4=explode('.',($epithimies/10000)); 
$epithimies4= explode('.',($epithimies4[0]/10)); 
 $epithimies4a=(int) $epithimies4[1]; 
/* 
Αναλφουμε το  (int) epithimies ςε 4 κομμάτια ανάλογα με τισ 100αδεσ, Η κάκε μεταβλθτι epithimies1 
ζωσ 4 αντιςτοιχζι 
ςε ζνα αρικμό ο οποίοσ μεταβάλετε αναλογα με τον προοριςμό που προτείνει ο χριςτθσ. Εαν ο 
χριςτθσ προτείνει μια τοποκεςία 
με αναγνριςτικό αρικμό 100, τοτεπροςτείκετε ςτθν μεταβλθτθint) epithimies 
O αρικμόσ αυτόσ κα είναι του τφπου πχ 10100 και θ αναλυςθ του κα ειναι 1:00 2:100 3:00 4:10000 
(οπου 1,2,3,4 οι προοριςμοί) 
*/ 
 if( ($epithimies1a>$epithimies3a) && ($epithimies1a>$epithimies2a) && 
($epithimies1a>$epithimies4a) && $location==1  ){ 
 //Εαν πλθρεί τισ προυποκζςεισ για το intepithimies1a εμφανίηουμε ολουσ τουσ προοριςμοφσ 
για location=1 
  
  $result .= '<li class="item"><div class="item-container">'; 
 
  $result .= '<a href="'.get_permalink( $post->ID ).'">'; //λινκ για τον προοριςμό 
 
  $result .= '<div class="item-title">'.$post->post_title.'</div>'; //τιτλοσ προοριςμοφ 
   
  $price = getTourPrice( $post->ID ); //Τιμι 
  $priceDiv = (!empty($price)) ? '<div class="item-
price"><span><span>'.$price.'</span></span></div>' : '' ;//εκτφπωςθ τιμιε 
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  $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post->ID ); //εμφάνιςθφωτογραφίασ 
προοριςμοφ 
  $thumbnail_args = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, 'large' 
);//ςεμεγαλο μεγεκοσ 
  if($thumbnail_args){ 
   $result .= '<div class="item-
thumbnail"><imgsrc="'.AitImageResizer::resize($thumbnail_args['0'], array("w" => 155, "h" => 103)).'" 
alt="" />'.$priceDiv.'</div>';//αν υπαρχειφωτογραφια εκτυπωςθ 
  } 
 
  
  $excerpt = aitGetPostExcerpt($post->post_excerpt,$post-
>post_content,100);//Ρεριγραφι προοριςμοφ 
 
  $result .= '</a>'; 
 
 } 
 if( ($epithimies2a>$epithimies1a) && ($epithimies2a>$epithimies3a) && 
($epithimies2a>$epithimies4a) && $location==100  ){ 
 //αντίςτοιχα για τα υπόλοιπα 
  
  $result .= '<li class="item"><div class="item-container">'; 
 
  $result .= '<a href="'.get_permalink( $post->ID ).'">'; 
 
  $result .= '<div class="item-title">'.$post->post_title.'</div>'; 
   
  $price = getTourPrice( $post->ID ); 
  $priceDiv = (!empty($price)) ? '<div class="item-
price"><span><span>'.$price.'</span></span></div>' : '' ; 
   
  $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post->ID ); 
  $thumbnail_args = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, 'large' ); 
  if($thumbnail_args){ 
   $result .= '<div class="item-
thumbnail"><imgsrc="'.AitImageResizer::resize($thumbnail_args['0'], array("w" => 155, "h" => 103)).'" 
alt="" />'.$priceDiv.'</div>'; 
  } 
 
  $excerpt = aitGetPostExcerpt($post->post_excerpt,$post->post_content,100); 
  print_r($epithimies1); 
  
  $result .= '</a>'; 
 
  } 
 if( ($epithimies3a>$epithimies1a) && ($epithimies3a>$epithimies2a) && 
($epithimies3a>$epithimies4a) && $location==1000  ){ 
  
  
  $result .= '<li class="item"><div class="item-container">'; 
 
  $result .= '<a href="'.get_permalink( $post->ID ).'">'; 
 
  $result .= '<div class="item-title">'.$post->post_title.'</div>'; 
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  $price = getTourPrice( $post->ID ); 
  $priceDiv = (!empty($price)) ? '<div class="item-
price"><span><span>'.$price.'</span></span></div>' : '' ; 
   
  $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post->ID ); 
  $thumbnail_args = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, 'large' ); 
  if($thumbnail_args){ 
   $result .= '<div class="item-
thumbnail"><imgsrc="'.AitImageResizer::resize($thumbnail_args['0'], array("w" => 155, "h" => 103)).'" 
alt="" />'.$priceDiv.'</div>'; 
  } 
 
 
  $excerpt = aitGetPostExcerpt($post->post_excerpt,$post->post_content,100); 
  print_r($epithimies1); 
 
  $result .= '</a>'; 
 
 } 
 if( ($epithimies4a>$epithimies1a) && ($epithimies4a>$epithimies2a) && 
($epithimies4a>$epithimies3a) && $location==10000  ) 
  
 { 
  
  
  $result .= '<li class="item"><div class="item-container">'; 
 
  $result .= '<a href="'.get_permalink( $post->ID ).'">'; 
 
  $result .= '<div class="item-title">'.$post->post_title.'</div>'; 
   
  $price = getTourPrice( $post->ID ); 
  $priceDiv = (!empty($price)) ? '<div class="item-
price"><span><span>'.$price.'</span></span></div>' : '' ; 
   
  $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post->ID ); 
  $thumbnail_args = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, 'large' ); 
  if($thumbnail_args){ 
   $result .= '<div class="item-
thumbnail"><imgsrc="'.AitImageResizer::resize($thumbnail_args['0'], array("w" => 155, "h" => 103)).'" 
alt="" />'.$priceDiv.'</div>'; 
  } 
 
   
  $excerpt = aitGetPostExcerpt($post->post_excerpt,$post->post_content,100); 
  print_r($epithimies1); 
$result .= '</a>'; 
 } 
 
  
   
   
 } 
 $result .= '</ul></div></div>'; 
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 return $result; 
} 
add_shortcode( "ait_tour_top_rel", "ait_tour_top_rel" ); 
 
 
functionatt($arr){ 
  foreach($temp1 as $bal){ 
   
   if($history==''){ 
     $bal=$history; 
   }else{ 
    $bal=$history; 
   } 
    
   if($bal<=$history){ 
    $tm1=array(); 
     array_push($tm1,$bal); 
    } 
   
  } 
  return $tm1; 
 } 
functioncounter_rate($int){ 
 if($int<=3){ 
  return 'Poor'; 
 }else if($int>3 && $int<=6){ 
   return 'Medium'; 
  }else{ 
   return 'High'; 
 } 
} 
functionait_tour_top( $params ) { 
 extract(shortcode_atts( array ( 
  'type' => 'type', 
  'cat' => '', 
  'slug' => '', 
  'title' => '', 
  'content' => 200 
 ), $params ) ); 
  
 $queryParams = array( 
  'post_type'     => 'ait-dir-item', 
  'nopaging'      =>  true, 
  'post_status'   => 'publish' 
 ); 
 
 if (!empty($slug)) { 
  $tax_type = ($type == 'destination') ? 'ait-dir-item-location' : 'ait-dir-item-category'; 
  $queryParams['tax_query'] = array(array( 
   'taxonomy' => $tax_type, 
   'field' => 'slug', 
   'terms' => $slug 
  )); 
 } else if (!empty($cat)) { 
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  $tax_type = ($type == 'destination') ? 'ait-dir-item-location' : 'ait-dir-item-category'; 
  $queryParams['tax_query'] = array(array( 
   'taxonomy' => $tax_type, 
   'field' => 'id', 
   'terms' => $cat 
  )); 
 } 
 
 $query = new WP_Query($queryParams); 
 
 if(count($query->posts) <= 0) return; 
 
 $result = '<div class="ait-shortcode-items-top">'; 
 $result .= '<div class="title">'.$title.'</div>'; 
 $result .= '<div class="items-container"><ul class="items">'; 
 foreach ($query->posts as $post) { 
 
  $result .= '<li class="item"><div class="item-container">'; 
 
  $result .= '<a href="'.get_permalink( $post->ID ).'">'; 
 
  $result .= '<div class="item-title">'.$post->post_title.'</div>'; 
   
  $price = getTourPrice( $post->ID ); 
  $priceDiv = (!empty($price)) ? '<div class="item-
price"><span><span>'.$price.'</span></span></div>' : '' ; 
   
  $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post->ID ); 
  $thumbnail_args = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, 'large' ); 
  if($thumbnail_args){ 
   $result .= '<div class="item-
thumbnail"><imgsrc="'.AitImageResizer::resize($thumbnail_args['0'], array("w" => 155, "h" => 103)).'" 
alt="" />'.$priceDiv.'</div>'; 
  } 
 
  $post->rating = get_post_meta( $post->ID, 'rating', true ); 
  if($post->rating){ 
   $result .= '<div class="item-rating">'; 
   for($i = 1; $i<= $post->rating['max']; $i++){ 
    $result .= '<div class="star'; 
    if($i<= $post->rating['val']) { $result .= ' active'; } 
    $result .= '"></div>'; 
   } 
   $result .= '</div>'; 
  } 
 
  $excerpt = aitGetPostExcerpt($post->post_excerpt,$post->post_content,100); 
  $result .= '<div class="item-excerpt clear">'.$excerpt.'</div>'; 
 
  $result .= '</a>'; 
 
  $result .= '</div></li>'; 
 } 
 $result .= '</ul></div></div>'; 
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 return $result; 
} 
add_shortcode( "ait_tour_top", "ait_tour_top" ); 
 
functionait_tour_list( $params ) { 
 extract(shortcode_atts( array ( 
  'type' => 'type', 
  'cat' => '', 
  'slug' => '', 
  'count' => 5, 
  'thumb_width' => 220, 
  'thumb_height' => 123 
 ), $params ) ); 
 
 if(empty($cat) && empty($slug)) return; 
  
 $queryParams = array( 
  'post_type'     => 'ait-dir-item', 
  'posts_per_page' => $count, 
  'post_status'   => 'publish' 
 ); 
  
 $tax_type = ($type == 'destination') ? 'ait-dir-item-location' : 'ait-dir-item-category'; 
  
 if (!empty($slug)) { 
  $queryParams['tax_query'] = array(array( 
   'taxonomy' => $tax_type, 
   'field' => 'slug', 
   'terms' => $slug 
  )); 
  $term = get_term_by( 'slug', $slug, $tax_type ); 
 } else { 
  $queryParams['tax_query'] = array(array( 
   'taxonomy' => $tax_type, 
   'field' => 'id', 
   'terms' => $cat 
  )); 
  $term = get_term_by( 'id', $cat, $tax_type ); 
 } 
 
 $query = new WP_Query($queryParams); 
 
 if(count($query->posts) <= 0) return; 
 
 $result = '<div class="ait-shortcode-items-list">'; 
 
 $result .= '<a href="'.get_term_link( $term ).'">'; 
 
  $result .= '<div class="title">'.$term->name.'</div>'; 
 
  $thumbnail = get_option( 'ait_dir_item_category_'.$term->term_id.'_thumbnail', false 
); 
  if($thumbnail){ 
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   $result .= '<div 
class="thumbnail"><imgsrc="'.AitImageResizer::resize($thumbnail, array("w" => $thumb_width, "h" => 
$thumb_height)).'" alt="" /></div>'; 
  } 
 
 $result .= '</a>'; 
 
 $result .= '<div class="items">'; 
 foreach ($query->posts as $post) { 
 
  $result .= '<div class="item">'; 
  $result .= '<a href="'.get_permalink( $post->ID ).'">'; 
 
   $result .= '<div class="item-title">'.$post->post_title.'</div>'; 
    
   $price = getTourPrice( $post->ID ); 
   if (!empty($price)) { 
    $result .= '<div class="price">'.$price.'</div>'; 
   } 
 
  $result .= '</a>'; 
  $result .= '</div>'; 
 } 
 $result .= '</div></div>'; 
 
 return $result; 
} 
add_shortcode( "ait_tour_list", "ait_tour_list" ); 
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