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Εισαγωγή (1/2)

• H εργασία με τίτλο “Interfaces για e-
Tourism” είχε ως σκοπό να εξετάσει την
μορφή και την δομή των ιστοσελίδων
για e-Tourism που υπάρχουν σήμερα
και να παρουσιάσει τις διαφορετικές
προσεγγίσεις που υπάρχουν στον
τρόπο λειτουργίας τους.



Εισαγωγή (2/2)

• Ο τελικός στόχος της εργασίας ήταν να
δημιουργηθεί ένας ιστοχώρος που να
συνδυάσει τα πλεονεκτήματα και να
εξαλείψει τα πιθανά μειονεκτήματα που
υπάρχουν αυτή την στιγμή στους
ιστοχώρους για e-Tourism. 



Ενότητα Α : 
Παρουσίαση Χώρων (1/2): 

Ένας 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).



Παρουσίαση Χώρων (2/2): 
• iii. Να μάθει ποία αξιοθέατα μπορεί να
επισκεφτεί.

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

• v. Να μάθει κάποια ιστορικά στοιχεία.
• 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.).



Ενότητα Α : 
Καταγραφή-Κατηγοριοποίηση των Sites

• Παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών
ιστοχώρων για αναζήτηση τουριστικών
πληροφοριών και κράτήσης δωματίων-
εισιτηρίων.



Ενότητα Β : 
Παράγοντες που επηρεάζουν μια εφαρμογή

e-Tourism

• Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται
κάποιοι παράγοντες που θα πρέπει να
ληφθούν υπ’όψιν από τον δημιουργό μιας
εφαρμογής e-Tourism (Ταχύτητα, 
νοημοσύνη,πλοήγηση,...) .

• Παρουσίαση ενός απλουστευμένου οδηγού-
ερωτηματολογίου που θα βοηθήσει την
δημιουργία ενός χώρου e-Tourism.



Ενότητα Γ : 
Δημιουργία πρότυπου site με την χρήση

του οδηγού της προηγ. ενότητας

• Δημιουργήθηκε ένας χώρος e-Tourism
για την Θεσσαλονίκη

• Υλοποίηση με : PHP-MySQL-Apache-
HTML



Ενότητα Ε

• Επίλογος – Συμπεράσματα -
Επισκόπηση



Προσαρτήματα

• Διάφορα στοιχεία που θα
βοηθήσουν στην κατανόηση
κάποιων στοιχείων της εργασίας. 

• Οδηγίες στησίματος του ιστοχώρου
e-Tourism.

• Ανάλυση σχεδίου βάσης δεδομένων
• Ανάλυση ενοτήτων κώδικα



Προτάσεις

• Ξενοδοχεία : Υπάρχει σύστημα αίτησης
κράτησης.

• Αεροπορικά εισιτήρια : Υπάρχει μόνο η
δυνατότητα αναζήτησης πτήσεων. Στη ΒΔ
είναι καταχωρημένα, για κάθε αεροπ. 
εταιρία, στοιχεία τα οποία βοηθάνε στην
δυναμική δημιουργία ερωτημάτων προς
τους servers της κάθε εταιρίας.
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