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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία 

συμβάλλει στην καθοδήγηση των τουριστών κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους. Η εφαρμογή, 

σχεδιάστηκε αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο και φιλικό 

για κάθε χρήστη περιβάλλον, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του για καθοδήγηση σε διάφορα μέρη, 

εκμεταλλευόμενος τα προηγμένα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που του παρέχει η 

εφαρμογή μας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εφαρμογή, επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει 

διάφορα σημεία παγκοσμίως, να εντοπίσει κοντινά σημεία στη θέση που βρίσκεται προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του και να δει τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει 

για τα μέρη αυτά και τέλος, του επιτρέπει την χρήση Street view στο σημείο που βρίσκεται, 

έχοντας έτσι μια ψηφιακή εικόνα για το που βρίσκεται και για το που θα ήθελε να κατευθυνθεί. 

 

Ολοένα και περισσότερες χώρες, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, βασίζονται 

στον τουρισμό για την αύξηση των εσόδων τους. Κάθε χρόνο παρατηρείται σημαντική αύξηση 

αφίξεων τουριστών στη χώρα, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

και σημαντική αύξηση εσόδων στα ταμεία της χώρας. Έτσι λοιπόν, έχει διαπιστωθεί πως ένας 

από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της Ελλάδας είναι ο τουρισμός και θα ήταν 

απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα σύστημα καθοδήγησης των τουριστών, το οποίο θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες των τουριστών κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους. 

 

Συνοψίζοντας, τα βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, επικεντρώνονται 

σε τρείς βασικούς άξονες. Συγκριμένα, στον πρώτο άξονα, γίνεται διερεύνηση και ανάλυση των 

συστημάτων προτάσεων και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους το σύστημα προτείνει 

ένα γεγονός. Στον δεύτερο θεματικό άξονα, αναλύουμε την τεχνική με την οποία συστήματα 

συμβουλεύουν τους χρήστες στο πεδίο του τουρισμού. Τέλος, στον τρίτο άξονα, παρουσιάζεται 

αναλυτικά η περιγραφή, η σχεδίαση και η υλοποίηση του συστήματος που δημιουργήθηκε για 

την εξυπηρέτηση του τουρισμού.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συστήματα προτάσεων, Android, Τουρισμός 
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ABSTRACT 

The main purpose of this diploma thesis is to develop an application, which guides 

tourists during their travels. The application, is designed using state-of-the-art 

technologies, creating a personalized and friendly environment for each user, 

serving its needs for guidance in different places, taking advantage of the advanced 

features and capabilities of our application. In particular, this application allows the 

user to search for various locations worldwide, to track nearby locations in order to 

meet his / her needs and to see the necessary information he / she needs to know 

about these places and finally allows him / her to use Street View at the point where 

he / she is located, thus having a digital image of where he / she is and where he / 

she would like to be directed. 

An increasing number of countries, including Greece, rely on tourism to increase 

their revenue. Every year, there is a significant rise in tourist arrivals in the country, 

especially in the summer season, resulting in a significant increase in revenues in 

country's funds. Thus, as it has been established that one of the main economic 

pillars of Greece is tourism, there is a need for the development of a system that 

would provide tourists with guidance that would fulfill their needs during travelling. 

To summarize, the main elements of this diploma thesis are focused on three main 

axes. In particular, on the first axis, the systems of advice investigated and analyzed 

and the ways in which the system proposes an event are presented. On the second 

thematic axis, the technique by which systems advise users in the field of tourism is 

analyzed. Finally, on the third axis, the description, design and implementation of 

the system created for the tourism service are presented in detail. 

 

KEYWORDS: Recommender systems, Android, Tourism 
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1.Εισαγωγή 

Ο τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Η τουριστική βιομηχανία, 

καθώς διασυνδέεται και με πολλούς άλλους τομείς, συμβάλλει καταλυτικά στην 

οικονομική δραστηριότητα της κάθε χώρας, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες 

διαβίωσης των ντόπιων. Παράλληλα, αναδεικνύεται η πολιτιστική και η φυσική 

κληρονομιά του τόπου, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες και υπάρχει γενικότερη 

κοινωνική ανάπτυξη. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και 

τον τρόπο που αυτά θα προβληθούν, προσελκύεται το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών, προωθώντας έτσι τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις του προορισμού 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Ελλάδα εξαιτίας της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομίας και του υπέροχου 

φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 

άλλες χώρες και συνεπώς εδραιωμένη θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Την 

χώρα μας την επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες. Σε 

καιρούς, λοιπόν, οικονομικής δυσχέρειας για την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί το 

κύριο μέσο εσόδων και μια διέξοδο απέναντι στη πληθώρα προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η χώρας μας. Ωστόσο, η σημερινή τουριστική ζήτηση 

διαφοροποιείται έντονα από τα παλαιότερα έτη, καθώς οι τουρίστες αναζητούν 

πλέον παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων 

ειδικών μορφών τουρισμού, ποιοτικά αναβαθμισμένων, προκειμένου να 

εξυπηρετούνται οι νέες απαιτήσεις. 

Παράλληλα, με την τεχνολογία να καλπάζει, αλλάζοντας τα πάντα, σε όλους τους 

τομείς, ο τουρισμός έχει περάσει σε νέα εποχή, αυτή του «ψηφιακού» ταξιδιώτη. 

Το κατεξοχήν μέσο που χρησιμοποιούν πλέον οι τουρίστες κατά την αναζήτηση των 

ταξιδιωτικών πληροφοριών, είναι το κινητό. Ένας τρόπος για να πετύχουμε την 

μέγιστη αύξηση του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται την χώρα μας, 

είναι οι ομαδοποίηση αυτών και η πρόταση διαφορετικών προορισμών και 

δραστηριοτήτων σε κάθε ομάδα τουριστών , σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
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προτιμήσεις τους. Έτσι λοιπόν, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, παρέχοντας 

τους ένα έξυπνο σύστημα προτάσεων τουριστικών προορισμών, οι τουρίστες θα 

έχουν την δυνατότητα να καθοδηγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε 

διάφορα μέρη της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην μέγιστη αύξηση των εσόδων της. 

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζεται στην εν λόγω 

διπλωματική εργασία.  

1.1 Αντικείμενο  

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία θα εξυπηρετεί και θα καθοδηγεί τους 

τουρίστες κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της, 

αναγράφεται αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των συστημάτων παροχής 

προτάσεων και την σύνδεση αυτών με το τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα αυτά, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και γνωστές εφαρμογές που 

υποστηρίζουν τα εν λόγω συστήματα. Επίσης, παρουσιάζεται αναλυτικά η 

περιγραφή, η σχεδίαση και η υλοποίηση της εφαρμογής ChalkisApp. 

Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε με κατάλληλο τρόπο για να ικανοποιεί τις 

διαφορετικές ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη. Μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών και 

λειτουργιών που αυτή προσφέρει καταφέρνει να εξοικονομήσει χρόνο για την 

οργάνωση του ταξιδιού, να προτείνει ξεχωριστά σημεία και μέρη στον κάθε χρήστη 

ανάλογα με τις προτιμήσεις του. 

1.2 Οργάνωση Κεφαλαίων 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται συνολικά σε έξι κεφάλαια – θεματικές 

ενότητες. 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τουρισμό και στα συστήματα 

παροχής προτάσεων. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του θέματος της 

εργασίας και τους λόγους που έγινε η επιλογής της συγκεκριμένης εφαρμογής.  

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενέστερη ανάλυση των συστημάτων παροχής 

προτάσεων. Επίσης, αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα 
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συστήματα αυτά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και η 

συνεισφορά τους στον τομέα του τουρισμού. 

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά σε γνωστές εφαρμογές που απευθύνονται σε 

τουρίστες αξιοποιώντας τα συστήματα αυτά. 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής ChalkisApp, καθώς 

και οι επιλογές που έγιναν σχετικά με την ανάλυση και τη σχεδίαση της εφαρμογής. 

Αρχικά γίνεται μία σύντομη περιγραφή της εφαρμογής και η παρουσίαση της 

σχεδίασης του προτύπου της. Στην συνέχεια, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των 

απαιτήσεων της εφαρμογής και παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι τεχνολογίες 

που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της. Τέλος, αποτυπώνονται εν συντομία 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι μετρικές της πλατφόρμας αυτής. 

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή ChalkisApp και οι 

λειτουργίες που διαθέτει. Με την βοήθεια στιγμιότυπων οθόνης καταγράφεται η 

εμφάνιση της εφαρμογής μας, οι δυνατότητες που προσφέρει και παρέχεται 

εκτενής εξήγηση για τον τρόπο χρήσης της. 

Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της διπλωματικής εργασίας και 

παρουσιάζονται διάφορα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν. 

Επίσης, γίνεται αναφορά για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. 

Τέλος γίνεται αναφορά όλων των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν 

στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και οι ηλεκτρονικοί ιστότοποι 

που βοήθησαν στην ανάπτυξη της εφαρμογής. 
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2.Θεωρητικό υπόβαθρο 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών που 

μελετώνται στην παρούσα διπλωματική εργασία, επικεντρώνοντας στην έννοια των 

συστημάτων παροχής προτάσεων. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να 

περιγράψει αναλυτικά τα εν λόγω συστήματα, τις μεθόδους που αξιοποιούν, 

καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. 

2.1 Ορισμός συστημάτων παροχής προτάσεων (recommender systems) 

Τα συστήματα παροχής προτάσεων είναι εργαλεία και τεχνικές λογισμικού που 

παρέχουν προτάσεις για αντικείμενα που είναι πιθανότερο να ενδιαφέρουν έναν 

συγκεκριμένο χρήστη [1], οι οποίες σχετίζονται με διάφορες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Το σύστημα αυτό συνήθως επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο 

τύπο αντικειμένου και ανάλογα με τον σχεδιασμό, το γραφικό περιβάλλον του 

χρήστη και την βασική τεχνική που χρησιμοποιείται για την δημιουργία των 

συστάσεων είναι όλα προσαρμοσμένα να παρέχουν χρήσιμες και αποτελεσματικές 

προτάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αντικειμένου.  

2.2 Γενικά για τα συστήματα παροχής προτάσεων 

Τα συστήματα παροχής προτάσεων αναφέρθηκαν για πρώτη φορά σε μια τεχνική 

έκθεση ως «ψηφιακή βιβλιοθήκη» το 1990 από τον Jussi Karlgren στο 

Πανεπιστήμιο Columbia και εφαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό και 

χρησιμοποιήθηκαν σε τεχνικές εκδόσεις και εκθέσεις από το 1994 και έπειτα από 

τον Jussi Karlgren. Πλέον, τα συστήματα παροχής προτάσεων διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο σε ιστότοπους υψηλής ευκρίνειας, όπως το Amazon, το YouTube, 

το Netflix, το Spotify, το Facebook και άλλα. 

Τα συστήματα παροχής προτάσεων γνώρισαν αρχικά την επιτυχία σε ιστότοπους 

ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που 

ήταν κοντά στις προτιμήσεις του χρήστη, όπως βιβλία, ταινίες και άλλα. Το 

τελευταίο διάστημα, άρχισαν να δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στον 

τομέα του τουρισμού, παρέχοντας υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα 

συμβουλευτικές δραστηριότητες, λίστες σημείων ενδιαφέροντος (POI) που 

ταιριάζουν με τις προτιμήσεις του χρήστη και συστάσεις για τουριστικά πακέτα [2]. 
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Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού τουρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην χρήση των 

κινητών συσκευών ως κύρια πλατφόρμα για την πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά ενός «κινητού ηλεκτρονικού τουρισμού», όπως 

αποκαλείται, παρουσιάζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για την εξέλιξη 

καινοτόμων εξατομικευμένων υπηρεσιών που δεν έχουν θέση στον τομέα του 

ηλεκτρονικού τουρισμού, όπως για παράδειγμα η γνώση της ακριβούς θέσης του 

χρήστη αναπτύσσει το κατάλληλο «έδαφος» για την παροχή υπηρεσιών βάσει 

τοποθεσίας. 

 

2.3 Λειτουργίες των συστημάτων παροχής προτάσεων τουριστικών 

προορισμών 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι γενικές λειτουργίες που παρέχονται από τα 

συστήματα παροχής προτάσεων τουριστικών προορισμών, οι οποίες χωρίζονται σε 

τέσσερις ευρείες ομάδες ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. [3] 

 

Εικόνα 1 : Ποσοστό (%) εφαρμογής των λειτουργιών  

 

 

 

 Ταξιδιωτικός προορισμός και τουριστικά πακέτα  

Ορισμένα συστήματα επικεντρώνονται στη σύσταση ενός προορισμού που 

ταιριάζει στις προτιμήσεις του χρήστη. Επίσης κάποια συστήματα 
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χρησιμοποιούνται από ταξιδιωτικά γραφεία για να βοηθήσουν τους πελάτες 

τους να βρουν τα καλύτερα ταξιδιωτικά πακέτα σύμφωνα με τις προτιμήσεις 

τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρότασης, παρουσιάζεται 

μια βαθμολογημένη λίστα επιλογών στον πελάτη. Στο τέλος του ταξιδιού ο 

χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει κάθε στοιχείο από το ταξίδι του. [4] [5] 

 

 Κατάλογος κατάταξης προτεινόμενων αξιοθέατων 

Τα περισσότερα συστήματα τείνουν στο να προτείνουν μέρη, αφού ο 

χρήστης επιλέξει έναν τουριστικό προορισμό ή είναι ήδη εκεί. Τα συστήματα 

αυτά είναι πιο περίπλοκα, αφού μπορούν να προτείνουν ένα μεγάλο αριθμό 

από αξιοθέατα, εστιατόρια ή ακόμη και χρονικά γεγονότα. Στο πλαίσιο αυτό, 

η ικανότητα της ταξινόμησης των στοιχείων που θεωρούνται σημαντικότερα 

από τον χρήστη, από τον τεράστιο αριθμό διαθέσιμων πληροφοριών, είναι 

πολύ χρήσιμο. Με την υποστήριξη των συστημάτων αυτών οι χρήστες 

μπορούν να βρουν ενδιαφέροντα μέρη με αποτελεσματικό τρόπο αλλά και 

να ανακαλύψει απροσδόκητα μέρη που να του τραβήξουν την προσοχή [6]. 

Οι πληροφορίες σχετικά με μία δραστηριότητα μπορούν να παρθούν είτε 

από μια στατική βάση δεδομένων είτε αυτόματα από το διαδίκτυο 

παρέχοντας πάντοτε ενημερωμένες πληροφορίες [7]. Τα εν λόγω συστήματα, 

παρέχουν συνήθως έναν κατάλογο δραστηριοτήτων που ταιριάζουν με το 

προφίλ του χρήστη, ή έχει επισκεφθεί παλαιότερα, ή έχει αξιολογηθεί θετικά 

από άλλους χρήστες, ή είναι παρόμοιες με δραστηριότητες που έχει 

απολαύσει στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, περιλαμβάνονται μηχανισμοί, ώστε 

να γίνεται σύγκριση μεταξύ προτιμήσεων δύο χρηστών ή μεταξύ δύο 

αντικειμένων. Τέλος, οι προτάσεις μπορεί να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη 

τους παραμετρικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τωρινή θέση του. 

[8] 

 

 

 Σχεδιάζοντας μια διαδρομή 

Πολλά συστήματα όχι μόνο παρέχουν μία λίστα με διάφορα μέρη που ταιριάζουν 

στις προτιμήσεις του χρήστη, αλλά τον βοηθούν επίσης να δημιουργήσει μία 

διαδρομή μέσα από πολλά αξιοθέατα. Υπάρχουν διάφορα συστήματα που 
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παρέχουν ένα αρχικό σύνολο προτεινόμενων δραστηριοτήτων, με το οποίο ο 

χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει άμεσα για να προσθέσει περισσότερες 

δραστηριότητες, να αφαιρέσει αυτές που δεν επιθυμεί και να αλλάξει τη σειρά 

επίσκεψης [9] [10]. Το κομμάτι σχεδιασμού του πλάνου δραστηριοτήτων των 

συστημάτων αυτών λαμβάνει υπόψη σημαντικές πληροφορίες, όπως τις ώρες 

ανοίγματος και κλεισίματος των αξιοθέατων, την αναμενόμενη διάρκεια επίσκεψης 

σε αυτά καθώς και την απόσταση μεταξύ τους. Επίσης, ορισμένα συστήματα 

ενσωματώνουν πιο περίπλοκα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την 

καλύτερη δυνατή διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων στα τουριστικά σημεία 

και γεγονότα [11] . 

 

Ορισμένα συστήματα παροχής προτάσεων προσφέρουν δρομολόγια υπηρεσιών 

που βασίζονται στην γεωγραφική θέση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Οι 

πληροφορίες τοποθεσίας τυπικά εξάγονται από δέκτες GPS, αλλά και με τη χρήση 

εναλλακτικών τεχνικών εντοπισμού θέσης (Wi-Fi, αναγνωριστικό κυψέλης κλπ). 

Εκτός από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα πλοήγησης, διαδρομές (από 

σημείο σε σημείο) είναι ενσωματωμένες σε πολλές πρωτότυπες εφαρμογές 

κινητών οδηγών, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στους χρήστες, χαράζοντας τους 

το δρόμο από την τρέχουσα θέση τους, μέχρι το συνιστώμενο αξιοθέατο. Τέλος, 

αρκετά συστήματα περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις αστικές 

μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς, 

όπως πεζοπορία, ποδηλασία, λεωφορείο και άλλα [12] . 

 Κοινωνικές πτυχές 

Αρκετές εφαρμογές έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών, που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται υλικό, όπως 

φωτογραφίες, σχόλια και αξιολογήσεις, και να αλληλεπιδρούν με άλλους τουρίστες 

[13] . Αυτές οι πτυχές μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες βοηθώντας στην 

προώθηση, μεταξύ των χρηστών, μίας πρότασης για μία συγκεκριμένη τοποθεσία . 

Έτσι λοιπόν, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες δραστηριοτήτων, 

βάσει τοποθεσίας και να μπορούν να δημοσιεύσουν σε αυτές τα σχόλια τους, να 

δημιουργήσουν κοινές δραστηριότητες και να αλληλεπιδράσουν με άλλους 

χρήστες. [14] [15] 
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2.4 Μέθοδοι των συστημάτων παροχής προτάσεων τουριστικών 

προορισμών 

 Συνεργατικά συστήματα ( Collaborative based systems ) 

 Τα συνεργατικά συστήματα προτάσεων βασίζονται σε ομάδες χρηστών με 

παρόμοιες προτιμήσεις. Η ομοιότητα των χρηστών προκύπτει συγκρίνοντας 

αξιολογήσεις που έχουν δώσει σε διάφορα τουριστικά μέρη και αξιοθέατα. Όταν το 

σύστημα εντοπίσει τα άτομα που έχουν παρουσιάσει κοινά ενδιαφέροντα με τον 

τρέχον χρήστη, τότε τα στοιχεία που άρεσαν στα άτομα αυτά προτείνονται σε 

αυτόν.  

Από την μέθοδο του συνεργατικού φιλτραρίσματος, διακρίνονται δύο τρόποι 

λειτουργίας, με βάση τον χρήστη και με βάση τα στοιχεία. Ο πρώτος τρόπος 

λειτουργίας βρίσκει γείτονες ενός χρήστη-στόχου, ταιριάζοντας τις απόψεις του με 

εκείνες των άλλων χρηστών του συστήματος. Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος 

τρόπος λειτουργιάς της μεθόδου αυτής δημιουργεί ομάδες βρίσκοντας ομοιότητες 

στοιχείων που άρεσαν στους χρήστες στο παρελθόν. 

Τέλος , στα συστήματα αυτά αναγνωρίζονται δύο αδύναμα σημεία, η «ακεραιότητα 

δεδομένων» και το «γκρίζο πρόβατο». Το πρώτο παρουσιάζεται όταν ο αριθμός 

των αξιολογήσεων από τους χρήστες είναι μικρός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 

των αντικειμένων, έτσι ώστε η πιθανότητα εύρεσης χρηστών που αξιολογούν τα 

ίδια αντικείμενα, να είναι πολύ μικρή για να γίνουν καλές εκτιμήσεις. Το δεύτερο 

σημείο αναφέρεται στην περίπτωση που ένας χρήστης έχει διαφορετικό προφίλ 

από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος και έτσι είναι δύσκολο να 

προταθούν κατάλληλα αντικείμενα, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 

παρόμοιους χρήστες. 
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Εικόνα 2 : Παράδειγμα συνεργατικού  

συστήματος παροχής προτάσεων 

 

 Συστήματα περιεχομένου ( Content based systems ) 

Τα συστήματα περιεχομένου υπολογίζουν έναν βαθμό ομοιότητας μεταξύ των 

χρηστών και των αντικειμένων που προτείνονται. Η διαδικασία πραγματοποιείται 

συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου σε σχέση με τις προτιμήσεις του 

χρήστη. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μία συνολική βαθμολογία 

απόδοσης που δείχνει την αντιστοίχιση του προφίλ του χρήστη με την κάθε 

εναλλακτική πρόταση αντικειμένου. Όσο υψηλότερη είναι λοιπόν η βαθμολογία, 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση της εναλλακτικής πρότασης για τον χρήστη 

Σε μερικές περιπτώσεις, τα εν λόγω συστήματα λαμβάνουν και αυτά υπόψη το 

ιστορικό αξιολόγησης του χρήστη, βασιζόμενο στην ακρινή γνώση των 

προτιμήσεων του, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο αντικείμενο. 

Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις όμως, έχουν το μειονέκτημα του φαινομένου της 

«ψυχρής εκκίνησης». Το συγκεκριμένο φαινόμενο δημιουργείται όταν ένας νέος 

χρήστης μπαίνει στο σύστημα, έχοντας μηδαμινές ή ελάχιστες αξιολογήσεις στο 

ιστορικό του, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες προτάσεις σε 

αυτόν.  
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Εικόνα 3 : Παράδειγμα συστήματος παροχής προτάσεων  

 βάσει περιεχομένου 

 

 

 

 

 

 

 Δημογραφικά συστήματα ( Demographic based systems ) 

Τα δημογραφικά συστήματα βασίζονται στα δημογραφικά στοιχεία του χρήστη, 

όπως η ηλικία, η χώρα προέλευσης, το μορφωτικό επίπεδο και άλλα. Στην 

περίπτωση αυτή, η σύσταση δεν βασίζεται στα συμφέροντα και στις προτιμήσεις 

του χρήστη, αλλά στα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Ο χρήστης σε αυτό το είδος 

εφαρμογών τοποθετείται σε μια κατηγορία, με βάση τα δημογραφικά του 

δεδομένα, στην οποία βρίσκονται κι άλλοι χρήστες με κοινό δημογραφικό προφίλ. 
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Τα συγκεκριμένα συστήματα περιέχουν μια εσωτερική γνώση για τις 

τυποποιημένες προτιμήσεις του κάθε στερεότυπου, η οποία χρησιμοποιείται για 

την δημιουργία προτάσεων στους χρήστες [16] . 

 Υβριδικά συστήματα ( Hybrid systems ) 

Τα υβριδικά συστήματα είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων και 

λειτουργούν με διάφορους τρόπους. Τρείς από αυτούς διακρίνονται παρακάτω: 

 Επιλογή της μεθόδου: Το σύστημα ενσωματώνει όλες τις μεθόδους 

αλλά μία από αυτές εφαρμόζεται κάθε φορά, ανάλογα με την 

κατάσταση που βρίσκεται ο κάθε χρήστης [17] . Για παράδειγμα, όταν 

ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα για πρώτη φορά χρησιμοποιείται η 

μέθοδος που βασίζεται στα δημογραφικά δεδομένα του. Έπειτα, εάν 

υπάρχουν παρόμοιοι χρήστες εκτελείται συνεργατική σύσταση, αλλιώς 

σύσταση με βάση το περιεχόμενο. [18] 

 

 Διαδοχική χρήση: Σε αυτή τη περίπτωση, κάθε τεχνική πρότασης 

πραγματοποιείται σε διαφορετικά στάδια σε μία διαδικασία. Για 

παράδειγμα, στη πρώτη φάση της εφαρμογής γίνεται ένα συνεργατικό 

φιλτράρισμα και σε συνδυασμό με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του χρήστη δημιουργείται ένα μοντέλο πρότασης με διαφορετικά 

περιεχόμενα.Έπειτα, με τη χρήση του φιλτραρίσματος του 

περιεχομένου, παράγεται μια λίστα προτάσεων. [19]  

 

 Ολοκληρωμένη χρήση: Εδώ, όλες οι τεχνικές συνδυάζονται ταυτόχρονα 

κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Για παράδειγμα, οι χρήστες 

κατατάσσονται σε ομάδες χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα προσωπικά 

δεδομένα (διαδικασία δημογραφικού φιλτραρίσματος), πληροφορίες 

σχετικά με το περιεχόμενο των στοιχείων που επέλεξε νωρίτερα ο 

χρήστης (διαδικασία φιλτραρίσματος περιεχομένου)και πληροφορίες 

άλλων χρηστών (διαδικασία συνεργατικού φιλτραρίσματος). Έτσι, η 

λίστα προτάσεων προέρχεται από προβλέψεις που γίνονται από το 

σύστημα βάσει της ομάδας που ανήκει ο χρήστης. [20] 
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3. Εφαρμογές με συστήματα παροχής προτάσεων στο κομμάτι 

του τουρισμού 

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές και project που αξιοποιούν συστήματα παροχής 

προτάσεων στο κομμάτι του τουρισμού. Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες 

εφαρμογές προτάσεων που στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση ταξιδιών είναι: 

 

 Guide Me 

Η εφαρμογή αυτή, η οποία χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο άλλα και σε κινητές 

συσκευές, επιτρέπει στους χρήστες να συμβουλεύονται μέρη τουριστικού 

ενδιαφέροντος. Η υπηρεσία αυτή, προσφέρει φίλτρα αναζήτησης για διευκόλυνση 

της εξερεύνησης νέων τοποθεσιών. Προκειμένου να προσελκύσει νέους χρήστες, 

κοινωνικές υπηρεσίες, όπως το Facebook και το Twitter, είναι ενσωματωμένες στην 

υπηρεσία επιτρέποντας στους χρήστες να εγγραφούν εύκολα στην εφαρμογή. Το 

σύστημα προτείνει νέες τοποθεσίες που βασίζονται τόσο στις παρελθούσες 

ενέργειες του χρήστη, όσο και στην τρέχουσα θέση του. Επίσης, λαμβάνει υπόψη 

τις προτιμήσεις άλλων χρηστών, χωρίς να υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. [21] 
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Εικόνα 4 : Στιγμιότυπο εφαρμογής από λειτουργίες σύνδεσης χρήστη, 

αναζήτησης τοποθεσίας και παροχής πληροφοριών μίας  

τοποθεσίας αντίστοιχα. 

 

 

 Eno SigTur 

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει ένα σύστημα έξυπνων συστάσεων για τις 

δραστηριότητες των χρηστών, παρέχοντας πληροφορίες για τουριστικά προϊόντα 

κρασιού, οι οποίες παρέχονται είτε διαδικτυακά είτε μέσο της εφαρμογής για 

κινητές συσκευές. Το εργαλείο αυτό, επιτρέπει στους τουρίστες να σχεδιάσουν τις 

δικές τους εμπειρίες, βάσει των χαρακτηριστικών του προορισμού και του 

διαθέσιμου χρόνου τους. Παρέχει, επίσης, στους τουριστικούς προορισμούς 

πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσει στη διαχείριση του οίνο-

τουρισμού. [6] 
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Εικόνα 5 : Είσοδος χρήστη και σχεδίαση πλάνου τοποθεσιών 

    αντίστοιχα της διαδικτυακής έκδοσης του EnoSigTur 

 

 

 

 STS ( South Tyrol Suggests) 

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει σύστημα προτάσεων βάσει περιεχομένου σημείων 

ενδιαφέροντος στο Νότιο Τιρόλο (Ιταλία) λαμβάνοντας υπόψη, μάλιστα, τις 

προβλέψεις του καιρού. Η γνώση του μοντέλου προτίμησης του χρήστη 

δημιουργείται από της αξιολογήσεις του σε σημεία ενδιαφέροντος που ζητά το 

σύστημα πριν από την παροχή σύστασης. [19] 
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Εικόνα 6 : Συστάσεις βάση περιεχομένου της εφαρμογής STS 

 e-Tourism 

Το e-Tourism είναι μία εφαρμογή τουριστικών προτάσεων που συμβάλλει στην 

καλύτερη οργάνωση των ταξιδιών για τους χρήστες. Αρχικά, ένα σύστημα 

συστάσεων προσφέρει στον χρήστη μία λίστα με πόλεις που μπορεί να τον 

ενδιαφέρουν. Αυτή η λίστα λαμβάνει υπόψη τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

χρήστη, τις προτιμήσεις του και τις παλαιότερες αξιολογήσεις του σε παλαιότερα 

μέρη. Έπειτα, με βάση την προηγούμενη διαδικασία, δημιουργείται ένα πλάνο 

δραστηριοτήτων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες τις πληροφορίες και τους 

χρονικούς περιορισμούς αυτών. [22] 

 

 

 

Εικόνα 7 : Προβολή τουριστικού πλάνου της εφαρμογής e-Tourism 
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4. Ανάλυση και σχεδίαση της εφαρμογής ChalkisApp 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε η έξυπνη εφαρμογή παροχής προτάσεων τουριστικών προορισμών. 

Συγκεκριμένα θα περιγραφούν αναλυτικά οι περιπτώσεις χρήσεις, οι βασικές 

λειτουργίες και οι απαιτήσεις της εφαρμογής μας. Τέλος θα αναλυθούν οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, οι τεχνικές ανάπτυξης που ακολουθήθηκαν, τα 

εργαλεία λογισμικού και τα διάφορα API που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 

4.1 Περιγραφή της εφαρμογής  ChalkisApp 

Η εφαρμογή μας, η οποία υποστηρίζεται από έξυπνες συσκευές με λειτουργικό 

σύστημα Android σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, με σκοπό να υποστηρίξει και να 

καθοδηγήσει διάφορες ομάδες τουριστών κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους. Ο 

κάθε χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του, 

αποθηκεύει τις προτιμήσεις του στο σύστημα και έπειτα μπορεί να περιηγηθεί 

εύκολα και γρήγορα στην περιοχή που βρίσκεται.  

 

4.2 Πρότυπο της εφαρμογής  ChalkisApp 

Προτού ξεκινήσει η υλοποίηση της εφαρμογής, δημιουργήθηκε ένα προσχέδιο των 

οθονών και των διαφόρων λειτουργιών αυτής. Το πρότυπο που παρουσιάζεται 

στην παρακάτω εικόνα δημιουργήθηκε, ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος 

παρουσίασης της εφαρμογής και των διαφόρων λειτουργιών της. Το συγκεκριμένο 

πρότυπο είναι αυτό που ακολουθήθηκε. 

 



ChalkisApp: Έξυπνο σύστημα παροχής προτάσεων τουριστικών προορισμών 

 

26 
Σταμάτης Γκούμας 

 

   

Εικόνα 8 : Πρότυπες οθόνες της εφαρμογής ChalkisApp 

 

   

Εικόνα 9 : Πρότυπες οθόνες της εφαρμογής ChalkisApp 
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Εικόνα 10 : Πρότυπες οθόνες της εφαρμογής ChalkisApp 

 

 

 

Εικόνα 11 : Πρότυπες οθόνες της εφαρμογής ChalkisApp 
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4.3 Περιγραφή απαιτήσεων εφαρμογής ChalkisApp 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Η ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης (user case analysis) είναι μία μέθοδος για τον 

προσδιορισμό της συμπεριφοράς του συστήματος για την κάλυψη των απαιτήσεων 

που είναι καταγεγραμμένες στις περιπτώσεις χρήσης. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία θα μελετηθούν οι περιπτώσεις χρήσης για την πλοήγηση του χρήστη στην 

εφαρμογή. [23] 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμβάνει ως κύρια οντότητα τον χρήστη της 

εφαρμογής. Ο χρήστης αυτός έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις εξής 

λειτουργίες: εγγραφή, σύνδεση, αναζήτηση τοποθεσίας, εμφάνιση γειτονικών 

σημείων ενδιαφέροντος, εμφάνιση πληροφοριών των γειτονικών σημείων 

ενδιαφέροντος, εμφάνιση κοντινότερης διαδρομής, εμφάνιση λίστας σημείων 

ενδιαφέροντος με βάση τις προτιμήσεις του και προβολή Street view. 

 

 Εγγραφή: Ο χρήστης έχοντας εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του, 

πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην εφαρμογή. Αρχικά, 

συμπληρώνει το username, το email και τον κωδικό πρόσβασης που 

επιθυμεί. Έπειτα από την λίστα με τα checkbox θα πρέπει να διαλέξει ποιες 

κατηγορίες τον ενδιαφέρουν και είναι σύμφωνες με τις προτιμήσεις του 

(drink, food, sports κτλ). Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής θα 

πρέπει ο χρήστης να πατήσει το κουμπί «Sign up» και τότε το σύστημα θα 

ελέγξει αν υπάρχει χρήστης με ίδιο username ή email στην βάση. Επίσης το 

σύστημα ελέγχει αν η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email) που 

έδωσε ο χρήστης είναι έγκυρη (π.χ. Gmail). Έτσι μετά τους παραπάνω 

ελέγχους το σύστημα είτε θα εμφάνιση τα απαραίτητα σφάλματα στον 

χρήστη είτε θα ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της εγγραφής. 
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 Σύνδεση: Αν ο χρήστης έχει ήδη λογαριασμό στην εφαρμογή, τότε 

συμπληρώνει τα στοιχεία του ( email, κωδικό πρόσβασης ) και συνδέεται στο 

λογαριασμό του. Εφόσον τα στοιχεία που τοποθέτησε ο χρήστης στην φόρμα 

είναι σωστά, τότε πατώντας το κουμπί « Login », η διαδικασία σύνδεσης θα 

ολοκληρωθεί επιτυχώς και ο χρήστης θα εισέλθει στο σύστημα, αλλιώς θα 

εμφανιστεί σφάλμα, παραπέμποντας τον χρήστη να ξανασυμπληρώσει με 

προσοχή τα στοιχεία του και να ξαναδοκιμάσει. Από την άλλη, αν ο χρήστης 

δεν διαθέτει λογαριασμό στην εφαρμογή μπορεί να μεταβεί στην σελίδα της 

εγγραφής χρήστη, μέσω του συνδέσμου « No account yet? Create one» που 

υπάρχει κάτω από του κουμπί «Login», όπου θα μπορέσει να εκτελέσει την 

διαδικασία της εγγραφής, όπως αυτή περιγράφηκε πιο πάνω.  

 

 Αναζήτηση τοποθεσίας: Ο χρήστης όταν συνδεθεί στο σύστημα, έχει την 

δυνατότητα χρησιμοποιώντας το μενού, το οποίο εμφανίζεται πατώντας το 

σύμβολο με τις τρείς οριζόντιες παύλες, μπορεί να πατήσει στην επιλογή 

«Map» η οποία ανοίγει τον χάρτη. Όταν ανοίξει η δραστηριότητα αυτή στο 

πάνω μέρος της υπάρχει μία μπάρα αναζήτησης με την οποία ο χρήστης 

μπορεί να αναζητήσει μία οποιαδήποτε τοποθεσία, έχοντας και την βοήθεια 

της λειτουργίας του έξυπνου auto-complete κειμένου, και να δει την 

συντομότερη διαδρομή, που χαράζεται στον χάρτη, από την τωρινή του θέση 

ως την θέση του προορισμού που επιθυμεί. Επίσης αριστερά της οθόνης 

εμφανίζονται πληροφορίες της διαδρομής αυτής, όπως η απόσταση σε 

χιλιόμετρα και σε χρόνο. 

 

 Εμφάνιση γειτονικών σημείων ενδιαφέροντος: Στην δραστηριότητα « Map » 

, επίσης υπάρχει ένα ροζ κουμπί κάτω δεξιά της οθόνης, το οποίο όταν 

πατηθεί εμφανίζεται ένα μενού (fab menu) με σημαντικές κατηγορίες 

σημείων που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη. Οι κατηγορίες του μενού 

αυτού είναι οι εξής: εστιατόρια, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, atm από 

διάφορες τράπεζες, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχεία, 

καφετέριες και σημεία παρκινγκ. Ο χρήστης όταν επιλέξει μία από τις 
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παραπάνω κατηγορίες, εμφανίζονται δείκτες (markers) πάνω στα σημεία που 

αντιπροσωπεύουν την κάθε κατηγορία. 

 

  Εμφάνιση πληροφοριών των γειτονικών σημείων ενδιαφέροντος: Ο 

χρήστης πατώντας κάποιον από τους δείκτες (markers) που εμφανίζονται σε 

διάφορα γειτονικά σημεία ενδιαφέροντος στον χάρτη, έχει την δυνατότητα 

να δει πληροφορίες σχετικά με το σημείο αυτό. Ενδεικτικά, οι πληροφορίες 

που εμφανίζονται έχουν να κάνουν με το όνομα του μέρους, την διεύθυνση 

του, μία φωτογραφία που τραβήχτηκε σε αυτό, την κριτική που έχει γίνει γι 

αυτό σε μορφή πέντε αστερίων (τα πέντε αστέρια είναι η καλύτερη 

αξιολόγηση, ενώ το ένα η χειρότερη) και επίσης αν είναι διαθέσιμο/ανοιχτό 

αυτήν την ώρα. Τέλος, υπάρχει το κουμπί « Show Route » το οποίο πατώντας 

το εμφανίζεται η πιο σύντομη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο 

χρήστης από το σημείο που βρίσκεται ως το σημείο ενδιαφέροντος. 

 

 Εμφάνιση κοντινότερης διαδρομής: Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται σε 

πολλές άλλες λειτουργίες της εφαρμογής, καθώς είναι πολύ σημαντικό ο 

χρήστης να γνωρίζει πως θα μεταβεί από το σημείο που βρίσκεται στο 

σημείο που επιθυμεί, αξιοποιώντας την γρηγορότερη διαδρομή και επίσης 

τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει στον προορισμό του. Η λειτουργία 

αυτή εκτελείται έπειτα από την αναζήτηση τοποθεσίας και στις περιπτώσεις 

που ο χρήστης πατήσει το κουμπί « Show route ». 

 

 Eεμφάνιση λίστας σημείων ενδιαφέροντος με βάση τις προτιμήσεις του: Ο 

χρήστης έχοντας αποθηκεύσει τις προτιμήσεις του στη βάση δεδομένων, 

κατά την εγγραφή, πατώντας την επιλογή Suggested Places βλέπει μία λίστα 

με προτεινόμενα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 

προτιμήσεις του. Έπειτα με την χρήση του κουμπιού «Show routes» μπορεί 

να παρακολουθήσει την βέλτιστη διαδρομή. 

 

 Προβολή Street view: Ο χρήστης σε αυτή την λειτουργία μπορεί με τη 

βοήθεια του Street view να δει σε ψηφιακή απεικόνιση την τοποθεσία που 

βρίσκεται αλλά και να περιηγηθεί με αυτή στα γύρω σημεία, συμβάλλοντας 

έτσι στον απόλυτο προσανατολισμό και στην καλύτερη καθοδήγηση. 
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Εικόνα 12 : Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 

 

 

4.4 Εργαλεία και τεχνολογίες ανάπτυξης της εφαρμογής 

ChalkisApp 

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα εργαλείων και 

τεχνολογιών. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός 

της γλώσσας προγραμματισμού Java, της γλώσσας σήμανσης XML και το 
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ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Android Studio 3.1.1. Για την υλοποίηση τη 

βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα της Google, Firebase. 

 

 

4.4.1 Android Studio 3.1.1 

 Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Android 

Studio, στην 3.1.1 έκδοση, το οποίο αποτελεί το επίσημο ολοκληρωμένο 

περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα για εφαρμογές για έξυπνες συσκευές με 

λειτουργικό σύστημα Android. Με την χρήση του Android Studio, μας επιτρέπεται 

πέρα από την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που επιθυμούμε για το 

καινούργιο project, να επιλέξουμε και τις διαφορετικές έξυπνες συσκευές που 

θέλουμε να εκτελείται η εφαρμογή μας (τηλέφωνα, tablet, έξυπνα ρολόγια κτλ). Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή, επιλέξαμε να υποστηρίζεται από έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα και έξυπνα tablet, ως minimum SDK version επιλέχθηκε το API Level 21 ( 

Lollipop ), το οποίο ανταποκρίνεται στην έκδοση 5.0 του λειτουργικού συστήματος 

Android. Έτσι η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί και να χρησιμοποιηθεί από 

περίπου το 80,2 % των έξυπνων συσκευών που είναι ενεργές στο Google Play Store. 

Η δημιουργία του καινούργιου project φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 13 : Επιλογή συσκευής 

 

Οι Android εφαρμογές υλοποιούνται με έναν συνδυασμό της γλώσσας 

προγραμματισμού Java και της γλώσσας σήμανσης XML. Στην παρακάτω εικόνα 

διακρίνεται το εύχρηστο περιβάλλον για τη δημιουργία των διαφορετικών οθονών 

που μας προσφέρει το Android Studio IDE, καθώς έχουμε μία πλήρη εικόνα της 

εμφάνισης της εφαρμογής σε διαφορετικές συσκευές με διαφορετικές οθόνες. 
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Εικόνα 14 : Γραφική προβολή περιβάλλοντος εφαρμογής ( XML ) 

 

Επίσης, προκειμένου να λειτουργήσει ορθά η εφαρμογή πρέπει να απαιτείται από 

τον χρήστη άδεια πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες της συσκευής. Έτσι ζητείται 

πρόσβαση στις εξής λειτουργίες: [35] 

 Android.permission.INTERNET ( δικαίωμα χρήσης internet είτε από δεδομένα 

κινητής τηλεφωνίας είτε από χρήση του Wi-Fi ) 

 Android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION ( δικαίωμα για πρόσβαση στην 

ακριβή τοποθεσία της συσκευής ) 

 Android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION ( δικαίωμα για πρόσβαση 

στην κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής ) 

 

Εικόνα 15 : Αιτήσεις πρόσβασης λειτουργιών  
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4.4.2 Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή 

ChalkisApp 

Για την ανάπτυξη της εν λόγω εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 

βιβλιοθήκες προκειμένου να γίνει πιο εύχρηστη και λειτουργική. Οι βιβλιοθήκες 

που χρησιμοποιήθηκαν, που αποσκοπούν στην καλύτερη ευχρηστία μέσω 

σύνθετων μενού είναι οι εξής: 

 com.android.support:design:27.1.1 

 com.android.support:support-v4:27.1.1 

 com.android.support:recyclerview-v7:27.1.1 

 com.android.support: cardview-v7:27.1.1’ 

οι βιβλιοθήκες αυτές χρησιμοποιούνται μέσω του gradle build system το οποίο μας 

επιτρέπει άμεση και εύκολη προσθήκη βιβλιοθηκών στην εφαρμογή. 

 

4.4.3 APIS που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής 

ChalkisApp 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν διάφορα APIs που 

παρέχονται από τη Google. Τα APIs αυτά είναι τα εξής: 

 Google Maps Android API 

 Google Maps Directions API  

 Google Places API Web Service  

 Google Places Details 

 

 Google Maps Android API 

Το API αυτό είναι απαραίτητο κλειδί, ώστε να εμφανίσουμε χάρτες στην εφαρμογή 

μας και προσφέρει πολλές πληροφορίες και δυνατότητες στον χρήστη. Η χρήση του 
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API χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτον, πρέπει να οριστεί σε ένα XML ένα αντικείμενο 

τύπου χάρτη όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 16 : Δήλωση SupportMapFragment στο αρχείο XML  

 

Στο δεύτερο κομμάτι ορίζουμε την λειτουργικότητα του χάρτη σε μία 

δραστηριότητα της Java. Αυτό γίνεται, βρίσκοντας το αντικείμενο του χάρτη από το 

XML αρχείο και στη συνέχεια θέτοντας το αντικείμενα τύπου SupportMapFragment 

και Google Map. Έπειτα, μπορούμε να προσθέσουμε πολλές δυνατότητες στον 

χάρτη, όπως την εμφάνιση της τοποθεσίας του χρήστη (ύστερα από έλεγχο 

δικαιωμάτων πρόσβασης στην τοποθεσία του), την εμφάνιση σημείων 

ενδιαφέροντος και την εμφάνιση διαδρομής προς διάφορα σημεία. Στο παρακάτω 

κομμάτι κώδικα παρατηρείται η προσθήκη δεικτών σε σημεία που επιθυμούμε 

στον χάρτη. [27] 
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Εικόνα 17 : Κώδικας προσθήκης δεικτών στον χάρτη 

 

 Google Maps Directions API 

Το συγκεκριμένο API αποσκοπεί στην εύρεση οδηγιών μεταξύ δύο ή περισσότερων 

θέσεων. Μπορούμε να αποκτήσουμε, λοιπόν, πρόσβαση στο API αυτό μέσω μίας 

διασύνδεσης HTTPS, με τα αιτήματα να έχουν κατασκευαστεί ως συμβολοσειρά 

URL, χρησιμοποιώντας σειρές κειμένου ή συντεταγμένες για τον προορισμό των 

τοποθεσιών μαζί με το κλειδί API, όπως στο παρακάτω παράδειγμα. [30][31] 

  

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disney

land&destination=Universal+Studios+Hollywood&key=YOUR_API_KEY 

Το παράδειγμα αυτό ζητά κατευθυντήριες οδηγίες από την Disneyland στα 

Universal Studios στο Hollywood, σε μορφή JSON. 
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Το αποτέλεσμα που θα επιστραφεί από το παραπάνω https request έχει την εξής 

μορφή. 

 

{ 

  "geocoded_waypoints" : [ 

  { 

   "geocoder_status" : "OK", 

   "place_id" : "ChIJRVY_etDX3IARGYLVpoq7f68", 

   "types" : [ 

   "bus_station", 

   "transit_station", 

   "point_of_interest", 

   "establishment" 

   ] 

  }, 

  { 

   "geocoder_status" : "OK", 

   "partial_match" : true, 

   "place_id" : "ChIJp2Mn4E2-woARQS2FILlxUzk", 

   "types" : [ "route" ] 

  } 

  ], 

  "routes" : [ 

  { 

   "bounds" : { 

   "northeast" : { 

     "lat" : 34.1330949, 

     "lng" : -117.9143879 

   }, 

   "southwest" : { 

     "lat" : 33.8068768, 

     "lng" : -118.3527671 

   } 

   }, 

   "copyrights" : "Map data ©2016 Google", 

   "legs" : [ 

   { 

     "distance" : { 

     "text" : "35.9 mi", 

     "value" : 57824 

     }, 

     "duration" : { 

     "text" : "51 mins", 

     "value" : 3062 

     }, 

     "end_address" : "Universal Studios Blvd, Los Angeles, CA 90068, USA", 

     "end_location" : { 

     "lat" : 34.1330949, 

     "lng" : -118.3524442 

     }, 

     "start_address" : "Disneyland (Harbor Blvd.), S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA", 

     "start_location" : { 

     "lat" : 33.8098177, 

     "lng" : -117.9154353 

     }, 

 

 ... Additional results truncated in this example[] ... 

 

 

   "overview_polyline" : { 

   "points" : 

"knjmEnjunUbKCfEA?_@]@kMBeE@qIIoF@wH@eFFk@WOUI_@?u@j@k@`@EXLTZHh@Y`AgApAaCrCUd@cDpDuAtAoApA{YlZiBdBaIhGkFrDeCtBuFx

FmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVoCxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`Cw

BfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\ 
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{MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`MqK`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrH

cFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|Aq

GpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwBpBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBv

D_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoC

jDaAx@mAnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH? 

   

cIHkDXuDn@mCt@mE`BsH|CyAp@}AdAaAtAy@lBg@pCa@jE]fEcBhRq@pJKlCk@hLFrB@lD_@xCeA`DoBxDaHvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtA

kDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`Bu

JdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_EtDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhB

aEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcEzCaE~D_@JmFdGQDwBvCeErEoD|BcFjC}DbEuD~D`@Zr@h@?d@Wr@}@vAgCbEaHfMqA`Cy@dAg@bAO`@gCi@w@W" 

   }, 

   "summary" : "I-5 N and US-101 N", 

   "warnings" : [], 

   "waypoint_order" : [] 

  } 

  ], 

  "status" : "OK" 

} 

 

Στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα παρουσιάζονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με 
τα σημεία αναχώρησης και προορισμού και μας δίνονται σχετικές πληροφορίες για 
την διαδρομή. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που επιστρέφει το 
request είναι το overview polyline, το οποίο είναι κωδικοποιημένη η σχεδιασμένη 
διαδρομή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε έναν χάρτη. Στην συγκεκριμένη 
εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το API αυτό για την λειτουργία εμφάνισης της 
βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων. 

 

 

Πίνακας 1 : Όριο χρήσης απλού χρήστη Google Map Direction API 

2,500 δωρεάν αιτήσεις οδηγιών ανά ημέρα, υπολογισμένα ως το άθροισμα 
των αιτήσεων του server και του client. 

Μέχρι 23 σημεία διέλευσης επιτρέπονται ανά αίτημα, είτε από την πλευρά 
του client είτε από την πλευρά του server. 

50 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο, υπολογιζόμενες ως το άθροισμα των αιτήσεων 
του server και του client. 

   

Πίνακας 2 : Όριο χρήσης premium χρήστη Google Map Direction API 

Δωρεάν 100,000 αιτήσεις ημερησίως και επιπλέον αιτήσεις με βάση την 
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συμφωνία της ετήσιας αγοράς. 

Μέχρι 25 σημεία διέλευσης επιτρέπονται ανά αίτημα, είτε από την πλευρά 
του client είτε από την πλευρά του server. 

50 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο ( προκαθορισμένο όριο), παρέχοντας 
απεριόριστες αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο για τα client-requests. 

 

 Google Places API Web Service 

Με το API μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε διάφορες περιοχές ή σημεία 

ενδιαφέροντος παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από το API είναι 

ενημερωμένα για τυχόν αλλαγές. 

To API αυτό χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή μας εκμεταλλεύοντας την 

δυνατότητα πρόσβασης σε ενημερωμένες πληροφορίες που παρέχει. Μπορούμε 

να αποκτήσουμε, λοιπόν, πρόσβαση στο API αυτό μέσω μίας διασύνδεσης HTTPS, 

με τα αιτήματα να έχουν κατασκευαστεί ως συμβολοσειρά URL, χρησιμοποιώντας 

σειρές κειμένου ή συντεταγμένες για τον προορισμό των τοποθεσιών μαζί με το 

κλειδί API, όπως στο παρακάτω παράδειγμα. [31][32] 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=-

33.8670522,151.1957362&radius=1500&type=restaurant&keyword=cruise&key=YOUR_API_

KEY 

 

Με το API αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να ψάξουμε διάφορα σημεία τα οποία 

είναι ομαδοποιημένα ανάλογα το είδος τους (restaurant, hospital κτλ), ανάλογα με 

το εκτιμώμενο κόστος του σημείου, την απόσταση των σημείων από το χρήστη και 

άλλες πολλές δυνατότητες. 

 

Το αποτέλεσμα που επιστρέφει το συγκεκριμένο https request είναι σε μορφή 

JSON ως εξής: 

 { 

  "html_attributions" : [], 

  "results" : [ 

  { 

   "geometry" : { 
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   "location" : { 

     "lat" : -33.870775, 

     "lng" : 151.199025 

   } 

   }, 

   "icon" : "http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/travel_agent-71.png", 

   "id" : "21a0b251c9b8392186142c798263e289fe45b4aa", 

   "name" : "Rhythmboat Cruises", 

   "opening_hours" : { 

   "open_now" : true 

   }, 

   "photos" : [ 

   { 

     "height" : 270, 

     "html_attributions" : [], 

     "photo_reference" : "CnRnAAAAF-LjFR1ZV93eawe1cU_3QNMCNmaGkowY7CnOf-

kcNmPhNnPEG9W979jOuJJ1sGr75rhD5hqKzjD8vbMbSsRnq_Ni3ZIGfY6hKWmsOf3qHKJInkm4h55lzvLAXJVc-

Rr4kI9O1tmIblblUpg2oqoq8RIQRMQJhFsTr5s9haxQ07EQHxoUO0ICubVFGYfJiMUPor1GnIWb5i8", 

     "width" : 519 

   } 

   ], 

   "place_id" : "ChIJyWEHuEmuEmsRm9hTkapTCrk", 

   "scope" : "GOOGLE", 

   "alt_ids" : [ 

   { 

     "place_id" : "D9iJyWEHuEmuEmsRm9hTkapTCrk", 

     "scope" : "APP" 

   } 

   ], 

   "reference" : "CoQBdQAAAFSiijw5-cAV68xdf2O18pKIZ0seJh03u9h9wk_lEdG-

cP1dWvp_QGS4SNCBMk_fB06YRsfMrNkINtPez22p5lRIlj5ty_HmcNwcl6GZXbD2RdXsVfLYlQwnZQcnu7ihkjZp_2gk1-fWXql3GQ8-1BEGwgCxG-

eaSnIJIBPuIpihEhAY1WYdxPvOWsPnb2-nGb6QGhTipN0lgaLpQTnkcMeAIEvCsSa0Ww", 

   "types" : [ "travel_agency", "restaurant", "food", "establishment" ], 

   "vicinity" : "Pyrmont Bay Wharf Darling Dr, Sydney" 

  }, 

  { 

   "geometry" : { 

   "location" : { 

     "lat" : -33.866891, 

     "lng" : 151.200814 

   } 

   }, 

   "icon" : "http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png", 

   "id" : "45a27fd8d56c56dc62afc9b49e1d850440d5c403", 

   "name" : "Private Charter Sydney Habour Cruise", 

   "photos" : [ 

   { 

     "height" : 426, 

     "html_attributions" : [], 

     "photo_reference" : "CnRnAAAAL3n0Zu3U6fseyPl8URGKD49aGB2Wka7CKDZfamoGX2ZTLMBYgTUshjr-MXc0_O2BbvlUAZWtQTBHUVZ-

5Sxb1-P-VX2Fx0sZF87q-

9vUt19VDwQQmAX_mjQe7UWmU5lJGCOXSgxp2fu1b5VR_PF31RIQTKZLfqm8TA1eynnN4M1XShoU8adzJCcOWK0er14h8SqOIDZctvU", 

     "width" : 640 

   } 

   ], 

   "place_id" : "ChIJqwS6fjiuEmsRJAMiOY9MSms", 

   "scope" : "GOOGLE", 

   "reference" : "CpQBhgAAAFN27qR_t5oSDKPUzjQIeQa3lrRpFTm5alW3ZYbMFm8k10ETbISfK9S1nwcJVfrP-

bjra7NSPuhaRulxoonSPQklDyB-xGvcJncq6qDXIUQ3hlI-bx4AxYckAOX74LkupHq7bcaREgrSBE-U6GbA1C3U7I-

HnweO4IPtztSEcgW09y03v1hgHzL8xSDElmkQtRIQzLbyBfj3e0FhJzABXjM2QBoUE2EnL-DzWrzpgmMEulUBLGrtu2Y", 

   "types" : [ "restaurant", "food", "establishment" ], 

   "vicinity" : "Australia" 

  }, 

  { 

   "geometry" : { 

   "location" : { 

     "lat" : -33.870943, 
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     "lng" : 151.190311 

   } 

   }, 

   "icon" : "http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png", 

   "id" : "30bee58f819b6c47bd24151802f25ecf11df8943", 

   "name" : "Bucks Party Cruise", 

   "opening_hours" : { 

   "open_now" : true 

   }, 

   "photos" : [ 

   { 

     "height" : 600, 

     "html_attributions" : [], 

     "photo_reference" : 

"CnRnAAAA48AX5MsHIMiuipON_Lgh97hPiYDFkxx_vnaZQMOcvcQwYN92o33t5RwjRpOue5R47AjfMltntoz71hto40zqo7vFyxhDuuqhAChKGRQ5m

dO5jv5CKWlzi182PICiOb37PiBtiFt7lSLe1SedoyrD-xIQD8xqSOaejWejYHCN4Ye2XBoUT3q2IXJQpMkmffJiBNftv8QSwF4", 

     "width" : 800 

   } 

   ], 

   "place_id" : "ChIJLfySpTOuEmsRsc_JfJtljdc", 

   "scope" : "GOOGLE", 

   "reference" : "CoQBdQAAANQSThnTekt-

UokiTiX3oUFT6YDfdQJIG0ljlQnkLfWefcKmjxax0xmUpWjmpWdOsScl9zSyBNImmrTO9AE9DnWTdQ2hY7n-OOU4UgCfX7U0TE1Vf7jyODRISbK-

u86TBJij0b2i7oUWq2bGr0cQSj8CV97U5q8SJR3AFDYi3ogqEhCMXjNLR1k8fiXTkG2BxGJmGhTqwE8C4grdjvJ0w5UsAVoOH7v8HQ", 

   "types" : [ "restaurant", "food", "establishment" ], 

   "vicinity" : "37 Bank St, Pyrmont" 

  }, 

  { 

   "geometry" : { 

   "location" : { 

     "lat" : -33.867591, 

     "lng" : 151.201196 

   } 

   }, 

   "icon" : "http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/travel_agent-71.png", 

   "id" : "a97f9fb468bcd26b68a23072a55af82d4b325e0d", 

   "name" : "Australian Cruise Group", 

   "opening_hours" : { 

   "open_now" : true 

   }, 

   "photos" : [ 

   { 

     "height" : 242, 

     "html_attributions" : [], 

     "photo_reference" : 

"CnRnAAAABjeoPQ7NUU3pDitV4Vs0BgP1FLhf_iCgStUZUr4ZuNqQnc5k43jbvjKC2hTGM8SrmdJYyOyxRO3D2yutoJwVC4Vp_dzckkjG35L6LfMm5

sjrOr6uyOtr2PNCp1xQylx6vhdcpW8yZjBZCvVsjNajLBIQ-z4ttAMIc8EjEZV7LsoFgRoU6OrqxvKCnkJGb9F16W57iIV4LuM", 

     "width" : 200 

   } 

   ], 

   "place_id" : "ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0", 

   "scope" : "GOOGLE", 

   "reference" : "CoQBeQAAAFvf12y8veSQMdIMmAXQmus1zqkgKQ-

O2KEX0Kr47rIRTy6HNsyosVl0CjvEBulIu_cujrSOgICdcxNioFDHtAxXBhqeR-

8xXtm52Bp0lVwnO3LzLFY3jeo8WrsyIwNE1kQlGuWA4xklpOknHJuRXSQJVheRlYijOHSgsBQ35mOcEhC5IpbpqCMe82yR136087wZGhSziPEbooYk

HLn9e5njOTuBprcfVw", 

   "types" : [ "travel_agency", "restaurant", "food", "establishment" ], 

   "vicinity" : "32 The Promenade, King Street Wharf 5, Sydney" 

  } 

  ], 

  "status" : "OK" 

} 

 



ChalkisApp: Έξυπνο σύστημα παροχής προτάσεων τουριστικών προορισμών 

 

43 
Σταμάτης Γκούμας 

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω αποτέλεσμα, μας επέστρεψε διάφορα restaurants 

σε μία ακτίνα 500 μέτρων από την τοποθεσία μας. Οι πληροφορίες που 

επιστράφηκαν περιλαμβάνουν την αναλυτική διεύθυνση του εκάστοτε restaurant, 

το όνομά του, την βαθμολογία του, τις συντεταγμένες του, τον ξεχωριστό κωδικό 

που χρησιμοποιεί το Google για αρχειοθέτηση και άλλες πληροφορίες. Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο API μας επιστρέφει τα σημεία 

ενδιαφέροντος ανά είκοσι αποτελέσματα. Έτσι πρέπει να καλέσουμε ξανά κάποιο 

https request για να δούμε τα επόμενα είκοσι εστιατόρια. 

 

 Google Places Details 

Επίσης, το Google Places Web Service μας δίνει την δυνατότητα να ψάξουμε και να 

ανακτήσουμε λεπτομερής πληροφορίες για ένα σημείο, όπως τα σχόλια που έχουν 

γίνει για αυτό το σημείο, τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί σε αυτό το σημείο 

και άλλες πολλές πληροφορίες. Μπορούμε να αποκτήσουμε, λοιπόν, πρόσβαση 

στο API αυτό μέσω μίας διασύνδεσης HTTPS, με τα αιτήματα να έχουν 

κατασκευαστεί ως συμβολοσειρά URL, χρησιμοποιώντας σειρές κειμένου ή 

συντεταγμένες για τον προορισμό των τοποθεσιών μαζί με το κλειδί API, όπως στο 

παρακάτω παράδειγμα. 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid=ChIJN1t_tDeuEmsR

UsoyG83frY4&fields=name,rating,formatted_phone_number&key=YOUR_API_KEY 

 

Όπου το placeid αντιστοιχεί σε ένα αλφαριθμητικό το οποίο είναι μοναδικό για 

κάθε σημείο. Ωστόσο, το συγκεκριμένο API έχει κάποια όρια χρήσης τα οποία 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

1,000 δωρεάν αιτήματα ανά 24 ώρες, υπολογιζόμενα ως το άθροισμα των 
αιτήσεων του server και του client. 
150,00 δωρεάν αιτήματα ανά 24 ώρες, ενεργοποιώντας τις χρεώσεις στο 
Google API Console. 
Για παραπάνω αιτήματα χρειάζεται η αγορά διαφορών Credits από την 
Google. 

 



ChalkisApp: Έξυπνο σύστημα παροχής προτάσεων τουριστικών προορισμών 

 

44 
Σταμάτης Γκούμας 

 

 

 

4.4.4 Firebase 

Για το back-end κομμάτι της εφαρμογής μας χρησιμοποιήσαμε το Firebase, μία 

πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά και διαδικτυακές εφαρμογές που 

παρέχει στους προγραμματιστές μία πληθώρα εργαλείων και υπηρεσιών που τους 

βοηθούν να αναπτύξουν εφαρμογές υψηλής ποιότητας και να αυξήσουν τη βάση 

χρηστών τους. Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε δύο από τα χαρακτηριστικά 

της πλατφόρμας Firebase, την βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Real-time 

Database) και την Αυθεντικοποίηση (Authentication). [33] 

 

Η βάση δεδομένων Firebase Realtime είναι μια βάση δεδομένων NoSQL που 

φιλοξενεί το cloud και μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε και να συγχρονίζουμε τους 

χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Η βάση δεδομένων Realtime είναι ένα μεγάλο 

αντικείμενο JSON το οποίο οι προγραμματιστές μπορούν να διαχειριστούν σε 

πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση μας χρησιμοποιήθηκε για να αποθηκεύσουμε 

τις πληροφορίες του χρήστη, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 18 : Χρήση Realtime Database για την αποθήκευση των στοιχείων του 

χρήστη 

 

 

Η υπηρεσία Authentication Firebase παρέχει υπηρεσίες back-end, εύχρηστες SDK 

και έτοιμες βιβλιοθήκες UI για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών στην 

εφαρμογή σας. Κανονικά, χρειάζονται μήνες για να δημιουργήσουμε το δικό μας 

σύστημα ελέγχου ταυτότητας. Και ακόμα και μετά, θα πρέπει να κρατήσουμε μια 

ειδική ομάδα για να διατηρήσουμε αυτό το σύστημα. Αλλά χρησιμοποιώντας το 

Firebase, μπορούμε να ρυθμίσουμε ολόκληρο το σύστημα σε λιγότερες από 10 

γραμμές κώδικα που θα χειρίζονται τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων 

λειτουργιών όπως η συγχώνευση λογαριασμών. 

 

 

 

 

Εικόνα 19 : Χρήση Authentication για τον έλεγχο ταυτότητας 

 

 

4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά και μετρικές τις εφαρμογής  ChalkisApp 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής  ChalkisApp και σε ορισμένες μετρικές αυτής. Το σύστημα αποτελείται 
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συνολικά από περίπου 9.000 γραμμές κώδικα. Από τις οποίες οι 500 είναι κομμάτι 

του server, ενώ η android εφαρμογή είναι 8.500 γραμμές κώδικα. Από τις 8.500 

γραμμές που χρειάστηκε η εφαρμογή οι 57 γραμμές κώδικα που δημιουργούνται 

αυτόματα και ανήκουν στο manifest αρχείο, οι 6.457 γραμμές χρειάστηκαν για την 

υλοποίηση της λειτουργικότητας της εφαρμογής και τέλος χρειάστηκαν 850 

γραμμές κώδικα για την υλοποίηση της εμφάνισης της εφαρμογής. Η εφαρμογή 

απαιτεί συνολικά 132 ΜΒ αποθηκευτικό χώρο. Ο αποθηκευτικός χώρος που 

απαιτείται είναι σχετικά μεγάλος αλλά αυτό οφείλεται στις πολλές εικόνες που 

περιέχονται στην εφαρμογή, έχοντας πολύ καλή ποιότητα. Ο χρόνος εκκίνησης της 

εφαρμογής ανέρχεται περίπου στο 1,5 seconds. Αν η συσκευή που τρέχει η 

εφαρμογή είναι συνδεδεμένη σε 4G δίκτυο, τότε ο χρόνος που χρειάζεται για να 

συνδεθεί ο χρήστης είναι περίπου 6,52 seconds. Tέλος ο μέσος χρόνος απόκρισης 

της, διατηρείται στα 0,7 seconds.  

   

 

 

5. Παρουσίαση της εφαρμογής  ChalkisApp 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η παρουσίαση της εφαρμογής ChalkisApp, που 

καθοδηγησεί και υποστηρίζει τουρίστες. Για την παρουσίαση αυτή θα 

χρησιμοποιηθούν στιγμιότυπα της απεικόνισης των διάφορων οθονών της 

εφαρμογής. Τα στιγμιότυπα αυτά λήφθηκαν με την βοήθεια της συσκευής Xiaomi 

Redmi Note 5, πρόκειται για ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, με οθόνη 5,99’’ , όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει ανάλυση 2160 x 

1080 pixels. Τέλος, η παρουσίαση της εφαρμογής θα γίνει με βάση δύο σενάρια: 

 Ο χρήστης δοκιμάζει την εφαρμογή για πρώτη φορά. 

 Ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στην εφαρμογή και την διαχειρίζεται 

κατά την διάρκεια των ταξιδιών του.  

 

 



ChalkisApp: Έξυπνο σύστημα παροχής προτάσεων τουριστικών προορισμών 

 

47 
Σταμάτης Γκούμας 

 

 

Εικόνα 20 : Xiaomi Redmi Note 5 

Ο χρήστης αφού εγκαταστήσει την εφαρμογή μας μπορεί να την εκτελέσει 

πατώντας στο εικονίδιο της εφαρμογής  ChalkisApp, όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 21 : Εικονίδιο εφαρμογής ChalkisApp 
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5.1 Ο χρήστης που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την εφαρμογή 
ChalkisApp 

 Ο χρήστης έχοντας εγκαταστήσει την εφαρμογή ChalkisApp στο κινητό του, πρέπει 

να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην εφαρμογή. Αρχικά, ανοίγοντας την 

εφαρμογή θα οδηγηθεί στη λειτουργία σύνδεσης (Login) και εφόσον δεν διαθέτει 

λογαριασμό στην εφαρμογή μας, μπορεί να μεταβεί στην σελίδα της εγγραφής 

χρήστη, μέσω του συνδέσμου « No account yet? Create one», που υπάρχει κάτω 

από το κουμπί «Login», όπου θα μπορέσει να εκτέλεσει την διαδικασία της 

εγγραφής. Φτάνοντας, λοιπόν, στην σελίδα εγγραφής, συμπληρώνει το username, 

το email και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Έπειτα, από την λίστα με τα 

checkbox θα πρέπει να διαλέξει ποιες κατηγορίες τον ενδιαφέρουν και είναι 

σύμφωνες με τις προτιμήσεις του ( drink, food, sports κτλ). 

 

    

Εικόνα 22 : Δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη 
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Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει το 

κουμπί «Sign up» και τότε το σύστημα θα ελέγξει αν υπάρχει χρήστης με ίδιο  email 

στην βάση και αν ο χρήστης επέλεξε τουλάχιστον μία κατηγορία ενδιαφέροντος. 

Επίσης το σύστημα ελέγχει αν η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email) που 

έδωσε ο χρήστης είναι έγκυρη (π.χ. Gmail).  

 

    

Εικόνα 23 : Προβολή σφαλμάτων κατά την διαδικασία εγγραφής 

 

 

Έτσι μετά τους παραπάνω ελέγχους το σύστημα είτε θα εμφάνισει τα απαραίτητα 

σφάλματα στον χρήστη είτε θα ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της 

εγγραφής. 
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5.2 Εγγεγραμμένος χρήστης 

Μόλις εκτελεστεί επιτυχώς η διαδικασία της εγγραφής, πλέον ο χρήστης είναι 
εγγεγραμμένος και μπορεί να εξερευνήσει την εφαρμογή μας. Έτσι λοιπόν, 
οδηγείται στην λειτουργία σύνδεσης. Εκεί συμπληρώνει τα στοιχεία του (email, 
κωδικό πρόσβασης) και συνδέεται στο λογαριασμό του. Εφόσον τα στοιχεία που 
τοποθέτησε ο χρήστης στην φόρμα είναι σωστά, τότε πατώντας το κουμπί «Login», 
η διαδικασία σύνδεσης θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και ο χρήστης θα εισέλθει στο 
σύστημα, αλλιώς θα εμφανιστεί σφάλμα, παραπέμποντας τον χρήστη να 
ξανασυμπληρώσει με προσοχή τα στοιχεία του και να ξαναδοκιμάσει.  

 

Εικόνα 24 : Λειτουργία σύνδεσης χρήστη στην εφαρμογή ChalkisApp  
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Εφόσον, συνδεθεί επιτυχώς ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μία 
δραστηριότητα από το μενού πλοήγησης, σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω 

 

Εικόνα 25 : Μενού πλοήγησης και αρχική οθόνη της εφαρμογής ChalkisApp 

 

Ο χρήστης, λοιπόν, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές. Επιλέγοντας 
την λειτουργία «Map» ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα οποιοδήποτε μέρος, με 
την βοήθεια της μπάρας αναζήτησης που υπάρχει στην οθόνη και έπειτα να δει την 
συντομότερη διαδρομή καθώς και την απόσταση σε χρόνο και χιλιόμετρα. 
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Εικόνα 26 : Μπάρα αναζήτησης με λειτουργία auto-complete      

 

Εικόνα 27: Υπολογισμός κοντινότερης διαδρομής και απόστασης του σημείου 
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Επίσης, πατώντας το δεξιά κάτω ροζ κουμπί ανοίγεται στον χρήστη έναν μενού, με 
το οποίο μπορεί να επιλέξει γειτονικά σημεία ενδιαφέροντος ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε φορά. Οι κατηγορίες που παρέχονται από το 
μενού είναι μαγαζιά με φαγητό, νοσοκομεία και κλινικές, σουπερμάρκετ και άλλα 
είδη μαγαζιών, atms, μουσεία και τέχνη, ξενοδοχεία, καφετέριες, σημεία παρκινγκ 
και τέλος μπαρ. 

 

 

Εικόνα 28 : Μενού κοντινών σημείων ενδιαφέροντος 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες του μενού 
εμφανίζονται στο χάρτη δείκτες τονίζοντας τα σημεία αυτά. 
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Εικόνα 29 : Δείκτες σημείων ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

Ο χρήστης στη συνέχεια αφού εντοπίσει τα σημεία, μπορεί να πατήσει πάνω σε 
κάποιο από αυτά και να δει πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέρος που πάτησε. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι, το όνομα του μαγαζιού, η διεύθυνση, μία 
φωτογραφία που τραβήχτηκε εκεί, μία αξιολόγηση σε μπάρα πέντε αστεριών και 
μία επιβεβαίωση για το αν το μέρος είναι ανοιχτό και διαθέσιμο τώρα. Τέλος, με 
την χρήση του κουμπιού «Show route», ο χρήστης μπορεί να δει την κοντινότερη 
διαδρομή για να φτάσει στο σημείο, καθώς και την απόσταση σε χρόνο και 
χιλιόμετρα. 
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Εικόνα 30 : Πληροφορίες σημείου ενδιαφέροντος 

 

 

Εικόνα 31 : Υπολογισμός διαδρομής και  
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απόστασης σημείου ενδιαφέροντος 

Αν ο χρήστης επιλέξει την λειτουργία «Suggested Places» από το μενού πλοήγησης, 

τότε οδηγείται σε μία λίστα από μέρη ενδιαφέροντος που προτείνει το σύστημα, 

βάσει των προτιμήσεων που έχει δηλώσει ο χρήστης στο προφίλ του κατά τη 

διαδικασία της εγγραφής του. 

 

Εικόνα 32 : Λίστα προτεινόμενων σημείων ενδιαφέροντος βάσει παρεχομένου  

 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση ο χρήστης μπορεί να δει την κοντινότερη διαδρομή και 

την απόσταση του σημείου που έχει επιλέξει , πατώντας το κουμπί «Show route». 
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Επίσης, επιλέγοντας από το μενού πλοήγησης την λειτουργία «Street View», ο 

χρήστης μπορεί να δει σε ψηφιακή αναπαράσταση το σημείο που βρίσκεται καθώς 

και να περιηγηθεί στις γύρω περιοχές, συμβάλλοντας στην καλύτερη καθοδήγηση 

του. 

 

Εικόνα 33 : Λειτουργία Street View  

 

Τέλος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από το μενού πλοήγησης την λειτουργία «Sign 

out» και να αποσυνδεθεί από το σύστημα. 
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6.Επίλογος 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Τέλος γίνεται λόγος 

για παρατηρήσεις κα τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις, ώστε η εφαρμογή να γίνει 

αποδοτικότερη ως προς τον χρήστη.  

 

6.1 Συμπεράσματα 

Στις μέρες μας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Βασικός 

πυλώνας εσόδων για τη χώρα είναι ο τουρισμός, οποίος αυξάνεται χρόνο με τον 

χρόνο όλο και περισσότερο. Άρα είναι σημαντικό να επενδύσουμε στο τουρισμό, ο 

οποίος είναι και μία δυνατή διέξοδος της χώρας από τα οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει. Έτσι λοιπόν, η ιδέας της δημιουργίας μίας έξυπνης εφαρμογής 

που θα καθοδηγεί και θα οργανώνει τους τουρίστες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 

τους φαντάζει ιδανική στη περίπτωση αυτή. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής ήταν, η δημιουργία ενός συστήματος παροχής 

προτάσεων για τουριστικούς προορισμούς. Ο στόχος επιτεύχθηκε, καθώς 

δημιουργήσαμε μία έξυπνη εφαρμογή, η οποία βάσει περιεχομένου και 

συγκεκριμένα βάσει των προτιμήσεων του χρήστη, προτείνει, αυτόματα, μέρη 

ενδιαφέροντος υπολογίζοντας τους την απόσταση και την κοντινότερη διαδρομή. 

Τα εργαλεία και οι τεχνολογίες, για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος, επιλέχθηκαν με μεγάλη προσοχή. Τα κριτήρια που έπαιξαν 

καταλυτικό ρόλο στην επιλογή εργαλείων, ήταν αρχικά η προσβασιμότητα σε αυτά, 

δηλαδή να είναι ελεύθερη και δωρεάν η χρήση τους. Εξαιτίας της ραγδαίας 

ανάπτυξης και αύξησης της χρήσης των έξυπνων συσκευών, έχουν επίσης αυξηθεί 

και οι πηγές, τόσο οι βιβλιογραφικές, όσο και οι διαδικτυακές, για την εύκολη και 

γρήγορη υλοποίηση μίας εφαρμογής.  

Μέσω της έρευνας σε διάφορα επιστημονικά άρθρα που αναφέρονταν στα 

συστήματα παροχής προτάσεων για τουριστικούς προορισμούς, επιτεύχθηκε η 
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καλύτερη κατανόηση και οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση πρωτοβουλιών που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά. Μέσα από την 

διαδικασία της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποκτήθηκε μία 

πληθώρα γνώσεων, κυρίως σε προγραμματιστικό επίπεδο, για τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η ενασχόληση με τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, συνίσταται για την 

εκπόνηση κάποιου αντίστοιχου εγχειρήματος.   

 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η εφαρμογή  ChalkisApp που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της 

διπλωματικής εργασίας, σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει και να καθοδηγήσει 

τους τουρίστες κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους, σε ένα εξατομικευμένο και 

φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 

εφαρμογή πληροί όλες τις προδιαγραφές του συστήματος, σίγουρα μπορούν να 

γίνουν αρκετές επεκτάσεις ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η εφαρμογή. 

Αρχικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλες λειτουργίες πέρα από το 

κομμάτι πρότασης σημείων ενδιαφέροντος, όπως η δημιουργία ενός πλάνου 

πολλών σημείων ενδιαφέροντος μαζί,  έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

οργανώνει με καλύτερο τρόπο τις μέρες του στα ταξίδια του.  

 

Επίσης θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε και το συνεργατικό κομμάτι στο σύστημα, 

όπως είπαμε και στο θεωρητικό υπόβαθρο, πέρα από το βάσει περιεχομένου 

σύστημα που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορούσε να 

αλληλεπίδρασει με άλλους χρήστες της εφαρμογής και να του παρουσιάζονται 

προτάσεις σημείων  που άλλοι τουρίστες έχουν αξιολογήσει. 

Τέλος, μία ακόμη λειτουργία που θα μπορούσε να προστεθεί στην εφαρμογή μας 

είναι αυτή των προτάσεων τουριστικών πακέτων για διάφορους προορισμούς. 

Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία και 

έτσι ο χρήστης θα μπορούσε να δει στην εφαρμογή τουριστικά πακέτα που τον 

ικανοποιούν ανάλογα με τις προτιμήσεις του πάλι, συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο 

οργανωμένο ταξίδι για αυτόν με μία καλύτερη καθοδήγηση από το σύστημα. 
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