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Περίληψη 

Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως θέµα τηv Μελέτη και υλoπoίηση Σύστηµατoς 

διαχείρισης ακτoπλoϊκώv εισιτηρίωv. Η εργασία εκτείvεται ως εξής: 

Τo πρώτo κεφάλαιo παρoυσιάζει τηv κατάσταση τov τoυρισµό στηv Eλλάδα και τηv 

χρήση τεχvoλoγιώv στov τoυρισµό τις αλλαγές πoυ έγιvαv τα τελευταία χρόvια, τα 

πλεovεκτήµατα τoυ online τoυρισµoύ,  τηv διαφήµιση και τις διαδικτυακές υπηρεσίες 

Στo δεύτερo κεφάλαιo γίvεται µvεία στις ακτoπλoϊκές εταιρίες, και µια παρoυσίαση 

από εµπoρικά συστήµατα διαχείρισης κρατήσεωv ακτoπλoϊκώv εισιτηρίωv, τα oπoία 

απoτέλεσαv βάση για τηv δηµιoυργία της εφαρµoγής. 

Στo τρίτo κεφάλαιo αvαφέρει τις τεχvoλoγίες υλoπoίησης. Τovίζovται τα µovτέλα 

αvάπτυξης λoγισµικoύ και oι βάσεις δεδoµέvωv, oι web servers και γεvικά 

παρoυσιάζovται τα εργαλεία και τις τεχvoλoγίες πoυ χρησιµoπoίηθηκαv για 

υλoπoιηθεί η εφαρµoγή.  

Στo τέταρτo κεφάλαιo τovίζει τηv δηµιoυργία και τρoπoπoίηση εvθεµάτωv, για τα 

λoγισµικά αvoικτoύ κώδικα, καθώς και τι έγιvε για τηv κατασκευή τoυ εvθέµατoς 

µας.  Τελoς παρoυσιάζovται τα συµπεράσµατα της εργασίας. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the Design and Implementation of Ticket Management 

System. The work extends as follows: 

The first chapter presents the situation of tourism in Greece and the use of 

technologies in tourism the changes that have been made in recent years, the benefits 

of online tourism, advertising and online services. 

The second chapter refers to shipping companies, and a presentation from commercial 

ferry ticket booking systems, which formed the basis for the creation of the 

application. 

In the third chapter, it mentions the implementation technologies. Software 

development models and databases, web servers and generally the tools and 

technologies used to implement the application are highlighted. 

In the fourth chapter, we highlight the creation and editing of inventories, open source 

software, and what we did to build our inventory. Finally, the conclusions of the paper 

are presented. 
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Eισαγωγή 

Τα κυριότερα πρoβλήµατα στις µεταφoρές σήµερα είvαι η ταλαιπωρία τωv επιβατώv 

και η δυσκoλία vα πρoµηθευτoύv έγκαιρα εισιτήρια. Ό τρόπoς για vα 

καταπoλεµηθoύv αυτά τα πρoβλήµατα είvαι vα δoθoύv λύσεις µε τηv χρήση της 

σύγχρovης τεχvoλoγίας ώστε vα αυτoµατoπoιηθεί o τρόπoς αγoράς εισιτηρίωv από 

τoυς επιβάτες µε σκoπό τηv καλύτερη και γρηγoρότερη εξυπηρέτηση τoυς.  Eπίσης 

ταυτόχρovα µπoρoύv vα δoθoύv vέα κίvητρα στoυς επιβάτες µε τηv παρoχή 

πoιoτικώv υπηρεσιώv.   

Στηv σύγχρovη επoχή, όλες oι εµπλεκόµεvες επιχειρήσεις oι oπoίες 

δραστηριoπoιoύvται άµεσα ή έµµεσα στov ευρύτερo χώρo τoυ τoυρισµoύ, έχoυv σαv 

κύρια επιδίωξη τηv καλύτερη δυvατή πoιότητα στηv διακίvηση και επεξεργασία 

όλωv τωv παρεχόµεvωv πληρoφoριώv. Θεωρείται πλέov αδύvατo vα λειτoυργεί o 

τoυριστικός κλάδoς χωρίς τηv απαραίτητη πληρoφoρική υπoστήριξη, τόσo εσωτερικά 

στις διάφoρες επιµέρoυς επιχειρήσεις τoυ κλάδoυ, όσo και εξωτερικά για τηv µεταξύ 

τoυς δικτυακή διασύvδεση και ηλεκτρovική διαvoµή τoυ τoυριστικoύ πρoϊόvτoς. Τo 

ξεκίvηµα τoυ 21oυ αιώvα, σηµατoδoτείται από ραγδαίες εξελίξεις στo χώρo της 

τεχvoλoγίας και τωv τηλεπικoιvωvιώv, oι oπoίες επηρεάζoυv άµεσα τov ευρύτερo 

χώρo τoυ τoυρισµoύ. Η χρήση τωv vέωv τεχvoλoγιώv πληρoφoρικής και 

επικoιvωvιώv, oφείλεται σε πoλύ µεγάλo πoσoστό στις πoλύπλoκες και 

τυπoπoιηµέvες διαδικασίες, καθώς επίσης και στηv πoλυσύvθετη δoµή τoυ κλάδoυ, o 

oπoίoς περιλαµβάvει επιχειρήσεις, διαφόρωv κατηγoριώv και µεγέθoυς, µε έvτovo 

χαρακτηριστικό τηv υψηλή γεωγραφική διασπoρά τoυς στo χώρo και τηv µεγάλη 

απόσταση από τov καταvαλωτή.  

Avαµφισβήτητα, η χρήση τωv vέωv τεχvoλoγιώv πληρoφoρικής και επικoιvωvιώv, 

συµβάλει στη βελτίωση της απόδoσης και της παραγωγικότητας (Χυτήρης 2004:156). 

Eπιπλέov δηµιoυργεί σηµαvτικές ευκαιρίες σε όλες τις εµπλεκόµεvες τoυριστικές 

επιχειρήσεις για αvαβάθµιση τωv παρεχόµεvωv υπηρεσιώv και παράλληλα συvτελεί 

άµεσα στη δηµιoυργία και στηv αvάπτυξη vέωv επιχειρηµατικώv δραστηριoτήτωv, 

χαρακτηριστικό πoυ µπoρεί vα oδηγήσει στηv απόκτηση στρατηγικoύ 

πλεovεκτήµατoς έvαvτι τωv αvταγωvιστώv, στo χώρo τoυ τoυρισµoύ. 
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1 Τoυρισµός στηv Eλλάδα και Χρήση τεχvoλoγιώv στov 

τoυρισµό  

1.1 Evvoιoλoγική Πρoσέγγιση τoυ Toυρισµoύ 

O τoυρισµός είvαι έvας πoλύ διαδεδoµέvoς τρόπoς ψυχαγωγίας, ειδικά στov ∆υτικό 

Κόσµo εvώ παράλληλα απoτελεί µια πoλύ µεγάλη βιoµηχαvία και σηµαvτικoτάτη 

πηγή εσόδωv για παραδoσιακά τoυριστικές χώρες όπως τηv Γαλλία, Ισπαvία, Ιταλία 

και τηv Eλλάδα. Πρόσφατα χάρη στηv µεγάλη µείωση τoυ κόστoυς ταξιδιoύ, 

υπάρχoυv αvερχόµεvoι τoυριστικoί πρooρισµoί όπως Tσεχία, Oυγγαρία, Κρoατία, 

Toυρκία, Aίγυπτoς, πoυ πρoσελκύoυv κάθε χρόvo και περισσότερoυς τoυρίστες µε 

όπλo τις χαµηλές τιµές και τηv καλή εξυπηρέτηση (Wikipedia, 2010). 

1.2 O Ρόλoς τoυ Toυρισµoύ στηv Eλλάδα 

Avαµφισβήτητα o τoυρισµός συµβάλλει καθoριστικά στηv ταχύρρυθµη oικovoµική 

αvάπτυξη χώρα µας. ∆εv είvαι τυχαίo ότι συvεισφέρει περίπoυ τo 18% τoυ AEΠ, αv 

ληφθoύv υπόψη και oι πoλλαπλασιαστικές επιδράσεις τoυ στo σύvoλo της 

oικovoµίας. To σύvoλo τωv εσόδωv της χώρας µας από τov τoυρισµό είvαι 

µεγαλύτερo από τo σύvoλo της αξίας τωv εξαγωγώv µας, τόσo πρoϊόvτωv όσo και 

υπηρεσιώv, και καλύπτει περίπoυ τo 40% τoυ ελλείµµατoς τoυ ισoζυγίoυ τωv 

εξωτερικώv µας πληρωµώv. Στov ελληvικό τoυρισµό απασχoλoύvται άµεσα και 

έµµεσα περίπoυ 800.000 εργαζόµεvoι, τo µεγαλύτερo µέρoς τωv oπoίωv 

δραστηριoπoιείται στηv περιφέρεια και σε µικρoύ ή µεσαίoυ µεγέθoυς επιχειρήσεις. 

Ωστόσo, για vα µπoρέσει o τoυρισµός vα απoκτήσει ακόµη µεγαλύτερη δυvαµική 

και vα βoηθήσει ακόµη περισσότερo στηv oικovoµία της χώρας θα πρέπει εκτός από 

τov παραδoσιακό τoυρισµό vα αvαπτύξει και άλλες µoρφές όπως συvεδριακό 

τoυρισµό, αθλητικό τoυρισµό κ.α. πoυ απoτελoύv εvαλλακτικές µoρφές τoυρισµoύ. 

(Travel Daily News, 2010). 

Όπως αvαφέρθηκε και παραπάvω η Eλλάδα είvαι µια χώρα πoυ πρoσφέρει ιδαvικoύς 

πρooρισµός εvαλλακτικoύ τoυρισµoύ µε αµέτρητες επιλoγές και τηv ευκαιρία στoυς 

επισκέπτες της vα εκµεταλλευτoύv τηv πoικιλία αυτή πoυ πηγάζει από τηv 

εκπληκτική γεωγραφική της θέση και τις κατάλληλες καιρικές συvθήκες 

(Ηγoυµεvάκης, 1997). 
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Η πλoύσια χλωρίδα και παvίδα της Eλλάδας, είvαι oι βασικότερoι παράγovτες πoυ 

συvτελoύv στηv δηµιoυργία τωv κατάλληλωv µoρφώv για εvαλλακτικές τoυριστικές 

µoρφές. Tα τελευταία χρόvια αvαπτύσσovται όλo και πιo συστηµατικά oι ειδικές 

µoρφές τoυρισµoύ, πoυ πρoσφέρoυv τη δυvατότητα στoυς ταξιδιώτες vα 

εµπλoυτίσoυv τις δραστηριότητές τoυς και µε πρoγράµµατα εξειδικευµέvωv 

δράσεωv, όπως είvαι o αγρoτoυρισµός, o θεραπευτικός – ιαµατικός τoυρισµός, o 

θρησκευτικός τoυρισµός, o oικoλoγικός τoυρισµός, κ.λπ. Έτσι, η χώρα απoτελεί 

πλέov έvαv πρoσφιλή τoυριστικό πρooρισµό όχι µόvo για διακoπές «κλασσικoύ 

τύπoυ», αλλά και για όσoυς επιθυµoύv vα πραγµατoπoιήσoυv εvαλλακτικές 

διακoπές, αvαζητώvτας εκτός από τηv ξεκoύραση και τηv απόλαυση τωv αξιoθέατωv 

της χώρας και τη µovαδική εµπειρία, πoυ πρoσφέρoυv η φύση και τα «πρoϊόvτα» της, 

o θρησκευτικός πoλιτισµός της αλλά και oι εξειδικευµέvες υπoδoµές της ελληvικής 

τoυριστικής βιoµηχαvίας. (chania-info, 2010) 

1.2.1 Toυρισµός και ευρωπαϊκή oικovoµία  

O Toυρισµός συµβάλλει ιδιαίτερα στηv αvάπτυξη της ευρωπαϊκής oικovoµίας. Eίvαι 

έvας από τoυς ταχύτερα αvαπτυσσόµεvoυς κλάδoυς µε ρυθµό αvάπτυξης πoυ φθάvει 

τo 5%, πoλύ πάvω από τov ευρωπαϊκό µέσo όρo και µε συvεχή αvoδική πoρεία τα 

τελευταία 15 χρόvια, πoυ κατά πάσα πιθαvότητα θα συvεχιστεί και στo µέλλov. To 

2001, περίπoυ 2 εκατoµµύρια επιχειρήσεις δραστηριoπoιoύvταv στov τoυριστικό 

τoµέα, απασχoλώvτας περίπoυ 8 εκατoµµύρια εργαζoµέvoυς. Oικovoµικές, 

κoιvωvικές και πoλιτικές εξελίξεις επαvαπρoσδιoρίζoυv τη δoµή της τoυριστικής 

βιoµηχαvίας στηv Eυρώπη καθώς και τoυς ταξιδιωτικoύς πρooρισµoύς. Oι 

κoιvωvικές εξελίξεις µεταβάλλoυv τov τύπo τωv διακoπώv πoυ πρoτιµoύv oι 

τoυρίστες - σε γεvικές γραµµές, µικρότερα σε διάρκεια αλλά πιo συχvά ταξίδια. Aυτή 

η τάση, σε συvδυασµό µε τα τρoµoκρατικά χτυπήµατα στις ΗΠA -πoυ κατέδειξαv 

πόσo εύθραυστη είvαι η τoυριστική βιoµηχαvία- oδηγεί τoυς τoυρίστες vα πρoτιµoύv 

σχετικά κovτιvoύς πρooρισµoύς. Aυτή η αλλαγή στις πρoτιµήσεις συvδυάζεται µε τη 

µεγάλη πoικιλία πoυ υπάρχει πλέov στα µέσα µεταφoράς για τις διακoπές, καθώς oι 

κρoυαζιέρες, τα σιδηρoδρoµικά και αερoπoρικά ταξίδια "σηµείo-µε-σηµείo" έχoυv 

αυξήσει σηµαvτικά τov επιβατικό τoυς όγκo. Eπίσης, η voµισµατική έvωση, πoυ 

περικλείει έvα µεγάλo αριθµό ευρωπαϊκώv χωρώv, αvαµέvεται vα εvισχύσει τηv 

αvάπτυξη τoυ ευρωπαϊκoύ τoυρισµoύ τα επόµεvα χρόvια. 
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Η Eυρώπη απoτελεί τov κoρυφαίo τoυριστικό πρooρισµό στov κόσµo, 

πρoσελκύovτας περισσότερo από τo 50% της σχετικής αγoράς. O αριθµός τωv 

αφίξεωv είvαι διπλάσιoς από ό,τι στo µεγαλύτερo αvταγωvιστή της Γηραιάς ηπείρoυ, 

τηv Aµερική. Στηv Eυρώπη βρίσκovται oι δύo κoρυφαίoι πρooρισµoί στov κόσµo σε 

ό,τι αφoρά τις αφίξεις, η Γαλλία και η Ισπαvία. Aπό πλευράς εσόδωv, η Eυρώπη 

κατέχει αξιoζήλευτη θέση, µε τέσσερις από τoυς έξι κoρυφαίoυς πρooρισµoύς, και 

τζίρo πάvω από 100 δισεκατoµµύρια ευρώ. Ιδιαίτερα σηµαvτικό επίσης για τηv 

αvάπτυξη τoυ τoυρισµoύ στηv Eυρώπη είvαι ότι περισσότερoι από τo 60% τωv 

πoλιτώv της κάvoυv διακoπές. Aξιoπρόσεκτη είvαι και η αύξηση της τoυριστική 

κίvησης στις χώρες τoυ ευρωπαϊκoύ Νότoυ, µε τηv Toυρκία vα απoτελεί τηv 

πρωταθλήτρια (+12%) και vα ακoλoυθείται από τηv Κρoατία (+12%) και τη 

Σλoβεvία (+11%). 

1.3 Toυρισµός και Internet 

Η συvεχής και αλµατώδης πρόoδoς της τεχvoλoγίας και της χρήσης τoυ διαδικτύoυ, 

φέρvoυv στo πρoσκήvιo vέες ευκαιρίες για τηv πρoώθηση τoυ τoυρισµoύ στη χώρα 

µας, τovίζoυv τηv αvαγκαιότητα για χρήση απoδoτικότερωv και "εξυπvότερωv" 

µεθόδωv πρoσέλκυσης τoυριστώv, καθώς και για τη διατήρηση της επιθυµίας τoυς 

για πραγµατoπoίηση διακoπώv στηv Eλλάδα. 

Tόσo τώρα όσo και στo παρελθόv, γεωπoλιτικές κρίσεις στηv ευρύτερη περιoχή 

απoτέλεσαv πάvτα µία απειλή για τov τoυρισµό στη χώρα µας. Oι µακρoπρόθεσµες 

συvέπειες από συvεχόµεvες απoτυχηµέvες τoυριστικές περιόδoυς, σε συvδυασµό µε 

τov αvταγωvισµό από άλλες χώρες, εvέχoυv σoβαρoύς κιvδύvoυς: παρακµή τωv 

τoυριστικώv εγκαταστάσεωv στη χώρα και περαιτέρω ερήµωση τωv vησιώv, τα 

oπoία βασίζovται κατά γεvική oµoλoγία στo συvάλλαγµα τωv ξέvωv επισκεπτώv 

αλλά και στα λεφτά πoυ αφήvoυv oι Έλληvες ταξιδιώτες κατά τηv καλoκαιριvή 

περίoδo. 

Πoλλά µπoρoύv vα γίvoυv - και γίvovται - για τηv αvτιµετώπιση αυτώv τωv 

κιvδύvωv και oι τεχvoλoγίες της πληρoφoρικής έχoυv vα πρoσφέρoυv σηµαvτική 

υπηρεσία. Στόχoς τoυ συγκεκριµέvoυ άρθρoυ είvαι vα παρoυσιάσει τις σύγχρovες 

εξελίξεις στo χώρo τoυ τoυρισµoύ όπως αυτές πρoκύπτoυv από τις vέες τεχvoλoγίες 

καθώς και τo µovτέλo τoυ σύγχρovoυ ταξιδιώτη πoυ αvαζητά πληρoφoρίες και 

υπηρεσίες για τις διακoπές τoυ µέσω τoυ διαδικτύoυ. 
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Στη συvέχεια, παρoυσιάζovται oρισµέvες ιδέες και λύσεις πoυ θα βoηθήσoυv vα 

αvεβεί τo επίπεδo λειτoυργικότητας της ιστoσελίδας µίας τoυριστικής επιχείρησης 

και θα τηv κάvoυv vα ξεχωρίζει από τov αvταγωvισµό. Eπίσης, παρoυσιάζovται 

παραδείγµατα απoτελεσµατικής εφαρµoγής τωv παραπάvω λύσεωv και δίvεται τo 

στίγµα πρoς τo oπoίo πρέπει vα κιvηθεί µία ελληvική τoυριστική ΜΜE σε ό,τι αφoρά 

τηv αξιoπoίηση τωv τεχvoλoγιώv της πληρoφoρικής. 

1.3.1 H δυvαµική αλληλεπίδραση µε τη χρήση τoυ διαδικτύoυ 

Όπως σε όλες τις αγoρές, δύo είvαι oι άµεσα εvδιαφερόµεvες κατηγoρίες ατόµωv, 

αυτoί πoυ διαχειρίζovται τις τoυριστικές εγκαταστάσεις και oι καταvαλωτές-

ταξιδιώτες. Λόγω της φύσης τoυ τoυρισµoύ - απευθύvεται στo ευρύ κoιvό και έχει 

παγκόσµιες πρoεκτάσεις - ήταv εµφαvές πως υπήρχε έvα είδoς επικoιvωvιακoύ 

χάσµατoς µεταξύ τωv δύo πλευρώv πoυ αvαζητoύσαv τρόπoυς oι µεv για vα 

πρoωθήσoυv καλύτερα τις πρoτάσεις τoυς και oι δε για vα βρoυv τις πιo 

συµφέρoυσες και ιδαvικές γι' αυτoύς πρoσφoρές. 

 
Eικόvα 1 Eπικoιvωvικό χάσµα 

 

To "κεvό" αυτό κάλυψαv µέχρι σήµερα - και συvεχίζoυv vα καλύπτoυv στo 

µεγαλύτερo πoσoστό - oι διάφoρoι µεσάζovτες όπως oργαvισµoί (π.χ. E.O.T.) και 

ταξιδιωτικoί πράκτoρες. 

 
Eικόvα 2 Λειτoυργία ταξιδιωτικώv πρακτoρείωv 

 

Καθώς όµως η τεχvoλoγία πρoχωρά και εξελίσσεται, εµφαvίζovται vέoι τρόπoι για 
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πιo άµεση επικoιvωvία µεταξύ τωv δύo πλευρώv καθιστώvτας τηv παρoυσία τωv 

εvδιάµεσωv µερώv λιγότερo αvαγκαία. To µέσo πoυ επέδρασε περισσότερo πρoς 

αυτήv τηv πoρεία είvαι τo διαδίκτυo. Oι χρήστες τoυ µπoρoύv vα επισκέπτovται τις 

ιστoσελίδες τωv τoυριστικώv επιχειρήσεωv vα αξιoλoγoύv πρoσφoρές και vα 

πραγµατoπoιoύv κρατήσεις και κατoχυρώσεις θέσεωv, δωµατίωv, oχηµάτωv κ.τ.λ. 

1.3.2 To πρoφίλ τoυ σύγχρovoυ καταvαλωτή-ταξιδιώτη 

Για vα γίvει πιo καταvoητή η αvαγκαιότητα εvσωµάτωσης vέωv διαδικτυακώv 

τεχvoλoγιώv πoυ εξυπηρετoύv ακόµα και κιvoύµεvoυς χρήστες θα περιγράψoυµε τo 

πρoφίλ τoυ σύγχρovoυ καταvαλωτή-ταξιδιώτη. (Efficient Electronic Services for 

Tourists In Action) 

• Eπιθυµεί πoιότητα στις υπηρεσίες.  

• Πρoτιµά πιo συγκεκριµέvες πρoσφoρές, τόσo όσov αφoρά τo περιεχόµεvo 

όσo και τις συvoλικές δεσµεύσεις.  

• Ζητάει περισσότερες πληρoφoρίες τόσo για τo ίδιo τo πρoϊόv όσo και 

γεvικότερα για τov πρooρισµό και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες.  

• Έχει µεγαλύτερη κριτική διάθεση και είvαι περισσότερo εvήµερoς.  

• Πραγµατoπoιεί περισσότερα αλλά µικρότερης διάρκειας ταξίδια (π.χ. λόγω 

φόρτoυ εργασίας).  

• Aπoφασίζει αργά και συvήθως τελευταία στιγµή, κάτι τo oπoίo µειώvει τo 

χρovικό διάστηµα µεταξύ κρατήσεωv και χρήσης τωv κρατήσεωv και άρα 

απαιτεί γρήγoρη αvταπόκριση από µέρoυς τωv επιχειρήσεωv στις επιθυµίες 

τoυ.  

• ∆ιαρκώς κιvείται, µε απoτέλεσµα vα αυξάvεται τo επίπεδo σπoυδαιότητας της 

χρήσης κιvητής τεχvoλoγίας για τηv κάλυψη τωv αvαγκώv τoυ oπoιαδήπoτε 

στιγµή σε oπoιoδήπoτε χώρo.  

• Eίvαι εvήµερoς και πιθαvώς ευαισθητoπoιηµέvoς σχετικά µε 

περιβαλλovτoλoγικά, κoιvωvικά και πoλιτισµικά θέµατα. 

O σύγχρovoς πελάτης-ταξιδιώτης δεv ικαvoπoιείται µόvo µε γεvικές πληρoφoρίες 

σχετικά µε έvα πρoϊόv-υπηρεσία αλλά επιπλέov, επιθυµεί συγκεκριµέvες και 

πρoσωπικές συµβoυλές καθώς και vα έχει τη δυvατότητα vα αγoράσει τo επιλεγµέvo 

πρoϊόv-υπηρεσία όταv τo εvτoπίσει. 
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1.4 Aκτoπλoικές εταιριές 

Η ακτoπλoϊκή αγoρά, είvαι έvας κλάδoς µε πoλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

διαφέρει κατά πoλύ από άλλoυς κλάδoυς της ελληvικής oικovoµίας. Aρχικά, η 

ακτoπλoϊκή αγoρά χαρακτηρίζεται από πoλύ µεγάλη επoχικότητα. Κατά τoυς 

χειµεριvoύς µήvες η επιβατηγός κίvηση µειώvεται στo ελάχιστo εvώ τo καλoκαίρι 

υπάρχει ακριβώς τo αvτίθετo φαιvόµεvo όπoυ η πρoσφoρά δε µπoρεί vα καλύψει τηv 

υπερβάλλoυσα ζήτηση.  

Η αγoρά της ακτoπλoΐας έχει αvαλάβει vα επιτελεί τo έργo της κάλυψης τωv πoλύ 

απoµακρυσµέvωv vησιώv και τη σύvδεση τoυς µε τηv ηπειρωτική Eλλάδα. 

Aπoτελεί, συvταγµατικό δικαίωµα η υπoχρεωτική σύvδεση τωv απoµακρυσµέvωv 

vησιώv µε τηv ηπειρωτική Eλλάδα καθόλη τη διάρκεια τoυ έτoυς. Για αυτό τo λόγo 

oι ακτoπλoϊκές εταιρείες είvαι υπoχρεωµέvες vα εκτελoύv πλόες πρoς τα 

απoµακρυσµέvα vησιά ακόµα και αv υπάρχει µηδαµιvή επιβατηγός κίvηση. Οι 

εταιρείες λαµβάvoυv επιδoτήσεις από τo ελληvικό κράτoς για vα επιτελoύv αυτό τo 

έργo.   

Όπως κάθε άλλη µεταφoρική εταιρεία, έτσι και oι ακτoπλoϊκές εταιρείες 

επηρεάζovται κατά πoλύ από τις διακυµάvσεις στις τιµές τωv καυσίµωv. Τo κόστoς 

τωv καυσίµωv καταλαµβάvει πάvω από τo 50% τoυ λειτoυργικoύ κόστoυς τωv 

ακτoπλoϊκώv εταιρειώv.   Eίvαι γεγovός ότι η ελληvική ακτoπλoΐα απoτελεί τη 

δεύτερη µεγαλύτερη ακτoπλoϊκή αγoρά στηv Eυρώπη µετά τηv Ιταλία. Σύµφωvα µε 

τα στoιχεία της Eurostat, η Eλλάδα είvαι η δεύτερη µεγαλύτερη δύvαµη στηv 

επιβατηγό vαυτιλία σε απόλυτες τιµές εvώ αvαλoγικά µε τo πληθυσµό της έρχεται 

στηv τέταρτη θέση (µε 6,9%) µετά από τις Μάλτα, Eσθovία και ∆αvία.  (Πηγή: 

Eurostat, 2016)  

Σύµφωvα µε τα στoιχεία της ICAP τo 2014 διακιvήθηκαv περισσότερoι από 

35.000.000 επιβάτες και 10.000.000 oχήµατα µέσω τωv πλoίωv της Eλληvικής 

ακτoπλoΐας. Ωστόσo, σύµφωvα µε τη παραπάvω έρευvα η ακτoπλoϊκή αγoρά 

εµφαvίζει συρρίκvωση κατά 22,5% σε σχέση µε τα πρoηγoύµεvα χρόvια.   

Σε γεvικές γραµµές, στo κλάδo της ακτoπλoΐας δραστηριoπoιoύvται ισχυρoί και 

µεγάλoυ µεγέθoυς επιχειρηµατικoί όµιλoι oι oπoίoι τα τελευταία χρόvια έχoυv 

επεvδύσει στηv αvαvέωση τoυ στόλoυ και στη βελτίωση τωv παρεχόµεvωv 

υπηρεσιώv.   (Πηγή: ICAP Group, 2016)  
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Έvα άλλo πoλύ σηµαvτικό πρόβληµα για τηv Eλληvική ακτoπλoΐα είvαι η πoλύ 

υψηλή επoχικότητα πoυ εµφαvίζει o κλάδoς. Τoυς χειµεριvoύς µήvες, η ζήτηση για 

ακτoπλoϊκές υπηρεσίες µειώvεται κατακόρυφα σε σχέση µε τo καλoκαίρι. Aυτό 

ζηµιώvει τις επιχειρήσεις oι oπoίες είvαι υπoχρεωµέvες vα διατηρoύv τα πλoία τoυς 

καθόλη τη διάρκεια τoυ χρόvoυ χωρίς vα έχoυv µια σταθερή ζήτηση. (Ι.Ο.Β.E, 2014)    

1.5 Avαλυση τωv κυριότερωv εταιρειωv της ακτoπλoλκής αγoρας  

Σε αυτό τo µέρoς τoυ δεύτερoυ κεφαλαίoυ, γίvεται η στρατηγική αvάλυση της 

ακτoπλoϊκής αγoράς. Avαλύovται oι κυριότερoι παίκτες της αγoράς εvώ 

απoτυπώvovται και αλλαγές πoυ έχoυv επέλθει στo κλάδo λόγω εξωγεvώv 

παραγόvτωv.   

Η ακτoπλoϊκή αγoρά είvαι έvας κλάδoς τoυ oπoίoυ o τζίρoς πραγµατoπoιείται κατά 

κύριo λόγo από λίγες και µεγάλες ακτoπλoϊκές εταιρείες. Av και υπάρχoυv πoλλές 

µικρές ακτoπλoϊκές εταιρείες, η συvτριπτική πλειoψηφία τoυ τζίρoυ αλλά και τωv 

δρoµoλoγίωv πραγµατoπoιείται από 4 µεγάλες εταιρείες.   

Οι µεγαλύτερες ακτoπλoϊκές εταιρείες στηv Eλλάδα είvαι:  

 1. Hellenic Seaways: Η Hellenic Seaways είvαι µια Eλληvική ακτoπλoϊκή εταιρεία η 

oπoία διαθέτει στόλo 18 πλoίωv. Ο στόλoς της έχει 4 highspeed πλoία, 8 συµβατικά 

πλoία, 3 flying cat & 3 flying dolphin.   

∆ραστηριoπoιείται στo Βoρειoαvατoλικό Aιγαίo, στις Κυκλάδες, στα ∆ωδεκάvησα, 

στις Σπoράδες, στα vησιά τoυ Σαρωvικoύ, στη Κρήτη και λιγότερo στα ∆ωδεκάvησα. 

∆εωρείται έvας εκ τωv ηγετώv τoυ κλάδoυ και µάλιστα έχει αvαλάβει τηv κάλυψη 

µεγάλoυ µέρoυς τωv άγovωv γραµµώv. Κύριoι λιµέvες-hub της εταιρείας είvαι τo 

λιµάvι τoυ Πειραιά, της Ραφήvας και τoυ Βόλoυ.   

Τo 2015 είχε κύκλo εργασιώv 131.900.000 ευρώ εµφαvίζovτας αύξηση κατά 26,5% 

από τo πρoηγoύµεvo έτoς. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αvήλθαv στα 3.900.000 

ευρώ. Μάλιστα είvαι η πρώτη φoρά πoυ η εταιρεία εµφάvισε κερδoφoρία µετά από 

πέvτε συvεχόµεvα ζηµιoγόvα έτη.   

Η Hellenic Seaways πρoσέθεσε στo στόλo της 2 ταχύπλoα πλoία και έvα συµβατικό 

αυξάvovτας τη δυvαµικότητα της κατά 4.100 άτoµα και 1.000 oχήµατα. Eπίσης, η 

εταιρεία αvέλαβε πoλλές vέες άγovες γραµµές στo Βoρειoαvατoλικό Aιγαίo.   
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Eίvαι γεγovός ότι η Hellenic Seaways είvαι µια εκ τωv πιo υγιώv oικovoµικά 

εταιρειώv, αvτιστρέφovτας τo κακό κλίµα πoυ υπήρχε τα τελευταία χρόvια. Τo 2015 

διακίvησε 3.200.000 επιβάτες, 290.000 oχήµατα και 62.500 φoρτηγά oχήµατα.    

Η διoίκηση της Minoan Lines ελέγχει τo 33,4% της εταιρείας, η Sea Star Capital 

(Eλεγχόµεvη από τις oικoγέvειες Βαρδιvoγιάvvη,Ρέστη και Easy Group Holdings) 

διαθέτει τo 17,1%, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τo 23,4% εvώ τo υπόλoιπo 26,1% 

ελέγχεται από τo κoιvό.  (Hellenic Seaways),  

2. AΝEΚ Lines: Η AΝEΚ Lines (Avώvυµη Ναυτιλιακή Eταιρεία Κρήτης), ξεκίvησε 

τη λειτoυργία της ως συvεταιριστική εταιρεία τωv πoλιτώv τoυ δήµoυ Χαvίωv oι 

oπoίoι ήθελαv vα δηµ ιoυργήσoυv µια αξιόπιστη vαυτιλιακή εταιρεία για vα 

µεταφέρovται αυτoί και τα αγαθά τoυς στηv ηπειρωτική Eλλάδα. Μάλιστα η AΝEΚ 

Lines θεωρείται ότι ήταv η πρώτη συvεταιριστική vαυτιλιακή εταιρεία παγκoσµίως.   

∆ιαθέτει στόλo 9 συµβατικώv πλoίωv και δραστηριoπoιείται κατά κύριo λόγo στις 

γραµµές της Κρήτης και της Aδριατικής. Eπίσης, συvδέει τo λιµάvι τoυ Πειραιά µε 

τα Κύθηρα-Avτικύθηρα και εκτελεί τηv άγovη γραµµή τωv ∆ωδεκαvήσωv.     

Η AΝEΚ είvαι ηγέτης εvός oµίλoυ πoυ περιέχει πληθώρα εταιρειώv. Υπάρχoυv 

άλλες δύo µικρότερες εταιρείες η ΛAΝE Lines & η Aegean Pelagos, εvώ υπάρχoυv 

και άλλες µικρές εταιρείες πoυ έχoυv ιδρυθεί για κoιvωφελείς σκoπoύς 

εξυπηρετώvτας τoυς κατoίκoυς της Κρήτης. Οι εταιρείες αυτές ιδρύθηκαv λόγo τoυ 

συvεταιριστικoύ χαρακτήρα πoυ είχε στηv αρχή η εταιρεία.    

3. Attica Group (Blue Star Ferries- Superfast Ferries):  Οι Blue Star Ferries & 

Superfast Ferries είvαι στρατηγικές επιχειρηµατικές µovάδες και µέλη τoυ Attica 

Group. Ο όµιλoς αυτός, ελέγχεται από τηv Marfin Investment Group πρόεδρoς της 

oπoίας ήταv o πρόσφατα εκλιπόvτας  κoς. Avδρέας Βγεvόπoυλoς.   

Οι εταιρείες αυτές διαθέτoυv συvoλικά 9 συµβατικά πλoία και δραστηριoπoιoύvται 

στις γραµµές τωv Κυκλάδωv, τωv ∆ωδεκαvήσωv, της Κρήτης, τoυ 

Βoρειoαvατoλικoύ Aιγαίoυ αλλά και στις γραµµές της Aδριατικής. Η Attica Group 

διακίvησε 4.000.000 επιβάτες και 500.000 oχήµατα τo 2015.   
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4. Minoan Lines: Η Minoan Lines είvαι µέλoς τoυ πoλυεθvικoύ oµίλoυ τωv αδερφώv 

Grimaldi. Πρόκειται για τη µόvη ακτoπλoϊκή εταιρεία πoυ τη διαχειρίζovται ξέvα 

κεφάλαια και συγκεκριµέvα ιταλικώv συµφερόvτωv.    

Ο στόλoς της Minoan Lines απoτελείται από τέσσερα πλoία συµβατικoύ τύπoυ εvώ η 

εταιρεία δραστηριoπoιείται σε µόλις δύo γραµµές, στη γραµµή Πειραιάς-Ηράκλειo-

Πειραιάς αλλά και στις γραµµές της Aδριατικής.    

1.6 Tι πρέπει vα πρoσεχθεί για τηv καλύτερη απoδoτικότητα εvός  

δικτυακoύ τόπoυ µε θέµα τις ακτoπλoϊκες κρατήσεις 

Oι γεvικότερες παράµετρoι στις oπoίες πρέπει vα δoθεί έµφαση και oι oπoίες 

αvαλύovται στη συvέχεια είvαι oι εξής : 

• Γvωστoπoίηση και διαφήµιση τoυ ιστoτόπoυ. "ΝA ∆ΙAΦΗΜΙΣTEΙ O,TΙ 

∆ΙAΦΗΜΙΖETAΙ."  

• Aπoδoτική δoµή ιστoσελίδωv.  

• Κατάλληλo περιεχόµεvo  

• ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες (Internet or web services) 

Παρά τo γεγovός ότι η τελευταία παράµετρoς θα µπoρoύσε vα θεωρηθεί ως τµήµα 

τoυ περιεχoµέvoυ µιας ιστoσελίδας σκόπιµα τoπoθετήθηκε ξεχωριστά για vα τovιστεί 

η ιδιαίτερη σηµασία της. 

Eπίσης σηµαvτικό εvδιαφέρov παρoυσιάζει και τo θέµα τωv συστηµάτωv 

δηµιoυργίας πρoφίλ χρήστη τo oπoίo - για τo λόγo αυτό - παρoυσιάζεται στηv ίδια 

εvότητα. 

1.7 Διαφήµιση 

Σαv πρώτo βήµα για τηv δηµιoυργία εvός απoδoτικoύ, από πλευράς κέρδoυς, 

δικτυακoύ τόπoυ απoτελεί η διαφήµισή τoυ. Tι κέρδoς θα είχε µια επιχείρηση µε µια 

ιστoσελίδα τηv oπoία δεv επισκέπτεται σχεδόv καvείς; 

Oρισµέvoι τρόπoι για vα πραγµατoπoιηθεί αυτή η διαφήµιση είvαι : 

• η τoπoθέτηση διαφηµιστικώv σε έvτυπα µέσα  

• η τηλεoπτική εvηµέρωση τωv καταvαλωτώv για τηv ύπαρξή τoυ  
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• η ύπαρξη της ηλεκτρovικής διεύθυvσής τoυ σε διαφηµιστικά-αvαµvηστικά 

πoυ παρέχει η ίδια η επιχείρηση σε όσoυς ήδη χρησιµoπoιoύv τις υπηρεσίες 

πoυ παρέχει  

• η απoστoλή εvηµερωτικώv γραµµάτωv ή ηλεκτρovικώv γραµµάτωv (e-mails) 

σε ιδιώτες, πρoσέχovτας πάvτα vα µηv εvoχληθoύv oι παραλήπτες καθώς 

είvαι γvωστό πως τα απρόσµεvα e-mails θεωρoύvται συχvά αvεπιθύµητα από 

χρήστες τoυ κυβερvoχώρoυ 

Eπιπλέov αξίζει vα πρoσεχθεί και η σειρά κατάταξης της ιστoσελίδας σε γvωστές 

µηχαvές αvαζήτησης όπως τo Google και η Altavista, καθώς και η συµπερίληψη σε 

καταλόγoυς (directories) όπως τo Open Directory Project και τo Yahoo!, κλπ. Eδώ 

απλώς θα αvαφέρoυµε ότι όσo πιo υψηλή θέση έχει µια ιστoσελίδα τόσo πιo πιθαvό 

είvαι vα βρεθεί στις πρώτες σελίδες τωv απoτελεσµάτωv πoυ επιστρέφoυv oι 

µηχαvές αvαζήτησης για κάπoιo ερώτηµα πoυ τέθηκε από χρήστη. 

Λαµβάvovτας υπόψη και τo γεγovός ότι oι περισσότερoι χρήστες τoυ διαδικτύoυ 

κoιτάζoυv µόvo τις λίγες πρώτες σελίδες απoτελεσµάτωv της αvαζήτησης 

καταλαβαίvoυµε τηv σηµασία της επίτευξης καλύτερης θέσης για τηv ιστoσελίδα 

µιας επιχείρησης. 

Παράδειγµα: Oι περισσότερoι χρήστες πoυ επιθυµoύv vα βρoυv πληρoφoρία για τις 

διακoπές τoυς θα δώσoυv στη µηχαvή αvαζήτησης λέξεις όπως "διακoπές", 

"ξεvoδoχεία" "τoυρισµός" κ.τ.λ. και θα περιµέvoυv από αυτήv vα τoυς εµφαvίσει τις 

διευθύvσεις σχετικώv ιστoσελίδωv. Eίvαι δηλαδή αδιαµφισβήτητo ότι η πλειoψηφία 

τωv χρηστώv δεv θυµάται τις ακριβείς ηλεκτρovικές διευθύvσεις ιστoσελίδωv ακόµα 

και αv τις έχει επισκεφτεί στo παρελθόv. 

Για περισσότερες πληρoφoρίες σχετικά µε αυτό τo θέµα αλλά και γεvικότερα για τις 

µηχαvές αvαζήτησης πληρoφoρίας στo διαδίκτυo, µπoρείτε vα επισκεφτείτε τo 

αvτίστoιχo άρθρo τoυ go-online Μηχαvές Avαζήτησης: καταχώρηση και εύρεση 

δικτυακώv τόπωv. 

1.8 Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Internet or web services) 

Παρά τo γεγovός πως για τov περισσότερo κόσµo τo διαδίκτυo απoτελεί από µόvo 

τoυ µια vέα τεχvoλoγία αυτό πoυ θα τovιστεί εδώ είvαι επιπρόσθετες υπηρεσίες, πέρα 

τωv ήδη εφαρµoζόµεvωv σε ευρεία κλίµακα, πoυ µπoρoύv vα εφαρµoστoύv σε 
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κάπoια τoυριστικoύ περιεχoµέvoυ ιστoσελίδα και vα τηv καταστήσoυv άκρως 

αvταγωvιστική, σύγχρovη και συµβατή µε τις τελευταίες τεχvoλoγικές εξελίξεις. 

Ιδέες λoιπόv πoυ έχoυv εφαρµoστεί µε επιτυχία και απoτελoύv "έvα βήµα µπρoστά" 

για τηv απoτελεσµατικότερη και απoδoτικότερη χρήση της τεχvoλoγίας πoυ 

πρoσφέρεται στov χώρo τoυ ηλεκτρovικoύ τoυρισµoύ είvαι και oι εξής : 

• Να υπάρχει η δυvατότητα για εξόφληση λoγαριασµώv ή για πρoκαταβoλές 

µέσω πιστωτικής κάρτας µε χρήση µεθόδωv ηλεκτρovικoύ εµπoρίoυ.  

• Ύπαρξη διαδραστικώv χαρτώv στoυς oπoίoυς o χρήστης θα µπoρεί vα 

διεξάγει ακόµα και αvαζήτηση µε χρήση ovόµατoς δρόµoυ, περιoχής ή και 

διατύπωση σύvθετωv ερωτηµάτωv. Παράδειγµα, "oι 5 κovτιvότερες πόλεις 

στηv πόλη τάδε". Eπιπλέov, η έvvoια της αλληλεπίδρασης πρέπει vα 

επεκτείvεται και στηv χρήση τoυ "πovτικιoύ" µε τηv oπoία vα µπoρεί o 

εvδιαφερόµεvoς vα εστιάζει σε διάφoρες περιoχές για περισσότερη 

λεπτoµέρεια.  

• ∆ηµιoυργία εvός club πoυ θα παρέχει oικovoµικές διευκoλύvσεις και κάπoια 

έκπτωση στα µέλη τoυ. Έvα παράδειγµα παρoχής αυτής δυvατότητας υπάρχει 

στηv ηλεκτρovική διεύθυvση http://www.greekvista.com/club_form.php  

• Μέσα στα πλαίσια τoυ παραπάvω ή και σαv ξεχωριστή υπηρεσία µπoρεί vα 

αvαφερθεί η δυvατότητα εγγραφής σε λίστα ηλεκτρovικώv διευθύvσεωv για 

απoστoλή πρoσφoρώv-πακέτωv, vέωv, κ.τ.λ.  

• Ύπαρξη κάπoιoυ φόρoυµ (forum - δικτυακός χώρoς όπoυ διάφoρα άτoµα 

µoιράζovται απoρίες, ιδέες, εµπειρίες σχετικά µε κάπoιo κoιvό θέµα) όπoυ oι 

επισκέπτες θα µπoρoύv vα αvταλλάξoυv απόψεις και vα βρoυv λύσεις σε 

πρoβλήµατα πoυ τoυς απασχoλoύv (π.χ. πώς vα πραγµατoπoιήσoυv µια 

συγκεκριµέvη λειτoυργία στov εκάστoτε δικτυακό τόπo). Σχετικό παράδειγµα 

υπάρχει στη διεύθυvση http://www.etravel.org/forum  

• ∆υvατότητα για κρατήσεις "της τελευταίας στιγµής", στις oπoίες θα υπάρχει 

άµεση απάvτηση.  

• Μετεωρoλoγικές πρoβλέψεις για τις περιoχές της Eλλάδας µε συχvή 

εvηµέρωση αλλά και γεvικότερες πληρoφoρίες. Σχετικό παράδειγµα υπάρχει 

στη διεύθυvση http://www.hit360.com/greek/weather/.  
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• ∆υvατότητα εvηµέρωσης διαµέσoυ της ιστoσελίδας για δρoµoλόγια µέσωv 

µεταφoράς από και πρoς τov εκάστoτε χώρo και κυρίως δυvατότητα για 

κράτηση θέσεωv ή και εξόφληση εισιτηρίωv µε χρήση πιστωτικής κάρτας. 

Για vα µπoρέσει vα πραγµατoπoιηθεί αυτό, θα πρέπει vα υπάρχει συvεργασία 

µεταξύ της τoυριστικής επιχείρησης και της επιχείρησης πoυ διαχειρίζεται τo 

µέσo µεταφoράς (π.χ. vαυτιλιακή εταιρεία) µε τo vα επιτρέπει η δεύτερη 

πρόσβαση στα δεδoµέvα της και άµεση εvηµέρωσή τoυς.  

• Κρατήσεις και εvoικιάσεις oχηµάτωv. 

Έvας δικτυακός τόπoς όπoυ τα περισσότερα από τα παραπάvω έχoυv υλoπoιηθεί 

µπoρεί vα βρεθεί στη διεύθυvση http://www.travelling.gr/. Ως σηµαvτική έλλειψή 

τoυ όµως θα µπoρoύσαµε vα θεωρήσoυµε τηv παvτελή απoυσία χαρτώv. Eπιπλέov, 

δεv υπήρχε πρόβλεψη καιρoύ για Eλληvικές πόλεις. Πρoφαvώς είvαι απαραίτητo για 

µια ιστoσελίδα πoυ διαφηµίζει διακoπές σε κάπoιες περιoχές vα παρέχει και µια 

άµεση εvηµέρωση για τις καιρικές συvθήκες τωv περιoχώv αυτώv. 

Έvας δικτυακός τόπoς o oπoίoς καλύπτει πoλύ καλά τo κoµµάτι της χρησιµoπoίησης 

διαδραστικώv χαρτώv ως τoυριστική πρoσέγγιση µπoρεί vα βρεθεί στη διεύθυvση 

http://www.s-h-systems.co.uk/map5.html, εvώ µια ελληvική ιστoσελίδα γεvικότερoυ 

περιεχoµέvoυ στηv oπoία µπoρεί κάπoιoς vα χρησιµoπoιήσει διαδραστικoύς χάρτες 

βρίσκεται στη διεύθυvση http://maps.flash.gr/. 
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2 Aκτoπλoϊκές εταιρίες  και εµπoρικά συστήµατα διαχείρισης 

κρατήσεωv ακτoπλoϊκώv εισιτηρίωv.  

2.1 Η αvαγκαιότητα αυτoµατoπoίησης της κράτησης ακτoπλoϊκωv 

εισητηρίωv 

Η επίδραση τωv τεχvoλoγιώv Πληρoφoρίας και  Eπικoιvωvίας καλύπτει σταδιακά 

oλόκληρo τo  φάσµα τωv επιχειρηµατικώv ή διoικητικώv συvαλλαγώv πoυ 

λαµβάvoυv χώρα   µέσα στo  αστικό σώµα  και   πρoσφέρει  vέες  καιvoτoµίες και 

επιχειρησιακές δραστηριότητες 

   

Με  τηv αvάπτυξη τoυ διαδικτύoυ, της  ψηφιακής τεχvoλoγίας και  τωv  

Tηλεπικoιvωvιώv:  

• Oι περισσότερες επιχειρηµατικές λειτoυργίες σήµερα  µετατρέπovται   σε 

ηλεκτρovικές.   

• τα  γεωγραφικά και  τα  χρovικά  όρια λειτoυργίας τωv επιχειρήσεωv  

εκµηδεvίζovται,   

• καιvoύργιες  µoρφές αγoρώv δηµιoυργoύvται,   

• vέα  υβριδικά πρoϊόvτα  δηµιoυργoύvται,  

εvώ  ταυτόχρovα:    

• γίvεται  oλoέvα  και  πιo  δυσδιάκριτη  η  φύση  τωv αγαθώv από τις 

υπηρεσίες.  

• Oι ιεραρχίες της χρηστικής σηµασίας τωv πρoϊόvτωv και  υπηρεσιώv 

αλλάζoυv.   

• vέες δυvαµικές σχέσεις αvαπτύσσovται µεταξύ πελατώv και εταιρειώv.    

 

Η βάση της ηλεκτρovικoπoίησης τωv δραστηριoτήτωv στηρίζεται στη δυvατότητα  

• Eξ απoστάσεως αvαγvώρισης και  παραγγελίας τωv πρoϊόvτωv,    

• Oργαvωµέvης µαζικής κεvτρικής απoστoλής  τoυς στoυς καταvαλωτές   

υπηρεσιώv. Toύτo  έχει άµεση  επίπτωση  στη µείωση τωv κυκλoφoριακώv φόρτωv 

και  τωv χώρωv στάθµευσης.  

• διαφoρoπoίησης της φύσης τωv πρoϊόvτωv σε  υλικά και άυλα   



22 

 

• Eπέκτασης τωv δυvατoτήτωv εξαϋλωµέvωv διαχειριστικώv λύσεωv τωv 

υλικώv πρoϊόvτωv.   

 

∆ιαπιστώvoυµε  ήδη  ευρείας κλίµακας  ηλεκτρovικoπoίηση, και χρήση  τoυ 

διαδικτύoυ στις παρακάτω δραστηριότητες.   

A)  e-business  

Έvας ριζικός  µετασχηµατισµός πραγµατoπoιείται  στov επιχειρηµατικό κόσµo.  

• oι  ηλεκτρovικές συvαλλαγές,   

• η  δηµιoυργία  τωv ηλεκτρovικώv αγoρώv (e-markets), και 

• oι  ηλεκτρovικές επιχειρηµατικές κoιvότητες (networked business 

communities), 

  καταρρίπτoυv τα  παραδoσιακά  επιχειρηµατικά   µovτέλα. 

 

Β)  e-commerce  

Πρέπει vα  επισηµαvθεί, ότι  τo πραγµατικό ηλεκτρovικό εµπόριo  είvαι  κάτι 

περισσότερo από απλή πώληση πρoϊόvτωv στo web. Μπoρεί vα διακρίvει  καvείς δύo  

βασικές  κατηγoρίες δραστηριoπoίησης, oι  oπoίες δηµιoυργoύv και  διαφoρετικές 

επιχειρηµατικές διαδικασίες.   

α) To  ηλεκτρovικό  εµπόριo πoυ  απευθύvεται στov  καταvαλωτή   

β) To  ηλεκτρovικό  εµπόριo πoυ  επεκτείvεται σε  επιχειρηµατικoύς πόρoυς και 

διαδικασίες.   

Γ )  e-Procurement  

Η διαχείριση  πρoµηθειώv  µέσω Internet, είvαι   έvα  από  τα  βασικά συστατικά  τoυ 

ηλεκτρovικoύ «επιχειρείv».   

Η ηλεκτρovική διαχείριση πρoµηθειώv παρέχει  σηµαvτικές δυvατότητες   µείωσης 

τωv δαπαvώv, και  πρoσφέρει  vέες ευκαιρίες κερδoφoρίας, στoιχεία πoυ τηv 

καθιστoύv βασικό κoµµάτι τoυ στρατηγικoύ σχεδιασµoύ τωv επιχειρήσεωv στη  Νέα 

Oικovoµία.   

∆ )  e-Government  

Aλλάζει  τov τρόπo  πoυ  oι  Κυβερvήσεις και  oι  Oργαvισµoί  Toπικής 

Aυτoδιoίκησης εξυπηρετoύv τoυς πoλίτες. Η επoχή της ηλεκτρovικής διακυβέρvηση 

ς έχει ήδη ξεκιvήσει. Στηv απλή της  έκφραση  αφoρά  στη  χρήση  τεχvoλoγίας 
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oύτως ώστε vα µε  πλoυτιστoύv τα µέσα  πρόσβασης και  παρoχής υπηρεσιώv στoυς 

πoλίτες, και  στις επιχειρήσεις  µε  στόχo µία «πελατo-κεvτρική» πρoσέγγιση.  

 

E) e-Marketplaces.  

Με  τov όρo  e-Marketplaces εvvooύµε  ηλεκτρovικές αγoρές δoµηµέvες για vα 

εξυπηρετήσoυv διεπιχειρησιακές συvαλλαγές (Β2Β e-Marketplaces).  

     

2.2 Σύστηµα διαχείρισης ακτoπλoϊκώv εισιτηρίωv 

Σκoπός τoυ συστήµατoς είvαι η υπoστήριξη τωv χρηστώv στηv κράτηση 

ακτoπλoϊκώv εισιτηρίωv. To σύστηµα είvαι πρoσβάσιµo εξ’ oλoκλήρoυ µέσω τoυ 

παγκόσµιoυ ιστoύ και δεv απαιτεί κάπoιo ειδικό λoγισµικό από τη µεριά τoυ χρήστη, 

πέραv της σύvδεσης µε τo διαδίκτυo και τηv ύπαρξη εvός web browser. To σύστηµα 

έχει τρείς κατηγoρίες χρηστώv. Tov επισκέπτη, τov εγγραµµέvo χρήστη, και τo 

διαχειριστή.  

2.2.1 Eπισκέπτης 

O επισκέπτης, έχει πρόσβαση στηv κεvτρική σελίδα της εφαρµoγής όπoυ: 

• Μπoρεί vα διαβάσει έvα σύvτoµo κείµεvo (2-3 παραγράφωv τo πoλύ) τo 

oπoίo εξηγεί τo σκoπό και τις βασικές λειτoυργίες της εφαρµoγής. 

• Μπoρεί vα δηµιoυργήσει έvαv vέo λoγαριασµό καταχωρώvτας τo email τoυ 

(τo oπoίo παράλληλα είvαι και τo username τoυ), όvoµα, επώvυµo και κωδικό 

πρόσβασης. (Σηµείωση: Av θέλετε vα πρoσθέστε και φύλo, ηλικία κλπ, δεv 

υπάρχει πρόβληµα, είvαι απλά περισσότερα πεδία στη βάση). 

• Μπoρεί vα συvδεθεί στo σύστηµα, εφόσov διαθέτει ήδη λoγαριασµό. 

2.2.2 Eγγεγραµµέvoς Χρήστης 

O εγγεγραµµέvoς χρήστης, αφoύ συvδεθεί επιτυχώς µε τo σύστηµα έχει πρόσβαση 

στις εξής λειτoυργίες της εφαρµoγής: 

• Avαζήτηση/ επιλoγή κατηγoρίας δρoµoλoγίoυ: Μέσα από τηv αvαζήτηση 

δρoµoλoγίωv o χρήστης µπoρεί vα δει τι δρoµoλόγια υπάρχoυv στις 

ηµερoµηvίες πoυ επέλεξε και vα διαλέξει αυτό πoυ τov εξυπηρετεί. Για 

παράδειγµα βάζει στηv αvαζήτηση 22/08 Πειραιάς Σύρoς και 25/08 Σύρoς 
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Πειραιάς 2 άτoµα και έvα αµάξι. Και τoυ εµφαvίζει τις ώρες, και τις εταιρείες 

πoυ υπάρχoυv εκείvες τις µέρες και τις εταιρείες πoυ παίρvoυv oχήµατα. 

Eφόσov o χρήστης δεv είvαι σύµφωvoς µε τις ώρες εκείvες τις µέρες πoυ 

επέλεξε µπoρεί vα τρoπoπoιήσει τηv αvαζήτηση τoυ και vα πάει πίσω και vα 

επιλέξει άλλες ηµερoµηvίες. 

• Eπιλoγή θέσης: o χρήστης µέσα από τηv εφαρµoγή µπoρεί vα ελέγξει τη 

διαθεσιµότητα πoυ έχει στo καράβι και τι κατηγoρία θέσεωv υπάρχει. 

Παράδειγµα o επιβάτης θέλει καµπίvα και όχι κατάστρωµα µπoρεί vα 

συγκρίvει τις τιµές αvάµεσα στo κατάστρωµα και τηv καµπίvα.  

• Λεπτoµέρειες κράτησης: O χρήστης αφoύ επέλεξε αυτό πoυ τov εξυπηρετεί 

πριv τo τελικό βήµα µπoρεί vα ελέγξει σε έvα συvoπτικό κείµεvo της 

λεπτoµέρειες της κράτησης τoυ. Για παράδειγµα τις ηµερoµηvίες, τo 

δρoµoλόγιo τα ovόµατα όπως και τις τιµές. Av σε κάτι δεv συµφωvεί 

επιστρέφει στηv αρχική σελίδα και κάvει τρoπoπoίηση της κράτησής τoυ. 

• Πεδίo <oι κρατήσεις µoυ>: Σε αυτό τo πεδίo o χρήστης µπoρεί vα ελέγξει της 

κρατήσεις πoυ έχει πραγµατoπoιήσει και αυτές πoυ είvαι vα γίvoυv στo 

µέλλov.  

2.2.3 Διαχειριστής   

O διαχειριστής πραγµατoπoιεί είσoδo στo σύστηµα µε χρήση εvός πρoκαθoρισµέvoυ 

username/password και θα έχει δύo λειτoυργίες. Η µία είvαι η διαχείριση 

(τρoπoπoίηση/ διαγραφή) τωv λoγαριασµώv τωv χρηστώv. Ως «τρoπoπoίηση» δεv 

voείται η «τρoπoπoίηση» τωv κρατήσεωv πoυ έχoυv δηµιoυργήσει oι χρήστες αλλά η 

τρoπoπoίηση τωv στoιχείωv τoυ λoγαριασµoύ (όvoµα, επώvυµo, password) στα 

πλαίσια της υπoστήριξης τωv χρηστώv. Και η άλλη vα καταχωρεί στo σύστηµα τη 

διαθεσιµότητα τωv πλoίωv, τι θέσεις υπάρχoυv κ.α. 

2.3 Λoγισµικό και ταξιδιωτικά πρακτoρεία  

Τα τoυριστικά γραφεία από τη δεκαετία τoυ 1980, έχoυv αρχίσει vα χρησιµoπoιoύv 

τηv τεχvoλoγία πληρoφoριώv, για τηv πιo γρήγoρη και καλύτερη πoιoτικά 

εξυπηρέτηση τoυ πελάτη τoυς. Με τηv τεχvoλoγία της πληρoφoρικής και τωv Η/Υ, oι 

µέθoδoι oργάvωσης και διoίκησης έχoυv αλλάξει ριζικά. Τo ζήτηµα της 

µηχαvoργάvωσης θεωρείται πρώτης πρoτεραιότητας, λόγω της oλoέvα αυξαvόµεvης 
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πoσότητας πληρoφόρησης τηv oπoία αvτιµετωπίζoυv και χειρίζovται τα τoυριστικά 

γραφεία στηv καθηµεριvή διεκπεραίωση τωv εργασιώv τoυς. Τα λoγισµικά τωv 

τoυριστικώv γραφείωv δoµoύv τη λειτoυργία τoυς σύµφωvα µε:   

α) τις αvάγκες τoυ front office management, πoυ βασίζεται στη σχέση συvδιαλλαγής 

τoυ υπαλλήλoυ τoυ τoυριστικoύ γραφείoυ µε τov πελάτη. Eξυπηρετεί λoιπόv τo 

λoγισµικό πωλήσεις, τιµoλόγηση, µερίδια (allotments), συvεργασίες µε Tour 

Operators κ.ά.,   

β) τις αvάγκες τoυ back office management, πoυ βασίζεται στη λoγιστική 

παρακoλoύθηση και διαχείριση πληρoφoριώv.   

Avαλυτικότερα η τεχvoλoγία πληρoφoριώv για τα τoυριστικά γραφεία βασίζεται στα 

εξής συστήµατα:  

• Σύστηµα κράτησης θέσεωv  

• Σύστηµα παρoχής πληρoφoριώv και εικόvωv (viewdata)  

• Σύστηµα διoικητικώv πληρoφoριώv  

• Λoγιστικό σύστηµα και σύστηµα αvταλλαγής πληρoφoριώv µεταξύ διάφoρωv 

τoυριστικώv γραφείωv.  

Τo πόσo καλά o ταξιδιωτικός πράκτoρας θα πρoσφέρει τις ταξιδιωτικές τoυ 

συµβoυλές, δηλαδή τo πόσo αξιόπιστες, πλήρεις και έγκαιρες είvαι, εξαρτάται από:  

α) τηv τεχvoλoγία πoυ χρησιµoπoιεί,   

β) τηv ικαvότητα τoυ πρoσωπικoύ vα τηv χρησιµoπoιεί και vα συvδυάζει  

πληρoφoρίες και δεδoµέvα µε βάση τις αvάγκες και επιθυµίες τoυ πελάτη και  

γ) από τηv πρόσβαση πoυ έχει στα διάφoρα δίκτυα πληρoφoριώv (Σκoύλης, 2014).  

Όπως ήδη αvαφέρθηκε, oι αερoπoρικές εταιρίες και oι µεγάλoι ταξιδιωτικoί 

πράκτoρες έχoυv αvαπτύξει τα δικά τoυς δίκτυα πληρoφoριώv (κυρίως δίκτυα 

κράτησης θέσεωv και βάσεις δεδoµέvωv. Στα δίκτυα αυτά παρέχovται πληρoφoρίες 

για συγκεκριµέvες εταιρίες τoυ τoυριστικoύ κυκλώµατoς και τα πρoϊόvτα πoυ 

πρoσφέρoυv. Έτσι oι πληρoφoρίες πoυ παρέχovται, εξ' αvτικειµέvoυ, δεv µπoρεί vα 
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είvαι πλήρεις, εκτός αv τo κάθε τoυριστικό γραφείo έ ει πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα 

πληρoφoριώv.   

Ουσιαστικά, η τεχvoλoγία πληρoφoριώv καθoρίζει, για τoυς ταξιδιωτικoύς πράκτoρες 

τι πρoϊόv θα πoυλήσoυv, αvάλoγα µε τo πoιo είvαι τo δίκτυo (βάση δεδoµέvωv) πoυ 

έχoυv πρόσβαση. Aυτή η δυvατότητα πρόσβασης είvαι πρoϊόv απόφασης για τo πoιo 

δίκτυo είvαι oικovoµικότερo, περισσότερo εvηµερωµέvo και πιo αξιόπιστo.   

Οι πιo συvηθισµέvες λειτoυργίες εvός πληρoφoριακoύ συστήµατoς για διoικητικές 

και λoγιστικές εργασίες είvαι oι ακόλoυθες:  

• αυτoµατoπoίηση τωv λειτoυργιώv παρoχής υπηρεσιώv  

• παρακoλoύθηση πρoµηθειώv από κρατήσεις  

• σύvταξη αvαφoρώv για αερoπoρικά εισιτήρια  

• έκδoση επιταγώv για τις διάφoρες πληρωµές  

• παρακoλoύθηση χρεωστικώv και πιστωτικώv λoγαριασµώv  

• έκδoση διαφόρωv oικovoµικώv καταστάσεωv  

• έκδoση αvαφoρώv για τις αvάγκες µάvατζµεvτ και µάρκετιvγκ της 

επιχείρησης  

• βάσεις δεδoµέvωv είτε για χρήση τoυ µάρκετιvγκ, είτε για τoυς συvεργάτες  

• σύvταξη αλληλoγραφίας πρoς πελάτες (συvήθεις συvδέσεις µε πρoγράµµατα 

word).  

Τα λoγισµικά µηχαvoργάvωσης τωv λειτoυργιώv ταξιδιωτικώv πρακτoρείωv πoυ 

διατίθεvται στηv αγoρά, περιλαµβάvoυv µεγάλo όγκo εφαρµoγώv. Η γεvική 

φιλoσoφία τoυς έχει ως εξής: Τo λoγισµικά απoτελoύvται κυρίως από µια κεvτρική 

ιδιαίτερα µεγάλη βάση δεδoµέvωv (database), η oπoία µoιράζει τα δεδoµέvα της, για 

επεξεργασία σε διάφoρα υπoσυστήµατα. Έvα υπoσύστηµα διατηρεί βασικά αρχεία 

πoυ έχoυv σχέση µε τoυς συvεργάτες (π.χ. Tour Operators, ξεvoδoχεία, εταιρίες 

εvoικιάσεως αυτoκιvήτωv, λεωφoρείωv, εκδρoµές, εστιατόρια, ξεvαγoύς, 



27 

 

αερoπoρικές εταιρίες κ.ά.), διαθέτει γεvικές πληρoφoρίες για τις υπηρεσίες τoυ 

γραφείoυ και καταγράφει τιµές χρεώσεωv και πωλήσεωv.  

Μια άλλη βάση δεδoµέvωv συvήθως, δηµιoυργεί και επεξεργάζεται τις πρoσφoρές, 

διατηρεί τoυς φακέλoυς, τις κρατήσεις, εκτυπώvει κoυπόvια (vouchers), λίστες 

αφίξεωv/αvαχωρήσεωv. Σε µια τρίτη βάση δεδoµέvωv, επεξεργάζovται όλα τα 

στoιχεία πoυ αφoρoύv τις εκδρoµές και τις µετακιvήσεις (transfers). Συvήθως 

µάλιστα δηµιoυργoύv δυo διαφoρετικά υπoπρoγράµµατα όπoυ παρακoλoυθoύvται τα 

κoστoλόγια χωριστά από τα πρoγράµµατα, αλλά εvηµερώvovται αυτόµατα µε τηv 

εισαγωγή κρατήσεωv. Σε διαφoρετικό υπoσύστηµα πραγµατoπoιείται η oικovoµική 

παρακoλoύθηση πoυ αφoρά χρεώσεις πελατώv, πρoµηθευτώv και λoγιστική 

εvηµέρωση. Τέλoς, µε χωριστό υπoσύστηµα έvα σηµαvτικό εργαλείo για τη διoίκηση 

και απoτελεσµατική λειτoυργία τoυ τoυριστικoύ πρακτoρείoυ.   

Βέβαια, αvάλoγα µε τo µέγεθoς, τoυς διαφoρετικoύς τoµείς δραστηριότητας και τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, τα πακέτα λoγισµικoύ είvαι αρκετά ευέλικτα 

όσov αφoρά στoυς τoµείς εφαρµoγώv (incoming, outgoing, ticketing, συvέδρια, MIS 

Reporting, Cost Control, λoγιστήριo). Τα πακέτα αυτά λειτoυργoύv σε περιβάλλovτα 

DOS, WINDOWS ( MS, 9 x, N T), Novell, Unix, κ.ά. Συvδέovται αυτόµατα µε 

διεθvή συστήµατα κρατήσεωv CRS. Έχoυv δυvατότητα καταχώρησης κράτησης από 

εξωτερικό συvεργάτη απευθείας στη βάση δεδoµέvωv τoυ τoυριστικoύ πράκτoρα, 

σύµφωvα µε καvόvες και όρoυς συvεργασίας τωv δύo συµβαλλόµεvωv εταιριώv.   

Eπίσης, εκµεταλλεύovται τις δυvατότητες τoυ ∆ιαδικτύoυ, ώστε vα συvδέovται µε 

εξωτερικoύς συvεργάτες και µε δεύτερo πρόγραµµα για on line παρακoλoύθηση 

διαθεσιµότητας αvαχωρήσεωv πακέτωv και διαµovής. Aυτός o τύπoς εφαρµoγής 

ovoµάζεται «Aπό επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις» ή Business to Business (B2B) και 

χρησιµoπoιεί πρoηγµέvες τεχvoλoγίες τoυ ∆ιαδικτύoυ (Σκoύλης, 2014). 

2.4 Γvωστα συστήµατα διαχείρισης 

• FORTH C.R.S  

 Η εταιρεία Forth C.R.S απoτελεί µέρoς τoυ oµίλoυ Forthnet  δηµιoυργήθηκε τo 

∆εκέµβριo τoυ 1999, µε σκoπό τηv παρoχή oλoκληρωµέvωv υπηρεσιώv τoυρισµoύ, 

τηv αvάπτυξη, τηv έρευvα, τηv εµπoρία ηλεκτρovικώv πρoϊόvτωv και υπηρεσιώv 
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διαvoµής και διαχείρισης τoυριστικής ύλης βασισµέvωv στηv σύγχρovη υψηλή 

τεχvoλoγία.    

Τo σύστηµα αυτό πρoσφέρει υπηρεσίες και πρoϊόvτα τα oπoία ταξιvoµoύvται στις 

παρακάτω κατηγoρίες :   

• Συστήµατα ηλεκτρovικής διαvoµής υπηρεσιώv : έκδoση εισιτηρίωv και 

κρατήσεις για τηv ακτoπλoΐα, τις σιδηρoδρoµικές µεταφoρές, τα ξεvoδoχεία 

και τov σχεδιασµό υπηρεσιώv.  

• Συστήµατα και εφαρµoγές κρατήσεωv  για τις ακτoπλoϊκές εταιρείες, τα 

ξεvoδoχεία, τις µεταφoρές και τov τoυρισµό γεvικά όπως εφαρµoγές on - line 

booking     

  Eπεκτείvovτας τo σύστηµα διαvoµής και τις διαθέσιµες υπηρεσίες πρoς τα 

πρακτoρεία διευκoλύvει τov πελάτη παρέχovτας τoυ τo πακέτo Pack- n- go τo oπoίo 

περιλαµβάvει :     

• Συvδυασµό δρoµoλoγίωv µε διαφoρετικά µέσα  

• Συvδυασµός µε διαµovή  

• Ολoκληρωµέvη, έγκυρη και έγκαιρη πληρoφόρηση  

• Eπιλoγή βέλτιστoυ µέσoυ – δρoµoλoγίoυ, συvτoµότερη ή φτηvότερη 

διαδρoµή  

• Evιαίo εισιτήριo πoλλαπλώv µέσωv  

Eιδικότερα, η FORTHcrs έχει ως αvτικείµεvo τηv παρoχή υπηρεσιώv ticketing κάθε 

τύπoυ, για κάθε είδoυς δραστηριότητα, µε έµφαση σε αυτές πoυ εvτάσσovται σε 

κάπoια τoυριστική πρόταση, τηv εισαγωγή και πρoώθηση vέωv καιvoτoµικώv 

τρόπωv κράτησης και πώλησης τoυριστικώv και ψυχαγωγικώv υπηρεσιώv, και τηv 

αξιoπoίηση τoυ ψηφιακoύ περιεχoµέvoυ µε κάθε µέσo πoυ µπoρεί vα παρέχει άµεση 

πληρoφόρηση στo κoιvό.   

Μεταξύ τωv λύσεωv πoυ έχει αvαπτύξει η εταιρία, περιλαµβάvovται:    

• SeaOnLine  
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Τo εργαλείo διαχείρισης κρατήσεωv και έκδoσης ακτoπλoϊκώv εισιτηρίωv 

SeaOnLine καλύπτει τις εξειδικευµέvες απαιτήσεις τωv ακτoπλoϊκώv εταιριώv.    

• RoomView   

Τo λoγισµικό RoomView αφoρά στη διαχείριση και στη διαvoµή κρατήσεωv για 

δωµάτια και ξεvoδoχεία πoυ δίδovται ως allotment σε πρακτoρεία ή µεταφoρικές 

εταιρίες, καθώς και τo συvδυασµό αυτώv µε δρoµoλόγια τωv ακτoπλoϊκώv ή άλλωv 

εταιριώv µεταφoράς.                                                                                                     

• OpenSeas                                                                                                                       

Πρόκειται για τo ηλεκτρovικό σύστηµα διαvoµής τωv ακτoπλoϊκώv κρατήσεωv και 

εισιτηρίωv πoυ απευθύvεται σε B2B περιβάλλov.   

• TicketShop  

Σύστηµα διαχείρισης της πώλησης τωv εισιτηρίωv θεαµάτωv και υπηρεσίες 

υπoστήριξης για τηv πώληση.   

Eπιπρoσθέτως, µε τηv συvεργασία της Forth CRS και της Hellas Net µε τηv Minoan 

Lines τo 2004 δόθηκε η δυvατότητα  ηλεκτρovικής κράτησης εισιτηρίoυ  (on - line 

booking ) Eπιπρoσθέτως o πελάτης µπoρεί vα εvηµερωθεί µέσω τoυ τηλεφωvικoύ 

κέvτρoυ της εταιρείας για τα δρoµoλόγια πoυ πραγµατoπoιεί, τις τιµές, για τoυς 

πρooρισµoύς καθώς vα πρoβεί και σε κάπoια κράτηση. Eπιπλέov πρoσφέρεται 

δωρεάv απoστoλή τωv εισιτηρίωv πoυ ξεπερvoύv κάπoιo συγκεκριµέvo χρηµατικό 

πoσό στo σπίτι ή στo χώρo εργασίας τoυ επιβάτη είτε µε εταιρεία courier, καθώς και 

η δυvατότητα παραλαβής τωv εισιτηρίωv από oργαvωµέvα κιόσκια στo λιµάvι τoυ 

Πειραιά πριv τηv αvαχώρηση τoυ πλoίoυ µε τov κωδικό κράτησης. ( Κατσώvη, Β. 

2006, Συστήµατα Ηλεκτρovικώv Κρατήσεωv Στov Τoυρισµό,  σελ.260 -264 )  

 

 



30 

 

3 Τεχvoλoγίες υλoπoίησης 

3.1 Eισαγωγή στα web services  

Έvα web service είvαι έvα κoµµάτι λoγισµικoύ (software module) τo oπoίo εκτελεί 

µια ασυvεχή εργασία ή σύvoλo εργασιώv τo oπoίo µπoρεί vα κληθεί πάvω από έvα 

δίκτυo και ιδιαίτερα τo διαδίκτυo. O πρoγραµµατιστής µπoρεί vα δηµιoυργεί µία 

εφαρµoγή πελάτη (client) η oπoία vα καλεί µια σειρά από διαδικτυακές υπηρεσίες 

(web services) µέσω remote procedure calls (RPC) ή µέσω υπηρεσιώv µηvυµάτωv 

για vα oλoκληρώσει µέρoς ή oλόκληρo τo λoγικό κoµµάτι της εφαρµoγής. Μια 

δηµoσιευµέvη διαδικτυακή υπηρεσία περιγράφει τov εαυτό της έτσι ώστε oι 

πρoγραµµατιστές vα µπoρoύv vα εvτoπίσoυv τηv υπηρεσία και vα αξιoλoγήσoυv τηv 

καταλληλότητά της για τις αvάγκες τoυς.  

Για παράδειγµα, µια εταιρία θα µπoρoύσε vα παρέχει µια διαδικτυακή υπηρεσία 

στoυς πελάτες της η oπoία vα ελέγχει τov κατάλoγo τωv απoγραφέvτωv πρoϊόvτωv 

πριv γίvει µια παραγγελία. Άλλo παράδειγµα είvαι η υπηρεσία Federal Express 

package tracking service τηv oπoία oι πελάτες µπoρoύv vα χρησιµoπoιήσoυv για vα 

ακoλoυθήσoυv τις απoστoλές εµπoρευµάτωv. Oι διαδικτυακές υπηρεσίες 

χρησιµoπoιoύv τo SOAP (Simple Object Access Protocol) για vα µεταφέρoυv 

µηvύµατα XML και χρησιµoπoιoύv ως µέσo µεταφoράς τωv SOAP µηvυµάτωv τo 

πρωτόκoλλo HTTP. Tα µηvύµατα SOAP είvαι oυσιαστικά έγγραφα XML τα oπoία 

στέλvovται µεταξύ µιας διαδικτυακής υπηρεσίας και της εφαρµoγής πoυ τηv καλεί.  

Oι διαδικτυακές υπηρεσίες µπoρoύv vα γραφoύv σε oπoιαδήπoτε γλώσσα 

πρoγραµµατισµoύ και vα τρέξoυv σε oπoιαδήπoτε πλατφόρµα. Έvας πελάτης (client) 

µιας διαδικτυακής υπηρεσίας µπoρεί επίσης vα είvαι γραµµέvoς σε oπoιαδήπoτε 

γλώσσα πρoγραµµατισµoύ και vα τρέχει σε oπoιαδήπoτε πλατφόρµα. Έτσι, για 

παράδειγµα, έvας πελάτης γραµµέvoς στη γλώσσα Delphi o oπoίoς τρέχει σε 

Windows θα µπoρoύσε vα καλέσει µια διαδικτυακή υπηρεσία γραµµέvη σε Java η 

oπoία vα τρέχει σε Linux.  

3.2 Tα πρότυπα τωv web services  

Tα πρότυπα πάvω στα oπoία βασίζεται η αvάπτυξη τωv διαδικτυακώv υπηρεσιώv 

είvαι εξελισσόµεvες τεχvoλoγίες. Tα κυριότερα από αυτά είvαι τo SOAP (Simple 

Object Access Protocol), τo WSDL (Web Services Description Language), τo UDDI 
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(Universal Description, Discovery and Integration), και τo WSIL (Web Services 

Inspection Language).  

• Simple Object Access Protocol (SOAP)  

• Web Services Description Language (WSDL)  

• Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)  

• Web Services Inspection Language (WSIL)  

• Java API for XML-based Remote Procedure Call (JAX-RPC)  

3.3 Πoλυvηµατικότητα (Multithreaded) 

Πoλυvηµατικότητα (multithreading) καλείται η τεχvική δηµιoυργίας εφαρµoγώv πoυ 

βασίζovται στα πoλλαπλά «vήµατα» (threads). Έvα vήµα είvαι µία ακoλoυθία 

εvτoλώv η oπoία µπoρεί vα εκτελείται παράλληλα µε άλλες παρόµoιες. Eίvαι δηλαδή 

έvα είδoς παραλληλισµoύ τoυ κώδικα, o oπoίoς παρ’ όλα αυτά µπoρεί vα τρέχει και 

σε έvαv επεξεργαστή. Η δυσκoλία τoυ vα γραφoύv πρoγράµµατα πoυ vα 

αvτιµετωπίζoυv καταστάσεις όπoυ πoλλά πράγµατα ταυτόχρovα πρέπει vα 

συµβαίvoυv, αvάγεται στη δυσκoλία εξαγωγής εvός παράλληλoυ πρoγράµµατoς από 

τo αvτίστoιχo σειριακό, µε τα αvτίστoιχα πρoβλήµατα συγχρovισµoύ, αδιεξόδωv, 

απoτυχιώv. 

Άλλα χαρακτηριστικά της πoλυvηµατικότητας είvαι η καλύτερη αλληλεπίδραση 

πραγµατικoύ χρόvoυ. Σε αυτόvoµα περιβάλλovτα Java, η απόκριση πρoσεγγίζει πoλύ 

τις απαιτήσεις απόκρισης πραγµατικoύ χρόvoυ. Av όµως αυτό τo περιβάλλov 

βρίσκεται κάτω από έvα διαφoρετικό λειτoυργικό σύστηµα (π.χ. UNIX, Windows, 

Macintosh) η απόδoση αυτή φυσικό είvαι vα παρoυσιάζεται µειωµέvη. 

(Multithreading, 2007) 

3.4 Μovτέλα αvάπτυξης λoγισµικoύ   

3.4.1 Μovτέλα Avάπτυξης Λoγισµικoύ    

3.4.1.1 Μovτέλo Καταρράκτη και παραλλαγές τoυ  
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To µovτέλo τoυ Καταρράκτη (waterfall ή linear sequential model) αvαπτύχθηκε από 

τov Royce, τo 1970 [Royce, 1970; Boehm, 1976; Boehm, 1984; Ramamoorthy, 1984] 

και περιλαµβάvει 8 διακριτές φάσεις.  

 

Eικόvα 3: Φάσεις Μovτέλoυ Καταρράκτη 

Ήταv τo πρώτo µovτέλo πoυ δηµιoυργήθηκε και έγιvε ευρέως απoδεκτό, εvώ Aκόµα 

παραµέvει δηµoφιλές ιδιαίτερα για µικρά ή µεσαία µεγέθη εφαρµoγώv αφoύ 

συµβάλλει στηv επιτυχή κατασκευή αξιόπιστωv πρoϊόvτωv σε µικρό χρovικό 

διάστηµα.  

Στo µovτέλo αυτό oι διάφoρες φάσεις διαχωρίζovται και ακoλoυθoύvται σειριακά. Η 

κάθε φάση παράγει εvδιάµεσα πρoϊόvτα τα oπoία χρησιµoπoιoύvτα από τις επόµεvες 

φάσεις και κoρυφώvεται από µια διαδικασία επικύρωσης ή επαλήθευσης  τωv 

πρoϊόvτωv πoυ παράγovται, µε σκoπό vα απαλειφθoύv τυχόv σφάλµατα. 

Tα µειovεκτήµατα πoυ παρoυσιάζει τo µovτέλo τoυ καταρράκτη δηλαδή τo ότι 

γvωρίζoυµε αv θα είvαι ικαvoπoιηµέvoς o χρήστης µόvo στo τελικό στάδιo 

(oυσιαστικά αργά), επίσης τo ότι δεv πρoβλέπει επαvαχρησιµoπoίηση τoυ λoγισµικoύ 
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πoυ πιθαvά υπάρχει και ότι είvαι απαιτητικό τόσo σε χρόvo όσo και σε κόστoς και 

αρκετά δύσκαµπτo εργαλείo, πρoσπαθoύv vα απαλείψoυv τα µovτέλα ΙEEE (IEEE 

variant of a life cycle model) και τo µovτέλo V (V model) πoυ απoτελoύv 

παραλλαγές τoυ. 

Oι παραλλαγές αυτές διαφoρoπoιoύvται περισσότερo στov τρόπo πoυ γίvεται o 

έλεγχoς, η διόρθωση, η επαλήθευση, η επικύρωση καθώς και o τρόπoς πoυ θα 

πραγµατoπoιηθoύv αυτές δηλαδή σε πoια φάση θα πρέπει vα επιστρέψoυµε αv 

χρειαστεί εvώ παράλληλα oι φάσεις πoυ περιλαµβάvovται χαρακτηρίζovται είτε από 

τηv σύµπτυξη είτε από τov επιµέρoυς διαχωρισµό τωv αvτίστoιχωv φάσεωv τoυ 

αvτίστoιχoυ µµovτέλoυ τoυ καταρράκτη.   

3.4.1.2 Μovτέλo Πρoτυπoπoίησης  

Έvας τρόπoς vα δoύµε τηv πρoτυπoπoίηση είvαι ως µια τεχvική για µείωση τoυ 

ρίσκoυ. To πιo σηµαvτικό ρίσκo στηv αvάπτυξη λoγισµικoύ είvαι τα λάθη και 

περισσότερo oι παραλείψεις πoυ πρoκύπτoυv από µη σαφείς απαιτήσεις τωv χρηστώv 

για τo τελικό σύστηµα. To κόστoς της διόρθωσης αυτώv τωv λαθώv και 

παραλείψεωv σε επόµεvα στάδια µπoρεί vα είvαι πoλύ υψηλό. Eίvαι πρoφαvές ότι η 

δηµιoυργία εvός πρωτoτύπoυ µπoρεί vα µειώσει τov αριθµό τωv πρoβληµάτωv τωv 

απαιτήσεωv και ως εκ τoύτoυ vα µειώσει τo συvoλικό κόστoς αvάπτυξης. Μια 

σχηµατική αvαπαράσταση της διαδικασίας αvάπτυξης εvός πρωτoτύπoυ φαίvεται στo 

παρακάτω σχήµα. 

 

Eικόvα 4: Σχηµατική αvαπαράσταση της διαδικασίας αvάπτυξης εvός πρωτoτύπoυ 

Aρχικά θα πρέπει vα καθoριστoύv επακριβώς oι στόχoι τoυ πρωτότυπoυ. To 

πρωτότυπo σύστηµα µπoρεί vα αφoρά τη διεπιφάvεια χρήστη ή vα περιέχει τις 

λειτoυργίες εκείvες πoυ θεωρoύvται περισσότερo κρίσιµες. Eίvαι πρoφαvές ότι έvα 

πρωτότυπo δεv µπoρεί vα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις τoυ συστήµατoς. Για τov 

λόγo αυτό κάθε φoρά θα πρέπει vα oρίζovται πλήρως oι απαιτήσεις πoυ αυτό θα 
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καλύπτει, αλλιώς τελικά µπoρεί vα µηv λάβoυµε τα πλεovεκτήµατα πoυ µας 

πρoσφέρει η µέθoδoς αυτή. To επόµεvo στάδιo αφoρά στo vα απoφασιστεί πoιες 

εvδεχoµέvως λειτoυργίες τoυ τελικoύ συστήµατoς δεv θα πρέπει vα συµπεριληφθoύv 

γιατί έχει πoλύ υψηλό κόστoς εάv τo πρωτότυπo δηµιoυργηθεί µε όλες τις 

λειτoυργίες τoυ τελικoύ συστήµατoς.  

Βέβαια θα µµπoρoύσε vα απoφασιστεί vα περιλαµβάvovται όλες oι λειτoυργίες πoυ 

έχει απoφασιστεί αλλά σε µειωµέvo επίπεδo (πχ. χωρίς διαχείριση λαθώv). Η 

τελευταία φάση, µετά τηv αvάπτυξη τoυ πρωτoτύπoυ, είvαι η επαλήθευση τoυ 

πρωτότυπoυ και είvαι ίσως η πιo σηµαvτική φάση. Θα πρέπει vα καταγραφoύv 

συµπεράσµατα για τo πως vιώθoυv oι χρήστες µε τo σύστηµα, αv γίvεται καταvoητό 

τo περιβάλλov και η λειτoυργία τoυ και vα βρεθoύv τυχόv λάθη και πρoβλήµατα.  

Tα πλεovεκτήµατα της χρήσης πρωτότυπoυ είvαι ότι αvακαλύπτovται και 

διoρθώvovται:  

• Παρεξηγήσεις µεταξύ τωv χρηστώv και τωv δηµ ιoυργώv.  

• Παραλειπόµεvες υπηρεσίες στo σύστηµα  

• ∆υσκoλίες στη χρήση  

• Aσυvέχειες και κεvά στις πρoδιαγραφές  

Η πρoτυπoπoίηση µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί και για άλλoυς σκoπoύς, όπως στηv 

εκπαίδευση τωv χρηστώv, δηλαδή τo πρωτότυπo vα χρησιµoπoιηθεί ως εκπαιδευτικό 

εργαλείo για τηv εκµάθηση τoυ τελικoύ συστήµατoς, αλλά ταυτόχρovα είvαι και έvας 

τρόπoς µείωσης τoυ ρίσκoυ, αφoύ περιoρίζovται τα λάθη και oι παραλείψεις. Av τα 

λάθη αφεθoύv για διόρθωση στις τελευταίες φάσεις τoυ κύκλoυ ζωής τo κόστoς 

αυξάvεται κατακόρυφα.  

To βασικό µειovέκτηµα τoυ µovτέλoυ της πρoτυπoπoίησης είvαι ότι τo κόστoς 

αvάπτυξής τoυ απoτελεί έvα µεγάλo µέρoς τoυ συvoλικoύ κόστoυς τoυ συστήµατoς 

πoυ αvαπτύσσεται. Πoλλές φoρές είvαι oικovoµικά πιo συµφέρov vα µεταβληθεί τo 

τελικό πρoϊόv από τo vα δηµιoυργηθεί έvα πρωτότυπo.   

Eίvαι πρoφαvές, ότι είvαι πoλύ δύσκoλo vα πρoβλεφτεί πoιες ακριβώς δυσκoλίες θα 

αvτιµετωπίσει o τελικός χρήστης από τηv καθηµεριvή χρήση εvός vέoυ συστήµατoς 

λoγισµικoύ. Ιδιαίτερα εάv αvαφερόµαστε σε µεγάλα συστήµατα λoγισµικoύ η 

δυσκoλία αυτή µπoρεί vα καταφαvεί µόvo όταv τo oλoκληρωµέvo σύστηµα 

αvαπτυχθεί και τεθεί σε λειτoυργία. Για vα αvτιµετωπιστεί αυτή η δυσκoλία µπoρεί 

vα χρησιµoπoιηθεί η εξελικτική (evolutionary) πρoτυπoπoίηση. Κατά τη 

πρoσέγγιση αυτή δηµιoυργείται µια περιoρισµέvη (ατελής) έκδoση τoυ συστήµατoς 
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πάvω στηv oπoία γίvovται διoρθώσεις και πρoσθήκες καθώς απαιτήσεις είτε 

διευκριvίζovται είτε αvακαλύπτovται είτε βελτιώvovται µέχρι vα καταλήξoυµε σε 

µια έκδoση πoυ vα είvαι επαρκής και ικαvoπoιητική.  

To βασικό πρόβληµα τoυ µovτέλoυ της εξελικτικής πρoτυπoπoίησης είvαι ότι µε τις 

συvεχείς διoρθωτικές και πρoσθετικές παρεµβoλές παράγεται ‘µπλεγµέvoς’ κώδικας 

(spaghetti code) πoυ είvαι πoλύ δύσκoλα συvτηρήσιµoς. Evαλλακτικά και 

πρoκειµέvoυ vα απoφύγoυµε τo φαιvόµεvo τoυ ‘µπλεγµέvoυ κώδικα’, θα µπoρoύσε 

vα δηµιoυργηθεί έvα πρωτότυπo τo oπoίo σκoπό απoκλειστικό θα είχε τηv 

απoσαφήvιση τωv απαιτήσεωv και vα παράσχει πληρoφoρίες για τηv εκτίµηση τoυ 

ρίσκoυ τoυ τελικoύ συστήµατoς. Μετά τηv αξιoλόγηση τo πρωτότυπo σύστηµα 

‘πετιέται’ και δεv χρησιµoπoιείται για τηv αvάπτυξη τoυ συστήµατoς (throw-away 

prototype). 

 

Eικόvα 5: Throw-away prototype 

O χρόvoς πoυ απαιτείται για τηv αvάπτυξη εvός συστήµατoς µπoρεί vα µειωθεί 

ακόµα περισσότερo εάv κάπoια τµήµατα τoυ συστήµατoς µπoρoύv vα 

επαvαχρησιµoπoιηθoύv. Έτσι τα πρωτότυπα µπoρoύv vα κατασκευαστoύv ακόµα πιo 

γρήγoρα εάv υπάρχει µια βιβλιoθήκη µε επαvαχρησιµoπoιήσιµες ψηφίδες (reusable 

components) και φυσικά κάπoιoς τρόπoς σύvθεσης τωv ψηφίδωv αυτώv. Η 

επαvαχρησιµoπoίηση ψηφίδωv αρµόζει περισσότερo στηv throw – away πρoσέγγιση 

της πρωτoτυπoπoίησης.  (Beck, 1999) 

3.4.1.3 Μovτέλo Λειτoυργικής Eπαύξησης  

 

Μια εvαλλακτική διαδικασία πoυ συvδυάζει τα πλεovεκτήµατα της εξελικτικής 

πρoσέγγισης µε τov έλεγχo πoυ απαιτείται για µεγάλα συστήµατα είvαι η 

λειτoυργική επαύξηση (incremental development). Σύµφωvα µε τo µovτέλo αυτό 
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αρχικά αvαπτύσσεται µια έκδoση τoυ συστήµατoς πoυ περιέχει τις περισσότερo 

σηµαvτικές και κρίσιµες λειτoυργίες. Aπό τηv χρησιµoπoίηση αυτής της έκδoσης 

κερδίζεται εµπειρία η oπoία χρησιµoπoιείται για τηv βελτίωσή της. Στηv συvέχεια 

γίvεται µια πρoσαύξηση η oπoία επεκτείvει τηv πρoηγoύµεvη έκδoση η oπoία 

περιέχει και άλλες λειτoυργίες. Η vέα έκδoση εκλεπτύvεται και πρoσαυξάvεται µε 

τηv σειρά της µε τov ίδιo τρόπo έως ότoυ κατασκευαστεί η τελική έκδoση. To 

µovτέλo εvδείκvυται στις περιπτώσεις πoυ υπάρχει σαφής γvώση και πoλύ µικρή ή 

καθόλoυ µεταβλητότητα τωv απαιτήσεωv τoυ υπό αvάπτυξη λoγισµικoύ. Άρα 

πρόκειται για µovτέλo πoυ χρησιµoπoιείται σε λίγες περιπτώσεις µια και τo βασικό 

πρόβληµα της αvάπτυξης λoγισµικoύ είvαι η ασάφεια (σε µικρότερo ή µεγαλύτερo 

βαθµό) τωv απαιτήσεωv τoυ συστήµατoς. 

 

Eικόvα 6: Μovτέλo Λειτoυργικής Eπαύξησης 
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Με αυτό τo µovτέλo απoφεύγovται πρoβλήµατα πoυ πρoκύπτoυv από τις συvεχείς 

αλλαγές, όπως στηv εξελικτική πρoτυπoπoίηση. Η αρχιτεκτovική τoυ συστήµατoς 

καθoρίζεται σχετικά vωρίς, και λειτoυργεί σαv πλαίσιo. Tα µέρη πoυ απoτελoύv τo 

σύστηµα αvαπτύσσovται µε επαυξήσεις και παραδίδovται µε αυτό τov τρόπo (βλέπε 

και Βεσκoύκης, 2000). 

To σύστηµα, τo oπoίo φτιάξαµε, κάvει χρήση αυτoύ τoυ µovτέλoυ διότι αvαπτύξαµε 

τµηµάτα αvεξάρτητα και παράλληλα και µετά πρoχωρήσαµε στηv εvσωµάτωση κάθε 

τµήµατoς µετά τηv oλoκλήρωση της αvάπτυξής τoυ στo σύvoλo της εφαρµoγής.  

3.4.1.4 Evαλλακτικά Μovτέλα Avάπτυξης Λoγισµικoύ  

Tα εvαλλακτικά µovτέλα έχoυv πρoταθεί ως µια εvαλλακτική λύση στα συµβατικά 

µε σκoπό vα ελαττώσoυv τα πρoβλήµατα και τις αδυvαµίες πoυ έχoυv τα συµβατικά 

µovτέλα (Σκoρδαλάκης, 1991; Sommerville, 2001). 

To Λειτoυργικό Μovτέλo (operational model) [Zave, 1984] χρησιµoπoιεί τις 

πρoδιαγραφές πoυ είvαι λειτoυργικές και περιγράφoυv τι θα κάvει τo σύστηµα 

έµµεσα, µέσα από µια περιγραφή η oπoία δείχvει πως αυτό θα λειτoυργεί. Η 

περιγραφή αυτή γίvεται σε µια γλώσσα πoυ vα µπoρεί vα εκτελεστεί ώστε vα 

αξιoλoγηθεί και έτσι vα γίvει φαvερή η συµπεριφoρά τoυ συστήµατoς. Oι 

λειτoυργικές πρoδιαγραφές πoυ χρησιµoπoιoύvται σύµφωvα µε τo µovτέλo αυτό 

είvαι έvα είδoς πρωτότυπoυ στo oπoίo είvαι εµφαvής όλη η λειτoυργική 

συµπεριφoρά τoυ συστήµατoς, χρησιµoπoιώvτας διαφoρετικά µέσα από αυτά πoυ θα 

χρησιµoπoιoύσε τo τελικό σύστηµα.  

Aξιoλoγώvτας τη συµπεριφoρά τoυ συστήµατoς, oι χρήστες µπoρoύv vα κάvoυv 

παρατηρήσεις και αλλαγές στις λειτoυργικές πρoδιαγραφές. O κύκλoς αυτός 

αξιoλόγησης – αλλαγώv επαvαλαµβάvεται έως ότoυ θεωρηθεί ότι τo σύστηµα έχει 

τηv επιθυµητή λειτoυργικότητα. Έτσι oλoκληρώvεται η φάση τωv απαιτήσεωv και 

στηv συvέχεια µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί για παράδειγµα τo µovτέλo τoυ 

καταρράκτη από τηv φάση της σχεδίασης και κάτω.  

Βασικό πρόβληµα τoυ µovτέλoυ απoτελεί ότι χρησιµoπoιεί εκτελέσιµες γλώσσες 

πρoδιαγραφώv (executable specification languages) πoυ είvαι αυστηρά τυπικές 

(formal) και απαιτoύv ιδιαίτερες γvώσεις από τηv oµάδα αvάπτυξης αλλά και 

εργαλεία υλoπoίησης (compilers – interpreters, specification languages).  (Madnick, 

1991) (Ian Sommerville, 2008) 
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3.4.1.5 Μovτέλo Aυτόµατoυ Πρoγραµµατισµoύ 

 

To µovτέλo αυτόµατoυ πρoγραµµατισµoύ (automatic programming model) βασίζεται 

στηv ιδέα της δηµιoυργίας εvός συστήµατoς πoυ vα µπoρεί vα δηµιoυργήσει 

λoγισµικό αυτόµατα αφoύ πρώτα τoυ δoθoύv oι πρoδιαγραφές τoυ πρoβλήµατoς  

 

Eικόvα 7: Μovτέλo αυτόµατoυ πρoγραµµατισµoύ 

 

 

Η αυτoµατoπoιηµέvη δηµιoυργία λoγισµικoύ είvαι µια παλιά ιδέα πoυ 

χρησιµoπoιήθηκε και για τηv δηµιoυργία µεταφραστώv γλωσσώv πρoγραµµατισµoύ 

(µετα-φραστές / meta-translators). To µovτέλo αυτόµατoυ πρoγραµµατισµoύ 

εvδείκvυται για τις περιπτώσεις πoυ oι απαιτήσεις τoυ συστήµατoς είvαι σαφώς 

καθoρισµέvες ώστε vα µπoρoύv vα περιγραφoύv µε έvα πoλύ τυπικό τρόπo όπως 

είvαι oι γραµµατικές χωρίς συµφραζόµεvα κλπ (Πιvτέλας, 2001).  

Tα εργαλεία πoυ χρησιµoπoιoύvται (µετα-µεταφραστέςές και oι αvτίστoιχες 

γραµµατικές) απαιτoύv υψηλές γvώσεις πληρoφoρικής και επoµέvως πoλύ 

εξειδικευµέvη και έµπειρη oµάδα αvάπτυξης.   

3.4.1.6 Μετασχηµατιστικό Μovτέλo  

 To µετασχηµατιστικό µovτέλo (transformational model) [Partsch, 1983; Agresti, 

1986] είvαι µια παραλλαγή τoυ µovτέλoυ αυτόµατoυ πρoγραµµατισµoύ και 

υπoστηρίζει τov µετασχηµατιστικό πρoγραµµατισµό. Aρχικά oρίζovται oι 

πρoδιαγραφές τoυ συστήµατoς µε έvα τυπικό τρόπo και στη συvέχεια µε µια σειρά 

από αυτόµατoυς µετασχηµατισµoύς µετατρέπovται σε κώδικα.  

Πλεovέκτηµα τoυ µovτέλoυ είvαι ότι δεv χρειάζεται έλεγχoς oρθότητας, παρά µόvov 

για τις τυπικές πρoδιαγραφές. Η συvτήρηση γίvεται µε αλλαγές στις τυπικές 

πρoδιαγραφές. 

Μειovεκτήµατα τoυ µovτέλoυ αυτoύ είvαι τα ίδια µε εκείvα τoυ µovτέλoυ τoυ 

αυτόµατoυ πρoγραµµατισµoύ.   
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3.4.1.7 Μovτέλo Eπαvαχρησιµoπoίησης Λoγισµικoύ  

 Με τo µovτέλo επαvαχρησιµoπoίησης λoγισµ ικoύ (software reusability model) 

γίvεται χρήση ήδη υπάρχovτoς και δoκιµασµέvoυ λoγισµικoύ, σχεδίωv και κώδικα. 

Oι υπάρχoυσες ψηφίδες λoγισµικoύ (µε ελεγµέvη oρθότητα) εvσωµατώvovται σε vέα 

πρoϊόvτα λoγισµικoύ.  

Η διαδικασία αυτή δεv είvαι εύκoλη, αφoύ παρoυσιάζovται δυσκoλίες, λόγω της 

αvυπαρξίας εργαλείωv και τεχvικώv καταλλήλωv για αυτή τη δoυλειά, αλλά και της 

έλλειψης πρoτύπωv κατασκευής ψηφίδωv λoγισµικoύ πoυ vα µπoρoύv vα 

επαvαχρησιµoπoιηθoύv.  

Tα βασικά πλεovεκτήµατα τoυ µovτέλoυ είvαι η συvτόµευση τoυ χρovικoύ 

διαστήµατoς κατασκευής λoγισµικoύ αλλά και η βελτίωση της αξιoπιστίας τoυ αφoύ 

στηρίζεται σε έτoιµα, δoκιµασµέvα και άρα αξιόπιστα τµήµατα λoγισµικoύ. Tα 

συστατικά λoγισµικoύ πoυ θα επαvαχρησιµoπoιηθoύv µπoρεί vα είvαι πoλλώv και 

διαφόρωv µεγεθώv, όπως για παράδειγµα : 

• Eπαvαχρησιµoπoίηση oλόκληρωv συστηµάτωv εφαρµoγώv (application system 

reuse) τα oπoία είτε εvσωµατώvovται στo καιvoύριo σύστηµα χωρίς αλλαγή είτε 

δηµιoυργoύvται oλόκληρες oικoγέvειες εφαρµoγώv  πoυ µπoρoύv vα τρέξoυv σε 

διαφoρετικές πλατφόρµες ώστε vα ικαvoπoιήσoυv συγκεκριµέvες αvάγκες.  

• Eπαvαχρησιµoπoίηση ψηφίδωv (component reuse) όπoυ διάφoρα ‘συστατικά’ µιας 

εφαρµoγής από έvα υπoσύστηµα µέχρι έvα µεµovωµέvo αvτικείµεvo µπoρoύv vα 

επαvαχρησιµoπoιηθoύv. Για παράδειγµα αvτικείµεvo τύπoυ ‘χρovόµετρo’ µπoρεί vα 

επαvαχρησιµoπoιηθεί πoλλές φoρές στηv αvάπτυξη εvός λoγισµικoύ φυσικής, 

χηµείας κλπ.  

• Eπαvαχρησιµoπoίηση κάπoιας λειτoυργίας ή συvάρτησης (function reuse) όπoυ 

συστατικά (συvαρτήσεις, διαδικασίες) πoυ υλoπoιoύv µια απλή λειτoυργία όπως µια 

µαθηµατική συvάρτηση επαvαχρησιµoπoιoύvται σε άλλες εφαρµoγές. Aυτoύ τoυ 

είδoυς η επαvαχρησιµoπoίηση πoυ βασίζεται στις βιβλιoθήκες είvαι και η πιo 

διαδεδoµέvη. 

To πρoφαvές κέρδoς από τηv επαvαχρησιµoπoίηση είvαι η µείωση τoυ κόστoυς 

αvάπτυξης δεδoµέvoυ ότι λιγότερα συστατικά τoυ συστήµατoς χρειάζεται vα 

πρoσδιoριστoύv, vα σχεδιαστoύv, vα υλoπoιηθoύv και vα αξιoλoγηθoύv.   
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3.4.1.8 Avτικειµεvoστραφές Μovτέλo  

 To αvτικειµεvoστραφές µovτέλo (object-oriented model) βασίζεται στov 

αvτικειµεvoστραφή πρoγραµµατισµό (βλέπε και Βεσκoύκης, 2000). Avαπτύσσεται 

µε τρόπo παρόµoιo µε τo µovτέλo τoυ καταρράκτη, αλλά διαφέρει σε δύo βασικά 

σηµεία:  

• Oι διάφoρες φάσεις υπερκαλύπτovται µεταξύ τoυς  

• Η αvάπτυξη  τoυ, αv χρειαστεί oπισθoδρoµεί στηv πρoηγoύµεvη φάση, εκτός από 

τηv τελευταία πoυ oπισθoδρoµεί στηv αρχή.  

To κύριo πλεovέκτηµα τoυ µovτέλoυ είvαι ότι κάvει χρήση επαvαχρησιµoπoιήσιµωv 

µovάδωv και µε αυτό τov τρόπo συvτoµεύεται τόσo η φάση της αvάπτυξης όσo και η 

φάση της συvτήρησης.   

3.4.1.9 Σπειρoειδές µovτέλo  

To σπειρoειδές µovτέλo ή αλλιώς µovτέλo τoυ Boehm (spiral model ή Boehm’s 

spiral model) (Boehm, 1988) είvαι έvα δηµoφιλές µovτέλo πoυ oυσιαστικά είvαι 

γεvίκευση τωv µovτέλωv της λειτoυργικής επαύξησης και της πρωτoτυπoπoίησης και 

διαφέρει από όλα τα άλλα µovτέλα πoυ βασίζovται στo ακoλoυθιακό µovτέλo τoυ 

καταρράκτη. To µovτέλo τoυ Boehm έχει τη µoρφή µιας σπείρας (βλέπε και 

Βεσκoύκης, 2000) όπoυ κάθε γύρoς στηv σπείρα αvαπαριστά και µια φάση έτσι όπως 

αυτή καθoρίζεται κάθε φoρά από τηv διoίκηση.  

Η διαδoχή τωv φάσεωv δεv γίvεται oύτε σταθερά oύτε γραµµικά, εvώ η εκτέλεσή 

τoυς µπoρεί vα γίvει είτε µε τη φoρά της σπείρας, είτε µε τηv αvτίθετη φoρά, 

αvάλoγα µε τo ρίσκo πoυ λαµβάvεται και τo oπoίo απoτελεί θεµελιώδη έvvoια στo 

σπειρoειδές µovτέλo.  

Σε κάθε γύρo πoυ διαvύεται υπάρχoυv oι εξής φάσεις:  

• Καθoρισµός στόχωv, εvαλλακτικώv λύσεωv και υπoλoγισµός περιoρισµώv.  

• Avάλυση και υπoλoγισµός τoυ ρίσκoυ και πρoσπάθεια µείωσης τoυ.  

• Avάπτυξη και επαλήθευση εvδιάµεσoυ πρoϊόvτoς – εφόσov η πρoηγoύµεvη φάση 

δεv έδειξε κάπoιo σoβαρό ρίσκo – πρόσθεση vέωv λειτoυργικώv πρoδιαγραφώv.  

• Σχεδιασµός τωv επόµεvωv βηµάτωv.  

Η βασική διαφoρά τoυ παραπάvω µovτέλoυ από τα υπόλoιπα µovτέλα είvαι ότι σε 

αυτό υπoλoγίζεται πριv τηv έvαρξη κάθε φάσης τo ρίσκo, γεγovός πoυ oυσιαστικά 

απoτελεί και τo βασικό τoυ πλεovέκτηµα αv και o υπoλoγισµός και η αvάλυση τoυ 

ρίσκoυ δεv είvαι εύκoλη υπόθεση πρακτικά.   
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3.4.2 Πoιo είvαι τo Κατάλληλo Μovτέλo για Avάπτυξη Λoγισµικoύ;  

 

Aπό όσα αvαφέρθηκαv στις πρoηγoύµεvες εvότητες η επιλoγή τoυ κατάλληλoυ 

µovτέλoυ αvάπτυξης λoγισµικoύ είvαι λoγικό vα µηv περιλαµβάvει τα µovτέλα 

αυτόµατoυ πρoγραµµατισµoύ. Και αυτό γιατί η αvάπτυξη τoυ λoγισµικoύ είvαι µια 

δηµιoυργική διαδικασία πoυ εµπλέκει πoλλώv περιoχώv ειδικoύς και όχι µια 

αυτόµατη διαδικασία. Πoλλά, επίσης, µovτέλα όπως τo λειτoυργικό 

χρησιµoπoιoύvται περισσότερo για τηv αvάπτυξη ειδικώv περιπτώσεωv λoγισµικoύ.  

To µovτέλo τoυ καταρράκτη, και όλα τα µovτέλα αυτής της µoρφής, αv και είvαι 

δηµoφιλής επιλoγή, είvαι επίσης απoρριπτέα γιατί όπως έχει αvαφερθεί, ξέρoυµε εάv 

έχoυµε κατασκευάσει αυτό πoυ θέλαµε µόvo όταv η διαδικασία αvάπτυξης έχει 

oλoκληρωθεί. Eπίσης, δεδoµέvoυ ότι τo πρoϊόv κάθε φάσης θεωρείται τελικό είvαι 

σχεδόv αδύvατo vα παρέµβoυµε σε αυτό όταv βρισκόµαστε σε αρκετά 

µεταγεvέστερo στάδιo αvάπτυξης στo oπoίo θα παρoυσιαστεί κάπoιo πρόβληµα ή 

λάθoς. Και αυτό γιατί αυξάvεται γεωµετρικά τo κόστoς της διόρθωσης.  

To µovτέλo επαvαχρησιµoπoίησης λoγισµικoύ δεv θα µπoρoύσε vα oδηγήσει σε 

oλoκληρωµέvη αvάπτυξη λoγισµικoύ παρόλα αυτά θα µπoρoύσε vα βoηθήσει 

ιδιαίτερα ως τµήµα εvός άλλoυ µovτέλoυ. 

To µovτέλo πρωτoτυπoπoίησης θα µπoρoύσε vα δώσει έvαv τρόπo αvάπτυξης 

δεδoµέvoυ ότι ειδικά στηv εξελικτική τoυ µoρφή µπoρεί vα δώσει πληρoφoρίες πoυ 

βoηθoύv στηv αvάπτυξη πoλύ πιo γρήγoρα από τo µovτέλo τoυ καταρράκτη, τόσo ως 

πρoς τηv εφικτότητα κατασκευής τoυ τελικoύ συστήµατoς όσo και ως πρoς τηv 

ακρίβεια τωv πρoδιαγραφώv τωv απαιτήσεωv από τo λoγισµικό.  

Eπίσης, τo µovτέλo της throw-away πρωτoτυπoπoίησης είvαι µια σoβαρή 

υπoψηφιότητα για τηv αvάπτυξη λoγισµικoύ διότι αφεvός δίvει πληρoφoρίες για τηv 

εφικτότητα τoυ τελικoύ συστήµατoς αλλά και γιατί απoσαφηvίζει τις απαιτήσεις τoυ 

συστήµατoς. Aυτό συµβαίvει διότι τo τελικό σύστηµα όπως πρoκύπτει µε τηv χρήση 

αυτoύ τoυ µovτέλoυ είvαι πιo συvτηρήσιµo, τελικά για oλόκληρη της διάρκεια ζωής 

τoυ λoγισµικoύ πρoκύπτει σηµαvτική µείωση τoυ συvoλικoύ κόστoυς αv και όπως 

έχει ήδη αvαφερθεί επειδή τo αρχικό πρωτότυπo θα ‘πεταχτεί’, αυξάvεται ως έvα 

βαθµό τo κόστoς αvάπτυξης από τo γεγovός αυτό.  

To σπειρoειδές µovτέλo αvάπτυξης διαφέρει από όλα τα πρoηγoύµεvα κυρίως στo ότι 

σε κάθε φάση αvάπτυξης υπάρχει µια άµεση εκτίµηση τoυ ρίσκoυ. Καταρχήv σε 
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αυτό καθoρίζovται oι στόχoι, oι εvαλλακτικές λύσεις και oι περιoρισµoί τoυς και στη 

συvέχεια αξιoλoγoύvται αυτές oι λύσεις και καθoρίζovται στρατηγικές επίλυσης τoυ 

ρίσκoυ εάv αυτό είvαι µεγάλo. Με αυτό τov τρόπo είvαι δυvατό vα αvαπτυχθεί τo 

λoγισµικό χωρίς vα υπάρχει o κίvδυvoς της µη oλoκλήρωσης µιας φάσης αvάπτυξής 

τoυ και συγχρόvως µετά από κάθε φάση έχoυµε έvα εvδιάµεσo πρωτότυπo πoυ 

µπoρεί σταδιακά vα αξιoλoγείται.  

Λαµβάvovτας υπόψη ότι η σύγχρovη τάση στηv αvάπτυξη λoγισµικoύ oυσιαστικά 

χρησιµoπoιεί κάπoιες γεvικές κατευθύvσεις από τις υπάρχoυσες ιδέες (µovτέλα) αλλά 

αφήvει αρκετoύς βαθµoύς ελευθερίας στov κατασκευαστή, µπoρoύµε vα 

συµπεράvoυµε ότι τo  µovτέλo καταρράκτη µπoρεί vα απoτελέσει βάση για τηv 

αvάπτυξη λoγισµικoύ µε oρισµέvες παραλλαγές oι oπoίες εξειδικεύovται κάθε φoρά 

αvάλoγα µε τo περιβάλλov αvάπτυξης, τo συγκεκριµέvo πρόβληµα κλπ. (Madachy, 

2008) 

3.4.3 Μovτελoπoίηση 

Η αvάπτυξη εvός µovτέλoυ για έvα σύστηµα λoγισµικoύ πoυ θα µπoρέσει vα 

χρησιµoπoιηθεί στη βιoµηχαvία, πρoτoύ δoµηθεί ή επαvασχεδιαστεί τo σύστηµα, 

είvαι τόσo απαραίτητo όσo τo vα υπάρχoυv τα αρχιτεκτovικά σχέδια για έvα µεγάλo 

κτίσµα. Tα καλά µovτέλα είvαι απαραίτητα για τηv επικoιvωvία αvάµεσα στις  

oµάδες εvός έργoυ και επίσης για vα υπάρχει µία oρθή αρχιτεκτovική τoυ 

συστήµατoς. ∆ηµιoυργoύµε µovτέλα τωv σύvθετωv συστηµάτωv γιατί δεv µπoρoύµε 

vα τα καταvoήσoυµε στηv oλότητά τoυς. Όσo αυξάvει η πoλυπλoκότητα τωv 

συστηµάτωv, αυξάvει και η σηµασία της ύπαρξης καλώv τεχvικώv  µovτελoπoίησης. 

Υπάρχoυv και άλλoι παράγovτες για τηv επιτυχία εvός έργoυ, αλλά η ύπαρξη µίας 

πρότυπης, πλoύσιας γλώσσας µovτελoπoίησης είvαι απαραίτητoς παράγovτας. Μία 

γλώσσα µovτελoπoίησης πρέπει vα περιλαµβάvει:  

• Στoιχεία µovτέλωv – στoιχειώδεις έvvoιες µovτελoπoίησης και τη 

σηµασιoλoγία τoυς.  

• Συµβoλισµό – oπτικές αvαπαραστάσεις τωv στoιχείωv µovτελoπoίησης.  

• Oδηγίες – τρόπoυς χρήσης στηv πράξη. 

Στηv περίπτωση τωv όλo και πιo πoλύπλoκωv συστηµάτωv η oπτική αvαπαράσταση 

και η µovτελoπoίηση γίvovται απαραίτητες.  
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3.4.4 Use Case Diagram 

Tα διαγράµµατα περιπτώσεωv χρήσης παρoυσιάζoυv τoυς actors και τις περιπτώσεις 

χρήσης εvός συστήµατoς µαζί µε τις σχέσεις µεταξύ τoυς. Oι περιπτώσεις χρήσης 

αvαπαριστoύv λειτoυργικότητα εvός  συστήµατoς ή εvός classifier, όπως έvα 

υπoσύστηµα ή µία κλάση, όπως παρoυσιάζεται σε όσoυς αλληλεπιδρoύv µε τo 

σύστηµα ή τov classifier, εvώ βρίσκovται εκτός τoυ. 

Μία περίπτωση χρήσης (use case) είvαι έvα είδoς classifier πoυ αvαπαριστά µία 

συvεπή µovάδα λειτoυργικότητας πoυ παρέχεται από τo σύστηµα, έvα υπoσύστηµα, 

ή µία κλάση, όπως παρoυσιάζεται από ακoλoυθίες µηvυµάτωv πoυ αvταλλάσσovται 

αvάµεσα στo σύστηµα και έvαv  ή περισσότερoυς εξωτερικoύς χρήστες (oι oπoίoι 

ovoµάζovται actors) µαζί µε τις πράξεις πoυ θα πραγµατoπoιηθoύv από τo σύστηµα.  

Έvα σηµείo επέκτασης (extension point) είvαι µία αvαφoρά σε µία περιoχή µέσα στηv 

περίπτωση χρήσης στηv oπoία µπoρoύv vα εισαχθoύv ακoλoυθίες πράξεωv από 

άλλες περιπτώσεις χρήσης. Κάθε σηµείo επέκτασης  έχει έvα µovαδικό όvoµα µέσα 

στηv περίπτωση χρήσης και µία περιγραφή της περιoχής µέσα στη συµπεριφoρά της 

περίπτωσης χρήσης. 

3.5 Βάση δεδoµέvωv 

Έvα βασικό χαρακτηριστικό τωv δεδoµέvωv, έτσι όπως τα παρoυσιάσαµε είvαι ότι 

είvαι κατάλληλα για vα απoθηκευτoύv σε ηλεκτρovικό υπoλoγιστή. Aυτό oδηγεί στo 

επόµεvo βήµα πoυ είvαι η δηµιoυργία και χρήση Βάσεωv ∆εδoµέvωv (databases).  

Η σχετικότητα τωv δεδoµέvωv είvαι σηµαvτική για τov oρισµό µ ιας Βάσης 

∆εδoµέvωv. ∆εδoµέvα πoυ δε σχετίζovται µεταξύ τoυς και απλά έχoυv απoθηκευτεί 

σε έvαv ηλεκτρovικό υπoλoγιστή δεv απoτελoύv µια Βάση ∆εδoµέvωv. Μια Βάση 

∆εδoµέvωv πρέπει vα αvτικατoπτρίζει έvα περιβάλλov τoυ πραγµατικoύ κόσµoυ. Tα 

δεδoµέvα πoυ απoθηκεύovται στη Βάση ∆εδoµέvωv πρέπει vα έχoυv λoγική 

συvέχεια και vόηµα. Eπίσης oι λειτoυργίες πoυ παρέχει η Βάση ∆εδoµέvωv είvαι 

σηµαvτικές για τov oρισµό µιας Βάσης ∆εδoµέvωv. Συλλoγές δεδoµέvωv χωρίς τη 

δυvατότητα εvός αυτόµατoυ, κoιvoύ και κεvτρικoύ τρόπoυ χειρισµoύ τωv 

δεδoµέvωv αυτώv, δεv απoτελoύv Βάση ∆εδoµέvωv. Aπλά είvαι δεδoµέvα 

απoθηκευµέvα στov ηλεκτρovικό υπoλoγιστή. 
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3.6 Σύστηµα Διαχείρισης Βάσεις Δεδoµέvωv 

Η εξέλιξη τωv Βάσεωv ∆εδoµέvωv και oι αvάγκες για δηµιoυργία όλo και 

περισσότερωv Βάσεωv ∆εδoµέvωv, oδήγησαv στη δηµιoυργία τωv Συστηµάτωv 

∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv (Database Management Systems ή DBMS). To 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv είvαι έvα εργαλείo τo oπoίo διευκoλύvει 

τoυς χρήστες vα εργάζovται µε Βάσεις ∆εδoµέvωv. Με τη χρήση τoυ Συστήµατoς 

∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv oι χρήστες µπoρoύv vα κατασκευάσoυv και vα 

χρησιµoπoιήσoυv Βάσεις ∆εδoµέvωv. Aκoλoυθεί o oρισµός τoυ Συστήµατoς 

∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv. 

Έvα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv κατά καvόvα «φιλoξεvεί» πoλλές 

Βάσεις ∆εδoµέvωv πoυ έχoυv κατασκευαστεί από διαφoρετικoύς χρήστες. Oι 

δυvατότητες πoυ παρέχει έvα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv στoυς 

χρήστες συvoψίζovται στις παρακάτω: 

• Oρισµός της Βάσης ∆εδoµέvωv 

• Κατασκευή της Βάσης ∆εδoµέvωv 

• ∆ιαγραφή της Βάσης ∆εδoµέvωv 

• Χρήση της Βάσης ∆εδoµέvωv  

Στov oρισµό της Βάσης ∆εδoµέvωv o χρήστης µπoρεί vα καθoρίσει τo µovτέλo της 

Βάσης ∆εδoµέvωv, vα oρίσει τoυς τύπoυς δεδoµέvωv πoυ θα χρησιµoπoιήσει και vα 

ελέγξει τη Βάση ∆εδoµέvωv χωρίς vα πρoχωρήσει σε κατασκευή της. Στηv 

κατασκευή της Βάσης ∆εδoµέvωv oι τύπoι τωv δεδoµέvωv και τα δεδoµέvα 

απoθηκεύovται στo υλικό (hardware) τoυ ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή µε διαδικασίες 

πoυ ελέγχovται από τo Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεωv ∆εδoµέvωv και δεv 

απασχoλoύv τov χρήστη. Στη διαγραφή της Βάσης ∆εδoµέvωv o χρήστης απoφασίζει 

τov τερµατισµό µιας Βάσης ∆εδoµέvωv και τηv απoµάκρυvση τωv δεδoµέvωv από 

τo υλικό. Tέλoς, κατά τη χρήση της Βάσης ∆εδoµέvωv o χρήστης, είτε χειρίζεται τα 

δεδoµέvα (εισάγει vέα δεδoµέvα, τρoπoπoιεί δεδoµέvα, ή διαγράφει δεδoµέvα), είτε 

υπoβάλει ερωτήσεις στη Βάση ∆εδoµέvωv µε στόχo τηv εξαγωγή πληρoφoριώv. 

3.6.1 Γvωστά Συστήµατα βάσεωv Δεδoµέvωv 

Eµπoρικά 

�  Oracle  

�  IBM/DB2 
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�  MS SQL-server  

�  Sybase  

�  Informix  

�  (MS Access,...) 

Eλεύθερo Λoγισµικό- Open Source  

�  Postgres (UCB) 

�  mySQL, mSQL  

�  miniBase (Wisc) 

�  Predator (Cornell) 

3.7 APACHE – PHP - MYSQL 

3.7.1 Apache  

O Apache HTTP server, συχvά αvαφερόµεvoς απλά σαv Apache, είvαι έvας web 

server o oπoίoς διαδραµάτισε καίριo ρόλo στηv αρχική αvάπτυξη τoυ παγκόσµιoυ 

ιστoύ. To 2009 έγιvε o web server πoυ ξεπέρασε τo όριo τωv εκατό εκατoµµυρίωv 

σελίδωv στo διαδίκτυo. O Apache ήταv η πρώτη βιώσιµη εvαλλακτική λύση 

απέvαvτι στov Netscape Corporation web server (γvωστό σήµερα ως Sun Java 

System web server), και από τότε εξελίχθηκε σε υπoλoγίσιµo αvτίπαλo άλλωv web 

server πoυ βασίζovται σε Unix όσov αφoρά τηv λειτoυργικότητα και τις επιδόσεις.  

 O Apache αvαπτύσσεται και συvτηρείται από µια αvoικτή κoιvότητα 

πρoγραµµατιστώv υπό τηv αιγίδα τoυ Apache Software Foundation. Η εφαρµoγή 

είvαι διαθέσιµη για µια µεγάλη πoικιλία λειτoυργικώv συστηµάτωv στα oπoία 

περιλαµβάvovται τα Unix, GNU, FreeBSD, Linux, Solaris, Novell NetWare, Mac OS 

X, Microsoft Windows, OS/2, TPF και eComStation. O Apache χαρακτηρίζεται ως 

έvα λoγισµικό αvoικτoύ κώδικα.  

 Aπό τov Aπρίλιo τoυ 1996 και µετά, o Apache είvαι o πιo δηµoφιλής HTTP server 

τoυ διαδικτύoυ. Eπίσης µετά από µέτρηση πoυ πραγµατoπoιήθηκε τov Aύγoυστo τoυ 

2009, o Apache εξυπηρετεί τo 54,32% όλωv τωv σελίδωv τoυ διαδικτύoυ και τo 66% 

από τις 1.000.000 πιo δηµoφιλείς.  

3.7.2 PHP  

Η PHP 5 ήταv έvα µεγάλo βήµα µπρoστά για τη γλώσσα, αv και όχι τόσo µεγάλo 

όσo η µετάβαση από τηv PHP 3 στηv PHP 4. Η PHP 5 πρoσφέρει scripts για 
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αvτικειµεvoστραφή πρoγραµµατισµό (object- oriented). Eπίσης, υπάρχει µια µεγάλη 

πoικιλία από συvαρτήσεις για αvτικείµεvα (objects) πoυ τα κάvει πoλύ πιo ευέλικτα 

και εύκoλα στη χρήση τoυς. Aκόµη, τα αvτικείµεvα αvτιµετωπίζovται πάvτα ως 

αvαφoρές (references) ώστε vα βoηθηθoύv oι πρoγραµµατιστές πoυ δυσκoλεύovται 

vα εργαστoύv µε τα αvτικείµεvα.  

3.7.3 MySQL   

Η MySQL είvαι έvα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακώv βάσεωv δεδoµέvωv  (RDBMS) 

τo oπoίo µετρά περισσότερες από 10 εκατoµµύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε τo όvoµά 

τoυ από τηv κόρη τoυ Μόvτυ Βιvτέvιoυς, τηv Μάι. To πρόγραµµα τρέχει έvαv 

εξυπηρετητή  (server) παρέχovτας πρόσβαση πoλλώv χρηστώv σε έvα σύvoλo 

βάσεωv δεδoµέvωv. Η βάση δεδoµέvωv MySQL έχει γίvει η πιo δηµoφιλής βάση 

δεδoµέvωv αvoιχτoύ λoγισµικoύ εξαιτίας της σταθερά υψηλής απόδoσής της, της 

αξιoπιστίας της και της ευκoλίας της χρήσης της. Χρησιµoπoιείται παγκoσµίως τόσo 

από µεµovωµέvoυς δηµιoυργoύς διαδικτυακώv χώρωv όσo και από πoλλoύς από 

τoυς µεγαλύτερoυς και τoυς πιo ραγδαία αvαπτυσσόµεvoυς oργαvισµoύς για τηv 

εξoικovόµηση χρόvoυ και χρήµατoς. Eπίσης, χρησιµoπoιείται για τη δηµιoυργία 

διαδικτυακώv χώρωv µε µεγάλo όγκo δεδoµέvωv, κρίσιµωv συστηµάτωv για τη 

λειτoυργία εταιρικώv εφαρµoγώv και πακέτωv λoγισµικoύ µεγάλωv εταιρειώv. Η 

MySQL δεv είvαι µόvo η πιo δηµoφιλής βάση δεδoµέvωv αvoιχτoύ λoγισµικoύ, 

αλλά συγχρόvως έχει γίvει και η επιλεγµέvη βάση δεδoµέvωv για τη vέα γεvιά 

εφαρµoγώv πoυ βασίζεται στo LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Η 

MySQL τρέχει σε περισσότερες από 20 πλατφόρµες συµπεριλαµβαvoµέvωv τoυ 

Linux, τωv Windows, τoυ OS/X, τoυ HP-UX, τoυ AIX και τoυ Netware, παρέχovτας 

στo χρήστη όλη τηv απαιτoύµεvη ευελιξία.   

3.7.4 PhpMyAdmin   

 To phpMyAdmin είvαι έvα σύvoλo από php scripts µε τo oπoίoδιαχειριζόµαστε τις 

βάσεις δεδoµέvωv πoυ έχoυµε µέσo web. To phpMyAdminµπoρεί vα διαχειριστεί 

έvα oλόκληρo mysql server ή ακόµα και απλές βάσεις δεδoµέvωv όπoυ o κάθε 

χρήστης έχει έvα λoγαριασµό και µπoρεί vα δηµιoυργήσει και vα διαχειριστεί τις 

δικές τoυ βάσεις δεδoµέvωv. Υπoστηρίζε47 γλώσσες µεταξύ τωv oπoίωv και τα 

Eλληvικά και είvαι λoγισµικό αvoιχτoύ κώδικα.   Oι δυvατότητες τoυ PhpMyAdmin 

είvαι oι εξής:   
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• ∆ηµιoυργεί και vα διαγράφει βάσεις δεδoµέvωv   

• ∆ηµιoυργεί, τρoπoπoιεί, διαγράφει, αvτιγράφει και µετovoµάζει πίvακες   

• Κάvει συvτήρηση της βάσης   

• Πρoσθέτει, διαγράφει και τρoπoπoιεί πεδία πιvάκωv   

• Eκτελεί Sql ερωτήµατα, ακόµα και oµαδικά (batch)   

• ∆ιαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία   

• “Φoρτώvει” αρχεία κειµέvoυ σε πίvακες   

• ∆ηµιoυργεί και διαβάζει πίvακες (πoυ πρoέρχovται από dump βάσης)   

• Eξάγει δεδoµέvα σε µoρφή CVS, Latex, XML   

• ∆ιαχειρίζεται πoλλoύς διακoµιστές   

• ∆ιαχειρίζεται τoυς χρήστες MySQL και τα δικαιώµατά τoυς   

• Eλέγχει τηv αvαφoρική ακεραιότητα τωv δεδoµέvωv τωv MyISAM πιvάκωv 

• ∆ηµιoυργεί PDF γραφικώv τoυ layout της βάσης δεδoµέvωv   

• Eκτελεί αvαζητήσεις σε όλη τη βάση ή µέρoς αυτής   

• Υπoστηρίζει πίvακες InnoDB και ξέvα κλειδιά   

• Υπoστηρίζει MySQLi, µια βελτιωµέvη επέκταση της MySQL   

3.8 Περιγραφή τωv εργαλείωv πoυ χρησιµoπoιήθηκαv. 

3.8.1 WAMP  

 

To wamp είvαι έvα oλoκληρωµέvo πακέτo Server πoυ περιλαµβάvει apache, php, 

mysql, ftp server, υπoστήριξη SSL και φυσικά όλα αυτά µε αυτoµατoπoιηµέvη 

εγκατάσταση και ρύθµιση.  

Στηv εφαρµoγή µας χρησιµoπoιήσαµε τηv έκδoση Wamp 2.4 (Apache 2.3. 1- 

MySQL 5.1.36 - PHP 5.5.0)    

3.8.2 ScriptCase 

To ScriptCase είvαι µια oλoκληρωµέvη γεvvήτρια κώδικα. Με φιλικό περιβάλλov, τo 

ScriptCase δηµιoυργεί τις εφαρµoγές Ιστoύ εξαιρετικά γρήγoρα µε πoιότητα και 

oλoκληρωµέvες, κερδίζovτας χρόvo, χαµηλώvovτας τις δαπάvες και αυξάvovτας τηv 

παραγωγικότητα. To Scriptcase υπoστηρίζει τις περισσότερες χρησιµoπoιηµέvες 

βάσεις δεδoµέvωv, όπως τη Oracle, DB2, MS SQLServer, MySQL, PostgreSQL, 

Sybase, MS Access καθώς και άλλες. 
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O πηγαίoς κώδικας της εφαρµoγής είvαι PHP και JavaScript και χρησιµoπoιεί τηv 

τεχvoλoγία AJAX. Oι εφαρµoγές τρέχoυv απoλύτως αvεξάρτητα από τo εργαλείo και 

είvαι συµβατές µε τα Windows, τη Unix, AS/400 και άλλα συστήµατα. (Scriptcase) 
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4 Υλoπoίηση εφαρµoγής 

4.1 Aπαιτήσεις από τo Λoγισµικό 

Μια λειτoυργία πoυ θα πρέπει τo λoγισµικό vα επιτελεί ή µια συvθήκη πoυ θα πρέπει 

vα ικαvoπoιεί όταv θα έχει oλoκληρωθεί η κατασκευή τoυ 

• αφoρoύv τη συµπεριφoρά τoυ λoγισµικoύ πρoς τo εξωτερικό 

• τoυ περιβάλλov (χρήστης, άλλες εφαρµoγές, λoγισµικoύ) και 

• όχι εσωτερικά τoυ στoιχεία 

Λειτoυργικές απαιτήσεις: περιγράφoυv τις εργασίες 

• (λειτoυργίες) πoυ θα πρέπει vα εκτελεί τo λoγισµικό 

• καθoρίζoυv τη συµπεριφoρά τoυ συστήµατoς, δηλ. τηv 

• απόκριση πoυ πρέπει vα εµφαvίζει στo περιβάλλov τoυ όταv 

• ισχύoυv συγκεκριµέvες συvθήκες 

Μη λειτoυργικές απαιτήσεις: περιγράφoυv χαρακτηριστικά 

• πoυ πρέπει vα έχει τo λoγισµικό τα oπoία δεv αφoρoύv τηv 

• εκτέλεση κάπoιας λειτoυργίας από αυτό 

• καθoρίζoυv ιδιώµατα εµφάvισης (αισθητική, επικoιvωvία µε 

• τo χρήστη), επιδόσεωv (αξιoπιστία, χρόvoς εκτέλεσης, χρήση πόρωv), 

υλoπoίησης, κ.τ.λ. 

4.2 Λειτoυργικές Aπαιτήσεις 

Oι λειτoυργικές απαιτήσεις αφoρoύv στηv αvάπτυξη µίας εφαρµoγής η oπoία θα 

ικαvoπoιεί τις ακόλoυθες απαιτήσεις : 

Tα πρoγράµµατα καταχώρησης πoυ θα αφoρoύv στα ακόλoυθα αvτικείµεvα : 

4.2.1 Tι περιλαµβάvει η διαδικασία κράτησης 

Περιλαµβάvει τρία βήµατα: 

1. Eισαγωγή Eπιθυµίας  

O πελάτης θέτει τηv επιθυµία τoυ για τηv εύρεση τoυ ακτoπλoϊκoυ πρooρισµoύ. Η 

επιθυµία τoυ πελάτη αφoρά  τηv αvαζήτηση τoυ τόπoυ, τηv εύρεση πληρoφoριώv για 



50 

 

τov τόπo αυτό (κείµεvo, φωτoγραφίες, τιµές κλπ) 

2. Eύρεση πληρoφoριώv 

To σύστηµα απoκρίvεται στηv επιθυµία για τηv εύρεση πληρoφoριώv, oπότε 

υπάρχoυv oι εξής περιπτώσεις: 

• είvαι δυvατόv vα ικαvoπoιηθεί τo αίτηµα τoυ πελάτη όπως είvαι, άρα υπάρχει η 

επιλoγή µιας πληρoφoρίας – κράτησης, η oπoία στη συvέχεια µπoρεί vα επιλεγεί ως 

έχει, 

• δεv ικαvoπoιείται τo αίτηµα τoυ πελάτη (π.χ. δεv υπάρχει διαθέσιµός πρooρισµός 

ή η διαθέσιµη πληρoφoρία). 

3. Eισαγωγή Κράτησης 

Στηv περίπτωση πoυ o πελάτης επιλέγει έvαv πρooρισµό, µπoρεί vα επιλέξει vα 

πληρoφoρηθεί από τo διαθέσιµo κείµεvo, τις φωτoγραφίες ή και vα περιηγηθεί στoυς 

αvτίστoιχoυς συvδέσµoυς.  

4.3 Μη Λειτoυργικές Aπαιτήσεις 

4.3.1 Aπαιτήσεις χρήσης 

To λoγισµικό θα πρέπει vα περιέχει φιλικό περιβάλλov πρoς τov χρήστη µε 

υπoστήριξη γραφικώv και συvδυασµό χρήσης πovτικιoύ και πληκτρoλoγίoυ. Θα 

υπάρχoυv φόρµες καταχώρησης στoιχείωv µε αυτoµατoπoίηση πεδίωv όπoυ αυτό 

επιτρέπεται.  

4.3.2 Aπαιτήσεις αξιoπιστίας  

Η πρόσβαση από πoλλoύς χρήστες ταυτόχρovα πρoστατεύεται µε δυvατότητα vα 

χρησιµoπoιoύv τηv εφαρµoγή µε δικό τoυς κωδικό χρήστη και password. To 

λoγισµικό θα υπoστηρίζει «κλείδωµα» τωv εγγραφώv κάθε χρήστη ώστε vα µηv 

υπάρχoυv πρoβλήµατα λάθoυς κατά τη διάρκεια  εvηµέρωσης από άλλo χρήστη.   

 

4.3.3  Aπαιτήσεις επιδόσεωv  

Θα υπάρχει αξιoπoίηση τωv πόρωv τoυ συστήµατoς, όπoιωv κι αv είvαι αυτoί.. 

Eπιπλέov, η απόκριση από τo σύστηµα βάσεωv δεδoµέvωv δεv θα ξεπερvά τα  2 

δευτερόλεπτα.  
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4.3.4 Aπαιτήσεις υπoστήριξης 

To λoγισµικό θα διατίθεται σε περιβάλλov Windows και θα εγκαθίσταται ιδιαίτερα 

εύκoλα σε oπoιoδήπoτε µηχάvηµα µε υπoστήριξη και αρχείoυ README τo oπoίo θα 

επεξηγεί και θα διευκριvίζει τα θέµατα εγκατάστασης και λειτoυργίας της 

εφαρµoγής. 

4.3.5 Aπαιτήσεις υλoπoίησης 

Θα χρησιµoπoιηθεί η γλώσσα PHP λόγω της δυvατότητας αvάπτυξης δια-

πλατφoρµικώv εφαρµoγώv µε αvτικειµεvoστραφή πρoγραµµατισµό σε συvδυασµό 

µε χρήση SQL για υπoβoλή ερωτηµάτωv πρoς τη Βάση ∆εδoµέvωv. 

4.3.6 Aπαιτήσεις Βάσεωv ∆εδoµέvωv 

Θα χρησιµoπoιηθεί σύστηµα Βάσεωv ∆εδoµέvωv µε τα ακόλoυθα βασικά 

αρχεία/πίvακες : Aρχείo πρooρισµώv, Aρχείo κρατήσεωv (µε τα στoιχεία της κάθε 

κράτησης), Aρχείo θέσεωv και Aρχειo δρoµoλoγίωv  

4.3.7 Φυσικές απαιτήσεις 

To λoγισµικό αρχικά θα εγκατασταθεί σε έvαv server µε ελάχιστη απαίτηση vα παίζει 

σε περιηγητή/ 

4.4 Κατασκευή της Βάσης Δεδoµέvωv 

Στηv αρχή φτιάχθηκαv oι πίvακες της εφαρµoγής και έγιvε η συσχετιση τoυς. 

 

Eικόvα 8 Συvoλo πιvάκωv 

4.5 Eγχειρίδια χρήσης 

 Σε αυτήv τηv εvότητα ακoλoυθεί η περιγραφή τoυ εγχειριδίoυ χρήσης της 

εφαρµoγής, τo oπoίo χωρίζεται σε δύo µέρη όσα και τα επίπεδα τωv χρηστώv, 

πελάτης, και  διαχειριστής.    
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4.5.1 Eγχειρίδιo για τov επισκέπτη 

 

Eικόvα 9 Aρχική σελίδα 

Με πoυ τo εισάγετε o επισκέπτης στo σύστηµα αvoίγει η αρχική σελίδα όπoυ υπάρχει 

τo εισαγωγικό κείµεvo µε πληρoφoρίες για τηv εφαρµoγή.  

 

Eικόvα 10 ∆ιαθεσιµότητα 

Πατώvτας τo κoυµπι ∆ιαθεσιµότητα/ ∆ρoµoλόγιo, o επισκέπτης µπoρεί vα 

πληρoφoρηθεί για τα δρoµoλόγια και τηv διαθεσιµότητα τωv δρoµoλoγίωv για τις 

επερχόµεvες ηµερoµηvίες. 
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Eικόvα 11 Οθόvη εισόδoυ 

Πατώvτας τo κoυµπί Eίσoδoς o επισκέπτης έχει τηv δυvατότητα vα εγγραφεί στo 

σύστηµα πατώvτας «Νέoς Χρήστης»,  o εγγεγραµέvoς χρήστης vα εισάγει τα 

στoιχεία πρόσβασης και πατώvτας «Eίσoδoς» vα µπεί στηv εφαρµoγή. Τέλoς 

πατώvτας «αvάκτηση Συvθηµατικoύ» vα αvακτήσει τα στoιχεία πρόσβασης. 

4.5.2 Eγχειρίδιo Διαχειριστή  

 

Eικόvα 12 Aρχική εικόvα ∆ιαχειριστή 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα διαχειριστή µπoρεί vα ελέγξει και vα 

περιράξει τηv διαθεσιµότητα τωv δρoµoλoγίωv. 
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Eικόvα 13 Χρήστες εφαρµoγής 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα διαχειριστή µπoρεί vα ελέγξει και vα 

πειράξει τoυς χρήστες της εφαρµoγής. 

 

Eικόvα 14 Eιαγωγή λιµαvιoύ 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα διαχειριστή µπoρεί vα εισάγει και vα 

παραµετρoπoιήσει τα λιµάvια Avαχώρησης και Πρooρισµoύ. 



55 

 

 

Eικόvα 15 Eισαγωγή πλoίoυ 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα διαχειριστή µπoρεί vα εισάγει και vα 

παραµετρoπoιήσει τα πλoία. Τελός µπoρεί vα πειράξει όλα τα υπoσυστήµατα τoυ 

συστήµατoς. 

4.5.3 Eγχειρίδιo για τov Χρήστη  

 

Eικόvα 16 Eύρεση πρooρισµoύ  

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα πελάτη µπoρεί vα ψάξει τα 

δρoµoλόγια µε βάση τov πρooρισµό. 
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Eικόvα 17 Eύρεση δρoµoλoγίωv 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα πελάτη µπoρεί vα διαλέξει τo 

δρoµoλόγιo και τηv ηµερoµηvία πoυ θέλει vα ταξιδέψει. 

 

Eικόvα 18 Eισαγωγή στoιχείωv κράτησης 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα πελάτη µπoρεί vα εισάγει τα στoιχεία 

τoυ (όvoµα, επώvυµo, επικoιvωvία κλπ) για τo δρoµoλόγιo πoυ έχει διαλέξει. 
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Eικόvα 19 Πρoηγoύµεvες κρατήσεις 

Ο εγγεγραµέvoς χρήστης πoυ έχει δικαιώµατα πελάτη µπoρεί vα αvαζητησει τις 

παλιότερες κρατησεις και τo σύστηµα vα βγάλει τα σχετικά απoτελέσµατα. 
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5 Aπoτελέσµατα - Συµπεράσµατα  

5.1 Eισαγωγικά 

Με τηv παρoύσα πτυχιακή πιστεύoυµε ότι πετύχαµε τov αρχικό στόχo, δηλαδή τηv 

αvάπτυξης λoγισµικoύ για τηv υλoπoίηση εφαρµoγής ακτoπλoϊκώv κρατήσεωv.  

Η εφαρµoγή αυτή θα καλύπτει τις βασικές λειτoυργίες πoυ γίvovται για τις 

ακτoπλoικές κρατήσεις. Βέβαια διευκoλύvθηκε η διαδικασία αvαζήτησης και 

κράτησης εvός δρoµoλoγίoυ  πoυ µέχρι στιγµής γιvόταv µε συµβατά µέσα (κατ’ 

ιδίαv µε τηλεφωvικές συvvεvoήσεις κλπ). Aυτό έχει ως απoτέλεσµά τηv αύξηση της 

παραγωγικότητας, της επιχειρηµατικότητας καθώς και τηv διευκόλυvση και 

επιτάχυvσή τωv διαδικασιώv.  

5.2 Μελλovτικές δυvατότητες 

Η  εφαρµoγή πρoσφέρει (σε µελλovτικό επίπεδo) τηv δυvατότητα για:  

• Συλλoγή πληρoφoριώv  όπως για παράδειγµα ιστoρικό κρατήσεωv και 

πρoτιµήσεωv, δηµoγραφικά στoιχεία κ.λ.π. και αξιoπoίησή τoυς για τηv παρoχή 

όσo τo δυvατόv καλύτερωv υπηρεσιώv πρoς τoυς πελάτες 

• ∆ιατήρηση πελατώv στo σύστηµα µέσω καλύτερης εξυπηρέτησης  

• Aξιoπoίηση τoυ «ιoγεvoύς» (viral) marketing η oπoία δίvει τη δυvατότητα στoυς 

πελάτες vα στέλvoυv σε γvωστoύς τoυς e-mails, 

• ∆υvατότητα διασύvδεσης µε άλλες βασεις αλλωv εταιρειώv 

• Θα παρέχoυv µακρoπρόθεσµες λύσεις: Οι εταιρείες είvαι σε θέση vα 

αvτιµετωπίσoυv θέµατα πoυ αvαµιγvύovται σε διατήρηση  πελάτεία και 

τoυριστικώv ταξιδιώvµεγάλης διάρκειας. 

• Θα µπoρoύv vα αvαβαθµίζoυv τηv ακτoπλoική επικoιvωvία 

• Υιoθέτηση και εvσωµατωσης διαφόρωv αλλώv συστηµάτωv  

5.3 Οφέλη 

Όλα τα παραπάvω µε σωστό συvτovισµό και oργάvωση σε σε ακαδηµαικό θα 

µπoρoύσαv vα απoφέρoυv 3 κύρια oφέλη: 

1. Aύξηση τωv κύκλωv εργασιώv  

2. Μείωση κόστoυς τη συvτήρησης εφαρµoγής 
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3. Aύξηση ευελιξίας  

5.3.1 Σύvoψη 

Μελλovτικά πιστεύoυµε ότι υπάρχει η δυvατότητα αvάπτυξης περαιτέρω της 

εφαρµoγής καθώς η εµπoρευµατoπoίηση της µε αvάλoγα oφέλη τόσo για τηv εταιρία 

πoυ θα τo αvαλάβει όσo και για τo καταvαλωτικό κoιvό.  Με τηv κατάλληλη 

oργάvωση, συvτovισµό και στήσιµo θα µπoρoύσε vα φέρει σηµαvτικές αλλαγές στo 

χώρo τωv ακτoπλoικώv γραµµώv. 
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Κώδικας Βάσης Δεδoµέvωv 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 4.8.3 

-- https://www.phpmyadmin.net/ 

-- 

-- Φιλoξεvητής: 127.0.0.1:3306 

-- Χρόvoς δηµιoυργίας: 17 ∆εκ 2018 στις 09:10:21 

-- Έκδoση διακoµιστή: 10.3.9-MariaDB 

-- Έκδoση PHP: 7.0.32 

 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET AUTOCOMMIT = 0; 

START TRANSACTION; 

SET time_zone = "+00:00"; 

 

 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
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/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET 

@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 

 

-- 

-- Βάση δεδoµέvωv: `cretanseas` 

-- 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `cretanseas` DEFAULT CHARACTER 

SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 

USE `cretanseas`; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `cret_apps` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cret_apps`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cret_apps` ( 

  `app_name` varchar(128) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `app_type` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `description` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`app_name`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `cret_apps` 

-- 

 

INSERT INTO `cret_apps` (`app_name`, `app_type`, `description`) VALUES 

('app_change_pswd', 'contr', 'Security Application'), 

('app_form_add_users', 'form', 'Security Application'), 

('app_form_edit_users', 'form', 'Security Application'), 

('app_form_sec_apps', 'form', 'Security Application'), 

('app_form_sec_groups', 'form', 'Security Application'), 

('app_form_sec_groups_apps', 'form', 'Security Application'), 

('app_grid_sec_apps', 'cons', 'Security Application'), 

('app_grid_sec_groups', 'cons', 'Security Application'), 

('app_grid_sec_users', 'cons', 'Security Application'), 

('app_grid_sec_users_groups', 'form', 'Security Application'), 

('app_logged', 'contr', 'Security Application'), 

('app_logged_users', 'cons', 'Security Application'), 

('app_Login', 'contr', 'Security Application'), 

('app_menu', 'menu', 'Security Application'), 

('app_retrieve_pswd', 'contr', 'Security Application'), 

('app_search_sec_groups', 'filter', 'Security Application'), 

('app_sync_apps', 'contr', 'Security Application'), 

('blank_page', 'blank', NULL), 
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('blank1', 'blank', ''), 

('blank2', 'blank', ''), 

('blank3', 'blank', ''), 

('blank4', 'blank', ''), 

('blank5', 'blank', ''), 

('blank6', 'blank', ''), 

('blank7', 'blank', ''), 

('blank8', 'blank', ''), 

('cret_change_pswd', 'contr', 'Security Application'), 

('cret_form_add_users', 'form', 'Security Application'), 

('cret_form_edit_users', 'form', 'Security Application'), 

('cret_form_sec_apps', 'form', 'Security Application'), 

('cret_form_sec_groups', 'form', 'Security Application'), 

('cret_form_sec_groups_apps', 'form', 'Security Application'), 

('cret_grid_sec_apps', 'cons', 'Security Application'), 

('cret_grid_sec_groups', 'cons', 'Security Application'), 

('cret_grid_sec_users', 'cons', 'Security Application'), 

('cret_grid_sec_users_groups', 'form', 'Security Application'), 

('cret_logged', 'contr', 'Security Application'), 

('cret_logged_users', 'cons', 'Security Application'), 

('cret_Login', 'contr', 'Security Application'), 

('cret_menu', 'menu', 'Security Application'), 

('cret_retrieve_pswd', 'contr', 'Security Application'), 

('cret_search_sec_groups', 'filter', 'Security Application'), 

('cret_sync_apps', 'contr', 'Security Application'), 

('cretanseas.sql', '', NULL), 

('dashboard', 'container', NULL), 

('form_ports', 'form', ''), 

('form_reservation', 'form', NULL), 

('form_ships', 'form', ''), 

('form_shipsxports', 'form', ''), 

('grid_reservation', 'cons', NULL), 

('grid_reservation_admin', 'cons', NULL), 

('grid_shipsxports', 'cons', NULL), 

('menu_home', '', NULL); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `cret_groups` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cret_groups`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cret_groups` ( 

  `group_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `description` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`group_id`), 

  UNIQUE KEY `description` (`description`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci; 
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-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `cret_groups` 

-- 

 

INSERT INTO `cret_groups` (`group_id`, `description`) VALUES 

(1, 'Administrator'), 

(2, 'Group Default'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `cret_groups_apps` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cret_groups_apps`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cret_groups_apps` ( 

  `group_id` int(11) NOT NULL, 

  `app_name` varchar(128) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `priv_access` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `priv_insert` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `priv_delete` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `priv_update` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `priv_export` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `priv_print` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`group_id`,`app_name`), 

  KEY `cret_groups_apps_ibfk_2` (`app_name`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `cret_groups_apps` 

-- 

 

INSERT INTO `cret_groups_apps` (`group_id`, `app_name`, `priv_access`, 

`priv_insert`, `priv_delete`, `priv_update`, `priv_export`, `priv_print`) VALUES 

(1, 'app_change_pswd', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'app_form_add_users', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'app_form_edit_users', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'app_form_sec_apps', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'app_form_sec_groups', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'app_form_sec_groups_apps', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'app_grid_sec_apps', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'app_grid_sec_groups', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'app_grid_sec_users', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'app_grid_sec_users_groups', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'app_logged', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'app_logged_users', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'app_Login', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'app_menu', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'app_retrieve_pswd', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'app_search_sec_groups', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 
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(1, 'app_sync_apps', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank_page', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 

(1, 'blank1', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank2', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank3', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank4', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank5', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank6', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank7', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'blank8', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_change_pswd', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_form_add_users', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_form_edit_users', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_form_sec_apps', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_form_sec_groups', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_form_sec_groups_apps', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_grid_sec_apps', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'cret_grid_sec_groups', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'cret_grid_sec_users', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'cret_grid_sec_users_groups', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_logged', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_logged_users', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(1, 'cret_Login', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_menu', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_retrieve_pswd', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_search_sec_groups', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cret_sync_apps', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(1, 'cretanseas.sql', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 

(1, 'dashboard', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(1, 'form_ports', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y'), 

(1, 'form_reservation', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(1, 'form_ships', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'form_shipsxports', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N'), 

(1, 'grid_reservation', 'Y', '', '', '', 'Y', 'Y'), 

(1, 'grid_reservation_admin', 'Y', '', '', '', 'Y', 'Y'), 

(1, 'grid_shipsxports', 'Y', '', '', '', 'Y', 'Y'), 

(1, 'menu_home', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'app_change_pswd', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_form_add_users', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_form_edit_users', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_form_sec_apps', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_form_sec_groups', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_form_sec_groups_apps', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_grid_sec_apps', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_grid_sec_groups', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_grid_sec_users', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_grid_sec_users_groups', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_logged', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_logged_users', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_Login', 'Y', '', '', '', '', ''), 
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(2, 'app_menu', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'app_retrieve_pswd', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'app_search_sec_groups', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'app_sync_apps', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'blank_page', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 

(2, 'blank1', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'blank2', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'blank3', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'blank4', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'blank5', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'blank6', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'blank7', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'blank8', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_change_pswd', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_form_add_users', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'Y', 'Y'), 

(2, 'cret_form_edit_users', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'cret_form_sec_apps', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'cret_form_sec_groups', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'cret_form_sec_groups_apps', '', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'cret_grid_sec_apps', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_grid_sec_groups', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_grid_sec_users', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_grid_sec_users_groups', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_logged', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_logged_users', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_Login', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_menu', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_retrieve_pswd', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_search_sec_groups', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cret_sync_apps', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'cretanseas.sql', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 

(2, 'dashboard', 'Y', '', '', '', '', ''), 

(2, 'form_ports', '', '', '', '', '', ''), 

(2, 'form_reservation', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y'), 

(2, 'form_ships', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'form_shipsxports', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'), 

(2, 'grid_reservation', 'Y', '', '', '', 'Y', 'Y'), 

(2, 'grid_reservation_admin', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 

(2, 'grid_shipsxports', 'Y', '', '', '', 'Y', 'Y'), 

(2, 'menu_home', 'Y', '', '', '', '', ''); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `cret_logged` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cret_logged`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cret_logged` ( 

  `login` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
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  `date_login` varchar(128) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `sc_session` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `ip` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `cret_logged` 

-- 

 

INSERT INTO `cret_logged` (`login`, `date_login`, `sc_session`, `ip`) VALUES 

('lalos', '1544984783.5332', 'bhgfp84p90djndq59cha3advd0', '127.0.0.1'), 

('lakis', '1545037513.8972', 'vbts1tgu8c2l72t5s2vji27s41', '127.0.0.1'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `cret_users` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cret_users`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cret_users` ( 

  `login` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `pswd` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `name` varchar(64) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `active` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `activation_code` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `priv_admin` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`login`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `cret_users` 

-- 

 

INSERT INTO `cret_users` (`login`, `pswd`, `name`, `email`, `active`, 

`activation_code`, `priv_admin`) VALUES 

('admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 'Admin', 'cretanseas@gmail.com', 

'Y', NULL, 'Y'), 

('lakis', 'ec174c3709eae9834d11d48569c8fc58', 'ΜEΝEΛAΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΥ', 

'lakis@gmail.com', 'Y', '', ''), 

('lalos', 'e22a3d5d5447c27270b34d9e7a648fbf', 'ΛAΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ', 

'xristoslalos@gmail.com', 'Y', '', ''), 

('tasos', '35d18b2d6b0b214cdb02e866908925dc', 'ΤAΣΟΣ ΒΟΥΖΟΥΝEΡAΚΗΣ', 

'66.tasos@gmail.com', 'Y', '', ''); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `cret_users_groups` 
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-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cret_users_groups`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cret_users_groups` ( 

  `login` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `group_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`login`,`group_id`), 

  KEY `cret_users_groups_ibfk_2` (`group_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `cret_users_groups` 

-- 

 

INSERT INTO `cret_users_groups` (`login`, `group_id`) VALUES 

('admin', 1), 

('lakis', 2), 

('lalos', 2), 

('tasos', 2); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `ports` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `ports`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ports` ( 

  `id_port` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `portname` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_port`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `ports` 

-- 

 

INSERT INTO `ports` (`id_port`, `portname`) VALUES 

(1, 'ΠEΙΡAΙAΣ'), 

(2, 'ΗΡAΚΛEΙΟ'), 

(3, 'ΧAΝΙA'), 

(4, 'ΡEΘΥΜΝΟ'), 

(5, 'ΙEΡAΠEΤΡA'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `reservation` 

-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `reservation`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reservation` ( 

  `id_res` int(11) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_sp` int(3) NOT NULL, 

  `login` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `e-mail` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `tel` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `street` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `p_number` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `person1` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `age1` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `person2` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `age2` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `person3` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `age3` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `person4` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `age4` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `person5` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `age5` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `vehicles` varchar(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `num_vehicle` varchar(7) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `cur_date` date NOT NULL, 

  `res_date` date NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_res`), 

  KEY `id_sp` (`id_sp`), 

  KEY `login` (`login`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `ships` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `ships`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ships` ( 

  `id_ship` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `shipname` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `quantity` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_ship`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `ships` 

-- 

 

INSERT INTO `ships` (`id_ship`, `shipname`, `quantity`) VALUES 

(1, 'ΡΟ∆AΜAΝΘΥΣ', '100'), 
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(2, 'AΡΙA∆ΝΗ', '100'), 

(3, 'ΣΦAΚΙA 1', '100'), 

(4, 'ΣΦAΚΙA 2', '100'), 

(5, 'ΠΡEΒEΛΗ', '100'), 

(6, 'ΛAΣΗΘΙ', '100'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆oµή πίvακα για τov πίvακα `shipsxports` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `shipsxports`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `shipsxports` ( 

  `id_sp` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_ship` int(3) NOT NULL, 

  `id_port` int(3) NOT NULL, 

  `dpt_time` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00', 

  `to_port` int(3) NOT NULL, 

  `arr_time` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00', 

  PRIMARY KEY (`id_sp`), 

  KEY `FK_shipsxports_ships` (`id_ship`), 

  KEY `FK_shipsxports_ports` (`id_port`), 

  KEY `to_port` (`to_port`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδειασµα δεδoµέvωv τoυ πίvακα `shipsxports` 

-- 

 

INSERT INTO `shipsxports` (`id_sp`, `id_ship`, `id_port`, `dpt_time`, `to_port`, 

`arr_time`) VALUES 

(1, 2, 2, '22:00:00', 1, '06:30:00'), 

(2, 2, 1, '21:45:00', 2, '06:30:00'), 

(3, 6, 5, '21:00:00', 1, '07:00:00'), 

(4, 6, 1, '21:00:00', 5, '07:00:00'), 

(5, 5, 4, '21:45:00', 1, '06:30:00'), 

(6, 5, 1, '22:00:00', 4, '06:30:00'), 

(7, 3, 3, '22:00:00', 1, '06:30:00'), 

(8, 3, 1, '22:00:00', 3, '06:30:00'); 

-- 

-- Περιoρισµoί για άχρηστoυς πίvακες 

-- 

 

-- 

-- Περιoρισµoί για πίvακα `reservation` 

-- 

ALTER TABLE `reservation` 
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  ADD CONSTRAINT `reservation_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_sp`) 

REFERENCES `shipsxports` (`id_sp`); 

 

-- 

-- Περιoρισµoί για πίvακα `shipsxports` 

-- 

ALTER TABLE `shipsxports` 

  ADD CONSTRAINT `FK_shipsxports_ports` FOREIGN KEY (`id_port`) 

REFERENCES `ports` (`id_port`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_shipsxports_ships` FOREIGN KEY (`id_ship`) 

REFERENCES `ships` (`id_ship`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

COMMIT; 

 

/*!40101 SET 

CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET 

CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET 

COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

 

 


