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Περίληψη 

Η ημονζζηζηή αζμιδπακία βζα ηδκ Δθθάδα εζζθένεζ πενίπμο ημ 20% ζημ ΑΔΠ ηδξ πχναξ (ζημζπεία 

Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Ανπήξ 2014). Η ζδιακηζηυηδηά ημο είκαζ πνμθακήξ ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ μζ 

δνάζεζξ ηαζ ηα ενβαθεία πμο ζοκηείκμοκ ζηδκ πνμχεδζή ημοξ απμηημφκ ζδζαίηενδ ζδιαζία. Οζ 

ηεπκμθμβίεξ Σδθεπζημζκςκζχκ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζάδμζδ ημο δζαδζηηφμο έπμοκ 

αθθάλεζ δναιαηζηά ηζξ ζοκήεεζεξ ημο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ ημ μπμίμ πνμβναιιαηίγεζ ηα ηαλίδζα ημο ακά 

ημκ ηυζιμ. 

ηδκ ενβαζία αοηή ανπζηά βίκεηαζ ακαζηυπδζδ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ζημκ 

ημονζζηζηυ ημιέα ηαζ ηδξ επίδναζδξ πμο έπμοκ ζημκ ηνυπμ πμο μζ δοκδηζημί ηαλζδζχηεξ ηζξ 

πνδζζιμπμζμφκ χζηε κα επζθέλμοκ ημκ πνμμνζζιυ ημο αθθά ηαζ κα ηθείζμοκ εζζζηήνζα ηαζ δζαιμκή. Η 

ενβαζία ελεζδζηεφεζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ δζαδζηηοαηχκ μδδβχκ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ααζζηυ ενβαθείμ 

πνμχεδζδξ ιζαξ πχναξ ζακ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ. Η ιεθέηδ αοηή εκζςιαηχκεζ ηδ ιεθέηδ ηνζχκ 

ζδιακηζηχκ εθθδκζηχκ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ μζ μπμίμζ πνμαάθθμοκ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηδξ 

Δθθάδαξ.  

Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο εκζςιαηχκεζ έκαξ ημονζζηζηυξ μδδβυξ, ζπεδζάζηδηε 

ηαζ ακαπηφπεδηε έκα πνςηυηοπμ ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ, ιε ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ηδκ επεηηαζζιυηδηα 

ηςκ πθδνμθμνζχκ ημο ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ εεςνδηζηά απενζυνζζηςκ βθςζζχκ πανμοζίαζδξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ ημο. ημ πθαίζζμ ηδξ ακάπηολδξ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ, ιεθεηήεδηακ οθζζηάιεκεξ 

οθμπμζήζεζξ ηαζ έβζκε πνμζπάεεζα κα ζπεδζαζηεί έκαξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ μ μπμίμξ πνμζθένεζ έκα απθυ 

πενζαάθθμκ πνήζδξ ιε πθδεχνα υιςξ πθδνμθμνζχκ, μνβακςιέκςκ ζε ζαθχξ μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ. Ο 

ημονζζηζηυξ μδδβυξ ααζίγεηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία ηνζχκ επζπέδςκ (three-tier), ανπζηεηημκζηή δ μπμία ημο 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα εφημθδξ πνμζανιμβήξ ηυζμ ηςκ δεδμιέκςκ υζμ ηαζ ηδξ πανμοζίαζδξ ζηζξ εηάζημηε 

ακάβηεξ. 

Σέθμξ έβζκε αλζμθυβδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ ηαζ βίκμκηαζ πνμηάζεζξ 

επέηηαζήξ ημο ιε θεζημονβίεξ πνμζακαημθζζιέκεξ ζημ Web 2.0 (blogging, ημζκςκζηά δίηηοα, ζπμθζαζιυξ 

ηςκ ακανηήζεχκ ημο απυ ημοξ επζζηέπηεξ ημο). 
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Abstract 

Tourism contributed a 20% in the Greek GDP in FY 2014 according to the Greek Statistics Authority. 

The role of tourism for the Greek economy is obviously significant and tools that contribute to its 

marketing and propulsion gain tremendous importance. Information and Telecommunication technology 

along with the popularity of the Internet have dramatically changed the consumers behavior when it 

comes to choose and book a travel or a holiday package. 

The dissertation initially reviews contemporary applications for tourism and the impact they have in the 

destination selection and booking. Special effort has been given in reviewing web tourist guides and the 

role they play in the marketing of tourist destinations. Three of the most important greek internet-based 

tourist guides are reviewed. 

To better understand the technology and mechanisms that build-up a web tourist guide, a prototype guide 

has been designed and implemented. The focus is given in offering an expandable information framework 

as well as a – virtually unlimited – support of user interface and information languages. To better design 

the guide, current implementations have been studied and a simple yet information rich environment has 

been developed, organizing information is easy to find hierarchy. The guide implements a 3-tier 

architecture making it simple to make adjustments to information and presentation. 

Finally, criticizing the functionalities of the prototype tourist guide a number of suggestions for future 

development has been made, including Web 2.0 extensions like blogging, user opinions and social 

networking. 
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1. Εισαγωγή 

Ο ημονζζιυξ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζμιδπακίεξ παβημζιίςξ αθθά ηαζ εζδζηά βζα ηδκ 

Δθθάδα. Γζα ημ θυβμ αοηυ ελεθίζζμκηαζ δζανηχξ ιδπακζζιμί πνμχεδζδξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ 

αθθά ηαζ δαπακχκηαζ ηενάζηζα πμζά ζε ηεπκμθμβίεξ οπμζηήνζλδξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Οζ θμνείξ 

ημο ηθάδμο ημο ημονζζιμφ ζε ιεβάθμ ααειυ ααζίγμκηαζ ζηδκ επζημζκςκία ιε έκα εονφ ημζκυ, ζημ μπμίμ 

εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ έκα εονφ ζφκμθμ οπδνεζζχκ ηαζ εθανιμβχκ. Οζ επεκδφζεζξ ζε ηεπκμθμβίεξ 

πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ δ επαηυθμοεδ οζμεέηδζή ημοξ ζηδκ πνμχεδζδ εκυξ ημονζζηζημφ 

θμνέα απμηεθμφκ ημ ιέζμκ ηυζμ βζα ηδκ πνυηθδζδ αθθαβχκ ζημκ ηνυπμ πμο δζεκενβμφκηαζ πμθθέξ 

επζπεζνδιαηζηέξ πνάλεζξ υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο μζ δοκδηζημί επζζηέπηεξ εκυξ πνμμνζζιμφ ηάκμοκ ηζξ 

επζθμβέξ ημοξ. 

Η πανμοζία πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ζήιενα ειθακήξ ζε υθα ηα επίπεδα θεζημονβίαξ ηδξ 

αθοζίδαξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα παίγμοκ κεοναθβζηυ νυθμ ζηδ 

δζαιυνθςζδ πμθζηζηχκ πνμχεδζδξ αθθά ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 

πνμξ ημκ ηεθζηυ πεθάηδ. Δπζπνυζεεηα ζοκεζζθένμοκ ζηδ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ιέζς ηδξ 

απμδμηζηυηενδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ. 

Νεοναθβζηή εέζδ ζηζξ εθανιμβέξ πθδνμθμνζηήξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ έπμοκ μζ ηαλζδζςηζημί μδδβμί. Έκαξ επζηοπδιέκμξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ πνέπεζ 

κα δίκεζ ζοβηεκηνςιέκεξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ μ δοκδηζηυξ 

επζζηέπηδξ κα πνεζαζηεί ηαηά ηδ δζαιμκή ημο ζε αοηυκ. Έκαξ θεζημονβζηυξ ηαζ θζθζηυξ ηαλζδζςηζηυξ 

μδδβυξ δδιζμονβεί έκακ πνυζεεημ θυβμ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηεθζηήξ επζθμβήξ ημο πνμμνζζιμφ. 

Έκαξ πνμμνζζιυξ μ μπμίμξ δζαεέηεζ έκα πθήνδ, απθυ, ηαηακμδηυ μδδβυ, μ μπμίμξ πνμζθένεζ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ ημο ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ πμο είκαζ πζμ απμδμηζηυξ βζα ημκ επζζηέπηδ μ μπμίμξ ζπεδζάγεζ 

ημ ηαλίδζ ημο, δίκεζ έκα πνυζεεημ ηίκδηνμ ζε αοηυκ κα ημκ επζθέλεζ. 

ημ πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ ακαπηφπεδηε έκαξ δθεηηνμκζηυξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ ηδξ Δθθάδαξ. Η ζδέα 

πίζς απυ ηδκ ακάπηολδ αοηή ήηακ δ δδιζμονβία εκυξ ηαθαίζεδημο ηαζ θεζημονβζημφ δζαδζηηοαημφ 

ηυπμο, ζημκ μπμίμ μ δοκδηζηυξ επζζηέπηδξ εκυξ πνμμνζζιμφ ιπμνεί κα ανεζ ζοβηεκηνςιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ θφζεζξ βζα ηδ δζαιμκή ηαζ ελοπδνέηδζή ημο. 

Ο μδδβυξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ εκζςιαηχκεζ: 

 Γζαδναζηζημφξ πάνηεξ βζα ηάεε ιμκαδζηή πθδνμθμνζαηή μκηυηδηα πμο θζθμλεκεί, παναηηδνζζηζηυ 

ημ μπμίμ δζεοημθφκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ δοκδηζηυ επζζηέπηδ ζημ κα ηαεμνίζεζ ηζξ δζαδνμιέξ ημο 

ηαζ κα οπμθμβίζεζ πνυκμ ηαζ ηυζημξ  ηςκ ιεηαηζκήζεχκ ημο. 

 Πμθοιεζζηυ οθζηυ, πανμοζζαζιέκμ ιε ηαθαίζεδηεξ ιεευδμοξ ιεηάααζδξ απυ θςημβναθία ζε 

θςημβναθία. 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο δζαδζηηφμο βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ πνμμνζζιχκ ημο εθθαδζημφ 

πχνμο, μ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ εκζςιαηχκεζ ιδπακζζιυ δδιμζίεοζδξ ηςκ ζζημζεθίδςκ ημο ζε ημζκςκζηά 

δίηηοα ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

 Facebook 

 Google+ 

 Twitter 

Ιδζαίηενδ έιθαζδ δυεδηε ζηδκ επεηηαζζιυηδηα ημο μδδβμφ ιε κέμοξ πνμμνζζιμφξ ηαεχξ ηαζ ημκ 

ειπθμοηζζιυ ημο ιε επζπθέμκ βθχζζεξ ζηζξ μπμίεξ δζαηίεεκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ημο. 
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2. Ανασκόπηση πεδίου 

Έκαξ ηαεζενςιέκμξ μνζζιυξ, μ μπμίμξ ειπενζέπεζ ηαζ ηδκ πμζηζθμιμνθία ηαζ εηενμβέκεζα ηδξ ημονζζηζηήξ 

αζμιδπακίαξ έπεζ δμεεί απυ ημκ (Μαονμδυκηδξ, 2001: 29): 

Τοςπιζηική βιομησανία είναι «ηο ζύνθεηο ηων οπγανιζμών εκείνων, δημοζίων και ιδιωηικών, πος 

ζςμμεηέσοςν ζηην ανάπηςξη, ηην παπαγωγή και ηην πποώθηζη ηων πποϊόνηων και ηων ςπηπεζιών εκείνων 

πος εξςπηπεηούν ηιρ ανάγκερ ηων ηαξιδιωηών». 

Με αάζδ ημκ μνζζιυ αοηυ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ: 

1. Άκεζνη πξνκεζεπηέο: ζηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ επζπεζνήζεζξ υπςξ, αενμπμνζηέξ εηαζνίεξ, 

λεκμδμπεία ηαζ ηαηαθφιαηα (ηάιπζκβη, παναδμζζαηά ηαηαθφιαηα, εκμζηζαγυιεκα δςιάηζα ηθπ.), 

πενζαίεξ ιεηαθμνέξ (π.π. ημονζζηζηά θεςθμνεία, οπεναζηζηά θεςθμνεία, εκμζηζάζεζξ αοημηζκήηςκ 

ηθπ.), εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ (π.π. ηνμοαγζένεξ, εηαζνίεξ εκμζηίαζδξ ζηαθχκ εζηζαηυνζα, 

ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ). Οζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ ζηδκ αθοζίδα ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ είκαζ 

επζθμνηζζιέκεξ ιε ηδκ άιεζδ πανμπή οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ ζημοξ ημονίζηεξ - επζζηέπηεξ. 

2. Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη δηακεζνιάβεζεο. Η ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ επζπεζνήζεζξ πμο 

οπμζηδνίγμοκ ημοξ άιεζμοξ πνμιδεεοηέξ ιε ααζζηέξ πνμιήεεζεξ (π.π. ηαεανζυηδηα, πνμεημζιαζία 

βεοιάηςκ ηθπ.) ή ιε ελεζδζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ υπςξ ιάνηεηζκβη ηαζ πνμχεδζδ ή δζαπείνζζδ 

λεκμδμπείςκ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ επίζδξ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ - ιεζάγμκηεξ (ημονζζηζηά 

βναθεία ηαζ πνάηημνεξ, tour operators), μζ μπμίεξ παίγμοκ ημ νυθμ ημο εκδζάιεζμο ζηδ δζαζφκδεζδ 

ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ (άιεζμοξ πνμιδεεοηέξ) ιε ηδκ ημονζζηζηή γήηδζδ ιέζς ηδξ 

δζαιυνθςζδξ ημονζζηζηχκ παηέηςκ ηαζ ηδκ πχθδζδ ημοξ ζηδκ ημονζζηζηή γήηδζδ είηε άιεζα είηε 

έιιεζα (ιέζς ημονζζηζηχκ βναθείςκ). 

3. Αλαπηπμηαθνί νξγαληζκνί: μζ μνβακζζιμί έπμοκ ζοκήεςξ δδιυζζμ παναηηήνα αοημί ηαζ 

πανάζζμοκ ημονζζηζηέξ πμθζηζηέξ ιε ζηυπμ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ (ηαζ ανηεηέξ θμνέξ ηδκ 

πνμχεδζδ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ) ηαζ υπζ ιε ηδκ παναβςβή ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ. ηδκ, ζηδκ 

ηαηδβμνία, αοηή εκηάζζμκηαζ ηοαενκδηζημί θμνείξ ζε δζάθμνα επίπεδα (εεκζημί θμνείξ, ημπζηή ηαζ 

πενζθενεζαηή αοημδζμίηδζδ), ιδ ηοαενκδηζημί μνβακζζιμί (π.π. εκχζεζξ λεκμδυπςκ, ημονζζηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηθπ.), πνδιαημπζζηςηζηά ζδνφιαηα, ηαζ εηαζνίεξ εηιεηάθθεοζδξ αηζκήηςκ. 

Οζ θμνείξ αοημί ααζίγμκηαζ ζηδκ πνμαμθή ημοξ ιέζα απυ πμθθαπθά ηακάθζα επζημζκςκίαξ, χζηε δ 

πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ημοξ κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή. Έκα ιέζμ ημ μπμίμ 

ζήιενα ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνμτπμεέζεζξ βζα παβηυζιζα πνμαμθή ημοξ είκαζ έκα δζαδζηηοαηυξ 

ημονζζηζηυξ μδδβυξ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα θζθμλεκήζεζ ηαζ κα δζαεέζεζ πθδνμθμνίεξ βζα υθεξ ηζξ μκηυηδηεξ 

πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ υνμ «ημονζζηζηή αζμιδπακία». 

Με ααζζηή πθδνμθμνζαηή ιμκάδα ημκ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ, έκαξ δζαδζηηοαηυξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ 

ιπμνεί κα ζοιπενζθάαεζ εηηυξ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ πνμμνζζιυ ηαεαοηυ, πθδνμθμνίεξ βζα 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοκδεδειέκμοξ θμνείξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε αοηυκ ή ζπεηίγμκηαζ ιε αοηυκ ιε 

ηάπμζμκ ηνυπμ (βεςβναθζηυ, ζζημνζηυ, η.θ.π.). 

ηδ ζοκέπεζα εα ελεηαζημφκ μνζζιέκα απυ ηα ηεκηνζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ 

μ ηνυπμξ πμο αοηά ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ πενζθδθεμφκ ζημκ δθεηηνμκζηυ ηαλζδζςηζηυ μδδβυ. 

2.1. Χαρακτηριστικά της Σουριστικής Βιομηχανίας και ο Ρόλος των 

Σεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής 

Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ένπμκηαζ κα ελοπδνεηήζμοκ ιζα πθδεχνα ακαβηχκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ 

ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ. Μζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηα παναηηδνζζηζηά αοηά απμδεζηκφεζ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα ηαζ αολδιέκδ ζδιαζία πμο μζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ  

έπμοκ ζηδκ πνμχεδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ: 
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 Η ημονζζηζηή αβμνά παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζδιακηζηή βεςβναθζηή απυζηαζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ 

πνμζθμνάξ ηαζ γήηδζδξ. Οζ δοκδηζημί αβμναζηέξ ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ 

ηδξ οθδθίμο, βεβμκυξ πμο επζαάθεζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ζε πνυκμ ακελάνηδημ απυ ημκ ενβάζζιεξ χνεξ 

ηδξ πχναξ. Έηζζ, μ ζοβπνμκζζιυξ ηαζ επζημζκςκία ηδξ πνμζθμνάξ ιε ηδκ παβημζιζμπμζδιέκδ 

γήηδζδ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ είκαζ πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ πςνίξ ηδκ ηεπκμθμβζηή οπμζηήνζλδ είκαζ 

δφζημθμ ηαζ δαπακδνυ κα ζηακμπμζδεμφκ. 

Έκαξ δζαδζηηοαηυξ ημονζζηζηυξ μδδβυξ ιπμνεί κα πνμζπεθαζηεί απυ ημοξ οπμρήθζμοξ ηαλζδζχηεξ 

μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηδξ διέναξ, απυ μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηδξ οθδθίμο πςνίξ μζημκμιζηή 

επζαάνοκζδ ηαζ πςνίξ ηδκ ακάβηδ θοζζηήξ πανμοζίαξ ακενχπςκ βζα ηδ θεζημονβία ημο. 

 Σμ ημονζζηζηυ πνμσυκ απυ ηδ θφζδ ημο ζοκδοάγεζ άοθεξ οπδνεζίεξ ιε οθζηά αβαεά. ε 

μπμζαδήπμηε ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα ειπθέημκηαζ οπδνεζίεξ δζαιμκήξ, δζαηνμθήξ, ιεηαθμνάξ, 

δζαηνμθήξ ιε αβαεά ηα μπμία αβμνάγμκηαζ. Αοηή δ ζφκεεζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαεζζηά 

βζα ημκ ημονίζηα δφζημθμ ημ κα δεζ ηαζ κα αλζμθμβήζεζ ηζ εα αζχζεζ ζημκ πνμμνζζιυ πνζκ πνμαεί 

ζηδκ αβμνά ημο παηέημο ηαζ ιεηααεί ζημκ πνμμνζζιυ ηαζ έπεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ δζαιμκήξ ζε αοηυξ.  

Η ηεπκμθμβία ηαζ πάθζ απμηηά αολδιέκμ νυθμ ζηδκ απεζηυκζζδ πμθοιεζζηχκ πθδνμθμνζχκ ημο 

πνμμνζζιμφ αθθά ηαζ ζηδκ «εζημκζηή» ζοιιεημπή ημο δοκδηζημφ ημονίζηα ζηδκ πνμζδμηχιεκδ 

ειπεζνία ιέζς ηεπκζηχκ εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Σέημζμο είδμοξ ηεπκμθμβίεξ δζεοημθφκμοκ 

ζδιακηζηά ηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ ηαζ ηεθζηήξ αβμνάξ ημο παηέημο αθθά ζοκεζζθένμοκ ζηζξ 

πμθζηζηέξ πνμχεδζδξ ηαζ πνμαμθήξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαζ ημο πνμμνζζιμφ. Ο ηαλζδζςηζηυξ 

μδδβυξ εα ζοιπενζθάαεζ πθδεχνα πμθοιεζζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ηάεε πνμμνζζιυ αθθά ηαζ βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ πμο εα θζθμλεκήζεζ, χζηε μ επζζηέπηδξ ημο ιπμνεί κα δζαιμνθχκεζ εζηυκα ηαζ κα 

πνμζανιυγεζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο πνζκ ηδ ιεηάααζή ημο ζημκ πνμμνζζιυ. 

 Γζα ηδκ πανμπή πμζμηζηχκ οπδνεζζχκ ζημκ ημονίζηα ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαιμκήξ ημο, 

απαναίηδηδ είκαζ δ ηάεεηδ ηαζ μνζγυκηζα ζοκενβαζία, μ ζοκημκζζιυξ ηαζ δ επζημζκςκία ιεηαλφ 

υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ημονζζηζηχκ θμνέςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. Σέημζμο είδμοξ ζοκημκζζιυξ ηαζ 

επζημζκςκία ελαζθαθίγεζ ηδκ αηνζαή εκδιένςζδ ημο ημονίζηα πνζκ ηδκ άθζλή ημο βζα ηζξ ζοκεήηεξ 

ηαζ ημ πνυβναιιά ημο, ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ιέζςκ πμο εα δζεοημθφκμοκ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ηδ 

δζαιμκή ημο, ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ακά πάζα ζηζβιή ηαηά ηδ 

δζαιμκή ζε έκακ εκ πμθθμίξ άβκςζημ πχνμ. 

Ο ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ έπεζ ζπεδζαζηεί ιε ηνυπμ χζηε κα θζθμλεκεί υπζ ιυκμ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

πνμμνζζιυ ηαεαοηυ αθθά ηαζ πνδζηζηέξ πθδνμθμνίεξ θμνέςκ μζ μπμίμζ πανέπμοκ οπδνεζίεξ 

γςηζηέξ βζα ηδ δζαιμκή ημο επζζηέπηδ (ιέζα ιεηαθμνάξ, ανπαζμθμβζημί πχνμζ, η.θ.π.). 

 Η δζάνηεζα γςήξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ είκαζ πενζμνζζιέκδ ζηα πνμκζηά υνζα ηδξ εηάζημηε 

ημονζζηζηήξ πενζυδμο. Έκα ηεκυ δςιάηζμ εκυξ ηαηαθφιαημξ ή ιζα αδζάεεηδ εέζδ ζε ιζα πηήζδ 

απμηεθεί ιζα εοηαζνία πχθδζδξ πμο απαλζχκεηαζ ηαπφηαηα εάκ δεκ πςθδεεί ζημ πνμκζηυ πθαίζζμ 

ηδξ δεδμιέκδξ πενζυδμο. οζηήιαηα ηναηήζεςκ, ηακάθζα δζακμιήξ ηςκ ημονζζηζηχκ παηέηςκ ηαζ 

ζοζηήιαηα yield management αλζμπμζμφκηαζ απυ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ θμνείξ βζα ηδκ 

ηαοηυπνμκδ αλζμπμίδζδ ηδξ πθδνυηδηαξ ημοξ (αλζμπμίδζδ δοκαιζηυηδηαξ - inventory) ηαζ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηαηάθθδθδξ ηάεε θμνά ηζιήξ (price management). 

 Η πθδνμθμνία απμηεθεί ηδκ γςηζηή πδβή ημο ημονζζιμφ ηαζ δ άιεζδ πανμπή έβηονδξ, πνδζηζηήξ, 

πμζμηζηήξ ηαζ ηαηάθθδθδξ πθδνμθμνίαξ ηδ ζηζβιή πμο μ δοκδηζηυξ αβμναζηήξ ηάκεζ ηδκ επζθμβή 

ημο ηαζ ιέζς ημο ηακαθζμφ πμο ημκ ζηακμπμζεί πενζζζυηενμ, απμηεθεί ζημζπείμ πμο ιπμνεί κα 

δζαθμνμπμζήζεζ ηαζ κα αολήζεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

πνμμνζζιχκ. 

Γεκζηά, δ μιαθή ηαζ απμδμηζηή θεζημονβία ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ απαζηεί έβηονδ εκδιένςζδ 

ζπεηζηά ιε ημοξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ, ηδκ φπανλδ ηαζ δζαεεζζιυηδηα ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ , 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ ζοβπνμκζζιυ ηδξ πνμζθμνάξ ιε ηδ γήηδζδ. Καηά ζοκέπεζα, απαζηείηαζ έκαξ 

απμδμηζηυξ ιδπακζζιυξ ακηαθθαβήξ πθδνμθμνζχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ιέζςκ ζηδκ ημονζζηζηή μζημκμιία, 

πνάβια πμο ηαεζζηά ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ακαπυθεοηηδ ακαβηαζυηδηα. Απυ ηδκ άθθδ δ οζμεέηδζδ 
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ηαζ δζάποζδ ημο δζαδζηηφμο ζε παβηυζιζμ επίπεδμ έδςζε ιζα αηυια πζμ ιεβάθδ χεδζδ ζηδκ εθανιμβή 

ηαζ ελάπθςζδ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ζημκ ημονζζηζηυ ηθάδμ.  

Σαοηυπνμκα, δ απμδμηζηή δζαπείνζζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ πνμμνζζιχκ 

απαζηεί ηδκ ζοθθμβή, επελενβαζία, ακάθοζδ, ιμίναζια ηαζ αλζμπμίδζδ πθήεμοξ πθδνμθμνζχκ βζα ηδ 

θήρδ ζςζηχκ ηαζ έβηαζνςκ απμθάζεςκ ηαζ έηζζ δ φπανλδ εκυξ πθδνμθμνζημφ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ 

πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζδξ ηαείζηαηαζ ακαβηαία. 

Δλεζδζηεφμκηαξ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ, δ δζαεέζζιδ ηεπκμθμβία πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

ηδθεπζημζκςκζχκ επζηνέπεζ ηδκ ακάπηολδ ιδπακζζιχκ πνμχεδζδξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ, αθθά ηαζ 

οπμζηήνζλδξ ηςκ ημονζζηχκ ηαηά ηδ δζαιμκή ημοξ ζε αοημφξ. Η ηεπκμθμβία έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ιζαξ κέαξ βεκζάξ ημονζζηζηχκ μδδβχκ. Ο έκηοπμξ ημονζζηζηυξ μδδβυξ, ζηαηζηυξ ηαζ εκίμηε 

δφζπνδζημξ ακηζηαείζηαηαζ ηαπφηαηα απυ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ δοκαιζηήξ δζάεεζδξ πθδνμθμνζχκ 

ζπεηζηχκ ιε ημκ πνμμνζζιυ πμο μ ημονίζηαξ ζπεδζάγεζ κα επζζηεθηεί ή ήδδ δζαιέκεζ ζε αοηυκ. Οζ 

δθεηηνμκζημί ηαλζδζςηζημί μδδβμί δεκ ένπμκηαζ απθά κα οπμηαηαζηήζμοκ ημοξ έκηοπμοξ αθθά ένπμκηαζ 

κα δδιζμονβήζμοκ έκα πθαίζζμ βζα ηδκ πνμαμθή εκυξ πνμμνζζιμφ, αθθά ηαζ ηδκ πανμπή πθήεμοξ 

οπδνεζζχκ ιέζα απ’ αοημφξ (πθμήβδζδ ζε πάνηεξ, πενζήβδζδ ζε ζζημνζηέξ πδβέξ έςξ ηαζ ηνάηδζδ 

εέζεςκ ζε εηδδθχζεζξ ηαζ πενζδβήζεζξ). 

2.2. Σεχνολογίες πληροφορικής στον τουριστικό τομέα 

 Ο εκηεζκυιεκμξ ακηαβςκζζιυξ ζημ ζδιενζκυ παβημζιζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ επζηάζζεζ ηυζμ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ υζμ ηαζ ζημοξ θμνείξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο κα ελεθίζζμκηαζ δζανηχξ χζηε μζ οπδνεζίεξ 

πμο πνμζθένμοκ κα ανίζημκηαζ ζηδκ αζπιή. Η επζηοπδιέκδ πνμχεδζδ εκυξ πνμμνζζιμφ ελανηάηαζ ζε ακ 

ααειυ απυ ηδκ ζηακυηδηά ημο θμνέα πμο έπεζ ακαθάαεζ ηδκ πνμχεδζή ημοξ κα ζοβηεκηνχκεζ, κα 

επελενβάγεηαζ ηαζ κα ακαθφεζ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ οπμζηδνίγμοκ ηδ δζμίηδζδ ζηδ 

δζαιυνθςζδ απμηεθεζιαηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ζηναηδβζηχκ ιάνηεηζκβη. Τπ’ αοηή ηδκ έκκμζα μζ 

Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ  πανέπμοκ απμηεθεζιαηζηή ζηήνζλδ ζημ θμνέα χζηε κα 

δζαπεζνίγεηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο απμηεθεζιαηζηά ηαζ κα οπμζηδνίγεζ ηδ δζάποζή ημοξ ιέζς πμθθαπθχκ 

ηακαθζχκ, χζηε μ πνμμνζζιυξ κα ειθακίγεηαζ πζμ ακηαβςκζζηζηυξ ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ ακηίζημζπμοξ, 

ςεχκηαξ ημ δοκδηζηυ ημονίζηα ζηδκ επζεοιδηή βζα ημ θμνέα επζθμβή. Οζ ΣΠΔ έπμοκ ζδιακηζηυηαηδ 

ζοκεζζθμνά ζηδκ έβηαζνδ ηαζ αηνζαή δζάεεζδ ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ ζηα δζάθμνα ζηάδζα 

θήρδξ απυθαζδξ βζα ηδκ αβμνά εκυξ ημονζζηζημφ παηέημο απ’ ημκ ηαηακαθςηή πμο δζαιμνθχκεζ ηζξ 

απμθάζεζξ ημο αάζεζ ηςκ ηνζηδνίςκ πμο εέηεζ ηάεε θμνά (Connolly & Lee, 2006).  

Η πανμοζία πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ζήιενα ειθακήξ ζε υθα ηα επίπεδα θεζημονβίαξ ηδξ 

αθοζίδαξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα παίγμοκ κεοναθβζηυ νυθμ ζηδ 

δζαιυνθςζδ πμθζηζηχκ πνμχεδζδξ αθθά ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 

πνμξ ημκ ηεθζηυ πεθάηδ. Δπζπνυζεεηα ζοκεζζθένμοκ ζηδ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ιέζς ηδξ 

απμδμηζηυηενδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ. Δνεοκδηέξ έπμοκ απμδείλεζ υηζ μζ ΣΠΔ έπμοκ 

άιεζδ επίδναζδ ζηδκ ειπεζνία ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ημονζζηχκ (Kim & Ham, 2007) (Winata & Mia, 

2005). Οζ (Law & Jogaratnam, 2005) έδεζλακ υηζ μζ ΣΠΔ είκαζ ζε εέζδ κα ιεηαζπδιαηίζμοκ ηδ θφζδ ηςκ 

ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ, ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ υηζ μζ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο 

απμηοβπάκμοκ κα οζμεεηήζμοκ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία ΣΠΔ εα ακηζιεηςπίζμοκ δοζημθίεξ ζηδκ 

πνμχεδζδ ηςκ πςθήζεχκ ημοξ, ιεζχκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηά ημοξ. 

Ο ημονζζιυξ είκαζ εηηυξ απυ έκαξ επζπεζνδιαηζηυξ ηθάδμξ έκα ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ. Οζ θμνείξ ζοκεπχξ 

ημο ηθάδμο ζε ιεβάθμ ααειυ ααζίγμκηαζ ζηδκ επζημζκςκία ιε έκα εονφ ημζκυ, ζημ μπμίμ εα πνέπεζ κα 

δζαεέημοκ έκα εονφ ζφκμθμ οπδνεζζχκ ηαζ εθανιμβχκ. Οζ επεκδφζεζξ ζε ΣΠΔ ηαζ δ επαηυθμοεδ 

οζμεέηδζή ημοξ ζηδ θεζημονβία εκυξ ημονζζηζημφ θμνέα απμηεθμφκ ημ ιέζμκ ηυζμ βζα ηδκ πνυηθδζδ 

αθθαβχκ ζημκ ηνυπμ πμο δζεκενβμφκηαζ μζ επζπεζνδιαηζηέξ πνάλεζξ υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο μζ δοκδηζημί 

επζζηέπηεξ εκυξ πνμμνζζιμφ ηάκμοκ ηζξ επζθμβέξ ημοξ. 

Οζ (Mariani, Buhalis, Longhi, & Vitouladiti, 2014) έδεζλακ υηζ μζ ημονζζηζημί θμνείξ ζπεδζάγμοκ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημοξ αάζεζ εκυξ πεθαημηεκηνζημφ ιμκηέθμο, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ οπμρήθζμζ πεθάηεξ έπμοκ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ζπεδζάγμοκ μζ ίδζμζ ηαζ κα πνμζανιυγμοκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημοξ ημ ηεθζηυ πνμσυκ. ε 
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αοηυ ημ πθαίζζμ μζ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκ ηζξ ελεθίλεζξ ηςκ ΣΠΔ ζε 

ζοκάνηδζδ πάκηα ιε ηδ ζπέζδ πμο έπμοκ ιε ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ.  

2.3. Σεχνολογική εξέλιξη 

ηζξ παναβνάθμοξ πμο αημθμοεμφκ ακαπηφζζμκηαζ μνζζιέκεξ πανάιεηνμζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, μζ μπμίεξ 

ανίζημοκ εθανιμβή ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηθάδμο ημο ημονζζιμφ. Οζ 

πανάιεηνμζ αοηέξ είκαζ: 

 Γζαθεζημονβζηυηδηα 

 Ακάθοζδ & ζπεδζαζιυξ δζαδζηηοαημφ ηυπμο 

 Μμκηεθμπμίδζδ δεδμιέκςκ 

2.3.1. Διαλειτουργικότητα 

Σα εονήιαηα ηδξ έςξ ηχνα ένεοκαξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ οζμεέηδζδ ΣΠΔ ζοιαάθθεζ δναζηζηά ζηδ 

δδιζμονβία ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ εκυξ πνμμνζζιμφ ζηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ ημο απυ ημοξ 

δοκδηζημφξ ημονίζηεξ. Ο (Baggio, 2006) πανμοζίαζε έκα ζφκεεημ πθαίζζμ (framework) ημ μπμίμ 

ιμκηεθμπμζεί ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ΣΠΔ ηαζ ημονζζιμφ. ημ πθαίζζμ αοηυ δ δζεφεοκζδ ημο δζηηοαημφ ηυπμο 

εκυξ θμνέα ηαζ ημ εφημθα απμικδιμκεφζζιμ υκμιά ημο είκαζ έκαξ πανάβςκ επζηοπίαξ ηδξ πμθζηζηήξ 

δζάδμζδξ εκυξ πνμμνζζιμφ ζημ δζαδίηηομ (Gertner, Berger, & Gertner, 2006). Οζ (Hashim & Murphy, 

2007) δζενεφκδζακ ηδ πνήζδ ηςκ δζαδζηηοαηχκ μκμιάηςκ (domain names) πενίπμο 500 λεκμδμπείςκ ηδξ 

Μαθαζζίαξ ηαζ απμηάθορακ υηζ δ μκμιαζία αοηή έπεζ ζαθχξ εεηζηή ζπέζδ ιε ημ ιέβεεμξ, ηδκ ηαηδβμνία, 

ηδκ επζπεζνδιαηζηή ζοιιαπία αθθά ηαζ ημ επίπεδμ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο ζηδκ επζπεζνδιαηζηή 

θεζημονβία ημο λεκμδμπείμο.  

ημ επίπεδμ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ηαζ αλζμεέαηςκ, δ πνήζδ ζδζαίηενα ζηακχκ θμνδηχκ ιμκάδςκ 

(υπςξ ηα έλοπκα ηδθέθςκα ηαζ ηα tablets) εοκμεί ηδκ ακάπηολδ πμθοιεζζηχκ πανμοζζάζεςκ ηςκ 

εηεειάηςκ, μζ μπμίεξ είκαζ δζαεέζζιεξ ηαηά ηδκ πενζήβδζδ ημο επζζηέπηδ ζε έκα ιμοζείμ ή έκακ 

ανπαζμθμβζηυ πχνμ (Fevgas, Fraggogiannis, Tsompanopoulou, & Bozanis, 2014). 

Ο (Buhalis, eTourism: information technology for strategic tourism management, 2003) ηαηέθδλε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ μ ημονζζιυξ ζημ ιέθθμκ εα εζηζάζεζ ζε πεθαημηεκηνζηέξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ υηζ μζ θμνείξ 

ημο ημονζζιμφ πνέπεζ κα απμηηήζμοκ ακηίζημζπεξ οπμδμιέξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμζθένμοκ 

ηέημζμο είδμοξ οπδνεζίεξ, παναιέκμκηαξ ηαζκμηυιμζ ηαζ ακηαβςκζζηζημί. Έκα απμηεθεζιαηζηυ ζφζηδια 

πνμηάζεςκ ημονζζηζηχκ παηέηςκ εα πνέπεζ κα ζοβηεκηνχκεζ παναηηδνζζηζηά ειπζζημζφκδξ, 

δοκαηυηδηαξ δζενεοκδηζηήξ ακαγήηδζδξ ηαζ πνήζδξ πνμζςπζηχκ επζεοιζχκ, χζηε κα πνμηείκεζ 

ηαηάθθδθα ελαημιζηεοιέκα πνμσυκηα (Bauernfeind & Zins, 2006). 

Η ηεπκμθμβία ημο ζδιαζζμθμβζημφ ζζημφ (semantic web) ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ημονζζηζηέξ 

εθανιμβέξ, αμδεχκηαξ ημοξ οπμρήθζμοξ πεθάηεξ κα ελάβμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βζ’ αοημφξ πθδνμθμνίεξ 

ιέζς ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ενςηδιάηςκ (Hepp, Siorpaes, & Bachlechner, 2006). Σα απμηεθέζιαηα 

ηέημζμο είδμοξ ενςηδιάηςκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδ δδιζμονβία ελαημιζηεοιέκςκ ημονζζηζηχκ 

παηέηςκ.  

2.3.2. Ανάλυση & σχεδιασμός διαδικτυακού τόπου 

 Οζ δζηηοαημί ηυπμζ ηαζ μζ ζζημζεθίδεξ πμο θζθμλεκμφκ απμηημφκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία εκχ 

απμηεθμφκ ηνίζζια ενβαθεία πνμχεδζδξ ηςκ πνμμνζζιχκ, εκχ ηαοηυπνμκα έπμοκ ζοβηνζηζηά παιδθυ 

ηυζημξ θεζημονβίαξ. Η θεζημονβία ηαζ οπμζηήνζλδ εκυξ «ηαθμφ» δζαδζηηοαημφ ηυπμο υπζ ιυκμ 

δδιζμονβεί επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ ηαζ αολάκεζ ημκ ανζειυ ηςκ πζεακχκ κέςκ επζζηεπηχκ αθθά ηαζ 

ακαααειίγεζ ηδκ εζηυκα ημο πνμμνζζιμφ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο επζζηέπηδ (δοκδηζημφ πεθάηδ). Οζ (Ha & 

Love, 2005) ηαευνζζακ έκα ζφκμθμ ζπεδζαζηζηχκ ανπχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ζζημζεθίδςκ ημονζζηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. 



Ανασκόπηση πεδίος 

Σαξιδιωηικόρ Οδηγόρ Δλλάδαρ ελίδα 8 

Ο ηαθυξ ζπεδζαζιυξ εκυξ δζαδζηηοαημφ ηυπμο ηαζ ηςκ ζζημζεθίδςκ ημο δε θαιαάκεζ οπυρδ ημο ιυκμ 

παναιέηνμοξ ηεπκμθμβίαξ, ζπεδίαζδξ ηαζ δζάηαλδξ ημο πενζεπμιέκμο. Πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκεζ 

επανηέξ πενζεπυιεκμ ηαζ αοηυ κα είκαζ εφπνδζημ, κα πνμζθένεζ δοκαηυηδηεξ αηνζαμφξ πενζήβδζδξ ηαζ 

επανηή δζαδναζηζηυηδηα. Γζα ηδκ επαφλδζδ ηδξ απμδμηζηήξ δζαδζηηοαηήξ πανμοζίαξ μζ ζπεδζαζηέξ εκυξ 

δζαδζηηοαημφ ηυπμο εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ηαπφηδηαξ ηςκ δζηηφςκ, 

δδιμβναθζημφξ πανάβμκηεξ (υπςξ δ βθχζζα) ηαζ ηδ βεκζηυηενδ ημοθημφνα ηαζ άπμρδ ημο δζαδζηηοαημφ 

ηυπμο. Η αζζεδηζηή, δ πανμπή πθδνμθμνίαξ ιε αηνίαεζα ηαζ ηαπφηδηα υπςξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

δζαδναζηζηυηδηαξ επζδνμφκ ζδιακηζηά ζηδκ απμδμπή εκυξ δζαδζηηοαημφ ηυπμο (Pallud & Straub, 2014). 

Δπίζδξ μζ πανάβμκηεξ εοπνδζηίαξ ηαζ πμζυηδηαξ ημο πενζεπμιέκμο παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ 

ζηακμπμίδζδ ημο επζζηέπηδ. Δπζπνυζεεηα έκαξ ηαθυξ δζαδζηηοαηυξ ηυπμξ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ πνυκμζα 

βζα ηδκ πνυζααζδ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ (υπςξ αηυιςκ πενζμνζζιέκδξ υναζδξ ή αηυιςκ ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ) (Simpson, 2013). Έκαξ θμνέαξ πμο απμηηά δζαδζηηοαηή πανμοζία εα πνέπεζ κα 

θαιαάκεζ ζδζαίηενα οπυρδ ημο εέιαηα βθχζζαξ ηαζ ημοθημφναξ (Cyr, 2013). Ο πανάβςκ αοηυξ πμθθέξ 

θμνέξ οπμεηηζιάηαζ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ πανυθμ πμο δ Γενιακία είκαζ δ πχνα ιε ημ ορδθυηενμ 

πμζμζηυ ηαηά ηεθαθήκ δαπάκδξ βζα ελςηενζηυ ημονζζιυ, πμθθμί δζαδζηηοαημί ηυπμζ εηηυξ Δονχπδξ δεκ 

έπμοκ ζοιπενζθάαεζ ηδ βενιακζηή ζηζξ βθχζζεξ δζεπαθήξ ημο. 

διακηζηυξ πανάβμκηαξ επζηοπίαξ εκυξ δζαδζηηοαημφ ηυπμο είκαζ δ εκζςιάηςζδ ζε αοηυκ 

παναηηδνζζηζηχκ ιάνηεηζκβη (π.π. εκζςιάηςζδ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, πνμαμθή πνμζθμνχκ, η.θπ.). ε 

ιεθέηδ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ εθθδκζηχκ λεκμδμπείςκ, μζ ιδπακζζιμί εκδιένςζδξ βζα ηζξ ηζιέξ δζαιμκήξ 

ηαζ online ηναηήζεςκ θεζημονβμφκ ηαθφηενα ζε ιζηνά ηαζκμηυια ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα απ’ υ,ηζ ζηα 25 

ημνοθαία λεκμδμπεία (Buhalis & Kaldis, 2008). Πμθφ ζοπκά υιςξ μζ δζαδζηηοαημί ηυπμζ ημονζζηζηχκ 

θμνέςκ ειθακίγμοκ έθθεζιια δζαδναζηζηυηδηαξ ηαζ ειθακίγμοκ ηδκ εζηυκα εκυξ δζαδζηηοαημφ 

δζαθδιζζηζημφ θοθθαδίμο ηαζ ιυκμ. Μεθέηδ αλζμθυβδζδξ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ 50 αβνμημονζζηζηχκ 

ιμκάδςκ ζηζξ ΗΠΑ ηαηέδεζλε υηζ ηα επίπεδα δζαδναζηζηυηδηαξ ήηακ πμθφ παιδθά, εκχ απμοζίαγε 

πενζεπυιεκμ ζπεηζηυ ιε βεζημκζημφξ πνμμνζζιμφξ, χζηε κα εοκμδεμφκ μζ ζοκένβεζεξ ηαζ ημ μνζγυκηζμ 

ιάνηεηζκβη ηδξ πενζμπήξ (Beldona & Cai, 2006). 

Έκα ζδιακηζηυ εέια ημ μπμίμ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημοξ δζαδζηηοαημφξ ηυπμοξ ηςκ 

ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ δ αζθάθεζα δεδμιέκςκ ηαζ ζοκαθθαβχκ (Lee, 2013). Ένεοκα ηςκ (Kim, 

Kim, & Han, 2007) έδεζλε υηζ μζ απυρεζξ δοκδηζηχκ πεθαηχκ επηά δζαθμνεηζηχκ δζαδζηηοαηχκ 

ημονζζηζηχκ πναηημνείςκ ζοβηθίκμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ πανάβμκηεξ πμο εα ημοξ μδδβμφζακ ζηδκ 

επζθμβή εκυξ είκαζ μζ ηζιέξ ηαζ δ αζθάθεζα ηςκ ζοκαθθαβχκ. 

2.3.3. Αξιοποίηση δεδομένων περιήγησης 

Η ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ επζζηερζιυηδηαξ πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ απυ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

ηςκ θμνέςκ ημο ημονζζιμφ απμηεθμφκ ιζα ηενάζηζα δελαιεκή επζπεζνδιαηζηήξ βκχζδξ, δ μπμία ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί απμηεθεζιαηζηά βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηυζμ ημονζζηζηήξ πμθζηζηήξ ηςκ πνμμνζζιχκ υζμ 

ηαζ ηςκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηςκ πνμιδεεοηχκ (Delen & Sirakaya, 2006).  

Όζμ ηαθφηενα έκαξ οπεφεοκμξ θήρδξ απμθάζεςκ εκυξ ημονζζηζημφ θμνέα ακηζθαιαάκεηαζ ημ πνμθίθ ηαζ 

ηα ηαλζδζςηζηά πνυηοπα ηδξ αβμνάξ πμο απεοεφκεηαζ, ηυζμ ηαθφηενα ηαζ απμηεθεζιαηζηά ιπμνεί κα 

ζπεδζάζεζ ηδκ πνμχεδζή ημο ιέζς ζημπεοιέκμο ιάνηεηζκβη ηαζ ειπμνζηχκ πμθζηζηχκ. Οζ ιδπακζζιμί 

ελυνολδξ δεδμιέκςκ πνμζθένμοκ έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Η ζοιπενζθμνά 

εκυξ επζζηέπηδ ημο δζαδζηηοαημφ ηυπμο ημο θμνέα, μζ επζθμβέξ ημο, μ πνυκμξ πμο δαπακά ζε ηάεε 

ζεθίδα, ηα πνυηοπα πενζήβδζδξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ, είκαζ δεδμιέκα πμο εφημθα ιπμνμφκ κα 

ηαηαβναθμφκ ζε ιεβάθεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ακαθοεμφκ ιε πνήζδ ηεπκζηχκ υπςξ 

αοηέξ πμο ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ. 

Έκα πνυζεεημ εέια ιμκηεθμπμίδζδξ δεδμιέκςκ είκαζ δ πνμζθμνά ενβαθείςκ πμθοβθςζζζηήξ 

ακαγήηδζδξ. Οζ δζαδζηηοαημί ηυπμζ ημονζζηζηχκ θμνέςκ απεοεφκμκηαζ ηαηά ηυνμκ ζε επζζηέπηεξ μζ 

μπμίμζ ιζθμφκ ηαζ ηαηαθαααίκμοκ δζαθμνεηζηέξ βθχζζεξ. Έκαξ απμδμηζηυξ δζαδζηηοαηυξ ηυπμξ εα πνέπεζ 

κα πενζθαιαάκεζ ηεπκμθμβίεξ πενζήβδζδξ ηαζ ακαγήηδζδξ πθδνμθμνζχκ ζε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ 

οπμζηδνζγυιεκεξ βθχζζεξ αθθά ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζε ηάπμζα άθθδ (είηε ιέζς 

ιδπακζζιχκ αοηυιαηδξ ιεηάθναζδξ είηε ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ημο πενζεπμιέκμο ζε πμθθαπθέξ βθχζζεξ). 
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2.4. Ηλεκτρονικά υστήματα Διαχείρισης και Προώθησης 

Προορισμών 

Οζ ιζηνμιεζαίεξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ζοκήεςξ δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιιεηάζπμοκ ζε 

ιεβάθεξ δζεεκχξ ηαεζενςιέκεξ πθαηθυνιεξ πνμχεδζδξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ βζα θυβμοξ ηυζμ 

ηεπκμθμβζημφξ υζμ ηαζ μζημκμιζημφξ (μ ηνυπμξ πεζνζζιμφ ηζιμθμβζαηχκ πμθζηζηχκ ιε ηζξ δθεηηνμκζηέξ 

αοηέξ πθαηθυνιεξ είκαζ πμθφ πζμ δφζημθμξ, αθθά ηαζ ημ ηυζημξ ζοιιεημπήξ είκαζ ορδθυ, υπςξ ορδθέξ 

είκαζ ηαζ μζ πνμιήεεζεξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ). οκεπχξ, ιζηνμιεζαίεξ ημονζζηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ δεκ ελοπδνεημφκηαζ ακεπανηχξ απυ ηα ζοζηήιαηα αοηά εκχ επίζδξ μδδβμφκηαζ ζε ιζα 

ιμνθή «δθεηηνμκζηήξ απμιυκςζδξ» ηαζ απμηθεζζιυ απυ ηδκ αβμνά. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ θμνείξ ακάπηολδξ ημο ημονζζιμφ ακαπηφζζμοκ ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηαζ 

πνμχεδζδξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ιε ζημπυ ηδκ ακάπηολδ πθαηθυνιαξ πνμχεδζδξ: 

 Σςκ παναηηδνζζηζηχκ, ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηςκ πνμμνζζιχκ, χζηε κα 

δδιζμονβείηαζ ιζα βκςζζαηή αάζδ βζα αοημφξ, δ μπμία εα είκαζ δδιυζζα δζαεέζζιδ ζημοξ 

δοκδηζημφξ επζζηέπηεξ. 

 Όζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, πυνςκ ηαζ δμιχκ ιζαξ πενζμπήξ χζηε κα 

δδιζμονβείηαζ έκα πθαίζζμ οπμζηήνζλδξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα ιδ 

δζαεέημοκ ημοξ πυνμοξ, ηδκ ηεπκμβκςζία ηαζ ηζξ οπμδμιέξ βζα ηδκ πνμαμθή ημοξ ζηα δθεηηνμκζηά 

ιέζα.  

Σέημζμο είδμοξ ζοζηήιαηα εεςνμφκηαζ ςξ έκα ζοιπθδνςιαηζηυ ηακάθζ δζάποζδξ ηδξ ημονζζηζηήξ 

πθδνμθμνίαξ. Πανάθθδθα απμηεθμφκ έκα εκ δοκάιεζ ιέζμ βζα ηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ ζζπφμξ ιεηαλφ ηςκ 

ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ. Δπζπνυζεεηα, πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα πνμχεδζδξ πμθζηζηχκ 

πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ ηαζ παβηυζιζαξ δζάποζδξ πθδνμθμνζχκ πμο δζαθμνεηζηά εα ήηακ δφζημθμ ηαζ 

δαπακδνυ κα πνμςεδεμφκ. Σα ζοζηήιαηα πνμχεδζδξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ έπμοκ ιεβάθδ απήπδζδ 

ζηδ δζεεκή ημονζζηζηή αβμνά ηονίςξ θυβς ηαζ πθδνυηδηαξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ πμο πανέπμοκ (π.π. υθεξ μζ 

επζπεζνήζεζξ πνμαάθθμκηαζ ιε μιμζυιμνθμ ηνυπμ δεδμιέκμο υηζ μ θμνέαξ είκαζ δδιυζζμξ μνβακζζιυξ ηαζ 

υπζ θμνέαξ ζδζςηζηχκ ζοιθενυκηςκ). Δπίζδξ αοηά ηα ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημζκςκζηέξ, 

πμθζηζζηζηέξ ηαζ πενζααθθμκημθμβζηέξ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ, βεθονχκμκηαξ ημ ηεκυ ακάιεζα ζημοξ 

επζζηέπηεξ ηαζ ημοξ κηυπζμοξ ιέζς ηδξ εκδιένςζδξ βζα ηδκ ημοθημφνα ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηάεε ηυπμο. 

Δπίζδξ αμδεμφκ ηζξ ημπζηέξ επζπεζνήζεζξ κα ζπδιαηίγμοκ νεαθζζηζηέξ πνμζδμηίεξ ηαζ πνμαθέρεζξ 

ακαθφμκηαξ δεδμιέκα επζζηερζιυηδηαξ ηςκ δζαδζηηοαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

Σα ζοζηήιαηα πνμχεδζδξ πνμμνζζιχκ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ εφνμξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο δζαεέημοκ ηαζ πνμςεμφκ: 

1. Δεκζηυ (VisitGreece.gr,  visitbritain.com,),  

2. Πενζθενεζαηυ (athensattica.gr) ηαζ  

3. Σμπζηυ (nafplio.gr).  

ήιενα δδιζμονβείηαζ ιζα αηυιδ ηαηδβμνία ζοζηδιάηςκ πνμχεδζδξ πνμμνζζιχκ ζε επίπεδμ εκχζεςκ 

ηναηχκ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ έπεζ δδιζμονβδεεί δζαδζηηοαηυξ ηυπμξ πνμχεδζδξ 

υθςκ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ (www.visiteurope.eu).  

Η πνδιαημδυηδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ ζοκήεςξ ζοιααδίγεζ ιε ηδκ μνβακςηζηή ημοξ 

δμιή, δδθ. εεκζηά ζοζηήιαηα πνδιαημδμημφκηαζ απυ εεκζημφξ θμνείξ (υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

Δεκζημφ Ονβακζζιμφ Σμονζζιμφ), εκχ ημπζηά ηαζ πενζθενεζαηά ζοζηήιαηα ιπμνεί κα πνδιαημδμημφκηαζ 

ηυζμ απυ ημπζημφξ θμνείξ ή ηαζ απυ ηδκ αζμιδπακία ζε ημζκμπναηηζηά ζπήιαηα (υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ 

ημο www.tiscover. com ημο Σονυθμο ηδξ Αοζηνίαξ, ημ μπμίμ απμηεθεί ζφιπναλδ ημο δδιυζζμο ηαζ 

ζδζςηζημφ ημιέα). Σα ζοζηήιαηα πνμχεδζδξ πνμμνζζιχκ ιπμνεί επίζδξ κα ιδκ ακηζπνμζςπεφμοκ ιυκμ 

ιζα βεςβναθζηή πενζμπή, αθθά μιαδμπμζμφκ επζπεζνήζεζξ ηαζ θμνείξ ιε ημζκή δναζηδνζυηδηα. 

Ακαθενυιαζηε ζε ηέημζμο είδμοξ ζοζηήιαηα ιε ημκ υνμ «εειαηζηά ζοζηήιαηα πνμμνζζιχκ» υπμο ημ 
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ηνζηήνζμ έκηαλδξ επζπεζνήζεςκ είκαζ δ εκαζπυθδζδ ημοξ ιε ηδ ακηίζημζπδ δναζηδνζυηδηα. οκήεςξ, δ 

πνδιαημδυηδζδ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ πνμένπεηαζ απυ ηθαδζημφξ θμνείξ (υπςξ 

εκχζεζξ λεκμδμπείςκ ή πενζθενεζαημφξ θμνείξ, απυ ζοιπνάλεζξ ή ηαζ απυ ζδζςηζημφξ θμνείξ ηαζ εκχζεζξ 

(clusters) επζπεζνήζεςκ (www.wineroads.gr ηαζ www.olivetreeroute.gr). 

Ονβακςηζηά έκα εεκζηυ ζφζηδια πνμχεδζδξ πνμμνζζιχκ εα πνέπεζ κα είκαζ εεκζηά ζοβηεκηνςιέκμ ηαζ 

δζηηοςιέκμ. ημ εεκζηά ζοβηεκηνςιέκμ ζφζηδια, δ αάζδ δεδμιέκςκ πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ 

πνμμνζζιμφξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ υθδξ ηδξ πχναξ. Αοηυ επζηνέπεζ ζε θμνείξ ηαζ ζδζχηεξ ηυζμ ζημ 

εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ κα έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθμνζαηή αάζδ ιέζς δζαδζηηφμο. 

Η επζηοπία εκυξ ζοζηήιαημξ πνμχεδζδξ πνμμνζζιχκ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ αηνίαεζα ηαζ 

εβηονυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πενζέπεζ, αθθά ηαζ απυ ηζξ οπδνεζίεξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ πμο 

πνμζθένεζ ζημοξ οπμρήθζμοξ ηαλζδζχηεξ, υπςξ ελαημιίηεοζδ, πνμζςπζηέξ ζεθίδεξ, η.θπ. Γζα πανάδεζβια 

ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ηα παναηάης απμηεθμφκ ηνίζζιμοξ πανάβμκηεξ επζηοπίαξ βζα ηα ζοζηήιαηα 

πνμχεδζδξ πνμμνζζιχκ: 

 Δηεύζπλζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 

Δίκαζ ζηυπζιμ ζηδ δζεφεοκζδ ημο δζηηοαημφ ηυπμο (Uniform Resource Locator – URL), ζηυπζιμ 

είκαζ κα  πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ visit ή μ υνμξ tourism, έηζζ χζηε κα εκημπίγεηαζ εφημθα δ 

ζζημζεθίδα απυ ημοξ επζζηέπηεξ ηαζ απυ ηζξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ.  

 Πεξηερόκελν Website: 

 Βάεμξ, έηηαζδ ηαζ ζοκεπήξ επζηαζνμπμίδζδ πθδνμθμνίαξ. Δζδζηά εέιαηα, π.π., είδμξ ηδξ 

άιιμο ζε ηάεε παναθία (ζζημζεθίδα ημο εεκζημφ μνβακζζιμφ ηδξ Πμνημβαθίαξ), ηφπμζ spa 

ηαζ πμζμζ είκαζ εζδζημί βζα ηάεε ηφπμ δένιαημξ (ζζημζεθίδα Πμθςκίαξ), λεκμδμπεία ιε 

δοκαηυηδηεξ ελοπδνέηδζδξ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ (ζζημζεθίδα Γενιακίαξ), πμθθαπθέξ 

βθχζζεξ αθθά ηαζ ζζημζεθίδεξ βζα εζδζηέξ αβμνέξ (εζδζηυ ηαζ εκαθθαηηζηυ ημονζζιυ). 

 Άκεζν θαη δσληαλό πεξηερόκελν 

Δκδεζηηζηά: ιυδα ζηδκ Ιζπακία, GIS βζα ηαεδιενζκή ηαζ ηαοηυπνμκδ εκδιένςζδ ηαζνμφ ηαζ 

ηαηάζηαζδξ ηςκ πζμκμδνμιζηχκ ηέκηνςκ ζηδκ Δθαεηία. 

 Πνμηεζκυιεκεξ δζαδνμιέξ (2, 3 ή πενζζζυηενεξ ιένεξ), δοκαιζημί πάνηεξ  

 οκεπήξ εκδιένςζδ (π.π. θςηζέξ ζηδκ Πμνημβαθία), what's new, London Today ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηςκ ηνμιμηναηζηχκ επζεέζεςκ  

 Πμθθαπθά είδδ πθδνμθμνζχκ υπςξ έββναθα pdf ή ελαημιζηεοιέκα θοθθάδζα (Austria). 

 Σμπζημί ήνςεξ, e.g. Hans Christian Andersen, Mozart ηθπ.  

 Εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

Ρμέξ πθδνμθμνζχκ RSS, newsletters, δθεηηνμκζηέξ ζογδηήζεζξ, ηθπ. 

 Μδπακέξ ακαγήηδζδξ, οπμαμήεδζδ πνήζηδ, πάνηεξ δζηηοαημφ ηυπμο (site maps). 

 Δλεζδζηεοιέκδ πθδνμθμνία πνμξ δδιμζζμβνάθμοξ. Δκδεζηηζηά δ Κνμαηία πανέπεζ δςνεάκ 300 

ελεζδζηεοιέκεξ δδιμζζμβναθζηέξ ακαθμνέξ (press releases). 

 ημζπεία ροπαβςβίαξ ηαζ ελαημιίηεοζδξ 

 Ηθεηηνμκζηά παζπκίδζα, ημοίγ ηαζ δζαβςκζζιμί ζπεηζημί ιε έκακ πνμμνζζιυ 

 Γζάεεζδ εζηυκςκ βζα πνμθφθαλδ μευκδξ (screen savers), θςημβναθζχκ δζάθμνςκ 

ημπμεεζζχκ, ημπζηήξ ιμοζζηήξ η.θ.π. 
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3. Η επίδραση του διαδικτύου στον Σουριστικό κλάδο 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ ακαδεζηκφμκηαζ μζ εεηζηέξ επζδνάζεζξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ημο ζημκ 

ημονζζηζηυ ηθάδμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε ηνεζξ ημιείξ: ημ ζπεδζαζιυ ημο ηαλζδζμφ, ημ ειπυνζμ ηςκ 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ζηδ δμιή ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ, ιε έιθαζδ ζηζξ ςθέθεζεξ πμο 

πνμηαθεί δ δδιζμονβία ηαζ πνήζδ εκυξ δθεηηνμκζημφ ημονζζηζημφ μδδβμφ ζηδκ πνμχεδζδ εκυξ 

πνμμνζζιμφ.  

Ο ημονίζηαξ πθέμκ δζαεέηεζ έκα εονφ ζφκμθμ ενβαθείςκ πμο δζαηίεεκηαζ ιέζς δζαδζηηφμο βζα ηδκ 

ελεφνεζδ πνμμνζζιχκ, ηδκ ηνάηδζδ εέζεςκ αθθά ηαζ ηδ δζάποζδ ηδξ ειπεζνίαξ ηυζμ ημο ηθεζζίιαημξ 

ημο ηαλζδζμφ υζμ ηαζ ηδξ δζαιμκήξ ημο ζε έκα ζφκμθμ πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο. Δπίζδξ ηα ζοζηήιαηα 

πνμχεδζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζήβδζδξ ηαζ δζαημπχκ ιέζς ημο δζαδζηηφμο ζε υθδ ηδκ οθήθζμ έπμοκ 

δδιζμονβήζεζ έκα κέμ ηακάθζ ειπμνζηήξ δζακμιήξ ηςκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, πένα απυ 

ημ παναδμζζαηυ ηαλζδζςηζηυ πναηημνείμ. Σμ δζαδίηηομ έπεζ επδνεάζεζ υθα ηα επίπεδα ειπθεημιέκςκ 

ζηδκ αθοζίδα ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Γζα ημοξ πνμιδεεοηέξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ημ δζαδίηηομ 

πνμζθένεζ άιεζδ πθδνμθυνδζδ ζπεηζηή ιε ημοξ πεθάηεξ ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ, δ μπμία 

απμδεζηκφεηαζ πμθφηζιδ ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ πςθήζεχκ ημοξ. Σέθμξ μζ πνάηημνεξ έπμοκ απμδεπηεί υηζ 

πνέπεζ ηαζ αοημί κα πνμζανιυζμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ ζημ κέμ πενζαάθθμκ. 

3.1. Η πληροφορική τεχνολογία στον τομέα του Σουρισμού 

 Ο ημονζζιυξ είκαζ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ αζμιδπακίεξ παβημζιίςξ. Σμ 2008 μ World Tourism 

Organization (WTO) ηαηέβναρε 924 εηαημιιφνζα ημονζζηζηέξ αθίλεζξ παβημζιίςξ εκχ ζφιθςκα ιε ημ 

World Travel & Tourism Council (WTTC) μ ημονζζιυξ ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 11% ημο παβηυζιζμο 

Αηαεάνζζημο Δεκζημφ Πνμσυκημξ (ΑΔΠ). Σμ δζαδίηηομ ςξ ιέζμ επζημζκςκίαξ ηαζ πνμζθμνάξ 

δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ δδιζμονβεί έκα κέμ πενζαάθθμκ βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο 

ημονζζηζημφ ηθάδμο. ηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία έπμοκ δδιζμονβδεεί κέεξ ακάβηεξ αθθά ηαζ εοημθίεξ 

βζα ημ ζπεδζαζιυ εκυξ ηαλζδζμφ αθθά ηαζ ηδκ αβμνά ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ (Duncan, 

2009). ηδ ζοκέπεζα εα ακαδεζπηεί δ ζοκεζζθμνά ημο δζαδζηηφμο ζε ηνεζξ άλμκεξ: ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ 

πενζήβδζδξ, ηδ δζελαβςβή ηςκ ειπμνζηχκ πνάλεςκ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δμιήξ ηδξ ημονζζηζηήξ 

αζμιδπακίαξ. 

Μέζς ηςκ δζαδζηηοαηχκ εθανιμβχκ μ ημονίζηαξ απμηηά άιεζδ πνυζααζδ ζε πζθζάδεξ πνμμνζζιμφξ, 

πηήζεζξ, δςιάηζα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ιέζς εκυξ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή. φιθςκα ιε ημκ Travel 

Industry Association of America (TIA) πενζζζυηενμζ απυ 75 εηαημιιφνζα ημονίζηεξ πνδζζιμπμίδζακ ημ 

δζαδίηηομ βζα κα ζπεδζάζμοκ ημ ηαλίδζ ημοξ, κα ανμοκ ηζιέξ ηαζ πνμβνάιιαηα ηαζ κα ηάκμοκ ηζξ 

ακηίζημζπεξ ηναηήζεζξ. Δπίζδξ μ οπμρήθζμξ ηαλζδζχηδξ έπεζ εφημθα πνυζααζδ ζε ηνζηζηέξ ηαζ ζπυθζα 

ζπεηζηέξ ιε πνμμνζζιμφξ αθθά ηαζ οπδνεζίεξ (αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, δςιάηζα, εζηζαηυνζα, η.θπ.). 

Πενίπμο ημ 68% ηςκ ηαηακαθςηχκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηάκμοκ πνήζδ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ μζ μπμίμζ 

δδιμζζεφμοκ ηνζηζηέξ (Chipkin, 2012). Έκα επίζδξ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ 

δζαιμνθχκμκηαζ μζ απμθάζεζξ βζα έκα ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ είκαζ μζ δζαδζηηοαημί ηυπμζ – ζφιαμοθμζ 

δζαημπχκ, υπςξ μ TripAdvisor. Σμ ζοβηεηνζιέκμ δίηηομ ηαηαβνάθεζ 280 εηαημιιφνζα επζζηέρεζξ ζε 

αοηυκ ηάεε ιήκα (TripAdvisor, 2014).  

Οζ πζμ δδιμθζθείξ δζαδζηηοαηέξ οπδνεζίεξ πμο πνδζζιμπμζεί μ οπμρήθζμξ ημονίζηαξ είκαζ δ πνυζααζδ 

ζε πάνηεξ ηαζ δζαδνμιέξ, δ ακαγήηδζδ ηζιχκ βζα ιεηαηζκήζεζξ, δ ακαγήηδζδ ηαηαθοιάηςκ, δ ακαγήηδζδ 

ηζιχκ βζα εκμζηίαζδ αοημηζκήηςκ ιε ηδ ζεζνά πμο ηαηαβνάθδηακ απυ ημ θμνέα American Travelers 

(Travel Industry Association, 2007). 

Οζ πνμιδεεοηέξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ αθθά ηαζ μζ ημονζζηζημί πνμμνζζιμί ακηζθαιαακυιεκμζ αοηέξ ηζξ 

ηάζεζξ, δδιζμονβμφκ πζμ πθμφζζεξ ζζημζεθίδεξ, ακαζπεδζάγμοκ ηζξ οθζζηάιεκεξ ηαζ παναημθμοεμφκ ηδ 

δναζηδνζυηδηα ηςκ δζηηοαηχκ ημοξ ηυπςκ. Ο μνβακζζιυξ TIA επζζδιαίκεζ υηζ ζοπκά μζ εκένβεζεξ 

πνμχεδζδξ επζπεζνήζεςκ υπςξ μζ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, ηα λεκμδμπεία, μζ επζπεζνήζεζξ εκμζηίαζδξ 

αοημηζκήηςκ ιέζς δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ (δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο, SMS, η.θπ.) απαθθάζζμοκ ημκ 

οπμρήθζμ ημονίζηα απυ ηδκ ακάβηδ κα ηάκεζ αοηυξ ηζξ ακαγδηήζεζξ. Όθεξ μζ πανάιεηνμζ εκυξ 

ημονζζηζημφ ηαλζδζμφ πενζθαιαάκμκηαζ ζε έκα ιήκοια δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο, απ’ υπμο μ 
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οπμρήθζμξ πεθάηδξ ιπμνεί κα πενζδβδεεί ζηζξ ζζημζεθίδεξ ημο ηαηαθφιαημξ, ηδξ αενμπμνζηήξ εηαζνείαξ, 

η.μ.η.  

Δηηυξ απυ ηζξ οπδνεζίεξ εκδιένςζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ εκυξ ημονζζηζημφ ηαλζδζμφ, ημ δζαδίηηομ πνμζθένεζ 

πθδεχνα ιέζςκ βζα ηδκ δθεηηνμκζηή αβμνά ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. Σμ δθεηηνμκζηυ 

ειπυνζμ έπεζ αθθάλεζ δναιαηζηά ηα ηακάθζα δζακμιήξ ηςκ ηαλζδζςηζηχκ πνμσυκηςκ. φιθςκα ιε ημ 

θμνέα ιεθεηχκ “Explosive growth”, μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ηνάηδζδ ημονζζηζηχκ παηέηςκ ιέζς δζαδζηηφμο 

ανίζημκηαζ “ζηζξ πζμ δδιμθζθείξ δναζηδνζυηδηεξ ημο δζαδζηηφμο, εκχ μζ δζαδζηηοαηέξ πςθήζεζξ 

ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ αολάκμκηαζ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ (πάκς απυ $115 δζζεηαημιιφνζα ημ έημξ 

2010) ζηζξ ΗΠΑ, Δονχπδ ηαζ Αζία”. Οζ πθδνμθμνίεξ αθθά ηαζ μζ δζεοημθφκζεζξ πμο πανέπμκηαζ ιέζς 

ημο δζαδζηηφμο, αμδεμφκ ζηδκ αφλδζδ ηςκ on-line πςθήζεςκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ. Ήδδ απυ ημ 2004 

ημ 70% ηςκ πνδζηχκ πμο πνμβναιιάηζζακ δζαδζηηοαηά ηζξ δζαημπέξ ημοξ πνμέαδζακ ζε ηνάηδζδ ηαζ 

δζαδζηηοαηή αβμνά ηςκ πνμσυκηςκ πμο επέθελακ. Γζα ημ ίδζμ έημξ ζφιθςκα ιε ημκ μνβακζζιυ TIA έβζκακ 

πενίπμο 44,6 εηαημιιφνζα δζαδζηηοαηέξ ηναηήζεζξ. 

Πνέπεζ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθενεμφκ ηάπμζεξ πνμτπάνπμοζεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ οπδνεζίεξ, μζ μπμίεξ 

αλζμπμζήεδηακ απυ ηδ δζαδζηηοαηή ηεπκμθμβία, χζηε κα μδδβδεμφιε ζε αοηή ηδκ «έηνδλδ» ηδξ πνήζδξ 

ημο δζαδζηηφμο ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ. Ήδδ απυ ημ 1960 μζ ζδιακηζηυηενεξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ 

είπακ ακαπηφλεζ έκα ζφζηδια ηναηήζεςκ (Computerized Reservation System - CRS). Ανπζηά δ ιυκδ ημο 

θεζημονβία ήηακ μζ ηναηήζεζξ εέζεςκ ζε ημπζηυ επίπεδμ. Η ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ μδήβδζε ζηδκ 

μθμηθήνςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ ιε ηζξ κέεξ πθαηθυνιεξ επζημζκςκζχκ, χζηε κα δδιζμονβδεεί ημ 

ζδιενζκυ Global Distribution System (GDS) (Artiles, 2007). Σέημζα ζοζηήιαηα εκδεζηηζηά είκαζ ηα 

Amadeus, Galileo ηαζ Sabre. Μέζς αοηχκ είκαζ δοκαηή δ ηνάηδζδ δζαθμνεηζηχκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ 

ηαζ οπδνεζζχκ υπςξ αενμπμνζηχκ εζζζηδνίςκ, δςιαηίςκ, εκμζηίαζδ αοημηζκήηςκ, η.θπ. Σμ δζαδίηηομ 

εζζέθενε απμθαζζζηζηά ζηδ δζάποζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ ζε έκα εονφηαημ θάζια 

πνδζηχκ, ιέζα απυ απθμπμζδιέκα πενζαάθθμκηα δζεπαθήξ πμο πνμζθένμοκ μζ θοθθμιεηνδηέξ ηαζ μζ 

ζζημζεθίδεξ. Η θοζζηή ελέθζλδ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ ήηακ δ άιεζδ πχθδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ζημκ 

ηεθζηυ πεθάηδ. Γζηηοαημί ηυπμζ μζ μπμίμζ ζημ παναζηήκζμ πνδζζιμπμζμφκ ηάπμζμ GDS είκαζ μζ 

Travelocity, Travelprice, Priceline ηαζ Expedia. 

 

Δικόνα 1.  Μονηέλο επικοινυνίαρ καηαναλυηών και ππομηθεςηών ηοςπιζηικών πποφόνηυν με 
ηη σπήζη διαδικηςακών ηεσνολογιών  

φιθςκα ιε αοηυ ημ επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ, είκαζ πζμ εφημθμ βζα ημκ ηαηακαθςηή κα αβμνάζεζ 

ημονζζηζηά πνμσυκηα απυ ηδκ άκεζδ ημο ζπζηζμφ ημο πανά απυ έκα παναδμζζαηυ ημονζζηζηυ βναθείμ. 

Ακαθμνά ημο πενζμδζημφ Hospitality eBusiness Strategies ακαδεζηκφεζ υηζ «ημ έημξ 2009 πενζζζυηενεξ 

απυ ημ 55% ηςκ ηαλζδζςηζηχκ ηναηήζεςκ ηαζ πενίπμο 40% ηςκ ηναηήζεςκ δςιαηίςκ ζε λεκμδμπεία ζηδ 

Βυνεζα Αιενζηή δζεηπεναζχεδηακ ιέζς ημο δζαδζηηφμο» (Hospitality eBusiness, 2009). Τπυ αοηή ηδκ 

έκκμζα ημ δζαδίηηομ δζεοημθφκεζ ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ηαηακαθςηχκ ηαζ πνμιδεεοηχκ βζα ηδκ 

εκδιένςζδ ηαζ αβμνά ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ μζ ηεθεοηαίμζ (Δζηυκα 1). 
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Η άιεζδ επαθή πνμιδεεοηχκ ηαζ ηαηακαθςηχκ ιε ηα «δζαδζηηοαηά δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα» 

ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ιπμνμφκ απμηεθεζιαηζηά κα μθμηθδνχζμοκ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενχκ 

ιε παιδθυηενμ ηυζημξ ακά ζοκαθθαβή (Lu, Zhaohua, & Bin, 2007). 

3.2. Διαμόρφωση της τουριστικής αγοράς μέσω του διαδικτύου 

Δηηυξ απυ ηζξ εοημθίεξ πμο πνμζθένεζ ημ δζαδίηηομ βζα αβμνά ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα εφημθδξ ακαηάθορδξ ηζιχκ ηαζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημοξ υπςξ επίζδξ ηαζ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ελαημιζηεοιέκςκ ημονζζηζηχκ παηέηςκ. φιθςκα ιε ηδκ μζημκμιζηή εεςνία, δ 

πενζζζυηενδ ηαζ ηαθφηενδ πθδνμθμνία αμδεά ηδ αζμιδπακία κα απμηηήζεζ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ημ δζαδίηηομ αολάκεζ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ πνμλεκεί 

ιείςζδ ηςκ ηζιχκ. ήιενα έπμοκ δδιζμονβδεεί ηαζ θεζημονβμφκ πμθθμί δζαδζηηοαημί ηυπμζ μζ μπμίμζ 

ελεζδζηεφμκηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ παιδθυηενςκ ηζιχκ βζα εζζζηήνζα ηαζ ηαηαθφιαηα. Οζ παιδθυηενεξ 

ηζιέξ εκημπίγμκηαζ ιέζς ζοκενβαζζχκ ηαζ ζοιιαπζχκ ηςκ πνμιδεεοηχκ ιε ηα GDS. Δπζπνυζεεηα, μζ 

αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ ηαζ ηα λεκμδμπεία πνμηζιμφκ κα έπμοκ πθδνυηδηα εέζεςκ ηαζ ηνεααηζχκ ιε 

ζοκέπεζα κα πνμζθένμοκ ζοιθένμοζεξ ηζιέξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια 

είκαζ υηζ ιέζς ημο δζηηοαημφ ηυπμο skyscanner.net έκαξ οπμρήθζμξ ηαλζδζχηδξ ιπμνεί κα αβμνάζεζ 

αενμπμνζηυ εζζζηήνζμ απυ ηδ Μαδνίηδ ζημ Γμοαθίκμ πνμξ $14. Σα αενμπμνζηά εζζζηήνζα απμηεθμφκ ηζξ 

πζμ δδιμθζθείξ online αβμνέξ ηαζ αημθμοεμφκηαζ απυ ηζξ ζφκημιεξ δζακοηηενεφζεζξ. Δπζπνυζεεηα, ιέζς 

ηδξ πθδεχναξ δζαδζηηοαηχκ οπδνεζζχκ πμο δζαηίεεκηαζ ζήιενα, μ ημονίζηαξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ μ 

ίδζμξ ςξ ημονζζηζηυξ πνάηημναξ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ έκα ελαημιζηεοιέκμ ημονζζηζηυ παηέημ. 

Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς δ ηοπζηή αθοζίδα αλίαξ (value chain) ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ 

απμηεθείηαζ απυ ηέζζενεζξ μκηυηδηεξ ζφιθςκα ιε ημοξ (Li & Reima, 2009): ημκ πάνμπμ ηδξ οπδνεζίαξ, 

ημκ operator, ημκ πνάηημνα ηαζ ημοξ ημονίζηεξ. Κνίζζιμξ πανάβςκ επζηοπίαξ βζα ημοξ πνμιδεεοηέξ είκαζ 

δ πανμοζία ημοξ ζημ δζαδίηηομ ιέζς πνήζζιςκ ηαζ πθμφζζςκ ζε οπδνεζίεξ δζηηοαηχκ ηυπςκ υπμο μ 

ημονίζηαξ ιπμνεί κα ανεζ ηαζ κα αβμνάζεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο. Μέζς ηςκ ιδπακζζιχκ πμο πνμζθένεζ ημ 

δζαδίηηομ ηαζ μζ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ, μζ πάνμπμζ ιπμνμφκ κα ζοβηεκηνχκμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

πνμθίθ ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ επζζηεπηχκ ημοξ, ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ημοξ, χζηε κα 

αεθηζχκμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ηαζ κα ζημπμπμζμφκ ημ αβμναζηζηυ ημζκυ. 

Όπςξ απμδείπεδηε απυ ηα παναπάκς, ημ δζαδίηηομ θένκεζ ζε άιεζδ επαθή ημοξ πνμιδεεοηέξ ηςκ 

οπδνεζζχκ ιε ημοξ πεθάηεξ. Σμ ενχηδια πμο εβείνεηαζ είκαζ ζπεηζηυ ιε ηδ εέζδ ηςκ ιεζαγυκηςκ ζημ κέμ 

επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ. Καζ βζα ημοξ ιεζάγμκηεξ ημ δζαδίηηομ επέθενε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημ 

επζπεζνείκ. Βαζζζιέκμζ ζηδκ ειπεζνία ηαζ ηδκ ελεζδίηεοζδ πμο απμηυιζζακ απυ ηδκ έςξ ηχνα θεζημονβία 

ημοξ, μζ πνάηημνεξ είκαζ ζε εέζδ κα δζαιμνθχκμοκ ελεζδζηεοιέκα ηαζ ζφκεεηα παηέηα ηα μπμία ιπμνμφκ 

κα δζαεέημοκ ιέζς ηςκ βναθείςκ ημοξ αθθά ηαζ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Με άθθα θυβζα δ δναζηδνζυηδηά 

ημοξ ιεηαημπίγεηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ελεζδζηεοιέκςκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ. Με ηδκ εκενβή πνήζδ ηςκ 

δζαδζηηοαηχκ ηεπκμθμβζχκ απμηημφκ άιεζα ηδ δοκαηυηδηα πνμχεδζδξ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ οπδνεζζχκ 

ημοξ ζε έκα εονφηενμ πχνμ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια. 
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4. Παρουσίαση διαθέσιμων διαδικτυακών ταξιδιωτικών 

οδηγών 

ηδκ εκυηδηα αοηή βίκεηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζφκημιδ αλζμθυβδζδ μνζζιέκςκ απυ ημοξ πζμ δζαδεδμιέκμοξ 

ηαλζδζςηζημφξ μδδβμφξ, ηυζμ εθθδκζηχκ υζμ ηαζ λέκςκ θμνέςκ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ αλζμθμβήεδηακ μζ δζαδζηηοαημί ηυπμζ ημο Πίκαηα 1. 

Πίνακαρ 1.  Διαδικηςακοί ηόποι ηοςπιζηικών οδηγών ηηρ Ελλάδαρ πος 
αξιολογήθηκαν 

Διεύθςνζη διαδικηςακού ηόπος  Φοπέαρ 

http://www.VisitGreece.gr/ Διιεληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ 

http://www.cycladia.com/ Ηδησηηθόο θνξέαο 

http://www.roughguides.com/ 
destinations/europe/greece/ 

Ηδησηηθόο θνξέαο 

 

ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ πμο πενζθήθεδηακ ζηδκ ενβαζία εθήθεδζακ οπυρδ 

ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ηαζ ηαηαβνάθδηακ ηαζ ζπμθζάζηδηακ. Σα ηνζηήνζα αοηά (ηαζ δ 

πνμζδμηχιεκδ απυ αοηά θεζημονβζηυηδηα) είκαζ: 

Φαπακηηπιζηικό Λειηοςπγικόηηηα 

Πίνακαρ επιλογών Οξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ζε δηαθξηηέο 
θαηεγνξίεο. 

Γλώζζερ Υπνζηήξημε πνιύγισζζσλ ηζηνζειίδσλ γηα πξόζβαζε ζε απηέο 
επηζθεπηώλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. 

Multimedia galleries Σπκπεξίιεςε ειθπζηηθώλ θαη πινύζησλ ζπιινγώλ πνιπκέζσλ γηα ηελ 

πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ. 

Κινούμενα γπαθικά & 
video 

Τερλνινγίεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηζηνζειίδσλ. Γηάζεζε 
δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ. 

Δςναμική ενημέπωζη 
πεπιεσομένος 

Τν ραξαθηεξηζηηθό απηό αλαθέξεηαη ζηε δεκνζίεπζε λέσλ, 
πξνγξακκάησλ εθδειώζεσλ θαη γεληθά πιεξνθνξηώλ πνπ 
αλαλεώλνληαη ζε κε θαζνξηζκέλν ρξόλν. Πξνζδίδεη ζην δηθηπαθό 
ηόπν αλαλεσκέλν πεξηερόκελν θαη πξνζειθύεη επηζθέπηεο λα 
ελεκεξσζνύλ γηα ηηο λέεο δεκνζηεύζεηο. 

Διαδπαζηικόρ σάπηηρ Οη δηαδξαζηηθνί ράξηεο απνθηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο 
θαη εθαξκνγέο (απνηύπσζε δξόκσλ, θσηνγξαθηώλ αιιά θαη 
δηαδξνκώλ - Google StreetView). Ζ ελζσκάησζή ηνπο ζε 
δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ απνθηά ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ην δπλεηηθό επηζθέπηε, αθνύ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη 
εηθόλα γηα ηελ ηνπνζεζία, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε κνξθνινγία. 

Τοπικόρ καιπόρ Ζ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ είλαη κηα ρξήζηκε ππεξεζία, ε νπνία κπνξεί 
εύθνια λα ελζσκαησζεί ζε έλαλ δηαδηθηπαθό ηόπν. Έλαο ηνπξηζηηθόο 
δηαδηθηπαθόο ηόπνο είλαη ρξήζηκν λα δηαζέηεη κηα ηέηνηα ππεξεζία 
ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ πνπ ζέινπλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο 
δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. 

http://www.visitgreece.gr/
http://www.cycladia.com/
http://www.roughguides.com/destinations/europe/greece/
http://www.roughguides.com/destinations/europe/greece/
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Φαπακηηπιζηικό Λειηοςπγικόηηηα 

Φπήζιμερ πληποθοπίερ Ο επηζθέπηεο είλαη αλάγθε λα έρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε ρξεζηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηά ηνπ, ηελ πγεία, ηηο 
κεηαθηλήζεηο ηνπ, θ.ιπ. 

Τέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη θξίζηκν λα ππάξρνπλ ζε έλα 
δηαδηθηπαθό ηόπνπ ελόο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, δεδνκέλνπ όηη 
κπνξεί λα απνηειέζεη ην κνλαδηθό ζεκείν αλαθνξάο ηνπ επηζθέπηε 
θαηά ηε δηακνλή ηνπ εθεί. 

Σύνδεζμοι κοινωνικήρ 
δικηύωζηρ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινύλ όιν θαη 
πεξηζζόηεξν θνξείο δηάδνζεο ελόο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ. Σπλεπώο, 
έλαο ζύγρξνλνο ηόπνο πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηζθέπηε 
ηνπ λα δεκνζηεύεη θαη λα δηαρέεη ζειίδεο θαη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο 
ζην θνηλσληθό ηνπ δίθηπν.  

Newsletter Ζ δεκνζίεπζε ελόο ειεθηξνληθνύ θπιιαδίνπ κπνξεί λα απνβεί 
απνηειεζκαηηθή θαη ρακεινύ θόζηνπο δξάζε κάξθεηηλγθ ελόο 
πξννξηζκνύ. 

Επικοινωνία Ζ δπλαηόηεηα ηνπ δπλεηηθνύ επηζθέπηε λα απεπζύλεη έλα εξώηεκα 
απεπζείαο ζε θάπνηνλ ππεύζπλν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ θαη ε ιήςε 
κηαο απάληεζεο, δεκηνπξγνύλ αίζζεκα αζθάιεηαο θαη νηθεηόηεηαο, ην 
νπνίν ζα ζπληειέζεη ζηελ απόθαζή ηνπ λα επηζθεθηεί ην 
ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό. 

Αναζήηηζη πεπιεσομένος Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ εληνπηζκνύ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεηάδεηαη ν 
επηζθέπηεο κέζα από ηελ πιεζώξα ησλ ηζηνζειίδσλ ελόο ηόπνπ, 
πξέπεη λα παξέρεηαη κεραληζκόο αλαδήηεζεο κε ρξήζε θπζηθήο 
γιώζζαο. 

Εγγπαθή μέλοςρ 
(subscription) 

Ζ δπλαηόηεηα εγγξαθήο ελόο επηζθέπηε σο κέινπο ηνπ δηαδηθηπαθνύ 
ηόπνπ δεκηνπξγεί αίζζεκα όηη απηόο είλαη κέινο κηαο «ιέζρεο» θαη 
απνιακβάλεη έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ εηδηθά γη’ απηόλ. Δπίζεο επηηξέπεη 
ζην δηαδηθηπαθό ηόπν λα εθαξκόδεη πνιηηηθέο ζηνρεπκέλνπ κάξθεηηλγθ 
ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δπλεηηθώλ επηζθεπηώλ. 

Φάπηηρ διαδικηςακού 
ηόπος (sitemap) 

Ζ εύξεζε πιεξνθνξηώλ ζε έλα δηαδηθηπαθό ηόπν απνθηά ηδηαίηεξε 
ζεκαζία όζν απηνί απνθηνύλ πνιιέο ηζηνζειίδεο κε ζύλζεην 
πεξηερόκελν νξγαλσκέλεο ζε δελδξηθέο δνκέο. Ο ράξηεο ηνπ δέλδξνπ 
ησλ ηζηνζειίδσλ πξνζθέξεη έλαλ επνπηηθό ηξόπν πεξηήγεζεο ζηε 
ζπλνιηθή δνκή ηνπ ηόπνπ. 

Πολιηική 
εμπιζηεςηικόηηηαρ 

Ζ πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ρεηξηζκνύ ησλ πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ πνπ ελδερνκέλσο παξέρεη ν επηζθέπηεο ζην δηαδηθηπαθό 
ηόπν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε, ώζηε λα παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ηηο 
απαξαίηεηεο δηαβεβαηώζεηο πεξί ηδησηηθόηεηαο ηεο πεξηήγεζήο ηνπ θαη 
ησλ νξίσλ ρξήζεο πνπ επηβάιεη ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο. 

 

4.1. VisitGreece.gr 

Η ζζημζεθίδα VisitGreece.gr ημο ΔΟΣ είκαζ δ επίζδιδ ζζημζεθίδα πνμαμθήξ ημο εθθδκζημφ ημονζζιμφ, 

ιε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηδξ Δθθάδαξ, υπςξ πυθεζξ, παναθίεξ, ηαεχξ ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εηδδθχζεζξ. 
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Δικόνα 2. Δνδεικηική ζελίδα πποοπιζμών ηος ηαξιδιυηικού οδηγού VisitGreece.gr 

Σμ VisitGreece απμηεθεί ααζζηυ δίαοθμ επζημζκςκίαξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ημο Δθθδκζημφ Σμονζζιμφ ιε ημκ 

οπυθμζπμ ηυζιμ. Σμ πενζεπυιεκμ ημο αββίγεζ ημ 1 εηαημιιφνζμ θέλεζξ ζηα εθθδκζηά. Σμ newsletter ημο 

λεπενκά ημοξ 16.000 απμδέηηεξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Οζ επζζηέπηεξ ηδξ ζεθίδαξ λεπενκμφκ ηα 10 

εηαημιιφνζα. Έπεζ 1,5 εηαημιιφνζα followers ζημ Google, πενζζζυηενμοξ απυ 220.000 ζημ Facebook, 

εκχ ημ YouTube λεπενκά ηα 5 εηαημιιφνζα πνμαμθέξ. 

Να ζδιεζςεεί υηζ ημ VisitGreece.gr είκαζ δμιδιέκμ βζα κα αλζμπμζείηαζ εφημθα, κα πνμζθένεζ πνήζζιδ 

πθδνμθυνδζδ ζημοξ επζζηέπηεξ ηαζ ηεθζηά κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε αοηυ πμο γδημφκ. Πενζέπεζ: πνμηάζεζξ 

μδμζπμνζηχκ, ειπεζνίεξ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή, πθδνμθμνίεξ πμο δμιμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδ γήηδζδ ηςκ 

επζζηεπηχκ, θςημβναθίεξ βζα υθα ηα ιένδ ηδξ πχναξ πμο ζοκεπχξ αολάκμκηαζ ιε οθζηυ απυ υθεξ ηζξ 

πενζμπέξ. Πανάθθδθα μζ ζεθίδεξ ημο VisitGreece ζηα social media είκαζ δοκαιζηέξ ηαζ απμηοπχκμοκ ιε 

εοηνίκεζα ηδκ Δθθάδα. 
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Πίνακαρ 2.  Φαπακηηπιζηικά ηος διαδικηςακού ηόπος VisitGreece.gr 

Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Πίλαθαο επηινγώλ Ζ δνκή ηνπ VisitGreece.gr αλαπηύζζεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

1 Πξννξηζκνί 

Θαηεγνξηνπνηεί ην πεξηερόκελν αλά ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Οη 
πξννξηζκνί νκαδνπνηνύληαη γεσγξαθηθά θαη ν επηζθέπηεο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα εμεηδηθεύζεη ζε έλαλ πξννξηζκό (π.ρ. Σπνξάδεο > 
Σθόπεινο)  

2 Αμηνζέαηα – δξαζηεξηόηεηεο 

Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα πνπ 
ζέιεη λα θάλεη (ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή) ή αμηνζέαην πνπ ζέιεη λα 
επηζθεθηεί θαη κεηαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο.  

3 Γηάζεζε γηα 

Τν VisitGreece.gr πξνηείλεη πξννξηζκνύο αλάινγα κε ηε «δηάζεζε» 

ηνπ επηζθέπηε, ππό ηελ έλλνηα όηη εκθαλίδεη πξννξηζκνύο πνπ 
θαιύπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο (π.ρ. δηαθνπέο γηα παξέεο, 
θζηλνπσξηλέο δηαθνπέο, θιπ). 

Γιώζζεο Διιεληθά 

Αγγιηθά 

Multimedia galleries Γελ δηαζέηεη εθηελή ζύλνια θσηνγξαθηώλ γηα θάζε πξννξηζκό. Θάζε 
ζειίδα πεξηέρεη κία ή δύν ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο 

Θηλνύκελα γξαθηθά & video Τν VisitGreece.gr ρξεζηκνπνηεί ηερληθή εκθάληζεο επάιιεισλ 
θσηνγξαθηώλ ζην πάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο. Σην πεξηερόκελν ησλ 
ζειίδσλ παξεκβάιινληαη ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ πξννξηζκνύ. 

Online θξαηήζεηο – 
Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο 

Γελ παξέρνληαη ππεξεζίεο θξαηήζεσλ εηζηηεξίσλ ή ζέζεσλ ζε 
εθδειώζεηο θαη επαθόινπζα νύηε ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. 

Γηαδξαζηηθόο ράξηεο Τν VisitGreece.gr δελ πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθνύο ράξηεο ησλ 
πξννξηζκώλ 

Τνπηθόο θαηξόο Γελ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό ησλ πεξηνρώλ ή ησλ 
πξννξηζκώλ πνπ θηινμελεί. 

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο Πξνζθέξεη ελόηεηα ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν όκσο ρώξαο θαη 
όρη ησλ επηκέξνπο πξννξηζκώλ. Οη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 
δηαηίζεληαη νξγαλώλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Γξνκνιόγηα Πινίσλ  

Γ.Α.Α. Δι. Βεληδέινο  

Κεηάβαζε ζηελ Διιάδα  

Υγεία θαη Αζθάιεηα  

Γηαβαηήξηα θαη Βίδα Θαηξόο  

Πξνζηαζία Θαηαλαισηή  

Ζκεξνιόγην  

Σύλδεζκνη θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 Flickr 

 Trip advisor 

 Pinterest 

 Instagram 
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Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Newsletter Παξέρεηαη εύθνινο ηξόπνο εγγξαθήο ζηε ιίζηα παξαιεπηώλ ηνπ 
newsletter. Ο επηζθέπηεο εηζάγεη ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαη πηέδεη ην πιήθηξν «Δγγξαθείηε ζηε ιίζηα». 

Δπηθνηλσλία Ζ ζειίδα «Δπηθνηλσλία» παξέρεη ειεθηξνληθή θόξκα ζηελ νπνία ν 
επηζθέπηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα πηέζεη ην 
θνπκπί «Σηείιηε ην κήλπκά ζαο». 

Δπίζεο ζηε ζειίδα επηθνηλσλίαο δηαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηεύζπλζεο 
ηνπ ΔΟΤ γηα ζπκβαηηθή, έληππε επηθνηλσλία. 

Αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ Υπνζηεξίδεηαη αλαδήηεζε κε ειεύζεξν θείκελν κέζα από αληίζηνηρε 
γξακκή εηζαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξώηεζεο (Search). 

Δγγξαθή κέινπο 
(subscription) 

Γελ παξέρεηαη θάπνηα ππεξεζία εγγξαθήο κέινπο ζην δηθηπαθό ηόπν.  

Φάξηεο δηαδηθηπαθνύ 
ηόπνπ (sitemap) 

Παξέρεηαη ζην ππνζέιηδν θαη πξνβάιιεη ηελ πιήξε δελδξηθή δνκή ησλ 
ηζηνζειίδσλ, ώζηε ν επηζθέπηεο άκεζα λα κεηαβαίλεη ζηελ επηζπκεηή 

Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο Γελ παξέρεηαη ζειίδα κε ηνπο όξνπο ρξήζεο θαη ελεκέξσζε γηα ην 
ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν επηζθέπηεο ζην δηαδηθηπαθό 
ηόπν. 

 

4.2. Cycladia.com 

Ο Cycladia είκαζ έκαξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ μ μπμίμξ έπεζ δδιζμονβδεεί απυ έκακ ζδζςηζηυ θμνέα ηαζ 

θεζημονβεί ζηδ αάζδ ηδξ δζαθήιζζδξ ιέζς ηςκ ζεθίδςκ ημο επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημοξ 

πνμμνζζιμφξ πμο ηαθφπηεζ.  

Δίκαζ έκαξ ζδζαίηενα ηαθαίζεδημξ ηαζ πθήνδξ μδδβυξ ηςκ πνμμνζζιχκ ηδξ Δθθάδαξ εκχ πνμζθένεζ ηδ 

δοκαηυηδηα πνμχεδζδξ πςθήζεςκ δζάθμνςκ πνμζθμνχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ πνμξ ημοξ δοκδηζημφξ 

πεθάηεξ. 

Βαζίγεηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ πνμμνζζιχκ ιέζα απυ δζαδναζηζημφξ πάνηεξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ μ 

επζζηέπηδξ ημο δζαδζηηοαημφ ηυπμο ιπμνεί κα ιεηααεί ζηζξ ελεζδζηεοιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

πνμμνζζιυ. 
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Δικόνα 3. Η απσική ζελίδα ηος Cycladia,com 

Σα ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά ημο δζαδζηηοαημφ ηυπμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3 πμο αημθμοεεί. 

Πίνακαρ 3.  Φαπακηηπιζηικά ηος διαδικηςακού ηόπος Cycladia.com 

Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Πίλαθαο επηινγώλ Ο δηθηπαθόο ηόπνο είλαη νξγαλσκέλνο ζηηο εμήο ελόηεηεο: 

1 Γηακνλή 

2 Φαγεηό θαη πνηό 

3 Θνιύκπη 

4 Ταμηδησηηθνί νδεγνί 

5 Πξνζθνξέο θαη εκπεηξίεο 

6 Πξνζθνξέο κέζσ ηνπ Cycladia 

7 Ιέζρε Cycladia 

Γιώζζεο Αγγιηθά 

Multimedia galleries Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πξνζθέξεη πιεζώξα θσηνγξαθηώλ 
από όιεο ηηο νληόηεηεο πνπ θηινμελεί. Φξεζηκνπνηεί 
επράξηζηα εθέ γηα ηε κεηάβαζε από ηε κηα θσηνγξαθία ζηελ 
επόκελε. 
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Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Θηλνύκελα γξαθηθά & video Τν Cycladia.com πινπνηεί κηα μερσξηζηή ελόηεηα όπνπ ν 
επηζθέπηεο κπνξεί λα πξνβάιιεη θαη παξαθνινπζήζεη βίληεν 
από πνιιά αμηνζέαηα αιιά θαη γεληθόηεξα πξνσζεηηθά 
κελύκαηα ηεο Διιάδαο. Φξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζηνηρεία 
θηλνύκελσλ εηθόλσλ γηα ηε κεηάβαζε από ζειίδα ζε ζειίδα 
θαη ηε δηαδνρηθή εκθάληζε εηθόλσλ. 

Online θξαηήζεηο – Ζιεθηξνληθέο 
πιεξσκέο 

Υπνζηεξίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ cycladia.com ε online 
θξάηεζε θαη αγνξά πξνζθνξώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 
επηρεηξήζεσλ 

Γπλακηθή ελεκέξσζε πεξηερνκέλνπ Τν πεξηερόκελν ηνπ Cycladia.com ελεκεξώλεηαη δπλακηθά 
ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη πξνβάιινπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 
πξνζθνξώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνβνιήο κηαο επηρείξεζεο ζην 
cycladia.com ην πεξηερόκελν ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ 
ελεκεξώλεηαη δπλακηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο επηρείξεζεο. 

Γηαδξαζηηθόο ράξηεο Τν cycladia.com ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκό 
δηαδξαζηηθνύο ράξηεο: 

 Φάξηεο γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο ή 
ελόο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

 Σηηο πιεξνθνξηαθέο ζειίδεο κηαο νληόηεηαο (πξννξηζκνύ 
ή επηρείξεζεο) εκθαλίδεηαη δηαδξαζηηθόο ράξηεο κε 
θαηάδεημε ηνπ ζεκείνπ. 

Τνπηθόο θαηξόο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό ηνπ αληίζηνηρνπ πξννξηζκνύ 
παξέρνληαη κέζα από ηελ ελόηεηα “Practical info”. Οη 
πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ζηηο γεληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
ηνπ ηόπνπ θαη όρη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηε 
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκό πξνζθέξνληαη 
κέζα από ηελ ελόηεηα “Practical info” θαη αθνξνύλ ζε 
δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηξάπεδεο, αληαιιαθηήξηα 
ζπλαιιάγκαηνο θαη ππεξεζίεο πγείαο. 

Σύλδεζκνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο  Facebook 

 Google+ 

 Twitter 

 YouTube 

 Pinterest 

 Flickr 

Newsletter Παξέρεηαη εύθνινο ηξόπνο εγγξαθήο ζηε ιίζηα παξαιεπηώλ 
ηνπ newsletter. Ο επηζθέπηεο εηζάγεη ηε δηεύζπλζε 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαη πηέδεη ην αληίζηνηρν 
πιήθηξν. 

Δπηθνηλσλία Ζ ζειίδα «Δπηθνηλσλία» παξέρεη θαηάινγν δηεπζύλζεσλ email 
ηεο επηρείξεζεο Cycladia, όπσο επίζεο θαη ηελ ηαρπδξνκηθή 

ηεο δηεύζπλζε.  

Αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ Υπνζηεξίδεηαη αλαδήηεζε κε ειεύζεξν θείκελν κέζα από 
αληίζηνηρε γξακκή εηζαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξώηεζεο κε 
ηίηιν “SEARCH”. 

Δγγξαθή κέινπο (subscription) Πξνζθέξεηαη ππεξεζία εγγξαθήο κέινπο ζηελ ελόηεηα 
«Cycladia club». Ζ εγγξαθή πξνζθέξεη ζηα κέιε δπλαηόηεηα 
πξόζβαζεο ζε ζειίδεο εηδηθώλ πξνζθνξώλ ησλ 
ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
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Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Φάξηεο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ (sitemap) Παξέρεηαη ζην ππνζέιηδν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ θαη 
παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ άκεζε πξόζβαζε ζε θάπνηνλ από 
ηνπο πξννξηζκνύο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηαμηδησηηθνύ νδεγνύ 

Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο Παξέρεηαη ζειίδα κε ηνπο όξνπο ρξήζεο θαη ελεκέξσζε γηα 
ην ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν επηζθέπηεο ζην 
δηαδηθηπαθό ηόπν. 

 

4.3. Greece Travel 

Ο Greece Travel είκαζ έκαξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ μ μπμίμξ απμηεθεί ιζα εκυηδηα ζε έκακ δζαδζηηοαηυ ηυπμ 

(http://www.roughguides.com/), μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ μδδβμφξ βζα πχνεξ ηαζ ζηζξ πέκηε δπείνμοξ. 

 

Δικόνα 4. Η απσική ζελίδα ηος Greece Travel 

http://www.roughguides.com/
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Πίνακαρ 4.  Φαπακηηπιζηικά ηος διαδικηςακού ηόπος Greece Travel 

Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Πίλαθαο επηινγώλ Ο πίλαθαο ησλ επηινγώλ ηνπ Greece Travel δηαζέηεη ηξεηο 
πιεξνθνξηαθέο ελόηεηεο: 

1 Δπηζθόπεζε 

Πξνζθέξεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα κεηάβαζε ζηε ρώξα, 
δηακνλή, θαγεηό, πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, θεζηηβάι θαη 
εθδειώζεηο, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πνιηηηζκό. 

Γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζε θάζε κία 
από ηηο παξαπάλσ ελόηεηεο πξνζθέξεη ζπλδέζκνπο 
(hypelinks) ζε ηξίηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο. 

2 Έκπλεπζε 

Αλαθέξεηαη ζηνπο πην αμηνκλεκόλεπηνπο πξννξηζκνύο 
πνπ θάπνηνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηζθεθηεί ζε έλα 

ηαμίδη ηνπ ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο 
ρώξαο θαη δξνκνιόγηα θαη δηαδξνκέο πνπ θάπνηνο 
πεξηεγεηήο αμίδεη λα αθνινπζήζεη. 

3 Δμεξεύλεζε 

Ζ ελόηεηα απηή πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε γεσγξαθηθά 
ζεκεία ηεο Διιάδαο κε αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
θαζέλα. 

Γιώζζεο Αγγιηθά 

Multimedia galleries Ο νδεγόο Greece Travel πξνζθέξεη εληππσζηαθέο ζπιινγέο 
θσηνγξαθηώλ γηα θαζέλαλ πξννξηζκό θαη ελόηεηα πνπ 
θαιύπηεη. Οη θσηνγξαθίεο δηαηίζεληαη ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνύ άικπνπκ κε κηθξνγξαθίεο θαη εθέ κεηάβαζεο 
ζηελ επόκελε. 

Θηλνύκελα γξαθηθά & video Σην νδεγό δελ πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζε κνξθή 
βίληεν. Φξεζηκνπνηείηαη όκσο πιήζνο εηθόλσλ κε εθέ θίλεζεο 

θαηά ηελ κεηάβαζε από ηελ ηξέρνπζα ζηελ επόκελε, γηα ηελ 
παξαγσγή ελόο επράξηζηνπ απνηειέζκαηνο. 

Online θξαηήζεηο – Ζιεθηξνληθέο 
πιεξσκέο 

Παξέρνληαη ππεξεζίεο θξαηήζεσλ δσκαηίσλ ζε κηθξά 
μελνδνρεία (hostels). Υπνζηεξίδεηαη ε εύξεζε δσκαηίνπ κέζα 
από ηνλ νδεγό, ελώ ε νινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο δσκαηίνπ 
γίλεηαη κέζσ αλαδξνκνιόγεζεο ζε ηξίν δηαδηθηπαθό ηόπν, ν 
νπνίνο δηαζέηεη κεραληζκνύο ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ θαη 
πιεξσκώλ. 

Γπλακηθή ελεκέξσζε πεξηερνκέλνπ Τν πεξηερόκελν ηνπ νδεγνύ είλαη ζηαηηθό, ππό ηελ έλλνηα όηη 
δελ πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ πνπ 
κεηαβάιινληαη δπλακηθά (όπσο γηα παξάδεηγκα εθδειώζεσλ, 
ηηκώλ, θιπ). 

Γηαδξαζηηθόο ράξηεο Γηαδξαζηηθνί ράξηεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όιεο ηηο ελόηεηεο 
νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγό θαη αθνξνύλ ζε 
γεσγξαθηθό ζεκείν ηεο Διιάδαο. Οη ράξηεο είλαη δπλακηθνί 
θαη πάλσ ηνπο επηζεκαίλνληαη ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα. 

Τνπηθόο θαηξόο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό ηεο Διιάδαο 

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο Γελ πξνζθέξνληαη εμεηδηθεπκέλεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηνπο επηκέξνπο πξννξηζκνύο πνπ θηινμελνύληαη ζηνλ νδεγό. 

Σύλδεζκνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο  Facebook 

 Twitter 
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Φαπακηηπιζηικό Υλοποίηζη ζηο διαδικηςακό ηόπο 

Newsletter Παξέρεηαη κεραληζκόο εγγξαθήο ζηε ιίζηα παξαιεπηώλ ηνπ 
newsletter κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπ επηζθέπηε σο κέινπο ηνπ 
νδεγνύ. Ο επηζθέπηεο εηζάγεη ην όλνκα θαη ην email ηνπ θαη 
πηέδεη ην πιήθηξν «Complete Sign Up». 

Τα κέιε ηνπ νδεγνύ ιακβάλνπλ πεξηνδηθά ην newsletter πνπ 
εθδίδεη. 

Δπηθνηλσλία Ζ ζειίδα «Δπηθνηλσλία» παξέρεη θαηάινγν δηεπζύλζεσλ email 
ηεο επηρείξεζεο γηα επηθνηλσλία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ην 
αληίζηνηρν ηκήκα. 

Αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ Υπνζηεξίδεηαη αλαδήηεζε κε ειεύζεξν θείκελν κέζα από 
αληίζηνηρε γξακκή εηζαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξώηεζεο κε 
ηίηιν “SEARCH”. 

Δγγξαθή κέινπο (subscription) Ο νδεγόο Greece Travel ππνζηεξίδεη ηελ εγγξαθή ελόο 
επηζθέπηε σο «κέινπο». Γηαηίζεηαη ειεθηξνληθή θόξκα 
εγγξαθήο, κέζσ ηεο νπνίαο ν επηζθέπηεο εγγξάθεηαη. 

Φάξηεο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ (sitemap) Παξέρεηαη ζην ππνζέιηδν, αλαθέξεη όκσο ηε δνκή ηνπ κόλν 
κέρξη ην επίπεδν ρώξαο πνπ θηινμελεί. Γε δηεπθνιύλεηαη έηζη 
ε πξόζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζηελ Διιάδα. 

Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο Παξέρεη ζειίδα κε ηνπο όξνπο ρξήζεο θαη ελεκέξσζε γηα ην 
ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν επηζθέπηεο ζην 
δηαδηθηπαθό ηόπν. 
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5. Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής 

ημ πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ εα ζπεδζαζηεί ηαζ ακαπηοπεεί έκαξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ ηδξ Δθθάδαξ. 

Βαζζζιέκμξ ζηζξ ανπέξ ηαζ ακαβηαζυηδηεξ πμο εηηέεδηακ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, μ μδδβυξ 

εκζςιαηχκεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 

 Πνμχεδζδ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ. 

 Γζαδναζηζηυ πενζεπυιεκμ. 

 Αθθδθεπίδναζδ ιε ζοκαθείξ θμνείξ (ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ, ιμοζεία, πχνμοξ εηδδθχζεςκ) βζα 

εκδιένςζδ εηδδθχζεςκ. 

 Τπμζηήνζλδ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ βζα πνμχεδζή ημοξ ιέζς ημο μδδβμφ. 

 ηυπεοζδ ζημ παβηυζιζμ ημζκυ, ιέζς ηδξ δοκαηυηδηαξ οπμζηήνζλδξ πμθθαπθχκ βθςζζχκ. 

Η εθανιμβή θεζημονβζηά απμηεθείηαζ απυ δφμ εκυηδηεξ: 

1. Σδκ εκυηδηα πανμοζίαζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζημ θοθθμιεηνδηή ημο επζζηέπηδ. 

2. Σδκ εκυηδηα δζαπείνζζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ μκημηήηςκ ζηζξ επζιένμοξ εκυηδηεξ ημο ημονζζηζημφ 

μδδβμφ. 

5.1. Ενότητα παρουσίασης πληροφοριών 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εκυηδηα δ μπμία ακαθαιαάκεζ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ζζημζεθίδςκ ζημ θοθθμιεηνδηή ημο 

επζζηέπηδ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ. Γζα ηδκ πνυζααζδ ζημκ ημονζζηζηυ μδδβυ πνεζάγεηαζ ιυκμ δ 

εζζαβςβή ηδξ δζεφεοκζδξ (Uniform Resource Locator – URL) ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ. ηδκ πενίπηςζδ 

πμο μ web server ανίζηεηαζ ζημκ ίδζμ οπμθμβζζηή ιε ημ θοθθμιεηνδηή, δ δζεφεοκζδ είκαζ: 

 

Δικόνα 5.  Η απσική ζελίδα ηος ηοςπιζηικού οδηγού 
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Η επίζηερδ ηδξ δζεφεοκζδξ μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ανπζηήξ ζεθίδαξ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ. Η δμιή 

ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ είκαζ ζενανπζηή. Θεςνχκηαξ ςξ «νίγα» ημο δέκδνμο ηδκ πχνα, μζ πθδνμθμνίεξ 

δζανενχκμκηαζ ςξ ελήξ: 

Υχνα 

 Γεςβναθζηυ δζαιένζζια 

  Πενζμπέξ (πνμμνζζιμί) 

   Γζαιμκή 

   Αλζμεέαηα 

   διεία εκδζαθένμκημξ 

   Υνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ 

   Γζαζηέδαζδ 

   Φαβδηυ 

   Μεηαθμνέξ 

5.1.1. Αρχική σελίδα: Χώρα 

ηδκ ανπζηή ζεθίδα απμηοπχκεηαζ μ πάνηδξ ηδξ πχναξ ιε επζζδιαζιέκεξ ηζξ πενζμπέξ βζα ηζξ μπμίεξ 

οπάνπμοκ ηαηαπςνδιέκεξ ημονζζηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Σα βεςβναθζηά δζαιενίζιαηα βζα ηα μπμία 

πενζθαιαάκμκηαζ πθδνμθμνίεξ ζημκ μδδβυ είκαζ εκενβά ηαζ μ πνήζηδξ ιπμνεί ιε ημ δείηηδ ημο πμκηζηζμφ 

κα ηάκεζ ηθζη επάκς ημοξ ηαζ κα ιεηαθενεεί ζηζξ ακηίζημζπεξ ζεθίδεξ. 

ημ ηάης ηιήια ηδξ ζεθίδαξ ηαζ ζε δφμ πενζμπέξ ειθακίγμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ πχνα (ζε ιμνθή 

ηεζιέκμο, ανζζηενά) ηαεχξ ηαζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ, ηζξ μπμίεξ μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα πνεζαζηεί ζηδκ 

ηαεδιενζκή ημο δζααίςζδ: 

Πξσηεύνπζα: Αζήλα 

Πιεζπζκόο: 10.000.000 θάηνηθνη 

Λόκηζκα: Δπξώ (€) 

Εώλε ώξαο: GMT+2 

Θσδηθόο θιήζεο: +30 

Πιεπξά νδήγεζεο:  Αξηζηεξά 

Θαηξόο:  
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Δικόνα 6. Η πεπιοσή πληποθοπιών για ηη σώπα 

5.1.2. 2
η

 σελίδα: Γεωγραφικό διαμέρισμα 

Γζα ημ επζθεβιέκμ βεςβναθζηυ δζαιένζζια ειθακίγεηαζ ιζα ζεθίδα δζαζνειέκδ ζε ηνεζξ πενζμπέξ (Δζηυκα 

7). 

 

Δικόνα 7. Η ζελίδα ηος γευγπαθικού διαμεπίζμαηορ 
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Δηθόλεο γηα ην γεσγξαθηθό 
δηακέξηζκα 

Σην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη θπιηόκελεο θσηνγξαθίεο από 
επηιεγκέλα αμηνζέαηα ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο. 

Σην θάησ κέξνο ηεο πεξηνρήο ησλ εηθόλσλ εκθαλίδεηαη κηα ισξίδα κε 
κηθξνγξαθίεο ησλ θσηνγξαθηώλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 
θάλεη θιηθ ζε κηα κηθξνγξαθία θαη λα ηελ εκθαλίζεη. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο Σηελ πεξηνρή πιεξνθνξηώλ εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. 

Σην θείκελν απηό κπνξνύλ λα ελζσκαηώλνληαη ππεξζύλδεζκνη ζε 
άιινπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο, ζρεηηθνύο κε ην πεξηερόκελν. 

Πξννξηζκνί Σην δεμηά πιαίζην εκθαλίδεηαη ιίζηα ησλ πξννξηζκώλ πνπ αλήθνπλ ζην 
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Θάζε πξννξηζκόο είλαη ππεξζύλδεζκνο ζε 
αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηόλ. 

 

5.1.3. Προορισμός 

Κάεε πνμμνζζιυξ είκαζ δ πθδνμθμνζαηή μκηυηδηα δ μπμία ηαζ πενζθαιαάκεζ ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ, ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ μ επζζηέπηδξ βζα κα ζπεδζάζεζ ημ ηαλίδζ ημο ή κα 

ζηακμπμζήζεζ ηζξ επζεοιίεξ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαιμκήξ ημο ζε αοηυκ. 

Η εκυηδηα πνμμνζζιυξ απμηεθείηαζ απυ ιία ζεθίδα, ζηδκ μπμία ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ πενζμπέξ: 

1. Σδκ πενζμπή ηςκ ηοθζυιεκςκ θςημβναθζχκ ημο πνμμνζζιμφ. Οζ εζηυκεξ εκαθθάζζμκηαζ εκχ 

ιζηνμβναθίεξ ειθακίγμκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ πενζμπήξ, χζηε μ επζζηέπηδξ κα επζθέβεζ ηάεε 

θμνά πμζα θςημβναθία εα δεζ εηηυξ ζεζνάξ. 

2. Σδκ πενζμπή πθδνμθμνζχκ ημο πνμμνζζιμφ. Πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ ηεζιέκμο βζα ημκ πνμμνζζιυ, 

εκχ ιπμνεί κα πενζέπεζ οπενζοκδέζιμοξ ζε άθθεξ ζεθίδεξ ή δζηηοαημφξ ηυπμοξ. 

3. Σδκ πενζμπή ηςκ ηαηδβμνζχκ πθδνμθμνζχκ. Ο επζζηέπηδξ ιπμνεί κα πενζδβδεεί ζε ηάεε 

ελεζδζηεοιέκδ ηαηδβμνία πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ ημπμεεζία. 

 

Οζ πθδνμθμνίεξ είκαζ μνβακςιέκεξ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 Γζαιμκή 

 Αλζμεέαηα 

 Υνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ 

 Μεηαθμνέξ 

 Γζαζηέδαζδ 

 Φαβδηυ 
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Δικόνα 8. Απσική ζελίδα πληποθοπιών πποοπιζμού 

Γζα θυβμοξ μιμζμιμνθίαξ ηαζ ελμζηείςζδξ ημο επζζηέπηδ ιε ημ πενζαάθθμκ, μζ ζεθίδεξ έπμοκ πανυιμζα 

ζπεδίαζδ ζε υθεξ ηζξ εκυηδηεξ. Οζ ζεθίδεξ πενζθαιαάκμοκ ημ ζφκμθμ δεδμιέκςκ βζα ηάεε μκηυηδηα πμο 

οπάβεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ ηαηδβμνία (π.π. ανπαζμθμβζημί πχνμζ, εζηζαηυνζα, λεκμδμπεία), ιζα 

παναηηδνζζηζηή εζηυκα βζα αοηή ηαζ έκα ζφκμθμ θςημβναθζχκ.  
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Δικόνα 9. Δνδεικηική ζελίδα εμθάνιζηρ ηυν αξιοθέαηυν ενόρ πποοπιζμού 

Δπίζδξ βζα ηάεε μκηυηδηα πνμαθέπεηαζ δ ηήνδζδ οπενζοκδέζιμο, χζηε μ επζζηέπηδξ κα ιεηαααίκεζ 

άιεζα ζημ δζηηοαηυ ηυπμ ηδξ μκηυηδηαξ (εάκ αοηυξ είκαζ δζαεέζζιμξ). 

Γζα ηάεε μκηυηδηα επίζδξ πνμαθέπεηαζ δ ειθάκζζδ πάνηδ, μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ γεφβμξ ηςκ 

ζοκηεηαβιέκςκ ημο. ημ πάνηδ επζζδιαίκεηαζ δ εέζδ ηδξ μκηυηδηαξ ιε ηαηάθθδθμ δείηηδ (marker). 

5.2. Ενότητα διαχείρισης πληροφοριακών οντοτήτων 

Ο ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ είκαζ ααζζζιέκμξ ζε έκα ζπεζζαηυ ζφζηδια αάζεςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζημ 

ακηίζημζπμ οθμπμζδιέκμ ζπήια. Δίκαζ απαναίηδημ ηαζ ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ 

έκα πενζαάθθμκ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ ελήξ δζενβαζζχκ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ: 

 Δζζαβςβή κέςκ πθδνμθμνζαηχκ μκημηήηςκ. 

 Δπελενβαζία ηαζ εκδιένςζδ οθζζηάιεκςκ εββναθχκ. 

 Γζαβναθή πθδνμθμνζχκ μζ μπμίεξ δεκ ζζπφμοκ πθέμκ. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ δδιζμονβήεδηε ιζα εθανιμβή δθεηηνμκζηχκ θμνιχκ επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ 

ηδξ αάζδξ MySQL πμο ηνέπεζ ζημ δζαημιζζηή. Γζα θυβμοξ εφημθδξ πνμζανιμβήξ ημο πενζαάθθμκημξ 

επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ, επζθέπεδηε δ Microsoft Access 2010, έκα πενζαάθθμκ βνήβμνδξ ακάπηολδξ 

εθανιμβχκ, ημ μπμίμ επζηνέπεζ ηδ δζαζφκδεζδ ιε δζαημιζζηέξ ζπεζζαηχκ ζοζηδιάηςκ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ ιέζς Open database Connectivity (ODBC). Δπζηοβπάκεηαζ έηζζ δ ζφκδεζδ ηςκ πζκάηςκ ημο 
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δζαημιζζηή αάζδξ δεδμιέκςκ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ ηαζ δ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ημοξ ζημ 

δζαημιζζηή. Η Microsoft Access πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ςξ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ ιε ηδ αάζδ δεδμιέκςκ. 

Η επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ, δ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ αηεναζυηδηαξ ηαζ μζ πμθζηζηέξ αζθάθεζαξ 

βίκμκηαζ απυ ημ δζαημιζζηή MySQL (Γζάβναιια 1). 

 

Γιάγπαμμα 1.  Απσιηεκηονική επικοινυνίαρ ηηρ ενόηηηαρ διασείπιζηρ πληποθοπιών με ηο 
ζύζηημα διασείπιζηρ βάζευν δεδομένυν MySQL 

5.2.1. Πίνακας επιλογών εφαρμογής 

Η εθανιμβή δζαπείνζζδξ δζαεέηεζ έκα απθυ ιεκμφ επζθμβχκ, ημ μπμίμ δίκεζ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ 

πθδνμθμνζαηέξ μκηυηδηεξ πμο ζοκεέημοκ ημκ ηαλζδζςηζηυ μδδβυ. Η Δζηυκα 10 δείπκεζ ηδκ ανπζηή μευκδ 

ηδξ εθανιμβήξ, ζηδκ μπμία οπάνπμοκ επζθμβέξ ακηίζημζπεξ ιε ηζξ εκυηδηεξ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ. 

Γζα κα οπάνπεζ εοεεία ζφκδεζδ ηδξ εθανιμβήξ δζαπείνζζδξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ, 

έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ακηίζημζπα εζημκίδζα ιε αοηά ηςκ ζζημζεθίδςκ, χζηε μ πνήζηδξ πμο επελενβάγεηαζ 

ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο μδδβμφ κα παναπέιπεηαζ ηαζ μπηζηά ζηδκ εκυηδηα πμο δζαπεζνίγεηαζ. 
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Δικόνα 10. Η απσική οθόνη επιλογών ηηρ εθαπμογήρ διασείπιζηρ ηος ηαξιδιυηικού οδηγού 

Κάεε επζθμβή μδδβεί ζε ακηίζημζπδ δθεηηνμκζηή θυνια, δ μπμία ηαζ ειθακίγεζ ηζξ εββναθέξ ημο 

ακηίζημζπμο πίκαηα ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. 

5.2.2. Φόρμες διαχείρισης δεδομένων 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηδ θυνια δζαπείνζζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ πχναξ, αοηή έπεζ ηδ ιμνθή ηδξ Δζηυκαξ 11. 
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Δικόνα 11. Η ηλεκηπονική θόπμα διασείπιζηρ ηυν δεδομένυν ηηρ σώπαρ 

Σα δεδμιέκα πμο απεζημκίγμκηαζ είκαζ αοηά πμο θαίκμκηαζ ζηδκ ηνέπμοζα ανπζηή ζεθίδα ημο 

ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ (Δζηυκα 12). Παναηδνμφιε υηζ ημ πεδίμ «Καζνυξ» δεκ έπεζ πενζεπυιεκμ ηαζ 

ζοκεπχξ δ ανπζηή ζεθίδα ημο μδδβμφ δεκ πνμζθένεζ πθδνμθμνίεξ ηαζνμφ. 

 

Δικόνα 12. Η απσική ζελίδα ηος ηαξιδιυηικού οδηγού, ππιν ηην πποζθήκη ηυν πληποθοπιών 
ηος καιπού 

Έζης υηζ ζημ πεδίμ «Καζνυξ» ζοιπθδνχκεηαζ ημ ηείιεκμ: 
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«Η Ελλάδα βπίζκεηαι μεηαξύ ηων παπαλλήλων 340 και 420 ηος Βοπείος ημιζθαιπίος και βπέσεηαι από ηην 

Αναηολική Μεζόγειο. Το κλίμα ηηρ έσει ζε γενικέρ γπαμμέρ ηα σαπακηηπιζηικά ηος Μεζογειακού κλίμαηορ, 

δηλαδή ήπιοςρ και βποσεπούρ σειμώνερ, ζσεηικώρ θεπμά και ξηπά καλοκαίπια και μεγάλη ηλιοθάνεια όλο 

ζσεδόν ηο σπόνο». 

 

Δικόνα 13. Δνημέπυζη ηος πεδίος «Καιπόρ» με νέερ πληποθοπίερ 

Μεηά ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εββναθήξ αοηήξ, δ ανπζηή ζεθίδα ημο μδδβμφ εα έπεζ ηδ ιμνθή ηδξ Δζηυκαξ 

14, υπμο ηαζ ακαθένμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ Δθθάδα. 

 

Δικόνα 14. Η απσική ζελίδα ηος ηαξιδιυηικού οδηγού μεηά ηην ενημέπυζή ηος με ηα δεδομένα 
ηυν κλιμαηολογικών ζςνθηκών 

Καηά υιμζμ ηνυπμ θεζημονβεί ημ πενζαάθθμκ δζαπείνζζδξ ηαζ βζα ηζξ άθθεξ πθδνμθμνζαηέξ μκηυηδηεξ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ θεζημονβία ηδξ θυνιαξ δζαπείνζζδξ ηςκ αλζμεέαηςκ εκυξ πνμμνζζιμφ (Δζηυκα 

15). 
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Δικόνα 15. Ηλεκηπονική θόπμα διασείπιζηρ ηηρ πληποθοπιακήρ ονηόηηηαρ «Αξιοθέαηα» 

ε υθεξ ηζξ δθεηηνμκζηέξ θυνιεξ ζζπφμοκ ηα ελήξ: 

Πληποθοπίερ κειμένος Ζ πιεξνθνξία ζηα πεδία θεηκέλσλ κπνξεί λα πεξηέρεη εηηθέηεο HTML, ώζηε 
ε απεηθόληζή ηνπο ζηηο ζειίδεο ηνπ ηαμηδησηηθνύ νδεγνύ λα αθνινπζνύλ 
ηνπο θαλόλεο κνξθνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα 
αιιάμεη γξακκή ζην θείκελν, πξέπεη λα εηζάγεη ηελ εηηθέηα <br> ή <p> 
κέζα ζην θείκελν (όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 15). 

Πληποθοπίερ 
γεωγπαθικών 
ζςνηεηαγμένων 

Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πξέπεη λα εηζάγνληαη ζηε κνξθή δεθαδηθνύ 
αξηζκνύ θαη ζηε ζέζε ηεο ππνδηαζηνιήο λα ππάξρεη ε ηειεία (.). 

Οη ζπληεηαγκέλεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εκθάληζε δηαδξαζηηθνύ ράξηε 
ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα, ην θέληξν ηνπ νπνίν ζα είλαη ην ζεκείν πνπ 
νξίδνπλ νη ζπληεηαγκέλεο. 

Ταξινόμηζη Τν πεδίν ηαμηλόκεζε ρξεζηκνπνηείηαη πξναηξεηηθά γηα λα θαζνξίδεηαη ε 
ζεηξά εκθάληζεο ηεο αληίζηνηρεο νληόηεηαο ζηε ζειίδα. Τν πεδίν είλαη 
αιθαξηζκεηηθό, ζπλεπώο ε ζεηξά εκθάληζεο θαζνξίδεηαη από ηελ 
αιθαξηζκεηηθή ηαμηλόκεζε ησλ ηηκώλ ηνπ πεδίνπ (π.ρ. 01, 02, 08, 99). 

Διεύθςνζη web Ζ κνξθή ηεο δηεύζπλζεο είλαη http://www.onoma.domain. Γελ είλαη 
απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνζέκαηνο http. 

Ζ δηεύζπλζε web κηαο νληόηεηαο πξνθαιεί ηε θόξησζε ηεο αληίζηνηρεο 
ζειίδαο ζε λέν παξάζπξν (ή θαξηέια) ζην θπιινκεηξεηή  

Διεύθςνζη e-mail Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο δηεύζπλζεο e-mail κηαο νληόηεηαο ζηελ αληίζηνηρε 
ζειίδα,  δεκηνπξγεί κία ελεξγή ζύλδεζε κε ην πξόγξακκα απνζηνιήο 
ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ ηνπ ρξήζηε, ώζηε όηαλ ν επηζθέπηεο θάλεη θιηθ 
επάλσ ηεο λα ελεξγνπνηείηαη ην πξόγξακκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί, κε ζπκπιεξσκέλε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο 
αληίζηνηρεο νληόηεηαο. 
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Φωηογπαθίερ Σε όζεο θόξκεο δηαρείξηζεο ππάξρεη έλα θνπκπί κε ηίηιν «Φσηνγξαθίεο», 
κέζσ απηνύ ελεξγνπνηείηαη κηα θόξκα γηα ηελ πξνζζήθε θσηνγξαθίαο 
ζηελ αληίζηνηρε νληόηεηα (Δηθόλα 16).  

 

Δικόνα 16. Πεπιβάλλον ειζαγυγήρ θυηογπαθιών ζηην πληποθοπιακή ονηόηηηα 

 Ζ δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή απεξηόξηζησλ 
θσηνγξαθηώλ ζε θάζε πιεξνθνξηαθή νληόηεηα, κε δηαδνρηθή πίεζε ηνπ 
θνπκπηνύ «Φσηνγξαθίεο», δεκηνπξγώληαο έλα αληίζηνηρν άικπνπκ. 

Οη θσηνγξαθίεο εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα ηεο αληίζηνηρεο ελόηεηαο ζε 

κηθξνγξαθία, ελώ θιηθ επάλσ ηνπο εκθαλίδεη έλα παξάζπξν δηαδνρηθήο 
πξνβνιήο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ αληίζηνηρνπ άικπνπκ (Δηθόλα 17). 
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Δικόνα 17. Δνδεικηική ζελίδα οδηγού με θυηογπαθίερ ηηρ πληποθοπιακήρ ονηόηηηαρ και 
πεπιβάλλον εμθάνιζήρ ηοςρ 

Επηζήκαλζε Οζ θςημβναθίεξ ηάεε πθδνμθμνζαηήξ μκηυηδηαξ πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ ζημκ 

ακηίζημζπμ θάηεθμ ζημκ web server ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ. οβηεηνζιέκα: 

Πληποθοπιακή ονηόηηηα Φάκελορ θωηογπαθιών 

Γεσγξαθηθό δηακέξηζκα Photos 

Πξννξηζκόο PhotosItem 

Φαγεηό PhotosFood 

Αλαςπρή PhotosRecreation 

Αμηνζέαηα PhotosSights 

Γηακνλή PhotosStay 

Κεηαθνξέο PhotosTrans 

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο PhotosUseful 
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6. Αρχιτεκτονική συστήματος 

6.1. Λειτουργικές απαιτήσεις 

Ο ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ πμο ακαπηφπεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ απμηεθεί ιία δζαδζηηοαηή 

εθανιμβή πθμήβδζδξ ζε βεςβναθζηέξ πενζμπέξ, βζα ηαεειία απυ ηζξ μπμίεξ μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα 

εκημπίζεζ ηαζ κα πενζδβδεεί ζε πθδνμθμνίεξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδ δζαιμκή ημο.  

Γζα ημ ζημπυ αοηυ ακαπηφπεδηε έκα απθμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ μιμζυιμνθδξ δζεπαθήξ ημο επζζηέπηδ ιε 

ηζξ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ. Γζα ημ ζημπυ ημ ιμκηέθμ μνβάκςζδξ ηαζ πανμοζίαζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

πμο εθανιυζηδηε ελαζθαθίγεζ: 

 Γνήβμνδ πνυζααζδ ζηζξ επζεοιδηέξ πθδνμθμνίεξ. 

 Απθμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ ειθακείξ επζθμβέξ πμο ιπμνεί μ 

επζζηέπηδξ κα ηάκεζ ζε ηάεε ζεθίδα. 

 Γοκαηυηδηα πνήζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ζε πμθθαπθέξ βθχζζεξ (ζδζαίηενα πνήζζιμ παναηηδνζζηζηυ 

δεδμιέκμο υηζ έκαξ δζαδζηηοαηυξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ απεοεφκεηαζ ζε ιία παβηυζιζα πμθφβθςζζδ 

ημζκυηδηα επζζηεπηχκ). 

6.2. χεδιασμός 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ εα εθανιμζηεί δ ανπζηεηημκζηή 3 επζπέδςκ (3-tier architecture). Σμ 

ανπζηεηημκζηυ ιμκηέθμ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηδκ εζηυκα πμο αημθμοεεί. 

 

Δικόνα 1.  Η απσιηεκηονική ηπιών επιπέδυν ηος πποηεινόμενος ζςζηήμαηορ 
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Γεδμιέκςκ ηςκ πνμμπηζηχκ εθανιμβήξ εκυξ ακηίζημζπμο ζοζηήιαημξ ζημ δζαδίηηομ, δ πνμηεζκυιεκδ 

ανπζηεηημκζηή πνμζθένεζ έκα ζφκμθμ πθεμκεηηδιάηςκ: 

1. Η δζαπείνζζδ ηςκ δεδμιέκςκ είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημκ θοζζηυ ηνυπμ απμεήηεοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ 

(ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ). 

2. Ακελανηδζία απυ ημ βναθζηυ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ. Δίκαζ ζπεηζηά απθή δ δζαδζηαζία ιεηάααζδξ ζε 

επζπθέμκ πθαηθυνιεξ πανμοζίαζδξ ηςκ εθανιμβχκ (ηζκδηά ηδθέθςκα, tablets, ζφβπνμκεξ 

ηδθεμπηζηέξ ζοζηεοέξ, η.θπ.) Δπζπνυζεεηα δ πνήζδ cascading stylesheets (CSS) επζηνέπεζ ηδκ 

εφημθδ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ζεθίδςκ ημο μδδβμφ, πςνίξ κα απαζηείηαζ δ παναιζηνή 

αθθαβή ζημκ ηχδζηα ηςκ ζεθίδςκ. 

3. Δοεθζλία ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο επζπέδμο πανμοζίαζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ, εκχ ηα επίπεδα 

επζπεζνδζζαηήξ θμβζηήξ ηαζ δζαπείνζζδξ δεδμιέκςκ παναιέκμοκ αιεηάαθδηα. 

4. Δίκαζ δοκαηή δ απαζπυθδζδ μιάδςκ ενβαζίαξ ιε ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ ελεζδζηεφζεζξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ ημο ζοζηήιαημξ (βζα πανάδεζβια εζδζημί ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ 

ακαπηφζζμοκ ημ ζπήια ηδξ αάζδξ, εκχ ηαοηυπνμκα ζπεδζαζηέξ εθανιμβχκ δζαδζηηφμο ζπεδζάγμοκ 

ηαζ οθμπμζμφκ ηζξ ζεθίδεξ ηςκ δζεπαθχκ). 

5. Σα απμεδηεοιέκα δεδμιέκα είκαζ πζμ αζθαθή, δεδμιέκμο υηζ δ πνυζααζδ ζε αοηά βίκεηαζ έιιεζα 

ιέζς ζοκυδςκ HTTP (μζ μπμίεξ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα είκαζ connectionless). 

6. Κθζιάηςζδ. Κάεε επίπεδμ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ ανπζηεηημκζηήξ ιπμνεί κα ακαααειίγεηαζ ακελάνηδηα 

απυ ηα οπυθμζπα ακάθμβα ιε ημ ιμκηέθμ πνήζδξ ηςκ εθανιμβχκ ηαζ ημκ ακηίζημζπμ θυνημ πμο 

πνμηαθείηαζ. 

7. Βεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ. Σμ επίπεδμ πανμοζίαζδξ (presentation layer) πνμζθένεζ ιδπακζζιμφξ 

caching βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ πνήζδξ ημο δζηηφμο βζα ιεηαθμνά δεδμιέκςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ επακαθαιαακυιεκα. Δπίζδξ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ακελάνηδηδξ ακααάειζζδξ 

ηςκ άθθςκ δφμ επζπέδςκ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιε πενζζζυηενμοξ δζαημιζζηέξ ηαζ εθανιμβή 

πμθζηζηχκ ηαηακμιήξ οπμθμβζζηζημφ θμνηίμο (load balancing). 

8. Δφημθδ εβηαηάζηαζδ ηςκ εθανιμβχκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο πανυπμο. 

9. Αλζμπμίδζδ ηςκ πμθζηζηχκ αζθάθεζαξ πμο πνμζθένεζ μ πάνμπμξ ηςκ οπδνεζζχκ θζθμλεκίαξ ηςκ 

εθανιμβχκ. 

ηδ ζοκέπεζα πενζβνάθμκηαζ μζ ηεπκμθμβζηέξ εκυηδηεξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο 

ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ. 

6.3. Επίπεδο δεδομένων 

Σμ επίπεδμ δεδμιέκςκ πενζθαιαάκεζ ημ δζαημιζζηή αάζεςκ δεδμιέκςκ υπμο απμεδηεφμκηαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ πμο δζαεέηεζ μ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ. Σα δεδμιέκα απμεδηεφμκηαζ ηαζ δζαηδνμφκηαζ ζημοξ 

δζαημιζζηέξ ημο επζπέδμο δεδμιέκςκ ακελάνηδηα απυ ημοξ δζαημιζζηέξ εθανιμβχκ ή ηζξ εθανιμβέξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ επζπεζνδζζαηήξ θμβζηήξ. Σμ επίπεδμ δεδμιέκςκ ηοπζηά απμεδηεφεζ ηα δεδμιέκα ηδξ 

εθανιμβήξ ιε αζθάθεζα ηαζ δζεηπεναζχκεζ ηζξ δμζμθδρίεξ ακαγήηδζδξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

ζηα άθθα επίπεδα ημο ιμκηέθμο ηνζχκ επζπέδςκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. 

ηδκ πενίπηςζδ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ, ημ επίπεδμ δεδμιέκςκ οθμπμζήεδηε ζημ ζφζηδια MySQL 

RDBMS. Η απυθαζδ αοηή ααζίζηδηε ζημοξ παναηάης θυβμοξ: 

1. Δίκαζ δζαεέζζιμ πςνίξ ηυζημξ. Πνυηεζηαζ βζα εθεφεενμ θμβζζιζηυ, ημ μπμίμ ιαξ επζηνέπεζ κα 

δδιζμονβήζμοιε έκα πενζαάθθμκ ακάπηολδξ πακμιμζυηοπμ ιε ημ πθήνςξ θεζημονβζηυ πενζαάθθμκ 

ηδξ εθανιμβήξ, υηακ αοηή δζαηεεεί ζημ δζαδίηηομ, πςνίξ κα απαζηείηαζ ηάπμζα δαπάκδ. 
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2. Σμ ζφζηδια MySQL server πνμζθένεζ ηδκ απαναίηδηδ επελενβαζηζηή ζζπφ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

δζεηπεναίςζδξ ηαοηυπνμκςκ δμζμθδρζχκ, χζηε κα ζηακμπμζεί ηδ θεζημονβία ηδξ εθανιμβήξ ζε 

πναβιαηζηυ πενζαάθθμκ, πνμζαάζζιμ απυ ημ δζαδίηηομ. Σα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ 

ακαθένμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ δζεηπεναίςζδξ δμζμθδρζχκ ημο MySQL Server. 

 

Γιάγπαμμα 2.  Δπιδόζειρ δοζολητιών μόνο ανάγνυζηρ (read-only) ηος MySQL Server 5.6 

 

Γιάγπαμμα 3.  Γςναηόηηηερ διεκπεπαίυζηρ δοζολητιών ανάγνυζηρ – εγγπαθήρ για ηο MySQL 
Server 5.6 

6.3.1. Επίπεδο επιχειρησιακής λογικής 

Σμ επίπεδμ επζπεζνδζζαηήξ θμβζηήξ οθμπμζήεδηε ιέζς εκυξ ζοκυθμο ζεθίδςκ PHP, μζ μπμίεξ 

εηηεθμφκηαζ ζημκ application server ημο ζοκμθζημφ ζοζηήιαημξ. Ο ιδπακζζιυξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ PHP 

πνμζθένεζ ηδκ εηηέθεζδ ημο ηχδζηα ζημ δζαημιζζηή εθανιμβχκ ηαζ ηδ δοκαιζηή δζαιυνθςζδ ηςκ 

HTML ζεθίδςκ πμο δζαηίεεκηαζ ζημκ θοθθμιεηνδηή ημο πνήζηδ ηδξ εθανιμβήξ. Σμ πθεμκέηηδια αοηήξ 

ηδξ πνμζέββζζδξ είκαζ υηζ δ PHP είκαζ ηεπκμθμβία δζαημιζζηή, ιε απμηέθεζια μζ επελενβαζηζηέξ 

δζενβαζίεξ κα δζεηπεναζχκμκηαζ ζηδκ πθεονά ημο δζαημιζζηή. Δπίζδξ δ πθεονά ημο πνήζηδ δεκ απαζηεί 

ηακέκα πνυζεεημ θμβζζιζηυ (π.π. plugin ή runtime (υπςξ δ java)) βζα κα εηηεθεζηεί δ εθανιμβή. 

Δπίζδξ δ PHP είκαζ ιζα απθμπμζδιέκδ βθχζζα ιε πμθφ ζφκημιμ ηφηθμ εηιάεδζδξ, βεβμκυξ πμο 

δζεοημθφκεζ ηαζ επζηαπφκεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ εθανιμβήξ. Δπίζδξ πνμζθένεζ μθμηθδνςιέκμ ζφκμθμ 

εκημθχκ δζεπαθήξ ιε δζαημιζζηέξ αάζεςκ δεδμιέκςκ, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ζδζαίηενα ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ, υπμο εα οπάνπεζ έκημκδ ζοκαθθαβή ιε ημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ 

αάζεςκ δεδμιέκςκ. 

Δπίζδξ δ PHP είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημ θεζημονβζηυ ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ δζαημιζζηή ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ: θεζημονβεί ζε UNIX, Mac ηαζ Windows servers. 
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Η PHP δεκ απαζηεί αολδιέκμοξ οπμθμβζζηζημφξ πυνμοξ ημο δζαημιζζηή. Αοηυ ηδκ ηαεζζηά ιζα βνήβμνδ 

βθχζζα ζηδκ εηηέθεζδ ημο πνμβνάιιαημξ πςνίξ κα επζαναδφκεζ ηζξ οπυθμζπεξ δζενβαζίεξ ημο 

δζαημιζζηή. Δπίζδξ δ PHP είκαζ εονφηαηα απμδεηηή ςξ ζηαεενή βθχζζα δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά 

ηυνμκ βζα ακάπηολδ εθανιμβχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ. Σμ Γζάβναιια 4 απμηοπχκεζ ηδ εέζδ ηδξ PHP ζημ 

ζφκμθμ ηςκ πνμβναιιαηζζηζηχκ πενζααθθυκηςκ δζαημιζζηή πμο δζαηίεεκηαζ ζήιενα. 

 

Γιάγπαμμα 4.  Η θέζη ηηρ PHP μεηαξύ ηυν γλυζζών ανάπηςξηρ εθαπμογών διακομιζηή (server-
side technologies) 

Έκα ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ PHP είκαζ υηζ οθμπμζεί πμθθαπθά επίπεδα αζθάθεζαξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ εθανιμβχκ απυ ηαηυαμοθεξ επζεέζεζξ. 

Δπίζδξ δ PHP πνμζθένεζ ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ δζαζφκδεζδξ εθανιμβχκ. Υνδζζιμπμζεί έκα ανενςηυ 

ζφζηδια επεηηάζεςκ ιέζς αζαθζμεδηχκ βζα ημ πεζνζζιυ βναθζηχκ, δεδμιέκςκ XML, ηνοπημβναθίαξ, 

η.μ.η.  

Ιδζαίηενα ζδιακηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ ένβμ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ είκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ πμο δίκεζ δ 

PHP βζα δζαζφκδεζδ ιε ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ. Γζαηίεεκηαζ δζεπαθέξ βζα ζοζηήιαηα αάζεςκ 

δεδμιέκςκ MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Postgres, η.α. Δπίζδξ δ PHP είκαζ ζοιααηή 

ηαζ εηηεθείηαζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ application servers (Microsoft Internet Information Server, Apache, 

THTTPD, AOLServer, η.α.). 

6.3.2. Επίπεδο παρουσίασης 

Γζα ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ηεθζηχκ HTML ζεθίδςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιέζς ημο ηχδζηα PHP εα 

πνδζζιμπμζδεεί μ HTTP server Microsoft Internet Information Server 7. Πνυηεζηαζ βζα έκακ δζαδεδμιέκμ 

ηαζ εονφηαηα απμδεηηυ δζαημιζζηή HTTP μ μπμίμξ πνδζζιμπμζείηαζ απυ υθμοξ ζπεδυκ ημοξ πανυπμοξ 

δζαδζηηοαηήξ θζθμλεκίαξ εθανιμβχκ. Γζα ηδκ επζθμβή ημο έπαζλε ζδιακηζηυ νυθμ δ ιεβάθδ βκςζζαηή 

αάζδ οπμζηήνζλδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο δζαημιζζηή, υπςξ επίζδξ ηαζ δ μθμηθήνςζή ημο ζημ πενζαάθθμκ 

ακάπηολδξ. 

Η εθανιμβή πνδζζιμπμζεί HTML5 βζα ηδκ πενζβναθή ημο πενζεπμιέκμο, εκχ βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ ηςκ 

ζεθίδςκ πμο δζααζαάγμκηαζ ζημ θοθθμιεηνδηή βζα ειθάκζζδ πνδζζιμπμζείηαζ ηεπκμθμβία Cascading 

Stylesheets. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ειθάκζζδξ εκυξ εββνάθμο πμο έπεζ βναθηεί ιε ιζα 
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βθχζζα ζήιακζδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ δδθαδή βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ειθάκζζδξ εκυξ εββνάθμο πμο βνάθηδηε 

ζηζξ βθχζζεξ HTML ηαζ XHTML, δδθαδή βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ειθάκζζδξ ιζαξ ζζημζεθίδαξ ηαζ 

βεκζηυηενα εκυξ δζηηοαημφ ηυπμο. Η CSS είκαζ ιζα βθχζζα πνμμνζζιέκδ κα πνμζδζμνίγεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ειθάκζζδξ ιζαξ ζζημζεθίδαξ, δζαιμνθχκμκηαξ παναηηδνζζηζηά υπςξ βναιιαημζεζνέξ, 

πνχιαηα, ζημίπζζδ, ημπμεέηδζδ ζημζπείςκ ζηδ ζεθίδα, ηθπ.  

 

Δικόνα 18. Δπεξεπγαζία tags ηηρ HTML μέζυ κανόνυν CSS 

6.3.3. Περιβάλλον ανάπτυξης 

Σμ πενζαάθθμκ ακάπηολδξ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ είκαζ ημ Microsoft Web Matrix 3. Σμ WebMatrix 

είκαζ έκα ζφκμθμ ενβαθείςκ βζα ηδκ ακάπηολδ web εθανιμβχκ.  Με ημ WebMatrix δδιζμονβμφιε 

δοκαιζηέξ ζεθίδεξ, δδθαδή ιπμνεί κα αθθάλεζ ημ πενζεπυιεκμ ακάθμβα ιε ηδκ είζμδμ ημο πνήζηδ ή 

ηάπμζα άθθδ πθδνμθμνία υπςξ βζα πανάδεζβια ιζα πθδνμθμνία απμ ιζα αάζδ δεδμιέκςκ. 

Πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ : 

 IIS Express (Internet Information Services): είκαζ μ Internet Server ηδξ Microsoft, ιζα ααζζηή 

έηδμζδ ημο Internet Information Server 8 (IIS8). Σμ θμβζζιζηυ πμο ακαπηφπεδηε ηαζ θεζημονβεί 

ζημκ IIS Express αοηυιαηα θεζημονβεί ζημκ πθήνμοξ δοκαιζηυηδηαξ IIS8 

 ASP.NET(web framework): ιζα server-side scripting ηεπκμθμβία δ μπμία επζηνέπεζ ζε ηάπμζα 

ημιιάηζα ηχδζηα ( scripts εκζςιαηςιέκα ιέζα ζημκ ηχδζηα ηδξ ζεθίδαξ) κα εηηεθμφκηαζ απυ έκακ 

Internet server. 

 PHP framework 

 MySQL Server  
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Δπίζδξ ημ Web Matrix 3 οπμζηδνίγεζ Node.js βζα server-side scripting, εκχ εηιεηαθθεφεηαζ ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ CSS3 ηαζ HTML5 ηαζ αζαθζμεήηεξ Javascript (υπςξ δ JQuery). 

Η ιεηάααζδ ηςκ εθανιμβχκ, ηςκ ζεθίδςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ απυ ημ πενζαάθθμκ ακάπηολδξ ζημ 

πενζαάθθμκ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ βίκεηαζ ιέζα απυ ημ πενζαάθθμκ Web Matrix 3, χζηε υθμ ημ 

πθέβια αάζεςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηχδζηα κα δζααζααζηεί ζημ ζφζηδια ημο πανυπμο ηςκ οπδνεζζχκ 

θζθμλεκίαξ ηαζ κα είκαζ δζαεέζζιμ εθεφεενα ζημ δζαδίηηομ. 

6.4. Μοντέλο δεδομένων 

Σμ ιμκηέθμ δεδμιέκςκ πμο δδιζμονβήεδηε βζα ημκ ημονζζηζηυ μδδβυ αημθμοεεί ιζα ζενανπία, δ μπμία 

ελεθίζζεηαζ ςξ ελήξ: 

ημ 1
μ
 επίπεδμ ανίζηεηαζ δ πχνα (Root). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ενβαζίαξ ακαθενυιαζηε ζηδκ Δθθάδα. Σμ 

ιμκηέθμ υιςξ επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ πνμζεήηδ επζπθέςκ πςνχκ ζημ επίπεδμ 1. 

ημ 2
μ
 επίπεδμ ανίζημκηαζ μζ πενζμπέξ (Areas) ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ ηδξ πχναξ. Κάεε πενζμπή 

πενζβνάθεηαζ απυ έκα εκδιενςηζηυ ηείιεκμ. 

ημ 3
μ
 επίπεδμ ανίζημκηαζ μζ μκηυηδηεξ ηδξ πενζμπήξ (Items). Με ημκ υνμ «Οκηυηδηεξ» ακαθενυιαζηε ζε 

κδζζά, πυθεζξ ή άθθα ημονζζηζηά ζδιεία ηδξ ηάεε πενζμπήξ. 

ημ 4
μ
 ηέθμξ επίπεδμ έπμοκ ημπμεεηδεεί μζ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ 

ηάεε μκηυηδηα. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ μνβακςιέκεξ ζε «ηθάζεζξ». Ο ημονζζηζηυξ μδδβυξ έπεζ 

οθμπμζήζεζ 6 ηθάζεζξ ημονζζηζηχκ πθδνμθμνζχκ: 

1. Γζαιμκή 

2. Αλζμεέαηα 

3. Υνδζηζηέξ πθδνμθμνίεξ 

4. Γζαζηέδαζδ ηαζ ροπαβςβία 

5. Μεηαηζκήζεζξ 

6. Φαβδηυ 

Σμ βνάθδια πμο αημθμοεεί απμηοπχκεζ ηδκ ζενανπία ηςκ πθδνμθμνζχκ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ. 
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Γιάγπαμμα 5.  Ιεπαπσία πληποθοπιών ηος ηοςπιζηικού οδηγού  

6.5. Μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων 

Ο ημονζζηζηυξ μδδβυξ απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ μκημηήηςκ, μζ μπμίεξ μνβακχκμκηαζ ζενανπζηά, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημ Γνάθδια 5. Η δμιή ηςκ μκημηήηςκ ιπμνεί κα επακαθδθεεί χζηε μ ημονζζηζηυξ μδδβυξ κα 

ιπμνεί κα επεηηαεεί βζα πενζζζυηενεξ πχνεξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ βζα κα οπμζηδνζπεμφκ επζπθέμκ  βθχζζεξ ζημκ ημονζζηζηυ μδδβυ, ανηεί κα 

δδιζμονβδεεί έκα πακμιμζυηοπμ ζφκμθμ πζκάηςκ ζηδκ ίδζα αάζδ δεδμιέκςκ, μζ μπμίμζ εα έπμοκ 

δζαθμνεηζηυ υκμια. 
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Γιάγπαμμα 6.  Δπανάλητη ηυν ονηοηήηυν ηος μονηέλος δημιοςπγεί πολύγλυζζα ζηιγμιόηςπα 
ηος ηοςπιζηικού οδηγού 

Δπίζδξ δ επακάθδρδ ηδξ ίδζαξ μκηυηδηαξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα πμθφβθςζζδξ ειθάκζζδξ 

ζημκ μδδβυ (έκα ζηζβιζυηοπμ ηδξ μκηυηδηαξ «Υχνα» βζα ηάεε βθχζζα ειθάκζζδξ ημο μδδβμφ. 

Σμ ιμκηέθμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε απανηίγεηαζ απυ ηζξ μκηυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ: 

 Χώξα 

Πνυηεζηαζ βζα ηδ ααζζηή μκηυηδηα ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ. Πενζθαιαάκεζ ηα βκςνίζιαηα ηδξ 

πχναξ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ μ μδδβυξ.  

 Πεξηνρέο  

Η μκηυηδηα «Υχνα» πενζθαιαάκεζ «Πενζμπέξ» ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ. Γζα πανάδεζβια ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ ςξ μκηυηδηεξ «Πενζμπή» ιπμνμφιε κα πενζβνάρμοιε κδζζςηζηά 

ζοιπθέβιαηα (Κοηθάδεξ, Γςδεηάκδζα), παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ, μνεζκέξ πενζμπέξ, η.θπ. 

 Σεκεία  

Κάεε μκηυηδηα «Πενζμπή» απμηεθείηαζ ζδιεία ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ, ηα μπμία εα 

πενζβνάθμκηαζ ςξ μκηυηδηεξ ιε ημ υκμια «διεία». Γζα πανάδεζβια ζδιείμ ημονζζηζημφ 

εκδζαθένμκημξ είκαζ έκα κδζί ηςκ Κοηθάδςκ, δ πυθδ Ναφπθζμ ηδξ πενζμπήξ Ανβμθίδα, η.μ.η. 

Κάεε μκηυηδηα «διείμ» πενζβνάθεηαζ απυ έκα ζφκμθμ μκημηήηςκ, μζ μπμίεξ ζημ ζενανπζηυ δέκηνμ ημο 

Γναθήιαημξ 5 απμηεθμφκ ηα θφθθα. Οζ μκηυηδηεξ αοηέξ είκαζ: 

 Δηακνλή 

Η μκηυηδηα «Γζαιμκή» ακαθένεηαζ ζηα ηαηαθφιαηα εκυξ διείμο. Μπμνεί κα είκαζ λεκμδμπείμ, 

εκμζηζαγυιεκα δςιάηζα, η.μ.η. 
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 Αμηνζέαηα 

Η μκηυηδηα «Αλζμεέαηα» ακαθένεηαζ ζε πενζμπέξ, ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ, ιμοζεία πμο μ 

επζζηέπηδξ ιπμνεί κα επζζηεθηεί ζε έκα «διείμ». 

 Χξεζηηθέο πιεξνθνξίεο 

Η μκηυηδηα «Υνδζηζηέξ πθδνμθμνίεξ» πενζθαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ βζα οπδνεζίεξ ηαζ δμιέξ πμο μ 

επζζηέπηδξ εκδέπεηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηαηά ηδ δζαιμκή ημο ζε έκα «διείμ» (εκδεζηηζηά 

ακαθένμοιε κμζμημιεία, ζαηνεία, θανιαηεία, αζηοκμιζημφξ ζηαειμφξ, η.θπ.). 

 Δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία 

Η μκηυηδηα «Γζαζηέδαζδ ηαζ ροπαβςβία» ακαθένεηαζ ζε επζπεζνήζεζξ ιζαξ μκηυηδηαξ «διείμ», μζ 

μπμίεξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ δζαζηέδαζδ ηαζ ροπαβςβία ηςκ επζζηεπηχκ (ηαθέ, πάνηα 

ροπαβςβίαξ, εειαηζηά πάνηα, η.θπ.). 

 Μεηαθηλήζεηο 

Η μκηυηδηα «Μεηαηζκήζεζξ» ακαθένεηαζ ζε οπδνεζίεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ πμο πνμζθένμοκ 

δοκαηυηδηεξ ιεηαηίκδζδξ ζημ «διείμ» υπμο δζαιέκεζ μ επζζηέπηδξ. Δκδεζηηζηά ιπμνεί κα 

πενζθαιαάκεζ δνμιμθυβζα ηνέκςκ, ΚΣΔΛ, ηανααζχκ, επζπεζνήζεζξ ηαλί, επζπεζνήζεζξ εκμζηίαζδξ 

αοημηζκήηςκ, η.θπ. 

 Φαγεηό 

Η μκηυηδηα «Φαβδηυ» ακαθένεηαζ ζε επζπεζνήζεζξ εζηίαζδξ ηδξ μκηυηδηαξ «διείμ» (εζηζαηυνζα, 

ηααένκεξ, η.θπ.). 

Σα παναπάκς απμηοπχκμκηαζ ζημ δζάβναιια μκημηήηςκ – ζοζπεηίζεςκ πμο αημθμοεεί: 
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Γιάγπαμμα 7.  Γιάγπαμμα Ονηοηήηυν - Σςζσεηίζευν  
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6.6. Σο σχεσιακό μοντέλο του συστήματος 
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Γιάγπαμμα 8.  Το ζσεζιακό μονηέλο ηος ζςζηήμαηορ και οι ζςνδέζειρ ηυν πινάκυν 
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7. υμπεράσματα – μελλοντικές επεκτάσεις 

7.1. Γνώσεις που αποκτήθηκαν 

ημ πθαίζζμ ηδξ ακάπηολδξ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ, ιεθεηήεδηακ οθζζηάιεκεξ οθμπμζήζεζξ ηαζ έβζκε 

πνμζπάεεζα κα ζπεδζαζηεί έκαξ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ μ μπμίμξ πνμζθένεζ έκα απθυ πενζαάθθμκ πνήζδξ ιε 

πθδεχνα υιςξ πθδνμθμνζχκ, μνβακςιέκςκ ζε ζαθχξ μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ. 

Δπίζδξ ζδιακηζηή πνμζπάεεζα δυεδηε ζημ ζπεδζαζιυ ηαηά ηνυπμ χζηε μ μδδβυξ κα δζαηίεεηαζ ηαη’ 

ανπάξ ζε δφμ βθχζζεξ, δ επέηηαζή ημο υιςξ ιε επζπθέμκ βθχζζεξ κα είκαζ ζπεηζηά απθή δζαδζηαζία. 

Η ακάπηολδ ημο μδδβμφ έδςζε ηδκ εοηαζνία ελμζηείςζδξ ιε ηδ βθχζζα PHP ηαζ ηδκ εκζςιάηςζή ηδξ 

ζηζξ ζεθίδεξ ημο ηαλζδζςηζημφ μδδβμφ. 

Δπίζδξ δ εκηαηζηή πνήζδ ηεπκμθμβίαξ Cascading Stylesheets (CSS) έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα 

πεζναιαηζζημφιε ιε πμθθαπθέξ εηδμπέξ ειθάκζζδξ ημο μδδβμφ, έςξ υημο ηαηαθήλμοιε ζηδκ ηεθζηή ηδξ 

ιμνθή. Η εοεθζλία αοηή ιαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εφημθδξ ακαπνμζανιμβήξ ηδξ ειθάκζζδξ ημο 

μδδβμφ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ή ηδ βθχζζα πανμοζίαζδξ ηςκ ζεθίδςκ. 

Δπίζδξ ζδιακηζηή ειπεζνία απμηηήεδηε ζηδ δζαπείνζζδ ηαζ ακάπηολδ εθανιμβχκ ιε ημ ζπεζζαηυ 

ζφζηδια δζαπείνζζδξ αάζεςκ δεδμιέκςκ MySQL.  

ηδ ζοκέπεζα ηαζ αάζεζ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ακηθήεδηακ απυ ηδ αζαθζμβναθία, ακαθενυιαζηε ζε 

ακαααειίζεζξ ημο ημονζζηζημφ μδδβμφ, χζηε κα πνμζθένεζ μθμηθήνςζδ ιε ηζξ κέεξ ηάζεζξ ηςκ 

δζαδζηηοαηχκ εθανιμβχκ. 

7.2. Web 2.0 θαη ηνπξηζκόο 
 φιθςκα ημκ (O' Reilly, 2005), ιε ημκ υνμ Web 2.0 πνμζδζμνίγμκηαζ μζ δεφηενδξ βεκζάξ δζαδζηηοαηέξ 

οπδνεζίεξ, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζε πενζεπυιεκμ ημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ απυ ημκ ηαηακαθςηή. Σέημζμο 

είδμοξ οθμπμζήζεζξ είκαζ ηα ημζκςκζηά δίηηοα, ηα blogs, wikis, ενβαθεία επζημζκςκίαξ, ηα μπμία 

εζηζάγμοκ ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ δζάποζδ πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηςκ πνδζηχκ ημοξ. ημκ ίδζμ μνζζιυ μζ 

ηεπκμθμβίεξ Web 2.0 μνίγμκηαζ ςξ «ιζα επζπεζνδιαηζηή επακάζηαζδ ζηδ αζμιδπακία ηδξ πθδνμθμνζηήξ, 

δ μπμία πνμηθήεδηε απυ ηδκ πνμζέββζζδ ημο δζαδζηηφμο ζακ πθαηθυνια ηαζ ιζα απυπεζνα κα βίκμοκ 

ηαηακμδημί μζ ηακυκεξ ηδξ επζηοπίαξ αοηήξ ηδξ κέαξ πθαηθυνιαξ». 

 Δηηυξ απυ ηδκ ηεπκμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε έκα δζαδζηηοαηυ ηυπμ οπάνπμοκ ηάπμζμζ επζπθέμκ 

πανάβμκηεξ υπςξ δ επζπεζνδζζαηή δμιή, ημ πενζεπυιεκμ ηαε’ αοηυ ηαζ ηα είδδ ηςκ οπδνεζζχκ μζ μπμίμζ 

πνέπεζ κα ζοκεηηζιχκηαζ ιε ζημπυ κα ηαεμνίγεηαζ εάκ αοηυξ είκαζ ζοιααηυξ ςξ πνμξ ηα πνυηοπα Web 

2.0. Οζ θμνείξ πμο οθμπμζμφκ ημ Web 2.0 εζηζάγμοκ πενζζζυηενμ ζημ πνήζηδ ηαζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ 

ζηακμπμίδζήξ ημο. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ηάκμκηαξ ημοξ δζαδζηηοαημφξ ηυπμοξ πζμ εφπνδζημοξ, εκχ 

πανέπμοκ οπδνεζίεξ πςνίξ πνέςζδ, ηζξ μπμίεξ μ ακηαβςκζζιυξ πνεχκεζ. Υνδζζιμπμζμφκ εθανιμβέξ υπςξ 

δδιζμονβία πενζεπμιέκμο απ’ ημκ επζζηέπηδ, επζπεζνδιαηζηά ιμκηέθα πμο εζηζάγμοκ ζημκ ηαηακαθςηή 

ηαζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ υπςξ RSS (Really Simple Syndication), Asynchronous JavaScript ηαζ XML. Σα 

ενβαθεία Web 2.0 δε δζαηνίκμκηαζ ιυκμ βζα ηδκ ηεπκμθμβζηή ημοξ ηαζκμημιία ηαζ ηδκ μπηζηή ημοξ 

ακαπανάζηαζδ, αθθά ηείκμοκ κα εζηζάγμοκ ζημκ επζζηέπηδ ηαζ ααζίγμκηαζ πμθφ ζηδκ ακάδναζδ ημο 

πνήζηδ. 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο Web 2.0 είκαζ ηέημζα πμο πνμζανιυγμκηαζ απυθοηα ζηζξ ηεπκζηέξ ιάνηεηζκβη ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, δεδμιέκμο υηζ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε πμθθέξ απυ αοηέξ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ, μ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ μ μπμίμξ ακαπηφπεδηε ιπμνεί κα επεηηαεεί χζηε κα οζμεεηήζεζ 

ανπέξ ημο Web 2.0 βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. 
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I. Καμπάνιερ Word-of-mouth 

 Η ηεπκζηή δζάδμζδξ δζαθδιζζηζηήξ πθδνμθμνίαξ απυ ζηυια ζε ζηυια (Word-Of-Mouth – WOM) 

εεςνείηαζ δ πζμ απμδμηζηή ακ ηαζ θζβυηενμ ηαηακμδηή επζημζκςκζαηή ζηναηδβζηή (Groeger & Buttle, 

2014), δ μπμία επζηνέπεζ ζημοξ ηαηακαθςηέξ κα ημζκμπμζμφκ ζημοξ οπμρήθζμοξ αβμναζηέξ ηζξ απυρεζξ 

ηαζ βκχιεξ ημοξ ζπεηζηά ιε πνμσυκηα, εηαζνείεξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ. 

 Η επζννμή αοημφ ημο είδμοξ δζαπνμζςπζηήξ επζημζκςκίαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ έπεζ 

απμδεζπηεί υηζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή. Ένεοκεξ έπμοκ ηαηαδείλεζ υηζ δ WOM ιπμνεί κα αζηήζεζ επζννμή 

ζηζξ απμθάζεζξ βζα έκα ηαλίδζ ή αηυιδ ηαζ κα επδνεάζεζ ημονίζηεξ ζηδκ επζθμβή εκυξ εζηζαημνίμο 

(Gretzel & Hyan Yoo, 2008). 

 Σμ δζαδίηηομ έπεζ ιμπθεφζεζ ηδκ επζννμή ηδξ WOM εζδζηά ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ. Οζ δοκδηζημί 

πεθάηεξ θαιαάκμοκ πθδνμθμνίεξ απυ άθθμοξ ημονίζηεξ ηαζ ημζκμπμζμφκ ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ ζοιαμοθέξ 

ημοξ. Δνβαθεία υπςξ ηα blogs ηαζ ηα ημζκςκζηά δίηηοα, δδιζμονβμφκ ηνίζζιδ ιάγα βζα ηδ δζάποζδ 

πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ ζηακέξ κα δζαιμνθχζμοκ ημ ημονζζηζηυ νεφια πνμξ ηάπμζμοξ πνμμνζζιμφξ. 

Ο ημονζζηζηυξ μδδβυξ ιπμνεί ζοκεπχξ κα απμηηήζεζ εκυηδηεξ blogging ηαζ δδιμζζμπμίδζδξ απυρεςκ 

ηαζ βκςιχκ ηςκ επζζηεπηχκ. 

II. Online κπιηικέρ και παπάπονα 

 Η επζννμή ηςκ ηνζηζηχκ πμο ακανημφκ μζ πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ημοξ θμνείξ ημο ημονζζιμφ, δεδμιέκμο υηζ δ πμζυηδηα ιζαξ οπδνεζίαξ ή εκυξ πνμσυκημξ 

βίκεηαζ ακηζθδπηή ηαζ ιεηνήζζιδ ιεηά ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ή ηδκ αβμνά. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα 

ηδξ ένεοκαξ ηςκ (Ye, Law, & Gu, 2009), ιζα αφλδζδ ηαηά 10% ζημ ααειυ αλζμθυβδζδξ εκυξ 

λεκμδμπείμο απυ ημοξ ήδδ πεθάηεξ ημο είκαζ δοκαηυ κα μδδβήζεζ ζε αφλδζδ ηςκ πςθήζεχκ ημο ηαηά 

4,4% εκχ ακηίζημζπα ιζα οπμαάειζζδ ημο ααειμφ αλζμθυβδζδξ ηαηά 10% είκαζ ζε εέζδ κα πενζμνίζεζ ηζξ 

πςθήζεζξ ηαηά 2,8%. 

 Οζ εεηζηέξ online ηνζηζηέξ αέααζα αολάκμοκ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ δοκδηζηχκ πεθαηχκ ηαζ επαηυθμοεα 

είκαζ υθμ ηαζ πζμ δφζημθμ ηαεήημκ βζα ημοξ θμνείξ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε αοηέξ ηζξ πνμζδμηίεξ ηαζ ηζξ 

κέεξ ακάβηεξ (Díaz‐Martín, Iglesias, Vázquez , & Ruiz, 2000). Δπαηυθμοεα, υηακ ημ πνμσυκ ή δ οπδνεζία 

πμο πνμιδεεφεηαζ μ ηαηακαθςηήξ απμηθίκεζ απυ ηζξ πνμζδμηίεξ, δ θήιδ, δ αλζμπζζηία ηαζ ηεθζηά ηα 

έζμδα ηδξ επζπείνδζδξ ηίεεκηαζ ζε ηίκδοκμ (Park & Lehto, 2008). 

 Οζ ζοκεήηεξ αοηέξ δζαιμνθχκμοκ ηδκ ακάβηδ ζημοξ θμνείξ ημο ημονζζιμφ κα βκςνίγμοκ ηαζ κα 

αεθηζχκμοκ ηζξ ιεευδμοξ δζαπείνζζδξ ηςκ παναπυκςκ. φιθςκα ιε ένεοκεξ, δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία 

ηςκ επζζηεπηχκ πμο δήθςζακ ηάπμζμ πανάπμκμ δεκ έπεζ θάαεζ ηαιία απάκηδζδ απυ ημκ πάνμπμ ηδξ 

οπδνεζίαξ (77,5%) ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ υπμο ηα πενζζηαηζηά ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαπνμζςπζηή 

επζημζκςκία ηαζ θνμκηίδα, μ πεθάηδξ πνμηζιά ανκδηζηυ WOM ακηί βζα ηάπμζα επζζηνμθή πνδιάηςκ 

(Park & Lehto, 2008). 

Απυ ηδκ άθθδ, μνζζιέκεξ επζπεζνήζεζξ ακαβκςνίγμοκ υηζ μζ ηαηακαθςηέξ αζημφκ επζννμή ζημοξ 

δοκδηζημφξ ηαηακαθςηέξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ ηαζ ζοπκά ηνμπμπμζμφκ ηδκ 

επζημζκςκζαηή ζηναηδβζηή ημοξ χζηε κα αλζμπμζήζμοκ ζηναηδβζηέξ ιάνηεηζκβη υπςξ δ WOM. Γζα 

πανάδεζβια δ οθμπμίδζδ WOM ιπμνεί κα βίκεζ ιε πμθφ μζημκμιζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ημο 

εκδζαθένμκημξ ημο ημζκμφ, υπςξ blogs ηαζ ημζκςκζηά δίηηοα (Litvin & Goldsmith, 2008). 

Δκδζαθένμοζα πνμμπηζηή βζα ημκ ημονζζηζηυ μδδβυ είκαζ δ δοκαηυηδηα κα πανέπεζ ημοξ επζζηέπηεξ κα 

ηαηαπςνμφκ ζπυθζα, παναηδνήζεζξ, πανάπμκα ή επζανάαεοζδ βζα θμνείξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ 

ήνεακ ζε επαθή ηαηά ηδ δζαιμκή ημοξ. Θα δδιζμονβμφηακ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ιζα ζδιακηζηή αάζδ, δ 

αλζμθυβδζδ ηδξ μπμίαξ απυ ημκ ακηίζημζπμ θμνέα εα μδδβμφζε ζηδ αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ ημο. 
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III. Τα κοινωνικά δίκηςα ζηον ηοςπιζηικό κλάδο 

 Σα ημζκςκζηά δίηηοα έπμοκ εκ πμθθμίξ ιεηααάθθεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ημονίζηεξ ζπεδζάγμοκ ηα 

ηαλίδζα ημοξ. Οζ δζαδζηηοαημί ηυπμζ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζηα ιέθδ ημοξ κα 

ένπμκηαζ ζε επαθή ηαζ κα ακηαθθάζζμοκ απυρεζξ ηαζ ειπεζνίεξ ιε άθθμοξ ζπεηζηά ιε ηαλίδζα, 

πνμμνζζιμφξ, αλζμεέαηα, λεκμδμπεία, εζηζαηυνζα ηαζ βεκζηά ζδιεία ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ αθθά ηαζ 

οπδνεζίεξ πμο μ ηαεέκαξ πνδζζιμπμίδζε. 

 Η πμθοπθδεέζηενδ ημζκυηδηα ζπεηζηή ιε εέιαηα ημονζζιμφ ηαζ πενζδβήζεςκ ζημκ ηοαενκμπχνμ είκαζ δ 

TripAdvisor. Ιδνφεδηε ημ έημξ 2000 ηαζ ζηυπμξ ηδξ είκαζ κα οπμζηδνίγεζ ημοξ οπμρήθζμοξ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ έκα ημονζζηζηυ ηαλίδζ. Σα ιέθδ ηδξ ημζκυηδηαξ ακηαθθάζζμοκ ειπεζνίεξ ηαζ δίκμοκ 

ζοιαμοθέξ πνμξ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ. Ο δζαδζηηοαηυξ ηυπμξ www.tripadvisor.com έπεζ πενζζζυηενα 

απυ 20 εηαημιιφνζα εββεβναιιέκα ιέθδ, 50 εηαημιιφνζα επζζηέπηεξ ακά ιήκα εκχ έςξ ημ έημξ 2011 

δζέεεηε ακανηδιέκεξ πενζζζυηενεξ απυ 60 εηαημιιφνζα ηνζηζηέξ. 

 Δηηυξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ παναιέηνςκ πμο οπεζζένπμκηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

δζηηφςκ ηαζ ηςκ ηνζηζηχκ πενί ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ (Balasubramanian & Mahajan, 2001), 

ακαπηφζζμκηαζ ηαζ ηάπμζα ζοκαζζεδιαηζηά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ηαζ εηθνάγμκηαζ ιέζα απυ ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ή δοζανέζηεζα ημο πεθάηδ ηαζ ηα μπμία πμθθέξ θμνέξ ιπμνμφκ κα δχζμοκ πνμαθέρεζξ βζα 

ιεθθμκηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ημονζζηχκ (Martin, O'Neill, Hubbard, & Palmer, 2008). 

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ, υηακ έκαξ πνμμνζζιυξ ή έκα λεκμδμπείμ λεπενκά ηζξ πνμζδμηίεξ ημο πεθάηδ, αοηυξ 

απμηηά έκα επζπθέμκ ηίκδηνμ κα ημζκμπμζήζεζ αοηή ημο ηδκ ειπεζνία ιε άθθμοξ ζε ηάπμζμ ημζκςκζηυ 

δίηηομ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, έκαξ δοζανεζηδιέκμξ πεθάηδξ είκαζ πμθφ πζεακυ κα δδιμζζμπμζήζεζ 

ανκδηζηέξ απυρεζξ χζηε κα ηαηαπναΰκεζ ηδ δοζανέζηεζά ημο ηαζ ηα ανκδηζηά ημο ζοκαζζεήιαηα 

(Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2005). 

Με ζημπυ μ ηαλζδζςηζηυξ μδδβυξ κα πνμζεθηφζεζ πενζζζυηενμοξ επζζηέπηεξ ηαζ κα δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα 

δζάδμζήξ ημο ιέζα απυ ηα ημζκςκζηά δίηηοα, ζηυπζιμ είκαζ κα απμηηήζεζ ιεβαθφηενδ μθμηθήνςζδ ιε ηα 

ημζκςκζηά δίηηοα, απυ ηδκ απθή δοκαηυηδηα «ιμο ανέζεζ» βζα ηάπμζεξ απυ ηζξ ζεθίδεξ ημο. ημ πθαίζζμ 

αοηυ μ μδδβυξ εα ιπμνμφζε κα δδιμζζμπμζεί ζεθίδεξ ημο ζε μιάδεξ δζηηοςιέκςκ επζζηεπηχκ ή εα 

ιπμνμφζε κα πνμζθένεζ εθανιμβέξ (apps) εκζςιαηςιέκεξ ζημ πενζαάθθμκ ιζαξ πθαηθυνιαξ ημζκςκζηήξ 

δζηηφςζδξ (υπςξ ημ Facebook). 
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