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ΔΗΛΩΣΗ 
 
 

Δηλώνω υπεύθυνα πως το παρόν κείµενο αποτελεί προϊόν προσωπικής µελέτης 
και εργασίας και πως όλες οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν δηλώνονται είτε στις 
παραποµπές είτε στην βιβλιογραφία. 
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Περίληψη 
 

Η εξάπλωση των εφαρµογών της σύγχρονης πληροφορικής αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα στη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος. Η πολυπλοκότητα και η 
τυποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών του ταξιδιού σε συνάρτηση µε την 
πολυσύνθετη δοµή του τουριστικού κλάδου, συντέλεσε σε µεγάλο βαθµό στην δηµιουργία 
και ανάπτυξη των διαφόρων συστηµάτων κρατήσεων. 

Στο κείµενο που ακολουθεί, αρχικά γίνεται αναφορά στις ανάγκες των σύγχρονων 
τουριστικών επιχειρήσεων, στη διαχρονική εξέλιξη των συστηµάτων κρατήσεων και στην 
ενσωµάτωση τους στις τουριστικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
διαδικασίες των λειτουργιών των συγκεκριµένων συστηµάτων στα τουριστικά πρακτορεία 
και τα ξενοδοχεία. 

Συνοψίζονται τα οφέλη που αποκοµίζουν οι προµηθευτές του τουριστικού προϊόντος, 
οι µεσάζοντες και οι τουρίστες - καταναλωτές από την χρήση των συγκεκριµένων 
πληροφορικών συστηµάτων και η επένδυση σε αυτά. 

Έπειτα από την αξιολόγηση των συστηµάτων αυτών ακολουθεί ανάλυση του 
αρτιότερου συστήµατος, παρουσίαση των λειτουργιών του, ελλείψεις και προσθήκες που 
επιδέχεται. 

Τέλος, παρουσιάζονται οι κυριότερες και πιο σηµαντικές αλλαγές και προσθήκες, 
καθώς και αποσπάσµατα κώδικα για καλύτερη κατανόηση του πληροφοριακού 
συστήµατος. 
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Abstract 
 

Tourism the recent decades has become the corner stone of economic 
development, worldwide, being vital not only for regional economies, but for 
mainly industrial countries as well. Almost 923 million departures took place last 
year and the vast majority of the used, or continue to use, ICT applications and 
software’s. 

The adoption of Infοrmation and Communication Technologies, in today’s 
turbuland economy, plays a distinctive and important role in the creation, promotion 
and development of tourism. The standardization of the significant product 
development processes, in addition with the complex structure of the tourism 
industry contributed significantly to the creation and development of different 
reservation systems. 

The scope of the thesis is to create a software, based on the structures of Open 
software’s,  for SMEs and VSEs, which are the backbone of the tourism product not 
only in Greece, but worldwide, undertaking and facilitating the daily activities. The 
outline of the thesis is the following: in the first chapter we deal with the role of 
ICT in Tourism Enterprises, in the second chapter we discover the functional needs 
of SMEs and VSE’s, in the diachronic development of systems of reservations and 
in their incorporation in Tourism Enterprises while, in the 3rd chapter we describe 
the software developed. 
Today’s tourism practices depend on ICT and human interaction. On this 
conclusion, the developed software, has the ambition to add a small piece in the 
construction of modern ICT application, not only for the chain hotels and developed 
enterprises, but mainly for the SMEs and VSE as well. 
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1 Η τεχνολογία στις µικρές και µικροµεσαίες τουριστικές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

 
Το αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός λογισµικού ικανού να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό, να εντάξουν τις νέες 
τεχνολογίες και κυρίως το διαδίκτυο µέσα στον µηχανισµό λειτουργίας τους. Παρακάτω 
αναφέρονται οι λόγοι και οι συνθήκες που διαµορφώνουν το τοπίο των τουριστικών 
επιχειρήσεων και κάνουν τις νέες τεχνολογίες και την υιοθέτηση του διαδικτύου 
απαραίτητες για τις επιχειρήσεις σήµερα. 
 
1.1 Εισαγωγή 
 
Στην σύγχρονη εποχή, την εποχή των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογικών 

καινοτοµιών, όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται άµεσα ή 
έµµεσα στον ευρύτερο χώρο του τουρισµού, έχουν σαν κύρια επιδίωξη την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα στην διακίνηση και επεξεργασία όλων των παρεχόµενων πληροφοριών 
ώστε να µεταφραστούν σε πλήρη εκµετάλλευση των παροχών της κάθε επιχείρησης. Ίσως 
σε παλαιότερες εποχές µια τουριστική επιχείρηση θα µπορούσε να αρκεστεί στην απλή 
παροχή των υπηρεσιών της στηριζόµενη στην φήµη της, στην διαφήµιση της µέσω των 
πελατών της είτε µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μέσα από τα χρόνια και την 
εξέλιξη κυρίως την τεχνολογική αυτός ο τρόπος λειτουργίας µιας τουριστικής επιχείρησης 
κρίνεται πλέον µάλλον άγονος έως και ζηµιογόνος. Η τεχνολογική υποστήριξη σε µια 
επιχείρηση κρίνεται πλέον απαραίτητη για πολλούς και διαφόρους λόγους, µείωση 
κόστους, διαφήµιση, οργάνωση και εξέλιξη. 
Θεωρείται πλέον αδύνατο να λειτουργεί ο τουριστικός κλάδος χωρίς την απαραίτητη 

πληροφορική υποστήριξη, τόσο εσωτερικά, στην οργάνωση και στην επικοινωνία των 
τµηµάτων της επιχείρησης, όσο και εξωτερικά, ανάµεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για 
την µεταξύ τους δικτυακή διασύνδεση και ηλεκτρονική διανοµή του τουριστικού 
προϊόντος, αλλά και η επικοινωνία µε τον απλό χρήστη που πολλαπλασιάζει το 
αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση. Η αγορά πλέον αλλάζει µε πολύ 
γοργούς ρυθµούς και η επένδυση σε νέες ιδέες κρίνεται απαραίτητη. 
Ειδικά στον τοµέα των ξενοδοχείων, η τεχνολογία, τόσο στη σύνδεση µε το Internet, 

όσο και στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, µπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. 
Μεγάλος αριθµός ξενοδοχείων σε πολλές περιοχές της χώρας έχει κάνει από καιρό 
αισθητή την παρουσία του στο Διαδίκτυο, προσφέροντας τη δυνατότητα να "επισκεφθεί" 
κάθε ενδιαφερόµενος, Έλληνας ή ξένος, τα δωµάτια, τον τόπο της επιχείρησης, να 
κατατοπιστεί για τις ανέσεις που προσφέρουν και είτε να στείλει το µήνυµά του είτε να 
πραγµατοποιήσει αµέσως και σε πραγµατικό χρόνο online κράτηση 1. 
 
 
 
 
                                                        
1 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  
Τζένος, χ. και Σπάρας, Θ., 2007 
Κατσώνη Β., 2006 
Page, S. και Μαυροδόντης, Θ., 2006 
Ακριβός, Χ. και Σαλεσιώτης, Μ., 2007 
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1.2 Ιστορική αναδροµή 
 

Το ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, σηµατοδοτείται από ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τον ευρύτερο χώρο 
του τουρισµού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έκανε την 
εµφάνιση της σε πολλούς τοµείς της κοινωνίας αλλά τα πρώτα χρόνια κυρίως ο κλάδος 
του  τουρισµού δεν µπόρεσε να απορροφήσει γρήγορα τα οφέλη αυτά καθώς οι συνθήκες 
δεν ήταν ακόµη ώριµες, αυτό οφειλόταν στο ήδη ευπαθές προϊόν του τουρισµού και τις 
πολύ γρήγορες αλλαγές που υφίσταται. Σήµερα τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά 
καθώς υπάρχει η γνώση, η εφαρµογή αλλά κυρίως η ταχύτητα που χρειάζεται η διαχείριση 
του προϊόντος ώστε να µπορεί να φέρνει σε επικοινωνία επιχειρήσεις, διαφόρων 
κατηγοριών και µεγέθους, µε έντονο χαρακτηριστικό την υψηλή γεωγραφική διασπορά 
τους στο χώρο και την µεγάλη απόσταση από τον καταναλωτή. 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 

συµβάλει στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας. Επιπλέον δηµιουργεί 
σηµαντικές ευκαιρίες σε όλες τις εµπλεκόµενες τουριστικές επιχειρήσεις για αναβάθµιση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και παράλληλα συντελεί άµεσα στη δηµιουργία και στην 
ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικό που µπορεί να 
οδηγήσει στην απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών, στο 
χώρο του τουρισµού 2. 
 
1.2.1 Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις γενικότερα 
 

Αναφέροντας κάποια βασικά στοιχεία για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις γενικότερα 
µπορούµε να πούµε πως υπήρξαν διάφορα στάδια εξέλιξης και διαβάθµισης των 
τουριστικών καταλυµάτων που κάθε φορά η δηµιουργία και διαµόρφωση τους ήταν άµεσα 
συνδεδεµένη µε το είδος των ταξιδιωτών, τις ανάγκες τους, τον αριθµό, τις ιδιότητες και 
τους σκοπούς της µετακίνησης των ατόµων που έµελλε να φιλοξενήσουν. 

Για το σκοπό αυτό στην αρχαία Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν οι στάβλοι των σπιτιών, 
ειδικά δωµάτια για ξένους και τον 4ο π.χ. αιώνα φτάσαµε στην κατασκευή αφιλοκερδών 
ξενοδοχείων µε την ονοµασία «Καταγώγια». 

Έπειτα µια πρώτη µορφή ξενοδοχείου ήταν τα πανδοχεία, τα οποία διέθεταν δωµάτια 
για τους ταξιδιώτες και στάβλους για τα ζώα τους. 

Τα καπηλειά ήταν µια άλλη µορφή εµπορίας της φιλοξενίας, τα οποία παρείχαν 
χειρίστης ποιότητας υπηρεσίες, φαγητού, ποτού και στέγης σε ταξιδιώτες.  

Με την πάροδο των χρόνων στο Βυζαντινό κράτος τα πανδοχεία και τα καπηλειά 
ονοµάζονταν «Χάνια» και αποτελούσαν χώρους ακολασίας. Το πρόβληµα αυτό οδήγησε 
την εκκλησία στο να δηµιουργήσει τους ξενώνες που παρείχαν αξιοπρεπή δωµάτια και 
ικανοποιητικές συνθήκες στους ταξιδιώτες.  

Το 1302 εµφανίζεται το πρώτο ξενοδοχείο στην Γαλλία, ο «Αετός». Το 1950 ο 
«Λευκός Λέων» στην Βενετία θύµιζε κατά πολύ τα σηµερινά ξενοδοχεία.  

Στην Ελλάδα το πρώτο ξενοδοχείο ιδρύθηκε στο Ναύπλιο το 1828 µε το όνοµα 
«Ξενοδοχείων του Λονδίνου» και όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα της χώρας, απέκτησε 

                                                        
2 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
Λαλούµης, Δ. και Ρούπας, Β., 1998 
Κάππος, Γ., 2002 
Ηγουµενάκης, Ν., 2007.  
Ζοπουνίδης, Κ. και Σίσκος, Γ., 2006 
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το δικό της ξενοδοχείο, µε το όνοµα «Νέων Ξενοδοχείων». Το 1874 λειτούργησε το 
ξενοδοχείο η «Μεγάλη Βρετανία» στο Σύνταγµα και το 1917 το «Ατενέ Παλλάς» απέναντι 
από το Πολυτεχνείο.  

Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών σε συνδυασµό µε την κατάκτηση του εργατικού 
δικαιώµατος των διακοπών, οδήγησαν στο φαινόµενο του µαζικού τουρισµού. 
Αποτέλεσµα ήταν η εντυπωσιακή αριθµητικά εξέλιξη των ξενοδοχείων. Πολλά 
εκατοµµύρια τουριστών κάθε είδους µετακινούνται κυρίως αεροπορικώς και καταλύουν 
συνήθως σε ξενοδοχεία, στους άπειρους τουριστικούς προορισµούς του πλανήτη.  

Το ξενοδοχείο σήµερα είναι µια πολυσύνθετη επιχείρηση, η οποία κάνει χρήση της 
διαθέσιµης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για να επιδιώξει τα καλύτερα οικονοµικά 
αποτελέσµατα3. 

 
Παλαιότερα όλη η οργάνωση, χρεώσεις πιστώσεις κρατήσεις κτλ, γινόταν 

χειρονακτικά σε βιβλία από τους υπαλλήλους. Η αναζήτηση µιας παλιάς εγγραφής, ενός 
πελάτη ή µιας χρέωσης ήθελε πολύτιµο χρόνο και κάποιους υπαλλήλους να ασχολούνται 
µόνο µε αυτό. Είναι προφανές πως τα κόστη µιας τέτοιας οργάνωσης ξενοδοχειακής 
µονάδας είναι αρκετά, καθώς θα έπρεπε να συντηρεί υπαλλήλους κατάλληλους για αυτή 
την δουλειά, αλλά και το ακόµη πιο σηµαντικό κόστος της χρονοβόρας εξυπηρέτησης των 
πελατών της και των ίδιων της των αναγκών. Λόγω αυτών των δυσκολιών ο κλάδος των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναζητούσε τρόπους να παρέχει πιο εύκολα, πιο γρήγορα και 
µε µικρότερο κόστος υπηρεσίες. Με αυτή την στάση, από τα πρώτα ακόµα βήµατα των 
υπολογιστικών συστηµάτων, οι επιχειρήσεις επένδυαν και υιοθετούσαν τις νέες 
τεχνολογίες πιο πολύ από άλλους κλάδους της οικονοµίας και της αγοράς.  
 
1.3 Διαµόρφωση των νέων συνθηκών και της αγοράς 
 
Ο τοµέας του τουρισµού χρειάζεται κάτι παραπάνω από το να δηµιουργεί ένα καλό 

προϊόν, να το φέρνει εύκολα στη διάθεση του πελάτη και φυσικά σε µία «λογική» τιµή. 
Προϊόν, τιµή και διάθεση, από µόνα τους δεν µπορούν να δηµιουργήσουν αρκετές 
πωλήσεις και κέρδη για την επιχείρηση (Page, S. και Μαυροδόντης, Θ., 2006). 
Πολλοί υποψήφιοι αγοραστές, δε θα µπορούσαν να γνωρίζουν την ύπαρξη του 

προϊόντος και πολύ περισσότερο για τα ειδικά χαρακτηριστικά του. Η επιχείρηση που 
επιθυµεί να διατηρήσει και να αυξήσει τις πωλήσεις της, πρέπει να αναπτύξει ένα 
αποτελεσµατικό πρόγραµµα επικοινωνίας µε την πελατεία της. 
Πρώτο βήµα µεγάλης σηµασίας στη στρατηγική της επικοινωνία είναι να επενδύει σε 

νέες ιδέες και τεχνολογίες ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και κυρίως να µπορεί µέσα 
από αυτές τις επενδύσεις της να επικοινωνεί ακόµη καλύτερα µε τους ήδη πελάτες της, 
καθώς και νέους πελάτες. 
Καθηµερινά όλο και περισσότεροι χρήστες του Internet επισκέπτονται δικτυακούς 

τόπους µε τουριστικό περιεχόµενο (Εικόνα 1). Βλέπουν, εξετάζουν, συγκρίνουν και 
αγοράζουν είδη και υπηρεσίες που προβάλλονται µέσα από τις σελίδες τους. Ο θεσµός των 
online πωλήσεων διαφόρων υπηρεσιών τουρισµού έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, τόσο στα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις ΗΠΑ (Travel Daily News 2009). 
Οι χρήστες του Διαδικτύου µπορούν πλέον να πραγµατοποιούν κρατήσεις θέσεων σε 

                                                        
3 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  
Keiser, J. και Κιλιπίρης, Φ., 2000 
Rutherford, D., Αποστολοπούλου, Α. και Παρασκευάς, Α., 1999 
Κουµάνης, Ν. και Δηµακουλέας, Τ., 2005 
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διάφορα µέσα µαζικής µεταφοράς και κρατήσεις δωµατίων ή ακόµη και ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων σε πολλά sites του εξωτερικού. Παρόµοιες υπηρεσίες αναπτύσσονται 
σταδιακά και στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι νέες ιδέες και οι νέες τεχνολογίες που πρέπει να 
επενδύσει µια επιχείρηση (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009). 
Αυτά τα φαινόµενα από µόνα τους σηµατοδοτούν την δηµιουργία κάποιον αναγκών 

που δεν υπήρχαν, καθώς από την πλευρά των επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαίο πλέον να 
έχει ένα άνοιγµα σε αυτή την τεράστια αγορά, ώστε να µπορέσει να επωφεληθεί από την 
έκθεση της σε ένα αγοραστικό κοινό πολλαπλάσιο από αυτό που θα µπορούσε µε τα 
υπάρχοντα µέσα, ενώ ο χρήστης θεωρεί την πηγή του διαδικτύου αναπόσπαστο κοµµάτι 
καθώς εκεί θα στηρίξει κατά πολύ την επιλογή του. Αυτές οι ανάγκες αναγκάζουν και τις 
δύο πλευρές να κάνουν και κάποιες επενδύσεις, είτε αυτός λέγεται εξοπλισµός, είτε 
γνωστικό επίπεδο. 
 
1.3.1 Διαµόρφωση των νέων συνθηκών και της αγοράς για τους χρήστες 
 

Με την ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου, την ταχύτητα που µια πληροφορία 
διαπερνά από την µια άκρη του πλανήτη έως την άλλη, την εξίσου εκθετική ταχύτητα που 
αυξάνει ο αριθµός των χρηστών του internet και το άνοιγµα των αγορών παγκοσµίως, 
δηµιουργήθηκε η ανάγκη στον χρήστη να ταξιδέψει να γνωρίσει και να ζήσει. 
Εκµεταλλευόµενος την δύναµη της πληροφορίας µέσω διαδικτύου ψάχνει πλέον να βρει 
τις πιο συµφέρουσες αγορές για αυτόν. Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας ο οποίος δείχνει 
τα εκατοµµύρια των χρηστών του διαδικτύου. 
 

 
Εικόνα 1. Χρήστες του Internet ανά τον κόσµο. 
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Εικόνα 2. Ποσοστά χρήσης Internet ανά τον κόσµο. 

 
Η χρήση του διαδικτύου παράλληλα µε τις επενδύσεις τον εταιριών στα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και υπηρεσίες δηµιούργησε ένα αγοραστικό κοινό το οποίο αυξανόταν 
εκθετικά παγκοσµίως (εικόνα 2). Οι αγορές µέσω internet στην αρχή προκαλούσαν φόβο 
και δυσπιστία αλλά σε πολύ σύντοµο διάστηµα αυτή η φοβία µεταµορφώθηκε σε απόλυτη 
εµπιστοσύνη και εκτόξευσε τους δείκτες των αγορών µέσω διαδικτύου. Σε αυτή την 
µετάλλαξη βοήθησε πάρα πολύ η ενηµέρωση για την ασφάλεια και τα οφέλη των 
ηλεκτρονικών αγορών από τα κράτη. Σύµφωνα µε το «Παρατηρητήριο για την κοινωνία 
της πληροφορίας”, στην Ευρώπη οι δείκτες των αγορών αυξάνουν σταθερά και έχουν 
φτάσει στο 29% για την Ευρώπη των 27 χωρών. 
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Εικόνα 3. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2009, ποσοστά ατόµων που αγόρασαν / παρήγγειλαν αγαθά ή 

υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση µέσω διαδικτύου το τελευταίο τρίµηνο. 
 
Παρότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη (εικόνα 3), 

παρουσιάζει και αυτή µια σταθερή αύξηση από 5% το 2005 στο 8% το 2008. Ενδεικτικά 
αναφέρετε πως τον Φεβρουάριο του 2009 οι Έλληνες χρήστες φάνηκε να ψάχνουν από 
πολύ νωρίς τις διακοπές τους µέσω διαδικτύου. Σύµφωνα µε τον Country manager της 
Google για την Ελλάδα, Γιώργο Σαλιάρη Φασσέα στον τουριστικό τοµέα, το internet 
επηρεάζει σήµερα τις αποφάσεις των καταναλωτών περισσότερο από ποτέ, καθώς πηγές 
αναφέρουν πως τα ταξίδια αναψυχής που κλείνονται µέσω διαδικτύου ανέρχεται φέτος σε 
60 δις ευρώ (ΕΜΕΑ Business Monitor, 2009). 

Από πλευράς εξοπλισµού και πρόσβασης µπορούµε να παρατηρήσουµε πως τα 
ποσοστά είναι πλέον ικανά να απαντήσουν από µόνα τους καθώς στην Ευρώπη των 27 
χωρών σύµφωνα µε το «Παρατηρητήριο  για την κοινωνία της πληροφορίας» αγγίζει το 
68%. Στην Ελλάδα υπάρχει µια πολύ µεγάλη αύξηση από 43% το 2005 στο 54% (εικόνα 
4). 
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Εικόνα 4. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2009, ποσοστά νοικοκυριών που διαθέτουν H/Y στο σπίτι. 

 
Γίνεται πλήρως κατανοητό πως αυτά τα µεγέθη είναι αρκετά µεγάλα και δείχνουν 

πόσο σοβαρά πρέπει να πάρει η κάθε επιχείρηση την επένδυση στην τεχνολογία και ιδίως 
στο άνοιγµα της στο διαδίκτυο λόγω της τεράστιας µάζας αγοραστικού κοινού που 
κινείται πλέον προς αυτό. 
 
 
1.3.2 Διαµόρφωση των νέων συνθηκών και της αγοράς για τις επιχειρήσεις 
 

Οι επιχειρήσεις σπεύδοντας να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών και να 
εκµεταλλευτούν την νέα αγορά, έχουν ανάγκη να επενδύσουν και να ακολουθούν τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας από πολύ κοντά. Σύµφωνα µε τις έρευνες που γίνονται, οι 
δείκτες των αγορών µέσω διαδικτύου θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο σύµφωνα και µε 
τον πίνακα 1 (Centre for Regional and Tourism Research, 2009). 
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Ευρώπη Αγορά Πωλήσεις Internet Πωλήσεις Internet Πωλήσεις 
Internet 

Έτος (δισ. €) (δισ. €) % της Αγοράς Αύξηση % 

1998 200 0.2 0.1% N.A. 

1999 212 0.8 0.4% 257% 

2000 227 2.5 1.1% 216% 

2001 223 5.0 2.3% 99% 

2002 221 8.9 4.0% 77% 

2003 215 13.9 6.5% 
(πρόβλ: 4.7%) 56% 

2004 220 20.8 9.5% 
(πρόβλ: 5.7%) 50% 

2005 235 30.2 12.9% 
(πρόβλ: 6.6%) 45% 

2006 247 39.7 16.1% 
(πρόβλ: 7.4%) 31% 

2007 254 49.4 19.4% 24% 

2008 260 58.4 22.5% 18% 

2009 266 69.9 25.2% 15% 

Πίνακας 1. Centre for Regional and Tourism Research, 2009. Τάσεις των πωλήσεων µέσω Internet. 
 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις Τουρισµού από τα στοιχεία που προκύπτουν 
(Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009) είναι σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο όσων αφορά τον εξοπλισµό καθώς 1 στις 2 µικρές επιχειρήσεις µε 9 υπαλλήλους 
και κάτω, έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ενώ οι επιχειρήσεις µε 10 υπαλλήλους και άνω 
είναι πλήρως εξοπλισµένες (εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2009, χρήση H.Y από τις επιχειρήσεις µε 1-9 υπαλλήλους και 

τις επιχειρήσεις 10+. 
 

Η µεγάλη όµως έλλειψη παρατηρείται στις πωλήσεις τους µέσω διαδικτύου, εκεί 
που τα ποσοστά κυµαίνονται πολύ χαµηλά, κυρίως στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ενώ και 
οι επιχειρήσεις µε 10 υπαλλήλους και άνω κυµαίνονται στο 11% έναντι 16% της 
υπόλοιπης Ευρώπης (εικόνα 6). 

 
Εικόνα 6. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2009, σύγκριση ποσοστών µεταξύ επιχειρήσεων µε 1-9 

υπαλλήλων και 10+. 
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Αυτό δείχνει πως οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εντάξουν την τεχνολογία αλλά πιο 
πολύ σαν χρήστες, παρά σαν πωλητές. Εκεί βρίσκεται η πραγµατική ανάγκη των 
επιχειρήσεων να µπορέσουν να διαφηµίσουν και να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους και τα 
προϊόντα τους µέσα από το διαδίκτυο, φτάνοντας και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 
 
1.4 Απαραίτητες υποδοµές 
 

Όλοι αναφέρονται στον τουρισµό ως το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας, αλλά 
πλέον πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αγορές σήµερα κινούνται µέσα από το ίντερνετ, και 
όταν οι νέες επενδύσεις κατευθύνονται στον τουρισµό, το διαδίκτυο έχει ολοένα και 
µεγάλο ποσοστό αγοράς. 

Για µια πιο σωστή προσέγγιση στην τουριστική επιχείρηση και στην ανάγκη της να 
εντάξει τις νέες τεχνολογίες στον µηχανισµό της, καλό θα ήταν να αναφερθούν οι 
απαραίτητες υποδοµές που πρέπει να υπάρχουν σε αυτή. Με τα χρόνια αυτές οι υποδοµές 
αλλάζουν καθώς άλλες θεωρούνται ξεπερασµένες και άλλες εντάσσονται ως καινοτόµες. 
Κάποιες υποδοµές θεωρούνται απαραίτητες και δεν έχουν αλλάξει πολύ µέσα στα χρόνια, 
αυτές είναι το τηλεφωνικό κέντρο και τα πληροφοριακά συστήµατα, η µηχανογράφηση 
µιας επιχείρησης. Οι υποδοµές δεν σταµατάνε στις επιχειρήσεις καθώς και ο χρήστης θα 
πρέπει να κατέχει τον απαραίτητο εξοπλισµό για να µπορέσει να κάνει χρήση του 
διαδικτύου. 
 
1.4.1 Πληροφοριακά συστήµατα στον τουρισµό. 
 

Εικοσιπέντε περίπου χρόνια νωρίτερα, πολλές επιχειρήσεις αποτελούσαν 
παραδείγµατα σταθερότητας και οργάνωσης. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους 
παρέµεναν στο ίδιο επίπεδο ποιότητας. Οι πελάτες απολάµβαναν προσωπική εξυπηρέτηση 
και πλήρωναν σταθερές τιµές και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την εξυπηρέτηση 
αυτή. Ακόµη και οι εργασιακές σχέσεις ήταν ευχάριστες ενώ οι κυβερνητικοί νόµοι δεν 
είχαν παρέµβει στις επιχειρήσεις αυτές. 
Ο κύκλος όµως των ξενοδοχειακών προϊόντων και υπηρεσιών έχει πλέον συρρικνωθεί, τα 
ξενοδοχεία προσφέρουν νέες υπηρεσίες, οι πελάτες έχουν γίνει ασταθείς και τα στελέχη 
της κάθε διοίκησης πρέπει να προβλέπουν ποιες είναι οι νέες τους επιθυµίες. Οι 
εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει πολύ ενώ πλέον ο τουρισµός είναι σηµαντικός για κάθε 
κυβέρνηση. 
Προκειµένου να ανταπεξέλθουν στο εναλλασσόµενο επαγγελµατικό κλίµα οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι καλά οργανωµένες και ενηµερωµένες και 
όχι να κατακλύζονται από τον όγκο των πληροφοριών που διατίθενται σήµερα. Για την 
εξυπηρέτηση της ανάγκης αυτής αναπτύχθηκε ένας νέος τοµέας το όνοµα του οποίου είναι 
«συστήµατα πληροφόρησης της διοίκησης», ή «επιστήµη διοικητικής πληροφόρησης». 
Management Information Systems ή Management Information Science (MIS) (Keiser, J., 
2000). 

Ανάµεσα στους δεκάδες ορισµούς των συστηµάτων πληροφόρησης της διοίκησης 
(MIS), οι επόµενοι τρεις εκφράζουν καλύτερα την έννοιά τους (Keiser, J., 2000): 
1. Ένα σύστηµα τακτικής ή άτακτης συλλογής, επιλογής, αποθήκευσης και διανοµής της 
πληροφορίας. 

2. Μια τυπική ή άτυπη µέθοδος διάθεσης προς τη διοίκηση εκείνων των πληροφοριών 
που είναι απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων και την ευκολότερη εκτέλεση των 
διαδικασιών του σχεδιασµού, του ελέγχου και της λειτουργίας. 
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3. Ένα σύστηµα που µετατρέπει την εισαγωγή δεδοµένων σε πληροφοριακό αποτέλεσµα 
το οποίο θα χρησιµοποιήσουν παραγωγικά τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την λήψη 
αποφάσεων. 

 
Ο τουρισµός, ο οποίος αναµφίβολα αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου είναι ήδη ψηφιοποιηµένος σηµαντικά. Για να 
εξετάσουµε τον ρόλο των πληροφοριακών συστηµάτων  στην τουριστική εµπειρία, πρέπει 
καταρχάς να λάβουµε υπόψη µας ότι η τουριστική εµπειρία περιλαµβάνει τρία βασικά 
στάδια: 

♦ Το στάδιο της οργάνωσης πριν από τη διεξαγωγή του ταξιδιού, η συλλογή 
πληροφοριών και τιµών για τους προορισµούς µας, καθώς και τον προγραµµατισµό 
του χρόνου µας εκεί. 

♦ Το στάδιο του ταξιδιού καθαυτού, όταν αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 
οργανωθεί πρέπει να γίνουν πραγµατικότητα. 

♦ Το στάδιο της περισυλλογής, οργάνωσης και µετάδοσης σε τρίτους της 
πληροφορίας που συλλέχθηκε (τα βιώµατα του χρήστη), µετά το πέρας του 
ταξιδιού. 

Και στα τρία αυτά στάδια, χρησιµοποιούνται ευρέως τα τεχνολογικά µέσα, χάρη στα 
οποία ο χρόνος που θα απαιτούσε η συλλογή και ο διαµοιρασµός αυτών των πληροφοριών 
έχει µειωθεί πλέον στο ελάχιστο. Δεν θα έπρεπε να µας διαφεύγει πως ο Τουρισµός είναι 
µια κοινωνική εµπειρία, η οποία µε πολλούς και διάφορους τρόπους φέρνει κοντά 
ανθρώπους, άµεσα και έµµεσα (Brown B. και Chalmers C., 2003). 

Η επίσκεψη σε ένα τουριστικό τόπο, είτε έχουµε σκοπό να ταξιδέψουµε είτε όχι, 
γίνεται συνήθως µε αναζήτηση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. Αυτό περιλαµβάνει 
απλές πληροφορίες για το µέρος όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς, πανοράµατα φωτογραφιών, 
εικόνες από κάµερες ζωντανής µετάδοσης (live cam streaming), γεωγραφικές πληροφορίες 
µέσω προγραµµάτων (Google earth, Travelblog), έως τα ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-tickets) 
και τις online ξενοδοχειακές κρατήσεις µας. Τεράστιας σηµασίας αλλαγή είναι η πλέον 
εύκολη πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο ακόµη και καθοδόν. Οι τεχνολογίες GPS, 
WIFI, GPRS, που είναι διαθέσιµες µέσω των φορητών υπολογιστών, των κινητών 
τηλεφώνων καθώς και των αναρίθµητων πλέον internet cafe, δίνουν στον χρήστη επιλογή 
ακόµα και να αλλάξει τον προγραµµατισµό του από το κινητό του4. 
 

“Στην ελληνική τουριστική αγορά, τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων, 
αλλά και γενικότερα η διάθεση, προώθηση και πώληση των τουριστικών προϊόντων 
µέσω Η/Υ, αποτελούν πλέον έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 
επηρεάζουν ήδη σε σηµαντικό βαθµό την πορεία του ελληνικού τουρισµού.” (Travel 
Daily News, 2009)  

 
Είναι πολύ σηµαντικό για µια επιχείρηση πλέον να είναι ικανή να ελέγχει όλες τις 

κινήσεις της, να τις αξιολογεί και µε γνώµονα αυτά τα στοιχεία να κάνει τις επόµενες 
κινήσεις της. Αυτό επιτυγχάνεται πολύ άµεσα και ευκολότερα µέσα από την 
µηχανοργάνωση. Η ουσία βρίσκεται στο ότι χάρη στην τεράστια αλλαγή που συντελείτε 
µε την εισαγωγή την τεχνολογίας στον τουρισµό, αναγκάζει ολόκληρο τον τοµέα του 

                                                        
4 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  
Wikipedia - Τεχνολογία Wi-Fi, Bluetooth, UWB, DSRC, 2009 
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τουρισµού να διαµορφώσει µια νέα εικόνα, πιο διαδραστική πιο φρέσκια µε κέντρο τον 
χρήστη-πελάτη της.  
 
1.4.1.1 Ηλεκτρονικό εµπόριο 
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µια ολοκληρωµένη συναλλαγή που 
πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των 
συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι µπορούν να 
βρίσκονται ακόµα και σε διαφορετικές χώρες. Είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει 
διαδικτυακή δέσµευση για αγορά η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό εµπόριο 
θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές µέσω τηλεφώνου και Φαξ. 

Αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο το ηλεκτρονικού εµπορίου 
στηρίζονται στην συνήθεια πλέον των χρηστών να συµβουλεύονται το διαδίκτυο για τα 
προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Οι µελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι χρήστες του 
Internet ενηµερώνονται για ένα προϊόν online και στη συνέχεια το αγοράζουν από αλλού. 
Έτσι, ακόµη κι αν ένα δικτυακό κατάστηµα δεν σηµειώνει αρκετές πωλήσεις, µπορεί να 
συνεισφέρει σηµαντικά στην αύξηση των αγορών µέσα από άλλα κανάλια. Όσον αφορά 
στις εταιρίες που εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχέσεων µε άλλες εταιρίες 
µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, στόχος τους δεν είναι τόσο η άντληση οικονοµικού 
κέρδους, όσο η περικοπή των εξόδων και η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
 

Τα συστατικά για µια επιτυχηµένη παρουσία στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου 
είναι τα εξής (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009, Πρόγραµµα 
Δικτυωθείτε 2009): 
 
• Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να είναι πάντοτε ενηµερωµένος. 
• Ο κόµβος πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για τις ασφαλέστερες δυνατές 
συναλλαγές. Επίσης πρέπει να φαίνεται επαγγελµατικός και να λειτουργεί άψογα. 

• Ο δικτυακός κόµβος οφείλει να είναι απλός, εύχρηστος και γρήγορος. Απλή πρέπει να 
είναι και η διαδικασία εύρεσης συγκεκριµένων προϊόντων. Οι σελίδες πρέπει να 
"κατεβαίνουν" γρήγορα. Στο καταναλωτικό κοινό δεν αρέσει να περιµένει 
περισσότερο από όσο περιµένει σε µια µικρή σειρά. 

• Πάντοτε βοηθά η παροχή online επιλογών συγκρίσιµων µε οτιδήποτε προσφέρεται 
αλλού. Είναι προτιµότερη η πώληση προϊόντων που ο κόσµος θέλει να τα αγοράσει 
online. Αν ένα προϊόν είναι επιτυχηµένο στις πωλήσεις µέσω ταχυδροµικών 
καταλόγων, θα πουλήσει εξίσου καλά και στο Internet. 

• Οι τιµές πρέπει να παραµένουν στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. 
 
1.4.1.1.1 Το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Το µέλλον βρίσκεται στην έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης (σε αντίθεση µε το 
"απλό" µοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήµατος) όπου οι συναλλαγές και οι διεργασίες 
της επιχείρησης µεταβάλλονται ώστε να γίνονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Σηµαντικό κοµµάτι για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι η διαχείριση 
των αγαθών όσο της πληροφορίας και η καλύτερη δυνατή οργάνωση και ολοκλήρωσή της 
µε τελικό στόχο τις καλύτερες δυνατές παρεχόµενες υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των αγαθών είναι από τους βασικότερους 
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παράγοντες αυτής της αλλαγής, όπως και η συνεχής παρακολούθηση των αιτηµάτων των 
πελατών. Για τον ελλαδικό χώρο, ως πλέον σηµαντική εµφανίζεται η αύξηση των 
καναλιών διάθεσης των προϊόντων και του εύρους της αγοράς. Παγκοσµιοποίηση των 
αγορών συντελείται µέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών επιχειρήσεων. 
 
1.4.1.1.2 Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής online. Η κρυπτογράφηση και τα συστήµατα 
ασφαλείας αναπτύσσονται συνεχώς. Ωστόσο, επενδυτές και αναλυτές συµφωνούν ότι οι 
συναλλαγές είναι λιγότερο επικίνδυνες στο Internet συγκριτικά µε το "φυσικό" κόσµο. 

Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι περισσότερο ασφαλές 
από ένα "πραγµατικό" κατάστηµα, το οποίο µπορεί να λεηλατηθεί, να καεί, να 
πληµµυρίσει. Η δυσκολία έγκειται στο να κάνουν τους πελάτες να εξοικειωθούν µε την 
ιδέα ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ασφαλές γι' αυτούς. 

Για τους καταναλωτές, µολονότι θεωρείται ότι οι συναλλαγές µέσω πιστωτικής 
κάρτας στο Internet δεν είναι ασφαλείς, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό 
εµπόριο και οι online συναλλαγές εν γένει είναι ασφαλέστερες από τις αγορές µε 
πιστωτικές κάρτες σε "φυσικά" καταστήµατα. Κάθε φορά που ο πελάτης πληρώνει µε 
πιστωτική κάρτα σε ένα κατάστηµα ή εστιατόριο και κάθε φορά που πετά την απόδειξη 
µιας πιστωτικής κάρτας γίνεται περισσότερο ευάλωτος στην απάτη. Γενικά το 
ηλεκτρονικό εµπόριο δείχνει να προτιµάται πλέον και εφόσον λυθούν κάποια θέµατα που 
έχουν να κάνουν κυρίως µε την ασφάλεια αλλά και την ενηµέρωση των χρηστών και των 
καταναλωτών, θα µπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ. 
 
1.4.1.2 Συσκευές – εξοπλισµός πληροφοριακών συστηµάτων 
 

Είναι πραγµατικά µη ρεαλιστικό και επικίνδυνο να περιορίσουµε τις προδιαγραφές 
του τεχνολογικού εξοπλισµού µιας επιχείρησης, ιδίως όταν µιλάµε για µια τουριστική 
επιχείρηση που θέλει να βρίσκεται πάντα µπροστά από τις εξελίξεις. Ο σωστός κανόνας 
είναι µια επιχείρηση να µετρά τις ανάγκες τις και την πελατεία της, να αναλύει ποιος είναι 
ο στόχος της και να επενδύει ανάλογα. Αυτό ανάλογα µε το µέγεθος και τον τρόπο 
λειτουργίας της επιχείρησης ως συνήθως αποφασίζεται στην κατάρτιση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου (Business Plan), εκεί αποφασίζεται το µέγεθος της επένδυσης και 
οι γενικοί στόχοι5. 

                                                        
5 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
Πρόγραµµα Δικτυωθείτε, 2009 
Wikipedia - Business plan, 2009 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, 2009 
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Σε γενικά πλαίσια ο τεχνολογικός εξοπλισµός µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται 

στον Τουρισµό, θα πρέπει να παρέχει: 
♦ Δυνατότητα εσωτερικής δικτύωσης της επιχείρησης µε στόχο την µείωση του 
κόστους και του προσωπικού. 

♦ Δυνατότητα δικτύωσης της επιχείρησης µε το διαδίκτυο µε στόχο το άνοιγµα της 
στην νέα αγορά καθώς και την ανεύρεση φθηνότερων προϊόντων. 

♦ Δυνατότητα αναβάθµισης του ήδη υπάρχοντος εξοπλισµού µε το ελάχιστο δυνατό 
κόστος. 

♦ Δυνατότητα σύνδεσης µε άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα (τηλεφωνικά κέντρα, 
κλιµατισµό κ.α.). 

Σύνηθες είναι κατά την κατάρτιση του επιχειρηµατικού σχεδίου, να συµβουλεύεται η 
κάθε επιχείρηση εταιρίες ειδικευµένες σε µηχανογράφηση επιχειρήσεων για τον 
απαραίτητο εξοπλισµό. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι φορές που πολυδάπανες επενδύσεις 
σε λογισµικό απέτυχαν γιατί δεν είχε γίνει εκ των προτέρων σωστός σχεδιασµός. Ατυχώς, 
αρκετοί επιχειρηµατίες αδιαφορούν ή δίνουν µειωµένη βαρύτητα στον προγραµµατισµό, 
και λαµβάνουν ως "αντίτιµο" την εµπειρία µιας αποτυχίας. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια 
οι ίδιες οι εταιρίες λογισµικού προτείνουν "φορτικά" την ανάλυση απαιτήσεων ή την 
παρέχουν δωρεάν, προκειµένου να εξασφαλίσουν την τελική επιτυχία του έργου και 
ασφαλώς την υστεροφηµία τους. Το µοντέλο αυτό είναι το ενδεδειγµένο, δηµιουργεί όµως 
και ορισµένες αντιφάσεις. Ναι µεν τα στελέχη των εταιριών που θα προµηθεύσουν το 
λογισµικό γνωρίζουν άριστα και το προϊόν, τις συνθήκες και διαθέτουν εµπειρία, όµως 
εύλογα προωθούν τα συµφέροντα της εταιρίας τους. Για το λόγο αυτό, το βέλτιστο είναι η 
συνεργασία του ανθρώπινου δυναµικού και από τις δύο πλευρές (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 
2009). 

Ορισµένες επιχειρήσεις, µε γνώµονα να µειώσουν το κόστος δεν σχεδιάζουν την 
πορεία τους αλλά απλά αντιδρούν στις πιέσεις των καταστάσεων. Τα χρόνια και η 
εµπειρία έχουν δείξει πως οι επιχειρήσεις αυτές είναι κατά κανόνα καταδικασµένες και 
είναι ζήτηµα χρόνου η ρευστοποίησή τους ή η παύση των εργασιών τους (Travel Daily 
News 2009). Για τον σχεδιασµό της πορείας της επιχείρησης, πρέπει να γνωρίζει κανείς τι 
ζητά, τι συµβαίνει στο περιβάλλον, ποιες είναι οι δυνατότητές της επιχείρησης, ενώ στη 
συνέχεια µπορούν να διαµορφωθούν οι στόχοι και να επιλεγεί ο τρόπος που θα 
επιτευχθούν (σχήµα 1). 
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Σχήµα 1. Travel Daily News 2009, τα βασικά βήµατα του σχεδιασµού. 

 
1.4.2 Υποδοµές επιχειρήσεων 
 

Η εποχή µας, συνοδευµένη από µια έκρηξη της τεχνολογίας και την άµεση σχεδόν 
απορρόφηση της από την αγορά, επιβάλει στις επιχειρήσεις και ιδιαιτέρως στις 
τουριστικές επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξοπλιστούν αναλόγως ώστε να µείνουν 
ανταγωνιστικές και να εκµεταλλευτούν τα οφέλη της τεχνολογίας, µεταφρασµένα είτε σε 
χρήµατα, είτε σε κρατήσεις, είτε σε πληρέστερη εξυπηρέτηση και µικρότερα κόστη. Από 
την φύση τους οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν άµεση σχέση µε την επικοινωνία. 
Παρακάτω αναλύονται οι απαραίτητες υποδοµές που πρέπει να έχει µια τουριστική 
επιχείρηση. 
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1.4.2.1 Τηλεφωνικά κέντρα 
 

 
Σχήµα 2. Ακτινωτή σύνδεση συνδροµητών. 

 
Mία επιχείρηση πρέπει σήµερα -περισσότερο από ποτέ άλλοτε – να επικοινωνεί 

αποτελεσµατικά µε πελάτες και συνεργάτες, όπως πρέπει να εξασφαλίζει µε τον 
κατάλληλο εξοπλισµό, πως θα µπορεί να κάνει το ίδιο και στο µέλλον, όταν οι ανάγκες της 
θα είναι µεγαλύτερες. 

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι µια συσκευή η οποία καθοδηγείται από την τηλεφωνική 
συσκευή και διαθέτει ένα σύστηµα επιλογέων µε τους οποίους είναι δυνατή η επιλογή του 
καλούµενου συνδροµητή. Η ανάγκη δηµιουργίας τηλεφωνικών κέντρων έγινε για 
οικονοµικούς και τεχνικούς λόγους, διότι αν συνδέονταν όλοι οι συνδροµητές απευθείας 
µεταξύ τους θα ήταν απαιτητός ένας τεράστιος αριθµός συνδροµητικών γραµµών, γεγονός 
που θα ήταν τροµερά δαπανηρό και περίπλοκο. Έτσι δηµιουργήθηκαν τα αστικά 
τηλεφωνικά κέντρα, όπου οι συνδροµητές µιας περιοχής συνδέονται ακτινωτά (σχήµα 2) 
και έτσι το συνολικό µήκος των συνδροµητικών γραµµών είναι ελάχιστο. Το τηλεφωνικό 
κέντρο είναι ουσιαστικά µία συσκευή µεταγωγής όπου δροµολογούνται οι κλήσεις 
µεταξύ των συνδροµητών. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κόµβος, στον οποίο συνδέονται 
όλες οι συσκευές, Με ξεχωριστές γραµµές η καθεµιά. Με ορισµένες τεχνικές διασύνδεσης 
που διαφοροποιούνται ανάλογα Με την κατηγορία του τηλεφωνικού συστήµατος, 
συνδέονται µεταξύ τους οι συσκευές και έτσι µειώνονται η περιπλοκότατα και το κόστος 
σύνδεσης. Σε γενικές γραµµές το κόστος του συστήµατος επιµερίζεται ως εξής: πάνω από 
το 50% αναλογεί στο δίκτυο των γραµµών, περίπου το 30%-35% αφορά στον εξοπλισµό 
του κέντρου και το ίδιο το κέντρο, ενώ το 10% αναλογεί στις τηλεφωνικές συσκευές 
(Δηµητριάδης Α., Κοιλιάς Χρ. και Κώστας Αθ., 2006). 

Ένα αστικό τηλεφωνικό κέντρο µπορεί να συνεργασθεί µε άλλα κέντρα, αστικά ή 
υπεραστικά. Όταν ένας συνδροµητής συνδεθεί µε έναν άλλο συνδροµητή του ίδιου ή 
διαφορετικού κέντρου, της ίδιας όµως αστικής περιοχής, η σύνδεση ονοµάζεται αστική 
σύνδεση. Όταν η σύνδεση είναι µεταξύ συνδροµητών που ανήκουν σε κέντρα 
διαφορετικών αστικών περιοχών, τότε έχουµε υπεραστική σύνδεση.  Σήµερα όλες οι 
αστικές συνδέσεις στην Ελλάδα, πραγµατοποιούνται µε αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα. 
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Το τηλεφωνικό κέντρο σε µία ξενοδοχειακή επιχείρηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της επικοινωνιακής δυνατότητας του πελάτη, τόσο µε τα εσωτερικά τµήµατα της 
επιχείρησης που του προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και των δωµατίων µεταξύ 
τους, όσο και µε το εξωτερικό περιβάλλον. 
Τα τηλεφωνικά κέντρα συναντώνται σε 2 κατηγορίες. Τα ηλεκτροµηχανικά, που 

έχουν ορισµένα βασικά µειονεκτήµατα όπως: 
► ·Έχουν σχετικά χαµηλή ταχύτητα λειτουργίας. 
► ·Καταλαµβάνουν µεγάλο χώρο. 
► ·Έχουν υψηλό κόστος συντηρήσεως. 
► ·Παρουσιάζουν δυσκολίες στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας. 

Συναντώνται στο µεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων. 
 Τα ηλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα, που ήρθαν και έλυσαν πολλά από τα 
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα ηλεκτροµηχανικά, παρουσιάζοντας τα εξής 
πλεονεκτήµατα: 
► ·Yψηλή ταχύτητα και µεγάλη χωρητικότητα. 
► ·Δραστική µείωση του χώρου που καταλαµβάνουν. 
► ·Μείωση του χρόνου εγκαταστάσεως και δοκιµής. 
► ·Χαµηλό κόστος συντηρήσεως. 
► ·Απλοποίηση και βελτιστοποίηση του έργου εκµεταλλεύσεως. 
► ·Ευελιξία σε προσθήκες ή τροποποιήσεις. 
► ·Ευελιξία στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας. 
► ·Μείωση κόστους δικτύου. 
► ·Προσφορά πολλών νέων υπηρεσιών. 
► ·Βελτίωση της ποιότητας τηλεπικοινωνίας. 
Υπάρχουν και τηλεφωνικά κέντρα που συνδυάζουν γνωρίσµατα και ιδιότητες των δύο 

βασικών κατηγοριών και ονοµάζονται υβριδικά. Τα συστήµατα αυτά, συνδυάζουν τα 
καλύτερα στοιχεία των δύο κατηγοριών. Ένα υβριδικό σύστηµα περιλαµβάνει συνήθως 
Μία κεντρική µονάδα ελέγχου, που περιέχει ένα ή δύο µικροεπεξεργαστές για την αύξηση 
της ικανότητας διαχείρισης των τηλεφωνηµάτων και τη δυνατότητα παροχής µεγάλης 
γκάµας διευκολύνσεων και ικανοτήτων στους χρήστες. Το κόστος του αυξάνει διότι 
προσφέρει πληθώρα επιλογών και διευκολύνσεων.  

Σήµερα, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις η οργάνωση των 
επικοινωνιών έχει αυτοµατοποιηθεί και έχει εκσυγχρονιστεί εκτεταµένα κατά τα τελευταία 
χρόνια, πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιµοποιούν παλαιάς 
τεχνολογίας τηλεφωνικά κέντρα, όχι τόσο γιατί δεν έχουν πειστεί για τη συνεισφορά της 
σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά κυρίως γιατί φοβούνται το µέγεθος µιας τέτοιας επένδυσης. 
Εάν σε αυτό τον αβάσιµο φόβο προσθέσουµε και την κακή πληροφόρηση για τα κέρδη και 
τα οφέλη που θα έχει σε πολύ µικρό διάστηµα η επιχείρηση τότε γίνεται κατανοητό το 
φαινόµενο.  
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Ύστερα από την εξέλιξη της τεχνολογίας των τελευταίων χρόνων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά των κλασσικών τηλεφωνικών συστηµάτων, τα οποία 
πρωτοπαρουσιάστηκαν στις αρχές του αιώνα και τις βασικές ανάγκες της επιχείρησης και 
του χρήστη, θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε πως σε γενικές γραµµές το τηλεφωνικό 
κέντρο σε µια εκσυγχρονισµένη επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στους χρήστες του6: 

♦ Η δυνατότητα να «σηκώνει» Μία γραµµή περισσότερα από ένα τηλέφωνα. 
♦ Η  δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε περισσότερες από Μία εξωτερικές γραµµές σε 

µία απλή τηλεφωνική συσκευή. 
♦ Η δυνατότητα να κρατάς ένα εισερχόµενο τηλεφώνηµα σε αναµονή, δίνοντας την 
ευκαιρία στο χρήστη να αναζητήσει κάποια πληροφορία. 

♦ Η δυνατότητα να κρατάς ένα τηλεφώνηµα σε αναµονή για να απαντήσεις ή να 
κάνεις άλλα τηλεφωνήµατα. 

♦ Η δυνατότητα να αλλάξει τα βασικά δεδοµένα του συστήµατος, τις πληροφορίες, 
τους χρήστες και είδη υπηρεσιών. 

♦ Η δυνατότητα να λαµβάνει στατιστικές κίνησης και χρήσης. 
♦ Η δυνατότητα να εκτελεί διαγνωστικά τεστ και να αναλύσει αποτελέσµατα. 

                                                        
6 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  
Δηµητριάδης Α., Κοιλιάς Χρ. και Κώστας Αθ., 2006 
Wikipedia – Call Centre, 2009 



ΤΜΗΜΑ MIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26 

 
1.4.2.1.1 Συσκευές - εξοπλισµός που συνδέονται µε τηλεφωνικό κέντρο. 
 
Οι συσκευές που συνδέονται και µπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία µε ένα 

τηλεφωνικό κέντρο, είναι πάρα πολλές και η γκάµα τους εµπλουτίζεται συνεχώς. 
Παρακάτω αναφέρονται οι πιο διαδεδοµένες. 

1. Συσκευές τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου (Voice over IP): Δίνουν τη 
δυνατότητα τηλεφωνίας µέσω Internet. Συσκευές τεράστιας οικονοµίας καθώς όλες 
οι συνοµιλίες γίνονται µέσω διαδικτύου χωρίς επιπρόσθετο κόστος στην 
επιχείρηση. Οι συσκευές αυτές ανάλογα µε τον τύπο τους διατίθενται και σε 
ασύρµατη σύνδεση. 

2. Key telephones: Οι συσκευές αυτές είναι εξοπλισµένες Με πλήκτρα και ο 
χειριστής του έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει συγκεκριµένες λειτουργίες σε 
κάθε πλήκτρο και να τις ενεργοποιεί Με απλή πίεση. Υπάρχει επίσης, η 
δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα τερµατικά της επιχείρησης για ανάληψη, 
επεξεργασία και Μετάδοση πληροφοριών. 

3. Ασύρµατα τηλέφωνα: Οι συσκευές αυτές συνδέονται Με κάποιες άλλες, 
χωρίς καλωδιακή σύνδεση. 

4. Ψηφιακά τηλέφωνα: Είναι τα πλέον κατάλληλα για απευθείας σύνδεση Με 
ψηφιακό δίκτυο και ως τερµατικά ψηφιακού κέντρου. Έχουν τη δυνατότητα να 
µεταφέρουν φωνητικά σήµατα σε ψηφιακά, µέσα στην ίδια τη συσκευή. Οι 
µονάδες ζεύξης, που χρησιµοποιούν στο δίκτυο, ακολουθούν ένα συγκεκριµένο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας, Με επικρατέστερη τη ζεύξη ISON που έχει τρία 
ανεξάρτητα κανάλια. 

5. Συσκευές Πολλαπλών δυνατοτήτων: Είναι απλές τηλεφωνικές συσκευές, 
στις οποίες έχουν προστεθεί πολλές λειτουργίες Με τη χρησιµοποίηση 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων χαµηλού κόστους. δυνατότητες: σύντµηση 
κλήσεων, ταχυκυκλική δυνατότητα, επανάληψη της τελευταίας κλήσης, κράτηση 
πολλών εισερχόµενων κλήσεων, κ.ά. Είναι δυνατόν να έχουν οθόνη και 
πληκτρολόγιο Με διάφορες δυνατότητες. Τέλος συνδέονται Με συµβατικό ή 
ψηφιακό δίκτυο. 

6. Τερµατικό P.O.S. (Point of sales): Συσκευή πολλαπλών δυνατοτήτων, η 
οποία χρησιµοποιείται τόσο ως απλό τηλέφωνο, όσο και για τη µετάδοση Data. 
Είναι εφοδιασµένη Με µαγνητική κεφαλή ανάγνωσης, πληκτρολόγιο και οθόνη 
αλφαριθµητικής απεικόνισης και στοχεύει στη διεύρυνση της αγοραστικής 
δυνατότητας µιας πιστωτικής κάρτας. Μπορεί να επικοινωνήσει Με έναν ή 
περισσότερους κεντρικούς υπολογιστές και επιτρέπει τη µετάδοση data προς 
αυτού, είτε αυτόµατα µε την ανάγνωση της µαγνητικής ταινίας, είτε 
πληκτρολογώντας τα στοιχεία του πελάτη. 

7. Telefax (συσκευές τηλεοµοιοτυπίας): Το τερµατικό αυτό µπορεί να στείλει 
σε ελάχιστο χρόνο και Με πιστή απόδοση σε κάποια άλλη συσκευή, ποικίλα 
γραπτά µηνύµατα. Ως τερµατικό σε ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο µπορεί να είναι 
συνδεδεµένο Με τηλεφωνική συσκευή για ταυτόχρονη µετάδοση φωνής ή και Με 
επεξεργαστή κειµένου, ώστε ο χειριστής να διαµορφώσει συγχρόνως τα κείµενα 
που παίρνει ή στέλνει. Τα Fax που κυκλοφορούν σήµερα στην Ελληνική αγορά 
είναι συσκευές Τρίτης γενιάς (group 3) και ενσωµατώνουν Μία σειρά 
χαρακτηριστικών και τεχνολογικών εξελίξεων, που δίνουν τη δυνατότητα 
επικοινωνίας Με ελαχιστοποίηση του χρόνου και συµπίεση του κόστους 
επικοινωνίας.  
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8. Τερµατικό Videotex: Μπορεί να περιγράφει σαν συσκευή, η οποία συνδυάζει 
οθόνη και πληκτρολόγιο. Κάνει ανάληψη δεδοµένων καθηµερινής χρήσης, που 
είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή, και τα παρουσιάζει Με µορφή γραφηµάτων. 
Έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας Με άλλα τερµατικά για τη µετάδοση 
πληροφοριών. Τέλος, η σύνδεσή του Με τηλεφωνική συσκευή µπορεί να παρέχει 
και µετάδοση φωνής. 

9. Τερµατικό Teletex: Είναι πολύ ταχύτερο από το συνηθισµένο telex και έχει την 
ευχέρεια να χειρίζεται µεγάλο όγκο γραφικών χαρακτήρων. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί η έκρηξη των ασύρµατων συσκευών (WIFI), οι οποίες 
πλέον τείνουν να γίνουν απαραίτητες καθώς δίνουν ευελιξία ιδίως στον τοµέα του 
Τουρισµού (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009). 

 
1.4.2.1.2 Οφέλη του τηλεφωνικού κέντρου 
 

Τα τελευταία χρόνια η στροφή προς τα αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα είναι 
εντυπωσιακή και ξεπερνά κάθε προσδοκία. Η τηλεπικοινωνιακή επανάσταση που 
ξεκίνησε και αφορούσε στην αντικατάσταση των παλαιών τηλεφωνικών κέντρων στα 
ξενοδοχεία εν λειτουργία βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο της. Πριν από λίγα χρόνια, η 
φιλοσοφία που επικρατούσε στις Ηνωµένες Πολιτείες για τη δηµιουργία µιας Τουριστικής 
επιχείρησης, ήταν ότι έπρεπε για να ξεκινήσει κανείς από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να 
συνεχίσει µε το τηλεφωνικό κέντρο και µετά να αρχίσει να προσλαµβάνει το κατάλληλο 
προσωπικό. 

Από την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού κέντρου, τα κύρια οφέλη που µπορεί να 
καρπωθεί µια επιχείρηση δραστηριοποιηµένη στον τουρισµό είναι: 
► Η εξοικονόµηση προσωπικού, αφού το προσωπικό χρησιµοποιείται µόνο για 
την απάντηση των εισερχοµένων κλήσεων. Όλες οι άλλες λειτουργίες - εσωτερική 
επικοινωνία, πάγιες πληροφορίες, υπηρεσίες, πραγµατοποιούνται απ’ ευθείας από 
τον πελάτη. 

► Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη, άνεση στην 
επικοινωνία του, αυτόµατη αφύπνιση, κατάσταση «µην ενοχλείτε», fire alarm, bath 
alarm, εξασφάλιση λογαριασµού µε καταγραφικό και ανάλυση -ποιόν πήρε, πότε, 
πόσο µίλησε, πόσο χρεώθηκε, κλπ. 

► ο έλεγχος που ασκείται εύκολα από τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου για 
την τηλεπικοινωνιακή κίνηση, κλπ. 

► η σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου Με Η/Υ για ανταλλαγή πληροφοριών ή 
καταγραφικού για εκτύπωση των τηλεφωνηµάτων και χρεώσεων. Η δυνατότητα να 
παίρνει στοιχεία από τράπεζες πληροφοριών ή να δίνει εντολή για τέλεξ, φαξ, κλπ. 
Για κάτι τέτοιο βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη υποδοµή σε γνώση 
και αντίστοιχα σε ψηφιακές συσκευές. 

► Μείωση κόστους λειτουργίας, καθώς µέσα από την αυτοµατοποίηση πολλών 
υπηρεσιών, µέσα από τις άνευ κόστους εσωτερικές κλήσεις και τις κλήσεις µέσα 
από το διαδίκτυο, επιτυγχάνεται δραµατική µείωση των κοστολογίων της 
επιχείρησης. Το µέγεθος της µείωσης δεν είναι σταθερό για όλες τις επιχειρήσεις 
καθώς έχει να κάνει άµεσα µε την βούληση της επιχείρησης στην επένδυση στις 
νέες τεχνολογίες. 
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1.4.3 (Οφέλη) Η προσφορά των Πληροφοριακών Συστηµάτων στις 
Τουριστικές επιχειρήσεις 

 
Πέρα από την ενίσχυση του τουρισµού ως εµπειρία, τα πληροφοριακά συστήµατα 

µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας των τουριστικών 
επιχειρήσεων, δίνοντας ανταποδοτικά οφέλη όχι µόνο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά 
και για τους πελάτες της. Τα οφέλη αυτά µακροσκοπικά είναι θετικά ακόµα και για την 
Τοπική και Εθνική Οικονοµία γενικότερα (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας 2009).  
Είναι γεγονός, ότι το Διαδίκτυο και η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι µια 

κύρια προϋπόθεση για την ενσωµάτωση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στις 
τουριστικές επιχειρήσεις, και για αυτό άλλωστε αποτελούν και πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της εταιρίας δηµοσκοπήσεων M.R.B. για 
λογαριασµό του Παρατηρητηρίου της κοινωνίας της πληροφορίας, το 2008 το 81% των 
επιχειρήσεων τουριστικής διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών είχαν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, (πίνακας 2). Στην Ελλάδα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν 79,8%. Συγκρινόµενο µε τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δείχνει το κλείσιµο της ψαλίδας ανάµεσα στην χώρα µας και τα υπόλοιπα µέλη 
της Ευρώπης (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009).  
 

 
Πίνακας 2. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2009). Μέτρηση των δεικτών i2010. 

 
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για µια επιχείρηση δεν σηµαίνει πως µπορεί να 

εκµεταλλευτεί και αυτή την τεράστια αγορά που ανοίγεται µπροστά της. Για να µπορέσει 
να το κάνει αυτό είναι απαραίτητη η δηµιουργία ή η συµµετοχή της σε µια ιστοσελίδα, 
ώστε µέσα από εκεί να κάνει γνωστές τις υπηρεσίες της. Εξάλλου, ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό (περίπου 50%) του εµπορίου, που διεξάγεται σε επίπεδο Διαδικτύου, αναφέρεται 
σε κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων και θεαµάτων/εξυπηρετήσεων. 

 
Επιγραµµατικά, τα οφέλη για τον επιχειρηµατία από τη δραστηριοποίησή του στο 

διαδίκτυο είναι:  
► Άµεση πρόσβαση σε δυνητικούς πελάτες 
► Μείωση κόστους στο marketing και τις πωλήσεις 
► Βελτιστοποίηση των χρόνων απόκρισης σε αιτήµατα πελατών και Προµηθευτών. 
► Δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων συνεργατικών και διαδραστικών µεθόδων 
προώθησης ενός προορισµού, είτε αυτός είναι τοπικός, είτε εντός της ίδιας χώρας 
είτε στο εξωτερικό. 

► Η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων 
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► Οι εφαρµογές CRM θα επέτρεπαν στους προµηθευτές να ρυθµίσουν καλύτερα τις 
τιµές των προϊόντων τους και να έχουν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα απέναντι στη 
ζήτηση των πελατών τους. 

► Προώθηση συγκεκριµένων προορισµών 
 

Έως αυτό το σηµείο έχει υπογραµµιστεί πόσο σηµαντικό είναι να παρέχει µια 
επιχείρηση τουρισµού τις υπηρεσίες τις µέσω διαδικτύου. Τα οφέλη όµως δεν είναι µόνο 
αυτά. Από απλά συστήµατα διαχείρισης της υποδοχής και εξυπηρέτησης εντολών, έως 
συστήµατα πώλησης, τιµολόγησης, λογιστικών, διαχείρισης αποθηκών, ασφάλειας κ.α. τα 
πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να µειώσουν τα κόστη και τις εργατοώρες αυξάνοντας 
παράλληλα και τα περιθώρια µιας επιχείρησης να κάνει καλύτερες τιµές στα προϊόντα της 
(Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 2009). 

Οι περισσότερες συναλλαγές µέσω Διαδικτύου γίνονται από τις νεότερες ηλικιακές 
οµάδες 25-34 και 15-24 (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009), 
γεγονός ενδεικτικό µιας κατάστασης, η οποία θα πάρει µαζικές διαστάσεις στο µέλλον 
καθώς µεγαλώνει µια γενιά που έχει µάθει να λειτουργεί µέσα από το διαδίκτυο. Στο 
περιβάλλον αυτό, σαφώς κερδισµένες θα είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες χάρη στην 
εισαγωγή των Πληροφοριακών Συστηµάτων, θα ανανεώνουν και θα ενισχύουν συνεχώς τη 
βιωσιµότητα και την ανταγωνιστικότητά τους στο χώρο του τουρισµού. 
 
1.4.4 Υποδοµές χρήστη 
 

Από πλευράς χρήστη δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασµός ή επένδυση. Η 
κατοχή ενός υπολογιστικού συστήµατος είναι αρκετό σε όλες τις περιπτώσεις. Μάλιστα 
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία πτώση του κόστους των υπολογιστικών συστηµάτων 
παρατηρήθηκε το 2008 σε σχέση µε το 2007 (εικόνα 7). Στα 450€ εκτιµήθηκε το µέσο 
κόστος αγοράς Η/Υ το Νοέµβριο του 2008 µε βάση τις προδιαγραφές του ΕΟΜΜΕΧ, ο 
Ελληνικός οργανισµός µικρών-µεσαίων επιχειρήσεων και χειροτεχνίας (πίνακας 3). 
 

 
Εικόνα 7. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2009), εξέλιξη κόστους H/Y στην Ελλάδα 

για τα έτη 2005-2008. 
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Πίνακας 3. ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός οργανισµός µικρών-µεσαίων επιχειρήσεων και χειροτεχνίας), 

ελάχιστος εξοπλισµός υποδοµής H/Y για τον χρήστη. 
 

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί εδώ πως η Ελλάδα είναι σε πολύ καλή θέση σε 
σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κόστος ενός υπολογιστή. 

 
Εικόνα 8. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2009), ελάχιστο κόστος εξοπλισµού 

κανονικοποιηµένο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναµης. 
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1.4.4.1 Οφέλη χρήστη 
 

Ο χρήστης πλέον µέσα σε ένα τεράστιο χώρο γεµάτο πληροφορίες για αυτόν, έχει 
µόνο κέρδη να αποκοµίσει. Το κέντρο αυτού όλου του συστήµατος είναι ο ίδιος οπότε και 
οι επένδυση που είναι απαραίτητη για αυτόν όλο και µειώνεται. 
Επιγραµµατικά, τα οφέλη για τον πελάτη από τη χρήση των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων είναι (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 2009):  
 

• Μικρότερο κόστος (αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους). 
• Άµεση (real time) ενηµέρωση (πιο πρόσφατες προσφορές, τις ισχύουσες τιµές και 
τις υπάρχουσες δυνατότητες προσέγγισης). 

• Επιλογή online συναλλαγών. 
• Περισσότερες επιλογές -πιο τολµηρές- για τον χρήστη-τουρίστα. 
• Εξαλείφεται η ανάγκη για τρίτους µε στενότερη επαφή εταιρίας – πελάτη 
αυξάνοντας το βαθµό εξυπηρέτησης και ικανοποίησής του και άρα µελλοντικής 
προτίµησης του. 

• Θα µπορούν να συγκρίνουν τιµές και παροχές. 
• Θα µπορούν να οργανώνουν αυτόνοµα τις διακοπές τους. 
• Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα µπορούν να κινούνται δυναµικά µε ελκυστικά 
πακέτα. 

 
1.5 Διλήµµατα και ανησυχίες 
 

Παρότι οι συνθήκες που διαµορφώνονται δείχνουν να είναι οι πλέον κατάλληλες για 
την πλήρη υιοθέτηση και χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων από τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις υπάρχουν και κάποιοι προβληµατισµοί κυρίως ανάµεσα στους φορείς του 
τουρισµού. Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα της µεγάλης 
διαφοράς που παρατηρείται, σε επίπεδο τεχνολογικής ολοκλήρωσης, µεταξύ των κλάδων 
υπηρεσιών και των κατασκευαστικών κλάδων. Με το συνολικό του προφίλ να 
αντικατοπτρίζει τις δοµικές ιδιαιτερότητές του, ο κλάδος του Τουρισµού θα πρέπει να 
θεωρείται «e-specific» (ιδιαίτερος ως προς την εφαρµογή του η-επιχειρείν). Η δια-κλαδική 
ανάλυση του eBusiness Watch κατέδειξε ότι το online marketing και οι online πωλήσεις 
έχουν αναπτυχθεί πολύ καλύτερα στον τουριστικό κλάδο σε σύγκριση µε όλους τους 
υπόλοιπους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα, η µεγάλη πλειονότητα 
των τουριστικών επιχειρήσεων διαθέτει δικτυακό τόπο, ενώ οι εταιρίες που προσφέρουν 
online πωλήσεις και online πληρωµές σε ασφαλές περιβάλλον, είναι διπλάσιες σε 
σύγκριση µε άλλους τοµείς που εξετάζει η έρευνα. Όµως, µόλις το 50% των τουριστικών 
επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες online κρατήσεων, επιτρέπουν στους πελάτες να 
πραγµατοποιούν online πληρωµές σε ασφαλές ή µη περιβάλλον. Υπό αυτή την έννοια οι 
online πωλήσεις µπορούν ως επί το πλείστον να θεωρούνται ως online κρατήσεις. Όσον 
αφορά τον τρόπο πωλήσεων, η τουριστική βιοµηχανία ακολουθεί σε γενικές γραµµές τους 
υπόλοιπους κλάδους όπου η πλειοψηφία των πωλήσεων πραγµατοποιείται µέσω των 
επιχειρηµατικών sites. 

Ωστόσο, η ίδια ανάλυση έδειξε επίσης ότι η αυτοµατοποίηση των εσωτερικών 
διαδικασιών και η ολοκλήρωση της προµηθευτικής αλυσίδας θεωρούνται ζητήµατα 
ήσσονος σηµασίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η µονόπλευρη αυτή υιοθέτηση του η-
επιχειρείν γίνεται ακόµη πιο αισθητή στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις του 
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κλάδου, περισσότερο από ότι σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε 
να σηµαίνει ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν εκµεταλλευθεί πλήρως το διαδίκτυο για 
την επέκταση των καναλιών διανοµής τους και την απόκτηση νέων πελατών, µε τον πιο 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο ανάµεσα σε όλους τους κλάδους. Αντίστοιχα όµως, 
το ίδιο γεγονός θα µπορούσε να σηµαίνει ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται 
ακόµη σε πολύ αρχικό στάδιο όσον αφορά στο online marketing των υπηρεσιών τους, 
συχνά µε τη χρήση πολύ βασικών και απλών συστηµάτων. Το γεγονός αυτό 
αντικατοπτρίζεται και στην τοποθέτηση του τουριστικού κλάδου στο δείκτη e-Maturity (η-
ωριµότητα). Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός κλάδου όχι απλά να 
µπορεί να υιοθετήσει και να κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά αν µπορεί 
πραγµατικά να κάνει πλήρη χρήση αυτής και αν οι φορείς που απαρτίζουν τον κλάδο είναι 
αρκετά ώριµοι για κάτι τέτοιο. 

 

 
Εικόνα 9. E-Business Watch 2009, δείκτης e-Maturity (17 κλάδοι). 

 
Έτσι, η δυναµική ανάπτυξη του η-επιχειρείν στον Τουρισµό µόνο ολοκληρωµένη δεν 

θα πρέπει να θεωρείται. Οι σηµαντικότερες δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες 
τεχνολογίες στις επιχειρήσεις του κλάδου είναι: άµεση πρόσβαση σε δυνητικούς πελάτες, 
µείωση κόστους στο marketing και τις πωλήσεις καθώς και βελτιστοποίηση των χρόνων 
απόκρισης σε αιτήµατα πελατών και προµηθευτών. 

Οι µελέτες παραδείγµατος που πραγµατοποίησε το eBusiness Watch στον τουριστικό 
κλάδο επιβεβαίωσαν ότι η µεγάλη πλειονότητα (πάνω από το 75%) των πελατών 
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αναζητούν στο Internet εναλλακτικές επιλογές προτού επισκεφθούν ένα τουριστικό 
προορισµό. Καθώς οι δικτυακοί τόποι έχουν ήδη καταστεί ενεργό εργαλείο προώθησης για 
µεγάλο αριθµό τουριστικών επιχειρήσεων, το επόµενο βήµα που οι περισσότερες από 
αυτές πρέπει να κάνουν είναι η µετατροπή του δικτυακού τους τόπου σε αποτελεσµατικό 
κανάλι πωλήσεων. 

Το Internet δίνει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων συνεργατικών και 
διαδραστικών µεθόδων προώθησης ενός προορισµού, είτε αυτός είναι τοπικός, είτε εντός 
της ίδιας χώρας είτε στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων για ένα συγκεκριµένο προορισµό καθίσταται ιδιαίτερα αποτελεσµατικός 
τρόπος βελτιστοποίησης του marketing. Επιπλέον, καθώς η εποχιακή διαφοροποίηση του 
προσφερόµενου αγαθού είναι κρίσιµης σηµασίας για τον τουριστικό κλάδο, οι εφαρµογές 
CRM θα επέτρεπαν στους προµηθευτές να ρυθµίσουν καλύτερα τις τιµές των προϊόντων 
τους και να έχουν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα απέναντι στη ζήτηση των πελατών τους. 

Οι tour operators αντιµετωπίζουν ωστόσο ένα δίληµµα ως προς αυτό: όσο 
περισσότερο πωλούν ταξιδιωτικά πακέτα απευθείας σε online πελάτες τους, τόσο 
περισσότερο απειλούν τη θέση των υπαρχόντων συνεργατών τους (στους τοµείς της 
διανοµής και του marketing) – δηλ. των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Ως αποτέλεσµα, ο 
κλάδος αντιµετωπίζει το οξύµωρο της αναγκαιότητας/κατάργησης των διαµεσολαβητών. 
Τα επιχειρηµατικά µοντέλα «απευθείας στον πελάτη» και «πώλησης µέσω Internet» 
αποδυνάµωσαν τον παραδοσιακό ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτόρων, δεν σταµάτησαν 
όµως την εµφάνιση νέων «παικτών» στον τουριστικό κλάδο, µε τη µορφή των η-
διαµεσολαβητών, όπως τα ταξιδιωτικά portal. 
 

Η «απευθείας στον πελάτη πώληση µέσω Internet» αποδυνάµωσαν τον παραδοσιακό 
ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτόρων, δεν σταµάτησαν όµως την εµφάνιση νέων «παικτών» 
στον τουριστικό κλάδο, (µε τη µορφή των e-διαµεσολαβητών, όπως τα ταξιδιωτικά portal 
Expedia and Travelocity). 
 

H µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος, και ιδίως η πληθώρα 
των πολύ µικρών επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, είναι η ανάγκη προσαρµογής των 
υπαρχόντων επιχειρηµατικών µοντέλων σε αυτά που διαµόρφωσε η νέα οικονοµία. Οι 
µικρές αυτές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν επίσης το πρόβληµα του κόστους της επένδυσης 
για αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού, ανάπτυξης εφαρµογών η-επιχειρείν και πρόσληψης 
εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Επιπλέον δηλώνουν ανήσυχες για ζητήµατα όπως 
η ασφάλεια των online συναλλαγών και η καταλληλότητα τυποποιηµένων τουριστικών 
εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων (ΤΠΕ) όσον αφορά στις δικές τους ανάγκες. 

Τα µέτρα για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης του Τουρισµού θα πρέπει 
κυρίως να στοχεύσουν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Διευκολύνοντας την 
ανάπτυξη των η-δεξιοτήτων και το σχεδιασµό λύσεων στα µέτρα των ΜΜΕ, και 
ταυτόχρονα ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή τους σε δίκτυα η-επιχειρείν και ηλεκτρονικές 
αγορές µεταξύ των επιχειρήσεων (δίκτυα Business2Business), ίσως µια πολιτική χάραξη 
θα µπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, και µε γνώµονα την ανάγκη µεγαλύτερων επενδύσεων στο η-
επιχειρείν από τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα µέτρα θα πρέπει να έχουν 
στόχο την καλύτερη κατανόηση από αυτές τις επιχειρήσεις των πλεονεκτηµάτων των νέων 
τεχνολογιών καθώς και την οικοδόµηση κλίµατος εµπιστοσύνης όσον αφορά σε θέµατα 
ασφάλειας. Η προβολή ίσως επιτυχηµένων στρατηγικών η-Τουρισµού σε τοπικό επίπεδο 
είναι ένα καλό µέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, µέτρα για την υιοθέτηση 
δοκιµασµένων/τυποποιηµένων συστηµάτων θα επέτρεπαν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
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να µετέχουν σε περισσότερες συνεργίες η-επιχειρείν. 
 
1.6 Προσέγγιση στην πραγµατικότητα. 
 

Παρότι οι δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν την Ελλάδα έστω µε 
καθυστέρηση να προσπαθεί να ανταποκριθεί στην νέα εποχή, υπάρχουν ακόµα µελανά 
σηµεία.  

“Η τεχνολογική υστέρηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων είναι, 
δυστυχώς, γεγονός που έχει πλήθος αρνητικών παρενεργειών, όχι µόνο στην 
ανταγωνιστικότητά τους ως αυτόνοµων µονάδων, αλλά και γενικότερα στην 
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τη στιγµή που άλλοι προορισµοί 
επενδύουν στις τελευταίες εξελίξεις της Πληροφορικής, ο ελληνικός χώρος 
παραµένει εγκλωβισµένος στις γνωστές δαπανηρές και µάλλον αναποτελεσµατικές 
λύσεις που χρησιµοποιεί εδώ και χρόνια” (Travel Daily News 2009). 

 
Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αποσαφηνιστεί πως ενώ οι προσπάθειες των 

επιχειρήσεων για υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, δείχνουν να γίνονται προς την σωστή 
κατεύθυνση, δεν σηµαίνει πως είναι αρκετές. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που βλέπουν 
µεγάλο ρίσκο σε µια τέτοια επένδυση καθώς πολλές µεγάλες εταιρίες του χώρου απέτυχαν 
να αποσπάσουν τα ανάλογα κέρδη (Travel Daily News 2009). 
 
1.6.1 Η πραγµατικότητα στις επιχειρήσεις 
 

Για τις επιχειρήσεις µια προσέγγιση στην πραγµατικότητα θα δείξει πως κρίνεται 
απαραίτητη η ενεργοποίηση τους στον τοµέα την τεχνολογίας και του Internet καθώς 
υπάρχει ορατός κίνδυνος να «σβηστούν» από τον χάρτη της αγοράς όσο το αγοραστικό 
κοινό περνάει στην ηλεκτρονική εποχή, κάτι που σηµαίνει πως και οι αγορές και οι 
πωλήσεις θα γίνονται ως επί το πλείστον από το διαδίκτυο. Ο αντίλογος προέρχεται από 
τους µεσάζοντες οι οποίοι πλήττονται και περισσότερο οικονοµικά από µια τέτοια στροφή 
της αγοράς. Το η-επιχειρείν προσφέρει ευκαιρίες για την ενίσχυση των σχέσεων των 
επιχειρήσεων µε τους πελάτες µέσα από την εφαρµογή αντίστοιχων συστηµάτων 
διαχείρισης (Customer Relationship Management - CRM). Περίπου 44% των τουριστικών 
επιχειρήσεων πραγµατοποιεί οnline προµήθειες, µε κυρίαρχο το ποσοστό των µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων έναντι των µεγάλων. Η θετική επίδραση των ηλεκτρονικών 
προµηθειών στη µείωση του κόστους και στην αυξηµένη αποτελεσµατικότητα των 
ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών καταδεικνύει ότι οι ηλεκτρονικές προµήθειες θα 
αποτελέσουν µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για όσες επιχειρήσεις τις προτιµούν, σε 
µια αγορά όπου ο ανταγωνισµός των τιµών εντείνεται συνεχώς (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 
2009, Μηνιαίο περιοδικό Επιλογή 2008). 
 
1.6.2 Η πραγµατικότητα στους χρήστες 
 

Χωρίς αµφιβολία οι χρήστες µε την πρώτη επαφή τους ανακαλύπτουν πως τα κέρδη 
τους από την χρήση του διαδικτύου και την αναζήτηση των διακοπών τους από εκεί είναι 
πολύ µεγάλα. Είναι επίσης εµφανές και σύµφωνα µε τις έρευνες (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 
2009, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009) πως το διαδίκτυο του 
επιτρέπει να είναι καλύτερος καταναλωτής καθώς µπορεί µε µεγαλύτερη ευκολία πλέον να 
κάνει έρευνα αγοράς και να διαλέξει το καταλληλότερο για αυτόν. 
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1.7 Προσέγγιση του πραγµατικού προβλήµατος 
 
Αναφέροντας όλα τα παραπάνω ο σκοπός ήταν να καταδειχτεί πόσο σηµαντικό είναι 

µια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Καθώς είναι 
κοινώς αποδεκτό πλέον πως η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών συµβάλει στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, πολλές 
ήταν οι εταιρίες λογισµικού οι οποίες είδαν την ευκαιρία και δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό 
τον τοµέα δηµιουργώντας κατάλληλα λογισµικά και πλατφόρµες. Οι επιχειρήσεις µεγάλου 
µεγέθους και οικονοµικής επιφάνειας υιοθέτησαν πολύ γρήγορα αυτές τις τεχνολογίες µε 
αρκετά µεγάλο χρηµατικό κόστος µάλιστα διότι αυτό µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση 
στρατηγικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών, στο χώρο του τουρισµού. 
Το πρόβληµα που δηµιουργείται τα τελευταία χρόνια είναι οικονοµικής φύσεως 

κυρίως καθώς όλες οι υπόλοιπες µικρού και µεσαίου βεληνεκούς επιχειρήσεις δεν έχουν 
την δυνατότητα να ξοδέψουν µεγάλα ποσά ώστε να ακολουθήσουν τις εξελίξεις 
αναβαθµίζοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους και οι επιχειρήσεις λογισµικού δεν 
προτίθενται να κατεβάσουν το κόστος. Σε αυτό το πρόβληµα εστιάζει η εργασία αυτή 
εξετάζοντας τις λύσεις που υπάρχουν για µια επιχείρηση χωρίς να αναγκαστεί να 
καταβάλει µεγάλα χρηµατικά ποσά προσπαθώντας να παραµείνει ανταγωνιστική. Η ιδέα 
είναι η ανάπτυξη και η παροχή ενός συστήµατος στις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν θα 
έχει κόστος, αλλά θα µπορεί να φανεί χρήσιµη από πλευράς λειτουργιών και παροχών για 
τους επιχειρηµατίες όπως και για τους χρήστες. 
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2 Οι υπάρχουσες ανάγκες 
 

Η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού τόπου ο οποίος θα υποστηρίζει επιχειρήσεις 
τουρισµού, διαφέρει αρκετά ως προς την παροχή λειτουργιών, ασφάλειας και ενηµέρωσης 
από τις απλές ηλεκτρονικές σελίδες (web pages) ή ακόµα και τα ηλεκτρονικά µαγαζιά (e-
shops). Η φύση του προϊόντος είναι πολύ διαφορετική καθώς ένα λάθος µπορεί να 
κοστίσει στον πελάτη τις διακοπές του, και στην επιχείρηση µια πολύ κακή διαφήµιση 
πέρα από το κόστος. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται άµεσα µε τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων του τουρισµού. 
 
2.1 Παρουσίαση αναγκών 
 
.  Το ηλεκτρονικό επιχειρείν σχετίζεται µε την χρήση των νέων τεχνολογιών και 
κυρίως του διαδικτύου, προκειµένου (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 2009): 
 
► Να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφορίας 

µέσω Internet µε το άνοιγµα της επιχείρησης σε ένα συνεχώς αυξανόµενο 
αγοραστικό κοινό. 

► Να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών µιας επιχείρησης (άµεση επικοινωνία 
µε τον πελάτη, ακρίβεια των στοιχείων κ.α.). 

► Να διεκπεραιωθούν οι συναλλαγές ανάµεσα σε εµπορικούς εταίρους 
(προµηθευτές, µεσάζοντες, συνεργάτες κ.α.). 

► Να µειωθεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών 
(αποφυγή µη απαραίτητων µεσαζόντων, ανεύρεση καλύτερων τιµών µέσω 
διαδικτύου ακόµα και για την επιχείρηση κ.α.). 

► Να αυξηθεί ο όγκος πωλήσεων της επιχείρησης, που είναι και ο αντικειµενικός 
στόχος. 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο ηλεκτρονικός τόπος µιας επιχείρησης τουρισµού θα πρέπει να 
παρέχει: 

♦ Ασφάλεια συναλλαγών. 
♦ Διαδραστικότητα µε τον πελάτη. 
♦ Συνεχής Ενηµέρωση. 
♦ Ακριβής στοιχεία. 

 
2.2 Η υπάρχουσα αγορά 
 

Η ανάπτυξη λογισµικών υποστήριξης επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως τουριστικών, 
είναι αρκετά δραστηριοποιηµένη, είναι απαραίτητο να γίνει ένας διαχωρισµός της αγοράς 
σε λογισµικά τα οποία αγοράζει µια επιχείρηση µαζί µε την τεχνική υποστήριξη που 
µπορεί να χρειαστεί και τα λογισµικά τα οποία µπορεί να αποκτήσει ο καθένας δωρεάν, 
αλλά η υποστήριξη που παρέχεται είναι από ελάχιστη έως µηδαµινή. 
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2.2.1 Εταιρικά λογισµικά 
 

Τα περισσότερα συστήµατα που υπάρχουν στο internet και στις εταιρίες παροχής 
λογισµικού είναι για αγορά από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, τα ποσά που θα πρέπει 
να ξοδέψει µια επιχείρηση για να τα αποκτήσει κυµαίνονται από 25 euro έως και 3.500 
euro. Πολύ σηµαντικό σηµείο είναι πως αυτά τα ποσά είναι µόνο για την απόκτηση του 
λογισµικού και όχι για την εκπαίδευση λειτουργίας του συστήµατος αυτού ή για την 
σωστή συντήρηση του. Υπολογίζοντας και το κόστος της µηνιαίας υποστήριξης από την 
εταιρία φτάνουµε σε ποσά απαγορευτικά για µικρές επιχειρήσεις. Μελανό σηµείο είναι 
πως οι πλατφόρµες αυτές παρότι κοστίζουν αρκετά και συνήθως συνοδεύονται από την 
τεχνολογική υποστήριξη της εταιρίας, απαιτούν και εκτεταµένη γνώση από τους χρήστες. 
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας µε ενδεικτικές τιµές οι οποίες κυκλοφορούν στην 
αγορά της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης (εικόνα 10). 
 

 
Εικόνα 10. FileBuzz (2009), ενδεικτικές τιµές λογισµικών συστηµάτων διαχείρισης. 

 
Τα αποτελέσµατα που µπορεί να αποκοµίσει κανείς µε µια έρευνα αγοράς, είναι πως θα 
πρέπει να επενδύσει αρκετό χρόνο και κυρίως αρκετά χρήµατα χωρίς εγγυήσεις για το 
αποτέλεσµα. 
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2.2.2 Δωρεάν λογισµικά (Freeware) και λογισµικά ανοιχτού κώδικα (Open 
Source programs) 

 
Τα δωρεάν λογισµικά είναι λογισµικά τα οποία παρέχονται δωρεάν αλλά το µεγάλο 

τους πρόβληµα είναι η ελάχιστη υποστήριξη που έχουν, καθώς οι οδηγίες για την 
λειτουργία του συνήθως είναι ελάχιστες. Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει να επενδυθεί πολύς 
χρόνος για την εκµάθηση του. Ένα σηµείο που πολλές επιχειρήσεις το θεωρούν πολύ 
σηµαντικό, είναι το κατά πόσο ένα τέτοιο λογισµικό µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο καθώς 
θα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της επιχείρησης.  

Τα λογισµικά ανοιχτού κώδικα, παρέχονται επίσης δωρεάν αλλά η µεγάλη διαφορά 
είναι πως εάν κάποιος ιδιώτης ή επιχείρηση θέλει να εξελίξει το λογισµικό ή να το 
προσαρµόσει στις δικές της ανάγκες µπορεί. Φυσικά κάτι τέτοιο απαιτεί γνώσεις και 
χρόνο, αν και δεν είναι λίγες οι εταιρίες που επιλέγουν αυτό τον δρόµο. 
 

 
Εικόνα 11. SourceForge (2009), ενδεικτικός πίνακας δωρεάν συστηµάτων διαχείρισης τουρισµού. 
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2.3 Εναλλακτικές λύσεις 
 

Ως εναλλακτική λύση δηµιουργήθηκαν κάποια ηλεκτρονικά συστήµατα 
συγκεντρωτικού τύπου (portals) τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες από όσες 
επιχειρήσεις µπορούν και θέλουν να συµµετέχουν σε αυτό, µε κόστος το οποίο είναι 
σαφώς µικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να αντιµετωπίσει η επιχείρηση εάν θα ήθελε να 
στήσει το δικό της σύστηµα (εικόνα 12). 
 

 
Εικόνα 12. Booking.com (2009), ηλεκτρονικές κρατήσεις ξενοδοχείων. 

 
Είναι λογικό πως αυτή η λύση βολεύει πολλές επιχειρήσεις καθώς δεν χρειάζεται να 

αποκτήσει τεχνογνωσία ούτε προσωπικό για να διατηρεί ένα τέτοιο σύστηµα αλλά 
υπάρχουν και κάποια προβλήµατα που αντιµετωπίζει και αυτό το µοντέλο, πολλές φορές 
οι πληροφορίες που µπορεί να δώσει µια επιχείρηση για τις παροχές τις δεν είναι αρκετές, 
η προβολή της µέσω τέτοιων λύσεων δεν είναι σίγουρη και κυρίως δεν είναι µετρήσιµη. 
Τέλος οι πληροφορίες που πρέπει να δίνει µια επιχείρηση για τις διαθεσιµότητες της και 
τις τιµές της αλλάζουν τόσο γρήγορα που πολλές φορές βγαίνει εκτεθειµένη στον πελάτη 
καθώς κάποια πληροφορία που είναι αναρτηµένη πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θίγεται και η επιχείρηση αλλά και η αξιοπιστία 
του ίδιου του συστήµατος προβολής. Υπάρχουν επιχειρήσεις (αλυσίδες) οι οποίες 
ανέπτυξαν τέτοια ηλεκτρονικά συστήµατα εξαιτίας κυρίως προσωπικών πρωτοβουλιών 
αλλά αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό. 
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2.4 Αντικειµενικός στόχος 
 

Κρίνεται λοιπόν πολύ σηµαντικό να µπορεί µια επιχείρηση να έχει την δυνατότητα να 
υιοθετήσει ένα τέτοιο σύστηµα µε το µικρότερο δυνατό κόστος κατέχοντας την µικρότερη 
δυνατή τεχνογνωσία. Σε αυτές τις προϋποθέσεις εστιάζει αυτή η εργασία. Η υλοποίηση 
µας εστιάζει κυρίως σε επιχειρήσεις µικρού βεληνεκούς, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό, οι οποίες δεν µπορούν να διαθέσουν τέτοια ποσά 
για αυτού του είδους την υποστήριξη. 
 
2.5 Κριτήρια επιλογής 

Όλες οι εφαρµογές τέτοιου τύπου θα πρέπει πριν την έναρξη τους να έχουν 
ξεκαθαρίσει πάνω σε ποια κριτήρια θα στηριχθούν, ποιος είναι ο σκοπός τους, ο τελικός 
αποδέκτης και ο τρόπος ανάπτυξης που θα επιλεχθεί. Βασισµένοι σε αυτές τις 
προϋποθέσεις αναζητήσαµε τις πιο κατάλληλες και πιο ολοκληρωµένες λύσεις 
καταρτίζοντας ένα πίνακα κριτηρίων που θα πρέπει να πληρεί η πλατφόρµα που θα 
στηριχτούµε. Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να σηµειωθεί πως τα κριτήρια αυτά 
είναι χωρισµένα σε δύο κατηγορίες, αυτά που πρέπει να πληρούνται για τον χρήστη και 
αυτά που πρέπει να πληρούνται για την επιχείρηση που το συντηρεί. 
 
2.5.1 Κριτήρια επιλογής - χρήστης 

Οι χρήστες του παγκόσµιου ιστού όσο πάνε και αυξάνονται, αυτό όµως δεν σηµαίνει 
πως οι γνώσεις του γύρω από αυτόν αυξάνουν το ίδιο. Ένας βασικός κανόνας του Internet 
εδώ και χρόνια είναι να κρατούνται όλα όσο πιο απλά γίνεται, στην περίπτωση µας αυτό 
σηµαίνει πως ο χρήστης θα πρέπει να έχει πλήρη και άµεση πρόσβαση στην εφαρµογή µας 
χωρίς καθυστερήσεις. Πολλές εφαρµογές στην αγορά και στο Internet απαιτούν από τον 
χρήστη να κάνει εγκατάσταση στον υπολογιστή του διαφόρων προγραµµάτων (flash 
player, java, .NET κ.α.) ώστε να µπορέσει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Αυτό είναι 
αποτρεπτικό για ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι χρηστών. Η µόνη επιλογή που υπάρχει για να 
διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρήσης είναι να επιλέξουµε µια πλατφόρµα 
που δεν θα απαιτεί κάτι τέτοιο. Το ελάχιστο που µπορεί να ζητηθεί από έναν χρήστη για 
την περιήγηση του στον παγκόσµιο ιστό είναι ένας φυλλοµετρητής (internet browser). 
Τέτοιοι υπάρχουν πολλοί στο διαδίκτυο και από πολλές εταιρίες (Internet Explorer, 
Firefox, Opera, Netscape, Chrome κ.α.), µε αυτό τον τρόπο δεν αποτρέπεται κανένας 
χρήστης να έχει πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό τόπο. 
 
2.5.2 Κριτήρια επιλογής - επιχείρηση 
 

Ιεραρχικά, έπρεπε να διαλέξουµε έναν εξυπηρετητή του παγκόσµιου ιστού. Η επιλογή 
µας ήταν ο πιο γνωστός και πιο σταθερός εξυπηρετητής στον κόσµο, ο Apache HTTP 
Server. Σαν βάση δεδοµένων επιλέχτηκε η MySQL, από τις πιο γνωστές και σταθερές 
βάσεις, δοµηµένη κυρίως για χρήση µε ηλεκτρονικούς τόπους. Υπάρχουν πολλές γλώσσες 
συγγραφής τέτοιων συστηµάτων. Κάποιες προϋποθέτουν την αγορά άδειας χρήσης ώστε 
να µπορεί κάποιος να αναπτύξει εφαρµογές στηριζόµενος σε αυτές (ASP, .NET, JSP κ.α.). 
Υπάρχουν επίσης γλώσσες συγγραφής που είναι ανοιχτού κώδικα, είναι ελεύθερες στον 
καθένα να αναπτύξει εφαρµογές (PHP, Ruby κ.α.) και µε ελεύθερη άδεια χρήσης (GNU 
General Public License (GPL)). Υπάρχει µια λανθάνουσα άποψη πως οι γλώσσες ανοιχτού 
κώδικα δεν παρέχουν αυτά που παρέχουν οι γλώσσες που απαιτούν αγορά χρήσης. Αυτή η 
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άποψη δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα καθώς οι γλώσσες αυτές έχουν ως 
συνήθως πολυπληθής οµάδες να τις υποστηρίζουν και µάλιστα η χρήση τους υιοθετείται 
από τεράστιες εταιρίες του χώρου. Σε αυτό το σκέλος επιλέχθηκε η PHP Version 5.0, 
καθώς είναι µια γλώσσα η οποία εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια, παρέχει µεγάλη 
βιβλιογραφία και υποστήριξη. Ένας ακόµη λόγος που επιλέχθηκε ο συνδυασµός MySQL-
PHP-Apache είναι ότι λόγω της πολύ µεγάλης χρήσης αυτών τον προγραµµάτων από 
πολλούς προγραµµατιστές αλλά και από επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν πολλές εφαρµογές 
που κάνουν την εγκατάσταση τους πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη. Κάποιες από αυτές 
είναι οι AppServ, XAMPP, WampServer και πολλές ακόµη που προσφέρονται στους 
χρήστες δωρεάν. 
 
2.6 Αξιολόγηση εφαρµογών 
 

Με αυτές τις κατευθύνσεις ελέγξαµε τον ιστοχώρο για συστήµατα που θα 
µπορούσαµε να στηριχθούµε. Οι επιλογές που αξιολογήθηκαν είναι όλες εφαρµογές 
στηριγµένες σε ελεύθερο λογισµικό (freeware) και ανοιχτού κώδικα (open source). Παρότι 
έχει αναφερθεί πως τα δωρεάν λογισµικά και τα λογισµικά ανοιχτού κώδικα έχουν ένα 
µειονέκτηµα σε ότι έχει να κάνει µε την υποστήριξη και την ευκολία εκµάθησης τους, 
στην προκειµένη περίπτωση ξεπερνάτε αυτή η δυσκολία διότι η πλατφόρµα που θα 
εξελιχθεί θα προσαρµοστεί για τις τουριστικές επιχειρήσεις συγκεκριµένα. Παρακάτω 
ακολουθεί ένας πίνακας αξιολόγησης των πέντε πληρέστερων συστηµάτων που υπάρχουν 
στην αγορά και στο διαδίκτυο.  
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Php Residence 
1.1 

 
(http://www.digital

druid.net/php-
residence/en/) 

Solunas V2 
 

(http://www.solu
nas.org) 

Php MyHotel 
 

(http://sourceforge.net/
projects/phpmyhotels/) 

php scheduleit 
V1.2.10 

 
(http://sourceforge.ne
t/projects/phpschedul

eit/) 

HotelMIS V1.0 
 

(http://sourcefor
ge.net/projects/h

otelmis/) 

MySQL > 4 
     

PHP 3 - 
     

PHP 4 
     

PHP 5 
     

Κωδικοποίηση 
του κώδικα      

Οδηγίες 
εγκατάστασης 
(κείµενο)      
Αυτόµατος 
οδηγός 
εγκατάστασης 
(Installer)      

Χρηστικότητα 
(οργάνωση 
εφαρµογής)      

Σύστηµα 
κρατήσεων µέσω 
διαδικτύου      

Δυνατότητες 
εξέλιξης      

Ελεύθερη χρήση 
(Open Source)      

Άδεια χρήσης-
επεξεργασίας 
κώδικα (GPL)      

Απαίτηση 
επιπρόσθετων 
προγραµµάτων      

Freeware 
     

  Πίνακας 4. Πίνακας αξιολόγησης συστηµάτων διαχείρισης ξενοδοχείων. 
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Σύµφωνα µε την παραπάνω αξιολόγηση το πρόγραµµα που µπορεί να προσφέρει την 
καλύτερη βάση ανάπτυξης είναι το “HotelMIS V1.0”. Πάνω σε αυτή την πλατφόρµα θα 
βασιστεί η ανάπτυξη ενός λογισµικού το οποίο θα έχει κύριο στόχο να εξυπηρετεί τις 
Ελληνικές κυρίως επιχειρήσεις. 
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3 Πιλοτικό πληροφοριακό σύστηµα για µικρές και µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις τουρισµού 

 
Με την αναφορά των κριτηρίων τα οποία κρίθηκαν σηµαντικά για το σύστηµα µας, 

µπορούµε να προχωρήσουµε στην ανάπτυξη του συστήµατος µας. Θα γίνει όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση των γενικών ιδεών και των τεχνολογιών που 
γίνεται χρήση τους στην ανάπτυξη του πληροφοριακού αυτού συστήµατος. 
 
3.1 Βασικά στοιχεία γλώσσας PHP 
 

 
  Σχήµα 3. Μηχανισµός λειτουργίας PHP (three-tier architecture). 
 
 

Κρίνεται σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να γίνει µια πιο λεπτοµερής αναφορά στην 
γλώσσα που θα βασίσουµε την ανάπτυξη µας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά και την 
φιλοσοφία στην οποία κινείται. Το όνοµα της PHP σηµαίνει Hypertext Preprocessor 
(php.net, 2009). 

Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού ειδικά για την κατασκευή δυναµικών 
ιστοσελίδων. Με τον όρο δυναµική εννοείται µια ιστοσελίδα που αλλάζει αυτόµατα, 
ανάλογα µε τα στοιχεία του θεατή της. Στοιχεία όπως το λειτουργικό του σύστηµα, η 
διεύθυνση IP του κ.ά. Η PHP χρησιµοποιείται όχι για την διακόσµηση µιας ιστοσελίδας 
αλλά για τον χειρισµό των λειτουργιών και εργασιών που θα διεκπεραιώνει. Συνεπώς, ο 
κώδικας που γράφεται για µια ιστοσελίδα σε γλώσσα PHP δεν γίνεται άµεσα αντιληπτός 
αλλά µετά από την επέµβαση του θεατή στην ιστοσελίδα. Για να γίνει αυτό κατανοητό: η 
PHP χρησιµοποιείται ευρέως για τον χειρισµό ιστοσελίδων µε δυνατότητες όπως η 
εγγραφή χρηστών (user registration), τα φόρουµ κ.ά. Λειτουργεί µε την βοήθεια της 
HTML και πλέον και µε την XHTML (νέα αναθεωρηµένη έκδοση της HTML). Σε 
συνδυασµό και µε την MySQL µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάλλιστα για την διαχείριση 
δεδοµένων µέσα σε βάσεις (σχήµα 3). Λόγω χάρη για παράδειγµα µπορεί να διαχειριστεί 
τις εγγραφές των χρηστών σε ένα σύστηµα. Η PHP µπορεί να αποθηκεύει τα ονόµατα και 
τους κωδικούς χρηστών σε µια βάση δεδοµένων (Wikipedia, 2009). 
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Βασικά στοιχεία για την PHP (php.net, 2009): 
• Επικοινωνία της PHP µε τη MySQL. 
• Scripting γλώσσα ανοικτού κώδικα για γενική χρήση. 
• Αντικειµενοστραφής και διαδικαστική. 
• Ιδανική για την κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων. 
• Ο κώδικας εκτελείται στον εξυπηρετητή. 
• Ύπαρξη εγχειρίδιου χρήσης (http://www.php.net). 
• Υποστήριξη πολλών βάσεων δεδοµένων (MySQL, Oracle, MS SQL Server, IBM 

DB2 κ.α.). 
• Ο PHP κώδικας βρίσκεται ανάµεσα στα tags <?php και ?>. 
• Η σύνταξη µοιάζει µε της C. 
• Οι µεταβλητές ξεκινούν πάντα από $. 
• Ο τύπος της µεταβλητής καθορίζεται από την τιµή που δίνεται. 

 
3.1.1 Σύντοµη ιστορία της γλώσσας PHP 
 

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf 
δηµιούργησε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό script µε 
όνοµα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια λίστα 
στατιστικών για τα άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σηµείωµα. Αργότερα 
αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει 
περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονοµαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal 
Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόµενη 
αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που 
τη χρησιµοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski 
ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι 
η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύµιζε περισσότερο τη σηµερινή µορφή της. Στη 
συνέχεια, οι Zeev και Andi δηµιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των 
ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και σήµερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε 
η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγµή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιµαστικές εκδόσεις 
της επερχόµενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. 
Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 
της PHP (Wikipedia, 2009 , php.net, 2009). 
 
3.1.2 Ένα απλό παράδειγµα γραφής PHP 
 

Η γραφή της PHP είναι σχετικά απλή και όσο πάει µπορεί να γίνει πολύπλοκη. Θα 
γίνει µια προσπάθεια να αποτυπωθεί η λογική στην οποία κινείται η γλώσσα αυτή 
(W3Schools.com, 2009): 
 

Ένα απλό παράδειγµα PHP: 
// Ανοίγουµε τα απαραίτητα tags.. 
<?  
 
// Ορίζουµε τις µεταβλητές µας 
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$grade = 10; 
$name = 'Smith'; 
 
// Σε αυτό το σηµείο ορίζουµε µια µεταβλητή που θα περιέχει τις άλλες δύο µέσα της. 
$phrase = "Grade of $name is $grade"; 
 
// Με την βοήθεια της εντολής Echo την εµφανίζουµε και στον χρήστη.. 
echo $phrase; 
 
// Το αποτέλεσµα στην οθόνη του χρήστη θα είναι “Grade of Smith is 10” 
 
// Είναι απαραίτητο να κλείνουµε τα tags µετά από κάθε κοµµάτι php που γράφουµε. 
?> 

 
Στο παραπάνω κοµµάτι κώδικα, ορίζεται µια µεταβλητή ως αριθµός και µια µεταβλητή ως 
όνοµα. Στην συνέχεια µια νέα µεταβλητή ορίζεται να περιέχει τις παραπάνω µεταβλητές 
ως σύνολο και εµφανίζεται στον χρήστη. 
 
3.2 Η έννοια του ελεύθερου λογισµικού και του ανοιχτού κώδικα 
 

Αναφέροντας τα ελεύθερα λογισµικά και τα λογισµικά ανοιχτού κώδικα παραπάνω, 
υπογραµµίστηκε κυρίως η ιδιότητα τους να παρέχονται στον χρήστη δωρεάν. Σε αυτό το 
σηµείο όµως θα πρέπει να γίνει µια αναφορά στην βαθύτερη έννοια και στην χρησιµότητα 
των λογισµικών αυτών καθώς αποτελούν βασικό κριτήριο για την εφαρµογή που θα 
αναπτύξουµε. Παρέχονται µέσα από την αγορά και το διαδίκτυο λογισµικά που είναι 
ελεύθερα, αλλά χωρίς να είναι ανοιχτού κώδικα, όπως επίσης και λογισµικά τα οποία είναι 
και ελεύθερα αλλά και ανοιχτού κώδικα. Στην περίπτωση µας είναι απαραίτητο η 
εφαρµογή που θα στηριχθούµε να έχει και τις δύο αυτές ιδιότητες. Γενικά οι δύο έννοιες 
είναι σαφώς συσχετισµένες, αν και µπορούν να γίνουν πολλές φιλοσοφικού τύπου 
συζητήσεις γύρω από το θέµα. Δεν πρέπει κάποιος να επηρεάζεται από τις προφανείς 
(προερχόµενες από απλή µετάφραση των αγγλικών όρων) και κοινώς διαδεδοµένες 
ερµηνείες των παραπάνω όρων, καθώς αυτές είναι σε µεγάλο βαθµό λανθασµένες. 
Συγκεκριµένα, δεν είναι σωστό το να ονοµάσει κάποιος ως open source κάθε λογισµικό 
στο οποίο είναι διαθέσιµος ο πηγαίος κώδικας (αν και όταν το λογισµικό είναι open source 
ο πηγαίος κώδικας είναι οπωσδήποτε διαθέσιµος), καθώς υπάρχουν περιπτώσεις 
λογισµικού semi-free ή και proprietary στο οποίο είναι επίσης διαθέσιµος ο πηγαίος 
κώδικας. Αντίστοιχα, free δεν ονοµάζεται απαραίτητα το δωρεάν λογισµικό (αν και στις 
περισσότερες περιπτώσεις το free λογισµικό διατίθεται δωρεάν), αλλά το λογισµικό εκείνο 
για το οποίο υπάρχει ελευθερία χρήσης, µεταβολής και αναδιανοµής του. Για να 
αποσαφηνιστούν οι διαφορές αυτές που είναι πολύ σηµαντικές για την ανάπτυξη ενός 
λογισµικού θα γίνει µια ανάλυση των δύο εννοιών. 
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3.3 Ελεύθερο λογισµικό (Freeware) 
 

 
Εικόνα 13. Γνωστά προσφερόµενα λογισµικά ελεύθερης χρήσης. 

 
Εξετάζοντας την έννοια του ελεύθερου λογισµικού, πρέπει να αναφερθούν οι 

βασικές του διαφορές από το λογισµικό που δεν παρέχεται ελεύθερο, το κλειστό λογισµικό 
δηλαδή. Συνήθως µια άδεια κλειστού λογισµικού επιτρέπει στον τελικό χρήστη την χρήση 
του λογισµικού εντός περιορισµένου περιβάλλοντος το οποίο ορίζεται από τον δηµιουργό 
του, απαγορεύοντας την αποσυµπίληση, δηλαδή την πλήρη κατανόηση του λογισµικού η 
οποία βρίσκεται στον πηγαίο κώδικα της παρά µόνο η χρήση του έτοιµου λογισµικού. Η 
ανάλυση, η τροποποίηση και αναδηµιουργία του λογισµικού, όπως επίσης η αντιγραφή και 
διανοµή του λογισµικού - είτε δωρεάν είτε επί πληρωµή - από τρίτα πρόσωπα, καθώς και η 
χρήση του από ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων ή η εγκατάστασή του σε πολλούς 
υπολογιστές απαγορεύονται από αυτή τη σύµβαση χρήσης. 

Μια άδεια που επιτρέπει την δωρεάν αντιγραφή και διανοµή του λογισµικού 
(freeware) παραµένει κλειστή άδεια από την στιγµή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση 
του λογισµικού ή την εµπορική του διανοµή. 

Τυπικά µια άδεια ελεύθερου λογισµικού επιτρέπει την αντιγραφή, τροποποίηση και 
διανοµή από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό (ακόµη και εµπορικό). Πολλές 
φορές χρησιµοποιείται και ο όρος ανοικτό λογισµικό που αφορά λογισµικό για το οποίο 
διατίθεται ο πηγαίος κώδικας αλλά υπάρχουν περιορισµοί στην ελεύθερη χρήση του (π.χ. 
στην εµπορική χρήση). Κάποιες από αυτές τις άδειες περιέχουν περιοριστικούς όρους 
όπως η υποχρεωτική αναφορά στο όνοµα του δηµιουργού ή κατόχου των πνευµατικών 
δικαιωµάτων, καθώς αυτοί οι όροι δεν περιορίζουν τις προηγούµενες ελευθερίες 
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τροποποίησης και διακίνησης (Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, υποστήριξη του κινήµατος 
ελεύθερου λογισµικού, και ειδικότερα του GNU project 2009). 
Μάλιστα για να συγκεκριµενοποιηθεί το καθεστώς των ελευθέρων λογισµικών 
δηµιουργήθηκαν οργανισµοί που συντάσσουν και διαφυλάττουν τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα του προγραµµατιστή ή της εταιρίας που προσφέρει ελεύθερα λογισµικό. Το 
Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού (ΙΕΛ) (Free Software Foundation, FSF) είναι ένας µη-
κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 από τον  Ρίτσαρντ 
Στώλλµαν, για την υποστήριξη του κινήµατος ελεύθερου λογισµικού. Ο σκοπός του FSF 
είναι η προστασία και η προώθηση της ελευθερίας χρήσης, µελέτης, αντιγραφής, 
ανταλλαγής, βελτίωσης και αναδιανοµής του λογισµικού.  

Σήµερα, λόγω της τεράστιας άνθησης των ελεύθερων λογισµικών, οι υπάλληλοι και 
εθελοντές του ΙΕΛ απασχολούνται κυρίως µε νοµικά και οργανωτικά θέµατα που αφορούν 
την κοινότητα του ελεύθερου λογισµικού. Στα χνάρια αυτού του ιδρύµατος, το 2001 
ιδρύθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, ενώ το 2003 και 2005 
ακολούθησε η ίδρυση των αντίστοιχων ιδρυµάτων της Ινδίας και της Λατινικής Αµερικής 
αντίστοιχα. 

Το ελεύθερο λογισµικό εποµένως, παρέχεται δωρεάν στον κάθε χρήστη, µε την 
προϋπόθεση τις περισσότερες φορές να µην παραποιηθεί το όνοµα του δηµιουργού ή της 
εταιρίας που το παρέχει. Σε καµία περίπτωση το ελεύθερο λογισµικό δεν σηµαίνει πως 
κάποιος µπορεί να επέµβει στον κώδικα και τις λειτουργίες του λογισµικού και να το 
επεξεργαστεί. Εστιάζοντας στο τελευταίο σηµείο είναι απαραίτητο να αναφερθούµε στα 
λογισµικά ανοιχτού κώδικα (open source). 



ΤΜΗΜΑ MIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 49 

 
3.4 Λογισµικά ανοιχτού κώδικα (Open Source) 
 

 
Εικόνα 14. Sun Developer Network (2007). Οι έννοιες και τα κίνητρα των Κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα. 

 
“Αναφερόµαστε ως Open Source στο µοντέλο διάθεσης λογισµικού όπου ο 
πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιµος σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτόν. Οι όροι 
διανοµής του λογισµικού αυτού πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, τα 
βασικότερα από τα οποία είναι η ελεύθερη χρήση, αντιγραφή/αναδιανοµή και 
µεταβολή/βελτίωσή του (ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ατόµου/συνόλου που 
τον µεταβάλλει). Οι όροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια χρήσης του λογισµικού” 
(Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 2009, προώθηση και επέκταση της 
χρήσης του Ελεύθερου λογισµικού/Λογισµικού ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα). 

 
Προσπαθώντας να προσεγγίσουµε το ραγδαία εξελισσόµενο φαινόµενο της διάδοσης 
προγραµµάτων ανοιχτού κώδικα, µπορούµε να πούµε πως µε απλά λόγια, σηµαίνει 
προγράµµατα που ο κώδικάς τους είναι ορατός και ελεύθερος να τον µεταβάλλει ο 
οποιοσδήποτε χρήστης. Χωρίς κόστος απόκτησης, χωρίς άδειες ή περιορισµούς στην 
χρήση, ελεύθερο να διαδοθεί. Η κεντρική ιδέα τους έχει να κάνει µε την έννοια της 
ελευθερίας και όχι µε την έννοια του δωρεάν και συσχετισµούς µε τιµές. Η ουσία και η 
έννοια του ανοιχτού λογισµικού εξηγείται στις 4 ελευθερίες του FSF (Free Software 
Foundation) και του GNU.org: 
► Την ελευθερία να ‘τρέχει’ κάποιος το πρόγραµµα για οποιοδήποτε σκοπό. 
► Την ελευθερία να µελετά πως λειτουργεί ένα πρόγραµµα και να το προσαρµόζει 
στις ανάγκες του. Η δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του 
προγράµµατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο. 
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► Την ελευθερία αναδιανοµής αντιγράφων ώστε να δίνετε η δυνατότητα και σε 
άλλους να έχουν τη βοήθεια του προγράµµατος. 

► Την ελευθερία βελτίωσης του προγράµµατος και προσφοράς του βελτιωµένου 
προγράµµατος στο κοινό, επ’ ωφελεία ολόκληρης της κοινότητας. 
Αυτή η κατηγορία των λογισµικών εποµένως, παρέχει στον χρήστη ή στην εταιρία, 

την δυνατότητα να εξελίξει, να επεξεργαστεί το λογισµικό και να το παραµετροποιήσει 
στα δικά του µέτρα και στην δική του επιχείρηση. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ 
σηµαντική στην επιλογή του λογισµικού που θα στηριχθεί η εφαρµογή µας, διότι µας 
παρέχεται η άδεια να επέµβουµε σε βασικές λειτουργίες της εφαρµογής και να τις 
επεξεργαστούµε όπως εµείς θέλουµε. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δύο όροι αναφέρονται 
σε αντίστοιχες ιδεολογίες, κατ´ουσίαν στο ίδιο πράγµα. Τόσο η µία ιδεολογία όσο και η 
άλλη, προσπαθούν να προωθήσουν την κοινή γνώση και να δηµιουργήσουν τελικά 
καλύτερο λογισµικό. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι ενώ το ελεύθερο λογισµικό δίνει 
έµφαση στην ελευθερία (για µάθηση, προσαρµογή, βελτίωση), το λογισµικό ανοικτού 
κώδικα δίνει έµφαση στη δηµιουργία καλύτερου λογισµικού µέσω της συνεργασίας των 
προγραµµατιστών και των µηχανικών όλου του κόσµου. Συνεπώς, το ΛΑΚ είναι λιγότερο 
αυστηρό και πιο φιλικό προς τις εταιρίες και τους χρήστες που επιθυµούν να αξιοποιήσουν 
αλγορίθµους που υπάρχουν σε έργα τύπου ΛΑΚ. 
 
3.5 Παρουσίαση του συστήµατος-βάσης (HotelMIS V1.0) 
 

 
Εικόνα 15. TaifaTech Network (2006). Αρχική σελίδα της εφαρµογής HotelMIS V1.0. 

 
Το σύστηµα βάση πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η εφαρµογή µας, είναι µια υλοποίηση 
από µια οµάδα ιδιωτών, την «Taifa Tech Networks» και παρέχεται ελεύθερα για χρήση 
αλλά και για επεξεργασία και ανάπτυξη µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο 
www.sourceforge.com, ένας από τους πιο γνωστούς ιστότοπους για λογισµικά στο 
διαδίκτυο. Η αρχική ιδέα ήταν να αναπτυχθεί ένα σύστηµα για να καλυφθεί το κενό που 
υπήρχε και υπάρχει στα τουριστικά λογισµικά. 
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Εικόνα 16. TaifaTech Network (2006). Δείγµατα σελίδων της εφαρµογής HotelMIS V1.0. 

 
 
Η αρχική του ονοµασία είναι HotelMIS (Hotel Management Information System). Είναι 
ένα σύστηµα διαχείρισης ξενοδοχειακής µονάδας, για παρακολούθηση των πελατών, 
λογαριασµών και κρατήσεων. Παρέχει µηχανισµό κρατήσεων, εγγραφών χρηστών και 
πελατών καθώς και ένα απλό διαδραστικό περιβάλλον µέσω διαδικτύου. Το σύστηµα 
δηµοσιοποιήθηκε το 2006 µε την έκδοση 1.0 (Version 1.0), αλλά κάπου εκεί η ανάπτυξη 
του πάγωσε από τους δηµιουργούς του λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων. Η εφαρµογή 
δίδεται ελεύθερα για όποια επεξεργασία αρκεί να πληρούνται οι όροι Γενικής Άδειας 
Κοινού (GNU, General Public Licence). 
 
3.5.1 Βασική δοµή του συστήµατος-βάσης 
 

Η δοµή του συστήµατος HotelMIS ως εφαρµογή διαδικτύου βασίζεται στο ευρέος 
διαδεδοµένο Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (Hypertext Transfer Protocol, 
HTTP), το οποίο είναι η κύρια µέθοδος που χρησιµοποιούν τα πρωτόκολλα του 
Παγκοσµίου Ιστού για να µεταφέρουν δεδοµένα ανάµεσα σε έναν διακοµιστή (server) και 
ένα πελάτη (client). Η ανάπτυξη του HTTP έγινε υπό την εποπτεία του World Wide Web 
Consortium και του Internet Engineering Task Force (IETF). Το HTTP είναι υπεύθυνο για 
τη διεκπαιρέωση αιτήσεων/απαντήσεων µεταξύ ενός υπολογιστή πελάτη (client) και ενός 
εξυπηρετητή (server). Πελάτης ονοµάζεται ο τελικός χρήστης, και ο εξυπηρετητής είναι η 
εκάστοτε ιστοσελίδα. Ο κώδικάς του είναι υλοποιηµένος µε την γλώσσα διαδικτύου PHP 
V.4 και η βάση δεδοµένων που το εξυπηρετεί είναι MySQL 4+. Υποστηρίζει και 
συνεργάζεται µε όλους τους γνωστούς εξυπηρετητές (Servers) όπως Apache κ.α. Από την 
πλευρά του χρήστη (Client Side) απαιτεί να έχει εγκατεστηµένη µια έστω µηχανή 
αναζήτησης ιστού, ή αλλιώς φυλλοµετρητή (Web Browser). 

 
Η δοµή του κώδικα που το απαρτίζει είναι αρκετά οργανωµένη, αλλά όχι αρκετά 

ώστε να µπορεί να προσφέρει εύκολη επεξεργασία ή να βοηθάει την περαιτέρω 
ανάπτυξη του λογισµικού. 



ΤΜΗΜΑ MIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 52 

 
Η ροή των δεδοµένων και των αιτήσεων/απαντήσεων γίνεται µε τον τρόπο της 

εικόνας 17: 
 

 
Εικόνα 17. Ροή δεδοµένων και αιτήσεων / απαντήσεων βασισµένο σε γλώσσα PHP. 

 
Με µια πρώτη ανάγνωση αυτή η δοµή ουσιαστικά απαιτεί τα απολύτως απαραίτητα 

από τον χρήστη και έτσι εκµηδενίζει το ποσοστό των χρηστών µιας εφαρµογής που θα 
αποθαρρυνθούν να χρησιµοποιήσουν ή θα φοβηθούν την παραµονή τους σε αυτήν λόγω 
εγκαταστάσεων προγραµµάτων ή πολλών ρυθµίσεων που πρέπει να κάνουν. 
 
3.5.2 Παροχές του συστήµατος-βάσης 
 

Καταγράφοντας τις παροχές και τις επιλογές που δίνει η εφαρµογή αυτή στους 
χρήστες τις, κρίνεται χρήσιµο να διαχωριστεί σε αυτές που παρέχονται στους πελάτες 
(Front Office) και αυτές που παρέχονται στους διαχειριστές και στους χρήστες (Back 
Office) (εικόνα 18): 
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Εικόνα 18. Διαχωρισµός παροχών συστήµατος HotelMIS (2006). 

 
Αναλυτικότερα οι παροχές αυτές, οι οποίες µπορούν να παραµετροποιηθούν σε 

κατηγορίες ανάλογα µε το τι εξυπηρετούν: 
 
Χρήστες: 

• Παροχή λογαριασµού διαχειριστή (webmaster, administrator) 
• Εισαγωγή χρήστη 
• Επεξεργασία χρήστη 
• Διαγραφή χρήστη 
• Δυνατότητα εισαγωγής πρακτόρων και ειδικών συνεργατών 
• Καθορισµός δικαιωµάτων χρήστη 
• Δηµιουργία κράτησης 
• Επεξεργασία κράτησης 
• Διαγραφή κράτησης 
• Εκτύπωση της λίστας χρηστών 

 
Πελάτες: 

• Εισαγωγή πελάτη 
• Επεξεργασία πελάτη 
• Διαγραφή πελάτη 
• Δηµιουργία κράτησης (περνάει από την έγκριση του διαχειριστή) 
• Επεξεργασία κράτησης (περνάει από την έγκριση του διαχειριστή) 
• Διαγραφή κράτησης (περνάει από την έγκριση του διαχειριστή) 
• Καθορισµός χώρας του πελάτη 
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• Εκτύπωση της λίστας πελατών 
 
Δωµάτια: 

• Εισαγωγή δωµατίου 
• Επεξεργασία δωµατίου 
• Διαγραφή δωµατίου 
• Εκτύπωση της λίστας δωµατίων 

 
Τιµολόγια / τιµές: 

• Εισαγωγή τιµολογίου 
• Επεξεργασία τιµολογίου 
• Διαγραφή τιµολογίου 
• Εκτύπωση της λίστας τιµών/τιµολογίων 

 
Χρεώσεις: 

• Εισαγωγή χρέωσης 
• Επεξεργασία χρέωσης 
• Διαγραφή χρέωσης 
• Εκτύπωση της λίστας χρεώσεων 

 
Τιµές δωµατίων και περιοδικών χρεώσεων: 

• Εισαγωγή περιοδικής χρέωσης 
• Επεξεργασία περιοδικής χρέωσης 
• Διαγραφή περιοδικής χρέωσης 
• Εισαγωγή ηµεροµηνιών περιοδικής χρέωσης 
• Επεξεργασία ηµεροµηνιών περιοδικής χρέωσης 
• Προβολή ηµεροµηνιών περιοδικής χρέωσης 
• Εκτύπωση της λίστας περιοδικών χρεώσεων 

 
Κρατήσεις: 

• Εισαγωγή κράτησης από χρήστη και πελάτη 
• Επεξεργασία κράτησης από χρήστη 
• Διαγραφή κράτησης από χρήστη 
• Καθορισµός της κράτησης (τηλεφωνική, προπληρωµένη κ.α) 
• Εκτύπωση λεπτοµεριών της κάθε κράτησης 
• Εκτύπωση της λίστας κρατήσεων 

 
Πίνακας διαχείρισης: 

• Προβολή χρηστών 
• Προβολή πελατών 
• Προβολή δωµατίων 
• Προβολή τιµών/τιµολογίων 
• Προβολή χρεώσεων 
• Προβολή περιοδικών χρεώσεων 
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• Προβολή ηµερολογίου κρατήσεων, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή ηµερολογίου κρατήσεων ανά µήνα και κατάστασης τους 
• Αναζήτηση διαθεσιµότητας δωµατίου 

 
Γενικές παράµετροι και παροχές στον χρήστη και στον πελάτη: 

• Ονοµασία της επιχείρησης 
• Χώρα, τοποθεσία της επιχείρησης 
• Παροχές, αριθµός δωµατίων και χωρητικότητες 
• Τα γεύµατα που παρέχονται και οι τύποι τους 
• Οι τύποι των δωµατίων 
• Το λογότυπο της επιχείρησης 
• Η διαδικτυακή σελίδα της επιχείρησης 
• Το προσωπικό της επιχείρησης 
• Λίστα χωρών για καταχώρηση χρηστών και προσωπικού 

 
Οι παροχές και οι επιλογές που δίνει η πλατφόρµα στους χρήστες της και τους πελάτες 
της, κρίνονται ικανοποιητικές αλλά σίγουρα όχι αρκετές για να καλύψουν µια τουριστική 
επιχείρηση. 
 
3.5.3 Βάση δεδοµένων συστήµατος-βάσης 
 

Με τον όρο βάση δεδοµένων εννοείται µία συλλογή από συστηµατικά οργανωµένα 
(formatted) σχετιζόµενα δεδοµένα. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγµα, 
θεωρείται βάση δεδοµένων, καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόµενα τµήµατα 
πληροφορίας, όπως είναι το όνοµα και ο αριθµός τηλεφώνου. Ωστόσο, στον κόσµο των 
υπολογιστών, µε τον όρο βάση δεδοµένων αναφερόµαστε σε µια συλλογή σχετιζόµενων 
δεδοµένων τµηµάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά αποθηκευµένα. Πέρα από την εγγενή της 
ικανότητα να αποθηκεύει δεδοµένα, η βάση δεδοµένων παρέχει βάσει του σχεδιασµού και 
του τρόπου ιεράρχησης των δεδοµένων της σε προγράµµατα ή συλλογές προγραµµάτων, 
τα αποκαλούµενα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων, τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης 
και ανανέωσης των δεδοµένων. Η διαχείριση των δεδοµένων περιλαµβάνει: 
 
1) Τον ορισµό δοµών για τη αποθήκευση των δεδοµένων. 
 
2) Τον ορισµό µεθόδων για τη διαχείριση των δεδοµένων. 
 
Ο ορισµός της δοµής της βάσης δεδοµένων βασίζεται σε ένα µοντέλο δεδοµένων το οποίο 
ορίζει τον τρόπο που περιγράφονται τα δεδοµένα, οι σχέσεις τους, η σηµασία τους και οι 
περιορισµοί πάνω στα δεδοµένα αυτά. 

 
Το σύστηµα HotelMIS κάνει χρήση 19 πινάκων, µοιράζοντας πολλές εγγραφές σε 

πάνω από ένα πίνακα. Η κωδικοσειρά που είναι δοµηµένη η βάση είναι latin1 και κάνει 
χρήση δύο συστηµάτων αποθήκευσης δεδοµένων (InnoDB, MyISAM). Στην εικόνα 19 
παρουσιάζεται η κεντρική δοµή της βάσης δεδοµένων,  οι ονοµασίες και οι βασικές 
ιδιότητες των πινάκων που την απαρτίζουν καθώς και ο τύπος τους. 
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Εικόνα 19. Δοµή βάσης δεδοµένων συστήµατος HotelMIS (2006). 

 
3.6 Ελλείψεις 
 

Η πλατφόρµα αυτή παρότι δηµιουργήθηκε βασισµένη στη χρηστικότητα και τις 
ανάγκες µιας επιχείρησης τουρισµού, αντιµετωπίζει κάποιες σηµαντικές ελλείψεις. Η πιο 
σηµαντική είναι πως η δηµιουργία του έγινε σε τεχνολογίες και βάσεις δεδοµένων που 
πλέον θεωρούνται ξεπερασµένες (PHP4, mySQL 4) όπως επίσης και η ασφάλεια που 
παρέχει (javascript) πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να προσφέρει µέγιστη ασφάλεια 
κινήσεων στην επιχείρηση. Οι ελλείψεις εστιάζονται επίσης και σε επιπλέον παροχές που 
θα έπρεπε να παρέχει µια τέτοια πλατφόρµα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τουρισµό σήµερα. Οι επιλογές που παρέχονται στον διαχειριστή θεωρούνται πλέον 
λίγες και θα έπρεπε να ενισχυθούν. Εξίσου σηµαντική έλλειψη είναι πως δεν παρέχεται 
και ηλεκτρονική σελίδα µέσα από αυτή την πλατφόρµα. Αν θα έπρεπε να συνοψίσουµε, οι 
ελλείψεις που παρατηρούνται είναι οι εξής: 
► Παλαιότερη τεχνολογία του κώδικα εγγραφής της εφαρµογής και της βάσης 
δεδοµένων της 

► Ελάχιστη παροχή ασφάλειας 
► Ελάχιστη παροχή ελέγχου διαθεσιµότητας 
► Έλλειψη ελέγχου διπλοκρατήσεων 
► Ενίσχυση επιλογών/πληροφοριών στον διαχειριστή της εφαρµογής 
► Ενίσχυση παροχών/πληροφοριών σε πελάτη και χρήστη 
► Παροχή ιστοσελίδας της επιχείρησης και διαχείριση της 

 
Βασισµένοι σε αυτές τις ελλείψεις θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες ώστε η 
εφαρµογή να είναι ενηµερωµένη και ασφαλής για µια επιχείρηση. 
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3.7 Προσθήκες / διορθώσεις 
 

Η κύρια διόρθωση έχει να κάνει µε την “µεταφορά” της εφαρµογής στις νεότερες 
εκδόσεις των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για την συγγραφή της, δηλαδή η γλώσσα 
του κώδικα και η βάση των δεδοµένων της όπως επίσης η παροχή ιστοσελίδας στην 
επιχείρηση η οποία θα απευθύνεται και στους πελάτες και στους χρήστες. Οι υπόλοιπες 
διορθώσεις και προσθήκες είναι βασισµένες στις ελλείψεις που καταγράφηκαν παραπάνω.  
 
3.7.1 Αναµόρφωση αρχιτεκτονικής του συστήµατος 
 

Στην αγορά σήµερα, πολλά είναι τα λογισµικά που αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε η περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθµιση τους να είναι από δύσκολη έως 
απαγορευτική. 
 

“Σωστή αρχιτεκτονική λογισµικού = 
 επαγγελµατική σταθερότητα και ευελιξία.” 

 
Ο ίδιος κανόνας ισχύει και στην κατασκευή συστηµάτων λογισµικού. Χωρίζοντας 

το συνολικό σύστηµα λογισµικού σε κοµµάτια και επιλέγοντας την καταλληλότερη 
υλοποίηση για καθένα από αυτά αποκτούµε την ιδανική αρχιτεκτονική λογισµικού. Η 
σωστή αρχιτεκτονική λογισµικού µηδενίζει τα προβλήµατα ανάπτυξης λογισµικού, 
διατηρεί το σύστηµα σε σωστή λειτουργία για πολλά χρόνια και του επιτρέπει να 
εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς, πράγµα που προσφέρει σταθερότητα, 
αποδοτικότητα και κερδοφορία στην επιχείρηση. Η εφαρµογή πολύπλοκων συστηµάτων 
λογισµικού, για να είναι επιτυχής, θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, διατηρήσιµη, εύχρηστη, 
επεκτάσιµη και, πάνω απ’ όλα, αποτελεσµατική. Ο µόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό, είναι 
να αναπτύσσεται ένα λογισµικό όσο είναι δυνατόν σύµφωνα µε τις επίσηµες αρχές της 
µηχανικής λογισµικού. Για αυτό τον λόγο στην αναβάθµιση του συστήµατος που 
δηµιουργήθηκε, όλες οι αλλαγές και µετατροπές έγιναν βασισµένες στις αρχές της 
προσανατολισµένης προς τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής (Service-Oriented Architecture, 
SOA). 
 
3.7.1.1 Service-Oriented Architecture (SOA) 
 

Η Service-Oriented Architecture (SOA) και η χρήση εδραιωµένων 
επιχειρηµατικών προτύπων σχεδιασµού (Lightweight Software Development και η 
φιλοσοφία του Extreme Programming (XP)), που τηρούν στο έπακρο τις αρχές της 
ευέλικτης ανάπτυξης λογισµικού κάνουν την ανάπτυξη και την αναβάθµιση του 
λογισµικού εφικτή κερδίζοντας αρκετό χρόνο και ακόµα και χρήµατα καθώς εάν λόγο 
ενός τέτοιου λάθους σχεδιασµού µια επιχείρηση αναγκαστεί ή να ξοδέψει ένα ποσό για να 
διορθώσει τον ήδη υπάρχοντα ιστότοπο της, ή να µεταφερθεί σε ένα άλλο που θα πληρεί 
τις τότε ανάγκες της7. 

                                                        
7 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  
Hurwitz, J., 2006 
Richardson, L., Ruby, S., 2007 
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 Σχήµα 4. Τα επίπεδα επικοινωνίας και δοµής της Service-Oriented Architecture (SOA). 

 
Η Service-Oriented Architecture(SOA) παρέχει ένα σύνολο αρχών, τις έννοιες που 

χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης συστηµάτων και 
ολοκλήρωσης. Μια τέτοια αρχιτεκτονική βοηθάει να δοµήσει ένα σύστηµα τη λειτουργία 
του ως ένα σύνολο από διαλειτουργικές υπηρεσίες. Η βασική ιδέα είναι να χωριστεί ένα 
σύστηµα σε υποσυστήµατα ώστε να είναι η επεξεργασία του πολύ πιο εύκολη και εάν 
πρέπει κάτι να αλλάξει ριζικά να είναι εφικτό και να µην επηρεάζει όλο το άλλο σύστηµα. 

Η αρχιτεκτονική αυτή (σχήµα 4), µιλά περισσότερο για τις ιδέες και τον τρόπο που 
πρέπει να σκέφτεται ο προγραµµατιστής και όχι ο ακριβής τρόπος δοµής καθώς ένα 
σύστηµα σχεδιάζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε πελάτη-επιχείρησης (Hurwitz, J., 
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2006). 
 
3.7.1.2 Βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης 
 

Ο όρος "Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης" αναφέρεται σε όλες εκείνες 
τις διαδικασίες - επεµβάσεις που χρειάζονται να γίνουν στην δοµή και το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας σας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις µηχανές αναζήτησης µε 
στόχο την υψηλή κατάταξη του site σας και την αύξηση της επισκεψιµότητας της 
ιστοσελίδας σας µέσω οργανικών αποτελεσµάτων ,δηλαδή αποτελέσµατα χρηστών του 
Internet που ψάχνουν στις µηχανές αναζήτησης (Google , yahoo , msn) µε τις λέξεις 
κλειδιά (keywords) που αφορούν την κάθε επιχείρησή ή τα προϊόντα που αναζητά. Η 
βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις µηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, MSN) αυξάνει 
την επισκεψιµότητα µιας ιστοσελίδας, µε αποτέλεσµα να την βοηθά να ξεπεράσει τα στενά 
όρια της ελληνικής αγοράς, να αυξήσει τις πωλήσεις της και να επεκταθεί στην ευρωπαϊκή 
αλλά και στη διεθνή αγορά. 

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή µιας ιστοσελίδας θα πρέπει να την καθιστά εκτός 
από φιλική προς το χρήστη, και φιλική προς τις µηχανές αναζήτησης. Οι µεγαλύτερες 
µηχανές αναζήτησης (Google, Υahoo!, MSN) είναι εκείνες στις οποίες στοχεύουµε και 
από τις οποίες αναµένουµε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα (Wikipedia, 2009). 
 
3.7.2 Διαµόρφωση παροχών συστήµατος 
 

Κάνοντας χρήση της ίδιας µεθόδου διαχωρισµού των παροχών σε αυτές που 
παρέχονται στους πελάτες (Front Office) και στους χρήστες (Back Office) η παροχές 
πλέον εµπλουτίζονται : 
 

 
 Εικόνα 20. Τελική διαµόρφωση ιδιοτήτων λογισµικού. 
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Οι επιλογές που παρείχε το σύστηµα βάσης έχουν εµπλουτιστεί µε σκοπό την διευκόλυνση 
των χρηστών, όπως επίσης και την καλύτερη οργάνωση τους. Αναλυτικότερα (µε έντονα 
γράµµατα τονίζονται οι νέες προσθήκες) : 
 
Χρήστες: 

• Παροχή λογαριασµού διαχειριστή (webmaster, administrator) 
• Εισαγωγή χρήστη 
• Επεξεργασία χρήστη 
• Διαγραφή χρήστη 
• Δυνατότητα εισαγωγής πρακτόρων και ειδικών συνεργατών 
• Εισαγωγή πληροφοριών χρήστη 
• Επεξεργασία πληροφοριών χρήστη 
• Προβολή πληροφοριών χρήστη 
• Καθορισµός κωδικού χρήστη 
• Επαναφορά κωδικού χρήστη 
• Επεξεργασία κωδικού χρήστη 
• Προβολή δικαιωµάτων χρήστη 
• Καθορισµός δικαιωµάτων χρήστη 
• Επεξεργασία δικαιωµάτων χρήστη 
• Δηµιουργία κράτησης 
• Επεξεργασία κράτησης 
• Διαγραφή κράτησης 
• Έλεγχος διαθεσιµότητας κράτησης 
• Αναζήτηση πελάτη 
• Έλεγχος διπλοκρατήσεων 
• Έλεγχος διαγραφών στοιχείων που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα 
• Εκτύπωση της λίστας χρηστών 

 
Πελάτες: 

• Εισαγωγή πελάτη 
• Επεξεργασία πελάτη 
• Διαγραφή πελάτη 
• Εισαγωγή πληροφοριών πελάτη 
• Επεξεργασία πληροφοριών πελάτη 
• Προβολή πληροφοριών πελάτη 
• Δηµιουργία κράτησης (περνάει από την έγκριση του διαχειριστή) 
• Επεξεργασία κράτησης (περνάει από την έγκριση του διαχειριστή) 
• Διαγραφή κράτησης (περνάει από την έγκριση του διαχειριστή) 
• Καθορισµός χώρας του πελάτη 
• Έλεγχος διαθεσιµότητας κράτησης 
• Έλεγχος διπλοκρατήσεων 
• Έλεγχος διαγραφών στοιχείων που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα 
• Εκτύπωση της λίστας πελατών 
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Δωµάτια: 

• Εισαγωγή δωµατίου 
• Επεξεργασία δωµατίου 
• Διαγραφή δωµατίου 
• Εισαγωγή πληροφοριών δωµατίου 
• Επεξεργασία πληροφοριών δωµατίου 
• Προβολή πληροφοριών δωµατίου 
• Εισαγωγή φωτογραφίας δωµατίου 
• Επεξεργασία φωτογραφίας δωµατίου 
• Καθορισµός κατάστασης δωµατίου (για καθάρισµα, για επισκευές κ.α.) 
• Εκτύπωση της λίστας δωµατίων 

 
Τιµολόγια / τιµές: 

• Εισαγωγή τιµολογίου 
• Επεξεργασία τιµολογίου 
• Διαγραφή τιµολογίου 
• Εισαγωγή πληροφοριών τιµολογίου 
• Επεξεργασία πληροφοριών τιµολογίου 
• Προβολή πληροφοριών τιµολογίου 
• Καθορισµός κατάστασης τιµολογίου 
• Επεξεργασία κατάστασης τιµολογίου 
• Προβολή κατάστασης τιµολογίου 
• Εκτύπωση της λίστας τιµών/τιµολογίων 

 
Χρεώσεις: 

• Εισαγωγή χρέωσης 
• Επεξεργασία χρέωσης 
• Διαγραφή χρέωσης 
• Εισαγωγή πληροφοριών χρέωσης 
• Επεξεργασία πληροφοριών χρέωσης 
• Προβολή πληροφοριών χρέωσης 
• Καθορισµός κατάστασης χρέωσης (απλήρωτη, πληρωµένη) 
• Επεξεργασία κατάστασης χρέωσης 
• Προβολή κατάστασης χρέωσης 
• Εκτύπωση της λίστας χρεώσεων 

 
Τιµές δωµατίων και περιοδικών χρεώσεων: 

• Εισαγωγή περιοδικής χρέωσης 
• Επεξεργασία περιοδικής χρέωσης 
• Διαγραφή περιοδικής χρέωσης 
• Αυτόµατη ενηµέρωση λογαριασµού χρήστη και χρέωση του 
• Εισαγωγή ηµεροµηνιών περιοδικής χρέωσης 
• Επεξεργασία ηµεροµηνιών περιοδικής χρέωσης 
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• Προβολή ηµεροµηνιών περιοδικής χρέωσης 
• Εισαγωγή πληροφοριών περιοδικής χρέωσης 
• Επεξεργασία πληροφοριών περιοδικής χρέωσης 
• Προβολή πληροφοριών περιοδικής χρέωσης 
• Καθορισµός κατάστασης περιοδικής χρέωσης 
• Επεξεργασία κατάστασης περιοδικής χρέωσης 
• Προβολή κατάστασης περιοδικής χρέωσης 
• Εκτύπωση της λίστας περιοδικών χρεώσεων 

 
Κρατήσεις: 

• Εισαγωγή κράτησης από χρήστη και πελάτη 
• Επεξεργασία κράτησης από χρήστη 
• Διαγραφή κράτησης από χρήστη 
• Καθορισµός της κράτησης (τηλεφωνική, προπληρωµένη κ.α) 
• Προβολή πληροφοριών κράτησης σε χρήστη και πελάτη 
• Επεξεργασία πληροφοριών κράτησης από χρήστη 
• Αναζήτηση διαθεσιµότητας δωµατίου για χρήστη και πελάτη 
• Έλεγχος διπλοκρατήσεων 
• Έλεγχος διαγραφών στοιχείων που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα 
• Εκτύπωση λεπτοµεριών της κάθε κράτησης 
• Εκτύπωση της λίστας κρατήσεων 

 
Πίνακας διαχείρισης: 

• Προβολή χρηστών, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή πελατών, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή δωµατίων, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή τιµών/τιµολογίων, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή χρεώσεων, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή περιοδικών χρεώσεων, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή ηµερολογίου κρατήσεων, κατάστασης τους και επεξεργασία τους 
• Προβολή ηµερολογίου κρατήσεων ανά µήνα και κατάστασης τους 
• Αναζήτηση διαθεσιµότητας δωµατίου 
• Αναζήτηση πελάτη 
• Αναζήτηση χρήστη 
• Έλεγχος διπλοκρατήσεων 
• Έλεγχος διαγραφών στοιχείων που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα 

 
Γενικές παράµετροι και παροχές στον χρήστη και στον πελάτη: 

• Ονοµασία της επιχείρησης 
• Χώρα, τοποθεσία της επιχείρησης 
• Παροχές, αριθµός δωµατίων και χωρητικότητες 
• Τα γεύµατα που παρέχονται και οι τύποι τους 
• Οι τύποι των δωµατίων 
• Το λογότυπο της επιχείρησης 
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• Η διαδικτυακή σελίδα της επιχείρησης 
• Το προσωπικό της επιχείρησης 
• Λίστα χωρών για καταχώρηση χρηστών και προσωπικού 
• Ισοτιµίες νοµισµάτων 
• Διαφορές ωρών από χώρα σε χώρα 
• Εγγραφή πελάτη online 
• Ηλεκτρονική κράτηση δωµατίου από τον πελάτη/χρήστη 
• Προβολή ηµερολογίου του κάθε δωµατίου στον χρήστη 
• Δυνατότητα αναζήτησης διαθεσιµότητας δωµατίου για τον πελάτη 
• Δυνατότητα κράτησης δωµατίου. 

 
Ιστοσελίδα της επιχείρησης: 

• Εισαγωγή στοιχείων της επιχείρησης από αποµακρυσµένη θέση (online) 
• Επεξεργασία στοιχείων της επιχείρησης από αποµακρυσµένη θέση (online) 
• Δυνατότητα µορφοποίησης της όψης της ιστοσελίδας από τον διαχειριστή 

 
 
Κεντρικός µηχανισµός ελέγχου κινήσεων: 

• Έλεγχος διπλοεγγραφών και ενηµέρωση του χρήστη και του πελάτη 
• Έλεγχος διαθεσιµότητας και αποτροπή κράτησης 
• Δυνατότητα ανάκτησης διαγραφής στοιχείων σε όλες τις κατηγορίες 
• Έλεγχος διαγραφών στοιχείων που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα 

 
Παρέχοντας αυτές τις προσθήκες η εφαρµογή δυναµώνει πάρα πολύ και παρέχει πλέον 
υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στον κλάδο του τουρισµού. Επίσης παρέχει 
ιστοσελίδα στην επιχείρηση ώστε να αυξήσει το πελατολόγιο της. Οι πληροφορίες οι 
οποίες παρέχονται µέσα από την ιστοσελίδα όπως και ο σχεδιασµός της, ελέγχονται από 
τον διαχειριστή ακόµα και αποµακρυσµένα. 

Ενισχύοντας την ασφάλεια της εφαρµογής, θωρακίζεται η εφαρµογή από τυχών 
λανθασµένες επιλογές χρηστών ή πελατών όπως επίσης και κατά κακόβουλων κινήσεων. 
 
3.7.3 Διαµόρφωση σχεσιακού πίνακα δεδοµένων 
 

Ο πίνακας δεδοµένων του συστήµατος βάσης, έπρεπε να ενισχυθεί από πεδία, για να 
γίνονται πιο ολοκληρωµένες εγγραφές αλλά και µε ασφαλέστερο τρόπο. Εφόσον κύριος 
στόχος µιας βάσης είναι η εύκολη και γρήγορη χρήση και ανάκτηση των δεδοµένων της, 
βελτιστοποιήθηκε η βάση δεδοµένων του συστήµατος βάσης. Παρακάτω ακολουθεί µια 
σχηµατική αναπαράσταση της βάσης δεδοµένων όπως διαµορφώθηκε (σχήµα 5). Μια 
σχηµατική αναπαράσταση βάσεων δεδοµένων είναι ένας χάρτης που σας εµφανίζει τις 
σχέσεις µεταξύ των διάφορων πινάκων και των στοιχείων µέσα σε εκείνους τους πίνακες. 
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 Σχήµα 5. Σχεσιακός πίνακας του πληροφοριακού συστήµατος PPHMS. 
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Οι σχηµατικές αναπαραστάσεις βοηθάνε πάρα πολύ για να αποσαφηνιστεί η 
λειτουργία και η διαδροµή των δεδοµένων, είτε όταν εισάγονται είτε όταν εξάγονται από 
αυτή. 
 
3.8 Περαιτέρω ανάπτυξη και µεγέθυνση του λογισµικού 
 

Σε µια αγορά που συνεχώς αναπτύσσεται και συνεχώς αναζητά νέους τρόπους να 
φτάσει στο αγοραστικό κοινό µε τον ταχύτερο τρόπο αλλά και τον ασφαλέστερο, πρέπει 
µια επιχείρηση ή ένας κλάδος να προβλέπει τις εξελίξεις. Στον τοµέα του λογισµικού για 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, υπάρχουν ήδη κάποιες ιδέες οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί 
ακόµα ευρέως αλλά δεδοµένου της ταχύτητας µε την οποία αλλάζουν πλέον οι ανάγκες 
και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των πελατών τους, µπορεί να 
αποτελέσουν σοβαρό πλεονέκτηµα για ένα λογισµικό να έχει την υποδοµή να στηρίξει 
τέτοιες προσθήκες. 
 
3.8.1 Δυνατότητα SMS µεταξύ επιχείρησης - χρήστη 
 

 
 
Το SMS είναι υπηρεσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, µε την οποία ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να αποστείλει ή να παραλάβει σύντοµο γραπτό µήνυµα από άλλους χρήστες ή 
επιχειρήσεις, στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου. Η πολύ µεγάλη πληθυσµιακή 
κάλυψη των κινητών τηλεφώνων έχει µετατρέψει τα SMS µηνύµατα σε ένα πολύτιµο 
επαγγελµατικό εργαλείο. Μόνο στην Κίνα, βάσει επίσηµων εκτιµήσεων, 217.7 
δισεκατοµµύρια µηνύµατα (SMS) στάλθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα το 2004, από 90 
δισεκατοµµύρια που στάλθηκαν το 2002. Καθώς η εντυπωσιακή αύξηση της χρήσης των 
SMS µηνυµάτων συνεχίζει ακάθεκτη σε παγκόσµια κλίµακα, όλο και περισσότερες 
εταιρίες αρχίζουν να αναζητούν τρόπους εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων που µπορεί να 
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έχει ένα πληροφοριακό σύστηµα βασισµένο σε SMS (Wikipedia, 2009).  
Η λέξη είναι ακρωνύµιο των αγγλικών λέξεων Short Message Service που σηµαίνει 
Υπηρεσία Σύντοµου Μηνύµατος και καθιερώθηκε για πρώτη φορά από τις εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας το 1992 (Heine, G., 1999). Ένα απλό γραπτό µήνυµα ορίζεται στους 
160 γραµµατικούς χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων και των κενών διαστηµάτων. 
Πέραν του ορίου αυτού, ένα µήνυµα ανάλογα µε τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου 
αλλά και του δικτύου που το εξυπηρετεί, µπορεί να συνεχιστεί σε περισσότερους 
χαρακτήρες χρεώνοντας ως δεύτερο µήνυµα, τρίτο κ.ο.κ. Έχει υπολογιστεί πως το 74% 
των χρηστών κινητού τηλεφώνου παγκοσµίως χρησιµοποιούν αυτή την υπηρεσία, κάτι 
που µεταφράζεται σε περίπου 2,4 δισεκατοµµύρια SMS ηµερησίως (Wikipedia, 2009, 
Portio Research, 2009). Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιείται αυτή η µέθοδος 
επικοινωνίας διότι το κόστος αποστολής ενός γραπτού µηνύµατος είναι κατά πολύ 
µικρότερο από την απ' ευθείας συνοµιλία. Επίσης ένα τέτοιο µήνυµα είναι δύσκολο να 
χαθεί ή να µην φτάσει στον προορισµό του και θα παραµείνει στο κινητό τηλέφωνο του 
κάθε χρήστη ώστε να το ξαναδεί εάν χρειαστεί. 
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Εικόνα 21. Portio Research 2007, προβλέψεις και µετρήσεις για την αποστολή SMS παγκοσµίως. 

 
Πολύ διαδεδοµένες τα τελευταία χρόνια είναι οι υπηρεσίες µαζικής αποστολής SMS 

από τους χρήστες ή επιχειρήσεις για εµπορικούς σκοπούς (παιχνίδια, διαγωνισµοί, 
κληρώσεις, συµµετοχή σε τηλεψηφοφορίες ενηµέρωση, διαφηµίσεις κλπ.) όπου το 
εκάστοτε κόστος ορίζεται από τον παροχέα και συνήθως είναι ακριβότερο (έως και 
υπερπολλαπλάσιο) ενός συνηθισµένου µηνύµατος. Πολλές είναι οι εταιρίες παροχής 
κινητής τηλεφωνίας ή internet οι οποίες βλέποντας αυτή την ευκαιρία δραστηριοποιούνται 
στο να δίνουν την δυνατότητα σε µια επιχείρηση να στέλνει µαζικά µηνύµατα στους 
πελάτες της. 

Το γεγονός της ταυτόχρονης αποστολής µηνυµάτων sms σε πολύ µεγάλο αριθµό 
κινητών τηλεφώνων και της άµεσης παραλαβής τους από τους κατόχους των κινητών 
τηλεφώνων σε συνδυασµό µε την βέβαιη ανάγνωσή τους καθιστούν την υπηρεσία 
αποστολής και λήψης sms από µια επιχείρηση πολύ µεγάλης σηµασίας, ιδίως στα επόµενα 
χρόνια καθώς και ολοένα και µεγαλώνει το ποσοστό αλλά και η γκάµα των ηλικιών που 
χρησιµοποιούν sms. Η χρήση του είναι εξαιρετικής σηµασίας ιδίως στους τοµείς της 
ενηµέρωσης, της διαφήµισης, και της επικοινωνίας, τοµείς που παραδοσιακά απασχολούν 
τις επιχειρήσεις του τουρισµού.  

Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολύ µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών, 
επιχειρήσεων αλλά και συλλόγων και σωµατείων γιατί δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα της 
άµεσης επικοινωνίας µε σχεδόν απειροελάχιστο κόστος, έναντι οποιασδήποτε άλλης 
µορφής επικοινωνίας (τηλέφωνο, προσωπική επαφή, ταχυδροµείο κ.α.). 
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3.8.1.1 Πλεονεκτήµατα χρήσης SMS από της επιχειρήσεις 
 

Είναι γνωστό πως µια επιχείρηση προσπαθεί πάντα να είναι κοντά στον πελάτη της, 
όσο πιο άµεσα και γρήγορα γίνεται αυτό. Τα SMS αποτελούν ισχυρό επικοινωνιακό µέσο 
και µπορούν να βοηθήσουν πολύ στο σχεδιασµό του marketing µιας επιχείρησης 
τουρισµού. Είναι πλέον από τα ισχυρότερα διαθέσιµα εργαλεία direct marketing , µε 
απόλυτη ακρίβεια στόχευσης επιλεγµένου κοινού, αποτελεί ένα καινοτόµο τρόπο 
επικοινωνίας µε τον πελάτη και έχει υιοθετηθεί από εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως 
πρωτοπόρες στον τοµέα του τουρισµού και όχι µόνο. Το µήνυµα (sms) παραλαµβάνεται 
από τον αποδέκτη του άµεσα, σχεδόν στιγµιαία από τον χρόνο αποστολής του και σε 
αντίθεση µε τα e-mails , οι χρήστες κινητών τηλεφώνων διαβάζουν τα µηνύµατά τους πριν 
τα σβήσουν. 

 
Παρακάτω αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να αποκοµίσει µια επιχείρηση 

και ένα πληροφοριακό σύστηµα µε την χρήση των sms (Eberspeacher, J., 2009): 
 
► Άµεση παράδοση των sms στον παραλήπτη. 
► Ίδια χρέωση προς όλα τα δίκτυα. 
► Δηµιουργία και επεξεργασία των επαφών αποκλειστικά από την επιχείρηση. 
► 100% Παράδοση των sms. Αποστολή περίπου 15-30 sms ανά δευτερόλεπτο 

(ανάλογα µε την εταιρία που συνεργάζεται η επιχείρηση). 
► Αναζήτηση χρηστών µε βάση κριτήρια. Όπως π.χ. αριθµό κινητού, µικρά 
ονόµατα, ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γενεθλίων κτλ. 

► Επιλεκτική µαζική αποστολή sms, µε βάση κάποιο από τα προαναφερθέντα 
κριτήρια. 

► Προγραµµατισµένες αποστολές sms. Πολλές εταιρίες δίνουν την δυνατότητα 
προγραµµατισµένης µαζικής αποστολής sms, ούτως ώστε να παραδίδονται τα 
µηνύµατά σας στους υποψήφιους παραλήπτες σε µεταγενέστερο χρόνο 
(ηµεροµηνία και ώρα που θα επιλεχθεί από την επιχείρηση) κάτι που µπορεί να 
φανεί πολύ χρήσιµο σε επιχειρήσεις που πρέπει να κρατούν προσωπική επαφή µε 
τους πελάτες τους (γενέθλια, ονοµαστικές γιορτές κτλ.).  

► Προγραµµατισµένες αποστολές sms, µετά από αναζήτηση µε κάποιο κριτήριο.  
► Δυνατότητα προγραµµατισµένης µαζικής αποστολής sms, σε κινητά τηλέφωνα 
οµάδας ή οµάδων χρηστών, που προκύπτουν µετά από την αναζήτηση µε βάση 
κάποιο κριτήριο. (π.χ. αναζήτηση µε βάση κάποιο µικρό όνοµα µε σκοπό την 
αποστολή ευχών και προγραµµατισµό της ηµέρας και της ώρας παράδοσης του 
ευχετηρίου µηνύµατος σε µεταγενέστερο χρόνο από το χρόνο γραφής του 
µηνύµατος, λόγω του ότι η εορτή µπορεί να συµπίπτει µε κάποια αργία ή κάποιο 
Σαββατοκύριακο).  

► Αναφορές Παράδοσης. 
► Δυναµική Ταυτότητα Αποστολέα. Δηλαδή αντί για τον αριθµό του κινητού 
τηλεφώνου της εταιρίας, φαίνεται το όνοµα που επιθυµεί η επιχείρηση ή το όνοµα 
του αποστολέα. 

► Δυνατότητα πολλών sms, έως και 459 ελληνικούς χαρακτήρες, τους οποίους ο 
παραλήπτης παραλαµβάνει σε ένα ενιαίο sms, και όχι σπασµένο σε δύο ή τρία sms. 

► Δυνατότητα αποστολής συµβόλων, όπως το σύµβολο του ευρώ, των εισαγωγικών 
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κ.λ.π., και σωστής παραλαβής τους από τους παραλήπτες. 
► Διασύνδεση Email και SMS. Η διασύνδεση Email και SMS επιτρέπει την έξυπνη 
προώθηση επιλεγµένων µηνυµάτων σε κινητά. Μερικές από τις δυνατότητες είναι: 
1) Επιλογή των µηνυµάτων που θα προωθούνται στο κινητό βάσει κάποιας λίστας 
κριτηρίων (για παράδειγµα, το κριτήριο µπορεί να είναι το όνοµα του αποστολέα). 
2) Επιλογή ποιου µέρους του µηνύµατος θα προωθείται (για λόγους οικονοµίας 
χώρου, µπορεί να επιλεχθεί µόνο το θέµα και όχι το πλήρες κείµενο). 
3) Επιλογή του πόσο συχνά θα γίνεται ο έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
και η ειδοποίηση για νέα µηνύµατα. 

 
Όταν µια επιχείρηση επιλέξει να κάνει µαζική αποστολή sms σε περισσότερες οµάδες 

επαφών ταυτόχρονα, είναι πιθανό ένας πελάτης να είναι σε πάνω από µια οµάδα επαφών. 
Αυτό πολλές φορές µεταφράζετε σε πολλά και ενοχλητικά µηνύµατα στο κινητό που αντί 
να βοηθήσουν την εικόνα µιας επιχείρησης ίσως την ζηµιώνουν κιόλας. Με σωστή 
οργάνωση του λογισµικού της επιχείρησης µπορεί να αποφευχθεί κάτι τέτοιο 
φιλτράροντας τους χρήστες και τις οµάδες επαφών οπότε να φτάνει µόνο ένα µήνυµα στον 
χρήστη.  
 
3.8.1.2 Δείγµα κώδικα αποστολής SMS µέσω διαδικτύου 
 

Παρακάτω ακολουθεί ένα δείγµα κώδικα ικανού να στείλει πολλαπλά sms µέσω της 
εταιρίας NowSMS.com. Απαραίτητο είναι να υπάρχει λογαριασµός σε αυτή την εταιρία 
παροχής της υπηρεσίας, καθώς και η συµπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στον 
παρακάτω κώδικα: 
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A simple PHP script for sending a SMS text message through the NowSMS gateway: 

 
 
<?  
 
function SendSMS ($host, $port, $username, $password, $phoneNoRecip, $msgText) {  
 
$fp = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr);  
if (!$fp) {  
echo "errno: $errno \n";  
echo "errstr: $errstr\n";  
return $result;  
}  
 
fwrite($fp, "GET /?Phone=" . rawurlencode($phoneNoRecip) . "&Text=" . 
rawurlencode($msgText) . " HTTP/1.0\n");  
if ($username != "") {  
$auth = $username . ":" . $password;  
echo "auth: $auth\n";  
$auth = base64_encode($auth);  
echo "auth: $auth\n";  
fwrite($fp, "Authorization: Basic " . $auth . "\n");  
}  
fwrite($fp, "\n");  
 
$res = "";  
 
while(!feof($fp)) {  
$res .= fread($fp,1);  
}  
fclose($fp);  
 
 
return $res;  
}  
 
 
 
$x = SendSMS("127.0.0.1", 81, "username", "password", "+4499999999", "Test Message");  
echo $x;  
 
 
?>  
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Στην ουσία, ο παραπάνω κώδικας απλά συνδέετε στην κατάλληλη πύλη µέσω του 

πρωτόκολλου HTTP. Ο κώδικας καλείται από το σύστηµα όποτε είναι απαραίτητο αλλά 
πρέπει να έχει συµπληρωµένες σωστά τις παραµέτρους: 
1. IP διεύθυνση (IP address). 
2. Την κατάλληλη πύλη για την σύνδεση στον σερβερ (NowSMS server port). 
3. Ψευδώνυµο (Username). 
4. Κωδικός (Password). 
5. Αριθµός κινητού τηλεφώνου παραλήπτη (Recipient phone number). 
6. Κείµενο (Message text). 
 
3.8.1.3 Αντικειµενικές δυσκολίες υιοθέτησης της υπηρεσίας 
 

Μια τέτοια υπηρεσία παρότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι πολύ σηµαντική για 
µια επιχείρηση δραστηριοποιηµένη στον τουρισµό, αντιµετωπίζει ακόµα κάποιες 
δυσκολίες στην εισαγωγή της σε ένα πληροφοριακό σύστηµα. Το βασικό πρόβληµα είναι 
πως δεν υπάρχει ένας διεθνής ή συµφωνηµένος τρόπος µεταξύ των εταιριών που παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες. Πράγµα που σηµαίνει πως εάν ένα σύστηµα ενσωµατώσει 
τέτοιου είδους κώδικα, αναγκάζει τον χρήστη να κάνει χρήση µιας συγκεκριµένης 
εταιρίας, κάτι που δεν είναι σωστό. Δυστυχώς µέχρι την ώρα αυτή, δεν έχει αναπτυχθεί 
ένα κοµµάτι κώδικα ο οποίος να συµφωνεί µε όλες τις εταιρίες και να συνδέετε µε αυτές. 
Αυτό κάνει επιτακτική την παρουσία προγραµµατιστή ώστε να ενσωµατώσει τον 
κατάλληλο κώδικα που να συνδέεται µε την εκάστοτε εταιρία παροχής υπηρεσιών που έχει 
συµφωνήσει να συνεργάζεται η επιχείρηση. 
 
3.8.2 Δυνατότητα σύνδεσης µε τραπεζικά καταστήµατα (Real Time) 
 

Μια εξαιρετική προοπτική για τα πληροφοριακά συστήµατα είναι η σύνδεση τους 
απευθείας µε τα τραπεζικά καταστήµατα, είτε για αγορές µέσω διαδικτύου, είτε για 
παρακολούθηση των κινήσεων της. 

Η εξάπλωση του διαδικτύου την τελευταία δεκαετία και η χρήση του για εµπορικούς 
σκοπούς δηµιούργησε νέα δεδοµένα στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι νέες τεχνολογίες 
µετέβαλλαν ραγδαία τόσο το χώρο δράσης των επιχειρήσεων, την αγορά, όσο και την 
οργανωτική δοµή των οικονοµικών µονάδων. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 
ηλεκτρονικού εµπορίου οι πληρωµές γίνονταν εκτός του διαδικτύου µε καταβολή των 
ποσών σε κάποια τράπεζα. Ο αναχρονιστικός όµως αυτός τρόπος χρηµατικής εκκαθάρισης 
των διαδικτυακών συναλλαγών δεν συµβάδιζε µε την ταχύτητα και την αξιοπιστία που 
απαιτούν οι σύγχρονες διαδικτυακές συναλλαγές. 

Η εξάπλωση του e-banking είναι ραγδαία σε όλο τον κόσµο. Ειδικοί εκτιµούν ότι στο 
µέλλον οι σύγχρονες τράπεζες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά µέσω των νέων 
τεχνολογιών. Ενδεικτικά, στη Γερµανία το 42% του πληθυσµού χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες e-banking, στη Σουηδία το 28%, στη Βρετανία το 7%. Το µεγαλύτερο 
"φανατισµό" στις αγορές µέσω του Internet παρουσιάζουν οι Βρετανοί. Οι επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικού εµπορίου στο Ηνωµένο Βασίλειο κάνουν χρυσές δουλειές, καθώς οι 
εγχώριοι αγοραστές όχι µόνο επισκέπτονται συχνά τους δικτυακούς τόπους πωλήσεων, 
αλλά και ξοδεύουν σηµαντικά ποσά για την απόκτηση προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνες, 
όλο και περισσότεροι ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα προτιµούν να 



ΤΜΗΜΑ MIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 72 

διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές µέσω Διαδικτύου. Σύµφωνα µάλιστα µε 
πρόσφατη έρευνα, το 70% των επισκεπτών συγκεκριµένων δικτυακών τόπων προχωρά σε 
δοσοληψίες (61% πριν από δύο χρόνια). Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Σουηδοί: σε 
ποσοστό 61% όσοι επισκέπτονται τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες αγοράζουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες. "Συνειδητοποιηµένοι" χρήστες εµφανίζονται και οι Αυστραλοί, µε φετινό 
ποσοστό 56%. Μεγάλη αύξηση εµφανίζουν επίσης η Ολλανδία µε 51%, το Χονγκ Κονγκ 
µε 42% και η Ισπανία µε 35%. Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στη Γερµανία και τη 
Γαλλία. Τα αποτελέσµατα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την 
Κοινωνία της Πληροφορίας δείχνουν ότι το 2001 περίπου 150.000 πελάτες (1%-1,5% του 
πληθυσµού) πραγµατοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονικά. Το 2002 ο αριθµός 
αυτός ξεπέρασε τους 250.000 (2,5% του συνολικού πληθυσµού). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
τραπεζών, το 2001 ο τζίρος από online τραπεζικές συναλλαγές έφθασε τα 2 δισ. ευρώ. Το 
2002 το ποσό αυτό εκτιµάται ότι αυξήθηκε σε 10 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος αναµένεται να 
υπερβεί τα 12 δισεκατοµµύρια. 
 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, οι συναλλαγές µέσω Winbank Internet 
παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη: το 2003 οι χρηµατικές συναλλαγές αυξάνονται µε 
ρυθµό της τάξεως του 150% έναντι του 2002. Επίσης, το 50% όλων των πληρωµών IKA 
πραγµατοποιείται online, ενώ οι ηλεκτρονικές χρηµατιστηριακές συναλλαγές υπερβαίνουν 
το 15% επί του συνόλου (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 2009). 
 
3.8.2.1 Τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 
 

Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εµπορίου και ιδίως αυτών που εµπιστεύονται οι 
επιχειρήσεις για την σύνδεση τους µε τις τράπεζες, δεν είναι όλες νέες. Οι περισσότερες 
από αυτές χρησιµοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια από συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή 
κλάδους. 
 
 
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδοµένων (EDI - Electronic Data Interchange) 
 

Δηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70. Η EDI είναι µια κοινή δοµή αρχείων 
που σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει σε µεγάλους οργανισµούς να µεταδίδουν πληροφορίες 
µέσα από µεγάλα ιδιωτικά δίκτυα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εµπορικών 
και διοικητικών δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, µε την ελάχιστη παρέµβαση 
χειρόγραφων διαδικασιών. Τα δεδοµένα αυτά είναι οργανωµένα σε αυτοτελή µηνύµατα 
(τιµολόγια, παραγγελίες, τιµοκατάλογοι, φορτωτικές κλπ.), το περιεχόµενο και η δοµή των 
οποίων καθορίζονται από κάποιο κοινώς αποδεκτό πρότυπο. Τα πρότυπα που 
χρησιµοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο προέρχονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επικοινωνιακών αναγκών των εµπορικών εταιριών. 
Το πρότυπο αυτό είναι το EDIFACT (EDI For Administration, Commerce and 
Transportation) (Wikipedia, 2009 , CovalNetworks, 2009). 
 
Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL - Secure Sockets Layer) 
 
Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί ασφαλή σύνδεση µε τον 
εξυπηρετητή (server). Το SSL χρησιµοποιεί "κλειδί" δηµόσιας κρυπτογράφησης, µε σκοπό 
να προστατεύει τα δεδοµένα καθώς "ταξιδεύουν" µέσα στο Internet (Wikipedia, 2009 , 
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SSL.com, 2009). 
 
Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic Transactions) 
 
Το SET κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στον 
εξυπηρετητή του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη 
MasterCard, απολαµβάνει µεγάλης αποδοχής από την τραπεζική κοινότητα. 
 
3.8.2.2 Πως λειτουργεί 
 

 
  Σχήµα 6. Απεικόνιση λειτουργίας συστήµατος ηλεκτρονικών αγορών. 
 

Οι περισσότερες τράπεζες ακολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic 
Transaction), που υποστηρίζεται από τους δύο σηµαντικότερους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς, τη MasterCard και τη Visa, καθώς και από εταιρίες όπως η IBM, η 
Microsoft και η Netscape. Μια απλή απεικόνιση γίνεται στο σχήµα 6. Το πρωτόκολλο 
SET βασίζεται στην κρυπτογραφία (Verisign, 2009). 
 

Δύο είναι οι κύριες µέθοδοι κρυπτογράφησης: η συµµετρική και η ασύµµετρη. 
 
Στη συµµετρική, η κρυπτογράφηση υλοποιείται µε τη χρήση του ίδιου "κλειδιού", 

τόσο στην κωδικοποίηση όσο και στην αποκωδικοποίηση. Πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης του µηνύµατος µοιράζονται το ίδιο κλειδί. Το κλειδί αυτό 
θα πρέπει να είναι γνωστό µόνο στα εξουσιοδοτηµένα µέρη και, κατά συνέπεια, απαιτείται 
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κάποιο ασφαλές µέσο για τη µετάδοσή του, όπως µια προσωπική συνάντηση, κατά την 
οποία θα συµφωνηθεί το κλειδί που θα χρησιµοποιείται. Ένας από τους πιο γνωστούς 
αλγόριθµους που χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο είναι το DES (Data Description 
Standard), που χρησιµοποιείται από τραπεζικούς οργανισµούς για τη δηµιουργία των 
αριθµών PIN. 

 
Η ασύµµετρη κρυπτογράφηση χρησιµοποιεί δύο κλειδιά: το ένα (κοινό κλειδί) για να 

κωδικοποιήσει το µήνυµα και ένα άλλο (ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει. Ένα 
µήνυµα που θα κωδικοποιηθεί µε το ένα κλειδί θα µπορέσει να αποκωδικοποιηθεί µόνο µε 
το άλλο. Η τράπεζα µπορεί να διανείµει το κοινό κλειδί, κρατώντας το ιδιωτικό κλειδί για 
την αποκωδικοποίηση. 

 
Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές, κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της λύση, 

όπως είναι οι αριθµοί PIN, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και οι αριθµοί ΤΑΝ, που 
ακολουθούν κάθε συναλλαγή. 
Υπάρχουν αρκετές εταιρίες που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας οργανισµός για να πετύχει 
ασφαλή πρόσβαση. Μία από αυτές είναι η VeriSign, το λογισµικό της οποίας 
χρησιµοποιείται στις τραπεζικές όσο και σε άλλου τύπου διαδικτυακές συναλλαγές. 

H πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη και κάθε συναλλαγή του εξασφαλίζονται 
µε τη βοήθεια ενός µοναδικού ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate). Αυτό το 
πιστοποιητικό αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις συναλλαγές και 
τις µεταφορές χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών µόνο από το συγκεκριµένο υπολογιστή. Τα 
πιστοποιητικά αυτά εξασφαλίζονται εγκαθιστώντας ένα πρόγραµµα από την αντίστοιχη 
εταιρία πιστοποίησης. 
 

Η εµπιστευτική πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο µπορεί να προστατευθεί µε 
κρυπτογράφηση και χρήση µυστικών κωδικών. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου 
βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, δηλαδή στην κωδικοποίηση του 
µεταδιδόµενου κειµένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο 
µε τη χρήση του ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση συνοδεύεται 
πολλές φορές και από την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να 
µπορεί να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του πρώτου (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 2009). 
 
3.8.2.3 Ασφάλεια συναλλαγών 
 

Παρά τις εξελιγµένες µεθόδους για τη διασφάλιση των τραπεζικών συναλλαγών, η 
συχνότητα των ηλεκτρονικών επιθέσεων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή 
προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, καθώς διακυβεύονται τεράστια ποσά, ειδικά στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες θύµατα απάτης γίνονται επιχειρήσεις. 
 

Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Οι 
µεγαλύτεροι κίνδυνοι δεν προέρχονται από ατέλειες των συστηµάτων ασφαλείας και 
κρυπτογράφησης αλλά από τον ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες ειδικών σε θέµατα 
ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι εισβολείς είτε 
είχαν την ακούσια -συνήθως- βοήθεια και κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα, είτε 
υπέκλεψαν κωδικούς χρηστών. Οι επιχειρήσεις-πελάτες είναι συνήθως προσεκτικές και 
χρησιµοποιούν συστήµατα ασφαλείας στα δίκτυά τους. Την ίδια "σοφία" ή προσοχή δεν 
δείχνουν και οι ιδιώτες πελάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν χρησιµοποιούν 
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λογισµικό για ασφάλεια. Οι απλοί χρήστες γίνονται εύκολα θύµατα προγραµµάτων που 
στην πραγµατικότητα ανοίγουν "τρύπες" ασφάλειας στο σύστηµα επιτρέποντας σε 
επιτήδειους να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Να σηµειωθεί, πάντως, πως η πρακτική αυτή, η 
διαχείριση δηλαδή τραπεζικού δικτύου από εταιρικό πελάτη, δεν συνηθίζεται στην 
Ελλάδα. Εξάλλου µέχρι σήµερα δεν έχουν δει το φως της δηµοσιότητας περιπτώσεις 
απάτης στον τοµέα του ελληνικού e-banking (Πρόγραµµα Δικτυωθείτε 2009). 
 
  

Ελληνικές τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες e-banking 

 
Εθνική Τράπεζα 
Τράπεζα Εγνατίας 

Winbank, Τράπεζα Πειραιώς 
Citibank Online 

Alpha Web Banking 
Eurobank 

NovaWeb της NovaBank 
Τράπεζα Κύπρου 

Emporiki e.Banking 
 

 
3.8.2.4 Αντικειµενικές δυσκολίες υιοθέτησης της υπηρεσίας 
 

Οι πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ποικίλες και µε τη συνεχή λειτουργία του 
θα γίνονται περισσότερες και πιο περίπλοκες. Πολλές από αυτές έχουν ήδη θεσµοθετηθεί 
και εφαρµόζονται µε επιτυχία. Δυστυχώς στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν 
γνωρίζει την επιτυχία που έχει στις Ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α. αλλά µε τα 
κατάλληλα µέτρα και την εµπιστοσύνη του καταναλωτή στα ηλεκτρονικά µέσα υπάρχει 
µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. 
 

Αυτό που αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση το µεγαλύτερο πρόβληµα 
ανάπτυξης και ενίσχυσης µιας τέτοιας τεχνολογίας είναι η µη ενιαία -κάτω από τη 
µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου-  αποδοχή διεθνών προτύπων και νέων µορφών 
οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης. 
 

Αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσµα η κάθε τράπεζα, η κάθε επιχείρηση να 
αναπτύσσει το δικό της τρόπο σύνδεσης µε τις τράπεζες και αυτές από την σειρά τους τα 
δικά τους πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας και “αναρχίας” όσων 
αφορά τα λογισµικά, κάνει απαγορευτική την ενσωµάτωση τέτοιων επιλογών στα 
πληροφοριακά συστήµατα και στην προκειµένη περίπτωση στο πληροφοριακό σύστηµα 
που αναπτύσσεται σε αυτή την εργασία. Στην αγορά υπάρχουν εταιρίες λογισµικού 
(εικόνα 22) οι οποίες αναπτύσσουν κώδικα σύνδεσης µε την εκάστοτε τράπεζα για online 
αγορές αλλά δεν παρέχει εγγύηση για την ασφάλεια αυτών! Είναι εύκολο να καταλάβει 
κανείς πως καµία επιχείρηση δεν µπορεί να στηρίξει εύκολα µια τέτοια τεχνολογία. 
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 Εικόνα 22. 4website.gr 2009, κώδικας (modules) σύνδεσης µε τραπεζικά καταστήµατα Ελλάδος. 
 
 

Οι λύσεις για να µπορέσει αυτή η τεχνολογία να ενσωµατωθεί στα µοντέρνα 
πληροφοριακά συστήµατα είναι η θέσπιση διεθνών κανόνων διασύνδεσης επιχειρήσεων 
και τραπεζών. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν στο εξής να ανταπεξέλθουν στις 
συνθήκες που επιβάλλονται από τη διεθνοποίηση των αγορών, τις νέες καταναλωτικές 
αντιλήψεις και κοινωνικές συνθήκες. 
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3.8.3 Δυνατότητα σύνδεσης µε PayPal (Real Time) 
 

 
 Σχήµα 7. Απεικόνιση λειτουργίας συστήµατος ηλεκτρονικών αγορών µέσω PayPal. 
 
 

Για να γίνει µια αγορά µέσω Internet, θα πρέπει να µεταφερθούν χρήµατα. Οι 
συνήθεις τρόποι είναι µέσω της χρέωσης πιστωτικής κάρτας, της κατάθεσης χρηµάτων σε 
τραπεζικό λογαριασµό, η ταχυδροµικές επιταγές, το λεγόµενο Wire Transfer κ.α. Εάν 
κάποιος διαθέτει πιστωτική κάρτα, σίγουρα θα επιλέξει την ευκολία χρήσης της πρώτης 
µεθόδου. Αλλά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κανείς, θα προτιµούσε να µην δώσει τον 
αριθµό της πιστωτικής του κάρτας σε κάποιον άγνωστο έµπορο. Μπορεί για παράδειγµα, 
να επιθυµούµε την αγορά αγαθών που δεν συναντώνται σε µεγάλα και αξιόπιστα online 
shops. Σε αυτό το σηµείο ήρθε µια εταιρία µε ονοµασία PayPal και κάλυψε ένα πολύ 
µεγάλο κενό. 

Πρόκειται για εναν µεσολαβητή µεταξύ αγοραστή και εµπόρου. Με αυτό τον τρόπο οι 
λεπτοµέρειες της πιστωτικής κάρτας, γνωστοποιούνται µόνο στον µεσολαβητή (PayPal), ο 
οποίος κατόπιν εντολής µας, µεταβιβάζει όποιο ποσό επιθυµούµε στον πωλητή/έµπορο 
(εικόνα 7). 
Πέρα από την ασφάλεια που από µόνη της παρέχει αυτή η διαδικασία, παρέχει ακόµα µια, 
πιο σηµαντική. Την διασφάλιση του καταναλωτή από εξαπάτηση, κακή ποιότητα 
προϊόντων κλπ. Αυτό είναι το PayPal. Ο ασφαλέστερος κι ευκολότερος τρόπος να 
πληρώνετε στο διαδίκτυο, χωρίς να κάνετε γνωστά τα στοιχεία της κάρτας σας ή του 
τραπεζικού σας λογαριασµού. 
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Λειτουργεί ως «µεσάζοντας» µεταξύ εσάς και του πωλητή, κρατάει όλα τα προσωπικά 
και οικονοµικά δεδοµένα κρυφά, και είναι ένας παγκόσµια αποδεκτός τρόπος 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ανήκει πλέον στην ίδια εταιρία στην οποία ανήκει το eBay, 
στην Google, στοιχείο που αυξάνει ακόµα πιο πολύ την αξιοπιστία του PayPal καθώς η 
Google είναι αν όχι η κορυφαία, µια από τις κορυφαίες εταιρίες στον κόσµο. Μπορείτε να 
στείλετε χρήµατα, να δεχτείτε πληρωµή στον τραπεζικό σας λογαριασµό, και φυσικά να 
κάνετε αγορές. Λειτουργεί όπως ένας τραπεζικός λογαριασµός, δηλαδή µπορεί ο πελάτης 
να βάλει χρήµατα από µια κάρτα ή από το λογαριασµό µας στην τράπεζα. Οι µετατροπές 
από ευρώ σε δολάρια ή λίρες γίνονται αυτόµατα και χωρίς κόστος. 

Έχει τρία είδη λογαριασµών: Τον “ Personal ”, τον “ Premier ”, και τον “Business”. 

Η εγγραφή είναι δωρεάν και δεν υπάρχει καµία χρέωση όταν στέλνουµε χρήµατα. 
Στον “ Personal” λογαριασµό υπάρχει ένα όριο για το ποσό που µπορούµε να δεχτούµε 
από άλλους. Κάποια µικρή χρέωση παρακρατείται όταν ο κάτοχος ενός “ Premier “ ή “ 
Business “ λογαριασµού δέχεται πληρωµές. 

Εάν κάποιος διαθέτει την δικιά του ιστοσελίδα και προσφέρει υπηρεσίες ή σκέφτεται 
να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δέχεται 
πληρωµές. 
 

Η υιοθέτηση αυτής της σχετικά νέας µεθόδου παρότι είναι η πιο ασφαλής όπως 
φαίνεται µέσα σε αυτά τα χρόνια, έχει ένα σηµαντικό πρόβληµα, που έχει να κάνει µε την 
ενηµέρωση του κόσµου για αυτή την µέθοδο πληρωµής. Στην Ελλάδα το ποσοστό των 
χρηστών που δεν έχουν πρόβληµα να εµπιστευτούν µια τέτοια εταιρία για να πληρώνουν 
µέσω internet είναι πολύ µικρό. Στο κοµµάτι του κώδικα, υπάρχει ακριβώς το ίδιο 
πρόβληµα που αντιµετωπίζεται µε τις τράπεζες, δεν υπάρχει κάποιος ενδεδειγµένος τρόπος 
από τις ίδιες τις τράπεζες ή την PayPal ώστε να οδηγηθούν οι προγραµµατιστές. Παρότι 
τρόπος ενσωµάτωσης αναπτύχθηκε για αυτό το σύστηµα, δεν ενσωµατώθηκε καθώς δεν 
υπάρχει εγγύηση ασφαλείας ενός τέτοιου εγχειρήµατος, κάτι που αντιτίθεται στις βασικές 
κολόνες που στηρίχθηκε όλο το πληροφοριακό σύστηµα, στην αξιοπιστία και την 
ασφάλεια. 
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3.9 Επισύναψη κώδικα του νέου πληροφοριακού συστήµατος και 
επεξηγήσεις 

 
Στις παρακάτω γραµµές θα γίνει µια παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών στον 

κώδικα και στην δοµή του πληροφοριακού συστήµατος µας. Θα παρουσιαστούν τα 
κοµµάτια κώδικα τα οποία άλλαξαν τελείως και ο λόγος που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Σε 
όλη την επεξεργασία και παραµετροποίηση του κώδικα του πληροφοριακού συστήµατος, 
έγινε εκτενής χρήση του επίσηµου εγχειρίδιου της PHP (php.net/doc). Όλες οι διορθώσεις 
έγιναν σύµφωνα µε τις επιταγές αυτού και τις προϋποθέσεις που θέλει να πληρούνται. 
 
3.9.1 Τι είναι ο κώδικας ενός πληροφοριακού συστήµατος 
 

Κατά τη σχεδίαση ενός συστήµατος λογισµικού, βάσεων δεδοµένων και δοµών 
δεδοµένων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του στο χρόνο και η σωστή λειτουργία 
του. Η προσπάθεια σωστής οργάνωσης και γραφής του πηγαίου κώδικα ενός συστήµατος 
λέγεται βελτιστοποίηση πηγαίου κώδικα.  
 
Η ίδια λογική που διέπει την οργάνωση αρχείων ισχύει και για τον πηγαίο κώδικα. Σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις, ο πηγαίος κώδικας “διαβάζεται” από τον server πολύ πιο συχνά. 
Αυτός που γράφει τον κώδικα είναι ο προγραµµατιστής. Ουσιαστικά ο κώδικας είναι µια 
ιδέα του προγραµµατιστή ο οποίος την αναπτύσσει σε ορισµένο περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα, και όταν αυτό γίνεται ο κώδικας αλλάζει σπάνια, ιδίως αν δεν χρειαστεί 
διορθώσεις ή τυχών αλλαγές.  
 
Τι βοηθάει να είναι ο κώδικας καλογραµµένος και δοµηµένος: 
 

• Τον δηµιουργό του συστήµατος, καθώς ο κώδικας και το σκεπτικό δόµησης του 
µπορεί να κάνει πολλά χρόνια να ξαναδιαβαστεί και θα έχει ξεχαστεί και από τον 
ίδιο.  

• Τυχών άλλους προγραµµατιστές που θα θέλουν να δουν, να διορθώσουν ή να 
εξελίξουν την εφαρµογή σας. 

• Η ευκολότερη συντήρηση του συστήµατος (προσθήκες-διορθώσεις κ.α.). 
 
Μπορούµε να πούµε ότι κατά τη διάρκεια ζωής του κάποιο κοµµάτι κώδικα, είναι πολύ 
πιθανό να διαβαστεί πολύ συχνά, και στη συνέχεια να τροποποιηθεί. Κατά συνέπεια, ο 
πηγαίος κώδικας πρέπει να βελτιστοποιηθεί ακριβώς όπως θα έπρεπε να βελτιστοποιηθεί 
µια δοµή δεδοµένων ή βάση δεδοµένων, εφόσον απαιτείται.  
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Ορισµένα βασικά σηµεία βελτιστοποιηµένου κώδικα: 
 

• Ένας server ή ένας compiler δεν ενδιαφέρονται αν το όνοµα της συνάρτησης είναι 
3 χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες. Ωστόσο, ο δηµιουργός ή ένας συνάδελφος που 
διαβάζει τον κώδικα θα έβρισκε πολύ πιο κατατοπιστικό και διαφωτιστικό εάν µια 
λειτουργία καλείται get_daily_rainfall_average(), αντί Dra(). 

• Τα σχόλια είναι πολύ σηµαντικά καθώς δίνουν στίγµα της σκέψης και των 
αποφάσεων που παίρνονται στην λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος. Τα 
σχόλια κρατούνται κοντά στον κώδικα στον οποίο αναφέρονται.  

• Ευανάγνωστη και συνεπής κωδικοποίηση του στυλ γραφής κώδικα. Είναι λογικό 
πως αν χρειαστεί να διαβαστεί ένα κοµµάτι κώδικα αυτό δεν µπορεί να γίνει εάν ο 
κώδικας αυτός δεν έχει κανένα κενό, κανένα enter κανένα διαχωριστικό. Οπότε η 
σωστή γραφή προϋποθέτει να υπάρχει εµφανής διαχωρισµός των διαδικασιών 
ώστε να είναι ευκολότερη η προσπέλαση του από τον αναγνώστη. 

Ο κώδικας είναι η καρδιά ενός πληροφοριακού συστήµατος, εκεί γίνονται όλες οι 
διεργασίες και οι έλεγχοι ώστε να γίνεται σωστή εισαγωγή της πληροφορίας αλλά και 
σωστή µεταφορά της στον χρήστη που την αναζητά. Μέσα σε αυτές τις βασικές 
λειτουργίες του κώδικα θα προστεθούν και η ταχύτητα επεξεργασίας και µεταφοράς της 
πληροφορίας από και προς τον χρήστη. Παρότι δεν υπάρχει κάποιος ευρέως αποδεκτός 
τρόπος γραφής κώδικα, οι περισσότεροι προγραµµατιστές υποστηρίζουν πως ο κώδικας 
ενός πληροφοριακού συστήµατος πρέπει να είναι συµπαγής, περιεκτικός και απέριττος. 
Ένα µεγάλο κοµµάτι κώδικα που µπορεί να είναι και κακογραµµένο, πολλές φορές φέρνει 
τεράστιο πρόβληµα κυρίως στην λειτουργία και τη δοµή του συστήµατος, αλλά και στην 
ταχύτητα του εάν είναι σηµαντικό κοµµάτι (PHP.net, 2009). 
 
3.9.2 Βασικές αλλαγές στην δοµή του κώδικα 
 
Το σύστηµα βάσης στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού 
συστήµατος, είχε γραφτεί µε µια δοµή που πλέον δεν εξυπηρετεί πολύ καλά το σκοπό της. 
Πλέον στον σχεδιασµό ενός πληροφοριακού συστήµατος πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η 
ασφάλεια και η συνοχή. Στηριζόµενος σε αυτά έπρεπε να γραφτούν κάποια κοµµάτια 
κώδικα ξανά ώστε να καλύπτουν αυτά τα δύο πολύ σηµαντικά σκέλη. 
Για τη σωστή συνοχή του συστήµατος απαραίτητη κρίθηκε η µεταφορά του συστήµατος 
στης ανανεωµένες ασφαλέστερες και πληρέστερες εκδόσεις των προγραµµάτων που 
χρησιµοποιεί: 
 
► PHP 3   PHP 5 (υποστηρίζει και την καινούργια έκδοση PHP 6). 
► Apache Server  Version   Apache Server  Version. 
► MySQL DB Version   MySQL DB Version. 
► Υποστήριξη PHPmyAdmin (πλατφόρµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων). 
► Υιοθέτηση της τεχνολογίας CSS. 
► Υιοθέτηση της τεχνολογίας AJAX σε σηµεία που χρειαζόταν. 
► Υιοθέτηση της τεχνολογίας JavaScript σε σηµεία που χρειαζόταν. 

 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως κάποιες εντολές και κάποιες γραµµές κώδικα 
ξαναγράφτηκαν ώστε να µπορούν να αναγνωριστούν από τις νέες εκδόσεις. Παράδειγµα 
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αποτελεί η παρακάτω γραµµή η οποία θέλει να εµφανίσει κάτι στην οθόνη του χρήστη 
αλλά µε την νέα έκδοση της PHP δεν αναγνωρίζεται πλέον και θα έπρεπε να αλλάξει.  
Ένα από αυτά είναι η υπηρεσία mail() που παρέχει η php 3 ενώ στην καινούργια έκδοση 
php 5 στην οποία παρέχετε η ίδια υπηρεσία αλλά αρκετά πιο ανανεωµένη και µε πολύ 
περισσότερες επιλογές. 
 
Ένα ακόµα παράδειγµα αποτελεί και η σύνδεση µε την βάση δεδοµένων, η οποία γινόταν 
µε διαφορετικό τρόπο, λιγότερο αξιόπιστο και ασφαλή. 
 
3.9.3 Χρήση των εντολών include(), require() και require_once() 
 

Στα περισσότερα πληροφοριακά συστήµατα, παρατηρείται πως πολλά κοµµάτια 
κώδικα επαναλαµβάνονται συνεχώς. Αυτό προκαλεί φόρτο στον server χωρίς να υπάρχει 
λόγος, κάτι τέτοιο σε ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό 
συναλλαγών ή η άψογη και γρήγορη παρουσία του είναι απολύτως απαραίτητη, είναι πολύ 
σηµαντικό να µειωθεί στο ελάχιστο. Με αυτή την σκέψη στο υπάρχων πληροφοριακό 
σύστηµα σηµειώθηκαν τα κοµµάτια του κώδικα τα οποία επαναλαµβάνονταν συνεχώς και 
πλέον δεν καλούνται από κάθε σελίδα, αλλά το ίδιο κοµµάτι κώδικα καλείται συνεχώς σαν 
ξεχωριστή σελίδα. Η λειτουργία παραµένει σωστή και συµπαγής, αλλά αυτή η κίνηση 
βοηθάει πάρα πολύ τον server να εξυπηρετεί καλύτερα και πιο γρήγορα τους χρήστες.  

Ακόµη ένα σηµείο πολύ σηµαντικό είναι πως µε αυτόν τον τρόπο η επεξεργασία 
αυτών των κοµµατιών κώδικα είναι πολύ εύκολη για τον προγραµµατιστή. Π.χ. κάθε 
σελίδα παρέχει στον χρήστη το menu των επιλογών και των σελίδων που µπορεί να έχει 
πρόσβαση. Αντί να επαναλαµβάνεται αυτό το κοµµάτι σε κάθε σελίδα, µπορεί µε την 
βοήθεια της εντολής include() της PHP να συµπεριλαµβάνεται σε όλες τις σελίδες. Αυτό 
κάνει πολύ εύκολη µια ενδεχόµενη αλλαγή στο menu, καθώς δεν θα χρειάζεται να αλλάξει 
ο προγραµµατιστής τον κώδικα όλων των σελίδων που παρέχουν το menu, αλλά µόνο 
αυτό το κοµµάτι κώδικα το οποίο αυτόµατα θα ανανεωθεί σε όλες τις σελίδες που 
περιέχεται (σχήµα 8). 
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Σχήµα 8. Λειτουργία απλής HTML σελίδας σε αντίθεση µε σελίδα PHP. Χρήση εντολής include(). 

 
Οι παρακάτω εντολές οι οποίες θα αναφερθούν, έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην 

ανάπτυξη του λογισµικού µας, καθώς µείωσαν πάρα πολύ τον όγκο του κώδικα, µείωσαν 
πολύ τον βαθµό δυσκολίας προσπέλασης του κώδικα από τον προγραµµατιστή και έκαναν 
πολύ εύκολη την συγγραφή αλλά και την αλλαγή του κώδικα. Η συµβολή τους στην 
ευελιξία του συστήµατος είναι πολύ µεγάλη και σηµαντική: 
 
Require_once(): 
 

Η δήλωση require_once() περιλαµβάνει και υπολογίζει το συγκεκριµένο αρχείο κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης του script. Αυτή η συµπεριφορά είναι όµοια µε τη δήλωση 
require() , µε τη µόνη διαφορά ότι αν ο κώδικας από ένα αρχείο έχει ήδη συµπεριληφθεί, 
τότε δε θα ξανασυµπεριληφθεί. Η require_once() θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε 
περιπτώσεις που υπάρχει η πιθανότητα να ξανασυµπεριλάβουµε και να ξαναϋπολογίσουµε 
το ίδιο αρχείο περισσότερες από µια φορές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός 
συγκεκριµένου script, και θέλουµε να είµαστε σίγουροι ότι συµπεριλαµβάνεται ακριβώς 
µια φορά προκειµένου να αποφύγουµε προβλήµατα µε επανακαθορισµό συναρτήσεων, 
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αναθέσεις τιµών σε µεταβλητές, κ.α. 
Προσέξτε ότι η συµπεριφορά της require_once() και της include_once() µπορεί να µην 

είναι αυτή που περιµένετε σε ένα λειτουργικό σύστηµα που δεν είναι case sensitive (όπως 
τα Windows). 

Οι εκδόσεις της PHP για Windows πριν την 4.3.0 δεν έχουν υποστήριξη για 
πρόσβαση αποµακρυσµένων (remote) αρχείων µέσω αυτής της συνάρτησης, ακόµη και αν 
το allow_url_fopen είναι ενεργοποιηµένο. 
 
Include(): 

Η δήλωση include() συµπεριλαµβάνει και υπολογίζει το συγκεκριµένο αρχείο. Το 
παρακάτω αρχείο εφαρµόζεται και στην require(). Οι δυο δοµές είναι όµοιες σε κάθε 
περίπτωση εκτός από το πώς χειρίζονται την failure (αποτυχία). Η include() παράγει ένα 
Warning ενώ η require() καταλήγει σε ένα Fatal Error. Με άλλα λόγια, χρησιµοποιήστε 
την require() αν θέλετε ένα χαµένο αρχείο να σταµατήσει την επεξεργασία µιας σελίδας. Η 
include() δεν συµπεριφέρεται µ'αυτόν τον τρόπο, έτσι το script θα συνεχιστεί. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε ορίσει το include_path σωστά. 

Όταν συµπεριλαµβάνεται ένα αρχείο, ο κώδικας που περιέχει κληρονοµεί την variable 
scope (εµβέλεια της µεταβλητής) στη γραµµή στην οποία εµφανίζεται το include. Όποιες 
µεταβλητές είναι διαθέσιµες στη γραµµή εκείνη στο αρχείο που καλεί, θα είναι διαθέσιµες 
και µέσα στο καλούµενο αρχείο, από το σηµείο εκείνο και µετά. 

Αν το include γίνει µέσα σε µια συνάρτηση του αρχείου που κάνει την κλήση, τότε 
ολόκληρος ο κώδικας που περιλαµβάνεται στο καλούµενο αρχείο θα συµπεριφέρεται σαν 
να είχε οριστεί µέσα σ'αυτή τη συνάρτηση. Συνεπώς, θα έχει και την εµβέλεια της 
µεταβλητής αυτής της συνάρτησης. 

Όταν ένα αρχείο συµπεριλαµβάνεται, κατά τη διάρκεια του parsing βγαίνει εκτός PHP 
mode και είναι σε HTML mode στην αρχή του αρχείου προορισµού, και συνεχίζει ξανά 
στο τέλος. Γι'αυτό το λόγο, οποιοδήποτε κοµµάτι κώδικα µέσα στο αρχείο προορισµού το 
οποίο θέλουµε να εκτελείται ως PHP κώδικας πρέπει να βρίσκεται µέσα σε έγκυρα tags 
έναρξης και τερµατισµού της PHP. 

Αν τα "URL fopen wrappers" είναι ενεργοποιηµένα στην PHP (το οποίο είναι και η 
προκαθορισµένη επιλογή), µπορείτε να προσδιορίσετε το αρχείο που θα συµπεριλάβετε 
χρησιµοποιώντας το URL του (διαµέσου HTTP ή άλλον wrapper που υποστηρίζεται - 
βλέπε List of Supported Protocols/Wrappers για µια λίστα πρωτοκόλλων) σε αντίθεση µε 
το τοπικό pathname. Αν ο target server διερµηνεύει το αρχείο προορισµού ως PHP 
κώδικα, οι µεταβλητές µπορούν να περαστούν στο αρχείο που συµπεριλαµβάνεται 
χρησιµοποιώντας ένα URL request string όπως χρησιµοποιείται µε την HTTP GET. Αυτό 
δεν είναι απόλυτα το ίδιο µε το να συµπεριλάβουµε το αρχείο και να το κάνουµε να 
κληρονοµεί την εµβέλεια των µεταβλητών του αρχείου-γονιού. Το script στην 
πραγµατικότητα εκτελείται στον αποµακρυσµένο server και το αποτέλεσµα στη συνέχεια 
συµπεριλαµβάνεται στο τοπικό script. 
 
Require(): 

Η δήλωση require() περικλείει και υπολογίζει το συγκεκριµένο αρχείο. Η require() 
περιλαµβάνει και υπολογίζει ένα συγκεκριµένο αρχείο. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά 
µε τον πώς συµπεριλαµβάνεται ένα αρχείο δίνονται στο κείµενο για την include(). 

Η require() και η include() είναι όµοιες σε κάθε περίπτωση εκτός από το πώς 
χειρίζονται την failure (αποτυχία). Η include() παράγει ένα Warning ενώ η require() 
καταλήγει σε ένα Fatal Error. Με άλλα λόγια, µη διστάσετε να χρησιµοποιήσετε την 
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require() αν θέλετε ένα χαµένο αρχείο να σταµατήσει την επεξεργασία της σελίδας. Η 
include() δεν συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο, το script θα συνεχίσει να εκτελείται, 
όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. 
 
Παράδειγµα: 
 
Ας πούµε πως θέλουµε να φτιάξουµε µια απλή σελίδα η οποία θα περιέχει και ένα menu 
επιλογών για τον χρήστη: 
 

Ονοµασία σελίδας : menu.php 
Σύντοµη επεξήγηση: Μια απλή σελίδα η οποία περιέχει µερικούς συνδέσµους. 
 
<html> 
<body> 
<a href="http://www.example.com/index.php">Home</a> -  
<a href="http://www.example.com/about.php">About Us</a> -  
<a href="http://www.example.com/links.php">Links</a> -  
<a href="http://www.example.com/contact.php">Contact Us</a> <br /> 
 

 
Σώζοντας την παραπάνω σελίδα ως menu.php προχωράµε να φτιάξουµε την σελίδα στην 
οποία θα περιέχεται αυτή η σελίδα και να φανούν ξεκάθαρα τα οφέλη της εντολής 
include(). 
 

Ονοµασία σελίδας : index.php 
Σύντοµη επεξήγηση: Μια απλή σελίδα η οποία θα περιέχει την σελίδα menu.php µέσα της. 
 
<?php include("menu.php"); ?> 
 
<p>This is my home page that uses a common menu to save me time when I add 
new pages to my website!</p> 
</body> 
</html> 
 

 
Η εµφάνιση στον χρήστη θα είναι η παρακάτω:  
 

 
Home - About Us - Links - Contact Us 

 
This is my home page that uses a common menu to save me time when I add new 

pages to my website! 
 

 
Και αυτό θα µπορούσαµε να το κάνουµε µε όλες τις σελίδες που θέλουµε. Η απλή 

λογική που ακολουθεί αυτή την πρακτική γραφής κώδικα είναι η εξής: Εάν έχουµε 15 
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σελίδες µε menu για τον χρήστη, και χρειαστεί να αλλάξουµε κάτι µέσα σε αυτό, µας 
αφήνει µόνο µια επιλογή, να ανοίξουµε κάθε σελίδα ξεχωριστά και να αλλάξουµε κάθε 
κοµµάτι κώδικα σε κάθε µια ξεχωριστά. Με αυτή όµως την λογική, θα µπορούσαµε απλά 
να ανοίξουµε την σελίδα menu.php να κάνουµε τις όποιες αλλαγές και να ανανεωθούν 
όλες οι υπόλοιπες αυτόµατα. Τεράστιο κέρδος και σε χρόνο και σε κούραση, αλλά 
διασφαλίζει επίσης και την σταθερότητα του συστήµατος καθώς µειώνει τα λάθη. 

 
Με αυτή την αλλαγή στην δοµή οι γραµµές κώδικα σε κάθε σελίδα µειώνεται αρκετά. 

Τα κοµµάτια κώδικα τα οποία καλούνται συνεχώς είναι αποθηκευµένα στον ίδιο χώρο µε 
τις υπόλοιπες σελίδες. 
 

Με την παραπάνω επεξεργασία το πληροφοριακό µας σύστηµα πληρεί τις 
προϋποθέσεις για µια σωστή λειτουργία, ασφαλή και επίσης θέτει τις σωστές βάσεις για 
περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η σωστή δοµή είναι απαραίτητη για κάτι τέτοιο. Το 
τελευταίο ήταν από τα πρωταρχικά σηµεία για το σύστηµα µας καθώς όπως έχει 
αναφερθεί ένα σύστηµα όσο τέλειο και να είναι, εάν δεν µπορεί να προσαρµοστεί στις 
τυχών νέες αλλαγές που συντελούνται συνεχώς και ιδίως στον τοµέα του τουρισµού, είναι 
καταδικασµένο. 
 
3.9.4 Σελίδα διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήµατος µε την βάση 

δεδοµένων 
 

Ο ιστοχώρος σας µπορεί να έχει διάφορες σελίδες PHP όπου όλες µπορεί να έχουν 
πρόσβαση στη βάση δεδοµένων MySQL σας. Μια κίνηση εξοικονόµησης χρόνου είναι να 
καταχωρηθεί ο κώδικας σύνδεσής σας σε µια σελίδα και αυτή η σελίδα να καλείται 
συνεχώς. 

Η σύνδεση των παλαιών πληροφοριακών συστηµάτων έκανε σύνδεση µε την βάση 
δεδοµένων µε απευθείας κλήση και αποστολή των στοιχείων του διαχειριστή. Αυτό πλέον 
προκαλεί σοβαρό πρόβληµα ασφαλείας για ένα πληροφοριακό σύστηµα καθώς τα στοιχεία 
αυτά µπορεί να κλαπούν και είναι πολύ δύσκολο αν κάτι αλλάξει την σύνδεση µε την 
βάση να ενηµερωθούν τόσες πολλές σελίδες. Ο ενδεδειγµένος τρόπος είναι η δηµιουργία 
ενός αρχείου ξεχωριστού το οποίο θα καλείται όταν πρέπει µια σελίδα να έχει σύνδεση µε 
την βάση δεδοµένων. Με αυτό τον τρόπο τα αρχεία του διαχειριστή είναι ασφαλή και η 
δοµή του συστήµατος δεν κινδυνεύει από κακόβουλες κινήσεις. 
 

Ονοµασία σελίδας : MyHotelManagement.php 
Σύντοµη επεξήγηση: Μέσω αυτής της σελίδας και του κώδικα που ενσωµατώνει, ενώνεται το σύστηµα 
µας µε την βάση δεδοµένων. Παρέχει τα βασικά στοιχεία για σύνδεση στην βάση όπως επίσης και την 
κωδικοσειρά που θέλουµε να συνδεθούµε στην βάση δεδοµένων. 
 
<?  
 
1 <?php 
2 # FileName="Connection_php_mysql.htm" 
3 # Type="MYSQL" 
4 # HTTP="true" 
5 $hostname_MyHotelManagement = "localhost"; 
6 $database_MyHotelManagement = "PPHMS"; 
7 $username_MyHotelManagement = "billis"; 
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8 $password_MyHotelManagement = "1234"; 
9 $MyHotelManagement = 
mysql_pconnect($hostname_MyHotelManagement, 
$username_MyHotelManagement, 
$password_MyHotelManagement) or 
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 
10 mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$MyHotelManagement); 
11 ? > 
 
?>  
 
 
Τα στοιχεία του διαχειριστή της βάσης δεδοµένων είναι απαραίτητα για την λειτουργία 
του συστήµατος και παρέχει ασφάλεια για τα στοιχεία του διαχειριστή σε τυχών 
κακόβουλες κινήσεις. 
 
3.9.5 Κώδικας αποθήκευσης αρχείων στην βάση δεδοµένων 
 

Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι κώδικα το οποίο δηµιουργήθηκε εξολοκλήρου για να 
καλύψει τις ελλείψεις του συστήµατος είναι αυτό που είναι υπεύθυνο να «ανεβάσει», να 
αποθηκεύσει δηλαδή και να διαχειριστεί αρχεία τα οποία θέλουµε να δείχνουµε µέσα από 
το site µας. Παρακάτω παρατίθεται τµηµατικά στα κυριότερα σηµεία του: 

 
Ορισµός βασικών παραµέτρων, ο φάκελος αποθήκευσης, ο έλεγχος και το µέγιστο 
µέγεθος του αρχείου:  
<?  
$target = "upload/"; 
$ok=1; 
$file_size_limit=3500000; 
?>  
 
 
Εφόσον γίνει η βασική παραµετροποίηση, ακολουθεί ένας έλεγχος πρώτα του 
µεγέθους του αρχείου που θέλουµε να ανεβάσουµε, του τύπου του αρχείου, της 
µεταβλητής του ελέγχου σε περίπτωση που άλλαξε από 1 σε 0 και έπειτα εάν όλα είναι 
καλά συνεχίζει:  
<?  
//This is our size condition 
if ($uploaded_size > $file_size_limit)  { 
     echo "Your file is too large.<br>";  $ok=0;  
                                                               } 
//This is our limit file type condition 
if ($uploaded_type =="text/php")  { 
     echo "No PHP files<br>";  $ok=0;   
                                                        }    
//Here we check that $ok was not set to 0 by an error 
if ($ok==0)  { 
     echo "Sorry your file was not uploaded";   
                     }    
//If everything is ok we try to change filename and upload it   
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else  { 
?>  
 
 
Με την βοήθεια µιας function (λειτουργίας) ξεχωρίζουµε την κατάληξη του αρχείου 
από το όνοµα, σύµφωνα µε τον κώδικα µας µε την βοήθεια κάποιον ελέγχων 
διαλέγουµε τι όνοµα θα δώσουµε τελικά στο αρχείο το οποίο θα αποθηκεύσουµε στην 
βάση µας ή θα πάρει κάποιο τυχαίο όνοµα. Μετά κάνουµε απλά την αντικατάσταση 
και είναι έτοιµο το αρχείο για αποθήκευση:  
<?  
//------------------> change filename 
//This function separates the extension from the rest of the file name and returns it 
function findexts ($filename)  { 
$filename = strtolower($filename) ;  
$exts = split("[/\\.]", $filename) ;   
$n = count($exts)-1;   
$exts = $exts[$n];   
return $exts;   
} 
//This applies the function to our file 
$ext = findexts ($_FILES['uploaded']['name']) ;  
// get the image info..    
$size = getimagesize($_FILES['uploaded']['tmp_name']);  
//This line assigns a random number to a variable. 
//if its about our primary images we give a premade ID else a Random one 
if ($_POST['img_category'] != "Rooms" AND $_POST['img_category'] != "9" ) {  
$ran = $_POST['img_category'];  
} else {  
$ran = rand ();  
}  
//This takes the random number we generated and adds a . on the end, so it is ready of the file extension to be 
appended.  
$ran2 = $ran.".";  
if($_POST['img_category'] == "bg"){ $ext = "jpg";  }  
if($_POST['img_category'] == "lg") { $ext = "png"; }  
//This combines the directory, the random file name, and the extension  
$target = $target . $ran2.$ext;  
//------------------> end of change filename 
?>  
 
 
Σε αυτό το κοµµάτι του κώδικα γίνεται η βασικότερη δουλειά, το αρχείο µέσα από 
ελέγχους αποφασίζεται µε ποια στοιχεία και υπό ποιο καθεστώς θα αποθηκευτεί στην 
βάση. Εάν το αρχείο είναι φωτογραφία και έχει σχέση µε τα δωµάτια, θα αποθηκευτεί 
µε άλλα στοιχεία και όνοµα, εάν είναι από τα βασικά αρχεία φωτογραφίας που κάνει 
χρήση το σύστηµα τότε η αποθήκευση γίνεται µε άλλα στοιχεία:  
<?  
//---------------- make the upload  
if(move_uploaded_file($_FILES[‘uploaded’][‘tmp_name’], $target))  {   
//--create an sql entry  
// put the image in the db… 
// our sql query  
require_once(‘Connections/MyHotelManagement.php’);  
// if its about room images  
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if ($_POST[‘img_category’]==”Rooms”) {  
$sql = “INSERT INTO  `PPHMS`.`Web_Gfx` ( `image_id` , `image_type` , `image_address` , `image_ext` 
, `image_size` , `image_ctgy` , `Room_reference` , `image_name` )  
VALUES ( NULL,  ‘”.$size[‘mime’].”’, ‘$target’, ‘$ext’, ‘”.$size[3].”’,  ‘”.$_POST[‘img_category’].”’, 
‘”.$_POST[‘room_reference’].”’, ‘”.$_FILES[‘uploaded’][‘name’].”’)”;  } 
// if its about general images 
if ($_POST[‘img_category’]==”9”) {  
$sql = “INSERT INTO  `PPHMS`.`Web_Gfx` ( `image_id` , `image_type` , `image_address` , `image_ext` 
, `image_size` , `image_ctgy` , `Room_reference` , `image_name` )  
VALUES ( NULL,  ‘”.$size[‘mime’].”’, ‘$target’, ‘$ext’, ‘”.$size[3].”’,  ‘GenGFX’, NULL, 
‘”.$_FILES[‘uploaded’][‘name’].”’)”; }  
// if its about primary images  
if ($_POST[‘img_category’] != “Rooms” AND $_POST[‘img_category’] != “9”) {   
$sql = “UPDATE  `PPHMS`.`Web_Gfx` SET `image_type` = ‘”.$size[‘mime’].”’, `image_address` = 
‘$target’,  `image_ext` = ‘$ext’, `image_size` = ‘”.$size[3].”’,  `image_name` = ‘$ran2$ext’  WHERE  
`image_id` = “.$_POST[‘img_category’].” “; }  
if ($_POST[‘img_category’] != “bg” AND $_POST[‘img_category’] != “lg”)  { 
// send the query  
$result = mysql_query(“$sql”) or die(“Invalid query: “ . mysql_error());        }  
// show the results  
echo “The file “. basename( $_FILES[‘uploaded’][‘name’]). “ has been uploaded<br>”;  
echo “The file has been uploaded as $ran2$ext”;  
} 
} 
//---------------- end of make the upload 
?>  
 
 
Το κοµµάτι αυτό είναι τόσο σηµαντικό καθώς εάν τα αρχεία που ανεβάζουµε δεν 
προσέχονται και δεν ελέγχονται τότε υπάρχει µεγάλος κίνδυνος το σύστηµα µας ακόµα και 
να καταρρεύσει. Πάγια αρχή ενός προγραµµατιστή είναι η εξής: 
 

Ποτέ µην εµπιστεύεσαι τα στοιχεία που εισάγει ένας χρήστης. 
 
Ότι και να εισάγει ένας χρήστης πρέπει να ελέγχεται προσεχτικά πριν αποκτήσει θέση 
στην βάση µας. Με αυτό τον τρόπο και τον κώδικα το πληροφοριακό σύστηµα 
θωρακίζεται από κακόβουλες κινήσεις και από απλά λάθη. 
 
3.9.6 Παροχή προβολής και διαχείρισης ιστοσελίδων 
 

Μία πολύ σηµαντική βελτίωση που έγινε σε αυτό το πληροφοριακό σύστηµα ήταν η 
δυνατότητα παροχής και προβολής ιστοσελίδων σε απλούς χρήστες, στους πελάτες της 
εκάστοτε επιχείρησης έτσι ώστε να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες 
πληροφορίες για την επιχείρηση. Η βασική ιδέα ήταν να υπάρχουν οι σελίδες σαν κείµενο 
αποθηκευµένες σε µια βάση δεδοµένων και να καλούνται όταν αυτό είναι απαραίτητο. 
Επίσης κύριο µέληµα ήταν και η πλήρη παραµετροποίηση των ιστοσελίδων από τον 
εκάστοτε διαχειριστή. 
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3.9.6.1 Αποθήκευση ιστοσελίδων στην βάση δεδοµένων 
 

Για να επιτευχθεί η παροχή και η πλήρη παραµετροποίηση ιστοσελίδων στο σύστηµα 
µας, έπρεπε να γίνουν κάποια συγκεκριµένα βήµατα. Η δηµιουργία βάσης δεδοµένων για 
να αποθηκευτούν τα κείµενα των ιστοσελίδων αυτών, και ένας µηχανισµός επεξεργασίας 
τους. 
Στην πρώτη φάση έπρεπε να δηµιουργήσουµε την βάση αποθήκευσης των στοιχείων. Η 
βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε (εικόνα 23) είναι υπεύθυνη να αποθηκεύει τις 
εκάστοτε αλλαγές που κάνει ο διαχειριστής. Η δηµιουργία της έγινε µε σκοπό να 
υποστηρίζει όλες τις γλώσσες (κωδικογραµµή UTF8) αλλά κυρίως την Ελληνική καθώς 
ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να αντιµετωπίσει τεράστια προβλήµατα εάν δεν έχει 
σωστή υποστήριξη για τους γλωσσικούς χαρακτήρες. 
 

 
 Εικόνα 23. Η αρχιτεκτονική του πίνακα αποθήκευσης κειµένων των ιστοσελίδων. 
 
Μέσα σε αυτόν τον πίνακα, παρατηρείται πως αποθηκεύονται και στοιχεία πέρα από τις 
απλές ιστοσελίδες, όπως είναι οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, καθώς και αυτά θα πρέπει 
να είναι στην διάθεση του χρήστη για πλήρη παραµετροποίηση. 
 
3.9.6.2 Επεξεργασία και µορφοποίηση των ιστοσελίδων online 
 

Η δηµιουργία και η παραµετροποίηση του πίνακα που θα αποθηκεύει τις ρυθµίσεις 
και τα κείµενα των ιστοσελίδων ήταν το πρώτο βήµα. Το επόµενο βήµα ήταν να δωθεί 
στον διαχειριστή ένας µηχανισµός επεξεργασίας αυτών των ρυθµίσεων και κειµένων. 
Μέσα από κατάλληλο κώδικα αυτές οι επιλογές δώθηκαν στον διαχειριστή (εικόνα 24): 
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 Εικόνα 24. Σελίδα επιλογών παραµετροποίησης. 
 
Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης διαλέγει ποια κατηγορία θέλει να 
παραµετροποιήσει. Ο συγκεκριµένος τρόπος παροχής των επιλογών του διαχειριστή 
βοηθάει πολύ στην καλύτερη κατανόηση του συστήµατος από τον πρώτο και δεν 
ταλαιπωρεί την βάση δεδοµένων καλώντας δεδοµένα τα οποία δεν χρειάζονται. 
 

 
 Εικόνα 25. Σελίδα παραµετροποίησης γενικών ρυθµίσεων. 
 
Ο κώδικας ο οποίος καλείται να κάνει την παραµετροποίηση στα δεδοµένα παίρνει της 
αλλαγές τις οποίες θέλει να κάνει ο χρήστης τις ελέγχει για την πιστότητα τους και κάνει 
αντικατάσταση των παλαιών µε τις νέες ρυθµίσεις. 
Παρακάτω επιχειρείται µια επεξήγηση αυτής της λειτουργίας: 
 
Αυτός ο κώδικας είναι η φόρµα από την οποία δίνουµε και παίρνουµε τα στοιχεία για 
την βάση δεδοµένων µας:  
 
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" 
method="post" name="form1" id="form1"> 
<table width="100%" border="1" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="table_text"> 
<tr valign="baseline"> 
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<td colspan="2" align="right" 
nowrap="nowrap" class="table_title"><div 
align="left">Γενικές επιλογές / General Options: 
</div></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap="nowrap" align="right">Κεντρικός 
Τίτλος (Ελληνικα) :<br /> 
Main Title GR :</td> 
<td valign="middle"><input 
name="Web_main_title_GR" type="text" class="boxes" 
value="<?php echo 
htmlentities($row_web_gen_options['Web_main_title_ 
GR'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="90" /></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap="nowrap" align="right">Κεντρικός 
Τίτλος (Αγγλικά) :<br /> 
Main Title EN :</td> 
<td valign="middle"><input 
name="Web_main_title_EN" type="text" class="boxes" 
value="<?php echo 
htmlentities($row_web_gen_options['Web_main_title_ 
EN'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="90" /></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap="nowrap" align="right">Κείµενο 
υποσέλιδου :<br /> 
General Footer :</td> 
<td valign="middle"><input 
name="Web_footer" type="text" class="boxes" 
value="<?php echo 
htmlentities($row_web_gen_options['Web_footer'], 
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="90" /></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap="nowrap" align="right">Προβολή 
δωµατίων :<br /> 
Room presentation :</td> 
<td><span class="style1">*επιλέγοντας 
&quot;YES&quot; θα προβάλονται τα δωµάτια που έχετε 
διαλέξει και τα στοιχεία τους στους επισκέπτες της 
ιστοσελίδασ σας</span><br /> 
<select name="WebShowRoom" class="boxes" 
id="WebShowRoom"> 
<option value="YES"<? 
if($row_web_gen_options['Web_Show_Rooms']=="YES") 
{echo " selected='selected'";}?>>YES</option> 
<option value="NO"<? 
if($row_web_gen_options['Web_Show_Rooms']=="NO") 
{echo " selected='selected'";}?>>NO</option> 
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</select></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp; 
</td> 
<td><input type="submit" value="Update 
record" /></td> 
</tr> 
</table> 
<input type="hidden" name="MM_update" 
value="form1" /> 
<input type="hidden" name="Web_ID" value="<? 
php echo $row_web_gen_options['Web_ID']; ?>" /> 
</form> 
 
 
Στην περίπτωση που ο χρήστης κάνει τις αλλαγές που θέλει και πατήσει το κουµπί 
“Submit” τα δεδοµένα ελέγχονται από το παρακάτω κοµµάτι κώδικα για να 
αποθηκευτούν στην βάση:  
 
// Κλήση στην βάση δεδοµένων 
<?php require_once('Connections/MyHotelManagement.php'); ?> 
 
// Βασικός έλεγχος των εισερχόµενων δεδοµένων από τον χρήστη 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, 
$theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{ ($theValue != "") ? "'" . 
$theValue . "'" : "NULL"; 
break; 
case "long": 
case "int": 
$theValue = ($theValue != "") ? 
intval($theValue) : "NULL"; 
break; 
case "double": 
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . 
doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 
break; 
case "date": 
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . 
$theValue . "'" : "NULL"; 
break; 
case "defined": 
$theValue = ($theValue != "") ? 
$theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
break; 
} 
return $theValue; 
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} 
} 
 
// Εφόσον γίνει ο βασικός έλεγχος τα δεδοµένα δίνονται στην βάση δεδοµένων για αντικατάσταση 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
$editFormAction .= "?" . 
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && 
($_POST["MM_update"] == "form1")) { 
$updateSQL = sprintf("UPDATE webadmin SET 
Web_main_title_GR=%s, Web_main_title_EN=%s, 
Web_footer=%s, Web_Show_Rooms=%s WHERE Web_ID=%s", 
 
GetSQLValueString($_POST['Web_main_title_GR'], 
 
GetSQLValueString($_POST['Web_main_title_EN'], 
"text"), 
 
GetSQLValueString($_POST['Web_footer'], "text"), 
 
GetSQLValueString($_POST['WebShowRoom'], "text"), 
 
GetSQLValueString($_POST['Web_ID'], "int")); 
 
mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
 
$Result1 = mysql_query($updateSQL, 
$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
} 
 
 
 
Στην ίδια ακριβώς λογική κινούνται και οι υπόλοιπες σελίδες παραµετροποίησης που 
δίνονται στον διαχειριστή (εικόνα 26, εικόνα 27) οι οποίες διαχειρίζονται τα κείµενα των 
ιστοσελίδων και τα αρχεία µορφοποίησης του website. 
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 Εικόνα 26. Σελίδα παραµετροποίησης ιστοσελίδων. 
 

 
 Εικόνα 27. Σελίδα παραµετροποίησης αρχείων µορφοποίησης του website. 
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Στην σελίδα παραµετροποίησης αρχείων µορφοποίησης γίνεται χρήση και ενός άλλου 
κοµµατιού κώδικα το οποίο θα εξηγηθεί παρακάτω (χρήση τεχνολογίας AJAX). 
 
3.9.6.3 Φόρµα επικοινωνίας PHP 
 
Στο πληροφοριακό σύστηµα που βασιστήκαµε, δεν υπήρχε καθόλου υποστήριξη για 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αυτή η έλλειψη καλύφθηκε µε δύο τρόπους. Ο ένας παρέχει 
στον διαχειριστή µια φόρµα η οποία δίνει στον χρήστη την επιλογή να γράψει ότι τον 
απασχολεί και αυτόµατα να αποσταλεί το κείµενο στο λογαριασµό της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας του διαχειριστή και ο δεύτερος είναι ο απλός τρόπος που απλά ο 
διαχειριστής παραθέτει την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ώστε ο 
χρήστης να µπορεί να επικοινωνήσει µαζί του. 
 
Στην απλή περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει να δώσει ελεύθερα τα στοιχεία του στους 
χρήστες ώστε να επικοινωνούν µε αυτόν, τότε µπορεί απλά να καταγράψει τα στοιχεία 
αυτά στην φόρµα επεξεργασίας του κειµένου επικοινωνίας: 
 

 
 
Σε περίπτωση όµως που θέλει να κάνει χρήση φόρµας επικοινωνίας τότε θα πρέπει να 
ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή, πατώντας µέσα από τις βασικές επιλογές µορφοποίησης 
του διαχειριστή στην επιλογή «Επικοινωνία»: 
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Καθώς πατήσει στο κουµπί «Επικοινωνία» θα εµφανιστεί µια φόρµα στην οποία µπορεί να 
ενεργοποιήσει την χρήση της φόρµας και να εισάγει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην 
οποία θέλει να δέχεται τα email των χρηστών: 
 

 
 
Με την ενεργοποίηση της φόρµας, ο χρήστης πατώντας στην επιλογή «Επικοινωνία» 
µπορεί πλέον να δει µια φόρµα στην οποία µπορεί να εισάγει το όνοµα του, το µήνυµα που 
θέλει να στείλει και να το στείλει στον διαχειριστή: 
 

 
 
Ο κώδικας πίσω από αυτή την φόρµα παρατίθεται παρακάτω: 
 
Απόσπασµα κώδικα σελίδας : web_contact.php  
………………. 
………………. 
<form name="form1" method="post" 
action="web_contact_thanks.php"> 
<table width="70%" border="1" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="table_text"> 
<tr class="table_title"> 
<th colspan="2" scope="col">Φόρµα επικοινωνίας / Contact form</th> 
</tr> 
<tr> 
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<td width="50%" class="table_title"><div 
align="center">Όνοµα και επώνυµο / Name and surname</div></td> 
<td width="50%"><input name="mailer_name" 
type="text" class="yellow" id="mailer_name" 
size="35"> 
<input type="hidden" name="to" id="to"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="table_title"><div 
align="center">Τίτλος / Title</div></td> 
<td><input name="subject" type="text" 
class="yellow" id="subject" size="35"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="table_title"><div 
align="center"> Email</div> 
</td> 
<td><input name="mail" type="text" 
class="yellow" id="mail" size="35"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="table_title"><div 
align="center">Κείµενο / Text</div></td> 
<td><textarea name="text" cols="33" 
rows="10" class="yellow" id="text"></textarea> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2" class="table_title"><input 
type="submit" name="button" id="button" 
value="Αποστολή / Submit"></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
………………. 
………………. 
 
 
Από αυτή την φόρµα που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παίρνει τα στοιχεία από τον 
χρήστη, τα στοιχεία περνάνε στην σελίδα web_admin_thanks.php όπου γίνεται και η 
αποστολή του mail: 
 
Απόσµασµα κώδικα σελίδας: web_admin_thanks.php 
………………. 
………………. 
// µε την βοήθεια της εντολής mail() γίνεται η αποστολή του mail στον διαχειριστή του πληροφοριακού 
συστήµατος.. 
mail($to,"Σας Εστάλει e-mail Από :[ $mailer_name ]","    
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το mail αυτό δηµιουργήθηκε αυτόµατα από τον αυτόµατο    
mailer του ιστότοπου.    
Για οποιοδήποτε πρόβληµα επικοινωνήστε µε τους διαχειριστές.       
Ο χρήστης Με Όνοµα:[$mailer_name] Και Με email:[$from]    
Σας Έστειλε email Με θέµα:[$subject],       
Το µαιλ Αναφέρει:  
________________________________________________________________________ 
   
$text  
________________________________________________________________________  
"); 
………………. 
………………. 

 
Το να γίνεται χρήση φόρµας από ένα διαχειριστή για την επικοινωνία του µε τους χρήστες 
είναι πολύ πιο ασφαλές καθώς η απλή παράθεση µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
αντιγράφεται από διάφορες «µηχανές» που κυκλοφορούν στο internet µε αποτέλεσµα να 
δέχεται ο λογαριασµός αυτός πολλά άχρηστα και διαφηµιστικά µηνύµατα, τα λεγόµενα 
spam. Η παροχή της φόρµας γίνεται µε αυτό το σκεπτικό καθώς έτσι και πιο χρηστικό 
είναι για τον επισκέπτη αλλά και προστατεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή 
από άχρηστα emails. 
 
3.9.6.4 Συµβατότητα µε φυλλοµετρητές (browsers) 
 

 
 Εικόνα 28. Οι σηµαντικότεροι περιηγητές του διαδικτύου. 
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 Εικόνα 29. W3schools.com, 2009. Πίνακας χρήσης φυλλοµετρητών για το έτος 2002. 
 

Σε παλαιότερα χρόνια τέσσερα και πέντε χρόνια πίσω, στην αγορά τον 
φυλλοµετρητών ουσιαστικά δεν υπήρχε ανταγωνισµός καθώς ο πιο γνωστός και 
διαδεδοµένος browser ήταν ο Microsoft Internet Explorer (εικόνα 29). Κατόπιν 
ερχόντουσαν όλοι οι υπόλοιποι φυλλοµετρητές µε την ταµπέλα “εναλλακτικοί” καθώς τα 
ποσοστά χρήσης τους ήταν µηδαµινά. Σήµερα, υπάρχουν πολλά προγράµµατα περιήγησης 
στο Web τα οποία πλέον διατίθενται δωρεάν και καταφέρνουν να κερδίσουν κοµµάτι της 
αγοράς αρκετά σηµαντικό στηριζόµενες είτε στα νέα χαρακτηριστικά τους ή στην 
καλύτερη και ταχύτερη παρουσίαση µιας ιστοσελίδας (εικόνα 30). Έχει καταστεί πλέον 
σηµαντικό για µια ιστοσελίδα, τους ιδιοκτήτες και τους προγραµµατιστές, να 
εξασφαλίσουνε ότι οι δικτυακοί τόποι τους είναι συµβατοί µε όλα τα προγράµµατα 
περιήγησης (W3Schools, 2009). 
 

 
 Εικόνα 30. W3schools.com, 2009. Πίνακας χρήσης φυλλοµετρητών για το έτος 2009. 
 
Στη σηµερινή εποχή κάποιος θα σκεφτόταν ότι θα µπορούσε να ανοίξει µια ιστοσελίδα µε 
οποιοδήποτε browser, αλλά δυστυχώς οι browsers ερµηνεύουν τους κώδικες HTML και 
CSS µε διαφορετικούς τρόπους, το οποίο βεβαίως έχει επιπτώσεις για το πώς εµφανίζονται 
τα πράγµατα στην οθόνη του χρήστη. Εξαιτίας αυτού, είναι σηµαντικό ο κώδικας CSS και 
HTML του δικτυακού τόπου να είναι βελτιστοποιηµένος και γραµµένος έτσι ώστε να είναι 
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συµβατό µε όλα τα διαθέσιµα προγράµµατα περιήγησης στο Web. Αν και αυτό σίγουρα 
απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να µεγαλώσει ο αριθµός 
των χρηστών. Επιπλέον, πρέπει να παρθεί υπόψην ότι ορισµένα προγράµµατα περιήγησης 
είναι πιο δηµοφιλή από άλλα. 

Οι υπολογιστές που λειτουργούν µε το λειτουργικό σύστηµα των Windows στις 
περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη όλα τα απαραίτητα προγράµµατα (plug-ins) 
εγκατεστηµένα έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο να γίνει χρήση τους από τον χρήστη. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα πρόγραµµα περιήγησης είναι συµβατό µε 
µια ιστοσελίδα, απλά γίνεται χρήση του εκάστοτε προγράµµατος περιήγησης ώστε να 
µπορεί να δει ο προγραµµατιστής πώς εµφανίζονται τα πράγµατα στην οθόνη του χρήστη. 
Κανείς δεν απολαµβάνει να χάνει το χρόνο τους επισκεπτόµενος µια ιστοσελίδα η οποία, 
λόγω του browser του, αποτυγχάνει να ανοίξει σωστά. Η συµβατότητα µιας ιστοσελίδας 
µε τους κυριότερους περιηγητές είναι πολύ σηµαντικό θέµα, καθώς έχει άµεση σχέση µε 
την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα της επιχείρησης που το κατέχει (Wikipedia, 2009). 
 
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα κώδικα ο οποίος αλλιώς µεταφράζετε σε ένα 
περιηγητή και αλλιώς σε ένα άλλο: 
 
Ο κώδικας περιγράφει ένα τµήµα κειµένου, το οποίο θα πρέπει να εµφανίζεται 100 pixels 
από την κορυφή και προς τα δεξιά από το επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου του 
προγράµµατος περιήγησης :  
<div id="sample" style="position : absolute; top : 100px; left : 100px;">  
 
some text 
 
</div> 

 
Ο παραπάνω κώδικας θα λειτουργήσει σωστά σε περιηγητή της σειράς Netscape 
Navigator, αλλά θα αντιµετωπίσει πρόβληµα σε περιηγητή της σειράς Internet Explorer. 
Για να εµφανιστεί και στις δύο σελίδες θα πρέπει να γραφτεί ως εξής: 
 
Κώδικας εµφάνισης κειµένου συµβατού και για τους δύο περιηγητές :  
// έλεγχος τύπου περιηγητή που χρησιµοποιείται 
if (document.all) 
  document.all['sample'].style.left = 200; 
else if (document.layers) 
  document.layers['sample'].left = 200;  
// εφόσον γίνει ο έλεγχος γίνεται και η κατάλληλη χρήση του κώδικα του δείχνει το σωστή εικόνα στην 
οθόνη του χρήστη. 
document.getElementById('sample').style.left = '200px'; 
 
Ο έλεγχος συµβατότητας µιας ιστοσελίδας µε τους βασικότερους περιηγητές είναι µια 
διαδικασία χρονοβόρα αλλά αποκλείει το ενδεχόµενο για µια ιστοσελίδα να µην 
χρησιµοποιείται από τους χρήστες είτε λόγω εµφάνισης είτε λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης 
του χρήστη σε αυτή. 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ MIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 101 

3.9.7 Κώδικας διαγραφής εγγραφών - έλεγχος χρήσης τους. 
 
Σε ένα τέτοιο σύστηµα διαχείρισης κρατήσεων και πελατών, θα έπρεπε να δωθεί τεράστια 
σηµασία στην ασφάλεια και στον έλεγχο διαγραφής των εγγραφών. Με αυτή την οπτική, ο 
κώδικας διαγραφής των εγγραφών γράφτηκε ξανά εξολοκλήρου, καθώς κρίθηκε 
σηµαντικό να ελέγχεται κάθε διαγραφή που πάει να γίνει όπως και να µπορεί ο 
διαχειριστής να µπορεί να επαναφέρει µια διεγραµµένη εγγραφή. 
Για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στην βάση δεδοµένων, δηλαδή να 
προστεθούν µερικά πεδία (Status) τα οποία θα δείχνουν εάν έχει διαγραφεί µια εγγραφή ή 
όχι χωρίς αυτή να είναι ουσιαστικά διεγραµµένη ώστε να µπορεί να επαναφερθεί (εικόνα 
31). 
 

 
 Εικόνα 31. Πίνακας βάσης δεδοµένων κρατήσεων, εισαγωγή νέων πεδίων εικονικής διαγραφής. 
 
Το πεδίο Status, παίρνει δύο τιµές, την τιµή «Delete» και την τιµή «Active». Όταν η τιµή 
είναι «Delete» τότε η εγγραφή θεωρείται ως διεγραµµένη και δεν παρουσιάζεται στον 
χρήστη. Στην περίπτωση που η τιµή είναι «Active» η εγγραφή παρουσιάζεται κανονικά 
στον χρήστη. 
 

Από πλευράς κώδικα, έπρεπε να γίνουν πολλές αλλαγές καθώς έπρεπε να ελέγχετε µια 
εγγραφή εάν γίνεται χρήση της σε κάποιο άλλο κοµµάτι του πληροφοριακού συστήµατος 
και να µην δίνει την δυνατότητα διαγραφής στον χρήστη. Στην εικόνα 32 φαίνονται οι 
επιλογές του χρήστη για τους πελάτες που είναι εγγεγραµµένοι: 
 

 
 
Φαίνεται παραπάνω πως οι πρώτοι δύο πελάτες µπορούν να διαγραφούν καθώς δεν 
χρησιµοποιούνται πουθενά, ενώ οι δύο τελευταίοι δεν µπορούν να διαγραφούν και 
µάλιστα όταν πάει εκεί ο κέρσορας του χρήστη του δείχνει (µε την βοήθεια της 
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τεχνολογίας AJAX) και γιατί δεν µπορεί να γίνει αυτό. Στην προκειµένη περίπτωση γιατί ο 
χρήστης έχει 1 κράτηση και 5 χρεώσεις. 

Το κοµµάτι κώδικα που ακολουθεί παρακάτω δείχνει πως γίνεται ο έλεγχος µια 
εγγραφής ώστε να δίνεται η επιλογή διαγραφής η όχι: 
 
Κοµµάτι κώδικα σελίδας Clients.php:  
…………. 
…………. 
// Οι παρακάτω γραµµές καλούνται για κάθε εγγραφή πελάτη που µπορεί να υπάρχει στην βάση µας. 
//======================Checkers=======================================// 
// Σε αυτό το σηµείο γίνεται κλήση στην βάση δεδοµένων, για να ελεγχθεί εάν ο πελάτης αυτός έχει αλλού 
εγγραφές. 
mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
$query_Checker_Reservations = "SELECT * FROM 
Reservations WHERE Reservations.Client_ID = ". 
$row_Clients['Client_ID'].""; 
$Checker_Reservations = 
mysql_query($query_Checker_Reservations, 
$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
$row_Checker_Reservations = 
mysql_fetch_assoc($Checker_Reservations); 
$totalRows_Checker_Reservations = 
mysql_num_rows($Checker_Reservations); 
 
mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
$query_Checker_Charges = "SELECT * FROM Charges 
WHERE Charges.Client_ID = ". 
$row_Clients['Client_ID'].""; 
$Checker_Charges = 
mysql_query($query_Checker_Charges, 
$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
$row_Checker_Charges = 
mysql_fetch_assoc($Checker_Charges); 
$totalRows_Checker_Charges = 
mysql_num_rows($Checker_Charges); 
//======================Checkers=======================================// 
// Εάν αποδειχτεί πως ο πελάτης δεν έχει καµιά εγγραφή σε άλλο πίνακα στο πληροφοριακό µας σύστηµα  
// τότε η επιλογή διαγραφής εµφανίζεται. 
if (($totalRows_Checker_Reservations + 
$totalRows_Checker_Charges ) == 0) { ?><a 
onClick="return confirm('Είστε σίγουροι ότι θέλετε να 
διαγράψετε αυτόν τον πελάτη;');" 
href="del_functions.php?trigger=13&d_client_id=<? 
php echo $row_Clients['Client_ID']; ?>"><img 
src="gfx/delete.png" border="0" /></a> 
// Αλλιώς εµφανίζεται η ένδειξη InUse και περνόντας πάνω από αυτή εµφανίζεται και που γίνεται χρήση του 
// πελάτη ώστε να ξέρει ο διαχειριστής. 
<? } else 
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{ ?> 
<a onMouseOver="ShowContent('Checker<?php echo 
$row_Clients['Client_ID']; ?>'); return true;" 
onmouseout="HideContent('Checker<?php echo 
$row_Clients['Client_ID']; ?>'); return true;" 
href="javascript:ShowContent('Checker<?php echo 
$row_Clients['Client_ID']; ?>')"> 
<img src="gfx/in_use.png" border="0" /></a> 
<div class="Checker" id="Checker<?php echo 
$row_Clients['Client_ID']; ?>"> 
Το στοιχείο αυτό χρησιµοποιείται ακόµη στα 
παρακάτω:<br /> 
<? if($totalRows_Checker_Charges){ echo"στις 
χρεώσεις [$totalRows_Checker_Charges]";}?> 
<? if($totalRows_Checker_Reservations){ echo" στις 
κρατήσεις.. [$totalRows_Checker_Reservations]";}?> 
</div> 
<? } ?> 
</div> 
…………. 
…………. 

 
Εφόσον ο παραπάνω κώδικας δώσει την επιλογή της διαγραφής, µέσω του συνδέσµου και 
των στοιχείων που αυτός δίνει (link), καλείται µια άλλη σελίδα µε όνοµα 
del_functions.php στην οποία είναι µαζεµένες όλες οι εντολές για διαγραφή δεδοµένων, 
είτε εικονική, είτε πραγµατική. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας ο οποίος διαγράφει 
(αλλά και ενεργοποιεί) τις κρατήσεις: 
 

Απόσπασµα κώδικα σελίδας : del_functions.php 
…………. 
…………. 
//===============RESERVATIONS================================// 
// Εικονική διαγραφή κράτησης.. 
if ($_GET['trigger']==1) 
{ 
mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
$query_del_reservation = "UPDATE 
PPHMS.Reservations SET Status = 'Delete' WHERE 
Reservations.Reservation_ID =".$_GET['R_ID'].""; 
$del_reservation = 
mysql_query($query_del_reservation, 
$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
?> 
Η κράτηση µε ID:<? echo $_GET['R_ID']; ?> 
Διαγράφηκε επιτυχώς!!<br> 
<? }  
// Ενεργοποίηση εγγραφής.. 
if ($_GET['trigger']==2) 
{ 
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mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
$query_del_reservation = "UPDATE 
PPHMS.Reservations SET Status = 'Active' WHERE 
Reservations.Reservation_ID =".$_GET['R_ID'].""; 
$del_reservation = 
mysql_query($query_del_reservation, 
$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
?> 
Η κράτηση µε ID:<? echo $_GET['R_ID']; ?> 
Ενεργοποιήθηκε επιτυχώς!!<br> 
<? }  
// Μόνιµη διαγραφή.. 
if ($_GET['trigger']==18) 
{ 
mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
$query_del_perm = "DELETE FROM PPHMS.Reservations 
WHERE Reservations.Reservation_ID =". 
$_GET['del_Resid'].""; 
$del_perm = mysql_query($query_del_perm, 
$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
?> 
Η κράτηση µε ID: <? echo $_GET['del_Resid']; ?> 
Διαγράφηκε πλήρως επιτυχώς! ! 
<? }  
//===============RESERVATIONS================================// 
…………. 
…………. 
 
3.9.7.1 Επαναφορά διεγραµµένης εγγραφής 
 
Στο παραπάνω κώδικα που εξηγείται η διαδικασία διαγραφής, υπάρχει και το κοµµάτι 
κώδικα το οποίο είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση µιας εικονικά διεγραµµένης 
εγγραφής, έτσι ώστε να µπορεί ένα λάθος να διορθωθεί από τον διαχειριστή. Με χρήση 
της εντολής UPDATE της SQL πετυχαίνεται η επαναφορά µιας εγγραφής: 
 

Απόσπασµα κώδικα σελίδας : del_functions.php 
…………. 
…………. 
// Ενεργοποίηση εγγραφής.. 
if ($_GET['trigger']==2) 
{ 
mysql_select_db($database_MyHotelManagement, 
$MyHotelManagement); 
$query_del_reservation = "UPDATE 
PPHMS.Reservations SET Status = 'Active' WHERE 
Reservations.Reservation_ID =".$_GET['R_ID'].""; 
$del_reservation = 
mysql_query($query_del_reservation, 
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$MyHotelManagement) or die(mysql_error()); 
?> 
Η κράτηση µε ID:<? echo $_GET['R_ID']; ?> 
Ενεργοποιήθηκε επιτυχώς!!<br> 
<? }  
…………. 
…………. 

 
3.9.8 Σελίδες βασισµένες στην τεχνολογία CSS 
 

Στις µέρες µας, οι ιστοσελίδες έχουν ξεφύγει από την απλή λειτουργικότητα και 
πρέπει πλέον να προσφέρουν παραπάνω. Η απλή χρήση τους πλέον πρέπει να συνοδεύεται 
από ένα όµορφο περιβάλλον, ξεκούραστο και «εύκολο» για το µάτι του χρήστη. Στην 
φάση αυτή έρχεται η µορφοποίηση της ιστοσελίδας. Η µορφοποίηση γενικά δεν είναι κάτι 
που δυσκολεύει ένα προγραµµατιστή, αλλά είναι πολλές περιπτώσεις που αν δεν 
προσεχτεί αυτό το κοµµάτι, δηµιουργεί προβλήµατα στην εικόνα τους site. Για την 
αρτιότερη και κυρίως πιο συγκεντρωµένη µορφοποίηση του πληροφοριακού µας 
συστήµατος έγινε χρήση της τεχνολογίας CSS (Cascading Style Sheets). 
 
3.9.8.1 Λίγα λόγια για την τεχνολογία CSS 
 
To CSS είναι µια απλή γλώσσα που µας βοηθάει να ορίσουµε µε σαφήνεια και ιδιαίτερη 
ευελιξία τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στην ιστοσελίδα 
µας. Ουσιαστικά αποτελεί ένα σύνολο µε ηλεκτρονικά έγγραφα που περιέχουν ένα σύνολο 
κανόνων για την µορφοποίηση µιας ιστοσελίδας (Wikipedia, 2009). 
Ενδεικτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διαµορφώσει: 
1. Τα χρώµατα και το µέγεθος διαφόρων στοιχείων της ιστοσελίδας 
2. Την συµπεριφορά τους σε διάφορες ενέργειες 
 
Παλιότερα, συνηθίζονταν να διαµορφώνεται κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας ξεχωριστά, σε 
κάθε µία ξεχωριστή σελίδα. Η µεγάλη ευκολία που προσφέρει η χρήση ενός CSS, είναι 
ότι οι ενδεχόµενες αλλαγές, γίνονται µόνο σε ένα έγγραφο και αυτόµατα εφαρµόζονται σε 
όλες τις σελίδας που το χρησιµοποιούν. Έτσι µία ιστοσελίδα που χρησιµοποιεί CSS, 
µπορεί πολύ ευκολότερα να αλλάξει όψη (W3.org, 2009). 
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 Εικόνα 32. Απεικόνιση λειτουργίας των Cascading Style Sheets. 
 
Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης CSS έναντι της µορφοποίησης µέσω HTML 
attributes: 
 

• Πολύ µεγαλύτερη ευελιξία. Το CSS κατέστησε εφικτές µορφοποιήσεις οι οποίες 
ήταν αδύνατες ή πολύ δύσκολες µε την κλασσική HTML.  

• Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων. Η εµφάνιση ενός ολόκληρου site µπορεί 
να ελέγχεται από ένα µόνο εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή στο στυλ της 
ιστοσελίδας µπορεί να γίνεται µε µια µοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για 
την επεξεργασία πολλών σηµείων σε κάθε σελίδα που υπάρχει στο site.  

• Μικρότερο µέγεθος αρχείου, δεδοµένου ότι ο κάθε κανόνας µορφοποίησης 
γράφεται µόνο µια φορά και όχι σε κάθε σηµείο που εφαρµόζεται.  

• Καλύτερο SEO (Search engine optimization). Οι µηχανές αναζήτησης δεν 
«µπερδεύονται» ανάµεσα σε περιεχόµενο και τη µορφοποίηση του, αλλά έχουν 
πρόσβαση στο περιεχόµενο σκέτο, οπότε είναι πολύ ευκολότερο να το 
καταγράψουν και να το αρχειοθετήσουν (indexing).  

• Γρηγορότερες σελίδες. Όταν χρησιµοποιούµε εξωτερικό αρχείο CSS (βλ. Πως 
εισάγουµε CSS στη σελίδα µας;), ο browser την πρώτη φορά που θα φορτώσει 
κάποια σελίδα του site µας το αποθηκεύει στην cache, οπότε δεν χρειάζεται να το 
κατεβάσει ξανά κάθε φορά που κατεβάζει ο χρήστης του κάποια άλλη σελίδα του 
site µας (W3Schools, 2009). 

 
Για την δηµιουργία και επεξεργασία εγγράφων CSS, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας 
επεξεργαστής (editor) απλού κειµένου ή κάποιο πρόγραµµα ειδικό για CSS που προσφέρει 
αρκετές ευκολίες στην διαµόρφωση του κώδικα CSS. 
 



ΤΜΗΜΑ MIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 107 

3.9.8.2 Μορφοποίηση του συστήµατος µέσω CSS 
 

Ονοµασία σελίδας : default.css 
Σύντοµη επεξήγηση: Αυτό το αρχείο είναι υπεύθυνο να κρατά µορφοποιηµένη το πληροφοριακό 
σύστηµα µας. Ο τρόπος που είναι δοµηµένο και συνδεδεµένο µε όλες τις σελίδες, κάνει την 
επεξεργασία πολύ εύκολη. Επίσης είναι πολύ πιο εύκολο για τον server να την διαχειριστεί (ταχύτητα 
αποστολής κ.α.). Ο παρακάτω κώδικας είναι απόσπασµα από το αρχείο που εξυπηρετεί το 
πληροφοριακό σύστηµα µας και δείχνει πως µορφοποιούνται βασικά κοµµάτια όπως το body, τα links, 
και το κυρίως µέρος της σελίδας (#main_body). 
 
.……………. 
…………….. 
 
1 @charset "UTF-8"; 
2 body { 
3 font-weight: bold; 
4 font-size:12px; 
5 color:#333333; 
6 background-image: url(../upload/bg.jpg); 
7 background-repeat: repeat; 
8 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
9 } 
10 a:link { 
11 color: #003333; 
12 text-decoration: none; 
13 } 
14 a:visited { 
15 text-decoration: none; 
16 color: #003333; 
17 } 
18 a:hover { 
19 text-decoration: none; 
20 color:#0066CC; 
21 } 
22 a:active { 
23 text-decoration: none; 
24 color: #0066CC; 
25 } 
26 #main_body { 
27 height: auto; 
28 width: 920px; 
29 margin-top: 10px; 
30 margin-right: auto; 
31 margin-bottom: 10px; 
32 margin-left: auto; 
33 } 
34 .fieldset { 
35 background-color:#60bac5; 
36 background-image: url(../gfx/ 
fieldset_upper.png); 
37 border-top-width: 0px; 
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38 border-right-width: 0px; 
39 border-bottom-width: 0px; 
40 border-left-width: 0px; 
41 border-top-style: none; 
42 border-right-style: none; 
43 border-bottom-style: none; 
44 border-left-style: none; 
45 background-repeat: no-repeat; 
46 background-position: right top; 
47 margin: 0px; 
48 padding: 10px; 
49 } 
.……………. 
…………….. 
 

 
3.9.9 Σελίδες βασισµένες στην τεχνολογία AJAX 
 

Μέσα στα χρόνια η εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων και γενικά των 
ιστοσελίδων, δηµιούργησαν την ανάγκη για αλλαγή της αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας 
µε τον χρήστη. Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να αλληλεπιδρά µια ιστοσελίδα πιο 
γρήγορα στις εντολές ή στις ερωτήσεις του χρήστη. Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα 
που γίναν για αυτό, είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας AJAX (Asynchronous JavaScript 
And XML). Μια τεχνολογία η οποία έρχεται ώς βοηθητική, µε σκοπό να εξικονοµίσει 
χρόνο αλλά και αρκετό φόρτο από τον server ενός πληροφοριακού συστήµατος ή µιας 
απλής ιστοσελίδας. Σύµφωνα µε την wikipedia το AJAX είναι µια προγραµµατιστική 
τεχνική του web που συνδυάζει υπάρχουσες τεχνολογίες (JavaScript και XML κατά 
κόρον) ώστε να καταστήσει την επικοινωνία client – server πιο άµεση και τις σελίδες που 
το χρησιµοποιούν πιο ζωντανές. Το κύριο χαρακτηριστικό µιας web σελίδας που 
χρησιµοποιεί AJAX είναι η άµεση ενηµέρωση της µε νέο περιεχόµενο χωρίς να χρειάζεται 
να ξαναφορτωθεί εξ ολοκλήρου. 
 
3.9.9.1 Λίγα λόγια για την τεχνολογία AJAX 
 

H AJAX δέν είναι µια καινούρια γλώσσα, είναι µια διαφορετική χρησιµοποίηση 
τεχνολογιών που υπάρχουν εδώ και καιρό. Με τη τεχνολογία AJAX µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε καλύτερες, γρηγορότερες και πιο φιλικές διαδυκτιακές εφαρµογές για το 
τελικό χρήστη. Η τεχνολογία AJAX βασίζεται στη JavaScript και σε κλήσεις µε 
πρωτόκολλο HTTP. Στα αγγλικά τα αρχικά AJAX σηµαίνουν Asynchronous JavaScript 
And XML, µεταφρασµένα στα Ελληνικά σηµαίνει Ασύγχρονη JavaScript και XML. 
H τεχνολογία AJAX είναι απλά µία νέα τεχνική για τη δηµιουργία πιο γρήγορων και πιο 
φιλικών για το χρήστη διαδικτυακών εφαρµογών. Η τεχνολογία ΑJAX χρησιµοποιεί 
JavaScript για την αποστολή και λήψη δεδοµένων µεταξύ ενός web browser 
(φυλλοµετρητή, πλοηγό διαδικτύου) και τον εξυπηρετητή (web server). Η τεχνική AJAX 
κάνει της ιστοσελίδες πιο διαδραστικές επιτρέποντας την αποστολή δεδοµένων πίσω από 
τις σκηνές χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να µεταφορτώνει µία ιστοσελίδα κάθε φορά που 
ο χρήστης έκανε κάτι στην σελίδα (Wikipedia, 2009). 

H τεχνολογία AJAX τρέχει στους υπολογιστές που υπάρχει ο φυλλοµετρητής. 
Χρησιµοποιεί ασύγχρονη µεταφορά δεδοµένων (HTTP κλήσεις) µεταξύ του 
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φυλλοµετρητή και του κεντρικού εξυπηρετητή, επιτρέποντας της σελίδες web να ζητούν 
µικρές πληροφορίες από τον εξυπηρετητή αντί για πλήρες σελίδες. Η τεχνολογία ΑJAX 
είναι πολύ χρήσιµη µιας και επιτρέπει της διαδικτυακές εφαρµογές να είναι µικρές, να 
φορτώνονται γρήγορα και να είναι πολύ φιλικές για το τελικό χρήστη. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί πως η τεχνολογία AJAX είναι κυρίως τεχνολογία που υποστηρίζεται στο 
φυλλοµετρητή (web browser) και όχι τεχνολογία του εξυπηρετητή web server. 
Η τεχνολογία AJAX βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και αυτό το κάνει πολύ εύχρηστο και 
ελκυστικό για εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού. Μερικές από τις τεχνολογίες που κάνει 
χρήση το AJAX είναι: 
► JavaScript 
► XML 
► HTML 
► CSS 

 
Τα πρότυπα που προαναφέρουµε πως χρησιµοποιούνται από τη τεχνολογία AJAX είναι 
πλήρως καθορισµένα, και υποστηρίζονται πλήρως από τους πιο γνωστούς φυλλοµετρητές. 
Η εφαρµογές AJAX είναι επίσης γνωστές ως Cross-Platform και Cross-Browser δηλαδή 
τεχνολογία που τρέχει σε όλες τις πλατφόρµες (λειτουργικά συστήµατα) και σε όλους τους 
φυλλοµετρητές (W3Schools, 2009). 
 
3.9.9.2 Χρήση της τεχνολογίας AJAX 
 
Παρακάτω (εικόνα 33) φαίνεται η διαδικασία που ακολουθεί µια σελίδα απλή και µια 
σελίδα που κάνει χρήση της τεχνολογίας AJAX.  
 

 
 Εικόνα 33. Τρόπος λειτουργίας τεχνολογίας Ajax. 
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Στο πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία, η τεχνολογία AJAX 
βοήθησε σε µέρη που η κλήση εξολοκλήρου µιας νέας ιστοσελίδας θα δηµιουργούσε 
τεράστιο πρόβληµα από πλευράς φόρτου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κώδικα είναι 
αυτό που ακολουθεί το οποίο δίνει αµέσως στον διαχειριστή την διαθεσιµότητα ενός 
δωµατίου σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει χωρίς να κάνει κλήση ολόκληρης της σελίδας 
ξανά. 
 

Κοµµάτια κώδικα σελίδας : admin.php 
.…………… 
.…………… 
// Κλήση της τεχνολογίας JavaScript στα πλαίσια χρήσης της από την AJAX 
// Αυτό το κοµµάτι ενεργοποιείτε όταν πατήσει ο χρήστης το κουµπί αποστολής στοιχείων και ρωτάει την 
βάση εάν υπάρχει διαθεσιµότητα άµεσα χωρίς καθυστερήσεις.  
<script type="text/javascript"> var http = false;  if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {   
http = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } else {   http = new XMLHttpRequest(); }  function 
validate(user) {   http.abort();   http.open("GET", 
"AJAX/validate_reservation.php?Reservation_Start_day="+document.getElementById('Reservation_Start_d
ay').value+"&Reservation_Start_month="+document.getElementById('Reservation_Start_month').value+"&
Reservation_Start_year="+document.getElementById('Reservation_Start_year').value+"&Reservation_End_
day="+document.getElementById('Reservation_End_day').value+"&Reservation_End_month="+document.
getElementById('Reservation_End_month').value+"&Cpcty="+document.getElementById('capacity').value+
"&Reservation_End_year="+document.getElementById('Reservation_End_year').value+"&Reservation_Che
ck=" + user, true);   http.onreadystatechange=function() {     if(http.readyState == 4) {       
document.getElementById('foo').innerHTML = http.responseText;     }   }   http.send(null); } </script> 
…………….. 
.………….… 
<div align="center"> 
// Άνοιγµα της φόρµας  
<form style="margin:0px; padding:5px"> 
// Κλήση της τεχνολογίας JavaScript για εµφάνιση ενός ηµερολογίου στον χρήστη 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" ID="js09"> 
var cal09 = new CalendarPopup("testdiv1"); 
cal09.setCssPrefix("TEST"); 
cal09.setReturnFunction("setMultipleValues1"); 
function setMultipleValues1(y,m,d) { 
document.forms[0].Reservation_Start_year.value=y; 
document.forms[0].Reservation_Start_month.value=LZ 
( m ) ; 
document.forms[0].Reservation_Start_day.value=LZ(d 
) ; 
} 
</SCRIPT> 
 
&nbsp;Arrive:&nbsp;<A class="linker" HREF="#" 
onClick="cal09.showCalendar('anchor09'); return 
false;" TITLE="cal09.showCalendar('anchor09'); 
return false;" NAME="anchor09" 
ID="anchor09">select</A> 
<INPUT NAME="Reservation_Start_day" TYPE="text" 
class="boxes" id="Reservation_Start_day" VALUE="" 
SIZE=3> / <INPUT NAME="Reservation_Start_month" 
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TYPE="text" class="boxes" 
id="Reservation_Start_month" VALUE="" SIZE=3> / 
<INPUT NAME="Reservation_Start_year" TYPE="text" 
class="boxes" id="Reservation_Start_year" VALUE="" 
SIZE=5> 
// Κλήση της τεχνολογίας JavaScript για εµφάνιση ενός ηµερολογίου στον χρήστη 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" ID="js10"> 
var cal10 = new CalendarPopup("testdiv1"); 
cal10.setCssPrefix("TEST"); 
cal10.setReturnFunction("setMultipleValues2"); 
function setMultipleValues2(y,m,d) { 
document.forms[0].Reservation_End_year.value=y; 
document.forms[0].Reservation_End_month.value=LZ(m 
) ; 
document.forms[0].Reservation_End_day.value=LZ(d); 
} 
</SCRIPT> 
 
&nbsp;|&nbsp;Departure:&nbsp;<A class="linker" 
HREF="#" onClick="cal10.showCalendar('anchor10'); 
return false;" 
TITLE="cal10.showCalendar('anchor10'); return 
false;" NAME="anchor10" ID="anchor10">select</A> 
<INPUT NAME="Reservation_End_day" TYPE="text" 
class="boxes" id="Reservation_End_day" VALUE="" 
SIZE=3> / 
<INPUT NAME="Reservation_End_month" TYPE="text" 
class="boxes" id="Reservation_End_month" VALUE="" 
SIZE=3> / 
<INPUT NAME="Reservation_End_year" TYPE="text" 
class="boxes" id="Reservation_End_year" VALUE="" 
SIZE=5>&nbsp;/&nbsp; 
<select name="capacity" class="boxes" 
id="capacity"> 
<option value="0">persons...</option> 
<option value="1">1 person</option> 
<option value="2">2 persons</option> 
<option value="3">3 persons</option> 
<option value="4">4 persons</option> 
<option value="5">5 persons</option> 
<option value="6+">6 persons and more</option> 
</select>&nbsp; 
// Εφόσον κάνει όλες τις απαράιτητες ρυθµίσεις ο χρήστης και πατήσει το παρακάτω κουµπί, τότε 
ενεργοποιείτε το επάνω κοµµάτι και ρωτάει την βάση.. 
<input type="button" class="buttons" 
onClick="validate(this.value)" 
name="Reservation_Check" id="Reservation_Check" 
value="Check availability.." size="20">&nbsp;<span 
class="buttons" style="padding-bottom:2px; 
padding-top:2px; padding-left:5px; padding-right: 
5px"><a style="color:#FFFFFF" 
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href="admin.php">Hide Results</a></span> 
</form> 
<DIV ID="testdiv1" STYLE="position:absolute; 
visibility:hidden;background-color:white;layerbackground- 
color:white; margin-left:100px;"></DIV> 
// Σε αυτό το µέρος θα εµφανιστούν τα αποτελέσµατα που θα φέρει η ερώτηση µας στην βάση. 
<div align="center" id="foo"></div> 
// Τέλος εµφάνισης αποτελεσµάτων 
 
</div> 
.……………. 
…………….. 
 

 
3.9.9.3 Κίνδυνοι χρήσης της τεχνολογίας AJAX 
 

Η χρήση της τεχνολογίας AJAX ενώ είναι πολύ διαδεδοµένη πλέον και έχει 
υιοθετηθεί από πολλές εταιρίες και µεγάλους πρωτοπόρους του χώρου του διαδικτύου, θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται πολύ προσεκτικά. Δεν θα πρέπει να στηρίζεται η 
λειτουργικότητα ενός site στην τεχνολογία αυτή αλλά η πιο εύκολη και γρήγορη 
λειτουργία της. Εάν ένα πληροφοριακό σύστηµα βασίσει τον έλεγχο και την εισαγωγή των 
δεδοµένων που παίρνει από τον χρήστη, αλλά και πιο απλά θέµατα στην τεχνολογία AJAX 
τότε θα αντιµετωπίσει τεράστια προβλήµατα ασφαλείας. Όλη η τεχνολογία του AJAX 
βασίζεται στην προϋπόθεση να υποστηρίζει ο υπολογιστής του χρήστη την χρήση της 
τεχνολογίας JavaScript (τεχνολογία που κάνει χρήση κατά κόρον η AJAX). Εάν ο χρήστης 
έχει την χρήση JavaScript απενεργοποιηµένη τότε όλα τα κοµµάτια κώδικα δεν θα 
δουλεύουν! Ο έλεγχος τον δεδοµένων δεν θα γίνεται και το πληροφοριακό σύστηµα θα 
καταρρεύσει! 

Στο συγκεκριµένο σύστηµα έγινε χρήση AJAX σε πολύ συγκεκριµένα σηµεία και 
χωρίς να επεµβαίνουν καθόλου στην εισαγωγή, συλλογή ή επεξεργασία δεδοµένων. Η 
ασφάλεια και η αξιοπιστία σε όλα τα site αλλά κυρίως σε ένα τοµέα σαν τον Τουρισµό 
µετράει όσο τίποτα. 
 
3.9.10 Σελίδες βασισµένες στην τεχνολογία JavaScript 
 

Η τεχνολογία αυτή έχει πολλά χρόνια εξέλιξης πλέον και αποτελεί µια πολύ γνωστή 
και αξιόπιστη λύση σαν βοηθητική τεχνολογία (εικόνα 34). 
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 Εικόνα 34. W3schools.com, 2009. Πίνακας χρήσης JavaScript για τα έτη 2000 - 2008. 
 

Η JavaScript είναι µια τεχνολογία που κύριος σκοπός της είναι η καλύτερη 
εξυπηρέτηση του χρήστη. Με τα χρόνια έχει αποκτήσει πολύ µεγάλες δυνατότητες, όπως 
έλεγχος εισαγωγής δεδοµένων και άλλα. Παραπάνω είχε γίνει αναφορά στο µεγάλο 
πρόβληµα που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα σύστηµα εάν βασίσει λειτουργικές 
διαδικασίες σε αυτή την τεχνολογία. Στο συγκεκριµένο σύστηµα γίνεται χρήση της µόνο 
σε απαραίτητα σηµεία και χωρίς αυτά να επηρεάζουν βασικές λειτουργίες του 
πληροφοριακού συστήµατος. 
 
3.9.10.1 Λίγα λόγια για την τεχνολογία Javascript 
 

Η JavaScript είναι η γλώσσα προγραµµατισµού που προσφέρει µερικά από τα πιο 
ωραία τρικ στους κατασκευαστές σελίδων HTML. Η JavaScript µπορεί να έχει άµεση 
σχέση µε την Java, αλλά είναι ακόµη πιο εύκολη από αυτήν, και χρησιµοποιείται κυρίως 
σε σελίδες internet. Παρόλο που είναι εύκολη στον προγραµµατισµό της, δεν σηµαίνει ότι 
δεν είναι χρήσιµη. Κάθε άλλο µάλιστα. Τα περισσότερα site σήµερα ενσωµατώνουν 
JavaScript. Από την πιο απλή µορφή της, όπως για παράδειγµα ένα ψηφιακό ρολόι στο site 
µέχρι και JavaScript για νέα, chat, οτιδήποτε κάνει ένα site να ξεχωρίζει από δεκάδες 
άλλα, συνήθως οφείλεται σε έξυπνα χρησιµοποιούµενο κώδικα JavaScript. Κάτι που 
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, είναι ότι η JavaScript καταναλώνει πόρους από το σύστηµα 
του επισκέπτη, καθώς στην ουσία πρόκειται για πρόγραµµα (έστω και µικρό) που τρέχει 
στον υπολογιστή του όταν αυτός επισκέπτεται την σελίδα σας. Εξάλλου, ιδιαίτερα ο 
Netscape Navigator είναι επιρρεπείς σε δυσλειτουργίες (crashes) εξαιτίας πολλών 
javaScripts που τρέχουν ταυτόχρονα (Wikipedia, 2009). 
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Βασικά Χαρακτηριστικά της JavaScript είναι: 
 

• Η JavaScript χρησιµοποιείται σε εκατοµµύρια ιστοσελίδες για , να βελτιώσει το 
σχεδιασµό, την επικύρωση των εντύπων, την ανίχνευση browsers, δηµιουργία 
cookies, και πολλά περισσότερα. 

• Η JavaScript είναι η πιο δηµοφιλής scripting γλωσσά στο διαδίκτυο, και εργάζεται 
σε όλα τα µεγάλα προγράµµατα περιήγησης, όπως ο Internet Explorer, Mozilla, 
Firefox, Netscape, chrome και Opera. 

• Η JavaScript σχεδιάστηκε για να προσθέσετε διαδραστικότητα σε HTML σελίδες. 
• Η JavaScript είναι µια γλώσσα δέσµης ενεργειών. 
• Η JavaScript είναι µια scripting γλώσσα, που σηµαίνει πως είναι µια ελαφριά 
γλώσσα Προγραµµατισµού. 

• Μια JavaScript αποτελείται από γραµµές εκτελέσιµου κώδικα για υπολογιστή. 
• Η JavaScript είναι συνήθως ενσωµατωµένη απευθείας σε σελίδες HTML. 
• Το JavaScript είναι µια γλώσσα που ερµηνεύεται (σηµαίνει ότι scripts εκτελούνται 
χωρίς προηγούµενη επεξεργασία) (W3Schools, 2009 , JavaScript.com, 2009). 

 
3.9.10.2 Χρήση της τεχνολογίας JavaScript 
 

Λόγω της αποφυγής χρήσης της JavaScript σε νευραλγικά κοµµάτια κώδικα, η 
γλώσσα αυτή χρησιµοποιήθηκε κυρίως στην διευκόλυνση χρήστη και διαχειριστή. 

Το παρακάτω απόσπασµα κώδικα δείχνει πως η τεχνολογία αυτή βοηθάει τον 
διαχειριστή του πληροφοριακού συστήµατος δείχνοντας του πολύ ζωτικές λεπτοµέρειες, 
χωρίς να δυσκολεύει η να βαραίνει την λειτουργία του server. Στην βασική σελίδα 
επεξεργασίας στοιχείων του διαχειριστή υπάρχει ο πίνακας πληρότητας. Περνώντας τον 
κέρσορα του ο διαχειριστής πάνω από τις ηµεροµηνίες, το παρακάτω κοµµάτι κώδικα 
αναλαµβάνει να του δείξει αµέσως τα στοιχεία του δωµατίου µαζί µε αυτά του πελάτη που 
µένει σε αυτό: 
 

Απόσπασµα κώδικα σελίδας : admin.php 
…………. 
…………. 
// Στην αρχή γίνεται ένας έλεγχος από την PHP για το καθεστώς του δωµατίου (γεµάτο , άδειο).. 
<? 
If ($row_find_info['Reservation_Status']!=""){ ?> 
// Εφόσον το δωµάτιο έχει πελάτη, προετοιµάζονται τα στοιχεία που θα αναλάβει να δείξει η JavaScript, 
δηµιουργώντας ένα div µε όνοµα Checker.. 
<div class="Checker" id="Checker 
<?php 
echo $row_find_info['Reservation_ID']; ?>"> 
Στοιχεία κράτησης:<br> 
<?php echo"Ονοµατεπώνυµο: ". 
$row_find_info['Surname']." ". 
$row_find_info['Name']."<br>";?> 
<span style="color:#FF0000"> 
<? echo"Από:". 
$row_find_info['Reservation_Start_day']."/". 
$row_find_info['Reservation_Start_month']."/". 
$row_find_info['Reservation_Start_year']."<br>Εώς: 
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".$row_find_info['Reservation_End_day']."/". 
$row_find_info['Reservation_End_month']."/". 
$row_find_info['Reservation_End_year']."<br>";?> 
</span> 
<? echo"Αριθµός δωµατίου: ". 
$row_find_info['Room_Number']; ?> 
</div> 
<a title="<? echo "". 
$row_find_info['Surname']." ". 
$row_find_info['Name'].""; ?>" 
href="reservations_edit.php?r_ID=<?php echo 
$row_find_info['Reservation_ID'];?>" 
// Σε αυτό το σηµείο µέσω της JavaScript λέµε στον υπολογιστή πως εάν το ποντίκι περάσει από αυτό το 
σηµείο, να εµφανιστούν τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή το div Checkers. 
onMouseOver="ShowContent('Checker<?php echo 
$row_find_info['Reservation_ID']; ?>'); return 
true;" 
// Με την παρακάτω εντολή απαιτούµε εφόσον ο κέρσορας αλλάξει σηµείο, τα στοιχεία να εξαφανιστούν. 
onmouseout="HideContent('Checker<?php echo 
$row_find_info['Reservation_ID']; ?>'); return 
true;" 
 
href="javascript:ShowContent('Checker<?php echo 
$row_find_info['Reservation_ID']; ?>')">  
<? }  
?> 
…………. 
…………. 

 
Ο παραπάνω κώδικας έχει ώς αποτέλεσµα πάνω από κάθε δωµάτιο που έχει πελάτη να 
εµφανίζεται µια καρτέλα µε στοιχεία σαν την παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
Για τον χρήστη η γλώσσα αυτή µπορεί να βοηθήσει να διευκολυνθεί σε απλά αλλά 
απαραίτητα πράµατα, όπως η συµπλήρωση της ηµεροµηνίας: 
 

Απόσπασµα κώδικα σελίδας : admin.php 
…………. 
…………. 
// Στην αρχή γίνεται η τοποθέτηση αυτού του κώδικα στην κορυφή της σελίδας ο οποίος υποδεικνύει σε ποια 
σελίδα είναι αποθηκευµένα τα βασικά στοιχεία του JavaScript που κάνουµε χρήση.. 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="includes/CalendarPopup.js"></SCRIPT>  
…………. 
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…………. 
// Έπειτα όταν ο χρήστης χρειαστεί να συµπληρώσει την ηµεροµηνία, πατώντας στο σηµείο που µας 
ενδιαφέρει, του εµφανίζεται ένα εύχρηστο menu το οποίο εφόσον κάνει την επιλογή του, αναλαµβάνει να 
συµπληρώσει σωστά τα πεδία.. 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" ID="js10"> 
var cal10 = new CalendarPopup("testdiv1");  
cal10.setCssPrefix("TEST");  
cal10.setReturnFunction("setMultipleValues2");  
function setMultipleValues2(y,m,d) {  
 document.forms[0].Reservation_End_year.value=y; 
 document.forms[0].Reservation_End_month.value=LZ(m); 
 document.forms[0].Reservation_End_day.value=LZ(d); 
} </SCRIPT> 
…………. 
…………. 

 
Ο κώδικας αυτός έχει ως συνέπεια ο χρήστης να δει την παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
και εφόσον διαλέξει την ηµεροµηνία που τον ενδιαφέρει και αναλάβει η JavaScript να 
συµπληρώσει κατάλληλα τα πεδία, να δει την παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
Είναι φανερό πως η JavaScript µπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιµη σε πολλά σηµεία. Η 
ευκολία που µπορεί να παρέχει είναι πολύ µεγάλη και απαραίτητη σε µια εποχή που 
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λειτουργικότητα και ευκολία πρέπει να παρέχονται µαζί. Η διαφορά του πληροφοριακού 
συστήµατος αυτού είναι πως και χωρίς την λειτουργία της JavaScript (τυχών 
απενεργοποίηση της από τον χρήστη) δουλεύει άρτια και χωρίς την βοήθεια της. 
 
3.9.11 Κεντρική σελίδα διαχείρισης 
 

Όλες οι τεχνολογίες και οι µέθοδοι που προαναφέρθηκαν, παίρνουν µέρος και στο πιο 
σηµαντικό κοµµάτι του πληροφοριακού συστήµατος, την σελίδα κεντρικής διαχείρισης 
(εικόνα 35). Σε αυτή την σελίδα γίνεται η συγκέντρωση και η διαχείριση όλων των 
στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα. Με την λογική να δωθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία στον διαχειριστή, αλλά και µε τον καλύτερο και πιο 
λειτουργικό τρόπο, έγινε χρήση όλων των παραπάνω τεχνολογιών. 
 

 
 Εικόνα 35. Κεντρική σελίδα διαχείρισης. 
 
Σε αυτή τη σελίδα υπάρχει δυνατότητα άµεσου ελέγχου διαθεσιµότητας δωµατίων µε την 
βοήθεια της τεχνολογίας AJAX. 
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 Δίνεται πλήρη εικόνα του τρέχοντα µήνα µε όλες τις κρατήσεις και τους πελάτες που είναι 
ήδη στο ξενοδοχείο όπως και δυνατότητα εµφάνισης προηγούµενων και επόµενων µηνών 
εφόσον ο διαχειριστής το επιθυµεί. 
 

 
 
 Ο διαχειριστής µπορεί περνώντας τον κέρσορα του πάνω από µια ηµεροµηνία στην οποία 
διαµένει πελάτης, να δει τα στοιχεία του πελάτη. 
 

 
 
Σε περίπτωση που θέλει να διορθώσει ή να δει περισσότερα στοιχεία για µια κράτηση, ο 
διαχειριστής µπορεί πατώντας σε αυτή την ηµεροµηνία να επεξεργαστεί την κράτηση 
αυτή. 
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 Με τον πίνακα άµεσου ελέγχου διαθεσιµότητας ο διαχειριστής µπορεί αµέσως να δει 
ποιες επιλογές υπάρχουν και εφόσον θέλει να ξεκινήσει µια νέα κράτηση για ένα τυχών 
νέο πελάτη. 
 

 
 
 Τέλος δίνεται και ένας πίνακας στον οποίο φαίνονται οι πελάτες που διαµένουν ήδη στο 
ξενοδοχείο µε τα στοιχεία τους ώστε να υπάρχει ακόµη πιο σωστή εικόνα της επιχείρησης. 
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3.10 Τελικά συµπεράσµατα 
 

 
 

Το συµπέρασµα από αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης ενός τέτοιου λογισµικού, έχει 
ορισµένες θετικές και ορισµένες αρνητικές πτυχές. Η ανάπτυξη και όλες οι διορθώσεις 
που έγιναν, είχαν ως γνώµονα τις τελευταίες επιταγές της τεχνολογίας, µε κύριους 
πυλώνες την αξιοπιστία και την ασφάλεια. 

Στις αρνητικές θα πρέπει να αναφερθούν οι φοβερά λίγες επιλογές που έχει µία 
επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο. Τα ελεύθερα λογισµικά είναι 
πολύ λίγα και απαρχαιωµένα, ενώ τα λογισµικά που δίνονται στην αγορά από εταιρίες 
είναι πανάκριβα και δύσκολα θα πείσουν µια επιχείρηση για να δαπανήσει ένα τέτοιο 
ποσό. Στην επιλογή να παραχωρήσει τα στοιχεία της σε ένα portal που διαχειρίζεται 
πολλές παρόµοιες επιχειρήσεις, µάλλον χάνεται το ζητούµενο µιας επιχείρησης, που είναι 
να διαχειριστεί τους πόρους της µόνη της και να ανοιχτεί σε µια τεράστια αγορά. Η 
αρνητική µατιά που επικρατεί στην Ελληνική αγορά για τα πληροφοριακά συστήµατα και 
η ιλιγγιώδης ταχύτητα που η Ευρώπη στηρίζει αυτές τις προοπτικές, οδηγεί στο 
συµπέρασµα πως η Ελλάδα παρά τις αυξήσεις που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στον 
τοµέα αυτό, χάνει µια φανταστική ευκαιρία να εξελιχθεί καθώς οι αυξήσεις αυτές δεν είναι 
συγκρίσιµες µε αυτές της Ευρωζώνης. Παρά τα κονδύλια και την ενηµέρωση η Ελληνική 
αγορά και ιδίως οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, διστάζουν να επενδύσουν. 

Στα θετικά σίγουρα πρέπει να αναφερθεί η αλλαγή - έστω και µικρότερη από την 
Ευρωζώνη – πλεύσης την αγοράς, η πίεση που δηµιουργείται από τους χρήστες πλέον στις 
επιχειρήσεις για να παρέχουν πλέον υπηρεσίες µέσω internet. Επίσης πολύ θετικό είναι το 
φαινόµενο της εξέλιξης πολλών και ελεύθερων τεχνολογιών οι οποίες πλέον βοηθάνε 
πάρα πολύ στην µετάβαση ενός καταναλωτή σε έναν e-καταναλωτή. Πολλά πράµατα 
ακόµα είναι σε εµβρυακή κατάσταση (σύνδεση µε τραπεζικά συστήµατα) αλλά σίγουρα 
είναι αρκετά βήµατα µπροστά από µόλις λίγα χρόνια πριν. 

Για το πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία συγκεκριµένα, 
µπορεί να αναφερθεί πως είναι ικανό να εξυπηρετήσει µια µικρή ή µικροµεσαία 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τουρισµό, µε αξιοπιστία και ασφάλεια. Έχει 
πολλά περιθώρια βελτίωσης (αυτόµατη σύνδεση µε τραπεζικά συστήµατα, PayPal κ.τ.λ.) 
και ακριβώς επειδή έχει περιθώρια, έχει δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωµατώσει 
εύκολα κάθε νέα τεχνολογία που µπορεί να χρειαστεί. 
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