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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι σημερινοί τουρίστες περιμένουν να πάρουν εξατομικευμένη πρόσβαση στις πληροφορίες 

του τουρισμού ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο. Οι «κινητοί» 

οδηγοί τουρισμού παρέχουν στους χρήστες  μια τέτοια πανταχού πρόσβαση. Η προϋπόθεση 

για αυτό είναι η έννοια της προσαρμογής, που απαιτεί επίγνωση του πλαισίου εφαρμογών 

μαζί με τους κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής. Επί του παρόντος, υπάρχει ένας 

πολλαπλασιασμός των «κινητών» οδηγών τουρισμού, προτείνοντας ένα ανεξέλεγκτο αριθμό 

διαφορετικών λειτουργιών. Αυτή η εργασία παρουσιάζει αυτές τις προσεγγίσεις, 

εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα τους και τις αδυναμίες τους, παρέχοντας έτσι τη βάση για 

την επόμενη γενιά «κινητών» οδηγών τουρισμού. Για το λόγο αυτό, το πλαίσιο αξιολόγησης 

που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει λεπτομερή κριτήρια και για τις δύο διαστάσεις, και του 

πλαισίου και της προσαρμογής. 
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ABSTRACT 

 

Today’s tourists expect to get personalized access to tourism information at anytime, from 

anywhere with any media. Mobile tourism guides provide the user with such an ubiquitous 

access. The prerequisite for this is the notion of customization, requiring awareness of the 

applications context together with appropriate adaptation mechanisms. Currently, there is a 

proliferation of mobile tourism guides, proposing an unmanageable number of diverse 

functionalities. This paper sheds light on those approaches by identifying their strengths and 

weaknesses, thus providing the basis for next generation mobile tourism guides. For this, an 

evaluation framework is used comprising detailed criteria for the two orthogonal dimensions 

of context and adaptation. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Ελληνική τουριστική βιομηχανία συμβάλλει με ένα 

τεράστιο ποσοστό στο Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν (ΕΑΠ) και αντιπροσωπεύει μια μεγάλη 

ποικιλία και πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών ( π.χ. καταλύματα, 

τουριστικοί οργανισμοί, τουριστικά γραφεία, μουσεία, εστιατόρια, εταιρείες μεταφορών, 

επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων κλπ.). η στρατηγική σημασία του τουρισμού για την 

ελληνική οικονομία προκύπτει τόσο από οικονομικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Οι 

εισπράξεις από την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε αυτούς τους επισκέπτες έφτασαν 

το 2005 τα 11€ δισεκατομμύρια ή περίπου το 6% του ΑΕΠ. Εάν συνυπολογιστούν και οι 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των δαπανών αυτών στην ευρύτερη οικονομία, τότε 

συνολικά, η τουριστική βιομηχανία συνεισφέρει στην οικονομική δραστηριότητα το 15-

20% (ΑΕΠ) (Eurobank, 2006 και World Tourism & Travel Council, WTTC,2006). 

Ταυτόχρονα ο τουριστικός τομέας συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση, με άνω των 

800.000 θέσεων (περίπου το 16% της συνολικής απασχόλησης), καθώς συνεισφέρει 

πολλαπλά και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Όμως, η εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας απαιτεί την επίκαιρη και 

έγκαιρη παροχή και ανταλλαγή πλήθος πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 

τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, όπως και μια αποτελεσματική συνεργασία και 

συντονισμό των δια-επιχειρησιακών λειτουργιών των τελευταίων. Για τους λόγους αυτούς 

και δεδομένης της συνεχούς διολίσθησης του Ελληνικού τουρισμού σε έναν ανταγωνισμό 

τιμών αλλά και ποιοτικών υπηρεσιών με χώρες χαμηλότερου κόστους, κρίνεται κρίσιμο και 

αναγκαίο να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή από την πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς αλλά 

και τις τουριστικές επιχειρήσεις στην ενίσχυση της διεθνής ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Αποφασιστικό και καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού μπορεί να διαδραματίσει η υιοθέτηση, διάχυση και αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. 
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Στη σύγχρονη εποχή, η συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και 

οι τουριστικοί οργανισμοί επιδεικνύουν ένα διαρκώς διευρυμένο ενδιαφέρον για τις 

δυνατότητες που δημιουργούνται από την ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών. 

Τέτοια παραδείγματα είναι οι ασύρματες επικοινωνίες, οι δορυφορικές τεχνολογίες 

εντοπισμού θέσης, ο νέες μορφές του διαδικτύου όπως οι εφαρμογές του κινητού 

διαδικτύου και οι φορητές συσκευές με δυνατότητα εντοπισμού θέσης με πολυμεσικές 

εφαρμογές.  

Η βιομηχανία του τουρισμού είναι άρρητα συνδεδεμένη με την έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση και επηρεάζεται ασφαλώς θετικά από την υποστήριξη που προσφέρουν τα 

πολυμέσα, οι τεχνολογίες επικοινωνιών και τα πληροφορικά συστήματα. Το διαδίκτυο και 

οι νέες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει στο σταδιακό μετασχηματισμό της παγκόσμιας 

τουριστικής βιομηχανίας μεταβάλλοντας ουσιαστικά την ίδια τη δομή του τουριστικού 

τομέα.  

Το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί μία βιομηχανία που βασίζεται κυρίως στην 

πληροφορία, δικαιολογεί απόλυτα τη σύνδεση ενδιαφερόντων της πληροφοριακής 

τεχνολογίας με τον τουρισμό, καθώς και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού και κινητού 

τουρισμού ως δύο γοργά αναπτυσσόμενες κατηγορίες του ηλεκτρονικού 

εμπορίου/επιχειρείν. Η έγκαιρη και επίκαιρη παροχή και ανταλλαγή πλήθους πληροφοριών 

μεταξύ διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων που σχετίζονται με την προσφορά και τη 

ζήτηση στον τουριστικό κλάδο είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 

τουριστικής βιομηχανίας. Η πληροφορία αποτελεί τη ζωτική πηγή του τουρισμού και η 

άμεση παροχή κατάλληλης και ποιοτικής πληροφορίας την κατάλληλη στιγμή, στον 

κατάλληλο αγοραστή και με τον πλέον κατάλληλο τρόπο μπορεί να διαφοροποιήσει και να 

αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών. Τα 

αποτελέσματα χρήσης των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων παροχής πληροφοριών 

και υπηρεσιών είναι πολλαπλά:  

 αύξηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθημερινών επιχειρησιακών 

διεργασιών και λειτουργιών, 

 προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύων μεταξύ διάφορων τουριστικών 

οντοτήτων, οι οποίες μπορούν εν συνέχεια να επιφέρουν οφέλη οικονομίας κλίμακας,  



 
Mobile Tourism  Μπαραδάκης Γεώργιος 

  Σελίδα 
10 

 
  

 ενίσχυση προβολής, προώθησης και διανομής της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο με μείωση του κόστους και την 

παράκαμψη από ταξιδιωτικούς πράκτορες, 

 εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση των τουριστικών 

προϊόντων/υπηρεσιών, 

 εκ νέου προσδιορισμός του στρατηγικού μοντέλου και του ρόλου των τουριστικών 

επιχειρήσεων και φορέων στοχεύοντας σε αναβαθμισμένη ικανοποίηση του πελάτη 

και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Σε γενικές γραμμές η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας 

προϋποθέτει σωστή και άμεση ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη και διαθεσιμότητα 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει ένας 

μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών και οικονομικών μέσων, κάτι που μας οδηγεί στην 

υιοθέτηση και εφαρμογή του ηλεκτρονικού και κινητού εμπορίου στον τουριστικό κλάδο. 

Καθίσταται επιτακτική η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για 

συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία πληροφοριών για τη λήψη σωστών και έγκαιρων 

αποφάσεων και κινητών εφαρμογών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του χρήστη- 

τουρίστα ως προς την οργάνωση, την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού αλλά και τη μετάδοση 

των εμπειριών που αποκόμισε από το ταξίδι καθώς και χρήσιμων πληροφοριών, 

συμβουλών και κριτικών αξιολόγησης. 

Η εκτόξευση της κινητής τηλεφωνίας και η εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων σε 

μικρούς προσωπικούς υπολογιστές (έχουν χαρακτηριστεί έξυπνα τηλέφωνα), με αμέτρητες 

λειτουργίες και εφαρμογές, μαζί με την ταυτόχρονη διεύρυνση του εύρους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με πρόσβαση από φορητή συσκευή, οδήγησε τις αγορές στο να 

προσαρμόσουν τις υπηρεσίες που ήδη υπήρχαν για τους υπολογιστές σε εφαρμογές 

(applications) για κινητές συσκευές. Οι εν λόγω εφαρμογές καταλαμβάνουν ένα μεγάλο 

φάσμα υπηρεσιών. Ένα πολύ ενδιαφέρον και επαρκώς αναπτυσσόμενο κομμάτι είναι οι 

εφαρμογές που αφορούν τον τουρισμό. 
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1.2 ΣΤΟΧΟΙ 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει τους λόγους που οδηγούν στην 

εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στον τουριστικό κλάδο και να εξετάσει τις εφαρμογές 

(applications) υπηρεσιών τουρισμού που χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρονικές και κινητές 

υπηρεσίες. Εν συνέχεια θα μελετηθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα/projects/applications 

που υπάρχουν και με βάση των σχετικών αναλύσεων, θα γίνει μια πρόταση για τα κριτήρια 

ταξινόμησης τους. Βασικά η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα 

παρακάτω ερωτήματα που αφορούν τα ηλεκτρονικά και κινητά μοντέλα στον τουρισμό: 

 Ποιες είναι οι επιχειρηματικές εφαρμογές που αναπτύσσονται με βάση τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και μέσα από ποια κανάλια παρέχονται οι διάφορες 

εφαρμογές; 

 Ποιοι είναι οι βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά εφαρμογών e-/m-tourism; 

 Υπάρχει κάποιο είδος ταξινόμησης (κριτήρια) γι τις εφαρμογές αυτές; 

 Έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα με επιτυχία συγκεκριμένες εφαρμογές παροχής 

ηλεκτρονικών και κινητών υπηρεσιών στον τουρισμό; 

1.3 ΔΟΜΗ 
 

Αυτό το πρώτο κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, στο οποίο 

περιγράφεται εν συντομία η κατάσταση που επικρατεί στο τουρισμό διεθνώς καθώς και τη 

θέση που έχει η χώρα μας σε αυτή, προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες που οδηγούν 

στην απαίτηση για διεύρυνση της εφαρμογής των e-services στην μορφή των m-services. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί τι εννοούμε με την έννοια του «κινητού» 

τουρισμού καθώς και τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της χρήσης των Δικτύων και 

Τηλεπικοινωνιών στον τουρισμό. Θα γίνει ανάλυση κάποιων κινητών υπηρεσιών, οι οποίες 

μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα του τουρισμού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγραφεί πως σχεδιάζεται μια εφαρμογή καθώς και ποια 

κριτήρια πρέπει να πληρεί μια «κινητή» εφαρμογή. Εν συνέχεια θα επιχειρηθεί μια 
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περιγραφή του γενικότερου πλαισίου εφαρμογής των m-services και θα επιχειρηθεί μια 

αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση διάφορων περιπτώσεων εφαρμογής από την 

ελληνική και διεθνή τουριστική πραγματικότητα. 

Έπειτα στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα 

της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας, οι αρχές, οι σκοποί και τα οφέλη που θα 

μπορούσε να έχει η χώρα μας από την αξιοποίηση των «κινητών» υπηρεσιών και 

εφαρμογών. Αναλύονται επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και 

χρησιμοποίηση των «κινητών» υπηρεσιών. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση και θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση τους. Μετά από αυτή τη 

διαδικασία θα δοθούν αφενός οι προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, 

αφετέρου οι προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των m-services στον ελληνικό 

τουρισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

«ΚΙΝΗΤΟΣ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (m-Tourism) 

 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΚΙΝΗΤΟΥ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (M-TOURISM) 
 

Ο όρος «κινητός» τουρισμός, στα αγγλικά mobile tourism (m-Tourism), είναι ένας 

όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από τους τεχνολόγους του τουρισμού και 

όσους ασχολούνται με τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες στην τουριστική βιομηχανία. Ο όρος 

αυτός προσδιορίζει τη χρήση τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων για τουριστικά θέματα και 

ειδικά τη χρήση εφαρμογών (apps) σε κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς. 

Οι αναλυτές που ασχολούνται με τις τάσεις που διακατέχουν την τεχνολογία 

υποστηρίζουν ότι στο εγγύς μέλλον οι χρήστες της τεχνολογίας δε θα έχουν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή αλλά σίγουρα θα έχουν smartphone ή ταμπλέτα (Android tablet, iPad κτλ). 

Αυτό το φαινόμενο και σήμερα ακόμη παρατηρείται αφού βλέπουμε ανθρώπους που 

ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή να παίζουν στα δάκτυλα τους τις 

εφαρμογές iPhone, iPad, Android κτλ στα έξυπνα τηλέφωνα τους. 

Η εταιρία comScore Inc. που ασχολείται με την ανάλυση της αγοράς της τεχνολογίας 

δημοσίευσε ότι 50 εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων χρησιμοποίησαν εφαρμογές 

σχετικές με τον τουρισμό. 50 εκατομμύρια χρήστες, 18 ετών και άνω χρησιμοποίησαν το 

κινητό τους τηλέφωνο για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τον τουριστικό προορισμό 

που θα ταξίδευαν ή για τον τουριστικό προορισμό στον οποίο ήδη βρισκόντουσαν,  και 

συγκεκριμένα εφαρμογές όπως TripAdvisor, εφαρμογές αεροπορικών εταιριών, οδηγούς 

πόλεων και άλλα. Δηλαδή, 2 στους 5 κατόχους κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς 

χρησιμοποίησαν το κινητό τους τηλέφωνο για ταξιδιωτικούς σκοπούς.( 

http://techcrunch.com/) 
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Υπολογίζεται ότι το 2021 οι Βρετανοί ταξιδιώτες θα ξοδεύουν 19,3 δισεκατομμύρια 

στερλίνες σε αγορές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο με τη χρήση 

έξυπνων τηλεφώνων. 

Μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί όπως Kayak, TripAdvisor παραδέχονται ότι πέραν 

του 75% των χρηστών τους χρησιμοποιούν – έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων αυτών μέσω κινητών τηλεφώνων και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τα 

λογισμικά κινητής τηλεφωνίας που ονομάζουμε apps. Επίσης, επίσημες ιστοσελίδες 

τουριστικών προορισμών που είναι προσβάσιμες και συμβατές μέσω κινητών τηλεφώνων 

έχουν παρατηρήσει αύξηση στη χρήση από κινητά τηλέφωνα της τάξεως του 300% το 

τελευταίο χρόνο. Δηλαδή αν το 2011 ένας τουριστικός προορισμός είχε 100,000 επισκέψεις 

από κινητά τηλέφωνα, το 2012 αυτές οι επισκέψεις έχουν γίνει 400,000. 

 

2.2 Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ    

ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

 

Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον ένα βασικό εργαλείο όχι μόνο στο χώρο του 

Τουρισμού, αλλά και για ολόκληρο το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο ρόλος των 

κινητών τηλεφώνων στον τουρισμό γίνεται όλο και πιο σημαντικός καθώς η διασύνδεσή 

τους στο Ιντερνέτ γίνεται ευκολότερη και χάρη στις υπηρεσίες που προσφέρει η τεχνολογία 

τρίτης γενιάς. Είναι πλέον γεγονός η εξέλιξη της εύκολης, γρήγορης και ευχάριστης 

περιήγησης στο Ιντερνέτ αλλά και η εύκολη διεκπεραίωση συναλλαγών, η εύρεση 

πληροφοριών, καθώς και το γρήγορο και φθηνό downloading. Η κινητή τηλεφωνία θα 

χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και στο πλαίσιο προγραμμάτων CRM και one-to-one 

marketing που ακολουθούν [Βλ. Sheth et al. 1999]. 
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2.2.1 Οφέλη 
 

Οι κινητές συσκευές παρουσιάζουν πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία τις 

κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικές σαν ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς, όπως: 

a. Εύκολη φορητότητα: οι κινητές συσκευές είναι φορητές, μπορείς να τις μεταφέρεις 

παντού και υπάρχουν σε πολλά σχήματα και μορφές. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες 

κινητών συσκευών (π.χ  Ultra Mobile PCs, Tablet PCs, PDA, Smart phones και Mobile 

phones). Ακόμη και αν υπάρχει μια σύγκλιση με τους φορητούς υπολογιστές [Βλ. Kray 

et. Al. (2003)], τα κινητά τηλέφωνα είναι ακόμη πιο ευρέως διαδεδομένα καθώς και 

διαθέσιμα στους τουρίστες. 

b. Τοποθεσία: χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως το GPS και / ή beacons (π.χ. WiFi, RFID, 

IrDA, Bluetooth) οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν και να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικά για τη θέση τους [Varshney (2003)]. 

c. Εξατομίκευση: σε αντίθεση με τους υπολογιστές, οι φορητές συσκευές  λειτουργούν 

συνήθως μόνο από έναν χρήστη, επιτρέποντας έτσι την παροχή εξατομικευμένων 

υπηρεσιών μέσω ασύρματων διαδικτυακών πυλών [Ho (2003)]. 

 

2.2.2 Μειονεκτήματα 
 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί των κινητών συσκευών που θα πρέπει να 

αξιολογηθούν προσεκτικά από τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών: περιορισμένη 

διαθέσιμη ενέργεια, περιορισμένη υπολογιστική ισχύ, το ποσό της μνήμης και ο 

αποθηκευτικός χώρος. Μικρό μέγεθος της οθόνης, περιορισμένα χρώματα και υποστήριξη 

γραμματοσειράς, μικρό και δύσκολο στη χρησιμοποίηση του πληκτρολόγιου (χωρίς τη 

χρήση γραφίδας για τα περισσότερα τηλέφωνα), περιορισμένο εύρος ζώνης και υψηλό 

κόστος των ασύρματων συνδέσεων [European (2006)]. Βεβαίως, αν και οι δυνατότητες των 

κινητών συσκευών βελτιώνονται συνεχώς, η «έλλειψη πόρων» μεταξύ κινητών και 

σταθερών συσκευών πάντα υπάρχουν. 

Οι περισσότερες υπάρχουσες εμπορικές εφαρμογές και ερευνητικές προσεγγίσεις 

στον τομέα της κινητού τουρισμού βασικά κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες 

[Cheverest et. Al. (2000)] που αφορούν: 
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a. βοηθούς πλοήγησης, τουριστικούς ή για μουσεία οδηγούς με προεγκατεστημένες 

εφαρμογές, δηλαδή αυστηρά καθορισμένο περιεχόμενο (σε κείμενο, οπτική και μορφή 

ακουστικού) που δεν μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη 

(π.χ. [MycityMate (2006)], [Micha et. Al. (2005)]). 

b. κινητές συσκευές που έχουν πρόσβαση σε κινητές δικτυακές πύλες, προκειμένου να 

περιηγηθούν ή να ενημερώσουν το περιεχόμενο (π.χ. [iNAV (2006)] [Schwinger (2006)]. 

c. Ηλεκτρονικούς οδηγούς κινητών συσκευών με περιεχόμενο που ανανεώνεται με 

εξωτερικές συσκευές (π.χ. GPS), όταν ο χρήστης βρίσκεται εντός εμβέλειας στο 

τουριστικό αξιοθέατο [Anegg et. Al. (2002)] [Cheverest et. Al. (2000)] [Oppermann 

(2000)] ή μέσω κινητών συνδέσεων δικτύου [Anegg (2002)] για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε context-aware1 υπηρεσίες. 

 

Η πρώτη προσέγγιση παρουσιάζει την αδυναμία στην οποία το περιεχόμενο της 

εφαρμογής του κινητού δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει ή να ενημερωθεί, δίνοντας στους 

χρήστες περιεχόμενο ή δεδομένα χάρτη που μπορεί να μην ισχύει πλέον. Η δεύτερη 

προσέγγιση προϋποθέτει τη χρήση ενός κινητού ή ασύρματου δικτύου για πρόσβαση σε 

πόρους του Internet για να απεικονίσει τις πληροφορίες σε τουρίστες ή να ενημερώσει τις 

πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί συνεχή σύνδεση 

(airtime) της κινητής συσκευής με ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού. Ομοίως, η τρίτη προσέγγιση 

προϋποθέτει κάποιο είδος δικτύου των συστημάτων σύνδεσης και εντοπισμού (π.χ. GPS) 

για την παροχή υπηρσιών βασισμένες στην τοποθεσία. Πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας 

Ευρωπαϊκής έρευνας έδειξαν ότι οι τρέχουσες χρεώσεις περιαγωγής είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που αποτρέπει τους τουρίστες από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο 

εξωτερικό [European (2006)]. Το 81% των ερωτηθέντων τονίζουν ότι το υψηλό κόστος της 

περιαγωγής κάνει τη χρήση του τηλεφώνου απαγορευμένη στη διάρκεια των διακοπών. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προβάλλεται το επιχείρημα ότι η χρήση του χρόνου 

ομιλίας δεν είναι η προτιμώμενη λύση για την πλειοψηφία των τουριστών σε αυτό το 

στάδιο. Ωστόσο, σύνδεση με το δίκτυο θα πρέπει να παραμείνει ως επιλογή για τους 

                                                           
1 Context-aware υπηρεσίες είναι μια τεχνολογία των υπολογιστών η οποία ενσωματώνει τις 

πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του χρήστη ο οποίος κινείται προκειμένου να παρέχει 
περισσότερες σχετικές υπηρεσίες στο χρήστη.( http://en.wikipedia.org) 
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χρήστες που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω μιας 

σύνδεσης δικτύου.  

Πράγματι, η εγκατάσταση μίας υποδομής WiFi σε μια πόλη θα αποτελέσει μια δίκαιη 

λύση στο πρόβλημα αυτό. Δύο κύρια θέματα προκύπτουν από αυτή τη λύση [Brown et. Αl. 

(2005)]. Αυτή τη στιγμή, μόνο λίγες κινητές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν 

σε ένα δίκτυο WiFi και η κάλυψη WiFi δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις πόλεις, πολύ 

λιγότερο σε μικρές τουριστικές πόλεις. Μία άλλη εναλλακτική λύση που είχε ερευνηθεί 

είναι η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα σήμερα είναι 

εξοπλισμένα με θύρα επικοινωνίας Bluetooth. Η συνδεσιμότητα Bluetooth χρησιμοποιείται 

για να σχηματίσουν ένα κοινωνικό δίκτυο μεταξύ των τουριστών στη γύρω περιοχή και να 

μπορεί να μοιράζεται το περιεχόμενο [Rudström et. Αl. (2004)]. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

«ανταλλαγή» σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν το περιεχόμενο και 

ότι το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο για κοινή χρήση όταν οι χρήστες βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση [Axup et. Αl. (2005)]. 

 

2.3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές κινητής και ασύρματης τεχνολογίας στην τουριστική 

βιομηχανία για διάφορους λόγους κυρίως για μάρκετινγκ, ηλεκτρονικές πωλήσεις και 

εισιτήρια, κινητούς ξεναγούς σε τουριστικούς χώρους. Για παράδειγμα, το κινητό 

τηλέφωνο δίνει πολλές περισσότερες δυνατότητες προσωποποίησης της υπηρεσίας- 

προϊόντος γιατί είναι ένα πολύ προσωπικό μέσο, ενώ ταυτόχρονα δίνει και τη δυνατότητα 

παροχής γεωγραφικών προσαρμοσμένων υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα η αξιοποίηση των κινητών ξεναγών σε τουριστικούς προορισμούς και 

πολιτισμικούς χώρους μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Διαδραστικές έρευνες αγοράς: το σύστημα ρωτάει τους επισκέπτες να παραθέσουν 

τις γνώμες τους για την έκθεση, τις υπηρεσίες της και την ικανοποίηση τους. Η 

πληροφόρηση αυτή είναι πολύ χρήσιμη και απαραίτητη. 
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 Ενεργή συμμετοχή επισκεπτών: οι επισκέπτες μπορούν να ηχογραφήσουν και να 

εισάγουν στο σύστημα τις δικές τους γνώμες, εμπειρίες και γνώσεις. Αυτό βοηθάει 

πολύ στην συμμετοχική ερμηνεία του πολιτιστικού χώρου και αντικειμένων του και 

στην ενίσχυση της αυθεντικότητας της εμπειρίας. 

 

 Location-specific marketing και content delivery: παροχή πληροφοριών και 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία του επισκέπτη. 

 

 Visitor tracking: εντοπισμός και καθορισμός της θέσης των επισκεπτών σε ένα χάρτη. 

Η πληροφόρηση αυτή είναι σημαντική για τη διαχείρηση και κατεύθυνση των 

επισκεπτών σε μη κορεσμένες περιοχές, στην προστασία των αντικειμένων και 

χώρων, αποφυγή συνωστισμών, παροχής βοήθειας κλπ. 

 

 Visitor paging: επικοινωνία με επισκέπτες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, π.χ. την 

ενημέρωσή τους σχετικά με την έναρξη κάποιας εκπαιδευτικής ταινίας κλπ. 

 

 Visitor profiling: έρευνα αγοράς και συμπεριφοράς του καταναλωτή: συλλογή 

στοιχείων από τους επισκέπτες, π.χ. το δημογραφικό προφίλ των επισκεπτών ποια 

αντικείμενα επισκέπτονται, πόσο χρόνο ξοδεύουν σε κάθε αντικείμενο, τι ερωτήσεις 

έκαναν και τι πληροφορίες τους ενδιαφέρουν κλπ. Η συλλογή και ανάλυση των 

πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητες για την μελλοντική ανάπτυξη 

προσωποποιημένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών. 

 

 Visitors’ e-mail facility: οι επισκέπτες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποστέλλουν 

υλικό από την επίσκεψη τους (κυρίως με κάποιο αντίτιμο), π.χ. δημιουργία 

προσωπικών ενθυμίων, αποστολή προσωποποιημένων καρτ ποστάλ, δημιουργία 

ταξιδιωτικών οδηγών κλπ. 
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Τυπικά χαρακτηριστικά παραδείγματα κινητών υπηρεσιών που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην τουριστική βιομηχανία θα αναλυθούν παρακάτω. 

 

2.3.1 SMS Alert 
Μέσω αυτής της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων ο χρήστης της κινητής 

συσκευής μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε θέμα της επιλογής του όπως π.χ. 

διαθεσιμότητα θέσεων σε αεροπορικές πτήσεις ή δωματίων σε ξενοδοχεία. Οι υπηρεσίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, είτε αυτός είναι ιδιώτης είτε 

τουριστικός πράκτορας, για τις συγκεκριμένες πληροφορίες και θέλει άμεση ενημέρωση. Η 

αποστολή των SMS ειδοποιήσεων γίνεται τελείως αυτοματοποιημένα, καθώς η 

συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρίζει επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εταιρικών 

συστημάτων. Διαφορετικά, ο αποστολέας επιλέγει το βαθμό αυτοματοποίησης και άρα 

προσδιορίζει τον τρόπο αποστολής των μηνυμάτων. 

 

2.3.2 Mobile Originated Services 
Οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται στην κατηγορία, στην οποία ο πελάτης αποστέλλει 

SMS σε συγκεκριμένο 5-ψήφιο αριθμό και μπορεί να  χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή 

για μία φορά. Εάν θέλει ο χρήστης να ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να 

στείλει ξανά μήνυμα στον ίδιο 5-ψήφιο αριθμό. Έτσι, οι χρήστες αυτής της υπηρεσίας 

μπορούν να έχουν άμεση, εν κινήσει ενημέρωση στο κινητό τους όποτε το επιθυμούν. Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιείται για ενημέρωση σχετικά με τον καιρό στην 

περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης ή για χρήσιμες πληροφορίες ανεύρεσης σημείων κοινού 

ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα τα εφημερεύοντα φαρμακεία. 

 

2.3.3. M-ticketing 
M-ticketing είναι μια υπηρεσία με την οποία ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει, να 

πληρώσει, να λάβει και να επικυρώσει ένα εισιτήριο από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται 

και οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή. Τα 

εισιτήρια αυτών των υπηρεσιών συμφέρουν καθώς μειώνουν το κόστος παραγωγής και 

διανομής και διευκολύνει τους πελάτες παρέχοντας τους νέους και απλούς τρόπους για να 

αγοράσουν εισιτήρια (http://en.wikipedia.org). Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχουν ορισμένες 
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αεροπορικές εταιρίες ως επί το πλείστον στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, ωστόσο η 

υπηρεσία αυτή έχει επεκταθεί σημαντικά και καλύπτει από εισιτήρια σε όλα τα μέσα 

μεταφοράς μέχρι εισιτήρια σε παραστάσεις και συναυλίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης 
Όταν κάποιος βρίσκεται σε ξένη χώρα πάντα υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί σε 

άμεσο κίνδυνο χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσει την ακριβή θέση του. 

Ξενοδοχειακές μονάδες του εξωτερικού σε συνεργασία με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

παρέχουν μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές της τεχνολογίας, αυτής του εντοπισμού 

της θέσης ενός ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο ή ανάγκη όπως για παράδειγμα μετά από 

ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα ή μια εγκληματική ενέργεια ή απλώς ακόμα και σε 

περίπτωση που κάποιος έχει χαθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εντοπισμός της γεωγραφικής 

θέσης ενδέχεται να αποβεί σωτήριος, αφού με συντονισμένες ενέργειες μπορεί να 

προσφερθεί η απαραίτητη βοήθεια. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται τόσο σε δημόσιο όσο 

και σε ιδιωτικό πλαίσιο.  

 

Εικόνα 1. Η Aegean είναι από τις ελληνικές αεροπορικές εταιρίες που παρέχει αυτήν την 
υπηρεσία. (www.androidblip.com) 
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2.3.5 Υπηρεσίες πλοήγησης 
Οι υπηρεσίες πλοήγησης αποτελούν ίσως την πιο κλασσική εφαρμογή που 

χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας, αλλά και στον τουριστικό κλάδο. Ένας οδηγός 

ή και πεζός μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τον τρόπο μετάδοσης σε συγκεκριμένο 

σημείο μέσω ενός GPS. Η εφαρμογή αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ιδιώτες και 

μισθωμένα οχήματα (Fouzia M., Sunbrun J., 2010). Μια από τις πιο σύγχρονες εφαρμογές 

πλοήγησης θέλει τις κινητές συσκευές να χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένες πάνω στο 

καρότσι του super market για να καθοδηγεί τον πελάτη προς τα προϊόντα, τα οποία 

επιθυμεί να αγοράσει περνώντας την είσοδο με τη λίστα των αγορών που επιθυμεί ο 

καταναλωτής (Hosbond J.H., Skov M., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. 

Με τις συγχρονες υπηρεσίες πλοήγησης μπορείτε να ανακαλύψετε δημόσιους χώρους κοντά, όπως 

εστιατόρια ή ξενοδοχεία, και να λάβετε οδηγίες πεζοπορίας προς αυτούς.(www.nokia.com) 

 

2.3.6 Push Services 
Ακόμα και αν δεν έχουν ζητηθεί άμεσα από το χρήστη αυτές οι υπηρεσίες του 

παρέχονται, σε αντίθεση με τις προηγούμενες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης 

του κινητού τηλεφώνου πλησιάζει σε κάπιο γεωγραφικό χώρο, εμφανίζονται αυτόματα 

στην οθόνη της συσκευής του πληροφορίες για το χώρο ή σε άλλες περιπτώσεις, 

προβάλλονται διαφημιστικά μηνύματα για εστιατόρια ή καταστήματα της περιοχής (Fouzia 

M., Subrun J., 2010). Ακόμα και για την προώθηση της προεκλογικής εκστρατείας των 

πολιτικών χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας μέσω γραπτών 

μηνυμάτων sms. Η συγκεκριμένη χρήση είναι τόσο διαδεδομένη παγκοσμίως που 

διενεργούνται έρευνες για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα γραπτά μηνύματα 
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ανάλογα μ το προφίλ που επιθυμεί να παρουσιάσει ο κάθε υποψήφιος (Prete M.I., 2001). 

Παρόλο που ο χρήστης δεν έχει ζητήσει ο ίδιος την υπηρεσία, η πλειοψηφία των χρηστών 

κινητής τηλεφωνίας δεν την απορρίπτει και δεν την θεωρεί φορτική (Muk A., 2007). Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία είναι από τις πιο σύνθετες, αφού αφενός πρέπει να αναγνωρίζονται 

τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των χρηστών και αφετέρου συνεχόμενα και μη 

ενδιαφέροντα διαφημιστικά μηνύματα του χρήστη ενδέχεται να προκαλέσουν την 

δυσαρέσκειά του (Fouzia M., Subrun J., 2010). 

 

2.3.7 Mobile Payment 
Η πληρωμή μέσω κινητού, που επίσης αναφέρεται και ως «κινητά χρήματα», ή και 

«κινητό πορτοφόλι», αναφέρεται σε υπηρεσίες πληρωμών και εκτελούνται μέσω κινητών 

συσκευών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρίες πιστωτικών καρτών, καθώς και οι 

εταιρείες του Διαδικτύου, όπως η Google, αλλά και ένας αριθμός εταιρειών κινητής 

επικοινωνίας έχουν εφαρμόσει κινητές λύσεις πληρωμής. Η πληρωμή μέσω κινητού είναι μια 

εναλλακτική μέθοδος πληρωμής. Αντί να πληρώνουν με μετρητά, επιταγή, ή πιστωτικές 

κάρτες, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κινητό τηλέφωνο για να πληρώσει για 

ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών. Η συνδυασμένη αγορά για όλους τους τύπους των 

πληρωμών μέσω κινητών, αναμένεται να φθάσει πάνω από $ 600B σε παγκόσμιο επίπεδο 

μέχρι το 2013, η οποία θα είναι διπλάσιο από το ποσοστό που είχε το Φεβρουάριο του 2011,  

ενώ αγορά κινητής πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, αναμένεται να ξεπεράσει τα $ 300B 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2013 (http://en.wikipedia.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3.  

Κινητό σύστημα πληρωμής στη Νορβηγία (http://en.wikipedia.org/) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=a_mpULKCG-LM0QWZqoD4BA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dm-payment%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D933%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institutions&usg=ALkJrhihnyIELNTQwG8V-GyCj5w_Dk6fMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=a_mpULKCG-LM0QWZqoD4BA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dm-payment%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D933%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card&usg=ALkJrhgsb7E5_muYFRTx1uAJBJnhW4UOeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=a_mpULKCG-LM0QWZqoD4BA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dm-payment%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D933%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Google&usg=ALkJrhgrxUJO51c6j-st_HhrpYHG8w2B9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=a_mpULKCG-LM0QWZqoD4BA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dm-payment%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D933%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_communication&usg=ALkJrhiOTJwfyukpr7N3FzMR_PX6gJeD-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=a_mpULKCG-LM0QWZqoD4BA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dm-payment%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D933%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_communication&usg=ALkJrhiOTJwfyukpr7N3FzMR_PX6gJeD-Q
http://en.wikipedia.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (ή mobile app) είναι μια εφαρμογή λογισμικού 

που έχει σχεδιαστεί για να τρέχει σε smartphones , υπολογιστές tablet και άλλες φορητές 

συσκευές. Είναι διαθέσιμο μέσω μιας πλατφόρμας διανομής εφαρμογών, οι οποίες 

συνήθως λειτουργούν από τον ιδιοκτήτη του κινητού λειτουργικό σύστημα , όπως το 

Apple App Store , το Google Play, το Windows Phone Κατάστημα και το BlackBerry App 

World . Μερικές εφαρμογές είναι δωρεάν, ενώ άλλες έχουν μια τιμή. Συνήθως, οι 

εφαρμογές κατεβαίνουν από την πλατφόρμα σε μια συσκευή προορισμού, 

όπως iPhone , BlackBerry , Android τηλέφωνο ή Windows Phone , αλλά μερικές φορές σε 

φορητούς υπολογιστές ή επιτραπέζιους υπολογιστές . Για τις εφαρμογές που έχουν μια 

τιμή, συνήθως ένα ποσοστό, 20-30%, πηγαίνει στον πάροχο διανομής (όπως το iTunes ), 

και το υπόλοιπο πηγαίνει στον παραγωγό του app. 

Ο όρος "app" έχει γίνει δημοφιλής, και το 2010 καταγράφηκε ως "Word of the Year " 

από την Αμερικανική Εταιρεία Διαλέκτου. Ο τεχνολόγος Michael Saylor αναφέρθηκε στα 

νεότερα κινητά smartphone ως «τηλέφωνα-app" προκειμένου να τα διακρίνει από τα 

προηγούμενα μοντέλα smartphone. Δηλώνει ότι αυτά τα app-τηλέφωνα μπορούν να 

υποστηρίξουν πολλές εφαρμογές και γλώσσες προγραμματισμού και θα πρέπει πρώτα να 

θεωρούνται υπολογιστές και μετά τηλέφωνα. 

Οι mobile εφαρμογές είχαν αρχικά δημιουργηθεί για τη γενική παραγωγικότητα και 

την ανάκτηση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των e-mail, του ημερολόγιου , των 

επαφών, καθώς και για πληροφορίες για τον καιρό. Ωστόσο, η δημόσια ζήτηση και η 

διαθεσιμότητα των εργαλείων ανάπτυξης οδήγησε στην  ταχεία επέκταση και σε άλλες 

κατηγορίες, όπως τα κινητά παιχνίδια ,  GPS και location-based υπηρεσίες , τράπεζες ,  

αλλά και στις αγορές εισιτηρίων. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των εφαρμογών έκανε 

την ανακάλυψη μια πρόκληση, η οποία με τη σειρά της οδήγησε στη δημιουργία ενός 
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ευρέος φάσματος  επανεξέτασης, σύστασης, και επιμέλειας των πηγών, 

συμπεριλαμβανομένων των blogs, των περιοδικών κλπ.( http://en.wikipedia.org/) 

3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 Η σχεδίαση εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις απ’ 

ότι ο σχεδιασμός εφαρμογών για μεγαλύτερες συσκευές. Ο αριθμός των ειδικά 

διαμορφωμένων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας είναι σχετικά μικρός (Dunlop et. Αλ. 

(2002)). Σε αντίθεση με τα PDAs, η πλειοψηφία των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας 

μπορούν να κατέβουν over-the-air (OTA). Αυτό συνεπάγεται ότι η έλλειψη των 

εγχειριδίων κάνουν τις εφαρμογές να θέλουν μεγάλους χρόνους εγκατάστασης και-

ενδεχομένως- να έχουν υψηλό κόστος λήψης. Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε γενικές 

γραμμές έχουν λιγότερες δυνατότητες επεξεργασίας απ’ ότι τα PDAs. Ως εκ τούτου, οι 

εφαρμογές που σχεδιάζονται για τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ελπιδοφόρες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών καθώς και στις απαιτήσεις 

των συσκευών.  

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα σχεδιασμού που διαφοροποιούν τις απαιτήσεις των 

εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και των PDA. Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των PDAs 

και των κινητών τηλεφώνων είναι επί του παρόντος το μέγεθος της οθόνης και η χρήση της 

γραφίδας στα smartphones για την είσοδο πληροφοριών. Για το σχεδιασμό των κινητών 

εφαρμογών, πρέπει κανείς να εξετάσει το περιορισμένο χώρο στην οθόνη του κινητού 

τηλεφώνου που προσφέρεται και τις περιορισμένα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα για την 

είσοδο των πληροφοριών [Holtz (2005)]. Οι σχεδιαστές των εφαρμογών κινητής 

τηλεφωνίας πρέπει να εξετάσουν τρεις βασικές κατηγορίες μεγεθών οθόνης κατά το 

σχεδιασμό εφαρμογών [Holtsblatt (2005)], σε αντίθεση με τα PDA όπου τα πρότυπα σε 

μεγέθη οθόνης δεν διαφέρουν σημαντικά. 

Οι υποθέσεις στη συμπεριφορά των τουριστών βασίζονται στη μελέτη του Brown et 

al [Brown et al.(2003)]. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μελέτη μια εφαρμογή κινητού 

τηλεφώνου που αναφέρεται στους τουρίστες θα έχει δυνατότητες έτσι ώστε οι τουρίστες: 
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 θα μπορούν να κάνουν χρήση του χάρτη για εύρεση τοποθεσιών. Εκτός από τη χρήση 

των σημείων ενδιαφέροντος (POI), η χρήση των χαρτών θα πρέπει να προσφέρουν τη 

δυνατότητα να επιδείξουν τις «κοινωνικές ζώνες» (δηλαδή περιοχές με καφέ, περιοχές 

ιδανικές για κολύμπι κλπ). Θα πρέπει να προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να 

γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα σε μια διαδρομή του ταξιδιού. 

 

 θα περιλαμβάνει ένα στάδιο πριν την επίσκεψη ενός μέρους. Αυτό το στάδιο πριν την 

επίσκεψη θα προσφέρει στο χρήστη πληροφορίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνει, 

συνδέοντας τες με το πώς μπορεί να τις κάνει. 

 

 θα έχουν τουριστικό περιεχόμενο το οποίο να είναι πλήρης και θα πρέπει να έχει 

πληροφορίες για το πότε να κάνει τις δραστηριότητες (συνδέοντας τες το τι με το πότε, 

π.χ. ώρες λειτουργίας, ώρες για την καλύτερη επίσκεψη, προ-κράτηση κλπ). 

 

 θα αφήνει τους χρήστες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλους χρήστες (στο σπίτι 

ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους).  

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες βάζουν νέες προκλήσεις στους σχεδιαστές κινητών 

εφαρμογών όπως: 

 σχεδιασμό για φορητότητα, 

 σχεδιασμό για μια ευρεία κοινότητα χρηστών, 

 σχεδιασμό για την παροχή πληροφοριών βασισμένες στην τοποθεσία των χρηστών. 
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3.2 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Πριν τη μελέτη των κινητών εφαρμογών, οι κινητές εφαρμογές μπορούν να 

συγκριθούν με βάση κάποια γενικά χαρακτηριστικά που έχουν από κοινού. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι συνήθως ένα ουσιαστικό μέρος του συστήματος με σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών για τους τουρίστες. 

Χάρτες 
Οι τουρίστες παραδοσιακά χρησιμοποιούν χάρτινους χάρτες και οδηγούς-βιβλία σαν 

κύριο εξοπλισμό τους, όταν εξερευνούν και επισκέπτονται POI. Τους χάρτες τους 

χρησιμοποιούν για να βρουν ένα δρόμο  και να τους βοηθήσουν να οικοδομήσουν ένα 

νοητικό μοντέλο του χώρου που βρίσκονται, και οι οδηγοί-βιβλία τους προσφέρουν 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα POI. Κινητό τουριστικοί οδηγοί πρέπει να 

παρέχουν μια υπηρεσία ισοδύναμη με τους χάρτες και τους οδηγούς-βιβλία και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξει τους χρήστες κινητών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η βασική 

ιδέα είναι ότι οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα 

κατάστασή τους στην κινητή συσκευή. Αυτή η πληροφορία αποτελείται από ένα χάρτη που 

εμφανίζει το τρέχων περιβάλλον τους, καθώς και ένα σύνολο δεδομένων POI. Και τα 

δεδομένα του χάρτη και των POI δημιουργούνται το συντομότερο αφού τα ζητήσει ο 

χρήστης και προσαρμόζονται στην τρέχουσα κατάστασή του. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα των χαρτών που υπάρχουν στις κινητές εφαρμογές 

σε σύγκριση με χάρτινους χάρτες και οδηγούς. Ένας χάρτης μιας εφαρμογής δεν παρέχει 

μόνο up-to-date πληροφορίες που δημιουργούνται σχεδόν αυτόματα. Είναι κάπως σαν ένα 

στιγμιότυπο από ένα περιβάλλον σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αλλά με εξαιρετικά 

επιλεκτική πληροφόρηση και ολοκληρωμένη νοημοσύνη [Meng L.(2005)]. Με τον τρόπο 

αυτό, ένας χάρτης και τα αντικείμενα του, μπορεί να παρουσιαστεί χωρίς πληροφορίες που 

δεν ενδιαφέρουν τον χρήστη και να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση του χρήστη. 

Οι χάρτες των κινητών εφαρμογών μπορούν όχι μόνο να παρέχουν κείμενο, αλλά και 

πληροφορίες πολυμέσων για τα αντικείμενα στο χάρτη. Η γενική δήλωση ότι η χρήση του 

χάρτη είναι μια διαδικασία που παρέχει γνωστικές ικανότητες και εκπαίδευση μπορεί να 
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ισχύει για τους συμβατικούς χάρτες, αλλά όχι για τις κινητές εφαρμογές. Οι συμβατικοί 

χάρτες είναι υπερφορτωμένοι με πολλές πληροφορίες για να ικανοποιήσει πολλούς χρήστες 

με διαφορετικές απαιτήσεις. Οι κινητοί χάρτες, ωστόσο, επικεντρώνονται στην παροχή 

μόνο των πληροφοριών (π.χ. POI) που είναι σχετικές με το χρήστη και την τρέχουσα 

κατάσταση του, επιτρέποντας έτσι την γρήγορη και εύκολη σύλληψη της ουσίας των 

πληροφοριών. Τα POI είναι συχνά δομημένα και εμφανίζονται σε στρώματα στο χάρτη για 

να προληφθεί η υπερφόρτωση πληροφοριών σχετικά με τη μικρή οθόνη της συσκευής που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες. 

Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, οι παραδοσιακοί χάρτινοι χάρτες θα συνεχίσουν να 

είναι ο κύριος αντίπαλος των κινητών χαρτών. Οι χάρτινοι χάρτες είναι φορητοί, φθηνοί, 

αναδιπλούμενοι, δεν χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να μοιραστούν σε 

ομάδες. Προκειμένου να αντισταθμίσουν το μειονέκτημα τους της στατικότητας, ο στόχος 

των τεχνολογιών πρόσφατα ήταν να εμπλουτίσουν τους χάρτινους χάρτες με ψηφιακές 

υπηρεσίες πληροφόρησης. Για να συνδυάσουν τους χάρτινους χάρτες και τις ψηφιακές 

υπηρεσίες, ένας τυπωμένος χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια διεπαφή του 

χρήστη και οι ψηφιακές επικαλύψεις μπορεί να συνδέσουν τις θέσεις του χρήστη στο χάρτη 

με τις κατάλληλες ψηφιακές πληροφορίες και υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, ο χάρτινος 

χάρτης παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες που είναι μάλλον στατικές. Τα ψηφιακά 

στρώματα παρέχουν πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε μια πόλη. Για την περίπτωση αυτή, σχεδόν αόρατες κουκκίδες είναι 

τυπωμένες πάνω στο χάρτη, που κωδικοποιούν τις θέσεις. Ένα ειδικό ψηφιακό στυλό 

χρησιμεύει ως μέσο για τον προσδιορισμό των θέσεων σε αυτό το χάρτη. Με τον τρόπο 

αυτό, οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες που 

εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως τον τόπο και το χρόνο [Norrie M. C. Et 

al(2005)]. Παρά το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση είναι ένας καλός τρόπος για να 

προστεθούν πληροφορίες στους παραδοσιακούς χάρτινους χάρτες, το ερώτημα παραμένει 

κατά πόσο οι ψηφιακή ή αναλογικοί χάρτες επαρκούν για να υποστηρίξουν τους χρήστες 

των κινητών. Ενεργούν σε ένα ιδιαίτερα κινητό περιβάλλον και ζητούν διάφορες 

πληροφορίες που εξαρτώνται από την τρέχουσα δραστηριότητά τους, οι οποίες ως επί το 

πλείστον συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές δεδομένων [Reichenbacher T.(2005)]. 
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Τοποθέτηση 
Οι κινητοί τουριστικοί οδηγοί παρέχουν στους χρήστες τους LBS. Ο προσδιορισμός 

θέσης του χρήστη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών 

προς τους τουρίστες με βάση την τρέχουσα θέση του χρήστη. Από τη θέση του χρήστη, 

ένας βασικός παράγοντας είναι οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της θέσης του χρήστη. Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επαρκής για την 

παρεχόμενη υπηρεσία και να μπορεί να προσαρμόζεται στις εργασίες των χρηστών. Για 

παράδειγμα, δεν έχει νόημα να μετρηθεί με ακρίβεια η θέση μέχρι και στο χιλιοστό εάν η 

θέση του χρήστη εμφανίζεται σε ένα μικρής κλίμακας χάρτη. Διάφορες μέθοδοι της θέσης 

είναι διαθέσιμες για διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας, όπως η δορυφορική ή το δίκτυο με 

βάση τις μεθόδους εντοπισμού [Gartner G.(2004)]. Σε γενικές γραμμές, εσωτερικές LBS 

απαιτούν μια πιο ακριβή μέθοδο εντοπισμού θέσης από εξωτερική τοποθέτηση (όπως το 

GPS). Για παράδειγμα, οι υπέρυθρες παρέχουν ακριβή τοποθέτηση, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο στο εσωτερικό των κτιρίων, λόγω της μικρής εμβέλειας τους. 

Υβριδικές μέθοδοι εντοπισμού, όπως Α-GPS μπορούν να ενισχύσουν την ακρίβεια. Ειδικά 

σε πόλεις, με δορυφορικά υποστηριζόμενη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

εξαιτίας του γεγονός ότι στα σοκάκια μπλοκάρεται το σήμα από τους δορυφόρους. Το 

Galileo, το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε 

βελτίωση σε αυτό το πλαίσιο, αλλά θα εξακολουθούν να έχουν κάποιους περιορισμούς 

(π.χ. μπλοκάρισμα των σημάτων). Η έννοια της ενεργού συμμετοχής των Active 

Landmarks μπορεί να είναι μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Τα Active Landmarks 

είναι εμφανή αντικείμενα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς.  

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
Οι εφαρμογές που απευθύνονται σε τουρίστες θα πρέπει να υποστηρίζουν ολόκληρο 

τον κύκλο του ταξιδιού των τουριστών, που αποτελείται από τρεις φάσεις: πριν από το 

ταξίδι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά το ταξίδι [Hunolstein S.et al (2003)]. Ο 

κύριος στόχος των «κινητών ξεναγών» είναι η παροχή στους τουρίστες με ενημερωμένες 

πληροφορίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, π.χ. όταν στέκεται μπροστά από ένα 

μνημείο ή ψάχνει για το επόμενο σημείο στάσης σε μια καφετέρια. Στη φάση πριν από το 

ταξίδι, οι τουρίστες ασχολούνται με το σχεδιασμό της διαδρομής από τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τους προορισμούς, ξενοδοχεία και ενδιαφέροντα μέρη. Η προ-

επίσκεψη είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια των διακοπών 



 
Mobile Tourism  Μπαραδάκης Γεώργιος 

  Σελίδα 
29 

 
  

κι όχι μόνο στη φάση πριν το ταξίδι. Οι τουρίστες χρησιμοποιούν χάρτες και οδηγούς πριν 

από την επίσκεψη σε ένα μέρος. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να μάθουν για τον τόπο και 

μπορούν να αποφασίσουν αν αξίζει να πάνε εκεί. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι «κινητοί 

ξεναγοί» να παρέχουν στους τουρίστες με «εικονικές επισκέψεις» των θέσεων δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν (multimedia) πληροφορίες 

σχετικά με τα αξιοθέατα προτού βρεθούν εκεί. Όταν ο τουρίστας επιστρέφει από ένα 

ταξίδι, αυτός/αυτή θέλει να έχει μια υπενθύμιση του ταξιδιού και να μπορεί να μοιραστεί 

τις εμπειρίες του με άλλους ανθρώπους στο σπίτι. Για την περίπτωση αυτή, η εφαρμογή θα 

πρέπει να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες που επιτρέπουν στους τουρίστες να καταγράφει 

το ταξίδι του, π.χ. με σχολιασμό του ταξιδιού τους με εικόνες, βίντεο ή κείμενα [Brown B. 

et al(2005)]. 

Τουρισμός σαν μια κοινωνική δραστηριότητα 
Ο τουρισμός είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Οι τουρίστες έχουν την τάση να 

ταξιδεύουν σε ομάδες και συνήθως να συνεργάζονται γύρω από χάρτες και οδηγούς για να 

εντοπίσουν τη θέση τους και να συζητήσουν ποια αξιοθέατα πρέπει να επισκεφθείτε. Έτσι, 

η αλληλεπίδραση της ομάδας είναι μια σημαντική τουριστική δραστηριότητα προκειμένου 

να εξερευνήσουν τα αξιοθέατα ή να μάθουν για το περιβάλλον που βρίσκονται με ένα 

συνεργατικό τρόπο. Δεδομένου ότι οι «κινητοί ξεναγοί» είναι σχεδιασμένοι για κινητές 

συσκευές οι οποίες έχουν μικρή οθόνη ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ένα 

χρήστη κάθε φορά, δεν έχουν την ικανότητα να μοιράζονται την αλληλεπίδραση μιας 

ομάδας τουριστών με τον ίδιο τρόπο όπως οι χάρτινοι χάρτες χαρτί. οι κινητοί τουριστικοί 

οδηγοί μπορούν να στηρίξουν των τουριστών που είναι ομάδες, επιτρέποντας τους να 

επικοινωνούν και να συντονίζουν τις θέσεις τους και να προτείνουν επιπλέον αξιοθέατα 

καθώς και διαδρομές. Μια υπηρεσία εύρεσης ενός φίλου θα παρέχει ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό. Μια τέτοια υπηρεσία επιτρέπει κάθε ομάδα να δει την τοποθεσία όλων 

των μελών της ομάδας [Brown B. et al(2005)]. 

Είδη τουριστικών πληροφοριών 
Points of Interests (POIs). Οι κινητοί τουριστικοί οδηγοί πρέπει να παρέχουν στους 

τουρίστες πληροφορίες POI. Για να απεικονίσουν τη χωρική σχέση των POI, ένας καλός 

τρόπος είναι να σηματοδοτήσει τη θέση τους στο χάρτη με ένα σύμβολο POI. Η χωρική 

γειτνίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια παράμετρος για να φιλτράρει τα αξιοθέατα τα 

οποία βρίσκονται σε μία ορισμένη απόσταση από την τοποθεσία του τουρίστα, π.χ. με τη 

μορφή μιας υπηρεσίας. Μια άλλη λειτουργικότητα χρησιμοποιώντας την εγγύτητα ως 
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παρακίνηση για τον τουρίστα είναι οι push-services, π.χ. συμβουλές, οι οποίες ωθούν μια 

ειδοποίηση στην οθόνη της κινητής συσκευής, όταν ο χρήστης περνάει κοντά σε ένα θέαμα 

ή ένα POI. Αλλά όχι μόνο τα αξιοθέατα σε κοντινή απόσταση είναι σχετικά με τους 

τουρίστες. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η παρουσίαση των τουριστικών 

δραστηριοτήτων με τη μορφή θεματικών επικαλύψεων στο χάρτη. Η ιδέα είναι ότι ανάλογα 

με τη δραστηριότητα, ο χρήστης ενδιαφέρεται, για διαφορετικά πράγματα που μπορεί να 

δείχνονται επάνω στο χάρτη, όπως η νυχτερινή ζωή που περιλαμβάνει ένα μπαρ ή κλαμπ, 

τα σημεία που μπορεί να κάνει τα ψώνια του ο τουρίστας ή ένα σημείο που μπορεί να φάει.  

Περιηγήσεις. Οι τουρίστες χρησιμοποιούν τις περιηγήσεις σαν ένα μηχανισμό για να 

μάθουν με δομημένο τρόπο για τα αξιοθέατα. Συχνά ορίζονται σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο θέμα, όπως οι περιηγήσεις στα μουσεία, αλλά μπορεί επίσης να 

προσωποποιηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον του χρήστη, την  εγγύτητα, την ιστορική 

περίοδο ή το είδος των μνημείων. Οι περιηγήσεις δεν θα πρέπει να δείχνουν μόνο την 

συντομότερη διαδρομή από την θέση του χρήστη σε ένα POI, αλλά θα πρέπει επίσης να 

αποσκοπούν στην προώθηση των αξιοθέατα της πόλης και να προσφέρουν μια δομημένη 

επισκόπηση της  σε ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Δεδομένου ότι οι τουρίστες χρησιμοποιούν 

συχνά τις περιηγήσεις για να γνωρίσουν μέρη που αξίζει να επισκεφθούν και δεν 

ακολουθούν αυστηρά μια προτεινόμενη διαδρομή, το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την 

περιοδεία διακοπές, καθώς και τον επανυπολογισμό μιας περιοδείας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των χρηστών [Hunolstein S.et al (2003)]. 

Υποστήριξη πλοήγησης. Αν και χάρτες παρέχουν ήδη κάποια μέσα για 

προσανατολισμό, μια υπηρεσία δρομολόγησης που υπολογίζει διαδρομές μειώνει το 

γνωστικό φορτίο των χρηστών και οδηγεί σε καλύτερο προσανατολισμό. Με τη χρήση μιας 

υπηρεσίας δρομολόγησης, οι τουρίστες δεν χρειάζεται να συγχρονίζονται μεταξύ του χάρτη 

και της πραγματικότητα όλη την ώρα για να δουν αν είναι στο σωστό δρόμο, αλλά μπορεί 

απλώς ακολουθούν τις οδηγίες δρομολόγησης. Η ποιότητα της υπηρεσίας δρομολόγησης 

εξαρτάται σίγουρα από την ικανότητα του κινητού τουριστικού οδηγού για τον 

προσδιορισμό της θέσης του χρήστη με υψηλή ακρίβεια. 
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3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

Μια εφαρμογή που μπορεί να κυριαρχήσει και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη στο χώρο 

του τουρισμού είναι αυτή που παρέχει πανταχού πρόσβαση, όχι μόνο κατά το σχεδιασμό 

των διακοπών, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια των διακοπών, επιτρέποντας την πρόσβαση 

με οποιοδήποτε μέσο, ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε. Τέτοιες εφαρμογές που υποστηρίζουν 

τους τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους με μέσα που βασίζονται στην 

τοποθεσία με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αποκαλούνται οδηγοί τουρισμού. Αυτές 

παρέχουν στους τουρίστες, για παράδειγμα, πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο σχετικά με 

τον τουριστικό χώρο για σημεία ενδιαφέροντος (POI) (π.χ. για τον περιβάλλον και το 

τοπίο, αξιοθέατα ή εστιατόρια), ή μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση ενός ατόμου του 

ταξιδίου του. Μια σειρά από τέτοιους οδηγούς τουρισμού έχουν πρόσφατα προταθεί, 

προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. 

 

3.3.1 Compass  

Η εφαρμογή COMPASS2 μπορεί να βοηθήσει ένα τουρίστα παρέχοντας του 

πληροφορίες και υπηρεσίες (που κυμαίνονται από κτίρια μέχρι φίλους του), που του 

χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, ένας 

τουρίστας που εξέφρασε το ενδιαφέρον για την ιστορία και την αρχιτεκτονική του 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με κοντινά μνημεία που χτίστηκαν πριν από το 1890. 

Ένας τουρίστας που έχει εκφράσει την επιθυμία να βρει ένα κατάλυμα για το βράδυ 

παίρνει μια λίστα από ξενοδοχεία μέσα και γύρω από την πόλη που ταιριάζει στις 

προτιμήσεις του.  

                                                           
2 COntext-aware Mobile Personal ASSistant 
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Εικόνα 4. 

Στιγμιότυπα από την εφαρμογή COMPASS : αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στο χρήστη πάνω στο 

χρήστη, αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα αντικείμενα και μια λίστα  των 

αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στο χρήστη και μπορεί να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του. 

 

Μετά την εκκίνηση, η εφαρμογή COMPASS εμφανίζει στο χρήστη ένα χάρτη της 

τρέχουσας θέσης του. Η τοποθεσία του είτε λαμβάνεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

ή από άλλες συσκευές, όπως δέκτες GPS. Ανάλογα με το προφίλ και το στόχο του χρήστη, 

μια επιλογή κοντινών κτιρίων, φίλων και άλλων αντικείμενων εμφανίζονται στο χάρτη και 

σε μια λίστα. Ο χάρτης και τα αντικείμενα που εμφανίζονται ενημερώνονται όταν ο 

χρήστης μετακινείται ή το προφίλ του ή ο στόχος αλλάζει. Άλλοι παράγοντες μπορούν 

επίσης να αναγκάσουν τον χάρτη να αλλάξει. Για παράδειγμα, μια αύξηση της ταχύτητας 

του χρήστη στο χρήστη με την έναρξη της οδήγησης ενός αυτοκινήτου κάνει το χάρτη να 

σμικρυνθεί και η έννοια της εγγύτητας του χρήστη ορίζεται από αυτό που μπορεί να φτάσει 

σε ένα ορισμένο χρόνο. Η σμίκρυνση αποφεύγει επίσης υπερβολικά συχνές ενημερώσεις 

του χάρτη. Κάνοντας κλικ πάνω σε αντικείμενα στο χάρτη που συνήθως σημαίνει την 

αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το εν λόγω αντικείμενο (βλ.μεσαία 

εικόνα της εικόνας 4), π.χ. καλεί έναν φίλο, κάνει κράτηση ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο, 

ή κάνει κράτηση εισιτηρίων για μια παράσταση. 

Η εφαρμογή βασίζεται στην πλατφόρμα WASP, η οποία παρέχει γενικές υπηρεσίες 

υποστήριξης, όπως ένα πλαίσιο διαχείρισης μητρώου και υπηρεσιών. Η πλατφόρμα είναι 

ανοικτή, πράγμα που σημαίνει ότι τα τρίτα μέρη μπορούν να ενσωματώσουν εύκολα τις 
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πληροφορίες και τις υπηρεσίες τους με την πλατφόρμα, καθώς και να βρεθούν και να 

χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες της εφαρμογής COMPASS. Για παράδειγμα, μια 

οργάνωση που διαθέτει μια συλλογή ψηφιοποιημένων παλιών καρτ ποστάλ, που βρίσκεται 

στη βάση δεδομένων μιας υπηρεσίας του Διαδικτύου, η οποία δημοσιεύθηκε την υπηρεσία 

web στο δημόσιο μητρώο υπηρεσιών της πλατφόρμας. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι οι 

χρήστες της εφαρμογής COMPASS που ενδιαφέρονται για τέτοιες κάρτες είναι πλέον σε 

θέση να δουν τις καρτ-ποστάλ που απεικονίζουν αντικείμενα κοντά στην τοποθεσία τους 

ακαριαία. Ανάλογα με την οπτικοποίηση, θα δουν ένα χάρτη του περιβάλλοντός τους με 

εικονίδια που δείχνουν τη θέση που απεικονίζεται στις παλιές καρτ-ποστάλ (δείτε την 

εικόνα αριστερά στο εικόνα 4) ή μια λίστα με μικρογραφίες των καρτ-ποστάλ. Κάνοντας 

κλικ σε ένα εικονίδιο εμφανίζει την κάρτα, την ημερομηνία της εικόνας και μια σύντομη 

περιγραφή. Με αυτό τον τρόπο, είναι αρκετά εύκολο να νιώσουν την ατμόσφαιρα των 

πρώτων χρόνων, περπατώντας μέσα από ένα δρόμο ή μια γειτονιά [Mark van Setten et al. 

(2004)].  

Η εφαρμογή COMPASS πραγματοποιεί αυτή τη λειτουργικότητα με την επερώτηση 

του μητρώου της υπηρεσίας για τις υπηρεσίες αναζήτησης και υποχρεούται να παραδώσει 

αντικείμενα που σχετίζονται με το πλαίσιο του χρήστη. Η βασική πλατφόρμα ανακτά τις 

υπηρεσίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια του πλαισίου και τον σκοπό του χρήστη. Για 

παράδειγμα, για κάποιον που βρίσκεται στο Enschede και ψάχνει για αξιοθέατα του 

προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης για μουσεία, μνημεία, αρχιτεκτονικά κτίρια, κλπ. Στη 

συνέχεια, οι σχετικές υπηρεσίες αναζήτησης θέτουν τοερώτημα για την ανάκτηση των 

αντικειμένων που ταιριάζουν με τα κριτήρια του χρήστη, π.χ. να είναι σε μια συγκεκριμένη 

ακτίνα από τη θέση του χρήστη. Τα ανακτηθέντα αντικείμενα αποστέλλονται στη συνέχεια 

στη σύσταση του κινητήρα τα οποία βαθμολογεί κάθε αντικείμενο με βάση άλλα κριτήρια, 

όπως το συμφέρον του χρήστη και τους συγκυριακούς παράγοντες, όπως την τελευταία 

φορά που ένα αντικείμενο έχει επισκεφθεί. Τα ανακτηθέντα αντικείμενα και οι 

βαθμολογίες στη συνέχεια εμφανίζονται στο χάρτη και στον κατάλογο των αντικειμένων 

(βλέπε εικόνα 4). 

Η ανοιχτή πλατφόρμα στην οποία βασίζεται η εφαρμογή COMPASS καθιστά εύκολη 

την εφαρμογή της και σε άλλους τομείς. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μια κινητή βοηθό 

που επιτρέπει την αναζήτηση από μακριά ενός ταξί για την τρέχουσα θέση του χρήστη ή η 

βοηθός μπορεί να τον βοηθήσει να βρει ένα σπίτι προς πώληση στην περιοχή που ταιριάζει 

με τις επιθυμίες του χρήστη αλλά και της οικογένειας του. Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο 
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σπίτι αλληλεπιδρά με την υπηρεσία του κτηματομεσίτη για περισσότερες πληροφορίες ή 

για να κανονίσει μια επίσκεψη [Mark van Setten et al. (2004)]. 

 

3.3.2 CRUMPET 

Η εφαρμογή CRUMPET3 είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει στόχο τη 

δημιουργία ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος με εξατομικευμένες υπηρεσίες για 

τον τουρισμό. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και συστάσεις σχετικά με 

τουριστικά αξιοθέατα, εστιατόρια, και περιηγήσεις. Το σύστημα παρέχει συμβουλές όταν ο 

χρήστης βρίσκεται κοντά σε ένα μέρος που μπορεί να του κινεί το ενδιαφέρον, υποστηρίζει 

διαδραστικούς χάρτες που δείχνουν τη θέση του χρήστη καθώς και ενδιαφέροντα 

αξιοθέατα. Η αρχιτεκτονική του προβλέπει μια εξωτερική προσέγγιση που επιτρέπει την 

προσαρμογή και την ενσωμάτωση διαφόρων υπηρεσιών μέσω ενός ειδικού περιβάλλοντος. 

(Poslad et al, 2001; Schmidt-Belz et  al, 2002)  

Η εικόνα 5 απεικονίζει τη λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήματος Crumpet. Έχει 

στην ουσία μια δομή τριών επιπέδων, με τα κινητά των πελατών από τη μία πλευρά, τις 

τοπικές υπηρεσίες, από την άλλη πλευρά, και ένα πολυ-παράγοντα του συστήματος μεταξύ 

των δύο, η οποία υλοποιεί τις προστιθέμενης αξίας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 

                                                           
3 Creation of User-friendly Mobile Services Personalized for Tourism 
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Εικόνα 5. 

Η λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήματος CRUMPET 

 

Η εφαρμογή CRUMPET λειτουργεί με βάση την τοποθεσία, τη συσκευή, το δίκτυο, 

αλλά και τις ιδιότητες του περιβάλλοντος του χρήστη. Όσον αφορά την επεκτασιμότητα, 

δεν προβλέπεται να ενσωματωθούν περαιτέρω πληροφορίες. Το φυσικό πλαίσιο των 

τοποθεσιών παρέχεται σε μορφή αισθητήρα GPS με συντεταγμένες. Η αλλαγή στο φυσικό 

πλαίσιο της τοποθεσίας του χρήστη περιλαμβάνει, σε ένα πρώτο στάδιο, την αποστολή 

μιας «σχετικής» τοποθεσίας με το διακομιστή και βασίζεται σ’ αυτή, χρησιμοποιώντας μια 

γεω-κωδικοποίηση των υπηρεσιών και έτσι ο χρήστης μπορεί να βρει τις διευθύνσεις που 

τον ενδιαφέρουν με βάση τις συντεταγμένες. Στο λογικό πλαίσιο της εφαρμογής 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία  του τύπου της συσκευής, π.χ., το μέγεθος της οθόνης, το 

βάθος των χρωμάτων, καθώς και τις γραφικές ικανότητες της συσκευής. Το λογικό πλαίσιο 

του δικτύου αξιολογείται σε σχέση με την ποιότητα της υπηρεσίας δικτύωσης και τον τύπο 

της ασύρματης σύνδεσης που είναι διαθέσιμες (WLAN vs. GSM). Τα συμφέροντα του 

χρήστη που αντιπροσωπεύει το λογικό πλαίσιο χρήσης μαθαίνονται με την 
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παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του 

περιβάλλοντος του χρήστη. Η διαθεσιμότητα των θεμάτων του περιβάλλοντος δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή CRUMPET. Η αναπαράσταση του λογικού πλαισίου 

είναι διαφορετική για τις διάφορες ιδιότητες που υποστηρίζονται από την εφαρμογή. Η 

τοποθεσία υποστηρίζεται κυρίως με ένα GIS πρόγραμμα για την αποθήκευση γεωγραφικών 

δεδομένων της περιοχής. Το λογικό πλαίσιο του χρήστη βασίζεται σε μια ταξινόμηση του 

τομέα του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την πιθανότητα των 

ενδιαφερόντων του χρήστη για τις εν λόγω υπηρεσίες. Μια  αναπαράσταση της συσκευή ή 

του πλαισίου του δικτύου δεν αναφέρεται. Όλα τα ακίνητα εμφανίζονται αμέσως και με 

αυτόματο τρόπο. Το περιβάλλον του χρήστη επιπλέον μπορεί να προσπελαστεί από τον 

χρήστη. Όσο λιγότερα στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντα του χρήστη είναι 

καταχωρημένα στην εφαρμογή, το σύστημα χρησιμοποιεί τα στερεότυπα για την αποφυγή 

αναξιόπιστων πληροφοριών. Στην εφαρμογή οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες καθώς ο 

χρήστης πλησιάζει σε ένας μέρος που μπορεί να τον ενδιαφέρει.  

Οι προσαρμογές γίνονται με τον εντοπισμό και την αναζήτηση για κατάλληλο 

περιεχόμενο στους παρόχους υπηρεσιών και την προσαρμογή του ερωτήματος στο 

αποτέλεσμα του συστήματος. Παρά το γεγονός ότι οι συσκευές δικτύωσης καθώς και οι 

προϋποθέσεις που θεωρούνται ως πλαίσιο - εκτός από το να δηλώνουν ότι τα 

αποτελέσματα συνδυάζονται σε "εύπεπτες" πληροφορίες κατάλληλες για τη συσκευή του 

χρήστη - δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς η εφαρμογή CRUMPET 

κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για τους σκοπούς της προσαρμογής. Η εφαρμογή 

Crumpet επιτρέπει την άμεση και σταδιακή εκτέλεση της προσαρμογής του συστήματα 

σχετικά με τα αποτελέσματα που είχαν βρεθεί στο προηγούμενο στάδιο, ξεκινώντας κάθε 

φορά μια υπηρεσία με βάση το αρχικό αποτέλεσμα του ερωτήματος. Η εφαρμογή 

CRUMPET προσφέρει μια σειρά από εργασίες προσαρμογής που καλύπτουν τη διαλογή, 

το φιλτράρισμα, την προβολή και την παραγωγή νέων πληροφοριών. Κατ 'αρχήν, το 

σύστημα CRUMPET προσφέρει την προσαρμογή σε όλα τα επίπεδα: στο επίπεδο του 

περιεχομένου, τη διαλογή που εφαρμόζεται στα αποτελέσματα του ερωτήματος που έλαβε 

από τους παρόχους του περιεχομένου και των υπηρεσιών ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

χρήστη. Το φιλτράρισμα εκτελείται για pro-active συμβουλές. Οι νέες πληροφορίες που 

παράγονται συναρμολογούνται ως εξατομικευμένες προτάσεις για το ταξίδι του χρήστη. 

[Schmidt-Belz B., Poslad S. et al.(2002)]  
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Σε επίπεδο υπερκειμένου, μια λίστα με συνδέσμους για να τα POI δημιουργείται, 

σύμφωνα με τη θέση και τα συμφέροντα του χρήστη. Στο επίπεδο παρουσίασης, η 

τρέχουσα θέση του χρήστη σημειώνεται στο χάρτη και τα αντικείμενα που τον 

ενδιαφέρουν τονίζονται. Έτσι, οι εργασίες προσαρμογής θεωρείται από την CRUMPET 

συμπεριλαμβανημένες, με την αφαίρεση και τη μετατροπή προσαρμογών με έμφαση σε 

στοιχεία όπως συνδέσεις κείμενων, εικόνων και χαρτών. Η εφαρμογή προσαρμόζεται σε 

μακροοικονομικό επίπεδο από τις εργασίες προσαρμογής που επηρεάζουν την επιλογή των 

υπηρεσιών, ο υπολογισμός των συστάσεων για το ταξίδι του χρήστη και συμβουλών, 

καθώς και η προσαρμογή προς τον τύπο σύνδεσης. Αντίθετα, η διαλογή στη λίστα με τα 

αποτελέσματα αναζήτησης και η ένδειξη της τρέχουσας θέσης του χρήστη στο χάρτη 

αντιπροσωπεύουν παραδείγματα των πολύ μικρών προσαρμογών. Όλες οι προσαρμογές 

πραγματοποιούνται αυτόματα. Ο χρήστης έχει κάποιο έλεγχο πάνω στη διαδικασία 

προσαρμογής σε ότι αφορά τις ενεργό συμβουλές τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει ή να 

απενεργοποιήσει και τις υποθέσεις σχετικά με τα συμφέροντα του που μπορεί να επηρεάσει 

τα αποτελέσματα. Στην εικόνα 6 βλέπουμε ένα στιγμιότυπο της εφαρμογής CRUMPET, 

στο οποίο απεικονίζεται μια λίστα με προτεινόμενα site. 

 

Εικόνα 6.   

Στιγμιότυπο της CRUMPET 
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Η εικόνα 7 δείχνει ένα στιγμιότυπο της εφαρμογής CRUMPET, στο οποίο απεικονίζεται 

ένας χάρτης στον οποίο τονίζεται η διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει ο χρήστης. 

 

Εικόνα 7.  Στιγμιότυπο της CRUMPET (2) 

 

3.3.3. GUIDE 

Το σύστημα GUIDE κατατάσσεται στην κατηγορία των location-based υπηρεσιών. Ο 

στόχος του είναι να παρέχει στους τουρίστες ενημερωμένες πληροφορίες για μια πόλη 

μέσω PDA. Το σύστημα GUIDE βασίζεται στην αρχιτεκτονική client/server, 

χρησιμοποιώντας ένα  Fujitsu TeamPad 7600 ως τερματικό. Με βάση το πιο κοντινό 

σημείο πρόσβασης, ο πελάτης καθορίζει την κατά προσέγγιση θέση του χρήστη και 

παρέχει στους τουρίστες πληροφορίες για αξιοθέατα, ένα χάρτη και τη δυνατότητα 

δημιουργίας μιας περιοδείας. Τα σημεία πρόσβασης μεταδίδουν συχνά σελίδες με 

πληροφορίες των χρηστών με βάση τη γεωγραφική θέση τους που γίνεται η πρόσβαση. Στο 

τέλος, οι σελίδες αποθηκεύονται στο σύστημα. [Cheverst, K., Davies, N., et al. (2000)] 

Παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο του συστήματος είναι η παροχή location-based 

υπηρεσιών, παρέχεται από το σύστημα μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τα 

προφίλ των χρηστών, κάνοντας διάκριση μεταξύ των λεγόμενων προσωπικών 

πληροφοριών σχετικά με το χρήστη (π.χ., προτιμήσεις , την τρέχουσα θέση και τα ήδη 

αξιοθέατα που έχει ήδη επισκεφθεί) και το λεγόμενο περιβαλλοντικό πλαίσιο, το οποίο 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα (π.χ., οι δεσμοί μεταξύ κοντινών 
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αξιοθέατων, το ωράριο των αξιοθέατων αυτών, σε σχέση με τα ενδιαφέροντα  των 

χρηστών). Έτσι, το λογικό πλαίσιο είναι κυρίως ειδικό για τον τομέα του τουρισμού. Δεν 

υπάρχουν ούτε μηχανισμοί για να επεκτείνει τις προκαθορισμένες ιδιότητες του 

συστήματος, ούτε συμπερασματικοί μηχανισμοί που να κάνουν το σύστημα να αντλεί 

αυτόματα ένα υψηλότερο επίπεδο. Η τρέχουσα φυσική θέση του συστήματος συλλέγεται 

αυτόματα  κατά το χρόνο εκτέλεσης, αν και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει 

χειροκίνητα την τρέχουσα θέση σε περίπτωση που θέλει να αφήσει την κάλυψη. Με την 

παροχή της φυσικής τοποθεσίας οι πληροφορίες θέσης μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρες. 

Το λογικό πλαίσιο που λειτουργεί το σύστημα, κατ 'αρχήν συγκεκριμένες πληροφορίες για 

το χρήστη εισέρχονται χειροκίνητα, π.χ., τα συμφέροντα των χρηστών αποκτώνται ημι-

αυτόματα, με βάση την ιστορία αλληλεπίδρασης. Στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες είναι 

προσβάσιμες με ένα pull-based τρόπο. H διαθεσιμότητα της τοποθεσίας του πλαισίου 

γίνεται από την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τις ενημερώσεις με τις πληροφορίες 

θέσης. [Cheverst, K., Davies, N., et al. (2002)] 

Ρίχνοντας μια ματιά στα χαρακτηριστικά των προσαρμογών του συστήματος GUIDE, 

διακρίνεται μεταξύ των coarse-grained προσαρμογών, π.χ., αλλάζοντας τη γλώσσα των 

περιγραφών και των finegrained προσαρμογών, π.χ., παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικά 

με το τότε πλαίσιο που χρησιμοποιείται ή το φιλτράρισμα /την ταξινόμηση των 

πληροφοριών, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, κάποια προσαρμογή δεν μπορεί 

να επηρεάσει μόνο μία, αλλά μάλλον πολλές ιστοσελίδες, όπως στην περίπτωση κατά την 

αλλαγή της γλώσσας ή όταν παράγει μια πλήρη ξενάγηση.  

Ειδικότερα, το θέμα της προσαρμογής περιλαμβάνει τρία επίπεδα, με έμφαση τις 

προσαρμογές σε κείμενο και στους συνδέσμους χωρίς την αλλαγή της τροπικότητας. Οι 

προσαρμογές μπορεί να είναι σύνθετες, π.χ. ένα location-based φιλτράρισμα μπορεί να 

ακολουθείται από μια διαλογή στη λειτουργία πριν από την υποβολή της ιστοσελίδας 

προσαρμοσμένη στον χρήστη. Εμμένοντας σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική, οι 

προσαρμογές πραγματοποιούνται από ιστοσελίδες ανάμειξη με ιδιόκτητο HTML ετικέτες 

meta που επιτρέπουν να θέσει υπό αμφισβήτηση το πλαίσιο (π.χ., τον προσδιορισμό του 

επιτοκίου του χρήστη στη συγκεκριμένη έλξη που έχει μια συγκεκριμένη ιστορική 

συνδέονται αξία) και να εκτελέσει την κατάλληλη προσαρμογή (π.χ., εισάγετε θέση ενός 

χρήστη ή τοποθετήστε τα κοντινά αξιοθέατα). Εμμένοντας σε μια ολοκληρωμένη 

αρχιτεκτονική, οι προσαρμογές πραγματοποιούνται ακόμη και σε ιστοσελίδες που έχουν 

ετικέτες με ιδιόκτητο HTML, οι οποίες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις στο πλαίσιο (π.χ. 
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προσδιορίζοντας το ενδιαφέρον του χρήστη για ένα συγκεκριμένο αξιοθέατο το οποίο 

συνδέεται με μια συγκεκριμένη ιστορική αξία), και να εκτελέσει την κατάλληλη 

προσαρμογή (π.χ. εισάγοντας τη θέση του χρήστη ή να εισάγει τα κοντινότερα αξιοθέατα). 

Πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων 

καθηκόντων της διαδικασίας προσαρμογής, η προσαρμογή γίνεται πλήρως αυτόματα. Οι 

ετικέτες ερμηνεύονται on the fly, πραγματοποιώντας έτσι δυναμική προσαρμογή, μόλις ο 

χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια context-aware ιστοσελίδα. Σχετικά με τη δυναμική 

προσαρμογή, ωστόσο, υπάρχει ένας διαχωρισμός των εργασιών σε σχέση με τον 

υπολογισμό των κοντινά αξιοθέατων. Αυτή η εργασία της παραγωγής γίνεται αυτόματα, 

αμέσως μετά την αλλαγή της θέσης, ενώ η ίδια η παρουσίαση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του 

χρήστη. Τέλος, δεν υποστηρίζεται η σταδιακή προσαρμογή. [Cheverst, K., Davies, N., et al. 

(2002)] 

 

3.3.4. Gulliver’s Genie 
Η εφαρμογή Gulliver’s Genie συνδυάζει τις ανάγκες των τουριστών για ενημέρωση, 

πλοήγηση καθώς και τις πολιτιστικές του ανάγκες.  Με δεδομένη την απροθυμία των 

ανθρώπων γενικά να αγκαλιάσουν νέες ιδέες, εκτός βέβαια κι αν κάποιο πλεονέκτημα 

μπορεί να αποδειχθεί, οι τουρίστες είναι απίθανο να υιοθετήσουν συστήματα, όπως το 

Genie, εκτός κι αν προσφέρουν κάποιες που τους είναι ολοφάνερα χρήσιμες. Ως εκ τούτου, 

έχει εντοπιστεί ότι η υποστήριξη της πλοήγησης και η δυναμική παροχή εξατομικευμένων 

πολιτισμικής πληροφοριών μπορούν να θεωρηθούν ως δύο τομείς στους οποίους οι 

υπηρεσίες αυτές μπορεί να βασιστούν. Γνωρίζοντας ότι οι location-aware υπηρεσίες είναι 

σημαντικές για τους τουρίστες, βλέπει κανείς ότι στο μέλλον η ενσωμάτωσή τους στο 

Genie θα θεωρηθεί ως απαραίτητη, αν και δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα αυτή τη 

στιγμή. 

Η μέθοδος λειτουργίας της εφαρμογής Gulliver’s Genie είναι απλή. Ένας τουρίστας, 

ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ένα PDA που φιλοξενεί το λογισμικό του Genie, και 

περιπλανιέται σε μια πόλη, μπορεί να δει την τρέχουσα του θέση και τον προσανατολισμό 

του, ανά πάσα στιγμή σε ηλεκτρονικό χάρτη. Πλησιάζοντας διάφορα τουριστικά 

αξιοθέατα, παρουσιάζονται αυτόματα με διάφορα πολυμέσα τα οποία είναι πλούσια σε 

παρουσιάσεις. Στο μέτρο του δυνατού, η παρουσίαση έχει προσαρμοστεί ώστε να 

αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα του τουρίστα. Ο τουρίστας μπορεί να δει πολύ ή λίγο από 
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την παρουσίαση που θα επιλέξει. Με την απομάκρυνση από την παρουσίαση, η 

προεπιλεγμένη διεπαφή που περιέχει το ηλεκτρονικό χάρτη αποκαθίσταται. [M.J. O’Grady 

et al.(2005)] 

Ο βασικός στόχος της εφαρμογής Gulliver’s Genie ήταν η υιοθέτηση στρατηγικών 

για την ελαχιστοποίηση και ,στο μέτρο του δυνατού, στην παράβλεψη των δυσκολιών που 

λειτουργούν εντός των ορίων μιας σχετικά μικρής συσκευής, ενώ παράλληλα στοχεύει 

στην παροχή πληροφοριών περιβάλλοντος για τους χρήστες των κινητών. Ως εκ τούτου 

εντοπίστηκαν μια σειρά από κριτήρια σχεδιασμού: 

 Δυναμική προσαρμογή του περιεχομένου και στα ενδιαφέροντα του τουρίστα και στο 

χωροταξικό πλαίσιο που βρίσκονται. 

 Διευκόλυνση στη διαισθητική και στην απλή αλληλεπίδραση με το Genie. 

 Εκμετάλλευση της αυτόνομης και δυναμικής φύσης των ευφυών πρακτόρων για την 

πρόβλεψη και την παροχή περιεχομένου για τα ενδιαφέροντα των τουριστών με 

χρονικό τρόπο. 

 Βεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή Genie μπορούν εύκολα 

να αντιγραφούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές. 

 Μεγιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού του Genie μέσα από μια συνετή επιλογή 

τεχνολογιών. 

 Τοποθέτηση ελάχιστων περιορισμών στην επιλογή του τουρίστα της συσκευής με την 

εξασφάλιση ότι η Genie είναι φορητή. 

Συνδυάζοντας αυτά τα κριτήρια, δίνεται προτεραιότητα σε κάθε απαιτούμενη 

προσεκτική εξέταση και περιστασιακό συμβιβασμό. Τα πρώτο και το τρίτο κριτήρια είναι 

ουσιαστικά στοιχεία που ασχολούνται με το σχεδιασμό του λογισμικού[M.J. O’Grady et 

al.(2005)]. Για να πληρούν το δεύτερο κριτήριο, ενσωματώθηκαν δύο τρόποι 

αλληλεπίδρασης: 

1. Έμμεσος. Οι τουρίστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή Genie, ανάλογα 

με τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητές τους μέσα σε ένα περιβάλλον. Για 

παράδειγμα, βλέποντας ένα γλυπτό αρκετή ώρα, μπορεί να αναφερθεί ότι ο τουρίστας 

υποδεικνύει κάποιο βαθμό ενδιαφέροντος σε αυτό. 
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2. Άμεσος. Οι τουρίστες μπορούν να αλληλεπιδρούν άμεσα με την εφαρμογή Genie μέσω 

της γραφίδας, για παράδειγμα, μπορούν να περιηγηθούν στο χάρτη για θέματα που τους 

ενδιαφέρουν και βρίσκονται κοντά τους. 

Το τέταρτο κριτήριο απευθύνεται στη σχεδίαση ενός συνόλου εργαλείων για τη 

συναρμολόγηση του σχετικού περιεχομένου πολυμέσων και τη σύνδεσή του με τα 

κατάλληλα αξιοθέατα. Πράγματι, αυτό το πακέτο εργαλείων είναι επίσης απαραίτητο για 

την επίτευξη του πρώτου κριτήριο σχεδιασμού. Κάποια χωρική λογική παραδίδεται μέσω 

της ενσωμάτωσης ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Επιπλέον, 

παρέχεται ένα συστατικό για τον καθορισμό του προφίλ των χρηστών και ένας 

συσχετισμός με άλλα  προκατασκευασμένα προφίλ με το κατάλληλο περιεχόμενο 

πολυμέσων. Και οι δύο αυτές συνιστώσες είναι ουσιώδεις για την πραγματοποίηση της 

προσαρμοστικής φύσης της Genie. [M.J. O’Grady et al.(2005)] 

Τα τελικά δύο κριτήρια ασχολούνται με την επιλογή του κατάλληλου υλικού και 

λογισμικού. Στην ουσία, κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής δεν υπήρχε η πολυτέλεια για 

την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένη υποδομής δικτύωσης εντελώς αφιερωμένη στην 

ικανοποίηση των αναγκών των τουριστών. Ομοίως, η επιλογή του σχεδιασμού για μια 

φορητή συσκευή και για τη βελτιστοποιημένη χρήση των τουριστών ήταν ανύπαρκτη. Με 

λίγα λόγια, έπρεπε να εργαστούν εντός των ορίων της προϋπάρχουσας και ευρέως 

διαθέσιμης τεχνολογίας  καθώς θεώρησαν ότι η Genie θα λειτουργούσε ικανοποιητικά στον 

πραγματικό κόσμο. [M.J. O’Grady et al.(2005)] 
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Εικόνα 8. 

Μια απεικόνιση του προτύπου της οθόνης πλοήγησης με την τρέχουσα θέση και τον προσανατολισμό του 

τουρίστα να υποδεικνύεται από το πράσινο εικονίδιο. 

 

Ένας τουρίστας για να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή  Genie πρέπει πρώτα να 

εγγραφεί με το διακομιστή της, διάστημα κατά το οποίο ένας αριθμός από πολιτιστικούς 

τομείς που τον ενδιαφέρουν, για παράδειγμα,  τέχνη, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, 

λαογραφία, ιστορία και θρησκεία πρέπει να καθοριστούν. Στη συνέχεια μπορεί να 

χρησιμοποιεί τη  Genie σε κάθε περιοχή για την οποία οι πληροφορίες για το χώρο της έχει 

σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί. Η λειτουργία του είναι αρκετά απλή. Ο τουρίστας μπορεί 

να εξερευνήσει μια περιοχή, μπορεί να δει την τρέχουσα θέση και τον προσανατολισμό του 

σχετικά με το ηλεκτρονικό χάρτη σε όλες τις περιπτώσεις (Εικόνα 8). Επιπλέον, μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιήσει το χάρτη για θέματα στην περιοχή του που τον ενδιαφέρουν. Με 

τον τρόπο αυτό, εξετάζονται βασικές απαιτήσεις πλοήγησης. Εν τω μεταξύ, ο τουρίστας 

παρακολουθείται συνεχώς από τον πράκτορά του στον server, ο οποία διατηρεί το Agent 

Cache ενημερωμένο με τι εκθέματα βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση. Επίσης, οι 

παρουσιάσεις είναι συνεχώς προ-αποθηκευμένο στον server με την προοπτική ότι η αίτηση 

μπορεί να συμβεί στο μέλλον, ανά πάσα στιγμή. Ο τουρίστας, φυσικά, αγνοεί εντελώς όλη 

αυτή τη δραστηριότητα. 
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Καθώς πλησιάζει ο τουρίστας κάποιο αξιοθέατο, ο Agent Cache, το διαισθάνεται, και 

θα ζητήσει την κατάλληλη παρουσίαση από το διακομιστή. Αυτή η διαδικασία, που 

ονομάζεται ευφυής precaching, προσπαθεί να προβλέψει που βρίσκεται ο τουρίστας και να 

προ-κανονίσει το κατάλληλο περιεχόμενο το οποίο θα παραδοθεί στη συσκευή του σχεδόν 

ακριβώς τη χρονική στιγμή που το χρειάζεται (O'Grady και O'Hare, 2004). Με την 

παραλαβή της παρουσίασης, επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να ισχύει η θέση του τουρίστα 

και, αν ναι, προχωρά στην εμφάνιση της. Όλες οι παρουσιάσεις είναι σύμφωνες με το 

πρότυπο στην Εικόνα 9. Χρησιμοποιώντας τη γραφίδα, ο τουρίστας μπορεί να ακούσει 

αποσπάσματα με άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Μια καταγραφή της αλληλεπίδρασής 

του επιστρέφει στο Profile Agent για ανάλυση, μετά από την οποία το μοντέλο του 

τουρίστα μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Με την απομάκρυνση, η Genie επαναφέρει την 

προεπιλεγμένη οθόνη πλοήγησης. 

 

Εικόνα 9. 

Στιγμιότυπο της εφαρμογής GULLIVER’S GENIE(2). Σ’ αυτήν την περίπτωση ο τουρίστας ακούει μια 

παρουσίαση για το Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών και έχει τη δυνατότητα να ακούσει μια παρουσίαση για 

τον Jan Lukasiewicz, ο οποίος είναι ένας διάσημος θεωρητικός επιστήμονας για τους υπολογιστές. 

 

Πιο πάνω αναφέραμε ότι η εφαρμογή GULLIVER’S GENIE προσπαθεί να 

υποστηρίξει τόσο έμμεσα όσο και άμεσα τρόπους αλληλεπίδρασης. Όπως μπορεί να φανεί 

από προηγουμένως, ο τουρίστας υποδεικνύει ορισμένες προτιμήσεις μέσω της 

συμπεριφοράς του. Κατά τη μετάβαση προς ένα γνωστό τουριστικό αξιοθέατο, ο τουρίστας 
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δείχνει ένα πιθανό ενδιαφέρον σε αυτό και η Genie συνάγει ότι θα είναι ευπρόσδεκτες 

κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό το αξιοθέατο. Αν ο τουρίστας το επιβεβαιώσει 

εμμέσως, συνεχίζοντας την πορεία του σ’ αυτό το αξιοθέατο, αυτό χρησιμεύει ως μια 

επιβεβαίωση για τη Genie για να εμφανίσει μια παρουσίαση. Αυτό το κάνει, και κατά 

συνθήκη, παρουσιάζει εν συντομία στον τουρίστα το εν λόγω αξιοθέατο. Σε περίπτωση που 

ο τουρίστας φύγει ή αγνοήσει την παρουσίαση, η έμμεση αυτή αλληλεπίδρασή του 

ερμηνεύεται ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το αξιοθέατο αυτό και η Genie αποκαθιστά 

αυτόματα την οθόνη πλοήγησης με την προεπιλογή του. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιεί τη 

γραφίδα για να αλληλεπιδρά με την παρουσίαση, άμεσα αλληλεπιδρά με την εφαρμογή 

Genie και δείχνει κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις από ό, τι άμεσα επέλεξε να ακούσει 

και, έμμεσα, από ό, τι επέλεξε να αγνοήσει. Η ερμηνεία τέτοιων αλληλεπιδράσεων είναι 

θεμελιώδους σημασίας για τη βελτίωση του μοντέλου του χρήστη. [M.J. O’Grady et 

al.(2005)] 

Αυτοί οι «ευφυείς πράκτορες» είναι θεμελιώδους σημασίας για την υλοποίηση μιας 

έμμεσης αλληλεπίδρασης και μερικά από τα εγγενή χαρακτηριστικά τους τους καθιστούν 

ιδιαίτερα κατάλληλους για την εργασία αυτή. Ο αυτόνομος χαρακτήρας τους είναι 

απαραίτητος για τη συνεχή παρακολούθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Προσπαθούν ενεργά να προβλέψουν τη μελλοντική συμπεριφορά του τουρίστα και να 

οργανώσουν μια σειρά από παρουσιάσεις πολυμέσων σχεδόν τη χρονική στιγμή που 

απαιτείται. Επιπλέον, αν ο τουρίστας επιθυμεί να αλληλεπιδρά άμεσα με την εφαρμογή 

Genie, η αντιδραστική φύση των πρακτόρων τους επιτρέπει να φροντίσουν και γι αυτό το 

σενάριο. 

 

3.3.5. Lol@ 

Η εφαρμογή LoL@4 είναι μια location-based εφαρμογή για κινητό GPRS / UMTS, 

παρέχοντας τους τουρίστες με πληροφορίες πολυμέσων τουρισμού για την πόλη της 

Βιέννης (Εικόνα 10). Κύριος στόχος του είναι η υποστήριξη των τουριστών κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού τους με προκαθορισμένες περιηγήσεις, πληροφορίες σχετικά με τα 

POI, δημιουργία δρομολογίων και με πολλούς τρόπους αλληλεπίδρασης (π.χ., έλεγχος 

ομιλίας), η οποία βασίζεται σε ένα χάρτη[(Anegg, H. et al.(2002)]. Οι εικονικές επισκέψεις 

που παρέχει η εφαρμογή, επιτρέπουν κάποια προετοιμασίας πριν το ταξίδι και ένα 

                                                           
4 Local Location assistant 
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ημερολόγιο κατά τη διάρκεια του ταξιδίου που επιτρέπει στο χρήστη να επανεξετάσει την 

περιήγηση στα αξιοθέατα μετά το ταξίδι. Οι πληροφορίες κειμένου βρίσκονται σε μια βάση 

δεδομένων SQL και το περιεχόμενο των πολυμέσων αποθηκεύονται στο σύστημα αρχείων 

του διακομιστή. Ένα εξωτερικός διακομιστής χάρτη παρέχει τη δρομολόγηση και τη 

λειτουργικότητα της προετοιμασίας του χάρτη. 

 

Εικόνα 10. 

 LoL@ - The Local Location Assistant 

 

Η εφαρμογή LoL@ παρέχει ένα χάρτη του κέντρου της πόλης της Βιέννης σε δύο 

επίπεδα (γενικά και λεπτομερές). Σ’ αυτό το σημείο θα δούμε πως λειτουργεί η εφαρμογή 

καθώς ο τουρίστας περπατάει στο κέντρο της πόλης της Βιέννης.  

Λοιπόν ο χρήστης περπατά στο κέντρο της Βιέννης και χρησιμοποιεί την εφαρμογή 

LoL@ η οποία χρησιμοποιεί μια «χάρτο-κεντρική» προσέγγιση. Ξεκινώντας το ταξίδι του 

ο χρήστης, ο χάρτης δείχνει την γενική εικόνα της περιοχής που θέλει να κάνει ο χρήστης 

καθώς και τα πιο σημαντικά POI (Εικ. 11.b). Κάθε POI αντιπροσωπεύει μια περιοχή 

ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα (Εικ. 11.a). Επίσης, ένας χρήστης 

μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα με την επιλογή τους στο χάρτη και να επικαλείται την 

επιθυμητή δράση με το πάτημα ενός κουμπιού. 

 

Εικόνα 11 LoL@- Ιεραρχία του χάρτη 
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Με τις άλλες δυνατές επιλογές ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να κάνει ζουμ για 

λεπτομέρειες στο χάρτη (Εικόνα 11c) ή να ενεργοποιήσει ην τοποθέτηση. Ο 

λεπτομερειακός χάρτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για δρομολόγηση, δηλαδή να 

καθοδηγήσει τον χρήστη από την τρέχουσά του θέση στο επόμενο POI. Όλα τα σημεία 

ενδιαφέροντος που επισκέφθηκε συμπεριλαμβάνονται αυτόματα σε ένα server-based  

ημερολόγιο του ταξιδίου. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να φορτώσει προσωπικά δεδομένα 

,π.χ. φωτογραφίες που ανακτώνται από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή [Michlmayr, 

E.(2002)]. 

Όταν μια τοποθεσία είναι ενεργοποιημένη, η θέση του χρήστη εμφανίζεται στο 

χάρτη. Διαφορετικές θέσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν 

σημαντικές μεταβολές στην ακρίβεια των μετρήσεων. Ειδικά για ανθρώπους που 

ταξιδεύουν με τα πόδια, μια ακρίβεια 100 μέτρων έχει σημαντικό αντίκτυπο. Η Εικόνα 12 

δείχνει την γραφική αλληγορία που αναπτύξαμε, αντιπροσωπεύοντας την αβεβαιότητα για 

την εκτίμηση της τοποθεσίας: η θέση του χρήστη εμφανίζεται ως δίσκος με μια ακτίνα που 

αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση. Το χρώμα και αδιαφάνεια του δίσκου ξεθωριάζει από την 

μέση προς την άκρη. Δυστυχώς, το λογισμικό του χάρτη (www.gisquadrat.com) δεν 

επιτρέπει να δείξει ένα τέτοιο σύμβολο. Ως εκ τούτου, η ακρίβεια των πληροφοριών είναι 

διαθέσιμες μόνο κάνοντας κλικ στο σύμβολο της θέση του χρήστη (όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 13b).  

 

Εικόνα 12.  

LoL@- Παρουσίαση για την αβεβαιότητα της θέσης 

 

Επιπλέον, η δρομολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρει ο χρήστης τα σημεία 

ενδιαφέροντος με πλοήγηση μέσω χαρτών. Η εφαρμογή LoL@ χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

δρομολόγησης, που συνδυάζει την αυτόματη τοποθέτηση των χρηστών με το σύστημα GPS 

καθώς και με οποιαδήποτε αλληλεπίδραση του χρήστη. Λόγω της περιορισμένης ακρίβειας 
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των θέσεων, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ή να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του σε 

ορισμένες περιπτώσεις. Η ροή εργασίας για τη δρομολόγηση φαίνεται στην Εικόνα 13 

[Michlmayr, E.(2002)]. 

 

 

Εικόνα 13.  LoL@- Δρομολόγηση 

 

Αφού ολοκληρώσει το ταξίδι του, ο χρήστης μπορεί αν επιθυμεί να έχει πρόσβαση 

στο ημερολόγιο του ταξιδίου, π.χ. από έναν υπολογιστή στο σπίτι μετά την επιστροφή του 

από το ταξίδι ή να αφήσει τους φίλους να έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιο του μέσω του 

Διαδικτύου.  Μέσω μιας προεπιλογής το ημερολόγιο του ταξιδιού, το οποίο αποθηκεύεται 

στο διακομιστή του φορέα παροχής της εφαρμογής, έχει άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή 

LoL@ (Εικόνα 14.a και b). Προαιρετικά, ένα πλήρες ημερολόγιο από τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες μπορούν να μεταφορτωθεί σε έναν υπολογιστή μετά την ταυτοποίηση του 

χρήστη. Επίσης, όλα τα αντικείμενα που έχουν κάποια σύνδεση ενσωματώνονται 

απευθείας στο ημερολόγιο (Εικόνα 14c)  [Michlmayr, E.(2002)]. 
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Εικόνα 14.  LoL@- Ημερολόγιο ταξιδιού 

 

3.3.6 MobiDENK 

Η εφαρμογή MobiDENK5 παρέχει στους χρήστες υποστήριξη τόσο στο θέμα της 

πλοήγησης όσο και σε up-to-date πληροφορίες για τα POI. Η οπτικοποίηση της θέσης του 

χρήστη καθώς και των POI παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα μιας γρήγορης επισκόπησης 

των υπαρχόντων μνημείων. Ο χάρτης, ο οποίος είναι διαθέσιμος είτε σαν οδικός είτε σαν 

εικόνα καθώς και τα δεδομένα των POI μπορούν να αποθηκευτούν στη φορητή συσκευή ή 

εναλλακτικά να φορτωθούν μέσω ενός ασύρματου δικτύου από ένα διακομιστή GIS. Στην 

τελευταία περίπτωση, η προσωρινή αποθήκευση του περιεχομένου δεν υποστηρίζεται αλλά 

η συσκευή μπορεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση με το δίκτυο σε περίπτωση διακοπής του 

δικτύου. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά κτίρια παρουσιάζονται σε μορφή 

πολυμέσων συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών εικόνων, οι οποίες επιτρέπουν τη 

σύγκριση της ιστορικής με την τρέχουσα προβολή. Η εφαρμογή MobiDENK χρησιμοποιεί 

το GPS σαν μια μέθοδο για την ανίχνευση της τοποθεσίας. Η πλατφόρμα αυτή αποτελείται 

από διάφορα εξαρτήματα του συστήματος, τα οποία επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη των 

κινητών εφαρμογών [Krösche J.et al(2004)]. 

Η εφαρμογή MobiDENK κάνει χρήση μόνο το πλαίσιο της τοποθεσίας. Το δομικό 

στοιχείο της θέσης της πλατφόρμας Niccimon λαμβάνει αυτόματα τη φυσική θέση του 

χρήστη σε συντεταγμένες από ένα GPS αισθητήρα. Για μα αποκτήσει την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό πλαίσιο που έχει παρατηρηθεί για μεγάλο 

                                                           
5 Γερμανικό ακρωνύμιο για τα μνημεία.  
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χρονικό διάστημα από τα σήματα του GPS. Η θέση επιτρέπει τη λήψη για έγκυρη 

πληροφόρηση για το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης. Οι πληροφορίες για την τοποθεσία 

παρουσιάζονται σε μια εκδήλωση της θέσης Niccimon, κι έτσι αφαιρούνται όλες οι 

πληροφορίες για προηγούμενες τοποθεσίες. Αν δεν υπάρχει έγκυρο σήμα GPS, ο χρήστης 

μπορεί να καθορίσει τη θέση του, σημειώνοντας το στο χάρτη. Η συνιστώσα Mediator της 

πλατφόρμας Niccimon διαδίδει την τοποθεσία του χρήστη με τη μορφή εκδηλώσεων σε 

όλες τις εγγεγραμμένες ενότητες [Krösche J.et al(2004)]. 

Οι εργασίες προσαρμογής της εφαρμογής περιλαμβάνουν την προβολή ενός χάρτη 

τόσο με τη θέση του χρήστη όσο και των συμβόλων των POI. Οι διαφορές στην ποιότητα 

της θέσης του χρήστη αντιμετωπίζεται με προσαρμογή της απεικόνισης του εικονιδίου που 

αντιστοιχεί στην αλλαγή των πληροφοριών θέσης, καθιστώντας την έτσι ορατή για το 

χρήστη. Για την υποστήριξη του προσανατολισμού του χρήστη, το μονοπάτι που 

ακολούθησε ο χρήστης στο περιβάλλον που βρίσκεται φαίνεται από την εφαρμογή. Τα POI 

ταξινομούνται μαζί με διάφορα θέματα, που καθορίζονται από το σύστημα, το οποίο 

μπορεί να επιλεγεί από το χρήστη [Krösche J.et al(2004)]. Πέρα από αυτό, ο χρήστης δεν 

έχει καμιά επίδραση επί τη διαδικασία της προσαρμογής, η οποία γίνεται αυτόματα. Οι 

εργασίες, επίσης, περιλαμβάνουν την προσθήκη, την αφαίρεση και τη μετατροπή με 

έμφαση στα στοιχεία του περιεχομένου, όπως κείμενο και εικόνες. Η εφαρμογή 

MobiDENK υποστηρίζει το μίκρο- όσο και μάκρο- προσαρμογές. Ένα POI μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμη μορφή πολυμέσων για την παρουσίασή του. 
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3.3.7 m-ToGuide 
Το πρωτότυπο m-ToGuide [Kamar A.(2003)] έχει αναπτυχθεί στο European IST 

project, το οποίο προωθούσε τη χρήση 2,5/3G δίκτυα με location-based  υπηρεσίες. Όντας 

σαφώς σχεδιασμένο για τους ταξιδιώτες της πόλης, το m-ToGuide κατευθύνει τον κάθε 

τουρίστα μέσω GPS και προσφέρει πληροφορίες με τη χρήση κάθε πολυμέσου για τα POI. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από διάφορες περιηγήσεις (μουσεία, εκθέσεις, θεματικές 

περιηγήσεις κλπ.). η διαδρομή, καθώς και η περιοδεία που σχετίζεται με τα POI, 

εμφανίζονται στο χάρτη. Με το m-ToGuide μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιήσει 

συναλλαγές (π.χ. την αγορά ενός εισιτηρίου), ενσωματώνοντας παροχές εξωτερικών 

υπηρεσιών. Το σύστημα προσφέρει στο χρήστη οδικούς χάρτες και χάρτες σαν εικόνες, 

αλλά δεν διευκρινίζεται αν μια υπηρεσία OGC χρησιμοποιείται. Επιπλέον, παρέχει όχι 

μόνο υποστήριξη για την πλοήγηση στη διάρκεια του ταξιδίου αλλά επίσης και τον προ-

σχεδιασμό ενός ταξιδίου στα αξιοθέατα προσφέροντας στον τουρίστα ένα εικονικό ταξίδι 

π.χ. των μουσείων, αλλά και με την παροχή της λειτουργίας ενός προσωπικού ημερολογίου 

(το λεγόμενο λεύκωμα), επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν τις προσωπικές τους 

εντυπώσεις. 

Το m-ToGuide λειτουργεί σύμφωνα με την τοποθεσία, το δίκτυο, το χρονικό πλαίσιο 

καθώς και το περιβάλλον του χρήστη. Οι πληροφορίες για την τοποθεσία προέρχονται είτε 

αυτόματα από μια συσκευή GPS και ενημερώνεται συνεχώς ή εισάγονται χειροκίνητα 

επιλέγοντας την τρέχουσα θέση στο χάρτη, αν η τοποθεσία που βρέθηκε αυτόματα δεν 

είναι σωστή ή δεν είναι διαθέσιμη. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το ταξίδι, το σύστημα 

αποδίδει ένα προεπιλεγμένο προσωπικό προφίλ στο χρήστη ανάλογα με το είδος του 

ταξιδίου (π.χ. οικογενειακό ταξίδι, επαγγελματικό ταξίδι). Με την χαρτογράφηση 

επιλέγονται τα POI που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη, ανάλογα με το συγκεκριμένο 

σκοπό που ταξιδεύουν και τις προτιμήσεις που δείχνει το προφίλ του. Αυτές οι προτιμήσεις 

ενημερώνονται αυτόματα είτε παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του χρήστη κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού ή ο χρήστης τις επεξεργάζεται περαιτέρω μέσω της εισόδου του στο 

σύστημα. Η διαθεσιμότητα της τοποθεσίας και του δικτύου λαμβάνεται από την 

ενημέρωση του χρήστη σχετικά με πληροφορίες για την θέση και την τρέχουσα κατάσταση 

του δικτύου. Το χρονικό πλαίσιο που έχει εισαχθεί χειροκίνητα, χρησιμοποιείται από το 

σύστημα για τον προγραμματισμό της διάρκειας της περιοδείας και τις ώρες λειτουργίας 

προκειμένου να ενημερωθεί ο χρήστης αυτόματα όταν μπορεί να επισκεφτεί ένα POI. 
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Τέλος, το πλαίσιο έχει πρόσβαση τόσο με ένα pull-based αλλά και με push-based τρόπο, 

δεδομένου ότι οι location-based ειδοποιήσεις εμφανίζονται όταν ο χρήστης πλησιάζει ένα 

POI. 

Οι προσαρμογές περιλαμβάνουν φιλτράρισμα του περιεχομένου, κάνοντας προτάσεις 

για την περιοδεία, δημιουργώντας διαδρομές πλοήγησης και τις αναδεικνύει. Η λειτουργία 

προσαρμογής φιλτραρίσματος χρησιμοποιείται για να παραδώσει πληροφορίες σχετικά με 

τα POI σε μορφή προληπτικών συμβουλών. Το επίπεδο περιεχομένου επηρεάζεται με την 

προσθήκη ή την αφαίρεση στοιχείων του περιεχομένου, όπως κείμενο, ήχο, εικόνες, 

συνδέσεις και τμήματα των χαρτών. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει μια περιήγηση, η 

οποία παράγεται από το σύστημα, αλλά επιτρέπει κάποια βελτίωση, όπως την αφαίρεση 

ορισμένων POI. Ως εκ τούτου, επίσης, το κείμενο που προέρχεται από μια σύνδεση 

υπόκειται σε προσαρμογή από τα σύμβολα POI συνδέσμων για περισσότερες πληροφορίες. 

Η διαδρομή τότε υπολογίζεται εκ νέου και αποθηκεύεται ως μια νέα προσωπική περιοδεία, 

η οποία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει περαιτέρω 

προσαρμογές, μεταξύ των οποίων και την επιλογή της γλώσσας του περιεχομένου, ή την 

εναλλαγή των ονομάτων των δρόμων, η οποία λαμβάνει χώρα στο επίπεδο παρουσίασης. Ο 

υπολογισμός της διαδρομής λαμβάνει υπόψη τα μέσα μεταφοράς, π.χ. με τα πόδια ή με το 

λεωφορείο. Το highlighting είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την 

εμφάνιση πληροφοριών των POI, τη θέση του χρήστη και τη διαδρομή στο χάρτη και 

επηρεάζει το επίπεδο παρουσίασης. Η διαδικασία προσαρμογής γίνεται αυτόματα, δίνοντας 

στον επισκέπτη καμία άλλη επίδραση στη διαδικασία προσαρμογής από ό, τι από τις λίγες 

προτιμήσεις του χρήστη, που αναφέρονται παραπάνω. Η προσαρμογή γίνεται από το 

μηδέν, δεδομένου ότι το σύστημα θα πρέπει να υπολογίσει εκ νέου τις πληροφορίες που 

εμφανίζονται κάθε φορά μία από τις αλλαγές στις ιδιότητες στη συσκευή.  

3.3.8 PinPoint 
Το σύστημα PinPoint [Roth J.(2002)] βασίζεται σε εξωτερική αρχιτεκτονική. Πιο 

συγκεκριμένα, βασίζεται σε client/server αρχιτεκτονική, η οποία αναλαμβάνει μια μόνιμη 

ασύρματη σύνδεση. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε φορητούς υπολογιστές αλλά και PDA 

και μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης μόνος του, κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του, παρουσιάζοντάς του ένα χάρτη από την περιοχή που βρίσκεται καθώς και μια 

λίστα από POI. Το PinPoint για να βρει τη θέση του χρήστη χρησιμοποιεί GPS. Το 

σύστημα διαθέτει ένα πληρεξούσιο για το Ιντερνέτ και το λεγόμενο Context Manager. Το 
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πληρεξούσιο τηρεί τις ροές δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του 

διακομιστή και αντικαθιστά τις ειδικές ετικέτες με το αντίστοιχο πλαίσιο πληροφοριών. 

Τα δεδομένα προέρχονται από το Context Manager, το οποίο τα συλλέγει από το 

πλαίσιο των σχετικών δεδομένων όπως πληροφορίες για το χρήστη ή την τοποθεσία. Είναι 

τελείως αποσυνδεδεμένο από την εφαρμογή και λειτουργεί σαν ένα background process για 

το χρήστη. Ο διακομιστής παρέχει υπολογισμούς για το χάρτη καθώς και δίνει τις 

συντεταγμένες στο GPS λαμβάνοντας υπόψη τα POI και τις διευθύνσεις URL των 

αντίστοιχων ιστοσελίδων. Η εφαρμογή τρέχει μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν Java. 

Κάθε φορά, ο περιηγητής ζητά την άδεια από το χρήστη ή ανανεώνει αυτόματα το χάρτη, 

με μια διεύθυνση URL με κάποιες ετικέτες ως παράμετρο, π.χ. τη θέση του χρήστη που 

εμφανίζει στο GPS, αποστέλλοντάς τη στο διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα 

περιήγησης εμφανίζει ένα χάρτη της εγγύς περιοχής του χρήστη, καθώς και έναν κατάλογο 

με ενδιαφέροντα αξιοθέατα στην περιοχή. Το σύστημα παρέχει τη λειτουργία ζουμ έτσι 

ώστε ο χάρτης να μπορεί να εμφανίζεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας. Σε 

αυτόν τον χάρτη η τρέχουσα θέση του χρήστη είναι ορατή. 

Το Context Manager λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιότητες του χρήστη, π.χ. τη 

συσκευή που χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες θέσης παρέχονται σε μορφή συντεταγμένων 

μέσω GPS. Η εφαρμογή μπορεί να ρωτήσει ένα Semantic Server ο οποίος μπορεί να 

μετατρέψει τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε λογικές θέσεις και αντίστροφα. Εάν δεν 

υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, οι συντεταγμένες μπορεί να προέρχονται από ένα 

εναλλακτικό σύστημα εντοπισμού θέσης, εάν είναι απαραίτητο, με τη βοήθεια του 

Semantic Server. Ο χρόνος υπολογίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία, την ώρα 

της ημέρας, καθώς και με πρόσθετες πληροφορίες για την τοποθεσία καθιστώντας έτσι 

διαθέσιμη την ώρα που βρήκε την τελευταία θέση του χρήστη.  

Το πλαίσιο της συσκευής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής, 

την ανάλυση της οθόνης και τη δυνατότητα να εμφανίζει τα χρώματα. Δεν αναφέρεται ποια 

τεχνολογία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αυτών των ιδιοτήτων πλαίσιο. Η 

τοποθεσία και η ώρα παρέχονται αυτόματα στο διαχειριστή, ενώ η συσκευή και οι 

πληροφορίες των χρηστών προσδιορίζονται με ένα στατικό τρόπο. Η χρονολογία δεν 

καθορίζεται από το σύστημα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον 

ιδιότητες στο σύστημα. Οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες με pull-based τρόπο είτε 
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κάνοντας από τον χρήστη μια αίτηση ή μια διαδικασία JavaScript για ανανέωση του χάρτη 

τακτικά για να απεικονιστεί η τρέχουσά του θέση, ενώ βρίσκεται εν κινήσει.  

Η προσαρμογή λειτουργεί αναλύοντας τις ετικέτες, οι οποίες είτε συνδέονται με ένα 

HTTP αίτημα ή είναι ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και εκτελώντας την κατάλληλη 

προσαρμογή. Οι εργασίες προσαρμογής περιλαμβάνουν την εμφάνιση της θέση του 

τρέχοντος χρήστη στο χάρτη και παρουσιάζει μια λίστα από ενδιαφέροντα αξιοθέατα στην 

περιοχή που συσχετίζονται με την τοποθεσία του χρήστη. Το θέμα της προσαρμογής 

περιλαμβάνει και τα τρία επίπεδα, έτσι επικεντρώνεται σε στοιχεία όπως κείμενο, εικόνες, 

συνδέσμους και χάρτες. Κατ 'αρχάς, τα δεδομένα POI φιλτράρονται ανάλογα με την 

τοποθεσία του χρήστη. Δεύτερον, οι σύνδεσμοι οδηγούν σε σελίδες με περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα POI που εμφανίζονται. Τρίτον, η παρουσίαση προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής. Στην περίπτωση των κινητών συσκευών με 

μικρό μέγεθος οθόνης, ο όγκος των πληροφοριών όχι μόνο μειώνεται, αλλά ένας νέος 

χάρτης, κατάλληλος για μικρή οθόνη, δημιουργείται. Συνεπώς, η προσαρμογή μπορεί να 

είναι πολύπλοκη. Οι εργασίες της προσαρμογής δεν διαχωρίζονται και η διαδικασία 

προσαρμογής γίνεται αυτόματα και μη σταδιακά. Οι ετικέτες επεξεργάζονται αυτόματα 

μόλις ο πελάτης κάνει μια αίτηση ή μια σελίδα μεταφέρεται από τον sever στον client. Η 

Προσαρμογή των καθηκόντων δεν υποστηρίζονται.  

 

3.3.9 Sightseeing4U 
Η «κινητή» εφαρμογή Sightseeing4U [Scherp A.et al.(2004)] είναι ένας προσωπικός 

οδηγός πόλης. Η δημιουργία της έγινε στα πλαίσια της mobileMM4U πλατφόρμας καθώς 

και της Niccimon πλατφόρμας. Η πλατφόρμα mobileMM4U παρέχει γενικές συστατικές 

πληροφορίες για την ανάπτυξη εφαρμογών που παρέχουν τη δυναμική δημιουργία 

εξατομικευμένου πολυμεσικού περιεχομένου για κινητές συσκευές. Η πλατφόρμα 

Niccimon παρέχει τη λειτουργικότητα για την τοποθεσία και αποτελείται από διάφορες 

ενότητες που προσφέρουν κινητή πλοήγηση και υποστήριξη προσανατολισμού, με πολλούς 

τρόπους επαφή με το χρήστη και location-based πληροφορίες (όπως την τοποθεσία του 

χρήστη, π.χ. μέσω GPS). Υποστηρίζει τους τουρίστες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, 

προσφέροντας του έναν οδικό χάρτη της πόλης του Όλντενμπουργκ με θεματικές 

επικαλύψεις, όπως διάφορα POI, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σε μορφή κειμένου, 

εικόνας και ήχου. Δεδομένου ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες POI δεν περιορίζεται στην 
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τοποθεσία του χρήστη, είναι επίσης δυνατό να λαμβάνει σχετικές πληροφορίες για POI 

πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στο χάρτη που παρέχει η εφαρμογή δεν μπορεί να γίνει 

ζουμ. Το  Sightseeing4U βασίζεται σε αρχιτεκτονική client/server με μια φορητή συσκευή 

που ενεργεί ως client και λαμβάνει up-to-date παρουσιάσεις πολυμέσων από ένα server 

μέσω ενός ασύρματου δικτύου επικοινωνίας και τις αποδίδει χρησιμοποιώντας ένα 

λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων για τις τυποποιημένες μορφές. Μπορούν επίσης να 

προ-δημιουργούν παρουσιάσεις πολυμέσων σε επιτραπέζιο υπολογιστή και μετά να τις 

αντιγράφουν στη φορητή συσκευή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια 

εναλλακτική αν έχει απώλειες ο χρήστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του με το δίκτυο. 

Το Sightseeing4U λαμβάνει υπόψη και τα στοιχεία του χρήστη καθώς κατι της 

συσκευής που χρησιμοποιεί. Και τα στοιχεία του χρήστη και τα στοιχεία της συσκευής 

αποκτούνται  κατά την εκκίνηση της εφαρμογής μέσω ενός διαλόγου που μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για μεταγενέστερη βελτίωση. Όσον αφορά την εξατομίκευση, οι χρήστες 

μπορούν να προασπίσουν τα ενδιαφέροντά τους, επιλέγοντας διάφορα θεματικά επίπεδα, 

π.χ. εκκλησίες, μουσεία και επιλέγοντας τη γλώσσα της προτίμησής τους. Εκτός από το 

πλαίσιο της συσκευής και χρήστη, η εφαρμογή υποστηρίζει και άλλες ιδιότητες, όπως τόπο 

και χρόνο, καιρικές συνθήκες ή πληροφορίες θορύβου. Από αυτή την άποψη, το πλαίσιο 

των τοποθεσιών παρέχεται από την πλατφόρμα Niccimon. Η πρόσβαση στην εφαρμογή 

εκτελείται με ένα pull-based τρόπο σε κάθε αίτηση του χρήστη. 

Το θέμα της προσαρμογής περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα: Κατ 'αρχάς, πολυμεσικά 

στοιχεία, όπως κείμενο, συνδέσμους, βίντεο και στοιχεία ήχου επιλέγονται σε σχέση με τα 

ενδιαφέροντα του χρήστη και το πλαίσιο της συσκευής. Αυτό γίνεται ταιριάζοντας τα 

ενδιαφέροντα του χρήστη με τα δεδομένα που σχετίζονται με το POI. Η σύνθεση των 

στοιχείων πολυμέσων στο χώρο και το χρόνο καθώς και τη δημιουργία συμβόλων POI ως 

clickable συνδέσεις αποτελούν το δεύτερο βήμα. Τρίτον, έχουν μετατραπεί σε διάφορες 

μορφές εξόδου για φορητές συσκευές σε σχέση με τις δυνατότητες της κινητής συσκευής, 

όπως το μέγεθος της οθόνης. Εκτός από την HTML και FLASH, το σύστημα προσφέρει 

ειδική στήριξη για τις κινητές εκδόσεις του SMIL (Γλώσσα Ενσωμάτωσης 

Συγχρονισμένων Πολυμέσων), καθώς και SVG. Η διαδικασία προσαρμογής περιλαμβάνει 

διάφορες εργασίες, όπως την κλιμάκωση της εικόνας του χάρτη προκειμένου να χωρέσει 

στην οθόνη της κινητής συσκευής και τον εκ νέου υπολογισμό των θέσεων των συμβόλων 

POI στο χάρτη. Το σύστημα αναγνωρίζει τις αλλαγές των προτιμήσεων των χρηστών και 

προσαρμόζει την εμφάνισή του με την προσθήκη ή την αφαίρεση σύμβολων POI στο 
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χάρτη. Έτσι, οι προσαρμογές περιλαμβάνουν την προσθήκη, την αφαίρεση και τη 

μετατροπή ορισμένων τμημάτων της εφαρμογής. Όλες οι προσαρμογές εκτελούνται 

αυτόματα. Διαχωρισμός των καθηκόντων προσαρμογής καθώς και η σταδιακή 

προσαρμογή δεν υποστηρίζονται καθόλου. 

 

3.3.10 Wh@m 

Το ελληνικό σύστημα Wh@m6 απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες χρήστες οι οποίοι 

ταξιδεύουν κυρίως διεθνώς για τουριστικούς λόγους και λιγότερο για επαγγελματικούς 

καθώς και σε τουρίστες οι οποίοι κάνουν υπεραστικές μετακινήσεις με χρήση 

περισσότερων από ένα διαφορετικά μέσα μεταφοράς (π.χ. αεροπορικές/ θαλάσσιες 

μεταφορές). Ειδικότερα, μετά από τη μελέτη που έκαναν οι αναλυτές κατέληξαν στα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

Η ελληνική εφαρμογή Wh@m θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, 

 να παρέχει πληροφορίες κατά τη διάρκεια που κινείται ο τουρίστας, 

 να παρέχει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. 

 

Επιπρόσθετα, η Wh@m: 

 να παρουσιάζει δυνατότητες για την επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών, 

 μπορεί να χρησιμοποιεί έξυπνα διαφημιστικά και τεχνικές μάρκετινγκ, 

 μπορεί να εμφανίζει δυνατότητες προσωποποίησης των συλλεγόμενων πληροφοριών 

για την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων προς τους χρήστες, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να υποστηριχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων 

μερών, και η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας με άλλους δικτυακούς τόπους και 

φορείς του τουρισμού. 

 Πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες σε σχέση με τα μεταφορικά μέσα αλλά και τη 

διαθεσιμότητα θέσεων 

 Πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες σε σχέση με διαμονή αλλά και τη διαθεσιμότητα 

των ξενοδοχείων 

 Πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τις αποφάσεις επιλογής προορισμού. 

                                                           
6 World in your H@nds on the Move 
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Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές δημιουργήθηκε το WH@M. Το σύστημα 

παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων μεταξύ των οποίων πληροφορίες δρομολογίων σε 

πραγματικό χρόνο και κυρίως πληροφορίες για τη διασύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με 

τα νησιά που είναι και ο βασικός τουριστικός προορισμός κατά τους θερινούς μήνες που η 

χώρα δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουριστών. Επίσης, η ελληνική εφαρμογή WH@M 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο ταξιδιού και τη βέλτιστη 

διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης της εφαρμογής(Zografos K, Madas M.). 

Οι επιλογές που δίνει στο χρήστη είναι πολλές όπως: 

 Επιλογές προορισμού και τουριστικά θέρετρα σε όλη την Ελλάδα, 

 Επιλογές διαμονής ανά προορισμό, κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων (π.χ. πολυτελή 

ξενοδοχεία, διαμερίσματα, δωμάτια για ενοικίαση), και περιγραφή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και επιλογές ανά προορισμό (π.χ. εστιατόρια, θέατρα), 

 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εταιρίες yachting και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης 

τουριστών. 

 

Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει μέσω του κινητού τηλεφώνου του χρήστη, 

αλλά και μέσω άλλων κινητών συσκευών. Ασφαλώς υπάρχει και ηλεκτρονική μορφή για 

τους χρήστες του διαδικτύου, μέσω της οποίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες και οι κάτοχοι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η έκδοση client PC αποτελείται 

από μια ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου με ένα πρόγραμμα 

περιήγησης. Ωστόσο, το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος αντανακλάται στην 

ικανότητά του για την υποστήριξη της κινητικότητας. Το σύστημα εξυπηρετεί τις 

ακόλουθες επιχειρησιακές λειτουργίες: 

 Εγγραφή του χρήστη στο σύστημα: σύνδεση και αποσύνδεση 

 Δημιουργία προφίλ και αποθήκευση: δημιουργεί το προσωπικό προφίλ στη βάση 

δεδομένων του Wh@m, στην οποία μπορεί να υπάρχει πρόσβαση μέσω των κινητών 

συσκευών 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες των ταξιδιών 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές καταλυμάτων και τουριστικών 

προορισμών 

 Παροχή πολιτιστικών πληροφοριών και εκδηλώσεις, καθώς και τοπικά αξιοθέατα. 
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Στην εικόνα 15 εμφανίζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην 

υπηρεσία. 

 

Εικόνα 15. 

Wh@m: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στην υπηρεσία (Zografos K, Madas M.) 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα το σύστημα παίρνει πληροφορίες επιβεβαίωσης από 

τις μεταφορικές αρχές που μπορεί να είναι λιμεναρχεία ή ακτοπλοϊκές εταιρίες κ.α. Η 

επιβεβαίωση αυτή αφορά την υλοποίηση των ταξιδιών ή την επιβεβαίωση των 

αναχωρήσεων των μέσων μεταφοράς ενώ παράλληλα δίνει και πληροφορίες κρατήσεων 

που λαμβάνει από τους πελάτες προς τις μεταφορικές αρχές. Παράλληλα παρέχει και 

λαμβάνει πληροφορίες ολοκλήρωσης συναλλαγών με τους παρόχους των 

τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων που είναι συνήθως οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα. Όμοια συναλλαγή έχει το σύστημα και με τους κατά τόπους 

τουριστικούς πράκτορες. Οι τελικοί χρήστες- τουρίστες λαμβάνουν φυσικά τις 

πληροφορίες που επιθυμούν, αφού συντάξουν το αίτημά τους και το αποστείλουν στον 

κεντρικό διαχειριστή της εφαρμογής, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν 

feedback στο διαχειριστή  τόσο με πιθανά νέα αιτήματα όσο και με παρατηρήσεις και 

σχόλια σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών [Zografos K., et all 

(2001)]. 
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3.4 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

 

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος οδηγεί σε ανάλογη αύξηση του πλήθους των 

εφαρμογών κινητών υπηρεσιών τουρισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρήθηκε η 

κατάταξη των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν παραπάνω σύμφωνα με τους χάρτες που 

χρησιμοποιούν, τα μέσα που διαθέτουν για την τοποθέτησή τους, το κύκλο του ταξιδιού 

των χρηστών καθώς και τις κοινωνικές δραστηριότητες τους, και τέλος με το είδος των 

πληροφοριών που παρέχουν οι εφαρμογές. 
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Πίνακας 1 Σύνοψη των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν 

  Χάρτες Τοποθέσια Tourist life cylce Social Activity Είδος των πληροφοριών 

      

πριν το 

ταξίδι 

κατά 

το 

ταξίδ

ι 

μετά 

το 

ταξίδ

ι 

ατο

μικ

ή 

ομαδική  POI 
περιηγήσε

ις 

υποστήριξη 

πλοήγησης 

COMPAS

S 

2D vector-based 

maps, external 

GIS 

GPS, 

mobile 

network 

  √   √ calling friends 

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) για 

τα POI, όπως μουσεία, αρχιτεκτονικά κτίρια, 

κλπ. Αυτά σημειώνονται στο χάρτη ως σύμβολα. 

Τα σύμβολα POI μπορεί να παρέχει πρόσθετες 
υπηρεσίες.   

η θέση μόνο του χρήστη πάνω 
στο χάρτη 

CRUMPE

T 

2D vector-based 

maps, OGC Web 

Map Service 
GPS   √   √   

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες, 

βίντεο) για τα POI όπως αξιοθέατα, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία σε μορφή μιας υπηρεσίας. Τα POI 

της επιλεγμένης κατηγορίας εμφανίζονται στο 

χάρτη ως σύμβολα.   

η συντομ'οτερη θέση μεταξύ 

του χρήστη και του POI 

GUIDE 2D bitmaps WLAN 

search function to 

deliver POI 

information not 

bound to the 

location 

√   √ 

virtual stickon 

notes, context 

sharing, 

messaging 

service 

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) 
σχετικά με τα POI, όπως αξιοθέατα, διάσημα 

σπίτια της πόλης, μουσεία, κλπ. Τα POI 

εμφανίζονται ως σύμβολα στο χάρτη. 

tailored city 

tours 
οδηγίες 

Gulliver's 

Genie 
2D vector-based 

maps 
GPS   √     hotspots 

Multimedia πληροφορίες (κείμενο, εικόνες, ήχο, 

βίντεο) για τα POI όπως αξιοθέατα, μουσεία, 

εκκλησίες, καφέ, κλπ. ωθούνται σε μορφή 
συμβουλών ανάλογα με τη συσκευή του χρήστη.   

  

LoL@ 
2D vector-based 

maps, GeoMedia 

Map Server 

GPS, 

mobile 

network 

virtual visits √ 
tour 

diary √   

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) 

σχετικά με τα POI, όπως αξιοθέατα, μουσεία, 

εκκλησίες, καφέ, κλπ. Τα POI του ταξιδιού 
εμφανίζονται στο χάρτη ως σύμβολα. 

predefined tours 
δρομολόγηση κειμένου και 

φωνής, ενισχύεται με ορόσημα 

MobiDEN

K 

2D vector-based 

maps, OGC Web 

Map Service 
GPS   √   √   

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) για 

τα POI των μνημείων και ιστορικών τόπων. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικά 
θεματικά επίπεδα. Τα POI  εμφανίζονται στο 

χάρτη ως σύμβολα.   

θέση του χρήστη και η 

διαδρομή εμφανίζεται στο 
χάρτη 



 
Mobile Tourism  Μπαραδάκης Γεώργιος 

  Σελίδα 
61 

 
  

m-

ToGuide 

2D vector-based 

maps, external 

GIS 
GPS virtual tours √ 

scrap-

book √   

Multimedia πληροφορίες (κείμενο, ήχο, εικόνες) 
σχετικά με τα POI, όπως αξιοθέατα, μουσεία, 

κλπ. Τα POI εμφανίζονται στο χάρτη, τα οποία 

ανήκουν στo ταξίδι. Το σύστημα παρέχει επίσης 
συμβουλές, καθώς και μια υπηρεσία κράτησης, 

π.χ. για τα εισιτήρια μιας συναυλίας. 

special tours 

(museums,exhi

bitions,themed 

tours), can be 

refined by user 

η πορεία της πλοήγησης από 
την τοποθεσία του χρήστη σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο, η 

διαδρομή εμφανίζεται στο 
χάρτη και δίνονται επιπλέον 

κατευθύνσεις 

PinPoint 
2D vector-based 

map 
GPS   √   √   

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) για 

τα POI. Αυτά παρουσιάζονται στο χρήστη ως μια 

λίστα συνδέσμων.   

η θέση μόνο του χρήστη πάνω 
στο χάρτη  

Sightseein

g4U 
2D vector-based 

map 
GPS virtual visits √   √   

Multimedia πληροφορίες (κείμενο, εικόνες, ήχο, 

βίντεο) για τα POI. Αυτά ομαδοποιούνται σε 

κατηγορίες, όπως μουσεία ή εκκλησίες, τις 

οποίες μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Όλα τα POI  
εμφανίζονται στο χάρτη ως σύμβολα.   

θέση του χρήστη και η 

διαδρομή εμφανίζεται στο 

χάρτη 

Wh@m 
2D vector-based 

maps, OGC Web 

Map Service 

GPS, 

mobile 

network 

virtual visits √ 
 

√ 
 

Multimedia πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) για 

τα POI, όπως μουσεία, αρχιτεκτονικά κτίρια, 

κλπ. Αυτά σημειώνονται στο χάρτη ως σύμβολα. 
Τα σύμβολα POI μπορεί να παρέχει πρόσθετες 

υπηρεσίες. 

special tours 

(museums,exhi

bitions,themed 

tours), can be 

refined by user 

η πορεία της πλοήγησης από 

την τοποθεσία του χρήστη σε 
οποιοδήποτε άλλο σημείο, η 

διαδρομή εμφανίζεται στο 

χάρτη και δίνονται επιπλέον 
κατευθύνσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 

Στην περίπτωση της Ελλάδας τα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισμού είναι 

(http://greeceinfo.wordpress.com): 

 Η τουριστική μονοκαλλιέργεια με την προσφορά ενός «μονοδιάστατου» προϊόντος «Ήλιος 

& Θάλασσα» στους περισσότερους Ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Το προϊόν 

όμως αυτό είναι και πολύ ανταγωνιστικό μια και η Ελλάδα πρέπει πλέον να ανταγωνιστεί 

καινούριους και σημαντικά ανερχόμενους τουριστικά προορισμούς που μπορούν να 

προσφέρουν παρόμοιο προϊόν σε καλύτερες τιμές και ποιότητα, π.χ. Τουρκία, Βουλγαρία, 

Κροατία, Αίγυπτος κλπ. 

 

 Η μέση διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών τουριστών στα Ελληνικά θέρετρα είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες και η μέση διάρκεια παραμονής τους σε ξενοδοχειακά καταλύματα 

είναι έξι (6) ημέρες. 

 

 Μείωση της τουριστικής δαπάνης ανά τουρίστα (γεγονός το οποίο επιδεινώνεται όταν 

επικεντρωνόμαστε σε τουρισμό all-inclusive όπου η κατά κεφαλήν δαπάνη στον 

προορισμό μπορεί να είναι και μηδενική). Έτσι ενώ τα μεγέθη των αφίξεων αυξάνουν δεν 

συμβαίνει και το ίδιο με τα έσοδα (η αύξηση των οποίων κυρίως οφείλεται στην αύξηση 

των τιμών και όχι στην κατά κεφαλήν δαπάνη). Ως αποτέλεσμα, οι πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις του τουρισμού ελαχιστοποιούνται ενώ πολλές μικρομεσαίες τουριστικές 

επιχειρήσεις στους προορισμούς απειλούνται από αφανισμό. 
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 Υψηλός βαθμός χρονικής και γεωγραφικής συγκέντρωσης ζήτησης σε μερικές ζώνες και 

τουριστικά γκέτα (θέρετρα) στα οποία κυριαρχεί ο μαζικός παραθεριστικός τουρισμός. 

Συγκέντρωση κλινών σε Κρήτη (21%), Δωδεκάνησα (17%), Ιόνια Νησιά (12%), Αττική 

(9%), Χαλκιδική (6,5%) και Κυκλάδες (6%). 

 

 Αυξανόμενη εποχικότητα της ζήτησης και μεγάλες «νεκρές» περίοδοι. Το 50% των 

τουριστών έρχεται στην Ελλάδα το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου, ενώ την περίοδο Μάιο- 

Σεπτέμβριο έρχεται στη χώρα περίπου το 70% των τουριστών. 

 

 Τουρισμός, κατά κανόνα, με τη μορφή οργανωμένων «πακέτων» ταξιδιών, στο πλαίσιο 

μιας έντονα ολιγοψωνιακής ζήτησης (Tours Operators). 

 

 Οι τουρίστες αντιπροσωπεύουν κυρίως χαμηλά/ μεσαία εισοδηματικά στρώματα, με τάση 

για περιορισμένη παραμονή και δαπάνη. 

 

 Προέλευση των τουριστών μας κυρίως από την Ευρώπη. Οι σημαντικότερες χώρες 

προέλευσης παραμένουν οι ίδιες τα τελευταία χρόνια, κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο 

(το 21,2% του εισερχόμενου τουρισμού το 2005), η Γερμανία (17,5%), η Ιταλία (8,8%), η 

Γαλλία (5,3%), η Ολλανδία (5,2%) και οι Σκανδιναβικές χώρες (7,5%). Τα μερίδια χωρών, 

όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η πρώην ΕΣΣΔ (οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά κανόνα 

τουρίστες με υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες) παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά ή 

ουσιαστικά αναξιόπιστα. Αντίθετα, στην Τουρκία οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ αποτελούν τη 

δεύτερη μεγαλύτερη πηγή προέλευσης αφίξεων. 

 

 Οι τουριστικές αγορές στις χώρες προέλευσης κυριαρχούνται από λίγες μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες- τουριστικούς πράκτορες (Tour Operators), οι οποίοι πλέον έχουν 

επεκταθεί και στους τομείς των μεταφορών (Charter airlines, cruiseline sompanies, low 

cost airlines) και της διαμονής (ξενοδοχεία, θέρετρα). Η ολιγοπωλιακή και ολιγοψωνιακή 

δύναμη των εταιριών αυτών στους Ελληνικούς προορισμούς, ενισχύθηκε σημαντικά και 

από τις συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο τα τελευταία χρόνια. Λόγω της 
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εξάρτησης του Ελληνικού τουρισμού από τον μαζικό τουρισμό, που ελέγχουν οι Tour 

Operators, και της μεγάλης διαπραγματευτικής τους δύναμης, οι Tour Operators πιέζουν 

συνεχώς για μειώσεις τιμών, για περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, για την παροχή 

all-inclusive και πολλές φορές οδηγούν στην οικονομική καταστροφή και κλείσιμο πολλών 

τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

 Χαμηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών στους περισσότερους τομείς της 

τουριστικής αλυσίδας και βιομηχανίας, π.χ. στη διαμονή, όπου κυριαρχούν, τα μικρού 

μεγέθους και χαμηλού κόστους- ποιότητας καταλύματα. 

 

 Λόγω των απαιτήσεων αυτών των Tour Operators, η θέση και η ανταγωνιστικότητα των 

μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις 

δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο μια και οι πρώτες δεν μπορούν να προσφέρουν λόγω του 

μικρού τους μεγέθους και έλλειψη οικονομιών κλίμακας υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος 

και μεγαλύτερη ποιότητα από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και 

τη συγκέντρωση τουριστικής ζήτησης και δαπάνης από επώνυμες κι μεγάλες τουριστικές 

επιχειρήσεις και την συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 Το κυριότερο μέσο ταξιδιού παραμένει το αεροπλάνο, πράγμα που επιβεβαιώνει την 

εξάρτηση από τους Tour Operators και των εταιριών charter που ελέγχουν. Πάνω από το 

80% των τουριστών φτάνει στην Ελλάδα αεροπορικώς, οδικώς περίπου το 14% και δια 

θαλάσσης το 4,5%. 

 

 Έλλειψη σωστά εκπαιδευμένου και ειδικά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στον 

τουριστικό κλάδο. Σ’ ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον 

κλάδο «Ξενοδοχεία και εστιατόρια» το 2002, η πλειοψηφία αυτών είναι απόφοιτοι μέσης 

εκπαίδευσης (37,1%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι Δημοτικού (33,2%). Οι πτυχιούχοι 

Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν υο 8,8% των 

απασχολούμενων και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ (συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος) το 3,1%. 



 
Mobile Tourism  Μπαραδάκης Γεώργιος 

  Σελίδα 
65 

 
  

 Τέλος, όπως και σε όλους σχεδόν τους τομείς της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας 

υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η οποία οφείλεται εν 

μέρει και στην έλλειψη τεχνολογικής εκπαίδευσης από ιδιοκτήτες και εργατικό δυναμικό. 

 

Το μοντέλο αυτό τουρισμού κρίνεται συνολικά ως μη βιώσιμο από πολλές πλευρές: 

 Δεν αξιοποιούνται οι τουριστικοί πόροι και «ισχυρά» στοιχεία των Ελληνικών τουριστικών 

προορισμών. 

 Είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στον διεθνή ανταγωνισμό, π.χ. από άλλες Μεσογειακές και άλλες 

χώρες π.χ. Ασιατικές (καθώς το κόστος μεταφοράς μειώνεται). 

 Έχει ξεπεραστεί από τις διεθνείς καταναλωτικές προτιμήσεις. 

 Έχει ελάχιστα πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν 

να δώσουν μεγαλύτερη οικονομική άνθηση και εκσυγχρονισμό. 

 Γίνεται υποσκελισμός των λοιπών κλάδων οικονομικής ανάπτυξης, καθώς ολόκληρες 

τοπικές οικονομίες βασίζονται αποκλειστικά στην τουριστική περίοδο και καθίστανται έτσι 

ιδιαίτερα ευάλωτες. 

 Απειλεί με καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και οικιστικού τοπίου και όπως και με 

ανθρωπογενή «διάβρωση» των τοπικών κοινωνιών, παραδόσεων, ήθη και έθιμα 

καταστρέφοντας τους ίδιους πόρους και κίνητρα προσέλκυσης τουριστικής ζήτησης. Έτσι 

γίνεται υπερεκμετάλλευση ή εξάντληση των ίδιων τουριστικών πόρων και πολιτισμική 

στασιμότητα ή υποβάθμιση. 
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4.2 ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ «ΚΙΝΗΤΩΝ» 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. 
 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας 

αειφόρου στρατηγικής στην Ελληνική οικονομία είναι επιτακτική και άμεση 

(http://www.coastlearn.org). Η διάχυση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να 

συνδράμει στη επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής-

πολιτιστικής ανάπτυξης, εφόσον η χρήση των πρώτων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές και 

σκοπούς: 

 Η αειφορική ανάπτυξη θεωρεί ότι η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον είναι τα τρία 

βασικά στοιχεία κάθε τύπου και επιπέδου ανάπτυξης (τοπικής, περιφερειακής και εθνικής). 

Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση των τριών αυτών στοιχείων, γεγονός που πρέπει να αποτελεί 

γνώμονα σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με την ανάπτυξη, ώστε να μην υποτιμάται το 

ειδικό βάρος οποιουδήποτε από τα τρία βασικά αυτά στοιχεία. Έτσι: 

o μπορούν και πρέπει να δημιουργηθούν ηλεκτρονικές εφαρμογές που αποσκοπούν 

και στην προβολή λιγότερο γνωστών πολιτιστικών πηγών και την διάχυση του 

τουριστικού ρεύματος σε όλες τις περιοχές ενός προορισμού. 

o ηλεκτρονικές πύλες προώθησης προορισμών δίνουν τη δυνατότητα προβολής και 

πώλησης και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνήθως δεν έχουν την οικονομική 

και τεχνογνωσία να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για προβολή. Το εναλλακτικό 

αυτό κανάλι διανομής μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από τους μεσάζοντες και 

την εποχιακή μορφή του τουρισμού. 

 

 Βασικός στόχος της αειφορικής ανάπτυξης είναι η συγκροτημένη, ενεργητική διαχείριση 

και διατήρηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Οι «κινητές» υπηρεσίες και εφαρμογές 

μπορούν να συμβάλλουν θετικά και αποτελεσματικά στην ψηφιακή διατήρηση, αναβίωση, 

προστασία και διεθνή προβολή και προώθηση του πολιτισμικού πλούτου ο οποίος μπορεί 

να αποτελέσει πόλο έλξης και κίνητρο προσέλκυσης τουριστικής ζήτησης. Πολλές 
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πολιτισμικές πύλες επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τουρίστα 

για τον κώδικα συμπεριφοράς που θα πρέπει να υιοθετήσει όσο αυτός απολαμβάνει τον 

τουριστικό προορισμό για την προστασία του πολιτιστικού πλούτου. 

 

 Οποιαδήποτε πολιτική σχετίζεται με την αειφορική ανάπτυξη πρέπει να είναι 

μακροπρόθεσμη και να χαρακτηρίζεται από συνέχεια, συνέπεια και συμμετοχικές 

διαδικασίες. Οι ηλεκτρονικές και «κινητές» εφαρμογές μπορούν να προωθήσουν την 

δημιουργία ψηφιακών πολιτισμικών οργανωσιακών συστημάτων (digital cultural 

ecosystems) στα οποία συμμετέχουν ενεργά όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού, π.χ. τοπικές κοινωνίες και οργανώσεις. Οι εν λόγω 

εφαρμογές βοηθούν στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών που αναζητεί η νέα γενιά 

τουριστών ενώ βοηθούν στη διατήρηση των πολιτισμικών παραδόσεων και εθίμων. 

 

 Η συμμετοχή του τοπικού παράγοντα στην αειφορική ανάπτυξη είναι καθοριστική αφού 

στόχος είναι να ενισχυθούν οι τοπικές πρωτοβουλίες που θα είναι ενταγμένες στην τοπική 

κοινωνική-οικονομική δομή και θα σέβονται το πολιτισμικό περιβάλλον. Οι «κινητές» 

εφαρμογές μπορούν να εξασφαλίσουν και να ενισχύσουν μια τέτοια συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας, και την ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνήθως 

δεν έχουν τις απαραίτητες τεχνο-οικονομικές δυνατότητες για να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους. 

 

 Ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτι ώστε να υιοθετήσουν τις 

ηλεκτρονικές και «κινητές» εφαρμογές έτσι ώστε να μειώσουν το ψηφιακό και 

ανταγωνιστικό χάσμα με τις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της απόκτησης οικονομιών 

κλίμακας, φάσματος και χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων. 

 

 Επιδιώκεται η σταθερή ανάπτυξη λειτουργικών διασυνδέσεων ανάμεσα στους 

διαφορετικούς κλάδους της τοπικής τουριστικής και ευρείας οικονομίας με μία διπλή 

στόχευση: την ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την προσπάθεια για 

υποκατάσταση μέρους των εισαγωγών. Τελική πρόθεση είναι να επιτρέψει μεγαλύτερη 

ευελιξία στις τοπικές αναπτυξιακές επιλογές. Οι ηλεκτρονικές  και «κινητές» εφαρμογές 

διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαφημίσουν και να προωθήσουν τις 
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υπηρεσίες άμεσα, γρήγορα και οικονομικά σε δυνητικούς πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο 

παρακάμπτοντας την ανάγκη για διαμεσολάβηση οποιουδήποτε τουριστικού μεσάζοντα. 

 

 Συστήματα διαχείρισης και προώθησης προορισμών λειτουργούν επίσης σαν τεχνολογικές 

πλατφόρμες ανάπτυξης και διαχείρισης cluster θεματικών τουριστικών προορισμών (π.χ. 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον οίνο και τον οινοτουρισμό) που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συστήματα 

διαχείρισης και προώθησης προορισμών μπορούν επίσης να στοχεύουν στη μέτρηση της 

φέρουσας ικανότητας προορισμών, τη συνεχή διαχείριση τουριστών κατά τη διάρκεια 

μετακίνησης τους στον προορισμό και να στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών όταν υπερβαίνονται τα όρια της φέρουσας ικανότητας, π.χ. χρησιμοποίηση GIS 

για γεωγραφική κατανομή και προώθηση των τουριστών, αποσυμφόρηση και καθορισμό 

κορεσμένων περιοχών. 

 

 Η ανάπτυξη και προώθηση θεματικών τουριστικών προορισμών μπορεί να ικανοποιήσει 

τις προτιμήσεις και ανάγκες της νέας γενιάς τουριστικής ζήτησης ενώ θα συμβάλλει θετικά 

στη διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος και 

στην επανατοποθέτηση στην διεθνή τουριστική αγορά. 

 

 

Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ηλεκτρονικές και «κινητές» υπηρεσίες και 

εφαρμογές δεν πρέπει να θεωρούνται και δεν αποτελούν πανάκεια για όλα τα παθολογικά 

συμπτώματα του Ελληνικού τουρισμού. Αντίθετα, θα πρέπει να κατανοηθεί ότι οι 

ηλεκτρονικές και «κινητές» εφαρμογές μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και να 

ενισχύσουν και άλλες πολιτικές βελτίωσης και ανάπτυξης της Ελληνικής τουριστικής 

οικονομίας. Έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πρόβλημα έλλειψης τεχνολογίας η κακή 

υποδομή π.χ. πολλών μαρίνων, λιμανιών και αεροδρομίων της Ελλάδας ή η ποιότητα 

υπηρεσιών πολλών τουριστικών επιχειρήσεων. Η φθορά που υφίσταται η ανταγωνιστικότητα 

του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ολιστικό τρόπο και 

αντίληψη. Για παράδειγμα, οι Κανάριοι νήσοι και συγκεκριμένα η Τενερίφη ίδρυσε ένα πολύ 

καλό καρτ ποστάλ προώθησης του προορισμού και των επιχειρήσεων. Όμως αυτό από μόνο 

του δεν αποδέσμευσε τις επιχειρήσεις από την διαπραγματευτική δύναμη των tour operators 
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που αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες αφίξεις στο νησί. Έτσι, η συμπλήρωση του μέτρου 

αυτού με μία συνεργασία (επιχορήγηση των εξόδων μάρκετινγκ για την προώθηση ενός νέου 

προορισμού στο πτητικό πρόγραμμα της RyanAir) με μια αεροπορική εταιρία χαμηλού 

κόστους και την διαφήμιση της ιστοσελίδας στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρίας, 

βοήθησε αρκετά τα πρώτα χρόνια στην ενημέρωση του κοινού για τον προορισμό αυτό και τη 

δυνατότητα μετάβασης αλλά και πραγματοποίησης κρατήσεων για όλες τις τουριστικές 

επιχειρήσεις χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης ενός tour operator. 

 

4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ «ΚΙΝΗΤΩΝ» ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και την χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών 

και «κινητών υπηρεσιών και εφαρμογών στην ελληνική τουριστική βιομηχανία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω ομάδες: 

1. Παράγοντες που σχετίζονται με την επιχείρηση ή επιχειρηματία. 

2. Παράγοντες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική και «κινητή»  υπηρεσία και εφαρμογή. 

3. Παράγοντες που σχετίζονται με την βιομηχανία ή/και τον ανταγωνισμό σε αυτήν. 

Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχείρηση ή τον επιχειρηματία 

βλέπουμε: 

 Όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση τόσο περισσότερους πόρους μπορεί να διαθέσει για 

επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Μια μεγάλη επιχείρηση κατέχει δυναμικό για την 

αξιοποίηση των τεχνολογιών. Από την άλλη, όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση τόσο 

πιο επιτακτική ανάγκη έχει για την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών και «κινητών» 

εφαρμογών έτσι ώστε να ελέγξει και να συντονίσει καλύτερα τις διαδικασίες της. 

 

 Γενικώς, οι δημόσιοι οργανισμοί και φορείς είναι αργοί στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών 

εφαρμογών, όπως και στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε οργανωσιακής αλλαγής. Σε 

πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι πολλοί δημόσιοι οργανισμοί και φορείς είναι 



 
Mobile Tourism  Μπαραδάκης Γεώργιος 

  Σελίδα 
70 

 
  

επανδρωμένοι με τελείως ακατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (άτομα δηλαδή που δεν 

γνωρίζουν και το αντικείμενο του τουρισμού). 

 

 Συμμετοχή και συνεργασία μιας επιχείρησης με κάποια αλυσίδα επιχειρήσεων ή και 

ένωση-οργανισμό μπορεί να επηρεάσει θετικά την υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών, π.χ. 

πολλά ξενοδοχεία δήλωσαν ότι έγιναν ή σκέφτονται να γίνουν μέλη κάποιου consortium 

(π.χ. Best Western, Small Luxury Hotels of the World κλπ.) κυρίως γιατί οι φορείς αυτοί 

τους δίνουν πρόσβαση, εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε ηλεκτρονικά συστήματα 

κρατήσεων (με βάση κάποια προμήθεια βέβαια). 

 

 Ήταν γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης (όχι μόνο τουριστικής 

εκπαίδευσης αλλά και εξειδικευμένης σε θέματα ηλεκτρονικού και «κινητού» τουρισμού) 

σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο όσο και έλλειψη κατάρτισης σε δια βίου επίπεδο για τους 

επιχειρηματίες. Ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να διαθέσουν πόρους για 

την εξεύρεση και προσέλκυση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα 

ηλεκτρονικού και «κινητού» τουρισμού δυσκολεύεται να βρει και να προσλάβει τους 

κατάλληλους ανθρώπους. 

 

 Σημαντικό ρόλο παίζει στην υιοθέτηση και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών και «κινητών» 

υπηρεσιών και οι γνώσεις, φιλοσοφία και στυλ διοίκησης του επιχειρηματία (περισσότερο 

σε μικρομεσαίες αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις). Οι περισσότεροι επιχειρηματίες 

φοβούνται την οποιαδήποτε αλλαγή και διστάζουν να υιοθετήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές εφαρμογές που δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να 

ελέγξουν. 

 

 Οι περισσότεροι επιχειρηματίες αποφεύγουν να επενδύσουν χρόνο και χρήμα σε 

τεχνολογίες που τα οφέλη τους δεν είναι εμφανή και σίγουρα, ή περατώνονται σε μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Δυστυχώς, η νοοτροπία και πολιτική αυτή αποθαρρύνει την 

υιοθέτηση «κινητών» εφαρμογών μια και τα οφέλη των τεχνολογιών είναι συνήθως άυλα 

και δύσκολα μετρήσιμα (π.χ. αποφυγή ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, βελτίωση 

ποιότητας εξυπηρέτησης στον πελάτη κλπ.). 
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Σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική και «κινητή»  υπηρεσία 

και εφαρμογή βλέπουμε ότι: 

 Πολλοί επιχειρηματίες διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω 

έλλειψης εμπιστοσύνης και νομικής κατοχύρωσης στις διαδικτυακές συναλλαγές. Το 

πλήθος των οικονομικών εγκλημάτων τα τελευταία χρόνια έχει αγχώσει επίσης και 

πολλούς επιχειρηματίες καθώς δεν γνωρίζουν και δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά 

με τις διάφορες επιτήδειες διαδικτυακές επιχειρήσεις που προσπαθούν να εξαπατήσουν τις 

τουριστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν ντράπηκαν να 

αποκαλύψουν ότι είχαν πέσει θύματα τέτοιων ενεργειών από «δήθεν» τουριστικά γραφεία 

που οργάνωναν ένα τουριστικό πακέτο για αρκετά άτομα. 

 

 Όσο πιο πολύπλοκη και δύσκολη είναι στην εκμάθηση, όπως επίσης και όσο πιο δύσκολα 

αντιλαμβάνεται κανείς τα οφέλη και την χρησιμότητα μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής τόσο 

πιο δύσκολα αυτή υιοθετείται από την επιχείρηση. Ίσως, το συμπέρασμα αυτό αιτιολογεί 

και το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αποτελούν την κυρίαρχη ηλεκτρονική 

εφαρμογή στην τουριστική βιομηχανία και η εφαρμογή αυτή είναι: ευρέως γνωστή, 

κατανοητή και χρησιμοποιούμενη, η αναγκαιότητά της είναι πολύ εμφανής σε όλες τις 

επιχειρήσεις αφού θέλουν να αποδεσμευτούν από τους tour operators και εύκολα και 

οικονομικά μπορεί μια επιχείρηση να φτιάξει μια ιστοσελίδα. Το γεγονός όμως ότι οι 

επιχειρηματίες δεν αντιλαμβάνονται τα οφέλη και τη χρησιμότητα άλλων εξίσου 

επικουρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, δε σημαίνει και ότι οι τεχνολογίες και εφαρμογές 

αυτές δεν είναι απαραίτητες. Αντιθέτως, το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι θα πρέπει 

να υπάρξει μια σωστή ενημέρωση και κατάρτιση στη χρήση και οφέλη των νέων 

τεχνολογιών. 
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Αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με τη βιομηχανία ή/και με τον 

ανταγωνισμό σε αυτήν βλέπουμε ότι πολλές φορές υιοθετούν τεχνολογικές εφαρμογές 

ασυνείδητα και όχι γιατί οι ίδιοι το θέλουν ή και γιατί γνωρίζουν τους λόγους, αλλά γιατί: 

 Την εφαρμογή την έχει χρησιμοποιήσει κάποιος «γείτονας» ή ανταγωνιστής και θέλησαν 

και οι ίδιοι να κάνουν το ίδιο. 

 Θεωρούν ότι η χρησιμοποίηση «κινητών» εφαρμογών ανεβάζει το επαγγελματικό status 

και prestige μιας επιχείρησης. 

 Πρέπει να υιοθετήσουν μια τεχνολογία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει κανείς στον 

οξύ διεθνή ανταγωνισμό. 

 Ένας γνωστός ή συγγενής τους έπεισε για τη χρησιμότητα τους και τους σχεδίασε μια 

εφαρμογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Σ’ αυτό το σημείο, θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα από την ανάλυση των 

«κινητών» εφαρμογών που αναλύσαμε παραπάνω. 

Ο τουρισμός δεν θεωρείται κοινωνική δραστηριότητα. Οι κοινωνικοί παράγοντες 

στον τομέα του τουρισμού είναι σημαντικοί δεδομένου ότι οι άνθρωποι, τείνουν να πηγαίνουν 

στα αξιοθέατα σε ομάδες. Μερικές εφαρμογές παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη, 

προσφέροντας τη λειτουργία των ονομαζόμενων “friend-finders” ή τη δυνατότητα να 

προσφέρει ο τουρίστας προσωπικές πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος και να μπορούν να 

το μοιράζονται αυτό με άλλους χρήστες. Ωστόσο, οι κοινωνικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν περισσότερες λειτουργίες από το να εμφανίζει τις θέσεις και τις προσωπικές 

πληροφορίες των χρηστών. 

Οι κοινωνική ζώνες των πόλεων δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι τουρίστες συχνά έχουν την 

τάση να κατευθύνονται σε μια περιοχή για να βρουν ένα συγκεκριμένο τύπο διασκέδασης 

(όπως ένα εστιατόριο), χωρίς να έχουν κάτι  συγκεκριμένο στο μυαλό τους (π.χ. το εστιατόριο 

"Dragon" στην China Town). Στην περίπτωση της αναζήτησης ενός εστιατορίου, θα 

μπορούσαν να εξερευνήσουν το κέντρο της πόλης που φιλοξενεί συνήθως πολλά εστιατόρια. 

Αυτή η στρατηγική αναζήτησης είναι η λεγόμενη κοινωνική οριοθέτηση των πόλεων. Αν και 

δεν είναι ο ιδανικός τρόπος για να βρουν συγκεκριμένες ανέσεις, το περπάτημα μέσα στην 

πόλη εκμεταλλεύεται την τάση ορισμένων εγκαταστάσεων να συγκεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές [Brown B.et al.(2005)]. Οι «κινητές» εφαρμογές θα πρέπει να τα 

απεικονίζουν αυτά που προσδιορίζονται από ομάδες που σηματοδοτούν την κοινωνική δομή 

της πόλης [Hunolstein S.(2003)]. Για παράδειγμα, μόνο τα πιο σχετικά αξιοθέατα μιας 

συγκεκριμένης ζώνης θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο χάρτη ως σύμβολα, ενώ όλοι οι 
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βασικοί δρόμοι μπορούν να επισημανθούν επιπλέον. Αν και οι περισσότεροι από τους 

τουριστικούς οδηγούς αξιολογούνται δείχνοντας τη θέση των αξιοθέατων στο χάρτη, κανένας 

από αυτούς δεν υποστηρίζει την έννοια της κοινωνικής ζώνης. 

H ισορροπία μεταξύ thin και thick πελατών είναι προβληματική. Οι κινητές 

συσκευές που έχουν περιορισμένες λειτουργίες, οι οποίες πάσχουν από περιορισμένη δύναμη 

CPU και μνήμης, θα πρέπει να λειτουργούν ως ένα thin client, δηλαδή όλη η λογική της 

εφαρμογής βρίσκεται στο server-side και ο πελάτης καθιστά την παρουσίαση μέσω ενός 

προγράμματος περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, είναι απαραίτητη μία μόνιμη 

σύνδεση με το δίκτυο, η οποία να μπορεί να είναι προβληματική λόγω των γνωστών 

προβλημάτων, όπως η απώλεια της σύνδεσης δικτύου ή περιορισμένο εύρος ζώνης. Σε 

αντίθεση με αυτό, ένας thick πελάτης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που 

συνθέτουν το περιεχόμενο και την παρουσίαση από την πλευρά του πελάτη, που απαιτεί 

κατάλληλη υπολογιστική ισχύ. Όταν εφαρμόζονται τεχνολογίες caching, ένας thick πελάτης 

μπορεί να ξεπεράσει τους οι προαναφερόμενους περιορισμούς του δικτύου [Boll S. et al 

(2004)]. Η προσωρινή αποθήκευση των προεπιλεγμένων δεδομένων με υψηλή συνάφεια η 

εφαρμογή εγγυάται στο χρήστη γρήγορη πρόσβαση όταν πραγματικά το χρειάζεται ο χρήστης 

[M. J. O’Grady et al(2005)]. Έτσι, μια προσεκτική ισορροπία είναι αναγκαία μεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων. Μόνο η εφαρμογή Sightseeing4U υποστηρίζει και τους δύο τύπους χρηστών. 

Δεν αξιοποιείται η δυνατότητα ενσωμάτωσης εξωτερικού περιεχομένου. Οι 

περισσότερες «κινητές» εφαρμογές που αξιολογούν τις προσεγγίσεις τους βασίζονται σε μια 

εσωτερική αρχιτεκτονική προσαρμογής, χρησιμοποιώντας το δικό τους χώρο αποθήκευσης για 

την αποθήκευση δεδομένων περιεχομένου. Μόνο οι εφαρμογές COMPASS και CRUMPET 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες ενσωμάτωσης εξωτερικού περιεχομένου μέσω Web 

Services. 

OGC πρότυπα για την ανταλλαγή γεωχωρικών πληροφοριών σε μεγάλο βαθμό 

αγνοούνται. Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις που αξιολογήθηκαν λαμβάνουν 

γεωχωρικές πληροφορίες από ένα διακομιστή GIS χρησιμοποιώντας μία ιδιόκτητη διεπαφή. 

Μόνο η εφαρμογή MobiDENK χρησιμοποιήσετε το OGC Web Map Service. Εκτός από την 

υπηρεσία Web Map, το OGC προσφέρει μια πλήρη σειρά από άλλα πρότυπα για την 

αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων. Το Web Feature Service (WFS) είναι ένα πρότυπο OGC 
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με το οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να ανακτήσει τα δεδομένα γεωχωρικών 

στοιχείων από ένα διακομιστή GIS, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε Geographic 

Markup Language (GML), βασισμένη σε XML πρότυπα OGC για τη μεταφορά και 

αποθήκευση γεωγραφικών πληροφοριών. Η OGC OpenLS (Open Location Service) 

πρωτοβουλία παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες εντοπισμού πυρήνα συμπεριλαμβανομένου του 

σχεδιασμού διαδρομής, χρησιμότητα της τοποθεσίας, την παρουσίαση και τις υπηρεσίες 

καταλόγου. 

Ο χρόνος και το πλαίσιο του Δικτύου σπανίως χρησιμοποιούνται. Για μια 

ολοκληρωμένη προσαρμογή της κατάστασης του χρήστη, θα πρέπει να θεωρείται ένα πλήρες 

φάσμα των ιδιοτήτων. Όλες οι προσεγγίσεις παρέχουν location-based services και χρήση 

δορυφορικής τηλεπισκόπησης ή δίκτυα (WLAN, GSM, κλπ.) με βάση τις τεχνολογίες για να 

καθορίσει τη θέση του τρέχοντος χρήστη. Οι προτιμήσεις των χρηστών παίζουν ρόλο 

εισαγωγής, σύμφωνα με τις οποίες η συχνά δυναμική προσαρμογή του αρχικού προφίλ των 

χρηστών γίνεται με την παρακολούθηση της αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Ως 

ένα θετικό αποτέλεσμα, η χρηστικότητα του συστήματος αυξάνεται με τη μείωση της 

αλληλεπίδραση του χρήστη. Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος είναι μια σημαντική ιδιότητα στο 

χώρο του τουρισμού, έχει αγνοηθεί από τις προσεγγίσεις που αξιολογήθηκαν. Μόνο η 

εφαρμογή m-ToGuide χρησιμοποιεί το χρόνο με αποτελεσματικό τρόπο με την ενημέρωση του 

χρήστη σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των διαφορών αξιοθέατων ή σχεδιάζοντας της 

διάρκειας που απαιτεί μια περιήγηση στην πόλη. Είναι επίσης εκπληκτικό ότι το δίκτυο 

δύσκολα λαμβάνεται υπόψη. Ειδικά σε περιβάλλον κινητό με διακυμάνσεις στο δίκτυο, το 

πλαίσιο του δικτύου θα είναι πολύ σημαντικό. 

Η δυνατότητα συνδυασμού των ιδιοτήτων μιας εφαρμογής δεν αξιοποιείται. Οι 

περισσότερες εφαρμογές μεταχειρίζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις διάφορες 

ιδιότητες ανεξάρτητα και δεν τα συγκεντρώνουν για να δημιουργήσει νέες πληροφορίες 

περιβάλλοντος. Συνδυάζουν μόνο την τοποθεσία και το περιβάλλον του χρήστη για την 

καλύτερη προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις των χρηστών. Για παράδειγμα, η 

εφαρμογή COMPASS χρησιμοποιεί τη θέση ως το κριτήριο για το φιλτράρισμα των 

δεδομένων POI σύμφωνα με τη θέση του χρήστη. Μια υπηρεσία σύστασης εκχωρεί τότε 

αποτελέσματα για τα POI και παρουσιάζει την προβλεπόμενη σημασία των POI για τον 
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χρήστη. Ένας συνδυασμός με περισσότερους παράγοντες θα επιτρέψει στο σύστημα να 

αντιδράσει ακόμα πιο κατάλληλα για την κατάσταση του τρέχοντος χρήστη. Στην απλούστερη 

μορφή της, αυτό περιλαμβάνει την σύντηξη διαφορετικών αισθητήρων για να ενισχύσει την 

αξία ενός και μόνου παράγοντα της εφαρμογής. Για παράδειγμα, με τη συλλογή των 

δεδομένων θέσης από περισσότερες από μία μονάδα τοποθέτησης, π.χ. GPS, WLAN ή UMTS, 

είναι δυνατόν να υπολογιστεί μια πιο ακριβή θέση [Nord J. et al (2002)]. Ακόμα μεγαλύτερη 

αξία έχει ο πιο περίπλοκος τρόπος συνδυασμού πολλών διαφορετικών παραγόντων, ο οποίος 

μπορεί να οδηγήσει σε ένα μοντέλο που θα χαρακτηρίζει καλύτερα την κατάσταση του χρήστη 

[Gellersen H. W.et al (2002)]. Περαιτέρω ένα πλαίσιο μιας εφαρμογής μπορεί να προκύψει 

από την ανάλυση και την αφαίρεση από τα δεδομένα του αισθητήρα. Με δεδομένη την 

ταχύτητα του χρήστη και τις γεωγραφικές ιδιότητες του / της θέση (δρόμο της πόλης, 

αυτοκινητόδρομος, κλπ), η εφαρμογή μπορεί να συμπεράνει αν ο χρήστης περπατά ή οδηγεί 

[Mark van Setten et al (2004)]. 

Το χρονολογικό πλαίσιο δεν υποστηρίζεται ευρέως. Η πλειοψηφία των σημερινών 

εφαρμογών χρησιμοποιούν μόνο ιστορικά πλαίσια για την ενημέρωση του προφίλ των 

χρηστών, και το μελλοντικό πλαίσιο δεν υποστηρίζεται. Επεκτείνοντας το μελλοντικό πλαίσιο 

θα επιτρέψει στην προληπτική ανάκτηση των κατάλληλων δεδομένων περιεχομένου στη 

φορητή συσκευή του χρήστη με βάση την προβλεπόμενη θέση του χρήστη, αντιμετωπίζοντας 

έτσι τις διακυμάνσεις των συνδέσεων του δικτύου, όπως αναφέρονται παραπάνω. 

Η λειτουργία της διαθεσιμότητας στην εφαρμογή θεωρείται εν μέρει. Η λειτουργία 

της διαθεσιμότητας επιτρέπει στην εφαρμογή να προσδιορίζει αν μια ορισμένη ιδιότητα είναι  

διαθέσιμη. Σε ένα κινητό, σε εξωτερικό περιβάλλον, η τοποθεσία και το δίκτυο βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο να μην είναι διαθέσιμα. Μερικές εφαρμογές αξιολογήθηκαν, π.χ. η m-toGuide, 

παρέχει τα μέσα για να αναφέρει τη θέση, π.χ. τον αριθμό των δορυφόρων που 

χρησιμοποιούνται, καθώς και την κατάσταση του δικτύου, π.χ. την ποιότητα του δικτύου, με 

τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη. Με τον τρόπο αυτό, η χρηστικότητα βελτιώνεται 

με την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τις πιθανές απώλειες δεδομένων του συστήματος. 

Χρησιμοποιώντας το GPS για τον προσδιορισμό της θέσης του χρήστη, η ακρίβεια των 

πληροφοριών θέσης μπορεί να ποικίλει λόγω διαταραχών στην ατμόσφαιρα ή των 

διακυμάνσεων στη δορυφορική τροχιά. Η εφαρμογή LoL@, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει 
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αυτό το πρόβλημα με τη συμπλήρωση των φυσικών πληροφοριών θέσης με χειροκίνητη 

εισαγωγή των δεδομένων του χρήστη που δείχνει τον τρέχοντα δρόμο που βρίσκεται ο 

χρήστης. Καμία από τις εφαρμογές που αναλύσαμε παραπάνω χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό 

διαφορετικών τεχνολογιών ανίχνευσης θέσης, όπως το υποβοηθούμενο GPS (AGPS). 

Ιδιόκτητη αναπαράσταση των δεδομένων σε κάθε εφαρμογή. Όλες οι εφαρμογές που 

αναπτύχθηκαν, αποθηκεύουν τα δεδομένα σε μια ιδιόκτητη φόρμα, εμποδίζοντας την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων. Η Sightseeing4U είναι η μόνη εφαρμογή, η 

οποία παρέχει το λεγόμενο User Profile Connectors για την πρόσβαση σε πληροφορίες προφίλ 

χρήστη σε διαφορετικές μορφές (CC / PP, του προφίλ των χρηστών DB, κλπ.) και τα 

αποθηκεύει σε ένα εσωτερικό μοντέλο δεδομένων. Η παρουσίαση των δεδομένων σε 

τυποποιημένη μορφή (π.χ. XML) θα διευκολύνει την ανταλλαγή των δεδομένων με άλλες 

εφαρμογές. 

Δεν παρέχεται δυναμική προσαρμογή των ξεναγήσεων. Διάφορες εφαρμογές 

προσφέρουν τη λειτουργία ενός "οδηγού περιήγησης", δηλαδή, παρουσιάζοντας μια 

προκαθορισμένη περιοδεία με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτές οι εφαρμογές, 

ωστόσο, δεν προσαρμόζονται αυτόματα αν συμβεί μια αλλαγή στο ταξίδι του χρήστη.. Αν, για 

παράδειγμα, ο χρήστης επιλέγει να διακόψει την περιοδεία ή οι καιρικές συνθήκες 

μεταβληθούν απροσδόκητα, η περιοδεία δεν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Στην ιδανική 

περίπτωση, το σύστημα θα πρέπει να προτείνει εκδρομές που να ταιριάζουν περισσότερο με 

τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Επεκτασιμότητα των εργασιών προσαρμογής δεν είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Η 

επεκτασιμότητα της προσαρμογής δεν φαίνεται να είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Μόνο το 

mobileMM4U, το οποίο διέπει την εφαρμογή Sightseeing4U που προέρχεται από την περιοχή 

των πολυμέσων προσφέρει τη δυνατότητα plug-able architecture και επιτρέπει την εύκολη 

ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων προσαρμογής (π.χ. CityMap Operator). 

Η προσαρμογή της εφαρμογής γίνεται συνήθως με αυτόματο τρόπο. Καμία από τις 

εφαρμογές υποστηρίζει την στοιχειώδης προσαρμογή και η προσαρμογή γίνεται με πλήρως 

αυτόματο τρόπο. Μόνο λίγες εφαρμογές, όπως η m-ToGuide επιτρέπει κάποια πολύ βασική 

παρέμβαση του χρήστη. 
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της παροχής κινητών τουριστικών βιομηχανιών έχουν 

γίνει αναμφίβολα βήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και οι τουρίστες απολαμβάνουν 

πολύ περισσότερες υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο απ’ ότι στο παρελθόν. Ωστόσο, πρέπει να 

γίνουν και άλλα βήματα, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

των υπηρεσιών που παρέχονται προς όλους όσους ενδιαφέρονται και τις διάφορες μορφές 

τουρισμού που υπάρχουν. 

Μια πολύ σημαντική βελτίωση που μπορεί να γίνει στην παροχή κινητών υπηρεσιών 

αφορά τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς άτομα με ειδικές ανάγκες ή τα άτομα 

τρίτης ηλικίας που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό της παγκόσμια τουριστικής αγοράς και 

δυσκολεύονται συχνά με τη χρήση των συστημάτων νέων τεχνολογιών, και κατά συνέπεια και 

των κινητών συσκευών. Γι αυτό το λόγο πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα, τα οποία θα 

πρέπει να είναι φιλικά και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους. Στις εφαρμογές που 

παρουσιάστηκαν δεν υπάρχει πρόβλεψη για χρήση των νέων τεχνολογιών ώστε αυτές να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο εύκολα από τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και τα 

άτομα τρίτης ηλικίας. Η παροχή πληροφοριών πρόσβασης για ΑΜΕΑ αποτελεί φυσικά ένα 

πολύ σημαντικό βήμα, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να γίνουν, 

όπως για παράδειγμα η ενσωμάτωση ειδικού οπτικού υλικού για άτομα με προβλήματα 

βαρηκοΐας ή και κώφωσης, για να μπορεί να αντικαταστήσει τις ακουστικές υπηρεσίες 

ξενάγησης σε ένα μουσείο ή αντίστροφα η παροχή ηχητικών οδηγιών πρόσβασης σε άτομα με 

προβλήματα όρασης από μια εφαρμογή πληροφόρησης μέσω εντοπισμού της θέσης του 

τουρίστα. 

Οι μετακινήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευχάριστη έκβαση ενός ταξιδιού 

που πραγματοποιεί ένας τουρίστας. Ο τουρίστας θέλει να ενημερώνεται άμεσα και σε 

πραγματικό χρόνο για όλα τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς στο μέρος που 

επισκέπτεται. Πολλές είναι οι εφαρμογές που ενσωματώνουν ανάλογες υπηρεσίες χωρίς 

ωστόσο να είναι ακριβείς οι παρεχόμενες πληροφορίες. Επομένως σημαντικό κομμάτι για τη 
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βελτίωση των υπηρεσιών κινητού τουρισμού είναι η ενσωμάτωση πληροφοριών μετακίνησης 

σε πραγματικό χρόνο αλλά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κάθε χώρας στην 

οποία θα παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Μπορεί η πρόοδος της τεχνολογίας να αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την κατεύθυνση αυτή των κινητών υπηρεσιών, αλλά ωστόσο είναι 

σημαντική και η συνεργασία των φορέων διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς για την 

υλοποίηση αυτού του στόχου. 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες που προσφέρουν οι εφαρμογές τουρισμού πρέπει να είναι 

ακριβείς ακόμη και στις υπηρεσίες πλοήγησης. Αν δεν είναι ενημερωμένη μια υπηρεσία 

μπορεί να απαξιωθεί πολύ γρήγορα στην εκτίμηση του χρήστη. Όσοι θέλουν να αποφύγουν 

την ταλαιπωρία των άσκοπων αναζητήσεων και περιηγήσεων σε μια περιοχή που δεν 

γνωρίζουν οι υπηρεσίες πλοήγησης είναι τις περισσότερες φορές απαραίτητες και αν μια 

πληροφορία στην παρεχόμενη υπηρεσία είναι λάθος μπορεί να έχει το ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσμα. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η συχνή ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των 

παροχών για να μην υπάρχουν πληροφορίες που τελικά δεν ισχύουν. 

Ο συνδυασμός υπηρεσιών πλοήγησης και υπηρεσιών ξενάγησης θα αποτελέσει ένα πολύ 

σημαντικό βοήθημα για τους τουρίστες. Ένας αρχαιολογικός χώρος ή ένα μουσείο αποτελεί 

στις μέρες μας μια μικρογραφία μιας αστικής περιοχής και θα μπορούσαν οι παροχές 

υπηρεσιών «κινητού» τουρισμού να δίνουν τη δυνατότητα ξενάγησης στους χρήστες των 

υπηρεσιών τους εντοπίζοντας τη θέση τους μέσα στον αρχαιολογικό χώρο ή στο μουσείο μέσα 

στο οποίο βρίσκονται. Η πρόοδος της τεχνολογίας μπορεί να υλοποιήσει ένα τόσο δύσκολο 

εγχείρημα, εφόσον πρόκειται για κλειστούς χώρους. 

Τα τελευταία χρόνια, οι μορφές τουρισμού προσαρμόζονται στο δυναμικό περιβάλλον 

και μεταβάλλονται κι αυτές ανάλογα. Νέες μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, 

ενσωματώνονται στους τρόπους διασκέδασης των τουριστών και οι απαιτήσεις τους σε 

υπηρεσίες «κινητού» τουρισμού διαμορφώνονται ανάλογα. Έτσι οι νέες ανάγκες πρέπει να 

μελετηθούν έτσι ώστε να παρουσιαστούν προτάσεις καινοτόμες οι οποίες θα μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού χρήστη/ πελάτη. 

Τέλος, στη χώρα μας, όπως προκύπτει από την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, το 

πρώτο και πιο βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η επέκταση των υπαρχουσών 
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εφαρμογών σε μεγαλύτερη κλίμακα προκειμένου να περιλαμβάνουν το σύνολο των ελληνικών 

νησιών καθώς και σημαντικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το επόμενο βήμα θα πρέπει 

να είναι η επέκταση των υπηρεσιών σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εδώ όμως η άμεση 

ανάληψη των συγκεκριμένων δράσεων είναι μια ανάγκη ακόμη μεγαλύτερη αφού η χώρα 

φαίνεται ότι υστερεί έναντι των άμεσων ανταγωνιστών της. Το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει 

πληθώρα  χώρων, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης τόσο υπηρεσιών πλοήγησης στους χώρους 

αυτούς όσο και υπηρεσιών ξενάγησης προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική έναντι των 

υπολοίπων χωρών στη μεσόγειο, οι οποίες αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και απειλούν 

την ευημερία του εγχώριου τουριστικού κλάδου. 
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