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Περίληψη 
H συγκεκριμένη εργασία προτείνει ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα για την λήψη αποφάσεων για 

υπηρεσίες πληροφόρησης, σχεδιασμού ταξιδιού & κράτησης θέσεων στον τομέα των διατροπικων μεταφορών. 
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Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) 

• Προσδιορισμό της αγοράς, των παικτών και των ρόλων του κάθε παίκτη στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον λειτουργίας του ΠΣ 

• Εκτενή ανάλυση της αγοράς στην οποία ανήκει με στοιχεία τάσεων, τεχνολογιών, αλλά και ερευνητικών 

έργων με τα οποία μπορεί να συνεργαστεί. Η βιβλιογραφική αναζήτηση εστιάζει με γραφήματα, 

σχεδιαγράμματα και αποτελέσματα ερευνών σε τομείς που αφορούν τις υπηρεσίες κινητικότητας, τη 

σχεδίαση ταξιδιού, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τα συστήματα κράτησης θέσεων μέσω του 

διαδικτύου. Επιπροσθέτως, παρατίθενται και παραδείγματα Online εφαρμογών από τον τομέα της 

κράτησης θέσεων και πληροφόρησης ταξιδιώτη. Αναλύονται οι τάσεις της αγοράς στην οποία ανήκει το 

προτεινόμενο ΠΣ, εστιάζοντας και στα διεθνή standards στον τομέα του e-travel και e-tourism. 

• Aνάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας του προτεινόμενου ΠΣ εξετάζοντας τη βιομηχανία 

τουρισμού στην Ελλάδα στην ΕΕ, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Περιγράφονται εφαρμογές από τον 

τομέα του τουρισμού, αλλά και περιορισμοί της συγκεκριμένης αγοράς.  

• Προσδιορισμός των απαιτήσεων του ΠΣ με χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων από εταιρείες 

του χώρου που είναι οι ΟΣΕ, TREDIT A.E, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Travel.gr,  OTEnet, 

Cyberce A.E.και Sabre Hellas A.E. Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων έγιναν συνεντεύξεις με 

στελέχη των παραπάνω φορέων και αποτυπώθηκαν τα ερωτηματολόγια που υπάρχουν συννημμένα στα 

παράρτηματα.  

• Λειτουργική ανάλυση των επιβατών/ χρηστών του ΠΣ. Για το συγκεκριμένο στάδιο της εργασίας 

μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν 211 ερωτηματολόγια σε χρήστες διαφόρων ηλικιών και με 
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τέτοιο σύστημα. Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με χρήση του SPSS 13.0 και 

αποτυπώθηκαν διαγραμματικά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Το ερωτηματολόγιο που 

συντάχθηκε υπάρχει συννημένο στο τέλος της παρούσας εργασίας. 

• Προσδιορισμός αρχιτεκτονικής για το συγκεκιμένο ΠΣ, με διαφορετικά υποσυστήματα και ένα σύνολο 

αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα στα προτεινόμενα υποσυστήματα.  

• Τέλος, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα από το σύνολο της ερευνητικής εργασίας για το  προτεινόμενο 

ΠΣ.  
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1. Πρωταρχική Ανάλυση ΠΣΛΑ 

1.1 Εμπορικοί Στόχοι ΠΣΛΑ και προσδιορισμός τελικού προϊόντος 

Ο εμπορικός στόχος του προτεινόμενου ΠΣΛΑ, περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός συστήματος 

που θα παρέχει στον χρήστη - ταξιδιώτη υπηρεσίες σχεδίασης ταξιδιού, πληροφόρησης και κράτησης θέσεων σε 

συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

 

Ειδικότερα, ο εμπορικός στόχος του είναι η παροχή ολοκληρωμένης λύσης προς τον τελικό χρήστη – ταξιδιώτη, 

που βάση των προσωπικών του προτιμήσεων – οι οποίες και θα διαμορφώνουν την ευφυΐα του συστήματος - θα 

παρέχει εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης συνδυασμένης αλυσίδας μέσων μαζικής μεταφοράς για την εκτέλεση 

ενός ταξιδιού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσει τα απαραίτητα εισιτήρια από ένα και μόνο σημείο (one-

stop-shop). Η παροχή των υπηρεσιών πληροφόρησης και κράτησης θα γίνεται μέσω web – με πρόσβαση από 

Η/Υ και PDA. 

 

Το τελικό προϊόν θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών σχεδίασης ταξιδιού, πληροφόρησης 

και κράτησης θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το σύστημα θα είναι σε θέση να προσφέρει 

εναλλακτικά σενάρια ταξιδιού με συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, με βάση τις προτιμήσεις και το προφίλ 

του χρήστη. Ειδικότερα το προϊόν θα προσφέρει: 

• υπηρεσία σχεδίασης ταξιδιού με παρουσίαση διαδρομής άφιξης – προορισμού και σημεία 

ενδιαφέροντος 

• υπηρεσία πληροφόρησης για δρομολόγια τραίνων, αεροπλάνων και πλοίων  

• υπηρεσία κράτησης εισιτηρίων για συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς 

• υπηρεσία δρομολόγησης – routing μεταξύ σημείων μετεπιβίβασης (σύνδεση λιμανιού – αεροδρομίου – 

σιδηροδρομικού σταθμού) για την ίδια πόλη βασισμένη σε δρομολόγια και δεδομένα μέσων μαζικής 

μεταφοράς 

 

Η τελική πλατφόρμα θα απευθύνεται στον τελικό χρήστη – ταξιδιώτη, προσφέροντας του υπηρεσίες σχεδίασης 

ταξιδιού, πληροφόρησης και κράτησης θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς διαμέσω Η/Υ και PDA 

και θα διασυνδέει βάσεις δεδομένων διαφορετικών μέσων μαζικής μεταφοράς (εναέρια – θαλάσσια - χερσαία), 

συνθέτοντας σενάρια ταξιδιού βάση του προφίλ του ταξιδιώτη και παραμέτρους όπως το κόστος, ο χρόνος και η 

άνεση. 

1.2 Προσδιορισμός και ανάλυση υπηρεσιών ΠΣΛΑ 

1.2.1 Προσδιορισμός υπηρεσιών ΠΣΛΑ 

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το ΠΣΛΑ θα είναι οι παρακάτω: 

• Πληροφόρηση Χρήστη 

• Κράτηση Θέσης/Θέσεων 

• Σχεδίαση Ταξιδιού 

• Δρομολόγηση σε αστικό περιβάλλον 
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• Profiling 

• Ακύρωση (τροποποίηση) κρατήσεων 

• Πληροφορίες προορισμού 

• Πληροφορίες ταξιδιού 

• Προτάσεις (προσφορές) για διατροπικά ταξίδια (μελλοντική εμπορική χρήση) 

• Push activities 

1.2.2 Ανάλυση υπηρεσιών ΠΣΛΑ 

Για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητο κρίνεται να προσδιοριστεί η πληροφορία που απαιτείται 

για την παροχή της, η πηγή από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία και το μέσο στο οποίο θα παρουσιάζεται η 

πληροφορία (θα παρέχεται η υπηρεσία).  

1.2.2.1 Πληροφόρηση Χρήστη 

Η πληροφορία που απαιτείται αφορά σημεία μετεπιβίβασης, λιμάνια, αεροδρόμια, και σιδηροδρομικούς 

σταθμούς. Η συγκεκριμένη πληροφορία θα αντλείται από content providers (π.χ Sabre, ΟΣΕ κτλ)  και το μέσο 

παρουσίασης θα είναι το Web/PDA.  

1.2.2.2 Κράτηση Θέσης/Θέσεων 

Οι πληροφορίες θα σχετίζονται με κράτηση όπως αυτές έρχονται από παροχείς περιεχομένου όπως η Sabre, ο 

ΟΣΕ και CRS για ακτοπλοϊκά και θα αντλούνται από τους αντίστοιχους φορείς. Το μέσο παρουσίασης θα είναι 

το Web/PDA. 

1.2.2.3 Σχεδίαση Ταξιδιού 

H πληροφορία περιλαμβάνει όλα τα εναλλακτικά σενάρια ταξιδιού ανάμεσα στον τόπο αναχώρησης και άφιξης 

με βάση το προφίλ του χρήστη και τα κριτήρια αναζήτησης. Η πληροφορία που παρουσιάζεται είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού των δεδομένων που θα λαμβάνονται από φορείς όπως Sabre, ΟΣΕ, CRS (Central Reservation 

System) για ακτοπλοϊκά. Το μέσο παρουσίασης θα είναι το Web/PDA. 

1.2.2.4 Δρομολόγηση σε αστικό περιβάλλον 

Περιλαμβάνει πληροφορία για τον τρόπο μετάβασης με δημόσιες συγκοινωνίες ανάμεσα σε λιμάνια, αεροδρόμιο 

και σταθμούς σε μία πόλη και θα λαμβάνεται από παροχείς δημοσίων συγκοινωνιών (δεν θα είναι δυναμική). Το 

μέσο παρουσίασης θα είναι το Web/PDA. 

1.2.2.5 Profiling 

Περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και δεδομένα προτιμήσεων που αφορούν τις «συνήθειες» του κάθε ταξιδιώτη. 

Θα επεξεργάζονται από τη βάση του συστήματος και θα παρουσιάζονται μέσω Web/PDA. 

1.2.2.6 Πληροφορίες προορισμού 

Περιλαμβάνει δυναμικές πληροφορίες όπως ο καιρός στον προορισμό, ή στατική πληροφορία όπως area code, 

συνάλλαγμα, ωράρια εργασίας, τάση ρεύματος, πρεσβεία, δημόσιες υπηρεσίες, σημαντικά τηλέφωνα, γλώσσα, 

φόροι -τελωνεία, διαφορά ώρας, διατροφή, κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος πληροφορίας θα συλλέγεται από 

διάφορους content providers που θα εντοπιστούν. Το μέσο παρουσίασης θα είναι το Web/PDA. 
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1.2.2.7 Πληροφορίες ταξιδιού 

Τέτοιου είδους πληροφορία θα είναι η συνδυασμένη διάρκεια ταξιδιού, σημεία ενδιαφέροντος στην διαδρομή κτλ 

και θα λαμβάνεται από φορείς όπως η Sabre, ο ΟΣΕ και CRS για ακτοπλοϊκά. Το μέσο παρουσίασης θα είναι το 

Web/PDA. 

 

Προτάσεις (προσφορές) για διατροπικά ταξίδια (μελλοντική εμπορική χρήση) 

Θα περιλαμβάνει προσχεδιασμένα ταξίδια που συνδυάζουν μέσα μεταφοράς (π.χ. 15ήμερος γύρος της Ευρώπης). 

Η πληροφορία θα έρχεται από content provider (π.χ travel.gr) και θα εξεταστεί από τον φορέα εμπορικής 

εκμετάλλευσης της πλατφόρμας. Το μέσο παρουσίασης θα είναι το Web/PDA. 

 

Push activities 

Θα περιλαμβάνει ενημέρωση για περιπτώσεις γεγονότων που μπορούν να προκαλέσουν ακύρωση ταξιδιού. Θα 

αναζητηθούν Content Owners που μπορούν να δώσουν τέτοιο περιεχόμενο (π.χ travel.gr). Το μέσο 

παρουσίασης θα είναι το Web/PDA. 

 

H περαιτέρω ανάλυση (ανάλυση 2ου επιπέδου) των υπηρεσιών του ΠΣΛΑ περιλαμβάνει τον προσδιορισμό μιας 

σειράς από περιγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι: 

• Ρόλος υπηρεσίας 

• Εμπορικός στόχος υπηρεσίας 

• Χαρακτηριστικά υπηρεσίας 

• Προστιθέμενη αξία υπηρεσίας 

• Λειτουργίες υπηρεσίας 

• Διαδικασίες υπηρεσίας 

 

Για την ανάλυση 2ου επιπέδου των υπηρεσιών του ΠΣΛΑ χρησιμοποιήθηκε το template του παραρτήματος Α, το 

οποίο συμπληρώθηκε από εταιρείες στις οποίες διαμοιράστηκε το ερωτηματολόγιο. Οι εταιρείες αυτές ήταν οι 

παρακάτω¨ 

• ΟΣΕ 

• TREDIT A.E. 

• Ινστιτούτο Μεταφορών 

• Travel.gr 

• OTEnet 

• Cyberce A.E. 

• Sabre Hellas A.E. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

Πληροφόρηση Χρήστη 

Ο ρόλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η ενημέρωση του τελικού χρήστη. Ο εμπορικός της στόχος είναι η 

ισχυροποίηση μιας ολοκληρωμένης παρουσίας στους τελικούς πελάτες και τα βασικά της χαρακτηριστικά η 

πληροφόρηση τελευταίας στιγμής, ενημέρωση διαθεσιμότητας και κόστους. Προσφέρει ισχυρή προστιθέμενη 

αξία στο σύστημα και οι λειτουργίες της σχετίζονται με τις on-Line επικοινωνίες με CRS και ΟΣΕ. Οι 
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διαδικασίες που υποστηρίζονται είναι η αναζήτηση από τον τελικό πελάτη (από προς και χρονική περίοδο) και 

λαμβάνει από το σύστημα συνδυασμό εναλλακτικών απαντήσεων.  

 

Κράτηση Θέσης/Θέσεων 

Ο ρόλος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία τελικής (προς χρήση) κράτησης. Ο εμπορικός στόχος είναι πολύ 

σημαντικός μιας και παρέχεται στους προμηθευτές της σημαντικότερη για αυτούς υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά 

της σχετίζονται με τη δημιουργία πλήρης κράτησης με στοιχεία πελάτη και αποθηκευμένου τελικού πλάνου 

ταξιδιού. Προσφέρει ισχυρή προστιθέμενη αξία μιας και είναι από τις πλέον βασικές υπηρεσίες και οι λειτουργίες 

της περιλαμβάνουν on-Line επικοινωνίες με CRSs και ΟΣΕ. Αναφορικά με τις διαδικασίες που υποστηρίζει 

αυτές είναι πέραν από την διαδικασία πληροφόρησης που αναφέρετε παραπάνω, η δυνατότητα καταχώρησης της 

κράτησης στους προμηθευτές. 

 

Σχεδίαση Ταξιδιού 

Η υπηρεσία σχεδίασης ταξιδιού παρέχει τη δυνατότητα στον τελικό ταξιδιώτη να διαχειρίζεται πολλαπλά σημεία 

προορισμού με διαφορετικά μεταφορικά μέσα. Ο εμπορικός στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή της 

βέλτιστης λύσης στον τελικό χρήστη. Ως χαρακτηριστικά της υπηρεσίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο 

συνδυασμός χρονικά και μη διαφόρων προμηθευτών και τύπων μεταφορών μέσο πολλαπλών on-line συστημάτων 

με σκοπό τη βέλτιστη επιλογή.  Πρόκειται για την πλέον σημαντική υπηρεσία – μαζί με την κράτηση στην οποία 

απαιτούνται όλες οι πληροφορίες δρομολογίων από όλους τους προμηθευτές, και ειδικό λογισμικό διαχείρισης 

του. 

 

Δρομολόγηση σε αστικό περιβάλλον 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες καταχώρησης και αναγνώρισης πληροφορίας για αστικής 

μετακίνηση. Ο εμπορικός στόχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός μιας και θα δίνεται η δυνατότητα άφιξης της 

πληροφορίας και υπηρεσία μεταφοράς στην «πόρτα» του τελικού πελάτη. Περιλαμβάνει σύνθετα χαρακτηριστικά 

με έμφαση στη συλλογή στην καλύτερη και πιο ενημερωμένη μορφή πληροφορίας αστικής μετακίνησης σε 

προεπιλεγμένο αριθμό πόλεων. Το σύνολο των λειτουργιών θα βασίζεται στην ανάλυση της συλλεγόμενης 

πληροφορίας και σχεδίαση της μορφής συλλογής της πληροφορίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συλλογή 

πληροφορίας είναι μία δύσκολη διαδικασία καθώς απαιτεί την ύπαρξη ανοικτού περιβάλλοντος, το οποίο και θα 

υποστηρίζεται από το προτεινόμενο ΠΣΛΑ.  

 

Profiling 

Η υπηρεσία Profiling λειτουργεί συμπληρωματικά με όλες τις παραπάνω και αφορά τις πληροφορίες 

προτιμήσεων του τελικού πελάτη αναφορικά με το ταξίδι του. Ο εμπορικός στόχος περιλαμβάνει την παροχή 

όσο το δυνατόν περισσότερο προσωποποιημένης πληροφορίας και συλλογή υψηλής αξίας πληροφορίας 

πελατολογίου. Πρόκειται για υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς αποτελεί εκτός των άλλων και βάση 

αξιολόγησης οποιουδήποτε συστήματος αυτής της μορφής καθώς και απαραίτητη πληροφορία για τους 

προμηθευτές.  

 

Ακύρωση (τροποποίηση) κρατήσεων 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά τη δυνατότητα ακύρωσης κράτησης η αλλαγής της από τον τελικό πελάτη. 

Εμπορικός της στόχος είναι η ευελιξία της εφαρμογής και επαλήθευση της αξία της ακόμη και μετά την 
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δημιουργία κράτησης. Το σύνολο της πληροφορίας κράτησης θα ενημερώνεται αυτόματα στους αντίστοιχους 

προμηθευτές. Μία τέτοια υπηρεσία έχει αξία και μετά την αρχική κράτηση. Τέλος, θα περιλαμβάνει αποστολή 

ακυρωτικών μηνυμάτων στους προμηθευτές βάση προδηλωμένων κανόνων καθώς και κεντρική διαχείριση. 

1.2.2.8 Πληροφορίες προορισμού 

Ο ρόλος της σχετίζεται με παροχή δυναμικών και στατικών πληροφοριών για τους προορισμούς που έχει επιλέξει 

ο ταξιδιώτης. Στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση και διατήρηση του πελάτη στο ΠΣΛΑ. Επιπροσθέτως, θα 

περιλαμβάνεται και ενημέρωση γεωπολιτικών και γενικού ενδιαφέροντος πληροφοριών για τους προορισμούς. Η 

υπηρεσία προσδίδει καθαρά προστιθέμενη αξία και διατηρεί τον πελάτη στην πλατφόρμα του ΠΣΛΑ. Ως 

επιπρόσθετες λειτουργίες θα παρέχονται και συνδέσεις με βάσεις πληροφοριών του Internet για συγκομιδή της 

πληροφορίας. Θα συμπεριλαμβάνει online επικοινωνίες με πληροφορίες δικτυακών τόπων σχετικά με τους 

προορισμούς. 

1.2.2.9 Πληροφορίες ταξιδιού 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την ενημέρωση στοιχείων δρομολογίου καθυστερήσεων και άλλων. Στόχος 

αποτελεί η πληρέστερη ενημέρωση και διατήρηση του πελάτη στο ΠΣΛΑ. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

αποτελεί η ενημέρωση του χρήστη αναφορικά με τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τελευταίας στιγμής 

αλλαγές. Απαιτεί σύνδεση με προμηθευτές καθώς και το διαδίκτυο για ενημέρωση και επιπρόσθετα σύνδεση αλλά 

και αποστολή πληροφορίας σε PDA, Web ή τηλέφωνο (SMS). 

 

Προτάσεις (προσφορές) για διατροπικά ταξίδια (μελλοντική εμπορική χρήση) 

Ο ρόλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προς τον τελικό 

πελάτη. Απαιτείται πληροφορία από προσφορές Tour Operators. Ως εμπορικός στόχος μπορεί να αναφερθεί και 

η προσέλκυση διαφημιστικού υλικού με σκοπό την αύξηση πιθανών πηγών χρηματοροής. Για το λόγο αυτό θα 

χρησιμοποιηθούν Banners και Pop-Ups. Απαιτείται εκτεταμένη αναζήτηση, συλλογή και προώθηση 

πληροφορίας. Αναφορικά με το εμπορικό τμήμα της υπηρεσίας απαιτούνται συμφωνίες Tour Operators. 

 

Push activities 

O ρόλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η ενημέρωση του για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις 

δρομολογίων. Πρωταρχικός εμπορικός στόχος η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τελικό ταξιδιώτη. Για την 

παροχή της υπηρεσίας απαιτείται content από σταθμούς μετεπιβίβασης και αποβίβασης και συμφωνίες με 

Content Owners.  

 

1.3 Προσδιορισμός αγοράς, παικτών & ρόλων δικτύου υπηρεσιών του 

ΠΣΛΑ 

Το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο αναλύει το επιχειρηματικό περιβάλλον λειτουργίας μέσα στο οποίο θα 

λειτουργήσει το ΠΣΛΑ. Προσδιορίζονται οι παίκτες του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας και ο ρόλος του 

κάθε ένα. ανάλογα με το επιχειρηματικό του προφίλ και τους επιχειρηματικούς του στόχους.  
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Το γενικό επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας του ΠΣΛΑ σε ένα πρώτο επίπεδο  - πολύ αφαιρετικό - 

περιλαμβάνει τους παρακάτω παίκτες: 

• Παροχείς μεταφορικών υπηρεσιών: Αεροπορικές Εταιρείες (αερομεταφορές), ΟΣΕ (τραίνα), ΚΤΕΛ 

κ.λ.π. 

• Παροχείς ταξιδιωτικών υπηρεσιών: Φορείς που εκτελούν ταξίδια ολοκληρωμένα) 

• Global Distribution Systems (GDSs): Online συστήματα κρατήσεων, ενδιάμεσοι επικοινωνιών 

παρέχων και τελικού πελάτη-ταξιδιωτικού πράκτορα-επιχείρησης  

• Ταξιδιωτικοί πράκτορες – επιχειρήσεις: Τελικός ενδιάμεσος σύμβουλος ταξιδιού ή μεταφορών  

• Τελικός ταξιδιώτης: Ο τελικός πελάτης χρήστης της περιγραφόμενης υπηρεσίας 

  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι παίκτες που συμμετέχουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον e-tourism και e-travel με 

παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης χρήστη, σχεδιασμό ταξιδιού, κράτησης θέσης και αγοράς εισιτηρίου και οι 

οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι επιχειρήσεις πάντοτε σε σχέση με τους εμπορικούς στόχους του ΠΣΛΑ 

είναι οι εξής: 

 

• Channel Players: Είναι εκείνοι οι παίκτες που συμμετέχουν στην πρόσβαση, διαπραγμάτευση, 

ανταλλαγή, διανομή και επικοινωνία της ταξιδιωτικής πληροφορίας άλλες φορές online και άλλες φορές 

offline. Κάθε τέτοιος παίκτης χρεώνει μία αμοιβή για τον ιδιαίτερο αυτό ρόλο που έχει στο «πάντρεμα» 

της προσφοράς και της ζήτησης. Τέτοιοι παίκτες είναι τα GDSs.  

• Portals που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες τουρισμού): Πρόκειται για εκείνη την 

επιχειρηματική οντότητα που λειτουργεί ένα portal τουριστικού ενδιαφέροντος, συγκεντρώνει 

περιεχόμενο (content) και Web-based εφαρμογές. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις προσφέρουν στους 

τελικούς χρήστες πληροφορίες, εφαρμογές και υπηρεσίες με εύκολο και ασφαλές τρόπο. Τέτοια Portals 

θα μπορούν να συνδέονται με το ΠΣΛΑ 

• Εξωτερικά Portals: Πρόκειται για Portals γενικού ενδιαφέροντος τα οποία παρέχουν διάφορες 

υπηρεσίες και συνδέονται με άλλα portals – της παραπάνω κατηγορίας – προκειμένου να παρέχουν και 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Τέτοια Portals θα μπορούν να συνδέονται με το ΠΣΛΑ 

• Ταξιδιωτικά πρακτορεία: Πρόκειται για επιχειρήσεις που πουλούν ταξιδιωτική πληροφορία είτε μέσω 

του κλασικού τρόπου πώλησης, είτε με σύνδεση με κάποιο GDS.  

• Παροχείς μεταφορικών υπηρεσιών που διαθέτουν δεδομένα δρομολογίων - Προμηθευτές: 

Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες και διαθέτουν τα δρομολόγια 

τους σε ηλεκτρονική μορφή και οι οποίοι τα διαθέτουν σε portals που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

(υπηρεσίες τουρισμού) ή channel players προς εκμετάλλευση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε μόνο προς πληροφόρηση ενός ταξιδιώτη (στατική πληροφορία), είτε για την 

πραγματοποίηση κράτησης. Τέτοιοι φορείς, θα μπορούν να δίνουν δεδομένα στο ΠΣΛΑ 

• Κανάλια διανομής: Πρόκειται για ένα οργανωμένο ή μη δίκτυο εταιρειών το οποίο διαχειρίζεται 

ταξίδια και τουριστική πληροφορία στον τελικό χρήστη. Δεν είναι απαραίτητο η πώληση να γίνεται 

μέσω Internet. 

• Wholesaler: Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες εισιτηρίων και οι 

οποίες τις διοχετεύουν σε ταξιδιωτικά πρακτορεία ή κανάλια διανομής.  
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• Εξωτερικά συστήματα: Πρόκειται ουσιαστικά για τα λεγόμενα Enterprise Travel Management 

Systems, τα οποία διαχειρίζονται από κανάλια διανομής, ενδιάμεσους ή ταξιδιωτικά πρακτορεία τα 

οποία διαχειρίζονται τα ταξίδια, συνδέουν τις απαιτήσεις ομάδων πελατών με τις επιχειρήσεις παροχής 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών με στόχο την αποδοτικότητα ως προς το κόστος και την τελική διαχείριση των 

ταξιδιών.  

• Online εργαλεία κράτησης θέσεων (Online Booking Tools): Πρόκειται για συστήματα που έκαναν 

την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά είναι web-based πρωτόκολλα που παρέχουν 

υπηρεσίες σύνδεσης με ένα ή περισσότερους παροχείς υπηρεσιών κράτησης θέσης του ίδιο μεταφορικού 

μέσου (εμφανίστηκε για τα αεροπορικά εισιτήρια). Τα εργαλεία αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως 

«Online Booking Engine». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία προσφέρουν 

πρόσβαση μόνο σε ένα GDS και αφορούν μόνο ένα μέσο μεταφοράς.  

• Παροχείς υπηρεσιών: Πρόκειται για service providers οι οποίοι παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες – 

ενδεχομένως για μελλοντική χρήση – και οι οποίες μπορεί να είναι για δρομολόγηση για ιδιωτικά 

μεταφορικά μέσα (car routing).  

• Τελικός χρήστης: Πρόκειται για τον ταξιδιώτη ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΠΣΛΑ 

προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του με βάση τις προτιμήσεις του. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του μοντέλου που περιγράφεται παραπάνω παρουσιάζονται παραδείγματα 

επιχειρήσεων και συστημάτων από την αγορά του e-travel και e-tourism.  

 

Οντότητα Παράδειγμα επιχείρησης ή συστήματος 

Channel Player Sabre, Amadeus 

Portals που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

(υπηρεσίες τουρισμού) 

Expedia.com, Travelocity.com 

Εξωτερικά Portals Image-project.com, GoFinlad.fi 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία ZORPIDIS TOURS 

Παροχείς μεταφορικών υπηρεσιών που 

διαθέτουν δεδομένα δρομολογίων – 

Προμηθευτές 

ΟΣΕ, ΚΤΕΛ 

Κανάλια διανομής Μικρά πρακτορεία τουρισμού  

Wholesaler IPPOCAMPOS, AKTINA 

Εξωτερικά συστήματα Travel Management Systems 

Online εργαλεία κράτησης θέσεων (Online Booking 

Tools) 

Sabre .Res, TQ3 Direct, Aergo, Cytric 

Παροχείς υπηρεσιών Service Provider για car routing 

Τελικός χρήστης Κάθε χρήστης του Internet 

 

Πίνακας  1 Παραδείγματα επιχειρήσεων και συστημάτων από την αγορά του e-travel και e-tourism που 

συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον λειτουργίας του ΠΣΛΑ 
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Η σχηματική απεικόνιση των παραπάνω οντοτήτων φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Στη συγκεκριμένη απεικόνιση 

φαίνεται και ο ρόλος και η θέση του ΠΣΛΑ σε σχέση με τις προαναφερθείσες οντότητες. Τα βέλη δείχνουν τη 

μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα στις οντότητες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  1: Απεικόνιση οντοτήτων που συμμετέχουν – άμεσα ή έμμεσα – στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

λειτουργίας του ΠΣΛΑ 
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Δεδομένων 

Δρομολογίων 

Προμηθευτής
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Χρήστης 

Web/PDA 

Εξωτερικό 
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παρέχουν ταξιδ. 

Channel Player 

3 

Channel Player 

2 

Channel Player 

1 

Interface

Ταξιδιωτικά 

Πρακτορεία 

Wholesaler 

Online 

Bookin

Interface
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2 Ανάλυση αγοράς, τάσεων, τεχνολογιών και ερευνητικών 

προσπαθειών σε τουρισμό, ταξίδια και μεταφορές 

(πληροφόρηση επιβατών) 

2.1 Εισαγωγή 
 

Για την ανάλυση της αγοράς, των τάσεων, των τεχνολογιών και των ερευνητικών προσπαθειών στους τομείς του 

τουρισμού, ταξιδιών και μεταφορών έγινε τμηματοποίηση της αγοράς στους παρακάτω τομείς – οι οποίοι 

μελετήθηκαν μεμονωμένα.  

 

• Τμηματοποίηση Αγοράς 

o Υπηρεσίες Κινητικότητας 

o Σχεδίαση ταξιδιού 

o Ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transportation Systems – ITS) 

o Κράτηση θέσεων σε online συστήματα μέσω Internet 

o Παραδείγματα online εφαρμογών κράτησης θέσης και πληροφόρησης ταξιδιώτη 

• Τάσεις Αγοράς 

o Διεθνή standards στον τομέα του e-travel και e-tourism 

o Αγορά κινητής τηλεφωνίας (Mobile Market) 

• Επιχειρηματικά μοντέλα 

o Mobile services value chain 

o Βιομηχανία Τουρισμού 

o Βιομηχανία κλάδου μεταφορών 

 

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζεται μία εκτενή ανάλυση, η οποία προέκυψε από desktop 

research της διεθνής βιβλιογραφίας.  

2.2 Τμηματοποίηση Αγοράς 

2.2.1 Υπηρεσίες Κινητικότητας 
 

Τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω κινητών τηλεφώνων και οι υπηρεσίες person-to-person (PtoP) μέσω 

μηνυμάτων text είναι πρακτικά συνώνυμα με δεδομένο ότι δεν έχουν διαδοθεί άλλες υπηρεσίες μέσω κινητών 

τηλεφώνων σε μεγάλο βαθμό. Ο μέσος όρος εσόδων ανά χρήστη από Mobile services εμφανίζει μία συνεχή 

μείωση μέχρι και το 2002. Από το 2003 μέχρι σήμερα εμφανίζει μία σταθεροποιητική τάση με σημάδια 

αύξησης. Αν συνεχιστεί αυτό θα παρατηρηθεί μία αγορά βασισμένη σε υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων αξίας 

40,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2007 με ποσοστό 31% να ανήκει στην Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται 

αύξηση της χρήσης υπηρεσιών βασισμένων σε ψηφιακό περιεχόμενο και μείωση των υπηρεσιών PtoP μέσω 

μηνυμάτων από το 84% που ήταν το 2001 στο 62% μέχρι το 2007 [28]. Επιπλέον αναμένεται ότι περισσότερα 

από 237 εκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2007 θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από κινητά 

τηλέφωνα, δημιουργώντας ARPU $9.71 ανά μήνα. 
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Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η αύξηση των υπηρεσιών που θα προσφέρονται μέσω κινητών τηλεφώνων σε σχέση 

με τους συνδρομητές Internet.  

 

Σχήμα  2 Ανάπτυξη υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα συγκριτικά με το Internet 

Σήμερα, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών και παροχείς περιεχομένου (content providers)  προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν Premium Mobile Services, με έμφαση σε Premium SMS και Premium MMS υπηρεσίες. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως γιατί μέχρι σήμερα μόνο τα SMS έχουν αποδείξει την επιτυχημένη πορεία τους και πολλοί είναι 

αυτοί που αναμένουν ανάλογη πορεία και για τα MMS μιας και θα προσφέρουν πιο εξελιγμένες δυνατότητες. 

 

Αναφορικά με τη χρήση των SMS θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2000 και μετέπειτα, έχει επέλθει μία 

ραγδαία αύξηση της χρήσης τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρόβλεψη από το GSM Association για το 2004 

αναφέρει περίπου 547,5 δισεκατομμύρια μηνύματα μέσα στο χρόνο με μέσο αριθμό μηνυμάτων ανά μήνα 

περίπου 45,6 δισεκατομμύρια μηνύματα [17]. Πέρα από τα κινητά τηλέφωνα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

αγορά των συσκευών όπως τα PDAs και τα handsets. Σύμφωνα με την έρευνα της In-Stat [18], περισσότερα από 

1,5 δισεκατομμύρια handsets, PDAs και οικιακές συσκευές Internet, θα εξοπλιστούν με ασύρματες δυνατότητες 

μέχρι το 2004. Η μετάδοση μηνυμάτων θα αποτελέσει μία από τις βασικές εφαρμογές στην αγορά της 

μετάδοσης δεδομένων με ασύρματο τρόπο. 

 

Πέρα από την αγορά των SMS, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά των MMS. Σταδιακά -  αν και με αργούς 

ρυθμούς – αρχίζουν να γίνονται εργαλεία για καθημερινή επικοινωνία.  Όπως παρουσιάζεται και στο επόμενο 

σχήμα η σύγκριση ανάμεσα στη χρήση των SMS και MMS, δείχνει ότι μετά το 2004, η χρήση των SMS θα 

μειωθεί σταδιακά και θα παρουσιαστεί αυξημένη ζήτηση των MMS υπηρεσιών [4].   
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Σχήμα  3  Σύγκριση MMS και SMS για την Ευρωπαϊκή αγορά 

Παρόλα αυτά, εντοπίζονται κάποια εμπόδια στην αγορά κινητών τηλεφώνων που σχετίζονται κυρίως με την 

ωριμότητα κάποιων τεχνολογιών. Η εξάπλωση του GPRS (General Packet Radio Service) και η εδραίωση 

χρήσης του μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δώσει νέα ώθηση στην αγορά κινητών τηλεφώνων. 

Σύμφωνα όμως, με τα συμπεράσματα της έρευνας της Strand Consult [29], τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα, θα αποτελούσε στρατηγικό σφάλμα η εστίαση από τη μεριά των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας 

και παροχέων περιεχομένου αποκλειστικά στα SMS και MMS. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα οι πωλήσεις 

από εφαρμογές που θα «τρέχουν» σε κινητά τηλέφωνα θα αυξηθούν έως το 2005. Για την ακρίβεια θα 

αποτελέσουν το 45% - για την ευρωπαϊκή αγορά – των  premium services. Ο όρος "mobile applications" καλύπτει 

όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να φορτωθούν σε κινητά τηλέφωνα χρηστών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν 

αναπτυχθεί σε Java, C++, Basic ή .Net. Μετά την φόρτωση στο κινητό τηλέφωνο ο χρήστης μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει χωρίς να έχει συνδεθεί στο Internet εκτός και αν αυτό απαιτείται. Σύμφωνα με την έρευνα της 

Strand Consult [29] τα έσοδα από τη χρήση τέτοιων εφαρμογών για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα ανέλθει 

στα 9,9 δισεκατομμύρια Ευρώ μέχρι το 2005 για τη Δυτική Ευρώπη. Οι υπηρεσίες που κυρίως αναμένεται να 

έχουν έντονη ανάπτυξη είναι η ενημέρωση για Νέα (News), Παιχνίδια και Chat. 

 

i-mode 

Την χρονική περίοδο που το UMTS έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη η NTT DoCoMo μέσω της 

KPN παρουσίασε το i-mode στην Γερμανία (Μάρτιος 2002). Η δεύτερη κίνηση έγινε στην Ολλανδία ένα μήνα 

μετά και στη συνέχεια στο Βέλγιο (Οκτώβριος 2002). Ακολούθησε η Γαλλία την Άνοιξη του 2003 μέσω της 

Bouygues και η Ισπανία με την Telefonica. Σήμερα, η KPN έχει πάνω από 400 επίσημους και 7000 

ανεπίσημους service και content providers που έχουν υιοθετήσει το i-mode στην Ευρώπη [28]. Ωστόσο, το i-

mode δεν φαίνεται να έχει την αναμενόμενη επιτυχία στην Ευρώπη και σε καμία περίπτωση δεν θα έχει την 

επιτυχία της Ιαπωνίας. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας υπάρχουν πάνω από 350.000 χρήστες της τεχνολογίας i-

mode, στις τρεις πρώτες χώρες που έκανε την εμφάνισή του. Ο στόχος της NTT DoCoMo για το 2003 ήταν το 

ένα εκατομμύριο πελάτες, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά. Σε αυτό συνετέλεσε και η εμφάνιση των 

υπηρεσιών που προσφέρει η Vodafone.   
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Σύμφωνα με τους ειδικούς το βασικό πρόβλημα για την επιτυχή διείσδυση του i-mode στην Ευρώπη αποτελεί ο 

μικρός αριθμός συσκευών που το υποστηρίζει. Εκεί θα εστιαστεί και η επόμενη κίνηση της NTT DoCoMo. Τους 

επόμενους μήνες οι Nokia και η Siemens θα παρουσιάζει μία σειρά μοντέλων που θα υποστηρίζουν i-mode 

υπηρεσίες.  

 
Vodafone Live 

Μισό χρόνο μετά από την πρώτη εμφάνιση του i-mode υπηρεσιών στην Ευρώπη, η Vodafone τον Οκτώβριο του 

2002 παρουσίασε το Vodafone Live – μία νέα υπηρεσία μέσω κινητών τηλεφώνων με δικές της εφαρμογές και 

περιεχόμενο με τιμολογιακή πολιτική βασισμένη στον όγκο των δεδομένων ή στον χρόνο κλήσης. Με τον τρόπο 

αυτό η Vodafone έγινε η πρώτη εταιρεία στην ευρωπαϊκή αγορά η οποία παρουσίασε μία υπηρεσία 

ανταγωνιστική ως προς το i-mode που εμφανίσθηκε στην Ιαπωνία και στη Ν. Κορέα. Το Vodafone Live 

βασίστηκε αρχικά σε 2G πλατφόρμα (GPRS) και από το τέλος του 2003 επεκτάθηκε σε πλατφόρμα 3G. Όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα 6, η Vodafone έχει αυτή τη στιγμή 8 άδειες για 3G υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. 

To Vodafone Live αποτελεί το πρώτο βήμα στην Ευρωπαϊκή αγορά για νέες υπηρεσίες τέτοιου είδους. Συνεπώς, 

θα πρέπει να υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του. 

 

Mobile Internet στην Ελλάδα 

Αναφορικά με την πορεία του mobile Internet στην Ελλάδα, οι βασικές διαπιστώσεις βασίζονται στην έρευνα 

που πραγματοποίησε η ομάδα WRC (Wireless Research Center) του εργαστηρίου ηλεκτρονικού επιχειρείν 

ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών [49]. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας οι Έλληνες χρήστες κινητών δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον – αυτή τη στιγμή – για υπηρεσίες 

δεδομένων (πέρα δηλαδή των υπηρεσιών φωνής) με μόνη εξαίρεση, βέβαια, την περίπτωση σύντομων γραπτών 

μηνυμάτων. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να αλλάξει εφόσον το κόστος χρήσης αυτών των υπηρεσιών μειωθεί 

σημαντικά.  

 

Η έρευνα του WRC, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο με τη συμμετοχή 592 ατόμων που 

συμπλήρωσαν web based δομημένα ερωτηματολόγια (online survey). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί τμήμα μίας παγκόσμιας έρευνας, ονόματι World Mobile Internet Survey 

(WMIS), που έχει ως στόχο να διερευνήσει την καταναλωτική συμπεριφορά και το περιβάλλον των αναδυόμενων 

υπηρεσιών παροχής δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων. Τα αποτελέσματα της έρευνας του WRC είναι σίγουρα 

ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας όσον αφορά στο χώρο του mobile internet: Η υπηρεσία 

που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι τα γραπτά μηνύματα (91,1%) και ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (5,2%) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) με μόλις 1,1%. Πάντως, ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο 12,4% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί πολύ συχνά κινητές υπηρεσίες για να μάθει την πρόβλεψη 

του καιρού και το 7,7% για παιχνίδια. 

 

Ένας βασικός λόγος για τη χαμηλή χρήση φαίνεται πως είναι το κόστος, το οποίο θεωρείται υψηλό από τους 

Έλληνες συνδρομητές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 55,5% εκτιμά ότι η χαμηλή χρέωση σύνδεσης και 

μετάδοσης δεδομένων είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που θα τους οδηγήσει στη χρήση υπηρεσιών 

δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων.  Στην ίδια ερώτηση, το 13,6% απάντησε ότι το σημαντικότερο κίνητρο 



 20

είναι οι λογικές τιμές των συσκευών, 12,6% τα ειδικά πακέτα προσφορών και μόλις 6,4% θεωρεί το ελκυστικό 

περιεχόμενο.  

 

Το 23,1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο σημαντικότερος λόγος αλλαγής συσκευής (πέραν της τυχαίας 

καταστροφής ή απώλειας) είναι ότι επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες. Γενικότερα πάντως ο ρυθμός 

ανανέωσης των συσκευών είναι γρήγορος, καθώς το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα αλλάξει κινητό 

τηλέφωνο μέσα στους 6 επόμενους μήνες. Όσον αφορά στις υπηρεσίες επιθυμούν να χρησιμοποιούν περισσότερο, 

η χρήση εφαρμογών MMS για την αποστολή εικόνων και βίντεο βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων 

(25,2%) ακολουθούμενη από τη δυνατότητα πρόσβασης στο e-mail (15,9%), την εικονοτηλεφωνία (14,9%) και 

την υποστήριξη GPS (13.1%). 

 

Μobile Computing 

Σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη αύξηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης, τη συνεργασία μεταξύ των 

τμημάτων και τη βελτίωση του εταιρικού περιβάλλοντος έχει η χρήση φορητών και ασύρματων συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνιών που επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση σε δίκτυα και την ανταλλαγή 

δεδομένων εν κινήσει. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε έρευνα που διεξήχθη από το The Economist Intelligence 

Unit με την υποστήριξη της Nortel Networks, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες Τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού παγκοσμίως. 

 

Η έρευνα, επισημαίνει πάντως ότι για να γίνει πλήρως εκμεταλλεύσιμο το mobile computing, όπως ορίζει η 

δυνατότητα χρήσης φορητών και ασυρμάτων συσκευών και υπολογιστών για πρόσβαση σε δίκτυα και την 

ανταλλαγή δεδομένων από οπουδήποτε, θα πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα της ασφάλειας, της ενσωμάτωσης 

αυτών των τεχνολογιών στο εταιρικό περιβάλλον καθώς και αυτό της εκπαίδευσης των εργαζομένων.  

 

Τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας: 

• Εκμετάλλευση φορητών και ασυρμάτων λύσεων έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς με το 

84% των εταιρειών που τις χρησιμοποιούν να δηλώνει ικανοποιημένο από τη μέχρι τώρα 

απόδοση. 

• Τα εμπόδια του λειτουργικού κόστους – που είναι σχετικά υψηλό – και των επιφυλάξεων 

σχετικά με την ασφάλεια των ασυρμάτων δικτύων έχουν αρχίσει να εξαλείφονται, καθώς οι 

τιμές πέφτουν και το επίπεδο ασφαλείας έχει βελτιωθεί σημαντικά. 

• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των εργαζομένων, 

ώστε αφενός να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των αυτών των τεχνολογιών 

χωρίς παράλληλα όμως να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι το mobile computing επιβάλλεται 

στην προσωπική ζωή τους, γεγονός που θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις. 

 

Συνοψίζοντας, η έρευνα καταλήγει ότι το mobile computing ξεπερνά το πειραματικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται 

και προχωρεί σε έργα μεγάλου εύρους που καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. 

2.2.2 Σχεδίαση ταξιδιού (Travel Planning) 
Για την αγορά των εφαρμογών που παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης ταξιδιού ενδεικτικά της τάσης που επικρατεί 

είναι η έρευνα της Nielsen//NetRatings. Σύμφωνα με αυτή το 33% των ενεργών χρηστών του Internet στη 
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Γαλλία χρησιμοποίησε travel websites το Δεκέμβριο του 2002. Το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν το μεγαλύτερο 

ανάμεσα σε 12 άλλες χώρες:  

• Γαλλία: 33.23%.  

• Ολλανδία: 30.77%. 

• Γερμανία: 28.87%. 

• Ιαπωνία: 28.73%. 

• Ελβετία: 27.90%. 

• Μ. Βρετανία: 26.80%. 

• ΗΠΑ: 25.52% 

• Σουηδία: 22.32%. 

• Αυστραλία: 17.82%. 

• Ιταλία: 15.70%. 

• Ισπανία: 7.55%. 

 

Από την ίδια έρευνα αναφέρεται ότι υπάρχει μία αύξηση ανάμεσα στους Ευρωπαίους Internet χρήστες να 

εμπιστεύονται λιγότερο τα Portals, αλλά περισσότερα τοπικά site και σελίδες που δεν καλύπτουν μεγάλη εμβέλεια 

σε γεωγραφική έκταση, αναφορικά με πληροφορίες τουρισμού.  

Στην αγορά των ΗΠΑ, ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν το Internet γι πραγματικό σχεδιασμό 

ταξιδιού αυξάνεται κάθε χρόνο από το 1997. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1997 ήταν 12 εκατομμύρια χρήστες 

και το 2002 ξεπέρασαν τα 64 εκατομμύρια [39].  

2.2.3 Ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transportation Systems – ITS) 
 

Η ανάλυση αγοράς για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνει και τον τομέα των ευφυών 

συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transportation System). Ο συγκεκριμένος τομέας μελετάται αναφορικά με 

τα κίνητρα και εμπόδια που υπάρχουν όσο αφορά την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα 

που διατηρούν δεδομένα για δρομολόγια διαφόρων μέσων μεταφοράς. Τα βασικότερα κίνητρα για την 

ανταλλαγή και διαμοίραση δεδομένων σε ένα διατροπικό σύστημα ευφυών συστημάτων μεταφορών είναι τα 

ακόλουθα [37]: 

 

• Δυνατότητα για τους παροχείς να λάβουν λειτουργικές και στρατηγικές αποφάσεις με βάση τη γνώση 

της κατάστασης που άφορα την κίνηση και τη ζήτηση 

• Δυνατότητα να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες με μειωμένη 

επένδυση σε υποδομές συλλογής και διάθεσης δεδομένων  

 

Η σημαντικότητα των παραπάνω κινήτρων εξαρτάται από τους στόχους και την αποστολή του κάθε παροχέα, τον 

τύπο του οργανισμού και παράγοντες που σχετίζονται με το οικονομοτεχνικό περιβάλλον.  

 

Πέρα από τα παραπάνω κίνητρα υπάρχουν και μία σειρά από εμπόδια τα οποία μπορεί να ανακύψουν στην 

ενεργοποίηση ενός υγιούς δικτύου ανταλλαγής δεδομένων για δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς [37]:  
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• Οι παροχείς δεδομένων θα είναι σε θέση να κατέχουν και να στέλνουν πληροφορίες που δεν θα είναι 

διαθέσιμες σε οποιονδήποτε και να διατηρείται η εμπιστευτικότητα 

• Προώθηση, χρήση και διανομή δεδομένων σε άλλους οργανισμούς 

• Copyrighting. 

• Πιστοποίηση (authentication) 

• Νομικά θέματα (αξία δεδομένων κτλ) 

 

Για τον κλάδο των ευφυών συστημάτων μεταφορών ενδιαφέρον παρουσιάζει και αποτύπωση των τεχνολογιών που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Με δεδομένο ότι υπάρχουν 

αρκετές εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις για τέτοια συστήματα παρουσιάζονται οι επόμενοι πίνακες, οι οποίοι 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα του συστήματος αξιολογούν τα εξής κριτήρια [37]: 

• Ικανότητες ανάπτυξης 

• Κόστος ανάπτυξης 

• Χρόνος ανάπτυξης 

• Κόστος συντήρησης 

• Δυνατότητα μεταφοράς 

• Δυνατότητα επέκτασης 

 
Οι τεχνολογικές λύσεις που αξιολογούνται είναι: 

• Federated databases 
• EDI προσέγγιση 
• XML / X-HTML 
• Java 
• CORBA 
• D-COM 

 

Η αξιολόγηση των συστημάτων ευφυών μεταφορών γίνεται για τρεις κατηγορίες συστημάτων: χαμηλής 

πολυπλοκότητας, μεσαίας πολυπλοκότητας και υψηλής πολυπλοκότητας.. Τα συστήματα χαμηλής 

πολυπλοκότητας αναφέρονται συνήθως σε ένα μέσο μεταφοράς, λίγους Operators, και ένα ή μερικά 

ομογενοποιημένα πληροφοριακά κέντρα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι απευθείας στον τελικό χρήστη. 

Τα συστήματα μεσαίας πολυπλοκότητας  μπορεί να έχουν παραπάνω από ένα μέσα μεταφοράς, πολλά ετερογενή 

πληροφοριακά κέντρα, οι υπηρεσίες προσφέρονται είτε στον τελικό χρήστη απευθείας, είτε σε εξωτερικούς 

παροχείς υπηρεσιών και δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας σε πλήρη κλίμακα. Τέλος, τα συστήματα αυξημένης 

πολυπλοκότητας περιέχουν πολλαπλά μέσα μεταφοράς, πολλαπλούς operators, υπηρεσίες που προσφέρονται είτε 

στον τελικό χρήστη απευθείας, είτε σε εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών και υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας σε 

πλήρη κλίμακα.  

 

Για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με *. Για κάθε ένα από τα 

κριτήρια υπάρχει η παρακάτω κλίμακα: 

• Ικανότητες ανάπτυξης 

o *: απαιτείται μεγάλη εμπειρία 

o *****: απαιτείται ελάχιστη εμπειρία 
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• Κόστος ανάπτυξης 

o *: μεγάλο κόστος 

o *****:  ελάχιστο κόστος 

• Χρόνος ανάπτυξης 

o *: μεγάλος χρόνος ανάπτυξης 

o *****: μικρός χρόνος ανάπτυξης 

• Κόστος συντήρησης 

o *: μεγάλο κόστος 

o *****: ελάχιστο κόστος 

• Δυνατότητα μεταφοράς 

o *: δεν είναι μεταφέρσιμο 

o *****: υψηλές δυνατότητες μεταφοράς 

• Δυνατότητα επέκτασης 

o *: έλλειψη επεκτασιμότητας 

o *****: υψηλές δυνατότητες επέκτασης 

 

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Χαμηλής πολυπλοκότητας 

 

 Ικανότητες 

ανάπτυξης 

Κόστος 

ανάπτυξης 

Χρόνος 

ανάπτυξης 

Κόστος 

συντήρησης 

Δυνατότητα 

μεταφοράς 

Δυνατότητα 

επέκτασης 

Federated 

databases 

* * * *** * ** 

EDI προσέγγιση 

 

** *** *** ** ** *** 

XML / X-

HTML 

**** * **** **** ***** ** 

Java 

 

**** **** **** ***** ***** ** 

CORBA 

 

* ** ** **** **** **** 

D-COM 

 

*** *** *** **** ** *** 

 

Πίνακας  2 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Χαμηλής πολυπλοκότητας 

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Μεσαίας πολυπλοκότητας 

 

 Ικανότητες 

ανάπτυξης 

Κόστος 

ανάπτυξης 

Χρόνος 

ανάπτυξης 

Κόστος 

συντήρησης 

Δυνατότητα 

μεταφοράς 

Δυνατότητα 

επέκτασης 

Federated 

databases 

** ** ** *** *** ** 
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EDI προσέγγιση 

 

*** *** *** ** *** ** 

XML / X-

HTML 

*** *** *** ** ***** ** 

Java 

 

**** **** *** * ***** * 

CORBA 

 

* ** ** *** **** **** 

D-COM 

 

*** *** *** ** * **** 

 

Πίνακας  3 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Μεσαίας πολυπλοκότητας 

 

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Υψηλής πολυπλοκότητας 

 

 Ικανότητες 

ανάπτυξης 

Κόστος 

ανάπτυξης 

Χρόνος 

ανάπτυξης 

Κόστος 

συντήρησης 

Δυνατότητα 

μεταφοράς 

Δυνατότητα 

επέκτασης 

Federated 

databases 

*** *** ** *** ** *** 

EDI προσέγγιση 

 

** *** ***** **** *** ** 

XML / X-

HTML 

**** **** *** ** **** ** 

Java 

 

**** ***** **** * ***** ***** 

CORBA 

 

** *** **** ** **** **** 

D-COM 

 

** ** **** ** * *** 

 

Πίνακας  4 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Υψηλής πολυπλοκότητας 

2.2.4 Κράτηση θέσεων σε online συστήματα μέσω Internet 
 

Η πορεία της αγοράς των συστημάτων κράτησης θέσης μέσω Internet θα βασιστεί σε μία σειρά από 

συμπεράσματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, θα 

παρουσιαστούν μία σειρά από συμπεράσματα και αποτελέσματα από έρευνες εταιρειών του χώρου τα οποία 

δείχνουν την πορεία των συστημάτων και της αγοράς.  
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• Σύμφωνα με την έρευνα της eMarketer [42] σε παγκόσμιο επίπεδο οι πωλήσεις από κρατήσεις 

εισιτηρίων μέσω συστημάτων στο Internet ξεπέρασε τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003. Η ίδια 

έρευνα εκτιμά ότι μέχρι το 2008 28% των κρατήσεων επαγγελματικών ταξιδιών θα γίνεται μέσω 

Internet(το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 12% για το 2003 ). Σε άλλη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την Jupiter Research [44], το ποσοστό των επαγγελματικών ταξιδιών μέχρι το 

2008 στα οποία θα γίνεται κράτηση εισιτηρίων μέσω Internet είναι 29%. Στην ίδια έρευνα εκτιμάται ότι 

οι πωλήσεις από τη συγκεκριμένη αγορά θα τριπλασιαστούν σε πέντε χρόνια και από 8.5 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2003 θα φθάσουν τα 26.4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008. Οι λόγοι για 

τη συγκεκριμένη αύξηση σύμφωνα με την Jupiter Research είναι οι εξής:  

o αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων οι οποίες θα διαχειρίζονται Online συστήματα 

κρατήσεων, 

o εισαγωγή μεγάλων εταιρειών όπως οι Expedia, Orbitz και Travelocity στον τομέα του 

επιχειρηματικού τα ταξιδεύειν.  

• Για την αμερικάνικη αγορά σύμφωνα με έρευνα της PhoCusWright Research [31], περισσότεροι από 

20 εκατομμύρια άνθρωποι ξόδεψαν περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια για online travel σε 

ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2004. Τα συγκεκριμένα ποσοστά αντιπροσωπεύουν 170% 

αύξηση σε δύο χρόνια.  

• Αν και τα ηνία στη χρήση Online συστημάτων για κρατήσεις θέσεων μέσω Internet κατέχονται από τις 

ΗΠΑ μιας και το 24% των κρατήσεων για ταξίδια θα γίνεται Online μέχρι το τέλος του 2004 και το 

29% μέχρι το 2005, στην Ασία το αντίστοιχο ποσοστό για το 2004 θα είναι 10% (Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το 2002 το ποσοστό ήταν μόλις 3.5%). Η PhoCusWright εκτιμά ότι η αγορά της Ασίας θα 

εμφανίσει μία αύξηση της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο 2004 [41]. 

• Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης Annual Airline IT Trends Survey, που πραγματοποιείται από 

την SITA και το περιοδικό Airline Business έδειξαν ότι [43]:  

o Οι πωλήσεις εισιτηρίων μέσω καναλιών του web αντιπροσωπεύουν περίπου το 16% των 

συνολικών πωλήσεων (10% ήταν το 2002 και 6% το 2001). Παρόλα αυτά υπάρχουν τεράστιες 

διαφορές ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη μιας και για τη Βόρεια Αμερική το 

ποσοστό ήταν 39.7%, και το αντίστοιχο της Ευρώπης ήταν 14%.  

o Η απευθείας πώληση εισιτηρίων μέσω των επίσημων websites αεροπορικών εταιρειών 

διπλασιάστηκε το 2003 σε σχέση με το 2002. 

• Η έρευνα της GetThere για το 2003 έδειξε ότι οι επιχειρηματίες ταξιδιώτες πραγματοποιούν κρατήσεις 

εισιτηρίων μέσω Internet περισσότερο από το τηλέφωνο. Τα ποσοστά είναι 53% και 42% αντίστοιχα. 

Το κυριότερο κίνητρο για αυτή τους την επιλογή είναι ο περιορισμός του κόστους που φθάνει το 95%, 

μιας και ενσωματώνεται και το κόστος σε χρόνο [45].  

• Σύμφωνα με την TravelCLICK 106,304,685 κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία κρατήθηκαν με 

ηλεκτρονικό τρόπο σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα στο 2003. Αυτό αντιπροσωπεύει μία αύξηση 3.3% σε 

σχέση με το αντίστοιχο νούμερο του 2002. Η έρευνα βασίστηκε στις κρατήσεις που έγινα από Global 

Distribution Systems (GDS) και Internet travel sites [46].  

• Σύμφωνα με έρευνα της KPMG το 2003 έγιναν οι περισσότερες κρατήσεις σε ξενοδοχεία online από 

οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αλλά οι πελάτες δεν πραγματοποίησαν τις κρατήσεις απευθείας από τα 

websites των ξενοδοχείων, μιας και οι τιμές που έδιναν άλλα online συστήματα ήταν πιο φθηνές [47].  
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• Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της My AvantGo πάνω από το 80% των χρηστών 

PDA,  χρησιμοποιούν τις συσκευές τους αρκετές φορές την ημέρα όταν ταξιδεύουν. Οι πιο 

συνηθισμένες υπηρεσίες είναι [48]: 

o Οδηγίες οδήγησης (65%) 

o Καιρός (63%) 

o Δρομολόγια πτήσεων (60%) 

o Κατάσταση πτήσης (57%) 

o Χάρτες (53%) 

o Ναύλοι αεροπορικών πτήσεων (43%) 

o Νέα (42%) 

o Email (40%) 

o Οδηγοί ξενοδοχείων (39%) 

o Ταξιδιωτικά ημερολόγια (31%) 

o Συνάλλαγμα (22%) 

o Frequent fliers status (19%) 

2.2.5 Παραδείγματα online εφαρμογών κράτησης θέσης και πληροφόρησης 
ταξιδιώτη 

Το συγκεκριμένο τμήμα του παραδοτέου πραγματοποιεί μία αξιολόγηση των βασικότερων εφαρμογών στον 

τομέα του e-travel που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο (με την προσθήκη δύο ελληνικών, του 

airtickets.gr και του forthcrs.gr). 

Πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές οι οποίες επιλέχτηκαν είναι οι εξής: 

• Travelocity.com 

• Expedia.com 

• Virtuallythere.com 

• Lastminute.com 

• Airtickets.gr 

• Forthcrs.gr 

Για κάθε μία από τις παραπάνω έχουν επιλεγεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά αξιολόγησης: 

• Δυνατότητα κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου 

• Δυνατότητα κράτησης εισιτηρίου για τραίνο 

• Δυνατότητα κράτησης εισιτηρίου για πλοίο 

• Δυνατότητα κράτησης εισιτηρίου για Intermodal ταξίδι 

• Υπηρεσία χαρτογράφησης 

• Δυνατότητα κράτησης σε ξενοδοχείο 

• Σχεδίαση ταξιδιού 

• Πληροφόρηση επιβάτη σε αστικό περιβάλλον 
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• Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου 

• Δυνατότητα κράτησης θέσης για κρουαζιέρα 

• Extra service (καιρός, συνάλλαγμα, τουριστική πληροφορία) 

Υπηρεσίες Travelocity.com Expedia.com Virtuallythere.com Lastminute.com Airtickets.gr Forthcrs.gr

Δυνατότητα 
κράτησης 
αεροπορικού 
εισιτηρίου 

      

Δυνατότητα 

κράτησης 

εισιτηρίου για 

τραίνο 

      

Δυνατότητα 
κράτησης 
εισιτηρίου για 
πλοίο 

       

Δυνατότητα 

κράτησης 

εισιτηρίου για 

Intermodal 

ταξίδι 

      

Υπηρεσία 

χαρτογράφησης 

      

Δυνατότητα 

κράτησης σε 

ξενοδοχείο 

      

Σχεδίαση 

ταξιδιού 

      

Δυνατότητα 

κράτησης 

πακέτου 

εκδρομών 

      

Πληροφόρηση 

επιβάτη σε 

αστικό 

περιβάλλον 

      

Δυνατότητα 

ενοικίασης 

αυτοκινήτου 

      

Δυνατότητα 
κράτησης 
θέσης για 
κρουαζιέρα 

      

Extra service       



 28

(καιρός, 

συνάλλαγμα, 

τουριστική 

πληροφορία) 

Πίνακας  5 : Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων κρατήσεων στον τομέα του e-travel 

2.3 Τάσεις Αγοράς 

2.3.1 Διεθνή standards στον τομέα του e-travel και e-tourism 

2.3.1.1 Γενικά 

Στον τομέα του τουρισμού έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές προσπάθειες προτυποποίησης στο παρελθόν. 

Παραδείγματα είναι: 

• UN/EDIFACT TT&L (United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport – Travel Tourism & Leisure) 

• HITIS (Hospitality Industry Technology Integration Standards) 

• omnis-online 

• IATA (International Air Transport Association) 

• TTI (Travel Technology Initiative) 

• ACRISS (Association of Car Rental Industry System Standards) 

 

Σε όλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε μία ενιαία προτυποποίηση, που θα κάνει ενεργή τη 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα τουρισμού. Τούτο δεν είχε γίνει από τις παραπάνω 

προσπάθειες λόγω της ανομοιογένειας και της διαφοροποίησης στις αγορές τουρισμού.  

Παρόλα αυτά μία ολοκληρωμένη προτυποποίηση στις ηλεκτρονικές αγορές τουρισμού δεν είναι εύκολο να 

πραγματοποιηθεί λόγω των παρακάτω λόγων: 

• ένα ενιαίο standard δεν είναι ευέλικτο αρκετά για να μελετηθούν όλες οι ειδικές λεπτομέρειες 

των διαφορετικών ηλεκτρονικών αγορών  

• ένα ενιαίο standard δεν είναι αρκετά ευέλικτο να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές 

• ένα ενιαίο standard δεν προσφέρει τη δυνατότητα στους προμηθευτές τουριστικών 

υπηρεσιών να διαφοροποιήσουν τις προσφορές τους 

 

Με δεδομένα τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ύπαρξη ενός ενιαίου προτύπου, προτείνεται ένα ανοικτό 

ευέλικτο μοντέλο που εναρμονίζει τις ηλεκτρονικές αγορές τουρισμού. Τέτοιες προσπάθειες είναι το Reference 

Model Special Interest Group του IFITT (International Federation of IT and Travel & Tourism), το ΟΤΑ – 

Open Travel Alliance και το XML/EDI. Τα πιο διαδεδομένα είναι τα δύο πρώτα. Χρησιμοποιώντας XML 

(eXtensible Markup Language) δομημένα δεδομένα υποκαθίστανται από ημιδομημένα δεδομένα, ένα κοινό 

λεξιλόγιο και μία ομοιογενή σύνταξη, καθιστώντας ικανή μία ευέλικτη περιγραφή των τουριστικών υπηρεσιών. 

Πέρα από τη χρήση XML-based γλωσσών, απαραίτητη είναι και η χρήση σημασιολογικών (semantic) 

προοπτικών του τομέα του τουρισμού τα οποία είναι ανεξάρτητα της φυσικής αναπαράστασης που προσφέρει η 

XML. Τέτοια μοντέλα προσφέρουν διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά στοιχεία της αγοράς βασισμένα 

σε διαφορετικές φυσικές αναπαραστάσεις. 
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2.3.1.2 Reference Model Special Interest Group του IFITT 

Tο Reference Model Special Interest Group του IFITT λειτουργεί ως ένα forum για την επεξεργασία μιας 

μεθοδολογίας για την εναρμόνιση των ηλεκτρονικών αγορών τουρισμού. Δεν αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη 

προτυποποίηση, αλλά έχει ως στόχο του την επεξεργασία και την αποτύπωση ενός ανοικτού, ευέλικτου μοντέλου 

αναφοράς  με προδιαγραφές για την ηλεκτρονική αγορά τουρισμού. Η βασική του λειτουργία είναι να φέρει 

κοντά τους διαφορετικούς συμμετέχοντες της συγκεκριμένης αγοράς με ειδικούς του τομέα προκειμένου να 

διαδοθεί το προτεινόμενο μοντέλο.  

 

Η παρούσα κατάσταση αναφορικά με την προμήθεια των υπηρεσιών τουρισμού χαρακτηρίζεται από τη 

συνύπαρξη ενός πλήθους υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές αγορές (αγορές τουρισμού). Μια 

ηλεκτρονική αγορά χαρακτηρίζεται από το σύνολο υπηρεσιών, από τα χαρακτηριστικά που τις περιγράφουν και 

την πρόσβαση στις προσφερθείσες υπηρεσίες. Τα ακόλουθα προβλήματα προκύπτουν από τη συνύπαρξη 

ετερογενών ηλεκτρονικών αγορών: 

 

• έλλειψη ομοιομορφίας στην πρόσβαση σε τουριστικές υπηρεσίες διαφορετικών αγορών  

• έλλειψη ομοιομορφίας στην πληροφορία που είναι διαθέσιμη ή θα πρέπει να παρέχεται για τουριστικές 

υπηρεσίες σε διαφορετικές αγορές 

• καμία διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών ηλεκτρονικών αγορών ή συστημάτων 

• μόνο συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε κάθε αγορά (π.χ. υπηρεσίες των συγκεκριμένων 

προμηθευτών ή των συγκεκριμένων τύπων υπηρεσιών). Μια ευρύς αναζήτηση ή ένας συνδυασμός 

υπηρεσιών των διαφορετικών αγορών δεν είναι πιθανές στις προσφερόμενες υπηρεσίες 

 

Σύμφωνα με το Reference Model Special Interest Group του IFITT [33], προκειμένου να εξαλειφθούν τα 

παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των διαφορετικών ηλεκτρονικών αγορών και πιθανώς 

συγχώνευση των υπαρχουσών αγορών σε μία ανοικτή ηλεκτρονική αγορά τουρισμού.  Μια τέτοια αγορά 

επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η πλήρης αλυσίδα αξίας τουρισμού είναι 

ολοκληρωμένη σε αυτήν την αγορά. 

 

Οι στόχοι του IFITT RMSIG είναι η επεξεργασία και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την εναρμόνιση των 

ηλεκτρονικών τουριστικών αγορών. Το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

• διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές ηλεκτρονικές αγορές ή συστήματα  

• Ευελιξία και επεκτασιμότητα 

 

Οι παραπάνω στόχοι πετυχαίνονται με τον προσδιορισμό ενός μοντέλου αναφοράς, το οποίο βασίζεται σε μία 

ομογενοποιημένη γλώσσα και ένα κοινό λεξιλόγιο.  Με τον τρόπο αυτό το μοντέλο επιτρέπει την περιγραφή 

συγκεκριμένων δεδομένων που προέρχονται από τις ηλεκτρονικές αγορές τουρισμού και εστιάζει στη 

μοντελοποίηση διαδικασιών αγοράς και τουριστικών υπηρεσιών.  Δεν προσδιορίζει λεπτομέρειες του φυσικού 

μοντέλου (XML DTDs, IDL) αλλά περιγράφει σημασιολογικές προοπτικές της αγοράς τουρισμού (π.χ στοιχεία 

και σχέσεις).  
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Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι τα εξής: 

• Γλώσσα μοντελοποίησης δεδομένων τουρισμού: Βασίζεται σε UML  

• Building blocks: Πρόκειται για μία βιβλιοθήκη με στοχεία που αναπαριστούν δεδομένα της βιομηχανίας 

τουρισμού. Παραδείγματα τέτοιων block είναι τα εξής:  

o customer data 

o tourism service 

o date, time, location 

o hotel 

 

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι τα παρακάτω [33]: 

• Ομοιογενή πρόσβαση στις υπηρεσίες διαφορετικών προμηθευτών. Η εναρμόνιση των διαφορετικών 

ηλεκτρονικών αγορών συμβάλλει στην ομοιογενοποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες διαφορετικών 

προμηθευτών. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται μία all-supplier αναζήτηση. Επιπροσθέτως, οι υπηρεσίες 

διαφορετικών προμηθευτών γίνονται συγκρίσιμες και μπορούν να συνδυαστούν, για την παροχή μιας 

ολοκληρωμένης υπηρεσίας.  

• Απευθείας επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς. Η διαλειτουργικότητα επιτρέπει 

μία τέτοια επικοινωνία ανάμεσα σε προμηθευτές, tour operators, ενδιάμεσους, πελάτες. Η αλυσίδα αξίας 

μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία ενιαία ανοικτή αγορά.  

• Μέγιστη πελατειακή κάλυψη. Μία ανοικτή ηλεκτρονική αγορά που προκύπτει από τη διαλειτουργικότητα 

πετυχαίνει την προσφορά μίας υπηρεσίας σε περισσότερους συμμετέχοντες και πελάτες, καλύπτοντας όλα τα 

πιθανά κανάλια διανομής και παρέχοντας πολλαπλές υπηρεσίες ταυτόχρονα.  

• Ευέλικτη δημιουργία στοιχείων αγοράς (market components). Το προτεινόμενο μοντέλο καλύπτει τις 

ανάγκες της αγοράς τουρισμού μέσα από τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που προσφέρει.  

• Δυνατότητα διαφοροποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το μοντέλο αναφοράς προσφέρει τη 

δυνατότητα στους προμηθευτές να διαφοροποιήσουν τις προσφορές τους μέσα από τα building blocks.  

• Ευελιξία τιμολόγησης. Το μοντέλο προσφέρει τέτοιες δυνατότητες μέσα από τα building blocks. 

2.3.1.3 Open Travel Alliance (OTA) 

Η Open Travel Alliance έχει ως στόχο της την παροχή βοήθειας στη βιομηχανία ταξιδιού έτσι ώστε να κάνει 

χρήση των πλεονεκτημάτων της καθολικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το Internet και οι σχετικές με αυτό 

τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία ταξιδιού λειτουργεί και 

ικανοποιεί τους πελάτες της. Οι ηγέτες επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας ταξιδιού είναι αρμόδιοι για την 

διανομή των προϊόντων τους συνεργάζονται με την OTA για να μετασχηματίσουν τη βιομηχανία ταξιδιού σε μια 

καθολική και παγκόσμια υπεραγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της 

ανάπτυξης μιας αποδεκτής διαδικασίας επικοινωνιών χρησιμοποιώντας την XML. Η OTA συνεργάζεται με άλλες 

οργανώσεις όπως, την Travel Technology Initiative (TTI), και την UN/CEFACT. Οι συγκεκριμένες 

συνεργασίες υποστηρίζουν διαδικασίες ανάμεσα σε καθετοποιημένες μονάδες του τομές του τουρισμού 

ικανοποιώντας ανάγκες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Επιπροσθέτως, η ΟΤΑ προκειμένου να μέλη από 

όλο τον κόσμο οργανώνει συνέδρια στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η βιομηχανία 

τουρισμού για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών χρησιμοποιεί το Internet με καθιερωμένα 

κανάλια διανομής, ακολουθώντας συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.  
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Η OpenTravel (OTA) συγκεντρώνει όλους τους τομείς της βιομηχανίας ταξιδιού για να ολοκληρώσει το 

παραπάνω. Οι προδιαγραφές της OTA παρέχουν μία συμφωνηθείσα μορφή για την ανταλλαγή των 

στοιχείων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη βιομηχανία ταξιδιού. Αυτές οι προδιαγραφές 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των διαλειτουργικών συστημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν και να 

υποστηρίξουν τις νέες συλλογές των υπηρεσιών ταξιδιού για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση και τις 

προσδοκίες των ταξιδιωτών και της βιομηχανίας ταξιδιού. Μέσω των συγκεκριμένων τεχνικών 

προδιαγραφών διευκολύνεται η βελτιωμένη συνδετικότητα και η ανταλλαγή των ταξίδι-κεντρικών 

πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στη βιομηχανία ταξιδιού. Η OpenTravel χρησιμοποιεί 

την γλώσσα XML και το Διαδίκτυο για την επίτευξη επικοινωνίας ανάμεσα σε πολλαπλά κανάλια 

διανομής. 

Οι προδιαγραφές της OpenTravel εξυπηρετούν ως κοινή γλώσσα για τον προσδιορισμό ενός ταξιδιού και ως 

μηχανισμός για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών ανέμσα σε τομείς της βιομηχανίας ταξιδιού. Τα 

μέλη της OTA είναι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν όλα τα τμήματα της βιομηχανίας ταξιδιού, μαζί με τους 

βασικούς προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών. Η OpenTravel έχει καθιερώσει ένα σύνολο από στόχους οι 

οποίοι συγκεντρωτικά είναι οι εξής [34]:  

• Να συνδέσει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στο Internet και οπουδήποτε αλλού 

• Να συμπεριλάβει τα ευρέως αποδεκτά μέσα ανταλλαγής δεδομένων που ανταλλάσσουν μηνύματα που 

αφορούν ένα ταξίδι 

• Να επεκτείνει τις προδιαγραφές της ΟΤΑ σε νέους χρήστες και μέλη 

Τα XML σχήματα που προτείνει η OTA περιλαμβάνουν τις επόμενες υπηρεσίες: 

• Τουριστική υπηρεσία μεταφοράς 

• Λεωφορείο – δημόσιες συγκοινωνίες 
• Αεροπλάνο 
• Πλοίο 
• Τραίνο 
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Σχήμα  4  Τουριστική υπηρεσία μεταφοράς [34] 

2.3.2 Αγορά κινητής τηλεφωνίας (Mobile Market) 

2.3.2.1 Γενικά 

Σήμερα, τα GSM standards που επικρατούν στην Ευρώπη παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και 

υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Οι νέες τάσεις περιλαμβάνουν την 

εμφάνιση νέων παροχέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, χαμηλότερες χρεώσεις, νέες υπηρεσίες (location based 

services), καθώς και συσκευές tri-band, one-touch, communicators και palm pilots [22]. 

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους περισσότερο 

εξαπλωμένος και εκτεταμένος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Παρομοίως, το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω 

κινητών τηλεφώνων (m-commerce) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας τομέας που έχει προωθηθεί σε μεγάλο 

βαθμό στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην Ευρώπη το 2003 πάνω από το 70% του πληθυσμού 

χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί από 53% του 

πληθυσμού το 2000 στο 72% το 2003 [19]. Παράλληλα, η χρήση του internet από τους Ευρωπαίους πολίτες έχει 

αγγίξει το 10% του πληθυσμού [20].  

Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας και Internet για το 

1998. Η σχέση όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα είναι 3 προς 1 και σε κάποιες χώρες όπως Ελλάδα και η 

Ιταλία αγγίζει το 10 προς 1. Παρόμοια σχέση μπορεί να παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία.  
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Σχήμα  5 Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας και Internet στην Ευρώπη για το 1998 [21] 

 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην αγορά κινητών τηλεφώνων 

παρουσιάζονται τα ακόλουθα γεγονότα: 

· σύμφωνα με την GSM Association, ο υπολογισμένος παγκόσμιος αριθμός συνδρομητών GSM κινητής 

τηλεφωνίας στο τέλος του 2001 ήταν 646,5 εκατομμύρια. Στο τέλος του 2002 ο αριθμός συνδρομητών GSM 

κινητής τηλεφωνίας έχει ανέλθει στα 845 εκατομμύρια. Για το τέλος του 2003, υπάρχει πρόβλεψη για 1027 

εκατομμύρια συνδρομητές GSM και 1377 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2006. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει 

μία φαινομενική αύξηση πελατών που τρέχει δύο φορές στο προβλεφθέν επίπεδο. Για το 2001 οι συνδρομητές 

ήταν συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη, όπου υπήρχαν 365 εκατομμύρια χρήστες GSM, και στον Ειρηνικό και στην 

Ασία 222 εκατομμύρια χρήστες. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση του GSM Association [14], 

περισσότερο από ένα εκατομμύριο χρήστες – δηλαδή περίπου το 1/6 του πληθυσμού της γης – χρησιμοποιούν 

σήμερα GSM κινητά τηλέφωνα. Το ιστορικό αυτό γεγονός – που ξεπέρασε και της πιο αισιόδοξες προβλέψεις – 

συνέβη 12 χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων κινητών τηλεφώνων. Σήμερα, οι υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων 

έχουν υιοθετηθεί σε πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο και το GSM είναι το μοναδικό καθολικό standard 

για κινητές επικοινωνίες.  

Οι εταιρίες που ηγούνται της αγοράς [14] είναι οι εξής: 

• GSM Association 

• Alcatel 

• Ericsson 

• Nokia 
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• Nortel Networks 

• Motorola 

• Siemens 

• 3G Americas 

• UMTS Forum 

 

Η ανάλυση της συγκεκριμένης αγοράς ενισχύεται από τα επόμενα σχεδιαγράμματα τα οποία δίνουν μία πλήρη 

εικόνα της αγοράς αναφορικά με παρεχόμενες υπηρεσίες, αριθμητικούς δείκτες κτλ με στοιχεία μέχρι και τον 

Φεβρουάριο του 2004 [15].  

Αναφορικά με την κατανομή των συνδρομητών GSM ανά δίκτυο παρουσιάζεται ο επόμενος πίνακας (τα μεγέθη 

είναι σε εκατομμύρια).  

 
 Ιαν03 Απρ03 Ιουλ03 Οκτ03 Ιαν04 Φεβ04 

GSM συνδρομητές 805,8 847,3 895,2 935,2 1006,5 1024,3 

GSM 800  0.0014  0.0026 0.059 0.509 0.981 1.1  

GSM 8/19  - - - 8.5 15.5 16.3 

GSM 900  401.1 426.2 446.8 311.1 317.4 323.4 

GSM 1800  94.1  98.3  100.7 105.4 114.7 117.3 

GSM 1900  22.5 24.6 28.8 25.1 28.2 29.3 

GSM 900/1800  288.1  298.1 318.7 484.3 529.5 536.9  

GSM 9/18/19  -  0.025 0.0574 0.09 0.121 0.0132  

GSM 900/1900  0.0193  0.0233 0.0187 0.02 0.104 0.0114  

 

Πίνακας  6 Κατανομή των συνδρομητών GSM ανά δίκτυο [16] 

Αναφορικά με την χρήση άλλων τεχνολογιών μέσα από το GSM δίκτυο, παρουσιάζεται ο επόμενος πίνακας (τα 

μεγέθη είναι σε εκατομμύρια).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας  7 Χρήση άλλων τεχνολογιών μέσα από το GSM δίκτυο [15] 

 
 

 Ιαν03 Απρ03 Ιουλ03 Οκτ03 Ιαν04 Φεβ04 

W-CDMA 0.159 0.455 1.4  1.9 3.0 3.4 

CDMA  148.3 157.9 162.3 174.1 190.2 194.4 

PDC  60.3  61.7 62.3 62.5 62.0 62.2 

US TDMA  108.4 110.4 112.2 109.2 109.4 110.2 

Total Digital Subscribers  1123.7 1177.7 1232.8 1278.8 1388.0 1411.6 

Total Analogue Subscribers  28.1  25.1 23.2 20.7 19.0 18.3 

Total Wireless Subscribers  1151.8 1202.8 1256.0 1299.5 1407.0 1429.9  
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Για την Ευρώπη θα ήταν σκόπιμο να παρουσιαστεί η πορεία των GSM συνδρομητών μέσα στο 2003 και στις 

αρχές του 2004. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται το επόμενο διάγραμμα (οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια).  

 

Πορεία των GSM συνδρομητών μέσα στο 2003 και 
στις αρχές του 2004

360
370
380
390
400
410
420
430
440
450

Περίοδος

Συ
νδ
ρο

μη
τέ
ς

 
 

Σχήμα  6  Πορεία των GSM συνδρομητών μέσα στο 2003 και στις αρχές του 2004 στην Ευρώπη [15] 

Ενδιαφέρον, επιπροσθέτως θα παρουσίαζαν και οι προβλέψεις της διάδοσης του GSM δικτύου και των GSM 

συνδρομητών, στην Ευρώπη. Το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει τους συνδρομητές για το 2003 και τις 

προβλέψεις του GSM Association μέχρι το 2004. 
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Σχήμα  7 Συνδρομητές για το 2003 και τις προβλέψεις του GSM Association μέχρι το 2004 [15] 

 

2.3.2.2 UMTS, 3G, GPRS 
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Οι απόψεις αναφορικά με την επιτυχία του UMTS ή των υπηρεσιών 3G διίστανται. Υπάρχουν ειδικοί που 

πιστεύουν ότι θα υπάρξει μία αύξηση της χρήσης UMTS περίπου κατά 50% μέχρι το 2005. Από την άλλη, 

υπάρχει και η άποψη που θεωρεί ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη διείσδυση του UMTS και το ARPU 

(Average Revenue per User) δεν θα είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που είναι σήμερα. Με δεδομένο ότι οι 

περισσότεροι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας διατηρούν μέχρι σήμερα δίκτυο GSM/GPRS είναι ακόμα υπό 

θεώρηση το πώς θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές τεχνολογίες σε ένα κοινό 

δίκτυο χωρίς να υπάρξει αύξηση του κόστους στους χρήστες..  

 

UMTS/3G Services 

Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), αναπαριστά μία εξέλιξη στις υπηρεσίες που 

παρέχονταν από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς. Πρόκειται για τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς, οι 

οποίες υποστηρίζονται από καινούργιες ραδιοσυχνότητες. Το UMTS είναι ήδη πραγματικότητα στην Ιαπωνία 

ενώ το συνώνυμο του, το WCDMA, λειτουργεί ήδη στην Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία και Μ. Βρετανία [25].  

 

H εμπορική χρήση του UMTS αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στο τομέα της κινητής τηλεφωνίας και των 

υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων περίπου στα 2 Mbps για έναν πελάτη εν στάση, στα 384 kbps για τους πελάτες 

με υψηλή κινητικότητα (120 km/h) και στα 128 kbps για τους πελάτες σε μεγάλη ταχύτητα (500 km/h). Αρχικά, 

το UMTS θα εξυπηρετήσει μόνο ταχύτητες μέχρι 384 kbps, ενώ το GPRS θα χρησιμοποιείται για πλήρες 

κάλυψη δικτύου. Και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να έχει προμηθευτεί κατάλληλη συσκευή 

κινητής τηλεφωνίας - ένα γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να παραμεληθεί. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα 

διαφορετικά bitrates του UMTS για κάθε περιοχή [25].   

 

Πίνακας  8 Διαθέσιμα bitrates σε διαφορετικές περιοχές [25] 

 

Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει τα διαφορετικά μονοπάτια εξέλιξης που είναι οι βασικές δυνατότητες 

εναλλακτικών λύσεων για έναν GSM παροχέα. 
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Σχήμα  8 Διαφορετικά μονοπάτια εξέλιξης GSM παροχέα [26] 

 

Στη ΕΕ έχουν εκδοθεί συνολικά 62 UMTS (3G) άδειες με μέσο όρο 3-6 άδειες σε κάθε χώρα. Σε πέντε από 

αυτές οι 3G άδειες έχουν δοθεί σε παροχείς που έχουν ήδη άδειες για παροχή υπηρεσιών 2G και στις υπόλοιπες 

10 μόνο 1-2 άδειες  έχουν δοθεί σε παροχείς που δεν παρέχουν 2G υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης και παροχείς 

που έχουν άδειες σε παραπάνω από μία χώρες της ΕΕ. Ο επόμενος πίνακας παρέχει μία συνολική αποτύπωση 

των αδειών χρήσης υπηρεσιών 3G στην ΕΕ. 

 

 
 

Πίνακας  9 Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που κατέχουν άδειες (licenses) UMTS (3G Services) [23] 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην Ευρώπη όσον αφορά τις άδειες για 3G υπηρεσίες είναι οι τιμές για τις άδειες 

συχνότητας. Στην αιχμή της ευφορίας των dotcom και των  τηλεπικοινωνιών, πολύ υψηλές τιμές δημοπρασίας 

πληρώθηκαν στην Μ. Βρετανία και στη Γερμανία τον Απρίλιο και τον Αύγουστο του 2000. Έκτοτε, οι τιμές 

έκλειναν προς τα κάτω σε ένα ρεαλιστικότερο επίπεδο, με μία άνοδο στις τιμές που πληρώθηκαν στη Γαλλία τον 

Μάιο του 2001. Οι υψηλές αυτές τιμές συνετέλεσαν σε μία σχετική οικονομική κρίση του τομέα των 
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τηλεπικοινωνιών και ειδικά αυτού της κινητής τηλεφωνίας. Εντούτοις, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι 

οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν ήταν σε θέση να αναπτύξουν κατάλληλες αγορές για 

mobile Internet, δικαιολογώντας τις υψηλές τιμές που πληρώθηκαν στις άδειες. Αυτό το φαινόμενο με τα 

οικονομικά προβλήματα και την έλλειψη αναπτυσσόμενων αγορών έχει οδηγήσει στις αναβολές της εισαγωγής 

3G υπηρεσιών στην Ευρώπη, ακόμα και την αναστολή κάποιων αδειών. Η ανάπτυξη 3G συστημάτων στην 

Ευρώπη είναι πολύ πιο αργή από την προσδοκώμενη όταν δημοπρατήθηκαν οι άδειες. Εντούτοις, τα πρώτα 

βήματα πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Μ. Βρετανία και τη Σουηδία.  

 

 

 
 

Σχήμα  9  Τιμές αδειών (licenses) για 3G υπηρεσίες στην Ευρώπη [23] 

Στον επόμενο πίνακα προσδιορίζονται οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν μέσα από το UMTS και οι 

απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Το UMTS Forum έχει προσδιορίσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και χωρίζονται σε 

έξι κύριες κατηγορίες.  
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Πίνακας  10 Κατηγορίες 3G υπηρεσιών [25] 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμενόμενη ζήτηση για 3G υπηρεσίες. Σύμφωνα με το UMTS Forum [24] την 

μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν οι υπηρεσίες φωνής, ακολουθούμενες από τις λεγόμενες “infotainment”, Mobile 

Intranet και Extranet Access.  Ειδικότερα για την αμερικάνικη αγορά οι συνδρομητές για τις υπηρεσίες φωνής 

αναμένεται να φτάσουν τα 129 εκατομμύρια μέχρι το 2010 με πωλήσεις της τάξης των 17.9 εκατομμυρίων 

δολαρίων. Για την ΕΕ η αντιστοιχία είναι 196 εκατομμύρια συνδρομητές με 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια 

πωλήσεις και για την Ασία 241 εκατομμύρια συνδρομητές με 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια πωλήσεις.  

 

 

Σχήμα  10  Παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες 3G [24] 

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται προβλέψεις από τις πωλήσεις υπηρεσιών 2G, 2.5G και 3G.  
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Σχήμα  11 Προβλέψεις εσόδων από υπηρεσίες σε κινητά τηλέφωνα για τη δυτική Ευρώπη ανά τεχνολογία 

(2G, 2.5G, 3G) για 2003-2008 [27] 

 

GPRS 

Η τεχνολογία GPRS, (General Packet Radio Service), είναι μια ενισχυμένη τεχνολογία GSM που 

παρουσιάστηκε το 2000, και υποστηρίζει μέχρι 171,2 kbps μεταφορά δεδομένων. Η αναβάθμιση υλικού 

απαιτείται για το παρόν δίκτυο GSM, καθώς επίσης και ένα νέο τερματικό για το χρήστη. Για το GPRS, ένα 

μέσο Biterate 40 kbits υποτίθεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στην αρχή υπήρξαν κάποιες εφαρμογές σε 

WAP οι οποίες όμως δεν είχαν ανταπόκριση από το κοινό. Το GPRS επιτρέπει στις εταιρείες παροχής κινητής 

τηλεφωνίας να μεταφέρουν δεδομένα με τεχνολογία μεταγωγής πακέτων με ρυθμό μετάδοσης από 14.4 kbps έως 

171.2 Kbps.  

 

Για να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του GPRS απατούνται [24]: 

• ένα κινητό τηλέφωνο που να υποστηρίζει GPRS 

• μία συνδρομή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

• ενεργοποίηση της υπηρεσίας από τον χρήστη 

• γνώση αποστολής και λήψης πληροφορίας GPRS χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μοντέλα κινητών 

τηλεφώνων  

• προορισμό αποστολής. Θα μπορούσε να είναι μία διεύθυνση στο Internet ή κάποια Internet εφαρμογή 

 

Η βασική εφαρμογή του GPRS είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεδομένου ότι το GPRS χρησιμοποιεί 

δυναμικά σχήματα κατανομής, ο χρήστης μπορεί να τιμολογηθεί σε μια βάση που σχετίζεται με τον όγκο των 

δεδομένων που διακινούνται και όχι με την διάρκεια της κλήσης. Άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το GPRS 

είναι η λήψη email, visual communications, multimedia messages, chat και location-based services. 
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2.4 Επιχειρηματικά μοντέλα 

2.4.1 Αλυσίδα Αξιών για υπηρεσίες κινητικότητας στον τομέα τουρισμού 
Η αλυσίδα αξιών των υπηρεσιών που παρέχονται από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και σχετίζονται με τον 

τουρισμό και τα ταξίδια διαμορφώνεται από την πληροφορία που διακινείται ανάμεσα σε παίκτες του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Κάθε παίκτης έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και διαφορετικούς στρατηγικούς 

στόχους. Ένα σχήμα αλυσίδας αξιών που προτείνεται μέσω του έργου ESTIA [32] περιλαμβάνει τους παρακάτω 

παίκτες και τους ακόλουθους ρόλους:  

 

• Tour Operator: με δεδομένο το γεγονός της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει το τουριστικό προϊόν  - 

μιας και έχει και πολλούς προμηθευτές - ο tour operatorδρα ως ένα σημείο πρόσβασης ελαχιστοποιώντας 

τα κόστη ανεύρεσης πληροφορίας για τελικούς πελάτες  

• Travel Agents: είναι οι παίκτες που ελαχιστοποιούν το κενό ανάμεσα στους πελάτες και στους 

προμηθευτές τουριστικών προϊόντων. Παράλληλα, ελαχιστοποιούν και την πληροφορία την οποία αναζητούν 

οριζόντια οι προμηθευτές. 

• DMO (Destination Marketing and Management Organisations)s: σύμφωνα με το προτεινόμενο 

μοντέλο, προσφέρουν ένα είδος διαφανούς πρόσβασης για τους tour operators και τους tour agents 

πιστοποιώντας την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας αναφορικά με το τουριστικό προϊόν.  

• CRS/GDS (Computerized Reservation Systems / Global Distribution Systems): διαχειρίζονται 

περιεχόμενο και κρατήσεις σε τουριστικά προϊόντα.    

• Market analysts και market data services. : συλλέγουν, επεξεργάζονται, αναλύουν και παραδίδουν δεδομένα 

αγοράς σε παίκτες που κινούνται στη βιομηχανία τουρισμού. 

 

Συνδυάζοντας την ανταλλαγή πληροφορίας αξίας ανάμεσα στους παραπάνω παίκτες – σύμφωνα με το έργο 

ESTIA- το επόμενο σχήμα παρουσιάζει ένα σχήμα αλυσίδας αξιών για την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα 

του e-τουρισμού βασιζόμενο στο κλασικό και παραδοσιακό επιχειρησιακό μοντέλο από τη βιομηχανία 

τουρισμού.  
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Σχήμα  12 Σχήμα αλυσίδας αξιών για την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα του e-τουρισμού βασιζόμενο 

στο κλασικό και παραδοσιακό επιχειρησιακό μοντέλο από τη βιομηχανία τουρισμού [32] 

Σήμερα, ο πελάτης/τουρίστας δεν είναι ευχαριστημένος με την παροχή γενικής πληροφορίας για ένα τουριστικό 

προϊόν. Επιδιώκει να λάβει συγκεκριμένη πληροφορία και τη διαθεσιμότητα αγοράς συγκεκριμένου προϊόντος. 

Επιπροσθέτως, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο στον τομέα του 

τουρισμού: 

 

• Η κινητικότητα των ταξιδιωτών απαιτεί την υιοθέτηση συσκευών που είναι εύκολες στο χειρισμό και 

λειτουργούν με ανεξάρτητο τρόπο από το σπίτι, το γραφείο και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες. 

• Οι τουριστικές υπηρεσίες δεν είναι προτυποποιημένες και δεν μοιάζουν με τα προϊόντα που πωλούνται 

μέσω των γνωστών διαδικασιών των online συστημάτων e-commerce. 

• Τα τουριστικά προϊόντα που αφορούν εισιτήρια και διαμονή στις περιπτώσεις που δεν 

διατίθενται δημιουργούν σοβαρά προβλήματα χρηματοροής μιας και σχετίζονται με μικρές 

αγοραστικές περιόδους.  

• Οι ξένοι τουρίστες σε μία περιοχή, συνήθως αναζητούν υπηρεσίες infotainment που ταιριάζει στην 

χώρα προέλευσή τους 

 

Στο έργο ESTIA παρουσιάζεται ένα καινοτόμο επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίοι υποστηρίζει 

ικανοποιητικά την αλυσίδα αξιών του τουριστικού τομέα εκμεταλλευόμενο τις τεχνολογίες κινητικότητας. Η 

παραδοσιακή αλυσίδα αξιών στον κλάδο του τουρισμού περιγράφει τον προμηθευτή των προϊόντων/ υπηρεσιών, 

τους ενδιάμεσους (tour agencies / operators) και τα CRCs με τους  Destination Marketing και Management. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των τουριστών. Με δεδομένο ότι η 

παραδοσιακή αλυσίδα αξιών δεν δίνει τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη δεν υποστηρίζει την απευθείας πρόσβαση 
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του ταξιδιώτη σε τουριστικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ή χωρίς τη χρήση φυσικής παρουσίας 

ταξιδιωτικού πράκτορα, το μοντέλο που προτείνει το έργο ESTIA χρησιμοποιεί τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων, 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των τουριστών.  

 

Σχήμα  13 Επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας για τον τομέα του τουρισμού κατά ESTIA [32] 

2.4.2 Βιομηχανία Τουρισμού 
 

Η βιομηχανία ταξιδιών & τουρισμού ως μια παγκόσμια βιομηχανία παρουσιάζει πολύ συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της χρήσης των τουριστικών προϊόντων από 

καταναλωτές [1]:  

• το ταξίδι και ο τουρισμός αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% του παγκόσμιου ΑΕΠ 

• θα υπάρξουν ένα δισεκατομμύριο διεθνείς αφίξεις στο έτος 2010 (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τουρισμού), και κατά μέσον όρο ο τομέας του τουρισμού αυξάνεται γρηγορότερα από 

άλλους οικονομικούς τομείς 

• ως βιομηχανία «ομπρέλα», μιας και σχετίζεται με πολλούς τομείς όπως ο πολιτισμός ή ο αθλητισμός, 

έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία κάθε κράτους. Αυτό εξηγεί την ετερογένεια της βιομηχανίας, 

μιας και λόγω της δομής του έχει τεράστια σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη κάθε περιοχής.  

• η μορφή προσφοράς και ζήτησης στο παγκόσμιο δίκτυο, μιας και η παραγωγή και η διανομή είναι 

βασισμένες στη συνεργασία παικτών της αγοράς τουρισμού 

• το προϊόν είναι πολύπλοκο. Για παράδειγμα κάθε εισιτήριο που δεν κρατείται από τα συστήματα 

κρατήσεων σημαίνει χαμένα κέρδη. Οι παροχείς τουριστικών προϊόντων βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητά τους προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες διαθεσιμότητας  

2.4.3 Bιομηχανία Τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η ανάπτυξη τουρισμού παραλληλίζεται με τη γενική 

οικονομική ανάπτυξη. Μεταξύ του 1950 και του 1995 το μέσο ποσοστό αύξησης στις διεθνείς αφίξεις τουριστών 

ήταν 7,1%. Αναφορικά με τον εσωτερικό τουρισμό στην ΕΕ, αυτός ξεπερνά αριθμητικώς τις διεθνείς αφίξεις 

τουριστών κατά ένα παράγοντα 1:10. Εντούτοις, οι διεθνείς αφίξεις αυξάνονται γρηγορότερα.  Στο επόμενο 

σχήμα παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των ευρωπαϊκών προορισμών. 



 44

Europe
59%

Africa
4%

Americas
19%

Middle East
2%

East Asia/Pacific
15%

South Asia
1%

 
Σχήμα  14 Μερίδια αγοράς ανά προορισμό [21] 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τον Τουρισμό [2], το 1997 το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

από τον τουρισμό ήταν περίπου 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 10.6% συνολικού 

παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτοί οι αριθμοί αναμένονται για να αυξηθούν σε 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 11% 

του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Με βάση τη μεθοδολογία του Παγκόσμιου 

Συμβουλίου για τον Τουρισμού [2], η βιομηχανία τουρισμού, ορίζεται ως η μεγαλύτερη βιομηχανία με όρους 

τους ΑΕΠ, μιας και απασχολεί 270 εκατομμύρια προσωπικό και θα φθάσουν τα 383 εκατομμύρια μέχρι το 2007. 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στη βιομηχανία τουρισμού μέχρι το 2007 παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα [2].  

 

 1997 2007 Ποσοστό Ανάπτυξης 

Θέσεις εργασίας $ 262 εκ. $ 383 εκ. 46,2% 

ΑΕΠ $ 3,3 τρις. $ 6,3 τρις. 90,9% 

Επενδύσεις $ 0,801 δις.  $ 1,5 δις. 87,3% 

Φόροι $ 0,716 δις. $ 1,3 δις. 81,6% 

Πίνακας  11 Ρυθμοί ανάπτυξης στη βιομηχανία τουρισμού [21] 

Η βιομηχανία τουρισμού είναι μια από τις κορυφαίες τρεις βιομηχανίες παγκοσμίως από την άποψη του όγκου 

της και της οικονομικής σημασίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO), η συγκεκριμένη 

βιομηχανία έχει παράγει τα εισοδήματα $4,3 τρισεκατομμυρίων και έχει συνεισφέρει περίπου στο 10% του 

παγκόσμιου ακαθάριστου εσωτερικού προϊόντος μόνο για το 1999 [3]. Η δομή της βιομηχανίας περιλαμβάνει 

πολλούς διαφορετικούς παίκτες και οι αλυσίδες αξίας που αναπτύσσονται είναι χαρακτηριστικά μεγάλες και 

αρκετά σύνθετες. Αυτό είναι εν μέρει οφειλόμενο στα ειδικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, τα 

οποία επηρεάζονται από τις αποφάσεις των παικτών του τουριστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτά τα 

εντυπωσιακά ποσοστά δικαιολογούν τη δήλωση του WTTC «ότι το ταξίδι και ο τουρισμός πρόκειται να είναι μια 

από τις ηγετικές βιομηχανίες στον επόμενο αιώνα, μαζί με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες». Σύμφωνα 

με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η ανάκαμψη της βιομηχανίας 

τουρισμού (μετά της 11η Σεπτεμβρίου) είναι ήδη εν εξελίξει και η βιομηχανία αναμένεται για να επανακτήσει τα 

επίπεδα προ-κρίσης μέχρι το τρίτο ή τέταρτο αυτού του έτους (2004).  
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Σύμφωνα τον Γενικό Γραμματέα του WTO Francesco Frangialli, σε συνάντηση με τα μέλη της επιτροπής 

Tourism Recovery Committee την παραμονή της έκθεσης τουρισμού στο Βερολίνο τον Μάρτιο 2002, "Η 

βιομηχανία τουρισμού έχει ξεπεράσει τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της και ήδη βλέπουμε το φως στο 

τέλος της σήραγγας. Ο τουρισμός τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2002 ήταν σημαντικά ισχυρότερος 

από το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Αναμένουμε μια αποκατάσταση για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην 

Ευρώπη, την Αφρική, και τη Δυτική Μεσόγειο και τις Καραϊβικές Θάλασσες μεταξύ του Ιουλίου και 

Σεπτεμβρίου" [3]. Το WTO συμπερασματικά αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβράδυνση στην αύξηση του 

διεθνούς τουρισμού που θα φθάσει σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2010 και 1.6 δισεκατομμύρια 

μέχρι το 2020. 

 

Οι πωλήσεις ταξιδιών και εισιτηρίων από ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων αυξήθηκαν κατά 61% από το 2001 

ως το 2002 και έφθασαν στην Ευρώπη τα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2002 - ή 3,6% της αγοράς (αύξηση κατά 

2,3% από το 2001). Μια περαιτέρω αύξηση περίπου 35% κατά τη διάρκεια του 2003 δηλαδή περίπου 10,3 

δισεκατομμύρια ευρώ έχει ήδη επιτευχθεί (4,7% της αγοράς). Το 2002 η κατηγοριοποίηση της αγοράς ανά 

προσφερόμενη υπηρεσία ήταν η ακόλουθη με τις τιμές για το 2003 [3]: Αεροπορικά ταξίδια: 62,3% (62,4%) 

Ξενοδοχεία 13,6% (13,9%), Πακέτα εκδρομών 10,6% (9,9%), σιδηροδρομικά ταξίδια 8,6% (9,4%), ενοικίαση 

αυτοκινήτων 2,7% (2,5%), άλλες υπηρεσίες: 2,1% (2,0%). Τα αεροπορικά ταξίδια και η κρατήσεις θέσεων μέσω 

online συστημάτων κρατήσεων θέσεων αύξησαν το μερίδιό τους από 59,7 σε 62,3% κατά τη διάρκεια του 2002, 

αλλά το μερίδιό τους παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2003 [10]. 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η βιομηχανία τουρισμού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας 

επιχείρησης - δικτύου. Οι καταναλωτές και οι προμηθευτές ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να υπάρξει 

αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης από την προσφορά. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας πρέπει να επισκεφθεί 

πολλούς ηλεκτρονικούς τόπους και να έχει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες για τουριστικά προϊόντα 

προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αναγκών του για ένα υπεραστικό ταξίδι. Ομοίως, ένας προμηθευτής 

πρέπει να προσδιορίσει την αγορά του και τις ανάγκες της, να δημιουργήσει και να προωθήσει τα προϊόντα του 

και να επιδιώξει να συνεργαστεί με τα κατάλληλα κανάλια διανομής. Τα προβλήματα που συνδέονται με αυτές τις 

σύνθετες αναζητήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται ακόμα πιο δύσκολα αν εξετάσουμε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της βιομηχανίας, το μέγεθος 

των αλυσίδων αξίας, και τις ανάγκες για αποδοτική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων παικτών. Η 

πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το τουριστικό προϊόν επιβεβαιώνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά [10]: 

 

α) Ο τουρίστας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το τουριστικό προϊόν 

εκ των προτέρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο κατά τη διάρκεια της «κατανάλωσης» – χρήσης αυτού. Έτσι η 

λήψη αποφάσεων και η χρήση διαχωρίζονται. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι το τουριστικό προϊόν 

είναι ένα αγαθό εμπιστοσύνης.  

β) Το προϊόν τουρισμού είναι επίσης σύνθετο. Αποτελείται συνήθως από ένα σύνολο προϊόντων (π.χ. πτήσεις, 

διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτων κτλ), που προσφέρονται από έναν μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων προμηθευτών.  

γ) Το τουριστικό προϊόν είναι επίσης ένα αγαθό εμπειρίας. Η ικανοποίηση του τουρίστα είναι κυρίως βασισμένη 

στην εμπειρία που παράγεται από τη χρήση του προϊόντος και λιγότερο από τα χαρακτηριστικά του. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στις εντελώς διαφορετικές αξιολογήσεις του ίδιου προϊόντος που εξαρτώνται από τις 

διαφορετικές προσδοκίες και ανάγκες των τουριστών - χρηστών.  
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δ) Τέλος, το προϊόν τουρισμού είναι «φθαρτό». Τα τουριστικά προϊόντα είναι κρίσιμα χρονικά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και δεν μπορούν να συσσωρευτούν. Για παράδειγμα μία κενή 

θέση αεροπλάνου δεν μπορεί να δώσει καμία αξία στους προμηθευτές μετά από τις συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους προσφοράς. Αυτό συνεπάγεται υψηλό ρίσκο για τους προμηθευτές και είναι ο βασικός λόγος για τις 

μεγάλες και σύνθετες αλυσίδες αξίας με διάφορους μεσάζοντες που βελτιώνουν τις επικοινωνίες και μειώνουν τους 

κινδύνους (και επίσης τα περιθώρια κέρδους) για τους προμηθευτές.  

 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος καταδεικνύουν την βαρύτητα της πληροφορίας στη 

βιομηχανία τουρισμού. Αυτό είναι επιπλέον εμφανές και από το γεγονός ότι η βιομηχανία τουρισμού ήταν μεταξύ 

των πρώτων τομέων που χρησιμοποίησε Τεχνολογίες Πληροφοριών (IT)  στη διαχείριση συναλλαγών από τη 

δεκαετία του '60. Τυπικά παραδείγματα IT συστημάτων αποτελούν τα CRS (Computerized Reservation 

Systems) και τα GDS (Global Distribution Systems) τα οποία έχουν αναπτυχθεί (και συνεχίζουν μέχρι σήμερα) 

στη βιομηχανία τουρισμού. Τα συγκεκριμένα συστήματα  ξεκίνησαν ως συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών για 

αεροπορικά εισιτήρια αποκλειστικά, και έχουν καταλήξει να διαχειρίζονται ένα εύρος προϊόντων και υπηρεσιών 

στη βιομηχανία τουρισμού (ταξίδια, διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτων, κράτηση θέσεων σε εκδηλώσεις κτλ). 

 

Οι υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet κατάφεραν να αλλάξουν πλήρως τη δομή και τη δυναμική της 

βιομηχανίας τουρισμού. Εντούτοις, τέτοιες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσεγγιστούν από τους 

τουρίστες πριν από το πραγματικό ταξίδι, όταν έχει ο χρήστης την κατάλληλη πρόσβαση στο Διαδίκτυο είτε από 

το σπίτι είτε από την εργασία του. Όταν ο τουρίστας βρίσκεται σε ταξίδι αυτές οι υπηρεσίες μέσω Internet 

περιορίζονται. Εντούτοις, ακόμα και αυτός ο περιορισμός σήμερα έχει αρχίσει να ξεπερνιέται με τη χρήση των 

υπηρεσιών κινητικότητας. Η βιομηχανία τουρισμού, έχει αρχίσει να συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με 

συτήματα που παρέχουν υπηρεσίες κινητικότητας σε τουρίστες. 

2.4.4 Βιομηχανία Τουρισμού στην Ευρώπη 

Αναφορικά με την πορεία της βιομηχανίας τουρισμού στην Ευρώπη, πολλές είναι οι προβλέψεις και διαπιστώσεις 

που έχουν γίνει από αναλυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω : 

 

α) Phocuswright, Ιανουάριος 2001: Η αγορά του Online travel στην Ευρώπη θα αυξηθεί περίπου κατά 300% 

κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών [5] 

β) Phocuswright, Μάιος 2003: Οι πωλήσεις από Online travel άγγιξαν τα 7,6 δισεκατομμύρια Euro το 2002. 

Αναμένεται να τριπλασιαστούν στα επόμενα 3 έτη και να φθάσουν τα 27,9 δισεκατομμύρια Euro μέχρι το 2005 

[6] 

γ) Forrester.  Προέβλεπε ότι μέχρι το 2003 η Ευρώπη θα έχει προσπεράσει τις ΗΠΑ στις πωλήσεις από online 

travel [7]. Από τα στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού επαληθεύτηκε η πρόβλεψη. 

δ) Οι αναλυτές της Forrester προβλέπουν ότι οι πωλήσεις από online travel, θα αυξηθούν από 4,5 

δισεκατομμύρια Euro σε 38,7 δισεκατομμύρια Euro μέχρι το 2006, μετά τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης από 

την 11η Σεπτεμβρίου [8]. H συγκεκριμένη πρόβλεψη, προέβλεψε τον αριθμό που επιβεβαιώθηκε από την 

Forrester στις 13 Μαρτίου 2002.  

ε)  H Jupiter MMXI εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά του online travel θα ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 20 

δισεκατομμύρια Euro το 2006 [9].  
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στ) Σύμφωνα με την μελέτη της Travel Tech Consulting Inc [30], οι ασύρματες τεχνολογίες, τα νέα δίκτυα και 

τα smartphones, θα δημιουργήσουν ένα κλίμα εφαρμογών που θα ευνοούν τους συχνούς ταξιδιώτες και τους 

leisure ταξιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα η Travel Tech Consulting Inc θεωρεί ότι τους επόμενους 12-18 μήνες (από 

τον Οκτώβριο του 2003) οι εξελίξεις στον τομέα των ασύρματων δικτύων, 3G υπηρεσιών και smartphones θα 

ευνοήσουν ένα νέο επίπεδο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ταξιδιώτη, τον προμηθευτή και πιθανώς τον ενδιάμεσο 

(intermediary). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μία σειρά από στατιστικά στοιχεία με τη μορφή διαγραμμάτων στα οποία 

εμφανίζονται: 

 

• Οι προβλέψεις για πωλήσεις σε Euro της ευρωπαϊκής αγοράς online υπηρεσιών ταξιδιού (travel 

services) 

• H γεωγραφική κατανομή της ευρωπαϊκής αγοράς online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) 

• Οι τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) ανά χώρα 

• Οι τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) ανά κανάλι διανομής 

• Οι τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) ανά είδος υπηρεσίας 

• Οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην ευρωπαϊκή αγορά ανά παίκτη  

 

 
 

Σχήμα  15 Προβλέψεις για πωλήσεις σε Euro της ευρωπαϊκής αγοράς online υπηρεσιών ταξιδιού (travel 

services) [10] 
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Σχήμα  16 Γεωγραφική κατανομή της ευρωπαϊκής αγοράς online υπηρεσιών ταξιδιού [10] 

 

 

Σχήμα  17 Τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) ανά χώρα [10] 
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Σχήμα  18 Τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) ανά κανάλι 

διανομής [10] 

 

Σχήμα  19 Τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των online υπηρεσιών ταξιδιού (travel services) ανά είδος 

υπηρεσίας 
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Σχήμα  20 Οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην ευρωπαϊκή αγορά ανά παίκτη 

2.4.5 Βιομηχανία Τουρισμού στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα που βρίσκεται στη νότια Ευρώπη και με τις εκατοντάδες νησιών της είναι ένας σημαντικοί προορισμός 

τουρισμού και ένας πόλος έλξης, ειδικά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, για τους τουρίστες από όλο τον 

κόσμο Η Ελλάδα προσελκύει επίσης έναν σημαντικό αριθμό τουριστών που οφείλονται στην ιστορία και τις 

περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντός της.  

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού στην Ελλάδα και οι 

συνέπειες κάθε χαρακτηριστικού [12]. 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Χαρακτηριστικό Συνέπεια 

Ανοδική τάση αφίξεων αλλοδαπών τουριστών Κίνητρα δημιουργίας νέων τουριστικών υποδομών για 

την προσέλκυση της αυξανόμενης πελατείας 

Σημαντική μείωση του μεριδίου αμερικανών 

τουριστών. Εξάρτηση από Ευρώπη 

Απώλεια υψηλού τουριστικού εισοδήματος. Αναζήτηση 

νέων αγορών 

Αυξανόμενη συμμετοχή εσωτερικού τουρισμού Δυνατότητα χρονικής κατανομής της ζήτησης 

Μικρή διάρκεια τουριστικής περιόδου Θερινή επιβάρυνση υποδομών, υπολειτουργία εκτός 

σεζόν. Ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού για τους 

υπόλοιπους μήνες 

Μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν Εύκολη υποκατάσταση από άλλες μεσογειακές χώρες. 

Αναζήτηση – προγραμματισμός νέων τουριστικών 

προϊόντων 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού Υπάρχει σημαντικό περιθώριο ποιοτικής βελτίωσης με 



 51

τουρισμού είναι κυρίως κληρονομημένα (φυσικό 

περιβάλλον, πολιτισμική κληρονομιά 

την δόμηση νέων ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων 

Υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής 

υποδομής 

Άνιση ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών 

Ολιγοπελατειακή διάθρωση τουριστικής ζήτησης με 

λίγους  tour- operators 

Ισχυρές πιέσεις για χαμηλές τιμές. Ενίσχυση των 

specialists 

Μικρού μεγέθους και ενδιάμεσης / χαμηλής ποιότητας 

Μικρός βαθμός συγκέντρωσης και πολύ μικρή 

καθετοποίηση 

Αδυναμία διαπραγμάτευσης με τους ισχυρούς tour-

operators 

Διοικητικά εμπόδια εισόδου νέων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων σε ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές 

(κορεσμός 

Έλλειψη κινήτρων αναβάθμισης, παράνομη λειτουργία 

καταλυμάτων 

Πίνακας  12 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής βιομηχανίας τουρισμού [12] 

 

Σύμφωνα με τον WTO (1999), η Ελλάδα ήταν στη 15η θέση στον κατάλογο των χωρών που δέχονται τουρίστες 

και η αύξηση των αφίξεων μεταξύ του 1998 και του 1999 ήταν 11.4% φθάνοντας στον αριθμό των 12.15 

εκατομμυρίων αφίξεων. Το σημαντικό μέρος (93.2%) των διεθνών εισερχόμενων τουριστών προέρχεται από την 

Ευρώπη και ένα 70.2% τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικό μέρος των εισερχόμενων τουριστών 

(77.7%) έφθασε με το αεροπλάνο (60.5% πτήσεις charter). Οι αφίξεις των τουριστών που χρησιμοποίησαν 

πτήσεις charter αυξήθηκαν κατά 16.4% μέχρι το 1999.  

 

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των τουριστών σε ελληνικά ξενοδοχεία και δωμάτια το 1999 αυξήθηκε κατά 

7.6% φθάνοντας σε 60.2 εκατομμύρια. Σχεδόν το 25% από αυτές πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες, που 

αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της τουριστικής ζήτησης. Η χωρητικότητα σε κλίνες των 8.100 ξενοδοχείων 

ήταν 592.400 κρεβάτια (Ιανουάριος 2000). Άλλα 450.000 κρεβάτια παρέχονταν από 28.000 καταλύματα. Με 

βάση τα  χρηματοοικονομικά στοιχεία του WTO [3] οι πωλήσεις από τουριστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια 

του 1999 άγγιξαν τα 88 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση στον 

πίνακα που εμφανίζει τις χώρες με τα μεγαλύτερα εισοδήματα που προέρχονται από τον τουρισμό. 

 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 

2002 η Ελλάδα με 14.179.999 αφίξεις αλλοδαπών ταξιδιωτών στα σύνορα καταλαμβάνει την 15η θέση στην 

παγκόσμια κατάταξη των χωρών υποδοχής, σημειώνοντας αύξηση +0,87% έναντι του 2001.  

 

Οι αεροπορικές αφίξεις αλλοδαπών το 2002 ήταν μειωμένες κατά -3,72% έναντι του 2001 και αποτέλεσαν το 

73,61% του συνόλου των αφίξεων. Επίσης μειωμένες εμφανίστηκαν οι αφίξεις από θαλάσσια μέσα μεταφοράς 

κατά -1,38%, ενώ οι αφίξεις οδικώς παρουσίασαν αύξηση κατά +16,52%, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στους 

ταξιδιώτες προερχόμενους από την Αλβανία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις 

διανυκτερεύσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, το 2001 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 61.567.209 διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών (αύξηση 0,43% έναντι του 2000). Οι έλληνες εξακολουθούν να αποτελούν 

σημαντικό μέγεθος της ζήτησης, δεδομένου ότι πραγματοποίησαν 14.983.243 διανυκτερεύσεις, ενώ οι αλλοδαποί 

46.636.293.  
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Οι εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες κατά το 2002 έφθασαν τα 10.285 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά 

μείωση κατά -2,8% έναντι του 2001, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με βάση τον σχετικό 

πίνακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην 10η θέση από άποψη 

τουριστικών εισπράξεων.  Το ενεργό ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας το 2003 είναι 628.170 κλίνες σε 330.970 

δωμάτια που ανήκουν συνολικά σε 8.550 ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν ακόμη 30.241 θέσεις κατασκήνωσης 

και 1.005 οικίσκοι σε 352 κάμπινγκ, που μπορούν να φιλοξενήσουν άλλα 93.738 άτομα. Η απασχόληση στον 

τουριστικό τομέα εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο 10% της συνολικής απασχόλησης (6,1% άμεση - 3,9 

έμμεση).  

 

2.4.6 Βιομηχανία Τουρισμού στις ΗΠΑ 

Η αγορά τουρισμού των ΗΠΑ μειώθηκε 8% το 2001 και κατά 4% το 2002, αλλά η αγορά των online ταξιδιών 

αυξήθηκε κατά 45% από $18,6 δισεκατομμύρια το 2001 σε $27,0 δισεκατομμύρια το 2002. Οι 3 κορυφαίοι 

παίκτες στη συγκεκριμένη αγορά κάλυπταν το  46%, 42% και 40% το 2000, 2001 και 2002. Ειδικότερα για το 

έτος 2002 η Expedia ξεπέρασε σε πωλήσεις την Travelocity. Από το 2000 ως το 2002 υπήρξε μια μετατόπιση 7 

ποσοστιαίων μονάδων από την κατηγορία των αεροπορικών εισιτηρίων στα online ταξίδια, στην κατηγορία των 

μη αεροπορικών για την αμερικάνικη αγορά. Συγκεντρωτικά για το 2002 τα αεροπορικά εισιτήρια κάλυπταν το 

66% της αμερικάνικης αγοράς online ταξιδιών, οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία το 22%, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

το 9% και οι κρουαζιέρες και τα τραίνα το 3%. [13].  

 

Τα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζουν κάποια στατιστικά για την πορεία της αμερικάνικης αγοράς στον κλάδο 

των online ταξιδιών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται στοιχεία αναφορικά με: 

 

• Την αμερικάνικη αγορά online ταξιδιών για τις περιόδους 2000-2001 και 2001-2002 

• Τους τύπους υπηρεσιών ταξιδιού για την αμερικάνικη αγορά online ταξιδιών για την περίοδο 2000-

2002 

• Τα ποσοστά των αεροπορικών εισιτηρίων σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη υπηρεσιών του τομέα online 

travel για την αμερικάνικη αγορά στην περίοδο 2000-2002 

• Την κατανομή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται στην αμερικάνικη αγορά των online 

ταξιδιών για το 2002 

• Τους 10 κορυφαίους παίκτες στον τομέα του online travel στην αμερικάνικη αγορά για το 2002 

• Συγκριτικά στοιχεία ανάμεσα στην αμερικάνικη και στην ευρωπαϊκή αγορά τον online travel 
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Σχήμα  21 Η αμερικάνικη αγορά online ταξιδιών για τις περιόδους 2000-2001 και 2001-2002 [13] 

 

 

 
 

Σχήμα  22 Οι τύποι υπηρεσιών ταξιδιού για την αμερικάνικη αγορά online ταξιδιών για την περίοδο 2000-

2002 [13] 

 
 

Σχήμα  23 Τα ποσοστά των αεροπορικών εισιτηρίων σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη υπηρεσιών του τομέα 

online travel για την αμερικάνικη αγορά στην περίοδο 2000-2002 [13] 
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 Σχήμα  24 Η κατανομή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται στην αμερικάνικη αγορά των online 

ταξιδιών για το 2002 [13] 

 

Σχήμα  25 Οι 10 κορυφαίοι παίκτες στον τομέα του online travel στην αμερικάνικη αγορά για το 2002 
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Σχήμα  26 Συγκριτικά στοιχεία ανάμεσα στην αμερικάνικη και στην ευρωπαϊκή αγορά τον online travel (1) 

[13] 

 

Σχήμα  27 Συγκριτικά στοιχεία ανάμεσα στην αμερικάνικη και στην ευρωπαϊκή αγορά τον online travel (1) 

[13] 

 
Ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ παρουσιάζει η μελέτη της PhoCusWright [31], σύμφωνα με την οποία παρόλο που 

παρουσιάζεται μία μικρή σχετικά οικονομική κρίση στη χώρα από το 2002 με λιγότερους ταξιδιώτες, τα 

στατιστικά για το 2002 δείχνουν ότι: 

• τα online leisure business ταξίδια έφεραν πωλήσεις της τάξης των 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων – 

αύξηση 37% έναντι του 2001 

• 15% των ταξιδιών έγιναν με online κρατήσεις 

• 1 στα 5 αεροπορικά εισιτήρια έχουν πωληθεί μέσω Internet 

• 9% των κρατήσεων σε ξενοδοχεία έγιναν μέσω Internet 

• 4% των κρουαζιέρων και των ολοκληρωμένων πακέτων τουρισμού έγιναν μέσω Internet 

• 49% των online κρατήσεων έγιναν μέσω τουριστικών γραφείων, ενώ 51% μέσω websites προμηθευτών 
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• Αν και μέχρι και το 2003 οι αεροπορικές εταιρείες είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των online 

εισιτηρίων, μέχρι το 2005 θα έχει επέλθει μείωση της τάξης του 6%, μιας και θα αυξηθεί το μερίδιο των 

retailer που παρέχουν υπηρεσίες μέσω Internet.  

• Μέχρι το 2005, το ποσοστό των κρατήσεων online κρουαζιέρων και ολοκληρωμένων πακέτων θα 

ανέλθει στο 10%.  

• Τέλος, στην ίδια έρευνα η PhoCusWright εκτιμά ότι μέχρι το 2005 το 30% όλων των κρατήσεων θα 

γίνεται μέσω online συστημάτων που θα υπάρχουν σε portal.  

2.4.7 Εφαρμογές στη βιομηχανία Τουρισμού 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται εν συντομία οι εφαρμογές που υλοποιούνται από τα συστήματα που 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται στη βιομηχανία τουρισμού. Αναλυτικότερα: 

• Εξαγωγή Πληροφορίας: τα τουριστικά portals βασίζονται ακόμα σε μεγάλο βαθμό σε μη 

δομημένες πληροφορίες. Επομένως ένα κρίσιμο πρόβλημα στην ανάπτυξη των κατανεμημένων 

συστημάτων είναι η πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον τελικό χρήστη 

και ο μετασχηματισμός τους σε δομημένα δεδομένα σε μορφή όπως η XML. To συγκεκριμένο 

πρόβλημα αντιμετωπίζεται με σύγχρονες τεχνικές εξαγωγής γνώσης και ευφυείς πράκτορες (agents), οι 

οποίες εξασφαλίζουν τη σωστή εξαγωγή των ζητούμενων κάθε φορά δεδομένων.  

• Ολοκλήρωση Πληροφοριών: η ολοκλήρωση της πληροφορίας βασίζεται στην εξαγωγή 

πληροφορίας από περισσότερο του ενός συστήματα ταυτόχρονα και στον ορθό συνδυασμό των 

ανακτώμενων στοιχείων. Η βιομηχανία τουρισμού, με τις πολλές πηγές εξαγωγής πληροφοριών 

αποτελεί έναν πολύ καλό τομέα εφαρμογής τέτοιων μεθόδων. 

• Παρουσίαση Πληροφορίας: Ο τουρισμός, λόγω του περιεχομένου του, είναι μια προνομιούχος 

δικτυακή γειτονιά εφαρμογής για τις ευφυείς τεχνικές παρουσίασης πληροφοριών, οι οποίες βασίζονται 

στο προφίλ και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη – τουρίστα. Τέτοιου είδους εφαρμογές επιτρέπουν τον 

χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που ταιριάζουν απολύτως στις προτιμήσεις του και τις 

συνήθειές του, αλλά και να πλοηγηθεί με εικονική πραγματικότητα σε τουριστικούς χώρους.   

• Εφαρμογές «Υποδείξεων»: Τα συστήματα υποδείξεων (Recommender Systems), αποκαλούνται συχνά 

και συστήματα σχεδιασμού ταξιδιού. Παρέχουν στον χρήστη προϊόντα και παρέχουν τις πληροφορίες 

για να διευκολύνουν τη διαδικασία απόφασης του. Σε αυτές τις εφαρμογές ο χρήστης δηλώνει τις 

ανάγκες και τους περιορισμούς του και τα σύστημα, συνδυάζοντας τεχνολογίες φιλτραρίσματος 

περιεχομένου, υποθέσεις και προσωπικές προτιμήσεις προτείνουν διαφορετικές εναλλακτικές. Οι 

προτάσεις από τις εφαρμογές αυτές συνήθως καλύπτουν ποικίλα τουριστικά προϊόντα (εναλλακτικούς 

προορισμούς, σημεία ενδιαφέροντος, χώρους διαμονής, πτήσεις, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων κτλ). 

• Semantic Web: το όραμα του σημασιολογικού Internet, περιλαμβάνει δεδομένα που έχουν οριστεί 

και διασυνδεθεί μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μηχανές για 

ολοκλήρωση και επαναχρησιμοποίησή τους ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές, ανεξαρτήτου 

τεχνολογίας. Στη βιομηχανία του τουρισμού εφαρμογή του Semantic Web έχει υπάρξει στο 

Ευρωπαϊκό Έργο Harmonise [11].  

• Κινητικότητα: Οι ταξιδιώτες αναμένουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και τις πληροφορίες 

τουρισμού από διάφορες συσκευές, όποτε και οπουδήποτε τις χρειάζονται. Τυπικές εφαρμογές 
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κινητικότητας μπορούμε να συναντήσουμε σε κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, σημείων 

ενδιαφέροντος, στον κλάδο των μεταφορών, σε οδηγούς πόλεων κτλ. 

2.4.8 Περιορισμοί στην αγορά τουρισμού 

Η εισαγωγή ενός συστήματος σχεδίασης ταξιδιού, κράτησης θέσης και αγοράς εισιτηρίου μέσω Internet και 

PDA στην αγορά τουρισμού έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά από περιορισμούς  οι οποίοι σχετίζονται με τα 

παρακάτω θέματα: 

• τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα τα οποία οδηγούν σε μία ανοικτή αγορά η-

τουρισμού και όχι διαφορετικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται και η αλυσίδα αξιών σε μία 

ολοκληρωμένη και ευνοεί μία ανοικτή αγορά. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες παίκτες σε αυτή την ανοικτή αγορά θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας. Λόγω της 

απευθείας σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα σε προμηθευτές (tour operators) και πελάτες, οι ενδιάμεσοι 

μπορούν να προσπελαθούν και ειδικότερα σε περιπτώσεις έμπειρων χρηστών σε τέτοιου είδους συστήματα. 

Με τον τρόπο αυτό οι δραστηριότητες των ενδιάμεσων θα μετατοπισθούν σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα. 

• Σε μία ανοικτή αγορά με πολλές διαφορετικές παρεχόμενες υπηρεσίες, η ανάγκη για ενδιάμεσες υπηρεσίες 

θα αυξηθεί. Η παροχή μεταδεδομένων, δέσμης αιτήσεων, προωθήσεις αιτήσεων για περαιτέρω πληροφορίες 

ταξιδιών και προορισμών σε προμηθευτές αποτελούν ενδιάμεσες υπηρεσίες που θα αποτελούν βασικά add-

on σε κάθε online σύστημα σχεδίασης ταξιδιού, κράτησης θέσης και αγοράς εισιτηρίου. 

• Λόγω της εύκολης πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες τουρισμού και της σύγκρισης ανάμεσα σε υπηρεσίες 

διαφορετικών προμηθευτών, θα υπάρξει – όπως και υπάρχει ήδη – αύξηση της ζήτησης από τον τελικό 

χρήστη. Η ανοικτή αγορά θα γίνεται ολοένα και περισσότερο πελατοκεντρική, από τις υπάρχουσες αγορές 

και ο τελικός πελάτης  - χρήστης θα ενσωματώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αλυσίδα αξιών. 

• Η πρόσβαση του πελάτη σε μία ανοικτή ηλεκτρονική αγορά είναι πιο εύκολη από ότι στις υπάρχουσες. 

Συνεπώς, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη αγορά θα αυξηθεί και θα υπάρξει έδαφος και για 

newcomers στη βιομηχανία τουρισμού. 

• Η αύξηση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει και σε αύξηση των συνενώσεων. Συνενώσεις όχι μόνο στους 

συμμετέχοντες στο ίδιο επίπεδο της αλυσίδας αξιών (π.χ προμηθευτές της ίδιας υπηρεσίας), αλλά και μεταξύ 

διαφορετικών επιπέδων της αλυσίδας αξιών. 

2.4.9 Αγορά e-Tourism στην Ελλάδα 
 

Αναφορικά με την εγχώρια αγορά e-tourism ενδεικτικό της κατάστασης είναι η πρόσφατη έρευνα με τίτλο «η 

ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Τουρισμού στην Ελλάδα», που πραγματοποίησαν ο καθηγητής Ηλ. Τουρισμού στο 

Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, Δημήτρης Μπουχάλης, και οι συνεργάτες του, αξιολογώντας 348 Ελληνικά 

τουριστικά websites, παίρνοντας συνεντεύξεις από παράγοντες του χώρου και μοιράζοντας ειδικά 

ερωτηματολόγια σε εκατοντάδες σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις [50].  

 

Η εικόνα που δόθηκε από την αξιολόγηση των 384 websites, ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών 

οργανισμών και επιχειρήσεων βρίσκονται σε στάδιο πρώιμης ανάπτυξης αναφορικά με τον ηλεκτρονικό 

τουρισμό.  Ο σχεδιασμός των περισσοτέρων websites ήταν απλοϊκός, προσφέροντας περισσότερο πληροφόρηση 

και με χαμηλής ποιότητας διεπαφές (interfaces). Σύμφωνα με την έρευνα, η πίεση του χρόνου και η άγνοια πάνω 

σε τεχνολογικά θέματα ώθησε τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις να αναθέσουν το στήσιμο του site τους 
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σε εξειδικευμένες εταιρείες. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνεται έλλειψη ξεκάθαρης 

στρατηγικής γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς τα περισσότερα websites αντιμετωπίζονται ως 

«ηλεκτρονικές μπροσούρες».        

 

Η ύπαρξη υπερσυνδέσεων (hyperlinks) στα Τουριστικά sites που εξέτασε η έρευνα υποδεικνύει το βαθμό 

συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών οργανισμών στην Ελλάδα. Λιγότερα από τα μισά sites (45,6%) που 

αξιολογήθηκαν διέθεταν υπερσυνδέσμους. Οι τελευταίοι ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες: Η α’ κατηγορία είναι 

σπάνια (5% επί του συνόλου) και αφορά σε συνδέσμους ανάμεσα σε websites εταιρειών του ίδιου χώρου ή 

ανταγωνιστών. Η β’ κατηγορία εμφανίζεται σε ποσοστό 28% και αφορά σε συνδέσμους με συμπληρωματικές 

τουριστικές υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία, μεταφορικές εταιρείες, ταξί. Οι περισσότεροι σύνδεσμοι 

(52%) σχηματίζουν τη γ’ κατηγορία, που έχει να κάνει με site για μετατροπές νομισμάτων, τον καιρό, 

ταξιδιωτικούς οδηγούς και πρεσβείες. Η δ’ κατηγορία που αφορά στο 10% του συνόλου των υπερσυνδέσεων, 

προσφέρει πρόσβαση σε λιγότερο σχετικές υπηρεσίες, όπως ειδησεογραφικά sites και κτηματομεσιτικά γραφεία. 

Τέλος, ένα μικρό ποσοστό 2% σχηματίζει την ε’ κατηγορία, που αφορά σε συνδέσμους εντελώς άσχετους με τον 

Τουρισμό. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΥΝΟΛΟ EMAIL ΦΟΡΜΑ 

ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΚΡΑΤΗΣΗ 

ΜΕΣΩ 

ΑΛΛΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ξενοδοχεία & Φιλοξενία εν γένει 238 104 141 15 12 9

Ταξιδιωτικά γραφεία 119 63 58 3 2 4

Tour Operator 4 4 4 - - -

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων  4 4 3 - - -

Μουσεία 18 18 - - - -

Portal Ηλ. Τουρισμού 6 4 4 2 - -

Διοργανωτές Κρουαζιέρων 9 6 3 1 - -

Τουριστικοί Οργανισμοί 3 * * * * *

Αεροπορικές 2 1 - 1 - -

Μεταφορικές 5 5 - - - 

Ναυτιλιακές 10 3 4 3 - -

Σύνολο  418 212 217 25 14 13

Ποσοστά  100% 51% 52% 6% 3% 3%

       

 

Πίνακας  13 Online κρατήσεις στον ελληνικό τουρισμό 

 

Η έρευνα έδειξε ότι τα βασικά κίνητρα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τουρισμού και εν γένει του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα είναι η βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πελάτη, η άμεση επικοινωνία μαζί 

του και η αύξηση της ζήτησης ανάλογων υπηρεσιών. Αντίθετα, ο φόβος του ανταγωνισμού καταλαμβάνει χαμηλή 
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θέση, καθώς ο κλάδος ακόμα βρίσκεται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, κάτι που όμως υποδεικνύει ότι υποτιμάται 

ο ανταγωνισμός από αγορές του εξωτερικού, όπου το Internet απολαμβάνει μεγαλύτερης χρήσης. Ο 

ηλεκτρονικός τουρισμός στην Ελλάδα, καταλήγει η έρευνα, πάσχει από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, η 

οποία προκαλεί σύγχυση στις επιχειρήσεις. Οι τελευταίες φαίνεται να δυσκολεύονται αρκετά να πορευτούν στο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον του κυβερνοχώρου.     

 

Ωστόσο, η ανάπτυξη του κλάδου εμποδίζεται κι από ένα ακόμα γεγονός: Τη χαμηλή χρήση του Internet στην 

Ελλάδα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις χώρες προέλευσης των περισσότερων αλλοδαπών επισκεπτών (Βρετανία, 

Γερμανία). Όπως υπογραμμίζουν οι συντάκτες της έρευνας, η μεγάλη πρόκληση της Ελλάδας, την επόμενη 

δεκαετία, είναι να επενδύσει στις νέες Τεχνολογίες, ώστε να αναδείξει το εγχώριο τουριστικό προϊόν 

2.4.10 Βιομηχανία κλάδου μεταφορών στην Ελλάδα 
Αναφορικά με τη βιομηχανία του κλάδου των μεταφορών στην Ελλάδα παρατίθενται μία σειρά από στατιστικά 

στοιχεία που σχετίζονται με τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς με πηγή το European Conference of 

Ministers of Transport [40] και αφορούν την Ελλάδα. 

 

 
 

Σχήμα  28 Μεταφορά επιβατών και αγαθών μέσω τραίνων [40] 
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Σχήμα  29 Μεταφορά αγαθών και κίνηση μέσω διεθνών οδών [40] 

 

 

Σχήμα  30 Νέα οχήματα για έτη από 1999 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2003 [40] 

 

 
 

Σχήμα  31 Θανατηφόρα ατυχήματα σε οδικό δίκτυο μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2003 
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Σχήμα  32 Μεταφορά αγαθών σε εθνικό επίπεδο μέσω σιδηροδρομικού δικτύου [40] 

 

 

Σχήμα  33 Μεταφορά αγαθών σε διεθνές επίπεδο μέσω σιδηροδρομικού δικτύου [40] 
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Σχήμα  34 Μεταφορά επιβατών μέσω σιδηροδρομικού δικτύου [40] 

 

 
Σχήμα  35 Μεταφορά αγαθών σε διεθνές επίπεδο μέσω οδικού δικτύου [40] 
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Σχήμα  36 Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα [40] 

 

 
 

Σχήμα  37 Δυστυχήματα στο ελληνικό οδικό δίκτυο [40] 
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Σχήμα  38 Μεταφορά αγαθών σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με άλλες χώρες [40] 

 

 

Σχήμα  39 Μεταφορά αγαθών σε διεθνές επίπεδο σε σύγκριση με άλλες χώρες[40] 
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Σχήμα  40 Καινούργια οχήματα σε σύγκριση με άλλες χώρες [40] 

2.4.11 Global Distribution Systems (GDS) 

2.4.11.1 Γενικά  

H ταξιδιωτική αγορά είναι μία παγκόσμια αρένα στα πλαίσια της οποίας εκατομμύρια «αγοραστές» (ταξιδιωτικά 

γραφεία και ταξιδιώτες) και πωλητές (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων κτλ.) 

δουλεύουν από κοινού και ανταλλάσσουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι 

«αγοραστές» στην αναζήτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών συγκαταλέγονται τα παγκόσμια συστήματα διανομής και 

το Internet. Αυτά τα συστήματα αποτέλεσαν ηλεκτρονικές αγορές, συνδέοντας τους αγοραστές με τους πωλητές 

και επιτρέποντας τις κρατήσεις να γίνονται εύκολα και γρήγορα. Σήμερα, τα περισσότερα ταξίδια πωλούνται 

μέσω Internet. Το Internet είναι ο τέλειος ενδιάμεσος φορέας πώλησης ταξιδιών καθώς φέρνει σε επαφή ένα 

πελώριο δίκτυο παροχέων και ένα ευρέως διασκορπισμένο αριθμό πελατών σε μία κεντρική αγορά. Περίπου 37 

εκατομμύρια Αμερικάνοι, από τους 162 εκατομμύρια που είναι ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου, έχουνε ήδη 

αγοράσει ταξίδι με online κράτηση μέσω Internet. Οι online κρατήσεις ταξιδιών έφτασαν τα $23 

δισεκατομμύρια μέσα στο 2001, και αναμένεται να φτάσουν τα $63 δισεκατομμύρια μέχρι το 2005.  

 

Ωστόσο, κάθε συζήτηση σχετικά με το Διαδίκτυο ως κανάλι διανομής ταξιδιωτικών αναγκών πρέπει να ξεκινήσει 

με την κατανόηση τις υπάρχουσας ηλεκτρονική υποδομής, στο Παγκόσμιο Σύστημα Διανομής (Global 

Distribution System, GDS). Η βιομηχανία των αεροπορικών εταιρειών δημιούργησε το πρώτο GDS στη 

δεκαετία του ’60, σαν μέσο παρακολούθησης του προγράμματος των πτήσεων, της διαθεσιμότητας και των τιμών. 

Παρόλο που κατηγορήθηκαν ως “dinosaurs” λόγω της χρήσης του κληροδοτημένου συστήματος τεχνολογιών, 

το GDS ήταν στην πραγματικότητα ανάμεσα στις πρώιμα πρωτοπόρες εταιρίες στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό 

εμπόριο Β2Β περίπου στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν η SABRE  και ο Apollo  είχαν ξεκινήσει να 

εγκαθιστούν ένα εσωτερικό σύστημα κρατήσεων στα Ταξιδιωτικά γραφεία. Πριν από αυτό, τα Ταξιδιωτικά 

γραφεία ξόδευαν ένα υπερβολικό ποσοστό χρόνου για να χειροκίνητες καταχωρίσεις κρατήσεων. Οι αεροπορικές 
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εταιρείες συνειδητοποίησαν ότι αυτοματοποιώντας τη διαδικασία κρατήσεων των ταξιδιωτικών γραφείων, θα 

συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας τους και στην επέκταση της ισχύς των αεροπορικών πωλήσεων.  

 

Τα υπάρχοντα συστήματα GDS  είναι τα εξής:    

• Amadeus   
• Galileo   
• Sabre   
• Worldspan   

 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν μικρότερα ή περιφερειακά συστήματα GDSs, όπως τα SITA’s Σαχάρα, Infini 

(Ιαπωνία), Axess (Ιαπωνία), Tapas (Κορέα), Fantasia (Νότιος Ειρηνικός), και Abacus (Ασία/Ειρηνικός), τα 

οποία εξυπηρετούν ενδιαφέροντα και ανάγκες συγκεκριμένων περιφερειών ή χωρών.   

2.4.11.2 Amadeus 

Ιδρύθηκε το 1987 από τις Αεροπορικές εταιρείες Air France, Iberia, Lufthansa, and SAS, το σύστημα Amadeus 

αποτελεί το νεότερο από τα τέσσερα συστήματα GDS. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο παγκόσμιο σύστημα 

διανομής και παροχής υπηρεσιών Νέων Τεχνολογιών, υπηρετώντας τις ανάγκες αγοράς, πώλησης και διανομής 

της παγκόσμιας Βιομηχανίας Ταξιδιών και Τουρισμού. Διαθέτει ένα εξελιγμένο δίκτυο πληροφοριών και βάσεων 

δεδομένων, ανάμεσα στα καλύτερα στο είδος του στην Ευρώπη, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερα από 57,000 

ταξιδιωτικά γραφεία και περισσότερα από 10,500 γραφεία αεροπορικών πωλήσεων, σε περίπου 200 αγορές 

παγκοσμίως. Το σύστημα επιπλέον παρέχει πρόσβαση σε περίπου 58,000 ξενοδοχεία και 50 εταιρείες 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εξυπηρετώντας 24,000 τοποθεσίες, όπως επίσης και άλλες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών, όπως Θαλάσσιες μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, Κρουαζιέρες και Τουριστικά γραφεία.              

     

Οι Air France, Iberia, Lufthansa και SAS κατέχουν ισόποσα μερίδια της Amadeus Global Travel Distribution 

Α.Ε. Παρόλα αυτά, λίγο μετά την ίδρυση της εταιρείας, η  SAS πούλησε το μερίδιο της στην Amadeus Data 

Processing. Σήμερα οι τρεις ιδρυτικές εταιρίες – μέτοχοι κατέχουν το 59,92% της εταιρείας: Air France 

(23.36%), Iberia (18.28%), και Lufthansa (18.28%). Τα υπόλοιπα μερίδια έχουν μοιραστεί δημοσίως.  

 

Ως η νεότερη από τις τέσσερις εταιρείες GDS, η Amadeus έχει κάνει αξιόλογη άνοδο κατά τη διάρκεια της 

σύντομης πορείας της. Η Amadeus κατέχει το μεγαλύτερο αριθμό των ταξιδιωτικών γραφείων σε πολλές 

τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα ανά τερματικό παγκοσμίως, άλλα κατέχει την τρίτη θέση στα 

μερίδια κρατήσεων, και τα έσοδα της έχουν μειωθεί από τη Sabre και κατά μικρότερο ποσοστό από το Galileo. 

Όσον αφορά στους ανταγωνιστές της, το μέλλον της Amadeus θα συνεχίσει να συνδέεται με τις τεχνολογικές και 

δομικές αλλαγές που θα προκληθούν στην Ταξιδιωτική βιομηχανία. Η  Amadeus δείχνει να υιοθετεί (αλλά 

προσεκτικά) τη μετακίνηση του αντικειμένου της στο Internet. Έχοντας αποκτήσει την e-Travel, από την Oracle 

Corporation τον Ιούλιο του 2001, η Amadeus έχει τώρα ένα καινούργιο αντικείμενο απασχόλησης αφιερωμένο 

να προσφέρει λύσεις σε όλους τους παίχτες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα. Οι λύσεις e-

Travel συνδυάζουν όλα τα συστατικά ενός πετυχημένου ταξιδιωτικού προγράμματος μέσα σε μία απλή υπηρεσία 

βασισμένη στο Internet, η οποία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να κάνουν κρατήσεις σε αεροπορικές μεταφορές, 

οδικές μεταφορές, ξενοδοχεία και σιδηροδρομικές μεταφορές, στα πλαίσια κατευθύνσεων συνεργασίας. Με την 

ισχυρή οργανωτική υποδομής της σε παγκόσμιο επίπεδο, τα εντυπωσιακά προϊόντα της, και τη συνεχώς 
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αυξανόμενη γκάμα των πελατών της, η Amadeus αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους παίχτες που θα 

σχεδιάσουν το μέλλον του συστήματος GDS. 

2.4.11.3 Galileo International 

Η Galileo International ιδρύθηκε από 11 σημαντικές αεροπορικές εταιρείες της Νότιας Αμερικής και της 

Ευρώπης:  Aer Lingus, Air Canada, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, KLM Royal Dutch Airlines, 

Olympic Airlines, Swissair, TAP Air Portugal, United Airlines, and US Airways. Αποτελεί πολύ σημαντικό 

παίχτη στο χώρο των συστημάτων GDS σε παγκόσμιο επίπεδο: Νότια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 

Αφρική και Ασία/ Ειρηνικό. Η Galileo International είναι πρωτοπόρος ποικίλλων τεχνολογιών. Ο πυρήνας των 

εργασιών της είναι να παρέχει ηλεκτρονική διανομή ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα μέσω ενός 

υπολογιστικού συστήματος κρατήσεων, και να ηγείται πρωτοποριακών προϊόντων και καινοτόμων λύσεων μέσω 

Internet. Η Galileo είναι ένας διανομέας ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αυξανόμενης αξίας, που αφιερώθηκε στην 

υποστήριξη των ταξιδιωτικών γραφείων και των πελατών με τους οποίους συνεργάζεται, και μέσω αυτών εξαπλώνει 

τις ταξιδιωτικές επιλογές της.  

 

Το 1997, η Galileo International μετατράπηκε σε εταιρεία που οι μετοχές της διαχειρίζονται δημόσια και 

εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης και του Σικάγο. Τον Οκτώβριο του 2001, η Cendant 

Corporation απόκτησε τη  Galileo International για περίπου $1.8 δισεκατομμύρια. Σήμερα, η εταιρεία έχει 

αντιπροσώπους σε 116 χώρες και εξυπηρετεί ταξιδιωτικά γραφεία σε περίπου 45,000 περιοχές. Ως παροχείς 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται 500 αεροπορικές εταιρείες, 227 Ξενοδοχειακές Αλυσίδες, 33 

εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων και 368 τουριστικές εταιρείες.     

 

Συγκρινόμενη με άλλα GDS η Galileo International δεν είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση τεχνολογιών 

καινοτομιών. Παρόλα αυτά με δεδομένη την αυξανόμενη ζήτηση για web-based ταξίδια η εταιρεία καθιέρωσε 

δυνατές συνεργασίες με εταιρείες όπως την Go, την Highwire, Inc., και την Sheperd Systems. 

 

Επιπλέον, η Galileo έχει συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρόγραμμα διαπραγμάτευσης ξενοδοχειακών τιμών 

THOR και έχει ένα υπερσύγχρονο κέντρο ανάπτυξης που εφοδιάζει με πληροφορίες και συστήματα βοήθειας τις 

ταξιδιωτικές εταιρείες χειριζόμενη περισσότερα από 178000 τερματικά, όλα συνδεδεμένα στο Κέντρο 

Δεδομένων της Galileo. Βασισμένη στις ανταγωνιστικές της δυνάμεις, η Galileo ακολουθεί μια στρατηγική που 

περιλαμβάνει την επέκταση της παγκόσμιας διανομής της, την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πελατών, την 

ενίσχυση της τεχνολογίας και την κεφαλαιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση 

του διαδικτύου. 

2.4.11.4 Sabre 

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Sabre αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις  μεταμορφώνοντας τις ταξιδιωτικές 

δραστηριότητες. Από το πρωτότυπο υπολογιστικό της σύστημα κρατήσεων στη δεκαετία του ’60, στο προηγμένο 

αεροπορικό σύστημα διαχείρισης αποδοτικότητας στη δεκαετία του ’80 και σήμερα στην εποπτεία ταξιδιωτικών 

ιστοσελίδων (web sites), η τεχνολογία Sabre έχει ταξιδέψει μέσα στο χρόνο, μέσα σε όλο τον κόσμο και έχει 

όλες τις πτυχές της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Τον Ιούλιο του 1996, η Sabre μετατράπηκε σε ξεχωριστή νομική 

οντότητα της AMR (μητρική εταιρεία της American Airlines), και ακολούθησε τον Οκτώβριο  μία επιτυχημένη 

αρχική δημόσια προσφορά, στα πλαίσια της οποίας η AMR απελευθέρωση περίπου 18% των μεριδίων της και τα 
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προσέφερε σε δημόσια εκμετάλλευση. Η Sabre έχει αντιπροσώπους σε 45 χώρες, και αποτελεί ηγετικό παροχέα 

τεχνολογικών εφαρμογών στην ταξιδιωτική βιομηχανία, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα τα οποία διευκολύνουν 

το ταξιδιωτικό εμπόριο και τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, και προάγει τις λειτουργίες και εφαρμογές των 

αεροπορικών εταιρειών.     

 
Με έδρα το Southlake του Texas, η Sabre ενώνει περισσότερα από 60.000 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλο τον 

κόσμο, παρέχοντας υπηρεσίες για περίπου 400 αεροπορικές εταιρείες, 55.000 ξενοδοχειακές μονάδες, 52 

εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, 9 γραμμές κρουαζιέρας, 33 σιδηροδρόμους και 229 ταξιδιωτικούς πράκτορες.  

Εκτός του ότι είναι μια από τις πρώτες GDS εταιρείες, η Sabre παρέχει επίσης ένα εύρος προϊόντων και 

υπηρεσιών τα οποία βελτιώνουν τις λειτουργίες των τουριστικών γραφείων και την ικανότητά τους να 

εξυπηρετήσουν τον ταξιδιώτη. 

 
Τα ταξιδιωτικά γραφεία που συνδέονται με το σύστημα Sabre χρησιμοποιούν τεχνολογίες βασισμένες στο δίκτυο 

Sabre και βρίσκουν λύσεις χαμηλού κομίστρου ούτως ώστε να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες πωλήσεων, να 

κατευθύνουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών.  Μεταξύ των 

πρόσφατων καινοτομιών της εταιρείας είναι το σύστημα Sabre Virtually There, μια προσωποποιημένη υπηρεσία 

δικτύου η οποία παρέχει αυτόματα στους ταξιδιώτες πλήρως ενημερωμένες λεπτομέρειες για τα δρομολόγια, ενώ 

συγχρόνως παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τους προορισμούς τους.  Η Sabre διαθέτει το Travelocity.com, 

το ηγετικό online ταξιδιωτικό δίκτυο του καταναλωτή στη βιομηχανία.  Το 2001, 32 εκατ. μέλη του 

Travelocity.com χρησιμοποίησαν  το site, παρουσιάζοντας έσοδα περισσότερα από $300 εκατομμύρια. Το 

Travelocity.com παρέχει καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν τις καλύτερες 

δυνατές κρατήσεις όσον αφορά αεροπορικά εισιτήρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και γενικότερα τις 

διακοπές τους.  Η Sabre διαθέτει επίσης το Get There, ένα παροχέα Online υπηρεσιών για επαγγελματικά 

ταξίδια που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτοκινήτων και υπηρεσίες οργάνωσης 

επαγγελματικών συναντήσεων. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει περισσότερες από 800 μεγάλες επιχειρήσεις.   

 
Τα δυνατά ανταγωνιστικά σημεία της Sabre περιλαμβάνουν τη θέση της στην αγορά, την παγκόσμια αντίληψη, τη 

σταθερή γραμμή παραγωγής, τη διαφοροποίηση της ροής εσόδων  και το νοητικό της κεφάλαιο. Το λειτουργικό 

μοντέλο Sabre είναι ένα δυνατό μοντέλο, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική πρόοδο στην εξέλιξη της 

κατανομής των ηλεκτρονικών ταξιδίων και την τεχνολογία λειτουργιών επίλυσης.  Τα έσοδα αυξάνονται σταθερά 

και η εταιρεία έχει σταθεί σε μια στρατηγική η οποία «αγκαλιάζει» πλήρως τη διαφοροποίηση των πελατών της 

και τη ροής εσόδων.  Η Sabre θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και ανταγωνιστικές GDS εταιρείες – αυτή τη 

στιγμή είναι η μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο - λόγω του γεγονότος ότι προβλέπει και εκμεταλλεύεται τις 

αλλαγές της οικονομίας πληροφοριών και αναπτύσσει καινοτόμες πρακτικές, αυξάνοντας έτσι του ανθρώπινους 

πόρους και τα συστήματα τεχνολογιών.    

2.4.11.5 Worldspan 

Ιδρύθηκε το 1990 και ανήκε αρχικά στα μέλη των Delta Air Lines, Inc., Northwest Airlines και Trans World 

Airlines, Inc. Σήμερα ανήκει στα μέλη της Delta Air Lines, Inc. με ποσοστό 40%, στις Northwest Airlines με 

ποσοστό 34%, και στις American Airlines, Inc. με ποσοστό 26%. Από το 1995 που προχώρησε στο κόσμο της 

τεχνολογίας του Internet για τη βιομηχανία ταξιδίων, έχει αναπτύξει με επιτυχία τις στρατηγικές, τις λύσεις και 

τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας στο νέο web-based κόσμο της διανομής 

ταξιδίων.  Η Worldspan παρέχει παγκόσμια ηλεκτρονική κατανομή των ταξιδιωτικών πληροφοριών, προϊόντα 
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Internet και σύνδεση, και ικανότητες ηλεκτρονικού εμπορίου για ταξιδιωτικά γραφεία, παροχείς ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών και επιχειρήσεις.  Η Worldspan εξυπηρετεί σήμερα 20.021 ταξιδιωτικά γραφεία σε περίπου 90 χώρες 

και περιοχές. Με έδρα στην Atlanta της Georgia, η Worldspan συνδέει περίπου 421 αεροπορικές εταιρείες, 210 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 40 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, 39 τουριστικών πρακτόρων, και 44 παροχείς 

ειδικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  

 

Για την κλιμάκωση της διανομής των web-based τεχνολογιών και υπηρεσιών στους πελάτες της, η Worldspan 

έχει δομήσει ένα νούμερο νέων συνεργασιών και αμερόληπτων συμφωνιών με τις ηγετικές εταιρείες ταξιδιωτικών 

τεχνολογιών.  Οι τεχνολογίες που προκύπτουν, οι από κοινού ανάπτυξη και μια εκτεταμένη επιρροή λύσεων και 

ταξιδιωτικών προϊόντων Internet δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία και τους πελάτες της να συμμετέχουν σε ένα 

φάσμα ευκαιριών e-business.  Μερικές από τις πετυχημένες συνεργασίες έχουν γίνει με εταιρείες όπως η Datalex 

- από τους κύριους παροχείς υποδομής e-business και λύσεις για την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, η 

Digital Travel – ένας παγκόσμιος online τουριστικός πάροχος, η Kinetics, Inc. – που ασχολείται με την 

ανάπτυξη τεχνολογιών και λύσεων για την αεροπορική βιομηχανία, η OpenTable.com – ένα σύστημα εργαλείων 

διαχείρισης εστιατορίων μέσω Internet και η Viator – κύριος πάροχος περιεχομένου βάσει Internet, τεχνολογίας 

και υπηρεσίες διανομής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δεδομένων και ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Επιπλέον, το 2001, το σύστημα Orbitz LLC εισήχθη στο Internet, με τη χρήση της Worldspan ως Μηχανή 

Κρατήσεων μέσω Internet, και το 2002, η εισαγωγή του Worldspan ePricingSM έκανε τη Worldspan την πρώτη 

GDS που παρουσίασε μια νέα επαναστατική τεχνολογία που βασίζεται σε πολλαπλούς servers, προσφέροντας σε 

όλους τους πελάτες της Worldspan μια επιλογή άνευ προηγουμένου, όσον αφορά τις επιλογές τιμολόγησης.   

 

Η Worldspan έχει μια κληρονομιά από πρωτιές στη βιομηχανία οι οποίες δεν είναι γνωστές.  Συνεπώς, η 

εταιρεία έχει μια ευκαιρία να εγείρει την ενημέρωση της βιομηχανίας όσον αφορά τα κατορθώματά της και 

κυριότερα τη μελλοντική στρατηγική της.  Η Worldspan συνεχίζει να προσβλέπει στα οφέλη που προκύπτουν 

από τη δημιουργία ενός δικού της brand name και έχει συνεργαστεί με διάφορες εταιρείες για την επέκταση των 

υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της.  Η Worldspan πιστεύει ότι πρέπει να εστιάσει στις 

βασικές της ικανότητες και είναι αποφασισμένη να διακριθεί σαν διανομέας «διευκόλυνσης» σε όλα τα κανάλια.  

Αντιλαμβάνεται ολοένα και καλύτερα τις ικανότητές της και ετοιμάζεται για τεχνικές και εμπορικές προκλήσεις.   

 

Μέσω των επαναστατικών ιδεών της εταιρείας, των προσφορών και των υπηρεσιών της, μαζί με την επιδεξιότητα 

και την προθυμία να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς ταξιδιωτικής κατανομής σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

Worldspan και οι πελάτες της διαμορφώνουν τον τρόπο που κατανέμονται, αγοράζονται και πωλούνται τα 

ταξίδια. 

2.5 Συμπεράσματα ανάλυσης αγοράς 
 

Τα συμπεράσματα από την ανάλυση της αγοράς συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 

• Οι υπηρεσίες που είναι βασισμένες σε ψηφιακό περιεχόμενο αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2007 

• Ένα ΠΣΛΑ ευνοείται από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το 

οποίο οι πωλήσεις από κρατήσεις εισιτηρίων μέσω συστημάτων στο Internet έχει ολοένα και 

περισσότερο αυξητικούς ρυθμούς μέχρι το 2008 
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• Αναφορικά με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών μέσω Internet από Portal και εξειδικευμένες 

εφαρμογές, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μία αύξηση ανάμεσα στους Ευρωπαίους Internet 

χρήστες να εμπιστεύονται λιγότερο τα Portals, αλλά περισσότερα τοπικά site που δεν καλύπτουν 

μεγάλη εμβέλεια σε γεωγραφική έκταση, αναφορικά με πληροφορίες τουρισμού. 

• Η απαίτηση των χρηστών που κάνουν χρήση εφαρμογών και συστημάτων κράτησης θέσης και 

σχεδιασμού ταξιδιού μέσω Internet απαιτούν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα 

καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των αναγκών τους για την πραγματοποίηση ταξιδιού με περισσότερα 

του ενός μέσα μεταφοράς.  

• Στην Ελλάδα οι Έλληνες χρήστες κινητών δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον – αυτή τη στιγμή – για 

υπηρεσίες δεδομένων (πέρα δηλαδή των υπηρεσιών φωνής) με μόνη εξαίρεση, βέβαια, την περίπτωση 

σύντομων γραπτών μηνυμάτων. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα που ευνοεί τις υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσω Web έναντι αυτών που παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων.  

• Με δεδομένη την αύξηση των πωλήσεων ταξιδιών και εισιτηρίων από ηλεκτρονικά συστήματα 

κρατήσεων η προοπτική διείσδυσης της πλατφόρμας του ΠΣΛΑ διαφαίνεται ευοίωνη. . 

• Η χρήση XML (eXtensible Markup Language) δομημένων δεδομένων με χρήση λεξιλογίων και 

σημασιολογικών δεδομένων καθιστούν ικανή μία ευέλικτη περιγραφή των τουριστικών υπηρεσιών 
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3 Απαιτήσεις Συστήματος 

3.1 Στόχος 
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να περιγραφούν οι απαιτήσεις του συστήματος σε σχέση με τις 

υπηρεσίες που θα προσφέρει το ΠΣΛΑ.  Οι απαιτήσεις του συστήματος περιγράφονται με βάση τις διεθνείς 

πρακτικές από άλλα παρόμοια συστήματα, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών που έχουν περιγραφεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο και τα συμπεράσματα ερευνητικών έργων που παρουσιάζουν συνάφεια με το 

προτεινόμενο ΠΣΛΑ. Μέσα από τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του συστήματος, θα καταστεί πιο εφικτή και 

περισσότερο λειτουργική η σχεδίαση του συστήματος και της αρχιτεκτονικής του που προτείνεται σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

3.2 Μεθοδολογία 
Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του συστήματος έχουν εντοπιστεί μία σειρά από κατηγορίες 

χαρακτηριστικών με βάση τις οποίες έχουν κριθεί κάποια χαρακτηριστικά συστήματος. Οι κατηγορίες 

χαρακτηριστικών είναι οι εξής: 

• Συσκευές πρόσβασης στην υπηρεσία (Client devices) 

• Προσωποποίηση υπηρεσιών (Personalized services) 

• Υπηρεσίες ΠΣΛΑ (ΠΣΛΑ Services) 

• Συστατικά στοιχεία αρχιτεκτονικής (Building Blocks) 

 

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχει επιλεγεί ένα σύνολο χαρακτηριστικών με βάση τα οποία θα 

προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του συστήματος. Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής: 

• Client devices 

o Mobile devices 

o PC 

• Personalized services 

o User Profile 

o User Privacy 

• Services 

o Multimodal Information 

o Public Transport Information 

o Mapping 

• Building Blocks 

o Data Interfaces 

o GIS Interface 

o CRS Interface 

 

Οι απαιτήσεις του συστήματος που προσδιορίσθηκαν για τις παραπάνω κατηγορίες και τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά κατηγοριοποιήθηκαν για τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (Business Traveler, 

Tourist, Commuter και Leisure Traveler). Κάθε κατηγορία με δεδομένο ότι επηρεάζει διαφορετικό παίκτη του 
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επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο συμμετέχει το ΠΣΛΑ, αξιολογήθηκε ως προς το βαθμό επιρροής του 

για Content Providers, Service Providers και Authorities. Κάθε απαίτηση συστήματος χαρακτηρίστηκε ανάλογα 

με το αν είναι χαρακτηριστικό που υποστηρίζεται από το ΠΣΛΑ ή νέο χαρακτηριστικό που θα έχει μελλοντική 

εφαρμογή. Επιπροσθέτως, κάθε κατηγορία κατηγοριοποιήθηκε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

• Λειτουργικό 

• Πληροφορία 

• Φυσικό 

• Επικοινωνία  

Τέλος, έχει αξιολογηθεί κάθε απαίτηση σε σχέση με το αν σχετίζεται με το χρονικό διάστημα πριν το ταξίδι ή 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και με το εφαρμόζεται σε αστικό ή μη αστικό περιβάλλον. Για τη συγκέντρωση 

του συνόλου των απαιτήσεων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Α, το οποίο 

συμπληρώθηκε από 7 φορείς με χρήση ερωτηματολογίου (ΟΣΕ, TREDIT A.E, Ινστιτούτο Μεταφορών, 

Travel.gr, OTEnet, Cyberce A.E. Sabre Hellas A.E). Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων χρησιμοποιήθηκαν 

τα εξής ερευνητικά έργα στα οποία και πραγματοποιήθηκε εκτενλη βιβλιογραφική αναζήτηση και ανάλυση:  

• CRUMPET 
• IMAGE 
• WH@M 
• PTA 
• IM@GINE-IT 
• HARMONISE 
• NAVI 

3.3 Αποτελέσματα 
 

H συγκέντρωση των στοιχείων από το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος B απεικονίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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ΠΣΛΑ        Κατηγορίες Χρηστών     

        Τελικοί Χρήστες      

Κατηγορία 

χαρακτηριστικού 

Χαρακτηριστικά 

Συστήματος 

Αριθμός 

Αναφοράς

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικ

ό που 

υποστηρίζεται 

από το ΠΣΛΑ 

(Υ) 

Νέο 

χαρακτηριστικό 

(ΜΥ) στο 

ΠΣΛΑ 

Λειτουργικό 

(Λ), 

Πληροφορί

α (Π), 

Φυσικό 

(Φ), 

Επικοινωνία 

(Ε) 

Σημειώσ

τε αν 

εφαρμόζ

εται πριν 

το ταξίδι 

[Pre-trip 

(ΠT)] ή 

κατά τη 

διάρκεια 

του 

ταξιδιού 

[Οn-

Trip 

(ΚΔT)] 

Σημειώστε 

αν 

εφαρμόζεται 

σε αστικό 

(ΑΠ), μη 

αστικό 

περιβάλλον 

(ΜΠ) ή και 

στα δύο 

(ΚΔ) 

Business 

Traveller

Tourist Comm

uter 

Leisure 

Travell

er 

Conten

t 

Provide

r 

Service 

Provide

r 

Author

ities 

Πηγή (Project) 

1. Client Devices 1.1 Mobile devices 1.1.1 Το σύστημα θα επιτρέπει στο χρήστη να έχει 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του χρήστη μέσω ενός 

PDA με GPRS σύνδεση  

Y Ε  ΚΔ ο ο ο ο    CRUMPET 

  1.1.2 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει interfaces

για κινητά τηλέφωνα  

MY Λ   ο ο ο ο  ο  IMAGE 

  1.1.3 Το σύστημα θα ενημερώνει με push events το 

χρήστη με SMS 

Y Λ ΚΔΤ ΑΠ ο ο ο ο ο ο  WH@AM 

 1.2 PC 1.2.1 Το σύστημα θα υποστηρίζει interface για web

μέσω PC 

Y Φ ΠΤ  ο ο ο ο  ο  IMAGE 
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  1.2.2 Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο από Web

μέσω PC ανεξάρτητο από το λειτουργικό 

σύστημα 

MY Φ ΠΤ  ο ο ο ο  ο  IMAGE 

2. Personalised Services 2.1 User Profile 2.1.1 Το σύστημα θα δαχειρίζεται τις προτιμήσεις των 

χρηστών που θα προσδιορίζονται από το προφίλ 

τους 

Y Λ ΠΤ ΚΔ ο ο ο ο ο ο  CRUMPET 

  2.1.2 Το σύστημα θα είναι σε θέση να προσαρμόσει τη 

σχεδίαση του ταξιδιού στο βαθμό κινητικότητας 

του χρήστη 

Y Λ ΠΤ ΚΔ ο ο ο ο  ο  PTA 

  2.1.3 Το σύστημα θα προσαρμόζεται στον τύπο και 

στα χαρακτηριστικά των συσκευών του χρήστη 

Y Λ ΠΤ  ο ο ο ο  ο  PTA 

  2.1.4 Το σύστημα θα αποθηκεύει τα προφίλ των 

χρηστών στην πλευρά του server 

Υ Λ ΠΤ  ο ο    ο  PTA 

  2.1.5 To σύστημα θα καθοδηγεί το χρήστη στην 

επιλογή των προτιμήσεών του 

Υ Λ  ΚΔ ο ο ο ο  ο  PTA 

  2.1.6 Το σύστημα θα καθοδηγεί το χρήστη στην 

χρήση των προτιμήσεών του στο σχεδιασμό του 

ταξιδιού 

Υ Λ ΠΤ ΚΔ ο ο ο ο  ο  PTA 

  2.1.7 Το σύστημα θα διαχειρίζεται και θα αποθηκεύει 

τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (Όνομα, 

επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή

κατάσταση, αριθμός παιδιών, διεύθυνση οικίας, 

επαγγελματική διεύθυνση, email, σταθερό 

τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, καπνίζων ή μη) 

Υ Λ ΠΤ  ο ο ο   ο  PTA 

  2.1.8 Το σύστημα θα παρέχει διαφορετικά προφίλ 

ταξιδιού ανάλογα με το προφίλ του χρήστη 

Υ Λ ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο  ο  PTA 
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  2.1.9 Το σύστημα θα παρέχει στο χρήστη, ανεξάρτητα 

από την κατηγορία στην οποία ανήκει, τη 

δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων που θα 

σχετίζονται με τη χρήση αυτοκινήτου, δημόσιων 

συγκοινωνίων κατά την άφιξή του σε hub, 

παροχή πληροφοριών για ξενοδοχεία και POIs

κτλ. 

Υ Λ ΠΤ ΚΔ ο ο ο   ο  PTA 

  2.1.10 Το σύστημα θα υποστηρίζει την μεταβολή του 

προφίλ του χρήστη μόνο μέσα από PC και όχι 

από PDA 

Υ Λ ΚΔΤ  ο ο ο ο  ο  IMAGE 

 2.2 User Privacy 2.2.1 Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά 

δεδομένα και τις προτιμήσεις του χρήστη μόνο 

εφόσον το έχει επιλέξει ο ίδιος  

Υ Λ ΠΤ  ο ο ο ο  ο  NAVI 

  2.2.2 Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά 

δεδομένα και τις προτιμήσεις του χρήστη για τις 

υπηρεσίες που αυτά είναι διαθέσιμα 

Υ Λ   ο ο ο ο  ο  NAVI 

  2.2.3 Το σύστημα θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

δεδομένων των χρηστών από ανεπιθύμητες 

ενέργειες 

Υ Λ ΠΤ  ο ο ο ο  ο  NAVI 

  2.2.4 Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα 

χρησιμοποιούνται μόνο από την πλατφόρμα του 

ΠΣΛΑ και όχι από άλλους SPs που θα είναι 

συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα 

Υ Λ        ο  NAVI 

  2.2.5 Το σύστημα θα επιτρέπει τον χρήστη να 

συμπληρώνει όποιες από τις προτιμήσεις του 

επιθυμεί και να τις ενημερώνει όποτε αυτός 

κρίνει σκόπιμο 

Υ Λ  ΚΔ ο ο ο ο  ο  IFITT 
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  2.2.6 Το σύστημα θα εξασφαλίζει την πρόσβαση του 

χρήστη σε απαγορευμένες περιοχές μόνο με τη 

χρήση αναγνωριστικό χρήστη και κωδικού 

ασφαλείας 

Υ Λ ΠΤ  ο ο ο ο  ο  IMAGE 

3. Services 3.1 Multimodal 

information 
3.1.1 Το σύστημα θα προσφέρει πληροφόρηση για τη 

δυνατότητα σχεδιασμού ενός διατροπικού

ταξιδιού (τρία διαθέσιμα μέσα μεταφοράς) 

Υ Π ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο  ο  CRUMPET 

  3.1.2 Το σύστημα θα παρέχει την πληροφόρηση για 

τα δρομολόγια στα τρία μέσα (αεροπλάνο, 

τραίνο, πλοίο) βάση των προτιμήσεων του 

χρήστη 

Υ Π ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο  ο  CRUMPET 

  3.1.3 Το σύστημα υποστηρίζει tourist και business

traveller mode 

Υ Π ΠΤ ΚΔ ο ο    ο  CRUMPET 

  3.1.4 Το σύστημα θα παρέχει πληροφορία για τα μέσα 

που έχει επιλέξει ο χρήστης για το διατροπικό 

ταξίδι ανά περίπτωση 

Υ Π ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο   CRUMPET 

  3.1.5 Το σύστημα θα παρέχει διατροπική πληροφορία 

ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα του κάθε 

μέσου  

Υ Λ ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο   CRUMPET 

  3.1.6 Το σύστημα θα παρέχει πληφόρηση για το 

σχεδιασμό ενός διατροπικού ταξιδιού μόνο για 

τους χρήστες που είναι εγγεγραμένοι 

Υ Π ΠΤ  ο ο ο ο  ο  CRUMPET 

 3.2 Public Transport 

Information 
3.2.1 Το σύστημα θα παρέχει πληροφορία για τα 

δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στα 

διάφορα hubs 

Υ Π  ΑΠ ο ο ο ο ο ο  IMAGE 
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  3.2.2 To σύστημα υποστηρίζει την παροχή 

πληροφοριών για δημόσιες συγκοινωνίες σε 

σταθμούς μετεπιβίβασης ανάλογα με το προφίλ 

του χρήστη 

Υ Λ ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο ο ο IMAGE 

  3.2.3 Το σύστημα παρέχει πληροφόρηση για 

δρομολόγια δημόσιων συγκοινωνιών σε αστικό 

περιβάλλον 

Υ Π ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο ο ο IMAGE 

  3.2.4 Το σύστημα θα παρέχει πληροφορίες για 

δημόσιες συγκοινωνίες μόνο για τους χρήστες 

που είναι εγγεγραμένοι στο σύστημα 

Υ Λ ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο ο ο IMAGE 

 3.3 Mapping 3.3.1 Το σύστημα θα προσφέρει δυναμική και 

προσωποποιημένη υπηρεσία παροχής χαρτών 

βασισμένη στις προτιμήσεις του χρήστη 

Υ Λ ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο ο  IMAGE 

  3.3.2 Το σύστημα θα προσφέρει υπηρεσίες 

χαρτογράφησης για αστικό περιβάλλον 

Υ Λ ΠΤ ΑΠ ο ο ο ο ο ο  IMAGE 

  3.3.3 To σύστημα θα παρέχει υπηρεσίες 

χαρτογράφησης μόνο για τους χρήστες που είναι 

εγγεγραμένοι 

Υ Λ ΠΤ  ο ο ο ο ο ο  IMAGE 

4. Building Blocks 4.1 Data Interfaces 4.1.1 Το σύστημα θα χρησιμοποιεί υποσυστήματα 

(Modules) αυτόνομα για τη διασύνδεση 

διαφορετικών βάσεων δεδομένων 

Υ Φ        ο  CRUMPET 

  4.1.2 Το σύστημα θα προσφέρει αυτόνομο Data

Management Module για τη διασύνδεσή του με 

εξωτερικά συστήματα κρατήσεων 

Υ Ε        ο  IMAGE 

  4.1.3 Το σύστημα θα βασιστεί για την αναπαράσταση 

της διακινούμενης πληροφορίας σε διεθνή 

standards, τα οποία θα αξιοποιηθούν κατά 

Υ Π        ο  CRUMPET 
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περίπτωση 

  4.1.4 Το σύστημα θα είναι ανοικτό για διασύνδεση με 

εξωτερικά μελλοντικά συστήματα κρατήσεων  

ΜΥ Ε        ο  IMAGE 

  4.1.5 Το σύστημα θα είναι ανοικτό για διασύνδεση με 

εξωτερικά συστήματα από content aggregators ή 

service providers 

ΜΥ Ε        ο  IMAGE 

  4.1.6 Το σύστημα θα κρατά προσωρινά δεδομένα 

δρομολογίων για αύξηση της ταχύτητας 

απόκρισης (λιγότερα requests προς τα CRSs) 

Υ Λ        ο  CRUMPET 

 4.2 GIS Interface 4.2.1 Το σύστημα θα παρέχει αυτόνομο GIS

υποσύστημα 

Υ Φ        ο  IMAGE 

  4.2.2 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα 

συνδεσιμότητας με εξωτερικά GIS συστήματα 

ΜΥ Ε        ο  IMAGE 

 4.3 CRS Interface 4.3.1 Το σύστημα θα παρέχει διασύνδεση με 

εξωτερικά συστήματα κρατήσεων 

ΜΥ Ε        ο  ΔΒ 

  4.3.2 Το σύστημα θα παρέχει ομογενοποιημένα 

δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος αναφορικά 

με κρατήσεις θέσεων σε 3 μέσα (αεροπλάνο, 

τραίνο, πλοίο) 

Υ Π        ο  ΔΒ 

  4.3.3 Το σύστημα θα παρέχει ένα ενιαίο interface με 

όλα τα CRSs 

Υ Λ        ο  ΔΒ 

  4.3.4 Το σύστημα θα διαχειρίζεται τα CRSs μόνο με 

βάση τις προτιμήσεις του χρήστη 

Υ Λ        ο  ΔΒ 

Πίνακας  14 Απαιτήσεις  συστήματος
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4 Λειτουργική ανάλυση αναγκών επιβάτη  

4.1 Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα αναγνωριστούν οι βασικές ανάγκες υποστήριξης του ταξιδιού από 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η εκπλήρωση αυτών των βασικών αναγκών αποτελούν και τον στόχο του ΠΣΛΑ στο 

πλαίσιο που η υλοποίηση της είναι εφικτή (ανάγκες vs περιορισμοί). Για κάθε μια από τις βασικές ανάγκες που θα 

καθοριστούν στο προηγούμενο βήμα θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων: δηλαδή τι 

απαιτείται από άποψη λειτουργικών διαδικασιών για να εκπληρωθεί η βασική ανάγκη. Η ανάλυση θα αφορά τόσο 

την φυσική μεταφορά όσο και την προσφορά της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

Η παρουσίαση της ανάλυσης θα γίνει σε πίνακες: ένας πίνακας ανά βασική ανάγκη, όπου εξετάζονται η 

διαφοροποίηση των απαιτήσεων όσον αφορά απευθείας σύνδεση με ένα μεταφορικό μέσο, αλλά και η εκτέλεση 

διατροπικής αλυσίδας ταξιδιού, όπως επίσης και όσον αφορά το είδος του ταξιδιού (απλό, μετά επιστροφής κτλ). 

4.2 Βασικές ανάγκες υποστήριξης επιβάτη 
Με βάση την ανάλυση της ζήτησης για μετακινήσεις και τον καθορισμό των απαιτήσεων για το «ταξίδι μου» 

προκύπτουν οι παρακάτω βασικές ανάγκες υποστήριξης του επιβάτη κατά την διάρκεια του σχεδιασμού, της 

αγοράς και τέλος της εκτέλεσης του ταξιδιού.  

1. Σχεδιασμός υπεραστικού ταξιδιού  

2. Πληροφόρηση για αστικές συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών κόμβων 

3. Πληροφορίες προϊόντων, διαθεσιμότητας τους  

4. Κράτηση θέσης 

5. Πληροφορίες πρόσβασης ή αναχώρησης από υπεραστικό κόμβο  

6. Αγορά εισιτηρίου 

7. Πληροφορίες προορισμού 

8. Δυναμικές πληροφορίες για μεταβολή ταξιδιού  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συσχέτιση των βασικών αναγκών με τις διάφορες φάσεις του ταξιδιού, 

καθώς και την αλληλό-συσχέτιση μεταξύ των βασικών αναγκών. 

 

  Φάσεις ταξιδιού μου  

Α/α Βασική ανάγκη Σχεδιασμός Αγορά Εκτέλεση Συσχέτιση με 

άλλη βασική 

ανάγκη 

1 Σχεδιασμός 

υπεραστικού 

ταξιδιού 

   Μπορεί να 

περιλαμβάνει τις 

2 & 3 

2 Πληροφόρηση για 

αστικές συνδέσεις 

μεταξύ υπεραστικών 

κόμβων 

  

 

 

 Μπορεί να 

ακολουθεί την 1 
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  Φάσεις ταξιδιού μου  

Α/α Βασική ανάγκη Σχεδιασμός Αγορά Εκτέλεση Συσχέτιση με 

άλλη βασική 

ανάγκη 

3 Πληροφορίες 

διαθεσιμότητας 

   Μπορεί να 

ακολουθεί την 1 

4 Κράτηση θέσης    Ακολουθεί την 3 

5 Πληροφορίες 

πρόσβασης ή 

αναχώρησης από 

υπεραστικό κόμβο 

   Ακολουθεί την 1 

6 Αγορά εισιτηρίου    Ακολουθεί την 4 

7 Πληροφορίες 

προορισμού 

   Μπορεί να 

ακολουθεί την 1 

ή την 6  

8 Δυναμικές 

πληροφορίες για 

μεταβολή ταξιδιού 

   Ακολουθεί την 4 

ή την 6 

Πίνακας  15 Παρουσίαση βασικών αναγκών υποστήριξης ταξιδιώτη 

4.3 Διαφοροποίηση απαιτήσεων ταξιδιώτη ανάλογα με την κατάσταση του  

Ενώ οι βασικές ανάγκες δεν αλλάζουν και παραμείνουν οι ίδιες άσχετα με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη ή την 

τρέχουσα κατάσταση του, οι απαιτήσεις σύνθεσης ή παρουσίασης του αποτελέσματος εξαρτώνται από δύο 

παράγοντες: 

• Το γενικό προφίλ του χρήστη (για παράδειγμα αν θέλει να αποφύγει ένα μέσο) 
• Τον λόγο που θέλει να πραγματοποιήσει το ταξίδι. 
 

Όσον αφορά την 2η παράμετρο αναγνωρίζονται οι παρακάτω δύο κύριοι λόγοι ταξιδιού: 

• Εργασία (business travel ή commuting) 
• Αναψυχή (τουριστικοί λόγοι) 
 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ένας χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικά στοιχεία χαρακτηριστικών 

όσον αφορά τις προτιμήσεις του σε θέματα χρόνου, κόστους και μέσου, και για αυτόν τον λόγο πρέπει να 

τηρείται διαφορετικό προφίλ (User mode). 

4.4 Έρευνα τελικών χρηστών 

4.4.1 Στόχος 
Η έρευνα των τελικών χρηστών είχε ως στόχο της την επαλήθευση των αναγκών και λειτουργικών απαιτήσεων των 

χρηστών αναφορικά με τα online συστήματα κράτησης θέσεων και αγοράς εισιτηρίων μέσω Internet. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μέσω Internet – οι χρήστες είχαν πρόσβαση σε ένα website 

στο οποίο απαντούσαν σε μία σειρά ερωτήσεις – κατέγραψε τις προτιμήσεις των χρηστών σύμφωνα με τις 

υπηρεσίες που θα παρέχει το ΠΣΛΑ και σύμφωνα με το προφίλ του καθένα ανάλογα με την κατηγορία στην 
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οποία ανήκει (tourist ή business traveler). Οι στόχοι της έρευνας χρηστών μπορούν να επικεντρωθούν στα 

επόμενα σημεία: 

• Επαλήθευση των αναγκών των χρηστών 

• Αποτύπωση μιας πρωταρχικής κατάστασης στις δύο παραπάνω κατηγορίες χρηστών αναφορικά με τη 

χρήση προϊόντων / υπηρεσιών σχεδίασης ταξιδιού και κράτησης θέσεων μέσω Internet 

• Ιεράρχηση των υπηρεσιών που θα προσφέρει το ΠΣΛΑ, ανάλογα με τις προτιμήσεις των χρηστών  

4.4.2 Μεθοδολογία 
Η διάρθρωση του ερωτηματολογίου βασίστηκε στο διαχωρισμό του σε τρία μέρη τα οποία συλλέγουν 

διαφορετικές πληροφορίες από τον χρήστη. Το ερωτηματολόγιο σε τρία διαδοχικά βήματα συνέλεγε τις 

απαιτούμενες πληροφορίες με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.  

 

Στο πρώτο μέρος συμπεριλήφθηκαν όλες εκείνες οι ερωτήσεις που αφορούν το φιλτράρισμα του δείγματος όσον 

αφορά προσωπικά χαρακτηριστικά όπως: ηλικία, επίπεδο σπουδών, επάγγελμα, κατηγορία ταξιδιώτη κ.α.. Στο 

δεύτερο μέρος με τίτλο «Χρήση προϊόντων / υπηρεσιών σχεδίασης ταξιδιού και κράτησης θέσεων μέσω 

Internet» συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην διερεύνηση της χρήσης online συστημάτων 

για e-travel από τους χρήστες καθώς και την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Το τρίτο και 

τελευταίο μέρος με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα λήψης αποφάσεων για υπηρεσίες πληροφόρησης, 

σχεδιασμού ταξιδιού & κράτησης θέσεων στον τομέα των διατροπικων μεταφορών - Προσδιορισμός αναγκών 

χρηστών» συμπεριέλαβε ερωτήσεις για τον προσδιορισμό και την κατάταξη (ποιοτική και ποσοτική) των αναγκών 

των χρηστών που θα κληθούν θα χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα που θα προσέφερε τις λειτουργίες του 

Πληροφοριακό Σύστημα λήψης αποφάσεων για υπηρεσίες πληροφόρησης, σχεδιασμού ταξιδιού & κράτησης 

θέσεων στον τομέα των διατροπικων μεταφορών.  

 

Για την επιτυχή συμπλήρωση θεωρήθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο παράρτημα Γ.   

4.4.3 Γενικά χαρακτηριστικά δείγματος ερωτηματολογίου 
 

Το δείγμα που συγκεντρώθηκε, περιλαμβάνει τις απαντήσεις από 211 χρήστες στους οποίους διαμοιράστηκε το 

ερωτηματολόγιο. Τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος εξήχθησαν με βάση τις απαντήσεις στο πρώτο μέρος 

του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν αναφορικά με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Ηλικία 

• Φύλο 

• Επίπεδο σπουδών 

• Επάγγελμα 

• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

• Συχνότητα ταξιδιών για κάθε μία κατηγορία ταξιδιώτη (Επιχειρηματίας, Τουρίστας). 

 

Από το δείγμα των 211 ερωτηθέντων, υπήρξαν 105 άνδρες και 106 γυναίκες που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων βρίσκεται στην ηλικιακή περιοχή μεταξύ 25 και 35 

ετών (185 ερωτηθέντες) και 125 από τους 185 βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ 25 και 30 ετών. Η κατανομή των 
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ερωτηθέντων με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι 

κάτοχοι ενός πτυχίου ΑΕΙ – ΤΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα (191 απαντήσεις αθροιστικά). Τα αποτελέσματα 

των ερωτήσεων που συγκεντρώνουν τις ηλικίες και το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος βρίσκονται σε αρκετά 

μεγάλη συμφωνία μεταξύ τους αφού το συγκεκριμένο ηλικιακό φάσμα ταυτίζεται με την περίοδο κατά την οποία 

οι χρήστες, έχοντας τελειώσει από τις βασικές σπουδές τους, μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό το 

δείγμα αποτελεί και τον βασικό στόχο του ερωτηματολογίου, αφού αυτές οι ομάδες χρηστών έχουν – συνήθως - 

την οικονομική δυνατότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που θα τους κάνουν να σχεδιάσουν και να 

πραγματοποιήσουν ταξίδια, είτε ως τουρίστες είτε ως επιχειρηματίες ταξιδιώτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  41 Ηλικία χρηστών 
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Σχήμα  42 Μορφωτικό επίπεδο χρηστών 

 

Στα επόμενα 2 σχήματα παρουσιάζονται τα ιστογράμματα της κατανομής του δείγματος των ερωτηθέντων ως 

προς το επάγγελμα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  43 Επάγγελμα χρηστών 
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Σχήμα  44 Εισόδημα χρηστών 

Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης του ποσοστού του δείγματος το οποίο πραγματοποιεί ταξίδια 

για επαγγελματικούς σκοπούς. Από το σχήμα 45 γίνεται φανερό ότι το 60% του δείγματος πραγματοποιεί 

επαγγελματικά ταξίδια σε αντίθεση με το υπόλοιπο 40% το οποίο ταξιδεύει μόνο για λόγους αναψυχής. Τέλος τα 

δύο επόμενα σχήματα παρουσιάζουν τη συχνότητα ταξιδιών για κάθε έναν από τους δύο τύπους ταξιδιώτη 

(επιχειρηματία και τουρίστα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  45  Ποσοστό χρηστών που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς. 
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Σχήμα  46Συχνότητα ταξιδιών για τους επιχειρηματίες ταξιδιώτες 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  47 Συχνότητα ταξιδιών για τους τουρίστες ταξιδιώτες 

 

Από το σύνολο των απαντήσεων στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, το δείγμα κρίνεται ικανοποιητικό για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, αφού περιλαμβάνει χρήστες σε διάφορες κατηγορίες αλλά παράλληλα εξασφαλίζει 

σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη χρηστών στην κατηγορία των επιχειρηματιών ταξιδιωτών, το οποίο αποτελεί 
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προϋπόθεση για την ορθή αξιολόγηση των αναγκών σε ένα γενικό σύστημα σχεδίασης ταξιδιού, πληροφόρησης 

ταξιδιώτη και κρατήσεων θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

4.4.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου  
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε η διερεύνηση της συχνότητας χρήσης, των προτιμήσεων 

και της εμπιστοσύνης, που δείχνει το δείγμα των ερωτηθέντων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω Internet για το 

σχεδιασμό ταξιδιού και της κράτησης θέσεων. Στην ερώτηση «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Internet για να 

κάνετε κράτηση ενός εισιτηρίου ή να σχεδιάσετε ένα ταξίδι;», φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) των 

ερωτηθέντων συμβουλεύεται το Internet πριν πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι. Από τις 147 θετικές απαντήσεις, οι 

περισσότερες (97) βρίσκονται στην κατηγορία «Σχεδόν κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω» το οποίο αποτελεί και 

το 46% των απαντήσεων. Συμπερασματικά φαίνεται ότι για τους χρήστες των υπηρεσιών του Internet, οι 

υπηρεσίες ταξιδιού συχνά αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο, χωρίς όμως να παραβλέπεται το γεγονός ότι η 

δεύτερη σε επιλογές κατηγορία είναι η «Σπάνια (σχεδόν ποτέ)». Η κατανομή των απαντήσεων φαίνεται στο 

σχήμα 47. Στο σχήμα 48 φαίνονται παράλληλα οι απαντήσεις στην ερώτηση «Σε περίπτωση που προχωράτε σε 

κράτηση ενός εισιτηρίου, με ποιες από τις παρακάτω μεθόδους πληρώνετε;», η οποία είναι η μοναδική 

προαιρετική ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  48 Συχνότητα χρήσης του Internet στο σχεδιασμό ταξιδιού και την κράτηση θέσης 
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Σχήμα  49 Προτίμηση μεθόδου πληρωμής στην περίπτωση χρήσης του Internet για αγορά εισιτηρίου 

Από το σχήμα 48 φαίνεται ότι οι 180 απαντήσεις στην προαιρετική ερώτηση είναι σημαντικά περισσότερες από 

τις 147 θετικές απαντήσεις για την χρήση του Internet ως μέσο σχεδίασης ταξιδιού και κράτησης θέσεως και 

συνεπώς ένα σημαντικό ποσοστό (σχεδόν το μισό) από τους ερωτηθέντες το οποίο απάντησε ότι χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες ταξιδιού «Σπάνια (σχεδόν ποτέ)», έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά την υπηρεσία κράτησης 

θέσης. 

 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν για τους κυριότερους λόγους ενθάρρυνσης ή 

αποθάρρυνσης χρήσης ενός συστήματος σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης μέσω Internet. Στα σχήματα 

49 και 50 φαίνονται οι κατανομές των απαντήσεων. Οι πιθανές απαντήσεις για τους κυριότερους λόγους 

ενθάρρυνσης είναι οι: ταχύτητα συναλλαγής και εξοικονόμηση χρόνου, η ποικιλία επιλογών, και  οι χαμηλότερες 

τιμές. Οι αντίστοιχες για του λόγους αποθάρρυνσης είναι: η έλλειψη επαφής με το ταξιδιωτικό πρακτορείο, ο 

φόβος σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων της πιστωτική σας κάρτας και η έλλειψη γνώσης / εμπειρίας 

στην χρήση του Internet. Στις συγκεκριμένες ερωτήσεις υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από την 

πλευρά των ερωτηθέντων.  
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Σχήμα  50 Κυριότεροι λόγοι ενθάρρυνσης χρήσης συστήματος σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης 

μέσω Internet. 

 

Από το σχήμα 50 γίνεται φανερό ότι ο κυριότερος λόγος ενθάρρυνσης χρήσης υπηρεσιών ταξιδιού στο Internet 

είναι η ταχύτητα και η εξοικονόμηση χρόνου (181 προτιμήσεις) ενώ ακολουθούν οι χαμηλότερες τιμές και η 

ποικιλία επιλογών. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι στις προσδιοριζόμενες από τους χρήστες ανάγκες 

(«Άλλο») εμφανίστηκαν 17 απαντήσεις που αφορούν την έγκυρη πληροφόρηση, και τέλος υπήρξε μία μόνο 

απάντηση σε σύνολο δείγματος 211 στην κατηγορία «Κανένα από τα παραπάνω».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγκυρη Πληροφόρηση: 17 



 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  51 Κυριότεροι λόγοι αποθάρρυνσης χρήσης συστήματος σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης 

μέσω Internet. 

Από το σχήμα 50 φαίνεται ότι ο σημαντικότερος λόγος που αποθαρρύνει τους ερωτηθέντες αναφορικά με τη 

χρήση συστήματος σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης μέσω Internet είναι ο «Φόβος σε σχέση με την 

ασφάλεια των δεδομένων της πιστωτικής κάρτας» με 121 απαντήσεις, ενώ από το σχήμα 51 γίνεται αντιληπτό ότι 

η χρήση πιστωτικής κάρτας είναι ταυτόχρονα η πιο συνηθισμένη μέθοδος πληρωμής με 85 απαντήσεις. Οι 

υπόλοιποι λόγοι έχουν αναφερθεί σημαντικά λιγότερες φορές, ενώ η δεύτερη σε προτιμήσεις απάντηση είναι η 

«Κανένα από τα παραπάνω», η θεώρηση δηλαδή από μέρους του χρήστη ότι δεν υπάρχει κανένα αρνητικό στη 

χρήση υπηρεσιών ταξιδιού στο Internet. Ο τελευταίος, στην κατάταξη, λόγος αποθάρρυνσης είναι η «Έλλειψη 

γνώσης / εμπειρίας στη χρήση του Internet» με μόλις 8 απαντήσεις, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

δείγμα των ερωτηθέντων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξοικειωμένο με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών 

 

Τέλος στην ερώτηση «Θα δίνατε τα προσωπικά σας δεδομένα (προτιμήσεις στο προφίλ σας) για να 

χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης μέσω Internet προκειμένου να σας 

προσφέρει τη βέλτιστη λύση – πρόταση σε ένα υπεραστικό σας ταξίδι με συνδυασμένα μέσα μαζικής 

μεταφοράς;», το 60% των ερωτηθέντων (126 απαντήσεις) απάντησε ότι θα διέθετε τα προσωπικά του δεδομένα 

ενώ το 40% (65 απαντήσεις) δεν θα παραχωρούσε τέτοιου είδους πληροφορίες στο Internet. Η κατανομή των 

απαντήσεων φαίνεται στο σχήμα 52.  
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Σχήμα  52 Θετικές και αρνητικές απαντήσεις για την διάθεση των προσωπικών δεδομένων (προφίλ 

προτιμήσεων) στο Internet. 

4.4.5 Επαλήθευση των αναγκών χρηστών 
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια επαλήθευσης των λειτουργικών 

απαιτήσεων των αναγκών των χρηστών, και επιχειρήθηκε η κατάταξη, τους ως προς τη χρησιμότητα, την 

χρηστικότητα και την επιθυμία χρήσης, για καθεμία απ’ αυτές. Αρχικά οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

ταξινομήσουν σε φθίνουσα σειρά τις παρακάτω ανάγκες χρηστών, αναφορικά με την πραγματοποίηση ενός 

ταξιδιού: 

• Σχεδιασμός υπεραστικού ταξιδιού  

• Πληροφόρηση για αστικές συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών κόμβων 

• Πληροφορίες προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου (μέσων) και διαθεσιμότητας τους 

• Κράτηση θέσης 

• Πληροφορίες πρόσβασης ή αναχώρησης από υπεραστικό κόμβο  

• Αγορά εισιτηρίου 

• Πληροφορίες προορισμού 

• Δυναμικές πληροφορίες για μεταβολή ταξιδιού 

 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν με 1 την περισσότερο σημαντική ανάγκη και με 8 την λιγότερο 

σημαντική από τις παραπάνω ανάγκες. Για την καλύτερη εποπτική παρουσίαση η κατάταξη τους έγινε με τον εξής 

αλγόριθμο: Αρχικά έγινε η άθροιση της βαθμολογίας τους, ξεχωριστά για καθεμιά από τις ανάγκες, για το 

σύνολο των 211 απαντήσεων. Στη συνέχεια, θεωρώντας ως χειρότερη βαθμολογία την περίπτωση όπου μία 

ανάγκη έχει θεωρηθεί από το σύνολο των ερωτηθέντων ως η λιγότερο σημαντική (211 * 8 = 1688), αφαιρέθηκε 



 91

από αυτήν η συνολική αθροισμένη βαθμολογία για κάθε ανάγκη και έτσι πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη 

κατάταξη με βάση τις αποχές τους από το 1688. Τα αποτελέσματα της κατάταξης φαίνονται στο σχήμα 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  53 Ποιοτική κατάταξη των αναγκών χρηστών 

Όπως γίνεται φανερό από το σχήμα, η κράτηση θέσης έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων με 

συνολική βαθμολογία 1096 και ακολουθεί με 1020 ο σχεδιασμός υπεραστικού ταξιδιού. Σημαντικές θεωρούνται και 

οι ανάγκες, της πληροφορίας προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου και διαθεσιμότητας τους και της αγοράς εισιτηρίου με 

βαθμολογία 788 και 776 αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες ανάγκες φαίνεται να θεωρούνται από τους χρήστες λιγότερο 

σημαντικές με τις δυναμικές πληροφορίες για μεταβολή ταξιδιού να συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία (320). 

 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν, για καθεμιά από τις παραπάνω ανάγκες ξεχωριστά, 

την χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και την επιθυμία χρήσης. Οι ορισμοί που δόθηκαν στους χρήστες για τις 

παραπάνω έννοιες, είναι οι εξής: 

• Χρησιμότητα: με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αξιολογούμε την αξία που έχει η παροχή μιας 

υπηρεσίας για το χρήστη. Εννοούμε την πρακτικότητα, ωφελιμότητα. 

• Χρηστικότητα: με το χαρακτηριστικό αυτό αξιολογούμε το πόσο εύχρηστη είναι για το σύστημα και 

ειδικότερα πόσο εύκολο είναι για το χρήστη να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία. 

• Επιθυμία χρήσης: με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αξιολογούμε το βαθμό επιθυμίας χρήσης του 

ταξιδιώτη να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στα επόμενα σχήματα. Οι ανάγκες βαθμολογήθηκαν ως προς τις ανωτέρω έννοιες με 

πιθανές απαντήσεις: Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Λιγότερο, Καθόλου.  
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Σχήμα  54 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Σχεδιασμός 

υπεραστικού ταξιδιού». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα  55 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Πληροφόρηση για 

αστικές συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών κόμβων». 
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Σχήμα  56 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Πληροφορίες 

προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου (μέσων) και διαθεσιμότητας τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  57 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Κράτηση θέσης». 
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Σχήμα  58 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Πληροφορίες 

πρόσβασης ή αναχώρησης από υπεραστικό κόμβο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  59 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Αγορά 

εισιτηρίου». 
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Σχήμα  60 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Πληροφορίες 

προορισμού». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  61 Χρησιμότητα, χρηστικότητα και επιθυμία χρήσης για τη λειτουργική ανάγκη «Δυναμικές 

πληροφορίες για μεταβολή ταξιδιού». 
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Στο σχήμα 61 τέλος παρουσιάζεται σε ποσοστά η συμμετοχή των διαφόρων λειτουργικών αναγκών στις 

καταγραφές που είχαν ως απάντηση το «Πολύ». Η συγκεκριμένη επιλογή βασίστηκε στο γεγονός ότι, για το 

σύνολο των λειτουργικών αναγκών, η συγκεκριμένη απάντηση βρέθηκε να είναι η πιο δημοφιλής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  62 Ποσοστά λειτουργικών αναγκών, στις έννοιες Χρησιμότητα, Χρηστικότητα και Επιθυμία 

Χρήσης, με βάση την απάντηση «Πολύ». 

4.4.6 Συμπεράσματα 
Για το δείγμα των 211 ερωτηθέντων τα συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής: 

• Το δείγμα περιλαμβάνει χρήστες σε διάφορες κατηγορίες ώστε να θεωρείται αντιπροσωπευτικό. 

• Το μέγιστο του δείγματος ανήκει στις ηλικίες 25-35, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στο ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα 10000 – 30000 €, γεγονός το οποίο καθιστά ικανό το δείγμα να πραγματοποιεί 

ταξίδια, τα οποία σε σημαντικό ποσοστό να είναι και επαγγελματικής φύσεως, ώστε να είναι δυνατή η 

αξιολόγηση των αναγκών, είτε του τουρίστα είτε του επαγγελματία ταξιδιώτη. 

• Τα παραπάνω επαληθεύονται και από το ότι το 60% του δείγματος πραγματοποιεί επαγγελματικά 

ταξίδια, και από αυτούς το 83% ταξιδεύει αρκετά συχνά (1-3 φορές το μήνα). 

• Δεν υπάρχουν ερωτηθέντες οι οποίοι δεν ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής. 

• Το 70% του δείγματος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Internet για να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι 

και απ’ αυτούς το 66% χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες σχεδόν κάθε φορά που πρόκειται να ταξιδέψει. 

• 181 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η χρήση των υπηρεσιών του Internet προσφέρει ταχύτητα και 

εξοικονόμηση χρόνου και 113 πιστεύουν ότι ωφελούνται λόγω χαμηλότερων τιμών. Αυτοί είναι και οι 

βασικότεροι λόγοι ενθάρρυνσης για τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών. 

• Κυριότερος λόγος αποθάρρυνσης είναι ο φόβος σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων της 

πιστωτικής κάρτας. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πιστωτική κάρτα αποτελεί την συνηθέστερη 

μέθοδο πληρωμής των ερωτηθέντων μέσω Internet, δημιουργεί την αίσθηση ότι θα ήταν εξαιρετικά 
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χρήσιμο και δημοφιλές για τους χρήστες, ένα σύστημα υπηρεσιών ταξιδιού το οποίο θα παρείχε τη 

δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας ενώ ταυτόχρονα θα έπειθε για την ασφάλεια των συναλλαγών. 

• Το 60% του δείγματος φέρεται διατεθειμένο να παρέχει προσωπικά του δεδομένα – προτιμήσεις σε 

διαδικτυακά συστήματα. 

• Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα σύστημα υπηρεσιών ταξιδιού στο Internet θεωρούνται από 

«Αρκετά» ως «Πολύ» σημαντικές όσον αφορά τη χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και την επιθυμία 

χρήσης. Τα ποσοστά των απαντήσεων «Λίγο», «Λιγότερο» και «Καθόλου» στις παραπάνω έννοιες είναι 

γενικά πολύ χαμηλά. 

• Εξαίρεση αποτελεί η απάντηση «Λίγο» (35%) στην χρηστικότητα των δυναμικών πληροφοριών 

μεταβολής ταξιδιού. Η συγκεκριμένη απάντηση έχει υψηλά ποσοστά και στην περίπτωση της 

χρησιμότητας και της επιθυμίας χρήσης, γεγονός που συμβαδίζει με την κατάταξη της συγκεκριμένης 

ανάγκης στην τελευταία θέση. Με δεδομένο ότι η παροχή των πληροφοριών αυτών εξυπηρετεί κυρίως 

τον επιχειρηματία ταξιδιώτη και λιγότερο τον τουρίστα, η θέση αυτή στην κατάταξη κρίνεται 

αναμενόμενη λόγω της σύνθεσης του δείγματος (60% ταξιδεύουν ως επαγγελματίες, 100% ως 

τουρίστες). 

• Η κράτηση θέσης κατά πρώτον και στη συνέχεια ο σχεδιασμός ταξιδιού αποτελούν κατά τους χρήστες 

τις σημαντικότερες λειτουργικές ανάγκες ενός συστήματος υπηρεσιών ταξιδιού. Σημαντικές ανάγκες 

θεωρούνται επίσης οι πληροφορίες προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου (μέσων) και διαθεσιμότητας 

τους και η αγορά εισιτηρίου. 

• Η αγορά εισιτηρίου αποτελεί την σπουδαιότερη ανάγκη σε κατάταξη με βάση την επιθυμία χρήσης των 

ερωτηθέντων, ενώ στην ίδια κατάταξη παραμένουν πολύ σημαντικές η κράτηση θέσης και ο σχεδιασμός 

ταξιδιού. 
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5 Αρχιτεκτονική ΠΣΛΑ 

5.1 Εισαγωγή 
 

Η αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελεί το σχέδιο βάση του οποίου θα υλοποιηθεί το 

πληροφοριακό σύστημα. Μέσω της αρχιτεκτονικής γίνεται η μετάβαση από την ανάλυση αναγκών χρηστών, στο 

πληροφοριακό σύστημα. Για το λόγο αυτό η αρχιτεκτονική πρέπει να παρουσιάζει ένα σύστημα το οποίο 

πρωτίστως πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών και κατά δεύτερο λόγο να λαμβάνει υπόψη της όλους 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να 

είναι, το επιθυμητό κόστος, η τεχνολογία ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί, ο τρόπος που θα αναπτυχθεί το 

σύστημα, τον διαθέσιμο χρόνο ανάπτυξης και άλλοι παράγοντες που εξαρτώνται από την φύση του έργου αλλά 

και από την ομάδα ανάπτυξης. 

 

Η αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ένας γενικός όρος και καλύπτει πολλές πλευρές του προς 

ανάπτυξη συστήματος. Για την ακρίβεια υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές κάθε μια εκ των οποίων ειδικεύεται 

σε συγκεκριμένο κομμάτι του πληροφοριακού συστήματος. Κυριότερες αρχιτεκτονικές ενός πληροφοριακού 

συστήματος είναι: 

 

- η αρχιτεκτονική υποσυστημάτων, η οποία περιγράφει πως το πληροφοριακό σύστημα διαχωρίζεται σε 

επιμέρους διακριτά υποσυστήματα 

- η λειτουργική αρχιτεκτονική, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα υποσυστήματα 

για να ικανοποιήσουν τις ζητούμενες απαιτήσεις 

- η αρχιτεκτονική πληροφορίας,  η οποία περιγράφει τις δομές πληροφορίας που χρησιμοποιούνται για να 

επικοινωνήσουν τα υποσυστήματα μεταξύ τους 

- η φυσική αρχιτεκτονική,  η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα υποσυστήματα σε φυσικό 

επίπεδο 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των παραπάνω υποσυστημάτων.  

 

5.2 Αρχιτεκτονική Υποσυστημάτων 
 

Όλα τα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα, τόσο για την διευκόλυνση κατά την σχεδίαση όσο και για την 

διευκόλυνση κατά την υλοποίηση διαχωρίζονται σε υποσυστήματα. Συνήθως αυτά τα υποσυστήματα σχεδιάζονται 

και υλοποιούνται από ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και πιθανώς ανήκουν σε 

διαφορετικές επιχειρηματικές οντότητες. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα υποσυστήματα στα οποία 

διαχωρίζεται το ΠΣΛΑ. 

5.2.1 Γενική περιγραφή 
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Το συγκεκριμένο ΠΣ διαχωρίζεται σε υποσυστήματα τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους και καλύπτουν το 

σύνολο των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρει το συνολικό ΠΣ. Τα υποσυστήματα αυτά είναι:  

 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Διαθεσιμότητας σε συνδυασμένα μέσα μεταφοράς (Availability Management 

Module of Transport Means - ΑΜΜΤΜ): To πρώτο υποσύστημα αναλαμβάνει τη διαχείριση των 

πρωτογενών δεδομένων που ανακτώνται από τις κεντρικές βάσεις δεδομένων όλων των διαφορετικών 

μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και των κεντρικών συστημάτων κρατήσεων με τις οποίες συνεργάζεται 

το σύστημα. Το υποσύστημα συνεργάζεται με: 

o Το υποσύστημα σχεδιασμού ταξιδιού για την «δημιουργία» του τελικού ταξιδιού που θα 

παρέχεται στον χρήστη. 

o Το υποσύστημα διεπαφών χρήστη για να υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του. 

o Το υποσύστημα υπηρεσιών κράτησης. 

• Υποσύστημα διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων (GIS Management Module -GMM): Στόχος του 

υποσυστήματος αποτελεί η διαχείριση του ψηφιακού υπόβαθρου το οποίο απαιτείται προκειμένου να 

παρουσιάζονται στον ταξιδιώτη οι χάρτες με τα hubs τα οποία συμμετέχουν στα σενάρια ταξιδιού που 

θα προτείνει το σύστημα. Το συγκεκριμένο υποσύστημα παρουσιάζει με τη μορφή χαρτών όλα τα 

σημεία μετεπιβίβασης του ταξιδιώτη.  

• Υποσύστημα διαχείρισης προφίλ χρηστών (User Profile Management Module - UPMM): Αναλαμβάνει 

τη διαχείριση και αποθήκευση των προτιμήσεων και του προφίλ (preferences) όλων των ταξιδιωτών, 

καθώς και το ιστορικό των ταξιδιών για κάθε χρήστη του συστήματος. Οι λειτουργίες που προσφέρει το 

υποσύστημα αυτό είναι: 

o Διαχείριση προφίλ. 

o Φιλτράρισμα δεδομένων βάσει των προτιμήσεων των χρηστών. 

o Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα υποσυστήματα. 

• Υποσύστημα διαχείρισης υπηρεσιών σχεδιασμού ταξιδιού, πληροφόρησης ταξιδιώτη και κράτησης 

θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς (Service Management Module - SMM): Πρόκειται 

για το υποσύστημα το οποίο αναλαμβάνει να παρέχει την τελική πληροφορία για το ταξίδι στον 

χρήστη. Διαχωρίζεται στα επόμενα υποσυστήματα: 

o Ευφυή σχεδιαστή ταξιδιού με συνδυασμένα μέσα (Intelligent Intermodal Journey Planner - IIJP): 

Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλους τους αλγόριθμους που συνδυάζουν τα πρωτογενή δεδομένα 

από τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων κρατήσεων, το προφίλ του χρήστη και τις 

παραμέτρους ταξιδιού (κόστος, χρόνος, επίπεδο άνεσης), προκειμένου να παρουσιάσει τα 

πιθανά και δυνατά σενάρια ταξιδιού με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (εναέρια, θαλάσσια 

και χερσαία). Συνδέεται άμεσα με το Υποσύστημα Διαχείρισης Διαθεσιμότητας, καθώς και το 

Υποσύστημα διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων. Οι λειτουργίες που προσφέρει το υποσύστημα 

αυτό είναι 

• Δημιουργία ταξιδιών. 

• Διαχείριση ταξιδιών. 

• Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα υποσυστήματα. 
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o Υποσύστημα Πληρωμής (Payment Module - PM): πρόκειται για το υποσύστημα το οποίο 

αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής όλων των εισιτηρίων. Αναλυτικά, υποστηρίζει τις 

ακόλουθες λειτουργίες,:  

 Υλοποίηση πληρωμών με βάση τα σχετικά στοιχεία που εισάγει ο χρήστης (στοιχεία 

πιστωτικής κάρτας) και τα στοιχεία κρατήσεων (κωδικοί επιμέρους κρατήσεων, 

συνολικό κόστος και επιμέρους κόστη, κ.τ.λ.). 

 Παροχή των στοιχείων πληρωμής (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία 

πληρωμής, συνολικό τελικό κόστος και επιμέρους τελικά κόστη) που σχετίζονται με 

ένα ταξίδι. 

o Υποσύστημα Κρατήσεων (Reservation Module - RM): Αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την κράτηση 

της/των θέσης/εων του ταξιδιώτη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που απαιτούνται για το 

σενάριο που έχει επιλέξει. Αναλυτικά, υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες,:  

 Δημιουργία κρατήσεων με βάση τα σχετικά στοιχεία που εισάγει ο χρήστης (δηλ. 

στοιχεία επιβατών) και τα στοιχεία του επιλεγμένου ταξιδιού (ημερομηνίες και ώρες 

δρομολογίων, κατηγορία θέσεων, κ.τ.λ.). 

 Ολοκλήρωση των κρατήσεων και προώθησή τους προκειμένου να γίνει η εκτύπωση 

των σχετικών παραστατικών (εισιτηρίων). 

 Έλεγχος της ισχύς των κρατήσεων. 

 Παροχή των στοιχείων όλων των κρατήσεων (ημερομηνία υλοποίησης κρατήσεων, 

κωδικός και καταληκτική ημερομηνία για κάθε επιμέρους κράτηση, συνολικό 

κόστος και επιμέρους κόστη, κ.τ.λ.) που σχετίζονται με ένα ταξίδι. 

• Υποσύστημα διεπαφών χρήστη (User Interface Module - UIM): Πρόκειται για τα διαφορετικά user 

interfaces ανάλογα με τη συσκευή από την οποία ο χρήστης ζητά πληροφορία για να ταξιδέψει (PC και 

κινητό τηλέφωνο). Το Υποσύστημα Διεπαφών Χρήστη έχει διττό ρόλο:  

o Υλοποιεί τη διεπαφή του χρήστη, δηλαδή τις σελίδες συλλογής και εμφάνισης πληροφοριών. 
o Υλοποιεί τις κλήσεις προς τα web services που παρέχονται από τα υπόλοιπα υποσυστήματα 

του ΠΣ. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα παραπάνω υποσυστήματα έτσι ώστε να παρέχουν την ζητούμενη 

λειτουργικότητα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα  63 Γενική περιγραφή αρχιτεκτονικής ΠΣΛΑ  

5.2.2 Φυσική Αρχιτεκτονική  
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα συνδέονται τα υποσυστήματα που περιγράφτηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα. Η περιγραφή του τρόπου σύνδεσης αφορά τόσο την χωρική διάταξη των 

υποσυστημάτων όσο και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία τους. 
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Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η γεωγραφική κατανομή των υποσυστημάτων και η απαιτούμενη υποδομή για 

την λειτουργία τους. Η κατανομή των υποσυστημάτων του ΠΣ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα  64 Φυσική αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήματος 
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6 Συμπεράσματα 

Το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζει το σύνολο των συμπερασμάτων και προτάσεων από 

την έρευνα αναφορικά με την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος λήψης αποφάσεων για υπηρεσίες 

πληροφόρησης, σχεδιασμού ταξιδιού & κράτησης θέσεων στον τομέα των διατροπικων μεταφορών. Τα 

συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 

• Οι υπηρεσίες που έχουν προσδιοριατεί επαληθεύτηκαν ως ανάγκες των χρηστών από τις συνεντεύξεις 

και συνεπώς υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης ενός τέτοιου ΠΣΛΑ. Οι ανάγκες 

αυτές που μεταφράζονται σε υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 

o Πληροφόρηση Χρήστη 

o Κράτηση Θέσης/Θέσεων 

o Σχεδίαση Ταξιδιού 

o Δρομολόγηση σε αστικό περιβάλλον 

o Profiling 

o Ακύρωση (τροποποίηση) κρατήσεων 

o Πληροφορίες προορισμού 

o Πληροφορίες ταξιδιού 

o Προτάσεις (προσφορές) για διατροπικά ταξίδια (μελλοντική εμπορική χρήση) 

o Push activities 

• Οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ότι οι ανάγκες για ανάπτυξη και παροχή ψηφιακού περιεχόμενου 

αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2007, κάτι που ευνοεί την εμπορική αξιοποίηση του προτεινόμενου 

ΠΣ 

• Το  προτεινόμενο ΠΣΛΑ ευνοείται από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, 

σύμφωνα με το οποίο οι πωλήσεις από κρατήσεις εισιτηρίων μέσω συστημάτων στο Internet έχει 

ολοένα και περισσότερο αυξητικούς ρυθμούς μέχρι το 2008 

• Η εμπορική επιτυχία του προτεινόμενου ΠΣ θα εξαρτηθεί από την εμπλοκή των χρηστών σε 

διαδικασίες που περιέχουν χρήση πιστωτικής κάρτας μιας και κυριότερος λόγος αποθάρρυνσης 

χρήστης του ΠΣ είναι ο φόβος σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων της πιστωτικής κάρτας. Αυτό 

σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πιστωτική κάρτα αποτελεί την συνηθέστερη μέθοδο πληρωμής των 

ερωτηθέντων μέσω Internet, δημιουργεί την αίσθηση ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και δημοφιλές για 

τους χρήστες, ένα σύστημα υπηρεσιών ταξιδιού το οποίο θα παρείχε τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής 

κάρτας ενώ ταυτόχρονα θα έπειθε για την ασφάλεια των συναλλαγών. 

• Αναφορικά με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών μέσω Internet από Portal και εξειδικευμένες 

εφαρμογές, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μία αύξηση ανάμεσα στους Ευρωπαίους Internet 

χρήστες να εμπιστεύονται λιγότερο τα Portals, αλλά περισσότερα τοπικά site που δεν καλύπτουν 

μεγάλη εμβέλεια σε γεωγραφική έκταση, αναφορικά με πληροφορίες τουρισμού. Αυτό συνεπάγεται μία 

έντονη διεύσδυση του ΠΣ μιας και είναι κάθετο και αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα στον χώρο 

της παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω Web 

• Η απαίτηση των χρηστών που κάνουν χρήση εφαρμογών και συστημάτων κράτησης θέσης και 

σχεδιασμού ταξιδιού μέσω Internet αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα καλύπτουν 

το μεγαλύτερο φάσμα των αναγκών τους για την πραγματοποίηση ταξιδιού με περισσότερα του ενός 
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μέσα μεταφοράς και συνεπώς το προτεινόμενο ΠΣ θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

χρηστών.  

• Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες χρήστες κινητών δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον – αυτή 

τη στιγμή – για υπηρεσίες δεδομένων (πέρα δηλαδή των υπηρεσιών φωνής) με μόνη εξαίρεση, βέβαια, 

την περίπτωση σύντομων γραπτών μηνυμάτων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα να ευνοεούνται οι 

υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Web έναντι αυτών που παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων.  

• Η χρήση XML (eXtensible Markup Language) δομημένων δεδομένων με χρήση λεξιλογίων και 

σημασιολογικών δεδομένων θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την τεχνολογική συμβατότητα του 

προτεινόμενου ΠΣ με υπάρχοντα συστήματα από τον τομέα στον οποίο ανήκει.  

• Οι χρήστες απαιτούν υπηρεσίες κράτησης θέσης κατά πρώτον και στη συνέχεια υπηρεσίες σχεδιασμού 

ταξιδιού. Ακολουθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με πληροφορίες προϊόντων παροχής μεταφορικού 

έργου (μέσων) και διαθεσιμότητας τους και η αγορά εισιτηρίου. 

• Τέλος, ο σύχρονος χρήστης έχει ως βασικότερη ανάγκη του την αγορά εισιτηρίου ενώ στην ίδια 

κατάταξη παραμένουν πολύ σημαντικές η κράτηση θέσης και ο σχεδιασμός ταξιδιού. 

• Με δεδομένη την αύξηση των πωλήσεων ταξιδιών και εισιτηρίων από ηλεκτρονικά συστήματα 

κρατήσεων η προοπτική διείσδυσης της πλατφόρμας του ΠΣΛΑ διαφαίνεται ευοίωνη. 
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8 Παραρτήματα  

8.1 Παράρτημα Α - Πρότυπη φόρμα ανάλυσης υπηρεσιών ΠΣΛΑ 

Υπηρεσία Ρόλος Εμπορικός 

στόχος 

Χαρακτηριστικά Προστιθέμενη 

αξία 

Λειτουργίες Διαδικασίες 
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8.2 Παράρτημα Β - Πρότυπη φόρμα καθορισμού απαιτήσεων ΠΣΛΑ 

Κατηγορίες Χρηστών   ΠΣΛΑ 
    Τελικοί Χρήστες     
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1. Client Devices 1.1 Mobile devices 1.1.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ….                         

   1.1.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   1.1.3                           

   1.1.4                           

   1.1.5                           

 1.2 PC 1.2.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   1.2.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   1.2.3                           

   1.2.4                           

   1.2.5                           

2. Personalised Services 2.1 User Profile 2.1.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         
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   2.1.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   2.1.3                           

   2.1.4                           

   2.1.5                           

  2.2 User Privacy 2.2.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   2.2.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   2.2.3                           

   2.2.4                           

   2.2.5                           

3. Services 3.1 Multimodal information 3.1.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.1.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.1.3                           

   3.1.4                           

   3.1.5                           

  3.2 Public Transport Information 3.2.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.2.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.2.3                           

   3.2.4                           

   3.2.5                           

  3.3 Mapping 3.3.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.3.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.3.3                           

   3.3.4                           

   3.3.5                           

  3.4 Ticketing/ Reservation 3.4.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.4.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   3.4.3                           

   3.4.4                           

   3.4.5                           
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4. Building Blocks 4.1 Data Interfaces 4.1.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   4.1.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   4.1.3                           

   4.1.4                           

   4.1.5                           

  4.2 GIS Interface 4.2.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   4.2.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   4.2.3                           

   4.2.4                           

   4.2.5                           

  4.3 CRS Interface 4.3.1 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   4.3.2 Το σύστημα θα πρέπει να ή θα ...                         

   4.3.3                           

   4.3.4                           

    4.3.5                           
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8.3 Παράρτημα Γ – Έρευνα τελικών χρηστών & Ερωτηματολόγιο 

 

Το σύστημα με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα σχεδίασης ταξιδιού, πληροφόρησης ταξιδιώτη 

και κρατήσεων θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς - ΠΣΛΑ» θα περιλαμβάνει μια 

πλατφόρμα η οποία η οποία θα απευθύνεται κυρίως στον τελικό χρήστη – ταξιδιώτη 

συνθέτοντας σενάρια ταξιδιού με συνδυασμένα μέσα, βάση του προφίλ του ταξιδιώτη και 

παραμέτρους όπως το κόστος, ο χρόνος και η άνεση. Το σύστημα θα προσφέρει επιπλέον 

πληροφόρηση στον ταξιδιώτη για τους τρόπους μετάβασης του ανάμεσα σε σταθμούς 

μετεπιβίβασης (λιμάνι – αεροδρόμιο – σιδηροδρομικός σταθμός) και θα αναλαμβάνει να 

διεκπεραιώσει την κράτηση όλων των εισιτηρίων όλων των μέσων που “εμπλέκονται” στο 

σενάριο που θα επιλέξει ο ταξιδιώτης μέσα από την σύνδεση του με συστήματα κρατήσεων 

θέσεων ή CRS (central reservation systems) 
  

Παρακαλούμε, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε 

ερώτηση. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων απαντήσεων, αυτό 

αναφέρεται ρητά στο τέλος της ερώτησης. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

εκτιμάται περίπου στα 10 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις σας θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας και δεν θα διατεθούν σε τρίτους. 

 

Σχετικά με εσάς 

 

1. Ηλικία 

 Κάτω των 25 ετών 

 26-30 

 31-35 

 36-40 

 41-45 

 46-50 

 50+ 

2. Φύλο 
 Άνδρας 

 Γυναίκα 

3. Επίπεδο σπουδών 

 Δημοτικό 

 Μέση εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 

 Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

 Διδακτορικό δίπλωμα 
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4. Επάγγελμα 

 Άνεργος 

 Φοιτητής/Σπουδαστής 

 Ιδιωτικός υπάλληλος 

 Δημόσιος Υπάλληλος 

 Ελεύθερος Επαγγελματίας 

 Άλλο 

5. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

 Έως € 5.000 

 €5.001 - €10.000  

 €10.001 - €20.000 

 €20.001 - €30.000 

 €30.001 - €40.000 

 €40.000 + 

Επιχειρηματίας 

ταξιδιώτης 

 Μία φορά την εβδομάδα 

 1-3 φορές το μήνα 

 Περισσότερες από 1 φορά την εβδομάδα 
6. Εκτιμήστε τη συχνότητα με

την οποία ταξιδεύετε για κάθε 

μία κατηγορία ταξιδιώτη: 
Τουρίστας 

 1-3 φορές το χρόνο 

 4-8 φορές το χρόνο 

 Πάνω από 9 φορές το χρόνο 

   

 

 Χρήση προϊόντων / υπηρεσιών σχεδίασης ταξιδιού και 
κράτησης θέσεων μέσω Internet 

  
7.Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Internet για να κάνετε κράτηση ενός εισιτηρίου ή να 

σχεδιάσετε ένα ταξίδι; 

 Κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω 

 Σχεδόν κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω 

 Λίγες φορές 

 Σπάνια (σχεδόν ποτέ) 

8. Σε περίπτωση που προχωράτε σε κράτηση ενός εισιτηρίου, με ποιες από τις παρακάτω 

μεθόδους πληρώνετε; 

 Με πιστωτική κάρτα 

 Με αντικαταβολή 

 Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

 

9. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που θα σας ενθάρρυναν να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα 

σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης μέσω Internet; (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία 
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απάντηση) 

 

 Ταχύτητα συναλλαγής και εξοικονόμηση χρόνου 

 Ποικιλία επιλογών 

 Χαμηλότερες τιμές 

 

Άλλο (προσδιορίστε) 

 

 

10. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που θα σας αποθάρρυναν να χρησιμοποιήσετε ένα 

σύστημα σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης μέσω Internet; (μπορείτε να επιλέξετε πάνω 

από μία απάντηση) 

 

 Έλλειψη επαφής με το ταξιδιωτικό πρακτορείο 

 Φόβος σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων σας πιστωτική σας κάρτας 

 Έλλειψη γνώσης / εμπειρίας στην χρήση του Internet 

 

Άλλο (προσδιορίστε) 

 

 

11. Θα δίνατε τα προσωπικά σας δεδομένα (προτιμήσεις στο προφίλ σας) για να 

χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης μέσω Internet

προκειμένου να σας προσφέρει τη βέλτιστη λύση – πρόταση σε ένα υπεραστικό σας ταξίδι 

με συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

Πληροφοριακό Σύστημα λήψης αποφάσεων για υπηρεσίες πληροφόρησης, 

σχεδιασμού ταξιδιού & κράτησης θέσεων στον τομέα των διατροπικων 

μεταφορών - Προσδιορισμός αναγκών χρηστών 
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12. Ταξινομήστε τις επόμενες ανάγκες χρηστών – από την πιο σημαντική (1) προς την 

λιγότερο σημαντική (8) – αναφορικά με το σχεδιασμό ταξιδιού και την κράτηση θέσης, 

μέσω ενός συστήματος που λειτουργεί στο Internet. 

 

 Σχεδιασμός υπεραστικού ταξιδιού  

 Πληροφόρηση για αστικές συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών κόμβων 

 Πληροφορίες προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου (μέσων) και διαθεσιμότητας τους 

 Κράτηση θέσης 

 Πληροφορίες πρόσβασης ή αναχώρησης από υπεραστικό κόμβο  

 Αγορά εισιτηρίου 

 Πληροφορίες προορισμού 

 Δυναμικές πληροφορίες για μεταβολή ταξιδιού  

 

Άλλη ανάγκη 

 

 

13. Για κάθε μία από τις παραπάνω ανάγκες, κατατάξτε σύμφωνα με βαθμό σπουδαιότητας 

τα φυσικά χαρακτηριστικά χρησιμότητα, χρηστικότητα, επιθυμία χρήσης ενός συστήματος 

σχεδιασμού ταξιδιού και κράτησης θέσης στο Internet. Απαντήστε επιλέγοντας αριθμούς 

από το 1 (το πιο σημαντικό) έως το 5 (το λιγότερο σημαντικό).  

 

Επεξήγηση χαρακτηριστικών 

 

Χρησιμότητα: με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αξιολογούμε την αξία που έχει η παροχή μιας 

υπηρεσίας για το χρήστη. Εννοούμε την πρακτικότητα, ωφελιμότητα 

Χρηστικότητα: με το χαρακτηριστικό αυτό αξιολογούμε το πόσο εύχρηστη είναι το σύστημα και 

ειδικότερα πόσο εύκολο είναι για το χρήστη να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία 

Επιθυμία χρήσης: με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αξιολογούμε το βαθμό επιθυμίας χρήσης του 

ταξιδιώτη να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία 

 

Α. Σχεδιασμός υπεραστικού ταξιδιού με διαφορετικά μέσα μεταφοράς 

Για το σχεδιασμό ενός υπεραστικού ταξιδιού ο χρήστης θα πρέπει να δίνει στο σύστημα το σημείο 

προέλευσης, το σημείο προορισμού, την ημερομηνία μετακίνησης, το User mode (Business Traveller, 

Tourist, κτλ), πληροφορίες για το επιθυμητό μέσο και εταιρεία και τις ανοχές κόστους και χρόνου 

ταξιδιού. Το σύστημα θα επιστρέφει τις εναλλακτικές επιλογές σύνδεσης (δρομολόγιο, ώρες άφιξης και 

αναχώρησης, κόμβος/οι προέλευσης και προορισμού καθώς και γεωγραφική απεικόνιση του σημείου 

προορισμού)  
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Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 

Β. Πληροφόρηση για αστικές συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών κόμβων 

Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ως σημείο προέλευσης τον κόμβο ενός μέσου, και ως σημείο προορισμού 

τον κόμβο άλλου μέσου στην ίδια αστική περιοχή. Το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη του το προφίλ του 

χρήστη (επιθυμητά αστικά μέσα μεταφοράς, επιθυμητός μέγιστος αριθμός μετεπιβιβάσεων, ανοχές 

χρόνου αναμονής για αστικό μέσο) τις γραμμές αστικών μέσων, τις μετεπιβιβάσεις, τις εκτιμήσεις σε 

ώρα για την πεζή μετάβαση σε στάση αστικού μέσου, το κόστος επιβίβασης μέσων, την ύπαρξη ταξί ή 

υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτων παρουσιάζει στον χρήστη όλες τις εναλλακτικές επιλογές αστικών 

συνδέσεων. 

 

Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 

Γ. Πληροφορίες προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου (μέσων) και διαθεσιμότητας τους 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει μία από τις εναλλακτικές 

επιλογές που του δίνει το σύστημα, μετά το σχεδιασμό ταξιδιού. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του 

προϊόντα παροχής μεταφορικού έργου για κάθε μέσο και δρομολόγιο, το κόστος, την πραγματική 

διαθεσιμότητα του κάθε μέσου, το προφίλ του επιβάτη και επιστρέφει τις εναλλακτικές επιλογές 

διαθέσιμων προϊόντων παροχής μεταφορικού έργου, το κόστος και τους όρους χρήσης ανά προϊόν 

 

Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 

Δ. Κράτηση θέσης 

Θεωρούμε ότι ο χρήστης έχει ήδη επιλέξει ανάμεσα στις εναλλακτικές που του προσέφερε το σύστημα. 

Το ΠΣΛΑ αξιολογώντας την πληροφορία που έχει για προϊόντα παροχής μεταφορικού έργου για κάθε 

μέσο και δρομολόγιο, το κόστος, την πραγματική διαθεσιμότητα του κάθε μέσου και το προφίλ του 

ταξιδιώτη, προσφέρει στο χρήστη πληροφορίες για τις εναλλακτικές επιλογές διαθέσιμων προϊόντων 

παροχής μεταφορικού έργου, το κόστος και τους όρους χρήσης ανά προϊόν.  

 

Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 
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Ε. Πληροφορίες πρόσβασης ή αναχώρησης σε/από υπεραστικό κόμβο 

Σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι ο χρήστης έχει επιλέξει ανάμεσα στις εναλλακτικές που του 

προσέφερε το σύστημα. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του τα αστικά μέσα που έχουν πρόσβαση στον 

κάθε κόμβο, τα δρομολόγια, τις γραμμές αστικών μέσων, τις στάσεις στον κόμβο ανά μέσο, τις 

εκτιμήσεις ώρας για πεζή μετάβασης σε ή από αρχική στάση, το κόστος μέσων, την ύπαρξη ταξί και 

υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτων και το προφίλ του ταξιδιώτη και παρουσιάζει τις εναλλακτικές 

επιλογές (μέσα μεταφοράς, δρομολόγια, γραμμές, θέσεις στάσεων, εκτίμηση ώρας για πεζή μετάβαση, 

κόστος κτλ).  

 

Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 

ΣΤ. Αγορά εισιτηρίου 

Για την αγορά εισιτηρίου ο χρήστης πρέπει να έχει επιλέξει ανάμεσα στις εναλλακτικές που του 

προσέφερε το σύστημα για ένα ταξίδι. Το INTELLECΤ αξιολογώντας το προφίλ του χρήστη – πιθανή 

προτίμηση σε μέσο πληρωμής – του παρέχει το κόστος και τους όρους αγοράς & χρήσης για κάθε 

επιλεγμένο προϊόν παροχής μεταφορικού έργου, τους τρόπους πληρωμής, τα στοιχεία απόδειξης αγοράς 

(e-voucher) και λεπτομέρειες μετακίνησης. Επιπλέον, τον ενημερώνει για τους τρόπους λήψης του/των 

εισιτηρίου/ων.  

 

Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 

Ζ. Πληροφορίες προορισμού 

Θεωρούμε ότι ο χρήστης έχει επιλέξει ανάμεσα στις εναλλακτικές που του προσέφερε το σύστημα για 

να ταξιδέψει. Το σύστημα αξιολογεί το προφίλ του ταξιδιώτη, την πληροφορία που έχει αναφορικά με 

τουριστικά προϊόντα στον προορισμό (ξενοδοχεία, εκδρομές, κρουαζιέρες κτλ), πληροφορία τουριστική 

για προορισμό (μουσεία, εκδηλώσεις κτλ) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για κόμβο προορισμού έχει 

και παρουσιάζει τις εναλλακτικές επιλογές διαθέσιμων τουριστικών προϊόντων, το κόστος ανά προϊόν, τη 

θέση και το κόστος σημείου ενδιαφέροντος, πληροφορίες για τον τρόπο αγοράς και επιπλέον τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ.  

 

Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 
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Η. Δυναμικές πληροφορίες για μεταβολή ταξιδιού 

Θεωρούμε ότι ο χρήστης έχει επιλέξει και αποθηκεύσει ένα ταξίδι ανάμεσα στις εναλλακτικές που του 

προσέφερε το σύστημα. Το ΠΣΛΑ είναι σε θέση να του προσφέρει ενημέρωση για μεταβολές 

υπεραστικών μετακινήσεων (καθυστέρηση, ακύρωση, αναβολή ταξιδιού).  

 

 Χρησιμότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 Χρηστικότητα:1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 Επιθυμία Χρήσης: 1-Πολύ;2-Αρκετά;3-Λίγο;4-Λιγότερο;5-Καθόλου 

 

  

Εάν θα θέλετε να ενημερώνεστε με τριμηνιαία newsletters για την πορεία του έργου, παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο  

Εταιρία/Οργανισμός  

email   
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