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Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών αλλάζουν την οικονομία

και τον τρόπο που διενεργούνται οι εμπορικές συναλλαγές. Οι τεχνολογίες

αυτές ωθούν τις επιχειρήσεις να βρουν νέους τρόπους να επεκτείνουν τις

αγορές, στις οποίες ανταγωνίζονται, για να διατηρήσουν τους πελάτες και να

προσελκύσουν νέους. Αυτό το επιτυγχάνουν με την προσαρμογή των

προϊόντων και των υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών, και την αναδόμηση

της επιχειρησιακής στρατηγική με απώτερο σκοπό να αποκομίσουν το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό έχει επιπτώσεις στο πως διεξάγονται οι

συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις, μεταβάλλοντας εσωτερικές

διαδικασίες καθώς επίσης και τις εξωτερικές σχέσεις τους, τροποποιώντας και

αναδιαρθρώνοντας ολόκληρους οικονομικούς τομείς.

Το Διαδίκτυο και ειδικά ο ιστός (web) είναι μια από τις κύριες κατευθυντήριες

δυνάμεις για αυτές τις νέες εξελίξεις με την παροχή νέων ισχυρών εργαλείων

και δυνατοτήτων στην διενέργεια εμπορικών και μη συναλλαγών. Είναι μια

ιδανική πλατφόρμα για τη βιομηχανία ταξιδιού και τουρισμού επειδή μπορεί

να φέρει τις πληροφορίες για τα προϊόντα της στους πελάτες σε όλο τον

κόσμο, με ένα  άμεσο, ελαχίστου κόστους , και αποτελεσματικό τρόπο.

 Ο τουρισμός είναι μια επιχείρηση πληροφοριών επειδή γι’αυτόν, ως

βιομηχανία υπηρεσιών, οι πληροφορίες είναι μια από τις σημαντικότερες

παραμέτρους για την υποστήριξη ενεργειών. Σε λίγες άλλες περιοχές η

παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία και εφαρμογή των πληροφοριών είναι τόσο

σημαντική για την καθημερινή λειτουργία όπως για την βιομηχανία ταξιδιού και

τουρισμού.

Στην εργασία αυτή θα εξεταστούν οι δυνατότητες που προσφέρει το Internet

σε κάποιον χρήστη για την οργάνωση των διακοπών του σε μια πόλη.

Επίσης, θα παρουσιαστεί ένας οδηγός και θα γίνει μια πρόταση για την

δημιουργία ενός χώρου που θα παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες για μια

περιοχή οι οποίες θα φανούν χρήσιμες σε όποιον σκέφτεται να την
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επισκεφθεί. Για την εργασία αυτή επιλέχτηκε σαν πόλη αναφοράς η

Θεσσαλονίκη.
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Κεφάλαιο 2 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

Υπάρχουν πολλοί χώροι που παρουσιάζουν πληροφορίες και δίνουν την

δυνατότητα οργάνωσης διακοπών. Ένας χρήστης για να οργανώσει τις

διακοπές του από τον υπολογιστή του πρέπει να εκτελέσει κάποιες ενέργειες.

Θεωρούμε ότι ο χρήστης για να επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη ή γενικότερα μια

πόλη χρειάζεται:

i. Να βρει ένα ξενοδοχείο-χώρο διαμονής που πληροί κάποιες

προϋποθέσεις, τις οποίες ο ίδιος θέτει, και να βρίσκεται σε

τοποθεσία που τον εξυπηρετεί.

ii. Να κλείσει εισιτήριο στην θέση που θέλει και στην πιο

συμφέρουσα τιμή (Αεροπορικό, Σιδηροδρομικό, ΚΤΕΛ ή

Ακτοπλοϊκό).

iii. Να μάθει ποία αξιοθέατα μπορεί να επισκεφτεί.

iv. Να μάθει πως θα μετακινηθεί (Λεωφορεία, Ράδιο ταξί)

v. Να μάθει κάποια ιστορικά στοιχεία για την πόλη

vi. Να μάθει που μπορεί να φαει, πού θα διασκεδάσει και πού θα

ψωνίσει.

vii. Να μάθει που βρίσκονται κάποιες υπηρεσίες που μπορεί να του

χρειαστούν (πχ Δημαρχεία, Προξενεία και Κ.Ε.Π.).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν μερικοί χώροι που είναι αφιερωμένοι

στον τομέα του e-Tourism.

Αυτή την στιγμή υπάρχουν αρκετοί χώροι στο διαδίκτυο που ασχολούνται με

την Θεσσαλονίκη. Οι διευθύνσεις των περισσοτέρων χώρων υπάρχουν στο

τέλος αυτής της εργασίας, στην ενότητα που παρουσιάζει την βιβλιογραφία

και τους δεσμούς Ιντερνετ.
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2.1 Ξενοδοχεία
Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος πριν ξεκινήσει

ένα ταξίδι είναι να λύσει το πρόβλημα της διαμονής ή τουλάχιστον να γνωρίζει

που θα πρέπει να ψάξει και τι τιμές να περιμένει.

2.1.1 Καταγραφή των ιστοχώρων

Στην Θεσσαλονίκη, αυτή την στιγμή, σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία έχουν την δική

τους σελίδα.

Οι περισσότερες σελίδες περιορίζονται σε μια απλή παρουσίαση των

χαρακτηριστικών του ξενοδοχείου, με την μορφή που θα είχε ένα φυλλάδιο και

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανανεώνονται συχνά. Στον τομέα των

κρατήσεων δωματίων, κανένα site δεν προσφέρει αυτοματοποιημένο

σύστημα κρατήσεων. Όλα υιοθετούν την λογική της συμπλήρωσης μιας

φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον χρήστη και την επεξεργασία της

στη συνέχεια από κάποιον υπάλληλο.

Σε ένα σωστό αυτοματοποιημένο σύστημα, ο χρήστης θα μπορούσε να

ρωτήσει αν υπάρχουν ελεύθερα δωμάτια τα οποία θα πληρούν κάποιες

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ο ίδιος έχει θέσει. Εάν υπάρχουν ελεύθερα

δωμάτια ο χρήστης θα μπορεί να δίνει τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας

και το σύστημα να του απαντά άμεσα εάν έγινε ή όχι τελικά η κράτηση.

Κριτήρια για την καταλληλότητα των σελίδων ξενοδοχείων είναι :

1. Η όλη εμφάνιση: Εάν η παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται με

καλαίσθητο τρόπο.

2. Ευκολία πλοήγησης: Είναι εύκολο να βρει ο επισκέπτης την

πληροφορία που θέλει;

3. Η πληρότητα των πληροφοριών : Μπορεί ο επισκέπτης να βρει τις

τιμές των δωματίων για την συγκεκριμένη περίοδο που επιθυμεί;

4. Σύστημα κρατήσεων : Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο;  Υπάρχει η

δυνατότητα κάποιου είδους «παζαριού» για τις τιμές; Υπάρχει

πίνακας που να παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις τιμές των διαφόρων

καταλυμάτων;
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5. Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστεί η

σελίδα του ξενοδοχείου. (μέσω www.in.gr, www.yahoo.com, front-

end sites)

6. Γλώσσες που υποστηρίζονται

7. Η ταχύτητα φόρτωσης της κάθε σελίδας (με σύνδεση 50Κbps –

υποθέτοντας ότι η σελίδα απευθύνεται σε ιδιώτες και όχι σε

επιχειρήσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι χώροι του διαδικτύου οι οποίοι

είναι αφιερωμένοι σε ξενοδοχεία.

2.1.1.1 Ξενοδοχείο Αιγαίον

Το ξενοδοχείο Αιγαίον (www.hotel-aegeon.gr) είναι ένα τυπικό παράδειγμα

ιστοχώρου ξενοδοχείου. Προσφέρει κάποιες βασικές πληροφορίες και

προσφέρει δυνατότητα κράτησης δωματίου μέσω internet.

Στην αρχική σελίδα δίνει την επιλογή στον χρήστη να επιλέξει την γλώσσα

στην οποία προτιμά να γίνει η πλοήγηση (εικόνα 1).

Εικόνα  1- Εισαγωγική σελίδα Αιγαίον

Μετά την επιλογή γλώσσας, o χρήστης μεταφέρεται στο αρχικό μενού του

site. Σε αυτήν την σελίδα παρουσιάζονται οι χώροι του ξενοδοχείου με και

διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό.

http://www.in.gr/
http://www.hotel-aegeon.gr/
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Εικόνα  2 - Παρουσίαση του Aegean

Στην αριστερή πλευρά της σελίδας υπάρχει το μενού πλοήγησης το οποίο

προσφέρει τις επιλογές : Αρχική σελίδα, περιγραφή, φωτογραφίες δωματίων,

κρατήσεις και επικοινωνία. Όλες οι επιλογές οδηγούν σε στατικές σελίδες

HTML.

Κρατήσεις : Η σελίδα των κρατήσεων παρουσιάζεται στην εικόνα 3. Στην

σελίδα αυτή ο χρήστης καλείται να εισάγει το όνομα και το e-mail του.

Προαιρετικά ζητείται η χώρα προέλευσης και το τηλέφωνο του. Τα υπόλοιπα

στοιχεία που χρειάζονται είναι το εάν θέλει να γίνει κράτηση μονόκλινου ή

δίκλινου δωματίου, το χρονικό διάστημα διαμονής καθώς και κάποια σχόλια.

Η βασική πολιτική της επιχείρησης για τις κρατήσεις μέσω internet είναι η

ειδοποίηση του χρήστη μέσω e-mail. Αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει

βασίζεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα και δεν μπορεί να

θεωρηθεί σύστημα e-Booking.

Στα πλεονεκτήματα του site είναι η ταχύτητα εμφάνισης των σελίδων και η

γρήγορη πλοήγηση μεταξύ τους ,αφού το site χρησιμοποιεί αποκλειστικά

κώδικα HTML χωρίς δυναμικά scripts.

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του site είναι το ότι δεν αναφέρονται πουθενά οι

τιμές των δωματίων. Δηλαδή, ο χρήστης καλείται να κλείσει ένα δωμάτιο

χωρίς να ξέρει την τιμή του.
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Εικόνα  3- Σελίδα κρατήσεων Aegean

2.1.1.2 Ξενοδοχείο Αστόρια

Εμφάνιση: Το ξενοδοχείο Αστόρια (www.papcorp.gr/astoria.html) στην αρχική

του σελίδα παρουσιάζει - με αρκετά ευδιάκριτο τρόπο- κάποια εισαγωγικά

στοιχεία για το κτίριο και την αρχιτεκτονική του μαζί και με μια φωτογραφία

του. Στην ίδια σελίδα αναφέρονται στοιχεία για τα συνέδρια που έχουν

πραγματοποιηθεί στους χώρους του συγκροτήματος και κάποια

σχόλια/εντυπώσεις πελατών. Επίσης, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες και τα

χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου και των δωματίων καθώς και στοιχεία

επικοινωνίας όπως τηλέφωνο και e-mail.

Ευκολία πλοήγησης : Η πλοήγηση γίνεται αρκετά εύκολα αφού όλες οι

πληροφορίες που παρέχει ο ιστοχώρος βρίσκονται συγκεντρωμένες σε τρεις

σελίδες.

Πληρότητα πληροφοριών : Στο site υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Αυτό

που δεν υπάρχει είναι οι ενδεικτικές τιμές των δωματίων. Όπως και στις

σελίδες άλλων ξενοδοχείων , ο επισκέπτης καλείται να κάνει κράτηση χωρίς

να ξέρει την τιμή του δωματίου.
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Εικόνα  4 - Ξενοδοχείο Αστόρια - αρχική σελίδα

Εικόνα  5- Αστόρια κρατήσεις
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Σύστημα κρατήσεων: Στο σύστημα κρατήσεων ο χρήστης καλείται να δώσει τα

προσωπικά του στοιχεία (όνομα, τηλ, e-mail,χώρα),το διάστημα παραμονής

και να επιλέξει τον τύπο δωματίου. Δίνεται ,ακόμη, η δυνατότητα επιλογής

ανάμεσα σε 4 ξενοδοχεία –εκτός του αστόρια.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Ο ιστοχώρος υποστηρίζει μόνο την αγγλική

γλώσσα.

Η ταχύτητα φόρτωσης της κάθε σελίδας είναι αρκετά καλή, αφού περιέχουν

κυρίως κώδικα ΗΤΜL και λίγες φωτογραφίες.

2.1.1.3 Ξενοδοχείο ABC

Εμφάνιση : Το ξενοδοχείο ABC (www.hotelabc.gr) έχει ένα αρκετά

προσεγμένο site. Στην αριστερή πλευρά απεικονίζεται ένα αναλογικό ρολόι με

την ώρα της Ελλάδος- κάτι αρκετά χρήσιμο για τους κατοίκους εξωτερικού.

Ευκολία πλοήγησης : Ακολουθείται η κλασική φιλοσοφία του μενού στα

αριστερά και της κυρίας σελίδας στα δεξιά.

Πληρότητα πληροφοριών : Δίνονται αρκετές χρήσιμές πληροφορίες όπως οι

τιμές των δωματίων καθώς και κάποιες προσφορές. Επίσης υπάρχει δεσμός

για ένα site που παρουσιάζει τον καιρό της πόλη. Υπάρχει και ο χάρτης της

πόλης με σημειωμένη την τοποθεσία του ABC.

Σύστημα κρατήσεων : Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μια φόρμα επικοινωνίας με

το ξενοδοχείο.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου : Το ξενοδοχείο ήταν το πρώτο αποτέλεσμα στο

in.gr και στα πρώτα 10 αποτελέσματα στο yahoo.com .

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Ελληνικά-Αγγλικά

Ταχύτητα φόρτωσης : Το site είναι γραμμένο σε PHP.Η ταχύτητα φόρτωσης

μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική.
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Εικόνα  6- Ξενοδοχείο ABC

2.1.1.4 Ξενοδοχείο Mandrino (www.mandrino.gr)

Εικόνα  7 - Μανδρινό - Αρχική σελίδα

Εμφάνιση : Το site είναι πολύ προσεγμένο και υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό

υλικό το οποίο τραβάει την προσοχή του επισκέπτη.

Ευκολία πλοήγησης : Το site χρησιμοποιεί JavaScript για την δημιουργία

μενού σε στυλ windows. Ένας χρήστης Windows θα μπορέσει να οδηγηθεί

πολύ εύκολα στην πληροφορία που θέλει.

Πληρότητα των πληροφοριών : Υπάρχεί ένας χάρτης της πόλης που

υποδεικνύει την τοποθεσία του ξενοδοχείου καθώς και μια σελίδα με τις
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αποστάσεις του ξενοδοχείου από το λιμάνι, το αεροδρόμιο και από διάφορα

αξιοθέατα. Υπάρχει πλήρης τιμοκατάλογος. Ειδικά για τις κρατήσεις που

γίνονται μέσω Internet υπάρχει έκπτωση 25%.

Εικόνα  8 - Μανδρινό - Κρατήσεις

Σύστημα κρατήσεων : Υπάρχει μια φόρμα κρατήσεων η οποία επιτρέπει την

επιλογή τύπου δωματίου και του τρόπου πληρωμής. Υπάρχεί pop-up

ημερολόγιο το  οποίο βοηθάει στην επιλογή ημερομηνίας άφιξης και

αναχώρησης.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου : Στο in.gr και στο Yahoo.com βγήκε πρώτο.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Ελληνικά-Αγγλικά

Ταχύτητα φόρτωσης : Μέτρια
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2.1.1.5 Bookhotels.gr

Το bookhotels.gr είναι ένα site αναζήτησης ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Επιτρέπει την αναζήτηση δίνοντας την περιοχή , το όνομά ή με αναζήτηση

στον χάρτη της Ελλάδας.

Εικόνα  9- Bookhotels.gr Αρχική σελίδα

Εμφάνιση : Αρκετά προσεγμένος χώρος με αρκετό φωτογραφικό υλικό.

Ευκολία πλοήγησης: Υπάρχει μεγάλος αριθμός δεσμών ανά σελίδα, πράγμα

που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Η παρουσίαση των ξενοδοχείων της

Θεσσαλονίκης απαιτεί την πλοήγηση του χρήστη σε βάθος τριών επιπέδων

στο χώρο (δηλαδή πρέπει να περάσει από τρεις σελίδες).

Πληρότητα των πληροφοριών: Για κάθε ξενοδοχείο υπάρχουν πληροφορίες

για παροχές ξενοδοχείου, παροχές δωματίου, τιμές δωματίων, κλεισμένες
περίοδοι, προσφορές ξενοδοχείου και κάποιες φωτογραφίες. Για κάθε

ξενοδοχείο υπάρχει χάρτης με σημειωμένη την τοποθεσία του.
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Εικόνα  10 - Bookhotels.gr - Κρατήσεις

Σύστημα κρατήσεων : Παρουσιάζεται μια φόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί

να εισάγει τα στοιχεία του και τις απαιτήσεις του.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Υπάρχουν δεσμοί προς τον χώρο από το

www.in.gr.

Γλώσσες που υποστηρίζονται :Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Ταχύτητα φόρτωσης :  Αν και έχει αρκετές εικόνες, η φόρτωση των σελίδων

γίνεται αρκετά γρήγορα.

2.1.1.6 www.airtickets.gr

Το airtickets είναι ένα site αναζήτησης και κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων

στην Ελλάδα. Μια από τις ευκολίες που παρέχει είναι και η αναζήτηση

ξενοδοχείων.

http://www.airtickets.gr/
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Εικόνα  11- Airtickets.gr - Κρατήσεις

Εμφάνιση : Απλή φόρμα.

Ευκολία πλοήγησης: Μια σελίδα είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση

ξενοδοχείων στην οποία μπορεί ο χρήστης να φτάσει εύκολα από ένα δεσμό

στην αρχική σελίδα.

Πληρότητα των πληροφοριών: Το συγκεκριμένο site δεν έχει σαν στόχο την

παρουσίαση ξενοδοχείων, γι’αυτόν τον λόγο δεν έχει πολλές πληροφορίες.

Σύστημα κρατήσεων :

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου:  Μπορεί να φτάσει κανείς μέσω των

διαφημιστικών εικονιδίων του www.in.gr. Επίσης, το όνομα του χώρου είναι

εύκολο να το σκεφτεί κανείς.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Ελληνικά

Ταχύτητα φόρτωσης : -

2.1.1.7 www.interdynamic.gr

Η interdynamic είναι μια εταιρία που ασχολείται με τον τουρισμό εδώ και 30

χρόνια.

http://www.in.gr/
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Εμφάνιση : Ο ιστοχώρος είναι σχεδιασμένος για υπολογιστές με ανάλυση

1024x768, πράγμα που το κάνει να μην εμφανίζεται καλά σε μικρότερες

αναλύσεις

Ευκολία πλοήγησης: Από την αρχική σελίδα, ο επισκέπτης πρέπει να επιλέξει

ότι ψάχνει ξενοδοχεία, να επιλέξει την χώρα ,και από τον χάρτη της χώρας να

επιλέξει ξενοδοχείο

Πληρότητα των πληροφοριών: Για κάθε ξενοδοχείο αναφέρονται μόνο οι πολύ

βασικές πληροφορίες (περιοχή, χαρακτηριστικά).

Σύστημα κρατήσεων : Ο χρήστης εισάγει ένα αίτημα κράτησης στο σύστημα

για κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Επίσης, δίνει κάποια στοιχεία

επικοινωνίας. Ο υπάλληλος της εταιρείας επικοινωνεί στην συνέχεια με τον

χρήστη για την επικύρωση της συναλλαγής.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου:  Στον χώρο αυτό μπορεί να οδηγηθεί κάποιος

εάν ψάξει κάποιο όνομα ξενοδοχείου στους χώρους in.gr, google.com, και

yahoo.com.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Αγγλικά,Γερμανικά.

Ταχύτητα φόρτωσης : Μέτρια
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2.1.1.8 www.greecehotelstravel.com

Εικόνα  12 - Αρχική σελίδα του greecehotelstravel.com

Εμφάνιση :  Αρκετά καλά σχεδιασμένος χώρος.

Ευκολία πλοήγησης: Από την αρχική σελίδα, ο επισκέπτης πρέπει να επιλέξει

ότι ψάχνει ξενοδοχεία, να επιλέξει την χώρα ,και από τον χάρτη της χώρας να

επιλέξει ξενοδοχείο. Υπάρχουν δύο δεσμοί που οδηγούν στο σύστημα

κρατήσεων. Ο ένας δεσμός οδηγεί σε μια απλή παρουσίαση του ξενοδοχείου

(ή οποία δεν κάνει κρατήσεις) και ο άλλος οδηγεί στην πραγματική σελίδα

κρατήσεων.

Πληρότητα των πληροφοριών: Υπάρχουν μόνο οι βασικές πληροφορίες για τα

ξενοδοχεία-καταλύματα.

Σύστημα κρατήσεων : Όλα τα ξενοδοχεία έχουν επιλογή για κράτηση on-line.

Οι κρατήσεις γίνονται μέσω του www.stayxs.com. Το σύστημα με μια σειρά

από φόρμες ζήτά από τον χρήστη να ΄δώσει τα στοιχεία που θέλει. Η κράτηση

πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν, πράγμα που καθιστά το σύστημα

άχρηστο, για την κατηγορία των ατόμων που κανονίζουν τις διακοπές τους

την τελευταία στιγμή.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Υπάρχουν links από άλλους Ελληνικούς

ιστοχώρους.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Ελληνικά – Αγγλικά – Ισπανικά -Γαλλικά

http://www.stayxs.com/
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2.2 Αεροπορικά εισιτήρια
Αυτή τη στιγμή ,από τους ιστοχώρους που είναι αφιερωμένοι στην

Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει κάποιος που να αναλαμβάνει να βρει τις πτήσεις

από και προς αυτήν. Όλοι παραπέμπουν στους επίσημους χώρους των

αεροπορικών εταιριών ή των αντιπροσώπων τους.

2.2.1 Καταγραφή των ιστοχώρων

Οι αεροπορικές εταιρίες, επειδή είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τις

τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αρκετά προσεγμένους ιστοχώρους. Όλα τα site

δίνουν την δυνατότητα αναζήτησης πτήσεων. Κάποιοι από τους χώρους

δίνουν την δυνατότητα της παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, των

πινάκων αφίξεων-αναχωρήσεων διάφορων αεροδρομίων.

Κριτήρια για την καταλληλότητα των σελίδων είναι :

1. Η όλη εμφάνιση : Εάν η παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται με

καλαίσθητο τρόπο.

2. Ευκολία πλοήγησης(GUI): Είναι εύκολο να βρει ο επισκέπτης την

πληροφορία που θέλει;

3. Η πληρότητα των πληροφοριών : Μπορεί ο επισκέπτης να βρει τις

τιμές των εισιτηρίων που επιθυμεί; Απαντώνται όλα τα πιθανά

ερωτήματα του για τις υπηρεσίες;

4. Σύστημα κρατήσεων : Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο;  Υπάρχει η

δυνατότητα κάποιου είδους «παζαριού» για τις τιμές;

5. Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστεί η

σελίδα του ξενοδοχείου. (μέσω www.in.gr ,www.yahoo.com, front-

end sites)

6. Γλώσσες που υποστηρίζονται

7. Η ταχύτητα φόρτωσης της κάθε σελίδας (με σύνδεση 50Κbps –

υποθέτοντας ότι η σελίδα απευθύνεται σε ιδιώτες και όχι σε

επιχειρήσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι χώροι από τους οποίους μπορεί να γίνει

αναζήτηση πτήσεων ή/και κράτηση θέσεων.
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2.2.1.1 www.olympic-airways.com

Εικόνα  13- Ολυμπιακή αεροπορία αρχική σελίδα

Εμφάνιση : Είναι ένας χώρος πλούσιος σε κείμενα και φωτογραφίες.

Ευκολία πλοήγησης :  Το site, αν και περιέχει αρκετές πληροφορίες, δεν

διευκολύνει τον χρήστη να βρει ακριβώς αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει ούτε

ένας χάρτης του χώρου (site-map) ο οποίος θα μπορούσε να τον διευκολύνει.

Πληρότητα των πληροφοριών: Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών. Υπάρχει

παρουσίαση του στόλου αεροσκαφών, δελτία καιρού, αναζήτηση

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, πληροφορίες για τα πακέτα προσφορών,

δυναμική αναζήτηση πτήσεων και νέα της εταιρίας. Ο χρήστης μπορεί να βρει

δεσμούς για διάφορα άλλα αεροδρόμια. Υπάρχει μια εκτενέστατη παρουσίαση

του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος στην οποία παρουσιάζεται ο χώρος και οι

υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και χάρτες με τις διαδρομές των

λεωφορείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρονται και ενδεικτικές τιμές για την

μεταφορά με ταξί – πράγμα πολύ χρήσιμο για τους τουρίστες που σκοπεύουν

να επισκεφτούν την Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών. Ακόμη υπάρχει on-line

σύνδεση με τον πίνακα αφίξεων-αναχωρήσεων Αθηνών. Μέσα στον ιστοχώρο

υπάρχουν και τουριστικές πληροφορίες για χώρους την Ελλάδας.
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Εικόνα  14- Ελ. Βενιζέλος - Τρόποι πρόσβασης

Σύστημα κρατήσεων  :  Δεν υπάρχει σύστημα κρατήσεων

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου :  Το όνομα της εταιρίας είναι γνωστό, οπότε ο

καθένας μπορεί να βρει την διεύθυνση.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Αγγλικά - Ελληνικά
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2.2.1.2 www.aegeanair.com

Εικόνα  15- Aegean Αρχική σελίδα

Εμφάνιση (GUI): Ο χώρος χρησιμοποιεί εικόνες και κείμενο.

Ευκολία πλοήγησης : Υποστηρίζονται και υπηρεσίες μέσω WAP.

Πληρότητα των πληροφοριών: Ο επισκέπτης μπορεί να βρει αρκετές

πληροφορίες για την εταιρία και τις υπηρεσίες της. Υπάρχεί επίσης μια φόρμα

στην οποία ο χρήστης καλείται να βαθμολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών

Σύστημα κρατήσεων  : Όταν ο χρήστης επιλέγει να κάνει κράτηση, ξεκινάει μια

ασφαλή σύνδεση με τον διακομιστή. Εμφανίζεται ένας wizard ο οποίος έχει

όλα τα βήματα για να γίνει η κράτηση. Μετά την επιλογή του δρομολογίου, το

είδος θέσης και την ημερομηνία αναχώρησης το σύστημά επιστρέφει μια

σελίδα με τα δρομολόγια. Το σύστημα επιστρέφει και πτήσεις με

ανταπόκριση. Αφού ο χρήστης επιλέξει την πτήση που τον ενδιαφέρει, το

επόμενο βήμα είναι να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τον

τρόπο πληρωμής. Το σύστημα μπορεί να εκδώσει αποδείξεις και τιμολόγια.

Γενικά το σύστημα κρατήσεων είναι αρκετά απλό στην χρήση και εξασφαλίζει
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την ασφάλεια των διακινουμένων πληροφοριών. Οι κρατήσεις μπορούν να

γίνουν μέσω WAP.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου:  Στον χώρο αυτό μπορεί να οδηγηθεί κανείς

μέσω των περισσοτέρων Ελληνικών πυλών.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Αγγλικά - Ελληνικά

2.2.1.3 www_airtickets_gr

Εικόνα  16- Airtickets GR

Εμφάνιση (GUI): Αρκετά προσεγμένος χώρος με ευδιάκριτα μενού.

Ευκολία πλοήγησης : Όλοι οι δεσμοί είναι ευδιάκριτοι και βοηθούν το χρήστη

να οδηγηθεί εκεί που θέλει.

Πληρότητα των πληροφοριών: Υπάρχουν συνδέσεις με σελίδες για ενοικίαση

αυτοκινήτου και ξενοδοχείου. Επίσης, ο χώρος προτείνει κάποια

ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών.

Σύστημα κρατήσεων  : Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν με χρήση πιστωτικής

κάρτας ή αντικαταβολή. Υπάρχει κουμπί που εμφανίζει τους κωδικούς των

αεροδρομίων. Ο Server της airtickets ανατρέχει σε 20.000 πτήσεις, σε

περισσότερες από 150 αεροπορικές εταιρίες σε όλον τον κόσμο και

παρουσιάζει μόνον όσες έχουν διαθεσιμότητα θέσεων. Οι πτήσεις

παρουσιάζονται με βάση τις τιμές τους ξεκινώντας από τις πιο οικονομικές.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρίας. Η
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airtickets δεσμεύεται για κρατήσεις θέσεων για πτήσεις που θα

πραγματοποιηθούν μετά από 48 ώρες. Η επιβεβαίωση της κράτησης γίνεται

με e-mail που έρχεται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη. Τα

εισιτήρια εκδίδονται από το EUROPLAN TRAVEL και παραδίδονται στη

διεύθυνση που επιθυμεί ο χρήστης. Η πιστωτική κάρτα δεν χρεώνεται

αυτόματα με την ολοκλήρωση της κράτησης, αλλά μόνον και εφ'όσον εκδοθεί

το εισιτήριο.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου:  Μέσω διαφημίσεων στο in.gr.

Γλώσσες που υποστηρίζονται : Αγγλικά - Ελληνικά

2.3 Διάφοροι χώροι

2.3.1 Καταγραφή των ιστοχώρων

Εκτός από τους χώρους ευρέσεως ξενοδοχείων και κρατήσεων αεροπορικών

εισιτηρίων υπάρχουν και άλλοι χώροι που καλύπτουν διάφορους τομείς.

2.3.1.1  www_eot_gr (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού)

Ο ΕΟΤ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχος του είναι να

παρουσιάσει τον Ελληνικό πλούτο και να δώσει την δυνατότητα σε

επισκέπτες να οργανώσουν τις διακοπές τους.

Εικόνα  17 - ΕΟΤ Αρχική Σελίδα
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Εμφάνιση:  Είναι αρκετά προσεγμένος χώρος με εικόνες από γραφικές

τοποθεσίες.

Ευκολία πλοήγησης: Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί με την χρήση

κατανοητών μενού.

Πληρότητα των πληροφοριών: Παρέχει πληθώρα πληροφοριών για κάθε

είδους τουριστική δραστηριότητα.

Σύστημα κρατήσεων :

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Στον χώρο αυτόν μπορεί κανείς να οδηγηθεί

μέσω όλων των μεγάλων πυλών του ιντερνετ (internet portals:

yahoo,in.gr,google,altavista)

Γλώσσες που υποστηρίζονται :Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά

2.3.1.2 www_ose.gr

Αυτός ο χώρος ανήκει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Εικόνα  18 - ΟΣΕ Αρχική Σελίδα
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Εμφάνιση (GUI):  Αρκετά καλοσχεδιασμένος χώρος που χρησιμοποιεί

JavaScript για την δημιουργία drop-down μενού.

Ευκολία πλοήγησης: Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί με την χρήση

κατανοητών drop-down μενού.

Πληρότητα των πληροφοριών: Παρέχει γενικές πληροφορίες για τον

οργανισμό και δίνει την δυνατότητα αναζήτησης δρομολογίων τρένων.

Σύστημα κρατήσεων : Δεν δίνεται η δυνατότητα κρατήσεως εισιτηρίου On-

Line.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Στον χώρο αυτόν μπορεί κανείς να οδηγηθεί

μέσω όλων των μεγάλων πυλών του ιντερνετ (internet portals:

yahoo,in.gr,google,altavista)

Γλώσσες που υποστηρίζονται :Ελληνικά.

2.3.1.3 www_culture_gr

Ο ιστοχώρος του υπουργείου πολιτισμού.

Εικόνα  19 - Υπουργείο Πολιτισμού Αρχική Σελίδα σε ανάλυση 800Χ600

Εμφάνιση (GUI):  Ο χώρος είναι φτιαγμένος για αναλύσεις 1024χ768. Το

αισθητικό αποτέλεσμα σε μικρότερες αναλύσεις δεν είναι ικανοποιητικό.
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Ευκολία πλοήγησης: Ο χρήστης, μόλις εξοικειωθεί με την λογική των μενού

μπορεί να οδηγηθεί σε όποια πληροφορία θέλει.

Πληρότητα των πληροφοριών: Παρέχει πληθώρα πληροφοριών για θέματα

που αφορούν τον πολιτισμό.

Σύστημα κρατήσεων : Δεν υπάρχει.

Ευκολία εύρεσης ιστοχώρου: Στον χώρο αυτόν μπορεί κανείς να οδηγηθεί

μέσω όλων των μεγάλων πυλών του ιντερνετ (internet portals:

yahoo,in.gr,google,altavista)

Γλώσσες που υποστηρίζονται :Ελληνικά, Αγγλικά

Ταχύτητα φόρτωσης : Μέτρια
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Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΩΝ e-Tourism

3.1  Τι πρέπει να προσέξουν οι δημιουργοί χώρων e-
Tourism

Πριν την «προώθηση» κάποιου προϊόντος στην αγορά πρέπει να

προηγηθούν κάποιες μελέτες και να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το

προϊόν, οι οποίες θα κρίνουν,σε μεγάλο βαθμό, το τελικό αποτέλεσμα.Τα

συστήματα e-Tourism δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.Γενικά,

τα συστήματα αυτά μπορούν να περιγραφούν και να κριθούν με την χρήση

κάποιων διακριτικών μεταβλητών. Ο δημιουργός ενός site πρέπει να τις λάβει

υπ’οψιν του.

3.1.1 Προϊόν

Η αντιληπτή χρησιμότητα της υπηρεσίας(-ες) που προσφέρεται από την

επιχείρηση (π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων, μεταφορά, ενθουσιασμός, εμπειρία...)

σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες απόκτησης τους.

Θα αποφέρει κάποιου είδους κέρδος η δημιουργία του προϊόντος;

3.1.2 Ταχύτητα

Η ανταπόκριση του συστήματος, που καθορίζεται από την ποιότητα του

υλικού (server),  των τμημάτων λογισμικού, του φορέα παροχής υπηρεσιών

διαδικτύου και των υπεύθυνων για την ανάπτυξη. Έρευνες, διαπιστώνουν ότι

ο χρόνος αναμονής  στον ιστό έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αξιολόγηση

που κάνει ο καταναλωτής, για τα περιεχόμενα των ιστοχώρων, όταν δεν

ρυθμίζονται καλά οι αργές ταχύτητες.

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις επισκέπτες με αργές ταχύτητες σύνδεσης

ανακαλύπτουν ότι πρέπει να περιμένουν πάνω από ένα λεπτό για την

φόρτωση κάποιας εισαγωγικής παρουσίασης της εταιρίας που επισκέπτονται.
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Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει στην απόρριψη του χώρου πριν καν δουν το

περιεχόμενο.

3.1.3 Νοημοσύνη

Οι πραγματικές στρατηγικές συστάσεων-προτάσεων-λύσεων που υλοποιεί η

εφαρμογή και πόσο καλά προσαρμόζονται στις ποικίλες ανάγκες των

πελατών (η αποτελεσματικότητα της σύστασης). Οι τεχνικές μπορούν να

ομαδοποιηθούν στην προσαρμογή σε επίπεδο περιεχομένου, σε επίπεδο

δεσμών και σε meta- επίπεδο που συνδυάζει και τα δύο.

3.1.4 Σχεδιάγραμμα

Ο βαθμός προσοχής του επισκέπτη αυξάνεται από το γραπτό περιεχόμενο

και από την οπτική απεικόνιση του συστήματος. Η πορεία ανάγνωσης-

εξερεύνησης του χρήστη  για συγκεκριμένο ιστοχώρο μπορεί να επηρεαστεί

από πολλούς παράγοντες όπως η διαρρύθμιση και η προοπτική, η ευκολία

πλοήγησης, το σχετικό μέγεθος των δεσμών, η αντίθεση, το χρώμα, και ούτω

καθ'εξής.

3.1.5 Υπηρεσίες

Η ποικιλία και η καταλληλότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το

σύστημα (π.χ. εύρεση ελευθέρων δωματίων , τις υπηρεσίες κρατήσεων, on-

line υπηρεσίες πληρωμής, κ.λπ.).

3.1.6 Γλώσσες

Ο αριθμός διαθέσιμων γλωσσών , καθορίζει το πόσο οι διεθνής  πελάτες

μπορούν πραγματικά να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Η

υποστήριξη μόνο της αγγλικής γλώσσας δεν είναι πάντα ικανοποιητική λύση.

Μια ανάλυση της καταγωγής των επισκεπτών τον Ιούνιο του 2001 (βρίσκεται

στο site http://www.euromktg.com/globstats/) αποκαλύπτει  ότι μόνο το 45%

του πληθυσμού που επισκέφτηκαν κάποια site e-Tourism ήταν αγγλικής

προέλευσης, ακολουθούσαν οι Ιάπωνες (9,8%), κινέζοι (8,4%), γερμανοί

(6,2%), και ισπανοί (5,4%).
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3.1.7 Πλοήγηση

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που βοηθούν το χρήστη για να ελέγξει το

σύστημα και για να ελιχτεί κατευθείαν το εικονικό διάστημά του ιστοχώρου. Το

βασικό σύστημα πλοήγησης ενός ιστοχώρου περιλαμβάνει τους δεσμούς που

είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο και τους απλούς τοπικούς δεσμούς. Στα

προηγμένα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, οι χρήστες μπορούν, επίσης, να

πλοηγηθούν και με δευτερεύοντα συστήματα πλοήγησης όπως οι δείκτες και

οι χάρτες του χώρου (site map), οι πόρτες (σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα) και

άλλα.

3.1.8 Αλληλεπίδραση

Αυτός ο παράγοντας είναι μια γενική ιδιότητα των περιβαλλόντων διαδικασιών

(procedural) και συμμετοχής (participatory). Ενώ ο όρος “διαδικαστικός”

αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα να εκτελεσθούν  σειρές κανόνων, μόνο τα

συστήματα συμμετοχής επιτρέπουν στο χρήστη να προκαλέσει αυτήν την

παραγόμενη από κανόνες συμπεριφορά. Η αλληλεπίδραση σκιαγραφεί έτσι τη

πιθανή δυνατότητα των μέσων να αφήσουν το χρήστη να ασκήσει μια

επιρροή στο περιεχόμενο ή/και τη μορφή της επικοινωνίας. Για την

αξιολόγηση των Επιχείρηση-προς-πελάτη (Bussiness-2-Client - B2C )

εφαρμογών, η αλληλεπίδραση μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα του

συστήματος να υποστηρίξει το ενδιαφέρον του χρήστη να έρθει σε επαφή με

κάποιον προμηθευτή (π.χ., μέσω των φορμών ή του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου) ή με άλλους πελάτες με τη βοήθεια των εικονικών κοινοτήτων.

Τα προηγμένα συστήματα, συχνά, υποστηρίζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα

όπως τα βιβλία φιλοξενουμένων (guestbooks),  κατάλογους αποστολής

(mailing lists), ή σε απευθείας σύνδεση  συνομιλία (on-line chat).

3.1.9 Αξιοπιστία - Εγκυρότητα

Οι έννοιες “αξιοπιστία” (συνέπεια, σταθερότητα, δυνατότητα αναπαραγωγής,

και ακρίβεια) και “εγκυρότητα”  (ποιότητα της προσέγγισης της αληθινής

οικονομικής αξίας) είναι συνδεδεμένες. Περιγράφουν και οι δύο την ποιότητα

των παρεχόμενων πληροφοριών όπως επίσης  και την ακεραιότητα και την

λειτουργικότητα του ίδιου του συστήματος (π.χ. παραδοθείσα αξία στον
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πελάτη σε λειτουργίες συστήματος, σύνδεσμοι υπέρ-κειμένου που οδηγούν

στα αναμενόμενα και επιθυμητά έγγραφα , κ.λπ.).

Εάν κάποιος πελάτης θεωρεί έγκυρες τις πληροφορίες κάποιου χώρου και

αξιόπιστο τον όλο τρόπο λειτουργίας του, θα τον επισκεφτεί ξανά και θα τον

προτείνει και σε άλλους.
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Κεφάλαιο 4 
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ e-Tourism

4.1 Οδηγός για την δημιουργία ιστοχώρου e-Tourism
Εάν λάβουμε υπ’οψιν τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη

ενότητα, μπορεί να συνταχθεί κάποιο είδος οδηγού για την δημιουργία ενός

ιστοχώρου e-Tourism.

Ο οδηγός αυτός για την δημιουργία ενός ιστοχώρου για τουρισμό έχει τα εξής

βήματα :

4.1.1 Επιλογή θέματος – Μελέτη Σκοπιμότητας

4.1.1.1 Επιλογή θέματος

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να επιλεγεί το ακριβές θέμα

του ιστοχώρου. Με τι θα ασχολείται; Θα προβάλει κάποια συγκεκριμένη

περιοχή; Χρειάζεται να δημιουργηθεί; Θα έχει να προσφέρει τίποτα καινούργιο

ο ιστοχώρος στον τομέα του e-Tourism;

4.1.1.2 Σκοπός  χώρου

Θα είναι απλά ενημερωτικός (πχ κρατικός) ή εμπορικός χώρος; Θα έχει ως

σκοπό να προβάλει κάποιες περιοχές ή κάποιες υπηρεσίες (εμπορικές ή μη);

4.1.1.3 Τύπος χώρου

Σε ποιόν θα ανήκει ο χώρος; Πώς θα συντηρείται οικονομικά; Θα είναι ένας

χώρος εύρεσης πληροφοριών ή θα δίνει δυνατότητες οργάνωσης διακοπών

με κρατήσεις εισιτηρίων και δωματίων. Η επιλογή αυτή θα καθορίσει σε

μεγάλο βαθμό και τον όγκο της δουλειάς και τις απαιτήσεις σε χρόνο και

χρήμα της δημιουργίας του ιστοχώρου. Ανάλογα με την επιλογή αυτή, ο

χώρος θα μπορεί να αποτελείται από μερικές απλές HTML σελίδες ή να έχει

από πίσω του ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα που να τον υποστηρίζει.
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4.1.2 Πλοήγηση , δομή

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επιλεγεί και ο τρόπος πλοήγησης και η δομή του

site. Θα πρέπει να σχεδιαστεί η δενδρική μορφή του χώρου ή  να γίνει ο

χάρτης του χώρου (site map) και να αποφασιστεί πως θα γίνεται η πλοήγηση

ανάμεσα στους διάφορους κλάδους (πχ σε ποια σημεία θα μπουν δεσμοί-

hyperlinks).

Εάν υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών με πολλές κατηγορίες είναι

απαραίτητος ο σχεδιασμός της δενδροειδούς δομής του χώρου. Ο χρήστης

θα πρέπει να μπορεί από οποιοδήποτε σημείο του site να επιστρέφει στην

αρχική σελίδα του χώρου και στην μητρική σελίδα της συγκεκριμένης

κατηγορίας. Μια άλλη λύση είναι να υπάρχει σε όλες τις σελίδες η ίδια μπάρα

πλοήγησης που να προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα του

ιστοχώρου. Η δεύτερη λύση, εάν υλοποιηθεί σωστά, είναι η σωστότερη εάν οι

επισκέπτες του χώρου αναμένεται να είναι απλοί πολίτες που μπαίνουν στο

internet  από το σπίτι τους με απλά modem (δηλαδή με αργές ταχύτητες).

4.1.3 Υλοποίηση εφαρμογής από την πλευρά του χρήστη.

4.1.3.1 Τύπος σελίδων- Δυναμικές / Στατικές

Η επιλογή αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα που θα βλέπει ο επισκέπτης

της σελίδας. Παλαιότερα, οι υπολογιστές δεν είχαν ισχυρούς επεξεργαστές και

είχαν περιορισμένη μνήμη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δυσκολία

απεικόνισης ιστοχώρων που απαιτούσαν επεξεργασία πληροφοριών από την

πλευρά του πελάτη. Τα τελευταία χρόνια, οι προσωπικοί υπολογιστές έχουν

αποκτήσει τεράστια υπολογιστική ισχύ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ότι

πολλοί δημιουργοί ιστοχώρων βασιζόμενοι σε αυτό το γεγονός δε δίνουν

βάρος στην βελτιστοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω internet. Αν

και οι νέοι υπολογιστές δεν έχουν πρόβλημα στην επεξεργασία των

δεδομένων, παρουσιάζονται προβλήματα σε άλλους τομείς όπως το

ανεπαρκές εύρος ζώνης της σύνδεσης και οι ασυμβατότητες μεταξύ των

browsers.
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Το ερώτημα που τίθεται είναι: Στην πλευρά του client το site θα είναι δυναμικό

ή στατικό; Δηλαδή, οι σελίδες που θα απεικονίζει ο browser θα είναι απλός

HTML κώδικας ή θα περιέχει και δυναμικά στοιχεία.

Εάν επιλεγεί η στατική απεικόνιση στο site θα πρέπει να γίνουν κάποιοι

συμβιβασμοί από άποψη λειτουργικότητας και εμφάνισης των σελίδων.

Η λύση του δυναμικού περιεχομένου

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την client πλευρά της εφαρμογής για την δημιουργία δυναμικών σελίδων.

Μερικές από αυτές είναι οι:

- Java Applets

- JavaScript

- Macromedia Flash

- VRML (3D πλοήγηση)

Από τις παραπάνω τεχνολογίες τις πιο πολλές δυνατότητες τις έχουν οι Java

Applets, αλλά επειδή είναι οι πιο δύσκολες στην δημιουργία τους συνήθως

αποφεύγονται. Η JavaScript υποστηρίζεται από τους περισσότερους

browsers. To Flash της Macromedia επειδή έχει σχεδιαστεί για την δημιουργία

παρουσιάσεων είναι μια καλή λύση για δυναμικούς χώρους με καλά γραφικά.

Το μειονέκτημα του Flash είναι ότι δεν υποστηρίζεται από όλους τους

φυλλομετρητές. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η VRML.

4.1.3.2 Τύποι δεσμών – Μορφή Πλοήγησης

Εάν επιλέχτηκε οι σελίδες να χρησιμοποιούν αποκλειστικά HTML η πλοήγηση

στο site μπορεί να γίνει μέσω κουμπιών, hyperlinks και εικόνων. Εάν

επιλέχτηκε η δυναμική μορφή, η πλοήγηση μπορεί να γίνει με διάφορους

τρόπους. Μερικά παραδείγματα είναι: η περιήγηση σε 3D περιβάλλον και η

αντιστοίχηση δεσμών σε πόρτες (εάν έχει χρησιμοποιηθεί VRML) και η

πλοήγηση με ένα interface αντίστοιχο των windows – όπως το site www.in.gr

ή το www.031.gr.

Θα πρέπει τα πάντα να είναι ευδιάκριτα και να είναι εύκολο ο επισκέπτης της

σελίδας να οδηγηθεί στην πληροφορία που θέλει με όσο το δυνατόν λιγότερα

κλικ του ποντικιού.

http://www.in.gr/
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4.1.4 Υλοποίηση από την πλευρά του διακομιστή

4.1.4.1 Οργάνωση στοιχείων στον διακομιστή (server).

Οι πληροφορίες θα βρίσκονται αποθηκευμένες σε στατικές σελίδες στον

διακομιστή, θα είναι αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων ή θα είναι

αποθηκευμένες σε άλλη μορφή; Εάν οι πληροφορίες που θέλει να

παρουσιάσει το site είναι σχετικά λίγες και δεν μεταβάλλονται συχνά μπορεί

να προτιμηθεί η λύση των στατικών σελίδων. Επειδή, πολλές φορές ο

ιστοχώρος θα πρέπει να παρουσιάσει μεγάλο όγκο πληροφοριών που

ανήκουν σε πολλές κατηγορίες και που μεταβάλλονται συχνά, προτιμάται,

συνήθως, η λύση της αποθήκευσης πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων.

Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων έχουν την δυνατότητα να

διαχειριστούν και να επεξεργαστούν, σε κάποιο βαθμό, μεγάλο όγκο

πληροφοριών.  Ένας πολύ βασικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία και

την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του χώρου είναι ο σωστός

σχεδιασμός της δομής της Βάσης Δεδομένων.

4.1.4.2 Επιλογή εργαλείων

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλεγούν τα εργαλεία που θα

χρησιμοποιηθούν. Κάτι που είναι απαραίτητο είναι η επιλογή του

προγράμματος Web Server. Υπάρχουν πολλές επιλογές: Apache, Microsoft

Server, JSP Servers κ.α. Η επιλογή του server μπορεί να περιορίσει και τις

δυνατές επιλογές στην γλώσσα ανάπτυξης της εφαρμογής.

4.1.4.3 Υπηρεσίες που θα υποστηρίζονται, γλώσσες, νοημοσύνη

Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται στον επισκέπτη του χώρου (πχ κρατήσεις

δωματίων, εισιτηρίων,…); Σε πόσες γλώσσες θα πρέπει να απεικονίζονται οι

σελίδες; Μορφή του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support

System) που θα βοηθά τον επισκέπτη να λάβει κάποιες αποφάσεις σχετικά με

τις διακοπές του.
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Κεφάλαιο 5 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

5.1 Εφαρμογή του οδηγού για  δημιουργία ενός
χώρου e-Tourism.

Σε αυτήν την ενότητα θα χρησιμοποιηθεί ο οδηγός που παρουσιάστηκε

παραπάνω για την δημιουργία ενός ιστοχώρου για e-Tourism.

5.1.1 Επιλογή θέματος – Μελέτη Σκοπιμότητας

5.1.1.1 Επιλογή θέματος

Το θέμα  του χώρου είναι η παρουσίαση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Θα

παρουσιαστεί η ιστορία της πόλης καθώς και χρήσιμες τοποθεσίες που θα

ήθελε να επισκεφτεί κάποιος επισκέπτης.

5.1.1.2 Σκοπός  χώρου

Ο χώρος αυτός θα έχει σαν κύριο σκοπό την παρουσίαση των αξιοθέατων,

των υπηρεσιών και διαφόρων τύπων καταστημάτων της Θεσσαλονίκης και θα

δίνει την δυνατότητα της εύρεσης ξενοδοχείων και κρατήσεως εισιτηρίων

5.1.1.3 Τύπος χώρου

Ο χώρος θα είναι ενημερωτικός και θα συνεργάζεται με κάποιες εταιρίες και

τουριστικά γραφεία από τα οποία θα προέρχονται και τα έσοδα. Κάθε φορά

που ο χρήστης θα βλέπει κάποιο διαφημιστικό εικονίδιο (banner) ή θα

επισκέπτεται κάποιον από τους ιστοχώρους-χορηγούς ο ιστοχώρος θα

εισπράττει κάποιο προσυμφωνημένο ποσόν.

5.1.2 Πλοήγηση , δομή

Για την πλοήγηση μέσα στον ιστοχώρο θα υπάρχει ένα μενού πλοήγησης στα

αριστερά κάθε σελίδας του χώρου. Από οποιαδήποτε σελίδα του χώρου, ο
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χρήστης θα μπορεί να επισκεφτεί οποιαδήποτε άλλη. Το βάθος του

πληροφοριακού τμήματος του χώρου θα είναι δύο επίπεδα. Εάν ο επισκέπτης

θέλει να κάνει κάποια κράτηση δωματίου, θα πρέπει να κατεβεί σε βάθος

τριών επιπέδων.

5.1.3 Υλοποίηση εφαρμογής από την πλευρά του χρήστη.

5.1.3.1 Τύπος σελίδων- Δυναμικές / Στατικές.

Στις απαιτήσεις της εφαρμογής είναι ο γρήγορος χρόνος απόκρισης και η

συμβατότητα.

Ο χώρος αυτός θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε όλους τους

φυλλομετρητές (browsers). Υπάρχουν πάρα πολλοί φυλλομετρητές: Internet

Explorer, Mozilla, Netscape, Opera ,Konqueror (KDE), Nautilus (Gnome) κ.α. .

Η μόνη γλώσσα από την πλευρά του χρήστη (client-side) που είναι

ενσωματωμένη σε όλους τους browsers είναι η JavaScript. Σχεδόν όλοι,

όμως, μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες τους με plug-ins.

Οι περισσότεροι επισκέπτες του ιστοχώρου θεωρούμε ότι μπαίνουν στο

internet από το σπίτι τους με modem 56Kbps. Άρα, ένα plug-in μεγέθους 1Mb

χρειάζεται αρκετό χρόνο για να  φορτωθεί (downloaded). Ο χρόνος αυτός

προστίθεται στον χρόνο ανταπόκρισης του χώρου και μπορεί να προκαλέσει

διάθεση αρνητικής αξιολόγησης στον χρήστη.

Λαμβάνοντας υπ’οψιν τα παραπάνω, για την δημιουργία του ιστοχώρου, από

την πλευρά του χρήστη, καταλήγουμε στον καθαρό HTML κώδικα με χρήση

JavaScript όπου χρειάζεται. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή τελικά δεν

απαιτήθηκε η χρήση JavaScript και οι σελίδες είναι όλες στατικές HTML.

5.1.3.2 Τύποι δεσμών – Μορφή Πλοήγησης

Λόγω των παραπάνω επιλογών, η πλοήγηση στον χώρο μπορεί να γίνει με

την χρήση:

- Υπερδεσμών κειμένου (hyperlinks)

- Χαρτών εικόνων (image maps)

- Κουμπιά φορμών (buttons)
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5.1.4 Υλοποίηση από την πλευρά του διακομιστή

5.1.4.1 Οργάνωση στοιχείων στον διακομιστή.

Ο χώρος θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ζητήσει στοιχεία δίνοντας

κάποιου είδους περιγραφή. Για να υλοποιηθεί αυτό, από την πλευρά του

server θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων. Η

σωστότερη λύση που ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση είναι η χρήση βάσεως

δεδομένων. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή σχεδίαση της βάσης από την

αρχή. Η σχεδίαση της βάσης υπάρχει σε προσάρτημα αυτής της εργασίας.

5.1.4.2 Επιλογή εργαλείων

Τρία είναι τα ζητούμενα για την επιλογή εργαλείων : μικρότερο δυνατό κόστος,

portability (μεταφερσιμότητα) της εφαρμογής σε διαφορετικές πλατφόρμες και

υποστήριξη.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία της εφαρμογής είναι

απαραίτητο να διατίθενται με τους όρους της GPL (General Public License) ή

κάποιας άλλης συμφωνίας δωρεάν παροχής προγραμμάτων. Τα εργαλεία

αυτά θα πρέπει να είναι διαδεδομένα ή τουλάχιστον να είναι σίγουρη η

υποστήριξη τους στο μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζουν

τουλάχιστον τα λειτουργικά Linux και Windows. Τρία εργαλεία είναι

απαραίτητα για την υλοποίηση του χώρου. Ένας διακομιστής (Web Server),

μια βάση δεδομένων και μια γλώσσα ανάπτυξης της εφαρμογής.

Για την βάση δεδομένων η λύσεις που βρέθηκαν ήταν η PostgreSQL και η

MySQL. Η PostgreSQL είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης βάσεων

δεδομένων αλλά είναι πιο αργή σε σχέση με την MySQL. Η MySQL έχει το

μειονέκτημα ότι δεν είναι σχεσιακή βάση. Τελικά, επιλέχτηκε η λύση της

MySQL επειδή είναι πιο γρήγορή και έχει δοκιμαστεί περισσότερο στα

Windows.

Σαν γλώσσα προγραμματισμού υπήρχαν διάφορες επιλογές: Java Servlets,

JSP, PHP.  Από αυτές η λύση με τις περισσότερες δυνατότητες είναι τα

Servlets σε Java. Η JSP είναι μια scripting γλώσσα η οποία δημιουργεί

Servlets αλλά δεν είναι τόσο ευέλικτη όσο η καθαρή Java. Τελικά, επιλέχτηκε

η PHP για τον λόγο ότι έχει ενσωματωμένες όλες τις λειτουργίες που απαιτεί η

συγκεκριμένη εφαρμογή.
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Λόγω των παραπάνω επιλογών ή καλύτερη λύση για διακομιστή ήταν o

Apache.

Η ανάλυση της εφαρμογής και οι οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στα

προσαρτήματα αυτής της εργασίας.

5.1.4.3 Υπηρεσίες που θα υποστηρίζονται, γλώσσες, νοημοσύνη

Οι υπηρεσίες που θα υποστηρίζονται θα είναι η αναζήτηση χώρου διαμονής,

εισιτηρίων και θα παρέχονται πληροφορίες και δεσμοί για υπηρεσίες,

αξιοθέατα και καταστήματα.

Γλώσσες

Επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί η Ελληνική σαν κύρια γλώσσα και η Αγγλική

σαν δευτερεύουσα.

Νοημοσύνη

Η νοημοσύνη του χώρου περιορίζεται στην εύρεση δωματίων ξενοδοχείων με

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και την αναζήτηση πτήσεων. Η υλοποίηση ενός

πιο σύνθετου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS) θα απαιτούσε να

γίνουν κάποιου είδους συμφωνίες με πολλές εταιρίες και να δοθούν κίνητρά

για την τήρηση τους. Εάν κάποια από τις εταιρίες δεν τηρούσε την συμφωνία

της θα υπήρχε πρόβλημα αξιοπιστίας του ιστοχώρου, πράγμα που θα

σήμαινε απόρριψη από τους πελάτες.
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Κεφάλαιο 6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.1 Ανάλυση και χαρακτηριστικά της εφαρμογής e-
Tourism

6.1.1 Παρουσίαση λογικής της εφαρμογής

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή ανήκει σε μια τουριστική επιχείρηση η οποία

συνεργάζεται με τουριστικά γραφεία και με άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή είναι τύπου B2C (Business-2-Client). Οι πελάτες στους οποίους

απευθύνεται είναι απλοί χρήστες που μπαίνουν στο διαδίκτυο μέσω modem

από το σπίτι τους.

Εγγραφή χρήστη-Προσωπικά δεδομένα:

Ο χρήστης εάν θέλει να κάνει κάποια κράτηση έχει δύο επιλογές.

1) καταχωρεί τα στοιχεία του στο σύστημα ώστε σε κάθε συναλλαγή

να γνωρίζει το σύστημα ποιος είναι ή

2) Να καταχωρήσει τα στοιχεία του στην βάση μόνο για μια

συγκεκριμένη συναλλαγή. Μετά το πέρας της συναλλαγής τα

στοιχεία του θα διαγραφούν από το σύστημα.

Κρατήσεις δωματίων

Υλοποιήθηκε η λογική του ημιαυτόματου συστήματος κρατήσεων. Ο

επισκέπτης της σελίδας συμπληρώνει μια φόρμα στην οποία εξηγεί το αίτημα

του. Στην συνέχεια κάποιος υπάλληλος το επεξεργάζεται και επικοινωνεί με

τον πελάτη για τις τελικές λεπτομέρειες. Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί

επιτυχώς καταχωρείται στην βάση ως επιτυχής και τα προσωπικά στοιχεία

του πελάτη διαγράφονται από την βάση , εάν ο ίδιος το επιθυμεί.

Κέρδος της επιχείρησης

Το κέρδος της επιχείρησης θα προέρχεται κυρίως από τα διαφημιστικά

μηνύματα (banners) που θα απεικονίζονται σε κάθε σελίδα, καθώς και από τα

ποσά που θα δίνονται από εταιρίες για να γίνουν “προβεβλημένες
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καταχωρήσεις”. Επίσης, θα μπορεί η εταιρία να εισπράττει κάποιο ποσό κάθε

φορά που θα κάνει κράτηση δωματίου και κάθε φορά που θα συνδέει το

χρήστη με κάποιο άλλο εμπορικό χώρο.

6.1.2 Χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να υποστηρίζονται

6.1.2.1 Γλώσσες

 Αυτή την στιγμή υποστηρίζονται μόνο τα Ελληνικά. Η υποστήριξη πολλών

γλωσσών είναι αρκετά σύνθετη. Αρκετές γλώσσες, όπως η Java, έχουν

ολόκληρες οικογένειες βιβλιοθηκών για την δημιουργία πολύγλωσσων

εφαρμογών.

6.1.2.2 Βιβλίο επισκεπτών (Guestbook)

Το βιβλίο επισκεπτών δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να γράψει κάποια

δικά του σχόλια καθώς και να διαβάσει σχόλια άλλων επισκεπτών. Αυτό, κατά

κανόνα βελτιώνει την διάθεση για θετική κριτική του επισκέπτη.

6.1.2.3 Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων

Αυτό το χαρακτηριστικό κρίθηκε σκόπιμο να μην υλοποιηθεί επειδή σχεδόν

όλες οι αεροπορικές εταιρίες έχουν πολύ εξελιγμένα και ασφαλή συστήματα

κρατήσεων θέσεων. Προτιμήθηκε να γίνεται αναζήτηση των πτήσεων και των

τιμών τους και έπειτα να συνδέεται ο χρήστης με τον επίσημο ιστοχώρο της

αεροπορικής εταιρίας ή του αντιπροσώπου της για να κάνει την κράτηση.

6.2 Παρουσίαση εφαρμογής

Ο ιστοχώρος, ακολουθεί την λογική της χρήσης μόνο HTML κώδικα. Ο χώρος

θεωρήσαμε ότι ανήκει σε μια τουριστική επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με

τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις. Ο χρήστης υποβάλει αιτήματα (πχ

κράτησης δωματίου ξενοδοχείου) και οι υπάλληλοι τα ελέγχουν και τα

υλοποιούν. Η αρχική σελίδα του χώρου παρουσιάζει την Θεσσαλονίκη

αναφέροντας κάποια ιστορικά και δημογραφικά στοιχεία (εικόνα 20).
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Εικόνα  20 - Εισαγωγική σελίδα
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6.2.1 Μενού πλοήγησης

Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται το μενού πλοήγησης.

Το μενού αυτό απεικονίζει

•  την τρέχουσα ώρα Ελλάδος.

•  Πεδία για εισαγωγή ονόματος και κωδικού χρήστη.

•  Κουμπί για εγγραφή νέου χρήστη

•  Συνδέσμους αναζήτησης αεροπορικών εισιτηρίων  και

ξενοδοχείων

•  Διάφορους συνδέσμους με χρήσιμες πληροφορίες

•  Συνδέσμους που οδηγούν σε web-cameras με εικόνες της

Θεσσαλονίκης σε πραγματικό χρόνο.

6.2.2 Επεξήγηση επιλογών μενού πλοήγησης

6.2.2.1 Πεδίο εισαγωγής ονόματος και κωδικού χρήστη και κουμπί εγγραφής

νέου χρήστη.

Στα πεδία αυτά ο χρήστης, εάν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα. μπορεί να

εισάγει το αναγνωριστικό του όνομα και τον κρυφό κωδικό του. Εάν εκτελεστεί

επιτυχώς η διαδικασία, κάποιες φόρμες στον ιστοχώρο θα συμπληρώνονται

αυτόματα. Εάν ο χρήστης δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα, μπορεί να

συμπληρώσει μια φόρμα καταχώρησης.

6.2.2.2 Σύνδεσμοι με χρήσιμες πληροφορίες

Τουριστικά νέα
Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί σε μια σελίδα που παρουσιάζει διάφορα νέα τα

οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη της πόλης . Πχ εκδηλώσεις και

προσφορές.

Αρχική σελίδα
Οδηγεί σε μια σελίδα που παρουσιάζει την πόλη της  Θεσσαλονίκης.
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Χρήσιμα τηλέφωνα
Περιέχει χρήσιμα τηλέφωνα από κινηματογράφους, νοσοκομεία

πανεπιστημιακές σχολές κ.λ.π.

Εικόνα  21 - Χρήσιμα τηλέφωνα

Μεταφορικά μέσα
Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον επισκέπτη που θέλει να μετακινηθεί

μέσα και έξω από την πόλη. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται

τηλέφωνα ράδιο ταξί καθώς και διευθύνσεις από σταθμούς ταξί, τηλέφωνα

ΚΤΕΛ και τις στάσεις των αστικών λεωφορείων.

Copyright Notice
Οδηγεί σε ένα κείμενο που εξηγεί ότι η εργασία αυτή χρησιμοποιεί κάποια

στοιχεία χωρίς την άδεια των νομίμων ιδιοκτητών τους και ότι κανένα από τα

στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Επικοινωνία
Δίνεται το e-mail του διαχειριστή για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή σχόλια.

On-line City
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Σύνδεσμοι με ιστοσελίδες που φωτογραφίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα

περιοχές της πόλης.

Διασκέδαση - Πληροφορίες
Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει διευθύνσεις και τηλέφωνα

διαφόρων επιχειρήσεων όπως:

- Bar – Εστιατόρια

- Ταβέρνες

- Ουζερί

- Πίστες – Ζωντανή Ελληνική μουσική

- Πιάνο – Μπαρ

- Ψητοπωλεία

- Ψαροταβέρνες

- Μουσικές σκηνές – Ρεμπετάδικα

- Club – Bar

Τα αποτελέσματα δημιουργούνται δυναμικά στον server. Νέες κατηγορίες

επιχειρήσεων μπορούν να καταχωρηθούν στην βάση , και θα εμφανιστούν

στην ιστοσελίδα.

Εικόνα  22 - Διασκέδαση - Πληροφορίες Καταστημάτων
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6.2.2.3 Αξιοθέατα - Υπηρεσίες

Εικόνα  23 - Αξιοθέατα / Υπηρεσίες

Μόλις επιλεγεί ο δεσμός “Αξιοθέατα” εμφανίζεται η σελίδα της εικόνας 23.

Πάνω εμφανίζεται ο χάρτης της Θεσσαλονίκης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει

μια περιοχή και να εμφανιστούν όλα τα αξιοθέατα της συγκεκριμένης

περιοχής.  Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας αξιοθέατου –

υπηρεσίας. Για κάθε καταχώριση που εμφανίζεται υπάρχει μια φωτογραφία,

ένας δεσμός που οδηγεί σε τοπικά αποθηκευμένες πληροφορίες και ένας
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δεσμός που οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της καταχώρισης (εάν αυτά

υπάρχουν).

Υπάρχουν τρία επίπεδα μεγέθυνσης του χάρτη τα οποία επιτρέπουν στο

χρήστη να βρει την διεύθυνση που επιθυμεί. Για κάθε αποτέλεσμα της

αναζήτησης, υπάρχει κουμπί το οποίο μεγεθύνει την περιοχή του χάρτη στην

οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

6.2.2.4 Αναζήτηση πτήσεων

Εικόνα  24 - Αναζήτηση πτήσεων

Ο χρήσης έχει την δυνατότητα να ψάξει αεροπορικά εισιτήρια από και προς

την Θεσσαλονίκη. Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης.

Ο χρήστης εισάγει την ημερομηνία πτήσης και την πόλη άφιξης ή

αναχώρησης και το σύστημα επιστρέφει τις πτήσεις τη συγκεκριμένης ημέρας

ανά αεροπορική εταιρία. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο

λειτουργίας της αναζήτησης πτήσεων υπάρχουν στη ενότητα που αναλύει τον

κώδικα του προγράμματος.

6.2.2.5 Αναζήτηση χώρου διαμονής
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Εικόνα  25 - Αναζήτηση χώρου διαμονής

Για την αναζήτηση χώρου διαμονής υπάρχουν πολλές επιλογές και

δυνατότητες αναζήτησης.
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- Κατ’ αρχάς η αναζήτηση μπορεί να γίνει ονομαστικά και με την χρήση

wildcards πχ ABC ή ΜΑΚΕΔ%.

- Υπάρχει δυνατότητα επιλογής τύπου επιχείρησης (ξενοδοχείο,

ενοικιαζόμενα )

- Μπορεί να επιλεγεί ο αριθμός των ατόμων ανά δωμάτιο.

- Δυνατότητα εισαγωγής μέγιστης και ελάχιστης τιμής

- Επιλογή επιθυμητών χαρακτηριστικών από λίστα (πχ TV, Air condition,

αίθουσα συνεδριάσεων…).

- Ο χρήστης μπορεί, επίσης, να επιλέξει εάν θα εμφανίζεται για κάθε

επιχείρηση ο συνολικός αριθμός των δωματίων και η συνολική

χωρητικότητα σε άτομα.

Ένας επιπλέον τρόπος αναζήτησης ξενοδοχείων είναι μέσω του χάρτη.

Επιλέγοντας μια περιοχή του χάρτη εμφανίζονται μόνο τα ξενοδοχεία της

αυτής της περιοχής.

Μόλις ο χρήστης αποστείλει το αίτημα του, ο server απαντά με μια σελίδα που

περιέχει τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει

(εικόνα 26) .

Εικόνα  26 - Αποτελέσματα αναζήτησης

Από την σελίδα που απεικονίζει τα αποτελέσματα ο επισκέπτης μπορεί να:

- Εντοπίσει στον μεγεθυμένο χάρτη την διεύθυνση της επιχείρησης.

- Να επισκεφτεί την επίσημη σελίδα της επιχείρησης
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- Να συμπληρώσει μια αίτηση κράτησης.

Εάν επιλεγεί η αίτηση κράτησης εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Εικόνα  27 – Φόρμα κράτησης δωματίου

Στην σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του

στοιχεία. Εάν ο χρήστης είναι καταχωρημένος στην βάση δεδομένων της

ιστοσελίδας,  μπορεί –αντί να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία- να δώσει το
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όνομα χρήστη και τον κρυφό κωδικό αναγνώρισης του. Με αυτόν τον τρόπο

όλα τα στοιχεία του θα εισαχθούν αυτόματα στο αίτημα του.

Στην αίτηση ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει:

- Αριθμό ατόμων

- Ημερομηνία άφιξης

- Μέρες παραμονής

- Διάφορα σχόλια

Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα, το σύστημα θα απαντήσει με μια σελίδα που

αναφέρει ότι το αίτημα καταχωρήθηκε.
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Κεφάλαιο 7 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υπάρχουν πολλοί χώροι στο Internet οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στην

Θεσσαλονίκη και ακόμα περισσότεροι που είναι αφιερωμένοι στην Ελλάδα.

Από τους χώρους αυτούς, άλλοι είναι απλά ενημερωτικοί και άλλοι δίνουν την

δυνατότητα οργάνωσης των διακοπών κάνοντας κάποιες προτάσεις. Οι

προτάσεις των χώρων αυτών, συνήθως περιορίζονται στην παρουσίαση

κάποιων συγκεκριμένων πακέτων διακοπών τα  οποία προέρχονται από

τουριστικά γραφεία τα οποία είναι χορηγοί των χώρων. Αυτό σημαίνει, για

τους ενδιαφερόμενους, ότι τα πακέτα αυτά δεν είναι πάντα οι πιο

συμφέρουσες λύσεις και ότι θα πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς.

Αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει είναι η δυνατότητα σύνθεσης ενός πακέτου

διακοπών από τον χρήστη συγκρίνοντας τις προσφορές διαφόρων εταιριών.

Θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει μια σειρά από

συγκριτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, σε ένα πίνακα θα μπορούσε να φαίνεται

το κόστος και ο χρόνος μεταφοράς από μια περιοχή σε μια άλλη με

διαφορετικά μεταφορικά μέσα (αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ, κ.α.), σε

κάποιον άλλο πίνακα να γίνεται σύγκριση ξενοδοχείων και σε άλλους πίνακες

να γίνονται συγκρίσεις άλλων τουριστικών υπηρεσιών. Με αυτά τα  στοιχεία

στο τέλος ο χρήστης θα μπορούσε να συνθέσει το επιθυμητό πακέτο

διακοπών του στην καλύτερη τιμή. Αυτή την στιγμή κανένας ιστοχώρος δεν

δίνει τέτοιες δυνατότητες. Ένας  από τους λόγους που δεν παρέχονται αυτού

του είδους οι δυνατότητες είναι το ότι δεν είναι εύκολο να αναζητήσει κανείς

στοιχεία από διαφορετικές εταιρίες και να τα παρουσιάσει σε μορφή που να

επιτρέπει την σύγκριση μεταξύ τους. ‘Ένας άλλος λόγος είναι ο μεγάλος

βαθμός πολυπλοκότητας ενός τέτοιου συστήματος.
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Προσάρτημα A  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

A.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΗΣ

Εικόνα  Α1 - Διάγραμμα E-R Βάσης Δεδομένων

Η υλοποίηση της βάσης έγινε σε MySQL. Η MySQL είναι ένα πρόγραμμα

διαχείρισης βάσεων δεδομένων το οποίο χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα
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του και από την υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων. Υπάρχουν

εκδόσεις MySQL για windows, Linux, Solaris και λειτουργικών για

επεξεργαστές 64bit. Ένα από τα μειονεκτήματα της MySQL, έως την έκδοση

4, είναι ή έλλειψη σχέσεων (relations). Αυτό το πρόβλημα στην εργασία αυτή

λύθηκε με υλοποίηση των σχέσεων προγραμματιστικά σε PHP. Το διάγραμμα

οντοτήτων-σχέσεων παρουσιάζεται στην εικόνα Α1. Οι πίνακες έχουν τις εξής

λειτουργίες:

A.1.1 Sights

Οι εγγραφές αυτού του πίνακα υποδεικνύουν στον επισκέπτη ποιες

τοποθεσίες θα επισκεφτεί για να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις για την

Θεσσαλονίκη, τον πολιτισμό και την κοινωνία γενικότερα.  Ο πίνακας sights

περιέχει όλα τα αξιοθέατα,τα πνευματικά ιδρύματα και τα κτήρια των

δημοτικών και κρατικών υπηρεσιών. Για κάθε εγγραφή κρατούνται

πληροφορίες όπως διεύθυνση (Site_Address), τηλέφωνο (Site_Phone),

σύντομη περιγραφή (Sight_Descr), συντεταγμένες στο χάρτη (MapX,

MapY) και διάφοροι σύνδεσμοι.

A.1.2 sight_types

Εδώ υπάρχουν οι κατηγορίες των εγγραφών του πίνακα sights, δηλαδή εάν

η εγγραφή του sights είναι πινακοθήκη, νοσοκομείο, εκκλησία, κρατική

υπηρεσία κτλ.

A.1.3 infos

Ο πίνακας αυτός κρατάει πληροφορίες  για διάφορα εμπορικά καταστήματα

τα οποία μπορεί να επισκεφτεί κάποιος για διασκέδαση-ψυχαγωγία. Στις

πληροφορίες αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα νυχτερινά κέντρα

κ.α.

A.1.4 info_types

Ο πίνακας αυτός κρατάει τις κατηγορίες των εγγραφών του πίνακα infos

(Ταβέρνα, μπαρ,…).
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A.1.5 Cities

Ο πίνακας αυτός κρατάει πληροφορίες για διάφορες πόλεις οι οποίες

συνδέονται με την Θεσσαλονίκη με κάποιο μεταφορικό μέσο. Η λογική αυτού

του πίνακα είναι ότι περιέχει τους κωδικούς της κάθε πόλης με τους οποίους

μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες από την βάση δεδομένων μιας εταιρίας

μεταφορών (πχ Ολυμπιακή Αεροπορία, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ,…). Για κάθε πόλη

υπάρχουν πεδία του τύπου hasBus, hasShip και hasAirport τα οποία

βοηθούν στην δημιουργία ερωτημάτων που έχουν σημασία. Για παράδειγμα

μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια λίστα δυνατών προορισμών με πλοίο

από την Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια να ζητήσουμε από τις ακτοπλοϊκές

εταιρίες τα δρομολόγια και τις τιμές τους. Επειδή, δεν ήταν δυνατή η

απόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών για απευθείας ερωτήματα στις

βάσεις των εταιριών, η χρήση του πίνακα cities σε αυτή την εργασία

περιορίζεται στην αναζήτηση πληροφοριών από αεροπορικές εταιρίες. Αυτό

επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τον πίνακα airlines.

A.1.6 airlines

Ο πίνακας αυτός κρατάει πληροφορίες για αεροπορικές εταιρίες. Καθώς και

πληροφορίες για την δημιουργία ερωτημάτων προς την κάθε εταιρία. Για κάθε

εγγραφή υπάρχουν τα πεδία:

- Connection_string – Περιέχει τις πληροφορίες που

χρειάζονται για την σύνδεση με την βάση δεδομένων της

συγκεκριμένης εταιρίας     (πχ.

http://145.145.23.55:8000;user=eTour;password=MIS)

- Query_* : Περιέχει την ονομασία των πεδίων της βάσης της

εταιρίας και κάποια έτοιμα ερωτήματα (πχ query_price_min =”

price < 100” –το 100 είναι τιμή που προσδιόρισε ο πελάτης).

Το περιεχόμενο σε αυτά τα πεδία μπορεί να αλλάζει από εταιρία σε

εταιρία και έχει σχέση με το πώς ονομάζεται το κάθε πεδίο στην

βάση τους.

- Gallileo_code : ο κωδικός αναγνώρισης της εφαρμογής από

το σύστημα gallileo.
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Σημείωση: Για την αναζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων υπάρχει το

πρόγραμμα gallileo. Το πρόγραμμα αυτό είναι συνδεδεμένο με διάφορες

αεροπορικές εταιρίες και επιτρέπει στα τουριστικά γραφεία να κάνουν σύνθετα

ερωτήματα προς όλες τις εταιρίες.

A.1.7 clients

Σε αυτόν τον πίνακα είναι καταχωρημένα τα στοιχεία των εγγεγραμμένων

επισκεπτών. Στον πίνακα αυτό υπάρχει ένα πεδίο με όνομα ‘isTemporary’.

Αυτό το πεδίο παίρνει την τιμή “Y” (ΝΑΙ) όταν ο χρήστης επιθυμεί να

κρατηθούν τα προσωπικά του δεδομένα στην βάση μέχρι να ολοκληρωθεί η

συναλλαγή. Μετά τα στοιχεία του θα σβηστούν. Εάν το πεδίο αυτό έχει την

τιμή ‘Ν’ (ΟΧΙ) τα στοιχεία του επισκέπτη διατηρούνται στην βάση και

επιτρέπουν την αυτόματη συμπλήρωση όλων των φορμών κάθε φορά που θα

κάνει log-in στο σύστημα.

A.1.8 hotels

Στον πίνακα αυτό υπάρχουν καταχωρημένες οι επιχειρήσεις που προσφέρουν

χώρους διαμονής. Για  κάθε εγγραφή υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας με

την επιχείρηση (Phone, address,…),εικόνα της, σύνδεσμος με τον

επίσημο ιστοχώρο της εταιρίας (SiteLink), κατηγορία και οι συντεταγμένες

στο χάρτη (MapX,MapY).

A.1.9 Hotel_types

Τύπος επιχείρησης: Πχ Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα, bungalows,…

A.1.10 units

Η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικούς τύπους δωματίων (πχ Σουίτες,

μονόκλινα, δίκλινα,…). Στον πίνακα units υπάρχεί μια εγγραφή για κάθε τύπο

δωματίου. Για παράδειγμα, εάν ένα ξενοδοχείο έχει τρεις τύπους δωματίων θα

πρέπει να υπάρχουν τρεις καταχωρήσεις σε αυτόν τον πίνακα. Για κάθε

καταχώρηση-τύπο δωματίου θα πρέπει να δίνεται η χωρητικότητα του

δωματίου (capacity) και ο αριθμός των δωματίων αυτού του τύπου

(quantity). Επίσης χρειάζεται μια ενδεικτική τιμή (base_price).
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A.1.11 unit2unitfeat

Αυτός ο πίνακας υλοποιεί την σχέση πολλά-προς-πολλά ανάμεσα στα units

και στα unit_features.

A.1.12 unit_features

Περιέχει τα χαρακτηριστικά του κάθε ξενοδοχείου ή δωματίου μαζί με ένα

μικρό εικονίδιο.

A.1.13 book_requests_hotels

Η κάθε εγγραφή σε αυτόν τον πίνακα αντιστοιχεί σε ένα αίτημα κράτησης

δωματίου. Ο πίνακας αυτός συνδέει μια επιχείρηση (από τον πίνακα hotels)

με κάποιον πελάτη (πίνακα clients) και με ένα αίτημα κράτησης. Τα αιτήματα

αυτά τα ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάποιος υπάλληλος τα

υλοποιεί και επικοινωνεί με τον πελάτη για να γίνει επιβεβαίωση.
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Προσάρτημα B  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

Η ιστοσελίδα της εργασίας δημιουργήθηκε με την χρήση του Apache Server

σαν διακομιστή, την PHP & HTML σαν γλώσσες scripting και παρουσίασης

και την βάση δεδομένων MySQL.

Η εφαρμογή έχει χωριστεί σε διάφορα αρχεία. Υπάρχει ένα βασικό αρχείο , το

$common_variables.php, το οποίο ενσωματώνεται (include) σε όλα τα

άλλα αρχεία και γνωρίζει την τοποθεσία όλων των αρχείων της εφαρμογής.

Όλα τα αρχεία που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα έχουν μπροστά

τους δολάριο ($). Με το δολάριο δηλώνονται οι μεταβλητές στην PHP.

B.1 Αρχεία πυρήνα εφαρμογής

B.1.1 $mySQLConnectionFile

Αυτό το αρχείο δημιουργεί την σύνδεση με την MySQL. Εδώ βρίσκονται

παράμετροι όπως : όνομα βάσης, όνομα και κωδικός χρήστη βάσης και port

σύνδεσης

B.1.2 $MainGUIFile

Αυτό το αρχείο περιέχει την μπάρα/μενού πλοήγησης που βρίσκεται στα

αριστερά κάθε σελίδας.

B.1.3 $showMapFile

Εμφανίζει τον χάρτη της Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με το αν ο χρήστης έχει

επιλέξει να δει τα αξιοθέατα ή τα ξενοδοχεία, ο χάρτης αυτός μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να «φιλτράρει»  τα αξιοθέατα ή ξενοδοχεία που ανήκουν

στην συγκεκριμένη περιοχή

B.1.4 $handleFormRequestsFile

Αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των αιτημάτων που έρχονται από την πλευρά

του επισκέπτη. Καλύπτει τα αιτήματα που σχετίζονται με τα ξενοδοχεία.
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B.1.5 $indexFile

Η αρχική σελίδα του χώρου.

B.1.6 $page_headers

Περιέχει εντολές για τον browser του επισκέπτη. Οι επιλογές αυτές αφορούν

την ονομασία της συνόδου (session) και την διαχείριση της cache από την

πλευρά του browser.

B.1.7 $requestPageFile

Αρχείο πυρήνα. Αυτό το αρχείο διαχειρίζεται σχεδόν όλα τα αιτήματα που

έρχονται από τον φυλλομετρητή του επισκέπτη και επιλέγει ποιο αρχείο PHP

θα εκτελεστεί.

B.2 Διάφορα αρχεία

B.2.1 $verify_password

Επαληθεύει τον κωδικό αναγνώρισης του χρήστη.

B.2.2 $createTemporaryClient

Καταχωρεί έναν νέο πελάτη στην βάση ως «προσωρινό». Τα στοιχεία του θα

διαγραφούν όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή.

B.2.3 $combo_daysFile, $combo_monthsFile,
$combo_yearsFile

Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία combo boxes για την

επιλογή ημερομηνιών.

B.2.4 $newUserRegistrationFile

Δημιουργεί την φόρμα εισαγωγής νέου χρήστη στο σύστημα.

B.2.5 $display_timeFile

Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα του διακομιστή. Η προβολή της ώρας του

διακομιστή βοηθάει τους χρήστες του εξωτερικού να κατανοήσουν την

διαφορά ώρας.
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B.2.6 $debug_file

Το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται για λόγους ανίχνευσης σφαλμάτων.

B.3 Αρχεία σχετικά με την αναζήτηση ξενοδοχείων

B.3.1 $hotelSearchFile

Δημιουργεί την αρχική σελίδα αναζήτησης χώρου διαμονής.

B.3.2 $hotelHandleSearchFile

Εκτελεί τον κώδικα που δημιουργεί τα ερωτήματα αναζήτησης χώρων

διαμονής και απεικονίζει τα αποτελέσματα.

B.3.3 $hotelDisplaySearchResults

Απεικονίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης ξενοδοχείων.

B.3.4 $createHotelSELECT

Δημιουργεί το ερώτημα που θα γίνει στην MySQL για να επιλεγούν τα

ξενοδοχεία.

B.3.5 $INSERT_BookRequestForHotel

Εισάγει ένα νέο αίτημα κράτησης δωματίου στην βάση.

B.3.6 $getFeatureIconsFile

Δημιουργεί μια σελίδα που απεικονίζει τα εικονίδια των χαρακτηριστικών του

ξενοδοχείου, μαζί με την επεξήγηση τους.

B.3.7 $hotelDisplayOneFile

Πρότυπο για την παρουσίαση ενός αποτελέσματος της αναζήτησης

ξενοδοχείων.

B.3.8 $featuresExplanationFile

Δημιουργεί μια σελίδα που εξηγεί τα εικονίδια των χαρακτηριστικών (features)

των ξενοδοχείων.
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B.3.9   $hotelTypes_combo

Δημιουργεί μια λίστα επιλογών (combo box) με τους τύπους των

καταλυμάτων (Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα δωμάτια,…)

B.3.10 $hotelBook

Δημιουργεί την φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης για να κάνει

μια κράτηση δωματίου σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

B.3.11 $hotelCreateRequest

Δημιουργεί στην βάση ένα αίτημα κράτησης δωματίου.

B.3.12 $checkbox_ReqHotelFeats

Δημιουργεί τον HTML κώδικα που απεικονίζει όλα τα χαρακτηριστικά των

ξενοδοχείων σε μορφή checkbox ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει τα

επιθυμητά.

B.3.13 $calculateHotelCapacityFile

Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την συνολική χωρητικότητα ενός ξενοδοχείου

καθώς και το σύνολο των δωματίων του. Σημείωση: Το κάθε ξενοδοχείο έχει

κάποιο αριθμό τύπου δωματίων (unit). Ο κάθε τύπος δωματίου έχει μια

συγκεκριμένη χωρητικότητα (αριθμό κλινών) και έχει κάποιον αριθμό

δωματίων.

B.4 Αρχεία σχετικά με την αναζήτηση πτήσεων

B.4.1 $handleFlightRequestsFile

Επεξεργάζεται τα αιτήματα που σχετίζονται με τις πτήσεις και  εκτελεί τον

κατάλληλο κώδικα.

B.4.2 $FlightSearchFile

Αναζήτηση πτήσεων
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B.4.3 $getFlightTimetables

Στέλνει το αίτημα αναζήτησης πτήσεων στις αεροπορικές εταιρίες

B.4.4 $createFlightSELECT

Δημιουργεί ένα αίτημα SELECT για μια αεροπορική εταιρία.

B.4.5 $timetable_results

Απεικονίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

B.4.6 $flightsComboAirportsFile

Δημιουργεί μια λίστα επιλογών (combo-box) με τις πόλεις που έχουν

αεροδρόμιο.

B.5 Αρχεία σχετικά με την αναζήτηση αξιοθέατων και
υπηρεσιών

B.5.1 $sightsFile

Προβάλει τα αξιοθέατα και της υπηρεσίες την Θεσσαλονίκης.

B.5.2 $sightsCreateQuery

Καλείται μέσα στο $sightsFile και δημιουργεί το ερώτημα της βάσης το

οποίο καθορίζει ποιες εγγραφές θα εμφανιστούν.

B.5.3 $sightsDisplayOneFile

Καλείται μέσα στο $sightsFile. Απεικονίζει τα στοιχεία που αφορούν ένα

αξιοθέατο ή υπηρεσία. Αυτό το αρχείο καλείται μέσα σε ένα βρόχο όπότε

δημιουργείται η λίστα όλων των αποτελεσμάτων.
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B.6 Αρχεία σχετικά με την αναζήτηση εμπορικών
καταστημάτων

B.6.1  $info_page

Απεικονίζει μια λίστα με τις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης που ανήκουν σε

συγκεκριμένη κατηγορία.

B.6.2 $comboInfoTypes

Καλείται από το αρχείο $info_page. Δημιουργεί μια λίστα επιλογών (combo-

box) με τις κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων.

B.6.3 $diplayOneInfoElement

Καλείται μέσα στο $info_page. Απεικονίζει τα στοιχεία που αφορούν μια

επιχείρηση. Αυτό το αρχείο καλείται μέσα σε ένα βρόχο όπότε δημιουργείται η

λίστα όλων των αποτελεσμάτων.

B.7 Αρχεία σχετικά με την απεικόνιση γενικών
πληροφοριών

B.7.1 $usefulPhonesFile

Σελίδα που περιέχει τηλέφωνό από τις πρώτες βοήθειες ,τηλέφωνα ανάγκης

(100, πυροσβεστική,…) και τηλέφωνα από Νοσοκομεία .

B.7.2 $cityHistory

Σύντομη ιστορία της πόλης.

B.7.3 $transportationFile

Δημιουργεί μια σελίδα που περιέχει τηλέφωνα Ταξί, όλά νούμερα λεωφορείων

και τα τηλέφωνα των ΚΤΕΛ.
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B.7.4 $ThessIntro

Σελίδα που περιέχει μια παρουσίαση της Θεσσαλονίκης.



63

Προσάρτημα C  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ένας από τους βασικότερους λόγους που επιλέχτηκε ο συνδυασμός Apache-

PHP-MySQL για το περιβάλλον ανάπτυξης είναι η ευκολία στησίματος του

site. Το σύνολο των προγραμμάτων που απαιτούνται υπάρχεί σε ένα

εκτελέσιμο αρχείο (πχ το phpdev και το easyphp) το οποίο, σε περιβάλλον

windows, εγκαθιστά τον Apache, την PHP και την MySQL σε έτοιμη-προς-

χρήση μορφή. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα στα αρχεία

ρύθμισης, αφού όλα είναι ρυθμισμένα από πριν. Σε περιβάλλον Linux αν και

δεν υπάρχει, ακόμα, ένα έτοιμο εκτελέσιμο αρχείο που να εγκαθιστά τα

παραπάνω προγράμματα, υπάρχει, στις περισσότερες διανομές του (SUSE,

Mandrake, Red Hat), η επιλογή της εγκατάστασης των Apache, PHP και

MySQL κατά την αρχική εγκατάσταση του λειτουργικού.

C.1 Στήσιμο εφαρμογής
Οι οδηγίες εγκατάστασης αφορούν την εγκατάσταση που έγινε με το

phpdev*.exe (www.phpdev.org ή www.firepages.com.au/dev5.htm). Εάν

δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το εκτελέσιμο, ίσως να χρειαστούν να γίνουν

κάποιες αλλαγές στις παρακάτω οδηγίες.

Εάν η εγκατάσταση των προγραμμάτων έχει γίνει σωστά, πρέπει να γίνει η

εκκίνηση του Apache Server και της MySQL.

C.1.1 MySQL

Για την MySQL πρέπει να εκτελεστεί το [mysql]/bin/mysqld-opt.exe.

Για την διαχείριση της βάσης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο mysql-front. Με

αυτό το εργαλείο είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και

ένας καινούργιος χρήστης. Στα χρήστης root θα πρέπει να δημιουργηθεί μια

νέα βάση δεδομένων με το όνομα eTourismMIS. Επίσης θα πρέπει να

δημιουργηθεί ένας χρήστης με όνομα john και κωδικό χρήση john. Το

όνομα της βάσης και το όνομα του χρήστη θα πρέπει να συμφωνούν με το

όνομα της βάσης και χρήστη που δίνονται στο αρχείο
eTourismMIS/include_jon/common/MySQL_Connection.php.
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Το γέμισμα της βάσης θα πρέπει να γίνει με το αρχείο eTourism.sql.Το

αρχείο αυτό δημιουργεί τους κατάλληλους πίνακες και τους γεμίζει με στοιχεία.

C.1.2 Apache

Για τον Apache πρέπει να εκτελεστεί το apachemonitor.exe. και στην

συνέχεια να πατηθεί το start. Εάν τώρα ο browser οδηγηθεί στην διεύθυνση

http://localhost θα πρέπει να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του φακέλου

c:\phpdev*\www.

C.1.3 PHP

Όλος ο κώδικας της εφαρμογής θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στον φάκελο

c:\phpdev*\www ή σε όποιον φάκελο έχει οριστεί στο πεδίο

DocumentRoot του αρχείου http.conf του apache. Στην περίπτωση μας

όλος ο κώδικας θα είναι στον φάκελο c:\phpdev5\www\eTourism\. Αν

δεν υπάρχει πρόβλημα, η εφαρμογή θα βρίσκεται στην διεύθυνση

http://localhost/phpdev5/www/eTourism/.

http://localhost/
http://localhost/phpdev5/www/eTourism/
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Προσάρτημα D  Βιβλιογραφία – Δεσμοί
Internet

D.1 Βιβλιογραφία
- Οδικό Πανόραμα Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής 2003 – Εκδόσεις Emvelia

- Θεσσαλονίκη,  Χαλκιδική Νο 10 Ιούνιος 1994 – Εκδόσεις Χαρτοεκδοτική

D.2 Δεσμοί Internet

D.2.1 Χώροι γενικών πληροφοριών:

- www.in.gr

- www.eot.gr

- www.culture.gr

- www.interdynamic.gr

- www.031.gr

- www.it.uom.gr/dromoi/guide/Odhgos.htm – Οδηγός Θεσσαλονίκης

- www.gothes.gr

- http://www.greece.gr/

- 

D.2.2 Γενικές τουριστικές πληροφορίες

- www.dinerscosmosclub.gr/ - Diners Cosmos Club

- http://www.greek.gr/greek/index_greek_gr.htm

- www.etourismnewsletter.com : Χώρος που ασχολείται με e-Tourism, e-

Travel και e-Booking.

- www.ifs.univie.ac.at : Άρθρο με τίτλο “A Framework for Competitive

Advantage in eTourism”

http://www.in.gr/
http://www.eot.gr/
http://www.culture.gr/
http://www.interdynamic.gr/
http://www.031.gr/
http://www.it.uom.gr/dromoi/guide/Odhgos.htm
http://www.gothes.gr/
http://www.greece.gr/
http://www.etourismnewsletter.com/
http://www.ifs.univie.ac.at/
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- www.weblyzard_com : Διάφορα άρθρα. Competitiveness and Success

Factors of European Tourism Web Sites.

- http://www.euromktg.com/globstats/ : Στατιστικές μελέτες

- http://www.greecetravel.com/thessaloniki/ : Τουριστικές πληροφορίες για

Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική

D.2.3 Αεροπορικές εταιρίες -Εισιτήρια

- www.airtickets.gr  - Αεροπορικά εισιτήρια

- http://www.24hours.gr/  - 24 Hours Travel Service

- http://www.in.gr/directory/default.asp?lngInfoChannel=1876 – Δεσμός του

www.in.gr σε αεροπορικές εταιρίες

- www.aegeanair.com

- www.olympic-airways.gr

- www.BritishAirways.com : Αγγλική αεροπορική εταιρία. Έχει προσφορές

για Ελλάδα-Θεσσαλονίκη.

- www.galileo.gr : Εταιρία που παράγει προγράμματα που εξειδικεύονται

στις αεροπορικές μεταφορές.

- 

D.2.4 Καταλύματα

- www.accommodation.gr - Accommodation.gr - Hotels On-Line  .

- http://www.anixe.gr/

- http://www.all-hotels.gr/search/search.asp :Αναζήτηση ξενοδοχείων σε όλη

την Ελλάδα.

- www.BookHotels.gr

- www.greekhotel.com

- www.greekhotel.com/thessaloniki/anatolia/ - Ξενοδοχείο ανατόλια

-  www.hotelabc.gr/

- www.aegli.gr/

- www.cityhotel.gr/ct/index.asp

- www.hotel-fillipos.gr

http://www.weblyzard_com/
http://www.greecetravel.com/thessaloniki/
http://www.airtickets.gr/
http://www.in.gr/directory/default.asp?lngInfoChannel=1876
http://www.in.gr/
http://www.aegeanair.com/
http://www.olympic-airways.gr/
http://www.britishairways.com/
http://www.galileo.gr/
http://www.accommodation.gr/
http://www.anixe.gr/
http://www.all-hotels.gr/search/search.asp
http://www.bookhotels.gr/
http://www.abc.gr/
http://www.cityhotel.gr/ct/index.asp
http://www.hotel-fillipos.gr/
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- www.metropolitan.gr

- www.minervapremier.gr

- www.olympia.com.gr

- www.hotelpanorama.gr

- www.parkhotel.com.gr

- www.hotelPlaza.gr

- www.sunbeach.gr

- www.vergina-hotel.gr

- www.fourseasons.gr

- www.mandrino.gr

- www.hotel-aegeon.com

- www.papcorp.gr/astoria.html

D.2.5 Συγκοινωνίες

- www.ose.gr : Αναζήτηση δρομολογίων. Δεν δίνεται η δυνατότητα on-line

κράτησης.

- www.oasth.gr : Λεωφορεία Θεσσαλονίκης.

- http://www.in.gr/directory/default.asp?lngInfoChannel=1918 – Δεσμός

προς σελίδες που αφορούν συγκοινωνίες

http://www.metropolitan.gr/
http://www.minervapremier.gr/
http://www.olympia.com.gr/
http://www.hotelpanorama.gr/
http://www.parkhotel.com.gr/
http://www.hotelplaza.gr/
http://www.sunbeach.gr/
http://www.vergina-hotel.gr/
http://www.fourseasons.gr/
http://www.mandrino.gr/
http://www.hotel-aegeon.com/
http://www.papcorp.gr/astoria.html
http://www.ose.gr/
http://www.oasth.gr/
http://www.in.gr/directory/default.asp?lngInfoChannel=1918
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